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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru hliðartextar í prentuðum íslenskum matreiðslubókum, útgefnum á 

tímabilinu 1800–1950, skoðaðar með áherslu á formála og inngangskafla. 

Fyrst er gerð grein fyrir stöðu fagbókmennta í bókmenntasögunni yfirleitt, á 

rannsóknum á matreiðslubókum yfirleitt, á Norðurlöndum og þá sérstaklega í 

Danmörku. Þar næst er horft til fagbókmennta almennt á Íslandi og nefnt er að engin 

tæmandi ritaskrá er yfir íslensk matreiðslurit og gerð grein fyrir því hvernig tilraun til 

slíkrar ritaskrár er sett upp í Viðauka I og II. Í stórum dráttum er farið yfir rit og 

rannsóknir á matreiðslubókum á Íslandi. Fjallað er um hugtakið matreiðslubók, 

skilgreind notkun þess í athuguninni og gögnin afmörkuð. Sömuleiðis er gerð grein 

fyrir hugtökunum hliðartexti, formáli og inngangur. 

Nokkrar bókfræðilegar upplýsingar eru lagðar fram um 16 íslenskar 

matreiðslubækur, getið er útgáfutíma, höfunda og tengsla þeirra við Danmörku. Þar 

næst er farið í gegnum gögnin með upplýsingum um útgáfuár, endurútgáfur, formála 

og inngangskafla. Fjallað er stuttlega um ævi höfunda og lögð er áhersla á hvað sagt er 

um markmið bókarskrifanna og endurútgáfnanna, markhópanna, málfarið í bókunum, 

notkun nýyrða og að lokum um matinn sjálfan, þá sérstaklega notkun útlendra og 

innlendra hráefna. 

Í lok ritgerðarinnar er farið stuttlega í gegnum niðurstöðurnar og nokkrar 

hugleiðingar um hvað mætti skoða nánar. 
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Formáli 

Í grunnskóla var ég meðal fyrstu stráka sem fóru í heimilisfræði. Við vorum með 

elskulega eldri kennslukonu, Frøken Bagger. Þegar við vorum búnir að vaska upp og 

ganga frá eftir kennslutímann opnaði hún iðulega stóran gamlan bókaskáp og fengum 

við leyfi til þess að skoða matreiðslubækurnar hennar. Ég man sérstaklega eftir stóru 

og fallegu bindi eftir Escoffier og Ali Bab. Síðan þá hefur eitt helsta áhugamál mitt 

verið að lesa og grúska í gömlum matreiðslubókum og ég hef jafnmikla ánægju af að 

lesa þær og fagurbókmenntir. Reyndar hef ég aldrei alveg botnað í aðgreiningunni sem 

gerð er á milli fagurbókmennta og fagbókmennta.  

Fyrsta atvinna mín eftir að ég flutti til Íslands var í Norræna húsinu í Reykjavík sem 

verkefnastjóri fyrir norræna matarmenningu, þar sem ég fékk tækifæri til að vinna með 

áhugamál mitt og skipulagði ég m.a. málþing undir titlinum Matur í bókmenntum og 

matreiðslubækur sem bókmenntir. Á málþinginu kom meðal annarra fram Nanna 

Rögnvaldardóttir og talaði hún um nokkur elstu íslensku matreiðsluritin, höfunda þeirra 

og tengsl við Danmörku.1 Þótt ég hafi ekki á þeim tíma skilið íslensku nógu vel til að 

fylgja fyrirlestri Nönnu algerlega ýtti hann undir áhuga minn á að gera athugun á 

þessum gömlu íslensku ritum.  

Nú þegar ég er að ljúka námi mínu í Íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands með 

skrifum þessarar BA-ritgerðar nota ég tækifærið til að athuga þessar bækur enn frekar.  

Ég vil þakka öllum kennurum og leiðbeinendum sem ég hef haft í náminu fyrir 

aðstoð þeirra og velvilja. 

 

 

1. Inngangur 

1.1 Efnið 

Matreiðslubækur eru meðal elstu prentaðra bóka og ennþá eru gefnar út 

matreiðslubækur í stórum upplögum jafnvel þótt stundum sé sagt að tími bókarinnar sé 

liðinn undir lok. Að minnsta kosti þrjár bókanna sem fjallað er um í þessari ritgerð hafa 

verið það sem við köllum núna metsölubækur og verið endurprentaðar þrisvar eða oftar 

og hafa haft gríðarleg áhrif í samtímanum. 2 Í bók sinni, Úr ævi og starfi íslenskra 

kvenna III, segir Björg Einarsdóttir um Elínu Briem að „[h]ún [sé] höfundur einnar 

                                                
1 Nanna Rögnvaldardóttir 2010. 
2 Þ.e. matreiðslubækur Elínar Briem, Jóninnu Sigurðardóttur og Helgu Sigurðardóttur. 
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útbreiddustu og fyrir eina tíð líklega víðlesnustu bókar sem út hefur komið hér á landi“3 

og um Jóninnu Sigurðardóttur að hún „væri á þeirri tíð einn víðlesnasti höfundur 

landsins.“4 Ég tel að þetta geti vel verið rétt þó að erfitt sé að sanna það, því engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig og í hvaða mæli matreiðslubækur eru notaðar 

og lesnar í raun og veru.  

 

1.2. Efnistök 

Ég hef í þessari ritgerð skoðað hliðartexta, þ.e. aðallega formála og innganga, í 

íslenskum matreiðslubókum sem voru gefnar út á tímabilinu 1800–1950. Ég hef valið 

að nota hugtakið athugun fremur en rannsókn og tel mikilvægt að nefna að hér er frekar 

um yfirlit að ræða en ítarlega rannsókn. 

Í kafla 2 er kynntur bakgrunnur athugunarinnar. Fyrst sviðset ég athugunina (kafli 

2.1), þ.e.a.s. set hana í samhengi við það sem áður hefur verið skrifað um 

fagbókmenntir, og þá sérstaklega matreiðslubækur, bæði í Evrópu, á Norðurlöndum, og 

þá sérstaklega í Danmörku, og síðast en ekki síst á Íslandi. Þá segi ég hvað ég á við með 

skilgreiningunni matreiðslubækur (kafli 2.2). Engin tæmandi ritaskrá er til yfir 

íslenskar matreiðslubækur og geri ég grein fyrir tilraun minni til að gera slíka ritaskrá, 

sem birt er í Viðauka I. Með tilliti til skilgreiningar minnar á matreiðslubókum og 

ritaskránni afmarka ég gögnin sem athuguð eru. Að lokum útskýri ég hvað átt er við 

með hugtökunum hliðartexti, formáli og inngangskafli (kafli 2.3). 

Í kafla 3 gef ég yfirlit yfir gögnin sem ég hef skoðað (sjá töflu 1) og ég gef nokkrar 

bókfræðilegar upplýsingar, svo sem útgáfutíma (sjá mynd 1), titla (kafli 3.1) og 

almennar upplýsingar um höfundana (kafli 3.2) og þá sérstaklega tengsl þeirra við 

Danmörku. Ég velti fyrir mér höfundarhugtakinu og ber það saman við hvernig 

höfundarnir lýsa sjálfir ritferlinu.  

Kafla 4 er skipt í 16 undirkafla þar sem ég fer ítarlega í gegnum matreiðslubækurnar 

16 sem eru til athugunar. Ég legg hér aftur áherslu á höfundana en set æviágripin fram 

í mjög stuttu máli. Ég fer í gegnum endurútgáfur og hvernig breytingar hafa orðið í 

formála og inngangsköflum. Þar að auki er áhersla lögð á hvað sagt er um viðtakendur, 

þ.e.a.s. markhóp bókanna, almennt um tungumálið og þá sérstaklega um notkun nýyrða 

og hvernig talað er um matinn og notkun innlendra og útlendra hráefna. 

                                                
3 Björg Einarsdóttir 1986:143. 
4 Sama:283. 
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Í kafla 5 tek ég saman niðurstöðurnar og í kafla 6 eru lokaorð þar sem ég bendi á 

atriði sem mér finnst sérstaklega áhugaverð og mætti skoða nánar.  

 

 

2. Bakgrunnur athugunarinnar 

2.1 Um fagbókmenntir sem rannsóknarefni í sagnfræði og bókmenntafræði  

Þó að fræðirit og fagbókmenntir5 spegli tímann á sama hátt og fagurbókmenntir og 

stuðli að mótun sjálfsmyndar okkar hafa þau ekki verið rannsökuð jafn ítarlega og 

fagurbókmenntir. Sagnfræðingar og aðrir fræðimenn hafa að sjálfsögðu nýtt sér 

fagbókmenntir í tengslum við ýmsar rannsóknir en bókmenntafræði fagbókmennta 

hefur fyrst nýlega komið fram á sjónarsviðið sem sjálfstæð fræðigrein. Flestöll stærri 

bókmenntasöguleg yfirlit hafa lagt megináherslu á fagurbókmenntir. Líklega er Norsk 

litteraturhistorie: sakprosa 1750–1995 bind 1 og 2 fyrsta og eina verk sinnar tegundar 

í evrópskri bókmenntafræði.6 Þetta er þó líklegast að breytast, rannsóknir á 

fagbókmenntum fara fram víða en eru kannski sérstaklega öflugar í Noregi.7  

Matreiðslubækur eru stór og mikilvæg grein fagbókmennta og hafa verið 

rannsakaðar í margs konar tilgangi í mörgum evrópskum löndum. Slíkar rannsóknir 

byggja oftast á ritaskrám sem hafa verið settar upp í nokkrum löndum, t.d. Danmörku,8 

Noregi og Svíþjóð. Sameiginleg evrópsk ritaskrá yfir matreiðslubækur frá 1470–1700 

eftir Henry Notaker var gefin út 2010.9 Rannsóknir á matreiðslubókum sem sjálfstæðu 

rannsóknarefni, oft frá félagsfræðilegu sjónarhorni, hafa tíðkast. Sem dæmi má nefna 

rannsóknir Arjuns Appadurai á matreiðslubókum og þátt þeirra í myndun indverskrar 

sjálfsmyndar.10 Rannsóknir á matreiðslubókum einstakra tungumálasvæða hafa fyrst og 

fremst verið gerðar síðustu tvo áratugina, þ.e. eftir aldamótin 2000. Kynjafræðilegt eða 

feminískt sjónarhorn á matreiðslubækur hefur þróast sérstaklega í Bandaríkjunum. Á 

Norðurlöndum hefur áðurnefndur Henry Notaker átt mikinn þátt í því að þróa 

fræðigreinina, það má t.d. nefna að hann skrifaði einn kaflann í fyrrnefndri norskri 

fagbókmenntasögu.11  

                                                
5 Sagprosa, fagprosa eða faglitteratur á dönsku. Ég hef valið að nota einungis hugtakið fagbókmenntir í 
þessari ritgerð. 
6 Børre Johnsen, Egil og Trond Berg Eriksen (ritstj.) 1998. 
7 Sjá t.d. http://sakprosasiden.no/. 
8 Vegenfeldt og Kornerup 1978. 
9 Notaker, Henry: Printeð cookbooks in Europe 1470–1700. A bibliography of early modern culinary 
literature. Oak Knoll Press, Delaware. 2010. 
10 Appadurai 1988. 
11 Notaker 1998. 
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Einn fyrsti fræðimaðurinn til að stunda rannsóknir á matreiðslubókmenntum í 

Danmörku er sagnfræðingurinn Else Marie Boyhus og leggur hún sérstaka áherslu á 

matinn og matargerðina sjálfa í rannsóknum sínum.12 Hún hefur t.d. borið saman rétti 

frá ýmsum tímum og úr ýmsum matreiðslubókum. Þar að auki hefur hún beint sjónum 

að höfundum þeirra. 

Önnur dæmi um rannsóknir á dönskum matreiðslubókum má nefna: Helle Brønnum 

Carlsen (1999), Carol Gould (2007 og 2010) og Caroline Nyvang (2010). Gould og 

Nyvang hafa báðar skoðað matreiðslubækur í félagslegu og að nokkru leyti í 

kynjafræðilegu samhengi og hafa gert tilraun til að flokka bækurnar eftir 

útgáfutímanum, sem Gould kallar kynslóðir en Nyvang bylgjur,13 og setja þær þannig í 

sögulegt samhengi. 

Þó að nokkur sagnfræðileg yfirlit yfir matreiðslubækur hafi komið út á síðustu 

áratugum, t.d. Old Cook Books – An Illustrated History, Alle tiders kokebøker, 

Geschichte der Europäischen Kochbücher – Ein Überblick og The Cookbook Library,14 

svo nokkrar séu nefndar, var það fyrst árið 2017 að stórt sagnfræðilegt og 

bókmenntafræðilegt rit um matreiðslubækur, sérstaklega evrópskar, var gefið út: A 

History of Cookbooks – From Kitchen to Page over Seven Centuries.15  

Á Íslandi hafa fagbókmenntir ekki verið sérstaklega vel rannsakaðar sem heild en 

fagbókmenntir í handritum og prentaðar útgáfur á upplýsingaöldinni hafa fremur verið 

rannsóknarefnið. Í Íslenskri bókmenntasögu I – V (1992–2006) snúast nokkrir kaflar 

t.d. um handritin16 og einn um prentaðar útgáfur.17 Greinar um fagbókmenntir er líka 

að finna í fræðibókunum Upplýsingin á Íslandi18 og Alþýðumenning á Íslandi 1830–

1930.19 Sumar sérgreinar hafa verið rannsakaðar sérstaklega og sem dæmi má nefna 

rannsóknir Inga Sigurðssonar á garðyrkjubókum; Áherzluþættir í fræðsluritum um 

garðrækt á Íslandi 1765 – 190020 og rannsóknir Þorsteins Helgasonar á 

kennslubókum.21 

                                                
12 Boyhus 2013. 
13 Hún notar í ritgerð sinni hugtakið kostmologier á dönsku sem er erfitt að þýða. 
14 Quayle 1978; Notaker 1989; Rauchenzauner og Edlmayr 2012; Willan 2012. 
15Notaker 2017. 
16 Íslensk bókmenntasaga I, kafli V:263–411, Veraldleg sagnaritun 1120–1400 og VIII:517–571, 
Erlendur vísdómur og forn fræði. 
17 Íslensk bókmenntasaga III, kafli II:23217, Upplýsingaöldin 1750–1840.  
18 Ingi Sigurðsson (ritstj.) 1990. 
19 Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson (ritstj.) 2003. 
20 Ingi Sigurðsson 2013. 
21 T. d. Þorsteinn Helgason 2014 og 2016. 
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Íslenskar matreiðslubækur hafa ekki heldur verið mikið rannsakaðar sem heild. Það 

getur verið erfitt að fá fullkomna yfirsýn yfir útgáfur og engin endanleg bókaskrá eða 

ritaskrá yfir íslenskar matreiðslubækur er til. Ég hef þó fundið nokkrar tilraunir til að 

útbúa slíka lista. Í Heimilis almanaki Helgu Sigurðardóttur frá 1942 hefur hún sett upp 

listann Matreiðslubækur22 og sömuleiðis er listi með sama titli í tímaritinu Húsfreyjan 

frá 1957.23 Síðarnefndi listinn er byggður á Skrá yfir bækur, ritaðar af konum 1800–

1956 sem kom út sem partur af sýningarskrá afmælissýningar Kvenréttindafélags 

Íslands 1957.24 Enginn þessara lista getur þó talist tæmandi. Í Viðauka I er tilraun mín 

til slíkrar ritaskrár yfir prentaðar íslenskar matreiðslubækur á tímabilinu 1800 – 1950. 

Það verður þó að nefna að það er óvíst að þessi listi sé tæmandi og er því birtur hér með 

þeim fyrirvara. Athuga þarf líka að skilgreiningin á þessum lista er mun breiðari en sú 

sem notuð er í þessari ritgerð að öðru leyti (sjá kafla 2.2 hér á eftir). Til samanburðar 

eru nefndar nokkrar bækur í Viðauka II sem innihalda uppskriftir og leiðbeiningar um 

matreiðslu en falla þó ekki undir þessa skilgreiningu.  

