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Formáli 
 

Það var í göngutúr niður Hverfisgötu haustið 2017 að ég tók eftir auglýsingu sem límd 

var innan á hurð í gráu húsi. Þetta hús var skrifstofa orlofsnefndar húsmæðra í 

Reykjavík og auglýsingin útlistaði orlofsferðir ársins. Neðst á auglýsingunni var 

vitnað í lög um orlof húsmæðra: „Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf á rétt á að sækja um orlof.“ Ég man að mér 

þótti þessi sjón forvitnileg, líkt og einhver hefði stöðvað tímann. Allt í kring voru 

byggingaframkvæmdir, ný hús og hótel að rísa, og götumynd Hverfisgötunnar að móta 

sig að þörfum nýrra tíma. Húsnæði orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík var hins vegar 

eins og minnisvarði um liðna tíð þó að starfsemin væri greinilega í fullum blóma og 

fjöldi orlofsferða á dagskrá þetta árið. 

Hugmyndin um að rannsaka orlof húsmæðra hafði því gerjast með mér í 

nokkurn tíma áður en ég ákvað að nýta hana sem efni í lokaverkefni. Það er margt 

heillandi við viðfangsefnið. Sögulegur bakgrunnur orlofsins og frásagnir af 

orlofsferðum eru áhugaverður efniviður í sjálfu sér en það var tilfinningin fyrir 

framandleika fyrirbærisins sem heillaði mig hvað mest. Í framandleikanum greindi ég 

átök milli fortíðar og nútíðar, ákveðna spennu, sem virtist í fljótu bragði einkenna alla 

þá opinberu umræðu sem ég fann um orlof húsmæðra. Mögulega var það líka mín 

eigin persónulega staða í lífinu sem leiddi mig að þessu viðfangsefni. Ég hafði nýlokið 

fæðingarorlofi, kærastinn minn nýlega kominn heim af spítala eftir stóra skurðaðgerð 

og því ófær um að sinna barnastússi og heimilishaldi. Ég reyndi að finna tíma og rúm 

til að sinna náminu og það var ekki nokkur leið að komast að hjá dagmömmu. Gerði 

þetta mig ekki að launalausum forstjóra míns eigin heimilis? Gæti það flokkast sem 

húsmóðir? Ætti ég kannski rétt á húsmæðraorlofi? 

Áður en ég fastsetti ákvörðun mína um viðfangsefni ákvað ég að kíkja aftur 

niður á Hverfisgötu. Allt var eins og þegar ég rambaði þangað fyrst, nema nú var 

auglýsingin horfin úr glugganum, en tímaleysið var ennþá einkennandi fyrir staðinn. Á 

leiðinni heim stoppaði ég við vegglistaverk sem er í nágrenni húsnæðis 

orlofsnefndarinnar. Texti verksins er á þremur tungumálum og vekur athygli 

vegfarenda á kvenréttindum og sögu þeirra. Uppsetning textans er í öfugri tímaröð; 

neðst er á ensku minnst á fundinn í bænum Seneca Falls árið 1848 en sá fundur er 

talinn marka upphaf kvenréttindahreyfinganna á 19. öld, því næst er á þýsku sagt frá 

því mikilvæga skrefi í réttindabaráttu kvenna þegar samningur Sameinuðu þjóðanna 
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um afnám allrar mismununar gagnvart konum tók gildi árið 1981, og efst er texti á 

íslensku sem segir að kvenfrelsi sé ekki náð vegna hindrana í karllægu valdakerfi. 

Texti verksins vísar þannig í sögu kvenréttindabaráttunnar og leitast við að afhjúpa þá 

staðreynd að baráttunni er ekki lokið. Borgarlandslagið talaði þannig saman og 

sögulegar vísanir byrjuðu að þyrla upp spurningum um stöðu orlofs húsmæðra í 

samtímanum. 

Slíkar vangaveltur vörðuðu leið mína að viðfangsefninu. Mig langaði til að 

fjalla um orlof húsmæðra til að skilja það. Ég vildi skilja hvað liggur að baki þeirri 

spennu sem ég finn þegar ég virði fyrirbærið fyrir mér, skilja togstreituna á milli 

fortíðar og nútíðar og finna hvernig mín persónulega saga rúmast innan þess. Á 

vegferð minni hafa margir lagt verkefninu lið og þeim ber að þakka. Fyrstar vil ég 

nefna allar þær konur sem samþykktu að veita mér viðtal og spjalla við mig um 

aðkomu þeirra að orlofi húsmæðra. Án radda þeirra væri ekkert verkefni og því síður 

útvarpsþáttur. Svo hefur fjölskylda mín verið ótrúlega þolinmóð og skilningsrík í 

gegnum allt þetta ferli, takk fjölskylda. Hjartans þakkir fara líka til Bergþóru, Ellenar 

og Höllu en án þeirra hefði námið í hagnýtri menningarmiðlun verið eins og heimur án 

kaffis. Að lokum vil ég þakka leiðbeinendum mínum fyrir uppbyggilega samvinnu og 

góð ráð í gegnum allt ferlið.  	
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Ágrip 
 

Undanfarin ár hefur orlof húsmæðra sætt nokkurri gagnrýni og barist hefur verið fyrir 

afnámi laga um orlof húsmæðra á Alþingi. Augljós afstaða gæti virst að orlofið 

standist ekki jafnréttissjónarmið nútímans en þegar málið er skoðað nánar byrja að 

renna á mann tvær grímur.  

 Í þessari greinargerð er saga og þróun orlofs húsmæðra skoðuð og rannsakað 

ofan í kjölinn á umræðunni um afnám laganna. Hluti heimildanna er fenginn úr 

viðtölum sem ég tók við konur sem tengjast orlofi húsmæðra með einum eða öðrum 

hætti. Einnig er rýnt í gamlar frásagnir og umræðu um orlofið í blöðum og tímaritum. 

Niðurstöður þeirrar rýni auk upplýsinga viðtalanna eru settar í samhengi við baráttu 

alþýðunnar fyrir bættum kjörum sem og íslenska kvennasögu fram á okkar daga. 

Tilgangur greinargerðarinnar er að skilja þau sögulegu átök sem búa að baki orlofi 

húsmæðra með það lokamarkmið að gera útvarpsþátt byggðan á niðurstöðunum.  

 Greinargerðin skiptist í fimm kafla. Í þeim fyrsta er greint frá framkvæmd 

rannsóknarinnar og fjallað um viðmælendur hennar. Í öðrum kafla er ljósi varpað á 

sögulegan bakgrunn orlofs húsmæðra en rætur þess má til dæmis rekja til félagslegs 

umbótastarfs í upphafi 20. aldar. Í þriðja kafla er fjallað um þau áhrif sem hugmyndin 

um tímaskekkjuna hefur haft á umræðuna um orlof húsmæða. Fjórði kafli greinir frá 

stöðu orlofs húsmæðra nú á tímum en það á sér tvær ólíkar birtingarmyndir í samfélagi 

nútímans. Í lokakaflanum er fjallað um gerð útvarpsþáttarins og gefin innsýn í 

hugmyndavinnu verkefnisins.  
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Abstract 
 
In recent years vacation pay for housewives has come under fire, including efforts to 

repeal the law on housewife vacation pay entirely in parliament. The apparent writing 

on the wall tells us that housewife vacation will not stand the test of the modern equal 

rights movement, but upon further analysis two realities emerge. 

This paper will examine the history and evolution of housewife vacation and 

delve into the argument behind repealing the law. My source material includes 

interviews I conducted with women associated with housewife vacation in one way or 

another as well as older accounts and discussion of housewife vacation in the print 

media. The results of that research along with material from the interviews are 

examined in the context of Icelandic women’s history and the people’s battle for 

improved working conditions. The objective of the paper is to gain insight into the 

historical struggle behind housewife vacation, with the ultimate goal of creating a 

radio piece based on the main conclusions. 

The paper is divided into five chapters. The first explains how the study was 

conducted and discusses the interview subjects. The second chapter reviews the 

historical background of housewife vacation, although its roots can be traced back to 

the social reforms that took place in the early 20th century. The third chapter explores 

how the concept of anachronism plays a role in conversations surrounding housewife 

vacation. The fourth chapter examines the status of housewife vacation in our current 

times, but it appears to manifest in two different ways in contemporary society. The 

final chapter discusses the radio show production and provides some insight into the 

concept work behind the project.  
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Inngangur 
 

Ferðalög eru tími umbreytinga og endurnýjunar. Söguhetjan fer að heiman, tekst á við 

sjálfa sig með ævintýralegri baráttu við hin ýmsu öfl og snýr svo aftur reynslunni 

ríkari. Heimkoman er mikilvægur hluti ferðalagsins en þá hefur hið hversdagslega 

umbreyst og virðist ekki jafn hversdagslegt lengur. Ferðalangurinn hefur fengið hvíld 

og endurnýjað getu sína til að takast á við daglegt líf. Við lendingu á 

Keflavíkurflugvelli eru Íslendingar boðnir velkomnir heim og margir klappa af gleði, 

anda hreina og tæra loftinu áfergjulega að sér og dásama rennslið í sturtunni og heitu 

pottana í sundlaugunum. Svo líður tíminn og rennslið í sturtunni verður aftur 

hversdagslegt. Á slíkum tímapunkti er vinsælt að skipuleggja næsta ferðalag, ímynda 

sér sjálfan sig á fallegri strönd, í pottinum uppi í bústað, beran að ofan í sólríkum 

almenningsgarði eða sitjandi á götukaffihúsi í iðandi stórborg að lesa bókina sem setið 

hefur of lengi á náttborðinu. Þá er lagt aftur af stað og umbreytingaferlið hefst að nýju.  

 Áður fyrr var ekki jafn sjálfsagt að skipuleggja fjarlæg ferðalög í huganum og 

stökkva svo upp í næstu flugvél til að raungera draumsýnina. Ferðalög voru fyrir ekki 

svo löngu aðeins á færi þeirra sem höfðu efni og tíma til slíkra athafna og frítími 

verkafólks var takmarkaður. Breytingar urðu þegar kjör fólks bötnuðu er líða tók á 20. 

öldina og hugmyndin um ferðalög varð aðgengilegri fleiri samfélagshópum. 

Verkalýðshreyfingin talaði fyrir auknum frítíma vinnandi fólks og barátta þeirra 

skilaði launafólki réttinum til orlofs. Einn hópur stóð þó fyrir utan þá baráttu en það 

voru heimavinnandi húsmæður sem þurftu sjálfar að berjast fyrir rétti sínum til orlofs. 

Niðurstaða þeirrar baráttu eru lög um orlof húsmæðra.  

 Þessi greinargerð fjallar um rétt húsmæðra til orlofs. Tilgangurinn er að skilja 

þau sögulegu átök sem búa að baki orlofi húsmæðra með það lokamarkmið að miðla 

niðurstöðunum í formi útvarpsþáttar. Greinargerðin skiptist í tvo meginhluta. Fyrri 

hlutinn er rannsókn á orlofi húsmæðra í fortíð og nútíð og seinni hlutinn fjallar um 

miðlun efnisins í útvarpsþætti. Ákveðið var að skipta áherslum rannsóknarinnar í þrjá 

þætti en þeir eru að kanna sögulegan bakgrunn orlofsins, greina hvaða áhrif 

hugmyndin um tímaskekkju hefur haft á umræðu um afnám laga um orlof húsmæðra 

og að lokum er fjallað um stöðu orlofsins í nútímanum. Í rannsókninni verður leitast 

við að svara nokkrum meginspurningum: Hvað varð til þess að lög um orlof húsmæðra 

voru sett? Eru lög um orlof húsmæðra orðin tímaskekkja? Hvernig er staða orlofs 

húsmæðra í nútímanum? Í seinni hlutanum, þar sem sagt er frá gerð útvarpsþáttarins, 



 11 

verður leitast við að varpa ljósi á hvernig útvarpsmiðillinn hentar miðlun á þeim 

sögulegu átökum sem búa að baki orlofi húsmæðra.    

Greinargerðin í heild sinni skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað um 

framkvæmdina og sagt frá þeim aðferðum sem liggja að baki hverjum þætti 

rannsóknarinnar. Auk þess er fjallað um viðmælendur rannsóknarinnar og sagt frá 

helstu niðurstöðum viðtalanna. Viðmælendum mínum má skipta í þrjá hópa eftir 

mismunandi aðkomu þeirra að orlofi húsmæðra. Þeir hópar eru í fyrsta lagi 

skipuleggjendur orlofs húsmæðra, því næst eldri konur sem farið hafa í orlofsferðir, 

eru að fara í fyrsta skipti eða rifja upp minningar sínar um orlof húsmæðra í gegnum 

tíðina og að lokum yngri konur sem nota orðið húsmæðraorlof til að lýsa ferðalögum á 

eigin vegum.   

Í öðrum kafla er kafað ofan í sögulegan bakgrunn orlofsins og spannar 

umfjöllunin alla 20. öldina. Til að draga upp mynd af framvindunni er rýnt í frásagnir 

kvenna sem birst hafa á opinberum vettvangi. Vísað er í blaðagreinar þar sem fjallað er 

um mikilvægi orlofs fyrir húsmæður, birt endurminning konu frá hvíldarviku á vegum 

Mæðrastyrksnefndar, gefin innsýn í fyrstu orlofsferðir húsmæðra og sagt frá þátttöku 

húsmæðra á kvennafrídeginum. Fræðileg umfjöllun kaflans tekur á þróun umræðunnar 

um mikilvægi hvíldar og frítíma fyrir alla samfélagshópa. Í því skyni er fyrst horft til 

rannsókna Cindy S. Aron sem kannað hefur sögu ferðalaga og frítíma hjá ýmsum 

hópum og stéttum fólks í Bandaríkjunum. Í rannsóknum hennar er meðal annars 

fjallað um þá áherslu sem umbótasinnar lögðu á heilsueflingu barna og kvenna með 

það markmið að veita þeim tækifæri á hvíld í heilnæmri náttúru. Rannsóknir Aron eru 

settar í samhengi við hvíldarvikur Mæðrastyrksnefndar sem og baráttu 

verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi fyrir réttinum til hvíldar og orlofs. Til að varpa ljósi 

á þá baráttu er stuðst við rannsóknir Sumarliða R. Ísleifssonar á sögu 

Alþýðusambandsins. Því næst er fjallað um stöðu húsmóðurinnar með hliðsjón af 

sögulegri greiningu Sigríðar Matthíasdóttur. Notast er við niðurstöður hennar um 

einkenni þjóðlegrar húsmæðrastefnu sem spratt fram á Íslandi í kringum 1930. Kröfur 

húsmæðra um orlofsréttindi eru settar í samhengi við rannsóknir Birgitte Søland um 

danskar húsmæður á þriðja áratugnum sem kröfðust aukinnar viðurkenningar 

samfélagsins á mikilvægi heimilisstarfa. Að lokum er barátta húsmæðra sett í 

samhengi við sögu Rauðsokkahreyfingarinnar sem birtist í bókinni Á rauðum sokkum: 

Baráttukonur segja frá. Sérstaklega er notast við umfjöllun og vísun Dagnýjar 

Kristjánsdóttur í skrif Astrid Henry um minnkandi áherslu á bandalag kvenna í þriðju 



 12 

bylgju femínisma til að gera grein fyrir ástæðum þess að byrjað var að hvetja til 

afnáms laga um orlof húsmæðra í upphafi 21. aldarinnar.  

Í þriðja kaflanum er fjallað um áhrif hugmyndarinnar um tímaskekkjuna á 

umræðu um orlof húsmæðra. Fyrst er kannað hvernig hugmyndin um tímaskekkjuna 

birtist í hinni pólitísku umræðu. Skoðaðar eru greinargerðir og innsendar umsagnir um 

afnám laga um orlof húsmæðra. Því næst er fjallað um orðið tímaskekkja og virkni 

þess sett í samhengi við ríkjandi sjálfsmynd þjóðarinnar. Veruháttur Pierre Bourdieu 

er notaður til að útskýra upplifun fólks á tímaskekkju og skrif Sumarliða R. 

Ísleifssonar um virkni ímynda er notuð til að útskýra virkni sjálfsmynda. Kenning 

kynjafræðingsins Gyðu Margrétar Pálsdóttur um áru kynjajafnréttis er nýtt til að sýna 

hvernig hin ríkjandi sjálfsmynd er ekki endilega hin „rétta“ sjálfsmynd. Í seinni hluta 

kaflans verður rýnt í áhrifamátt tungumálsins og vísað í blaðagreinar frá flokkskonum 

Kvennalistans til að sýna hvernig starfsemi þeirra var einnig álitin tímaskekkja. Að 

lokum er sagt frá síðustu umræðum þingmanna um afnám laga um orlof húsmæðra en 

greina má breyttan tón frá því að frumvarpið var fyrst tekið til umræðu.   

Í fjórða kafla er fjallað um stöðu orlofsins í nútímanum og gerð grein fyrir 

tvenns konar birtingarmyndum orlofs húsmæðra; annars vegar hið lagalega orlof og 

hins vegar hugmyndin um húsmæðraorlof. Greining kaflans er byggð á viðtölum 

mínum við yngri og eldri konur um aðkomu þeirra að orlofi húsmæðra sem og athugun 

á birtingarmynd orlofsins á samfélagsmiðlum. Fjallað er sérstaklega um viðtal við 

nefndarkonurnar Vilborgu Þ.K. Bergmann og Álfheiði Árnadóttur og efni þess nýtt til 

að varpa ljósi á framkvæmd orlofsins í dag. Einnig er fjallað um sérstakar jógaferðir 

fyrir mæður í umsjón Sigrúnar Höllu Unnarsdóttur en markmið ferðanna minnir á 

fyrstu orlofsferðir húsmæðra. Í lok kaflans er tekin afstaða til stöðu orlofsins og mat 

lagt á framtíðarhorfur þess.  

Í fimmta kafla greinargerðarinnar er sagt frá hagnýta hluta verkefnisins. Greint 

er frá ástæðum þess að útvarpsmiðillinn varð fyrir valinu til að miðla rannsókn minni á 

sögu, þróun og birtingarmynd orlofs húsmæðra í nútímanum. Sagt er stuttlega frá 

einkennum miðilsins og vísað í skrif Robert McLeish í því samhengi. Fjallað er um 

viðtalstækni og sagt frá þeim aðferðum sem nýttar eru í viðtölum rannsóknarinnar. 

Þær aðferðir koma úr ýmsum áttum; frá hugleiðingum Egils Helgasonar og Kolbrúnar 

Bergþórsdóttur sem birtust nýverið í Kiljunni, til skapandi nálgana hins sænska Bengt 

Bok á eðli viðtala og til hagnýtra ráða fjölmiðlamannanna Al Tompkins, David 

Randall og Ed Murrow. Í kaflanum er einnig sagt frá þeirri frásögn sem mótast hefur í 
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gegnum ferlið, sagt er frá helstu persónum og greint frá þemum sem hafa verið 

áberandi í viðtölum mínum við konurnar. Í lok kaflans er sagt frá styrkleikum og 

veikleikum verkefnisins, hvernig þættinum verður miðlað og hvaða verkþætti þarf að 

klára áður en þátturinn verður loks sendur út.  
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1. Rannsóknin 

Framkvæmd 
Framkvæmdarferlið hófst þegar ég hafði samband við leiðbeinendur með grófa 

hugmynd að verkefni. Ég hafði að vísu ætlað mér að taka fyrir allt annað viðfangsefni 

en ákvað á síðustu stundu að fjalla í staðinn um orlof húsmæðra, hugmynd sem ég 

hafði hugsað um í nokkurn tíma. Ferlið hófst á mikilli frumrannsókn þar sem ég vissi 

lítið sem ekkert um orlof húsmæðra. Ég hélt í raun að fyrirbærið heyrði sögunni til og 

væri bara nostalgísk leið til að lýsa góðum og slakandi ferðalögum. Fljótlega kom í 

ljós að til þess að skilja efnið þurfti ég að ná utan um sögulegan bakgrunn þess, skilja 

þau pólitísku átök sem einkennt hafa orlofið undanfarin ár og skoða hvernig orlofið er 

framkvæmt í nútímanum. Þessi þriggja þátta sundurliðun var notuð þegar kom að 

skrifum þessarar greinargerðar.   

