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Ágrip 

Allt frá árdögum Ríkisútvarpsins árið 1930 hafa raddir kvenna hljómað í útvarpstækjum 

landsins, en þó í miklum minnihluta framan af. Sérstakir kvennaþættir voru ekki settir á dagskrá 

fyrr en árið 1936 þegar „Húsmæðratíminn“ hóf göngu sína, en kvennaþætti mátti einnig finna 

í útvarpsdagskrám ýmissa annarra landa, t.d. í Bretlandi og Þýskalandi. Á árunum 1940 til 1945 

voru engir kvennaþættir á dagskrá Ríkisútvarpsins og raddir kvenna heyrðust æ sjaldnar í 

útvarpinu. Konur sættu sig ekki við þá stöðu og sumarið 1945 var ákveðið á fundum 

Kvenréttindafélags Íslands (KRFÍ) og Kvenfélagasambands Íslands (KÍ) að hvetja útvarpsráð 

til þess að setja kvennaþátt á dagskrá, og buðu félögin fram krafta sína við þáttagerðina. Í 

kjölfarið var þátturinn „Kvennatíminn“ settur á dagskrá vikulega í umsjá KRFÍ og KÍ.  

 Í ritgerðinni er fjallað um útvarpsdagskrá KRFÍ og KÍ á árunum 1945 til 1954. Skoðuð 

eru samskipti félaganna við útvarpsráð ásamt því að athuga afstöðu útvarpsráðs gagnvart því 

að hafa kvennaþætti í útvarpinu á þessum tíma. Þetta voru tímar mikilla hræringa þegar 

hugmyndir um hlutverk kvenna í samfélaginu voru í sífelldri endurskoðun. Því er athyglisvert 

að líta á helstu viðfangsefni „Kvennatímans“ út frá ólíkum áherslum KRFÍ og KÍ og greina 

hverskonar hugmyndir um kvenleika (e. femininity) þar megi finna. Auk þess er sjónum beint 

að dagblöðum og tímaritum frá tímabilinu þar sem leitast er við að greina viðbrögð hlustenda 

við þáttunum. Til þess eru aðferðir orðræðugreiningar hafðar til hliðsjónar.  

 „Kvennatíminn“ var vettvangur fyrir konur til þess að tjá sig um allt á milli himins og 

jarðar en einnig var hann mikilvægur vettvangur fyrir KRFÍ og KÍ til þess að fræða konur um 

stefnumál sín og ná til kvenna út um allt land. Eftir að þættirnir voru komnir á dagskrá héldu 

konur áfram að hvetja ráðamenn útvarpsins til þess að rétta kynjahalla dagskrárinnar enn frekar 

og í því ljósi er áhugavert að skoða hvernig útvarpsráð og hlustendur brugðust við þegar konur 

hófu að „leggja undir sig útvarpið.“ 
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Inngangur 

„Annars virðist sumum þykja konurnar orðnar allumsvifamiklar í útvarpinu. Í einu dagblaði 

bæjarins var minnst á að konurnar væru nú að yfirgefa eldhúsin og búnar að leggja undir sig 

útvarpið, því að það hafði komið fyrir að konur höfðu látið til sín heyra þar tvisvar í sömu 

vikunni.“1 Þetta sagði formaður Kvenréttindafélags Íslands, Sigríður J. Magnússon, um 

útvarpsstarfsemi félagsins í ræðu sinni á fulltrúafundi þann 5. júní 1947. Sú starfsemi var þá í 

fullum blóma en frá árinu 1945 hafði Kvenréttindafélagið (KRFÍ) og Kvenfélagasamband 

Íslands (KÍ) séð um vikulega þætti í útvarpinu sem félögin skiptu sín á milli. Auk 

þáttagerðarinnar höfðu fulltrúar félaganna reynt að hafa áhrif á útvarpsráð til þess að stuðla 

almennt að frekari þátttöku kvenna í dagskránni. Í rúm fimm ár, frá 1940-1945, höfðu raddir 

kvenna varla heyrst í útvarpinu nema örsjaldan, og þá yfirleitt voru það konur sem lásu upp úr 

ritverkum sínum, sungu söngva eða léku í útvarpsleikritum. Konur höfðu lítið rými til þess að 

framleiða eigið útvarpsefni og miðla því til kvenkyns hlustenda, þó einstaka erindi hafi komist 

á dagskrá við og við. Litið var með söknuði til fjórða áratugarins en á árunum 1936-1940 var 

þátturinn „Húsmæðratíminn“ á dagskrá, sem framleiddur var af konum og með kvenhlustendur 

í huga.  

Árið 1945 þótti konum nóg komið og á aðalfundi KRFÍ og landsþingi KÍ var ákveðið 

að krefjast þess að fá kvennaþætti aftur á dagskrá útvarpsins og buðu félögin fram krafta sína 

við gerð þáttanna. Eftir miklar umræður á fundum útvarpsráðs var þetta samþykkt og 

félögunum boðinn tími í dagskránni á fimmtudagskvöldum. Átti þetta fyrirkomulag eftir að 

standa í níu ár, eða til ársins 1954, þó ýmsar breytingar yrðu á. Helst var það titill þáttanna sem 

tók reglulegum breytingum en þeir voru ýmist kallaðir „Kvennatími“, „Dagskrá kvenna“, 

„Dagskrá KÍ“ annars vegar og „Dagskrá KRFÍ“ hins vegar og að lokum „Vettvangur kvenna“. 

Í ritgerðinni verður heitið „Kvennatími“ notað sem samheiti yfir þættina þar sem þetta heiti var 

gegnumgangandi yfir allt tímabilið, bæði í dagblöðum og á fundum. Efnislega virðast þættirnir 

hafa breyst lítið á milli ára, en margar konur fengu þar tækifæri til að tjá sig svo áherslurnar 

gátu verið ólíkar frá viku til viku. Ítarleg rannsókn á því hvaða konur fengu þetta tækifæri hefur 

enn ekki verið framkvæmd, en draga má þá ályktun að flestar hafi þær verið af efri stéttum 

samfélagsins, ýmist hátt settar innan kvenfélaga landsins eða menntakonur.2 

                                                           
1 KSS 6. Kvenréttindafélag Íslands, askja 294. Skýrsla formanns KRFÍ 1945.  
2 Kvenfélög og stofnun þeirra eiga rætur sínar að rekja til kvenna í efri stéttum samfélagsins. Sjá t.d. Sigríður 
Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880-1914“, bls. 43-44 og Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld 
sem ég vil, bls. 71-71. 
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Markmiðið hér er að skoða þætti KRFÍ og KÍ á þessu níu ára tímabili, þ.e. 1945-1954. 

Á þá verður litið út frá ýmsum hliðum og meðal annars athugað hvaða áhrif þeir höfðu á stöðu 

kvenna í dagskrá útvarpsins. Jafnframt verður skoðað hvaða áhrif þeir mögulega höfðu á konur 

úti í samfélaginu með þeim skilaboðum sem þættirnir sendu til hlustenda. Leitað verður svara 

við spurningum á borð við hver var afstaða útvarpsráðs gagnvart þáttunum og af hverju stóð 

reglulega til að taka þá af dagskrá? Af hverju lögðu KRFÍ og KÍ það á sig að halda þáttunum á 

dagskrá? Hvers kyns hugmyndum um hlutverk kvenna og verkaskiptingu kynjanna var haldið 

uppi í þáttunum og að hvaða leyti má greina áherslur félaganna í sundur? Hver voru viðbrögð 

hlustenda við þáttunum og auknum umsvifum kvenna í útvarpinu? Rannsóknin er á sviði 

kvenna- og kynjasögu og því verður litið á þessar spurningar út frá kenningum um kyngervi (e. 

gender), aðskilin svið (e. separate spheres) og kvenleika (e. femininity) en um þessi hugtök og 

notagildi þeirra verður fjallað í fyrsta kafla ritgerðarinnar.   

Rannsóknin byggist að miklu leyti á frumheimildum á borð við fundargerðir 

útvarpsráðs, KRFÍ og KÍ auk bréfaskiptanna þar á milli, en þessar heimildir gefa góða mynd af 

þróun þáttanna í gegnum tímabilið. Umræðurnar sem þar fóru fram veita einnig góða innsýn í 

þá afstöðu sem málsaðilar höfðu gagnvart þáttunum og hvernig samskiptin fóru fram á milli 

útvarpsráðs og félaganna tveggja. Á árunum 1938-1953 var tímaritið Útvarpstíðindi gefið út 

og þó það hafi ekki verið gefið út af útvarpinu heldur áhugamönnum um starfsemi þess þá 

hefur það gagnast vel til þess að kynnast andrúmsloftinu sem skapaðist í kringum útvarpið. 

Auk dagskrá útvarpsins má þar finna ýmiss konar umfjallanir um dagskrárgerðina og skoðanir 

hlustenda á því efni sem flutt var í útvarpinu. Þar var „Kvennatíminn“ reglulega til umfjöllunar, 

bæði í kynningu dagskrárefnis og í bréfum hlustenda. Einnig verður leitað út fyrir 

Útvarpstíðindi og athugað hvernig umræða um þættina fór fram á síðum dagblaða og í öðrum 

ritum sem komu út á þessum tíma. Útvarpsþættirnir sjálfir verða einnig teknir til skoðunar, þ.e. 

handrit sem ýmist liggja á Kvennasögusafni og á síðum kvennablaða í rituðu máli eða í upptöku 

á safni Ríkisútvarpsins. Grunnupplýsingar um flesta þættina má finna í dagblöðum á 

tímabilinu, þ.e. titil hvers erindis og flutningsmenn þeirra, sem gefur góða mynd af helstu 

áherslum KÍ og KRFÍ. Þessum upplýsingum hef ég safnað saman í heildstæðan lista yfir árin 

1945-1954 sem fylgir ritgerðinni í viðauka. 

Lítið hefur borið á rannsóknum á íslenskri útvarpsstarfsemi út frá kvenna- og 

kynjasögulegu ljósi. Helst má þar nefna bók Sigríðar Th. Erlendsdóttur, Veröld sem ég vil, sögu 

KRFÍ frá stofnun félagsins 1907 til ársins 1992. Sögu íslensku kvenréttindabaráttunnar er þar 

gerð ítarleg skil og þar er kafli um útvarpsstarfsemi félagsins á árunum 1937-1968. Í kaflanum 

er meðal annars fjallað um „Kvennatímann“ með tilliti til helstu efnistaka og samskipta við 
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útvarpsráð.3 Í bókinni Margar hlýjar hendur, ágripi af sögu KÍ eftir Sigríði Thorlacius, er 

fjallað um útvarpsstarfsemi félagsins í stuttu máli.4 Bókin Útvarp Reykjavík eftir Gunnar 

Stefánsson fjallar um sögu Ríkisútvarpsins frá upphafsárinu 1930 til ársins 1960. Kvennaþættir 

fá ekki mikið pláss í þeirri bók, en þó er þar stuttur kafli um þáttastarfsemi KRFÍ og KÍ sem 

byggður er á fyrrnefndum kafla í Veröld sem ég vil.5  

Nauðsynlegt er að líta út fyrir landsteinana til þess að fá góða mynd af þeim 

kenningarömmum sem nýttir hafa verið til þess að rannsaka konur í útvarpi á svipuðum 

forsendum. Í Bretlandi hafa rannsóknir á kvennaþáttum verið öflugar og fjöldi rita og 

greinasafna verið gefin út. Greinasöfnin Women & Radio og Women and the Media hafa reynst 

nytsamleg til þess að kynnast þeim möguleikum sem rannsóknir á stöðu kvenna í útvarpinu og 

vestrænum fjölmiðlum almennt bjóða upp á.6 Gefa þessar bækur gott yfirlit yfir það helsta sem 

breskir fræðimenn hafa fengist við á þessu sviði. Einnig er vert að nefna nýlega grein 

fræðikonunnar Kristin Skoog sem birtist í tímaritinu Women‘s History Review árið 2017 og 

varpar ljósi á stöðuna í Bretlandi á eftirstríðsárunum. Í greininni skoðar Skoog hvernig BBC 

þættirnir „Woman‘s Hour“ fléttuðust saman við sögu kvennahreyfingarinnar á árunum 1946-

1955 og því finnast þar ýmsar hliðstæður við þá þróun sem hér er til umfjöllunar.7 

 Saga útvarpsþátta KRFÍ og KÍ fléttast óumflýjanlega saman við sögu íslensku 

kvennahreyfingarinnar á miðri 20. öld. Því er mikilvægt að draga fram það helsta sem 

einkenndi starfsemi KRFÍ og KÍ á þessum tíma og hvernig það endurspeglast í gerð þáttanna 

og í samskiptum við útvarpsráð. Á árunum milli stríða ríkti mikil togstreita um stöðu kvenna í 

samfélaginu, en það var þá sem „húsmæðrastefnan, eða sú hugmyndafræði að helgasta hlutverk 

kvenna væri að vera mæður og húsmæður, styrktist mjög í sessi á Vesturlöndum“ eins og fram 

kemur í doktorsritgerð Sigríðar Matthíasdóttur, Hinn sanni Íslendingur. 8 Þó rannsókn Sigríðar 

nái aðeins til ársins 1930 þá varpar hún ljósi á þann óstöðugleika sem ríkti um hlutverk kvenna 

í kjölfar þess að kosningarétturinn var unninn. Í fyrrnefndri bók Sigríðar Th. Erlendsdóttur, 

Veröld sem ég vil, má einnig finna gott yfirlit yfir stöðu íslenskra kvenna í samhengi við helstu 

baráttumál og áherslur kvennahreyfingarinnar. Lítil áhersla hefur hingað til verið lögð á 

tímabilið 1945-1954 í íslenskri kvenna- og kynjasögu en nokkrar lokaritgerðir hafa fjallað um 

húsmæðrahugmyndafræðina og stöðu kvenna á þessum tíma. Þar má helst nefna BA-ritgerð 

                                                           
3 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 270-278.  
4 Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur, bls. 90.  
5 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 298.  
6 Women and the Media; Women & Radio.  
7 Skoog, „Neither worker nor houswife but citizen“. 
8 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 249. 
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Hörpu Rúnar Ásmundsdóttur um tæknivæðingu heimilisstarfanna og birtingarmynd þess í 

kvennablöðunum Melkorku og Húsfreyjunni á árunum 1944-1955, BA-ritgerð Önnu Drafnar 

Ágústsdóttur um húsmæðrahugmyndafræðina, sósíalismann og Melkorku á árunum 1944-1962 

og MA-ritgerð Margrétar Helgadóttur sem fjallar um gullöld húsmæðra 1945-1965.9   

 Rannsóknin skiptist í fimm hluta en í fyrstu tveimur köflunum er sett fram ákveðið 

baksvið fyrir meginkaflana þrjá. Fyrsti kaflinn fjallar um helstu hugtök og kenningar kvenna- 

og kynjasögunnar sem lögð verða til grundvallar og þau sett í samhengi við viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Þar verður einnig litið til erlendra kvenna- og kynjasögulegra rannsókna á 

útvarpi. Í öðrum kafla verður baksvið þáttanna kannað út frá þremur sjónarhornum. Fyrst 

verður fjallað um KRFÍ og KÍ þar sem litið verður til þess helsta sem félögin fengust við á 

þessum tíma. Því næst verður stiklað á stóru um stöðu kvenna innan útvarpsins frá 1930 þegar 

það hóf fyrst göngu sína. Að lokum verður litið til helstu málsaðila þar sem fjallað verður um 

útvarpsráð og hvernig málum var háttað innan útvarpsins þegar þættirnir voru á dagskrá, og 

sömuleiðis athugað hvernig staðið var að þáttagerðinni innan KRFÍ og KÍ.  