Nokkuð hefur þó verið skrifað um íslenskar matreiðslubækur, sérstaklega um fyrstu 

matreiðslubókina Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur, en þau 

skrif snúast fyrst og fremst um spurninguna um hver höfundur þessa rits er.25   

Hallgerður Gísladóttir, sagnfræðingur og þjóðháttafræðingur, hefur skrifað mikið 

um mat og matarhefðir. Í bók sinni Íslensk matarhefð frá 1999 fer hún í fyrsta kafla 

gegnum helstu íslensk matreiðslurit. Þó að megináhersla hennar sé á matinn og 

uppskriftirnar ræðir hún um ýmislegt annað sem snertir bækurnar og hefur hún skrifað 

sérstaklega um nokkrar matreiðslubækur og höfunda þeirra.26 Hér má líka nefna Nönnu 

Rögnvaldardóttur sem fer í gegnum helstu eldri íslensk matreiðslurit í bók sinni 

Icelandic Food and Cookery.27 Svo hefur Ragnheiður Júníusdóttir skrifað um 

matreiðslubækur Helgu Sigurðardóttur28 og Sölvi Signhildar-Úlfsson hefur skrifað um 

ímynd Íslands í nokkrum nýlegum matreiðslubókum.29 

Stærstu rannsóknina á íslenskum matreiðslubókum má finna í meistararitgerð 

Sigurbjargar Elínar Hólmarsdóttur sem hún skrifaði í sagnfræði við Háskólann í 

                                                
22 Helga Sigurðardóttir 1942:110. 
23 Matreiðslubækur 1957:22. Húsfreyjan 1957. 
24 Afmælissýning K.R.F.Í. 25. jan.–3. febr. 1957. Sýningarskrá. 
25 Sjá t.d. Notaker 1989 og 1990; Nanna Rögnvaldardóttir 2000.  
26 Hallgerður Gísladóttir. 1999. Bækurnar sem hér um ræðir eru númeraðar 1, 2, 3, 5, og 9 í Viðauka I. 
27 Nanna Rögnvaldardóttir 2002. Bókin var endurútgefin 2014 og greinina um matreiðslubækur má líka 
finna á heimasíðu Nönnu, www.nannarognvaldar.com.  
28 Ragnheiður Júníusdóttir 2005. 
29 Sölvi Signhildar-Úlfsson 2009. 
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Kaupmannahöfn árið 2015. Ritgerðin ber heitið Mennesket lever ikke af brød alene og 

fjallar um prentaðar matreiðslubækur á tímabilinu 1800 til 1980. Sigurbjörg byggir að 

nokkru leyti á sömu rannsóknaraðferð og Gould og Nyvang og raðar t.d. 

matreiðslubókunum í flokka eftir útgáfutímabilum en notar þó bara fyrsta útgáfurnar í 

þessum flokkum. Sigurbjörg fer yfir fimm þemu í bókunum; ernæring (næringafræði), 

hygiejne (hreinlæti), sparsommelighed (sparsemi), nationalisme (þjóðernisstefna) og 

måltidet (máltíðin – þar sem hún sameinar efni varðandi borðsiði, borðhald og 

matseðla) og hún skoðar sérstaklega hvernig breytingar á kvenfyrirmyndum og 

hlutverki húsmæðra birtast í þessum þemum. Val þemanna er vel ígrundað og 

meðhöndlað  en flokkun hennar á matreiðslubókunum í tímabil eftir fyrstu útgáfu tel ég 

vafasama, meðal annars af því að sumar þeirra eru síendurprentaðar og ná því yfir meira 

en eitt tímabil.  

En áður en lengra er haldið væri gagnlegt að horfa aðeins á hugtakið matreiðslubók.  

 

2.2 Matreiðslubækur – skilgreining 

Meginskilgreiningin á matreiðslubók hlýtur að vera safn mataruppskrifta með einhvers 

konar leiðbeiningum í matreiðslu. En mataruppskriftir og leiðbeiningar um matreiðslu 

koma fyrir í mörgum öðrum bókartegundum, s.s. alfræðibókum, almanökum, 

landbúnaðar- og garðyrkjubókum, og líka í dagblöðum og tímaritum, svo nokkur dæmi 

séu nefnd.30  

Notaker hefur sett fram skýrari skilgreiningu sem hljóðar á þá leið að 

matreiðslubækur séu bækur þar sem að minnsta kosti 40–50% af innihaldinu eru 

mataruppskriftir.31  

Matreiðslubækur má flokka í nokkra undirflokka eins og almennar matreiðslubækur, 

sérhæfðar matreiðslubækur, t.d. um fisk eða grænmeti, bökunar- eða sultubækur og 

matreiðslubækur sem notaðar eru til kennslu, bæði í grunnskólum, húsmæðraskólum 

                                                
30 Uppskriftir er líka stundum að finna í fagurbókmenntum, sem dæmi má nefna Es muss nicht immer 
Kaviar sein eftir svissneska höfundinn Johannes Mario Simmel (sem kom út á dönsku 1963 undir 
titlinum Ikke altid kaviar). Sem íslenskt dæmi má nefna Rigningu í nóvember eftir Auði Övu Ólafsdóttur 
sem kom út árið 2004.  
31 Notaker 2010. Þessi skilgreining gæti virst of þröng en í sumum rannsóknum um matreiðslubækur og 
ritaskrám hefur verið notuð enn þrengri skilgreining, sem dæmi má nefna að Nyvang (2007 og 2010) 
notar það viðmið að 2/3 hluti bókarinnar eigi að vera uppskriftir. Eins og nefnt hefur verið áður finnast 
uppskriftir og leiðbeiningar um matreiðslu víðar og í dag eru gefnar út margar bækur sem eru blanda af 
umfjöllun um mat, sagnfræði, persónulegar reynslusögur o.s.frv. sem kannski mætti kalla 
matreiðslubækur en sem líka geta flokkast undir það sem kallað er á ensku Gastronomic literature. Sjá 
nánar umfjöllun hjá Notaker (2017:164–183). 
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og á öðrum vettvangi. Það getur þó verið erfitt að greina á milli matreiðslubóka til 

kennslu og annarra matreiðslubóka. Fyrst og fremst má segja að langflestar 

matreiðslubækur megi nota sem kennslubækur; matreiðslubækur eru fræðandi eða 

leiðbeinandi (dídaktískar) í eðli sínu, en eins og fram kemur hér á eftir má segja að þorri 

fyrstu íslensku matreiðslubókanna sé nátengdur tilkomu kennslu í matreiðsluskólum, 

húsmæðraskólum og öðrum skólum. 

Það má líka segja að hugtakið „bók“ sé ekki alveg skýrt. Sum ritin sem ég hef skoðað 

í þessari athugun mættu sennilega frekar nefnast bæklingar eða hefti. Í ritgerð sem 

þessari er ekki rými fyrir öll þau rit sem gefin voru út á tímabilinu 1800–1950. Ég hef 

því ákveðið að takmarka ritin með tvennum hætti og nota því eftirfarandi skilgreiningu 

á matreiðslubókum sem skoðaðar eru hér:  

 

Prentuð rit á íslensku, þar sem að minnsta kosti helmingurinn af innihaldinu 

eru mataruppskriftir og leiðbeiningar um matreiðslu, sem eru gefin út á 

Íslandi á tímabilinu 1800–1950 og eru meira en 20 blaðsíður, þó ekki 

bökunar- og sultubækur. 

 

Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir notar annars konar skilgreiningu. Hún telur sultu- og 

bökunarbækur með en sleppir hins vegar þýðingum.32 Rök mín fyrir því að taka með 

tvær bækur sem flokkast undir þýðingar eru fyrst og fremst þau að margar hinna 

bókanna eru að nokkru leyti þýðingar og hins vegar að formálinn í þeim er ekki þýddur 

heldur skrifaður af þýðandanum. 

Tímabilið 1800–1950 er afmarkað að nokkru leyti með tilliti til rýmis en samt einnig 

við fyrstu prentuðu íslensku matreiðslubókina sem kom út aldamótaárið 1800 og lok 

tímabilsins afmarkast við útkomu metsölubókar Helgu Sigurðardóttur Matur og 

drykkur.  

 

2.3 Um formála og innganga 

Paratexti er hugtak sem franski bókmenntafræðingurinn Gérard Genette hefur notað til 

að vísa til texta sem er „yfir og allt um kring“ aðaltextann. 33 Á íslensku hefur tíðkast 

                                                
32 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir 2015:38. 
33 Henry Notaker er mér vitanlega sá fyrsti sem hefur notað hugtakið paratexti í tengslum við 
matreiðslubækur (sjá Notaker 2017:130–143). Eins og fram kemur hér á eftir er margt í þessari ritgerð 
byggt á hugmyndum hans. 
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að nota orðið hliðartexti yfir hugtakið. Hliðartexti getur innifalið æði margt en helstu 

dæmi um hliðartexta eru titill, innihaldslýsing, efnisyfirlit, formáli, eftirmáli, káputexti 

og myndskreytingar.  

Matreiðslubækur einkennast m.a. af því að þær eru hugsaðar sem uppflettibækur. 

Varla nokkur, eða að minnsta kosta aðeins örfáir, lesa matreiðslubækur frá byrjun til 

loka. Samt hugsa höfundarnir kannski bókina í heild; mjög algengt er að 

matreiðslubækur byrji á eins konar formála eða endi í sumum tilfellum á eftirmála (sem 

samsvara að mestu leyti hvor öðrum).  

Í formála er oftast talað beint til lesenda og hér bendir höfundurinn gjarnan á hvað 

hann leggur áherslu á í bókinni. Þar er talað um hverjum bókin er ætluð, um tengsl 

bókarinnar við aðrar bækur og oft er talað um málfarið á bókinni og útskýringar á því 

hvers vegna bókin er skrifuð. Í stórum dráttum má kannski segja að í formála reyni 

höfundar oftast að setja skrif sín í samhengi við eitthvað annað, t.d. tímann, samfélagið, 

aðrar bækur eða höfunda o.s.frv. Í útskýringum koma stundum fram afsakanir34 og það 

er kannski þess vegna sem formálinn er oft og tíðum skrifaður af einhverjum öðrum en 

höfundinum sjálfum. Í seinni útgáfum er jafnan útskýrt hvers vegna bókin hafi verið 

endurútgefin og í hvaða mæli hún hafi verið endurbætt eða aukin. 

Fyrir utan formála eru margar matreiðslubækur oft með einhvers konar 

inngangskafla, einn eða fleiri. Stundum eru þeir beinlínis kallaðir inngangur en 

stundum má túlka fyrstu kaflana sem inngang. Inngangskaflar geta stundum verið hluti 

aðaltextans en eru það ekki alltaf. Ef skilgreiningin á matreiðslubókum hér að ofan er 

höfð í huga, þ.e.a.s. að þær innihaldi fyrst og fremst uppskriftir, þá getur maður einmitt 

hugsað uppskriftirnar sem megintextann en allt annað, og þar með einnig 

inngangskaflana, sem hliðartexta. Í þessari ritgerð eru dæmi um að einn eða fleiri kaflar 

séu skilgreindir sem inngangskaflar þó að höfundurinn hafi ekki notað það hugtak 

sjálfur. Kaflarnir fjalla til dæmis um umgengni í eldhúsi, um næringarfræði og annað 

tengt matargerð og líka siðareglur35 í kringum mat, borðhald o.s.frv. Sumir þessara 

kafla eru þó svo nátengdir sjálfri matreiðslunni eða uppskriftunum að ég hef ekki 

skoðað þá í þessu samhengi. Í örfáum tilfellum eru kaflar í miðri bók svo nátengdir 

innihaldi formálans og inngangskaflanna að skilgreina má þá líka sem hliðartexta. Færð 

                                                
34 Sjá Notaker 2017:139–140. 
35 Hér er venjulega notað siðvenjur í íslensku um þá siði sem viðhafðir eru við borðhald. Ég kýs fremur 
að nota orðið siðareglur þar sem verið er að setja reglur um borðsiði í bókunum fremur en að lýsa 
hefðbundnum siðum. 
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eru rök fyrir hverju dæmi fyrir sig í kafla 3 hér á eftir. Inngangskafli er, eins og formáli, 

í nokkrum bókanna ritaður af öðrum en aðalhöfundinum sjálfum. 

Efnisyfirlit, atriðaskrá og myndskreytingar eru, eins og áður er nefnt, annað dæmi 

um hliðartexta en eru aðeins í örfáum tilfellum nefnd í þessari ritgerð. 

Niðurstöðum varðandi innihald hliðartexta þessara matreiðslubóka má raða á ýmsan 

hátt. Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir notar ekki hugtakið hliðartexti (né inngangskaflar), 

í áðurnefndri meistararitgerð sinni frá 2015, en þau fimm þemu sem hún skoðar, 

næringarfræði, hreinlæti, hagsýni, þjóðernisstefna og máltíðin, birtast að mínu mati 

fyrst og fremst í inngangsköflunum. Ég er sammála Sigurbjörgu um að þjóðernisstefna 

sem þema er minna áberandi en búast mætti við, borið saman við það rými sem hún fær 

í rannsóknum. Áhrif þjóðernisstefnunnar eru þó sterkust á tímabilinu 1930–1950.36 Ég 

tel hins vegar að hin þemun sé öll að finna að meira eða minna leyti út allt tímabilið 

sem ég hef skoðað.37 Það er þó tilhneiging hjá fyrstu höfundunum, Þóru Jónsdóttur, 

Elínu Briem, Þóru Grønfeldt og Fjólu Stefánsdóttur, til að leggja meiri áherslu á reglu 

og hreinleika í búri og eldhúsi á meðan seinni höfundarnir, Jóninna Sigurðardóttir, 

Helga Thorlacius og Helga Sigurðardóttir, leggja aðeins meira vægi á framreiðslu, 

borðhald og borðsiði. Með öðrum orðum má segja að þróunin í matreiðslubókunum sé 

að vissu leyti sú að maturinn komi úr eldhúsinu fram í borðstofuna. 

Ég hef aftur á móti valið að einbeita mér að rithöfundunum sjálfum, tengslum þeirra 

við Danmörku, og efni sem helst koma fram í formálum; hvernig þeir bera sig að í 

ritunarferlinu, markhópnum, þ.e.a.s. fyrir hverja þeir segjast skrifa; hvers vegna 

bækurnar eru gefnar út eða endurprentaðar; hvaða afstöðu þeir taka til tungumálsins og 

hvað þeir segja um matinn sjálfan, og þá sérstaklega hvernig þeir bregðast við innlendu 

og útlendu hráefni. Ég hef aðeins í litlum mæli komið með dæmi um hvernig þessi atriði 

endurspeglast í aðaltextum matreiðslubókanna, þ.e.a.s. uppskriftahlutanum sjálfum, þar 

sem ekki er rými fyrir slíkt í ritgerð af þessari stærð.  

 
 
3. Athugun á matreiðslubókunum – bókfræðilegar upplýsingar 

Í samræmi við aðgreininguna hér að ofan og ritaskrána í Viðauka I hef ég farið yfir 

eftirfarandi 16 bókatitla í athugun minni, sem sjá má í töflu 1.  

 

                                                
36 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir 2015:89–90 og 115–116. 
37 Athugið þó að Sigurbjörg rannsakar tímabilið 1800–1980, þ.e.a.s. 30 árum lengra tímabil en ég. 



 12 

1. Marta María Stephensen Einfaldt Matreiðslu Vasa-Qver fyrir heldri manna Húss-

freyjur 

1800 

2. Þóra Jónsdóttir Ný matreiðslubók ásamt ávísun um litun, þvott o. fl. 1858 

3. Elín Briem Kvennafræðarinn 1889 

4. Þóra Grønfeldt Stutt matreiðslubók fyrir sveitaheimili 1906 

5. Jóninna Sigurðardóttir Ný matreiðslubók fyrir fátæka og ríka 1915 

6. Fjóla Stefánsdóttir Matreiðslubók: leiðbeiningar handa almenningi 1916 

7. Matthías Ólafsson þýddi Ódýr fæða 1916 

8. Guðmunda Nielsen 100 réttir matar 1916 

9. Helga Sigurðardóttir 150 jurtaréttir 1932 

10. Helga Sigurðardóttir Kaldir réttir og smurt brauð 1933 

11. Helga Sigurðardóttir Lærið að matbúa 1934 

12. P. Haukaas Malde Nútíma matreiðsla við rafmagn 1937 

13. Helga Sigurðardóttir 160 fiskréttir 1939 

14. Helga Sigurðardóttir Grænmeti og ber allt árið 1940 

15. Helga Thorlacius Matreiðslubók 1940 

16. Helga Sigurðardóttir Matur og drykkur 1947 

 

Tafla 1. Gögn í rannsókninni.38 

 

Sex bókanna hafa verið endurútgefnar á því tímabili sem ég hef skoðað, tvær þeirra 

tvisvar, ein þrisvar sinnum og ein fjórum sinnum (tvisvar með breyttum titli).39 Samtals 

eru þetta 29 útgáfur sem eru innifaldar í athuguninni. 