 Í almennu spjalli við fólk um viðfangsefnið sem og í frásögnum viðmælenda 

minna kom ítrekað fram sá söguskilningur að orlof húsmæðra hefði byrjað mun fyrr en 

þegar lögin voru samþykkt árið 1960. Þess vegna þótti mér mikilvægt að finna rætur 

orlofsins. Til að rannsaka sögulegan bakgrunn orlofs húsmæðra grúskaði ég mikið í 

gömlum blaðagreinum á vefsíðunni timarit.is. Við þann lestur fékk ég tilfinningu fyrir 

baráttu húsmæðra og kvenna fyrir viðurkenningu á störfum þeirra innan heimilisins, 

uppgötvaði langa sögu hvíldarvikna í umsjá Mæðrastyrksnefndar og sá umfjallanir um 

orlofsferðir húsmæðra í gegnum tíðina. Í rannsókn minni á hinni pólitísku umræðu las 

ég gögn frá Alþingi sem sneru að frumvarpi um afnám laga um orlof húsmæðra. Þau 

gögn samanstanda af greinargerðum frumvarpsins, ræðum þingmanna og umsögnum 

ýmissa aðila. Einnig skoðaði ég fréttaflutning af málinu sem birtist í dagblöðum og í 

útvarpi. Til að átta mig á framkvæmd orlofs húsmæðra í nútímanum fór ég á 

kynningarfund orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík auk þess að taka viðtal við tvær 

nefndarkonur um þeirra starf. Einnig tók ég viðtöl við konur sem höfðu reynslu af 

starfinu, höfðu farið í orlof eða voru að fara í fyrsta skipti auk þess að taka viðtöl við 

ungar konur sem hafa notað orðið húsmæðraorlof til að lýsa eigin ferðalögum.  
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Mynd 3: Ferli framkvæmdarinnar spannar um átta mánuði, allt frá því að fyrst var haft samband við 

leiðbeinendur með grófa hugmynd að verkefni og þangað til þátturinn verður loks fluttur í byrjun ágúst.  

 

Viðtöl voru stór þáttur af ferlinu og nýttust bæði sem efniviður fyrir útvarpsþáttinn og 

sem hluti af rannsókninni. Ég nýtti meðal annars viðtalstækni sem kynnt var í 

áfanganum Miðlun í Útvarpi sem ég sat á haustmisseri 2017 hjá Þorgerði E. 

Sigurðardóttur, sem er annar leiðbeinenda minna í þessu verkefni. 1 Viðtölin þurftu að 

nýtast sem efniviður en einnig að vera spennandi hljóðefni til þess að nota við vinnslu 

útvarpsþáttarins. Í því skyni tók ég upp ýmiss konar umhverfishljóð og leitaðist við að 

skapa sviðsetningar með því til dæmis að biðja viðmælendur mína að lýsa á 

myndrænan hátt upplifunum sínum.  

  Úrvinnsla efnisins var af tvennum toga: Annars vegar að vinna að þeirri 

rannsókn sem birtist í þessari greinargerð. Hins vegar að vinna úr efninu á skapandi 

hátt þar sem fundin eru endurtekin þemu og samhljómur innan efnisins. Slík úrvinnsla 

hjálpar til við að móta frásögn og andrúmsloft útvarpsþáttarins. Við úrvinnsluna 

leitaðist ég við að gera mér grein fyrir ríkjandi viðhorfum til orlofs húsmæðra og 

hvernig hægt væri að vinna með það í þættinum. Að mínu mati er verðugt að gera 

tilraun til að meta fyrirbærið út frá nýjum sjónarhornum.  

 Samsetning þáttarins, fínpússun og flutningur fer fram eftir að þessari 

greinargerð hefur verið skilað. Áætlað er að þátturinn verði fluttur á Rás 1 í ágúst 

2018.  

Viðmælendur 
Viðmælendur mínir voru fimmtán talsins og voru fundnir eftir ábendingar eða í 

gegnum persónuleg tengsl. Öll viðtölin voru tekin í mars 2018 fyrir utan eitt sem var 

tekið í apríl. Tilgangur viðtalanna var að taka upp efni fyrir útvarpsþáttinn en einnig að 

fræðast um framkvæmd og mismunandi birtingarmyndir orlofs húsmæðra. Ellefu 

viðtöl voru tekin fyrir útvarpsþáttinn og fjögur eingöngu til upplýsingaöflunar. 
                                                
1 Nánar er fjallað um viðtalstækni á blaðsíðu 51 í 5. kafla.  
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Viðmælendur mínir voru einungis konur og aldursbil þeirra nokkuð breitt, sú yngsta 

var 32 ára og sú elsta 86 ára. Viðmælendur mínir fyrir útvarpsþáttinn eru allir búsettir 

á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan eina sem búsett er á Norðurlandi. Aðrir viðmælendur 

eru búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Skipta má viðmælendum í þrjá flokka eftir 

ólíkri reynslu þeirra og sýn á viðfangsefnið. Þessir flokkar eru:  

1. Skipuleggjendur orlofs húsmæðra 

2. Eldri konur sem hafa farið í orlofsferðir, eru að fara í fyrsta skipti eða rifja upp 

minningar sínar um orlof húsmæðra í gegnum tíðina. 

3. Yngri konur sem nota orðið húsmæðraorlof til að lýsa ferðalögum á eigin 

vegum.  

Skipuleggjendur orlofs húsmæðra 
Viðtöl við skipuleggjendur orlofsins voru sjö talsins. Allir viðmælendur mínir eiga það 

sameiginlegt að vera meðlimir í kvenfélögum enda hefur Kvenfélagasamband Íslands 

frá upphafi verið ábyrgt fyrir framkvæmd laga um orlof húsmæðra. Fyrsta viðtalið var 

við Sigríði Hannesdóttur en ábendingu um hana fékk ég frá syni hennar sem er kennari 

við Háskólann og var viðstaddur kynningu mína á verkefninu í málstofu. Sigríður er 

fyrrverandi nefndarkona orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík frá 1995–2001 og gaf 

mér góða innsýn í starfsemi orlofsins á seinni hluta níunda áratugarins. Sigríður hefur 

lengi starfað sem skemmtikraftur og í viðtalinu talaði hún mikið um hin ýmsu 

skemmtiatriði sem sýnd voru á kvöldvökum orlofsferðanna. Kvöldvökunum lýsir hún 

sem valdeflandi skemmtun fyrir konurnar þar sem haldnar voru tískusýningar, sungnar 

skemmtivísur og mikið hlegið. Sigríður telur að kvöldvökurnar hafi dregið marga 

konuna út úr skelinni og styrkt böndin á milli þeirra.2 

 Næst hafði ég samband við Kvenfélagasamband Íslands til að fá ábendingar 

um konur sem gætu sagt mér frá framkvæmd orlofsins utan höfuðborgarsvæðisins. 

Mér var bent á þrjár konur sem ég hafði samband við og voru þau viðtöl tekin í 

gegnum síma. Að auki benti ein þeirra mér á aðra konu svo samtals urðu viðtölin 

fjögur. Aðeins fékkst leyfi til að nota eitt þeirra viðtala í útvarpsþáttinn en það var 

viðtal við Elínborgu Sigurðardóttur, formann Sambands sunnlenskra kvenna. Hún 

sagði mér frá skipulagningu og framkvæmd orlofsins á sínu svæði auk þess sem við 

spjölluðum um fjölbreytta starfsemi kvenfélaga. Hin viðtölin þrjú drógu fram nánari 

mynd af starfsemi orlofsnefnda á landsbyggðinni þar sem umgjörðin er eðlilega 

                                                
2 Sigríður Hannesdóttir, 2. mars 2018.  
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smærri í sniðum en á höfuðborgarsvæðinu. Sérstaklega var áhugavert að fá 

upplýsingar um þá erfiðleika sem orlofsnefndir í Hveragerði og Vestmannaeyjum hafa 

glímt við en í þessum sveitarfélögum hefur andstaðan við orlofið verið hvað mest og 

ætluðu þau á tímabili að hætta að greiða í orlofssjóð húsmæðra þrátt fyrir að lögin 

væru enn í gildi.3  

 Að lokum tók ég viðtal við þær Vilborgu Þ.K. Bergmann og Álfheiði 

Árnadóttur sem sitja í orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík. Þær gáfu mér innsýn í 

skipulagningu ferðanna sem farnar verða með orlofinu í Reykjavík núna árið 2018 auk 

þess að segja frá umsóknarferlinu og hlutverki nefndarkvenna í orlofsferðunum. 

Viðtalið var tekið í húsnæði nefndarinnar að Hverfisgötu 69 en sá staður var einn af 

kveikjunum að verkefninu. Í rannsókninni ákvað ég því að einbeita mér sérstaklega að 

starfsemi orlofsins í Reykjavík og nánar verður sagt frá viðtalinu við þær í fjórða kafla 

þessarar greinargerðar.  

Í heildina voru viðtölin við skipuleggjendur orlofsferðanna mikil innsýn í sál 

og hjarta starfseminnar. Allar konurnar sem ég talaði við báru hag orlofsins fyrir 

brjósti, eru búnar að berjast fyrir áframhaldandi starfsemi þess og telja orlofið skipta 

sköpum fyrir líf fjölmargra kvenna. Áberandi var hversu margar þeirra voru á 

varðbergi gagnvart mér þegar ég hafði samband og þurfti ég að vanda mig til að vinna 

traust þeirra. Ég lagði áherslu á að umfjöllun mín væri ekki til að efast um tilverurétt 

orlofsins heldur til að varpa ljósi á sögu þess, þróun og starfsemina í dag. Þær sögðu 

mér frá því að neikvæð umfjöllun um orlofið undanfarin ár hefði komið illa við margar 

þeirra sem nýta sér orlofið og vakið skammartilfinningu; eins og þær hefðu gert 

eitthvað rangt og væru jafnvel að stela frá samfélaginu. Eftir því sem leið á ferlið varð 

mér þannig ljóst að umfjöllunarefnið væri vandmeðfarið og taka þyrfti tillit til þessara 

tilfinninga við þáttargerðina.     

Eldri konur 
Viðtöl við konur sem höfðu farið í orlof, voru að fara í fyrsta skipti eða áttu minningar 

um orlofsferðir í gegnum tíðina voru sex talsins. Erfitt reyndist að finna konur í viðtal 

þar sem orlofsnefndirnar mynduðu á vissan hátt varnarhjúp um konurnar auk þess sem 

margar báðust undan viðtali. Mögulega hefði það breyst ef ég hefði haft meiri tíma til 

að komast í kynni við konur og mynda traust yfir lengri tíma. Á endanum náði ég 
                                                
3 Í fréttinni „Óvæntur reikningur fyrir húsmæðraorlof“ sem birtist á vef Vísis 27. maí 2010 kemur skýrt 
fram hversu sjálfsögð afstaða ríkti fyrir afnámi laga um orlof húsmæðra. Sjá 
http://www.visir.is/g/2010969051602  
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tveimur lengri viðtölum og þremur styttri. Löngu viðtölin átti ég við þær Ingibjörgu 

Tómasdóttur og Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur en báðar hitti ég á heimilum þeirra í 

Reykjavík. Guðrúnu hafði ég fundið með grúski í dagblöðum en í einu þeirra leyndist 

frásögn hennar af algjörlega misheppnaðri orlofsferð til Benidorm árið 19894. 

Frásagnir af orlofsferðum eru yfirleitt jákvæðar og rósrauðar svo mér þótti spennandi 

að heyra upprifjun á orlofsferð sem hafði alls ekki gengið vel. Ástæðan reyndust vera 

vinnubrögð ferðaskrifstofunnar sem skipulagði ferðina ásamt orlofsnefndinni, hótelið 

var ennþá í byggingu, opnir grunnar og steypuryk út um allt. Guðrún var í raun hissa á 

að allar konurnar hefðu sloppið lifandi frá þessari hörmungarferð. Hitt viðtalið var við 

Ingibjörgu en hana kannaðist ég við í gegnum föðursystur mína. Þau persónulegu 

tengsl gögnuðust vel, traust ríkti á milli okkar og Ingibjörg reyndist góður viðmælandi 

sem lét allt flakka. Hún byrjaði að fara í orlofsferðir húsmæðra eftir að hún missti 

manninn sinn og hefur farið í nokkur skipti síðan. Ingibjörg lagði áherslu á hversu 

mikilvægt væri að koðna ekki niður á gamals aldri og halda áfram að lifa lífinu. Þess 

vegna reynir hún að virkja konur í kringum sig og hvetur þær til að nýta tækifærið og 

fara í orlofsferðir húsmæðra.5 

 Hin viðtölin voru styttri samtöl við konur sem eru að fara í fyrsta skipti í orlof 

húsmæðra eða rifjuðu upp minningar sínar um orlofið í gegnum tíðina. Einni þeirra 

kynntist ég í gegnum Ingibjörgu, aðra hitti ég á kynningarfundi orlofsnefndarinnar í 

Reykjavík og sú þriðja er amma mín. Tilgangur viðtalanna við þær fyrrnefndu var að 

fanga eftirvæntingu og hugleiðingar þeirra um komandi ferðalag. Þessi tvö viðtöl voru 

mikilvæg fyrir samsetningu þáttarins þar sem efni þeirra fjallaði um hluti sem munu 

eiga sér stað í framtíðinni, en snúa ekki að fortíð eða nútíð eins og efni hinna 

viðtalanna. Viðtölin nýtast þannig vel fyrir framvindu þáttarins. Í viðtalinu við ömmu 

ræddi ég minningar hennar um orlofsferðir langömmu minnar en viðtalið við hana 

hugsaði ég mér að nýta sem persónulegan stökkpall inn í frásögn þáttarins.  

Yngri konur 
Viðtölin við yngri konur sem hafa notað orðið húsmæðraorlof til að lýsa eigin 

ferðalögum voru þrjú talsins. Tvær þeirra fann ég í gegnum leit á Facebook en 

samnemandi minn benti mér á þá þriðju. Ástæða þess að ég vildi tala við yngri konur 

um hugmyndir þeirra um orlof húsmæðra og notkun þeirra á orðinu húsmæðraorlof 

                                                
4 Guðrún Kristín Magnúsdóttir, „Vild’ég væri ekki hér,“ 11. mars 1990.  
5 Ingibjörg Tómasdóttir, 13. mars 2018.  
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var að fá fram hugleiðingar ungra kvenna í dag um orlof húsmæðra. Slíkt taldi ég geta 

skapað skemmtilega vídd inn í frásögn útvarpsþáttarins. Viðtöl við yngri konur voru 

þannig hugsuð til að skapa brú á milli fortíðar og nútíðar og tengja saman þörfina fyrir 

hvíld sem mæður á öllum tímum upplifa í hversdagslegum störfum sínum.  

Fyrsta viðtalið var við Evu Einarsdóttur og tekið á kaffihúsi í miðbæ 

Reykjavíkur. Hún sagði mér frá hvaða skilning hún legði í orðið húsmæðraorlof og 

talaði meðal annars um þörf sína fyrir einveru til að geta tekist á við krefjandi líf 

hversdagsins.6 Þörf fyrir einveru kom einnig fram í næsta viðtali sem var við 

Ragnheiði Maísól Sturludóttur. Við hittumst heima hjá henni og spjölluðum um 

máttinn í kvenlegri orku og hvernig nauðsynlegt væri að gefa sér tíma til að gera litlu 

og ómerkilegu hlutina í lífinu.7 Eva og Ragnheiður minntust þess báðar að hafa gengið 

fram hjá húsnæði orlofsnefndar húsmæðra á Hverfisgötunni og að það hefði vakið hjá 

þeim forvitni. Eva minntist á að þar væri aldrei neinn við og Ragnheiður ímyndaði sér 

að fyrir innan væru lítil borð með hekluðum blúndudúkum. Þar með varð ljóst að 

húsnæði orlofsnefndarinnar hefur fangað athygli annarra en bara mín og mikilvægt að 

nýta sér það við gerð þáttarins. Þriðja viðtalið var loks tekið á heimili Aðalheiðar 

Ránar Þrastardóttur en hún fór með vinkonum sínum í bústaðarferðir og þær grínuðust 

með að kalla ferðirnar húsmæðraorlof. Aðalheiður kannaðist líka við þörfina fyrir 

einveru og talaði um hversu gott væri að komast stundum í burtu og fá að vera í friði.8 

Viðtölin við yngri konurnar voru þannig góð innsýn í líf ungra mæðra og vörpuðu nýju 

ljósi á þörfina fyrir hvíld.  

                                                
6 Eva Einarsdóttir, 1. mars 2018.  
7 Ragnheiður Maísól Sturludóttir, 12. mars 2018.  
8 Aðalheiður Rán Þrastardóttir, 12. mars 2018.  
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2. Sögulegur bakgrunnur orlofs húsmæðra  

Um orlof 
Hugmyndin um orlof tengist aukinni áherslu á mikilvægi hvíldar, frítíma og ferðalaga 

fyrir alla samfélagshópa. Áður hafði slíkur lífsstíll aðeins verið á færi fólks úr efstu 

stéttum samfélagsins en með fjölbreyttari og ódýrari samgöngum í kjölfar 

iðnbyltingarinnar í lok 18. aldar gafst fleiri samfélagshópum tækifæri á að ferðast.9 

Ferðalög urðu því eftirsóknarverð athöfn fyrir ört vaxandi millistétt sem lagaði sig að 

lífsstíl sem hafði aðeins verið á færi fárra útvalinna. Miklar breytingar urðu aftur á 

ferðavenjum fólks í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar þegar enn fleiri hópar höfðu loks ráð á 

ferðalögum. Gildi samfélagsins urðu frjálslegri eftir styrjöldina og val fólks á 

áningarstöðum breyttist í takt við nýjar áherslur. Algengara varð að ferðalangar sæktu 

í sólríka staði enda höfðu rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif D-vítamíns á heilsufar. 

10 Hugmyndin um frítíma og ferðalög varð þannig sjálfsagðari þáttur í lífi fólks þegar 

leið á 20. öldina.  

 Þrátt fyrir aukið aðgengi og breytt viðhorf til ferðalaga var slíkur lífsstíll enn 

fjarlægur veruleiki fyrir fátækari samfélagshópa. Í bókinni Working At Play: A History 

of Vacations in the United States fjallar Cindy S. Aron meðal annars um hvernig 

umbótasinnar í Bandaríkjunum byrjuðu undir lok 19. aldar að tala um mikilvægi 

frítíma fyrir fátækt fólk úr verkamannastétt. Aukinn frítími og möguleikar á að komast 

út úr borginni voru taldir stuðla að bættri heilsu og velferð þessara hópa. Verkafólk tók 

sér sjaldan frí til að ferðast enda hafði það ekki peninga til slíkra athafna og átti 

sömuleiðis á hættu að missa vinnuna. Vissulega nutu þessir hópar einhvers frítíma en 

hann varaði yfirleitt stutt og var helst nýttur til afþreyingar í borginni eða til styttri 

dagsferða. Fólk skemmti sér til að mynda við fjárhættuspil, hnefaleika og hanaat en 

slík nýting á frítíma þótti óákjósanleg í augum margra umbótasinna. Fátækari hópar 

samfélagsins þurftu að þeirra mati stuðning við að njóta uppbyggilegrar hvíldar í 

lengri tíma og því voru stofnuð ýmis sumardvalarheimili, þá sérstaklega fyrir mæður 

og börn. Liður í starfsemi margra slíkra staða var að efla siðferði og kunnáttu þeirra 

sem þangað komu. Börnum var til dæmis kennt að sauma og sinna garðrækt á meðan 

konur hlutu fræðslu um uppeldi og heimilishald. Hugmyndir umbótasinna höfðu síðan 

áhrif á aðila vinnumarkaðarins og fyrirtæki byrjuðu í meiri mæli að veita starfsfólki 

                                                
9 Graburn, „Tourism: The Sacred Journey,“ 29.  
10 Sama, 30–31.   
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sínu kost á launuðu orlofi. Um miðjan fjórða áratuginn naut meirihluti verkafólks í 

Bandaríkjunum slíkra réttinda.11 Orlof byggist þannig á hugmyndinni um heilsueflandi 

og mannbætandi áhrif ferðalaga og frítíma fyrir manneskjuna. Þær hugmyndir byrjuðu 

að hafa áhrif á stöðu fólks gagnvart vinnuveitendum sínum og orlof varð síðar hluti af 

réttindum þess.  