 Þriðji kafli segir að vissu leyti sögu þáttanna í tímaröð, frá upphafi til enda, þar sem 

litið verður á hvernig konur nýttu þættina til þess að hafa áhrif á hlut kvenna á dagskrá 

útvarpsins. Þar verður þó mesta áherslan lögð á umræðuna sem fram fór þegar til stóð að taka 

þættina af dagskrá, en slík umræða kom reglulega upp á fundum útvarpsráðs og má þar greina 

mismunandi hugmyndir um hvert hlutverk og markmið þáttanna ætti að vera. Í fjórða kafla 

verður litið á helstu viðfangsefni þátttanna en út frá þeim upplýsingum sem finnast í viðauka 

ritgerðarinnar hef ég flokkað niður helstu efnistök og borið saman áherslur KÍ og KRFÍ.10 Í lok 

kaflans verða svo einstök erindi til nánari athugunar þar sem greint verður frá þeim 

kvenleikahugmyndum sem þar komu fram og þannig gerð tilraun til þess að gefa ákveðna mynd 

af þeim skilaboðum sem þættirnir sendu hlustendum. Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar 

verða viðbrögð við þáttunum athuguð eins og þau birtust í dagblöðum og tímaritum. Umræðuna 

um þættina hef ég greint í fjórar orðræður og því verður leitað í handraða orðræðugreiningar 

til þess að gera umræðunni skil.  

 

                                                           
9 Lbs.-Hbs. Harpa Rún Ásmundsdóttir, Nýsköpun heimilisstarfana; Lbs.-Hbs. Anna Dröfn Ágústsdóttir, Frjálsar 
konur; Lbs.-Hbs. Margrét Helgadóttir, Gullöld húsmæðra.  
10 Sjá viðauka á bls. 55-71.  
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1. kafli – Fræðilegt samhengi 

Rannsókn þessi er á sviði kvenna- og kynjasögu þar sem áhersla er lögð á að skoða þátttöku 

kvenna í útvarpinu út frá hugmyndum um kyngervi, aðskilin svið og kvenleika. 

Sagnfræðingurinn Sigríður Matthíasdóttir hefur skilgreint kvenna- og kynjasögu sem leið til 

þess að skoða „samspil milli almennrar sögulegrar þróunar, þjóðfélagslegrar stöðu kynjanna 

og samfélagslegra hugmynda um karlmennsku og kvenleika“11 og á þessi skilgreining vel við 

hér. Þó er vert að nefna að einnig má skilgreina rannsóknina sem femíníska sagnfræði en 

fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvernig greina megi þessar þrjár stefnur í sundur, þ.e. 

kvennasögu, kynjasögu og femíníska sögu. Í anda sagnfræðingsins Judith Bennett kýs ég að 

nota hugtakið „kvenna- og kynjasaga“ sem regnhlífarhugtak fyrir stefnurnar þrjár. Bennett 

hefur talað um að í hennar rannsóknum beini hún „sjónum að konum (kvennasaga); hún tekur 

eftir menningarbundnum merkingum og orðræðum (kynjasaga); og hún fæst við femínískar 

spurningar (femínísk saga).“12  

Grunnhugtak kynjasögunnar er kyngervi (e. gender) og hefur sagnfræðingurinn Joan 

W. Scott skilgreint hugtakið meðal annars sem grunnþátt „félagslegra tengsla, byggðu á 

skynjuðum kynjamun, og kyngervi er frumaðferð til þess að tákngera valdatengsl.“13 Scott 

leggur áherslu á að kynjasaga verði að vera greinandi og til þess sé mikilvægt að greina orð og 

texta út frá póststrúktúralískum (e. poststructuralism) hugmyndum en í fjórða og fimmta kafla 

ritgerðarinnar verður lagt í greinandi umfjöllun af þessum toga.  

Einn af kenningarrömmum kvenna- og kynjasögunnar, og jafnframt sá lífseigasti, er 

kenningin um aðskilin svið kynjanna en í því felst andstæðuparið almannasvið og einkasvið. Í 

stuttu máli gerir kenningaramminn ráð fyrir því að líf karla fari fram á almannasviðinu sem 

einkennist meðal annars af stjórnmálum, atvinnu og framkvæmdum en líf kvenna fari fram á 

einkasviði heimilisins þar sem þær sjá um heimilishald og barnauppeldi.14 Þessi nálgun hefur 

þó verið gagnrýnd fyrir að vera of takmarkandi og fyrir að vera of „þægilegur rammi til þess 

að útiloka konur frá hinni almennu sögu þar sem almannasviðið og hin pólitíska saga hafa verið 

allsráðandi“ eins og Erla Hulda Halldórsdóttir orðaði það í doktorsritgerð sinni Nútímans 

konur. Ásamt því að draga fram helstu gagnrýni sem þessi kenningarammi hefur sætt talar Erla 

Hulda um endurnýjun kenningarinnar þar sem aukin áhersla er nú lögð á mörkin og 

                                                           
11 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 28-29.  
12 „Sagnfræðin, femínisminn og feðraveldið“, bls. 53.  
13 Scott, „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, bls. 1067. Íslensk þýðing: Erla Hulda Halldórsdóttir, 
Nútímans konur, bls. 54.  
14 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 40.  
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sveigjanleikann á milli sviðanna tveggja. Því þó að einkasviðið hafi vissulega sett konum 

ákveðin takmörk er mikilvægt að skoða „hvernig brugðist var við kröfum kvenna til jafnréttis 

og þátttöku í almannasviðinu, hvernig konur sjálfar brugðust við þeim höftum sem 

hugmyndafræðin setti þeim, og hvernig þær nýttu þá möguleika sem í henni fólust“, til dæmis 

með því að láta reyna á mörkin og semja (e. negotiate) um stöðu sína.15  

Áhugavert er að skoða sögu útvarpsins í ljósi hugmynda um aðskilin svið. Með 

útvarpinu má segja að almannasviðið hafi fengið greiða leið inn á heimili landsmanna en á 

sama tíma hafði heimilið – einkasviðið – áhrif á útvarpið. Meðal annars með tilkomu 

kvennaþátta á borð við „Húsmæðratímann“ sem var á dagskrá 1936-1940 og síðar með 

„Kvennatímanum“. Breski sagnfræðingurinn Kate Lacey hefur rannsakað þýskt útvarp með 

áherslu á hvaða áhrif það hafði á samspil almanna- og einkasviðs. Í bókinni Feminist 

Frequencies talar hún um að þróun kvennaþátta í útvarpinu á árunum milli stríða hafi brúað 

ákveðið bil á milli þessara sviða og að með því að rannsaka orðræðuna í kringum samband 

kvenna og útvarps megi greina ákveðna leið kvenna út á almannasviðið.16  

Með þetta í huga verður litið á hvað útvarpsþættirnir og orðræðan í kringum þá segja 

okkur um stöðu kvenna og samfélagslegar hugmyndir um kvenleika á þessum tíma. Þættirnir 

eru gott dæmi um það hvernig konur gátu samið um stöðu sína og orðið virkir gerendur í 

samskiptum sínum við útvarpið sem svo endurspeglast í aukinni þátttöku kvenna í dagskránni. 

Hér er mikilvægt að hafa í huga að með því að skoða hugmyndir um kvenleika er áherslan ekki 

lögð á að skoða konur sem fórnarlömb ákveðinnar félagsmótunar heldur birtist kvenleikinn í 

orðræðunni þar sem hann mótast og verður til í gagnvirku samtali einstaklinga við samfélagið.17  

Í greinasafninu Women and the Media ræða fræðikonurnar Maggie Andrews og Sallie 

McNamara um það hvernig textar sem birtast í fjölmiðlum (e. media texts) geta varpað ljósi á 

hugmyndir um kvenleika og hvernig slíkar hugmyndir hafa tekist á og þróast í gegnum tíðina. 

Þær segja að í kjölfar þess að líf kvenna tók að færast í auknum mæli á almannasviðið hafi 

tjáning kvenna aukist á opinberum vettvangi, bæði á síðum tímarita og í útvarpi. Slíkir textar 

segja þær að geti verið fræðimönnum nokkurs konar „orðabók mynda og hugmynda og út frá 

þeim byggðu konur upp skilning á eigin sjálfi, hverjar þær í raun voru, og sjálfsmynd þeirra.“18 

Þar að auki geti textar af þessum toga varpað ljósi á „þau rými þar sem ráðandi hugmyndir um 

                                                           
15 Sama heimild, bls. 41.  
16 Lacey, Feminist Frequencies, bls. 3 og 223.  
17 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 181-182. Erla Hulda byggir umfjöllun sína á kenningum 
Dorothy Smith og Söru Mills um kvenleika og orðræður.  
18 Andrews og McNamara, „Introduction“, bls. 3.  
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kvenleika voru sífellt í endurskoðun og femínismi hlaut greiða leið.“19 Út frá hugmyndum 

Andrew og McNamara, í samhengi við kenningar um femíníska orðræðu, er áhugavert að líta 

á orðræðuna í kringum þættina, bæði þættina sjálfa og umfjallanir um þá í blöðunum. Áður en 

farið verður í slíka greiningu er þó vert að setja sögusviðið.  

  

                                                           
19 Sama heimild, bls. 3.  
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2. kafli – Sögulegt samhengi 

2.1. Kvennahreyfingin á Íslandi 1945-1954  

Því hefur verið haldið fram að á milli þess sem konur hlutu kosningarétt og nýja 

kvennahreyfingin steig fram undir lok sjöunda áratugarins hafi ríkt hálfgert millibilsástand í 

kvenréttindabaráttunni. Sú samstaða sem ríkt hafði á meðal kvenna á meðan baráttan fyrir 

kosningaréttinum stóð sem hæst hafði ekki haldist. Konur skiptu sér í pólitíska flokka og margir 

litu svo á að með kosningaréttinum væri kvenréttindabaráttu ekki lengur þörf. Vissulega var 

mikilvægt á þessum nýju tímum að endurmeta markmið og tilgang KRFÍ en þó áherslurnar 

væru ekki þær sömu og áður voru nýjar áherslur lagðar fram. Innan KRFÍ störfuðu kraftmiklar 

konur sem létu til sín taka í málum á borð við launamál, skattamál og almenn jafnréttismál í 

samfélaginu.20 Anna Dröfn Ágústsdóttir dró fram helstu áherslur kvenréttindabaráttunnar á 

árunum eftir stríð í ritgerð sinni til BA-prófs en þar segi hún konur hafa barist á tveimur 

vígvöllum. Annars vegar börðust þær „fyrir rétti kvenna til að stunda launavinnu og gerðu 

kröfu til samfélagslegrar ábyrgðar“ og hins vegar „fóru þær fram á að störf húsmæðra yrðu 

metin að verðleikum.“21  

Eitt af því sem einkenndi starf KRFÍ á þessum tíma var áherslan á að dreifa boðskap 

félagsins, fræða fólk um baráttumálin og virkja konur til þátttöku úti í samfélaginu. Frá stofnun 

KRFÍ árið 1907 hefur markmið félagsins meðal annars verið að „efla þekkingu og glæða áhuga 

kvenna á [kvenfrelsisbaráttunni] með fyrirlestrum, blaðagreinum o. fl.“22 Eflaust hefur gengið 

vel að ná til kvenna í gegnum útvarpsþættina, en á landsfundum KRFÍ komu oftast fram miklar 

ánægjuraddir um útvarpsstarfsemina frá konum af öllum landshornum. Sem dæmi um 

velgengni þáttanna á þessu sviði má nefna að Anna Sigurðardóttir, sem varð afar virk innan 

KRFÍ á 6. og 7. áratugunum og átti síðar eftir að stofna Kvennasögusafn Íslands, sagðist í 

viðtali hafa skráð sig í félagið eftir að hafa hlustað á útvarpserindi Sigríðar J. Magnússon um 

sérsköttun hjóna.23 

Þó mikill samgangur hafi verið á milli KÍ og KRFÍ og oft sömu konur skráðar í bæði 

félögin – sem jafnvel fluttu erindi fyrir hönd beggja félaga í „Kvennatímanum“ – þá voru 

áherslur félaganna afar ólíkar. KÍ var stofnað árið 1930 í þeim tilgangi að „efla 

húsmæðrafræðslu og heimilisiðnað í landinu“ og „að koma á samvinnu á milli kvenfélaga og 

                                                           
20 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 231.  
21 Lbs.-Hbs. Anna Dröfn Ágústsdóttir, Frjálsar konur, bls. 14. 
22 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 73. Hér er vitnað í lög KRFÍ frá stofnun félagsins 27. janúar 
1907.   
23 Konur skrifa til heiðurs Önnu Sigurðardóttur, bls. 3.  
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kvenfélagasambanda“ um land allt.24 Í grein um fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga segir 

Erla Hulda Halldórsdóttir að upp úr fyrri heimsstyrjöld hafi megináhersla íslenskra kvenfélaga 

tekið að snúast um að „fræða konur sem mest og best í öllu því sem viðkom hefðbundnu 

hlutverki þeirra sem mæðra, eiginkvenna og húsmæðra. Konur áttu að verða nokkurs konar 

sérfræðingar í öllu því sem viðkom verkahring þeirra.“25 Fræðslustarfsemi kvenfélaganna fór 

fyrst og fremst fram í formi fyrirlestra, námskeiða og útgáfustarfsemi. Því má ætla að 

erindaflutningur í útvarpi hafi verið rökrétt framhald af þeirri starfsemi. „Kvennatíminn“ hefur 

ekki aðeins þjónað fræðslumarkmiði félaganna beggja heldur einnig verið liður í því að ná til 

kvenna utan höfuðborgarinnar sem innan, og þannig sameinað konur um allt land með vissum 

hætti. Markmið þáttanna hefur því meðal annars verið að ná til sem flestra og brúa þannig bilið 

á milli íslenskra kvenna sem skapaðist af landfræðilegum ástæðum.26  

2.2. Útvarpið og samfélagið  

Óhætt er að fullyrða að innkoma útvarpsins á íslensk heimili hafi verið mikil bylting. Í formála 

bókarinnar Útvarp Reykjavík sagði þáverandi útvarpsstjóri Heimir Steinsson að „saga 

Ríkisútvarpsins er að verulegu leyti saga íslensku þjóðarinnar þann tíma sem bæði hafa verið 

á dögum. Ríkisútvarpið hefur gegnt forystuhlutverki um íslenska menningu, tungu þjóðarinnar 

og sögu. Það varð og snemma heimamaður í húsi sérhvers Íslendings.“27 Útvarpið hafði mikil 

áhrif á upplýsingaflæði til almennings um allt land. Þar sem Ríkisútvarpið var á þessu tímabili 

eina útvarpstöð landsins er óhætt að segja að það hafði mótandi áhrif á samfélagið, en 

sagnfræðingurinn Helgi Skúli Kjartansson hefur sagt að það útvarpsefni sem þar var flutt hafi 

fljótt orðið „hluti hins sameiginlega reynsluheims þjóðarinnar.“28 

Maggie Andrews ræðir áhrifin sem útvarpið hafði á breskt heimilishald í bókinni 

Domesticating the Airwaves en með öllu sem útvarpið hafði upp á að bjóða „dró það úr 

einangrun í gegnum sameiginlega upplifun og færði fólki þá tilfinningu að þau tilheyrðu 

ímynduðu samfélagi (e. imagined communities) á breiðari grunni en áður.“29  

Útvarpið og dagskrá þess varð þó ekki til í einangrun og er óhætt að segja að samfélagið 

hafi einnig haft áhrif á það sem þar fór fram. Andrews segir fræðimenn sammála um það að 

                                                           
24 Sigríður Thorlacius, Margar hlýjar hendur, bls. 18. Hér er vitnað í lög KÍ.  
25 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga“, bls. 289.  
26 Formaður KÍ talaði um sambandið sem brú í samhengi við „Kvennatímann“ í þingsetningarræðu á 7. 
landsþingi KÍ árið 1947. KSS 103. Askja 3. Landsþing 1944-1951.  
27 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 9-10; Þess má geta að árið 1956 voru skráðir útvarpsnotendur 
40.595 talsins, en talið að mun fleiri útvarpstæki væru til á landinu. Morgunblaðið, 8. september 1956, bls. 16.  
28 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 163.  
29 Andrews, Domesticating the Airwaves, bls. xii.  
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dagskrárvaldið hafi að mestu leyti verið í höndum hlustenda, eða réttara sagt hinum ímyndaða 

hlustanda, eins og dagskrárgerðarmenn sáu hann fyrir sér.30 Þannig gat almenningur haft áhrif 

á það sem heyrðist í útvarpinu með óbeinum hætti, og því má líta á útvarpið sem ákveðinn 

samfélagsspegil. Spegil sem takmarkast þó út frá afstöðu þeirra sem valdið höfðu og þeirra 

hugmynda um hvað heyrast ætti í útvarpinu, eða töldu að hlustendur vildu heyra. Hjá 

Ríkisútvarpinu var valdið fyrst og fremst í höndum útvarpsráðs og voru fulltrúar þess valdir á 

flokkspólitískum forsendum af alþingismönnum, hinum eiginlegu valdhöfum íslensks 

samfélags. 