Á mynd 1 má sjá útgáfutíma bókanna, bæði fyrir fyrstu útgáfu þeirra og 

endurútgáfur. Á myndinni er settur upp fjöldi útgáfna á hverjum áratug á tímabilinu 

1800–1950. Taldir eru með allir titlar í Viðauka I, þ.e.a.s. líka þeir titlar sem falla utan 

þessarar athugunar, þ.e. sultu- og bökunarbækur og rit sem eru minni en 20 blaðsíður, 

bæði frumrit og endurútgáfur. Þó að þessar bækur hafi ekki verið teknar með í 

athuguninni breyta þær ekki niðurstöðum um útgáfutímabilið.  

 

                                                
38 Tæmandi upplýsingar um bækurnar er að finna í Viðauka I. 
39 Athugið þó að Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur hefur líka verið endurútgefin fjórum 
sinnum eftir 1950 og Lærið að matbúa einu sinni (1959). 
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Mynd 1. Yfirlit yfir útgáfur matreiðslubóka á hverjum áratug á tímabilinu 1800–

1950. 

 

Þegar litið er á myndina má sjá að ein bók kemur út á fyrsta helmingi 19. aldar, þrjár á 

seinni hluta 19. aldar og allar hinar 25 á fyrri hluta 20. aldar. Þó langflestar á tímabilinu 

1910–20 og 1930–50. 

Af þeim sextán bókum sem þessi athugun nær til, eru fjórtán með formála, þar af ein 

með bæði formála og eftirmála en ein eingöngu með eftirmála. Átta bækur eru með 

inngangskafla. 

 

3.1 Um (bóka)titlana   

Matreiðslubók er hluti margra bókatitlanna eins og nærri má geta. Matreiðslubók (og 

matreiðsluvasakver) er hluti af titli sjö bókanna. Önnur orð sem oft eru notuð í titlunum 

eru matur, matbúa og réttir. Þrír titlanna vísa óbeint í aðgreiningu á íslensku samfélagi; 

tveir um félagslegan ójöfnuð (nr. 1 og 3 að ofan) og einn um aðgreiningu á milli borgar 

og sveitar (nr. 4 að ofan). Áhugavert finnst mér að orðið íslenskt er ekki notað í neinum 

titli. Á tímabilinu frá 1766 til 1950 innihalda margir titlar danskra matreiðslubóka 

lýsingarorðið dansk eða danske40 og sama gildir um norskar bækur, samkvæmt úttekt 

                                                
40 Marcus Looft. 1766. Den Kongelig Danske og i ... (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 746); Carl 
Müller. 1793. Den danske Huusmoder, med hosføiede … (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 822); KH 
Seidelin. 1801. Den danske husmoders Køkken-Katekismus (Vegenfeldt og Kornerup nr. 1063); C. 
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Notaker.41 Þetta er sérkennilegt, sérstaklega í ljósi þess að í umfjöllun um námskeið og 

matreiðslu Helgu Thorlacius er ítrekað bent á að það sé íslenskur matur og íslensk 

matreiðsla og íslenskar jurtir. En sú staðreynd að enginn titlanna innheldur orðið 

íslenskur fer vel saman við niðurstöður Ingibjargar Elínar Hólmarsdóttur þar sem hún 

segir að í bókunum sé minna af þjóðerniskennd en búast mætti við.42 

 

3.2 Um höfundana 

Ég nota í þessari ritgerð hugtakið höfundur en mikilvægt er að nefna í fyrsta lagi að 

hugtakið höfundur er hvergi notað í bókunum og í öðru lagi að höfundarhugtakið hefur 

ekki alltaf verið jafn skýrt og almennt er í dag.43 Hugtak á borð við höfundarrétt og 

tilvísanir og kröfur um frumleika hafa ekki heldur verið mjög áberandi á fyrstu öldum 

matreiðslubóka44 heldur eru mjög mörg dæmi um ritstælingu og beinlínis ritstuld, 

þ.e.a.s. að ritstæling/ritstuldur sé frekar regla en undantekning, eins og Notaker bendir 

á: „Acknowledging sources has never been the rule throughout the history of 

cookbooks.“45 Ensku hugtökin copying and plagiarism hafa verið notuð í rannsóknum 

á evrópskum matreiðslubókum46, en það mætti kannski líka nota hugtök úr 

þýðingarfræði eins og endurgerð, umorðun og endurritun 47 til að lýsa aðferðinni við 

ritun matreiðslubóka þar sem vinnulagið er oft blanda úr mörgum aðferðum. Eins og 

Jóninna Sigurðardóttir lýsir því: „Uppskriptirnar í bókinni hef ég sumpart lært á 

matreiðsluskólum erlendis, sumar hef ég tekið úr útlendum matreiðslubókum, en sumar 

hef ég samið sjálf.“48 

Hugtök sem höfundarnir nota eru: að bókin sé útgefin, samin, eftir einhvern, tekin 

saman, og að uppskriftunum sé safnað, þær teknar úr, þýddar og þeim snúið úr. Sumir 

höfundar tala líka aðeins meira um rithöfundarferlið, t.d. um fjármagn, um tímapressu 

í útgáfuferlinu og um tímabilið þegar bókin er skrifuð. 

                                                
Hansen. 1841. Den danske kokkepige ... (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 356); Carl Ginderup. 1888. 
Det danske Kjøkken (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 305), svo nokkur dæmi séu nefnd. 
41 Notaker 2017:252. 
42 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir 2015:89. 
43 Þetta á ekki aðeins við um matreiðslubækur eða fagbókmenntir heldur um allar bókmenntir. Eins og 
Þröstur Helgason (1995) bendir á er höfundarhugtakið eins og við þekkjum það mótað á 19. öld.  
44 Og er kannski ekki ennþá. 
45 Notaker 2017:76. 
46 Sjá t.d. Menell 2001; Notaker 2002 og 2017:61–80 og Nyvang 2007 og 2010. 
47 Umorðun er hugtak notað af Roman Jakobson um þýðingar innan tungumálsins og endurritun er notað 
af André Lefevere (sjá Gauti Kristmannsson 2013). 
48 Jóninna Sigurðardóttir 1916: II. 



 15 

Allir níu íslensku höfundar þessara bóka eru kvenkyns.49 Langflestir þeirra, eða sjö 

af níu, voru fagkonur, þar af flestar kennarar og/eða skólastjórar, en þær unnu líka við 

aðra matreiðslu, ráku búðir, hótel og veitingastaði. Nokkrar kenna sig við fag sitt á 

titilblaðinu, sennilega til þess að auka vægi sitt sem matreiðslubókarhöfundar og þar 

með gefa bókinni aukið gildi. Jóninna Sigurðardóttir kynnir sig til dæmis í 1. útgáfu 

bókar sinnar sem: J.S., forstöðukonu sjúkrahússins Guðmanns minni og fyrv. 

kennslukonu við hússtjórnarskóla á Akureyri og matreiðsluskóla í Caroline Rest. Í 2. 

útgáfu sem: J.S. frá Draflastöðum, í 3. útg. sem J.S. á Hótel Goðafossi, Akureyri, en í 

síðustu tveimur útgáfum (þar sem bæði hún og bók hennar eru sennilega orðnar frægar 

eða vel þekktar, bara sem Jóninnu Sigurðardóttur. Fjóla Stefánsdóttir kynnir sig sem 

forstöðukonu húsmæðraskólans í Ísafjarðarkaupstað og Helga Sigurðardóttir fyrst sem 

forstöðukonu Húsmæðrakennaraskóla Íslands og síðan sem skólastjóra sama skóla. 

Það er áhugavert að skoða tengsl þeirra við Danmörku. Ein er dönsk, ein eða tvær 

eru fæddar í Danmörku, tvær eiga eitt danskt foreldri, ein er gift dönskum manni, sex 

hafa stundað nám eða unnið í Danmörku og þrjár hafa ferðast og endurmenntað sig í 

útlöndum eða Norðurlöndum, og þó að Danmörk sé bara nefnd einu sinni50 tel ég nú 

líklegt að þær hafi komið við þar á ferðum sínum. Læknarnir sem skrifa hafa sömu 

menntatengsl við Danmörku og af næringarfræðibókum sem er vitnað í eru þrjár 

danskar, ein norsk og tvær þýskar. 

 

 
4. Um bækurnar 

Ég hef ekki látið fylgja bókfræðilegar upplýsingar um stærð, blaðsíðutal o.s.frv. vegna 

plássleysis og bendi í því samhengi á Viðauka I til frekari upplýsinga um bækurnar. 

Athugið að númer undirkaflanna hér á eftir eru ekki endilega í samræmi við númerin í 

ritaskrá í Viðauka I. 

 

4.1 Einfaldt Matreiðslu Vasa-Qver fyrir heldri manna Húss-freyjur 

Einfalda matreiðsluvasakverið fyrir heldri manna húsfreyjur (hér eftir Vasakverið) er 

fyrsta prentaða matreiðslubókin á íslensku, gefin út árið 1800 á Leirárgörðum á kostnað 

                                                
49 Allir þýðendur og höfundar þýddra bóka, sem og læknar sem hafa skrifað formála eða innganga eru 
þó karlmenn. 
50 Jóninna Sigurðardóttir 1927:3.  
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Landsuppfræðingarfélagsins.51 Bæði prentsmiðjan og félagið voru mikilvægur hluti af 

upplýsingartímanum á Íslandi, hvort tveggja stofnað að frumkvæði Magnúsar 

Stephensen.52  

Vasakverið skiptist í tíu kafla, og hver þeirra í nokkra undirkafla eða efnisgreinar, 

samtals 105. Aftast í bókinni er svo Registur yfir þetta Matreiðslu Vasa-qver sem er í 

raun og veru efnisskrá með ekki færri en 266 uppflettiorðum.  

Á titilsíðu stendur Útgefið af Frú Assesorinu Mörtu Maríu Stephensen. Marta María 

(1770–1805) var dóttir dansks kaupmanns og gift Stefáni Stephensen, bróður Magnúsar 

Stephensen. Eins og fram kemur hér að framan hefur mikið verið pælt í hver 

höfundurinn í raun og veru var. Hins vegar er mikilvægt að benda á að Marta María er 

ekki nefnd sem höfundur, heldur útgefandi, og að það er kannski frekar erfitt að 

skilgreina hver höfundurinn er, af því að hugtakið höfundur er ekki alveg skýrt í elstu 

matreiðslubókum eins og áður var nefnt. 

Eins og Hallgerður Gísladóttir53 bendir á skrifar Magnús í minningargrein um bróður 

sinn, sem dó 1820, að Marta María hafi tekið Vasakverið saman „…með aðstoð síns 

ektamanns…“, en í sjálfsævisögu sinni segir hann um heimsókn sína til hjónanna 

Þorkels og Önnu Birgitte Fjeldsted í Noregi árið 1784: 

 
… að allt, hvað finnst í matreiðslu-vasakveri, útkomnu á prent á íslenzku árið 1800, undir sál. 

Frúar assessorinnu Mörthu Stephensens nafni er eiginlega hennar [Frú Fjeldsted] fyrirsögn að 

þakka, hverrar M. St. innilega beiddist um allt, sem hér á landi mætti verða vegleiðsla, bæði heldri 

konum og hyggnum í almúgastétt, hvað hann eftir henni smám saman um veturinn uppskrifaði á 

dönsku, sneri því síðan á íslenzku og setti í það form, sem það með sér ber, og fékk seinna meir 

þessa góðu mágkonu sína til á titilblaðinu að láta heita sitt verk, svo sem hennar búsýslunum betur 

hæfandi en hans, og reit sjálfur formálann undir bróður síns nafni.54 

 

Hér er því bent á að Vasakverið sé afskrift og þýðing á frásögn Önnu Birgitte Fjeldsted, 

enda líklega úr matreiðsluhandriti (eða a.m.k. hluta þess) sem hún hafði líklega skrifað 

upp úr öðrum handritum og prentuðum heimildum, s.s. matreiðslubókum. Líklegt er að 

Marta María hafi átt matreiðsluhandrit sem hún hefur samið á sama hátt og Anna 

                                                
51 Vasakverið var endurútgefið af Söguspekingastifti árið 1998 og tilvísanir eru hér í þá útgáfu. 
52 Steingrímur Jónsson 1989:107. 
53 Hallgerður Gísladóttir 1998:34. 
54 Það er ekki alveg ljóst hvenær Magnús skrifaði þessa sjálfsævisögu. Hún birtist fyrst í Tímariti hins 
íslenzka bókmenntafélags, 9. árg., en tilvitnunin er hér sótt í Merkir Íslendingar. Ævisögur og 
minningargreinar II, 1947:67. 
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Birgitte Fjeldsted (sem líka var dönsk). Vafalítið hafa bæði þessi handrit verið notuð 

sem undirstaða Vasakversins. Þar að auki er í textanum bent á „Müllers dönsku 

matreiðslubók“55 – og hér á höfundurinn sennilega við „Carl Müllers nye kogebog“ 

sem kom út í Danmörku árið 1785,56 þ.e.a.s. eftir að Magnús var hjá frú Fjeldsted.  

Þannig má færa rök fyrir því að hluti Vasakversins sé sennilega að meira eða minna 

leyti þýðing (eða frekar endurritun) úr afskriftum af gömlum dönskum og norskum 

matreiðslubókum. Margar konur áttu á 17., 18. og 19. öld svipuð handrit eða 

minnisbækur með uppskriftum og keðjan: handrit → prentuð bók → handrit → prentuð 

bók, gæti vel, eins og Notaker57 bendir á, hafa verið frekar algeng.  

Ég er sammála Hallgerði Gísladóttur58 sem telur að rök vanti fyrir því að taka 

höfundartitilinn frá Mörtu Maríu og lít á hana sem höfund Vasakversins í þessari 

ritgerð.  

Í Vasakverinu er enginn inngangur heldur byrjar megintextinn strax á fyrsta kafla 

Um Uxaslátur. En fremst í bókinni er stuttur texti undir titlinum T.L. (Til lesarans) 

undirritaður af eiginmanni Mörtu Maríu (og bróður Magnúsar) Stefáni Stephensen, en 

í ljósi framannefndra orða má vel ímynda sér að textinn gæti hafa verið skrifaður af 

Magnúsi. Mér finnst eðlilegt að flokka textann sem formála. Í honum afsakar ritari 

formálans, fyrir hönd eiginkonu sinnar, útgáfu Vasakversins „þótt þess upphaflega 

útkast væri henni sjálfri einungis ætlað til minnis.“ En Magnús taldi það myndi ná meiri 

útbreiðslu og ætti heima, eins og titillinn bendir einmitt á „... í nokkuð fleiri heldri 

manna húsum“. Því „[f]yrir þessháttar menn, en ekki eiginlega almúga, er það og 

ætlað“. Höfundar formálans heldur þó áfram og segir: „Samt sem áður vonast, að 

almúgafólk geti hér af margt til hagnaðar og velsæmandi tilbúnings hreinlegs og 

ljúffengs matar numið [...]  þótt meiri partur kversins sé æðri manna borðhaldi 

samboðnari.“59 Hér er mjög augljóslega bent á stéttaskiptinguna í samfélaginu sem 

sjálfsagt endurspeglast í matreiðslunni. En hér er matargerð líka sett í samhengi við 

hreinlæti og að einhverju leyti er vísað á tengslin á milli ljúffengs og hreins matar. Þetta 

er þema sem kemur upp enn og aftur í mörgum bókanna sem hér eru til umræðu. 

