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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á viðhorf kvenna til jafnréttismála á árunum 1960 til 

1969. Árið 1970 urðu kaflaskil í réttindabaráttu kvenna í hinum vestræna heimi en hér er það 

aðdragandi hinna nýju tíma sem tekinn verður til skoðunar. Gengið verður út frá þeirri tilgátu að 

íhaldssamt og staðnað kynjakerfi hafi á þessum árum verið tekið að gliðna. Að gamli tíminn, gamla 

kerfið sem byggðist á þeim hugmyndum að karlar væru fyrirvinnur og ráðandi aðilar í samfélaginu en 

konur húsmæður, væri að víkja. Að nýir tímar væru í nánd, að nýjar hugmyndir um hlutverk kvenna 

væru að skjóta rótum, nýr kvenleiki í burðarliðnum. Tími hinnar sjálfstæðu framtaksömu konu væri 

handan við hornið. Þannig verður gengið út frá því að einhvers konar endurskoðun hafi átt sér stað á 

rannsóknartímabilinu hvað varðar hugmyndir um hlutverk og stöðu kvenna og því spurt hvers konar 

hugmyndir um jafnréttismál megi lesa út úr skrifum  kvenna. 

Samtímaheimildir, fyrst og fremst tímaritsgreinar eftir konur, verða skoðaðar og umræðan um 

jafnrétti og kvenfrelsi flokkuð og greind. Með orðræðugreiningu verður leitast við að skilgreina og 

skilja hugmyndir kvenna, sjá hvernig orðin endurspegla veröld þeirra, vonir og væntingar. Þær 

rannsóknarspurningar sem gengið er út frá snúast um áhrif ólíkra tíma og átök ólíkra hugmyndakerfa. 

Hér verður því bæði rýnt í orð og hugmyndir á bak við orðin, skoðað hvaða hugmyndir um hlutverk 

kvenna og kvenleikann má sjá í skrifum íslenskra kvenna á sjöunda áratugnum. Er hægt að greina 

hugmyndafræðilega ólgu, má jafnvel tala um rof, gagnger tímamót á þessum árum? Voru konur að 

samsama sig ríkjandi viðhorfum eða voru þær að andæfa og gagnrýna staðnað kynjakerfi?  

Markmið ritgerðarinnar er því öðrum þræði að varpa ljósi á hugmyndir kvenna um 

kvenleikann og leynt vald orðræðunnar. Byggt er á þeim hugmyndum að kyngervi, mótun 

kynhlutverka, hvað telst vera kvenlegt og hvað telst vera karlmannlegt, sé félags- og menningarlega 

mótað, að kvenleikinn sé ekki óhagganlegt náttúrulögmál. Hér verður skoðað hvort hægt sé að sjá 

merki um breytingar á þessum árum, hvort fyrrnefnd tilgáta eigi við rök  að styðjast. Hvort hrikt hafi í 

stöðnuðu kynjakerfi, hvort nútímalegri hugmyndir hafi komið fram, og því hægt að segja að konur hafi 

á þessum árum stigið skref í átt að „nútímavæðingu kvenleikans“.  
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Inngangur 

Veröld kvenna er vettvangur þessa verkefnis. Viðfangsefnið snýst um viðhorf þeirra til jafnréttis, 

raddir kvenna verða því nær allsráðandi hér á þessum síðum. Leitast verður við að draga fram 

sjónarhorn kvenna, ekki sem endurminningar eða afturlit, heldur verður reynt að nálgast mismunandi 

orðræður og hugmyndahræringar með því að rýna í greinaskrif kvenna á árunum 1960 til 1969.  

Árið 1970 urðu kaflaskil í réttindabaráttu kvenna í hinum vestræna heimi. Íhaldssömum 

hugmyndum um verkaskiptingu kynjanna var mótmælt kröftuglega, kröfugöngur og nýstárlegir 

viðburðir í New York, París, Kaupmannahöfn, Ósló og Reykjavík mörkuðu upphaf nýrra tíma. 

Íslenskar konur klæddust rauðum sokkum, tímabil kennt við nýju kvennahreyfinguna var hafið.1  

Hér eru það hins vegar árin á undan, aðdragandi hinna nýju tíma, sem tekin verða til skoðunar. 

Tímaritsgreinar eftir konur verða dregnar fram og umræðan um jafnrétti og kvenfrelsi flokkuð og 

greind. Hvernig voru íslenskar konur stemmdar á þessum árum, hvaða hugmyndir höfðu þær um stöðu 

og hlutverk kvenna á árunum fyrir 1970? Í upphafi verður gengið út frá þeirri tilgátu að íhaldssamt og 

staðnað kynjakerfi hafi á þessum árum verið tekið að gliðna. Að gamli tíminn, gamla kerfið sem 

byggðist á þeim hugmyndum að karlar væru fyrirvinnur og ráðandi aðilar í samfélaginu en konur 

húsmæður, væri að víkja. Að nýir tímar væru í nánd, að nýjar hugmyndir um hlutverk kvenna væru að 

skjóta rótum, nýr kvenleiki í burðarliðnum. Tími hinnar sjálfstæðu framtaksömu konu væri handan við 

hornið.2 Þannig verður gengið út frá því að einhvers konar endurskoðun hafi átt sér stað á 

rannsóknartímabilinu hvað varðar hugmyndir um hlutverk og stöðu kvenna og því spurt hvers konar 

hugmyndir um jafnréttismál megi lesa út úr skrifum  kvenna.  

Sigríður Matthíasdóttir sagnfræðingur hefur bent á að rauðsokkahreyfingin hér á landi hafi 

gegnt „hlutverki eins konar „ísbrjóts“ í stöðnuðu kynjakerfi.“3 Hún hefur einnig bent á ákveðna 

mishröðun í íslensku samfélagi  á eftirstríðsárunum, að hér hafi langt fram eftir tuttugustu öld gætt 

menningarlegrar íhaldssemi. „Tekist hafði að nútímavæða bæði atvinnuvegi og stjórnarhætti en ekki 

hugmyndir og viðhorf til kvenleikans.“4 Hér verður þráðurinn tekinn  upp frá Sigríði og skoðað hvort 

hægt sé að sjá merki um breytingar á þessum árum, hvort fyrrnefnd tilgáta eigi við rök  að styðjast. 

                                                           
1 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. tbl., 2012, bls. 198-200. 
2 Sjá grein Sigríðar Matthíasdóttur, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, 

Stjórnmál & stjórnsýsla, 1. tbl., bls. 202 þar sem hún rekur hugmyndir fræðimanna um birtingarmyndir „nýrra 

hugmynda“ nýju kvennahreyfingarinnar. 
3 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. tbl., 2012, bls. 196. 
4 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki á árunum milli stríða“, Kvennaslóðir, bls. 455. 
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Hvort hrikt hafi í stöðnuðu kynjakerfi, hvort nútímalegri hugmyndir hafi komið fram, og því hægt að 

segja að konur hafi á þessum árum stigið skref í átt að „nútímavæðingu kvenleikans“.  

Í alþjóðlegri kvennasögu hefur verið talað um „nútímakonuna“ sem afsprengi borgaralegra 

lifnaðarhátta í kjölfar iðnvæðingar og þéttbýlisþróunar.5 Erla Hulda Halldórsdóttir hefur fjallað um 

íslensku nútímakonuna í doktorsritgerð sinni Nútímans konur. Þar fjallar hún um nútímavæðingu 

kvenleikans á árunum 1850-1903, einkum út frá viðhorfum til menntunar kvenna og spyr hvar og 

hvernig megi sjá merki um nútímakonuna á Íslandi.6 Norskar rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrsta stig 

nútímavæðingar hafi fyrst og fremst náð til karla, giftar konur voru áfram bundnar heimilum.7 Þannig 

hafi kynjakerfið verið óbreytt áfram, nánast óhagganlegt langt fram eftir 20. öld, þrátt fyrir aukin 

réttindi kvenna.8 Bæði norskar og íslenskar rannsóknir benda því til þess að staðnað kynjakerfi hafi að 

stórum hluta, haldist nánast óbreytt langt fram eftir 20. öld. Þrátt fyrir áfangasigra virðist eðli 

umræðunnar um stöðu kvenna og málflutningur lítið hafa breyst allt frá miðri 19. öld og nánast fram 

til nútímans. Nútímakonan og nútímavæðing kvenleikans eru því hugtök og táknmyndir sem hafa 

verið að mótast hægt og bítandi og munu halda áfram að mótast svo lengi sem undirskipan kvenna er 

við lýði.  

Markmið ritgerðarinnar er því öðrum þræði að varpa ljósi á hugmyndir kvenna um 

kvenleikann og leynt vald orðræðunnar. Með orðræðugreiningu er leitast við að skilgreina og skilja 

hugmyndir kvenna, sjá hvernig orðin endurspegla veröld þeirra, vonir og væntingar. Þær 

rannsóknarspurningar sem gengið er út frá snúast því um áhrif ólíkra tíma og ólíkra hugmyndakerfa. 

„Hugmyndir eru hreyfiafl, þær skapa, breyta og umbylta.“9 Hér er byggt á þeim hugmyndum að 

kyngervi, mótun kynhlutverka, hvað telst vera kvenlegt og hvað karlmannlegt, sé félags- og 

menningarlega mótað, að kvenleikinn sé ekki óhagganlegt náttúrulögmál. Þar er einkum stuðst við 

skrif þriggja kvenna, franska heimspekingsins Simone de Beauvoir, bandaríska sagnfræðingsins Joan 

W. Scott og breska menningarfræðingsins Söru Mills. Því verður bæði rýnt í orð og hugmyndir á bak 

við orðin, hvaða hugmyndir um hlutverk kvenna og kvenleikann má sjá í skrifum íslenskra kvenna á 

sjöunda áratugnum. Er hægt að greina hugmyndafræðilega ólgu, má jafnvel tala um rof, gagnger 

tímamót á þessum árum? Voru konur að samsama sig ríkjandi viðhorfum eða voru þær að andæfa, 

gagnrýna staðnað kynjakerfi?  

Uppbygging meginmáls er á þann veg að í fyrsta hluta verður leitað að andstæðum 

sjónarmiðum í tímaritum sem tengjast félagskap kvenna. Spurt er hvort hægt sé að sjá andstæð viðhorf 

íhaldsamra sjónarmiða og róttækra femínískra sjónarmiða og hvort átök hafi verið milli fylkinga. Í 

                                                           
5 Sjá til dæmis bók Lynn Abrams, The Making of Modern Woman. 
6 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850-1903, bls. 261. 
7 Gro Hagemann, „De stummes leir?“, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, bls. 251-252.  
8 Kari Melby, „Husmorens epoke 1900-1950“, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, bls. 257-260.  
9 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?“, Ritið 2/2002, bls. 33. 
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seinni hluta meginmáls verða kenningar um mótun kyngervis og kvenleika hafðar til hliðsjónar. Hvaða 

undirliggjandi öfl höfðu áhrif á konur, mótuðu viðhorf þeirra og hugarheim. Orðræðan verður rýnd út 

frá rauðum þráðum, síendurteknum hugmyndum eða þrástefjum. Þannig er reynt að nálgast kjarna 

umræðunnar út frá þeim málefnum sem mest brunnu  á konum og þeim hindrunum sem þær töldu að 

hafi hamlað framgangi jafnréttismála. Lokaorðin í inngangi Simone de Beauvoir að Hinu kyninu verða 

leiðarljós, því ef vel tekst til þá getum við vonandi „öðlast skilning á þeim erfiðleikum sem verða á 

vegi þeirra [kvenna] þegar þær reyna að sleppa út úr þeim hjúpi sem þeim hefur verið haldið innan 

hingað til og ætla sér að taka virkan þátt í mitsein mannanna.“10 

 

Tíminn og tíðarandinn 

Sjöundi áratugur 20. aldar er heillandi viðfangsefni. Umrót, uppbrot og andstæður einkenndu þessi ár 

bæði hér heima og erlendis. Nýir menningarstraumar spruttu upp, ungmenni tóku upp nýja siði, tíska 

og tónlist mótuðu tíðarandann. Unga kynslóðin ögraði, krafðist sýnileika, vildi breytingar, boðaði 

byltingu. Mannréttindabarátta blökkumanna, uppreisn æskunnar, stúdentaóeirðir og svo stríðið í 

Víetnam, allt hafði þetta mikil áhrif á viðhorf og umræðu. Kalda stríðið geisaði sem aldrei fyrr. Á 

yfirborðinu var frelsi einkunnarorð í vestri en fjötrar einkenndu austrið með múr, hervaldi og bönnum. 

Umrót þessara ára snerti allan almenning á Vesturlöndum á nýjan hátt, sjónvarp flutti fjarlæg átök 

heim í stofu. Ný gildi, ný viðhorf og viðmið tóku við af eldri hugmyndum. Konur endurskoðuðu stöðu 

sína og verkaskiptingu í samfélaginu. Fræðimenn uppgötvuðu sögu kvenna og spurðu nýrra spurninga, 

sjálfsmynd kvenna og staða í samfélaginu varð viðfangsefni rithöfunda. Betty Friedan dró fram 

nöturlega mynd af stöðu húsmæðra í úthverfum, vaxandi millistétt, velmegun og aukin neysla sköpuðu 

nýja kvenímynd hinnar hamingusömu hvítu úthverfahúsmóður sem tískuheimurinn og fjölmiðlar ýttu 

undir. 

Íslenskt samfélag á sjöunda áratugnum var um margt frábrugðið því sem verið hafði á fyrri tíð, 

enda hefur áratugurinn verið kenndur við endurskoðunarkröfur.11 Nútímalegir lifnaðarhættir með 

markaðsbúskap, sérhæfingu og stéttaskiptinu höfðu tekið við af gamla landbúnaðarsamfélaginu hér á 

landi. Fólk hélt áfram að streyma úr sveitum landsins á mölina í leit að nýjum tækifærum, árið 1960 

bjó helmingur þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu.12 Reykjavík óx sem aldrei fyrr, fjölbýlishús spruttu 

upp um alla borg, uppbygging í Breiðholti hófst og hyllti þá loks undir útrýmingu braggabúsetu.13 

Tímabili hafta og skömmtunar lauk, viðreisnarár tóku við og ný róttækni spratt fram undir lok 

                                                           
10 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“, Simone de Beauvoir. Heimspekingur, rithöfundur, femínisti, 

bls. 44. 
11 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á tuttugustu öld, bls. 343. 
12 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á tuttugustu öld, bls. 398. 
13 Eggert Þór Bernharðsson, Undir bárujárnsboga, bls. 6 og 255 og Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á tuttugustu 

öld, bls. 432.  
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tímabilsins kennd við róttæka æsku og stúdenta, ´68 kynslóðina. Síldarævintýri sem náði hámarki árið 

1966 hafði fært þjóðarbúi og einstaklingum tímabundinn auð, stór hluti almennings upplifði velmegun 

í fyrsta sinn og neysla jókst verulega, einkabílum fjölgaði og plötuspilarar þóttu nauðsyn. Sjónvarp 

breytti heimsmyndinni, fyrst amerískt og síðan íslenskt ríkissjónvarp. Eftir hrun síldveiða tók við 

atvinnuleysi og rýrnun kaupmáttar árin 1968-1969 en auknar þorskveiðar bættu um betur og 

útflutningsverðmæti sjávarafurða jukust.14  

 Borgaralegt samfélag hafði fest sig í sessi í þéttbýli, borgaraleg menning og viðhorf mótuðu 

hversdagslífið; fyrirvinnukerfi var ríkjandi hér á landi,15 karlmenn voru skilgreindir út frá stöðu sinni á 

vinnumarkaði, voru fyrirvinnur fjölskyldunnar, en konur voru skilgreindar út frá hjúskaparstöðu. 

Karlanir voru alla tíð „herra“ meðan konur voru ýmist „ungfrú“, „frú“ eða „ekkjufrú“ nú eða bara 

„fröken“ allt sitt líf. Karlmenn sóttu vinnu utan heimilis en konur sinntu börnum og búi, giftar konur 

áttu ekki að vinna utan heimilis „nema brýna nauðsyn bæri til.“16 Húsmæðrahyggja sem varð ráðandi 

fyrirkomulag á millistríðsárunum var enn áberandi, konur áttu að gifta sig, eignast börn, gerast 

húsmæður, og sem tákn nýrra tíma, að vera „í fararbroddi neytenda.“17 Sagnfræðingar hafa sýnt fram á 

að samhliða iðnvæðingu og borgarmenningu hafi staða kvenna þrengst.18 Hefðbundið hlutverk kvenna 

innan veggja heimilisins festist enn frekar í sessi í borgaralegu samfélagi á eftirstríðsárunum.19 Um 

leið hafði vægi heimilanna minnkað en hugmyndir fólks og viðhorf voru föst í viðjum vanans.20 Þrátt 

fyrir formleg, lagaleg réttindi var enn langt í land hvað varðar fullt jafnrétti og jafnræði kynjanna.21 Má 

því greina á þessu tímabili sem hér um ræðir áframhaldandi og jafnvel aukna mishröðun milli nýrra 

samfélagshátta og hugmynda um hlutverk og stöðu kynjanna. 

Á tímabilinu sem hér er til skoðunar varð kynbundið launamisrétti æ augljósara.22 Konur sóttu 

í auknum mæli út á hinn almenna vinnumarkað. Hlutfall giftra kvenna á vinnumarkaði var 19% árið 

1960 en var komið í 43% árið 1970.23 Í raun var hlutfall vinnandi kvenna mun hærra, því í opinberum 

tölum töldust hlutastörf og íhlaupavinna ekki með nema fólk næði 13 vikna vinnu á ári. Þrátt fyrir 

setningu laga um jöfn laun kynjanna og sérstaka „jafnlaunanefnd“, skipuðu konur, ljóst og leynt, 

áfram lægstu flokka launastiganna; hefðbundin kvennastörf í umönnun og þjónustu voru láglaunastörf, 

                                                           
14 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á tuttugustu öld, bls. 296-297. 
15 19. júní, 1969, bls. 41. Frá fundi Samtaka norrænu kvenréttindafélaganna. Úr ályktun.  
16 Sigríður Th. Erlensdóttir, Veröld sem ég vil. Saga Kvenréttindafélags Íslands 1907-1992, 1993, bls. 256. 
17 Sumarliði Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands, 1. bindi, bls. 298. 
18 Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra til kvenréttinda á Íslandi um aldamótin 1900“, Ritið: 1/2008, 

bls. 33.  
19 Sumarliði Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands, 1. bindi, bls. 298. 
20 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur. Borgin vaknar, 2. bindi, bls. 72. 
21 Sjá til dæmis Guðrún Sigríður Vilhjálmsdóttir, Jafnrétti kynjanna, 1975, og Guðrún Erlendsdóttir,          

„Jafnréttismál og jafnréttislögin“, Konur skrifa til heiðurs Önnu Sigurðardóttur, bls. 60. 
22 Sigríður Th. Erlensdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 256, og Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, ´68 

hugarflug úr viðjum vanans, bls. 128.  
23 Hagskinna bls. 216. Ath. tölurnar eru ekki fyllilega sambærilegar, vinnuviðmið ekki þau sömu. 
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flestir yfirmenn og stjórnendur voru karlmenn24. Þrátt fyrir tilraunir verkalýðshreyfingarinnar til að 

jafna launataxta var mikil ólga og óánægja innan verkakvennafélaga.25 Ungar konur sóttu í auknum 

mæli í framhaldsnám þrátt fyrir erfiðleika þeirra við að afla nægilegra tekna yfir sumarið, en hvað svo? 

Talað var um atvinnutækifæri ungra kvenna sem „biðsal hjónabandsins,“26 og almennt litið á konur 

sem varavinnuafl, sérstaklega í fiskvinnslu.27 Ríkjandi hugmyndir gerðu ráð fyrir því að ungar konur 

hættu að vinna við giftingu. Konur sem luku námi, til dæmis verslunarprófi þurftu að sætta sig við 

mun lægri laun en karlar og lægri stöður.28 Lífshlaupi kvenna var enn skipt upp í tímabil sem hverfðust 

um barneignir og barnauppeldi meðan framabraut karla mátti heita óhindruð. Konur voru álitnar 

„ótryggir“ starfskraftar og reynsla kvenna af heimilishaldi og barnauppeldi var lítils metin á 

vinnumarkaði.29  

Undir lok áratugarins höfðu frelsishugmyndir náð eyrum kvenna á Vesturlöndum, konur 

misstu konur þolinmæðina, urðu reiðar og kröfðust breytinga, komu fram með nýjar aðferðir og sýn á 

framtíðina.30 Ungar konur settu spurningarmerki við hefðir vinnumarkaðarins og forréttindi karla.31 

Nýja kvennahreyfingin tengdist því umróti sem hafði átti sér stað en konur vildu ganga lengra í 

samfélagslegu uppbroti. Þær klufu sig frá nýjum róttækum hreyfingum þar sem valdastrúktur var 

hefðbundinn í anda karlaveldis. Þar var konum nær eingöngu ætlað að þjóna, ekki að taka fullan þátt í 

baráttunni.32 Konur vildu fulla aðild að baráttu og ákvarðanatöku, þær vildu breyta verkaskiptingu, 

brjóta á bak aftur íhaldssamt kynjakerfi og stjórnkerfi byggt á feðraveldi.  

Kvenréttindafélag Íslands hafði starfað um áratugaskeið. Sögu félagsins hafa verið gerð góð 

skil í ítarlegri bók Sigríðar Th. Erlendsdóttur, Veröld sem ég vil.33 Þar fjallar hún meðal annars um 

starfsemi félagsins á þessum árum. Sigríður dregur fram baráttumál, aðferðir og elju 

kvenréttindakvenna til að hafa áhrif á gang mála. Auk þess að berjast fyrir umbótum á mörgum 

vígstöðvum í málum sem snertu konur, börn og velferð voru forvígiskonur Kvenréttindafélagsins 

óþreytandi við að upplýsa og uppfræða kynsystur sínar um jafnréttismál. Sigríður dregur fram hvernig 

nýjar hugmyndir voru byrjaðar að sá fræjum, sérstaklega hjá ungum stúlkum, viðhorfin voru að 

breytast, jarðvegurinn var að mótast. En, skoðað í stærra samhengi, þá virðist sem eitthvað hafi vantað. 

Úurnar, hópur ungra kvenna tengdur Kvenréttindafélaginu, var myndaður haustið 1968. Úurnar hittist 

reglulega og ræddu jafnréttismál, skrifuðu í blöðin og sáu um útvarpsþætti. Sigríður Th. Erlendsdóttir 

                                                           
24 Sigríður Th. Erlensdóttir, „Til færri fiska metnar“, Íslenskar kvennarannsóknir, bls. 288.  
25 Sumarliði Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands, 1. bindi, bls. 300-302. 
26 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní,1969, bls. 18.  
27 Gerður G. Óskarsdóttir, „Konur á vinnumarkaðnum“, Réttur, 1973, 4. hefti, bls. 220.  
28 Sumarliði Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands, 1. bindi, bls. 298-299 og 302. 
29 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna, 1980, bls. 456 og Gerður G. Óskarsdóttir, „Konur á vinnumarkaðnum“, 

Réttur, 1973, 4. hefti, bls. 225. 
30 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. tbl., 8. árg. (Reykjavík: Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála 2012) bls. 198. 
31 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, ´68 hugarflug úr viðjum vanans, bls. 104 og 142. 
32 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, ´68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 88-89 og 104. 
33 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil. Saga Kvenréttindafélags Íslands 1907-1992.  
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telur að Úurnar hafi verið „Fyrsta merki þess að nýja kvennahreyfingin hefði numið land hér.“34 Þrátt 

fyrir tilraunir félagsins til að höfða til ungra kvenna, þrátt fyrir æskunefnd og Úurnar, náði 

Kvenréttindafélagið ekki að hrífa fólk með sér og skipa forystusveit kvennabaráttunnar á áttunda 

áratugnum. 

Hér á landi var það hins vegar Rauðsokkahreyfingin, stofnuð 1970, sem varð hin augljósa 

birtingarmynd nýrra hugmynda. Þó hefur einnig verið bent á að viss endurskoðun hafi átt sér stað á 

sjöunda áratugnum hér á landi hvað varðar hugmyndir um stöðu og hlutverk kvenna, það hafi verið 

byrjað að krauma í pottunum.35  

Hér verður skyggnst beint ofan í pottana, athugað hvaða skoðanir konur voru að viðra í 

skrifum sínum, hvernig viðhorf kvenna samrýmdust nýjum hugmyndastraumum. Hugmyndir bárust 

fljótt milli landa á þessum tíma, íslenskar konur sem bjuggu erlendis báru heim ferska strauma og 

sjónvarpið auk annarra fjölmiðla gegndi mikilvægu hlutverki. Það verður einkar forvitnilegt að athuga 

hvort sjá megi af þeim heimildum sem hér er stuðst við, af hverju Kvenréttindafélag Íslands náði ekki 

að vera í forystusveit kvennabaráttunnar árið 1970. Í þessu samhengi er því áhugavert að draga fram 

viðhorf kvenna á þessum árunum og skoða hvernig þær upplifðu tímabilið og þær hugmyndahræringar 

sem voru að öllum líkindum byrjaðar að krauma í samfélaginu. 

 

Forsendur og fræði 

Saga kvenna og kvenfrelsisbarátta hefur fengið vaxandi rými í fræðaheiminum undanfarin ár. Hér á 

landi hefur töluvert verið skrifað um stóru áfangana árið 1970, rauðsokkur og baráttumál þeirra. Þar er 

aðdragandanum gefið mismikið svigrúm en rannsóknir á hugmyndafræðilegu umróti á þessum tíma 

eru gagnlegur grunnur. Hér verður því velt upp hvort hægt sé að greina einhvers konar undanfara eða 

aðdraganda í skrifum kvenna. Þar gefur Sigríður Matthíasdóttir aftur tóninn en hún leggur mér 

spurningar í hendur, „spurningar sem snerta endurskilgreiningu íslenskra kvenleikahugmynda á 

sjöunda og áttunda áratugnum.“36  

Til þess að ná áttum í þessu verkefni hefur verið leitað í smiðju ýmissa fræðimanna, aðallega 

kvenna. Íslenskir kvennasögusagnfræðingar með Sigríði Th. Erlendsdóttur í broddi fylkingar hafa veitt 

mér innblástur og gott veganesti. Simone de Beauvoir lagði grunninn fyrir tímabilið sem um ræðir, 

hún var merkisberi „hins fræðilega femínisma síns tíma.“37 Bók hennar, Hitt kynið sem kom út í 

Frakklandi árið 1949, hafði mikil áhrif bæði á kvenfrelsisumræðu og rannsóknir árum saman. Í 

                                                           
34 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil. Saga Kvenréttindafélags Íslands 1907-1992, bls. 351. 
35 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, ´68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 224. 
36 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. Tbl. 8. Árg. 2012, bls. 214. 
37 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?“, Ritið 2/2002, bls. 12. 
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bókinni leitar hún svara við spurningunni: Hvað er kona?  Hún veltir fyrir sér kvenleikanum í sögulegu 

ljósi, rýnir í kynhluverk og samskipti kynjanna. Hún sýnir fram á hvernig konur verða til sem félags- 

og menningarlega mótaðar verur, konur urðu „hitt kynið“. Þannig afneitaði hún eðlishyggju, „séreðli“ 

kvenna er ekki náttúrulögmál. Konan hefur verið skilgreind út frá karlinum „Hún er aukaatriðið 

andspænis aðalatriðinu. Hann er sjálfsveran, hann er veruleikinn sjálfur: hún er Hinn.“38 Simone de 

Beauvoir lagði línurnar sem enn er unnið eftir, vald hinnar leyndu orðræðu er sterkt, og eftirfarandi 

orð hennar verða hér leiðarljós: „Vandi kvenna liggur í þessum átökum milli grundvallarkröfu hverrar 

sjálfsveru um að hún sé sjálf merk og aðstæðna sem gera ráð fyrir að hún sé ómerk. Hvernig getur 

mannvera náð fullum þroska þegar hún  býr við þær aðstæður sem konum eru skapaðar?“39  

 Gro Hagemann, norskur sagnfræðingur, kom mér á sporið hvað varðar sögu og örlög 

húsmæðra og áhrif nýju kvennahreyfingarinnar. Hún hefur rannsakað sögu kvenna og framgang 

kvennabaráttunnar í Noregi um áratugaskeið. Rannsóknir hennar á „öld húsmóðurinnar“, breyttri stöðu 

húsmæðra í sögulegu og samfélagslegu samhengi, eru einkar áhugaverðar og liggja hér til 

grundvallar.40 Einnig hefur Gro lagt til gagnlegar ábendingar varðandi vinnubrögð, mikilvægi þess að 

setja sér skýr markmið, að koma reiðu á óreiðuna, og rýna í orsakir breytinga til að öðlast skilning á 

hinu stóra samhengi og framvindu í samfélaginu, spyrja af hverju og hvernig samfélag og aðstæður 

breyttust. Þannig er félagsmótun einkar mikilvæg í kvenna- og kynjasögu sem og uppbygging 

samfélagsins og markmiðið öðrum þræði það að nálgast skilning á hinu stóra samhengi.41  

Á sama hátt leggur Anne Trine Larsen til mikilvægan danskan grunn til samanburðar en hún 

hefur rannsakað konur og vinnu, rakið og greint örlög danskra húsmæðra á 20. öld. Hlutverk kvenna 

var afar skýrt á eftirstríðsárunum í Danmörku. Konur áttu að vera húsmæður, þeirra hlutverk var að 

gæta barna og annast heimilið en karlmenn voru fyrirvinnur. Á sjöunda áratugnum fóru hugmyndir um 

verkaskiptingu kynjanna hins vegar að breytast.42  

Femínismi 

Femínismi getur bæði verið lífssýn og gagrýnin afstaða þar sem krafist er kvenfrelsis á öllum 

sviðum. Femínismi hefur ljóst og leynt verið rauður þráður í kvennarannsóknum undanfarna áratugi. 

Þorgerður Einarsdóttir, kynjafræðingur, segir um kjarnann í femínisma bæði sem hugmynd, 

kenningarkerfi og aðgerð: „Femínismi byggir á tilteknum samfélagsskilningi, hann er útfært 

hugmyndakerfi og greining á kynjamun og valdamisræmi kynjanna. Og síðast en ekki síst felur 

                                                           
38 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“, Simone de Beauvoir. Heimspekingur, rithöfundur, femínisti, 

bls. 29. 
39 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“ Simone de Beauvoir. Heimspekingur, rithöfundur,.., bls. 44. 
40 Sjá Gro Hagemann, „Housewife and citizen?“ Twentieth-century housewifes: Meanings and implications of 

unpaid work, 21-48, Kari Melby, „Husmorens epoke 1900-1950“, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, bls. 

260. Einnig byggt á glósum frá fyrirlestrum Gro í Reykjavík 2015. 
41 Gro Hagemann, Feminisme og historieskrivning. Inntrykk fra en reise. bls. 33-38. 
42 Anne Trine Larsen, „What happened to the housewife? Gender and work in post-war Denmark 1950-89“ 

Twentieth century housewives: Meanings and implications of unpaid work, Oslo 2005, bls. 297-298. 
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femínismi í sér hreyfiafl eða sprengikraft, erindi hans við samfélagið ögrar ríkjandi hefðum, gildismati 

og valdahlutföllum.“43 Dagný Kristjánsdóttir, bókmenntafræðingur, styðst einnig við femínisma í 

rannsóknum og segir: „Á meðan konur hvorki njóta frelsis né jafnréttis á borð við karlmenn flokkast 

femínismi hugmyndalega sem andspyrnuhreyfing. Í honum felst uppreisn gegn þeim öflum sem vilja 

ekki að neinum valdahlutföllum sé raskað.“44 Femínísk gagnrýni gengur að miklu leyti út á að draga 

fram mun á aðstöðu kynjanna úr frá kynferði þeirra.45 Hið menningarlega skilyrta kyngervi okkar 

hefur áhrif á líf hverrar manneskju, mótar sjálfsmyndir og félagsleg samskipti.  