Mikilvægt er að líta á samspil útvarps og samfélags út frá sjónarhorni kvenna- og 

kynjasögu en því hefur verið haldið fram að ómögulegt sé að fá rétta mynd af því samspili án 

þess að horfa til kyngervis og hvernig það birtist í dagskránni eða útvarpsstarfseminni almennt. 

Kate Lacey ræðir þetta í bók sinni um kvennaþætti í Þýskalandi þar sem hún segir að greining 

á orðræðunni, sem fram fer í kringum fjölmiðil á borð við útvarp, geti varpað ljósi á margrar 

stórar spurningar sé hún framkvæmd út frá sjónarhorni kyngervis.31 Hér er mikilvægt að hafa 

það í huga að konur hafa verið um helmingur hlustenda, helmingur þjóðarinnar sem útvarpið 

átti að þjóna. Lengi vel endurspeglaði útvarpið ekki þá staðreynd, en nú verður greint frá því í 

stuttu máli hvernig staða kvenna var á dagskrá útvarpsins í aðdraganda „Kvennatímans“, nánar 

tiltekið frá stofnun Ríkisútvarpsins árið 1930 til ársins 1945.   

2.3. Konur í útvarpi til 1945  

„Það mátti víst telja, að þeir, sem útvarpsefni flyttu, myndu að miklum meiri hluta til verða 

karlmenn, enda hefir sú orðið reyndin. Mætti því ætla að þýð kvenrödd við tilkynningar um 

dagskrá og lestur frétta myndi verða kærkomin tilbreyting.“32 Orð þessi skrifaði Jónas 

Þorbergsson útvarpsstjóri í Útvarpstíðindi árið 1939 þegar hann leit til baka á þá ákvörðun að 

ráða konu, Sigrúnu Ögmundsdóttur að nafni, í starf þulu á fyrsta ári útvarpsútsendingar á 

Íslandi, árið 1930. Jónas hafði á réttu að standa þegar hann sagði karlmenn vera í miklum 

meirihluta á dagskránni en raddir kvenna hafa þó hljómað í útvarpstækjum landsins allt frá 

árdögum Ríkisútvarpsins. Ekki aðeins sem þulur heldur hafa konur uppfullar af fróðleik flutt 

sjálfstæð erindi um alls kyns málefni, konur sáu um tungumálakennslu í útvarpi, listakonur 

sungu söngva, léku á hljóðfæri og í útvarpsleikritum eða lásu upp úr bókum sínum. Umræður 

um sérstaka þætti með húsmæðrafræðslu höfðu einnig reglulega farið fram á fundum 

                                                           
30 Sama heimild, bls. x.  
31 Lacey, Feminist Frequencies, bls. 221.  
32 Jónas Þorbergsson, „Ríkisútvarpið“, bls. 269-270. 
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útvarpsráðs, þó ekkert hafi orðið úr slíkri fræðslu fyrstu starfsár útvarpsins.33 Líklega hafa þær 

umræður átt rætur sínar að rekja til þrýstings frá kvenkyns hlustendum en eins og orð Jónasar 

hér að framan benda til þá virðast ráðamenn útvarpsins hafa verið meðvitaðir um gildi þess að 

raddir kvenna heyrðust í útvarpinu. Líklega á þeim forsendum að þýðar kvenraddir væru 

„kærkomin tilbreyting“ frá hefðbundnum karlaröddum á meðan óskir kvenna snerust fremur 

að því að hvetja útvarpið til þess að setja á dagskrá efni sem höfðaði til þeirra.34 

Árið 1936 var í fyrsta sinn settur á dagskrá vikulegur þáttur fyrir konur, 

„Húsmæðratíminn“. Í þættinum voru flutt fræðsluerindi sem beindust að kvenkyns hlustendum 

þar sem áhersla var lögð á menningu, heilbrigðismál og heimilishald en þó ekki beina kennslu 

um heimilishald. Markmiðið hefur fyrst og fremst verið að sjá konum fyrir fróðlegum erindum 

sem vakið gætu áhuga þeirra á ýmsum hliðum samfélagsins, sem að mestu sneru þó að lífi 

kvenna á einkasviðinu. Skipuð var nefnd til þess að útbúa þessa þætti, flytja erindin og síðar 

finna fleiri konur til þess að taka að sér erindaflutning. Nefndina skipuðu fyrst um sinn þær 

Aðalbjörg Sigurðardóttir, Sigríður Eiríksdóttir og Sigurborg Kristjánsdóttir.35 Aðalbjörg stóð 

að „Húsmæðratímanum“ allan þann tíma sem hann var á dagskrá en hún tók virkan þátt í 

kvennahreyfingunni og sat meðal annars í stjórn KÍ þegar „Kvennatíminn“ var á dagskrá. Hér 

má sjá fyrsta vísinn að því sem útvarpsráð gæti hafa skilgreint sem áhugamál kvenna en sú 

ákvörðun að byggja þættina upp á þessum þremur áhersluatriðum – menningu, 

heilbrigðismálum og heimilishaldi – var tekin á fundum útvarpsráðs. Það var svo kvennanna 

þriggja, og þeirra kvenna sem síðar tóku við erindaflutningi „Húsmæðratímans“, að útfæra 

þessi atriði nánar og því höfðu konur talsvert vald til þess að móta það hvernig áhugamál 

kvenna birtust í dagskrá útvarpsins.  

Vorið 1940 fækkaði þáttum „Húsmæðratímans“ smám saman á dagskránni. Um 

sumarið hurfu þeir alveg án þess að sú ákvörðun hafi verið rædd sérstaklega á fundum 

útvarpsráðs. Í kjölfarið heyrðust æ færri kvenraddir í útvarpinu því ekki var það aðeins 

„Húsmæðratíminn“ sem hvarf á braut heldur hófst á sama tíma alllangt skeið þar sem einungis 

karlmenn störfuðu sem þulir.36 Konur héldu þó áfram að flytja einstaka útvarpserindi, þó í 

                                                           
33 Fyrst var rætt um húsmæðrafræðslu á 20. fundi útvarpsráðs og var útvarpsstjóra þá „falið að leita eftir 
tillögum um húsmæðrafræðslu.“ SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 22. september 1930, 20. fundur.  
34 Eitt fyrsta dæmið um ósk kvenna um húsmæðrafræðslu í útvarpinu má finna á fundi útvarpsráðs í nóvember 
1931 þar sem rætt var um beiðni Sambands norðlenskra kvenna um hússtjórnarerindi í útvarpinu. SRÚV. 
Fundargerðir útvarpsráðs, 16. nóvember 1931, 117. fundur. 
35 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 12. október 1937, 466. fundur. 
36 Sigrún Ögmundsdóttir hætti starfi sem aðalþula árið 1937 en þá tók Ragnheiður Hafstein við og síðar 
Guðbjörg Vigfúsdóttir. Árið 1940 var Þorsteinn Ö. Stephensen ráðinn sem aðalþulur og við tók langt tímabil þar 
sem einungis karlmenn gegndu þessu starfi. Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 121.  
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minni mæli en áður, og enn heyrðist í kvenrithöfundum og söngkonum. Mörgum konum þótti 

þetta óásættanlegt, ef marka má orð Aðalbjargar Sigurðardóttur, en hún ræddi um þessa stöðu 

í útvarpserindi árið 1944. Þar lýsti hún undrun sinni á því að „Húsmæðratíminn“ hafi 

bókstaflega verið þurrkaður út „og þar með hurfu konur svo að segja alveg úr útvarpinu.“ Hún 

minnist þess að hafa átt tal við einn útvarpsráðsmann um þetta og að hann hafi tjáð henni að 

„það væri mesti misskilningur, að konur vildu hlusta á konur, þær vildu einmitt hlusta á 

karlmenn og eingöngu karlmenn.“37 Þetta þótti Aðalbjörgu athyglisvert í ljósi þess að hún hafði 

sjálf rætt við margar konur um allt land og aðeins ein þeirra hafði talið það óþarfi að konur 

hefðu sérstaka þætti í útvarpinu.38 

Eftir að „Húsmæðratíminn“ hvarf af dagskrá árið 1940 tók við fimm ára tímabil þar 

sem konur áttu ekki fasta þætti í dagskránni. Á móti kom að frá 1937 höfðu ýmis 

kvennasamtök, -félög og -sjóðir, fengið pláss í dagskránni u.þ.b. eitt til tvö kvöld á ári og þá 

yfirleitt af ákveðnu tilefni. KRFÍ hélt ýmist upp á afmæli félagsins eða afmæli stofnanda þess, 

Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, auk þess sem haldið var upp á kosningaafmæli kvenna þann 19. júní. 

Menningar- og minningarsjóður kvenna stóð reglulega fyrir útvarpskvöldum og 

Hallveigarstaðakvöld voru haldin í útvarpinu þar sem vakin var athygli á fyrirhugaðri byggingu 

kvennaheimilis og fjársöfnun þess. Með tilkomu „Kvennatímans“ árið 1945 voru 

hátíðardagskrár af þessu tagi oftar en ekki færðar inn í „Kvennatímann“ í stað þess að standa 

þar fyrir utan. Að vissu leyti hefur það verið rökrétt skref því í flestum tilvikum stóðu sömu 

aðilar að þessum útvarpskvöldum og „Kvennatímanum“. Á sama tíma er athyglisvert að einu 

kvennaþættirnir sem fyrirfundust á dagskránni á árunum fyrir „Kvennatímann“ hafi ekki haldist 

sjálfstæðir heldur færðir þangað inn og orðið hluti af honum. Þannig festi tilvera 

„Kvennatímans“ sig í sessi sem hinn eiginlegi vettvangur kvenna í útvarpinu, aðskildum frá 

hinni almennu dagskrá. 

2.4. Helstu málsaðilar  

2.4.1. Útvarpsráð og skrifstofa útvarpsins 

Auk útvarpsstjóra var æðsta vald Ríkisútvarpsins í höndum útvarpsráðs, en hlutverk þess var 

að velja útvarpsefni og hafa yfirstjórn á menningarlegri starfsemi stofnunarinnar.39 Á 

tímabilinu sem um ræðir sátu fimm einstaklingar í útvarpsráði, sem kosnir voru 

                                                           
37 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Þættir úr útvarpserindi“, bls. 191. 
38 Sama heimild, bls. 191. 
39 Í 9.-11. árgangi Útvarpstíðinda var útvarpsráð skilgreint með þessum hætti á upphafssíðum hvers tölublaðs. 
Sjá t.d. Útvarpstíðindi, 9:1 (janúar 1946), bls. 4.   
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hlutfallskosningu eftir hverjar alþingiskosningar, auk jafnmargra varamanna.40 Vert er að hafa 

í huga að kosið var um nýtt ráð á u.þ.b. fjögurra ára fresti en á þessum níu árum sem 

„Kvennatíminn“ var á dagskrá voru alþingiskosningar á árunum 1946, 1949 og 1953 og því 

var kosið í nýtt útvarpsráð þrisvar sinnum á tímabilinu. Eins og áður kom fram var kosið í 

útvarpsráð á flokkspólitískum forsendum en þeir stjórnmálaflokkar sem sátu á Alþingi átti þar 

fulltrúa. 

Þó endurnýjun útvarpsráðs hafi verið mikil þá fylgdi starfi útvarpsstjóra og 

skrifstofustjóra meiri stöðugleiki, enda var ráðið í þau störf óháð alþingiskosningum. Jónas 

Þorbergsson var útvarpsstjóri frá upphafsári útvarpsins 1930 til ársins 1953 en þá tók 

Vilhjálmur Þ. Gíslason við og var hann því nýskipaður þegar þættirnir voru teknir af dagskrá. 

Skrifstofustjóri útvarpsins yfir allt tímabilið var Helgi Hjörvar. Hann hafði verið formaður 

útvarpsráðs frá 1930 til 1935 en þá tók hann við stöðu skrifstofustjóra og sinnti því starfi til 

ársins 1958. Bein samskipti á milli útvarpsins og forystukvenna í KRFÍ og KÍ fóru að mestu 

fram í gegnum skrifstofuna og því er Helgi Hjörvar skrifaður fyrir flestum þeim bréfum sem 

send voru félögunum. 

 Frá því áður en „Kvennatíminn“ fór af stað höfðu lengi verið uppi raddir um að útvarpið 

skyldi ráða til sín kvenráðunaut sem ætti að sjá til þess að hlutur kvenna í dagskrá útvarpsins 

yrði sæmilegur. Konur ættu að eiga sér fulltrúa sem kæmi að gerð dagskrárinnar, enda væru 

þær helmingur hlustenda. Aðalbjörg Sigurðardóttir vakti fyrst máls á þessu í útvarpserindinu 

sem hún flutti árið 1944. Þar sagði hún að konur ættu að „heimta“ að eiga fulltrúa í útvarpsráði. 

Með því mætti bæta skilning þar innan „á sjónarmiðum og þörfum kvenna“ og það ætti eftir að 

hafa „áhrif til bóta á eitt og annað.“41 Hún lagði til að á meðan ekki stæði til að ráða slíkan 

ráðunaut ættu kvenfélög að aðstoða útvarpsráð í þessum efnum með því að sjá um 

kvennadagskrá, sem svo gekk eftir ári síðar með „Kvennatímanum“. Líklega hefur það því ekki 

verið tilviljun að þegar fyrsta konan fékk sæti í útvarpsráði dró KÍ sig út úr dagskránni. Það var 

Rannveig Þorsteinsdóttir, alþingismaður Framsóknarflokksins, lögfræðingur og 

stjórnarmeðlimur KÍ, sem tók þetta sæti. Hún sat í útvarpsráði á árunum 1953-1956 og svo 

aftur árið 1959. Þrátt fyrir þetta skref dró smám saman úr þátttöku kvenna í útvarpinu og enn 

var „býsna löng bið á að þær tækju að móta dagskrána að ráði.“42  

                                                           
40 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 184.  
41 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Þættir úr útvarpserindi“, bls. 212.   
42 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 363.  
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2.4.2 Útvarpsmál KRFÍ 

Þegar ákvörðun hafði verið tekin um að setja „Kvennatímann“ á dagskrá þurftu félögin að gera 

ákveðnar ráðstafanir í kringum þáttagerðina. Á miðstjórnarfundi KRFÍ var ákveðið að sérstök 

útvarpsnefnd yrði sett á fót sem halda ætti utan um starfsemina. Í því fólst meðal annars að eiga 

í samskiptum við útvarpið og KÍ, undirbúa dagskránna og finna konur til þess að flytja þar 

erindi.43 Fyrstu árin skipuðu nefndina þær Sigríður J. Magnússon, Theresía Guðmundsson og 

Ragnheiður Möller, auk Maríu Knudsen sem var formaður félagsins þar til hún lést árið 1946. 