Á Íslandi mátti greina sambærilegar áherslur í störfum ýmissa samtaka og 

komu þær skýrt fram í baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Lesa má um tímabilið í bók 

Sumarliða R. Ísleifssonar Í samtök þar sem farið er yfir sögu Alþýðusambands Íslands. 

Verkalýðshreyfingin hóf að tala fyrir aukinni hvíld og frítíma fyrir vinnandi fólk þar 

sem slíkt hefði góð áhrif á heilsu og líðan. Starfskraftar fólks þóttu endast betur sem 

talinn var hagur fyrir atvinnurekendur og samfélagið allt. Slík umræða leiddi loks til 

þess að lög um orlof voru samþykkt á Alþingi árið 1943 og þóttu mikið framfaraskref. 

Í lögunum var öllum sem unnu í þjónustu annarra tryggt 12 daga orlof á fullum 

launum. Þau réttindi voru aukin 13 árum síðar og launafólki þá tryggt 18 daga orlof, 

líkt og tíðkaðist annars staðar á Norðurlöndunum. Orlofið var þó framandi hugmynd í 

augum margra sem byggðu sjálfsmynd sína á gildum vinnusemi og elju, en slíkt var 

sérstaklega algengt meðal eldri kynslóðarinnar sem áleit sumarleyfið sóun og glötun á 

tíma. Til eru dæmi um verkamenn sem vissu ekki hvernig ætti að nýta þennan tíma frá 

störfum og mættu á vinnustaðinn í sumarleyfinu bara til að fylgjast með. Verkefni 

verkalýðshreyfingarinnar og annarra umbótasinna hér á landi var því ekki síst að 

kenna og aðstoða fólk við að taka sér frí. Það var til að mynda gert með skipulagningu 

styttri og lengri orlofsferða sem og byggingu hvíldarheimila og orlofshúsa.12 

Stétt húsmæðra 
Margar konur stóðu fyrir utan stéttarfélögin og högnuðust því ekki beint á baráttu 

verkalýðshreyfingarinnar fyrir bættum kjörum. Meirihluti kvenna á þessum tíma voru 

heimavinnandi húsmæður og tilheyrðu því ekki viðurkenndri starfsstétt sem gat krafist 

réttinda. Engu að síður hafði hin almenna umræða um mikilvægi hvíldar áhrif á 

hvernig húsmæður litu á samfélagslegt hlutverk sitt og þær samsömuðu sig 

hugmyndafræði stéttabaráttunnar. Slíkt gerðu þær með því að tala um sérstaka stétt 

                                                
11 Aron, Working At Play, kafli 7. 
12 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 307–310. 
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húsmæðra og hófu að tala fyrir aukinni virðingu og viðurkenningu á hlutverki kvenna 

innan heimilisins.13  

 Sams konar orðræða hafði þegar komið fram í Danmörku en í bókinni 

Becoming Modern: Young Women and the Reconstruction of Womanhood in the 1920s 

fjallar Birgitte Søland um hvernig danskar húsmæður á þriðja áratugnum börðust fyrir 

því að húsmóðurstarfinu væri sýnd aukin virðing í samfélaginu. Miklar breytingar 

höfðu orðið á starfi kvenna innan heimilisins í kjölfar iðnbyltingarinnar þegar ýmis 

tímafrek heimilisstörf voru verksmiðjuvædd. Søland segir að gildi heimilisstarfa hafi 

þá minnkað í augum samfélagsins og vinnuframlag danskra húsmæðra á þriðja 

áratugnum álitið krefjast minni hæfileika, kunnáttu og vera léttara en heimilisstörf 

fyrri kynslóða. Breytingarnar leiddu þó einnig til þess að margar konur fóru út á 

vinnumarkaðinn þar sem þær fundu fyrir frelsi og fjárhagslegu sjálfstæði. Þær upplifðu 

sig nútímalegar og sögðu líf sitt frjálslegra en mæðra sinna. Engu að síður var það 

viðtekin venja að konur gerðust heimavinnandi húsmæður þegar þær giftust. Því var 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd þessarar kynslóðar kvenna að „nútímavæða“ 

húsmóðurstarfið, tala um stétt húsmæðra og tengja vinnuframlag sitt frjálslegri 

samfélagsgildum. Heimilisstörfin urðu þannig æ vísindalegri og húsmæður meðal 

annars hvattar til að halda nákvæmt heimilisbókhald og lesa sér til um nýjustu strauma 

og stefnur í uppeldis- og næringarfræðum. Søland segir að rekja megi stofnun 

kvenfélagasambanda til þessara breytinga og þar gátu húsmæður fengið fræðslu um 

nýjungar í heimilishaldi auk þess að mynda mikilvægan vettvang til að koma 

baráttumálum sínum á framfæri.14        

 Á Íslandi stofnuðu konur einnig ýmis félög og samtök til að vinna að 

málefnum kvenna. Kvenfélagasamband Íslands var stofnað hinn 1. febrúar 1930 með 

það markmið að mynda samstarfsvettvang fyrir kvenfélög landsins og þjóna sem 

málsvari þeirra.15 Sambandið var stofnað um sama leyti og stefnubreyting varð í 

málefnum kvenna á Íslandi en um þá breytingu fjallar sagnfræðingurinn Sigríður 

Matthíasdóttir í bók sinni Hinn sanni Íslendingur: Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 

1900–1930. Sigríður tengir stefnubreytinguna við átök á milli siðferðislegrar 

kvenréttindastefnu annars vegar og hreinnar húsmæðrastefnu hins vegar. Hin 

siðferðislega stefna talaði fyrir aukinni þátttöku kvenna á opinberum vettvangi á 

                                                
13 Dæmi um slíka orðræðu má sjá á blaðsíðu 24.  
14 Søland, Becoming Modern, 144–168.  
15„Kvenfélagasamband Íslands,“ http://www.kvenfelag.is/um-ki/kvenfelagsambandid 
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meðan húsmæðrastefnan talaði fyrir eflingu og kennslu í húsmóðurstörfum svo að 

konur gætu sinnt hlutverkum sínum innan heimilisins sem best. Hugmyndafræði 

húsmæðrastefnunnar einkenndist því af áherslum á mismunandi eðli kynjanna, þar 

sem karlmenn voru taldir hæfari til þátttöku á opinbera sviðinu á meðan eiginleikar 

kvenna þóttu nýtast best innan heimilisins. Hlutverk kvenna var einnig tvinnað saman 

við þjóðernislega hugmyndafræði sem upphóf gildi þjóðlegrar sveitamenningar en slík 

þjóðfélagsumræða var áberandi á þessum tíma. Í þeirri umræðu voru konur og 

kvenleikinn álitnir mikilvægir þættir í að viðhalda þjóðlegu siðferði og þjóna sem 

máttarstólpi þjóðlegra gilda gagnvart breytingum nútímans. Kvenleikinn varð því 

mótvægi við þau nútímalegu gildi og einstaklingshyggju sem einkenndu innreið 

nútímans í íslenskt samfélag og hlutskipti konunnar varð valdaleysi á opinberum 

vettvangi. Sigríður metur það svo að hugmyndir þjóðlegrar húsmæðrastefnu hafi 

sigrað í baráttunni um hlutverk kvenna innan samfélagsins undir lok þriðja áratugarins 

á Íslandi og tengir uppgang húsmæðraskólanna til að mynda við þær breytingar.16  

 Hlutverk húsmóðurinnar má þannig tengja við ákveðna stöðnun í íslenskri 

kvenréttindabaráttu þar sem konan lokaðist innan veggja heimilisins, á einkasviðinu, 

og samfélagslegt hlutskipti hennar var að sjá um uppeldi barna og almennt 

heimilishald. Konur þessa tímabils héldu þó vitaskuld áfram að berjast fyrir málefnum 

sínum og krafan um orlof húsmæðra er ein slík birtingarmynd.  

Kröfur húsmæðra um orlof 
Í  kjölfarið á lögum um orlof launafólks árið 1943 var strax byrjað að ræða mikilvægi 

þess að húsmæður fengju einnig tækifæri á orlofi. Árið 1944 skrifar Katrín Pálsdóttir 

greinina „Orlof fyrir húsmæður“ í Mæðrablaðið þar sem hún fjallar um mikilvægi 

hvíldar fyrir húsmæður.17 Mæðrablaðið var gefið út af Mæðrafélaginu en félagið 

barðist ötullega fyrir fræðslu og bættum kjörum mæðra og barna.18 Í greininni fagnar 

Katrín almennu orlofslögunum en bendir á allar þær húsmæður sem hafa engan rétt og 

engin tækifæri til slíkra fríðinda. Hún dregur upp áhugaverða lýsingu á vinnudegi 

hinnar dæmigerðu húsmóður:  

  

 

                                                
16 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 319–355 
17 Katrín Pálsdóttir, „Orlof fyrir húsmæður,“ 1944.  
18 „Mæðrafélagið,“ http://kvennasogusafn.is/index.php?page=madrafelagid 
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Að elda mat sem étinn er jafnóðum, þvo gólf, sem jafnhratt eru óhreinkuð, og 
ílát, sem jafnótt eru notuð. Að þvo föt og bæta, sem jafnharðan eru skitin út og 
jafnvel rifin, sækja vatn, sem skólpað er niður, og eldivið, sem brennt er strax 
o.s.frv. Það er hlutskipti þeirra og þetta gengur alla 365 daga ársins. Allt 
endurtekur þetta sig svo ört, að húsmóðir á mannmörgu heimili hefur aldrei 
við, aldrei sér fyrir endann á hlutunum, og sjaldan árangur, sem stendur degi 
lengur. Það er eitthvað í ætt við að bera sand í botnlaust gap. En skyldi það 
þreyta minna fyrir því? 

 
Starf húsmóðurinnar er endalaust, hún er á vakt allan sólarhringinn, og hlutskipti 

hennar því ekki í neinu samræmi við sífellt batnandi kjör vinnandi fólks í samfélaginu. 

Katrín bendir á að slíkt vinnuálag geti komið niður á andlegri og líkamlegri heilsu 

kvenna og vitnar í orð sveitalæknis sem hún þekkir, en hann mun hafa sagt að margar 

konur látist fyrir aldur fram vegna mikils álags, sérstaklega þær konur sem leggja 

harðast að sér. Það er greinilegt að Katrínu þykir orlof húsmæðra beinlínis 

lífsnauðsynlegt og hún leggur mikla áherslu á að konur þurfi að hvíla sig án barna 

sinna. Slíkt telur hún hins vegar stærstu hindrunina í framkvæmd á orlofi húsmæðra og 

bendir á að „[þ]að er ekki eins létt að losna við börnin eins og að leggja frá sér skóflu 

og haka.“ Katrín setur þannig vinnuframlag kvenna í samhengi við störf þeirra sem 

vinna úti. Hún notar sömu rök og notuð voru í umræðunni um orlof launafólks þar sem 

hvíld og frí frá starfi var sagt nauðsynlegt heilsunnar vegna. Orð hennar eru líka bein 

vísun í stéttabaráttuna þegar hún dregur upp líkingu á milli konu sem heldur á barni og 

verkamannsins sem heldur á hakanum. Líkingin fær mann einnig til að tengja við 

kvennafrídaginn 1975 þegar íslenskar konur lögðu loks niður störf sín til að sýna fram 

á mikilvægi vinnu þeirra fyrir samfélagið, 32 árum eftir að grein Katrínar birtist. Segja 

má að þá hafi konur loks náð að leggja frá sér sínar skóflur og haka. 

 Barátta kvenna fyrir orlofi húsmæðra var einnig af íhaldssömum toga. Í 

greininni „Orlof húsmæðra“ eftir Jónínu Líndal frá Lækjarmóti sem birtist í Nýtt 

kvennablað árið 1945 rifjar hún upp ferð sína á fyrsta landsfund kvenna og kynni sín 

af húsmóður að vestan, sem sagði: „Þessi fundur er einstakt fyrirbrigði í lífi mínu, því 

það eru fyrstu dagarnir sem ég hef átt frí“.19 Konan var þá 71 árs. Jónína segir þetta 

vera reynslu margra húsmæðra og fagnar því að konur hafi getað komið saman á 

landsfundinum til að ræða kjör sín. Slíkt samtal telur hún geta leitt til nauðsynlegra 

breytinga. Í grein Jónínu kemur einnig fram sú skoðun að húsmæður séu sú stétt sem 

þurfi hvað mest á orlofi að halda til að viðhalda starfsgleði og lífsþrótti enda séu 

                                                
19 Jónína Líndal, „Orlof húsmæðra,“ 1. september 1945.  
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heimilisstörfin eins og önnur störf, „þau eru stöðug endurtekning og endurtekningin 

sljóvgar og eykur leiða á starfinu“. Jónína telur einnig að orlofið geti hvatt ungar 

konur frekar til að gifta sig og stofna heimili. Hún segir að:  

 
það hlýtur þá hverri konu með fullri skynsemi að vera ljóst, hversu réttur 
hennar er fyrir borð borinn með því að hún fær aldrei neitt orlofsfé og hversu 
starf hennar er lítilsvirt í þjóðfélaginu þrátt fyrir það, að hún annist uppeldi 
þjóðfélagsþegnanna meðan þeir eru mest hjálparþurfi, og er auk þess aflgjafi 
heimilisins og umhyggjusöm húsmóðir manns síns. 

 

Í báðum greinunum er fjallað um húsmæður sem stétt og kröfur þeirra um orlof settar í 

samhengi við sambærilegar kröfur annarra starfsstétta. Konur krefjast þannig aukinna 

réttinda og viðurkenningar á að vinnuframlag þeirra sé metið til jafns á við störf 

annarra stétta. Greinarnar bera þó einnig vitni um ríkjandi hugmyndafræði þessa 

tímabils þar sem viðurkennt hlutverk kvenna var að sinna heimilisstörfum og 

barnauppeldi. Orlof húsmæðra á þannig að vera hvati fyrir ungar konur til að gifta sig 

og stofna fjölskyldu í stað þess að sjá hag sínum betur borgið úti á vinnumarkaðnum. 

Orðræðan vísar til baráttu um bætt kjör innan þess rýmis sem samfélagið bauð konum, 

innan einkarýmisins, auk þess sem kröfurnar fylgdu tíðarandanum þar sem álitið var 

að allir ættu skilið hvíld og ferðalög.  

Fyrstu hvíldarferðirnar 
Umræðan um nauðsyn hvíldar fyrir konur hafði þó verið uppi í samfélaginu í nokkurn 

tíma. Mæðrastyrksnefnd var þar frumkvöðull en nefndin hafði starfrækt hvíldarvikur 

fyrir konur frá árinu 1934. Nefndinni varð þó fljótt ljóst að stór hluti kvenna gat ekki 

nýtt sér hvíldarvikurnar því að þær gátu ekki skilið börnin sín eftir né fundið þeim 

pláss á meðan á ferðinni stóð. Varð það til þess að nefndin byrjaði að starfrækja 

sumarheimili fyrir mæður og börn frá árinu 1936.20 Til er áhugaverð frásögn frá árinu 

1940 af hvíldarviku á Laugarvatni þar sem Þórunn Magnúsdóttir dvaldist ásamt 50–60 

konum á vegum Mæðrastyrksnefndar.21 Hún skrifaði um upplifun sína í Nýtt 

kvennablað en hvíldina segir hún hafa einkum falist í „tilbreytingunni og lausninni frá 

daglegum störfum og erfiðleikum“. Hún lýsir því að á morgnana hafi konurnar vaknað 

eldsnemma og allar farið niður í leikfimihúsið sem var hjá vatninu, íklæddar sloppum 

með sundhettur og baðhandklæði. Þar var bæði gufubað og steypibað og sumar 

                                                
20 „Sumarheimili Mæðrastyrksnefndar,“ 1943.  
21 Þórunn Magnúsdóttir, „Úr bréfi frá Laugarvatni,“ 1. október 1940.  
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konurnar fóru í Vígðulaug. Frá hálfníu til hálftíu snæddu konurnar morgunmat og á 

milli ellefu og tólf var sundlaugin opin sérstaklega fyrir þær. Í laugina fóru bæði 

syndar og ósyndar konur, en þær ósyndu voru með kúta eða héldu sig í grynnri 

hlutanum. Því næst var sest að hádegisverði. Fram að kvöldmat var deginum varið í 

útivist, hannyrðir og lestur. Loks var haldin kvöldvaka í þjóðlegum stíl og þangað 

söfnuðust konurnar saman með handavinnuna sína, hlustuðu á fréttir, upplestur og 

ljóðafrásögn í boði annarra kvenna úr hópnum. Síðasta kvöldið var kvöldvakan 

sérstaklega hátíðleg; Halldór Laxness las fyrir þær úr Heimsljósi og síðan tók við dans 

og söngur í boði gestgjafanna. Best er að hætta endursögninni og leyfa Þórunni að lýsa 

þeirri gleði með eigin orðum:  

 
Tvítugir kaupmenn hringsnúast með fimmtugar konur. „Meykokkurinn“ og 
Anna „þjónn“ sveiflast í hröðum polka. Fríða sundkennari stjórnar marzi, 
keðju og millu, sísyngjandi, dansandi og spaugandi, alltaf í loftköstum í sínum 
bláu síðbuxum og blússu, sem minnir á Blöndalsbrjóstsykur. Hótelstjórinn og 
bróðir hans leika samstillt á tvö hljóðfæri. Hver, sem kann að spila er gripinn 
um stund og enginn liggur á liði sínu. – Þegar hallar að miðnætti tæmist 
danssalurinn og malbornir gangstígarnir duna af fótataki gestanna, sem ýmist 
leggja leið sína ofan að vatni, til þess að bregða sér í bað undir svefninn, eða 
fara rakleitt til svefnherbergja sinna í Björk. Þannig liðu dagarnir, sumarleyfi 
þreyttra og þjakaðra kvenna, engir gestir eru glaðari en þær …  

 

Hvíldarferðir og sumardvalir voru einnig starfræktar af stéttarfélögunum, en upp úr 

sjötta áratugnum var aukin áhersla og umræða um kjör kvenna innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Árið 1946 skipulagði verkakvennafélagið Snót í 

Vestmannaeyjum ásamt fleiri félögum hvíldarvikur fyrir mæður, Alþýðusamband 

Íslands byrjaði að skipuleggja hvíldarvikur auk Alþýðusambands Norðurlands sem 

bauð upp á ferðir að Laugum í Þingeyjarsýslu.22 

Orlof húsmæðra lögfest 
Baráttan fyrir orlofi húsmæðra skilaði loks árangri þegar lög þess efnis voru samþykkt 

árið 1960. Herdís Ásgeirsdóttir var ein þeirra sem unnu að undirbúningi laganna og í 

grein sem birtist í 19. júní segir hún frá ferlinu á bak við lögin. Hugmyndina rekur hún 

til framsögu Ragnheiðar Möller á landsþingi Kvenfélagasambands Íslands árið 1955 

                                                
22 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 302–303.   
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þar sem Ragnheiður kynnti framkvæmd slíkra laga á Norðurlöndunum.23 Á þinginu 

var ákveðið að kjósa milliþinganefnd til að semja löggjöf um málið og vann sú nefnd 

að undirbúningi laganna næstu árin.24 Gerð frumvarpsins var þannig knúin áfram af 

Kvenfélagasambandi Íslands og má því segja að sambandið hafi þjónað sem nokkurs 

konar stéttarfélag fyrir húsmæður.  