Varðandi femíníska sögu geng ég meðal annars út frá skrifum bandaríska sagnfræðingsins 

Joan W. Scott. Hún hefur bent á að það dugi ekki að bæta konum inn í söguna, það þurfi að 

endurskrifa söguna út frá nýjum forsendum, það þurfti að skrifa nýja sögu.46 Femínísk saga er ekki 

upptalning eða lýsing á kúgun kvenna eða afrekum. Femínísk saga skoðar, greinir og afhjúpar þau 

undirliggjandi öfl sem móta hlutverk kvenna og stöðu í samfélaginu og þá gagnvirkni valda og áhrifa 

sem ríkir. Joan W. Scott segir meðal annars um kjarnann í femínískri sögu: „Að vera róttæk, 

gagnrýnin og ögra ríkjandi venjum og viðhorfum jafnt innan sagnfræðinnar sem eigin fagsviðs.“47 

Þannig er gagnrýnin hugsun og sjálfsgagnrýni mikilvægt veganesti þegar sagan er endurskoðuð og 

endurskrifuð. Valdatengsl, undirliggjandi öfl, gildismat og hefðir, hafa haft áhrif á stöðu kvenna og 

hlutverk og eiga stóran þátt í valdleysi þeirra og þöggun.  

Kvenleikinn 

Kvenleikinn, eða öllu heldur breytileiki kvenleikans, er eins konar rauður þráður í þessari 

rannsókn. Kvenleikahugmyndir ættu, eins og aðrar hugmyndir að breytast og þróast, en svo virðist 

sem ákveðnum kvenleikahugmyndum hafi á eftirstríðsárunum verið beitt gegn kvenfrelsi og 

kynjajafnrétti. Konum var talin trú um að með ósk um breytingar væru þær að afneita kvenleikanum, 

þannig varð kvenleikinn nánast eins konar kúgunartæki feðraveldisins, notað til að halda konum niðri. 

Simone de Beauvoir bendir á í bók sinni Hitt kynið að konum hafi verið talin trú um að konur 

megi ekki afneita sínu innra eðli, þá sé kvenleikinn í hættu. Hún veltir fyrir sér og skoðar kvenleikann 

og samskipti kynjanna og tengsl karla við völd. Hvað er það sem við köllum kvenleika, hvar og 

hvernig verður kvenleiki til?48 Samkvæmt Beauvoir er konan skilgreind út frá karlinum.49 Konur búa 

                                                           
43 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?“, Ritið 2/2002, bls. 16. 
44 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 12-14.  
45 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Konur og líkaminn: Frá Beauvoir til Butler“, Simone de Beauvoir heimspekningur, 

rithöfundur, femínsti, bls. 102. 
46 Joan W. Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, The American Historical Review, bls. 

1054.   
47 Joan W. Scott, „Feminisim´s History“, Journal of Women´s History, bls. 18.  
48 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“ Þýðandi Torfi H. Tulinius, Simone de Beauvoir 

heimspekningur, rithöfundur, femínsti, bls. 25-26. 
49 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“, Simone de Beauvoir heimspekningur, rithöfundur, femínsti,  

bls. 29. 
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við ákveðnar aðstæður og aðstæður kvenna eru ekki þær sömu og aðstæður karla. Femínískir 

fræðimenn á sjötta og sjöunda áratugnum tóku undir kenningar de Beauvoir, höfnuðu hugmyndum um 

„eðli“ kynjanna og litu í auknum mæli á menningarlega og samfélagslega mótun. Afgerandi niðurstaða 

Beauvoir var að „Krafa borgarastéttarinnar um að konan sé heima vex í réttu hlutfalli við þá ógn sem 

aukið frelsi hennar er.“50  

Sara Mills hefur bent á að kvenleiki hvers tíma þjóni þörfum samfélagsins og ríkjandi 

valdhöfum,51 og Dorothy E. Smith hefur fjallað um birtingamyndir kvenleikans og orðræður sem 

mótandi og heftandi afl.52 Kvenleiki er ekki óumbreytanlegur fasti, ríkjandi kvenleika er haldið að 

konum en þrátt fyrir það getur kvenleikinn verið margslunginn og síbreytilegur. Með því að líta á 

kvenleika sem orðræðu, sem virkt ferli sem byggir á ákveðnu regluverki og samskiptum, er hægt að 

brjóta upp og afvopna afdráttarlausa tengingu kvenleikans við veikleika og varnarleysi, kvenleikar eru 

margskonar í sífelldri mótun og endurskoðun.53  

Nútímavæðing kvenleikans 

Hér verður gengið út frá því að ákveðin tímamót hafi átt sér stað um 1970. Þá hafi gömul viðhorf loks 

látið undan og ný alþjóðleg viðhorf sett mark  sitt á umræðu um hlutverk kvenna. Gömlu viðhorfin 

voru lituð af íhaldssemi og þjóðerniskennd þar sem fyrirvinnukerfi og húsmæðrahyggja mótuðu 

hugmyndir fólks um verkaskiptingu og stöðu kynjanna í samfélaginu. Nýju viðhorfin voru alþjóðleg 

og áttu að stórum hluta rætur í Bandaríkjunum. Nýja kvennahreyfingin var afsprengi stúdentaóeirða og  

mannréttindabaráttu blökkumanna. Bein og óbein stríðsátök og núningur kapitalisma og kommúnisma 

höfðu einnig áhrif. Þannig átti sér stað grundvallarbreyting á viðhorfum kvenna um 1970. Hið 

persónulega var gert pólitískt, sem birtist skýrast í baráttu fyrir fóstureyðingum, baráttu fyrir rétti 

kvenna til að ráða yfir eigin líkama.54 Konur voru manneskjur, fullgildir einstaklingar í samfélaginu. 

Ný kvenímynd varð til í kjölfar „aðgerða“ kvenna þar sem viðteknum kvenleikahugmyndum var 

mótmælt, konur voru ekki lengur viðfang. Hin nýskapandi hugsun femínista fékkst við að 

endurskilgreina hugsun og athafnir og til varð ímynd hinnar sjálfstæðu, framtaksömu konu sem ekkert 

hræddist.55 

                                                           
50 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“ Simone de Beauvoir heimspekningur, rithöfundur, femínsti, bls. 

44. 
51 Sara Mills, Discourse, bls. 90-92. 
52 Dorothy E. Smith, Texts, Facts, and Femininity, bls. 161-164. 
53 Sara Mills, Discourse, bls. 87-88 og Joan W. Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, The 

American Historical Review, bls. 1063. 
54 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. tbl. 8. árg. 2012, bls. 209. 
55 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, Stjórnmál & 

stjórnsýsla, 1. tbl. 8. árg. 2012, bls. 201-202.  
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Kyngervi 

Hugtakið kyngervi er hér fyrirferðamikill áttaviti. Joan W. Scott endurskilgreindi og þróaði 

sagnfræðilegt greiningartæki þar sem hugtakið kyngervi (gender) gegnir lykilhlutverki. Kyngervi er 

notað yfir menningarbundinn og félagslegan mun kynjanna, til að útskýra og skilja mismunandi 

hegðun og stöðu kynjanna sem og undirliggjandi kynjuð valdatengsl. Kyngervi mótar mannlega 

hegðun um leið og samfélagið mótar kyngervi hópa og einstaklinga. Þannig leggur Scott áherslu á 

þögul og falin áhrif kyngervis í samfélaginu.56 Nauðsynlegt er að skoða undirliggjandi þætti á 

gagnrýnin hátt, sjá hvernig skilningur fólks á hugtökunum karlmannlegt og kvenlegt breytist.57 

Kyngervi eru breytanleg, hugmyndir um kynin eru í stöðugri endurskoðun og því geta fylgt breytt 

valdahlutföll.58 Notkun hugtaksins gagnast því vel hér, brýnt er að hafa í huga hvað hafði áhrif á 

aðstæður kvenna í íslensku samfélagi, hvað mótaði viðhorf þeirra. Áfram verða rannsóknir Sigríðar 

Matthíasdóttur hafðar til hliðsjónar,59 sem og rannsóknir Erlu Huldu Halldórsdóttur, en doktorsritgerð 

hennar fjallaði um menntun kvenna og mótun kyngervis.60 

Orðræðugreining 

Orðræðugreining er sú aðferð eða verklag fræðanna sem stuðst verður við til að ná fram 

kjarnanum í viðhorfum kvenna, flokka umræðuna og greina mótsagnir. Með orðræðugreiningu má 

skoða aðstæður og tengsl sem geta varpað ljósi á sögulega þróun hugmynda og hugmyndaárekstra.61 

Orðræða (discourse) er meira en orð, orðræða er ferli sem byggist á orðum, hugmyndum og athöfnum, 

hið ósagða og þagnir hafa þar einnig vægi og vald. Þrástef (discursive theme) eru síendurtekin orð eða 

athafnir sem geta orðið að viðtekinni venju.62 Einnig verður leitað í smiðju fræðikvenna sem fjallað 

hafa um kvenleika og orðræður, meðal annars Söru Mills, en hún telur að ríkjandi orðræðum sé haldið 

að konum en konur geti leyst upp orðræður og ögrað þannig ríkjandi formgerðum samfélagsins.63 Sara 

Mills byggir femíníska orðræðugreiningu í grunninn á kenningum Foucault um orðræðu og völd, þar 

sem reglurnar og venjurnar bak við orðin, undirliggjandi hugmyndir, eru ekki síður mikilvæg er sjálf 

orðin.64 Orðræða felur í sér vald til að móta venjur og viðhorf. Mills bendir á mikilvægi þess að fjalla 

um margs konar orðræður sem geta verið í mótsögn.65 Hún talar um orðræður í fleirtölu og verður það 

                                                           
56 Joan W. Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, American Historical Review, bls. 1054-

1056 og 1069.   
57 Joan W. Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, bls. 1063-1064. 
58 Guðný Gústavsdóttir, „Kvenleikinn sem orðræða“, Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, 

Reykjavík, 2013, bls. 4 í vefútgáfu.   
59 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni íslendingur. Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1900-1930, 2004. 
60 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850-1903.  
61 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum. Um verklag við orðræðugreiningu“, Fötlun. Hugmyndir 

og aðferðir á nýju fræðasviði, bls. 181. 
62 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum. Um verklag við orðræðugreiningu“, Fötlun. Hugmyndir 

og aðferðir á nýju fræðasviði, bls. 179 og 181. 
63 Sara Mills, Discourse, bls. 78, 84-87. 
64 Sara Mills, Discourse, bls. 7 og 78. 
65 Sara Mills, Discourse, 94 og 100. 
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gert hér. Þannig hafi orðræður hvoru tveggja í senn upplýsandi og mótandi áhrif, orðræður takast á og 

þá myndast rými til andófs. Þannig er hægt að andæfa orðræðum og einnig er hægt að semja um stöðu 

sína.66 Femínísk orðræða felur það í sér að konur eru ekki fórnarlömb, konur eru þátttakendur og geta 

tekið þátt í að móta nýja sjálfsmynd.67 Orðræður hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt um leið og 

orðræður þróast og breytast. Viðbrögð við orðræðum eru því ekki einsleit eða fyrirséð, gagnvirkni 

orðræðu og einstaklinga má ekki vanmeta, konur haft áhrif bæði með þögn og þátttöku.68 Með 

orðræðugreiningu er leitast við að skilja og greina viðhorf og hugmyndir sem birtast í skrifum kvenna, 

sjá hvernig þau endurspegla venjur og völd og valdleysi. 

 

Efniviður 

Til þess að nálgast sjónarhorn kvenna á árunum 1960 til 1969 var fyrst og fremst stuðst við 

samtímaheimildir, greinaskrif kvenna. Lykilheimildir voru því svokölluð „kvennablöð“, tímarit 

sérstaklega ætluð konum. Einnig voru aðrar samtímaheimildir skoðaðar, einkum áhugaverð viðtöl við 

konur og greinar eftir konur sem birtust í dagblöðum og tímaritum á tímabilinu. Þá fengu örfáir 

bókmenntatextar eftir konur frá þessum tíma að fljóta með, aðallega smásögur sem birtar voru í 

kvennablöðum. Eingöngu voru valdar úr og rýndar greinar þar sem konur voru að skrifa um stöðu 

kvenna og jafnréttismál. Greining á almennum skrifum kvenna um þjóðfélagsmál, barnauppeldi og 

önnur hugðarefni er vissulega áhugavert viðfangsefni en verður að bíða betri tíma og og vart þarf að 

taka fram að þar er af nógu að taka. Hér var fyrst og fremst miðað við að valdar greinar gætu varpað 

ljósi á meginspurningu ritgerðarinnar um viðhorf kvenna til jafnréttismála á árunum 1960 til 1969.  

Leitast var við að nálgast mismunandi orðræður og hræringar í samtímanum, fanga 

tíðarandann, sjá hvaða hugmyndir voru í gangi hjá konum. Augljóst er þó að raddir kvenna eru án efa 

margvíslegar og því er lagt af stað með opnum huga. Hreint óskrifað blað bíður þess að fá lánaðar 

setningar hjá konum sem höfðu kjark og þor og dug til að viðra skoðanir sínar á opinberum vettvangi. 

Af þeim sökum er mikið af beinum tilvitnunum  á þessum síðum, orð kvennanna fá að sjást og vera 

vegin og metin af fleirum. Greinahöfundar, sem vissulega eru fyrst og fremst fulltrúar eigin skoðana, 

endurspegla að einhverju leyti skoðanir sem lágu í loftinu. Skoðanir þeirra ættu því að geta gefið 

vísbendingar um tíðaranda og væntingar á þessum árum. Þannig var leitast við að nálgast 

rannsóknartímabilið með gleraugum samtímans. Sjónarhorn nútímans segir aðra sögu, nýir 

mælikvarðar, viðmið og dómar tímans lita allt endurlit. Samhliða var þó kafað í heimildir um 

kvennabaráttu fyrr og nú. Þekking á sögu og hugmyndafræði kvennabaráttunnar er lykilatriði og 

nauðsynlegur grunnur í þessari rannsókn. 

                                                           
66 Sara Mills, Discourse, bls. 15 og 80-86.  
67 Sara Mills, Discourse, bls. 92. 
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Kvennablöð  

Á tímabilinu voru gefin út að minnsta kosti sjö tímarit sem sérstaklega voru ætluð konum og öllum var 

þeim einnig ritstýrt af konum.69 Útgefendur fjögurra tímaritanna á rannsóknartímabilinu voru  konur.  

Þrjú tímaritanna, eiginlega fjögur, voru gefin út af skipulögðum og starfandi félögum eða 

félagasamtökum kvenna. Slík tímarit hafa því væntanlega haft skýr markmið; að fjalla um starfsemi 

viðkomandi félags og styðja við þá starfsemi með fróðleik og upplýsingum, halda góðu sambandi við 

félagskonur milli funda. Þannig gaf Kvenréttindafélag Íslands út ársritið 19. júní, og 

Kvenfélagasamband Íslands gaf út Húsfreyjuna. Melkorka, tímarit kvenna, var upphaflega gefið út af 

framsæknum konum á vinstri væng stjórnmálanna og tengdist Menningar- og friðarsamtökum kvenna. 

Tímaritið Hlín var upphaflega gefið út af sambandi norðlenskra kvenna og tengdist því kvenfélögum 

norðan heiða. Nýtt kvennablað, Hrund og Frúin voru almenn tímarit sérstaklega ætluð konum og var 

ritstýrt af konum.  

 Melkorka, tímarit kvenna, var gefið út í Reykjavík árin 1944-1962. Fyrstu árin komu eitt til 

tvö tölublöð út á ári en frá 1949 voru þau þrjú árlega. Síðasta tölublað Melkorku kom út í lok árs 1962 

og því eru aðeins þrír árgangar blaðsins rýndir hér, samtals átta tölublöð. Í blaðinu birtust róttækar 

greinar um kvenréttindamál, sósíalisma, verkakvennafélög og alþjóðlega fríðarbaráttu kvenna. Fyrsti 

ritstjóri blaðsins var Rannveig Kristjánsdóttir. Í fyrsta tölublaði árið 1944 segir hún meðal annars:  

Hið samvirka þjóðfélag ber í sér möguleikann til slíkrar skipulagningar framleiðslunnar, að 

konan sleppi við hið síendurtekna daglega strit, sem nú fylgir heimilislífinu og hún öðlist 

jafnan rétt karlmanninum til þess að velja starf sitt og vaxa í því. ... Barátta konunnar gegn 

karlmanninum er ekki lengur til, heldur aðeins barátta hennar við hlið hans, fyrir réttlátara 

þjóðskipulagi. Á þann hátt öðlast hún fyrst frelsi og fullt jafnrétti.70  

Síðustu árin gaf Mál og mennning út blaðið, ritstjórar voru þá Nanna Ólafsdóttir og Þóra Vigfúsdóttir. 

Í ritstjórapistli árið 1962 segir Þóra að blaðið hafi ætíð verið vettvangur „frjálslyndra og framsækinna 

kvenna.“ 71 Þar hafi birst greinar um „vandamál samtíðarinnar og sérílagi réttindamál kvenna og 

menningarmál.“ Blaðið hafi einnig „leitazt við að gefa konum útsýn yfir það sem er að gerast í 

heiminum og þá ekki sízt um hlutdeild kvenna í friðarbaráttu þjóðanna.“72 Því má ætla að sú orðræða 

sem birtist a síðum Melkorku hafi endurspeglað róttæk femínísk viðhorf. 

19. júní, var og er enn ársrit Kvenréttindafélags Íslands, gefið út í Reykjavík. Blaðið kom fyrst 

út árið 1951. Áður, á árunum 1917- 1929, hafði Inga Lára Lárusdóttir (1883-1949) gefið út 

mánaðarblað með sama heiti. Auk þess að flytja fréttir af starfsemi Kvenréttindafélagsins fjallaði 19. 

júní um jafnréttismál og málefni kvenna á afar víðum grunni. Á umræddu rannsóknartímabili komu út 

                                                           
69 Allar upplýsingar um umrædd tímarit eru fengnar á vefnum timarit.is nema annað sé tekið fram. 
70 Rannveig Kristjánsdóttir, „Sól er á loft komin...“ Melkorka, 1. tbl., 1944, bls. 1. 
71 Þóra Vigfúsdóttir, „Til lesenda“, Melkorka, 1. tbl., 1962, bls. 3.  
72 Þóra Vigfúsdóttir, „Til lesenda“, Melkorka, 1. tbl., 1962, bls. 3.  
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tíu blöð. Á einni síðu aftarlega í hverju blaði var sagt frá starfsemi félagsins og tengdum félögum. Þar 

var einnig greint frá ályktunum og áskorunum sem félagið sendi bæði Alþingi og sveitastjórnum. 

Forsvarskonur félagsins höfðu vakandi auga með löggjafarvaldinu og til þeirra var einnig leitað við 

gerð frumvarpa ef málefni tengdust konum, börnum og velferðarmálum. Einnig voru í blaðinu 

frásagnir af ferðum íslenskra kvenna á fundi og ráðstefnur í útlöndum. Lesendur 19.  júní voru því 

nokkuð upplýstir um formlega kvenréttindaumræðu á alþjóðavettvangi. Þegar annað efni blaðsins er 

skoðað er áberandi áhersla ritstjórnar á að kynna konur sem fóru ótroðnar slóðir með viðtölum og 

greinum, kynna þannig fjölbreytta möguleika kvenna í nútímasamfélagi. Ritstýrur blaðsins litu á sig 

sem kvenréttindakonur en áherslur þeirra og afstaða til kvenfrelsis virðast þó hafa verið mismunandi.73  

Húsfreyjan, tímarit Kvenfélagasambands Íslands, gefið út í Reykjavík. Blaðið hóf göngu sína 

árið 1949 og kemur enn út. Í Húsfreyjunni hefur frá upphafi verið lögð áherslu á fjölbreytta fræðslu 

tengda starfssviði húsmæðra. Markmiðið var einnig að fjalla um „nýjungar á sviði heimilismála“ 

ásamt „hollu skemmtiefni.“74 Viðtöl og samtöl voru áberandi þáttur í blaðinu en einnig frásagnir, ljóð 

og  smásögur auk hannyrðaþátta og mataruppskrifta. Á umræddu tímabili komu út fjögur blöð á hverju 

ári eða samtals 40 tölublöð. Árið 1964 voru ristjórar þær Svafa Þórleifsdóttir, Sigríður Thorlacius, Elsa 

E. Guðjónsson, Sigríður Kristjánsdóttir og Kristjana Steingrímsdóttir.  

Hlín var ársrit sambands norðlenskra kvenna árin 1917 til 1938 en þá er undirheiti breytt í 

ársrit íslenskra kvenna. Blaðið var gefið út til 1961. Kveðjuhefti tímaritsins, svokallaðar „eftirhreytur“, 

var síðan gefið út árið 1967. Hér eru því aðeins þrjú tölublöð til skoðunar. Útgefandi og ritstjóri alla 

tíð var Halldóra Bjarnadóttir. Halldóra tók kennarapróf i Noregi og var skólastjóri Barnaskólans á 

Akureyri árin 1908-1918. Frá 1922 var hún handavinnukennari við Kennaraskólann og frá 1924 

heimilisráðunautur Búnaðarfélags Íslands til ársins 1957. Heimilisiðnaður var fyrirferðamikill í Hlín 

enda markmið blaðsins frá upphafi að stuðla að „endurreisn íslenska heimilisiðnaðarins“75 en einnig 

var fjallað um garðyrkju, heilbrigðismál, uppeldismál og húsmæðrafræðslu.  

Nýtt kvennablað var gefið út árin 1940-1967 í Reykjavík. Stofnandi, útgefandi og ritstjóri var 

Guðrún Stefánsdóttir (1893-1980), Guðrún var félagi í Kvenréttindafélagi Íslands. Fyrstu árin voru 

ritstjórar með Guðrúnu þær Jóhanna Þórðardóttir til 1942 og María Knudsen til 1946. Þær ávarpa 

lesendur í fyrsta tölublaði árið 1940:  

Hin ýmsu viðfangsefni samtíðarinnar viljum við ræða rólega, svo að þau skýrist og konur sjái, 

að það eru þeirra eigin mál, og þá verðum við samhentari í öllum framkvæmdum. Okkur nægir 

                                                           
73 Sjá til dæmis Valborg Bentsdóttir, „Nýjar leiðir“, 19. júní, 1960, bls. 39 og Anna Sigurðardóttir, „Norræni 

fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 38. 
74 Húsfreyjan, 1. tbl. 1960, bls. 3. 
75 Hlín. Eftirhreytur, 1967, bls. 12. 
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ekki að sitja auðum höndum og hlýða á aðra; við viljum sjálfar leggja til málanna og taka 

beinan þátt í starfi, sem til gagns má verða.76 

Á sjöunda áratugnum var Guðrún bæði útgefandi og ritstjóri. Eftir því sem árin liðu er óhætt er að 

segja að kvenfrelsi hafi orðið lítt áberandi í málflutningi og efnisvali blaðsins, með örfáum 

undantekningum þó77. Afar lítið er skrifað um samfélagsmál, uppistaðan eru þýddar framhaldssögur 

og smásögur, ýmsar frásagnir og þjóðlegur fróðleikur, umfjöllun um hannyrðir og mataruppskriftir. Á 

tímabilinu 1960 til 1967 komu út samtals 53 tölublöð. 

Hrund, mánaðarlegt kvennablað, aðeins sjö tölublöð voru gefið út í Reykjavík, öll komu þau 

út árið 1967. Ritstjóri var Margrét R. Bjarnason, nú Heinreksdóttir, útgefandi var Einar Sveinsson. 

Hrund átti að vera nýtískulegt og vandað tímarit fyrir konur, „byggt á þjóðlegum grundvelli.“78 

Ritstjórinn hafði reynslu af fjölmiðlastarfi, hafði skrifað í Morgunblaðið og unnið við dagskrárgerð 

fyrir Ríkisútvarpið. Silja Aðalsteinsdóttir var skráður blaðamaður í öllum tölublöðum nema því fyrsta. 

Frúin, kvennablað. Ritstjórar voru Magdalena Thoroddsen og Guðrún Júlíusdóttir. Útgefandi 

Heimilisútgáfan. Blaðið kom út árin 1962 til 1963, samtals komu út 13 tölublöð. Í pistli ritstjóra í 

fyrsta tölublaði segir: „blaðið flytur eingöngu efni sem ætlað er kvenfólki, ekki aðeins giftum konum 

og húsmæðrum, heldur konum á öllum aldri.“79 Í Frúnni bar mest á þýddum greinum, framhaldssögum 

og smásögum en einnig er að finna örfá en áhugaverð viðtöl við konur. Blaðið átti að vera „gott 

kvennablað“80 Ekkert var fjallað um jafnréttismál í blaðinu en þar voru áhugaverð viðtöl. 

 

Fyrsta atlaga – íhaldssemi eða róttækni?  

Í fyrstu umferð verður eingöngu stuðst við tímarit tengd formlegum félagsskap kvenna. Það eru 

tímaritin Melkorka, 19. júní, Húsfreyjan og Hlín. Er það gert í von um að hægt sé að greina tengsl 

tímarita og félaga við mismunandi orðræður og draga fram sem skýrastar átakalínur. Er hægt að tala 

um að tímaritin séu annað hvort róttæk eða íhaldssöm?  

Sigríður Matthíasdóttir sagnfræðingur hefur fjallað um átakalínur á millistríðsárunum, 

togstreitu og deilur þar sem áttust við andstæð viðhorf, annars vegar íhaldssöm þjóðernisstefna og hins 

vegar frjálslynd viðhorf sem aðhylltust nútímavæðingu samfélagsins.81 Þær andstæður 

endurspegluðust einnig í umræðum um stöðu og hlutverk kvenna. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu 

                                                           
76 Nýtt kvennablað, 1. tbl., 1940, bls. 1.  
77 Sjá til dæmis „Jólasveinninn“,  Nýtt kvennablað, 1. tbl. 1962, bls. 12 og greinar í 4.-5. og 6. tbl. 1962. 
78 Hrund, 1. tbl.,  1967, bls. 3. 
79 Frúin, 1. tbl.,  1962, bls. 3. 
80 Frúin, 3. tbl.,  1963, bls. 3. 
81 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki á árunum milli stríða“, Kvennaslóðir, bls. 446-455. 
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að þrátt fyrir grundvallarbreytingar á samfélagsháttum hafi kynjakerfið verið staðnað allt fram á 

áttunda áratuginn.82 

Hér er þessi niðurstaða Sigríðar höfð til hliðsjónar og greining hennar á átakalínum yfirfærð á 

árin 1960 til 1969. Þannig verður skoðað hvort hægt sé að flokka tímaritin í andstæðar fylkingar, 

annars vegar kvenréttindatímaritin Melkorku og 19. júní og hins vegar kvenfélagstímaritin, 

Húsfreyjuna og Hlín, hvort þau síðarnefndu hafi hallast undir íhaldssöm sjónarmið í anda 

húsmæðrahyggju en fyrri einkennst af framsækinni kvenréttindaorðræðu í anda nýju 

kvennahreyfingarinnar. Er hægt að segja að orðræða um hlutverk kvenna hafi verið tvípóla, eða 

jafnvel að um tvær meginorðræður hafi verið að ræða á þessum tíma, má sjá átök milli sjónarmiða 

kvenréttindakvenna annars vegar og kvenfélagskvenna hins vegar?  

Það sem ég leyfi mér hér að kalla húsmæðrahyggju, er sú birtingarmynd íhaldssemi sem 

rökstudd er með vísan í eðlishyggju, og ríkjandi var á millistríðsárunum en var um leið tilraun 

feðraveldis til að halda konum heima. Einkenni eðlishyggjunnar í þessu samhengi er sú sýn að konur 

séu í eðli sínu öðruvísi en karlar, að kvenlegt eðli sé bæði náttúrulegt og óumbreytanlegt. Móðureðlið 

og sérstakir eiginleikar kvenna geri það að verkum að hlutverk kvenna þurfi að tengjst umönnun og 

þjónustu, konur eigi að vera húsmæður og mæður. Ég leyfi mér að nota hér hugtakið íhaldssemi um 

þau sjónarmið að vilja ríghalda í það sem var. Vissulega væri hægt að nota hugtakið „hefðbundið“ en 

með því væri minna lagt upp úr þeim breytingum sem við vitum í ljósi sögunnar að lágu í loftinu á 

þessum tíma. Íhaldssöm orðræða á sjöunda áratug síðustu aldar endurspeglar því bæði hugmyndir og 

viðhorf er byggjast á því og undirbyggja að staður kvenna ætti að vera á heimilinu.  

Andstæða íhaldssamra viðhorfa eru hugmyndir sem hægt er að tengja við róttæk femínísk 

viðhorf, orðræðan vísar til framtíðar, konur eiga að vera sjálfstæðar manneskjur og fullgildir 

þátttakendur í samfélaginu. Þegar leita á að framsæknum róttækum viðhorfum sem byggjast á 

hugmyndum um jafnræði kynjanna, var einkum leitað að umræðu sem snérist um jafnrétti og þátttöku 

kvenna í samfélaginu ásamt afhelgun á móðurhlutverkinu, afneitun eðlishyggjunnar. Með róttækum 

femínisma er stuðst við skilgreiningar Þorgerðar Einarsdóttur, en hún segir að róttækur femínismi ögri 

ríkjandi hefðum og valdahlutföllum og feli í sér „hreyfiafl eða sprengikraft.“83 Róttæk femínísk 

kvenfrelsisorðræða snýst um uppstokkun hlutverka. Konur áttu ekki að vera viðföng, þær áttu að vera 

sjálfstæðar og jafningjar karla. Konur áttu að taka þátt í atvinnulífi og stjórnmálum til jafns á við karla 

og karlar áttu að sinna börnum og búi til jafns á við konur. Hið persónulega varð pólítískt og hið 

pólitíska persónulegt. Orðræða í anda róttæks femínisma ögrar ríkjandi hefðum og spurningin er því 

hvort íslensk kvennatímarit hafi náð því á þessum árum. 

 

                                                           
82 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki ...“, Kvennaslóðir, bls. 455. 
83 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?“, Ritið: 2/2002, bls. 16. 
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Leitin að framsæknum, róttækum femínisma 

Við fyrstu sýn má ætla að róttækasta tímaritið hafi verið Melkorka enda átti blaðið að vera „vettvangur 

áhugamála frjálslyndra og framsækinna kvenna.“84 Í blaðinu voru framsæknar raddir kvenna bæði 

áberandi og auðgreinanlegar frá upphafi. Í fyrsta tölublaði árið 1960 voru fimm „þjóðkunnar konur“ 

fengnar til að svara spurningum ritstjórnar um kvenréttindamál, meðal annars um áhrif 

kvenréttindabaráttunnar og hvort fullt jafnrétti hefði náðst.85 Þjóðkunnu konurnar voru þær Elinborg 

Lárusdóttir rithöfundur, Jóhanna Egilsdóttir, formaður verkakvennafélagsins Framsóknar, Ragnheiður 

Jónsdóttir, rithöfundur, Katrín Thoroddsen, læknir, og Þórunn Elfa Magnúsdóttir, rithöfundur. Allar 

voru konurnar sammála því að enn hafi verið langt í land, kvenréttindabaráttunni sögðu þær, væri 

„hvergi nærri lokið.“86 Baráttan stóð gegn „gömlum kreddum og úreltum skoðunum.“87 Nútímakonan 

og hugarfarsbylting eru orð sem komu fyrir hjá þessum heiðurskonum. Elínborg Lárusdóttir 

rithöfundur talaði um fjárhagslegt ósjálfstæði giftra kvenna og tvöfalt vinnuálag þeirra, húsverkin 

lendi oftast á konunni, en hún bætti við: „Ég þekki þó fleiri en eitt heimili, þar sem bæði hjónin vinna 

úti, en hafa enga húshjálp. Þegar þau koma heim  skipta þau með sér verkum. Þetta virðist rétt og 

sanngjarnt og er algengt í Ameríku en var að ég held óþekkt fyrirbæri hér fyrir nokkrum árum.“88 

Rithöfundurinn Þórunn Elfa Magnúsdóttir sagði meðal annars um stöðu giftra kvenna: „Eftir er að 

finna leiðir til þess, að sérmenntaðar konur geti, eftir að þær eru giftar og hafa ábyrgð á börnum, útfært 

menntun sína.“89 Og hún talaði um myndugar húsfreyjur í þátíð. Allar voru konurnar fimm sammála 

um að baráttunni yrði að halda áfram, konur hefðu ekki fullt jafnrétti á við karla. „Bæta þarf á ýmsan 

hátt aðstöðu konunnar til þess að njóta hæfileika sinna og menntun“90 sagði Ragnheiður Jónsdóttir og 

taldi jafnrétti „að ýmsu leyti meira í orði en á borði“ Hún talaði einnig um nauðsyn nýrrar vakningar 

og Þórunn Elfa sagði þörf á hugarfarsbyltingu. Katrín Thoroddsen bætti við: „Kvenréttindabaráttunni 

er ekki lokið, hún er enn á frumstigi og henni lýkur aldrei frekar en öðrum frelsisstríðum, þau eru 

eilíf.“91  

Á þessu má ætla að viðhorf að minnsta kosti sumra hugsandi kvenna árið 1960 hafi verið ansi 

langt frá húsmæðrahyggju millistríðsáranna og ef miðað er við Danmörku og Noreg er varla hægt 

annað en að draga þá ályktun að gullöld húsmæðra hafi, strax í upphafi rannsóknartímabilsins, verið 

liðin undir lok hér á landi. En þó gullöldin væri liðin undir lok að mati þjóðkunnra kvenna má sjá á 

máli þeirra að konur voru ennþá undir hælnum á húsmæðrahyggjunni, meginhlutverk þeirra var enn 

                                                           
84 Þóra Vigfúsdóttir, „Til lesenda“, Melkorka, 1. tbl., 1962, bls. 3. 
85 Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 29. 
86 Elínborg Lárusdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 

29. 
87 Jóhanna Egilsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 29.  
88 Elínborg Lárusdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 29.  
89 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 31.  
90 Ragnheiður Jónsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnumum“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 31.  
91 Katrín Thoroddsen, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 31.  
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talið vera það að sinna börnum og búi og jafnréttisbaráttunni því hvergi nærri lokið. Þannig má greina 

einskonar þversagnir í orðum kvenna, konur hafa réttindi en geta ekki nýtt sér þau. 