Allar sátu þær í stjórn félagsins ýmist sem varamenn og stjórnarmeðlimir á tímabilinu, en 

Sigríður formaður þess frá 1947 til 1964. Ragnheiður Möller var ekki ókunnug Ríkisútvarpinu 

en hún var fyrsti auglýsingastjóri þess og starfaði þar frá árinu 1935. Árið 1938 giftist hún Jóni 

Magnússyni sem síðar varð fréttastjóri Ríkisútvarpsins, en ekki er ólíklegt að þessi tengsl hafi 

gert leið KRFÍ til áhrifa innan útvarpsins greiðari en ella.44 Ragnheiður átti eftir að bera hita og 

þunga af útvarpsstarfseminni og hlaut hún fyrir það miklar þakkir innan félagsins.45  

2.4.3 Útvarpsmál KÍ 

Ólíkt KRFÍ tók stjórn KÍ það að sér að sjá um allt utanumhald í kringum þættina. Það var því 

engin nefnd sett á fót heldur féll það í hlut stjórnarkvenna að fá konur til þess að flytja erindi 

og eiga í samskiptum við útvarpið um þessi efni. Þegar lesið er yfir fundargerðir stjórnarinnar 

eru því umræður um þáttagerðina afar áberandi og virðast hafa verið stór hluti af 

stjórnarstarfinu á þessum árum. Árið 1945, þegar „Kvennatíminn“ var settur á dagskrá, var 

Ragnhildur Pétursdóttir formaður félagsins en hún hafði gegnt þeirri stöðu frá stofnun þess árið 

1930. Árið 1947 tók Guðrún Pétursdóttir, systir Ragnhildar, við eftir að hafa setið í stjórn frá 

stofnun og var formaður til ársins 1959. Af öðrum stjórnarmeðlimum má helst nefna 

Aðalbjörgu Sigurðardóttur og Rannveigu Þorsteinsdóttur en lengst af á þessu tímabili voru 

aðeins þrjár konur í stjórn sambandsins. Aðalbjörg sat í stjórn á árunum 1945-1961 og 

Rannveig 1947-1963. Aðalbjörg hafði þegar skapað sér orðspor á meðal hlustenda og var vel 

kunnug starfsemi Ríkisútvarpsins eftir að hafa haldið utan um „Húsmæðratímann“ á árum áður, 

eins og áður kom fram. Hún hélt í það minnsta 15 erindi á vegum KÍ í „Kvennatímanum“ enda 

var hún vinsæll fyrirlesari.46  

  

                                                           
43 KSS 6. Askja 437. Miðstjórnarfundur KRFÍ, 3. september 1946.  
44 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 66; Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 242-243. 
45 Sjá t.d. KSS 6. Askja 294. Skýrsla formanns KRFÍ 1945. 
46 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 174.  
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3. kafli – „Kvennatíminn“ á dagskrá 

3.1. Krafan um kvennaþætti   

Í fyrrnefndu útvarpserindi Aðalbjargar Sigurðardóttur frá árinu 1944 gagnrýndi hún harðlega 

skort á kvenröddum í útvarpinu og þá framkomu sem henni þótti útvarpið sýna konum almennt. 

Ekki nóg með að þeim væri haldið, meðvitað eða ómeðvitað, utan við almenna dagskrá heldur 

var sveigt fram hjá þeim við öll helstu tilefni og nefndi hún nokkur dæmi um það. Aðalbjörg 

dró þó í efa að útvarpið gengi viljandi fram hjá konum í dagskránni en bætti þó við að máltækið 

„af gnægð hjartans mælir munnurinn“ gæti átt hér við. Næst sneri Aðalbjörg sér að umræðunni 

um kvennaþætti, sem tíunduð var hér fyrir framan, en hún sagði slíkra þátta sárt saknað.47  

Ætla má að erindið hafi fenginn mikinn hljómgrunn á meðal kvenna, enda var 

Aðalbjörg áhrifakona innan kvennahreyfingarinnar. Á landsþingi KÍ og fulltrúaráðsfundi KRFÍ 

sumarið 1945 tóku konur í sama streng en þar var lýst yfir mikilli óánægju með hve lítið hafði 

heyrst í konum í útvarpinu undanfarin ár. Niðurstöður beggja funda voru að skorað yrði á 

útvarpsráð að setja fasta kvennaþætti aftur á dagskrá. KRFÍ hvatti útvarpið til að leita samvinnu 

við bæði félögin við vinnslu þáttanna en á þessum tímapunkti var afstaða KÍ sú að félögin ættu 

að vera aðskilin í þessu máli.48 Síðar þetta sumar biðu tvö bréf frá KÍ og KRFÍ útvarpsráðs 

þegar það mætti til fundar. Bréfin voru tekin til umfjöllunar á fundi ráðsins þann 24. ágúst 

1945. Á fundinum lagði útvarpsstjóri til að „teknir verði upp sjerstakir kvennatímar, eitt kvöld 

í viku, og verði konum falin ráðstöfun á þeim, í samráði við útvarpsráð.“49 Skrifstofustjóra var 

falið að ræða þetta betur við forsvarskonur og 25. september var samþykkt að fá KÍ til þess að 

senda uppkast að nokkrum þáttum.50  

Þann 11. október 1945 var vetrardagskráin samþykkt og þar mátti finna „Dagskrá 

kvenna“ klukkan 21:35 á fimmtudögum og fór fyrsti þátturinn í loftið 1. nóvember. Þar með 

voru fastir kvennaþættir aftur komnir á dagskrá útvarpsins. Þættirnir voru kynntir í 

Útvarpstíðindum þá um haustið sem „eitt helzta nýmæli á dagskránni.“ Þar var fjallað um þá í 

samhengi við kvennasíður dagblaðanna, það væri „ekki síður ástæða fyrir útvarpið að taka upp 

kvenþátt, m.a. fyrir þá sök að dagblöðin berast lítið til dreifbýlisins, en útvarp er hins vegar að 

heita má á hverju sveitaheimili.“51 Þó ritstjórn Útvarpstíðinda hafi ekki starfað innan útvarpsins 

var töluverður samgangur þar á milli, svo ekki er ólíklegt að útvarpsráð hafi litið á 

                                                           
47 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Þættir úr útvarpserindi“, bls. 190-191.  
48 KSS 6. Askja 302. Fulltrúaráðsfundir; KSS 103. Kvenfélagasamband Íslands, askja 3. Landsþing 1944-1951. 
49 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 24. ágúst 1945, 835. fundur.  
50 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 25. september 1945, 840. fundur.  
51 „Hið helzta úr dagskránni“, bls. 278-279.  
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kvennaþættina sömu augum. Undir fyrirsögninni „Kvennamál hin nýju“ voru þættirnir kynntir 

í umfjöllun um vetrardagskrá útvarpsins í Þjóðviljanum og þar var þess getið innan sviga að 

„formaður útvarpsráðs lét þess getið að meginorsök þess að konur hafa ekki oftar komið fram 

í útvarpi væri sú, að fleiri konur hefðu ekki boðizt til þess.“52   

Í fyrsta erindi KRFÍ sagði María J. Knudsen að á meðal útvarpsráðsmanna virtist fremur 

„ríkja hálfgerður ótti við það, að efni það, sem Kvenréttindafélagið velji í þennan dagskrárlið, 

verði svo þrautleiðinlegt, að slíkt sé ekki á hlustendur lagt hálfsmánaðarlega.“ Það taldi hún 

stafa af því að útvarpsráð hafi aðeins verið skipað karlmönnum sem – líkt og margir aðrir 

karlmenn – töldu að öll umræða um kvenréttindi „sé ofan garðs og utan við öll áhugamál 

alþjóðar.“53 Sjálf taldi hún þó að ekki yrði erfitt að afla „Kvennatímanum“ vinsælda, né að fá 

konur til þess að flytja þar erindi um kvenréttindamál. María tók fram að hún vissi af mörgum 

konum „með eldheitan áhuga fyrir velfarnaðarmálum heimilanna og þjóðfélagsins, sem aðeins 

af rótgróinni hlédrægni hafa ekki sent útvarpinu erindi til flutnings.“54 Hún var viss um að með 

tilkomu þáttarins yrði bætt úr bágri stöðu kvenna í dagskrá útvarpsins, enda hefðu konur allt of 

sjaldan fengið pláss við hljóðnemann síðustu ár.55   

KRFÍ lét ekki þar við sitja, heldur nýtti hin nýstofnaða útvarpsnefnd sambönd sín við 

útvarpsráð og skrifstofu útvarpsins til þess að hafa frekari áhrif á dagskrána. Uppástungur 

nefndarinnar rötuðu iðulega á borð útvarpsráðs og þar voru þær teknar til umræðu. Á fundi 

útvarpsráðs haustið 1946 bar Ragnar Jóhannesson, starfsmaður skrifstofu útvarpsins, upp erindi 

frá „forgöngukonum kvenfjelagsmála“ þar sem þær óskuðu eftir að fá að benda skrifstofunni á 

efni „sem þeim þætti ástæða til að tekin væru á dagskrá útvarpsins, svo og konur, sem vel væru 

fallnar til að flytja útvarpsefni.“56 Í skýrslu Sigríðar J. Magnússon á fulltrúaráðsfundi KRFÍ árið 

1947 segir að nokkuð af því efni sem útvarpsnefnd lagði til hafi ratað í almenna dagskrá og að 

frumkvæði nefndarinnar ákvað útvarpsráð að fá konur til þess að sjá um vikulega þáttinn „Um 

daginn og veginn“ í u.þ.b. þriðja hvert skipti. Það var í sömu skýrslu sem upphafsorð 

ritgerðarinnar féllu, þar sem hún sagði fólk halda að konur væru að „yfirgefa eldhúsin og búnar 

að leggja undir sig útvarpið, því að það hafði komið fyrir að konur höfðu látið til sín heyra þar 

tvisvar í sömu vikunni.“57 Konur hafa því haldið áfram að vinna að því að koma kynsystrum 

                                                           
52 Þjóðviljinn, 26. október 1945, bls. 8.  
53 María J. Knudsen, „Þjóðfélagið og kvenréttindin“, bls. 16.  
54 Sama heimild, bls. 16.  
55 Sama heimild, bls. 16.  
56 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 24. september 1946, 877. fundur.  
57 KSS 6. Askja 294. Skýrsla formanns KRFÍ 1945. 
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sínum inn í hina almennu dagskrá utan „Kvennatímans“ og tryggja þannig að raddir kvenna 

hefðu breiðari vettvang í dagskrá útvarpsins.  

3.2. Þættirnir af dagskrá?  

Á fundum útvarpsráðs má greina skiptar skoðanir um „Kvennatímann“. Útvarpsráðsmenn voru 

ekki á eitt sammála um það hvort þættirnir ættu heima á dagskránni og alltaf voru uppi ákveðnar 

raddir sem töldu svo ekki vera. Þó var lítið rætt um þættina fyrstu tvö árin sem þeir voru á 

dagskrá en árið 1947 munaði ekki miklu að þeir yrðu úr sögunni. Þrýstingur frá KRFÍ og KÍ 

dugði þó til að halda þeim á sínum stað. Á sama tíma í Bretlandi þurftu aðstandendur 

„Women‘s Hour“ einnig að berjast fyrir sínum tilverurétti, þó með öðrum hætti. Ólíkt 

„Kvennatímanum“ var „Women‘s Hour“ hluti af BBC (British Broadcasting Corporation) og 

því voru þær konur sem að þeim stóðu ekki utanaðkomandi aðilar í viðræðunum. Í Bretlandi 

stóð baráttan fyrst og fremst um „ritstjórnarlega sjálfstjórn og eigin yfirráð, gegn fordómum og 

vanvirðingu frá öðrum starfsmönnum, á tímum þegar hefðbundin kynjahlutverk voru almennt 

í endurskoðun.“58 Á meðan „Kvennatíminn“ rann sitt skeið árið 1954 öðlaðist „Women‘s 

Hour“ miklar vinsældir á meðal karla og kvenna, en í dag er hann elsti útvarpsþátturinn sem 

enn er framleiddur af BBC.59  

Það er athyglisvert að skoða umræðurnar um „Kvennatímann“ á Íslandi og hvernig KÍ 

og KRFÍ brugðust við þegar til stóð að taka þættina af dagskrá eða breyta fyrirkomulaginu. Þar 

myndaðist ákveðinn núningur sem kemur í ljós þegar helstu rökin með og á móti eru skoðuð, 

bæði innan útvarpsráðs og í samskiptum þeirra við KÍ og KRFÍ. Í þessum kafla verður litið á 

þessar umræður ár frá ári og í senn varpað ljósi á samskipti útvarpsráðs við samtökin, 

hugmyndir útvarpsráðsmanna um hlut kvenna innan útvarpsins og mikilvægi þáttanna fyrir KÍ 

og KRFÍ. Þar sem fyrstu hugmyndirnar um að taka þættina af dagskrá komu ekki upp fyrr en 

haustið 1947 hefst umfjöllunin þar.  

1947 

Í umræðum um undirbúning vetrardagskrárinnar á fundi útvarpsráðs 16. október 1947, var í 

fyrsta sinn gerð athugasemd við tilvist „Kvennatímans“. Það voru þeir Ólafur Jóhannesson, 

fulltrúi Framsóknarflokksins, og Sigurður Bjarnason, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem hreyfðu 

við þessu á grundvelli þess að aðrar leiðir yrði að fara til þess að koma konum inn í dagskrána 

án þess að nefna þó sérstaklega hvað ætti að koma í staðin. Umræðurnar um þetta voru líklega 

                                                           
58 Skoog, „Striving for Editorial Autonomy and Internal Recognition“, bls. 101.  
59 Andrews, Domesticating the Airwaves, bls. 117.  
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ansi heitar því á fundi formanns útvarpsráðs, skrifstofustjóra og formanns KÍ var sagt að á 

útvarpsráðsfundi hafi háværar raddir komið fram um að breyta fyrirkomulagi 

„Kvennatímans“.60 Í kjölfarið hafði formaður útvarpsráðs samband við KRFÍ og KÍ til þess að 

fá þeirra sjónarmið og athuga hversu „alvara þeim muni að halda þessum þáttum“.61 Mánuði 

fyrr hafði Helgi Hjörvar staðfest það við stjórn KÍ að fyrirkomulagið yrði óbreytt, hann hefur 

því ekki gert ráð fyrir því að ósætti um slíkt myndi koma upp innan útvarpsráðs. Bæði félögin 

hafa því eflaust þegar verið farin af stað með undirbúning fyrir vetrardagskrána, en á 

stjórnarfundum KÍ hafði verið lögð fram tillaga um öll erindi fram að jólum.62  

Þegar bæði félögin óskuðu „eindregið“ eftir að halda dagskránni óbreyttri var ákveðið 

að halda þáttunum „fyrst um sinn“, en mikilvægi þess að samráð skuli vera við skrifstofu 

útvarpsins um efnisval var ítrekað.63 Ítrekun þessi kom einnig fram í bréfum sem send voru til 

KRFÍ og KÍ þar sem þeim var formlega tilkynnt að fyrirkomulag þáttanna yrði óbreytt. 