 Drög nefndarinnar að frumvarpinu voru lögð fyrir landsþing 

Kvenfélagasambandsins fjórum árum síðar, 31. ágúst 1959, og voru samþykkt 

einróma. Stjórn sambandsins tók þá við málinu og sá til þess að frumvarpið yrði flutt á 

Alþingi. Það gekk eftir og voru lög um orlof húsmæðra loks samþykkt 30. maí 1960.25 

Lögin voru staðfest af Ásgeiri Ásgeirssyni forseta 9. júní sama ár. Í frumvarpinu var 

lögfest að orlofið skyldi skipulagt og framkvæmt af orlofsnefndum sem skipaðar væru 

af kvenfélögum í hverju héraðssambandi og skyldu orlofsnefndirnar vinna starfið 

launalaust. Við úthlutun skyldu orlofsnefndirnar taka mið af efnahag, barnafjölda, 

aldri barna, húsnæði, heilsufari auk annarra aðstæðna sem nefndin taldi að taka skyldi 

tillit til. Réttinn til orlofsins áttu allar konur sem veittu heimili forstöðu.26 Nokkrar 

breytingar hafa verið gerðar á lögum um orlof húsmæðra fram til dagsins í dag, þær 

stærstu árið 1972 þegar ákveðið var að sveitarfélögin tækju við fjármögnun orlofsins 

af ríkinu. Var þá framlagið rúm 51 króna fyrir hvern íbúa. Fjórum árum síðar, vorið 

1978, var ákveðið að sveitarfélögin greiddu um 100 krónur á hvern íbúa í orlofssjóð 

húsmæðra auk þess sem framlagið varð vísitölutengt.27 

Fyrstu orlofsferðir húsmæðra 
Fyrstu orlofsferðir húsmæðra voru í ætt við hvíldarvikur Mæðrastyrksnefndar sem lýst 

var hér að ofan og áhersla lögð á hvíld, samveru kvennanna, kynnisferðir, fræðslu og 

kvöldvökur. Í Tímanum 1961 birtist umfjöllun um orlof austfirskra húsmæðra í 

Húsmæðraskólann á Hallormsstað.28 Í viðtalinu rekur Arnþrúður Ingólfsdóttir frá 

Seyðisfirði, sem þá var formaður orlofsnefndarinnar á svæðinu, þau áhrif sem 

orlofsdvölin hafði á konurnar. Þar segir hún að:  

                                                
23 Framsaga Ragnheiðar hefur einnig verið rakin til ársins 1954, en hér var ákveðið að notast við ártalið 
sem kom fram í grein Herdísar. Sjá til dæmis „Saga orlofsnefndar“, Orlofsnefnd húsmæðra í 
Reykjavík, sótt 29. apríl 2018. http://www.orlofrvk.123.is/page/23042/ 
24 Herdís Ásgeirsdóttir, „Orlofsmál kvenna,“ 1962. 
25 Sama. 
26 Þingskjal 101/1959–1960. 
27 Þingskjal 721/1977–1978 og „Húsmæðraorlof reykvískra kvenna,“ 8. júní 1978.  
28 Arnþrúður Ingólfsdóttir, „Orlofsdvöl austfirzkra húsmæðra,“ 20. september 1961.  
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Það hefði verið þeim ákaflega mikilvægt að þurfa ekki að sjá um neitt, og 
losna við allar áhyggjur og ábyrgð, sem venjulega hvíla á húsmóðurinni. Hefði 
oft verið á það minnzt við matarborðið á daginn, hve ánægjulegt væri að borða 
mat, sem aðrir hefðu búið til, þurfa engan að mata eða snúast við og ekki að 
hafa áhyggjur af uppþvottinum á eftir. Einnig væri það mjög mikils virði fyrir 
húsmæður að fá tækifæri til þess að hittast og spjalla saman, kynnast og bera 
saman ráð sín, lyfta huganum upp úr hversdagsstritinu og finna að þær væru 
líka manneskjur en ekki aðeins vélar til heimilisverka.   

 

Ummæli Arnþrúðar um að húsmæðurnar hafi upplifað sig „manneskjur en ekki aðeins 

vélar til heimilisverka“ minna á þær tengingar sem húsmæður gerðu við baráttukröfur 

verkalýðshreyfingarinnar. Í lok viðtalsins segir hún svo að umsóknir um orlofið hafi 

ekki verið margar og hvetur því austfirskar húsmæður til að „fylgjast vel með þessu 

réttindamáli okkar og hjálpa okkur til þess að láta þennan draum rætast“.  

 Í Reykjavík bárust hins vegar fleiri umsóknir en hægt var að sinna.29 Má því 

ætla að konur á landsbyggðinni hafi átt erfiðara með að nýta sér orlofsréttindi sín en 

konur í þéttbýli. Fyrstu orlofsferðir húsmæðra í Reykjavík voru tvær; hvíldardvöl 

kvenna á Laugarvatni og sumardvöl mæðra og barna í Hlaðgerðarkoti.30 Herdís 

Ásgeirsdóttir var þá formaður orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík og fór hún í þessa 

fyrstu ferð reykvískra húsmæðra á Laugarvatn. Herdísi fannst „yndislegt, lærdómsríkt 

og ógleymanlegt að dveljast með konunum þessa daga að Laugarvatni“.31 Hún rifjar 

upp að í ferðinni voru kvöldvökur á hverju kvöldi, farið var til messu í Skálholti, horft 

á kvikmynd um Skálholtsstað, skrúðgarður frú Hvannberg í Útey var skoðaður og að 

lokum var síðasta kvöldinu eytt á kvöldvöku í félagsskap Bjarna Bjarnasonar 

skólastjóra og Önnu konu hans. Að lokum endar Herdís upprifjun sína á þessum 

orðum: 

  

Óhætt er að segja, að hvíld sú, er konur fá í orlofsdvöl, byggir upp líkamlega 
og andlega heilsu þeirra og veitir ógleymanlegar og mikilsverðar minningar, 
sem auðga lífið og verða ekki frá þeim teknar. Svo óska ég þess af heilum hug, 
að orlofið verði húsfreyjum landsins til gagns og blessunar. Megi blessun 
Guðs hvíla yfir starfinu um alla framtíð.32  

 

                                                
29 Herdís Ásgeirsdóttir, „Orlofsmál kvenna,“ 1962. 
30 Sama. 
31 Sama. 
32 Sama . 
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Orlofsferðirnar veittu húsmæðrum um allt land tækifæri á að ferðast og njóta hvíldar. 

Ferðirnar voru í líkingu við hvíldarvikurnar en segja má að hvíldarvikur 

Mæðrastyrksnefndar hafi skapað ákveðna forskrift að slíkum ferðum fyrir konur hér á 

landi. Áherslurnar voru á heilnæma útiveru, samveru kvennanna, ýmsar kynnisferðir 

og kvöldvökur með menningarlegri og þjóðlegri dagskrá. Ferðirnar minna einnig á þá 

starfsemi sem umbótasinnar í Bandaríkjunum skipulögðu fyrir fátækt verkafólk og 

mætti því rekja uppruna orlofsferðanna alla leið þangað. Orlofsferðirnar tengjast 

þannig félagslegu umbótastarfi auk þess að vera afsprengi stéttabaráttunnar. Hér á 

Íslandi má einnig tengja skipulagningu þessara ferða við hið þjóðlega hlutverk sem 

húsmæðrastefnan ætlaði konum, þar sem ferðirnar ýttu undir þjóðlegar dyggðir og ást 

á landinu sem konurnar tóku með sér heim og kenndu börnum sínum. 

Endalok húsmæðrastefnunnar 
Mikil breyting varð í málefnum kvenna þegar líða tók á seinni hluta 20. aldar. Konur 

fóru að auka hlut sinn úti á vinnumarkaðnum og greina mátti mikla aukningu upp úr 

1970 þegar um helmingur kvenna var kominn út á vinnumarkaðinn.33 Á þessum tíma 

fór aðsókn kvenna í húsmæðraskólana einnig að minnka, sérstaklega upp úr 1970. 

Heiti skólanna var að lokum breytt árið 1975 eftir að lög um húsmæðraskóla voru 

endurskoðuð og voru þeir upp frá því kallaðir hússtjórnarskólar.34 Slíkar breytingar 

haldast í hendur við nýja bylgju kvenréttindabaráttu sem krafðist aukins jafnréttis og 

endurmats á íhaldssömum gildum sem héldu konum föstum í stöðluðum 

kynjahlutverkum. Hlutverk húsmóðurinnar varð þannig æ meira í andstöðu við þau 

gildi sem ruddu sér til rúms í kjölfar aukinnar réttindabaráttu kvenna.  

Hér á landi var Rauðsokkahreyfingin áberandi í slíkri baráttu en þær komu 

fyrst opinberlega fram á Íslandi í kröfugöngu 1. maí 1970. Hreyfingin leitaðist við að 

vekja athygli á hvernig kúgun og kynjamisrétti birtist í samfélaginu og væri hluti af 

þjóðfélagsgerðinni.35 Í bókinni Á rauðum sokkum: Baráttukonur segja frá má lesa 

endurminningar þeirra kvenna sem telja má til upphafskvenna hreyfingarinnar. Þar 

segja þær frá uppvexti sínum, þátttöku í Rauðsokkahreyfingunni og persónulegri 

þróun sinni í átt til aukinnar jafnréttisvitundar. Í bókinni er meðal annars sagt frá 

pólitískum gjörningi sem nokkrar þeirra framkvæmdu í Austurstræti á Þorláksmessu 

                                                
33 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 87. 
34 Gerður Pálsdóttir, „Hússtjórnarkennsla fyrr og nú,“ 4. júlí 1986.  
35 „Rauðsokkahreyfingin,“ http://kvennasogusafn.is/index.php?page=raudsokkkahreyfingin 
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árið 1974 þegar þær krossfestu örþreytta húsmóður við jólatré.36 Gjörningurinn átti að 

vekja athygli á fórn kvenna í kringum hátíðahöldin en hann má einnig túlka sem dæmi 

um uppgjör við tímabil húsmæðrastefnunnar. Í því ljósi er áhugavert að þær 

upphafskonur sem fjallað er um í bókinni eru allar fæddar á tímabilinu 1930–1947, 

sem voru upphafsár húsmæðratímabilsins. Því má segja að dætur hafi þarna risið upp 

gegn tímabili mæðra sinna, tímabili húsmóðurinnar, þegar samfélagið taldi konunni 

eðlislægt að sjá um heimili og annast börn.   

Húsmæður voru þó sjálfar þátttakendur í hinni nýju baráttu fyrir auknum 

kvenréttindum. Í dreifiriti sem útdeilt var í tilefni kvennafrídagsins, sem haldinn var 

24. október 1975, voru taldar upp ástæður þess hvers vegna konur ættu að leggja niður 

störf sín. Tvær þeirra sneru beint að stöðu húsmæðra: „vegna þess að algengt svar er, 

þegar spurt er um starf konu, sem gegnir húsmóðurstarfi, „hún gerir ekki neitt, hún er 

bara heima““ og „vegna þess að starfsreynsla húsmóður er einskis metin á 

vinnumarkaðnum“37. Húsmæður áttu einnig sinn fulltrúa meðal ræðumanna á 

fundinum en Ásthildur Ólafsdóttir flutti ræðu þar sem hún benti á mikilvægi 

húsmæðra á þessum breytingatímum.38 Þar sagði hún að:  

 

Það er fyrst og fremst okkar, húsmæðra og mæðra, að leiða þessi réttlætismál 
með skynsemi og ákveðni til sigurs. Við höfum mikil áhrif, ef við beitum 
okkur. Við getum breytt uppeldinu. Við getum knúið yfirvöld til þess að 
breyta námsbókunum og fræðslukerfinu í heild svo að þar skipi jafnrétti 
kynjanna öndvegið. Við getum kennt sonum okkar að meta heimilisstörfin að 
verðleikum og sinna þeim kinnroðalaust. Og við getum hvatt dætur okkar til 
að mennta sig og þjálfa til hinna ýmsu atvinnugreina alveg á sama hátt og syni 
okkar. 

 

Húsmæður voru því þátttakendur í kvenréttindabaráttunni en hlutverk þeirra var 

jafnframt partur af uppgjöri kvenna gegn stöðluðum kynjahlutverkum. Samstaða var 

þó einkennandi fyrir kvennafrídaginn og áhersla var lögð á bandalag allra kvenna fyrir 

jafnrétti, húsmæðra jafnt sem annarra kvenna. Í eftirmála bókarinnar Á rauðum sokkum 

spyr bókmenntafræðingurinn Dagný Kristjánsdóttir sig hver staðan sé nú eftir þessa 

baráttu. Þar vísar hún í bók Astrid Henry Ekki systir móður minnar. Kynslóðaátök og 

þriðju bylgju femínismi en þar kemur fram að áherslan á systralag og samtakamátt 

                                                
36 Olga Guðrún Árnadóttir, Á rauðum sokkum, 273. Þess má geta að hin krossfesta húsmóðir var brúða 
í fullri stærð.  
37 „Hvers vegna kvennafrí,“ https://kvennasogusafn.is/index.php?page=hvers-vegna-kvennafri-2  
38 „Ræða Ásthildar,“ https://kvennasogusafn.is/index.php?page=asthildur 



 31 

kvenna sé ekki hluti af næstu bylgju femínisma. Þær konur alast upp í kapítalísku 

samfélagi þar sem stéttahugtakið er talið úrelt og áhersla þeirra er barátta fyrir eigin 

hamingju sem einstaklingar.39 Í ljósi þess má velta fyrir sér hvort slíkar femínískar 

áherslur hafi verið uppi á kvenréttindadaginn 19. júní 2008 þegar bæjarstjórn 

Vestmannaeyjabæjar samþykkti tillögu þar sem skorað var á Alþingi að afnema lög 

um orlof húsmæðra. Tillagan var fyrsta mál á dagskrá fundarins undir heitinu 

„Umræða í tilefni af kvennadeginum“. Einungis konur sátu fundinn og tillagan var 

samþykkt samhljóða með sjö greiddum atkvæðum.40 Með þeirri samþykkt hófust 

opinberlega átökin um örlög og framtíð orlofs húsmæðra á Íslandi.  

                                                
39 Dagný Kristjánsdóttir, „Eftirmáli – en ekki endir,“ 424. Þar vísar hún í Henry Astrid, Not My 
Mother’s Sister. Generational Conflict and Third Wave Feminism, Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press, 2014:81.     
40Vestmannaeyjabær, 19. júní 2008. 
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3. Orlof húsmæðra sem tímaskekkja 
 
Eitt orð hefur einkennt umræðuna um orlof húsmæðra frá því að byrjað var að efast 

opinberlega um stöðu þess í nútímanum. Það er orðið tímaskekkja. Húsmæður höfðu 

barist fyrir viðurkenningu á mikilvægi starfa sinna og uppskáru að lokum rétt til orlofs 

húsmæðra, en í upphafi nýrrar aldar voru þau réttindi af mörgum talin ónauðsynleg og 

ekki í takt við gildi nútímans. Orlofið var sagt barn síns tíma sem stæði beinlínis í vegi 

fyrir jafnrétti í nútímasamfélagi. Til að skilja betur þessa togstreitu er því áhugavert að 

kanna hvað býr að baki umræðunni um orlof húsmæðra sem tímaskekkju. 

Hin pólitíska umræða 
Hugmyndin um orlofið sem tímaskekkju er eins og rauður þráður í gegnum alla 

umræðu um orlof húsmæðra á Alþingi. Umræðan hefur snúist um afnám laganna en 

alls hafa fimm frumvörp þess efnis verið lögð fyrir þingið, fyrst árið 2009 og nú síðast 

árið 2017, alltaf í nær óbreyttri mynd.41 Orðið tímaskekkja er þar notað til að segja að 

orlofið sé orðið úrelt fyrirbæri og eigi ekki rétt á sér í nútímasamfélagi. Orðið er 

sérstaklega notað til að koma á framfæri þeirri skoðun að orlofið sé ekki í takt við þau 

gildi jafnréttis sem einkenna samfélag dagsins í dag.  

 Í fyrstu fjögur skiptin sem frumvarpið kom fyrir Alþingi var lítil sem engin 

umræða um málið. Aðeins voru tvær ræður frá flutningsmönnum þar sem helstu rökin 

fyrir afnámi laganna voru að þau stæðust ekki jafnréttissjónarmið og brytu í bága við 

sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna. Efni ræðnanna var samhljóða greinargerðum um 

frumvarpið, þar sem kemur fram að „[v]erið hefur til skoðunar í lengri tíma að leggja 

niður orlof húsmæðra m.a. með þeim rökum að um tímaskekkju sé að ræða enda hafa 

lögin verið mjög umdeild frá jafnréttissjónarmiði.“42 Í niðurstöðum greinargerðarinnar 

segir jafnframt að „[s]em betur fer hefur ýmislegt breyst til batnaðar, margt hefur 

áunnist í jafnréttisbaráttu og ljóst má vera að lögin eru í andstöðu við 

jafnréttissjónarmið. Það er því skylda Alþingis að afnema lögin strax.“43 Í ljósi þess að 

frumvarpið hlaut svo litla umræðu má ætla að ákveðið afstöðuleysi hafi ríkt á þingi og 

afnám laganna talið nokkuð sjálfsagt. Slíkt afstöðuleysi má túlka sem staðfestingu á 

                                                
41 Frumvarp um afnám laganna hefur verið lagt fram á 138., 141., 144., 145. og 146. löggjafarþingi.   
42 Þingskjal 77/2009–2010. 
43 Sama. 
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ríkjandi viðhorfum þingmanna til orlofs húsmæðra sem tímaskekkju sem Alþingi bæri 

skylda til að afnema, meðal annars til að tryggja jafnrétti í samfélaginu.  

 Fjölbreyttari orðræðu má greina í umsögnum um frumvarpið en þrisvar hefur 

verið kallað eftir slíku.44 Umsagnir bárust frá ýmsum sveitarfélögum og frá þeim 

stofnunum og samtökum sem málið varðar. Greina má þrenns konar afstöðu í 

umsögnum þessara aðila; stuðning við frumvarpið, andstöðu við frumvarpið og 

blandaða afstöðu þar sem hvatt er til aukinnar upplýsingaöflunar og tryggingar 

réttinda.   

 Af innsendum umsögnum voru flestar fylgjandi afnámi laga um orlof 

húsmæðra. Stuðningur við frumvarpið var sérstaklega áberandi hjá sveitarfélögum og 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga, enda ljóst út frá gögnum að þessir aðilar þrýsta mjög 

á um afnám laganna.45 Í umsögnum þeirra má greina einróma afstöðu þar sem 

frumvarpinu er fagnað og lögin álitin tímaskekkja sem brjóti í bága við 

jafnréttissjónarmið. Stofnanir og samtök á borð við félags- og 

tryggingamálaráðuneytið46, Jafnréttisráð, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð 

Íslands studdu einnig frumvarpið og var rökstuðningur þeirra aðallega út frá því að 

lögin brytu í bága við jafnréttissjónarmið. Í umsögn Jafnréttisráðs kemur til dæmis 

fram að „[m]eð lögum og sjóðum sem þessum er verið að viðhalda gömlum gildum 

sem við viljum uppræta og passa ekki inn í raunheima dagsins í dag.“47 Viðhorfið til 

orlofs húsmæðra sem tímaskekkju er þannig ráðandi meðal þeirra aðila sem skiluðu 

inn umsögn um frumvarpið.   

Algjöra andstöðu er aftur á móti að finna í umsögnum frá Kvenfélagasambandi 

Íslands, orlofsnefndum og kvenfélögum, sem eru þeir aðilar sem standa að 

skipulagningu og framkvæmd orlofs húsmæðra. Ítarlegustu umsagnirnar koma frá 

Kvenfélagasambandi Íslands og Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík sem hafna 

algjörlega röksemdafærslu greinargerðarinnar um að orlof húsmæðra stríði gegn 

jafnréttislögum. Að þeirra mati hallar enn á konur í samfélaginu og bendir Orlofsnefnd 

húsmæðra í Reykjavík m.a. á að „[m]eðan þeir hópar kvenna sem nýta sér orlof 

húsmæðra eru ekki komnir nær jafnrétti en raun ber vitni er ekki tímabært að fella 

                                                
44Kallað hefur verið eftir umsögnum árin 2010, 2015 og 2017.  
45 Sjá til dæmis umsögn félags- og tryggingamálaráðuneytisins um frumvarpið: 
http://www.althingi.is/altext/erindi/138/138-2820.pdf 
46 Þá undir stjórn Árna Páls Árnasonar, þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra 
Samfylkingarinnar.  
47 Jafnréttisráð, Umsögn um frumvarp, 23. febrúar 2015.  



 34 

lögin úr gildi“.48 Tímaskekkju laganna er því hafnað af skipuleggjendum orlofsins og 

starfsemin sögð mikilvæg í nútímasamfélagi þar sem kynjajafnrétti hafi ekki verið náð.   