Guðrún Gísladóttir (1920-2013), síðar bókasafnsfræðingur, félagi í Menningar- og 

friðarsamtökum kvenna og Kvenréttindafélagi Íslands, var fulltrúi þeirra sem töldu ríkjandi 

kynjakerfið staðnað árið 1961. Hún segir í grein í Melkorku sem hún nefnir „Möguleikar kvenna til 

frjáls stöðuvals:  

Verkefni okkar í framtíðinni mun verða fyrst og fremst það, að berjast fyrir því, að þjóðfélagið 

viðurkenni jafnrétti kvenna í verki með því að skapa konum þá aðstöðu bæði þjóðfélagslega 

og atvinnnulega er gerir þeim kleift að notfæra sér þau réttindi, sem kvenréttindabarátta 

liðinna ára hefur fært þeim upp í hendurnar.92 

Á þessum tíma, í upphafi sjöunda áratugarins, voru því komnar fram konur á Íslandi sem trúðu á 

jafnrétti kynjanna en gerðu sér grein fyrir því að samfélagslegar hindranir stóðu í veginum. Þær vildu 

breytingar, vildu að aðstæðum yrði breytt þannig að konur gæti nýtt sér áunnin réttindi. Guðrún 

Guðvarðardóttir (1916-1994), félagi í Sósíalistafélagi Akureyrar skrifaði grein í Melkorku árið 1962. 

Þar taldi hún að samfélagshættir væru orðnir gamaldags, að þjóðfélagið væri „á mörgum sviðum úrelt 

og gamaldags og samsvarar ekki jafnréttiskröfum nútímans. Á mörgum sviðum enn þá þjóðfélag 

karlmannsins.“93   

Nöfnurnar benda báðar á mishröðun samfélagsins og hindranir, samfélagslegar og 

menningarlegar, en markmiðin eru skýr í þeirra huga. Margrét Sigurðardóttir skrifaði í Melkorku 1961 

um mikilvægi þess að koma upp góðum dagheimilum fyrir börn. Þar bendir hún meðal annars á þann 

tvískinnung sem ríkti varðandi réttindi kvenna, sem þurfi nú að virða í verki, en eru: „oft og tíðum 

gerð ónothæf með því, að þjóðfélagið tekur ekki tillit til sérstöðu konunnar sem móður.“94 Dagheimili 

séu nauðsyn, ekki sem „neyðarúrræði“ heldur „jákvæð úrræði í uppeldismálum nútímans.“95 Margrét 

tekur þannig undir þá skoðun að konur hafi verið skildar eftir, að nútíminn nái ekki til kvenna. 

Tímaritið Melkorka endurspeglar því greinilega sjónarmið þar sem íhaldssömum hugmyndum um 

hlutverk kvenna er andæft enda er það í samræmi við yfirlýsta stefnu blaðsins frá upphafi. Róttæk 

framsækin orðræða var komin fram, uppeldi barna var ekki einkamál mæðranna, hið persónulega var 

pólitískt, samfélaginu bar að taka þátt. 

En róttæk og framsækin orðræða var ekki bundin við Melkorku. Kvenréttindafélag Íslands gaf 

út ársritið 19. júní eins og áður sagði og þar má sjá fjölbreytta flóru viðhorfa. Sumar ritstýrurnar voru 

framsæknar:  „Eru ekki þessi hjón einmitt að sanna það, sem kvenréttindakonur halda fram, að vel fari 

                                                           
92 Guðrún Gísladóttir, „Möguleikar kvenna til frjáls stöðuvals“, Melkorka, 2. tbl. 1961, bls. 46. 
93 Guðrún Guðvarðardóttir, „Næsti áfangi“, Melkorka, 1. tbl. 1962, bls. 4. 
94 Margrét Sigurðardóttir, Hugleiðingar og rabb um dagheimili barna“, Melkorka, 3.tbl. 1961, bls. 84. 
95 Margrét Sigurðardóttir, Hugleiðingar og rabb um dagheimili barna“, Melkorka, 3.tbl. 1961, bls. 85. 
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á því, að hinir góðu félagar, karl og kona, vinni hlið við hlið samhent í starfi og á heimili?“96 sagði 

Valborg Bentsdóttir í niðurlagi viðtals í 19. júní við unga konu árið 1960. Ársritið birti greinaflokk um 

nokkurra ára skeið undir yfirskriftinni „Nýjar leiðir“ þar voru viðtöl við konur í atvinnulífinu um nám 

og störf, margar þeirra höfðu farið ótroðnar slóði og stigið út fyrir hinn hefðbundna ramma. 

Spurningar ritstýranna varpa eflaust ljósi á almenn viðhorf í samfélaginu og þann veruleika sem konur 

bjuggu við: „Álítið þér, að þetta starf henti konum jafnt sem körlum?"97 og „Hvernig teljið þér þessi 

störf samrýmast húsmóðurstörfum?“98 Húsmæðrahyggjan virðist hafa ítök, konur eru húsmæður og. 

Þannig má kannski segja að blaðið endurspegli bæði íhaldssemi sem ríkti í samfélaginu og framsæknar 

hugmyndir róttækra kvenna, alltént birtist ekki eins afdráttarlaus afstaða eins og í Melkorku, svona við 

fyrstu sýn.  

Sigríður J. Magnússon (1892-1977), þá formaður Kvenréttindafélags Íslands, greindi frá fundi 

alþjóða kvennréttindasamtakanna, International Allinace of Women, I.A.W.,  sem haldinn var á Írlandi 

1961, í 19. júní árið 1962. Þar má sjá að húsmæðrahyggjan úti í hinum stóra heimi var á undanhaldi og 

múrar milli kynja farnir að molna: „Eiginmenn og börn verða að læra að skilja, að þau bera líka 

ábyrgð á vellíðan og hagsæld heimilisins og konur hafa líka ábyrgð gagnvart þjóðfélaginu.“99 Og „Í 

skólum þarf að gera drengjum jafnt sem stúlkum skiljanlegt, að heimilishald og barnagæzla væri mál, 

sem varðaði bæði hjónin jafnt, föðurinn engu síður en móðurina.“100 Erlendar kvennahreyfingar 

aðhylltust greinilega róttækar hugmyndir, þær andæfðu ríkjandi íhaldssömum sjónarmiðum. Það eru 

ekki bara konur sem þurftu að sækja fram, karlar urðu líka að breyta sínum venjum og viðhorfum.  

Lára Sigurbjörnsdóttir (1913-2005), nýkjörinn formaður Kvenréttindafélags Íslands, og Anna 

Sigurðardóttir (1910- 1996), stofnandi Kvennasögusafns Íslands og ötull félagi í KFRÍ, sóttu fund 

kvenréttindafélaga á Norðurlöndunum sem haldinn var í Kaupmannahöfn í september 1964. Fréttir af 

fundinum bárust íslenskum konum í grein þeirra Láru og Önnu sem birtist í 19. júní ári síðar. Á 

fundinum var rætt um stöðu jafnréttismála á Norðurlöndunum og kvenréttindi í reynd. Í frásögn Láru 

af fundinum kemur fram að það sé mikið áhyggjuefni hvað ungt fólk á Norðurlöndunum sé áhugalaust 

um jafnréttismál, og þá sérstaklega karlar, umræða um kvenréttindi sé þeim framandi. Þá hafi orðið 

kvenréttindi fengið á sig neikvæða merkingu og jafnvel sé nauðsynlegt að taka upp nýtt orð í 

umræðunni, tala um „fjölskylduvandamál“ eða bara „þjóðfélagsmál“101 Þá var rætt um tvær 

mismunandi leiðir eða hugmyndastefnur á norræna fundinum, annars vegar var komin fram „róttæk 

stefna“ kvenréttindakvenna og hins vegar „hægfara stefna“. Þær konur sem fylgdu róttæku stefnunni 

vildu jafnrétti og jafnræði á þann veg að allar konur tækju fullan þátt í atvinnulífinu og að sama skapi 

                                                           
96 Valborg Bentsdóttir, „Nýjar leiðir“, 19. júní 1960, bls. 39. 
97 „Nýjar leiðir“, 19. júní, 1961, bls. 29.  
98 „Nýjar leiðir“, 19. júní, 1961, bls. 30. 
99 Sigríður J. Magnússon, „Frá Írlandsför“, 19. júní, 1962, bls. 9. 
100 Sigríður J. Magnússon, „Frá Írlandsför“, 19. júní, 1962, bls. 9. 
101 Lára Sigurbjörnsdóttir, „Norræni fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 37. 
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tækju karlar þátt í barnauppeldi og heimilisstörfum til jafns á við konur.102 Önnu Sigurðardóttur leist 

illa á róttæku stefnuna og sagði: „Þær konur, sem ákveðnast fylgja hinni róttæku stefnu, fara mjög 

óviðurkvæmilegum orðum um konur, sem ekki vinna utan heimilis, m. a., að heimakonurnar lifi sem 

sníkjudýr á eiginmanninum og þjóðfélaginu og að staða þeirra á heimilinu geri þær að andlegum 

krypplingum. Sumar þeirra eru andvígar hálfsdagsvinnu fyrir giftar konur. Slík vinna sé hindrun á 

jafnréttisbrautinni.“103 Hægfara stefnan, sem einnig vill stuðla að aukinni atvinnuþátttöku kvenna, 

byggist hins vegar á því „að konum sé gert kleift að gegna tvöföldu hlutverki — vinna úti og jafnframt 

annast heimili og börn, sjálfri sér og fjölskyldunni að skaðlausu.“104 Hægfara stefnan virðist því hvorki 

vilja ögra né andæfa ríkjandi háttum en sú róttæka vill ryðja úr vegi hindrunum, virðist andæfa 

kröftuglega íhaldssömum sjónarmiðum. 

Sigríður J. Magnússon, þá fráfarandi formaður félagsins og ritstjóri 19. júní, sótti 20. þing 

alþjóða kvenréttindafélagsins 1964. Þar voru konur, og kvennasamtök, hvattar til að ræða og taka þátt í 

að leysa þjóðfélagsmál, ganga í pólitíska flokka og verkalýðsfélög og láta til sín taka á opinberum 

vettvangi. 105 Umönnun og uppeldi barna væri einnig hlutverk feðra og því ættu konur ekki að geta 

notað börnin sem afsökun fyrir áhugaleysi á opinberum málefnum. Umræðan á þessum fundi virðist 

komin skrefi lengra en á norræna fundinum, hér ber ekkert á hægfara stefnu, hér eru skilaboðin skýr. 

Jafnræði, jöfn þátttaka og samvinna karla og kvenna er það sem gildir. 

Aðalbjörg Sigurðardóttir (1887- 1974), kennari og heiðursfélagi Kvenréttindafélagsins, velti 

fyrir sér hlutverki kvenna í grein í blaðinu árið 1967. Þar segir hún: „Ég er víst talin mikil 

kvenréttindakona, og tel mig það líka sjálf.“106 En svo bætir hún við:  

Ég held að það sé óhjákvæmilegt að móðir mannkynsins mótist sálarlega að meiru eða minna 

leyti af hlutverki sínu, að minnsta kosti á meðan líkami hennar og sál býr sig vitandi eða 

óafvitandi undir að leysa það af hendi og fyrstu árin, sem hið unga líf mótast undir handleiðslu 

hennar og er henni svo háð, að það er eins og partur af henni sjálfri.107  

Aðalbjörg er þarna á svipaðri línu og Anna Sigurðardóttir, báðar taka varkára afstöðu til þátttöku 

kvenna í atvinnulífinu og telja mikilvægast að konur sinni vel ungum börnum sínum. Þær aðhyllist því 

báðar „hægfara stefnu“ kvenréttindakvenna. 

Pálína Jónsdóttir kennari fékk birta grein í 19. júní sama ár. Hún er enn íhaldssamari en Anna 

og Aðalbjörg. Hún sagði: „Heimilið þarf að vera griðastaður fjölskyldunnar, þar sem bæði maðurinn 

og konan lifa samkvæmt upprunalegu hlutverki sínu, ekki sem keppinautar á atvinnu og fjármálasviði, 

— maðurinn sem forsjá og herra heimilisins, sem konan lítur upp til og treystir,“ Pálína aðhyllist 

                                                           
102 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 38. 
103 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 38. 
104 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 38. 
105 Sigríður J. Magnússon, „Frá 20. Þingi alþjóða kvenréttindafélagsins“, 19. júní, 1965, bls. 38-39. 
106 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Eigum við að sitja heima?“, 19. júní, 1967, bls. 26. 
107 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Eigum við að sitja heima?“, 19. júní, 1967, bls. 26. 
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íhaldssöm viðhorf í anda mæðrahyggju, hún trúir á séreðli kvenna og hún bætir við: „Það er erfitt að 

orða þetta hlutverk konunnar, en það er hennar sanna eðli, hið fegursta í fari hennar, en jafnframt það 

sem svo hætt er við að glatist í misskilinni jafnréttisbaráttu og skarkala tæknialdar.108 Viðhorf Pálínu 

eiga lítið skylt við réttindabaráttu kvenna sem kenna má við femínisma. Grein hennar er á skjön við 

almenna kvenréttindabaráttu og í raun vekur það furðu að sjá sjónarhorn svo íhaldssamrar orðræðu 

birtast í tímariti Kvenréttindafélags Íslands, „blaði íslenskra kvenréttindakvenna.“109 

Árið 1968 birtist grein í 19. júní eftir ritstjóra blaðsins undir yfirskriftinni „Er tímabært...“ þar 

veltir Sigríður J. Magnússon stöðu kvenréttindabaráttunnar og því hvort tímabært sé að leggja niður 

Kvenréttindafélag Íslands. Því miður sé viðhorf margra, bæði karla og kvenna, „að nú hafi konur hér á 

landi öðlazt fullkomið jafnrétti á við karla á öllum sviðum.“110 Í greininni fer lítið fyrir róttækninni 

sem einkenndi þá fundi sem Sigríður hafði sótt erlendis.  Málflutningurinn er meira í ætt við þá  

varkáru afstöðu sem einkenndi hægfara arm norrænu kvenréttindafélaganna en einnig gætir 

tvískinnungs í garð kvenna. Annars vegar eru konur ekki nógu duglegar að nýta sér réttindi sín, þær 

skorti „einlægan vilja“111 og hins vegar sé vinnuálag of mikið á ungum konum. Ritstjórinn barmar sér, 

hefur áhyggjur, er nánast hnugginn, hefur engin  svör og gerir enga tilraun til að greina vandann. 

Ritstjórinn telur ekki ástæðu til að skoða af hverju íslenskar konur hafi minni áhuga á þjóðmálum en 

konur í nágrannalöndunum, eins og hún fullyrðir í greininni. Svo er hún hissa á að konur mæti illa á 

fundi félagsins. Barlómur er sjaldan hvetjandi í réttindabaráttu. 

Árið 1968 var 12. fundur samtaka norrænu kvenréttindafélaganna haldinn á Íslandi. Þá kveður 

við allt annan og ferskari tón hjá norrænum kvenréttindakonum. Nú virðist ríkja meiri bjartsýni, 

markmiðin eru skýr og framsækin. Í frásögnum af fundinum var það tekið fram að nú hefðu í fyrsta 

sinn þrír karlmenn verið meðal þátttakenda. Á fundinum var sérstaklega fjallað um jafnrétti sem 

mannréttindi, enda  höfðu Sameinuðu þjóðirnar helgað árið mannréttindum. Jafnrétti átti að setja á 

oddinn, jafnrétti allra einstaklinga án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða kyns. Á norræna fundinum var 

einnig rætt um fjölskyldulöggjöf og framfærendahugtakið og í samþykkt fundarins sem send var 

Norðurlandaráði segir; „Hugtakið framfærandi (fyrirvinna), eins og það er í þeim atriðum löggjafar 

Norðurlanda, sem konur snertir, varð til í þjóðfélagi með öðrum og verri möguleikum fyrir 

atvinnustörf kvenna. Það hindrar þátttöku nútíma kvenna í atvinnulífinu og leggur karlmönnunum á 

herðar rangláta ábyrgð.“112 Einnig var tekið fram að: „Takmarkið hlýtur að vera löggjöf, sem veitir 

öllu fullorðnu fólki möguleika til þess að skipuleggja lif sitt á raunhæfan, sjálfstæðan hátt með eigin 

fjárhagsábyrgð. Framfærandahugtakið getur þá takmarkazt við nauðsynlega umönnun barnanna.“113 

                                                           
108 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 34. 
109 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn 1964“, 19. júní, 1965, bls. 39.  
110 Sigríður J. Magnússon, „Er tímabært...“, 19. júní, 1968, bls. 3. 
111 Sigríður J. Magnússon, „Er tímabært...“, 19. júní, 1968, bls. 4. 
112 „Norræni fundurinn 1968“ 19. júní, 1969, bls. 41. 
113 „Norræni fundurinn 1968“ 19. júní ,1969, bls. 41. 
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Undir samþykktina skrifuðu fulltrúar samtaka norrænu kvenréttindafélaganna, þar á meðal Lára 

Sigurbjörnsdóttir, formaður Kvenréttindafélags Íslands. Samkvæmt þessu voru félagskonur í 

Kvenréttindafélagi Íslands orðnar afar róttækar, miðað við það sem þær voru árið 1964. Þær 

samþykktu nú, með því að skrifa undir ályktun fundarins, að endurskilgreina frá grunni hlutverk og 

verkaskiptingu karla og kvenna. Með þessu var Kvenréttindafélagið að viðurkenna og aðhyllast eða 

gangast undir róttæk femínísk viðhorf. Með samþykktinni voru norrænar kvenréttindakonur að andæfa 

kröftuglega ríkjandi samfélagsháttum og krefjast breytinga.  

Ekki er hægt að sjá neina frekari umræðu um þessa stefnubreytingu í 19. júní. Eflaust hafa 

þessi mál verið rædd á fundum félagsins en það vekur athygli að blaðið var ekki notað í meira mæli til 

markvissra skoðanaskipta og fræðslu um kvenréttindamál. Þannig birtist, í sama blaði árið 1969, bæði 

smásaga eftir ungar konu, Unni Eiríksdóttur, „Gröf á þrettándu hæð“, og grein eftir Hólmfríði 

Gunnarsdóttur, sem ég sé ekki betur en að sitji í ritstjórn blaðsins, „Hver vill verða að saltstólpa?“ Þar 

lýsa þær báðar aðstæðum húsmæðra í nútímasamfélagi og draga fram fremur dapra og dökka mynd af 

aðstæðum ungra kvenna.114 Fínt efni og áhugavert hvoru tveggja en ritstjórn blaðsins gerir enga tilraun 

til að nýta sér þessar greinar ásamt niðurstöðum norræna fundarins til að rýna í orðræðu samtímans, 

lesendum til upplýsingar um helstu baráttumál kvenréttindakvenna. Þannig hefði mátt í stuttri grein 

eða leiðara, hnýta þetta efni saman og rýna í hindranir og hugsanlegar leiðir til að ryðja í burtu 

einhverju af þeim hindrunum sem bæði Unnur og Hólmfríður lýsa af einlægni. Hins vegar eru konur 

hvattar í blaðinu til að styðja íslenskan iðnað, „Það er á okkar valdi“.115 Þó er ein grein í blaðinu þetta 

ár sem endurspeglar óhikað róttæka femíníska sýn. Adda Bára Sigfúsdóttir (f. 1926) veðurfræðingur 

og sósíalisti, varaformaður Alþýðubandalagsins 1968 til 1974, borgarfulltrúi og varaþingismaður, 

heldur uppi heiðri rótækra kvenfrelsiskvenna í grein um skólamál, þar segir hún meðal annars:  

Minnihlutamennirnir sjá konuna greinilega fyrst og fremst innan veggja heimilisins, en sé hún 

þar ekki, skín í hana við ritvélina í einhverri undirtyllustöðu. Og víst er það, að sérstakur 

menntaskóli fyrir konur muni fremur stuðla að óbreyttri stöðu kvenna í þjóðfélaginu, viðhalda 

þeirri stöðu, sem við kvenréttindakonur erum ekki ánægðar með og viljum breyta.116 

Ljóst er að 19. júní, ársriti Kvenréttindafélagsins, var ritstýrt af fremur varkárum, hægfara 

kvenréttindakonum. Þrátt fyrir góðar greinar og viðtöl getur blaðið varla talist boðberi nýrrar hugsunar 

í femínískum skilningi. Melkorka hætti að koma út snemma á tímabilinu og 19. júní virðist ekki hafa 

náð að fylla það skarð sem boðberi róttækra kvenréttindasjónarmiða nema að litlu leyti. Því má ætla að 

hér hafi vantað bæði málgagn og jafnvel forystu, að dofnað hafi yfir róttækri kvenfrelsisorðræðu, hún 

hafi orðið ómarkvissari fyrir vikið.  

                                                           
114 Sjá smásögu Unnar Eiríksdóttur, „Gröf á þrettándu hæð“, bls. 9-10 og grein Hólmfríðar Gunnarsdóttur, 19. 

júní, 1969, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 16-19. 
115 L.J. (Laufey Jakobsdóttir) „Það er á okkar valdi“, 19. júní, 1969, bls. 29. 
116 Adda Bára Sigfúsdóttir, „Menntaskólar eiga að vera samskólar“, 19. júní, 1969, bls. 29. 
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Íhaldssöm viðhorf 

Við fyrstu sýn mátti ætla að tímaritið Húsfreyjan, tímarits Kvenfélagasambands Íslands, hafi að verið 

fulltrúi íhaldssamra viðhorfa til jafnréttis og kvenfrelsis. Þegar flett er í gegnum fyrstu tölublöðin 

virðist sem ritstjórn Húsfreyjunnar, hafi meðvitað tekið mjög skýra afstöðu til stöðu kvenna, aðhyllst 

húsmæðrahyggjuna heilshugar, enda slær titill blaðsins strax tóninn og markhópurinn greinilega 

húsfreyjur þessa lands. Húsfreyjan var málgagn Kvenfélagasambandsins og flutti því einnig fréttir af 

starfi kvenfélaga um allt land, sem og héraðssambanda og Kvenfélagasambandsins, var þannig 

tengiliður og upplýsingaveita félagskvenna. Félagskonur sambandsins voru 14.183 árið 1961 og 

rauður þráður í þeirra starfi var að vinna að málefnum íslenskra heimila, auk menningar- og 

líknarmála. Rannveig Þorsteinsdóttir (1904-1987), lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, alþingismaður 

fyrir Framsóknarflokkinn 1949-1953 og formaður Kvenfélagasambands Íslands, ávarpaði félagskonur 

á landsþingi Kvenfélagasambandsins árið 1961 og var ræða hennar birt í Húsfreyjunni sama ár. Þar 

segir Rannveig meðal annars: „Það er höfuðverkefni Kvenfélagasambands Íslands og kvenfélaga 

þeirra, er það samanstendur af, að vinna að öllu því, sem má vera til gagns heimilum landsins og til 

menningarauka fyrir unga og gamla.“ 117 Og hún bætir við: „En það er bara svo eðlilegt konum að 

vinna að málefnum heimilanna, og að menningar og líknarmálum, að þótt þessi tilgangur 

Kvenfélagasambands Íslands væri hvergi skráður, þá væri hann ævinlega sem rauður þráður í allri 

starfseminni.“118 Heimilin voru vettvangur kvenna og Húsfreyjan endurspeglar þannig í efnisvali, 

greinum og viðtölum þessi rótgrónu viðhorf öll þau ár sem hér eru til skoðunar. Tímaritið birti hina 

íhaldssömu orðræðu húsmæðrahyggjunnar þar sem hlutverk kynjanna eru kirfilega aðskilin, konur 

sinna börnum og búi en karlar eru fyrirvinnur. Blaðið beindi orðum sínum ljóst og leynt til kvenna sem 

húsmæðra, og lagði áherslu á fjölbreytta húsmæðrafræðslu, heimilisiðnað og barnauppeldi. „Uppeldið 

og næsta kynslóðin er stærsta og göfugasta viðfangsefnið, eins og alltaf hefur verið“,119 sagði 

viðmælandi í blaðinu árið 1960.  

Þrátt fyrir að andi húsmæðrahyggjunnar hafi ennþá haft mikil áhrif þá voru slík viðhorf alls 

ekki einráð í Húsfreyjunni, breytingar lágu í loftinu. Kvenfélagasamband Íslands lýsti, árið 1961 á 

landsþingi, yfir áhyggjum af hinum hröðu breytingum á heimilisháttum.120 Önnur viðhorf voru farin að 

banka uppá hjá kvenfélagskonum. 

Sigríður Thorlacius (1913-2009) ritstjóri Húsfreyjunnar um árabil, formaður 

Kvenfélagasambands Íslands 1971-1979, blaðamaður og þýðandi, settist „á rökstóla“ með nokkrum 

konur árið 1964 og birti spjall þeirra undir yfirskriftinni „Starf og staða húsfreyju nútímans“. Þar lagði 

                                                           
117 Rannveig Þorsteinsdóttir, „14. Landsþing Kvenfélagasambands Íslands. Ávarp formanns“, Húsfreyjan, 3. tbl. 

1961, bls. 31. 
118 Rannveig Þorsteinsdóttir, „14. Landsþing Kvenfélagasambands Íslands. Ávarp formanns“, Húsfreyjan, 3. tbl. 

1961, bls. 31. 
119 Sigríður Thorlacius, „Að Bessastöðum“, [Viðtal við Dóru Þórhallsdóttur], Húsfreyjan, 2. tbl. 1960, bls. 6. 
120 „14. landsþing kvenfélagasambands Íslands“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1961, bls. 36.  
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hún eftirfarandi spurningu fram: „Munduð þið kjósa, að karlmennirnir tækju almennt að sér 

heimilisstörfin?“121 Spurningin í sjálfu sér endurspeglar breytt viðhorf varðandi verkaskiptingu 

kynjanna. Elsa E. Guðjónsson (1924-2010), textílfræðingur og safnvörður, svaraði spurningunni 

þannig: „Nei, en samhjálp ætti að vera meiri og sjálfsagðari á heimilunum og feðurnir ættu að skipta 

sér meira af börnunum en nú gerist almennt“122 Því má ætla að íhaldssöm orðræða, sem haldið hafði 

verið að konum, væri á undanhaldi, ný sjónarmið voru alltént komin fram. 

Í Húsfreyjunni árið 1968 var enn sest á rökstóla undir yfirskriftinni „Eiga kvenfélög rétt á 

sér?“ og sem fyrr er spurningin sjálf áhugaverð, sett fram í tímariti kvenfélaga. Svör kvennanna eru 

einnig athyglisverð og endurspegla breytt viðhorf. Hallveig Arnalds talar um mannréttindabaráttu og 

samábyrgð kynjanna, að kynin eigi að vera „samstarfsaðilar á jafnréttisgrundvelli,“123 Svava 

Jakobsdóttir rithöfundur sagði: „Ég álít, að bæði kynin eigi að geta unnið saman.“124 Svava var 

framsæknust í viðhorfum og hún bætir við: „Ætli að væri ekki heillavænlegra að bæði hjónin ynnu úti 

og vinnutími beggja yrði styttur, svo að bæði gætu sinnt börnunum?125 Þarna kveður við nýjan tón, 

Svava kemur hér fram með nýtt viðhorf til hlutverks kvenna. Hún gerir sér grein fyrir þeim hindrunum 

sem konur þurfa að glíma við. Svava er í orðum sínum eindreginn stuðningsmaður „jafnræðis“ og talar 

í anda róttæks femínisma; hún andæfir kröftuglega, hún vill endurskilgreina hlutverk kvenna, afhelga 

móðurhlutverkið, fá feður til að sinna börnum sínum og ögra þannig ríkjandi formgerðum 

samfélagsins.  

Flókin umræða – margþætt viðhorf 

Í fyrstu umferð eða atlögu að greiningu á viðhorfum var reynt að flokka tímaritin og draga 

fram viðhorf sem sýndu sem mestar andstæður. Tímaritin sem lágu til grundvallar voru Melkorka, 19. 

júní, Húsfreyjan og Hlín en síðastnefnda tímaritið datt nánast alveg út þar sem aðeins ein grein gat 

flokkast undir umfjöllun um jafnréttismál, en það var erindi Janet Ingibergsson, prestskonu í Hvammi í 

Dölum, um uppeldismál, sem var birt í blaðinu árið 1967.126   

 Þrátt fyrir það var staðan sú þegar frumlestri þessara rita lauk að viðhorf kvenna til kynhlutverka voru 

margþætt, og alls ekki beintengd tímaritum eða félögum, umræðan var bæði fjölbreytt og flókin. Því er 

varla hægt að tala um átök milli kvenfélagskvenna og kvenréttindakvenna á þessum árum. Hins vegar 

má sjá greinilegar andstæður og átök eða kannski frekar núning milli íhaldssamra viðhorfa og 

róttækra. 

                                                           
121 Sigríður Thorlacius, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 20. 
122 Elsa E. Guðjónsson, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 20. 
123 Hallveig Arnalds, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“ Húsfreyjan, 1. apríl 1968, bls. 6 og 4. 
124 Svava Jakobsdóttir, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“ Húsfreyjan, 1. apríl 1968, bls. 4. 
125 Svava Jakobsdóttir, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“ Húsfreyjan, 1. apríl 1968, bls. 5. 
126 Janet Ingibergsson, „Erindi um uppeldismál eftir Janet Ingibergsson, B.A., Dipl. Soc. Sc.,. Flutt á aðalfundi 

Sambands breiðfirskra kvenna á Reykhólum 1965“. Hlín, 1967, bls. 70. 
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Tímaritið Melkorka hafði nokkra sérstöðu á þessum tíma eins og við var að búast. Þar voru 

konur að velta fyrir sér grundvallarmálum tengdum jafnrétti og jafnræði. Hefðbundin kynhlutverk 

voru ekki náttúrulögmál, hér var stöðnuðu íhaldsömu kynjakerfi andæft. Viðhorf sem birtast á síðum 

Melkorku voru þó alls ekki einsleit, en almennt eru framsækin viðhorf áberandi sem tengja má við 

róttækan femínisma þar sem ábyrgð feðra og samfélags er dregin fram.  