Samvinna við útvarpsráð og skrifstofu útvarpsins var grundvöllur þess að þættirnir gætu haldið 

áfram því líkt og annað dagskrárefni yrði það „að sjálfsögu lagt undir samþykki útvarpsráðs 

hverju sinni.“64 Í bréfinu til KÍ var því bætt við að útvarpsráð fallist ekki á beina kennslu í 

þáttunum, þeir hafa litið á „Kvennatímann“ sem annarskonar vettvang, jafnvel menningarlegri 

í takt við aðra þætti á kvölddagskránni.65 Þeir óskuðu þó eindregið eftir samvinnu við KÍ „til 

að koma upp „húsmæðraþætti“ í útvarpinu, þ.e. fræðsluþætti um heimilishald, t.d. vikulega 

vetrarlangt, helst upp úr hádegisútvarpi, eða öðrum tíma, ef hentara þætti.“66 Þetta var hvorki í 

fyrsta né síðasta skipti sem útvarpsráð leitaði eftir samvinnu við KÍ um húsmæðrafræðslu í 

útvarp og tóku stjórnarkonur oft því tilboði og ýmist sáu sjálfar um húsmæðraþætti eða 

útveguðu konur til þess að flytja nokkur erindi um heimilishald. Viðbrögð KÍ í þetta skiptið 

voru þau að sambandið vildi ekki hafa afskipti af erindaflutningi útvarpsins nema aðeins ef 

sambandið „beri sjálft ábyrgð á þeim erindum og þau yrðu flutt í nafni sambandsins.“67  

Sú ákvörðun útvarpsráðs að halda „Kvennatímanum“ á dagskrá var ekki samþykkt 

einróma á meðal útvarpsráðsmanna en Sigurður og Ólafur voru sammála um að leita þyrfti 

annarra leiða til þess koma konum í dagskrána. Þeim þótti óheppilegt að „hafa slíka kvennatíma 

                                                           
60 KSS 103. Askja 1. Fundarbók Kvenfjelagasambands Íslands. 17. október, 1947. 
61 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 16. október 1947, 931. fundur.  
62 KSS 103. Askja 1. Fundarbók Kvenfjelagasambands Íslands. 19. september, 1947. 
63 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 21. október 1947, 932. fundur.  
64 ÞÍ. Ríkisútvarpið. DA/1-1 Útvarpsráð til KRFÍ. Reykjavík, 21. október 1947.  
65 Þætti á borð við „Um daginn og veginn“, „Útvarpssöguna“ og „Djassþátt“ Jóns Múla Árnasonar. Auk þess 
voru á kvölddagskránni á þessum tíma fjölbreytt erindi um ýmis menningarleg efni. 
66 ÞÍ. Ríkisútvarpið. DA/1-1. Útvarpsráð til KÍ. Reykjavík, 21. október 1947.  
67 KSS 103. Askja 1. Fundarbók Kvenfjelagasambands Íslands. 17. október, 1947.  
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sjerstaka“68 og hafa þar líklega átt við að konur ættu að eiga stærri hlut í almennri dagskrá í 

stað þess að hafa þar eigin dagskrárlið. Þessi afstaða átti eftir að einkenna málflutning þeirra 

sem töluðu gegn þáttunum, bæði innan útvarpsráðs og á meðal hlustenda. Aðrir gerðu sér þó 

grein fyrir því að án þessara þátta væri vettvangur fyrir raddir kvenna í útvarpinu af skornum 

skammti. KÍ og KRFÍ voru meðvituð um þetta, enda voru þættirnir sprottnir upp úr gagnrýni 

þeirra á rýran hlut kvenna í útvarpinu. 

 Í svarbréfi sem stjórn KRFÍ sendi til útvarpsráðs þann 20. október 1947 var þess krafist 

að þættirnir yrðu áfram á sínum stað, því áður en KRFÍ og KÍ „var gefinn kostur á þátttöku um 

útvarpsefni, var stöðug óánægja og gagnrýni vegna sama sem engrar þátttöku kvenna í 

erindaflutningi útvarpsins.“69 Þær bjuggust fastlega við því að ef þátturinn yrði nú tekinn af 

dagskrá hyrfi hlutur kvenna í dagskránni óumflýjanlega í sama form og áður. Rökin voru þau 

að þar sem engin kona var í útvarpsráði né að sérstakur ráðunautur um hugðarefni kvenna 

starfaði við útvarpið yrði erfitt að tryggja það að hlutur kvenna innan dagskrárinnar myndi 

halda sér, hvað þá batna. Í lokin tóku þær fram að þær vildu ekki „láta hjá líða að benda hinu 

háttvirta útvarpsráði á, að við teljum það óviðunandi að konur séu ekki hafðar með í ráðum um 

val á útvarpsefni.“70 Útvarpsráð tók þessi ummæli til greina og á fundi útvarpsráðs var rætt um 

hugsanlegan kvenráðunaut. Ólafi Jóhannessyni og Helga Hjörvari var falið að athuga nánar, en 

það var ekki fyrr en í mars 1948 sem málið kom aftur til umræðu, og þá í samhengi við umræður 

um „Kvennatímann“.71  

1948 

Á fundi útvarpsráðs þann 23. mars 1948 lögðu þeir Ólafur og Helgi loks fram tillögu þess efnis 

að kvenráðunautur yrði ráðinn til útvarpsins sem gæta ætti að hlut kvenna innan dagskrárinnar. 

Slíkur ráðunautur ætti þá sæti í sérstakri dagskrárnefnd útvarpsráðs en þar færi fram öll 

undirbúningsvinna útvarpsráðs sem sneri að dagskrárgerðinni. Fundir nefndarinnar yrðu því 

haldnir utan hefðbundinna fundartíma útvarpsráðs, þar sem kvenráðunauturinn ætti þar ekki 

sæti. Þessar tillögur voru mikið ræddar án þess að niðurstaða kæmi í málið þar sem tveir 

útvarpsráðsmenn voru ekki á fundinum. Málið kom þó ekki aftur til tals og ekkert varð úr 

þessum hugmyndum. Í þessum umræðum kom aftur upp sú tillaga að leggja niður 

                                                           
68 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 21. október 1947, 932. fundur.  
69 KSS 6. Askja 294. KRFÍ til útvarpsráðs. Reykjavík, 20. október 1947. 
70 Sama heimild.  
71 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 21. október 1947, 932. fundur.  
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„Kvennatímann“ en flestir drógu það í efa og þessi mál voru ekki aftur rædd fyrr en um 

haustið.72   

 Sumarið 1948 var sjöundi landsfundur KRFÍ haldinn þar sem fulltrúar félagsins frá 

öllum landshornum mættu til fundar. Rætt var um ýmislegt sem viðkom starfsemi félagsins og 

kvenréttindamálum almennt, og voru útvarpsþættirnir þar ekki undanskildir. Ragnheiður 

Möller hvatti þar konur til þess að senda inn erindi, það væri ósk útvarpsnefndarinnar að efnið 

yrði sem fjölbreyttast, „því konum væri ekkert óviðkomandi.“73 Mikið var rætt um þættina og 

konur lýstu almennt yfir ánægju með þá. Ein athugasemd kom þó fram þess efnis að margar 

konur gætu vissulega samið góð útvarpserindi en ekki væru allar jafn færar til þess að mæla 

þau fram. Um þættina var rætt í útbreiðslumálanefnd landsfundarins en þar var mikið lagt upp 

úr markmiðum KRFÍ um að fræða konur um allt land og hvetja þær til þátttöku í starfsemi 

félagsins. Áhersla var þar sérstaklega lögð á að útvarpsstarfseminni yrði haldið áfram af krafti. 

Dagskráin ætti að vera sem allra fjölbreyttust en gæta yrði þess að fræðsluerindum yrði ekki 

fækkað.74  

 Þetta sumar tók KÍ í fyrsta sinn sumarfrí frá útvarpsstarfseminni, en KRFÍ sá þess í stað 

um vikuleg erindi í „Kvennatímanum“. Í september óskaði KÍ eftir því að fá aftur sitt pláss í 

dagskránni með sama hætti og áður. Á fundi útvarpsráðs urðu „allmiklar umræður um þennan 

dagskrárlið“ en að lokum var samþykkt að hann mætti haldast til jóla.75 Þær raddir sem töluðu 

gegn þáttunum virðast því enn hafa verið háværar, og að jafnvel hafi til staðið að taka þættina 

af dagskrá í ársbyrjun 1949. Skömmu síðar kom svo aftur fram sú tillaga að setja á dagskrá 

„Heimilisþátt“ fyrir húsmæður sem innihéldi „ljett lög og auglýsingar, sem heimili varðar, enda 

flytjist þá slíkar auglýsingar á þann tíma.“76 Hvort þetta hafi átt að koma í staðinn fyrir 

„Kvennatímann“ er óvíst, en ljóst er að útvarpsráð var hrifið af því að hafa húsmæðraþætti í 

reglulegri dagskrá. Með því að hafa auglýsingar inni í þættinum má enn fremur ætla að 

útvarpsráð hafi hér litið sérstaklega á húsmæður sem neytendur. 

1949 

Ólíkt fyrri árum þá barst það ekki í tal við undirbúning vetrardagskrárinnar þetta árið að taka 

„Kvennatímann“ af dagskrá. Eftir sumarfrí óskaði KÍ aftur eftir því að fá dagskrárliðinn til 

                                                           
72 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 23. mars 1948, 955. fundur.  
73 KSS 6. Askja 299 b). Prentuð fundargerð 7. landsfundar 1948. 
74 Sama heimild.  
75 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 28. september 1948, 978. fundur.  
76 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 19. október 1948, 982. fundur.  



23 
 

umráða og í það var vel tekið og ekki rætt nánar.77 Það var þó síðar um haustið sem sú staða 

kom upp að í einum kvennaþætti sungu þær María Markan og Þórunn Jóhannsdóttir, þó þær 

hefðu nýlega sungið á öðrum stað í dagskránni.78 Útvarpsráði þótti tvítekning sem þessi ekki 

hæfa útvarpsdagskránni og hafði einn útvarpsráðsmanna orð á því að það „væri með öllu 

óhæfilegt að láta einstök fjelög ráska þannig með dagskrá útvarpsins, bæði þetta sinn og 

oftar.“79 Eftir miklar umræður var komist að þeirri niðurstöðu að „slíkar skemdir“ skyldi varast 

og forðast „yfirleitt að láta dagskrána of mjög í annara umsjá.“80 Þetta hefur þó ekki haft mikil 

áhrif á tilvist „Kvennatímans“ að þessu sinni því við honum var ekki hreyft aftur fyrr en u.þ.b. 

ári síðar. Í kjölfarið fór þó meira að bera á því en áður í fundargerðum útvarpsráðs að gerðar 

voru athugasemdir við erindi „Kvennatímans“. Á sama fundi var til dæmis gerð athugasemd 

við það að Rannveig Þorsteinsdóttir ætti að tala í „Kvennatímanum“ 5. október, þar sem hún 

sæti á framboðslista í Reykjavík þó erindið hafi aðeins fjallað um vetrarstarf KÍ. Tillagan var 

þó felld og Rannveig flutti erindið á tilsettum tíma.81  

 Þótt það væri ekki rætt sérstaklega á fundum útvarpsráðs þá stóð einnig til þetta árið að 

setja húsmæðraþætti á dagskrána. Um það ræddi Helgi Hjörvar við stjórn KÍ í ágúst 1949 þar 

sem hann stakk upp á því að sambandið sæi um tíu mínútna þætti utan kvölddagskrárinnar þar 

sem húsmæðrafræðsla gæti farið fram. Stjórnarkonur KÍ ræddu þetta á fundi en þar virðist 

málið hafa tekið enda og tilboðinu ekki tekið, enda virðist það almennt hafa verið skoðun þeirra 

að útvarpið ætti sjálft að hafa umsjón yfir slíkum þáttum og útvega konur til þess að flytja 

erindin. Það ætti ekki að liggja á herðum KÍ.  

1950 

Árið 1950 kom það yfirleitt upp að þegar konur buðu erindi til flutnings í almennri dagskrá, 

eins og tíðkaðist með erindaflutning, var því vísað í „Kvennatímann“.82 Þar að auki voru oftar 

gerðar athugasemdir við ákveðin erindi sem flutt voru í „Kvennatímanum“ á fundum 

útvarpsráðs en áður hafði verið gert. Fram til þessa virðast afskipti útvarpsráðs hafa verið 

takmörkuð þó einstaka álitamál hafi komið upp. Um haustið lagði formaður útvarpsráðs, 

Magnús Jónsson, fram þá tillögu að fella niður „Kvennatímann“ þar sem „enginn þáttur ætti að 

                                                           
77 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 16. ágúst 1949, 1018. fundur.  
78 Í fundargerð útvarpsráðs er rætt um dagskrá kvennasjóðs og hefur þetta því líklega verið dagskrá á vegum 
Menningar- og minningarsjóðs kvenna. SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 27. september 1949, 1022. fundur. 
79 Sama heimild. 
80 Sama heimild. 
81 Sama heimild.  
82 Árið 1953 óskaði Anna Sigurðardóttir eftir því að flytja erindi um heimilisverk og karlmenn, og tók það 
sérstaklega fram að hún vildi ekki flytja það í „Kvennatímanum“. SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 5. maí 1953, 
1197. fundur. 
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standa of lengi.“ Þetta hlaut þó dræmar undirtektir og var meirihluti samþykkur því að halda 

þáttunum á sínum stað, í sama horfi og áður.83 Þessi ummæli slógu þó tóninn fyrir það sem 

koma skyldi því ári síðar þótti útvarpsráði tími vera kominn fyrir breytingar.  

1951 

Á útvarpsráðsfundi 16. október 1951 var samþykkt „að boða fulltrúa kvennasamtaka þeirra, 

sem útvarpstíma hafa haft, á fund og vita, hvort ekki mætti gera einhverja nýskipan á þeim 

tímum.“84 Niðurstaðan var nýtt nafn og hét þátturinn nú „Vettvangur kvenna“ í staðinn fyrir 

„Dagskrá KÍ/KRFÍ“ og gældu útvarpsráðsmenn við þá hugmynd, enn sem áður, að taka þættina 

alveg af dagskrá. Þó kemur ekki fram að þættirnir hafi breyst efnislega við nafnaskiptin og ekki 

er ólíklegt að þeir hafi haldist með sama sniði og áður. Þegar litið er yfir dagskrána kemur þó 

ákveðin breyting í ljós. Þáttunum fer töluvert fækkandi og í stað þess að vera á dagskrá vikulega 

voru þeir aðeins aðra hverja viku og stundum leið heill mánuður á milli þátta. Þar að auki 

fluttust þeir frá fimmtudagskvöldum yfir á miðvikudaga. Hvort þessi breyting á tíðni þáttanna 

hafi komið frá útvarpinu eða KÍ og KRFÍ er erfitt að segja þar sem ekkert var um það ritað í 

fundargerðum. Þar að auki finnst lítið skrifað um viðbrögð kvennasamtakanna við 

breytingunum en ætla má að KÍ hafi tekið þessu sem illri nauðsyn, því þar var mikið lagt upp 

úr því að það færi ekki á milli mála að sambandið hefði umsjón með þáttunum.85 Á landsfundi 

KRFÍ sumarið 1952 tilkynnti Aðalbjörg Sigurðardóttir að í kjölfar breytingarinnar væri óvíst 

að KÍ héldi áfram með sína dagskrá.86  

1952 

Árið 1952 urðu miklar hreyfingar á fyrirkomulagi „Kvennatímans“ en í undirbúningi við 

dagskrá vetrarins þá um haustið var ákveðið að færa þáttinn yfir á miðvikudaga. Í fyrsta sinn 

var þátturinn aðeins aðra hverja viku á dagskrá, til móts við getraunaþátt sem var nýjung í 

útvarpinu. Því urðu þættirnir aðeins 24 talsins það árið á móti 37 þáttum árið áður og 43 þáttum 

árið 1950. Ekkert virðist hafa verið gert í staðinn til þess að rétta af hlut kvenna í dagskránni 

en það hefur verið ansi stórt stökk aftur á við að fækka „Kvennatímanum“ svo mikið á svo 

stuttum tíma. Það var helst að þátturinn „Óskalög sjúklinga“, sem Ingibjörg Þorbergs sá um á 

                                                           
83 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 30. september 1950, 1070. fundur.  
84 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 16. október 1951, 1119. fundur.  
85 Hér má helst nefna að hugmyndin að nafninu „Dagskrá KÍ/KRFÍ“ kom frá stjórn KÍ skv. KSS 103. Askja 1. 
Fundarbók Kvenfjelagasambands Íslands. 11. október, 1945.  
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að hann væri undir skýrum formerkjum sambandsins.   
86 KSS 6. Askja 299 b). Prentuð fundargerð 8. landsfundar 1952. 
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laugardögum, tryggði það að raddir kvenna heyrðust enn reglulega í viðtækjum landsins, en 

hún tók við þættinum þetta sama ár.  