Þeir aðilar sem taka ekki jafn afdráttarlausa afstöðu tala fyrir aukinni 

upplýsingaöflun eða tryggingu réttinda. Alþýðusamband Íslands hvetur til að gerð 

verði úttekt á samsetningu hópsins sem nýtir orlofið, Rannsóknarstofnun í 

jafnréttisfræðum hvetur til rannsókna á kynjaðri hagstjórn sveitarfélaga og 

Kvenréttindafélag Íslands hvetur til að þeir fjármunir sem áður voru eyrnamerktir 

orlofi húsmæðra „verði áfram nýttir í þágu kvenna og í þágu jafnréttis kynjanna“49.   

Ljóst er að átakapunktur hinnar pólitísku umræðu snýst aðallega um hvort lög 

um orlof húsmæðra standist jafnréttissjónarmið eða ekki og þá hvort lögin séu 

tímaskekkja eða ekki. Lítil áhersla er lögð á umræðu um stjórnsýslulega vankanta 

orlofsins, það er hvernig virða megi sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna, á annan hátt 

en einfaldlega að afnema lög um orlof húsmæðra. Rök skipuleggjenda orlofsins virðast 

hafa litla vigt þar sem ríkjandi afstaða er sú að orlofið passi ekki inn í „raunheima 

dagsins í dag“. Öll rök um að enn halli á konur í samfélaginu falla því einnig undir hatt 

tímaskekkjunnar. Einkenni umræðunnar á Alþingi eru þannig skýr; orlof húsmæðra er 

tímaskekkja sem tilheyrir hinu liðna og tilvist þess í nútímanum passar ekki við ímynd 

okkar af samfélagi dagsins í dag.   

En hvað er tímaskekkja? 
Hugmyndina um tímaskekkju má rekja aftur til endurreisnartímabilsins þegar byrjað 

var að hugsa um fortíðina sem fjarlægt fyrirbæri sem metið var út frá forsendum 

nútímans.50 Greinarmunur var þó gerður á fortíðinni og horfðu endurreisnarmenn til 

grískrar fornaldar úr nostalgískri fjarlægð á meðan miðaldir voru metnar út frá 

kaldhæðnislegu sjónarhorni.51 Fortíðinni var þannig gert mishátt undir höfði og viss 

tímabil upphafin þegar nútíminn kaus að endurnýta menningararfleifð fortíðar. Sjálft 

orðið tímaskekkja er á ensku anachronism. Uppruni þess er úr grísku og samanstendur 

af orðunum ana, sem merkir aftur á bak, og kronos, sem merkir tími. Merking orðsins 

vísar þannig aftur á bak til fortíðar og er notað um fyrirbæri sem tilheyra eða virðast 

tilheyra öðru tímabili, sérstaklega um fyrirbæri sem eru sérkennilega gamaldags.52 Á 

                                                
48 Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík, Umsögn Orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík, 23. mars 2017. 
49 Kvenréttindafélag Íslands, Umsögn Kvenréttindafélags Íslands, 24. mars 2017. 
50 Panofski, Studies in Iconography, 28. 
51 Burke, „The sense of anachronism from Petrarch to Poussin,“ 157–176. 
52 Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary. 
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íslensku er orðið tímaskekkja skilgreint sem frávik frá réttum tíma og eitthvað sem 

gerist eða er látið koma fyrir á röngum tíma.53 Samsetning orðanna tími og skekkja 

dregur upp sterka mynd af brenglun eða fráviki frá hinu viðtekna. Tímaskekkja getur 

þannig leitt af sér ákveðna tilfinningu um framandleika þegar hún verður á vegi 

manns. Sams konar tilfinning gæti vaknað við að sjá manneskju ganga um í snjógalla 

um hásumar eða að finna pálmatré í Heiðmörk. Framandleikinn býr í tilvist hlutar í 

umhverfi þar sem hann á ekki heima. Í tilfelli tímaskekkjunnar býr framandleikinn í 

samhengi hlutarins við tímann og skilning okkar á honum. 

Slík skynjun á veruleikanum minnir á veruhátt Pierre Bourdieu sem á við þá 

félagslegu þekkingu og kerfi sem hver og einn þróar með sér í gegnum lífið og beitir 

umhugsunarlaust.54 Veruhátturinn er það sem lætur fólki líða eins og heima sjá sér í 

félagslegum aðstæðum, umhverfið er túlkað umhugsunarlaust og hegðunin 

framkvæmd út frá þeirri félagslegu þekkingu sem aflað hefur verið í gegnum tíðina. 

Að upplifa eitthvað sem tímaskekkju tengist þannig sjálfsmynd þess sem skynjar 

fyrirbærið. Sjálfsmynd fólks, alveg eins og veruhátturinn, getur verið afar ólík eftir því 

hvernig reynsluheimur býr að baki hverjum og einum. Sjálfsmyndir geta átt við hópa 

fólks en í grunninn byggjast sjálfsmyndir á virkni ímynda, þar sem ímyndir móta 

sjónarhorn eða afstöðu fólks til sjálfs sín og þeirrar menningar sem það tilheyrir. 

Ímyndir eru byggðar á þeirri hugmynd að hægt sé að finna sameiginleg einkenni hjá 

mismunandi einstaklingum, hópum eða þjóðum. Þessi sameiginlegu einkenni eru síðan 

notuð til að finna mismun á milli hópanna eða greina líkindi þeirra. Ímyndir mynda 

þannig tvö mengi; við og hinir.55  Mælikvarði á hvað flokkast sem tímaskekkja fer því 

eftir ríkjandi viðmiðum í samfélaginu á hverjum tíma. 

 Tímaskekkjur geta birst á ólíkan hátt og geta verið bæði meðvitaðar og 

ómeðvitaðar. Ómeðvitaðar tímaskekkjur koma oft fram í sögulegum sjónvarpsþáttum 

og kvikmyndum og eru þá oft kallaðar mistök. Til að mynda hefur komið í ljós að 

Elísabet Englandsdrottning horfir mikið á breska sögudramað Downton Abbey og 

skemmtir sér konunglega við að koma auga á sögulegar skekkjur í framleiðslu 

þáttanna.56 Kameldýr Abrahams sem sagt er frá í fyrstu Mósebók hafa einnig verið 

greind sem tímaskekkja enda varð kameldýrið ekki húsdýr fyrr en löngu eftir að 

                                                
53 Mörður Árnason, Íslensk orðabók. 
54 Gestur Guðmundsson, „Hver var Pierre Bourdieu?“ 10. desember 2011. 
55 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, 13–18. 
56 Miller, Julie, „Queen Elizabeth Fact-Checks Downton Abbey for Fun,“ 3. september 2015. 
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atburðir Biblíunnar áttu að eiga sér stað.57 Femíníski guðfræðingurinn Carol Meyers 

bendir á að slíkar tímaskekkjur hafi þótt eðlilegar þegar textar Biblíunnar voru 

skrifaðir, þar sem markmið textanna var frekar að nýta söguna til að læra af henni 

heldur en að miðla sögulega réttri frásögn atburða.58 Tímaskekkjur verða líka til þegar 

fyrirbæri þróast ekki í takt við breytta tíma. Gott dæmi um slíkt er persónan Apu í 

Simpsons-þáttunum, en hann stendur fyrir erkitýpu hins indverska innflytjanda í 

bandarísku samfélagi. Persóna Apu hefur sætt mikilli gagnrýni fyrir að viðhalda og 

stuðla að fordómum gagnvart Bandaríkjamönnum af asískum uppruna og mörgum 

þykir nóg komið. Framleiðendur þáttanna hafa hins vegar lítið gert til að þróa persónu 

Apu í takt við breyttan nútíma og reyna frekar að réttlæta tilvist persónunnar.59   

Sjálfsmynd þjóðar  
Tímaskekkjan tengist því hvernig fortíðin er metin á forsendum nútímans. Matið er 

gert út frá hinni ríkjandi sjálfsmynd í samfélaginu sem segir til um hver við erum, 

hvaðan við komum og hvernig við viljum vera. Á tímum húsmæðrastefnunnar má 

segja að hin ríkjandi sjálfsmynd hafi verið sú að karlmennirnir voru fyrirvinnan á 

meðan konur sinntu heimili og barnauppeldi. Barátta kvenna snerist því um að bæta 

kjör sín innan þess ramma sem samfélagið skipaði þeim, innan veruháttar hinnar 

ríkjandi sjálfsmyndar. Í slíkum veruleika var orlof húsmæðra viðurkenndur hluti af 

samfélagsmyndinni. Þeirri sýn var loks snúið á hvolf með nýrri kvennabyltingu í 

upphafi 8. áratugarins þegar konur höfnuðu þeirri eðlishyggju sem hafði verið ríkjandi 

í samfélaginu. Sú barátta leiddi til aukins jafnréttis kynjanna og nýverið var Íslandi 

meira að segja líkt við „heimsmeistara í jafnrétti“.60 Starfsvettvangur kvenna er því 

ekki lengur bundinn við heimilið og stétt húsmæðra ekki lengur hluti af viðurkenndu 

samfélagsmynstri. Í slíkum veruleika er orlof húsmæðra úrelt fyrirbæri þar sem 

húsmæður tilheyra fortíðinni og standa fyrir gildi sem hin ríkjandi sjálfsmynd 

nútímans samsamar sig ekki. Frá þeim sjónarhóli er orlof húsmæðra tímaskekkja sem 

hægt væri að laga með afnámi laganna. 

Hin ríkjandi sjálfsmynd þarf þó ekki endilega að vera hin eina sanna sýn á 

veruleikann. Kynjafræðingar hafa til dæmis gagnrýnt þá skoðun að fullkomið jafnrétti 

ríki hér á landi og hefur Gyða Margrét Pálsdóttir þróað hugmyndina um áru 
                                                
57 Dias, „The Mystery of the Bible’s Phantom Camels,“ 11. febrúar 2014. 
58 Sama. 
59 Haider, „Defending the Apu stereotype again?“ 10. apríl 2018. 
60 Elín Margrét Böðvarsdóttir, „Ísland heimsmeistari í jafnrétti,“ 29. nóvember 2017.   
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kynjajafnréttis til að greina birtingarmyndir kynjajafnréttis í samfélaginu. Að sögn 

Gyðu Margrétar er ára kynjajafnréttis félagslegt ferli þar sem karlar og konur sannfæra 

sig um að jafnrétti hafi verið náð, þrátt fyrir að sú sé ekki raunin. Sú hugmynd er studd 

af ímyndinni um Ísland sem jafnréttisparadís eða heimsmeistara í jafnrétti.61 Alveg 

eins og sjálfsmyndir byggist hugmyndin um áru kynjajafnréttis á tvíhyggju þar sem 

andstæða er sköpuð á milli okkar og hinna, hins þekkta og hins framandi, hins jákvæða 

og neikvæða.62 Konur og karlar sækja þá jákvæða sjálfsmynd sína í ímyndina um að 

kynjajafnrétti hafi verið náð, af því að þannig er það hér á Íslandi, og eru því ónæm 

fyrir ýmiss konar kynjamisrétti í samfélaginu sem og í sínu persónulega lífi. 

Rannsóknir á stöðu kynjanna hér á landi sýna þó að konur bera ennþá meiri ábyrgð á 

heimilishaldi og taka frekar á sig vinnutap vegna umönnunar barna.63 Ætla má að 

hvötin til að afnema lög um orlof húsmæðra sé því lituð af áru kynjajafnréttis þar sem 

jafnrétti er talið ríkja og álitið að kynin sinni heimilisstörfum og barnauppeldi jöfnum 

höndum. Í þeim veruleika ættu heimavinnandi konur ekki að fá nein sérréttindi 

umfram heimavinnandi karla. Slíkt myndi ekki samræmast hinni ríkjandi sjálfsmynd 

sem sér orlof húsmæðra sem tímaskekkju sem nauðsynlegt er að leiðrétta. Gott dæmi 

um hvernig ára kynjajafnréttis birtist í umræðunni um orlof húsmæðra er sú staðreynd 

að oft er fjallað um málið á merkisdögum eða tímamótum í kvennasögunni. 

Vestmannaeyjabær valdi kvenréttindadaginn 19. júní til að leggja fram tillögu um 

afnám laganna, frumvarpið var í eitt skipti flutt árið 2015 sem var á 100 ára 

kosningaafmæli kvenna á Íslandi og nú síðast var frumvarpið rætt á alþjóðlegum 

baráttudegi kvenna. Slíkar tímasetningar sýna hvernig frumvarp um afnám laga um 

orlof húsmæðra er talið stuðla að auknu jafnrétti í samfélaginu.  

Áhrifamáttur tungumálsins 
Tungumálið er annar mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á sjálfsmyndina og skynjun 

fólks á veruleikanum. Tungumálið mótar afstöðu og hefur verið notað sem tæki til að 

ná fram auknu kynjajafnrétti. Í því skyni hafa ýmsir kynjaðir starfstitlar tekið 

breytingum svo bæði konur og karlar geti samsamað sig störfunum. Sem dæmi má 

nefna hjúkrunarkonur sem nú kallast hjúkrunarfræðingar og fóstrur hafa breyst í 

                                                
61 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis,“ 5–18.  
62 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, 15. 
63 Til dæmis Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir. Velferðarráðuneytið: Staða kvenna og 
karla á íslenskum vinnumarkaði, 105-107 og Kolbeinn H. Stefánsson. Samspil vinnu og heimilis: Álag 
og árekstrar. 
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leikskólakennara. Athyglisvert er að nýju titlarnir taka á sig karlkyn og spurningar 

vakna um hvort kvenleikinn þurfi að umbreytast og aðlagast karllægum kerfum til að 

standast jafnréttiskröfur. Hvað varðar titil húsmóðurinnar þá hefur hann í mörgum 

tilvikum vikið fyrir lýsingarorðinu heimavinnandi og ábyrgðin á heimilishaldi þannig 

víkkuð út svo að það nái bæði til karla og kvenna. Að nota orðið húsmóðir getur því 

hljómað gamaldags í eyrum margra.  

 Svanhvít Jónsdóttir, þáverandi formaður orlofsnefndar Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, kemur inn á slíkt orðaval í viðtali við Fréttablaðið þegar hún segir að 

„[o]rðið húsmóðir er tímaskekkja“ og að „[þ]etta þyrfti að vera kallað kvennaorlof, en 

ekki húsmæðraorlof“.64 Svanhvít talar einnig um mikilvægi orlofsins sem kjarabótar 

fyrir konur og bendir auk þess á að orlofið sé mikilvægt úrræði til að rjúfa félagslega 

einangrun margra kvenna. Slík röksemdafærsla var ríkjandi í viðbrögðum 

skipuleggjenda orlofsins í opinberri umræðu. Ummæli Svanhvítar um orðaval voru 

hins vegar nokkuð nýstárleg í einfaldleika sínum. Hún lýsir orðinu húsmóðir sem 

tímaskekkju og flokkar þannig orðið sem hluta af samfélagsgerð fortíðar. Hún vill 

frekar kenna orlofið við konur, kvennaorlof, og beinir umræðunni þannig nær kjarna 

málsins, sem er barátta ákveðins hóps kvenna um að halda orlofsréttindum sínum. 

Með orðum sínum viðurkennir Svanhvít tímaskekkjuna sem innbyggð er í tungumál 

orlofsins og stingur jafnframt upp á leið til þess að fjalla um orlofið á forsendum nýrra 

tíma. Slík breyting kallast einnig á við þá nafnabreytingu þegar húsmæðraskólum var 

breytt í hússtjórnarskóla.   

 Hugmyndir Svanhvítar birtast einnig í daglegu tali kvenna um orlof húsmæðra. 

Í þeim viðtölum og samtölum sem ég hef átt við þær konur sem standa að orlofi 

húsmæðra og hafa farið í ferðirnar, þá notast þær oftast einungis við orðið orlof og 

sleppa því að nota vísunina í húsmóðurtitilinn. Tala um orlofið og að fara í 

orlofsferðir. Líklegast er styttingin einungis til hægðarauka þar sem orðið 

húsmæðraorlof eða orlof húsmæðra er ekki þjált í munni og í talmáli er almenn 

tilhneiging að einfalda og stytta. En styttingin er engu að síður áhugaverð og gæti 

verið ómeðvituð aðferð til að tala um orlof húsmæðra á forsendum nútímans.  

Pólitískur stimpill 
Orlof húsmæðra er ekki eina fyrirbærið í íslenskri kvennasögu sem hefur fengið á sig 

stimpil tímaskekkjunnar. Tilvera Kvennalistans var einnig sögð tímaskekkja og í 
                                                
64 Svanhvít Jónsdóttir, „Segir enn vera þörf á sérstöku kvennaorlofi,“ 15. mars 2016. 
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opinberri umræðu þurftu kvennalistakonur að eyða þónokkru púðri í að hrekja þann 

dóm. Í greininni „Að þora, vilja, geta“, sem birtist í tímaritinu Kvennalistinn í 

Hafnarfirði árið 1986, segir Bryndís Guðmundsdóttir framboð Kvennalistans til 

sveitarstjórnar þar í bæ hafa stuðað margan keppinautinn. Hún telur upp nokkrar 

athugasemdir sem komið hafa fram þar sem sagt er að „þetta framboð sé tilraun 

kvenna til að eftir þeim verði tekið, að framboð Kvennalista sé brot á jafnréttislögum 

fyrir svo utan þetta sígilda að kvennalistar séu tímaskekkja“.65 Í greininni 

„Tímaskekkja tuttugustu aldarinnar – í hverju felst hún?“ sem birtist í Dagblaðinu Vísi 

árið 1987 er sérstaklega rýnt í þessa sígildu tímaskekkju sem Bryndís minnist á. Í 

þeirri grein fjallar verðandi þingmaðurinn Danfríður Skarphéðinsdóttir um af hverju 

málefni Kvennalistans séu á engan hátt tímaskekkja heldur mikilvæg í samfélaginu. 

Hún leggur áherslu á að fleiri konur taki aukinn þátt í allri opinberri ákvarðanatöku og 

hafnar með öllu að framboð Kvennalistans sé tímaskekkja en segir hana felast frekar í 

„að við konur skyldum ekki taka málin í okkar hendur löngu fyrr“.66 Stimpill 

tímaskekkjunnar þröngvar Kvennalistakonum til að sanna tilverurétt sinn í stað þess að 

fjalla um málefni sín á jafningjagrundvelli. Slík barátta getur leitt til svarthvítrar 

umræðu þar sem fyrirbærið á annaðhvort rétt á sér eða ekki. Þau sem þurfa að 

sannfæra aðra um að málstaður sinn sé ekki tímaskekkja eiga á hættu að vera sjálf 

álitin tímaskekkja: gamaldags og ekki í takt við gildi samtímans. Rökin fyrir 

tímaskekkju Kvennalistans eru nauðalík þeim sem uppi eru um afnám laga um orlof 

húsmæðra. Mótmæli Kvennalistans eru líka af sama meiði og röksemdafærsla 

Kvenfélagasambandsins og orlofsnefndanna gegn afnámi orlofslaganna þar sem 

áhersla er lögð á að jafnrétti ríki ekki í raun og nauðsynlegt sé að aðstoða konur 

sérstaklega þangað til slíkt jafnrétti náist. Barátta allra þessara aðila bendir til að 

auðvelt sé að dæma eitthvað sem tímaskekkju þegar hagsmunir kynjanna liggja til 

grundvallar. Stimpill tímaskekkjunnar getur þannig virkað sem pólitískt tæki sem knýr 

fram svarthvíta umræðu þar sem hlutir eru annaðhvort eða. Það er því ljóst að 

umræðan um orlof húsmæðra sem tímaskekkju getur hindrað skapandi lausnir við að 

finna út úr þeirri tilvistarkreppu sem orlofið glímir svo sannarlega við. 

                                                
65 Bryndís Guðmundsdóttir, „Að þora, vilja, geta,“ 1. mars 1986. 
66 Danfríður Skarphéðinsdóttir, „„Tímaskekkja“ 20. aldarinnar,“ 15. apríl 1987. 
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Nýr tónn 
Þegar frumvarpið um afnám laga um orlof húsmæðra var tekið aftur til umræðu á 

Alþingi árið 2017 sköpuðust áhugaverðar umræður og fjallað var um frumvarpið frá 

ólíkari hliðum en áður. Fyrri afstaða til orlofsins sem tímaskekkju sem bæri að afnema 

tafarlaust vék fyrir flóknari afstöðu. Byrjað var að fjalla um orlofið á forsendum 

kvenna, sérstaklega eldri kvenna, og lögð áhersla á að ekki væri rétt að afnema áunnin 

réttindi. 