Í lok formálans afsakar ritari „orðfæri og stíl“ Vasakversins og bendir á að hann hafi 

lagfært það fyrir eiginkonu sína, þó honum séu „um þessháttar efni mjög svo ótamar 

                                                
55 Marta María Stephensen 1998:24. 
56 Müller 1785 (Kornerup og Vegenfeldt 1978, nr. 821). 
57 Notaker 2001:64 og 2017:62. 
58 Hallgerður Gísladóttir 1999:39. 
59 Stefán Stephensen 1998:1. 
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ritgjörðir.“60  

Það er kannski fyrst og fremst athyglisvert hvað er ekki skrifað í formálanum, þ.e.a.s. 

að ekki er talað um að hve miklu leyti Vasakverið byggir á afskriftum og þýðingum.  

Í Vasakverinu er líka fyrsta myndskreyting í íslenskum matreiðslubókum. Á 

blaðsíðu 88 er einföld mynd af kleinu með tveimur rifum. Ég tel myndina vera byggða 

á skemmtilegum misskilningi. Kleinuuppskriftin er ein þeirra sem er tekin að meira eða 

minna leyti beint úr matreiðslubók Carls Müller, en þegar hann skrifar að skera eigi 

„Tvende ridser“61 (tvö rif) á hann við að gera það tvisvar á sama stað en ekki á tveimur 

stöðum.62 

 

4.2 Ný matreiðslubók ásamt ávísun um litun, þvott o.fl. 

Önnur íslensk matreiðslubók, sem er eftir Þóru Andreu Nikolinu Jónsdóttur, kom út 

árið 1858 og inniheldur, eins og titillinn segir til um, ekki bara matreiðsluþáttinn heldur 

líka kafla um fatalitun og fleira. Þar að auki er svo formáli og tveir kaflar sem greina 

má sem inngangskafla: Um búr og eldhús og Um undirbúning matreiðslu. Sá 

síðarnefndi er þó svo nátengdur matreiðsluhlutanum að ég hef bara flokkað og skoðað 

fyrsta kaflann, Um búr og eldhús, sem inngangskafla.  

Þóra (1814–1861) fæddist í Danmörku, dóttir danskrar móður og íslensks föður. Hún 

ólst upp að hluta til í Danmörku en giftist Íslendingi og bjó á Íslandi.63 

Í formála bendir Þóra á að þörf sé fyrir matreiðslubók á íslensku. Hún segir að 

„[m]örgu sem bókin inniheldur hefi ég snúið úr dönskum matreiðslubókum, er nú þykja 

hinar beztu og fullkomnustu“ og nefnir að hún hafi meðal annarra rita notað Haandbog 

for huusmödre64og Huusmoderen.65  

Varðandi orðaforða segir hún „[...] eigi var ætíð auðvelt að velja orð á íslenzku til 

að þýða rjetti og krásir útlendra; og má vel vera að betur hefði farið að halda hinum 

útlendu nöfnum með þeirri breytingu, sem þau eru þegar farin að læðast með inn í 

                                                
60 Stefán Stephensen 1998:1. 
61 Müller 1785:243. 
62 Sjá líka Boyhus 2013:130. 
63 Hallgerður Gísladóttir 1999:43.  
64 Ég tel líklegast að þetta sé (Án nafns): Haandbog for huusmødre. Praktisk anviisning til Alt, hvad en 
dygtig huusmoder bør vide for at bestyre sit Huus paa den bedste og meest oeconomiske Maade. Gandrup 
1853. (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 514). 
65 Þetta er líklega (Án nafns): Huusmoderen, eller anvisning for unge Fruentimmer, som selv ville 
besørge deres Huusholdning eller veilede i Bestyrelsen af samme. Forfattet efter egen Erfaring med 
tilføjet Angivelse af Maal og Vægt i forhold til Personernes antal. C. Steen 1842. Kom út að minnsta 
kosti í 11 útgáfum (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 469). 
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málið.“66 

Þóra segir að þó að sumum finnist réttirnir í bókinni of fínir og íburðarmiklir er 

markmið hennar ekki að fá fólk til að matreiða fínan mat á hverjum degi, heldur nota 

uppskriftirnar til að „breyta út af hinu vanalega“67 og að hægt sé að sleppa einhverju, t. 

d. útlensku kryddjurtunum.68 

Hallgerður Gísladóttir bendir á að margt í bókinni, t.d. í kaflanum Um búr og eldhús 

sé „nálægt því að vera bein þýðing úr Haandbog for huusmødre.“69 Því miður hef ég 

ekki haft tækifæri til að sannreyna þetta en þessi athugasemd Hallgerðar er athyglisverð 

af því að næstu tvær bækur sem gefnar eru út fylgja þessu sniði og nota svipaðan titil 

og innihald og Þóra í inngangskaflanum. 

Í kaflanum Um búr og eldhús er talað um að þrífa og hreinsa allt vel, bæði húsgögn 

og tól, sérstaklega er bent á að hreinsa vatnið vel. 70 Þetta er mikilvægt af því að: „Allar 

bústýrur skulu láta sjer það mestu varða, að maturinn sje hreinn og bragðgóður“.71  

 

4.3 Kvennafræðarinn  

Kvennafræðarinn eftir Elínu Briem kom fyrst út 1889.72 Bókin var endurútgefin þrisvar 

sinnum; 1891, 1904 og síðast 1911, í hvert sinn aukin og endurbætt. Í engri útgáfu 

bókarinnar er formáli eða eftirmáli73 og ekki heldur sérstaklega tilgreindur 

inngangskafli en ég hef, í samræmi við ofangreinda bók eftir Þóru Jónsdóttur, ákveðið 

að skilgreina fyrsta kaflann, Umgengni í búri og eldhúsi, sem eins konar formála. Ég 

tel kafla tvö, Um suðu á mat, og kafla þrjú, Undirbúningur til matreiðslu m.m., nánar 

tengda matreiðsluhlutanum. Inngangskaflinn, Umgengni í búri og eldhúsi, helst 

óbreyttur í gegnum allar útgáfurnar.  

Kvennafræðarinn inniheldur líka kafla um næringarfræði í miðri bókinni, XVI 

Næringarefnin og samsetning þeirra, sem mætti líka hugsa sem hliðartexta. Þessi kafli 

er líka óbreyttur í öllum útgáfum.  

Elín Briem (1856–1937) lauk kennaraprófi 1883 frá skóla Nathalie Zahle í 

                                                
66 Þóra Jónsdóttir 1858:IV. 
67 Sama:V. 
68 Sama. 
69 Hallgerður Gísladóttir 1999:43. 
70 Þóra Jónsdóttir 1858:4. 
71 Sama:2. 
72 Í sömu útgáfu er þó prentað 1888 á titilblaðið af því að bókin kom fyrst út sem hefti sem kaupandi gat 
síðan látið binda og með síðasta heftinu árið 1889 var svo titilblaðið endurprentað, sem og efnislýsing. 
Sjá Viðauka I, 3 og 3a. 
73 Og er þar með eina bókin án formála eða eftirmála. 
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Kaupmannahöfn. Hún kenndi víðs vegar um landið, síðast við Kvennaskólann í 

Reykjavík þar sem hún starfaði líka við matsölu og ritstörf. Hún ferðaðist nokkrum 

sinnum til nágrannalandanna og kynntist kennslu í hússtjórnarfræðum.74 

Eins og fjöldi útgáfna bendir til varð Kvennafræðarinn útbreiddur og áhrifamikill og 

að sögn Hallgerðar Gísladóttur var hún til „á allflestum heimilum á fyrri hluta 20. 

aldar.“75 Erla Hulda Halldórsdóttir segir að Kvennafræðarinn sé sagður „ hafa átt 

mestan þátt í að bæta mataræði og hreinlæti þjóðarinnar um aldamótin 1900“76 og að 

„áhrif hans á konur [séu] óumdeild.“77 

Kaflinn Umgengni í búri og eldhúsi er, eins og áður var nefnt, að sumu leyti mjög 

svipaður og hjá Þóru Jónsdóttur, þ.e. hann snýst aðallega um þrif í eldhúsi.  

 

4.4 Stutt matreiðslubók fyrir sveitaheimili   

Stutt matreiðslubók fyrir sveitaheimili eftir Þóru Grønfeldt kom út 1906 og útgefandi 

var Þóra sjálf. Þóra, nefnd útgefandi, skrifar stuttan formála og eins og í tveimur 

framantöldum bókum hef ég greint fyrsta kaflann, Um búr og eldhús, sem eins konar 

inngang. 78  

Þóra Þorleifsdóttir (1880–1966) gekk í Kvennaskólann á Akureyri og síðar í 

Mjólkurskólann á Hvítárvöllum þar sem hún kynntist, og seinna giftist, forstjóranum 

og Dananum Hans Grønfeldt, mjólkurfræðingi sem var kominn til Íslands til að veita 

forstöðu skóla um vinnslu mjólkur.79 

Í formálanum byrjar Þóra á því að leggja áherslu á hver markhópur bókarinnar er og 

hvers vegna hún er skrifuð: „Aðaltilgangur minn með bók þessari er sá, að gefa 

sveitakonum kost á íslenzkri matreiðslubók, því alt of fáar slíkar bækur eru prentaðar á 

vora tungu.“80 Hún bendir á að meginhluti bókarinnar sé þýðingar úr tveimur dönskum 

matreiðslubókum: „[...] þeirra frk. Jensen og D. Hansen,81 en sumt úr „Raadgiver for 

                                                
74 Björg Einarsdóttir1986:238. 
75 Hallgerður Gísladóttir 1998:50.  
76 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003:281. 
77 Sama. 
78 Þóra Grønfeldt 1906:3. 
79 Björn Jónsson 1966:22. 
80 Þóra Grønfeldt 1906:3.  
81 Kristine Marie Jensen. 1901. Frk. Jensens kogebog. Det nordiske Forlag. Endurútgefin að minnsta 
kosti 44sinnum (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 554) og (líklegast) Dorthea Hansen. 1875. Kogebog 
for Husmødre af Bondestanden. Wisbech, Kolding. Endurútgefin að minnsta kosti 5 sinnum (Vegenfeldt 
og Kornerup 1978, nr. 362). 
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Hus og Hjem“.“82 Að lokum segist hún vona að bókinni verði vel tekið og biðst 

„velvirðingar á því, sem ábótavant er.“83 

Kaflinn Um búr og eldhús er mjög líkur sambærilegum köflum hjá áðurnefndum 

höfundum, þ.e.a.s. að Þóra talar eins og hinar um hvað er nauðsynlegt að eiga í 

eldhúsinu og hvernig eigi að umgangast hlutina og þrífa þá. Helsti munurinn er í upphafi 

kaflans þar sem Þóra gagnrýnir íslensk sveitaheimili frekar harðlega: 

 
Því miður eru eldhús hjer á landi víða mjög ófullkomin. Jeg get ekki álitið að það sje ætíð 

efnaskorti að kenna, að þau eru ekki betur úr garði gjörð, heldur er það annaðhvort fyrir 

hugsunarleysi eða hreint og beint hirðuleysi.84 

 

4.5 Ný matreiðslubók fyrir fátæka og ríka 

Jóninnubók, eins og hún var stundum kölluð,85 eftir Jóninnu Sigurðardóttur kom fyrst 

út árið 1915. Bókin var endurprentuð 1916 þar sem Ný er fellt úr titlinum, og kom út í 

þremur endurbættum og auknum útgáfum (1927, 1943 og 1945). Umfangsmestu 

breytingarnar koma fram í þriðju útgáfunni (1927) þar sem orðin fyrir fátæka og ríka 

eru felld úr titlinum þannig að bókin hét nú einfaldlega Matreiðslubók. Allar útgáfurnar 

eru með formála eftir höfundinn, nýjum í hverri útgáfu, og í fyrstu og annarri útgáfu er 

líka stuttur eftirmáli, en í þriðju, fjórðu og fimmtu útgáfu er þessu efni breytt í kafla 

með heitinu Nokkur ráð og leiðbeiningar. Jóninnubók er fyrsta bókin sem nær miklum 

vinsældum og útbreiðslu eftir bók Elínar Briem og seldist í meira en 30 ár.86  

Jóninna Sigurðardóttir (1879–1962) stundaði nám í hússtjórn, fyrst í Noregi og síðar 

í Danmörku, bæði í Kaupmannahöfn og Ankerhus í Sorø. Hún ferðaðist með 

matreiðslunámskeið (svokallaða farkennslu) og stofnaði árið 1907 matreiðsluskóla á 

Akureyri. Veturinn 1913–1915 hélt hún námskeið í matreiðslu á CarolineRest. Frá 1915 

til 1945 rak hún Hótel Goðafoss á Akureyri. 

Í formála bendir Jóninna á að bókin hafi upprunalega verið hugsuð sem lítill 

bæklingur til notkunar á námskeiði sem hún kenndi á Caroline Rest, en hann „stækkaði 

[...] töluvert [...] og er nú orðinn miklu ýtarlegri enn upprunalega var fyrirhugað.“87 

                                                
82 Líklegast á hún við fylgirit sem kom út með danska tímaritinu Illustreret Familie-Journal að minnsta 
kosti á tímabilinu 1891–1902. 
83 Þóra Grønfeldt 1906:3. 
84 Sama:5. 
85 Hallgerður Gísladóttir 1999:45. 
86 Í formála fjórðu útgáfu segir Jóninna að bókin hafi „aldrei selzt eins mikið á einu ári og 1941“ (Jóninna 
Sigurðardóttir 1943:5). 
87 Jóninna Sigurðardóttir 1915:I. 
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Jóninna bendir á að uppskriftirnar séu blanda af því sem hún hefur lært í útlenskum 

matreiðsluskólum, því sem hún hefur þýtt úr útlendum matreiðslubókum og því sem 

hún hefur samið sjálf, en allt hefur verið „prófað í heimahúsum og við marga ára 

kennslu í matreiðslu“.88 Jóninna er undantekning varðandi rétta heimildanotkun og 

vísar nákvæmlega í upprunaheimildirnar þegar hún segir að hitaeiningar matvælanna 

séu teknar „að miklu leyti“89 eftir tveimur dönskum bókum90 „en sumpart eftir“91 

tveimur þýskum.92 

Síðast í formálanum í fyrstu og annarri útgáfu talar Jóninna um innflutt matvæli:  

 
Ég vil hvetja allar húsmæður til að kynna sér ýms matvæli er bókin tilnefnir, sem hingað til hafa 

lítið flust hingað til lands eins og t.d. grahamsmjöl eða ósigtað hveiti, mannagrjón, bókhveitigrjón, 

gráar og brúnar baunir, margskonar grænmeti, ávexti o. fl. Vegurinn til að hægra verði að afla sér 

þessara bragðgóðu og hentugu matvæla er sá, að eftirspurn eptir þeim vaxi við verzlanirnar.93 
 

Þessi boðskapur er svo endurtekinn í lok eftirmála í fyrstu og annarri útgáfu með 

benditákni sem er eina myndskreytingin í bókinni. Í sama eftirmála talar Jóninna 

skemmtilega beint til lesandans:  

 
Þegar við erum búnir, lesari góður, að matreiða eitthvað af þeim réttum, sem hér eru skráðir að 

framan, þá þurfum við að hugsa eitthvað fyrir að bera þá á borð.94  

 

Í eftirmálanum eru líka leiðbeiningar um gerð matseðla, bæði fyrir þriggja og fjögurra 

rétta miðdegisverði og fyrir fisk- og kjötlausa miðdegisverði og hvernig megi leggja á 

borð.  

Allar útgáfur eru sem sagt með nýjum formála, með uppfærðum upplýsingum sem 

m.a. snúast um fjárstyrki fyrir tiltekna útgáfu og rök fyrir endurútgáfu.  