 Félagskonum KRFÍ hefur ekki staðið á sama um þessa fækkun þátta og var mikið rætt 

um útvarpsstarfsemina á landsfundi sumarið 1952. Þar töldu fundargestir að það sterkasta í 

stöðunni væri að allar þær konur sem væru ánægðar með „Kvennatímann“ í útvarpinu „létu 

þessa ánægju sína á einhvern hátt í ljósi við útvarpsráð, því eins og komið hefði fram í 

umræðunum, þá héldu starfsmenn útvarpsdagskrárinnar fram, að kvennaþættirnir væru 

óvinsælir.“87 Líklega hafa þessi ummæli um óvinsældir þáttanna fallið í óformlegum umræðum 

útvarpsráðs og kvennasamtakanna því aldrei er það sagt með beinum hætti á fundum 

útvarpsráðs, þó vissulega megi lesa það á milli línanna. Á landsfundinum voru ýmsar tillögur 

gerðar um útvarpsþættina, eins og að flytja í auknum mæli fregnir af því sem ætti sér stað í 

umræðum á Alþingi um málefni er vörðuðu konur sérstaklega. Í „Woman‘s Hour“ á BBC voru 

slíkar umfjallanir ekki óalgengar og í töluvert meiri mæli en „Kvennatíminn“ hafði ráðrúm til 

að flytja. Í bresku þáttunum var mikið rætt um pólitík og þingkonur voru þar reglulega í 

viðtölum, og fóru breskir flokkar fljótt að líta á „Woman‘s Hour“ sem mikilvægan vettvang til 

þess að ná til kvenkyns kjósenda.88 Ekki er ólíklegt að íslenskar kvenréttindakonur hafi litið til 

„Woman‘s Hour“ í þessum efnum, þó „Kvennatíminn“ hafi aldrei náð sama árangri.  

Á landsfundinum var að lokum samþykkt að senda útvarpsráði yfirlýsingu „um ánægju 

kvenna með kvennatíma útvarpsins og ósk um að þeir yrðu ekki felldir niður.“89 Krafa kvenna 

var skýr í þessum efnum, þættirnir voru greinilega mikilvægur hluti útbreiðslustarfsemi 

félagsins og góð leið til þess að hvetja konur og fræða um málefni kvenna á Íslandi sem í öðrum 

löndum. Umræður sem þessar sem fram fóru á landsþingum KRFÍ 1948 og 1952 hafa eflaust 

veitt útvarpsnefndarkonum félagsins byr undir báða vængi og varð sterkur grundvöllur þeirrar 

kröfu að þáttunum yrði haldið í dagskrá.90  

Um haustið óskaði stjórn KRFÍ eftir því við útvarpsráð að fá að halda sama 

fyrirkomulagi og áður. Það kom stjórn KÍ því á óvart að í lok október hafði útvarpið enn ekki 

leitast eftir erindum sambandsins og þrátt fyrir loforð um annað þá var staðan sú þann 17. 

nóvember að enn hefði KÍ ekki fengið neina þætti í gegn inn í dagskrána og skrifstofa útvarps 

hafði ekki óskað eftir neinum handritum til skoðunar. Vegna þessa ákvað stjórnin að senda bréf 

                                                           
87 Sama heimild.  
88 Skoog, „Neither worker nor houswife but citizen“, bls. 966-968.  
89 KSS 6. Askja 299 b). Prentuð fundargerð 8. landsfundar 1952.  
90 KSS 6. Askja 299 b). Prentuð fundargerð 7. landsfundar 1948; KSS 6. Askja 299 b). Prentuð fundargerð 8. 
landsfundar 1952. 
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til útvarpsins til þess að kanna hvernig á þessu stæði.91 Svörin stóðu ekki á sér, en í bréfi 

dagsettu 21. nóvember fullyrti Helgi Hjörvar að í þessu fælist engin móðgun við KÍ, og harmaði 

hann að stjórn sambandsins hafi tekið því svo. Hann útskýrði þetta með töfum á undirbúningi 

vetrardagskrárinnar og fyrirvaralausum breytingum og lauk hann bréfinu á því að segja:  

Útvarpsráð og skrifstofa þess leyfa sjer að gera ráð fyrir, að sá skilningur megi hjá líða, 

að nokkur maður hjer í stofnuninni hafi viljað sýna af sjer nokkra móðgun við 

Kvenfjelagasambandið, stjórn þess eða fulltrúa, og bæta megi það, sem þjer teljið á hafa 

orðið, með góðri samvinnu af beggja hálfu, eins og jafnan hefur áður verið.92  

Þetta svar gefur til kynna að útvarpið, eða að minnsta kosti Helgi Hjörvar, hafi metið þetta 

samstarf mikils og hafi ekki með nokkru móti viljað gefa annað í skyn við stjórnarkonur KÍ. Í 

kjölfarið var ákveðið á stjórnarfundi KÍ að bíða eftir því að útvarpsráð óskaði eftir útvarpsefni 

af fyrra bragði, að öðru leyti var ekki meira um málið rætt. Þrátt fyrir þessi svör frá útvarpinu 

benda vinnubrögð útvarpsráðs til þess að þættirnir hafi verið farnir að mæta afgangi í 

dagskránni, enda urðu þeir sífellt færri.  

1953 

Á árinu 1953 virðist „Kvennatíminn“ smám saman fjara út. Þáttunum fækkaði og höfðu ekki 

fastan tíma í dagskránni eins og áður, þeir voru ýmist á miðvikudagskvöldum eða 

fimmtudagskvöldum, stundum vikulega en yfirleitt ekki oftar en tvisvar í mánuði. Alls voru 

þættirnir 25 talsins þetta árið. Áhugi á útvarpsstarfseminni virðist líka hafa farið dvínandi innan 

KÍ, enda fór mikill tími stjórnarinnar í það að útvega erindi og eiga í samskiptum við skrifstofu 

útvarpsins um þessi mál. Þar fóru fljótlega að koma upp raddir sem töldu eðlilegra að útvarpið 

ætti sjálft að bera ábyrgð á því að konur fengju pláss í dagskránni.  

Á landsþingi KÍ haustið 1953 tók Aðalbjörg Sigurðardóttir til máls og ræddi um 

útvarpstíma félagsins og hversu erfitt það hafði verið að „fá konur til að flytja þau erindi í 

útvarpið sem sambandinu þætti fengur í.“93 Í kjölfarið lagði hún það til að útvarpið tæki það að 

sér að finna konur sem flutt gætu þessa fyrirlestra. Fræðslunefnd þingsins komst að þeirri 

niðurstöðu að þættir félagsins mættu ekki falla úr dagskránni „fyrr en konur hafa fengið fulltrúa 

eða ráðunaut í útvarpsráði.“94 Fundurinn setti að lokum fram þá ályktun að KÍ líti svo á „að 

réttur kvenna sé mjög fyrir borð borinn með því að hafa engan íhlutunarrétt um val 

                                                           
91 KSS 103. Askja 1. Stjórnarfundir mars 1951-maí 1957. 17. nóvember, 1952. 
92 ÞÍ. Ríkisútvarpið. DA/1-1 Útvarpsráð til KÍ. Reykjavík, 21. nóvember 1952.  
93 KSS 103. Askja 3. Landsþing 1953-1957.  
94 Sama heimild.  
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dagskrárefnis.“95 Ályktanir landsþingsins um þessi mál voru tekin saman og send til 

útvarpsráðs sem tók þau fyrir á fundi í október 1953.96 Skömmu síðar var Rannveig 

Þorsteinsdóttir kosin í útvarpsráð og sat hún sinn fyrsta fund 5. janúar 1954. Á stjórnarfundi 

lýstu þær Aðalbjörg Sigurðardóttir og Guðrún Pétursdóttir yfir mikilli ánægju með þessa skipan 

og í ljósi ályktunar síðasta landsfundar var ákveðið að gera ekki kröfu um sérstaka útvarpstíma 

KÍ.97  

1954 

Á fundi útvarpsráðs þann 9. febrúar 1954 lagði Björn Th. Björnsson, fulltrúi 

Sósíalistaflokksins, það til að þættirnir yrðu felldir niður. Hann tók þar fram að í því fælist 

engin „meiðing við konur, heldur sje hann á móti því, að karlar og konur sjeu aðskilin á þennan 

hátt í dagskrá útvarpsins.“98 Ákveðin mótsögn felst svo í því að hann bætir við að í stað þáttanna 

ætti að athuga „hvort ekki mætti taka upp sjerstakan þátt um miðjan dag um heimili og 

heimilishald“99 og að útvarpsráð ætti að „velja konu til að hafa þáttinn.“100 Við undirbúning 

vetrardagskrárinnar um haustið urðu miklar umræður um þetta mál en Rannveig Þorsteinsdóttir 

var alfarið á móti því að „Kvennatíminn“ yrði tekinn af dagskrá. Hún var þó hlynnt því að 

stuttur heimilisþáttur yrði á dagskrá dag hvern „eins og víða er, enda eigi slíkur þáttur að vera 

óháður venjulegum kvennaþætti, eins og „Vettvangur kvenna“ hefur átt að vera.“101 

Skrifstofustjórinn Helgi Hjörvar tók undir það og Magnús Jónsson, formaður útvarpsráðs, tók 

fram að hann vildi halda því fyrirkomulagi áfram að „konur tali í þeim þætti, en ekki um sín 

mál eingöngu, heldur hvaðeina.“102 Aðrir ráðsmenn studdu tillögu Björns Th. og því fór það 

svo að þann 15. september 1954 var samþykkt með þremur atkvæðum á móti tveimur að fella 

þættina úr dagskrá.103 

Stjórnarkonur KÍ sögðust á fundi vera ánægðar með að tekinn hafi verið upp heimilisþáttur 

í útvarpinu og vonuðu að hann yrði gagnlegur.104 Þátturinn var þó ekki daglega á dagskrá líkt 

og Rannveig hafði stungið upp á heldur var hann vikulegur og stóð aðeins í einn vetur. Stjórn 

                                                           
95 Sama heimild.  
96 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 6. október 1953, 1211. fundur.  
97 KSS 103. Askja 1. Stjórnarfundir mars 1951-maí 1957. 8. janúar, 1954. 
98 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 9. febrúar 1954, 1224. fundur.  
99 Sama heimild.   
100 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 16. febrúar 1954, 1225. fundur. 
101 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 9. september 1954, 1248. fundur.  
102 Sama heimild.  
103 SRÚV. Fundargerðir útvarpsráðs, 15. september 1954, 1250. fundur.  
104 KSS 103. Askja 1. Stjórnarfundir mars 1951-maí 1957. 5. október, 1954. 
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KRFÍ brást ekki við með sama hætti og KÍ enda stóð ekki til af þeirra hálfu að hætta með sína 

dagskrá og búið var að undirbúa talsvert efni fyrir komandi vikur.  

Þann 18. október fékk stjórn KRFÍ veður af þessari ákvörðun útvarpsráðs og sendi bréf til 

ráðsins þar sem mikil óánægja var látin í ljós. Ákvörðunin var gagnrýnd með vísun til þess að 

„margt af því merkasta, sem flutt hefur verið í þættinum hefði [varla] komizt í útvarpsdagskrá 

án íhlutunar útvarpsnefndar KRFÍ“ og að konur um allt land væru almennt ánægðar með 

þættina. Einnig var lögð fram fyrirspurn um á hvern hátt útvarpsráð ætlaði að tryggja 

áframhaldandi þátttöku kvenna í útvarpinu, „þar sem lítið mun hafa verið leitað til kvenna um 

útvarpsefni utan kvennatímans.“ 105 Í svarbréfi fullyrtu þeir Magnús Jónsson og Helgi Hjörvar 

að til stæði að „stuðla að sem ríflegastri þátttöku kvenna í dagskránni og leita eftir henni, þó að 

þáttur með þessu nafni væri felldur niður.“106 Það gekk þó ekki sem skyldi enda rann 

„Heimilisþátturinn“ fljótlega sitt skeið. Í ágúst 1956 sendi KRFÍ bréf til útvarpsráðs á nýjan 

leik og hvatti það til þess að skipa „kvenráðunaut eða fulltrúa, sem einkum hefir það starf að 

leita eftir útvarpsefni frá konum.“107 Þær sættu sig ekki við þá stöðu sem upp var komin og 

héldu áfram að gera sitt til þess að halda konum í dagskrá útvarpsins.  

Það er athyglisvert að rökin gegn þáttunum hafi fyrst og fremst verið þau að konur og karlar 

ættu ekki að vera aðskilin í dagskrá útvarpsins. Ekki síst í ljósi þess að um leið og þátturinn hóf 

göngu sína árið 1945 var flestu því efni sem konur óskuðu eftir að flytja í útvarpi, beint í 

„Kvennatímann“. Einnig er athyglisvert að um leið og þættirnir fóru af dagskrá fóru hlutirnir 

um tíma í nánast sama horf og á stríðsárunum. „Heimilisþátturinn“ sem átti að koma í staðinn 

lifði skammt, en aðeins nokkrir þættir komu út veturinn 1954-55 þar til þeir fjöruðu út.  

Fræðimenn hafa skrifað ýmislegt um raddir kvenna á almannasviðinu sem ég tel að hér eigi 

vel við. Hæst ber að nefna skrif Mary Beard sem er sérfræðingur á sviði klassískra fræða en í 

bókinni Women & Power skoðar hún raddir og völd kvenna dagsins í dag í samhengi við fyrri 

tíma – aftur til forn Grikkja og Rómvera. Hún segir að þegar litið sé á raddir kvenna og það 

pláss sem konur hafa haft í gegnum tíðina til þess að tjá sig á almannasviðinu, virðist sem rými 

þeirra til tjáningar takmarkist gjarnan við málefni kvenna af ýmsum toga. Hún talar um hvernig 

konum hefur markvisst verið haldið utan við „almannsvið ræðuhalda og rökræðu“ en þó megi 

finna undantekningar á því. 108 Konur gátu í einstaka tilvikum rætt opinberlega um hagsmuni 

kvenna eða málefni einkasviðsins, þær gátu „opinberlega varið eigin hagsmuni, en ekki talað 

                                                           
105 KSS 6. Askja 305a). KRFÍ til útvarpsráðs. Reykjavík, 18. október 1954. 
106 Sama heimild.  
107 KSS 6. Askja 305a). KRFÍ til útvarpsráðs. Reykjavík, 7. september 1956. 
108 Beard, Women & Power, bls. 8.  
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fyrir hönd karlmanna né samfélagsins í heild.“109 Beard talar um að þó samfélög Grikkja og 

Rómverja séu langt frá okkur í tíma sé margt í vestrænni menningu sem endurspegli þær 

grunnhugmyndir sem þar komu fram, ekki síst þegar kemur að kynjaðri ræðu (e. gendered 

speaking). Enn í dag séum við beinlínis lituð af þessum hugmyndum.110  

Útvarpsstarfsemi KÍ og KRFÍ passar vel við það sem Beard ræðir. Árangursríkasta leiðin 

fyrir konur til þess að fá nægilegt pláss í útvarpinu var í sérstökum þáttum helguðum málefnum 

kvenna í víðum skilningi. Jafnvel það að fá konu í útvarpsráð, ráð sem hafði hvað mest um 

dagskrá útvarpsins að segja, dugði ekki til. Útvarpið er svið hins opinbera talaða máls (e. public 

speaking) sem Beard talar um, og það virðist sem dagskráin á þessum tíma hafi endurspeglað 

hlut kvenna á þessu sviði – nánast frá upphafi siðmenningar. Í bókinni talar Beard einnig um 

raddir kvenna og hvernig þeim hefur verið haldið niðri með ýmsum hætti og gerðar 

tortryggilegar, en um það verður nánar rætt í síðasta kafla ritgerðarinnar þegar dregnar verða 

fram lýsingar þeirra sem gagnrýndu þættina opinberlega.  