Fyrstu ár rannsóknartímabilsins voru flestar þær konur sem skrifuðu í Húsfreyjuna einlægar og 

trúar sínu hlutverki sem málsvarar húsmæðra. Þetta voru raddir kvenna sem settu skyldur konunnar, 

móðurhlutverk og húsmóðurhlutverk á oddinn. En umræðan í Húsfreyjunni, tímariti 

Kvenfélagasambandsins, varð fjölbreyttari með árunum og kom það í raun á óvart hversu 

jafnréttissinnuð og róttæk viðhorf birtust þar og hversu snemma ritstjórar Húsfreyjunnar gera sér grein 

fyrir því að tímarnir voru að breytast. Í rabbþætti í blaðinu árið 1964 má sjá fjölbreytt viðhorf. Sigríður 

Thorlacius úr ritstjórninni var þar höll undir íhaldssöm sjónarmið og sagði: „Flestir eru á því máli, að 

eðlilegast og æskilegast sé, að móðirin sé heima meðan börnin eru ung og í okkar þjóðfélagi verður 

það enn að teljast eðlilegt, að húsfreyjan láti heimilið sitja í fyrirrúmi fyrir öðru, en heimilisfaðir láti 

atvinnu sína ganga fyrir öllu öðru.“127 Sigríður Haraldsdóttir húsmæðrakennari, þá nýkomin heim úr 

ársdvöl erlendis við nám, var með nýja sýn á kynjahlutverkin, „Það mun æði algengt hér, að 

eiginmenn vinni baki brotnu helga daga og virka og flest kvöld og séu sárasjaldan heima. Væri ekki 

betra, að konan létti af honum nokkru af fjáröfluninni með því að vinna úti hluta úr degi, ef þess er 

kostur? Yrði það ekki æskilegra heimilislíf?“128 Elsa E. Guðjónsson sagði hins vegar: „Ég er ekki í 

vafa um að það væri æskilegra undir slíkum kringumstæðum, að konan ynni úti hálfan daginn og 

maðurinn væri meira heima. Það er ekki gott, að börnin venjist á að líta á föður sinn sem 

peningaverksmiðju, sem ekki komi þeim verulega við að öðru leyti.“129 Húsfreyjan endurspeglaði ólík 

viðhorf og tók þannig þátt í að móta og breyta orðræðum um konur og hlutverk þeirra.  

Afstaða sú sem birtist á síðum 19. júní, ársrits Kvenréttindafélagsins, kom að vissu leyti á 

óvart. Þar gætir í ýmsum greinum eins konar varkárni, jafnvel íhaldssemi, varðandi stöðu og hlutverk 

kvenna, bæði í skrifum ritstjóra og vali á innsendum greinum. Ritstjórarnir og þá kannski forkólfar 

félagsins einnig, virðast hafa átt erfitt með að taka afdráttarlausa afstöðu, þrátt fyrir að þær segi: 

„Blaðið okkar hefur áhuga á öllu því, sem konur taka sér fyrir hendur, einkum þó ef um eitthvað 

nýstárlegt er að ræða.“130  

Við fyrstu sýn virðist ársrit Kvenréttindafélagsins vera, fyrstu árin að minnsta kosti, boðberi 

þess að konur sinni tvíþættu hlutverki, sem húsmæður og útivinnandi í hlutastarfi. Því má í raun tengja 

málflutning blaðsins allt til 1968 við það sem Þorgerður Einarsdóttir kallar „borgaralegan“ eða 

                                                           
127 Sigríður Thorlacius, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 19. 
128 Sigríður Haraldsdóttir, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 20. 
129 Elsa E. Guðjónsson, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 20. 
130 „Nýjar leiðir“, 19. júní 1961, bls. 25. 
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„frjálslyndan“ femínisma.131 Blaðið, og kannski félagið einnig á þessum árum, virðist skorta það 

„hreyfiafl eða sprengikraft“ sem er lykilatriðið í róttækum femínisma. En með norræna fundinum árið 

1968 virðist verða ákveðin stefnubreyting, að minnsta kosti hvað varðar samþykkt fundarins, 

nútímakonur vilja taka þátt í atvinnulífinu, fyrirvinnuhugtakið er sett til hliðar og þá um leið það kerfi 

sem því fylgdi, kerfi sem hafði verið bæði konum og körlum ákveðin hindrun. Ritstjórn blaðsins gerir 

samt enga tilraun til að útskýra stefnubreytinguna og styðja, eða fjalla sérstaklega um breytt hlutverk 

bæði kvenna og karla. Yfir höfuð finnst mér afskaplega lítil umfjöllun um kvennabaráttu í ársriti 

Kvenréttindafélagsins þau ár sem hér eru til skoðunar, þar fer lítið fyrir brennandi baráttuanda. Svo 

virðist sem félagskonur nýti blaðið að afskaplega takmörkuðu leyti til að viðra skoðanir sínar og 

baráttumál, það er eins og þeim finnst þær ekki þurfa að ræða þetta einu sinni enn, og alls ekki á 

prenti. Jónína Guðnadóttir bendir á í umfjöllun sinni um Kvenréttindafélagið, að lítil endurnýjun hafi 

átt sér stað í félaginu á sjötta áratugnum og að eldri félagskonur hafi haldið uppi starfi félagsins.132 Það 

kann að skýra bæði varkárni blaðsins og svo stefnubreytingu með samþykktinni 1968 sem þó er illa 

fylgt eftir. 

Á þessum tíma, á sjöunda áratugnum, voru þó komnar fram konur á Íslandi sem vildu brjóta 

upp staðnað kynjakerfi. Umræða sem endurspeglaði nýja tíma var hafin og í raun kom það nokkuð  á 

óvart hversu snemma konur fóru að nota hugtök sem tengja má við róttæka femíníska orðræðu. Strax 

að fyrsta yfirlestri loknum var ljóst að konur á sjöunda áratugnum stóðu á tímamótum, ítök 

íhaldssamra sjónarmiða voru alls ekki einráð, það var eitthvað að gerast, það hrikti í stöðnuðu 

kynjakerfinu. Kvenréttindakonur, kvenfélagskonur og alls konar konur voru hugsi yfir stöðu kvenna 

og hlutverki, en greindi á um markmið og leiðir, eða eins og Anna Sigurðardóttir, síðar stofnandi 

Kvennasögusafns, orðaði það árið 1965: „...skoðanir kvenréttindakvenna eru mjög mismunandi.“133 

Helsta niðurstaðan er einkum sú að að á þessum árum virðist sem þrenns konar 

meginorðræður hafi ríkt. Í fyrsta lagi var hópur kvenna farinn að andæfa kröftuglega stöðnuðu, 

íhaldssömum kynjakerfi. Tímaritið Melkorka hafði þar sérstöðu en þar höfðu konur haldið uppi 

róttækri jafnréttisorðræðu frá stofnun blaðsins árið 1944.134 En róttækar raddir birtust líka á öðrum 

vettvangi. Annar hópur var varkárari, hægfara, vildi breytingar en vildi ekki rugga bátnum, vildi ekki 

ógna öryggi fjölskyldunnar sem grunneiningar. Konur áttu áfram að sinna skyldum sínum sem mæður 

og húsmæður en máttu bæta við sig atvinnu- og samfélagsþátttöku. Barnauppeldi var einkamál mæðra. 

Þessar konur samsömuðu sig ríkjandi kynjakerfi, eflaust undir sterkum áhrifum frá auglýsingum og 

vaxandi neysluhyggju. Þriðji hópurinn vildi samsama sig ríkjandi háttum, lagði áherslu á séreðli 

                                                           
131 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?“, Ritið: 2/2002, bls. 13. 
132 Jónína Margrét Guðnadóttir, „Kvennaár og kvennaáratugur 1975-1985. Sögulegt yfirlit“, Konur hvað nú? bls. 

20. 
133 Sigurður Hreiðar, „Smjörlíki í smjörið og mismuninn í vasann“ [Viðtal við Önnu Sigurðardóttur], Vikan 

1965, 1. tbl., bls. 10.   
134 Rannveig Kristjánsdóttir, „Sól er á loft komin...“ Melkorka, 1. tbl. 1944, bls.1- 2. 
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kvenna, móðurhlutverkið og húsmæðraumhyggjuna. En ljóst er að skoðanir kvenna voru fjölbreyttar 

en svo virðist sem róttækar konur hafi vantaði málgagn og umræðuvettvang eftir 1962. Því er 

áhugavert að víkka út heimildarammann og kafa dýpra, kortleggja betur átakalínur og sundurgreina 

umræðuna út frá nýjum forsendum.  

 

Önnur atlaga að flokkun viðhorfa 

Ljóst er að flokkun tímarita út frá tveimur orðræðuhefðum, sem urðu síðan þrjár, veitir gagnlegar 

vísbendingar. Konur upplifðu sig í klemmu, það ríktu átök milli gamalla og nýrra hugmynda. Afstaða 

kvenna til hefðbundinnar verkaskiptingar kynjanna var augljóslega að breytast, nýjar hugmyndir í 

anda nýju kvennahreyfingarinnar voru farnar að hafa áhrif á skrif kvenna og viðhorf. En hvað var 

konum efst í huga, hvaða málefni settu þær á oddinn í jafnréttisumræðunni og hvaða hindranir töldu 

þær að stæðu í veginum fyrir auknu jafnrétti og kvenfrelsi? Það er áhugavert að skoða fleiri 

samtímaheimildir, rýna umræðuna þvert á tímarit og sundurgreina orðræður enn frekar út frá þeim 

málefnum sem virtust liggja konum helst á hjarta. Stuðst verður við kenningar um kyngervi og 

kvenleika eru þá kenningar Joan W. Scott einkum hafðar til hliðsjónar.135 Skoðaðar verða 

undirliggjandi hugmyndir kvenna um kynhlutverk og kvenleika og hið leynda vald orðræðunnar. Í 

framhaldinu má spyrja hvort hægt sé að tala um nútímavæðingu kvenleikans á þessum árum?  

Verklagi orðræðugreiningar  verður beitt þar sem þrástef verða notuð til að nálgast 

hugmyndalega flokkun. Þrástef eru nokkurs konar rauðir þræðir umræðunnar, síendurteknar 

hugmyndir eða athafnir sem birtast aftur og aftur.136 Eftir ítarlegri lestur tímaritsgreina og leit á 

timarit.is þar sem var farið út fyrir hin svokölluðu kvennablöð má greina býsna skýrar endurtekningar í 

annars fjölbreyttri orðræðu. Þessar endurteknu hugmyndir eru hér notaðar til að sundurgreina 

orðræðuna, flokka saman sjónarmið sem hverfast um ákveðnar hugmyndir og málefni. Þannig má 

vonandi nálgast þau undirliggjandi öfl sem Joan W. Scott telur að móti stöðu kvenna í samfélaginu, 

greina hið leynda vald orðræðunnar og valdleysi kvenna á þessum tíma. 

Húsmóðurhlutverk er áberandi þrástef í umræðunni og í raun meira en þrástef, kemur fyrir í 

nánast hverri einustu grein, er rauður þráður sem hægt er að nota sem leiðarstef, bæði vegna þess að 

eðlilega kom það oft fyrir í textunum og eins og ekki síður vegna þess að umræðan um húsmæður og 

hlutverk þeirra var býsna sundurleit. Undir niðri mátti greina togstreitu kvenna og umræðan greindist 

því í nokkrar leiðir eða undirflokka eftir því hvaða hugmyndir konurnar sem héldu um penna höfðu 

                                                           
135 Scott, Joan W. „Gender: A Useful category of Historical Analysis“, American Historical Review, bls. 1056. 
136 Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, „Leitað að mótsögnum“, Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði, bls. 

179. 



30 
 

fram að færa um örlög og stöðu húsmæðra. Birtingarmyndirnar eru því margar. Húsmæður, staða 

þeirra og örlög, eru þannig áberandi í umræðu íslenskra kvenna á þessum árum.  

Móðureðli er annar þráður, orðið móðir og hugmyndir sem tengjast móðurhlutverkinu er 

þrástef sem endurspeglar hugmyndir samfélagsins um hlutverk kvenna. En hvaða augum litu konur á 

móðurhlutverkið, var mæðrahyggjan ráðandi í viðhorfum kvenna, var það hindrun, voru mæður 

ósjálfrátt náttúrulegir uppalendur eða var uppeldi barna verkefni sem fleiri gátu komið að? Hversu 

áberandi voru ítök mæðrahyggjunnar í orðræðum kvenna? 

Menntun var annað orð sem oft kom fyrir sem þrástef innan ríkjandi orðræðu um hlutverk og 

eðli kvenna og sitt sýndist hverjum um menntun kvenna, markmið og leiðir. Því verður orðið menntun 

einnig notað sem leiðarstef. Hver voru viðhorf kvenna til menntunar? 

Vinna utan heimilis var vaxandi umræðuefni kvenna og sitt sýndist hverjum. Konur fóru í 

auknum mæli „að vinna úti“ en aðrar voru „bara húsmæður“ eða „heimakonur“.  Umræða um vinnu 

kvenna var því áberandi þrástef og því notð hér. Hver voru viðhorf kvenna til vinnu utan heimilis? 

Hindranir er það hugak sem best lýsir leyndum og ljósum takmörkunum í tilveru kvenna. 

Hindranir voru af margvíslegum toga, ekki beint þrástef en áberandi undirliggjandi rauður þráður sem 

tengist í raun allri umræðu um breytingar og framþróun í tengslum við jafnréttismál og kvenfrelsi. 

 

Viðhorf til húsmóðurhlutverksins 

Umræðan um konur og húsmóðurhlutverkið einkenndist á þessum árum af þversögnum og 

andstæðum viðhorfum. Þar voru átök milli kynslóða áberandi. Gömul sveitakona ávarpaði sunnlenskar 

kvenfélagskonur vorið 1960 og taldi hún húsmæður bera ábyrgð á heill og hamingju, ekki einungis 

fjölskyldunnar, heldur alls þjóðfélagsins.137 Í erindi sínu benti hún á margt sem henni fannst miður í 

nútímanum, og sagði meðal annars: „Konan er sterkari þáttur þjóðfélagsins, að minnsta kosti hvað við 

kemur heimilislífinu. Bregðist hún sem húsmóðir, eiginkona og móðir, er heimili hennar ekki lengur 

sú máttarstoð þjóðfélagsins, sem því ber að vera.“138 Gamla konan hafði áhyggjur af ungu konunum og 

nútímanum og það höfðu fleiri. Pálína Jónsdóttir kennari hafði líka áhyggjur af breyttum 

samfélagsháttum og sagði:  

Það er sjálfsagt að jafnrétti kynjanna nái til menntunar og starfa, til alls þess er þroskar, 

menntar, göfgar og gerir konuna að betri manni, en gætum þess að æskja ekki jafnréttis á þeim 

sviðum, sem rýra gildi konunnar eða gera það að verkum að ekki er hægt að líta til hennar sem 

fyrirmyndar. Þjóðfélagið fær ekki staðist, nema smæsta eining þess, heimilið, sé traust og 

                                                           
137 Hvers vegna þegið þið? Erindi flutt á fundi S. S. K. að Selfossi vorið 1960, undirritað Gömul sveitakona,  birt 

í Húsfreyjunni 1. tbl., 1961, bls. 30. 
138 Hvers vegna þegið þið? Erindi flutt á fundi S. S. K. að Selfossi vorið 1960, undirritað Gömul sveitakona,  birt 

í Húsfreyjunni 1. tbl., 1961, bls. 30. 
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heilbrigt og það verður það ekki, ef konan gerir kröfu til að njóta sama frjálsræðis og 

karlmaðurinn til að sinna hugðarefnum sínum, atvinnu og skemmtunum utan heimilisins.139 

En konur voru margradda hópur og viðhorf á stundum andstæð. Steinunn Ingimundardóttir (1925-

2011), hússtjórnarkennari og ráðunautur Kvenfélagasambandsins nefndi í blaðagrein árið 1961 að hún 

hefði hitt nokkrar ungar menntaðar konur sem allar „höfðu megnustu óbeit á húsmóðurstörfum og 

töldu þau illa nauðsyn, sem ekki væri hægt að komast hjá, ef gengið væri í hjónaband.“140 Í orðum 

hennar endurspeglast breyttir tímar. Húsmæðrahyggjan sem hafði verið ríkjandi á millistríðsárunum 

var nú á undanhaldi og virðing fyrir húsmæðrastarfinu fór þverrandi. Enduróm þessara viðhorfa má sjá 

víða í skrifum kvenna. Þannig voru húsmæður lægst metni starfshópur þjóðfélagsins að mati Guðrúnar 

Guðvarðardóttur í grein í Melkorku árið 1962.141 Húsmæður áttu undir högg að sækja og konur höfðu 

áhyggjur af kynsystrum sínum, breyttum viðhorfum og þverrandi áhuga þeirra á hefðbundnum 

hlutverkum og verkaskiptingu. Húsmóðurstarfið var ekki lengur eftirsóknarvert, aukin menntun 

íslenskra kvenna og þörf vinnumarkaðarins fyrir vinnuafl hafði áhrif. En hvað sögðu ungu stúlkurnar?  

Veturinn 1963 til 1964 var Ásdís Skúladóttir ung stúlka í menntaskóla. Í grein sem hún 

skrifaði í skólablað Menntaskólans í Reykjavík sagði hún: „Eins og nú hagar til í þjóðfélaginu eiga 

konur vart annars kost en stunda heimilisstörf, ef þær ganga í hjónaband. Þetta verður að breytast, því 

að ekki geðjast öllum konum að heimilisstörfum, fremur en öllum karlmönnum geðjast að 

húsgagnabólstrun.“142 Ásdís Skúladóttir er dóttir Önnu Sigurðardóttur og varð nokkrum árum síðar ein 

af Úunum. Þórunni Elfu Magnúsdóttur, rithöfundi, fannst hins vegar vanta kraftinn í ungu konurnar. Í 

grein sem hún nefndi einfaldlega Hvar eru ungu reiðu konurnar? veltir hún fyrir sér áberandi 

afsökunartón útivinnandi kvenna og dregur upp mynd af átökum kynslóða, „Þær hatrömmu kellingar, 

sem með argusaraugum sínum og endalausum dómsuppkvaðningum þrúga ungu konurnar, eru 

furðanlega slitnar úr sambandi við framþróunina,“143 og hún segir einnig, „enda ekkert þægilegt að fá 

það framan í sig sýknt og heilagt, að þær vanræki börn sín og heimili.“144 Þannig má skynja tímabil 

breytinga í skrifum kvenna, nýir tímar voru gengnir í garð en nýjum tímum fylgir iðulega ólga og 

óvissa. En gömul viðhorf voru lífseig, ný viðhorf ögra, breytingar kalla fram andstöðu. Guðrún 

Guðlaugsdóttir svaraði Þórunni fyrir hönd húsmæðra og sagði meðal annars: „Mér þykir rétt að geta 

þess, að þegar rætt er um þessi vandamál virðist alltof oft vera gengið út frá því sem gefnu, að kona, 

sem aðeins stundar heimili sitt, sé eins konar þræll fjölskyldunnar, sem aldrei geti um frjálst höfuð 

strokið.“145 Guðrún staðfestir það viðhorf sem virðist hafa verið að skjóta rótum á þessum árum, að 

                                                           
139 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 35. 
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143 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Hvar eru ungu reiðu konurnar?“, Nýtt kvennablað, 4.-5. tbl. 1962, bls. 4. 
144 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Hvar eru ungu reiðu konurnar?“, Nýtt kvennablað, 4.-5. tbl. 1962, bls. 3. 
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virðing í garð húsmæðra hafi fari þverrandi. Aðstæður kvenna voru að breytast og viðhorfin einnig en 

hver var staða húsmæðra?  

Efnahagslegt ósjálfstæði húsmæðra 

Baráttukonan og verkalýðsforinginn Jóhanna Egilsdóttir (1881-1982), lagði að jöfnu baráttu fyrir 

jafnrétti og baráttu fyrir réttlæti, almennum mannréttindum til handa öllum þegnum. 

Kvenréttindabaráttan var því liður í mannréttindabaráttunni að hennar mati, það sem helst vantaði 

uppá var launajafnrétti og hún bætti við: „En hvort sem það er konan eða einhver launastétt, sem ekki 

hefur fjárhagslegt sjálfstæði, þá er það skortur á jafnrétti.“146 Fjárhagslegt sjálfstæði var að hennar mati 

grundvöllur jafnréttis og þar stóð ef til vill hnífurinn í kúnni. 

Anna Sigurðardóttir hafði skrifað nokkrar greinar um stöðu kvenna í Melkorku á sjötta 

áratugnum þar sem hún benti á slæma stöðu húsmæðra, þær nytu ekki jafnræðis, þær væru sem 

„ómagar á framfæri eiginmanna sinna í opinberum skýrslum, eins og væru þær óstarfandi fólk eða 

hvítvoðungar.“147 Anna var fulltrúi þeirra kvenna sem vildu að húsmóðursstarfið yrði viðurkennt sem 

starf, með því fengju húsmæður aukin réttindi. Árið 1961 birtist grein eftir hana um 

hjúskaparlöggjöfina sem þá var í endurskoðun. Þar dregur hún fram galla gömlu hjúskaparlaganna, 

galla sem bitnuðu á heimavinnandi, launalausum húsmæðrum. Þar segir hún meðal annars: „Þær 

reglur, sem gilda meðan hjúskapur varir, eru nokkurskonar ölmusureglur til þess að vernda tekjulausa 

húsmóður, svo að hún hafi „dálitlu fé yfir að ráða í daglegu lífi,“ en þær gefa henni ekki umráðarétt 

yfir því, sem maðurinn hefir dregið saman af tekjum sínum“148 Fjármálum hjóna, sem framfæra 

heimili sitt með hefðbundinni verkaskiptingu, var þannig varið að ráðstöfunarréttur eiginmanns óx en 

„hjúskapareign konunnar hlýtur í flestum tilfellum að standa í stað eða rýrna. Fjárræði húsmóður er 

því aðeins yfir peningum til kaupa á heimilisnauðsynjum og til sérþarfa hennar sjálfrar.“149 Anna vildi 

þannig meina að jafnræði ríki ekki með hjónum. Anna Sigurðardóttir var ötul kvenréttindakona og 

óþreytandi við að benda á réttleysi giftra kvenna og galla í hjúskapar- og skattalögum. Árið 1965 

ítrekaði hún þá sýn í viðtali í Vikunni að jafnrétti ætti í raun langt í land, „giftar konur eru eins konar 

öreigastétt á heimilunum.“150 Árið 1969 var Anna enn að minna á bága stöðu húsmæðra. Í opinberum 

gögnum, sagði Anna, er húsmóðirin, „bara eiginkona framteljanda, eiginmanns, og eins þó hún hafi 

meiri tekjur en hann.“151 Og hún bætti við, störf ráðskonu auka þjóðartekjur en ef ráðskonan giftist 

                                                           
146 Jóhanna Egilsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 

30. 
147 Anna Sigurðardóttir, „Er húsmóðursstaðan einskisvert starf?“ Melkorka 1954, bls.  85. 
148 Anna Sigurðardóttir, „Fáein orð um hjúskaparlöggjöfina“, Melkorka, 2. tbl.,1961, bls. 14.  
149 Anna Sigurðardóttir, „Fáein orð um hjúskaparlöggjöfina“, Melkorka, 2. tbl.,1961, bls. 14. 
150 Sigurður Hreiðar, „Smjörlíkið í smjörið og mismuninn í vasann“, [Viðtal við Önnu Sigurðardóttur], Vikan, 1. 

tbl. 1965, bls. 43. 
151 Anna Sigurðardóttir, „Að mannréttindaárinu liðnu“, Samvinnan, 1969, bls. 27. 
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húsbóndanum verður hún framfærð af eiginmanninum, „húsmóðirin telst alls ekki taka þátt í 

atvinnulífi þjóðarinnar.“152  

Guðrún Guðvarðardóttir velti einnig fyrir sér efnahagslegu ósjálfstæði húsmæðra í grein í 

Melkorku árið 1962 og segir þar meðal annars:  

Í hjónabandinu er maðurinn hin löggilta fyrirvinna heimilisins og fjármálin eru í höndum hans. 

Unga konan, sem kannske er búin að vera fjárhagslega sjálfstæð árum saman, stendur allt í 

einu frammi fyrir þeim leiða veruleika, að verða að biðja manninn sinn um hvern eyri, sem 

hún þarf til eigin útgjalda. Ef hana vantar sokka eða varalit verður hún að fara bónarveg að 

manninum, því fæstir eiginmenn reiða húshaldspeningana svo ríflega af höndum, að þeir 

endist einnig til einkaútgjalda húsmóðurinnar. Úrræði þessara kvenna verður að finna sér starf 

utan heimilisins, sem geri þær fjárhagslega óháðar bændum sínum. Ég held ekki að eiginmenn 

séu yfirleitt fastir á fé við konur sínar. Þvert á móti held ég að flestir þeirra láti þær hafa það 

fé, sem efnahagur þeirra leyfir, en aðstaða konunnar að þurfa að biðja er jafn óþolandi fyrir 

það. Þetta fyrirkomulag á fjármálum heimilanna þrengir andlegum kosti heimavinnandi 

húsmæðra mikið meira en við gerum okkur ljóst í fljótu bragði.153 

Guðrún og Anna telja báðar að efnahagslegt sjálfstæði kvenna sé mikilvægt en greinir á um leiðir. 

Anna vill auka veg og virðingu húsmæðra, gera heimilisstörfin að viðurkenndu og launuðu starfi. 

Guðrún benti hins vegar á þá lausn sem konur á Íslandi og víðar gripu til, þær fóru út að vinna, og 

flestar í hlutastörf. Efnahagslegt ósjálfstæði kvenna var því ein af stóru þversögnunum í lífi kvenna á 

þessum tíma, jafnrétti kynjanna var meira í orði en á borði og náði ekki inn á heimilin.  

Staða húsmæðra í nágrannalöndunum?  

Gro Hagemann hefur rannsakað stöðu húsmæðra í Noregi og talar um eins konar gullöld húsmæðra á 

árunum 1950 til 1960, „husmödrenes storhedstid“, 154 þá nutu húsmæður virðingar í samfélaginu, 

hlutverk þeirra var nánast upphafið og heimilin voru talin hornsteinar samfélagsins. Eftir 1965 varð 

hins vegar breyting á stöðu húsmæðra í Noregi.155 Aukin þörf fyrir vinnuafl kvenna á hinum almenna 

vinnumarkaði varð til þess að giftar konur tóku að sér launavinnu samhliða heimilisstörfum og 

barnauppeldi, flestar í hlutastörfum. Einnig kallaði aukin neysla almennings á auknar fjölskyldutekjur. 

Skólaganga kvenna lengdist, þær sóttu í framhaldsskóla og háskóla auk þess sem barneignum fækkaði. 

Um leið dró úr áherslu yfirvalda á að styðja við heimilin. Gro bendir einnig á að viðhorf til 

heimilisstarfa  og gildi þessara starfa hafi einnig breyst. Undir lok sjöunda áratugarins var farið að tala 

um einhæf húsverk og einangrun húsmæðra. 156 Nýja kvennahreyfingin á áttunda áratugnum ýtti enn 

undir breytta stöðu húsmæðra. Áður voru réttindi húsmæðra mikilvægt baráttumál kvenréttindakvenna 

en ungir femínistar gerðu eins konar uppreisn gegn fyrri kynslóðum kvenna og jafnvel var litið niður á 

húsmæður og heimilisstörf. Þannig breytti þörf vinnumarkaðarins og þróun neyslusamfélagsins, ásamt 

                                                           
152 Anna Sigurðardóttir, „Að mannréttindaárinu liðnu“, Samvinnan, 1969, bls. 27. 
153 Guðrún Guðvarðardóttir, „Næsti áfangi“ Melkorka, 1. tbl. 1962, bls. 4-5. 
154 Gro Hagemann, Feminisme og historieskrivning. Inntrykk fra en reise, bls. 149. 
155 Gro Hagemann, Feminisme og historieskrivning. Inntrykk fra en reise, bls. 151. 
156 Gro Hagemann, Feminisme og historieskrivning. Inntrykk fra en reise, bls. 148-155. 



34 
 

aukinni menntun kvenna og nýjum femínískum hugmyndum, ímynd húsmæðra og það dró úr virðingu 

og vægi heimilisstarfa, húsverkin urðu jaðarsett og nánast þögguð í hel.  

Í Svíþjóð hafði staða húsmæðra einnig verið sterk, Svíar voru í fararbroddi í þróun 

velferðarþjóðfélags á eftirstríðsárunum og óhætt er að segja að þar hafi verið gengið lengst í þá átt að 

gera húsmæður að viðurkenndri starfsstétt Á sjötta áratugnum studdi hið opinbera sænskar húsmæður 

með öflugu fræðslustarfi, launuðum ráðgjöfum, afleysingarstörfum fyrir húsmæður í veikindum, 

húsmæðraorlofi og ráðgjöf.157 Norðmenn litu á Svía sem fyrirmynd hvað varðar réttindi húsmæðra og 

opinbera aðstoð.158 Á sjöunda áratugnum sóttu sænskar konur í auknum mæli í hlutastörf og hið nýja 

norræna fjölskyldumódel, ein og hálf fyrirvinna, var ríkjandi þar lang árabil og þótti hentug leið til að 

samþætta heimilislíf og atvinnuþátttöku.159 Norðmenn voru hins vegar eftirbátar Svía hvað varðar 

formlega atvinuþátttöku kvenna, óskráð íhlaupavinna var þar algeng eins og viðgekkst hér á landi á 

sjöunda áratugnum.160 

Í Danmörku var þróunin á svipuðum nótum nema hvað danskar konur sóttu bæði fyrr og í 

ríkari mæli út á hinn almenna vinnumarkað en þær norsku. Anne-Trine Larsen bæði lýsir og greinir 

aðstæður í Danmörku í doktorsritgerð sinni. Niðurstöður hennar eru meðal annars þær að sjötti 

áratugurinn hafi verið eins konar „gullöld húsmæðra“. Þá hafi hugmyndin um húsmóðurina einkennt 

orðræðuna um konur og vinnuframlag þeirra. Konur áttu að sinna börnum og búi og 

húsmóðurshlutverkið var gert að eins konar atvinnustarfsheiti um leið og litið var á karla sem 

fyrirvinnur.161 Anne Trine Larsen lýsir því hvernig og af hverju kynhlutverk og afstaða til vinnu 

breyttust á sjöunda og áttunda áratugnum. Aukin þátttaka giftra kvenna á vinnumarkaði og aukin 

menntun þeirra hafði afgerandi áhrif, hugtökin kyn og vinna voru endurskilgreind. Viðhorf breyttust, 

konur urðu manneskjur og karlar feður og áhersla var lögð á jafnræði kvenna og karla í atvinnulífi. 

Hætt var að tala um mæður í opinberri umræðu, nú voru það foreldrar sem báru ábyrgð á börnum 

sínum. Hliðaráhrifin voru þau að launavinna á formlegum vinnumarkaði var skilgreind sem „vinna“ en 

húsverkin og önnur ólaunuð störf voru ekki lengur skilgreind sem vinna.162 

Breytt viðhorf 

Aðstæður íslenskra kvenna voru því í grófum dráttum svipaðar og í nágrannalöndunum, árin sem hér 

um ræðir voru ár breytinga, gullöld húsmæðra var liðin undir lok. Vigdís Jónsdóttir (1917-2008) lýsir 

                                                           
157 Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960, bls. 4-6. 
158 Gro Hagemann, „Housewife and citizen?“ Twentieth-century housewives, bls. 31. 
159 Inger Jonsson, „Part-time work. Gendered dilemmas and solutions in th Swedish retail trade“, Twentieth 
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160 Gro Hagemann, „Housewife and citizen?“ Twentieth-century housewives, bls. 37. 
161 Anne-Trine Larsen, „What happenend to the housewife? Gender and work in post-war Denmark 1950-89“, 

Twentieth-century housewives, 2005, bls. 297. 
162 Anne-Trine Larsen, En slags mandinder, bls. 218. 
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aðstæðum kvenna í 19. júní árið 1965 en þá var rætt við valinkunna einstaklinga í tilefni þess að 50 ár 

voru liðin frá því konur öðluðust kosningarétt til Alþingis. Þar sagði Vigdís:  

Flestar ef ekki allar íslenzkar konur hafa alizt upp við þær venjur og skoðanir að þeirra staður 

sé á heimilinu. Piltar eru hins vegar ekki í vafa um að þeirra staður sé úti í atvinnulífinu. Svo 

rótgrónum þjóðfélagsháttum verður ekki breytt á skömmum tíma, enda eru margir hikandi og í 

vafa um, hve langt skuli ganga í því að raska þeim. Þessi verkaskipting var hentug á meðan 

karlmannsverk kröfðust meiri líkamsburða en heimilisstörf.163  

Orð Vígdísar enduróma breytingar en um leið óvissu og varfærni. Þjóðfélagshættir voru að breytast, 

verkaskipting var í upplausn en óvissan var mikil að mati Vigdísar. Guðrún Guðvarðardóttir var bæði 

öruggari og vissari í skoðunum. Hún taldi í grein í Melkorku að samfélagshættir væru orðnir 

gamaldags og hugsunarhátturinn þyrfti að breytast: „Sá hugsunarháttur að heimilisstörfin séu kvöð, 

sem hvíli á húsmóðurinni, verður að hverfa, og í staðinn að innleiða það fyrirkomulag að þar eigi öll 

fjölskyldan jafnt að inna af hendi hver eftir sinni getu.“164 Viðhorf Guðrúnar endurspegla viðhorf 

róttækra, framsækinna kvenna á þessum tíma, kvenna sem kröfðust jafnréttis. Guðrún er fulltrúi þeirra 

sem var ekki voru í vafa, hún taldi ríkjandi kynjakerfi bæði staðnað og úrelt og því vildi hún breyta.  