Þriðja útgáfan frá 1927 var mikið endurbætt og þar segir Jóninna frá því að hún hafi 

ferðast um Danmörku og Noreg og heimsótt „alla helstu matreiðsluskóla í þeim 

löndum“95 til undirbúnings fyrir bókina. Enn fremur segir hún: „Hinar fyrri útgáfur af 

                                                
88 Jóninna Sigurðardóttir 1915:II. 
89 Sama:I. 
90 Mikkel Hindhede. 1907. Økonomisk kogebog. København (Vegenfeldt og Kornerup 1978, nr. 420.) og 
1904 5´te Beretning fra Dr. Hindhedes Kontor for Ernæringsundersøgelser. København. 
91 Jóninna Sigurðardóttir 1915:I.  
92 Carl Flügge. 1912. Grundriss der Hygiene. Leipzig; Hueppe. 1899. Handbuch der Hygiene. Berlin. 
93 Jóninna Sigurðardóttir 1915:II. 
94 Sama:265. 
95 Sami 1927:3. 
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matreiðslubók minni hefi jeg samið meira af verklegri reynslu en vísindalegri þekkingu, 

enda hefir þeim verið tekið með ánægju, skilningi og samúð af íslensku kvenþjóðinni 

[...]“.96 Að mínu mati er þetta mjög athyglisvert þar sem Jóninna bendir hér bæði á 

þróun heimilisstarfa og matreiðslu frá verkmennt í átt til fræðigreinar97 og sömuleiðis 

á eins konar samskipti á milli höfundar og lesenda matreiðslubókanna. Í þriðju útgáfu 

er líka talað um orðaforða og notkun nýyrða frá Orðanefnd Verkfræðingafélagsins sem 

var stofnuð 1919 „til að hreinsa og bæta málið.“98 Jóninna endar með því að tala beint 

til lesenda og biðja þá að benda sér á mögulega galla á uppskriftunum. Í formála fjórðu 

útgáfu bætir Jóninna við eilitlu um matseðla og hvetur til tilbreytni í matreiðslunni og 

að blanda ekki „of mörgum tegundum í einn og sama réttinn“.99 Í fimmtu útgáfu er svo 

bætt við lista yfir „[h]elztu erlend heiti í bókinni“100 aftast. 

Matreiðslubók Jóninnu er fyrsta dæmið í sögu íslenskra matreiðslubóka um að annar 

en aðalhöfundurinn skrifi inngangskafla og er það læknirinn Steingrímur Matthíasson 

sem skrifar kafla sem nefnist Heilsufræðislegur inngangur. Eins og Notaker bendir á er 

orðið algengt á seinni hluta 19. aldar að læknar eða efnafræðingar101 skrifi formála og 

að því leyti færist einhvers konar fræðilegur blær yfir bókina.102 Þessi heilsufræðilegi 

inngangur helst að flestu leyti óbreyttur í gegnum öll útgáfuárin nema hvað undirkafli 

um bætiefni bætist við í þriðju útgáfu og á sama tíma falla út undirkaflarnir Hvaða fæða 

er ódýrust? og Hve mikinn mat þurfum vér í hverri máltíð?  

Steingrímur Matthíasson (1876–1948) útskrifaðist frá Kaupmannahafnarháskóla 

1902 og var héraðslæknir fyrst í Reykjavík og seinna á Akureyri en vann síðustu 

æviárin í Danmörku. Hann var virkur og vinsæll rithöfundur og skrifaði alþýðlegar 

handbækur um læknisfræði og greinar í dagblöð og tímarit.103 

Þó að kaflinn sé fyrst og fremst um næringarfræði er áhugavert hversu margt er líkt 

innihaldi inngangskaflanna í matreiðslubókum þeirra Þóru Jónsdóttur, Elínar Briem og 

                                                
96 Jóninna Sigurðardóttir 1927:4. 
97 Þróun matreiðslu og hússtjórnar (e. domestic science og household economy) sem sérstöku fagi og 
fræðigrein hefur verið lýst t.d. hjá Notaker 2017:19 og 117–123. 
98 Jóninna Sigurðardóttir 1927:4. Orðanefnd Verkfræðingafélagsins gaf út orðaskrár fyrir ýmis 
fræðasvið, t.d. Skrá um orð úr viðskiptamáli sem var fyrst birt í Lesbók Morgunblaðsins 3. okt. 1926, 
bls. 2–6, og síðar í litlu sérprenti; Orð úr viðskiptamáli eftir Orðanefnd Verkfræðingarfjelagsins 
(Reykjavík 1927). 
99 Jóninna Sigurðardóttir 1943:5. 
100 Sami 1945:224. 
101 Hér ber að nefna að enska heitið chemist getur bæti átt við íslensku heitin efnafræðingur og 
lyfjafræðingur. 
102 Notaker 2017:211. 
103 Ástríður G. Eggertsdóttir. 1948:4. 
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Þóru Grønfeldt eins og undirtitlar í kafla Steingríms, Hreinlæti í matreiðslu og 

Þrifnaður í eldhúsi, bera vitni um.  

Steingrímur reynir, eins og titillinn á 1. og 2. útgáfu bókarinnar bendir til, að tala til 

allra, bæði fátækra og ríkra. Hann segir t.d. að „tafla er sýnir næringargildi matvæla 

eptir verði“ sé „einkar fróðleg fyrir fátækt fólk, því þegar litið er í aðra hönd, má 

smekkurinn eigi ætíð ráða, heldur verður að íhuga, hvaða fæða fáist fyrir minnst verð, 

sem jafnframt gefur líkamanum næga orku“104, en oftast er gert ráð fyrir stærri 

heimilum með matselju eða eldhússtúlku.105 Áhuginn fyrir því að tengja næringarfræði 

og heilsu við hagsýni er vel þekkt á þessum tíma og kemur kannski best fram í greininni 

Matur er mannsins megin eftir Jónínu Sigurðardóttur Líndal (1888–1950) sem birtist 

1915 í Búnaðarritinu.106 Greinin er að mestu leyti kynning á kenningum danska 

læknisins Mikkel Hindhede og tilraun til að nota þær við íslenskar aðstæður; gerð 

matseðla og samningu uppskrifta og lýsingu næringarinnihalds. Jónína skrifar: 

 
Eitt af áhugamálum menningarþjóðanna er því fræðslan um matinn og þarfir líkamans í því efni, 

með öðrum orðum, hvernig þessum þörfum hans verði full-nægt á sem fullkomnastan en þó 

fyrirhafnarminstan hátt. Sem brautryðjendur í því máli má telja ýmsa góða lækna, og nú á síðustu 

árum Dr. M. Hindhede, er mikið hefir reynt og ritað um það efni.107 

 

Mikkel Hindhede (1862–1945) var mjög áhrifamikill á sínum tíma. Hann stjórnaði 

næringarrannsóknum fyrir danska ríkið og gerði sér far um að uppfræða almenning um 

boðskap sinn. Bók hans Økonomisk kogebog kom út í mörgum útgáfum.108 

Aðalboðskapur Hindhede var að borða minna prótein, eða eggjahvítuefni eins og það 

var kallað, og meira af grænmeti, kartöflum og brauði. Hann vann líka mikið á móti 

neyslu kaffis, áfengis og tóbaks. Þó að Steingrímur nefni hann ekki beint tel ég að 

tónninn í skrifum hans og hugmyndir sýni mikil áhrif frá Hindhede. Þetta kemur t.d. 

fram í andstöðu Steingríms við kaffidrykkju þegar hann segir:  

 

 

                                                
104 Steingrímur Matthíasson. 1915:7. 
105 Sama:13. 
106 Búnaðarrit 1915(3):227–239. Greinin var líka gefin út sem lítið sérprent sem þó fellur utan ramma 
þessarar athugunar af því að hún er styttri en 20 blaðsíður. Sjá Viðauka I, 6. 
107 Jónína Sigurðardóttir Líndal:1915:227. 
108 Økonomisk kogebog eftir Mikkel Hindhede kom fyrst út árið 1907 hjá Gyldendal. Bókin var 
endurútgefin að minnsta kosti 16 sinnum, frá og með 16 útgáfu með titlinum Dyrtids-kogebog 
(Vegenfeldt og Kornerup nr. 420 og 417). 



 25 

Kaffið er hrein og bein munaðarvara, því að í því er engin næring […] Það munu eigi miklar ýkjur, 

að á fjölda mörgum heimilum sé kaffið borið fram þrisvar til fjórum sinnum á dag. Þessi óþarfi 

þarf að leggjast niður, því að of mikil kaffidrykkja veiklar taugarnar og meltingarfærin. Og allir 

vel viti bornir menn eiga þar að auki að sjá sóma sinn í því að kasta ekki peningum sínum á glæ.109  
 

Breytingarnar í 3. útgáfu 1928 endurspegla tímann þegar vítamínin voru uppgötvuð110 

og þar með enn aukin og betri rök fyrir að borða meira grænmeti. Steingrímur bendir á 

greinina Bætiefni fæðunnar í Almanaki Þjóðvinafélagsins frá 1926 eftir Gunnlaug 

Claessen þar sem a-, b-, c- og d-vítamín eru nefnd og hvatt til meiri grænmetisneyslu. 

 

4.6 Matreiðslubók: leiðbeiningar handa almenningi  

Matreiðslubók: leiðbeiningar handa almenningi eftir Fjólu Stefánsdóttur kom út 1916. 

Bókin er án formála en með stuttum eftirmála og inngangi. 

Fjóla Stefánsdóttir (1887–1949) var, eins og sagt er á titilblaði matreiðslubókarinnar, 

forstöðukona Húsmæðraskólans á Ísafirði. Hún fór í nám við 

Húsmæðrakennaraskólann Ankerhus í Sorø í Danmörku. Síðar varð hún ráðskona á 

Vífilsstöðum og rak eigin matvöruverslun ásamt gisti- og veitingahúsi í Reykjavík. 111  

Í eftirmálanum segir Fjóla: „Það er ósk mín, að þetta litla kver mætti koma þeim að 

haldi, er leiðbeininga þurfa í hversdagslegri matreiðslu. Ég hefi valið réttina svo, að 

sem flestir hafi efni á að veita sér þá, en maturinn þó boðlegur hverjum sem er.“112 Hún 

segir ennfremur: „Víðast hvar hefi ég nefnt smjörlíki í smjörs stað, og er það gert vegna 

þess, að bezta tegund smjörlíkis er talsvert ódýrari en íslenzkt smjör, og er smjörið þó 

mjög misjafnt að gæðum.“113  

Fjóla segist ekki hafa næringarefnatöflur við höndina en „sumstaðar hefi ég sett gildi 

matartegunda í tölum, og eru þær tölur ýmist teknar eftir mag. R. Kjennenid og Dr. C. 

Steen „Kost – Lære“, eða prófessor Dr. Med. Chr. Jürgensen „De Menneskelige 

Födemidlers Procentvise Kemiske Sammensetning.““114  

                                                
109 Steingrímur Matthíasson. 1915:16. 
110 Þá höfðu vítamínin verið uppgötvuð frá 1912 og áfram, og á íslensku fengið heitið „bætiefni“. 
111 Hannes Guðmundsson: 1949:4. 
112 Fjóla Stefánsdóttir 1916:153. 
113 Sama. 
114 Hér er líklega átt við þessi rit: Reichborn-Kjennerud og Caroline Steen. 1908. Kostlære. 
Aschehoug, Kristiania. Endurútgefin 1914 og 1919; Christian Jürgensen. 1888. Grafisk Fremstilling af 
de menneskelige Fødemidlers og nogle Spisers kemiske Sammensætning. Endurútgefin 1896, 1902, 
1905, 1908, 1913, 1916 og 1921. 
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Inngangurinn, sem er að mörgu leyti með sama sniði og hjá Þóru Jónsdóttur, Elínu 

Briem og Þóru Gröndal, fjallar um hreinlæti, næringarfræði og nauðsynjahluti í 

eldhúsinu. En hér er eitt öðruvísi; innihald inngangsins er tekið saman í fimmtán svo 

kallaðar eldhúsreglur sem settar eru upp fremst í bókinni. Þessar reglur áttu húsmæður 

að skrifa niður og hengja upp í eldhúsinu til leiðbeiningar.115 Dæmi um eldhúsreglu má 

nefna: „2. Hafið eldhúsið hreint, áður en byrjað er að elda og sjáið um, að altaf sé 

þrifalegt á eldhúsborðinu“116 og „15. Ákveðinn staður fyrir hvern hlut, og hver hlutur á 

sínum stað.“117 

 

4.7 Ódýr fæða, Leiðbeining um matreiðslu á síld og kræklingi 

Fiskifélagið gaf út bæklinginn Ódýr fæða – Leiðbeining um matreiðslu á síld og 

kræklingi árið 1916 og er það sennilega fyrsta sérhæfða íslenska matreiðslubókin og 

líka sú fyrsta sem er þýðing í heild sinni. Bókin er reyndar þýðing á tveimur norskum 

bæklingum118 og er með stuttum formála eftir þýðandann, Matthías Ólafsson, ráðunaut 

(1857–1942). 

Í formálanum er sagt að bókin sé gefin út til að styðja við neyslu á síld og kræklingi 

á Íslandi: „Er vonandi að útgáfa þessa bæklings verði til þess, að þessar tvær 

fæðutegundir verði meira notaðar hér eftir en hingað til og væri þá tilgangi 

Fiskifélagsins náð.“119 Um tungumálið segir Matthías:  

 
Um þýðinguna get eg verið fáorður. Eg hefi með vilja haldið hinum útlendu nöfnum af ýmsum jurtum 

og kryddi. Þær eru að jafnaði seldar í verzlunum með þeim nöfnum og því handhægast að nota til 

þess að flýta fyrir afgreiðslunni við kaup á þeim.120  

 

Í lok formálans talar Matthías um notkun krydds og jurta: „Það er vitaskuld að fleiri 

eða færri tegundum af kryddi eða jurtum má sleppa við tilbúning hvers réttar, en að 

sjálfsögðu verður rétturinn þá heldur ekki eins ljúffengur.“121  

 

                                                
115 Fjóla Stefánsdóttir 1916:3–4. 
116 Sama:3. 
117 Sama:4. 
118 Balchen, Antonette, og Fleischer, Kaia. 1908. Billig Mad, Opskrifter paa Retter af Sild. Bergen; [Án 
höfundar]. [Án ártals]. Opskrifter paa Retter Af Blaaskjæl. [Án útgefanda, án útgáfustaðar]. 
119 Ódýr fæða, leiðbeining um matreiðslu á síld og kræklingi 1916:III. 
120 Ódýr fæða, leiðbeining um matreiðslu á síld og kræklingi 1916:IV. 
121 Sama. 
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4.8 100 réttir matar  

Bæklingurinn 100 réttir matar eftir Guðmundu Nielsen frá 1929 er frekar stuttur og 

inniheldur, eins og titillinn gefur til kynna, 100 uppskriftir en þeim er skipt niður í tíu 

kafla með tíu réttum í hverjum.  

Guðmunda Nielsen (1885–1936) var dóttir dansks kaupmanns á Eyrarbakka og átti 

íslenska móður. Hún sótti tónlistar- og verslunarnám í Danmörku og starfaði sem 

organisti og rak verslun á Eyrarbakka.  

Í formála segist Guðmunda hafa sér „til gagns og gamans safnað 

mataruppskriftum“.122 Hún talar um „húsmæður og matreiðslukonur“123 og er því ein 

af þeim fyrstu til að benda á konur sem hafa atvinnu af matreiðslu. Guðmunda skrifar: 

„Um málið á kverinu vil ég sem minnst segja“124 en samt snúast 11 af 28 línum í 

formálanum einmitt um þetta atriði. Hún segir að sér finnist málfarinu í bókinni um 

margt „ábótavant, en ég hugga mig við þá staðreynd, að það er hægara um að tala en í 

að komast að þýða mataruppskriftir á sæmilega íslenzku, nema það þá með sérstakri 

yfirlegu og aðstoð nýyrðinga.“125 En af því „að ýms nýyrði á þessu sviði eru illa 

þokkuð“126 og „slík orð sáralítið notuð í daglegu tali enn sem komið er“127 hefur hún 

ákveðið „að nota [ekki] þau sem til eru, t.d. á ýmsum ávöxtum og grænmeti“.128 

Guðmunda vonast til að þetta verði ekki „ásteytingarefni“129 en hún „býst við að þetta 

kver verði eftir nokkur ár fallið í gleymskunnar djúp og aðrir muni þá betur gera.“130 Á 

þessa leið bendir hún á skemmtilegan hátt á að hún lítur á sjálfa sig í einhvers konar röð 

matreiðslubókahöfunda sem vinna að sífelldri þróun matreiðslulistarinnar. 