Fleiri fræðimenn hafa skrifað um stöðu kvenna í opinberri orðræðu og tækifæri kvenna til 

þess að tjá sig á opinberum vettvangi. Þar má nefna menningarfræðinginn Söru Mills en hún 

hefur talað um að konur hafi oft ekki sama aðgang og karlmenn að opinberri orðræðu. Það geri 

konum gjarnan erfitt fyrir tjá sig í aðstæðum þar sem venjan er sú að karlmenn tali fremur en 

konur og talar Mills um að þar séu nokkurs konar „stofnanalegar hindranir að störfum sem 

þjóna þeim tilgangi að þagga niður í konum á opinberum vettvangi og sem lætur sumum konum 

líða illa eða veldur þeim streitu eigi þær að tala opinberlega.“111 Það þýði þó ekki að konur séu 

almennt síður undir það búnar en karlmenn, né að þær geti ekki samið um stöðu sína. Þær reglur 

sem hafa haldið konum á jaðri opinberrar orðræðu eru í sífelldri endurskoðun á þeim vettvangi 

sem og á öðrum.112 Segja má slíkar samningaviðræður hafi farið fram þegar konur gagnrýndu 

útvarpið fyrir að halda konum, meðvitað eða ómeðvitað, utan dagskrárinnar, og enn fremur 

þegar þær fengu sitt eigið rými á dagskránni. Þó þurfti baráttan að halda áfram á þessum 

vettvangi, því alltaf var hætta á bakslagi.  

  

                                                           
109 Sama heimild, bls. 16.  
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111 Mills, Discourse, bls. 97.  
112 Sama heimild, bls. 97-98.  
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4. kafli – Viðfangsefni „Kvennatímans“ 

4.1. Helstu áherslur  

Það er óhætt að segja að „Kvennatíminn“ hafi verið fræðandi og áhugavert útvarp, en 

viðfangsefni þáttanna voru nánast alfarið málefni er við komu lífi og starfi kvenna og því góður 

vettvangur fyrir KÍ og KRFÍ til þess að ná til kvenkyns hlustenda um land allt.113 Þættirnir voru 

yfirleitt um 30 mínútur að lengd og í flestum þeirra voru flutt fróðleg erindi um ákveðið 

viðfangsefni. Dagskráin var oft á tíðum brotin upp með smásögum, ljóðalestri, 

tónlistarflutningi kvenna, viðtölum og ávörpum forystukvenna samtakanna. Flutningskonur 

erindanna voru margar og oft fagkonur á því sviði sem til umræðu var, en flestar hafa þær 

tilheyrt efri stéttum samfélagsins. Almennt séð hefur þetta þó verið góður vettvangur fyrir 

raddir kvenna til þess að berast um allt land.114  

Þegar litið er yfir helstu efnistök þáttanna koma ólíkar áherslur KÍ og KRFÍ glögglega 

í ljós. Í raun má segja að efnisval félaganna endurspegli starfsemi þeirra enda voru það iðulega 

stjórnarmeðlimir sem ýmist fluttu erindin sjálfar eða leituðu til kvenna sem haldið gætu 

áhugaverð erindi. Til þess að varpa ljósi á helstu áherslur félaganna hef ég flokkað þættina eftir 

efnistökum KÍ annars vegar og KRFÍ hins vegar. Tímabilið sem hér verður skoðað eru fyrstu 

sex árin, eða frá 1945 til 1951, þar til nafni þáttarins var breytt í „Vettvangur kvenna“. Fram 

að því kom nær alltaf fram í dagskránni hvaða félag hefði umsjón yfir þáttunum og því er hægt 

að greina þar á milli til ársins 1951. Efnið skiptist niður í sex flokka sem þó hefðu getað verið 

fleiri því efnistök voru afar fjölbreytt í gegnum tímabilið. Helstu þræðir eru þó þessir: „málefni 

húsmæðra“, „listir og menning“, „pólitík og réttindi kvenna“, „starfsemi félagsins“, „merkar 

konur“, „heilbrigðismál“ og „annað“. Í síðasta flokknum eru þættir sem ýmist vantaði nafnið 

á, féllu ekki undir hina flokkana fimm eða vafi lék á um efnistök.115  

Undir flokknum „málefni húsmæðra“ eru þættir sem snúa að heimilinu, heimilisiðnaði, 

húsmæðrafræðslu og uppeldismálum. Þó er þar lítið um beina kennslu, enda lagði útvarpið 

áherslu á að slíkt færi fram á öðrum vettvangi. Í flokknum „listir og menning“ eru fyrst og 

fremst upplestrar úr skáldsögum, smásögum og kvæðum eftir konur. Þar má einnig finna erindi 

                                                           
113 Sjá lista yfir alla dagskránna í viðauka.  
114 Upplýsingar um dagskrána má finna í helstu dagblöðum frá þessum tíma, meðal annars Morgunblaðinu og 
Þjóðviljanum. Dagskráin birtist einnig í Útvarpstíðindum og einstaka sinnum fylgdi þar kynning á erindi vikunnar 
og flutningskonu þess.  
115 Vert er að nefna að í flestum tilvikum byggist flokkunin aðeins á þeim upplýsingum sem finnast í dagskrá 
útvarpsins, þ.e. heiti erindisins og flutningskonu. Aðeins örfá erindi eru aðgengileg í safni Ríkisútvarpsins eða í 
handriti á Kvennasögusafni og því er oft þörf á að draga ályktanir um efni þáttarins út frá titli og höfundi. Oftast 
liggur þetta þó augunum uppi. 
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um menningu annarra landa og ýmis fræðsluerindi um íslenska menningu. Þættir sem flokkast 

undir „pólitík og réttindi kvenna“ fjalla hvað oftast um pólitísk mál sem höfðu tengingu við 

réttindi kvenna, eins og skattamál hjóna, dagvistunarmál, tryggingalöggjöf o.fl. Þar er einnig 

nokkuð um friðarmál, bæði hérlendis og í öðrum löndum. Undir flokknum „starfsemi 

félagsins“ eru þættir sem bera fregnir af starfi samtakanna, fréttabréf, ávörp formanna og 

umfjallanir um nýafstaðin landsþing og aðalfundi. Flokkana „merkar konur“ og 

„heilbrigðismál“ þarf varla að kynna nánar, enda titlarnir lýsandi fyrir þá þætti sem undir þá 

flokkast.  

Þættirnir sem um ræðir eru alls 230 talsins, þar af eru 97 á vegum KÍ og 133 á vegum 

KRFÍ. Þættir KRFÍ voru fleiri þar sem stjórn KÍ tók sumarfrí frá útvarpsstörfum árin 1948-

1951. Fjöldi kvenna flutti erindi en margar þeirra töluðu oftar en einu sinn. Það voru helst 

stjórnarkonur samtakanna en þeirra utan talaði rithöfundurinn Þórunn Magnúsdóttir oftast, eða  

a.m.k. sjö sinnum fyrir KRFÍ. Hér eru þættirnir flokkaðir niður, í fyrri töflunni eru þættir KÍ og 

í þeirri seinni eru þættir KRFÍ.  

 

 

Tafla 1 – Helstu efnistök KÍ, 1945-1951. Fjöldi þátta: 97. 
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Tafla 2 – Helstu efnistök KRFÍ, 1945-1951. Fjöldi þátta: 133. 
 

Hér sjást helstu áherslur KÍ og KRFÍ en það sem greinir félögin hvað helst í sundur eru tveir 

stærstu flokkar hjá hvoru félagi fyrir sig, „málefni húsmæðra“ hjá KÍ og „listir og menning“ 

hjá KRFÍ. Töflurnar varpa ljósi á ýmislegt áhugavert, eins og hversu mikið KÍ fjallaði um 

málefni húsmæðra, og einnig hversu mikla áherslu KRFÍ lagði á kvenréttindi og merkar konur. 

Jafnframt er athyglisvert að annar minnsti flokkur KRFÍ sé stærsti flokkur KÍ og sýnir það hve 

ólíkir þættirnir hafa í raun verið frá viku til viku. Á sama tíma sést hér hvað efnisvalið hefur 

verið fjölbreytt og eflaust mörg mismunandi sjónarmið sem þarna hafa komið fram. 

Áhersla KÍ hefur fyrst og fremst verið á heimilið og málefni er snertu líf húsmæðra og 

kemur það í raun ekki mikið á óvart, enda var eitt af markmiðum sambandsins að stuðla að 

fræðslu um þessi mál á sem stærstum vettvangi. Athyglisvert er að þegar litið er yfir áherslu 

„Húsmæðratímans“ sem var á dagskrá 1936-1940 kemur í ljós mikill samhljómur við dagskrá 

KÍ, en ekki er ólíklegt að aðkoma Aðalbjargar að báðum dagskrárliðum hafi haft sitt að segja.116  

Flokkunin gefur góðar vísbendingar um hvernig KÍ og KRFÍ litu á þættina og hverju 

stjórnarkonur töldu sig geta áorkað á vettvangi útvarpsins. Áhersla KRFÍ á merkar konur er hér 

sérstaklega áhugaverð því yfirleitt var fjallað um konur sem höfðu unnið afrek á hinu opinbera 

                                                           
116 Hér mætti jafnvel segja „Kvennatíma“ KÍ í raun vera „Húsmæðratíminn“, genginn í endurnýjun lífdaga. 
Áhersluatriðin eru svipuð, þ.e. heimili og menning, en heilbrigðismál fá þó minna vægi en í 
„Húsmæðratímanum“.  
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sviði – oftast nær í stjórnmálum og kvenréttindabaráttu – og líklega hefur ákveðin hvatning til 

íslenskra kvenna falist þar í. Það tónar við eitt helsta baráttumál félagsins á þessum tíma, að 

gera konur að virkum samfélagsþegnum og þátttakendum í lífinu utan heimilisins. Þessar 

áherslur eru einnig í samræmi við það sem átti sér stað innan kvennahreyfinga víða erlendis 

þar sem konur skráðu meðvitað niður sögu hreyfingarinnar, bæði í fortíð og samtíð. Þar var 

nöfnum þekktra kvenna, iðulega baráttukvenna, haldið á lofti en auk þess skráðu samtímakonur 

eigin minningar af baráttunni.117 Meðal kvenna sem fjallað var um í „Kvennatíma“ KRFÍ voru 

þær Selma Lagerlöf, Clare Boothe Luce, Alexandra Kollontai, Fredrika Bremer, Guðrún 

Lárusdóttir, Þóra Melsteð og fleiri. Að stærsti flokkur KRFÍ hafi verið listir og menning gefur 

einnig til kynna að markmið KRFÍ hafi að vissu leyti snúist um það að vekja athygli á ritverkum 

kvenna og í senn veita þeim aukið pláss í dagskránni. 

4.2. Dæmi um erindi 

Líkt og áður hefur komið fram hefur aðeins lítill hluti þáttanna varðveist í handriti og á síðum 

kvennablaða, og enn færri í upptöku.118 Hér verður sagt frá nokkrum þáttum sem varðveist hafa 

og þar með leitast við að draga fram dæmi um það hvernig þeir voru. Við greiningu á þessum 

textum verður áherslumunur KÍ og KRFÍ sem fjallað var um í kaflanum á undan hafður til 

hliðsjónar. Markmiðið er að skoða hvaða skilaboð þættirnir sendu til kvenna og hvaða 

hugmyndir má finna þar um kvenleika, kvenréttindabaráttuna og hlutverk kvenna í 

samfélaginu. Líta má á þetta sem nokkurs konar sneiðmyndir sem varpa vissu ljósi á 

heildarmyndina. Hér verður að hafa í huga að handritin að þáttunum voru samþykkt af 

útvarpsráði, útvarpsnefnd KRFÍ eða stjórn KÍ og gefa því ákveðna mynd af hugmyndum þeirra 

um hverskonar erindi ættu heima í útvarpinu, á þessum vettvangi.  

 Með því að líta á þættina með þessum hætti er ætlunin meðal annars að greina þær 

hugmyndir sem þar birtust um stöðu og samfélagslegt hlutverk kvenna, en þar leikur 

hugmyndin um kvenleika (e. femininity) lykilhlutverk. Menningarfræðingurinn Sara Mills og 

félagsfræðingurinn Dorothy Smith hafa báðar skrifað um kvenleika sem orðræðu en Smith talar 

um að kvenleiki sé „kerfi eða samskiptaform falið í texta fremur en að hann sé staðlandi reglur 

sem sífellt eru endurskapaðar með félagsmótun.“ Þetta „orðræðulega eðli kvenleikans“ segir 

Mills að sé grundvöllur þess að endurskilgreining hans sé möguleg. 119 

                                                           
117 Sjá t.d. Cowman, „There is so much, and it will all be history“, einkum bls. 146-152.  
118 Það var ekki fyrr en segulbandið kom til sögunnar um 1950 sem Ríkisútvarpið gat í auknum mæli varðveitt 
upptökur. Þó voru segulböndin bæði torfengin og dýr svo þau varð að endurnýta, og þar með tapaðist mikið af 
því efni sem flutt var í útvarpinu. Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 288.   
119 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 184.  



34 
 

Þegar talað er um kvenleika í þessum skilningi er átt við kvenleika í fleirtölu en ekki 

eintölu. Margar ólíkar orðræður um kvenleika takast gjarnan á, en slík átök leiða til þess að 

ríkjandi hugmyndir um hlutverk kvenna í samfélaginu taka reglulegum breytingum. 

Sagnfræðingurinn Lynn Abrams hefur skrifað um þá orðræðulega árekstra sem áttu sér stað í 

Bretlandi á áratugunum eftir stríð, þegar nýjar hugmyndir um hvað fælist í því að vera kona 

komu fram. Fyrr í ritgerðinni var talað um að húsmæðrastefnan hafi verið ríkjandi á 

millistríðsárunum en smátt og smátt tóku konur að andæfa þeim takmörkunum sem sú stefna 

bjó yfir. Abrams segir að hápunktur þessara átaka hafi verið um miðjan sjöunda áratuginn en 

fram að því hafi íhaldssamar orðræður tekist á við orðræðu „tækifæra og sjálfseflingar (e. self-

advancement).“120 Þau átök sem Abrams dregur fram einskorðast ekki einungis við Bretland en 

svipuð átök má greina hér á landi og víðar. Sigríður Matthíasdóttir hefur talað um það hvernig 

ólíkar hugmyndir um eðli og hlutverk kvenna tókust á hérlendis um miðjan þriðja áratuginn, 

en skoðanamuninn segir hún í grundvallaratriðum hafa snúist um „hvort það færi saman við 

kvenhlutverkið og kveneðlið að konur væru virkar á hinu opinbera sviði.“121 Út frá þessum 

sjónarmiðum er athyglisvert að líta á útvarpsþættina, því þar má vissulega greina þræði af 

þessum toga en sjónarmiðin eru þó ekki aðeins ólík á milli KÍ og KRFÍ heldur einnig á meðal 

þeirra kvenna sem töluðu fyrir hvort félagið fyrir sig.   

4.2.1 Erindi KRFÍ 

Fyrsta erindi KRFÍ árið 1945 var flutt af Maríu J. Knudsen þann 15. nóvember. Það bar titilinn 

„Þjóðfélagið og kvenréttindi“, og sló tóninn fyrir það sem koma skyldi í dagskrá félagsins. Þar 

byrjaði hún á því að segja frá tilkomu þáttanna þar sem hún m.a. gagnrýndi útvarpsráð fyrir að 

treysta konum ekki nægilega vel til þess að flytja áhugaverð erindi. Megininntak erindisins 

fjallaði um miðstjórnarfundi Alþjóðakvenréttindasambandsins en þar sat þáverandi formaður 

félagsins, Laufey Valdimarsdóttir.122 Fundurinn var sá fyrsti sem haldinn var við lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar og því fjallaði erindið meðal annars um stöðu kvenna í kjölfar stríðsins. 