Árið 1967 kallaði Húsfreyjan eftir skoðunum kvenna um allt land á uppeldi stúlkna og þar má 

sjá viðhorf svarenda til ýmissa mála sem tengjast jafnrétti kynjanna og mótun kyngervis. Svör 

kvennanna eru nafnlaus en svör þeirra og viðhorf endurspegla án efa viðhorf margar kvenfélagskvenna 

sem og annarra íslenskra kvenna. Spurningar blaðsins eru einnig áhugaverðar og endurspegla breytt 

andrúmsloft og óvissa framtíð. Ein spurningin hljóðar svo: „Álítið þér æskilegast að dóttir yðar telji 

húsmóðursstöðu eftirsóknarverðari en önnur störf?“ 165 Tvær konur segja nei og tvær segja já og var 

annað svarið á þessa vegu: „Já, húsmóðurstaðan á að vera í vitund hverrar konu ábyrgðarmesta og 

eftirsóknarverðasta staða þjóðfélagsins.“ Önnur kona svarar spurningunni þannig: „Ég mundi a.m.k. 

óska þess, aða dætur mínar teldu það ekki lítilsvirðingu fyrir sig að sinna húsmóðurstörfum annað 

horft eingöngu eða með öðru starfi.“ Önnur spurning sem varðar húsmóðurstörfin hljóðaði þannig: 

„Gerið þér ráð fyrir því í viðræðum við dóttur yðar, að húsmóðurstörf verði hennar ævistarf?“166 

Aðeins ein segir „Já, það þykir mér ákaflega sennilegt.“ Tvær segja nei, hinar búast við því að dætur 

þeirra verði húsmæður og, þær sinni húsmóðurstörfum tímabundið eða samhliða öðrum störfum. 

Konurnar sem svara virðast því flestar meðvitaðar um að hæpið sé að hugsa húsmóðurstarf sem 

ævistarf.  

Svör kvennanna endurspegla að minnsta kosti þrenns konar viðhorf í garð húsmæðra. 

Íhaldssöm viðhorf í anda húsmæðrahyggjunnar eru áberandi, bæði á þá leið að líta á húsmóðurstöðuna 

sem starf en einnig og ekki síður að það starf sé bæði eftirsóknarvert og því fylgi virðing. Annað 
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viðhorf miðar við að nútímakonan hafi val um starfsvettvang. Þriðja sjónarmiðið einkennist af ótta við 

breytingar, að húsmæður njóti ekki lengur virðingar. Svör kvennanna styrkja einnig þá tilfinningu að 

gullöld húsmæðra sé liðin undir lok hér á landi, húsmæðrahyggjan er á undanhaldi. Líf nútímakvenna, 

í þéttbýli að minnsta kosti, var á annan veg en líf mæðra þeirra og ungar stúlkur höfuð enn meira val, 

fleiri möguleika. Það má lesa úr svörum þessara sömu kvenna við spurningu um framtíð dætra þeirra. 

„Gerið þér ráð fyrir því í viðræðum við dóttur yðar, að húsmóðurstörf verði hennar ævistarf?“167  

Aðeins einni konu finnst það „ákaflega sennilegt“ en hinar eru allar á því að þær verði ekki bara 

húsmæður. Ein telur húsmóðurstarfið æskilegt sem aðalstarf en gott sé að „geta unnið fleiri störf.“ 

Húsmóðurstarfið í augum annarra svarenda verður aukastarf eða hliðarstarf eða tímabundið starf dætra 

þeirra.  

Viðhorf til húsmæðra sem birtast í skrifum kvenna endurspegla breytingar, ekki kyrrstöðu. 

Staða húsmæðra var í raun á skjön við almennar hugmyndir um jafnrétti og störf þeirra virtust lítils 

metin í samfélaginu. Gamlar hefðir voru sterkar og nýjar hugmyndir sóttu á. Þannig má sjá ný viðhorf 

enduróma í bréfi í Vikunni árið 1969, þar segir: „Stundum er jafnvel húsmóðurhlutverkinu líkt við 

fjötra, er hefta andlegt frelsi, sjálfstæðar skoðanir og athafnaþrá.“168 

Varnarbarátta húsmæðrahyggjunnar 

En íhaldssöm viðhorf áttu sterkan bakhjarl, kvenfélög voru mörg í landinu og Kvenfélagasamband 

Íslands hafði skýr markmið. Rannveig Þorsteinsdóttir, formaður, lýsti hlutverki sambandsins þannig á 

Landsþingi sumarið 1961: „Það er verkefni þess að styðja að því, að heimili landsins verði sterk og 

mikils virtar stofnanir í landinu. Það verkefni mega félagasamtök vor aldrei vanrækja.“169 

Kvenfélagasambandið vildi auka veg og virðingu húsmæðra, þær voru máttarstoðir heimilanna. 

Sambandið vildi fara þá leið að styrkja húsmæður með fræðsluritum, blaðagreinum, og námskeiðum 

og gera húsmóðurstarfið að viðurkenndri starfsgrein og litu þar til Svíþjóðar sem fyrirmynd.  

Liður í fræðslustarfi Kvenfélagasambandsins  var ráðgjöf til húsmæðra og gegndi Húsfreyjan 

þar mikilvægu hlutverki. Sambandið hafði einnig um árabil haft ráðunaut á launum sem sinnti fræðslu 

í matreiðslu og meðferð matvæla. Formaður sambandsins var með fastan pistil í Húsfreyjunni undir 

yfirskriftinni „Okkar á milli sagt“. Í fyrsta tölublaði árið 1962 bendir Rannveig Þorsteinsdóttir 

formaður á að kvenfélagskonur hafi verið sammála um mikilvægi þess að efla fræðslustarf með 

fjölgun ráðunauta.170 Á 14.  landsþingi Kvenfélagasambandsins sem haldið var í ágúst 1961 skoraði 

landsþingið á ríkisstjórnina að: „taka upp á næstu fjárlög heimild fyrir launagreiðslu til fjögurra 

heimilisráðunauta, er starfi á vegum K. Í. og njóti þeir sömu launakjara og landbúnaðarráðunautar 
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Búnaðarfélags Íslands.“171 „Handbók húsmæðra“ var einnig til umræðu og hafði greinilega verið það 

áður á fyrri landsþingum. En þetta árið er talið að vegna „hinnar hröðu breytingar á heimilisháttum“ sé 

vænlegra að stefna að „útgáfu fræðslurita í ýmsum þeim greinum, sem varða störf húsmæðra og verði 

þá í líku sniði og hjá Búnaðarfélagi Íslands.“172 Forystukonur Kvenfélagasambandsins vilja því árið 

1961 styrkja starf húsmæðra og ætlast til að yfirvöld útvegi heimilisráðunauta á sama hátt og bændur 

fái aðstoð og þjónustu frá landbúnaðararáðunautum. „Búsýsla“ var orð sem farið var að nota í auknum 

mæli um heimilisstörf á þessum árum. Tímaritið Húsfreyjan notaði það í leiðara árið 1969. „Efnisval 

hefur jafnan verið fyrst og fremst bundið þeim tilgangi, sem ritinu var frá upphafi ætlað að þjóna, að 

veita fræðslu í sem flestum greinum búsýslu.“173 Orðið er til  marks um þá tilraun kvenfélaga að auka 

virðingu og virði húsmóðurstarfsins. 

Steinunn Ingimundardóttir hússtjórnarkennari var fremst í flokki þeirra sem vildu auka veg og 

virðingu húsmóðurstarfsins. Steinunn hafði setið í undirbúningsnefnd norræns búsýsluháskóla en 

markmið forráðamanna var „að gera hann þannig úr garði, að hann styrki heimilin í öllum þeirra 

margvíslegu störfum og auki álit og virðingu manna á þessari starfsgrein.“174 Skóli þessi var þannig 

liður í tilraun til að gera húsmóður- og heimilisstörf mikils virði, hækka þau í tign. Gera þau að 

virðingarverðri stöðu í samfélaginu. Steinunn hafði áhyggjur af viðhorfum til húsmæðra. Að hennar 

mati voru húsmóðurstörfin lítils metin en ættu skilið að fá hærri virðingarsess í samfélaginu. Steinunn 

orðar hugsanir sínar og viðhorf á þennan veg:  

Húsmóðurstörfin hafa af mörgum verið ranglega lítilsvirt og jafnvel af sumum einskis metin, 

álitin það létt og auðvirðileg, að þau þurfi ekki að læra, og því síður að almenningi detti í hug, 

að hægt sé að gera þau að vísindagrein.175  

Steinunn Ingimundardóttir var ráðunautur Kvenfélagasambandsins í sex ár en sagði starfi sínu lausu er 

hún tók við nýju starfi sem forstöðukona Húsmæðraskólans á Varmalandi í Borgarfirði. Þrátt fyrir 

auglýsingar tókst ekki að ráða nýjan ráðunaut.176 Hvort það var merki um hnignun 

húsmæðrahyggjunnar er erfitt að dæma af þeim heimildum sem hér liggja undir en húsmæðraskólarnir 

virðast hins vegar hafa blómstrað á þessum árum. 

Varnarbarátta Kvenfélagasambandsins hélt þó áfram í Húsfreyjunni sem flutti fréttir og ráðgjöf 

til félagsmanna. Formaður félagsins brýndi konur til dáða: „Það er eitt af aðaláhugamálum 

kvenfélaganna að útvega konum ýmis konar fræðslu um allt það, er snertir störf húsmóðurinnar og 

verksvið hennar.“177 Á síðum Húsfreyjunnar er tekið svo til orða árið 1963: „Húsmæður þurfa að 

                                                           
171 „14. landsþing Kvenfélagasambands Íslands“, Húsfreyjan 4. tbl. 1961, bls. 36. 
172 „14. landsþing Kvenfélagasambands Íslands“, Húsfreyjan 4. tbl. 1961, bls. 36. 
173 „14. landsþing Kvenfélagasambands Íslands“, Húsfreyjan, 1969, 1. tbl., bls. 9. 
174 Steinunn Ingimundardóttir, „Norrænn búsýsluháskóli“, Húsfreyjan, 3. tbl. 1961, bls. 5. 
175 Steinunn Ingimundardóttir, „Norrænn búsýsluháskóli“, Húsfreyjan, 3. tbl. 1961, bls. 5. 
176 Rannveig Þorsteinsdóttir, „Okkar á milli sagt.“ Húsfreyjan, 1. tbl. 1962, bls. 10.  
177 Rannveig Þorsteinsdóttir, „Okkar á milli sagt“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1962, bls. 10.  



38 
 

hagnýta það, sem fellur til búsins, þær eru neyzlustjórar á heimilum, ef svo mætti að orði kveða.“178 

Þannig var reynt að nútímavæða húsmæðrahlutverkið og tengja við vaxandi neyslusamfélag. En 

veröldin var að breytast og viðhorfin einnig. Kvenfélagskona lýsir viðhorfum sínum árið 1967:  

Þjóðfélagið befur breytt um svip. Möguleikarnir til starfa eru óteljandi. Nú eru allar konur 

sjálfstæðir þjóðfélagsþegnar, sem eiga að skipa þar vissan sess og sinna sínu verkefni, allt eftir 

vilja, menntun og hæfileikum. Og húsmóðurstarfið skipar hér líka sinn sess, og hann er ekki 

minnsti hlekkurinn í keðjunni, svo sem viðurkennt er af flestum. Stundum heyrast húsmæður 

kvarta um það, að þær séu bundnar við uppþvott og óþæg börn, og oft er það með réttu. Þeirra 

störf krefjast nær ótakmarkaðrar fórnfýsi og þolinmæði. Mönnum er yfirleitt þörf á félagsskap 

við aðra. Húsmæður eru stundum einar við störf sín mikinn hluta dagsins. Þeim er því kannske 

meiri þörf á að hitta annað fólk eða starfssystur sínar stund og stund utan heimilisins en öðru 

fólki. Þær þurfa að eiga sínar frístundir, eins og aðrir og geta létt sér í lundu og auðgað anda 

sinn.“179 

Kvenfélagskonan sem hér skrifaði endurspeglar í orðum sínum nýjar aðstæður og breytt viðhorf, konur 

eru einstaklingar, þær hafa val og það er ekki létt starf að vera húsmóðir, en mikilvægt, og það þarf að 

hlú að húsmæðrunum.  

 

Hvað sögðu konur um móðurhlutverkið? 

Móðurhlutverkið hafði um aldir verið talið æðsta og mikilvægasta hlutverk kvenna og ósjaldan bæði 

upphafið og notað til að réttlæta völd karla og valdaleysi kvenna. Með því að upphefja móðurímyndina 

voru vopnin slegin úr höndum kvenna. Upphafnar ímyndir missa tilverurétt sinn sem gerendur og fá 

ekki að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu.180 Þannig hefur mæðrahyggja verið áhrifamikið afl, 

leynt og ljóst í réttindabaráttu kvenna. Joan Scott hefur bent á hvernig kvennabaráttan hefur einkennst 

af togstreitu, þversögnum eða mótsögnum, konur böruðust fyrir aðgengi og kjörgengi á forsendum 

sérstöðunnar, að konur hefðu eitthvað sérstakt fram að færa. Um leið börðust þær fyrir jöfnum rétti á 

við karla, lagalegum réttindum, á þeim forsendum að þær væru manneskjur eins og karlar og fullfærar 

um að sinna borgaralegum skyldum eins og þeir. Voru þær þá að afneita kvenleikanum og 

móðurhlutverkinu? Scott bendir á að konur hafi einnig notað séreðli kvenna sem röksemd fyrir því að 

konum bæri að fá sömu réttindi og karlar, að raddir kvenna yrðu að heyrast, að sjónarmið kvenna yrðu 

að hafa áhrif á löggjöf því raddir kvenna og sjónarmið væru öðruvísi. Konur voru því bæði eins og 

karlar og um leið öðruvísi. Eða eins og Scott orðar það, femínistar voru hvoru tveggja að viðurkenna 

og afneita kynjamun.181 Gro Hagemann hefur einnig fjallað um þess togstreitu kvenréttindakvenna í 

norsku samhengi.182 Eins hefur Sigríður Matthíasdóttir fjallað í þessu samhengi um hvernig 

                                                           
178 Húsfreyjan, 1. tbl. 1963, bls. 4. 
179 Húsfreyjan, 1. tbl., 1967, bls. 6. 
180 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, Kvennaslóðir, bls. 504. 
181 Scott, Joan W., Only Paradoxes to offer, bls. 3. 
182 Gro Hagemann, Feminisme og historieskrivning, bls. 137-138. 
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hugtakaparið „jafnræði“ og „mismunur“ (equality og difference) sem hafi leikið lykilhlutverk í sögu 

kvenréttindanna og þá einnig í rannsóknum á kvenréttindastefnunni. Sú þversagnarkennda afstaða til 

kvenna sem endurspeglast í hugtakaparinu gengur að mati Sigríðar „eins og rauður þráður“ gegnum 

sögu kvenréttindabaráttunnar.183 Einnig hefur Sigríður ásamt Þorgerði Einarsdóttur fjallað um 

þversagnir kvennabaráttunnar í grein í Sögu árið 2013. Þar fjalla þær um opinbera þátttöku kvenna 

1900 til 2010 út frá hugmyndum um jafnræði og sérstöðu.184 

En hver var afstaða íslenskra kvenna á sjöunda áratugnum til móðurhlutverksins? Pálína 

Jónsdóttir, kennari, skrifaði um hlutverk kvenna á tækniöld grein í 19. júní árið 1967. Þar segir hún 

meðal annars: „Að vera móðir, sem elskar barnið sitt og kennir því að elska, er því þýðingarmesta 

hlutverk hennar, hlutverk, sem enginn getur rækt jafn vel og hún.“185 Sérstaða kvenna, að ganga með 

börn og fæða og bera ábyrgð á uppeldi þeirra, var lengi vel dragbítur í kvennabaráttunni en Pálína 

tekur í þessari grein undir þau gömlu sjónarmið að upphefja móðurhlutverkið og yfirfæra þá sérstöðu 

yfir á uppeldi barna. Og Pálína hnykkir á heilagleikanum sem fylgdi oft hugmyndinni um séreðli 

kvenna: „Menntunarmöguleikar og breyttar þjóðfélagsaðstæður hafa gjörbreytt stöðu konunnar, en 

hún má ekki týna sjálfri sér i því umróti eða afrækja sitt þýðingarmesta og ánægjulegasta hlutverk í 

lífinu, móðurhlutverkið.“186 Pálína gerir sér grein fyrir því að staða kvenna er að breytast, konur sækja 

út á vinnumarkaðinn en hvað verður þá um börnin? Í því sambandi segir hún meðal annars: „Heimilið 

verður að ganga fyrir, svo lífi og heilbrigði komandi kynslóðar sé ekki stefnt í voða.“187 Með greininni 

er Pálína í senn að brýna konur, stappa í þær stáli svo þær láti ekki glepjast og að sýna fram á 

mikilvægi þess að mæður sinni mikilvægasta hlutverki sínu, og það af alúð og metnaði. Konan þarf og 

á að vera eðli sínu trú því mikið er í húfi. Pálína skrifar greinina út frá forsendum uppeldisfræða, það 

er hennar sýn á samfélag og farsæld ungviðis, heilbrigða þróun barnsins, sem ræður för. En Pálína 

hefur áhyggjur af ungum mæðrum. Til þess að vel takist til þurfa ungar stúlkur fræðslu og leiðsögn. 

Uppeldi barna er vandasamt verkefni, en verkefni sem verður að leysa, og sem konan getur leyst, ef 

hún er fyrst og fremst trú sínu eðli.188 Aðalsmerki mæðra og eiginkvenna eigi, að sögn Pálínu, að vera 

þjónusta, umhyggja og kærleikur. „En ekkert starf er vandasamara og þýðingarmeira fyrir þjóðfélagið 

en að ala upp komandi kynslóð,“189  

Pálína var alls ekki ein báti, hún átti bæði skoðanabræður og systur. Í þessum anda lagði 

Kvenfélagasamband Íslands til á 14. Landsþingi árið 1961 að  „Ríkisútvarpið taki upp nýjan þátt um 

uppeldismál, er nefna mætti „mæðraþátt“, og fjalli um andlega og líkamlega velferð barnsins frá 

fæðingu og fram á unglingsár. Talið var æskilegt að flytja röð erinda, mælt með tveimur erindum á 

                                                           
183 Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra til kvenréttinda“, Ritið 1:2008, 36-37. 
184 Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, „Færar konur“, Saga 2013:1, bls. 53-93. 
185 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 31. 
186 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 35. 
187 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 35. 
188 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní,1967, bls. 36. 
189 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní, 1967, bls. 34. 
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mánuði yfir veturinn, „og séu sérmenntaðir menn fengnir til flutnings.“190 Í þessum orðum má greina 

bæði þá hugmynd að konur, mæður, beri ábyrgð á barnauppeldi og að það starf þarfnist 

sérfræðikunnáttu og þekkingar.  

Annar fulltrúi íhaldssamra viðhorfa hvað varðar móðurhlutverkið og móðureðlið á sjöunda 

áratugnum var Aðalbjörg Sigurðardóttir. Hún sagði um séreðli kvenna: „hef ég sannfærzt um, að unga 

stúlkan er miklu háðari sínu verðandi móðerni, en við yfirleitt erum reiðubúin að viðurkenna og að það 

er henni miklu meiri þrándur í götu í sambandi við nám hennar og stöðuval, heldur en tilvonandi 

faðerni og forsjá heimilis er piltinum, jafnaldra hennar.“191 Samkvæmt þessum orðum er það skoðun 

Aðalbjargar að líffræðileg sérstaða kvenna hafi áhrif, jafnvel ómeðvitað, á líf kvenna og afstöðu. Með 

þessum orðum er hún að ítreka mikilvægi móðurhlutverksins, að æðsta hlutverk konunnar sé að sinna 

börnum og heimili.  

Á svipuðum nótum er Janet Ingibergsson, prestfrú og móðir í Hvammi í Dölum, „Móðirin er 

öxullinn, sem allt heimilislífið snýst um. – Það er í okkar höndum að ala upp næstu kynslóð. – Hvað 

um hana verður er á okkar ábyrgð.“192 var boðskapur hennar í erindi um barnauppeldi sem hún flutti á 

aðalfundi Sambands breiðfirskra kvenna á Reykhólum 1965. Janet kom frá Írlandi, ólst upp í 

iðnaðarborginni Belfast, elst fimm systkina og þar lauk hún B.A. prófi í félagsfræði. Hún kaus að 

fylgja manni sínum, flytja í íslenska sveit og sinna þar heimili og börnum. Janet horfði öðrum augum á 

samfélagið, siði og venjur og í þessu erindi vildi hún miðla af sinni þekkingu, samblandi af eigin æsku, 

menntun og reynslu af barnauppeldi. Erindi Janet birtist síðan í  Hlín árið 1967.  Í erindinu fjallar Janet 

um þá ábyrgð sem fylgir því að ala upp börn. Og við íslenskar konur segir hún: „Ef við ætlum okkur 

að giftast og eiga börn, þá verðum við að beita okkur þeim sjálfsaga að taka það sem köllun – a. m. k. 

þangað til börnin eru orðin  16-17 ára gömul. – Hvað er mikilvægara en að vera heima hjá litlu 

börnunum okkar?“193 

Konan átti að sinna börnum og heimili, það var hennar æðsta köllun og mikilvægasta hlutverk. 

Móðurhlutverkið var upphafið, ábyrgð kvenna á velferð og hamingju barna mikil og sektarkennd  

plantað ef þessu hlutverki var ekki sinnt sem skyldi. Ábyrgð karla lá greinilega á öðrum sviðum og 

þeim var alls ekki treystandi til að sinna uppeldi barna, nema þeir fengju greitt fyrir það sem kennarar 

og uppeldisfræðingar. Sigríður Thorlacius sagði í grein í 19. júní árið 1963, þar sem hún fjallaði um 

kvennaskóla og menntun kvenna að „Það væri enginn vinningur fyrir konur að keppast við að taka að 

                                                           
190 „14. landsþing kvenfélagasambands Íslands“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1961, bls. 37. 
191 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Eigum við að sitja heima?“ 19. júní, 1967, bls. 26. 
192 Janet Ingibergsson, „Erindi um uppeldismál eftir Janet Ingibergsson, B.A., Dipl. Soc. Sc., prestskonu í 

Hvammi í Dölum. Flutt á aðalfundi Sambands breiðfirskra kvenna á Reykhólum 1965“. Hlín, 1967, bls. 70. 
193 Janet Ingibergsson, „Erindi um uppeldismál“. Hlín, 1967, bls. 69-70. 
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sér störf, sem körlum er eiginlegra að vinna vegna meiri líkamsburða, fremur en nokkur rök eru fyrir 

því, að heppilegra sé að fela karlmönnum að annast ungbörn.“194 

Theódóra Guðlaugsdóttir var ekki í vafa um ólíka eiginleika karla og kvenna og telur 

móðurhlutverkið geti gagnast konum víða: „Ég er það mikil kvenréttindakona, að mér finnst, að konur 

ættu til dæmis alltaf að eiga sætí í hreppsnefnd og alltaf í skólanefnd. Ég held að konan eigi betra með 

að skilja hvar skórinn kreppir að í sveitarfélaginu. Hún skynjar það af móðureðli sínu.“195 

En það voru ekki allar konur á sama máli, skoðanir voru skiptar. Í Húsfreyjunni, tímariti 

Kvenfélagasambandsins, 1. apríl árið 1968, birtist spjall nokkurra kvenna og þar segir Svava 

Jakobsdóttir, rithöfundur, meðal annars:  

Mér finnst nú að goðsögnin um helgi móðurhlutverksins muni líka að verulegu leyti hafa bægt 

konunum frá því að njóta sín. Það felur líka í sér hættu, ef að faðirinn sér naumast barn sitt og 

hefur varla aðstöðu til þess að skapa við það nokkur tilfinningatengsl vegna þess, að hann 

vinnur og vinnur myrkra á milli?196 

Þarna kveður við nýjan tón, Svava kemur hér fram með nýtt viðhorf til mæðrahyggjunnar. Svava er í 

orðum sínum eindreginn stuðningsmaður „jafnræðis“, samanber Sigríði Matthíasdóttur. Þó konur 

gangi með og fæði börn þá eiga flest börn feður og feður eiga rétt á að taka þátt í uppeldi barna sinna. 

Svava Jakobsdóttir, rithöfundur, hafði án efa mikil áhrif á hugsandi fólk á þessum tíma. Árið 1965 

kom út bók hennar, smásagnasafnið Tólf konur og svo Veisla undir grjótvegg árið 1967. Svava fjallaði 

í bókum sínum um innantómt líf nútímakvenna og Svava er þar boðberi nýrra tíma og nýrrar framandi 

hugsunar. Hún sýnir vel hvernig upphafin afstaða til móðurhlutverksins hefur verið yfirfærð á allt líf 

kvenna, þeim markaður þröngur bás umönnunar og einkasviðs meðan karlar eru skikkaðir til að sinna 

hinu opinbera sviði. Afstaða Svövu til kvenréttinda hefur líklega haft áhrif á það að hún var valin til að 

taka þátt í opinberum umræðum um jafnréttismál í að minnsta kosti tveimur tímaritum á sjöunda 

áratugnum, Húsfreyjunni árið 1968 og Samvinnunni 1969. Svava var greinilega fulltrúi ungu 

menntuðu og sigldu nútímakonunnar, hún var boðberi nýrra tíma í kvennabaráttunni. Sjálf hefur hún 

sagt um sögurnar sínar: „En sjálf mundi ég halda fast við þá skoðun að ég væri að fjalla um kvenlega 

reynslu sem á rót að rekja til þess að konan er ofurseld félagslegu valdi sem er stærra en hún sjálf og 

hún á alltaf yfir höfði sér hættu á andlegu og líkamlegu ofbeldi. Tækist mér að auka skilning á 

nauðsyn breytts gildismats í samskiptum kynjanna (og fólks almennt) þá held ég að konan mín hafi 

ekki til einskis hætt sér út á almannafæri.“197 Þarna er Svava samhljóða Simone de Beauvoir varðandi 

hindranir í lífi kvenna. Það er þetta ósýnilega félagslega vald, þessar „aðstæður“ sem konum eru 

skapaðar, sem svo erfitt er að berjast við, ósýnilegur og óáþreifanlegur dreki. 

                                                           
194 Sigríður Thorlacius, „Að læra og lifa“, 19. júní, 1963, bls. 30.  
195 „Kvenréttindaspjall við frú Theódóru Guðlaugsdóttur“, Tíminn, 13. janúar 1960, bls. 7. 
196 Svava Jakobsdóttir, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 4. 
197 Svava Jakobsdóttir, „Reynsla og raunveruleiki – Nokkrir þankar kvenrithöfundar“ Konur skrifa, bls. 230. 
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Goðsögnin um helgi móðurhlutverksins hafði verið og var enn afar lífseigt viðhorf. Kannski má segja 

að mæðrahyggjan hafi verið, og sé enn, sterkasta vígi feðraveldisins, og það sem erfiðast hefur reynst 

að breyta. Árið 1968, í spjalli kvennanna í Húsfreyjunni, voru viðhorf kvenna ennþá lituð af sannri trú 

á séreðli kvenna. Þannig endurómaði þetta viðhorf í orðum Freyju Norðdahl sem þá var formaður 

Kvenfélagasambands Gullbringu- og Kjósarsýslu, „Það verður alltaf ríkt í eðli konunnar að vilja sjálf 

passa börn sín.“198 Og hún bætti við „Ætli að það séu ekki barneignirnar, sem loka leiðunum fyrir 

konunum, svo þær geta ekki notið hæfileika sinna til fulls?“199 og vill þannig meina að eðli kvenna frá 

náttúrunnar hendi sé ein stærsta hindrun kvenna og sú sem ekki er svo auðvelt að horfa framhjá eða 

breyta. Hins vegar voru þessi viðhorf að breytast. Anna Sigurðardóttir sagði í blaðaviðtali í Vikunni 

árið 1965. „Það er farið að ræða um, að við séum á leið út í feðralaust þjóðfélag, vegna þess, hve kynni 

og afskipti feðra og barna eru orðin lítil.“200 Það væri hægt að bæta, að mati Önnu, til  dæmis með 

fæðingarorlofi feðra. Og um stöðu feðra bætir hún við: „Það eru einkum feðurnir, sem verða að vinna 

óeðlilega langan vinnudag, sem ekki eru í nægum tengslum við börnin.“201 Þau viðhorf sem birtast í 

orðum Önnu Sigurðardóttur endurspegla nýja sýn á samfélag framtíðar. Konur vildu meira jafnvægi 

og samvinnu á öllum sviðum.   

Í framangreindum tilvitnunum má að öllum líkindum einnig greina ólík viðhorf kynslóða. Þar 

eru áberandi íhaldssöm viðhorf til konunnar sem móður, nánast upphafning á móðurhlutverkinu, og 

um leið voru feður útilokaðir frá því að fá að umgangast ung börn sín. Hlutverk þeirra var allt annað 

og heimar kvenna og karla nánast ótengdir, þannig má segja að eins konar menningarleg gjá hafi 

myndast milli hjóna. En Svava Jakobsdóttir var fulltrúi nýrra sjónarmiða, boðberi nýrrar 

hugmyndafræði sem byggðist á samvinnu karla og kvenna. Þar verða því ákveðin skil í umræðunni, 

einskonar rof þegar móðurhlutverkið er afhelgað og körlum boðið inn fyrir dyr heimilisins sem 

uppalendum. Hallveig Arnalds sem einnig tók þátt í umræðuþætti Húsfreyjunnar var einnig fulltrúi 

unga fólksins. Hún benti á viðhorf almennings og sagði: „Almenningsálitið malar líka þá konu niður, 

sem sjálf vill halda áfram námi og fela öðrum að gæta barnanna.“202 Samfélagslegar hindranir voru 

áfram virkar og móðurhlutverkinu haldið fast að ungum konum. Samfélagið þurfti tíma til að meðtaka 

nýjar hugmyndir, viðurkenna nýja tegund kvenleikans. Sigríður J. Magnússon velti fyrir sér áhugaleysi 

kvenna á þjóðmálum. Hún kenndi um ójafnri ábyrgð á börnum og heimili, og benti á að „þetta lagast 

nú sjálfsagt með tímanum, þegar það rennur upp fyrir fleirum, að börnum er engu síður nauðsynlegt að 

eiga samskipti við föður sinn en móður, og feðurnir því fara að taka virkari þátt í 

                                                           
198 Freyja Norðdahl, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 4. 
199 Freyja Norðdahl, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 6. 
200 Sigurður Heiðar, „Smjörlíki í smjörið og mismuninn í vasann“ [Viðtal við Önnu Sigurðardóttur] Vikan, 1. tbl. 

1965, bls. 46. 
201 Sigurður Heiðar, „Smjörlíki í smjörið og mismuninn í vasann“ [Viðtal við Önnu Sigurðardóttur] Vikan, 1. tbl. 

1965, bls. 46. 
202 Hallveig Arnalds, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 4. 



43 
 

heimilisstörfunum.“203 Sigríður var ekki fulltrúi ungu kynslóðarinnar, hvað þá menntakonunnar sigldu 

eins og Svava en gerði sér þó vel grein fyrir breytingum. Sigríður var formaður Kvenréttindafélags 

Íslands í 17 ár, var ritstjóri og í ritstjórn 19. júní í fjölda ára. Hún var fædd 5. júní 1892 og því hokin af 

reynslu á þessum tíma, en um leið með opin augu fyrir tímanum og tíðarandanum og gerði sér grein 

fyrir því að samvinna karla og kvenna, feðra og mæðra, sé vænleg leið til að frelsa konur undan oki 

gamalla gilda og hefða. Eins og hún sagði sjálf var hún aðeins fimm ára gömul þegar áhugi hennar á 

kvenréttindum vaknaði, en þá sagði hún við móður sína: „Hvers vegna skammtar þú piltunum tvo 

sviðakjamma, en stúlkunum ekki nema einn?" er haft eftir henni í 19. júní árið 1969.204 Sigríður er því 

fulltrúi eldri kynslóðarinnar, kynslóðar sem hafði barist fyrir launajafnrétti og þátttöku kvenna í 

stjórnmálum í áratugi. En henni fannst að áhugi og kraftur ungra kvenna mætti vera meiri, en tekur 

fram og rekur með dæmum hvernig konum var og er þá „vikið til hliðar eða látið eins og þær væru alls 

ekki til.“205 Orð Sigríðar sýna einnig að ekki má falla í þá gryfju að binda skoðanir og viðhorf við 

aldur eða kynslóðir. Á þessum árum voru íslenskar konur að opna augun, átta sig á að kynjahlutverk 

væru ekki náttúrulögmál og dropinn holar steininn.  