Afstaðan til orlofs húsmæðra sem tímaskekkju hafði þó ekki breyst og 

meirihluti þeirra þingmanna sem tóku til máls var sammála um að lögin væru 

tímaskekkja sem bæri að afnema. Andrés Ingi Jónsson, þingmaður 

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, er til að mynda þeirrar skoðunar og segir 

lögin vera eins og risaeðlu í lagasafninu. Hann efast þó um að afnema lögin með einu 

pennastriki því ennþá sé hópur kvenna í samfélaginu sem nýti sér þessi réttindi. Hann 

veltir fyrir sér hvort ekki væri betra að setja sólarlagsákvæði á lög um orlof húsmæðra. 

Lögin myndu þannig deyja út með þeim konum sem nýta sér orlofið hvað mest; eldri 

konum sem voru heimavinnandi eða í hlutavinnu mestalla starfsævi sína. Hann kallar 

eftir að kannað verði hvaða hópar nýti sér orlofið og spyr: „Ætlum við að taka af þeim 

að geta farið í Menntaskólaselið og buslað aðeins í Varmá fyrir ofan Hveragerði? Ég 

veit það ekki. Mér finnst eitthvað þurfa að koma í staðinn.“67 Málflutningur Andrésar 

er áhugaverður þar sem hann talar greinilega máli orlofsins en dregur á sama tíma upp 

frekar gamaldags mynd af orlofsferðum húsmæðra, þar sem eldri konur „busla aðeins“ 

í vatni líkt og hamingjusamir litlir krakkar. Líkingin minnir á frásagnir af fyrstu 

hvíldar- og orlofsferðum kvenna en lýsa ekki vel þeim ferðum sem farnar eru núna í 

dag. Myndin sem dregin er upp á að styðja við málstað orlofsins en gerir á sama tíma 

lítið úr þeim sem nýta sér það. Það má því greina hálfgerða tímaskekkju innan 

umræðunnar sjálfrar þar sem vanþekking á orlofi húsmæðra leiðir til þess að málefnið 

er rætt út frá rómantískri og barnslegri ímynd fortíðarinnar.  

Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, tekur undir hugmynd Andrésar 

varðandi sólarlagsákvæðið og segir það eðlilega og náttúrulega leið til að glíma við 

lög sem eiga ekki lengur við. Björn leggur auk þess áherslu á það í ræðu sinni að ekki 

sé rétt að taka áunnin réttindi af fólki og segir að „við verðum að taka tillit til 

samfélagsins eins og það var því það lifir enn. Málið þarf ekki að vera flóknara en 

                                                
67Andrés Ingi Jónsson, 8. mars 2017. 
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það“.68 Dæmi um nýja afstöðu og ákveðna kúvendingu til hugmyndarinnar um orlof 

húsmæðra sem tímaskekkju birtist hins vegar í ræðu Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur, 

þingmanns Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Rósa Björk spyr þingheim hvort 

tímaskekkjan sé ekki frekar að ráðast ekki að rótum vandans sem orlof húsmæðra 

byggist á og hvort það sé ekki tímaskekkja að einbeita sér ekki frekar að því að laga 

hin ýmsu samfélagsmein sem orsakast af ójöfnuði kynjanna. Hún vitnar meðal annars í 

skýrslu velferðarráðuneytisins um sárafátækt og segir að það séu einmitt eldri konur 

sem eru með fátækustu hópum samfélagsins. Rósa snýr þannig umræðunni um 

tímaskekkjuna á haus og spyr áleitinna spurninga um hvaða hagsmunir liggi 

raunverulega að baki frumvarpinu.69  

Umræðan um orlof húsmæðra varð þannig margslungnari með tímanum en 

tengingin við tímaskekkjuna heldur þó áfram að vera ráðandi. Krafan um umsvifalaust 

afnám laganna hefur vikið fyrir þeim möguleika að láta lögin deyja út. Þannig gætu 

lögin haldið áfram að þjóna þeim hópi sem þau voru upphaflega hönnuð fyrir. Ljóst er 

að hið ríkjandi viðhorf til orlofsins sem tímaskekkju hefur mótandi áhrif á umræðuna 

og festir tilveru orlofs húsmæðra við fortíðina. Slík umræða leiðir til samanburðar sem 

getur verið hamlandi fyrir mögulegar breytingar á orlofi húsmæðra í takt við áherslur 

nútímans.  

  

                                                
68 Björn Leví Gunnarsson, 8. mars 2017. 
69 Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 8. mars 2017. 
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4. Orlof húsmæðra í nútímanum 
 

Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra hefur í ekkert fimm skiptanna komist 

upp úr nefnd eftir fyrstu umræðu á þingi. Núna árið 2018 eru lögin því ennþá í gildi. Á 

meðan svo er halda orlofsnefndir húsmæðra um allt land áfram starfsemi sinni og 

skipuleggja sínar árlegu ferðir. Ferðir orlofsnefndanna eru þó ekki einu orlofsferðirnar 

sem farnar eru í nútímasamfélagi. Á samfélagsmiðlum má sjá fjölmörg dæmi um að 

yngra fólk, bæði konur og karlar, noti orðið húsmæðraorlof til að lýsa ferðalögum 

sínum. Yngra fólkið notar þannig sögulega vísun orðsins til að setja ákveðinn 

merkimiða á ferðalagið sitt. Orlof húsmæðra á sér því tvær birtingarmyndir í 

nútímanum: annars vegar hugmyndina um húsmæðraorlof og hins vegar hið 

lögbundna orlof húsmæðra. Til að skilja orlof húsmæðra í nútímanum verða þessar 

ólíku birtingarmyndir nú skoðaðar.70    

Orlof húsmæðra í dag 
Starfsemi orlofsnefndanna heyrir undir Kvenfélagasamband Íslands og hefur slíkt 

fyrirkomulag verið við lýði allt frá því að lög um orlof húsmæðra voru fyrst samþykkt 

árið 1960. Orlofsnefndirnar eru skipaðar á þingum héraðssambanda 

Kvenfélagasambandsins og í hverri nefnd sitja þrjár konur og þrjár til vara. Starf þeirra 

er unnið í sjálfboðavinnu. Hlutverk orlofsnefnda er að skipuleggja og sjá um 

orlofsferðir húsmæðra, eins og að kynna ferðirnar fyrir konum á þeirra svæði, velja úr 

umsóknum, vera konunum innan handar í ferðunum og skila árlegum skýrslum um 

starfsemina til ráðuneytis, viðeigandi sveitarfélaga og héraðssambanda.71  

 Orlofsferðir húsmæðra hafa tekið breytingum í gegnum tíðina og orðið 

fjölbreyttari. Til eru frásagnir af misheppnaðri sólarlandaferð húsmæðra til Benidorm, 

valdeflandi ferðalagi upp á Vatnajökul og leiðangri á slóðir kvikmyndarinnar Sound of 

Music í austurrísku Ölpunum. Orlofsferðir húsmæðra hafa þannig breyst og þróast í 

takt við tíðarandann og áhuga kvennanna. Þó er eitt sem hefur einkennt orlofsferðir 

húsmæðra frá upphafi og það er tengingin við félagslegt umbótastarf í þágu kvenna. Þá 

tengingu má rekja allt aftur til starfsemi Mæðrastyrksnefndar og annarra slíkra félaga í 

upphafi 20. aldar. Mikilvægi þessa félagslega þáttar í starfsemi orlofs húsmæðra er sá 

                                                
70 Orðið húsmæðraorlof er notað þegar fjallað er um hugmyndina um orlofið til aðgreiningar frá hinu 
lagalega orlofi.  
71 Elínborg Sigurðardóttir, 8. mars 2018. 
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þáttur sem Kvenfélagasambandið og orlofsnefndirnar leggja hvað mesta áherslu á 

þegar tilveruréttur orlofsins er ræddur. Félagslegt mikilvægi ferðanna kom einnig skýrt 

fram í viðtali mínu við nefndarkonur í orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík.  

Orlof húsmæðra í Reykjavík    
Starfsemi orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík er sú viðamesta á landinu enda stærsta 

sveitarfélag landsins. Árið 2018 mun nefndin standa fyrir níu ferðum, þar af tveimur 

ferðum innanlands og sjö erlendis. Húsnæði nefndarinnar niðri á Hverfisgötu er ein 

helsta ástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni og því var ég mjög spennt að sjá hvað 

leyndist þar fyrir innan. Þeim áfanga var loks náð þegar ég fékk að taka viðtal við 

nefndarkonurnar Vilborgu og Álfheiði á skrifstofu nefndarinnar.72  

 Í viðtalinu gerðist ég strax sek um þá rómantísku sýn sem alþingismaðurinn 

Andrés Ingi viðhafði í ræðu sinni á Alþingi, þegar hann dró upp mynd af buslandi eldri 

konum í íslenskri náttúru, og í fyrstu spurningunni bað ég þær um að lýsa andanum í 

húsinu. Kannski vonaðist ég eftir lýsingum á hvernig þær fyndu fyrir sögunni umlykja 

sig á meðan þær skipulögðu valdeflandi ferðir fyrir þakklátar eldri konur. Svörin voru 

hins vegar blátt áfram; andinn í húsinu var bara „allt í lagi“ og þær bættu við að 

staðsetningin væri góð og auðvelt fyrir konurnar að komast til þeirra. Næst tóku við 

jarðtengdari spurningar sem sneru að framkvæmd og skipulagningu orlofsferðanna og 

hlutverki nefndarkvennanna.  

 Ég spurði þær út í umsóknarferlið. Í svörum þeirra kom fram að viðamikill 

kynningarfundur markar nokkurs konar upphaf hvers ferðatímabils. Nefndin hefur þá 

frá hausti unnið að skipulagningu allra ferðanna og undanfarin ár hefur nefndin verið í 

samstarfi við Ferðaskrifstofu G. Jónssonar. Þær segja að góð stemning einkenni 

fundinn og sé líkt og „reunion“ fyrir margar konurnar. Á fundinum eru upplýsingar um 

ferðirnar birtar opinberlega í fyrsta skipti og umsóknarblöðum dreift á borðin. Konur 

úr öðrum sveitarfélögum geta líka sótt um að fara með orlofi húsmæðra í Reykjavík og 

öfugt, en þá flyst niðurgreiðslan á milli sveitarfélaga með konunni. Konurnar geta 

skilað inn umsókn á sjálfum kynningarfundinum og mikilvægt er að mæta á fundinn ef 

kona vill geta komist með í vinsælustu ferðirnar. Í ár eru það Rínarsigling og ferðalag 

um Suður-Frakkland sem standa upp úr. Konur geta einnig komið með umsóknir sínar 

niður á skrifstofuna á Hverfisgötunni, hringt eða sent tölvupóst. Nefndin fer því næst í 

                                                
72 Álfheiður Árnadóttir og Vilborg Þ.K. Bergmann, 20. mars 2018.  
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gegnum umsóknirnar og hringir svo í konur og lætur þær vita hvort og þá í hvaða 

ferðir þær komast.  

 Aðspurðar segja þær hlutverk nefndarkvenna í orlofsferðunum vera að gæta 

þess að allar konurnar fái sem mest út úr ferðunum. Tvær nefndarkonur fara með í 

hverja ferð og eru þær til taks allan sólarhringinn ef eitthvað bjátar á. Þær reyna að 

hafa yfirsýn yfir hópinn og passa upp á að engin upplifi sig eina eða afskipta. Þær 

leggja mikið upp úr því að konur upplifi sig ekki sem dragbíta ef þær til dæmis halda 

ekki í við hópinn. Þær rifja upp að konur hafi sagt að í orlofsferðum upplifi þær sig 

ekki síðastar, jafnvel þó að þær séu í raun síðastar. Áherslan er því lögð á að hver kona 

fái tækifæri til að njóta sín, hver á sínum hraða. Hlutverk nefndarkvenna er því að vera 

á tánum allan tímann og það er ekki fyrr en í flugtaki á leið heim að þær geta loks 

dregið andann léttar og glaðst yfir góðri ferð.  

 Ég spurði þær einnig hvert væri gildi orlofsferða húsmæðra í samtímanum. 

Gildi ferðanna sögðu þær tengjast þakklæti. Ferðirnar eru þakklætisvottur til þeirra 

kvenna sem voru heimavinnandi og höfðu ekki sömu tækifæri og yngri konur hafa í 

dag. Þakklæti fyrir allt það sem þær hafa gert og þakklæti fyrir að hafa barist fyrir 

þeim réttindum sem yngri konur geta notið í dag. Að þeirra mati veita orlofsferðir 

húsmæðra konum sem gátu ekki farið neitt á árum áður tækifæri á að ferðast og slík 

tækifæri eru þeim mikils virði. Umræðan um afnám laganna kæmi því oft illa við 

þessar konur sem nýta sér orlof húsmæðra og margar þeirra eru sárar yfir umræðunni. 

Þær hafa heyrt konur tala um að með umræðunni sé gert lítið úr ævistarfi þeirra og að 

með gagnrýninni vegi yngri konur að þeim.73 

Í spjallinu kom einnig skýrt fram hversu mikilvægar og valdeflandi 

orlofsferðirnar eru fyrir konur. Ferðirnar sögðu þær rjúfa einangrun og veita konum 

tækifæri á að ferðast í öruggu umhverfi. Þegar ég spurði hvort þær vissu eitthvað hver 

staðan væri á frumvarpinu um afnám laganna fannst mér votta fyrir samblandi af 

pirringi og áhugaleysi í svörum þeirra. Þær sögðust ekkert vita hvar málið væri statt og 

að þær væru í rauninni ekkert að fylgjast sérstaklega með því. Þær einbeittu sér bara að 

því að vinna sína vinnu þangað til annað kæmi í ljós.74 Starf orlofsnefndar Reykjavíkur 

er þannig unnið af svipaðri hugsjón og einkennt hefur hvíldarferðir fyrir konur í 

gegnum tíðina. Ferðirnar eru hluti af framkvæmd hins lögbundna orlofs húsmæðra. 

                                                
73 Sjá einnig blaðsíðu 17. 
74 Álfheiður Árnadóttir og Vilborg Þ.K. Bergmann, 20. mars 2018.  
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Hin birtingarmyndin er síðan húsmæðraorlof yngra fólks sem er byggt á sögulegum 

bakgrunni orlofsferða húsmæðra. 

#húsmæðraorlof 
Þegar leitað er að orðinu húsmæðraorlof á Facebook kemur í ljós að hugmyndin um 

orlofsferðir lifir góðu lífi í orðaforða almennings. Konur eru í miklum meirihluta 

þeirra sem nota orðið og gera það yfirleitt til að lýsa ferðalögum án fjölskyldunnar þar 

sem markmiðið er að slaka á og njóta lífsins. Notkun orðsins getur verið af 

nostalgískum toga þar sem áherslan er á að njóta lystisemda lífsins. Notkun orðsins 

getur einnig haft á sér írónískan blæ þar sem vísað er í sögulegan bakgrunn orlofsins 

og tengingar við kjarabaráttuna. Slík notkun á orðinu getur falið í sér kaldhæðnisleg 

skot á tilvist orlofsins. Síðan eru það þeir sem nota orðið blátt áfram til að lýsa góðu 

ferðalagi þar sem markmiðið er að lifa og njóta. Hér eru nokkur dæmi um færslur á 

Facebook þar sem orðið húsmæðraorlof kemur fyrir:75 

 
Ó hvað ég hlakka til þegar við förum í húsmæðraorlof á matreiðslunámskeið 

einhversstaðar suðurfrá, drekkum mímósur og skoðum listina76 

*** 
 

Ætla að taka út uppsafnað húsmæðraorlof um helgina77 

*** 
 

Eftir nokkura ára plan þá tókst það !!!! Dreifði hálf veikum börnum um borg og bý og 
dreif mig ... Húsmæðraorlof on !!!!78 

 
*** 

 
Home sweet home 

Lent eftir frábært húsmæðraorlof í Edinborg með þessum frábæru vinkonum  

Mikið hlegið,verslað og notið   

Takk fyrir frábæra ferð stelpur! Þið eruð ÆÐI 79 

                                                
75 Til að dæmin séu almennara eðlis hafa persónulegar upplýsingar verið teknar út úr texta færslnanna.  
76 Ragnheiður Maísól Sturludóttir. 2015. Sótt af lokuðum Facebook-reikningi, birt með leyfi höfundar.    
77 Ágústa Kristófersdóttir. 2010. Sótt af lokuðum Facebook-reikningi, birt með leyfi höfundar.    
78 Svava Hrund Friðriksdóttir. Facebook, 30. maí 2015, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206519304608724&set=a.2362291144058.136444.1453
713645&type=3   
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Til að fá nánari innsýn í hugmyndir yngri kvenna um húsmæðraorlof tók ég viðtal við 

þrjár konur sem allar hafa notað orðið til að lýsa ferðalögum sínum. Í viðtölunum kom 

skýrt fram þörf þeirra fyrir einveru og í einverunni náðu þær að sinna sjálfum sér. Að 

hafa tíma til að setja djúpnæringu í hárið, að gera ekki neitt allan daginn, geta skilið 

nammið eftir á stofuborðinu og gengið að því vísu daginn eftir, gera það sem maður 

vill þegar maður vill það, geta ekki haft samband við börnin af því að maður er í 

fjarlægu tímabelti, þurfa ekki að gera nein heimilisverk, hafa það kósí með stelpunum, 

borða í friði og fá að fara á klósettið í friði, ná að stússast í hversdeginum og hafa tíma 

fyrir ómerkilegu hlutina. Allt eru þetta hlutir sem konurnar tengdu við hugmyndina um 

einveru og hvíld.80  

 Þörf þessara ungu kvenna fyrir persónulegt rými og hvíld minnir á frásagnir 

kvenna í byrjun greinargerðarinnar. Lýsingar úr þeim ferðum sögðu frá hvernig konur 

gátu loksins sest niður og borðað í friði, átt tíma fyrir sjálfar sig og notið lífsins og 

náttúrunnar. Í samfélagi nútímans skipuleggja ungar konur ferðirnar sínar meira sjálfar 

og mynda allskonar hópa þar sem þær fá tækifæri til samvista við fólk sem er á 

svipuðum stað í lífinu. Má þar sem dæmi nefna allskonar mömmuhópa og 

saumaklúbba. Einnig má finna sérstakar ferðir fyrir mæður sem skipulagðar eru af 

einkaaðilum en dæmi um það eru jógaferðir fyrir „tættar“ mæður í umsjón Sigrúnar 

Höllu Unnarsdóttur.81  

 

                                                                                                                                       
79 Kristín Jónsdóttir, Facebook, 12. nóvember 2017, 
https://www.facebook.com/kjonsdottir/posts/10156458584370606 
80 Eva Einarsdóttir, 1. mars 2018, Ragnheiður Maísól Sturludóttir, 12. mars 2018, Aðalheiður Rán 
Þrastardóttir, 12. mars 2018. 
81 „Jógaferð fyrir tættar mæður með Sigrúnu Höllu Unnarsdóttur,“  
https://tripical.is/ferdir/jogaferd-fyrir-taettar-maedur-med-sigrunu-unnarsdottur/ 
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Mynd 4: Auglýsing fyrir jógaferð til Póllands fyrir tættar mæður. 

 

Í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2018 segir Sigrún Halla frá hugmyndinni að baki 

jógaferðum fyrir tættar mæður. Að hennar sögn er markmið ferðanna að veita 

mæðrum rými til að hlusta á sjálfar sig og gefa eftir. Ferðirnar gefa mæðrum pláss til 

að vinda ofan af hröðum lífsstíl og vera innan um aðrar konur í sömu stöðu. Sigrún 

segir mikilvægt að minna okkur á að lífið er til að njóta og finna hamingjuna en ekki 

að festast í streituvaldandi umhverfi atvinnulífsins þar sem langi „to-do“-listinn krefst 

allrar okkar athygli. Hún telur jóga geta gefið okkur tól til að takast á við álag 

hversdagsins og hlusta á okkar innri rödd.82 Ferðir Sigrúnar eru því eins og orlofsferðir 

fyrir konur nútímans þar sem þær ferðast saman í hóp með það að markmiði að komast 

frá álagi hversdagsins, hvílast og safna kröftum. Titill húsmóðurinnar hefur breyst í 

tætta móður en veruleikinn er alltaf sá sami. Það er því greinilega ennþá þörf meðal 

yngri kvenna fyrir að fá frí frá hversdeginum til þess að hvíla sig og endurnæra sálina.  