 

4.9 150 jurtaréttir 

150 jurtaréttir eftir Helgu Sigurðardóttur kom út árið 1932 og var endurútgefin, aukin 

og endurbætt 1934. Helga skrifar sjálf formála að báðum útgáfum. 

Helga (1904–1962) lauk húsmæðrakennaraprófi í Kaupmannahöfn árið 1926. Hún 

kenndi í Austurbæjarskóla og var stjórnandi Húsmæðrakennaraskóla Íslands frá stofnun 

árið 1942 og allt til 1961. Án efa er Helga einn áhrifamesti matreiðslubókahöfundur 

                                                
122 Guðmunda Nielsen 1929:3. 
123 Sama. 
124 Sama. 
125 Sama. 
126 Sama. 
127 Sama. 
128 Sama:3–4. 
129 Sama:4. 
130 Sama. 
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Íslands á tímabilinu ásamt þeim Elínu Briem og Jóninnu Sigurðardóttur. „Fröken Helga 

Sigurðardóttir skólastjóri er sá rithöfundur íslenzkur, sem mikilvirkastur hefir verið að 

skrifa matreiðslubækur. Vann hún á því sviði þarft verk og tímabært“, skrifar Vigdís 

Jónsdóttir árið 1966.131  

Þetta er ekki fyrsta bók Helgu; áður hafði hún gefið út Bökun í heimahúsum (1930) 

sem þó er ekki meðtalin í þessari ritgerð. Hún skrifaði samtals 18 bækur og bæklinga 

um matreiðslu. Af þeim eru sex teknar með í þessari ritgerð. 

Í formála að fyrstu útgáfu 150 jurtarétta skrifar Helga: „Tilgangurinn með þessu riti 

er sá, að gefa þeim, er lítt eru vanir jurtafæðu, nokkrar leiðbeiningar um notkun hinna 

helztu matjurta, sem hægt er að rækta hér á landi eða vaxa villt.“132 Hún tengir 

matreiðsluna við garðyrkju og hvetur menn til að rækta til eigin notkunar og bendir á 

að jurtafæði sé hollt og bætiefnaríkt og innihaldi kolvetni sem ekki er hægt að fá úr kjöti 

og fiski. Með garðjurtum, ásamt hráefni úr dýraríkinu, megi búa til „herramannsrétti, 

er fyllilega eru sambærilegir við fínustu kræsingar, er menn hafa erlendis.“133 Hún 

bendir enn fremur á „að þær jurtir sem ræktaðar eru í norðlægum löndum, séu 

sérstaklega ríkar af kryddi og bætiefnum.“134  

Í formála annarrar útgáfu segir Helga að bókin hafi verið endurprentuð af því að hún 

hefur verið vinsæl, uppseld og eftirspurð. Hér skrifar hún líka aðeins um tungumálið: 

„Eins og í fyrri útgáfunni hefi ég notað íslensk heiti af jurtunum, þar sem þau eru til. 

En fremst í hverjum kafla eru útlendu nöfnin, sem notuð eru í daglegu tali, í svigum.“135 

Útlendu nöfnin eru reyndar öll dönsk. 

 

4.10 Kaldir réttir og smurt brauð  

Kaldir réttir og smurt brauð, með nokkrum ábætisréttum frá 1933 er þriðja bók Helgu 

Sigurðardóttur og sem fyrr gefin út á kostnað hennar sjálfrar. Bókin er án inngangs en 

með mjög stuttum formála og í honum bendir Helga á velgengni tveggja fyrstu bóka 

sinna og er það ástæðan fyrir því að hún treystir sér til að gefa þessa bók út og þá ekki 

síður vegna þess að hún hefur sumarið áður (1932) kynnt sér „nýjustu aðferðir á þessu 

sviði á Norðurlöndum.“136 Hún segir að það sé hægt að gera kaldan mat skrautlegan 

                                                
131 Vigdís Jónsdóttir 1966:VIII. 
132 Helga Sigurðardóttir 1932:3. 
133 Sama. 
134 Sama. 
135 Sami 1934:2. 
136 Sami 1933:3. 
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„því fátt af heimilisstörfum hefir eins mikla þýðingu og fallega framreiddur matur“.137 

 

4.11 Lærið að matbúa, Matreiðslubók og ágrip af næringarefnafræði 

Fyrsta bókin sem beinlínis er ætluð til kennslu í matreiðslu og kom út með meðmælum 

frá Skólaráði barnaskóla Reykjavíkur er Lærið að matbúa eftir Helgu Sigurðardóttur 

sem kom fyrst út 1934 og var endurútgefin 1943, 1950 og 1959. Helga skrifar formála 

að öllum útgáfum, og líka Ágrip af næringarefnafræði í fyrstu útgáfu. Ágripið var 

yfirlesið af lækninum Jónasi Sveinssyni (1895–1967)138 sem í annarri útgáfu skrifar 

þennan kafla sjálfur, nú með heitinu Stutt ágrip af næringarfræði. Hann er því annar 

íslenski læknirinn sem skrifar kafla í matreiðslubók. Ágripið, sem er hefðbundin 

næringarfræði, breyttist ekki mikið í gegnum útgáfurnar, en jókst í annarri og þriðju 

útgáfu.139 Í bókinni er þar að auki kafli sem ber heitið Inngangur og er eftir Helgu sjálfa 

þar sem sagt er frá uppvaski, hreingerningu og skipulagningu eldhússtarfsins. 140 

Kaflinn helst að mestu leyti óbreyttur í seinni útgáfum, nema í þriðju útgáfu þar sem 

bætt er við 10 sjálfsögðum reglum í byrjun kaflans. Í þessum reglum er tekið saman í 

stuttu máli margt af því sem þegar hefur verið sagt áður um umgengni í búri og eldhúsi. 

Sem dæmi má nefna: „4. Góð loftræsting á að vera í eldhúsinu og að sjálfsögðu á öllu 

heimilinu.“ og „7. Hafið hæfilega mikil eldhúsáhöld í eldhúsinu og hvern hlut á sínum 

stað.“141 Reglurnar minna á þær reglur sem Fjóla Stefánsdóttir setti fram í 

matreiðslubók sinni árið 1916.142 

Eins og áður var nefnt (í kafla 2.2) er erfitt að greina á milli matreiðslubóka til 

kennslu og annarra matreiðslubóka og Helga talar sjálf um þetta. Í formála að fyrstu 

útgáfu bendir Helga á hina „miklu þörf, sem verið hefur á kennslubók til notkunar við 

kennslu í matreiðslu í barnaskólaeldhúsum og húsmæðraskólunum.“143 Hún segir að 

bókin sé ætluð til kennslu en bætir við: „og sem leiðarvísir fyrir konur, er vilja afla sér 

fræðslu í þessum efnum.“144 Sömuleiðis segir hún í formála að þriðju útgáfu: „Einnig 

vona ég og óska að bókin verði mikil hjálp fyrir ungar húsmæður, og þá er tilgangi 

                                                
137 Sama. 
138 Jónas Sveinsson (1895–1967) var menntaður á Íslandi og í Austurríki, en kom líka við í 
Kaupmannhöfn. 
139 1. útg. 1934:10–18; 2. útg. 1943:5–20, 3. útg. 1950:5–21. 
140 1. útg. 1934:5–9; 2.útg. 1943:21–25, 3. útg. 1950:22–27. 
141 Helga Sigurðardóttir 1950:22. 
142 Fjóla Stefánsdóttir 1916:3–4. 
143 Helga Sigurðardóttir 1934:3. 
144 Sama. 
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hennar náð.“145 

Hún segir í fyrstu útgáfunni að hún hafi „að nokkru stuðzt við útlendar bækur, en þó 

alls staðar tekið tillit til íslenzkra staðhátta og þeirra fæðuefna, er vér notum 

aðallega.“146 Hvaða bækur og hvaða staðhætti nefnir hún því miður ekki. Í formála að 

annarri og þriðju útgáfu er talað um að bókin hafi verið uppseld „en þó alltaf eftirspurn 

eftir alhliða matreiðslubók.“147 

 

4.12 Rafsuða – Nútíma matreiðsla við rafmagn. Leiðarvísir handa heimilum 

Bæklingur með uppskriftum og leiðbeiningum um notkun rafmagns var gefin út af 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur 1937 með heitinu Nútíma matreiðsla við rafmagn. 

Leiðarvísir handa heimilum á titilblaðinu en Rafsuða á kápunni. Bókin er þýdd úr 

norskum bæklingi eftir P. Haukaas og er með mörgum myndskreytingum sem líklegast 

eru teknar úr norska bæklingnum. 

Ónafngreindur þýðandi skrifar stuttan formála þar sem sagt er: „Efninu hefur ekki 

verið breytt í neinu verulegu atriði í þýðingunni og er því matreiðslan sniðin við venju 

í Noregi, en munurinn er orðinn svo lítill, við það sem tíðkast hér á landi, einkum í 

kaupstöðum, að ekki þótti ástæða til að breyta neinu.“148 

 

4.13 160 fiskréttir  

160 fiskréttir eftir Helgu Sigurðardóttur kom út 1939. Helga skrifar sjálf formálann og 

byrjar með stuttu sögulegu yfirliti um fiskneyslu á Íslandi. Hún segir að 

geymsluaðferðir og matreiðsla fisks nú sé breytt en „[é]g tel ekki rétt, að hin gamla og 

góða matreiðsla og aðgerð fiskjarins, sem er sérkennileg fyrir okkar íslenzku þjóð, falli 

í gleymskunnar dá“.149 Hún hvetur hér líka til aukinnar neyslu grænmetis: „við verðum 

að venja okkur við að borða grænmeti með fiski, að minnsta kosti að sumrinu“150. Í 

lokin segir hún að hún hafi verið þrjú ár að undirbúa bókina sem hún vonast til að „megi 

verða íslenzkum húsmæðrum leiðarvísir við hin daglegu störf matreiðslunnar, jafnt 

fátækum sem ríkum.“151 

 

                                                
145 Helga Sigurðardóttir 1950:4. 
146 Sama. 
147 Sami 1942:4 
148 Malde, P. Haukaas 1937:3. 
149 Helga Sigurðardóttir 1939:4. 
150 Sama. 
151 Sama:5 
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4.14 Grænmeti og ber allt árið – 300 nýir jurtaréttir 

Grænmeti og ber allt árið eftir Helgu Sigurðardóttur kom fyrst út 1940 og var 

endurútgefin tvisvar, 1941 og aftur 1944. Undirtitlinum 300 nýir jurtaréttir var bætt við 

í nokkrum útgáfum og allt árið sleppt í síðustu útgáfu.152 

Segja má að Helga hafi sífellt lagt áherslu á útbreiðslu grænmetis og jurtarétta. Í 

bæklingnum Grænmetisréttir skrifar Helga: „Tilgangurinn með blaði þessu er að gefa 

nokkrar bendingar um notkun matjurta. Það er aðallega viðauki við bók mína um 

jurtarétti“153 og í formála þessarar bókar bendir Helga á bókina sína 150 jurtaréttir sem 

hún segir lengi hafa verið ófáanlega.154 Eins og nefnt var hér að framan hvetur hún líka 

til aukinnar grænmetisneyslu í fiskbókinni sinni.  

Í formálanum er lögð áhersla á mikla þróun undanfarinna ára í geymsluaðferðum 

grænmetis, þannig að nota mætti grænmeti allt árið. Bókin er þó alls ekki bara sultu- 

eða niðursuðubók, heldur inniheldur hún marga hráa grænmetisrétti og líka rétti þar 

sem fiskur og kjöt er notað. Helga leggur áherslu á „uppskrifir að matarréttum, sem því 

nær eingöngu eru notuð innlend efni í“155 og hún nefnir í því sambandi sérstaklega 

skarfakál, njóla og fjallagrös. Eins og í bókinni 150 jurtaréttir frá 1932 tengir hún 

saman matreiðslu og garðyrkju og segist vonast til „að allar húsmæður landsins sjái 

nauðsyn þess á þessum erfiðu tímum að hagnýta sér sem bezt allt það sem land vort 

getur gefið oss, og að rækta sem mest af grænmeti“.156 Í fjórðu útgáfu bætir Helga við 

stuttum eftirmála, þar sem hún segist hafa notað bókina við kennslu í 

Húsmæðrakennaraskóla Íslandi.157 

 

4.15 Matreiðslubók  

Helga Thorlacius gaf út bók með hinum einfalda titli Matreiðslubók árið 1940. Á 

blaðsíðu tvö er ljósmynd af höfundi.158 Stuttur formáli er skrifaður af lækninum Bjarna 

Bjarnasyni og inngangur af Helgu sjálfri. 

Helga Thorlacius (1868–1941) vann sem matreiðslukona í Reykjavík, þ. á m. í sjö 

ár sem ráðskona hjá franska sendiherranum í Reykjavík,159 og rak eigin matvöruverslun 

                                                
152 Þá hafði verið gert grín að heitinu ber allt árið. 
153 Helga Sigurðardóttir 1937:2. 
154 Sami 1940:3. 
155 Sama:4. 
156 Sama:4. 
157 Sami 1944:196. 
158 Í fyrsta sinn í íslenskri matreiðslubók. 
159 Halldóra Bjarnadóttir 1932:39. 
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árið 1916.160 Hún stundaði vinnu og nám í Kaupmannahöfn, m.a. í Tívolí hjá franska 

matreiðslumeistaranum August Escofier161 og í auglýsingum segist hún gera rétti eftir 

bók hans og leiðbeiningum.162 Á seinni árum rak hún eigin matreiðsluskóla í Reykjavík 

og hélt matreiðslunámskeið víða um land. Hún hafði mikinn áhuga á nýtingu íslenskra 

jurta til matargerðar og hélt sérstök námskeið í því.163 Hún gerði tilraunir með 

fjallagrasakonfekt164 og óáfengt vín úr íslenskum berjum og jurtum.165 Hún var með 

sýningar166 og uppákomur með matreiðslu íslensks hráefnis.167 Hún sótti um styrk frá 

Alþingi, bæði fyrir námskeiðin168 og seinna til að gefa bókina út.169  

Bjarni Bjarnason (1901–1975), sá er ritaði formálann, tók læknispróf við Háskóla 

Íslands og stundaði framhaldsnám m.a. í Kaupmannhöfn. Hann er þriðja dæmið um 

lækni sem skrifar í matreiðslubók. Það er þó einkennilegt að Bjarni talar ekki í þessum 

stutta formála sérstaklega sem læknir eða um næringar- eða heilsumál, að minnsta kosti 

ekki beint, heldur er hann fyrst og fremst að tala almennt um notkun íslenskra jurta. 