Mæðrahyggjan var greinilega áhrifamikil breyta þegar litið er á hugmyndir um hlutverk og 

stöðu kvenna og mótun kvenleikans. Tilhneiging til að spyrða saman það að ala barn og ala upp barn 

var áberandi á sjöunda áratugnum en einstaka konur voru farnar að benda á að börn ættu líka feður og 

bæði börn og feður ættu rétt á nánari samskiptum. Uppeldi barna átti ekki að vera einkamál kvenna. 

Svava Jakobsdóttir var hér fremst í flokki, orð hennar endurspegla hugmyndir nýju 

kvennahreyfingarinnar. Út frá orðum Svövu má draga þá ályktun að konur þurfi hvorki að afneita 

móðurhlutverkinu né kvenleikanum, nýjan kvenleika megi byggja á samvinnu og jafnræði karla og 

kvenna á heimili og í atvinnulífinu. Nútímakonan á að vera fullgildur og sjálfstæður samstarfsaðili 

karla á öllum sviðum.  

 

Viðhorf kvenna til menntunar  

„Við höfum aðgang að öllu jafnt og karlmenn, við erum alin upp í jafnrétti. Við fáum jafnhliða 

menntun og getum lagt stund á hvað sem er, t. d. eftir stúdentspróf.“206 Sagði Drífa Viðar í grein í 

Melkorku árið 1961, en hún bætti við: „En við lendum í eldhúsinu, að minnsta kosti hér á landi í 

nútímaþjóðfélagi, hvort sem okkur er það ljúft eða leitt; það verður ævistarfið. Og jafnvel þótt þú værir 

þeirri gáfu gædd að vera snillingur í stærðfræði, þá er þér ekkert hlutverk búið annað en hræra í 

grautarpotti það sem eftir er, ef þú ert svo vitlaus að ganga í hjónabandið.“207 Sýn Drífu á örlög 

                                                           
203 Sigríður J. Magnúsdóttir, „Er tímabært ...“, 19. júní 1968, bls. 3. 
204 „Sigríður J. Magnússon heiðruð“, 19. júní, 1969, bls. 7. 
205 Sigríður J. Magnússon, „Er tímabært ...“, 19. júní, 1968, bls. 4. 
206 Drífa Viðar, „Um kvennablöð, leikhús og leiklist“, Melkorka, 3. tbl., 1961, bls. 78. 
207 Drífa Viðar, „Um kvennablöð, leikhús og leiklist“, Melkorka, 3. tbl., 1961, bls. 78. 
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íslenskra kvenna hefur varla verið uppörvandi fyrir ungar stúlkur. Skilaboðin voru skýr, konur þurftu 

að velja, annars vegar hjónaband, barneignir og grautarpotta, hins vegar menntun og atvinnulíf án 

fjölskyldulífs. Sigríður J. Magnússon, ritstjóri 19. júní, sagði í grein árið 1968: „þegar börnin koma til 

sögunnar, er það álitið sjálfsagt hér, að það sé konan, sem hættir við námið og annist um heimilið, 

jafnvel þótt hún sé kannski hæfari til náms en maðurinn."208 Guðrún Helgadóttir, síðar rithöfundur og 

alþingismaður, tók undir þetta viðhorf í viðtali árið 1967: „... ég var við nám í Háskólanum, fór í 

lögfræðideild. Svo var ég jú gift, og maðurinn var að læra – og það er gamla sagan, að auðvitað er það 

konan, sem hættir að læra og fer að vinna.“209 Þannig var veruleikanum og ríkjandi viðhorfum lýst á 

sjöunda áratugnum. 

En hver var framtíðarsýnin, hvað vildu konur? Ritstjórar Húsfreyjunnar settust á rökstóla með 

valinkunnum konum árið 1964 og ræddu stöðu kvenna. Þar lagði Sigríður Thorlacius, ritstjóri, fram 

tillögu: 

Hvernig væri að telja stúlkur á það, að miða menntun sína við það, að þær muni kannski 

giftast um tvítugt, eignast börn og sinna heimilisstörfum nær eingöngu þangað til börnin 

stálpast ,en ef ástæður leyfi, þá hefji þær nám á ný eða rifji upp starfsleikni, sem þær höfðu 

áunnið sér á öðrum vettvangi fyrir hjónaband? Margar miðaldra konur vilja taka upp störf utan 

heimilis þegar börnin eru farin að heiman og skyldustörfum þar fækkar.“210  

Sigríður er þarna að vísa til þess viðhorfs að konur kaflaskipti lífi sínu, dragi sig í hlé frá opinberu lífi 

meðan þær sinna ungum börnum sínum. Þetta viðhorf einkennir orðræðu margra kvenfélagskvenna að 

nánast óhugsandi sé að sameina eða samtvinna á einhvern hátt heimilislíf og atvinnulíf. Íhaldssöm 

viðhorf voru lífseig, áherslan á móðureðlið og þá skyldu kvenna að sinna af heilum hug ungum 

börnum var enn ríkjandi. Elsa E. Guðjónsson var á svipuðu róli: „Ef vel ætti að vera, þyrftu flestar 

konur að mennta sig til húsmóðurstarfs og einhvers annars starfs jafnhliða, sem þær stunda a. m. k. um 

sinn.“211  Báðar leggja þær áherslu á mikilvægi menntunar því þau störf sem buðust konum voru fyrst 

og fremst láglaunastörf. Og Elsa bætir við: „Engin kona veit fyrirfram hver verða örlög hennar og 

ævikjör. Verði hún af einhverjum ástæðum að ala ein önn fyrir fjölskyldu sinni, bætir góð menntun 

aðstöðu hennar stórlega.“212 Elsa E. Guðjónsson virðist þó nokkuð nútímalegri í viðhorfum en Sigríður 

því hún bendir einnig á að karlar „þurfa ekki að hugsa um að mennta sig nema til eins aðalstarfs um 

ævina og er það ekki lítill munur. Væri ekki gott að breyta þessu dálítið, svo að karlmennirnir lærðu 

líka eitthvað til heimilisstarfa?“213  

Guðrún Kristjánsdóttir fékk birta grein í Rétti árið 1965 undir yfirskriftinni „Staða konunnar í 

nútíma þjóðfélagi.“  Greinina samdi hún upp úr ræðu sem hún hafði flutt á fundi hjá Menningar- og 

                                                           
208 Sigríður J. Magnússon, „Er tímabært ...“, 19. júní, 1968, bls. 3. 
209 Guðrún Helgadóttir, „Það skiptir mestu, að konan sé ánægð“, Hrund, 6. tbl. 1967, bls. 24. 
210 Sigríður Thorlacius, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. Tbl. 1964, bls. 18. 
211 Elsa E. Guðjónsson, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1964, bls. 19. 
212 Elsa E. Guðjónsson, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. Tbl. 1964, bls. 18.  
213 Elsa E. Guðjónsson, „Starf og staða húsfreyju nútímans“, Húsfreyjan, 4. Tbl. 1964, bls. 19. 
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friðarsamtökum kvenna. Tímaritið Réttur var gefið út af kommúnistum og því má ætla að Guðrún hafi 

verið vinstri sinnuð en nú var engin Melkorka lengur. Í kynningu í blaðinu var sagt að Guðrún sé „ung 

kona, stúdent að mennt.“214 Í greininni sagði Guðrún meðal annars:  

Það hefur orðið breyting á stöðu konunnar í þjóðfélaginu nú síðustu áratugi. Konur eru farnar 

að afla sér menntunar og réttinda á flestum sviðum og það er ekki einungis vegna hagnýts 

gildis, sem konurnar mennta sig til starfa, heldur og vegna þess, að þær vilja vera sjálfstæðar, 

óháðar og jafningjar mannsins.215  

Hér birtist orðræða í anda nýrra tíma. Róttæk femínísk orðræða sem talar um konur sem sjálfstæðar og 

jafningja karla og Guðrún bætir við: „Það er tekið að kvölda í karlaríki, veldissól þeirra lækkar óðum á 

lofti, og sú tíð er senn liðin, sem bezt verður lýst með orðum mannsins: „Þegi þú kona.““216 Grein 

Guðrúnar markar á vissan hátt kaflaskil í umræðu um hlutverk og stöðu kvenna.  

Nútímaþjóðfélagið var komið í augum ungra kvenna, þær létu klafa íhaldssamra viðhorfa ekki 

hefta sig. Nú urðu konur að mennta sig til að standa jafnfætis körlum í samfélaginu. Þannig var 

menntun grundvöllur sjálfstæðis að mati menntaskólakennarans Vigdísar Finnbogadóttur árið 1969 er 

hún segir: „Hins vegar tel ég, að hver kona eigi að stefna að því, meðan hún hefur tíma til, að öðlast 

einhverja þá menntun eða starfsþjálfun að hún geti síðar valið, hvort hún vill einungis einbeita sér að 

heimili sínu eða sinna einnig einhverjum öðrum störfum sér til aukinnar lífsánægju og þjóðfélaginu til 

hagsbóta.“217  

Adda Bára Sigfúsdótttir, veðurfræðingur, varaformaður Alþýðubandalagsins og fyrrum 

borgarfulltrúi á þessum tíma, var ekki í vafa um mikilvægi menntunar og framtíðarsýn hennar var 

skýr. Í málflutningi hennar um samskóla endurspeglast hugmyndafræði nýju kvennahreyfingarinnar:  

Það ætti naumast að þurfa að rökstyðja það í blaði Kvenréttindafélags Íslands, hve mikilvægt 

það er, að menntaskólarnir séu samskólar. Í slíkum skólum glíma piltar og stúlkur hlið við hlið 

við sömu verkefni. Það gerir þau að jafningjum og er stúlkum hvöt til þess að hagnýta 

menntaskólanámið á sama hátt og piltarnir, líta fyrst og fremst á það sem undirstöðu sérnáms. 

Samskólakerfið á að glæða þann skilning, að piltar og stúlkur séu samábyrg í lífinu og að 

farsælast sé fyrir hvern einstakling að geta byggt lífsafkomu sína á eigin námi og starfi. 

Lífsafkoma ungrar stúlku á ekki að þurfa að byggjast á því, að hún hreppi eiginmann, sem sé 

fær um „að sjá vel fyrir henni“. Í nútímaþjóðfélagi er hin algera verkaskipting hjóna að 

minnka. Þróunin stefnir í þá átt, að tekjuöflun og heimilisstörf verði hvort tveggja verkefni 

þeirra beggja. Og ekki skulum við heldur gleyma því, að margar konur eru „fyrirvinnulausar“ 

langan tíma ævinnar, eða ævina alla.218 

Hugtökin sem Adda Bára notar, jafningjar og samábyrgð, eru einkennandi fyrir nýja hugsun um 

samskipti kynjanna og samvinnu á nýjum forsendum. Sérhver einstaklingur á að geta séð fyrir sér 

                                                           
214 Réttur, 3. hefti, 1965, bls. 164.  
215 Guðrún Kristjánsdóttir, „Staða konunnar í nútíma þjóðfélagi“, Réttur, 3. hefti, 1965, bls. 164. 
216 Guðrún Kirstjánsdóttir, „Staða konunnar í nútíma þjóðfélagi“, Réttur, 3. hefti, 1965, bls. 164. 
217 Vigdís Finnbogadóttir, Samvinnan 1969, 4. tbl. Bls. 23. 
218 Adda Bára Sigfúsdóttir, „Menntaskólar eiga að vera samskólar“ 19. júní, 1969, bls. 28. 
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sjálfur og konur og karlar eru jafningjar. Í þeim anda vill Adda Bára gera Kvennaskólann að 

almennum menntaskóla:  

Kvennaskólinn í Reykjavík er gömul og merk stofnun og sjálfsagt er kominn tími til að breyta 

henni á einhvern hátt. Ég veit, að skólastjóri hans er mikilhæf kona og hefur ekki síður náð 

árangri sem kennari drengja en sem kennari stúlkna. Ég vildi mjög gjarnan sjá hana sem rektor 

menntaskóla. Og því ekki að breyta Kvennaskólanum í Reykjavík í almennan menntaskóla, 

sem bæði piltar og stúlkur ættu jafnan aðgang að?219 

Hólmfríður Gunnarsdóttir, blaðamaður og kennari, skrifaði grein í 19. júní árið 1969 þar sem hún 

meðal annars bar saman líf drengja og stúlkna og segir: „Við ölum þau upp samkvæmt nýjustu tízku. 

Stúlkan fer í skóla eins og drengurinn og kannski heldur hún áfram námi a. m. k. til stúdentsprófs. 

Þessi tvö eru jafningjar.“ 220  En eftir stúdentspróf vandaðist málið. Nám stúlkna varð aukaatriði í 

augum margra, hjónaband og barneignir voru hin hefðbunda leið. Eftir tvítugt er konan ekki lengur 

jafningi karla.221 Samkvæmt orðum Hólmfríðar stóðu ungar konur ennþá árið 1969 frammi fyrir því að 

þurfa að velja milli framhaldsnáms og hjónabands.  

Viðhorf kvenna til menntunar endurspegla breytingar sem lágu í loftinu. Konur vildu mennta 

sig, þær sóttu í auknum mæli í menntaskóla og framhaldsnám en stóðu um leið frammi fyrir vanda. 

Hvernig gátu þær aðlagað eigin óskir og langanir um menntun og starfsframa að hjónabandi og 

barneignum, hinum íhaldssömu kröfum um hlutverk kvenna. Þórunn Elfa Magnúsdóttir, rithöfundur, 

sagði í svari við spurningum ritstjóra Melkorku árið 1960: „Kvenréttindabaráttan hefur fram að þessu 

beinzt að því m.a. að stuðla að aukinni menntun ungra stúlkna og hlutgengi þeirra til að starfa á sem 

flestum sviðum.“222 En Þórunn gerði sér grein fyrir því að menntunin ein og sér dugði skammt því hún 

bætir við: „Eftir er að finna leiðir til þess, að sérmenntaðar konur geti, eftir að þær eru giftar og hafa 

ábyrgð á börnum, útfært menntun sína og hæfileika í því starfi, sem þær hafa búið sig undir og kjósa 

helzt að helga sig. Þetta vandamál verður ekki almennt leyst nema með félagslegum aðgerðum.“223 

 

Viðhorf kvenna til vinnu utan heimilis 

Sá veruleiki sem birtist í greinaskrifum kvenna og viðtölum er að stórum hluta veruleiki vinnandi 

kvenna. „Algengar eru deilur um það, hvort giftar konur eigi að vinna utan heimilisins eða ekki. Þar 

finnst mér deilt um keisarans skegg, því staðreynd er, að stór hluti þeirra gerir það, og vex fjöldi þeirra 

með hverju ári. Orsakir þessarar þróunar eru margvíslegar. Algengasta orsökin er að þær verða að gera 

það til að afla heimilinu tekna.“224 Þetta eru orð Guðrúnar Guðvarðardóttur sem birtust í Melkorku árið 

                                                           
219 Adda Bára Sigfúsdóttir, „Menntaskólar eiga að vera samskólar“ 19. júní, 1969, bls. 29. 
220 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 18. 
221 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 18. 
222 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“, Melkorka, bls.31. 
223 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“, Melkorka, bls.31. 
224 Guðrún Guðvarðardóttir, „Næsti áfangi“, Melkorka, 1.tbl.1962, bls. 4. 
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1962. Vitað er að á þessum árum var hlutfall kvenna á vinnumarkaði að aukast, og sérstaklega hlutfall 

giftra kvenna. Samkvæmt hagtölum voru um 19% giftra kvenna á vinnumarkaði árið 1960 en 

hlutfallið var komið í 42% árið 1970.225  Hér verður einnig að hafa í huga að hagtölur á þessum tíma 

segja ekki alla söguna, í raun var vinnuframlag giftra kvenna á almennum vinnumarkaði mun meira. 

Íhlaupavinna kvenna undir 13 vikum á ári, til dæmis við síldarsöltun og fiskverkun, sem og hlutastörf 

þeirra við þrif og þjónustu voru algeng og töldust ekki með í hagtölum, fyrir nú utan hjáverk kvenna í 

heimahúsum.226 Eins og Guðrún Guðvarðardóttir bendir á í tilvitnuninni hér að framan og er 

samhljóma opinberum tölum þá þurftu, eða réttara sagt urðu, margar konur „að vinna úti“ eins og sagt 

var. Þetta orðalag var aðeins notað um konur, aldrei karla, þeir voru fyrirvinnur samkvæmt 

hagstofunni og almannaróm, áttu að vinna, en konur unnu úti, eða ekki. Orðræðan um vinnu kvenna er 

þannig allt öðruvísi en orðræða um vinnu karla. Að vinna úti átti við um giftar konur sem áttu fyrst og 

fremst að vera húsmæður og mæður. „Teljið þér það æskilegt, að giftar konur vinni úti?"227 spurði 

blaðamaður Morgunblaðsins árið 1968, blaðamaðurinn var kona. Samkvæmt þessu virðist sem konur 

hafi ennþá verið að velta fyrir sér spurningunni hvort þær, eða aðrar konur ættu, þyrftu  eða mættu 

vinna úti. Með öðrum orðum, vinna giftra kvenna á almennum vinnumarkaði var ekki alveg sjálfsögð, 

orðræðan endurspeglar viðhorf staðnaðs kynjakerfis um leið og hún endurspeglar breytingar.  

En breytingar lágu í loftinu nú þegar. Alette Engelhart, forvígiskona norrænna 

húsmæðrafélaga, segir svo í Húsfreyjunni árið 1961: „Samvinna norrænu húsmæðrafélaganna beinist í 

dag að skólamálum, hjónabandslöggjöf, eftirlaunum, störfum utan heimilis stund úr degi, málefnum 

neytenda og fjármálum heimilanna. Fylgja félög okkar þessum málefnum fast eftir? Eg er ekki alveg 

viss um að svo sé, þrátt fyrir að þau skipta öll meginmáli fyrir heimili okkar og hin norrænu 

þjóðfélög.“228 Vinna kvenna hluta úr degi er greinilega eitthvað sem norrænar húsmæður veltu fyrir sér 

og ræddu sín á milli, án efa vegna þess að slíkt var veruleiki  margra kvenna. 

Á þessum árum var það því ekki sjálfgefið að gift kona héldi sig innan veggja heimilisins. 

„Fyrr á tímum þótti sjálfsagt og eðlilegt, að konur helguðu sig heimilisstörfum eingöngu eftir 

hjónavígsluna. Nú eru þær hins vegar fjöldamargar konurnar, sem vinna úti, en allir eru enn ekki sáttir 

á þá breytingu.“229 Pálína Jónsdóttir gerir sér þó grein fyrir því að veruleikinn er breyttur, margar 

konur unnu utan heimilis, hún sjálf var titluð kennari, en hún trúði á ólíka eðliseiginleika, á séreðli 

kvenna: „Utan heimilisins vinnur hún í mörgum tilfellum sjálfstætt og leysir af hendi sams konar störf 

og karlmaðurinn af eins miklu öryggi og leikni, en á heimilinu er þjónusta, umhyggja og kærleikur 

aðalsmerki hennar.“230 En framsýnar konur voru víða. Dóra Þórhallsdóttir forsetafrú var ein þeirra. Í 

                                                           
225 Hagskinna, bls. 214.  
226 Hjáverkin, sýningarskrá, Borgarsögusafn Reykjavíkur, bls. 9. 
227 Halldóra Gunnarsdóttir, „Rætt við Valborgu Sigurðardóttur rektorsfrú og skólastjóra um störf hennar og 

tómstundir, Lesbók Morgunblaðsins, 20. október 1968, bls. 14. 
228 Alette Engelhart, „10. marz 1961“ Húsfreyjan, 2. tbl. 1961, bls. 13. 
229 Hrund, 5. tbl. 1967, bls. 58. 
230 Pálína Jónsdóttir, „Hlutverk konunnar á tækniöld“, 19. júní 1967, bls. 34. 
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viðtali í við Húsfreyjuna segir hún meðal annars í tali um vinnu kvenna: „Að sjálfsögðu ber konum 

fullt jafnrétti við karlmenn. Þeim á að standa opin hver leið, sem þær óska að fara, og meðal ágætustu 

kvenna eru vissulega konur, sem hafa valið sér annað hlutskipti en karlinn, krakkana og heimilið.231 

Konur á sjöunda áratugnum voru ekki aðeins að velta fyrir sér hvort þær þyrftu að vinna úti 

eða hvort þær vildu gera það. „Aðalvandamál kvenna í dag er, hvernig þær eiga að sameina 

heimilishald og vinnu utan heimilis.“232 Sagði ung kona í ræðu og riti árið 1965. Fjórum árum áður 

hafði Margrét Sigurðardóttir sagt í Melkorku: „Ég ... vil undirstrika þá skoðun, .... að það stig, sem við 

stöndum á í viðhorfinu til atvinnuréttinda kvenna er einhverskonar gelgjuskeið, hvorki fugl né 

fiskur.“233 En viðhorf kvenna voru misjöfn. „Það er mikið talað um mæður, sem vinna utan heimilis nú 

á dögum, og margar ástæður eru gefnar fyrir því hvers vegna það sje nauðsynlegt. — Við heyrum að 

það sje fjárhagsleg nauðsyn — laun föðurins hrökkva ekki til.“234 Og Margrét Sigurðardóttir hafði bent 

á að viðhorf samfélags og stjórnvalda til atvinnuþátttöku kvenna séu algerlega úr takti við þarfir 

fjölskyldna. Að hennar mati eigi dagheimili sem fyrsta flokks stofnanir að fullnægja eftirspurn og líta 

beri á dagheimili sem „jákvæð úrræði í uppeldismálum nútímans, sem hver móðir eða hvert foreldri, 

sem er, treysti til að vernda og þroska það sem þeim er dýrmætast – barnið.“235 

Hlutastörf kvenna 

Ýmsar konur samsömuðu sig ríkjandi stöðnuðu kynjakerfi á þann hátt að styðja hlutavinnu kvenna. 

Þannig varð til hreyfing innan norrænu kvenréttindasamtakanna sem Anna Sigurðardóttir lýsir í 19. 

júní árið 1965. Hægfara stefnan byggist á því „að konum sé gert kleift að gegna tvöföldu hlutverki — 

vinna úti og jafnframt annast heimili og börn.“236 Atvinnuþátttöku kvenna væri þá þannig háttað að 

þær geti stundað vinnu utan heimilis „sjálfri sér og fjölskyldunni að skaðlausu.“237 

Á Norðurlöndunum urðu hlutastörf kvenna algeng en umdeild. Atvinnuþátttaka kvenna í 

Noregi var þó áberandi minnst miðað við hin Norðurlöndin á sjöunda áratugnum.238 Svíar, og 

Norðmenn, aðhylltust eins og hálfs-fyrirvinnukerfi hjóna. Í Danmörku var það kerfi algengt um 1960 

en var gagnrýnt harkalega af róttækum kvenréttindakonum og varð undantekning eftir 1970 en þá 

höfðu viðhorfin breyst, konur áttu að vera efnahagslega sjálfstæðar og axla fulla ábyrgð á störfum 

sínum.239 Bæði Inger Jonsson og Anne Trine Larsen benda á að hlutastörf kvenna hafi verið umdeild. 

Kvenréttindakonur litu svo á að til að ná fullu jafnrétti á við karla yrðu konur að vera fjárhagslega 

                                                           
231 Sigríður Thorlacius, Að Bessastöðum“ [Viðtal við Dóru Þórhallsdóttur], „Húsfreyjan, 2. tbl. 1960, bls. 6. 
232 Guðrún Kristjánsdóttir, „Staða konunnar í nútíma þjóðfélagi“, Réttur, 3. hefti, 1965, bls. 164. 
233 Margrét Sigurðardóttir, „Hugleiðingar og rabb um dagheimili barna“, Melkorka, 3. tbl. 1961, bls. 85. 
234 Janet Ingibergsson, „Erindi um uppeldismál“. Hlín, 1967, bls. 70. 
235 Margrét Sigurðardóttir, „Hugleiðingar og rabb um dagheimili barna“, Melkorka, 3. tbl. 1961, bls. 85. 
236 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn“ 19. júní, 1965, bls. 38. 
237 Anna Sigurðardóttir, „Norræni fundurinn“ 19. júní, 1965, bls. 38. 
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sjálfstæðar. Hlutastörf dygðu þar skammt, konur í hlutastörfum þyrftu að hafa fyrirvinnu og væru því 

áfram efnahagslega ósjálfstæðar.240  

Kvennastörf og lág laun 

Þær konur sem þurftu að vinna eða völdu það að vinna úti urðu oft á tíðum að sætta sig við 

bæði lægri laun og minni möguleika til starfsframa en karlar. Sigríður J. Magnússon sagði um stöðu 

kvenna: „konum er vikið til hliðar eða látið eins og þær væru alls ekki til.“241 Guðrún Guðvarðardóttir 

benti á að „Á flestum sviðum er reynt að sniðganga konur við stöðuveitingar og sjálfar standa þær oft 

og einatt ekki nógu fast á sínum réttindum.“242 Vinnumarkaðurinn var kynskiptur og lág laun 

kvennastarfa gerðu aðstæður margra kvenna afar erfiðar. Guðrún Gísladóttir benti á hvernig 

kvenleikinn var hindrun í samfélaginu í grein í Melkorku árið 1961. Greinina nefndi hún „Möguleikar 

kvenna til frjáls stöðuvals“. Þar nefndi hún hversu fáar konur sitji á þingi og í sveitarstjórnum, konur 

hafi ekki nýtt sér rétt sinn og það sama eigi við um skólagöngu þeirra. Á vinnumarkaði sitji þær í lægst 

launuðu störfunum. Hún sagði:   

Hin lágu laun, sem stúlkum eru greidd, gera þeim ókleift að vinna fyrir sér við langt skólanám, 

eins og margir piltar gera. Eins eiga telpur um fermingu mjög erfitt um að fá vinnu, lítur helzt 

út fyrir að þar komi einnig til gamla sjónarmiðið. Það er eins og þær séu ekki teknar í annað en 

snúninga og allskonar liðléttingsvinnu á meðan drengir á sama aldri eru taldir hálfgildings 

verkamenn og fá oft vinnu við hlið fullorðinna.“243  

Launajafnrétti var eitt helsta baráttumál Kvenréttindafélags Íslands frá stofnun félagsins. Sigríður J. 

Magnússon fjallaði meðal annars um kynbundinn launamun í grein í 19. júní árið 1968 og rekur 

nokkur dæmi frá ríkisstofnunum þar sem ungar konur með starfsreynslu og menntun eru í lægra 

launaflokki en nýráðnir karlar og konan þarf jafnvel að þjálfa og leiðbeina viðkomandi karli. „Hvers 

vegna láta stúlkur bjóða sér þetta, því að ótal dæmi mætti nefna þessu lík?“244 spyr Sigríður en þegar 

hún skrifaði greinina höfðu lög um launajafnrétti hjá starfsmönnum ríkisins verið í gildi frá 1946 og 

hún bætir við: „Þessi 22 ára gömlu lög hafa verið og eru enn svo þverbrotin, að furðu gegnir, að því 

skuli ekki hafa verið mótmælt. En tilfellið er, að frá fyrstu framkvæmd laganna hafa frá öndverðu 

skrifstofustörf verið flokkuð eftir því, hvort þau væru kvenna- eða karlastörf, og þá auðvitað 

kvennastörf lent í lægri flokki,“245 

Guðrún Guðvarðardóttir bendir einnig á stéttamun kvenna, verkakonur þurftu jafnvel að 

drýgja tekjurnar með aukavinnu á kvöldin, auk heimilisstarfa, væru þannig í raun með þrefalt 

                                                           
240 Inger Jonsson, „Part-time work. Gendered dilemmas and solutions in th Swedish retail trade“, Twentieth 
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vinnuálag. „Ef kona getur fengið trausta heimilisaðstoð, sé ég ekki, að neitt sé á móti því, að hún vinni 

utan heimilis meðan börnin eru ung, hafi hún sérstaka hæfileika eða menntun til að bera“246 sagði 

Valborg Sigurðardóttir skólastjóri Fóstruskólans og rektorsfrú í blaðaviðatali árið 1968, og þegar hún 

var spurð hvort henni þætti æskilegt að giftar konur vinni úti, svaraði hún:  

 Já, hiklaust ef þær eru barnlausar eða búnar að koma börmunum upp. Mín uppáhaldskenning 

er sú, að konur fái tækifæri til að vinna úti hluta úr degi, meðan börnin þarfnast þeirra mest. 

Auk þess finnst mér að ætti að vinna að því að einstæðar mæður fengju barnalífeyri til þess að 

þurfa ekki að vinna úti nema hálfan daginn. Þá þyrfti hið opinbera ekki að reisa og reka hin 

dýru dagheimili, leikskólar, þ.e. hálfsdagsstarfsemi, væru nægjanlegir. Börnin nytu mæðra 

sinna meir, heimilislíf yrði meira fyrir móður og börn, en kostir leikskólans fullnýttir, án þess 

börnin yrðu þreytt og leið. En þjóðfélagið er því miður enn ekki tilbúið að veita konum þá 

aðstöðu.“247  

Í raun er mesta furða hversu margar giftar konur unnu á almennum vinnumarkaði ef litið er til 

þjónustu við barnafólk á þessum tíma. Guðrún Gísladóttir bendir á í grein í Melkorku árið 1961 hversu 

örðugt það er fyrir konur með börn að vinna úti. Einstæðar mæður hafi að vísu margar, ekki allar, 

barnaheimili en hún bætir við: 

Eftir 6 ára aldur mega börnin sjá um sig sjálf og gildir það einu hvort í hlut eiga börn 

einstæðra mæðra eða ekki. Að barnaheimilum fráteknum, þá hefur aðstaða húsmæðranna 

sáralitlum breytingum tekið síðustu árin, þrátt fyrir aukna tækni. Vilji hún flýta fyrir sér með 

því, að kaupa hálf-tilbúinn mat eða soðinn, þá á hún þess engan kost, nema fyrir offjár. Ef hún 

hyggst létta sér störfin með því að fá þvott sinn þveginn í þvottahúsum eða kaupa tilbúinn 

fatnað í stað þess að sauma sjálf, þá fer nú heldur að saxast á heimilistekjurnar. Reyndin 

verður sú, að heimilisverkin eru flest unnin á kvöldin og um helgar.248  

Og hún ítrekar að kvenréttindi eigi að vera fyrir allar konur, líka húsmæður og konur með börn. 

Guðrún bendir einnig á stéttamun kvenna. Lág laun kvennastarfa gerðu aðstæður margra kvenna afar 

erfiðar, verkakonur þurftu jafnvel að drýgja tekjurnar með aukavinnu á kvöldin, auk heimilisstarfa. 

Hjá þeim sem meira máttu sín í samfélaginu voru vinnukonur til að sinna bæði húsverkum og 

barnagæslu. Þrátt fyrir umbyltingu samfélagshátta var það áfram úrræði þeirra sem betri fjárráð höfðu 

að kaupa þjónustu. „Heimilishaldið er sjálfsagt eins og gengur og gerist hjá mér. Ég hef stúlku mér til 

aðstoðar á heimilinu, án þess gæti ég hvorki unnið úti né sinnt skyldum mínum á vegum 

Háskólans,“249 sagði Valborg Sigurðardóttir, skólastjóri Fóstruskólans, fimm barna móðir og 

eiginkona Háskólarektors. Og hún bætti við: „En eins og ég sagði áðan, þá hef ég alla tíð haft stúlkur, 

bæði innlendar og erlendar, sem hafa reynzt prýðilega... Það er oft talað um, að erfitt sé að fá stúlkur 
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til húsverka, en ástæðan held ég sé einfaldlega sú, að ekki sé búið nægilega vel að þessari starfsgrein. 

Stúlkurnar þurfa sinn fasta vinnutíma og sambærilegt kaup við aðrar stéttir.“250 Slíkt var hins vegar 

ekki á færi nema sterkefnaðs fólks en aðstoð inni á heimili þar sem voru ung börn var nánast forsenda 

þess að konur gætu gegnt ábyrgðastöðum.  