Fyrir hvaða konur er orlof húsmæðra? 
Í 6. grein laga um orlof húsmæðra er útlistað hvaða konur eigi rétt á orlofinu. Þar segir 

að „sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu, án launagreiðslu fyrir það 

starf, á rétt á að sækja um orlof“. Einnig segir að við afgreiðslu umsókna skuli 

                                                
82 Sigrún Halla Unnarsdóttir, tölvupóstur til höfundar, 3. apríl 2018. Viðtal við Sigrúnu um sama 
málefni má einnig heyra í útvarpsþættinum Morgunútvarpið, Ríkisútvarpið, Rás 2, 29. mars 2017, 
http://www.ruv.is/sarpurinn/klippa/joga-fyrir-taettar-maedur-sigrun-halla-unnarsdottir 
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orlofsnefndir hafa til hliðsjónar barnafjölda, aldur barna og aðrar félagslegar aðstæður 

kvennanna. Orlofsnefndinni er sömuleiðis heimilt að nota allt að 20% af framlagi 

sveitarfélaganna til að greiða fyrir dvöl barna orlofskvennanna á barnaheimili á meðan 

á orlofsdvöl stendur. Þær konur sem eiga tvö eða fleiri börn innan 7 ára aldurs skulu 

njóta forgangs við úthlutun slíkra ráðstafana.83 Út frá texta laganna er ljóst að orlof 

húsmæðra er fyrir allar konur sem reka eða hafa rekið heimili, hvort sem þær eru 

útivinnandi eða ekki. Ekki er heldur nauðsynlegt að vera í kvenfélagi til að eiga rétt á 

orlofi, en sá misskilningur kom til að mynda fram í viðtali mínu við eina af ungu 

konunum. Texta laganna má því skilja þannig að þau séu sérstaklega hugsuð fyrir 

mæður með ung börn.  

 Þær konur sem fara í orlofsferðir húsmæðra eru þó mestmegnis eldri konur. Í 

greinargerð frá Orlofsnefnd Reykjavíkur kemur fram að meðalaldur þeirra kvenna sem 

fóru í orlofsferðir þeirra 2016 var 67 ár og var elsta konan 91 árs. Einnig kemur fram 

að þeir hópar sem nýta sér orlofið samanstanda mest af eldri konum, öryrkjum og 

láglaunakonum sem margar hverjar eiga lítinn sem engan rétt á lífeyrissjóðsgreiðslum. 

Margar þeirra voru heimavinnandi og áttu ekki rétt á fæðingarorlofi né dagvistun fyrir 

börn sín. Að mati nefndarinnar hafa þessir hópar ekki sömu stöðu hvað varðar jafnrétti 

og bætt kjör og yngri konur. Yngri konur koma vissulega með í ferðirnar en það er oft 

sem stuðningur eða félagsskapur við eldri ættingja sína.84 

 Í viðtölum mínum spurði ég hvort reynt væri að ná sérstaklega til yngri kvenna. 

Skipuleggjendur tjáðu mér að ferðirnar væru auglýstar opinberlega og áhersla lögð á 

að orlof húsmæðra væri fyrir allar konur. Ég lét persónulega á þetta reyna þegar ég fór 

á kynningarfund Orlofsnefndar Reykjavíkur sem haldinn var 27. febrúar á Hótel 

Natura. Þar var samankominn mikill fjöldi kvenna sem fengu sér kaffi og með því á 

meðan þeim voru kynntar orlofsferðir ársins. Spenningur einkenndi fundinn og konur 

ræddu sín á milli hvaða ferðir þær ætluðu að sækja um. Ein nefndarkvennanna horfði 

sérstaklega á mig þegar hún kom á borðið mitt til að dreifa umsóknareyðublöðum og 

sagði: „Nei sko, þú ert bara barn“ og bætti við að ég væri nú án efa langyngsta 

húsmóðirin á svæðinu. Viðbrögð nefndarkonunnar upplifði ég ekki sem fráhrindandi 

heldur dæmi um hversu óvanalegt væri að sjá yngri konu á þessum kynningarfundi. Ég 

upplifði mig velkomna en fann samt að ég átti ekki fyllilega samleið með starfseminni. 

                                                
83 Lög nr. 53/1972 um orlof húsmæðra, með síðari breytingum.  
84 Elínborg Sigurðardóttir, 8. mars 2018. 
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Út frá minni persónulegu reynslu ásamt upplýsingum frá skipuleggjendum 

orlofsferðanna er því ljóst að orlof húsmæðra er að langstærstum hluta nýtt af eldri 

konum, ferðirnar eru skipulagðar með þarfir þeirra í huga og áhersla lögð á að þjóna 

þeim hópi vel. Yngri konur eru vissulega velkomnar en þær nýta orlofið lítið. Þær hafa 

flestar notið meiri réttinda en eldri konurnar, hafa flestar meiri möguleika og reynslu 

af að skipuleggja sínar eigin ferðir og nýta sér samfélagsmiðla til að nálgast hópa í 

sömu stöðu og þær sjálfar. Lög um orlof húsmæðra gagnast því ekki beinlínis þeim 

hópi sem texti laganna vísar til, sem eru ungar mæður með börn, heldur sérstaklega 

eldri hópi kvenna sem voru ungar á því tímabili þegar lögin voru samþykkt.    

Framtíð orlofs húsmæðra 
Nokkur óvissa ríkir um framtíð orlofs húsmæðra og skipuleggjendur þess vita lítið 

hvernig málið hefur þróast á Alþingi. Ljóst er að allmörgum þykir orlofið tímaskekkja 

sem þurfi að leiðrétta í nútímasamfélagi. Aðrir benda á að orlofið sé nauðsynlegt þeim 

hópum kvenna sem lifðu ekki í því jafnréttisþjóðfélagi sem við búum í í dag. Þar að 

auki hefur verið bent á að orlofið séu réttindi ákveðins þjóðfélagshóps sem ekki er 

hægt að afnema rétt sisona. Allir hafa eitthvað til síns máls og því er ljóst að lög um 

orlof húsmæðra þyrfti að endurskoða, í stað þess að berjast fyrir umsvifalausu afnámi 

laganna og stuðla þannig að áframhaldandi óvissu. 

 Endurskoðun laganna gæti stuðlað að annars konar umræðu en þeirri sem hefur 

verið um afnám þeirra. Umræðan um afnám einkennist af svarthvítum málflutningi þar 

sem orlofið á annaðhvort rétt á sér eða ekki. Slík umræða býður ekki upp á margar 

lausnir. Endurskoðun laganna gæti hins vegar opnað umræðuna og skapað rými fyrir 

lausnamiðaðri nálganir. Einnig væri gott að fjalla um málið út frá fleiri hliðum en 

jafnréttissjónarmiðum þar sem ljóst er að fleiri hagsmunir búa undir, en dæmi um slíkt 

er sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaganna.   

 Endurskoðun laganna myndi einnig skapa tækifæri til að rannsaka betur 

hvernig orlofið þjónar þeim hópum sem það nota. Með slíkum rannsóknum væri hægt 

að taka upplýsta ákvörðun um hvort breyta ætti orlofinu þannig að það samræmdist 

betur gildum nútímans eða hvort ætti heldur að beita sólarlagsákvæðinu og láta lögin 

þannig deyja út án þess að þeim verði breytt. Slíkar aðgerðir myndu tryggja að réttindi 

hópsins sem nýtir sér orlofið væru virt. Þangað til slíkar ákvarðanir verða teknar 

heldur starfsemi orlofsins áfram að lifa í óvissu og slíkt andrúmsloft er ekki 

uppbyggjandi fyrir skipuleggjendur né þær konur sem nýta sér orlofið.   
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5. Gerð útvarpsþáttar: Hagnýti hluti verkefnisins 
 

Hagnýta hluta verkefnisins er skilað sem grófu uppkasti að útvarpsþætti í hljóðformi. 

Efni þáttarins verður byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar sem komið hefur fram hér 

að framan. Þátturinn verður svo unninn áfram og áætlað er að hann verði fluttur sem 

hluti af dagskrá Rásar 1 um verslunarmannahelgina 2018. Í þessum kafla er greint frá 

því hvers vegna ég valdi að vinna með útvarpsmiðilinn, fjallað er um viðtalstækni og 

hvaða aðferðir ég nýtti mér í ferlinu, sagt er frá hugmyndavinnunni á bak við frásögn 

þáttarins og að lokum er gerð grein fyrir styrkleikum og veikleikum verkefnisins og 

lykilatriðum í miðlun þess.   

Af hverju útvarpsmiðillinn? 
Útvarpsmiðillinn varð fyrir valinu til að miðla rannsókn minni á orlofi húsmæðra en 

persónuleg og skapandi einkenni miðilsins hafa alltaf heillað mig. Í bókinni Radio 

Production fjallar Robert McLeish um helstu einkenni miðilsins og þar kemur fram að 

útvarpið er myndrænn miðill þar sem hlustandi leitast við að sjá fyrir sér þær aðstæður 

sem dregnar eru upp með rödd og hljóðum. Sviðsetningar útvarpsmiðilsins eru því 

ekki háðar neinum takmörkunum og leitast við að virkja ímyndunarafl hlustanda. 

Útvarpið er einnig persónulegur miðill þar sem viðtakandinn er oft einn þegar hann 

hlustar. Hlustunin er einnig persónuleg þar sem myndirnar sem skapast hjá hlustanda 

eru afurð hans eigin ímyndunarafls. Hlustendur nýta því sína persónulegu reynslu til 

að draga upp þær myndir sem útvarpið leitast við að miðla.85  

 Þessir eiginleikar útvarpsins þykja mér spennandi og henta mínum persónulega 

stíl vel. Í náminu hafði ég setið áfangann Miðlun í útvarpi hjá Þorgerði E. 

Sigurðardóttur haustið 2017 og þar fékk ég innsýn og reynslu í vinnu með miðilinn. 

Ég hafði einnig öðlast þekkingu á gerð hljóð- og útvarpsverka frá námi mínu við 

sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands. Mér þótti því góð hugmynd að vinna með 

miðil sem ég þekkti tökin á og einbeita mér að því að auka við kunnáttu mína og færni 

innan hans.  

Öll verkefni verða þó að hafa einhverjar áskoranir og í þessu verkefni fólst 

áskorunin í umfjöllunarefninu. Nálgun mín í fyrri verkefnum, bæði í námi mínu við 

Háskóla Íslands sem og Listaháskólanum, hefur einkennst af umfjöllun um hið 

persónulega og ég hef oft nýtt mína eigin reynslu sem efnivið. Fókus þeirra verkefna 

                                                
85 McLeish, Radio Production, 1–5. 
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hefur því verið innhverfur og leitast við að skapa tilfinningaleg hughrif á milli mín og 

viðtakenda. Slík nálgun einkenndi til dæmis efnistök mín í útvarpsverkinu sem ég 

vann í fyrrnefndum áfanga hjá Þorgerði en þar fjallaði ég um mína eigin upplifun og 

upplifun móður minnar af því að eignast barn. Í verkinu mátti t.d. heyra upptöku af 

fæðingu dóttur minnar, fyrsta grátinum og þegar klippt var á naflastrenginn.86 Sem 

sagt, persónuleg nálgun þar sem áherslan var lögð á upplifunina. Í þessu verkefni 

langaði mig hins vegar að snúa fókusnum út á við og fjalla um málefni sem byggðist 

ekki á hinu persónulega. Mig langaði til að ögra mér og taka viðtöl við fólk sem ég 

þekkti ekki og kynna mér málefni sem ég hafði litla þekkingu á. Slík nálgun felur í sér 

nýja áskorun fyrir mig en um leið langar mig til að miðla efninu með þeim 

persónulega stíl sem ég hef tileinkað mér.   

Viðtalstækni 
Persónuleg áskorun mín tengdist því aðferðum viðtalstækninnar og lagði ég sérstaka 

áherslu á að afla mér upplýsinga um það efni. Í sjónvarpsþættinum Kiljan var nýlega 

rætt um hver galdurinn væri á bak við góð viðtöl en vangavelturnar spruttu út frá 

umræðu um endurútgáfu viðtalsbókarinnar Í kompaníi við allífið sem geymir viðtal 

Matthíasar Johannessen við Þórberg Þórðarson. Þáttastjórnandinn Egill Helgason talar 

um að Matthías sjálfur hafi gert viðtalið að hálfgerðu listformi og gagnrýnandinn 

Kolbrún Bergþórsdóttir nefnir að lykilatriðið sé traust á milli viðmælanda og spyrils.87 

Álíka hugleiðingar koma einnig fram í skrifum sænska útvarpsmannsins Bengt Bok en 

í bókinni Encounter with the Other fjallar hann um eðli viðtalsins. Viðtalið segir hann 

listform sem líkja má við ljóðalestur; að ráða í hugsanir og frásögn manneskju og finna 

út hvað hún er virkilega að segja eða ekki segja. Hann segir viðtalið ferli þar sem 

markmiðið er að ráða í, draga fram og hlusta af manneskjulegum en um leið faglegum 

hætti á frásögn manneskju. Bok segir að viðtalið megi aldrei breytast í kurteist spjall 

og spyrillinn verði að hafa yfirsýn og vera við stjórnvölinn í samskiptum sínum við 

viðmælanda. Mikilvægt sé því að spyrillinn setji sig í ákveðnar stellingar, stilli sig af, 

áður en viðtalið hefst og sé þannig andlega og líkamlega tilbúinn.88 Fjölmiðlamaðurinn 

Al Tompkins fjallar einnig um listina á bak við góð viðtöl í bók sinni Aim for the 

Heart. Þar fjallar hann um mikilvægi þess að hlusta á viðmælanda sinn en djúp 

                                                
86 Verkið var undir dagskrárliðnum Verðandi á Rás 1 17. febrúar 2018. 
87 Egill Helgason, Kiljan, 14. apríl 2018. 
88 Bok, Encounter with the Other, 3–5, 3–16.    
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hlustun skapar öruggt umhverfi fyrir viðmælanda að segja sögu sína. Tompkins fjallar 

einnig um mikilvægi þess að spyrja hnitmiðaðra stuttra spurninga og hræðast ekki að 

spyrja beinskeyttra spurninga. Hann ráðleggur spyrlum að kortleggja spurningar áður 

en viðtalið hefst og vita hvaða upplýsingum er sóst eftir.89 Slíkar ráðleggingar snúa að 

undirbúningi spyrils áður en viðtal hefst. Gagnlega umfjöllun um slíkt má einnig finna 

í bókinni The Universal Journalist eftir David Randall. Í þeirri bók gefur hann ráð um 

hvernig gott er að nálgast viðmælendur og fá þá til að segja sögu sína. Hann mælir 

með því að kalla viðtalið eitthvað annað en viðtal þegar haft er samband við mögulega 

viðmælendur. Orðið viðtal minnir fólk oft á aðstæður eins og atvinnuviðtal þar sem 

persóna þess er dæmd. Orðið getur því haft stressandi áhrif. Í staðinn mælir Randall 

með að nota orðasambönd eins og að spjalla við þig um … eða að heyra þína upplifun 

á … . Mikilvægt atriði er einnig að upplýsa viðmælanda um forsendur viðtalsins, hvar 

það mun birtast, í hvaða samhengi og annað slíkt. Slíkum upplýsingum ætti aldrei að 

halda frá viðmælanda enda geta ófullnægjandi upplýsingar leitt til trúnaðarbrests. 

Randall minnist einnig á mikilvægi hlustunar og vitnar í orð bandaríska 

útvarpsmannsins Ed Murrow sem nýtti sér leik biðarinnar.90 Viðmælandi er þá búinn 

að svara spurningunni en spyrillinn sleppir ekki takinu með því að bera fram næstu 

spurningu. Í staðinn bíður hann og lætur sem hann búist við nánari útskýringu. 

Flestum viðmælendum finnst þögnin óþægileg og þeir leitast við að fylla upp í hana og 

halda því áfram að svara spurningunni. Svarið sem kemur á eftir þögninni er oft mun 

betra og innihaldsríkara en fyrra svarið. Þögnin er því árangursríkt tæki til að beita í 

viðtölum.91  

Þessar aðferðir og nálgun reyndi ég að tileinka mér í þeim viðtölum sem ég tók 

fyrir rannsóknina og gerð þáttarins. Sérstaklega var mikilvægt að skapa traust á milli 

mín og skipuleggjenda orlofsins þar sem neikvæð umfjöllun síðustu árin hefur gert 

þær tortryggnar þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun. Traustið fannst mér skapast með 

því að vera einlæg og skýr um nálgun mína á efniviðinn en ég byrjaði alltaf viðtöl mín 

við skipuleggjendur á því að segja það alls ekki ætlun mína að efast um tilvist 

orlofsins. Slíkar upplýsingar léttu pressu af viðmælendum mínum og meira öryggi 

skapaðist fyrir þær til að segja skoðanir sínar. Góður undirbúningur og skýr skilaboð 

til viðmælenda nýttust mér því vel í ferlinu. 
                                                
89 Tompkins, Aim for the Heart, 103–106, 119.  
90 Þar vitnar Randall í bók Joseph E. Persico, Edward R. Murrow: An American Original.  
91 Randall, The Universal Journalist, 87–100. 
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Þegar kom að viðtölunum sjálfum nýttist reynsla mín úr grunnnáminu við 

sviðslistadeild Listaháskólans mér vel. Viðtalsferlið minnir mig á einkenni spuna og 

trúðatækni þar sem frelsi og öryggi skapast innan ákveðinna aðstæðna með því að 

móta fyrir fram ákveðnar reglur og grunnstrúktúr. Innan slíks ramma fer spyrillinn í 

ákveðið hlutverk þrátt fyrir að vera ennþá hann sjálfur. Með þeim hætti myndast leið 

fyrir spyrilinn til að vera faglega fjarlægur viðfangsefninu en á sama tíma leitast eftir 

djúpum skilningi og hlustun. Slíkur rammi myndar líka pláss fyrir skapandi hlustun og 

samskipti við viðmælandann. En líkt og í spuna og trúðatækni krefst viðtalsformið 

æfingar og ástundunar til að góð færni náist. Ég fann oft hvernig eigið óöryggi 

þvældist fyrir og ég átti það til að flýta mér of mikið að komast í gegnum viðtalið. Mér 

óx þó ásmegin eftir því sem viðtölin urðu fleiri og reynslan jókst. Sagan byrjaði síðan 

að mótast úr efni viðtalanna og ákveðin þemu og frásagnarlínur fóru að taka á sig 

mynd.  

Eiginleikar frásagnarinnar 
Framvinda sögunnar byggist á mínu eigin rannsóknarferli og virkni hennar er að þjóna 

sem akkeri þegar kemur að samsetningu efnisins. Sagan verður þá undirliggjandi 

þráður sem ólíkir efnisþættir raðast ofan á. Persónur frásagnarinnar hjálpa til við að ýta 

frásögninni áfram og sögur þeirra fléttast saman við rödd sögumanns. Hugleiðingar 

persónanna verða notaðar til að varpa ljósi á endurtekin þemu sem komið hafa í ljós 

við rannsóknina.  

 

Sagan: Ung kona ákveður að rannsaka orlof húsmæðra eftir að hafa rekist á húsnæði 

Orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík á Hverfisgötunni. Í upphafi finnst henni 

starfsemin gamaldags og hún furðar sig á að þetta sé yfirhöfuð ennþá til. Hún tekur 

samt hálfgerðu ástfóstri við húsnæðið og hana langar ekkert frekar en að komast 

þangað inn. Húsnæðið verður fyrir henni lykillinn að sögunni á bak við orlofið. Hún 

byrjar að lesa sér til, hafa samband við konur og spjalla um orlof húsmæðra við hvern 

sem heyra vill. Eftir því sem líður á rannsóknina byrja að renna á hana tvær grímur. 

Orlof húsmæðra er ekki jafnmikil tímaskekkja og henni fannst í upphafi. Hún byrjar 

jafnvel að velta fyrir sér hvort hún eigi sjálf að sækja um ferð með orlofinu.    

 

Rannsakandi: Kona á þrítugsaldri. Nemandi í Háskólanum sem ákveður að gera 

lokaverkefni sitt um orlof húsmæðra. Frásögn rannsakanda af rannsókn sinni og 
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uppgötvunum verður sögumannsrödd þáttarins. Hún mun leiða hlustendur áfram og 

mynda samhengi á milli ólíkra persóna og tímabila.  