Hann telur að bókin verði „að því leyti brautryðjandi, að hún kennir þeim sem lesa hana 

að nota íslenzkar nytjajurtir meira en tíðkazt hefir, bæði með því að blanda þeim öðrum 

fæðutegundum og búa til úr þeim sjálfstæða rétti og drykki.“170 Eins og Sigurbjörg 

Hólmarsdóttir bendir á kemur þjóðerniskennd sterkast fram í texta Bjarna af öllum þeim 

textum sem hún skoðar.171 Læknirinn Skúli V. Guðjónsson hafði til dæmis sagt talsvert 

meira um næringargildi jurtanna í meðmælum um eitt námskeiða Helgu sem birt var í 

Morgunblaðinu.172  

Í innganginum sem Helga skrifar sjálf er aftur á móti bara fjallað um borðsiði og 

hvernig borðhaldið á að vera. „Vel búið matborð þarf ekki að vera dýrt, ef það er 

undirbúið af smekkvísi og nákvæmni“173 eru upphafsorð hennar og síðan talar hún um 

hvernig allur borðbúnaður á að vera „[v]el gljáandi“174 og hvernig lagt er á borð. „Ef 

                                                
160 Ljúffengisvöruverzlun 1916:3. 
161 Dagbók 1930:11.  
162 Góð matreiðsla 1930:11.  
163 Námsskeið Helgu Thorlacius: Fræðsla um tilbúning íslenzkra jurtarétta 1936:1.  
164 Annáll 1937:1. 
165 Pjetur Sigurðsson 1939:5. 
166 Matreiðsla: Sýning og námskeið í því að hagnýta íslenskt grænmeti 1931:6. 
167 Dagbók. 1932:4. 
168 Guðrún Lárusdóttir 1934.  
169 Sami 1938.  
170 Bjarni Bjarnason 1940:5. 
171 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir 2015:86-87. 
172 Tilkynning frá stjórn íslensku vikunnar á Suðurlandi 1935:4. 
173 Helga Thorlacius 1940:7.  
174 Sama.  
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súpan er ausin upp við borðið, eru djúpu diskarnir látnir í bunka við sæti húsfreyju“175, 

segir hún en greinilegt er að ráð er gert fyrir aðstoð við framreiðsluna, „sem verður að 

ganga svo hljótt og hægt er. Sá eða sú, sem gengur um beina, býður frá vinstri, réttir 

aldrei yfir borðið.“176 Fleiri reglur eru gefnar um framreiðsluna og hvernig tekið er af 

borðinu og hvernig það er hreinsað „áður en ábætisréttur er borinn fram“.177 Engin rök 

eru gefin fyrir þessum reglum og ekki er annað nefnt í þessum inngangskafla. 

 
4.16 Matur og drykkur  

Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur, skólastjóra Húsmæðrakennaraskóla 

Íslands, eins og stendur á titilblaðinu, kom út árið 1947. Í bókinni er formáli en enginn 

inngangskafli. Í seinni útgáfum bókarinnar fylgir nýr formáli hverri útgáfu. Í lok 

bókarinnar er kafli um borðsiði, kafli með matseðlum og næringarefnatafla. Þar að auki 

má nefna að bókin er myndskreytt bæði með teikningum og ljósmyndum, bæði í 

svart/hvítu og litum.178  

Matur og drykkur var stærsta matreiðslubók sem hafði komið út á þessum tíma og 

ein vinsælasta matreiðslubók allra tíma á Íslandi og bókin hefur verið endurútgefin og 

aukin nokkrum sinnum179. Síðast var 3. útgáfan frá 1954, sem var síðasta útgáfan sem 

Helga sjálf gekk frá, endurprentuð 2009 með nýjum inngangi eftir Nönnu 

Rögnvaldardóttur, sem segir m.a.: „Engin bók hefur komist nær því að geta kallast 

matarbiblía Íslendinga.“180 Eins og fram hefur komið var Helga Sigurðardóttir mjög 

virkur rithöfundar og hafði áður, fyrir utan áðurnefndar bækur, gefið út Heimilis 

almanak181 og nokkra bæklinga sem ekki er fjallað um í þessari ritgerð182. Eins og Helga 

sjálf bendir á í formála að 1. útgáfu má að vissu marki skoða þessar bækur og bæklinga 

sem eins konar undirbúningsvinnu fyrir stóru matreiðslubókina sem hún skrifaði, af því 

að „margoft [hefur] verið rætt um það við mig [...] að nauðsynlegt væri, að ég skrifaði 

bók, sem í væri allskonar matargerð og bökun.“183 Hún hafði sjálf hugsað að 

smábækurnar væru ef til vill hentugri fyrir húsmæðurnar184. Áhugavert er líka að Helga 

                                                
175 Helga Thorlacius 1940:7. 
176 Sama. 
177 Sami 1940:8. 
178 Þetta er fyrsta bók með litmyndum, ljósmyndir hafa þó verið notaðar í Schönberg Erken 1945. Sjá 
Viðauka I, 26.  
179 Einu sinni á tímabilinu sem þessi athugun nær til. 
180 Nanna Rögnvaldardóttir 2009:4. 
181 Viðauki II, 1. 
182 Sjá þó Viðauka I, 15, 18, 19, 21 og 22.  
183 Helga Sigurðardóttir 1947:7. 
184 Sama. 
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hélt áfram að gefa út minni bækur og bæklinga, á sama tíma og bókin er endurútgefin 

tvisvar á ævi hennar185. Í formála 1. útgáfu segir Helga líka frá því hvernig hún hefur 

notað starfið sem kennari við samningu bókarinnar, og látið nemendur prófa 

uppskriftirnar. Þá er líka örstutt umræða um næringarfræði og inngangurinn endar á því 

að bent er á að „[í] bókinni er sérstök áherzla lögð á þjóðlega íslenzka rétti“186 og að 

„[þ]jóðlegur, íslenzkur matur má fyrir engan mun hverfa af borðum þjóðarinnar“187, og 

„auk þess er skylt að stuðla að því með hverri matreiðslubók, að Íslendingar noti innlend 

fæðuefni, eftir því sem framast er unnt.“188 Í stuttum formála að 2. útgáfu segist Helga 

hafa „bætt [við] nokkrum grænmetisréttum, því að ég taldi það nauðsynlegt, svo mikil 

þörf er þjóðinni á neyslu þeirra.“189 

 

 

5. Samantekt  

5.1 Markhópur bókanna 

Hér á undan hefur verið talað um höfundana og matreiðslubækurnar þeirra en hinum 

megin textans er viðtakandi, þ.e.a.s. lesandinn eða kannski notandi þar sem 

matreiðslubækur eru (eða voru að minnsta kosti) hugsaðar til notkunar en ekki beinlínis 

til lestrar eins og áður hefur verið nefnt. Það er að sjálfsögðu ekki hægt að segja 

nákvæmlega hverjir notuðu þessar bækur, en bæði titlar og formálar benda á hverjum 

bækurnar voru ætlaðar, þ.e.a.s. hverja höfundar hafa í huga þegar þeir skrifa. Fyrst og 

fremst má segja að á þessu tímabili séu matreiðslubækurnar bara ætlaðar konum. Þóra 

Jónsdottir segir að bókin hennar sé fyrir „allar konur, sem um matreiðslu eiga að 

annast“,190 en langoftast eru þó húsmæður nefndar. Kennslubókin Lærið að matbúa er 

að sjálfsögðu hugsuð fyrir nemendur en líka fyrir ungar húsmæður. Það er ekki fyrr en 

á þriðja áratug tuttugustu aldar sem beinum orðum er minnst á atvinnukonur í 

matreiðslu þegar Guðmunda Nielsen talar um „húsmæður og matreiðslukonur“191 og 

Jóninna í formálanum að 3. útgáfu bókar sinnar talar um að bókin sé „fyrir okkur 

                                                
185 Ostaréttir 1952, Fryst grænmeti 1952, Jólagóðgæti 1956, Hráir grænmetisréttir 1957, og 39 ostaréttir 
1961. 
186 Helga Sigurðardóttir 1947:8.  
187 Sama. 
188 Sama. 
189 Sami 1949:8. 
190 Þóra Jónsdóttir 1858:V. 
191 Guðmunda Nielsen 1929:3. 
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matreiðslukonur“192 og líka „fyrir húsmæður og aðra þá sem við matreiðslu fást.“193 

Áður eru þó meira óbeint nefndar bústýrur, eldhússtúlkur og matseljur í nokkrum 

inngangsköflum.194  

Stéttaskiptingin í íslensku samfélagi kemur skýrt fram í nokkrum bókanna, í titlum 

eins og nefnt var hér að framan, en líka í textanum sjálfum, og þá á öllu tímabilinu. 

Helga Sigurðardóttir talar þannig árið 1939 um fátæka og ríka195 og í heilsufræðilegum 

inngangi að Jóninnubók er ennþá árið 1945 talað um að: „[f]átæklingum er mikil 

vorkunn, er þá vantar smjör og verða að nota eingöngu smjörlíki“.196 Flestir höfundar 

reyna þó að hafa innihaldið eins fjölbreytt og hægt er, svo að flestir geti notað bækurnar. 

Þetta kemur skýrt fram í formálanum að Vasakverinu (sjá kafla 3.1) og Fjóla 

Stefánsdóttir skrifar: „Ég hefi valið réttina svo, að sem flestir hafi efni á að veita sér þá, 

en maturinn þó boðlegur hverjum sem er.“197  

 

5.2 Tilgangur skrifa og endurútgáfa 

Bækurnar eru samdar til að koma til móts við eins konar þörf eða kröfu í samtímanum 

eða frá lesendum. Þörf var fyrir matreiðslubækur á íslensku, alltof fáar voru til, þörf 

fyrir skólabækur o.s.frv. Endurútgáfurnar komu til vegna eftirspurnar þegar bækurnar 

höfðu verið uppseldar um tíma. 

Nokkrar bókanna voru gefnar út í þeim tilgangi að breyta neyslumynstri, til dæmis 

af stofnunum á borð við Fiskifélagið en líka af því að höfundinum fannst þörf á því. 

Nefna má bækur Helgu Sigurðardóttur um grænmeti og fisk sem dæmi. Aðeins ein bók 

á þessu tímabili var gefin út til að koma til móts við nýja tækni, þ.e. Rafsuða – Nútíma 

matreiðsla við rafmagn frá 1937.198 

 

5.3 Tungumál og orðalag  

Í sjö af sextán matreiðslubókanna er talað um tungumálið og erfiðleikana við að skrifa 

á íslensku og að þýða uppskriftir og heiti rétta og matvæla. Þegar í fyrstu bókinni er 

talað um erfiðleika á grundvelli kynja, þar sem bent er á að erfiðara sé fyrir karlmenn 

                                                
192 Jóninna Sigurðardóttir 1943:5. 
193 Sama. 
194 Þóra Jónsdóttir 1858:6; Steingrímur Matthíasson 1915:13. 
195 Helga Sigurðardóttir 1939:5. 
196 Steingrímur Matthíasson 1945:11. 
197 Fjóla Stefánsdóttir 1916:153. 
198 Þar má líka nefna að bökunarbækurnar (sem eru þó ekki með í þessari athugun) sem koma út 1930, 
1933 og 1945 eru nátengdar aukinni útbreiðslu á nýju rafmagnseldavélunum. Sjá Viðauka I, 10, 12 og 
26. 
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en konur að skrifa um matreiðslu.199 Mest er þó talað um að þýða heiti hráefna og rétta 

þar sem sumir nota nýyrði en aðrir ákveða að gera það ekki. Þóra Jónsdóttir reynir að 

þýða og búa sjálf til nýyrði, en þýðandi bókarinnar Ódýr fæða gerir það hins vegar ekki. 

Eftir að orðaskrá Orðanefndar Verkfræðingafélagsins var gefin út 1926 benti Jóninna 

Sigurðardóttir á þá skrá 1927 og notar hana. Guðmunda Nielsen velur árið 1929 hins 

vegar að gera það ekki og kannski var það rétt ákvörðun því mörg orðanna í þessari 

skrá slógu reyndar aldrei í gegn. Eins og Kjartan G. Ottósson segir: „Mörg orð úr þessari 

skrá hafa alls ekki komist í almennt mál, t.d. ávaxtaheiti eins og bjúgaldin og glóaldin, 

þar sem eldri heitin, banani og appelsína voru orðin of rótgróin í málinu.“200 Þegar 

Helga Sigurðardóttir gefur út 150 Jurtarétti árið 1932, notar hún íslensk heiti en bendir 

á að útlensku heitin séu notuð í daglegu tali.201 

 

5.4 Maturinn. Innlent – útlent 

Maturinn er aðalinnihaldið í matreiðslubókunum en í formálum og inngangsköflum er 

reyndar ekki mikið fjallað beint um mat og rétti, burtséð frá því að hráefnið er lofað í 

grænmetis- og fiskibókunum. Í Vasakverinu er talað um hreinan og ljúffengan mat og 

Helga Sigurðardóttir talar um skrautlegan og fallega framreiddan mat og um það 

hvernig bera má matinn saman við útlendan mat. Margir höfundar benda einmitt á að 

innihaldið í bókum þeirra sé blanda af innlendu og útlendu efni, og þar má hugsa bæði 

um hráefni og rétti. Jóninna Sigurðardóttir er sú eina sem hvetur til meiri notkunar á 

innfluttu hráefni sem hún telur vera „bragðgott og hentugt“.202 Útlent hráefni eins og 

krydd er líka óbeint lofað og tvisvar er sagt að það megi sleppa því, en maturinn verði 

ekki jafn ljúffengur fyrir vikið.203 Sú eina sem gagnrýnir íslenskt hráefni er Fjóla 

Stefánsdóttir sem bendir á að íslenska smjörið sé: „mjög misjafnt að gæðum.“204 Í 

flestum tilvikum er þó hvatt til aukinnar notkunar á innlendu hráefni og þá sérstaklega 

jurtum (og þar er ekki alltaf greint á milli villijurta og ræktaðra jurta og grænmetis) en 

í minna mæli fiski.205 Reyndar er áhugavert hversu oft er talað um jurtirnar sem eitthvað 

séríslenskt borið saman við nútímann þar sem ég tel að sérstaklega lambakjötið og 

                                                
199 Þetta er áhugavert þar sem flestar matreiðslubækur í Evrópu fram til 1800 voru skrifaðar af 
karlmönnum en fyrst eftir þann tíma taka konur við. Um þetta má sjá til dæmis hjá Nönnu 
Rögnvaldardóttur 2000:310–311, Nyvang 2010:161–162 og Notaker 2017:39. 
200 Kjartan G. Ottósson 1990:110.  
201 Helga Sigurðardóttir 1934:4. 
202 Jóninna Sigurðardóttir 1915:II. 
203 Þóra Jónsdóttir 1858:IV–V. Ódýr fæða, leiðbeining um matreiðslu á síld og kræklingi 1916:IV.  
204 Fjóla Stefánsdóttir 1916:153. 
205 Helga Sigurðardóttir:1939; Ódýr fæða, leiðbeining um matreiðslu á síld og kræklingi 1916. 
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fiskurinn séu tengd við það sem þykir séríslenskt. Það er bara Helga Sigurðardóttir sem 

talar sérstaklega um rétti sem eru íslenskir eða þjóðlegir og að þjóðinni eða réttara sagt 

húsmæðrunum beri skylda til að varðveita þá.206 Orð hennar má skoða í samhengi við 

orðin í Rafsuðubæklingnum frá 1939 þar sem sagt er að munurinn á milli norskrar og 

íslenskrar matargerðar sé orðinn lítill, „einkum í kaupstöðum“207. 

 

 

6. Lokaorð 

Eins og titillinn bendir á, leyfi ég mér að skoða þessa ritgerð sem inngang eða forvinnu 

að ítarlegri rannsókn á íslenskum matreiðslubókum. 

Áhugavert væri að skoða samhengið á milli bókanna og kennslustarfa höfundanna 

og stofnunar húsmæðra- og hússtjórnarskóla. Þá væri enn fremur ekki síður gaman að 

skoða þessa þróun í samhengi við hin Norðurlöndin og setja í stærra samhengi við þróun 

hússtjórnar sem fræðigreinar (e. home economics eða domestic science).  

Líka væri áhugavert að skoða nánar þá miklu áherslu á nýtingu íslenskra jurta sem 

kemur fram á tímabilinu 1930–1945 hjá höfundum eins og Helgu Sigurðardóttur og 

Helgu Thorlacius. Bæta mætti sultubókunum við, sem ekki hafa verið skoðaðar í þessari 

athugun, og bera saman við matarhreyfingar og -stefnur í nútímanum. Til dæmis væri 

gaman að bera saman fullyrðingu Helgu Sigurðardóttur um að grænmeti sem vex á 

Norðurlöndum sé fremra öðru208 við stefnuna í Nýja norræna eldhúsinu.209 

Að sjálfsögðu er svo eftir að skoða það sem má kalla aðalefni matreiðslubókanna, 

þ.e.a.s uppskriftirnar. Varðandi þær finnst mér sérstaklega tvö atriði áhugaverð í 

tengslum við niðurstöður mínar hér. Í fyrsta lagi hversu margar uppskriftanna eru 

þýddar (og þá sér í lagi úr dönsku), eða ritstældar (eða umorðaðar) úr eldri íslenskum 

bókum. Í öðru lagi hvernig íslensk einkenni koma fram í uppskriftum og leiðbeiningum.  