 

Hindranir 

Greinilegt er að hugmyndir um hlutverk kvenna voru að breytast. Konur gengu menntaveginn og sóttu 

í auknum mæli út á vinnumarkaðinn. En áberandi er í orðum kvenna hversu veruleikinn var þeim 

andsnúinn. Hindranir voru margar, konur voru í klemmu. Samfélagið var ekki í stakk búið til að veita 

konum fullt aðgengi að heimi karla, menningarleg gildi vógu þungt og þvældust fyrir. Var hin 

sjálfstæða frjálsa kona, móðir, eiginkona og fullgildur samfélagsþegn ennþá nánast draumsýn? 

Skoðum betur þær hindranir sem konur nefna. Hallveig Arnalds, kennari, endurspeglar ný viðhorf til 

stöðu kvenna í Húsfreyjunni 1968 um leið og hún bendir á stærstu hindranir ungra kvenna:  

Við þurfum að leggja aðaláherslu á að ryðja úr vegi öllum áþreifanlegum hindrunum, sem eru 

á vegi okkar út í atvinnulífið. Þar á ég við skort á barnaheimilum, skort á mötuneytum við 

skóla og vinnustaði o. fl. Það eru svo ótal mörg störf, sem ekki þarf að vinna á heimilum, en 

má gera að opinberri þjónustu. Ég er viss um, að ef kvenfólk getur valið þau störf, sem það 

helzt vill vinna, án þess að þurfa alltaf að taka tillit til heimilis og barna fyrst, þá hverfa margir 

fordómar varðandi mismun kynjanna af sjálfu sér.251 

Konur þurftu að velja 

Ásdís Skúladóttir skrifaði grein í skólablað Menntaskólans í Reykjavík veturinn 1963 til 1964 og sagði 

þar meðal annars: „Gift kona á um tvennt að velja. Húsmóðursstörfin annars vegar og launastarfið 

ásamt húsmóðursstarfinu hins vegar. Það er að segja, hún verður að gegna tvenns konar starfi, vera 

tveggja manna maki. Þetta getur engin venjuleg manneskja, hún verður að velja annað hvort.“252 

Framtíðarsýn menntaskólastúlkunnar hefur eflaust mótast af þeim veruleika sem hún þekkti, konur 

þurftu að vera „tveggja manna maki“, þær þurftu að leggja meira á sig ef þær vildu út á 

vinnumarkaðinn, ábyrgð á börnum og heimili var á þeirra herðum. Guðrún Gísladóttir hafði einnig 

bent á þessa augljósu staðreynd í Melkorku: „Heimilishaldið hvílir nú að mestu á húsmóðurinni einni. 

Dagleg matargerð og sú vinna, sem því fylgir, er hennar verk á meðan hún gætir barnanna. 

Þjónustubrögð og fatasaumur fylgja svo með til þess að fylla upp í frístundirnar. — Og svo spyrjum 

við — hversvegna konur „hætti að vinna“, þegar þær giftast og eignast heimili.“253 Og nokkrum árum 

síðar þurftu margar konur enn að velja, það er að segja þær sem höfðu val: „Enn standa þær of oft 

                                                           
250 Halldóra Gunnarsdóttir, „Rœtt við Valborgu Sigurðardóttur rektorsfrú og skólastjóra um störf hennar og 

tómstundir, Lesbók Morgunblaðsins, 20. október 1968, bls. 6. 
251 Hallveig Arnalds, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“ Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 6.  
252 Ásdís Skúladóttir, „Þankabrot“, Skólablaðið, 1963-64, bls. 152. 
253 Guðrún Gísladóttir, „Möguleikar kvenna til frjáls stöðuvals“, Melkorka, 2. tbl. 1961, bls. 43. 
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andspænis því að verða að velja afdráttarlaust milli heimilis og útivinnu; milli þess að verða mæður og 

eignast ekki börn — og of oft reka þær sig á, að réttindi, sem þeim eru ætluð á borði, hafa þær ekki í 

orði“254 Sagði Heinreksdóttir, þá Bjarnason, í ritstjórnarpistli í tímaritinu Hrund árið 1967. Og hún 

bætti við: 

Þar með er ekki sagt, að konur eigi að bíða aðgerðarlausar. Þær ættu þegar að gera það, sem í 

þeirra valdi stendur til að njóta þeirra mannréttinda, sem þeim hafa þegar verið veitt og beita 

þeim áhrifum, sem þær þegar hafa til þess að gera þjóðfélagið það sveigjanlegt, að konunni 

reynist unnt að hlýða í senn kveneðli sínu sem eiginkona og móðir — og einstaklingseðli sínu 

sem manneskja, með margskonar áhugamál og hæfileika til menntunar og starfa.255  

Hugmyndin um séreðli kvenna var ennþá sterkt undirliggjandi afl. Móðirin var áfram talin 

lykilpersónan í uppeldi barna og við það þurftu konur að miða. Í 19. júní árið 1965 birtist ítarlegt 

viðtal við doktor Matthías Jónasson, uppeldisfræðing, þar sem hann segir meðal annars: „Hitt þarf 

naumast að taka fram, að langur vinnudagur móður utan heimilis er hættulegur, bæði henni og börnum 

hennar. Í honum spírar oft sú upplausn, sem síðar megnar að sundra foreldraheimilinu.“256 Ekki voru 

þetta uppörvandi skilaboð í ársriti íslenskra kvenréttindakvenna. Undirliggjandi vald orðræðu af þessu 

tagi var áhrifamikið. Konum var stillt upp við vegg, þær þurftu að velja og niðurstaðan gat leitt til 

togstreitu og samviskubits. Konur sem hugðust stunda langskólanám eða ná árangri í atvinnulífinu 

þurftu því hvoru tveggja að hafa mikið sjálfstraust og gott bakland. En þrátt fyrir hindranir fjölgaði 

konum í langskólanámi.  

Teresía Guðmundsson var ein þeirra kvenna sem steig út fyrir hinn hefðbundna ramma sem 

konum var ætlaður. Hún var veðurstofustjóri á árunum 1946 til 1963. Teresía var fædd í Noregi 1901, 

en flutti til Íslands með íslenskum manni sínum árið 1929. Hún lauk embættisprófi í veðurfræði í Osló 

árið 1937. Teresía var spurð um þátt kvenna í tækniþróun komandi ára í viðtali við blaðamann 

Frúarinnar og segir þar:  

Tæknimenntun kvenna er að færast í vöxt hér sem annars staðar í heiminum. Konur eru ekki 

síður fallnar til tæknimenntunar og starfa en karlmenn, en það hlýtur alltaf að verða erfiðara 

fyrir þær að vinna við slík störf en þá, vegna þess, að flestar þeirra giftast og eignast börn og 

þá verða þær að vinna tvöfalt starf, starf sitt á vinnustað og svo heimilisverkin ásamt 

barnauppeldi. Það er þetta atriði, sem gerir þeim erfitt fyrir að verða samkeppnisfærar við 

karlmenn með sömu menntun. Heimilið tekur venjulega það mikinn tíma frá konunni að hún á 

erfitt með að fylgjast með í faginu. Ég get talað af eigin reynslu. Ef ég hefði ekki verið gift og 

átt börn, hefði ég getað varið mínum tíma á annan hátt, t. d. til rannsóknarstarfa.“257 

                                                           
254 Margrét Bjarnason, „Konur!“, Hrund, 1. tbl. 1967, bls. 5. 
255 Margrét Bjarnason, „Konur!“, Hrund, 1. tbl. 1967, bls. 5.  
256 Ragnhildur Jónsdóttir, „Áhrif fjarveru móður frá ungum börnum“, [Viðtal við dr. Mattias Jónasson],19. júní 

1965, bls. 17.  
257 Magdalena Thoroddsen, „Embætti fylgir argaþras“, [Viðtal við Tersíu Guðmundsson, veðurstofustjóra], 

Frúin, 3. tbl.,1963, bls. 16-17.  
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Þórunn Elfa Magnúsdóttir rithöfundur tók undir þetta viðhorf um lakari stöðu kvenna en karla og 

segir: , „starfsfrelsi hennar takmarkast af þörfum heimilisins.“258 „Sú staðreynd að konurnar ala börnin 

og eru þeim bundnar mikinn hluta ævinnar, veldur því að þær verða aldrei eins frjálsar og karlmenn úti 

í atvinnulífinu eða við nám.“259, sagði Freyja Nordahl, formaður Kvenfélagasambands Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, í spjalli um kvenfélög og stöðu kvenna í Húsfreyjunni árið 1968. En unga 

menntaskólastúlkan sem sá hindranirnar blasa við var samt bjartsýn og hugsaði í lausnum: „Til 

skamms tíma hefur konum verið meinaður aðgangur að æðri menningarstofnunum og skólum yfirleitt. 

Og loksins, þegar þær hafa fengið réttindi til þess, gerir þjóðfélagið þeim ekki kleift að notfæra sér þá 

menntun, sem þær hafa kjörið sér í þjóðfélaginu“ en hún bætti við: „En úr þessu má bæta með 

dagheimilum fyrir börnin, þar sem lærðar fóstrur annast þau meðan mæður þeirra stunda það starf, 

sem þær hafa kjörið sér í þjóðfélaginu.“260 Yngri konur virtust ekki eins bugaðar af hefðinni og 

hugmyndum um séreðli kvenna, þær trúðu því sumar að minnsta kosti, að lausn væri í sjónmáli. 

Tvöfalt vinnuálag kvenna var af mörgum álitið fylgifiskur kvennabaráttunnar. Þetta viðhorf 

endurspeglar óánægju kvenna með stöðu mála, hlutastörf kvenna breyttu litlu á heimilum nema hvað 

álag á konurnar jókst. Í grein sem  birtist í 19. júní árið 1969 var vitnað í unga reiða konu sem taldi að: 

„Þessi kvenréttindi hafa verið til ills eins. Þær höfðu það miklu betra frúrnar í gamla daga, sem létu 

vinnukonurnar um leiðinlegustu störfin og höfðu svo barnapíu.“261 Réttindabarátta kvenna hafði 

þannig margvísleg hliðaráhrif og voru alls ekki allar konur sáttar við þróun mála. Frelsi kvenna var 

takmörkunum háð eins og Anna Sigurðardóttir benti á í 19. júní árið 1965: „En áherzla er einkum á 

það lögð, að konur geti valið frjálst um starf, en oft er frjálst starfsval háð aðstæðum og ríkjandi 

skoðunum í hverju landi.“262 Anna vildi að konur hefðu val, raunhæft val, „En ekki að þær þurfi að 

velja á milli óeðlilega mikils vinnuálags annars vegar og réttindaskorts hins vegar. Til þess að unnt sé 

að velja, verður að vera til staðar ýmis konar heimilisaðstoð og barnagæzla. Að öðrum kosti getur 

kona ekki gegnt tímafreku ábyrgðarstarfi.“263  

Og það voru einmitt þessar „aðstæður“ og „ríkjandi skoðanir“ sem þvældust fyrir konum. 

Guðrún Kristjánsdóttir fjallaði um stöðu kvenna í Rétti árið 1965 þar sem hún segir: „Eins og málum 

er nú háttað, er fátt, sem miðar að því að gera konum kleift að vinna utan heimilis, þeim er í rauninni 

ætlaður tvöfaldur vinnudagur, ef þær vilja eða verða að vinna úti.“264 Heimilisstörfin bættust þannig 

                                                           
258 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál.“, Melkorka, 1. tbl. 

1960, bls. 31. 
259 Freyja Nordahl, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan, 2. tbl. 1968, bls. 2-3. 
260 Ásdís Skúladóttir, „Þankabrot“, Skólablaðið, 1963-64, 5. tbl. bls. 152. 
261 19. júní, 1969, bls. 16. Hólmfríður Gunnarsdóttir vitnar í ónefnda konu. 
262 Anna Sigurðardóttir, Norræni fundurinn“ 19. júní, 15. árgangur, 1965, bls. 38. 
263 Sigurður Hreiðar, „Smjörlíki í smjörið og mismuninn í vasann“, [viðtal við Önnu Sigurðardóttur], Vikan, 1. 

tbl. 1965, bls. 45. 
264 Guðrún Kristjánsdóttir, „Staða konunnar í nútíma þjóðfélagi“, Réttur, 3. hefti, 1965, bls. 165-166. 
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yfirleitt á útivinnandi konur, þær báru ábyrgðina. En konur reyndu að þrauka og vona eins og ritstjóri 

Hrundar rekur í blaðinu árið 1967:  

Við verðum því að bíða — og reyna að brúa þetta bil, þó það sé stundum erfitt og sætta okkur 

við millibilsástandið í þeirri von og vissu, að dætrum okkar reynist róðurinn eitthvað léttari. 

Þegar vissum áfanga er náð, verða breytingarnar á stöðu kvenna ekki eins örar — og þá má 

búast við, að þeim og öðrum verði smám saman ljóst, hvernig bezt verði og haganlegast að því 

unnið, að konur jafnt sem karlar geti notið lífsins, þeim sjálfum og þjóðfélaginu öllu til 

heilla.265  

Viðhorf kvenna voru þó að breytast á tímabilinu þrátt fyrir erfiðar aðstæður og sumar konur voru 

framsýnni en aðrar. Árið 1962 segir Guðrún Guðarðardóttir í Melkorku: „Næsti áfangi í baráttu kvenna 

hlýtur óhjákvæmilega að vera að knýja þjóðfélagið til að skapa þeim aðstöðu til að sinna tvískiptu 

hlutverki — að vera húsmæður og virkir þátttakendur í atvinnu og félagslífi þjóðarinnar. Það er 

kominn tími til að hefjast handa.“266 Þremur árum síðar er Guðrún Kristjánsdóttir á svipuðum slóðum, 

tvískipt hlutverk kvenna er ennþá markmiðið en barnauppeldi á ekki að vera einkamál mæðranna: 

„Dagheimili og tómstundarheimili gera mörgum konum auðveldarar að vinna úti. Það er mikill skortur 

á slíkum heimilum hér.“ Og Guðrún bætir við: „Með því að koma upp slíkum stofnunum, er stórt skref 

stigið í þá átt að gera konum kleift að sameina heimili og fjölskyldulíf og vinnu utan heimilis, og 

þjóðfélagið fær notið starfskrafta þeirra.“267 Þannig voru viðhorfin að breytast, konur voru og vildu 

vera þátttakendur í atvinnulífinu en aðstæðurnar voru erfiðar.  

Þær hindranir sem  konur nefna, eða bera fyrir sig þá virðast einkum tvenns konar. Annars 

vegar eru ytri hindranir sem hér hafa verið raktar í grófum dráttum,  þar má nefna tvöfalt vinnuálag og 

skort á samfélagslegri aðstoð, til dæmis við gæslu barna. Hins vegar eru atriði sem  mætti flokka undir 

innri hindranir, togstreitu eða innbyrðis gagnrýni þar sem konur beina spjótum sínum að öðrum konum 

og gagnrýna þær fyrir áhugaleysi og leti og að nýta sér ekki áunnin réttindi.  

Gagnrýni kvenna 

Þegar lesið er í gegnum skrif kvenna á þessum árum er áberandi sú tilhneiging að kenna öðrum konum 

um hægan framgang kvenna í atvinnulífi og stjórnmálum. Konur sökuðu kynsystur sínar um leti, 

áhugaleysi og hlédrægni og má segja að þess konar gagnrýni sé áberandi hliðarstef í umræðunni allt 

tímabilið. Katrín Thoroddsen læknir var til að mynda ekki að hlífa konum þegar hún ræddi um 

jafnrétti árið 1960:  

Því fer víðsfjarri að konur njóti jafnréttis. Í reyndinni er réttur kvenna naumast meiri en réttur 

innfæddra manna í brezkum nýlendum, og ber tvennt til: annars vegar kynhroki karla, hefð og 

aldagamall óvani, en á hinn bóginn andleg leti kvenna, hlédrægni og vanmat á mætti sínum og 

                                                           
265 Margrét R. Bjarnason. „Konur!“, Hrund, 1. tbl. 1967, bls. 5.  
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megin. Er þeirra sök tvímælaust meiri, því konur eru fjölmennari og betur er til þeirra vandað 

af náttúrunnar hálfu. 268 

Samkvæmt orðum Katrínar hneigðist hún öðrum þræði að einhvers konar eðlishyggju, þeirri trú að 

konur og karlar væru ólík að upplagi og eðli. Að hennar mati var það konunum í vil, „betur er til þeirra 

vandað af náttúrunnar hálfu“ um leið og hún kvartar yfir „andlegri leti“ og „vanmati“ kvenna.  

Valborg Bentsdóttir (1911-1991), skáld og skrifstofustjóri á Veðurstofunni, gekk í 

Kvenréttindafélagið 1945 og var í forystusveit í áratugi. Hún fékkst við ritstörf í frístundum, orti í 

strætisvagninum269, og skrifaði margar greinar í 19. júní. Valborg skrifaði grein í blaðið árið 1960 um 

launamál og sagði þar meðal annars um baráttu fyrir fullkomnu launajafnrétti: „En þá þurfa konur 

sjálfar að trúa því, að þeim beri sá réttur, sem krafizt er þeim til handa“270 Í greininni kemur fram það 

viðhorf að konur verði að sækja sinn rétt og fylgja áunnum réttindum eftir af fullum krafti, konur þurfa 

að hafa „manndóm til þess að krefjast þess réttar, sem lög veita þeim.“271 Valborg endurspeglar hér 

orðræðu hinnar sjálfstæðu útivinnandi konu sem hvetur kynsystur sínar til dáða. Sambærilegan 

málflutning má sjá víða þegar líða tók á sjöunda áratuginn.  

Theódóra Guðlaugsdóttir (1899-1992) félagskona í Kvenréttindafélaginu og stofnandi 

kvenfélags í Dölunum sagði svo í viðtali í Tímanum árið 1960 um hlédrægni kvenna: „það lifir í henni 

þessi keimur frá gamalli tíð, að konan eigi hvergi að vera nema innan síns heimilis. Þetta, að konan sé 

orðin jafnoki mannsins, er hjá sumum eins og feimnismál.“272 Elsa E. Guðjónsson sagði á rabbfundi í 

Húsfreyjunni árið 1964: „Jafnvel þær, sem fara í framhaldsskóla eftir að skyldunámi lýkur, virðast því 

miður margar hverjar aldrei hugsa hærra en að komast á skrifstofu eða í afgreiðslustörf og bíða þar 

hjónabands.“273  og Elsa efast um að konum finnst kosningarétturinn dýrmætur. Þær konur sem þar 

tóku þátt í rabbinu voru sammála um að konur hefðu ekki verið nógu duglegar að nýta sér réttindi sín, 

„Þær réttarbætur, sem þróuðust allt frá því, að konum var ákveðinn jafn arfahlutur og körlum árið 

1850 og þar til þær fengu fullt stjórnmálalegt jafnrétti 1918, opnuðu þeim margar dyr, sem þær virðast 

þó enn vera sparar að knýja á.“274 sagði Sigríður Thorlacius og Sigríður bætir við: „Ekki virðast þær 

telja sér skylt að taka á sig byrðar opinberra starfa til jafns við karlmenn.“275 
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  Drífa Viðar, (1920-1971) kennari, myndlistarkona og rithöfundur, var einnig harðorð í garð 

kvenna ári síðar:  

Réttindabaráttu kvenna er víst sízt lokið, enda þótt þær í orði kveðnu hafi öll réttindi. Og það 

er kvenfólkinu sjálfu að kenna að svo er. Þær nenna fæstar að leggja við hlustir þegar þessi 

mál eru rædd, og þeim leiðast þau agalega mikið, en hinsvegar eru aðrir kostir dýrmætari og 

miklu meira spennandi, að geta komist sem verðlaunagripir á tízkusýningu; og láir enginn 

þeim sem útlitið hefur, að hann langi til að sýna það. Þetta er enn miðaldafyrirbæri og hald 

mitt er að sýningar þessar séu fundnar upp og til þess gerðar að fá fólk til að gleyma 

málefnunum og láta það hætta að hugsa sjálfstætt ...276 

Eitt af því athyglisverða við orð Drífu er viðhorf hennar til tískusýninga. Þar talar hún um konur sem 

„verðlaunagripi“ og má sjá þar ákveðinn samhljóm með orðum rauðsokka áratug síðar í baráttu þeirra 

gegn fegurðarsamkeppnum þar sem konur eru gerðar að viðföngum og nánast fórna persónulegu 

sjálfstæði sínu. Menntaskólakennarinn Vigdís Finnbogadóttir liggur heldur ekki á skoðunum sínum og 

segir:  

Það er við vanahugsun, sem konur á Íslandi eiga í mestu stríði – og eru sjálfum sér verstar, því 

skoðun þeirra á sér sjálfum er mótuð af vanahugsunarhætti. Þeim hefur verið gerður sá grikkur 

í uppeldi að vera sífellt minntar á að þær eru kvenmenn, svo að þeim vill að lokum mörgum 

gleymast, að þær eru fyrst og fremst manneskjur með hlutverki að gegna sem slíkar á 

víðtækum grundvelli.277 

Eins og Vigdís Finnbogadóttir var Jóhanna Egilsdóttir verkalýðsleiðtogi ein af þeim konum 

sem þorði að stíga út fyrir ramma ríkjandi kynjakerfis. Hlédrægni kvenna var henni áhyggjuefni, hún 

taldi konur upp til hópa ekki nógu baráttuglaðar og í raun frábitnar „því að grípa til vopna á opinberum 

vettvangi“278 Freyja Norðdahl var á svipuðum slóðum: „Mér finnst að konur hafi nú þegar réttindi og 

frelsi, ef þær vilja notfæra sér það. Það, sem á skortir að þær hafi sömu aðstöðu og karlmenn, næst því 

aðeins, að þær standi betur vörð um rétt sinn útá við.“279 Konur þurftu að berjast og áttu að berjast en 

skorti kjark til að stíga út fyrir ríkjandi viðmið, margar hverjar samsömuðu sig þeim viðmiðum, oft 

óafvitandi. Róttækar hugsandi konur voru meðvitaðri um samfélagslega og hugmyndafræðilega 

dragbíta ríkjandi valdakerfis. Falin undirliggjandi völd feðraveldisins voru enn við lýði. Ríkjandi 

menningarmunur kynjanna reyndist konum langvinnur dragbítur, uppeldið hafði kennt þeim að þegja 

og hlýða. Margrét Heinreksdóttir, blaðamaður og síðar lögfræðingur, var einnig fulltrúi ungu 

kvennanna útivinnandi árið 1967: „Sú er skoðun okkar, ... að konur á Íslandi hafi nú orðið í flestum 

efnum sömu möguleika til mennta og starfa og karlmenn. Flestum — en ekki öllum. En úr því, sem 

enn er ábótavant, má eflaust bæta með tiltölulega litlu átaki, svo framarlega sem konurnar hafa sjálfar 

áhuga og nenning í sér til þess.“280 Að hafa „nenning í sér“ var ekki á færi allra og óánægja kvenna 

                                                           
276 Drífa Viðar, „Um kvennablöð, leikhús og leiklist“ Melkorka, 3.tbl. 1961, bls. 79. 
277  Vigdís Finnbogadóttir, „Máttur vanans – menntun kvenna“ Samvinnan, 4. tbl. 1969, bls. 21. 
278 Jóhanna Egilsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“, Melkorka, 1. tbl. 1960, bls. 

30.  
279 Freyja Norðdahl, „Eiga kvenfélög rétt á sér“, Húsfreyjan, 4. tbl. 1968, bls. 2. 
280 Margrét R. Bjarnason, „Konur!“, Hrund, 1. tbl. 1967, bls. 5.  
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með stöðu kvenréttinda var áberandi en lausnir fáar. Þórunn Elfa Magnúsdóttir rithöfundur skýrir 

andvaraleysi kvenna á þennan hátt: „Sorglega mikill hluti kvenna eru þrælar afgamalla skoðana og 

lífsvenja, eru lítilssigldir attanítossar karlanna.“281  

Af þessu og fleiri greinum kvenna virðist sem konur skorti áttavita, fyrirmyndir, en þó einkum 

forystu. Íhaldssöm viðhorf feðraveldisins stýrðu för, oft óafvitandi. Konur voru óánægðar en áttu erfitt 

með að skilgreina óánægjuna, orsakir og eðli, og finna leiðir út úr vandanum. Togstreita ríkti milli 

hefða og væntinga, konur vissu ekki í hvorn fótinn átti að stíga. Menningarbundnar hugmyndir um 

kynin voru í endurskoðun en því fylgdu átök og óvissa. 

Áhyggjur af dugleysi kvenna má einnig lesa úr grein Sigríðar J. Magnússon árið 1968. 

Sigríður (1892-1977) var árum saman í forystusveit kvenréttindakvenna. Hún var formaður 

Kvenréttindafélags Íslands í 17 ár, 1946-1964, og var því hokin reynslu árið 1968 er hún lítur til baka 

um leið og hún veltir fyrir sér hvort rétt sé að leggja Kvenréttindafélagið niður. Hún segir: „Fjöldi 

karla og því miður einnig kvenna finnst, að nú hafi konur hér á landi öðlazt fullkomið jafnrétti við 

karla á öllum sviðum.“282 Ef þetta var almannarómur árið 1968 var Sigríður því ekki sammála. Ein 

kona átti sæti á Alþingi og konum buðust mun lægri laun en körlum. Þrátt fyrir blómlegt starf 

Kvenréttindafélagsins var það svo að alltof fáar konur sækja fundi félagsins að mati Sigríðar og kennir 

hún um ójafnri ábyrgð á börnum og heimili. „En þetta lagast nú sjálfsagt með tímanum, þegar það 

rennur upp fyrir fleirum, að börnum er engu síður nauðsynlegt að eiga samskipti við föður sinn en 

móður, og feðurnir því fara að eiga virkari þátt í heimilisstörfunum.“283 Sigríður bendir á að 

Kvenréttindafélagið berjist „ekki aðeins fyrir forréttindum kvenna, heldur almennum 

mannréttindum.“284 Skoðanir forystukvenna félagsins voru því, á þessum tíma, nær hægfara femínisma 

en róttækum, einkennist af varkárri, og fremur íhaldssamri orðræðu. Félagið var þó án efa eins konar 

kjölfesta kvenréttindabaráttunnar áratugum saman og kom mörgum málum áfram.  

Kynjuðu valdatengslin blasa við, þeir sem höfðu völdin voru ekki svo auðveldlega tilbúnir að 

sleppa þeim og hleypa konunum að, mannréttindabarátta kvenna varð að halda áfram. Svava 

Jakobsdóttir stígur hins vegar skrefi lengra, hún vill sjá breytingar strax og talar tæpitungulaust: „En 

réttindi eru ekki nóg, ef ekki er aðstaða til þess að notfæra sér þau og það skortir mikið á að konur hafi 

sömu aðstöðu í þjóðfélaginu og karlar.“285 Hér er Svava á sama róli og Simone de Bauvoir: „Hvernig 

getur mannvera náð fullum þroska þegar hún  býr við þær aðstæður sem konum eru skapaðar?“286  

                                                           
281 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, „Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“ Melkorka, 1. tbl. 

1960, bls. 31.  
282 Sigríður J. Magnúsdóttir, „Er tímabært ...“, 19. júní 1968, bls. 3. 
283 Sigríður J. Magnúsdóttir, „Er tímabært ...“, 19. júní 1968, bls. 3. 
284 Sigríður J. Magnúsdóttir, „Er tímabært ...“, 19. júní 1968, bls. 5.  
285 Svava Jakobsdóttir, „Eiga kvenfélög rétt á sér?“, Húsfreyjan 1968, bls. 2. 
286 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið – Inngangur“, Simone de Beauvoir. Heimspekingur, rithöfundur, femínisti,  

bls. 44. 
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Aðstæður kvenna  

En hverjar voru aðstæður kvenna á þessum árum? Er hægt að útskýra áhugaleysi og hlédrægni 

kvenna? Hvað sögðu þær sjálfar? Ólíkt mörgum öðrum kynsystrum snýr Guðrún Gísladóttir sér ekki 

að konum með gagnrýni. Hún rekur hvernig kynmótun hefur átt sér stað í æsku með leikföngum og 

viðmóti hinna fullorðnu. „Fyrst og fremst hvílir enn á konum farg ævafornra siðvenja og úreltra 

lífsviðhorfa, sem hindrar eðlilegan þroska.“287 Konum var tíðrætt um uppeldi barna á þessum árum og 

margar gerðu sér grein fyrir mótandi áhrifum orða og athafna. Hins vegar virðist sem fólk hafi almennt 

ekki gert sér grein fyrir hversu sterk mótandi áhrif kynjuð orðræða hefur. Mótun kyngervis byrjar strax 

við fæðingu og eins og Joan W. Scott og fleiri hafa sýnt fram á fylgja kynjaðri veröld bæði völd og 

valdleysi.288 Undirliggjandi áhrif kyngervis í samfélaginu móta orðræðu, hugsunarhátt og sjálfsmyndir 

fólks. Þannig er aðgengi að valdastöðum og virðingu hin hliðin á þeirri verkaskiptingu sem ríkti á 

sjöunda áratugnum. Sú vanahugsun sem Vigdís vill að konur stígi út úr, berjist gegn, voru sterk og 

nánast inngróin í hugsunarhátt fólks. Orðræðan sem speglaði kyngervi á þessum tíma var afdráttarlaus, 

drengjum var hampað fyrir afrek en stúlkum fyrir útlit, þeir áttu að vera duglegir en stúlkur áttu að 

vera prúðar og fínar.289  

Guðrún Stefánsdóttir, ritstjóri Nýs kvennablaðs, setti inn áhugaverða klausu í blað sitt árið 

1962. Þar fjallar hún um skilaboð jólasveins á barnaballi til barnanna. Drengirnir ættu að vera duglegir 

að læra svo þeir fengju góða vinnu en  stúlkurnar ættu að vera duglegar að sauma og læra að búa til 

góðan mat, þá gætu þær gifst „svo fínum mönnum.“290 Og við frásögn sína af jólaballi bætir Guðrún 

við: „Þó konurnar gangi nú á skólana, taki kandídatsprófin alveg eins og karlmenn, þótt % talan sé 

lægri (kannski verður hún það alltaf), þá er það margur karlmaðurinn sem ætlar henni ennþá lítið 

annað að læra en það, sem jólasveinninn sagði börnunum.“291 Guðrún var þá orðin fullorðin og má 

skynja í orðum hennar þunga yfir því hversu hægt gangi í jafnréttisátt í samfélaginu. 

Guðrún Gísladóttir benti einnig á hversu örðugt það var fyrir konur með börn að vinna úti. 