 

Amma: Kona á áttræðisaldri og amma rannsakanda. Búsett úti á landi og fór í 

húsmæðraskólann á Blönduósi þegar hún var ung kona. Amman er sú fyrsta sem 

rannsakandi hringir í þegar hún byrjar að rannsaka sögu orlofsins. Í samtalinu rifjar 

hún upp þegar mamma hennar fór í orlofsferðir og man hvað hún var alltaf glöð þegar 

hún kom til baka. Þá sagði mamma hennar þeim systkinum ferðasögur og talaði alltaf 

svo fallega um landið sitt sem hún elskaði svo mikið. Á meðan mamma hennar fór í 

ferðalögin sá hún um heimilið og sinnti yngri systkinum sínum. Amman var þá 12 ára 

og minnist þess með hlýju að hafa getað hjálpað mömmu sinni. Sjálf fór hún aldrei í 

orlofsferðir húsmæðra af því henni fannst hún aldrei geta farið frá heimilinu. Í gegnum 

upplýsingar frá ömmu sinni uppgötvar rannsakandi að baksaga orlofsins nær mun 

lengra aftur en hana hafði grunað.  

 
Konan á efri hæðinni: Kona á áttræðisaldri sem býr ein í þjónustuíbúð fyrir aldraða. 

Hún missti manninn sinn fyrir átta árum og vaknaði þá upp við algjörlega nýjan 

veruleika. Þau hjónin höfðu alltaf ferðast mikið saman en eftir fráfall hans vissi hún 

ekki hvernig hún færi að. Hún upplifði sig eina. Einn daginn rakst hún á auglýsingu frá 

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík og fór á kynningarfund til þeirra. Sótti um ferð og 

hefur farið í nokkur skipti síðan. Henni finnst frábært að fara í orlofsferðir og reynir að 

virkja aðrar konur í kringum sig til að fara. Í fyrra náði hún að sannfæra eina konu í 

blokkinni og í ár sannfærði hún konuna á neðri hæðinni um að sækja um. Hún hlakkar 

alltaf til að fara á kynningarfundina og í ár sótti hún um að fara í Rínarsiglingu. Stuttu 

seinna fékk hún þó símtal frá nefndarkonunum sem sögðu henni að því miður fengi 

hún ekki pláss þetta árið. 

 
Konan á neðri hæðinni: Kona á áttræðisaldri sem býr á hæðinni fyrir neðan 

reynsluboltann. Missti manninn sinn fyrir nokkrum árum og fer ekki mikið núorðið. 

Hún er að fara í fyrsta skipti í orlof en konan á efri hæðinni lét hana fá 

kynningarbækling og hvatti hana til að sækja um. Hún gleymdi að fara á 

kynningarfundinn en fór í staðinn með umsóknina sína útfyllta niður á skrifstofu 

nefndarinnar á Hverfisgötu. Hún ætlar með systur sinni í ferðina og sótti um að fara í 

Rínarsiglinguna, eins og konan á efri hæðinni. Hún fékk símtal frá nefndarkonunum 
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um daginn og fékk að vita að þær systur fengju pláss. Hún veltir fyrir sér hvernig föt 

hún eigi að taka með sér fyrir galakvöldið sem skipulagt er í dagskrá ferðarinnar.  

 

Nefndarkonurnar: Tvær konur sem starfa í Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík. Þær 

bjóða rannsakanda að hitta sig yfir kaffibolla í húsnæði nefndarinnar á Hverfisgötunni. 

Þar upplýsa þær um starfsemi orlofsins og segja frá þeirra aðkomu að ferðunum.  

 

Ungu konurnar: Þrjár konur sem allar eiga börn og lifa annasömu fjölskyldulífi. Þær 

þrá að komast stundum í burtu því þá fá þær að vera í friði. Í friði til að gera þessa 

einföldu hluti; borða í friði, fara á klósettið í friði, setja djúpnæringu í hárið, skilja 

nammið eftir á stofuborðinu. Þær elska að fara einar í flugvél og fara stundum lengri 

leiðir með lestum bara til að vera einar með sjálfum sér. Þær þrá einveruna því þannig 

tengja þær aftur við sinn innsta kjarna.   

 

Þemu: Ákveðin þemu eða aðstæður komu aftur og aftur upp í viðtölum mínum við 

konurnar. Einnig var skemmtilegt að sjá hvernig samhljómur var á milli frásagna yngri 

kvennanna og hvernig aðstæður þeirra spegluðust í fyrstu hvíldarferðunum og baráttu 

húsmæðra fyrir störfum sínum. Eldri konurnar höfðu þegar gengið í gegnum 

lífsreynslu yngri kvennanna og þráðu frekar fjölbreytni inn í líf sitt. Einveran tengdi 

þannig frásagnir kynslóðanna en löngunin eftir einverunni var þó af mismunandi toga.  
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Mynd 5: Rissblað úr ferlinu sem sýnir hin ýmsu þemu sem áberandi hafa verið í 

rannsókninni. 

Styrkleikar og veikleikar 
Styrkleikar verkefnisins felast í því hversu einfalt það er í framleiðslu. Þar af leiðandi 

er mjög gerlegt að raungera verkefnið og ná að miðla því til almennings. Lítill 

tæknibúnaður fylgir verkefninu en hann samanstendur af einu upptökutæki og tölvu 

með forritinu Hindenburg sem notað verður til að klippa og setja saman þáttinn. Allan 

þann búnað á ég sjálf, sem auðveldar allt vinnuferlið. Styrkleikar verkefnisins felast 

einnig í samstarfinu við RÚV sem mun sjá um hljóðvinnslu, kynningu og miðlun 

verkefnisins. Samstarfið skapar einnig faglega umgjörð í kringum verkefnið og hjálpar 

til við að ná til stærri og fjölbreyttari hlustendahóps.  
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Veikleikar eða erfiðleikar verkefnisins felast í því hversu viðamikilli sögu skal miðlað 

í stuttum þætti. Stór hugmynd og mikið efni liggja til grundvallar og því er 

nauðsynlegt að hafa skýran fókus og öfluga ritstjórn til að tryggja gæði þáttarins. Það 

getur því orðið afar tímafrekt og vandasamt að fara í gegnum efnið og klippa það 

saman þannig að útkoman verði í ætt við það sem lagt var upp með í upphafi.  

Miðlun, markhópar og markaðssetning 
Miðlun þáttarins verður í samstarfi við RÚV. Ráðgert er að útvarpa þættinum sem 

hluta af línulegri dagskrá í ágúst 2018 einhvern tímann í kringum 

verslunarmannahelgi. Tímasetningin hentar umfjöllunarefni þáttarins vel þar sem efni 

þáttarins fjallar meðal annars um ferðalög og gildi þeirra. Verslunarmannahelgin er 

stærsta ferðahelgi ársins auk þess að vera innan orlofstímabilsins þannig að 

tímasetningin getur hjálpað til við að koma af stað hugrenningatengslum hjá 

hlustendum. Mögulega verða margir hlustendur sjálfir á faraldsfæti, heyra þáttinn á 

leið í bústað eða heim af útihátíð. Einnig eru líkur á því að þátturinn verði hluti af 

hlaðvarpi RÚV en verið er að þróa svæði fyrir einstaka þætti og þáttaraðir sem ekki 

eru hluti af reglulegri dagskrá. Þar af leiðandi mun gerð þáttarins taka mið af þeim 

möguleika. Verður það gert með því að láta texta frásagnarinnar ekki vísa í ákveðinn 

tíma, eins og að segja: „ég ræddi við Ingibjörgu í gær“. Með því að sleppa slíkum 

vísunum verður efni þáttarins tímalausara og hentar betur til flutnings hvenær sem er. 

 

Markhópur þáttarins er eldra og yngra fólk sem hefur áhuga á sögulegri og 

menningartengdri umfjöllun. Hlustendahópur Rásar 1 hentar því vel sem markhópur 

þáttarins. Ég sé fyrir mér að miðlun í gegnum línulega dagskrá muni ná frekar til eldra 

fólks á meðan deilingar á samfélagsmiðlum og hlaðvarp muni ná betur til yngri 

markhópsins.  

 

Markaðssetning þáttarins verður gerð í samvinnu við RÚV sem mun kynna þáttinn í 

tilkynningum bæði í sjónvarpi og útvarpi. Aðstandendur þáttarins munu auk þess vekja 

athygli á flutningi hans í gegnum samfélagsmiðla.  

Næstu skref 
Samsetning þáttarins er næsta skref verkefnisins en sú vinna felst í að klippa og raða 

upptökum þangað til frásögn þáttarins er fullmótuð. Einnig verður fundin heppileg 
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tónlist og hljóðmynd til að styðja við frásögnina og lyfta henni upp á næsta plan. Þegar 

samsetningu þáttarins verður að fullu lokið verður þátturinn sendur til hljóðmanna 

Ríkisútvarpsins sem munu yfirfara þáttinn og tryggja að hann sé hæfur til spilunar. Við 

samsetninguna verður meðal annars horft til bókarinnar Out on The Wire: The 

Storytelling Secrets of the New Masters of Radio eftir teiknarann Jessica Abel. Þar er 

myndasöguformið nýtt til að koma ýmsum hagnýtum ráðum varðandi samsetningu 

útvarpsefnis á framfæri. Form bókarinnar verður því vonandi góð leið til þess að byrja 

að hugsa um orlof húsmæðra í myndum en ekki í texta.   
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6. Samantekt og niðurstöður 
 

Í þessari greinargerð hefur verið farið yfir sögu og þróun orlofs húsmæðra út frá 

þremur ólíkum hliðum. Fyrst var fjallað um sögulegan bakgrunn orlofsins, því næst 

var kannað hvaða áhrif hugmyndin um tímaskekkjuna hefur haft á umræðu um orlofið 

og loks var fjallað um tvær ólíkar birtingarmyndir orlofsins í nútímanum. Leitast var 

við að svara nokkrum meginspurningum: Hvað varð til þess að lög um orlof húsmæðra 

voru sett? Er orlof húsmæðra orðið tímaskekkja? Hver er staða orlofs húsmæðra í 

nútímanum?  

 Fjallað var um sögulegan bakgrunn orlofs húsmæðra í öðrum kafla 

greinargerðarinnar. Í ljós kom að ástæða þess að lög um orlof húsmæðra voru sett var 

barátta kvenna fyrir viðurkenningu á mikilvægi starfa sinna innan heimilisins. Sú 

barátta fór fram á tímum þar sem samfélagslega viðurkennt hlutverk konunnar var að 

sinna heimili og börnum. Þetta tímabil hefur verið kennt við þjóðernislega 

húsmæðrastefnu þar sem hlutverk konunnar var tengt kvenlegu eðli hennar. Konur 

börðust engu að síður fyrir auknum réttindum sínum. Baráttan fyrir orlofi húsmæðra 

snerist um að heimavinnandi konum væri lífsnauðsynlegt að fá hvíld og tækifæri til að 

komast í burtu frá þreytandi endurtekningum heimilisstarfanna. Áherslan á mikilvægi 

hvíldar og ferðalaga fyrir allar stéttir samfélagsins hafði verið áberandi hjá 

umbótasinnum frá upphafi 20. aldar. Með þeim áherslum hóf verkalýðshreyfingin að 

tala fyrir ávinningi hvíldar og styttri vinnudags. Húsmæður samsömuðu sig slíkri 

orðræðu. Þær töluðu um sig sem stétt húsmæðra og gerðu þannig tilkall til sérstakra 

orlofsréttinda líkt og launafólk. Barátta þeirra var bæði framsækin og íhaldssöm. 

Framsæknar hugmyndir töluðu fyrir misréttinu sem fælist í að störf kvenna væru ekki 

metin til jafns á við störf karla. Íhaldssamari viðhorf töluðu hins vegar fyrir mikilvægi 

orlofs húsmæðra til að yngri konur sæju sér hag í að ganga í hjónaband. Nýir vindar í 

baráttu kvenna fóru að blása á áttunda áratugnum, meðal annars með baráttu 

Rauðsokkahreyfingarinnar. Hlutverk húsmóðurinnar var þá tengt gömlum gildum sem 

leitast var við að uppræta. Í upphafi var áhersla lögð á systralag kvenna en þær 

áherslur byrjuðu að víkja fyrir einstaklingsmiðaðri nálgun sem var einkennandi fyrir 

þriðju bylgju femínisma. Hagsmunir húsmæðra voru ekki lengur taldir mikilvægir og 

byrjað var að tala um orlof húsmæðra sem tímaskekkju sem stæði í vegi fyrir jafnrétti 

kynjanna.  
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 Í þriðja kaflanum var farið nánar út í hvaða áhrif hugmyndin um tímaskekkju 

hefur haft á umræðu um orlof húsmæðra. Í ljós kom að almennt ríkir sú skoðun að 

orlof húsmæðra sé tímaskekkja sem þurfi að afnema úr jafnréttissamfélagi nútímans. 

Hins vegar kom einnig í ljós að samsömun orlofsins við tímaskekkju hefur knúið fram 

svarthvíta umræðu sem byggist á tveimur afarkostum. Hugmyndin um orlof húsmæðra 

sem tímaskekkju skapar þannig umræðu sem flokkar orlofið sem hluta af fortíðinni og 

öll rök fyrir mikilvægi þess í nútímasamfélagi eiga erfitt uppdráttar. Til að sýna fram á 

þessa niðurstöðu var fjallað um hvernig hugmyndin um tímaskekkju kallar á 

samanburð á milli fortíðar og nútíðar. Fyrirbæri sem álitin eru tímaskekkja geta því 

vakið framandleikatilfinningu þar sem þau virðast úr öðrum heimi. Slík upplifun fer 

eftir gildismati þess sem upplifir sem og ríkjandi viðmiðum samfélags á hverjum tíma. 

Sagt var frá hvernig staða konunnar á tímabili húsmæðrastefnunnar var hluti af 

ríkjandi sjálfsmynd þjóðarinnar. Þeirri mynd var loks snúið á hvolf með aukinni 

jafnréttisbaráttu og húsmóðurhlutverkið missti vægi sitt. Húsmóðirin varð þannig 

tímaskekkja í breyttu samfélagi nútímans. Einnig var fjallað um hvernig hugtakið 

tímaskekkja hefur áður komið fram í íslenskri kvennasögu en það var í samhengi við 

framboð Kvennalistans. Framboðið var stimplað sem tímaskekkja og umræðan var á 

margan hátt lík þeirri sem hefur átt sér stað um orlof húsmæðra. Því kom í ljós að 

tímaskekkjan getur verið notuð sem pólitískur stimpill sem knýr fram umræðu þar sem 

efast er um tilverurétt þess fyrirbæris sem stimplað hefur verið sem tímaskekkja. Hvað 

varðar tímaskekkju orlofs húsmæðra þá virðist lausnin nú vera að láta lögin deyja út 

með þeirri kynslóð kvenna sem nýta orlofið mest. 

Í fjórða kafla greinargerðarinnar var fjallað um orlof húsmæðra í nútímanum en 

það hefur tvær birtingarmyndir; hið lagalega orlof og svo hugmyndin um 

húsmæðraorlof. Í ljós kom að staða hins lagalega orlofs húsmæðra í nútímanum er 

ágæt. Margar konur nýta sér enn orlofið og það virðist hafa góð félagsleg áhrif. 

Orlofið er sagt kjarabót kvenna sem þurftu að starfa heima og eiga því lítil áunnin 

réttindi. Hins vegar kom einnig í ljós að töluverð óvissa ríkir um framtíð orlofsins og 

hefur umræða undanfarinna ára haft særandi áhrif á margar þeirra kvenna sem nýta sér 

orlofið. Þegar lög um orlof húsmæðra voru skoðuð nánar kom í ljós að þau eru sniðin 

að konum með börn en orlofið er hins vegar aðallega nýtt af eldri konum. Þegar talað 

var við yngri konur kom í ljós að þörf þeirra fyrir einveru og hvíld frá fjölskyldulífinu 

minnti á upplifanir úr fyrstu hvíldarferðum kvenna. Ungu konurnar í dag skipuleggja 

hins vegar sínar hvíldarferðir sjálfar og nota þá stundum orðið húsmæðraorlof til þess 



 61 

að lýsa þeim ferðum. Orðið er þannig notað sem merkimiði af yngri kynslóðum til að 

lýsa ákveðnu andrúmslofti eða ásetningi ferða. Slík notkun á orðinu rennir stoðum 

undir þá ríkjandi skoðun að orlof húsmæðra tilheyri fortíðinni. Staða orlofs húsmæðra 

í nútímanum einkennist því helst af óvissunni sem felst í tilveru þess bæði í fortíð og 

nútíð.  

 

Í lok greinargerðarinnar var fjallað um gerð útvarpsþáttarins. Leitast var við að svara 

af hverju útvarpsmiðillinn varð fyrir valinu til þess að miðla þeim sögulegu átökum 

sem búa að baki orlofi húsmæðra. Ljóst er að miðlun í útvarpi hentar vel til þess að 

miðla andrúmslofti og flytja frásögnina hratt á milli ólíkra staða og tímabila. 

Sviðsetningin er auk þess ekki háð öðrum takmörkunum en ímyndunarafli 

hlustandans. Allir þessir eiginleikar henta vel til að miðla efni á borð við sögu orlofs 

húsmæðra. Frásögnin spannar langt tímabil, talað er við margar persónur og hin ýmsu 

þemu dregin upp. Spennandi verður að sjá hvernig efni rannsóknarinnar mun aðlagast 

eiginleikum útvarpsmiðilsins en ljóst er að kjarna þarf frásögnina vel til þess að hún 

nái að anda og njóta sín í tæplega klukkutíma löngum útvarpsþætti.   
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Lokaorð 
 

Rannsókn mín á orlofi húsmæðra hófst á því að ég tók eftir auglýsingu í glugga á húsi 

við Hverfisgötu. Í húsinu er skrifstofa Orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík og frá því 

að ég ákvað að taka orlofið fyrir sem efnivið þráði ég að komast inn fyrir þessar 

lokuðu dyr. Þeim áfanga er nú náð. Mér dettur í hug að upplifun mín af að koma inn í 

þetta hús sé í líkingu við þegar maður kemur loksins á staðinn sem mann hefur dreymt 

um síðan maður sá hann á póstkorti fyrir mörgum árum. Þegar maður kemur þangað er 

það mun venjulegra en maður hafði ímyndað sér. Engir blúndudúkar og rósóttir 

hægindastólar, bara hversdagslegt skrifstofuhúsnæði þar sem boðið er upp á Neskaffi 

og súkkulaði sem leynist í veskinu hjá einni nefndarkonunni.  

 Á þeim tíma sem rannsóknin hefur farið fram hefur ýmislegt átt sér stað í 

alþjóðlegri kvennabaráttu. Samfélagsbyltingin #metoo hefur opinberað hvernig konur 

verða fyrir kynbundnu ofbeldi og eiga erfitt uppdráttar á vinnustöðum sínum sökum 

kynferðis. Alveg eins og kom fram á vegglistaverkinu sem minnst var á í upphafi, þá 

hefur kvenfrelsi ekki verið náð og ýmsir ósýnilegir þröskuldar, innbyggðir í karllægt 

valdakerfi, eru enn til staðar. Karllæg valdakerfi hafa ekki einungis áhrif á konur 

heldur eru ýmsar vísbendingar á lofti um afleiðingar skaðlegrar karlmennsku í 

samfélaginu. Ýmsar breytingar hafa einnig átt sér stað innan íslensku 

verkalýðshreyfingarinnar þar sem kallað er eftir róttækari aðgerðum til þess að jafna 

kjör fólks í landinu. Fréttir berast sömuleiðis af baráttu fyrir borgaralaunum, fyrir 

frekari styttingu vinnudagsins, að banna ætti vinnupóst utan vinnu, að streita og álag 

sé að buga fólk, að mæður séu fjórfalt lengur frá vinnumarkaði og að 26 ára munur sé 

á lífeyrisréttindum kynjanna. Vel má vera að orlof húsmæðra sé gamaldags fyrirbæri 

en miðað við margt sem er að gerast í samfélagi dagsins í dag er ljóst að baráttan fyrir 

réttindum verður seint úrelt.   
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