Rannsóknir á íslenskum matreiðslubókum er rétt að byrja að þróast; ég vona að ég 

hafi með þessari ritgerð stuðlað aðeins að þessari þróun. 

 

  

                                                
206 Bæði í 160 fiskréttir og Matur og drykkur. 
207 Malde 1937:3. 
208 Helga Sigurðardóttir 1932:3.  
209 Yfirlýsing um Nýja norræna eldhúsið. 2004. 
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Viðauki I 

Ritaskrá yfir prentaðar íslenskar matreiðslubækur 1800–1950 
 
1.  Einfaldt / Matreiðslu / Vasa-Qver, / fyrir / heldri manna Húss-freyjur.  

Útgefið / af / Frú Assesorinnu / Mörtu Maríu Stephensen. 
Selt almennt innbundið 14 skild. 
Leirárgörðum við Leirá, 1800. 
Prentað á kostnað Íslands konúnglegu Upp- / fræðingar-stiptunar. 
af Faktóri og Bókþrykkjara G. J. Skagfjörð. 
[8 x13,5 cm, 106 (+4) bls.] 
[1.b., 2. útg., 1998. Endurútgefin af Söguspekingastifti, Hafnarfirði.] 

 
2.  Ný matreiðslubók / ásamt / ávísun um litun, þvott o. fl. 

Samið hefur / Þ. A. N. Jónsdóttir. 
Akureyri 1858. 
Í prentsmiðju Norður- og Austurumdæmisins 
Hjá H. Helgasyni. 
[10 x 17 cm, 240 (+19) bls.] 

 
3 [Fyrri helmingur bókarinnar útgefinn sem hefti] 

Kvennafræðarinn. 
 Samið hefur / Elín Brien. 
 Fyrra hepti. / Um matreiðslu m.m. 
 Reykjavík. / Prentsmiðja Sigfúsar Eymundssonar. / 1888. 

[9 x 15 cm, 212 bls.] 
3a. Kvennafræðarinn. 

Samið hefur / Elín Briem. 
Reykjavík. / Prentsmiðja Sigf. Eymundssonar. / 1889. 
[9 x 15 cm, 355 (+7) bls.] 

3 b.  [2. útg.]  
Kvennafræðarinn. 
Samið hefur / Elín Briem. 
2. útgáfa.  
Reykjavík. / Aðal-útsölumaður: Sigurður Kristjánsson. / 1891. 
[9 x 15 cm, 356 (+12) bls.] 

3 c.  [3. útg.] 
Kvennafræðarinn. 
Samið hefur / Elín Jónsson / fædd Briem  
Þriðja prentun / aukin og endurbætt 
Reykjavík / Kostnaðarmaður: Sigurður Kristjánsson / 1904 
[10,5 x 16 cm, 328 (+7) bls.] 

3 d.  [4. útg.] 
Kvennafræðarinn. 
Samið hefur / Elín Jónsson / fædd Briem  
Fjórða prentun / aukin og endurbætt /  
Reykjavík / Kostnaðarmaður: Sigurður Kristjánsson / 1911 
[11 x 17 cm, 252 bls.] 

 
4 Stutt / matreiðslubók / fyrir / sveitaheimili  

Útgefandi / Þóra Þ. Grønfeldt 
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Reykjavík /Prentsmiðjan Gutenberg / 1906 
[11 x 17 cm, 133 bls.] 

 
5 Ný / matreiðslubók / fyrir fátæka og ríka 

Eptir / Jóninnu Sigurðardóttur 
Forstöðukonu sjúkrahússins Gudmanns Minni 
og fyrv. kennslukonu við hússtjórnarskóla á Akureyri og 
matreiðsluskóla í Caroline Rest 
Með / heilsufræðislegum inngangi / eptir / Steingrím Matthíasson / 
héraðslækni. 
Akureyri/ í umboðssölu hjá prentsmiðju Björns Jónssonar / 1915 
[272 (+10) bls.] 

5 b.  [2. útg.]  
Matreiðslubók / fyrir fátæka og ríka  
Eptir / Jóninnu Sigurðardóttur / frá Draflastöðum, 
með / heilsufræðislegum inngangi / eptir / Steingrím Matthíasson / 
héraðslækni 
Önnur P rentun  
Akureyri / Umboðssala hjá prentsmiðju Björns Jónssonar / 1916  
[13 x 19 cm, 272 (+10) bls.] 

5 c.  [3. útg.] 
Matreiðslubók / eftir / Jóninnu Sigurðardóttur  
Á Hóteli Goðafoss, Akureyri 
með / heilsufræðislegum inngangi / eptir / Steingrím Matthíasson / 
hjeraðslækni 
Þriðja endurbætt útgáfa  
Akureyri / Bókaverslun Þorst. M. Jónssonar / Prentsmiðja Björns 
Jónssonar / 1927 
[12 x 18,5 cm, 370 bls.] 

5 d.  [4. útg.]  
Jóninna Sigurðardóttir 
Matreiðslubók 
með heilsufræðilegum inngangi / eftir / Steingrím Matthíasson / lækni 
Fjórða útgáfa/ aukin  
Þorsteinn M. Jónsson / Akureyri – MCMXLIII 
[19 x 25 cm, 210 bls.] 

5 e.  [5. útg.]  
Jóninna Sigurðardóttir 
Matreiðslubók 
með heilsufræðilegum inngangi / eftir / Steingrím Matthíasson / lækni 
Fimmta útgáfa / aukin  
Þorsteinn M. Jónsson / Akureyri MCMXLV  
[17 x26 cm, 224 bls.] 

 
6 Matur er mannsins megin.  

Sérprent af grein í Búnaðarriti 29. árg. 1915, 3 tölublað. 
Jónína Sigurðardóttir Líndal 
(1916) 
[13 x 19 cm, 16 bls.] 
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7 Matreiðslubók: leiðbeiningar handa almenningi  
saman hefir tekið; Fjóla Stefánsdóttir forstöðukona húsmæðraskólans í 
Ísafjarðarkaupstað 
Fjallkonuútgáfan 
Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg 1916 
[12 x 18 cm160 (+2) bls.] 

 
8 Ódýr fæða 

Leiðbeining um matreiðslu á / síld og kræklingi  
Þýtt hefir / Matth. Ólafsson/ ráðunautur 
Útgefin af Fiskifélagi Íslands/ Ísafoldarprentsmiðja – 1916 
[Þýtt úr norsku] 
[10,5 x 15,5 cm, 49 (+6) bls.] 

 
9 100 réttir matar 

Safnað hefir / Guðmunda Nielsen / Eyrarbakka 
Reykjavík 1929 / Prentstofan Herbertsprent 
[11,5 x17,5 cm, 58 (+6) bls.] 

 
10 Bökun í heimahúsum  

Leiðarvísir / eftir / Helgu Sigurðardóttir 
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar / MCMXXX 
[Ísafoldarprentsmiðja H. F.] 
[12 x 18,5 cm, 63 bls.] 

10 b.  [2. útg.]  
Bökun í heimahúsum 
Leiðarvísir / eftir / Helgu Sigurðardóttir 
Þriðja útgáfa / aukin og endurbætt  
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar / MCMXXXIV 
[12 x 19 cm.,70 (+2) bls.] 

10 c.  [3. útg.] 
 Helga Sigurðardóttir  
 Bökun í heimahúsum 

Þriðja útgáfa / aukin og endurbætt  
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar / MCMXLV 
[Ísafoldarprentsmiðja H. F.] 
[12,5 x 19cm 78 bls.] 

10 d.  [Viðbætir – útgefinn með 10c] 
Helga Sigurðardóttir / Bökun í heimahúsum / Nýjungar!  
[1945, 16 bls.] 

 
11 Helga Sigurðardóttir  

150 jurtaréttir  
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar / MCMXXXII 
[80 bls.] 

11 b.  [2. útg.] 
Helga Sigurðardóttir  
150 jurtaréttir 
Önnur útgáfa / Aukin og endurbætt  
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar / MCMXXXIV 
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[13 x 19 cm, 88 bls.] 
 
12 Karl O. J. Björnsson 

Brauð & kökur 
350 uppskriftir / fyrir bökun í heimahúsum 
Reykjavík 1933 / Kostnaðarmaður Karl O. J. Björnsson 
[13 x 19 cm, 140 bls.] 

 
13 Kaldir réttir / og smurt brauð 

með nokkrum ábætisréttum 
Nýjustu uppskriftir eftir / Helgu Sigurðardóttur 
Prentað á kostnað höfundarins / Reykjavík – Ísafoldarprentsmiðja h.f. – 
1933. 
[13 x 19 cm, 70 bls.] 

 
14 Helga Sigurðardóttir  

Lærið at matbúa  
Matreiðslubók / og / ágrip af næringarefnafræði 
Reykjavík / Prentað á kostnað höfundar /MCMXXXIV  
[Ísafoldarprentsmiðja H. F.] 
[12,5 x 19 cm, 160 bls.] 

14 b.  [2. útg.] 
Helga Sigurðardóttir / forstöðukona Húsmæðrakennaraskóla Íslands 
Lærið at matbúa  
Önnur útgáfa aukin  
Ágrip af næringarfræði / eftir Dr. Júlíus Sigurjónsson  
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f. 
[1943] 
12,5 x 19 cm, 214 bls. 

14 c.  [3. útg.] 
Helga Sigurðardóttir / forstöðukona Húsmæðrakennaraskóla Íslands 
Lærið at matbúa  
Þriðja útgáfa aukin  
Ágrip af næringarfræði / eftir Dr. Júlíus Sigurjónsson  
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja hf. 
Reykjavík 1950  
[12,5 x 19 cm, 286 bls.] 

 
15 [Án titilblaðs, hér eru upplýsingar af forsíðu skráðar, fyrir utan auglýsingu] 

Tækifærisréttir 
Helga Sigurðardóttir 
Borðskreyting. / Páskamatur. / Brúðkaupsveizla. / Skírnarveizla.  
Afmæli barnanna. / Fermingarveizla. / Kvennaboð. / Herra miðdagur. 
Pylsuboð. / Fiskiboð. / Nesti o. m. fl.  
[Ísafoldarprentsmiðja h.f., Reykjavík, Án árs (1936)] 
[25 x 35 cm, 16 bls.] 

 
16 Karl O. J. Björnsson  

Sultu- og Cocktailbókin 
sultur-saftir / safthlaup / ávaxtavín / líkjör-coctail  
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Reykjavík 1936 
Kostnarm.: Guðm. Guðjónsson, 
Félagsprentsmiðjan 
[15 x 20 cm. 70 bls.] 

 
17  [Rafsuða]  

Nútíma matreiðsla / við rafmagn 
Leiðarvísir handa heimilum 
Eftir / P. Haukaas Malde / Verkfræðing við rafmagnsveituna í Stavanger 
Reykjavík – 1937 – Steindórsprent H.F. 
[Þýtt úr norsku, þýðandi ónafngreindur] 
[14,5 x 21,5 cm, 36 bls.] 

 
18 [Án titilblaðs, hér eru upplýsingar af forsíðu skráðar, fyrir utan auglýsingu] 

Grænmetisréttir  
Útgefandi: / Helga Sigurðardóttir  
[Ísafoldarprentsmiðja h.f., Reykjavík, án árs (1937)] 
[25 x 35 cm, 16 bls.] 

 
19 [Án titilblaðs, hér eru upplýsingar af forsíðu skráðar]  

[Helga Sigurðardóttir]  
30 Rækjuréttir 
Rækjuverksmiðja Ísafjarðar / Ísafirði  
[Án árs (1937)] 
[10 x 22 cm 16 bls.] 

 
20  Helga Sigurðardóttir 

160 fiskréttir 
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f. / MCMXXXIX 
 [Reykjavík] 
[13,5 x 19,5 cm, 106 bls.] 

 
21 [Án titilblaðs, hér eru upplýsingar af forsíðu skráðar]  

Helga Sigurðardóttir 
Íslenzkar kartöflur  
Nokkrir kartöfluréttir 
H.f. Smjörlíkisgerðin Smári 
[Víkingsprent h.f., 1940] 
[14 x 21 cm, 16 bls.] 

 
22 [Án titilblaðs, hér eru upplýsingar af forsíðu skráðar]  

Helga Sigurðardóttir, matreiðslukennari: 
Hrossakjöt  
[án árs (1940), líklega útgefið í tilefni Haustmarkaðar Kaupfélags 
Reykjavíkur] 
[Inniheldur líka uppskriftir á síld) 
[19 x 26,5 cm, 4 bls.] 

 
23  Berjabókin  

eftir / Dr. Gunnlaug Claessen / og / Kristbjörgu Þorbergsdóttur  
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matráðskonu á Landspítalanum 
Reykjavík 1940 / Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f.  
[13,5 x 20 cm, 48 bls.] 

 
24  Helga Sigurðadóttir 

Grænmeti og ber / allt árið 
300 nýir jurtaréttir 
Reykjavík / Útgef.: Ísafoldarprentsmiðja h.f. 
[1940] 
[13 x 19 cm, 188 bls.] 

24 b  [2. útg. 1941] Ekki fáanleg 
24 c  [3. útg. 1941] Ekki fáanleg 
24 d  [4. útg.] 
 Helga Sigurðardóttir  

Grænmeti og ber 
Fjórða útgafa 
Reykjavík / Útgef.: Ísafoldarprentsmiðja H. F.  
[1944] 
[15 x 224 cm. 203 bls. ] 

 
25 Helga Thorlacius 

Matreiðslubók 
Með formála eftir / Bjarna Bjarnason / lækni 
H.F Leiftur, Reykjavík 
[1940] 
[12,5 x 19 cm, 111 bls.] 

 
26 Ábætisréttir / og kökur 

Eftir / Henriette Schønberg Erken 
Með myndum 
Bókaútgáfan Logi, Reykjavík / prentsmiðjan Hólar h f / 1945 
[Þýtt úr norsku, þýðandi ónafngreindur] 
[Hluti af Stor Kogebog for større og mindre Husholdninger] 
[15,5 x 23,5 cm, 125 bls.] 

 
27  Matur og drykkur 

Eftir / Helgu Sigurðardóttur / skólastjóra Húsmæðrakennaraskóla / 
Íslands 
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f. / Reykjavík / 1947 
[19 x 25 cm, 499 bls] 

27 b.  [2. útg.] 
Matur og drykkur 
Eftir / Helgu Sigurðardóttur / skólastjóra Húsmæðrakennaraskóla / 
Íslands 
Önnur útgáfa / aukin 
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f. / Reykjavík / 1949 
[19 x 25 cm, 508 bls.] 
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Viðauki II 

Viðbót við ritaskrá  
Nokkrar bækur sem innihalda mikið af leiðbeiningum um matreiðslu og uppskriftir, 
en þó minna en 50%. 
 
1 Amerísk ráð 

Þýtt úr ýmsum amerískum ritum 
Af / Margréti Jónsdóttur 
Reykjavík – 1922 
[Félagsprentsmiðjan] 
[12,5 x 19 cm, 253 bls. Bls. 60–148, Léttur matreiðsluþáttur] 

 
2 Helga Sigurðardóttir 

Heimilis almanak 
Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja h.f. 
Reykjavík 1942 
[13 x 19 cm, 152 bls., þar af u.þ.b. 40 bls. uppskriftir] 

 
3 Jónína Sigurðardóttir Líndal 

Heimilishandbókin 
Reykjavík 1947 / Ritsafn kvenna 
[14 x 22 cm, 158 bls.] 

 
4 Ástvaldur Eydal / Fil. Licentiat 

Silfur Hafsins 
Helgafell 
Unuhúsi, Garðastræti 15–17, Reykjavík 1948 
[14, 5 x 21,5 cm, 201 bls., þar af 30 bls. um matreiðslu síldar, 28 með 
uppskriftum] 

 
5 [Án höfundar] 

350 góð ráð 
Handbókaútgáfan 1950 
[Prentsmiðjan Eyrún h.f., Reykjavík] 
[13 x 19 cm, 109 bls. Bls. 5–26, Matur, með nokkrum leiðbeiningum og 
örfáum uppskriftum] 

 
 

 