Einstæðar mæður hafi að vísu margar, en ekki allar, aðgang að barnaheimilisplássum en: „Eftir 6 ára 

aldur mega börnin sjá um sig sjálf og gildir það einu hvort í hlut eiga börn einstæðra mæðra eða 

ekki.292 Og hún ítrekar að kvenréttindi eigi að vera fyrir allar konur, líka húsmæður og konur með 

börn. Guðrún bendir einnig á stéttamun kvenna. Lág laun kvennastarfa gerðu aðstæður margra kvenna 

afar erfiðar. „Reyndin verður sú, að heimilisverkin eru flest unnin á kvöldin og um helgar.“293  

Verkakonur þurftu jafnvel að drýgja lág laun með aukavinnu á kvöldin, auk heimilisstarfa. Þverstæður 

                                                           
287 Guðrún Gísladóttir, „Möguleikar kvenna til frjáls stöðuvals“, Melkorka, 2. tbl.1961, bls. 41. 
288 Joan W. Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, American Historical Review, bls. 1054-
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290 Guðrún Stefánsdóttir, „Jólasveinninn“, Nýtt kvennablað, 1. tbl. 1962, bls. 12. 
291 Guðrún Stefánsdóttir, „Jólasveinninn“, Nýtt kvennablað, 1. tbl. 1962, bls. 12.  
292 Guðrún Gísladóttir, „Möguleikar kvenna til frjáls stöðuvals“, Melkorka, 2. tbl. 1961, bls. 44. 
293 Guðrún Gísladóttir, „Möguleikar kvenna til frjáls stöðuvals“, Melkorka, 2. tbl. 1961, bls. 44. 
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í lífi kvenna og samfélaginu öllu á sjöunda áratugnum voru áberandi. Um leið og atvinnulífið 

þarfnaðist vinnu kvenna var þeim gert það nánast ókleift ef þær áttu ung börn, ábyrgð á heimili og 

börnum var nánast alfarið á herðum kvenna. Guðrún Gísladóttir benti á tregðu samfélagsins til að 

koma til móts við breyttar þarfir heimilis og fjölskyldna: „Að barnaheimilum fráteknum, þá hefur 

aðstaða húsmæðranna sáralitlum breytingum tekið síðustu árin, þrátt fyrir aukna tækni. Vilji hún flýta 

fyrir sér með því, að kaupa hálf-tilbúinn mat eða soðinn, þá á hún þess engan kost, nema fyrir tilbúinn 

fatnað í stað þess að sauma sjálf, þá fer nú heldur að saxast á heimilistekjurnar.“294   

Erfiðar aðstæður kvenna, tvöfalt og þrefalt vinnuálag gerði þeim erfitt með að sinna 

félagsstörfum. Guðrún Guðvarðardóttir benti á þau augljósu sannindi strax árið 1962 „Húsmóðir, sem 

vinnur hálfan eða heilan dag utan heimilis og hefur síðan öll heimilisstörfin sem aukastarf, hefur ekki 

margar tómstundir til að vinna að félagsmálum.“295 Konur áttu einfaldlega erfitt með að nýta sér 

áunnin réttindi með góðu móti nema hafa mjög gott bakland, aðstoð við barnagæslu, nú eða að sleppa 

því að eignast börn. Veikindi barna voru til að mynda ekki álitin eðlileg orsök fjarvista fyrr en síðar.296  

Gagnrýni á leti kvenna og áhugaleysi er áhugaverð í sjálfu sér. En hafa  ber í huga þau öfl og 

völd og aðstæður sem voru við lýði í íslensku samfélagi á þessum tíma. Eins og Guðný Gústavsdóttir 

hefur bent á getur umrót í samfélaginu leitt til þess að völd karla eflast, saga kvennabaráttu einkennist 

af ákveðnum bakslögum sem oft hefur verið erfitt að skýra.297 Þar sækir Guðný skýringar í kenningar 

Joan W.Scott um kyngervi og valdatengsl. Scott hefur sýnt fram á að möguleikar kvenna til að vera 

þátttakendur í stjórnmálum tengist kyngervishugmyndum og kynjaðri orðræðu, þannig urðu konur 

„útlagar“ í stjórnmálum á grundvelli kynferðis.298 Því má álykta að staða kvenna og sjálfsmynd þeirra, 

hugmyndir samfélagsins um kvenleikann, hafi ekki ýtt undir aukin völd kvenna á sjöunda áratugnum 

heldur þvert á móti. Orðræða sem einkenndist af sérstöðuhugmyndum hélt konum heima, batt þær við 

bú og börn. Atvinnulífið lék tveimur skjöldum. Um leið og það þarfnaðist kvenna í ný þjónustustörf 

velferðarsamfélags og neyslusamfélags, svo ekki sé nú talað um fiskverkun þar sem konur höfðu um 

langt skeið verið varavinnuafl, snérist atvinnulífið gegn sjálfstæði kvenna með því að búa til lágt 

launuð kvennastörf og má kannski segja að það hafi verið andsvar feðraveldisins við lagasetningunni 

um jöfn laun kynjanna 1962. Þar tóku karlkyns stjórnendur leynt og ljóst þá ákvörðun að tryggja völd 

karla með því að raða í launaflokka þannig að konur sætu á botninum.299 Þannig má ef til vill segja að 

átt hafi sér stað valdefling karla á kostnað kvenna í atvinnulífinu og það hlýtur að hafa smitast út á 

önnur svið þjóðfélagsins. Og til að bæta gráu ofan á svart var afar rólega brugðist við kröfum kvenna 

um örugga og faglega barnagæslu og samfelldan skóladag. Á þessum árum tíðkaðist jafnvel að þrísetja 
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barnaskóla og sumarleyfi skólanna var afar langt. Konur í Laugarneshverfi í Reykjavík voru orðnar 

langþreyttar á seinagangi borgaryfirvalda og sendu borgarstjórn bréf, áskorun, undirritað af 200 

konum i hverfinu þar sem þær benda á „óviðunandi ástand.“300 Enginn leikskóli sé starfandi í hverfinu, 

en það er í augum foreldra hluti af þeirri „sjálfsögðu þjónustu“ sem borgaryfirvöldum beri að sinna og 

verði að „bæta úr hið bráðasta.“301  

Svava Jakobsdóttir stappaði stáli í konur á sjöunda áratugnum og andæfði ríkjandi orðræðu 

með því að greina stöðu og samskipti kynjanna, oft á mjög kuldalegan hátt, sýna fram á slæma stöðu 

kvenna og þá sérstaklega húsmæðra og þá lítilsvirðingu sem þær bjuggu í raun við. Störf húsmæðra 

voru lítils metin, húsmæður sem fóru út á vinnumarkaðinn voru settar á byrjunarlaun, reynsla þeirra 

var einskis metin.302 Auk þess voru svokölluð kvennastörf; umönnunarstörf á heilbrigðisstofnunum, 

barnagæsla, þrif og matseld, flokkuð á vinnumarkaði sem láglaunastörf. Svava fékk konur til að 

horfast í augu við veruleikann. Svava fjallar meðal annars um konur þar sem húsmóðurshlutverkið 

hefur yfirtekið þeirra eigið sjálf, þær afneita persónuleikanum og verða að eins konar heimilistæki til 

viðbótar við eldavélina og öll hin tækin. Sigríður Th. Erlendsdóttir segir, í Veröld sem ég vil, að Svava 

hafi slegið nýjan tón í sögum sínum og leikritum, verið boðberi nýrra tíma, hún hafi komið fram með 

„byltingarkenndar skoðanir sem marka upphaf nýju kvennahreyfingarinnar hér á landi.“ 303  

Einn angi umræðunnar um þröngar aðstæður kvenna og þá sérstaklega kvenna með ung börn 

var umræða um vansæld og félagslega einangrun kvenna. Tímaritið Hrund birti þýdda grein árið 1967 

undir yfirskriftinni „Leiðar konur eru leiðinlegar konur“ greinin var eftir Ölmu Birk og því líklegast 

þýdd úr breska tímaritinu NOVA en uppruna er ekki getið.304 Eins og titill greinarinnar ber með sér 

fjallar Alma um mikilvægi þess fyrir konur að vera sjálfstæðar. „Umhverfið hefur lamað sjálfstraust 

þeirra“305 segir hún um giftar konur og bætir við: „Stolt mannsins yfir því að vera fyrirvinnan fær 

margar konur til að hætta að vinna: eiginmenn þeirra telja það ónauðsynlegt.“306 Og Alma heldur 

áfram, „Þótt fjórðungur allra giftra kvenna vinni úti, trúa flestir eignmenn því enn statt og stöðugt, að 

staður konunnar sé á heimilinu – eða í bílnum að sækja eða fara með krakkana.“307 Efnahagslega 

stöndugar millistéttakonur voru eins og milli steins og sleggju. Eflaust var íslenskur veruleiki 

fábrotnari en vissulega voru konur hugsi yfir einangrun og einhæfu lífi með smábörnum. 
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307 Alma Birk, „Leiðar konur eru leiðinlegar konur“, Hrund, 3. tbl., 1967, bls. 32.  

http://www.oxforddnb.com/index/64/101064015/


61 
 

Tímaritið Hrund bætti um betur og hélt umræðufund í blaðinu um útivinnu kvenna seinna 

sama ár undir yfirskriftinni: „Það skiptir mestu, að konan sé ánægð.“308 Þar sátu á rökstólum þær 

Guðrún Helgadóttir, húsmóðir og ritari í Menntaskólanum í Reykjavík, síðar rithöfundur og 

stjórnmálamaður, Helga Guðmundsdóttir, húsmóðir og verkakona í fiskvinnslu og Þóra Jónsdóttir, 

húsmóðir, kennari í gagnfræðaskóla og flugfreyja, auk blaðamannanna Margrétar Bjarnason, Silju 

Aðalsteinsdóttur og Eddu Þórarinsdóttur. Konurnar íslensku virðast nokkuð ánægðar með lífið og 

tilveruna. Helga, aldursforsetinn í hópnum og fimm barna móðir, hefur þá sérstöðu í þessum hópi að 

verða að vinna og vilja gjarnan hætta því ef aðstæður leyfðu. Bæði Guðrún og Þóra  hafa hins vegar 

ánægju af vinnunni en nefna báðar vandræði með barnapössun sem hindrun, skortur á góðum 

dagvistarrýmum sé alvarlegur. Þær telja dvöl barna á dagheimilum æskilega og börnunum holl, „Börn 

verða félagslega þroskaðri á dagheimilum.“309 

 

Nýir straumar  

Nýjar hugmyndir og viðhorf eru eins og bolti sem er kastað á milli einstaklinga. Einstaklingar mótast 

af umhverfi og umræðu um leið og þeir móta umræðuna og umhverfið. Þannig má sjá á þessu stutta 

tímabili sem hér um ræðir miklar breytingar á viðhorfum kvenna. Skrif þeirra kvenna sem aðhylltust 

kvenfrelsisorðræðu, bæði róttæka og hægfara, hafa haft áhrif. Aðalbjörg Sigurðardóttir er gott dæmi 

um konu sem tók þátt umræðunni og mótaðist með breyttum áherslum og nýjum straumum. Í upphafi 

sjöunda áratugarins var hún sannur fulltrúi húsmæðrahyggju og íhaldssemi. Aðalbjörg skrifaði grein 

undir yfirskriftinni „Hlutverk fjólunnar“ í Húsfreyjuna árið 1961. Þar vill hún heiðra „allan þorra 

þeirra kvenna á öllum öldum og í öllum löndum, sem fyrst og fremst hafa helgað líf sitt þeirri köllun, 

að gera heimili sín, stór eða smá, auðug eða fátæk, að ilmandi reit, þar sem móður eða 

húsmóðurumhyggjan vakir yfir og hlúir að hverju blómi.“310 Aðalbjörg var þá varaformaður 

Kvenfélagasambandsins. Aðalbjörg var hins vegar engin venjuleg kona, jafnvel á mælikvarða 

nútímans. Hún var fædd árið 1887 og var því orðin 74 ára þegar hún skrifaði þessa áramótakveðju. 

Auk þess að vera húsmóðir og koma mörgum börnum á legg var hún kennari, lauk kennaraprófi árið 

1905 og kenndi í 10 ár við Barnaskóla Akureyrar. Þá flutti hún til Reykjavíkur og tók að sér ýmis 

ábyrgðarstörf er lutu að konum og börnum. Hún var formaður skólanefnda barnaskólanna í Reykjavík 

um tíma, hún var formaður nefndar sem samdi barnaverndarlög og sat í nefnd sem samdi ný 

fræðslulög. Hún sat í stjórn Kvenfélagasambandsins og var formaður Bandalags kvenna í Reykjavík í 

23 ár, til  1967, hún sat um tíma í bæjarstjórn og var árum saman í barnaverndarnefnd og var ein af 

stofnendum Sumargjafar. Það sem gerir Aðalbjörgu að áhugaverðri persónu í kvennasögulegu ljósi eru 

einlægar skoðanir hennar og breytt viðhorf í garð kvenna frá 1961 til 1967. Grein hennar Eigum við að 
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310 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Hlutverk fjólunnar“ Húsfreyjan, 1. tbl., 1961, bls. 5. 



62 
 

sitja heima? sem birtist í 19. júní árið 1967 virðist vera góð lýsing á tíðaranda og þeim hugmyndum 

sem voru að breiðast út meðal kvenna um jafnrétti. Þar talar Aðalbjörg um „tilbreytingarlítil 

innanhússtörf“311 og hún bætir um betur og segir: „Við lifum á kvenréttindaöld.“ Í greininni talar hún 

um val kvenna og afstaða hennar er skýr. Konur hafa val ef þær kæra sig um, konur standa sig vel í 

atvinnulífinu, hafa jafnvel ríkari ábyrgðartilfinningu en karlar gagnvart stöðu sinni og starfi. Aðalbjörg 

Sigurðardóttir segir sjálf: „Allt er á ferð og flugi, tímarnir breytast á nokkrum árum meir en þeir gerður 

áður á heilum mannsaldri. Það er ekki um annað að gera, en að breytast sjálfur með nýjum viðhorfum, 

annars dagar okkur uppi og við verðum að nátttröllum.“312  

Ekki er annað að sjá en að nátttröllum meðal kvenna hafi fækkað á þessum árum, orðræðan 

breyttist. Þannig má merkja vaxandi breidd í umræðunni og stigvaxandi umræðu í átt til aukins 

kvenfrelsis. Árið 1960 var uppeldi barna „göfugasta“ viðfangsefni kvenna, og lengi vel var móðirin 

„öxullinn“313 en karlmenn voru fyrirvinnur. Í Melkorku var talað um „tvískinnung“ milli laga og 

veruleika sem konur voru sífellt að reka sig á.314 Í Húsfreyjunni 1964 var talað um að æskilegt væri að 

feður væru meira heima og sinntu börnum sínum og í sama blaði var sagt að „samhjálp“ ætti að vera 

meiri og „sjálfsagðari“ á heimilum.315 Talað var um konur sem „sjálfstæðar“ og „óháðar“ í grein í Rétti 

árið 1965 og kynin „jafningjar.“316 Fæðingarorlof „vegna allra fæðinga“ var viðrað í Vikunni sama ár 

og þar var komið á framfæri þeirri hugmynd karlmanns að karlar fengju einnig fæðingarorlof.317 Þá var 

talað um að kynin væru „samstarfsaðilar á jafnréttisgrundvelli“ í Húsfreyjunni 1968318 og konur voru 

„manneskjur“ í Samvinnunni 1969. Þannig þokuðu konur nýjum viðhorfum áfram út í samfélagið og 

mótuðu nýja orðræðu samtímans. Konur andæfðu ríkjandi orðræðu og hefðbundinni verkaskiptingu 

kynjanna, það hrikti í stöðnuðu kynjakerfi. Um leið  var nýr kvenleiki í mótun.  

Erlend áhrif 

Konur í hinum vestræna heimi voru að átta sig á því að staða þeirra hafði breyst. Bók Betty Friedan, 

Goðsögnin um konuna kom út í Bandaríkjunum árið 1963 og hafði gríðarleg áhrif. Lífi hvítra 

millistéttarkvenna í úthverfum stórborga Bandaríkjanna var þar lýst á nöturlegan hátt. Eflaust hafa 

áhugasamar íslenskar konur lesið bókina á frummálinu, þannig vitnar Guðrún Kristjánsdóttir í hana í 

grein árið 1965 og eflaust eru Hólmfríður Gunnarsdóttir og Unnur Eiríksdóttir undir áhrifum, bæði frá 

Betty Friedan og Svövu Jakobsdóttur. Soffía Guðmundsdóttir þýddi síðan valda kafla og flutti fjögur 

erindi sem hún vann upp úr bókinni í útvarpi síðla árs 1969. Í Þjóðviljanum er greint frá þessu í stuttri 

                                                           
311 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Eigum við að sitja heima?“ 19. júní, 1967, bls. 25. 
312 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Eigum við að sitja heima?“ 19. júní, 1967, bls. 27.  
313 Húsfreyjan, 2. tbl. 1960, bls. 6 og Hlín, 1967, bls. 70. 
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315 Húsfreyjan, 1964, 4. tbl., bls. 20.  
316 Réttur, 1965, 3. hefti, bls. 164.  
317 Vikan, 1965, 1. tbl., bls. 46.  
318 Húsfreyjan, 1. apríl 1968, bls. 4. 
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frétt, þar er svo sagt um bókina: „Lýsir Betty Friedan því með nákvæmni félagsfræðingsins og innsæi 

sálfræðingsins hvernig konan hefur látið læsa sig inni á heimilinu, útiloka sig frá þátttöku í opinberu 

lífi og kveða þannig yfir sér andlegan dauðadóm.“319 Í fyrrnefndri grein eru konur, og einnig karlar, 

hvattar til að hlusta á Soffíu og klikkt út með því að „Betty Friedan er bæði reið, fersk og skemmtileg 

og eiga kenningar hennar sjálfsagt eftir að koma róti á huga margra manna hér ekki síður en 

annarsstaðar.“320 Athygli vekur orðanotkun í þessari stuttu fréttatilkynningu. Blaðamaðurinn notar orð 

og orðasambönd eins og „læsa sig inni“, „útiloka“, „andlegan dauðadóm“ og „reið“ og því má ætla að 

bók Betty Friedan og umræðan um hana hafi haft áhrif í þá átt að breyta orðræðum um hlutverk 

kvenna varanlega. Erlendir fræðimenn á borð við Gro Hagemann hafa bent á að samfélagsgreining 

Friedan í bókinni sem hún byggir á viðtölum við konur í Bandaríkjunum, hafi afhjúpað þversagnir og 

mishröðun í mótun á því fullkomna nútímasamfélagi eftirstríðsáranna sem Bandaríkin óhjákvæmilega 

leiddu. Hin nýju gildi sem byggðu á frelsi og einstaklingshyggju voru í hrópandi andstöðu við 

veruleika miðstéttarkvenna. Aukin einangrun, efnahagslegt ósjálfstæði og ófrelsi kvenna í úthverfum 

stórborganna stangaðist á við hin nýju gildi.321 

Róttæk viðhorf – femínísk orðræða 

Eftir að hafa rýnt í orðræður tímabilsins finnst mér nokkuð ljóst að það voru einkum tvær konur sem 

stóðu upp úr, voru áberandi brautryðjendur nýrra róttækra viðhorfa í kvenfrelsismálum, komu fram 

með nýja tegund orðræðu, þær Adda Bára Sigfúsdóttir og Svava Jakobsdóttir.  

Adda Bára Sigfúsdóttir (1926- ), veðurfræðingur og sósíalisti, varaformaður 

Alþýðubandalagsins 1968-74. Hún var borgarfulltrúi 1962-1966 og 1970-1982, varaþingmaður og 

félagi í Kvenréttindafélagi Íslands. Adda Bára var ein þeirra kvenna sem var boðberi nýrrar hugsunar 

og nýrra viðhorfa á þessum árum. Hún skrifaði ekki mikið um jafnréttismál en grein hennar í 19. júní 

1969 um samskóla ber með sér andblæ nýrra tíma. Þar notar hún orðið „jafningjar“ sem er gott dæmi 

um nýjar áherslur í kvenréttindabaráttunni þar sem áherslan var á samábyrgð og samvinnu. Adda Bára 

flutti þingsályktunartillögu um skipun jafnlaunanefndar árið 1957, þá varaþingmaður, og átti nefndin 

að gera tillögur um ráðstafanir til að tryggja fullkomið launajafnrétti.322 Hún vann einnig ötullega að 

umbótum í uppeldis- og skólamálum með setu í borgarstjórn.323 Adda Bára varð aðstoðarmaður 

tryggingaráðherra 1971 og sagði stuttu síðar í viðtali: „Áður en við komumst það langt, að 

ábyrgðarstöður skiptist nokkurn veginn jafnt milli kvenna og karla þarf að móta heimilishætti og ytri 

aðstæður, sem gera konum almennt kleift að stunda störf sem krefjast fullkomins vinnudags án þess að 

                                                           
319 Þjóðviljinn, 25. nóvember 1969, bls. 12. 
320 Þjóðviljinn, 25. nóvember 1969, bls. 12. 
321 Gro Hagemann, „Innledende esssay“, Mytten om kvinnen, 2003, bls. IX. 
322 73. Tillaga til þingsályktunar. Flm.: Adda Bára Sigfúsdóttir. Sótt á vef Alþingis 4.4.2017. 
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um gersamlega óhæfilegt vinnuálag verði að ræða. Í þessu efni hefur þróunin verið hæg undanfarna 

áratugi“.324  

Svava Jakobsdóttir (1930-2004), rithöfundur og leikskáld og síðar alþingismaður árin 1971-

1979, hún var einn ötulasti talsmaður femínískra sjónarmiða á seinni hluta sjöunda áratugarins. Svava 

lauk M.A.-prófi í bókmenntum í Bandaríkjunum, bjó um tíma í Svíþjóð og árið 1965 kom út 

smásagnasafn hennar Tólf konur.  Svava starfaði sem blaðamaður og við dagskrárgerð  á sjöunda 

áratugnum auk ritstarfa. Svava var virk í rauðsokkahreyfingunni frá upphafi, Dagný Kristjánsdóttir 

hefur rannsakað verk Svövu. B.A.-ritgerð hennar fjallaði um sögur Svövu og íslenska 

kvennahreyfingu, Um verk Svövu segir Dagný meðal annars: 

Í sögum sínum fjallar Svava Jakobsdóttir um konur í hinum hefðbundnu hlutverkum þeirra 

þ.e. húsmæður og eiginkonur. Hún skilgreinir og bendir á yfirbreiðslur og goðsagnir tengdar 

þessum hlutverkum og í sögum hennar kemur fram skörp gagnrýni á sálarlegar og félagslegar 

afleiðingar þessa bæði fyrir hinar kúguðu konur, börn þeirra og eiginmenn. Auk þess fjallar 

Svava um samband fjölskyldu og þjóðfélags en sögur hennar varpa nýju ljósi á ýmislegt í því 

sambandi....325 

Dagný telur að sögur Svövu hafi haft mikil áhrif á konur og að Svava hafi lagt kvennahreyfingunni til 

áhrifamikil en „bitur vopn í hendur.“326 Árið 1967 var smásagan Saga handa börnum eftir Svövu 

Jakobsdóttur birt í tímaritinu Hrund.327 Sagan kom stuttu síðar út í bókinni Veizla undir grjótvegg. Hin 

heilalausa kona, álíka nytsöm og eldavélin eða ryksugan, hlýtur að hafa haft mikil áhrif á konur á 

þessum tíma. Svava knúði fólk til að horfa á veröldina frá nýjum sjónarhóli, hún afneitar 

hefðbundnum staðalmyndum, afhelgar húsmóðurina en lætur lesendur um að svara, finna nýjar leiðir.  

Hólmfríður Gunnarsdóttir (f. 1939) var eflaust undir áhrifum frá Svövu og sænskum 

kvenfrelsiskonum þegar hún skrifar grein í 19. júní árið 1969: „Nútíma-hjónaband er ekkert ævistarf. 

Þótt það sé sárt að missa forréttindin, held ég, að við neyðumst til þess, hvort sem okkur líkar betur 

eða verr.“328 Hólmfríður var kennaramenntuð, sat í ritstjórn 19. júní og hafði starfað sem blaðamaður. 

Hún dvaldi í Svíþjóð á sjötta áratugnum og hafði þar mjög líklega kynnst viðhorfum sænskra kvenna 

og umræðunni þar um stöðu húsmæðra. Í grein sinni benti hún á, að á þessum tíma hafi það verið að 

renna upp fyrir konum að örlög giftra kvenna séu að daga uppi innilokaðar „eins og fugl í búri með 

vélar og smábörn.“329 Það sé því „fremur óarðvænlegt og ótryggt lífsstarf að gifta sig.“ Hjónabandið, 

sem á árum áður hafði verið markmið ungra kvenna, var nú hvorki öruggt né áhugavert. Hólmfríður 

dregur upp dökka mynd af aðstæðum húsmóðurinnar, „Hún hefur kannski vélar, sem þvo þvottinn, en 

                                                           
324 Adda Bára Sigfúsdóttir, „Fjórar konur“, 19. júní 1972, bls. 26.  
325 Dagný Kristjánsdóttir, Frelsi og öryggi. Sögur Svövu og íslensk kvennahreyfing, ritgerð til BA-prófs í 
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329 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 18.  
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einangrunin í sementsklefum borgarinnar tekur á taugarnar. Hún verður lúin af lítilli vinnu, ófullnægð 

af skorti á samfélagi við fullorðnar manneskjur, hvorki líkamlegir né andlegir kraftar hennar nýtast.“330 

Húsmóðurhlutverkið er ekki lengur áhugavert í augum ungra kvenna. Og það voru fleiri á þessari 

skoðun, húsmóðirin var einangruð og fékk ekki notið hæfileika sinna, en hvað verður um konurnar, er 

kvenleikinn í hættu? Unnur Eiríksdóttir skáldkona fjallar um örlög heimavinnandi húsmæðra í 

smásögunni Gröf á þrettándu hæð sem birtist í 19. júní árið 1969:  

Þannig var lífið. Dag eftir dag. Gröf á þrettándu hæð. Sjálfviljug hafði hún látið kviksetja sig 

hérna. Í nýtízku gröf með öllum þægindum. Kapallinn gekk ekki upp, og hún byrjaði enn á ný. 

Stofuklukkan tifaði, bráðum orðin fimm. Stundarfjórðungi yfir fimm kom hann heim. Að 

sjálfsögðu. Gangur lífsins. Sófasett, eiginmaður, bíll. Þær þola þetta vel, margar hverjar.331 

Hólmfríður lítur á nútímann sem tíma óvissu, „við erum eins og á milli vita,“ hún veit ekki hvernig 

þessi mál verða leyst og segir: „Kannski leysast heimilin algjörlega upp og þessi fjölskyldukjarni – 

hjón, börn – sem nú er orðinn einn eftir, splundrast. Margt bendir til þess.“332 Viðhorf Hólmfríðar eru 

lýsandi fyrir þá mishröðun sem átti sér stað í samfélaginu á sjöunda áratugnum. Hlutverk kvenna var 

að breytast og viðhorfin með, en ótal hindranir blöstu við konum sem vildu fara ótroðnar slóðir og 

framtíðin var óljós.  

 

Niðurstöður 

Sjöundi áratugurinn var tími breytinga og óvissu hvað varðar viðhorf kvenna til jafnréttismála. Konur 

voru í klemmu öll þessi ár, íhaldssöm sjónarmið og nýstárleg tókust á og mishröðun hugmynda og 

veruleika var áberandi. Hugmyndir um hlutverk og stöðu kvenna voru fjölbreyttar og oft andstæðar og 

ollu togstreitu meðal kvenna. Allt tímabilið voru konur að velta fyrir sér nýja tímanum sem var að 

renna upp með nýjum tækifærum en líka ógnunum, fjölskyldan var í hættu, heimilin í upplausn, 

þannig var reynt að draga úr krafti kvenna; kvenleikinn var í hættu. Framtíðin var óviss og ennþá voru 

þverstæður í lífi kvenna margar og flóknar. Erfiðar aðstæður kvenna, tvöfalt og þrefalt vinnuálag gerði 

þeim erfitt með að sinna félagsstörfum. Konur með ung börn áttu því erfitt með að nýta sér áunnin 

réttindi. Barátta fyrir samfélagslegum lausnum var ómarkviss og mikill hægagangur stjórnvalda 

áberandi.  

Í skrifum kvenna má greina þrjá meginþræði umræðunnar eða þrenns konar orðræður. 

Íhaldssamar hugmyndir áttu enn upp á pallborðið hjá konum, sérstaklega þeim eldri, þar sem 

mæðrahyggjan og húsmæðraumhyggjan ríktu, konur einar báru ábyrgð á heill og hamingju fjölskyldu 

og samfélags. Nýjar hugmyndir, bæði varkárar og róttækar, voru hins vegar farnar að hafa áhrif á skrif 

                                                           
330 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 18. 
331 Unnur Eiríksdóttir, „Gröf á þrettándu hæð“, smásaga, 19. júní, 1969, bls. 9. 
332 Hólmfríður Gunnarsdóttir, „Hver vill verða að saltstólpa?“, 19. júní, 1969, bls. 18. 
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kvenna snemma á tímabilinu. Hægfara kvenréttindakonur vildu halda í gömlu gildin en bæta við 

atvinnu- og samfélagsþáttöku kvenna, sem þýddi þá aukið vinnuálag. Ábyrgð á heimili og börnum var 

áfram á herðum kvenna. Róttækar kvenfrelsiskonur vildu stíga skrefið  til fulls, kröfðust uppstokkunar 

og endurskoðunar. Róttækur femínismi felur í sér nýtt gildismat og breytt valdahlutföll. Róttæk 

femínísk kvenfrelsisorðræða snýst um uppstokkun hlutverka. Konur áttu að vera sjálfstæðar og 

jafningjar karla. Konur áttu að taka þátt í atvinnulífi og stjórnmálum til jafns á við karla og karlar áttu 

að sinna börnum og búi til jafns á við konur. Hið persónulega varð pólítískt og hið pólitíska 

persónulegt. Orðræða í anda róttæks femínisma ögrar ríkjandi hefðum. Það sem blasir við er hversu 

fjölbreytt og þversagnarkennd afstaða til kvenna og hlutverks þeirra í samfélaginu er einkennandi fyrir 

tímabilið. Mest áberandi er ágreiningur varðandi barnauppeldi. Mæðrahyggjan var rótgróin, nánast 

inngróin, og móðurímyndinni haldið fast að konum. Sú tilhneiging að spyrða saman það að ala barn og 

að ala upp barn var sterk, líka hjá kvenréttindakonum og valdhafar tregir til að koma til móts við 

foreldra ungra barna. Vaxandi andóf gegn gömlum hefðum og hugmyndum var samt áberandi, það 

hrikti harkalega í stöðnuðu kynjakerfi, feður báru líka ábyrgð og konur voru í auknum mæli að andæfa 

ríkjandi kvenleikahugmyndum. 

Þrátt fyrir blómlegt starf Kvenréttindafélags Íslands náði félagið ekki að verða í fararbroddi á 

umbrotaárunum kringum 1970 miðað við þær heimildir sem hér liggja undir. Félagið var þó án efa 

eins konar kjölfesta kvenréttindabaráttunnar áratugum saman og kom mörgum málum áfram, en það 

vantaði sprengikraftinn. Skoðanir forystukvenna félgsins voru, á þeim árum sem hér voru til skoðunar, 

meira í ætt við hægfara femínisma en þann róttæka sem nú bankaði upp á. Þannig virðist 19. júní ekki 

hafa náð að fylla það skarð, sem Melkorka skyldi eftir sig, sem boðberi róttækra 

kvenréttindasjónarmiða nema að litlu leyti. Því vantaði, eftir 1962,  bæði málgagn og jafnvel forystu, 

ef til vill varð umræðan um jafnréttismál ómarkvissari fyrir vikið.  

Veruleikinn var konum hins vegar andsnúinn, hindranir voru margar, mishröðun hugmynda og 

veruleika var áberandi, samfélagsgerðin var gamaldags og stjórnvöld hægfara. Jafnrétti var meira í 

orði en á borði. Efnahagslegt ósjálfstæði giftra kvenna var ein af stóru þversögnunum í lífi kvenna á 

þessum tíma, jafnréttið náði aðeins að dyrum heimilisins. Launamunur kynjanna var himinhrópandi. 

Konum var raðað í lægstu launaflokkana, ljóst og leynt, og kvennastörf voru láglaunastörf. Ungar 

stúlkur höfðu ekki sömu möguleika á að kosta langskólanám sitt og piltar, litið var á launavinnu 

kvenna sem tímabundið ástand, biðsal hjónabandsins. Karlar voru fyrirvinnur og stjórnendur, þeir 

höfðu völdin. Þverstæður í lífi kvenna og samfélaginu öllu á sjöunda áratugnum voru áberandi. Um 

leið og atvinnulífið þarfnaðist vinnu kvenna var þeim gert það nánast ókleift ef þær áttu ung börn, 

ábyrgð á heimili og börnum var nánast alfarið á herðum kvenna. Erfitt reyndist að breyta 

hugsunarhætti og hefðum, einfaldast var að gangast undir ríkjandi fyrirkomulag, en róttæk 

kvenfrelsisorðræðan sótti á.  
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Hið leynda vald orðræðunnar og klafi fortíðar gerði það að verkum að í stað þess að beina 

spjótum sínum að sameiginlegum óvini, stöðnuðu kynjakerfi og samfélagi sem stjórnað var af körlum 

og hefðum, snérust konur gegn þeim konum sem héldu sig innan ramma hefðarinnar. En viðhorf 

kvenna voru að breytast, nýjar hugmyndir um uppstokkun hlutverka breyttu hugmyndum og 

stefnumiðum. Konur stóðu á tímamótum, jarðvegurinn var tilbúinn en það vantaði róttæka, skelegga 

forystu til að leggja línurnar, brjóta niður múra og knýja fram breytingar á aðstæðum kvenna. Konur 

voru, nánast hver í sínu horni, að stíga ákveðin skref í átt að nýjum nútíma þar sem konur og karlar 

voru jafningjar og foreldrar samábyrgir uppalendur. Kvenleikahugmyndir sem byggðust á nýrri sýn á 

hlutverki og stöðu kvenna voru í mótun. Hin sjálfstæða, framtaksama kona, fullgildur þátttakandi í 

samfélaginu var við það að stíga fram á sviðið.   
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