María lagði áherslu á „hetjudáðir [kvenna í stríðshrjáðum ríkjum] á heimavígstöðvunum“ og 

að með því hafi þær unnið sér inn þegnrétt og vonaði hún að „þann þegnrétt láti þær aldrei af 

hendi framar, og það er von mín að þær noti hann til friðsamlegrar uppbyggingar.“ Í erindinu 

má greina framtíðarsýn Maríu á hlutverk kvenna í þjóðfélaginu og í því felst ákveðin hvatning 

til kvenna til þess að taka þar virkan þátt:  

                                                           
120 Abrams, „Liberating the female self“, bls. 16-17.  
121 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 300.  
122 Laufey Valdimarsdóttir kom aldrei heim úr þeirri ferð, en hún lést í París þann 9. desember sama ár. María J. 
Knudsen tók þá við stöðu formanns KRFÍ.  
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Og loksins er konunum að skiljast, fleirum og fleirum, að þær halda sjálfar í lófa sér 

lyklinum, töfrasprotanum, sem veitir þeim valdið. Það er þeirra eigið atkvæði, réttur 

þeirra í hverju lýðfrjálsu landi til að taka fullan þátt í stjórn allra þjóðfélagsmála. Þann 

rétt munu þær ætíð nota sér héðan af. Þess vegna mun kvenréttindabaráttan hér eftir 

færast yfir á víðara svið. Hún verður ekki háð fyrir réttindum kvenna sérstaklega, heldur 

réttindum allra manna. Allt það, sem hingað til hefur verið barizt fyrir, svo sem 

fjárhagslegt, þjóðfélagslegt og atvinnulegt jafnrétti, allt þetta kemur af sjálfu sér, þegar 

konum er fyllilega ljóst, að þær geta heimt það úr sinni eigin hendi.123 

Stöðu kvenna eftir seinni heimsstyrjöld átti eftir að bera oftar á góma í „Kvennatíma“ KRFÍ. 

Þorbjörg Dýrleif Árnadóttir sem búsett var í Bandaríkjunum var reglulega beðin um að flytja 

erindi um menningu og stöðu kvenna þar í landi, og einnig um heilbrigðismál þar sem hún var 

með meistarapróf í heilsuvernd. Þorbjörg bjó í Bandaríkjunum frá 1937-1946 og því er 

skiljanlegt að frásagnir hennar af lífi bandarískra kvenna hafi snert á stríðsmálum. Í erindi sem 

bar titilinn „Störf og menntun kvenna í Bandaríkjunum“ fjallar hún t.a.m. um þær breytingar 

sem áttu sér stað þegar konur tóku að sér ýmis störf sem karlar höfðu áður haft á hendi og telur 

hún upp alls kyns dæmi um þau störf sem konur sinntu á stríðstímum. Þær hafi þó margar farið 

aftur inn á heimilinn við stríðslok en tekur fram að „af þessari reynslu lærðu konurnar óefað 

mikið, og hafa ef til vill fengið „Blod paa Tanden“ eins og danskurinn mundi sagt hafa, í 

ýmsum atvinnugreinum.“124  

 Þorbjörg virðist í erindinu vera hrifin af því að bandarískir karlmenn hjálpi eiginkonum 

sínum við heimilisstörfin, en hún telur ástæðuna fyrir því að karlar stjani við konur sínar vera 

sú að konur hafi verið mun færri en karlar þegar landið tók að byggjast upp. Bandaríkjakonur, 

ekki síst af efnaðri stéttum, hafi einnig mikinn tíma fyrir sig sjálfar og séu margar virkar í 

félagsstörfum sem beita sér fyrir ákveðnum málefnum. Þegar kemur að því að ræða um 

menntun kvenna voru „sjerháskólar fyrir konur“ til umfjöllunar en Þorbjörg sagði að í lok slíks 

náms geti konur unnið við „samskonar störf og karlar.“ Störf, sem þó eru af öðrum toga en 

hefðbundin karlastörf því „flestir kvenlæknar gefa sig að barna og kvensjúkdómum, og 

kvenlögfræðingar munu oftar taka að sjer mál barna, unglinga, og kvenna. Kvenverkfræðingar 

munu [vera] tiltölulega fáir, ef til vill vegna þess að stærðfræði er álitin erfið námsgrein fyrir 

konur.“125 Það er áberandi þráður í gegnum erindið að Þorbjörg telur að eiginleikar á borð við 

                                                           
123 María J. Knudsen, „Þjóðfélagið og kvenréttindi“, bls. 17.  
124 KSS 74. Þorbjörg Árnadóttir, askja 566. Útvarpserindi. „Störf og menntun kvenna í Bandaríkjunum“, 3. 
október 1946.   
125 Sama heimild. 
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samkennd mikilvæga og að konur vinni sitt starf á þeim forsendum og lýkur hún erindinu á að 

segja að „Bandaríkjakonan er glæsikona og eftirlætiskona, en hún hefur það sameiginlegt með 

konum allra þjóða að vilja rjetta lítilmagnanum hjálparhönd, græða hin sýnilegu og ósýnilegu 

sárin, og hlynna að gróandanum í mannssálinni.“126  

 Þorbjörg talar inn í ákveðna orðræðu í erindum sínum þar sem hún telur mikilvægt að 

konur hljóti menntun sem þó ætti að vissu leyti að takmarkast við það sem hún telur kvenlegar 

dyggðir sem byggjast á samkennd, umönnun og heimilishaldi. Í fyrirlestri sínum um menntun 

kvenna einblínir hún á íslenskar aðstæður. Hún segir að sér finnist ekki „minna um vert að ala 

upp andlega og líkamlega hrausta og frjálsa æsku á heimilunum en að vinna vélræn störf svo 

sem verksmiðjustörf, skrifstofustörf o.fl., enda sýnir það sig að flestar konur velja 

heimilisstörfin.“ Við þetta bætir hún að heimilisstörfin séu einmitt „að öllum jafnaði hollari, 

tilbreytingameiri og skemmtilegri en algeng verksmiðjustörf eða önnur vélræn störf. Þó er 

nauðsynlegt fyrir konuna að vera fær um að vinna fyrir sér utan heimilisins ef nauðsyn 

krefur.“127 Megininntak erindisins er að ræða hvernig bæta megi menntun kvenna með það í 

huga að þær þurfi bæði að læra að halda heimili og ala upp börn, og læra til annarra starfa utan 

heimilisins. Konur þurfi að hafa sömu tækifæri og karlmenn til þess að „bæta atvinnumöguleika 

sína, að svara fróðleiksþrá sinni, og að eignast ný áhugamál.“128  

 Bæði þessi erindi Þorbjargar voru flutt fyrir hönd KRFÍ, hið fyrrnefnda árið 1946 og 

hið síðara 1949. Í erindunum má lesa ákveðnar hugmyndir um kvenleika og hlutverk kvenna í 

samhengi við hlutverk karla í samfélaginu, bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum, sem tóna við 

ríkjandi orðræður um kvenleika og karlmennsku á þessum tíma. Þó má greina þar blæ 

kvenfrelsis því þó hún telji að konur eigi – og vilji – sinna heimilunum þá felst ákveðin hvatning 

í erindum hennar til kvenna að láta til sín taka utan heimilisins, hvort sem þær voru giftar eða 

ekki. Erindi hennar voru fyrst og fremst fræðsluerindi um menntun, stöðu kvenna í 

Bandaríkjunum og menninguna þar vestanhafs en einnig flutti hún þrjú erindi um heilsuvernd 

í byrjun árs 1947.129  

Þó fræðsluerindi um menningu og stöðu kvenna hafi verið algeng í dagskrá KRFÍ, eins 

og sést á töflu 2, þá voru pólitísk erindi einnig ófá. Þar má finna talsvert róttækari erindi sem 

fjölluðu gjarnan með beinskeyttum hætti um stöðu kvenna út frá þeim baráttumálum sem KRFÍ 

beitti sér fyrir. Þetta gátu verið málefni sem fóru hátt í umræðunni á þessum tíma, en einnig 

                                                           
126 Sama heimild.  
127 KSS 74. Askja 566. Útvarpserindi. „Menntunarskilyrði kvenna“, 17. mars 1949. Í handriti að þættinum er 
strikað yfir síðustu þrjú orðin, „ef nauðsyn krefur.“ 
128 Sama heimild.  
129 Erindi hennar um heilsuvernd eru þrjú af fjórum slíkum sem flutt voru í „Kvennatímanum“ á vegum KRFÍ.  
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erindi sem KRFÍ taldi nauðsynlegt að vekja athygli á í útvarpinu til þess að vekja fólk til 

umhugsunar. Valborg Bentsdóttir, sem sat í varastjórn KRFÍ, flutti beinskeytt erindi af þessum 

toga í „Kvennatímanum“ þann 22. október 1952 og nefndist það „Eiga hjón að bera þyngri 

skattbyrðar en einstaklingar?“ Það var þó ekki Valborg sjálf sem ákvað titil erindisins, en aftast 

í skjalinu sem liggur á Kvennasögusafni skrifar hún árið 1986: „Ég minnist þess að ég vildi 

láta erindið heita: Íslendingar eignuðust heimsmet. En því heiti hafnaði Ríkisútvarpið. Þótti of 

djúpt í árina tekið.“ 130 Þetta er ágætis dæmi um það hvernig Ríkisútvarpið hafði afskipti af 

erindum „Kvennatímans“, þó ekki sé víst að stórtækar athugasemdir hafi verið gerðar við 

erindið sjálft þar sem upphafsorð þess fengu að haldast: 

Íslendingar eignuðust heimsmet nú nýverið. En þótt okkar fámenna þjóð sé, eins og að 

líkum lætur harla fátæk af alþjóðlegum metum þætti sjálfsagt sómi að því að þessu nýja 

meti okkar væri haldið á lofti í heimsblöðunum. Það kom sem sé í ljós, að hinir nýju 

ríkisborgarar, sem sáu dagsins ljós í fyrsta sinn á s.l. ári voru, að tiltölu fleiri taldir 

óskilgetnir hér á landi en í nokkru öðru landi heims.131  

 Erindið fjallar um skattamál hjóna og vísa þessi ummæli Valborgar til þess að fólk hefði 

tekið upp á því að stofna saman heimili og eiga saman börn án þess að gifta sig, þar sem 

skattbyrðin þyngdist um of við hjónavígslu. Skattamálin voru eitt helsta baráttumál KRFÍ á 

þessum tíma og dregur Valborg aðkomu félagsins að skattamálunum fram í útvarpserindinu og 

samskipti félagskvenna við alþingismenn um þessi mál.132 Valborg tíundar að þetta sé 

mikilvægt réttindamál fyrir konur, ekki síst vegna þess að með því að líta á hjónaband sem tvo 

einstaklinga hefði það í för með sér viðurkenningu „á aðild konunnar að tekjuöfluninni enda er 

til þess ætlast að hjónin undirskrifi bæði skattframtalið.“133 Einnig nýtti hún erindið til þess að 

gagnrýna alþingismenn fyrir áhugaleysi þegar kom að málefnum sem snertu réttindi kvenna og 

fyrir að horfa fram hjá konum sem þátttakendum í nefndarstörfum. Að lokum ákallaði hún 

íslenskar konur með orðunum: „Íslenskar konur fylgist vel með því sem er að gerast. Gerið 

ykkur grein fyrir því hvort þið viljið að við séum álitin eiga heimsmet í lauslæti. Viljið þið 

stuðla að þjóðþrifamálum þá fylgið þeim eftir, „hvað má höndin ein og ein“. Sameinaðar getum 

við ráðið því sem við viljum.“134 

                                                           
130 KSS 6. Askja 293. Útvarpserindi 1952. Valborg Bentsdóttir.  
131 Sama heimild.  
132 Anna Sigurðardóttir, stofnandi Kvennasögusafns Íslands, átti eftir að fjalla mikið um skattamál hjóna og 
hefur Sigríður Erlendsdóttir gert þeim málum góð skil í grein um Önnu. Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Anna 
Sigurðardóttir“, bls. 33-34.  
133 KSS 6. Askja 293. Útvarpserindi 1952. Valborg Bentsdóttir.  
134 Sama heimild.  
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4.2.2. Erindi KÍ 

Þann 8. desember árið 1951 hélt Lára Sigurbjörnsdóttir erindið „Börnin og heimilisstörfin“ í 

dagskrá KÍ. Þar talar hún um að henni þyki konur vera að missa áhugann á húsmæðrastarfinu, 

og af því hefur hún miklar áhyggjur. Hún segir að með auknu jafnrétti hafi konur öðlast aukið 

frelsi til þess að velja sér fjölbreyttari störf en áður og að húsmóðurstarfið hafi í kjölfarið orðið 

óspennandi kostur að mati ungra stúlkna. Hér þykir henni framhaldsskólanám hafa mikil áhrif 

því þar sé hvorki kennd matreiðsla né handavinna í miklum mæli, en auka ætti vægi hagnýtrar 

kennslu af þessum toga á kostnað bóknáms. Þannig myndi „áhugi ungu stúlkunnar beinast meir 

að því sem kvenlegar dyggðir eru kallaðar, en ekki að þeim dæmalausa hégóma, sem því miður 

fylgir um of hugi margra þeirra.“ Sömuleiðis þurfi að stuðla fremur að beina áhuga drengja að 

„einhverju starfi.“ Láru þykir miður hversu óundirbúnar konur eru fyrir bæði heimilisstörf og 

barnauppeldi þegar þær gifti sig, hin nýgifta kona sé „skólagengin, sjálfsagt stúdent, síðan 

[hefur hún] farið á skrifstofu eða þess háttar og ekki haft tíma til að læra hússtörf, og leiðast 

þau þar af leiðandi.“ Þetta hafi svo áhrif á börn og barnauppeldi og fer restin af erindinu því í 

það að fræða hlustendur um uppeldi.135  

Lára gerir ekki ráð fyrir öðru en að giftar konur snúi inn á heimilin og því beinast áhyggjur 

hennar fyrst og fremst að slæmum undirbúningi sem ákveðnar stúlkur hljóta fram að því. Henni 

þykir brýnt að konur fái þjálfun í því að verða hæfir uppalendur og geti haldið sæmilegt heimili, 

að þær iðki „kvenlegar dyggðir“, þó hún útskýri ekki nánar hverjar þær beinlínis eru. 

Hugmyndir Láru um kvenleika virðast vera töluvert íhaldssamari en hugmyndir Þorbjargar, 

sem dæmi. Þær telja þó báðar mikilvægt að konur búi yfir kvenlegum dyggðum og að þær séu 

hæfar til þess að sjá um heimili, en á meðan Þorbjörg gerir sér grein fyrir því að konur þurfi að 

hafa tækifæri til þess að leita atvinnu utan heimilisins, virðist Lára líta slíkt ákveðnu hornauga. 

Það kom fyrir, þó örsjaldan, að stjórn KÍ fengi beiðni utanaðkomandi aðila um að fjallað 

yrði um ákveðið efni. Haustið 1948 óskaði Samband íslenskra samvinnufélaga eftir því að flutt 

yrði sérstakt erindi þar sem mælt væri með notkun þurrmjólkur. Helga Sigurðardóttir, 

skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla Íslands, var fengin til þess að fjalla um þessa vöru og flutti 

hún erindið þann 11. nóvember sama ár. Hún ítrekaði að vörur á borð við þurrmjólk og 

niðursoðna mjólk kæmu ekki í staðin fyrir íslenska nýmjólk, en taldi þó upp allskyns leiðir til 

þess að nota þurrmjólk í matseld. Stærstum hluta erindisins varði hún þó í að ítreka mikilvægi 

                                                           
135 KSS 72. Lára Sigurbjörnsdóttir, askja 3 B. „Börnin og heimilisstörfin“, 8. desember 1949.   
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íslenskrar matvælaframleiðslu og hvatti húsmæður eindregið í því að nýta íslenskan mat sem 

best, enda væri það bæði hollt og hagkvæmt.136  

Ekki er hægt að fullyrða mikið um þau skilaboð sem þættirnir sendu konum almennt í 

gegnum tímabilið út frá umfjöllun þessara kafla. Hér hafa þó verið gefin dæmi um það sem þar 

fór fram og sjá má áhugaverða mynd af hugmyndum flutningskvenna um kvenleika og hvernig 

þær nýttu þennan vettvang til þess að koma þeim hugmyndum á framfæri, á sama tíma og þær 

fræddu hlustendur um ýmislegt gagnlegt og áhugavert. Fleiri þættir eru til í upptöku á safni 

Ríkisútvarpsins og einnig í rituðu máli. Hér gafst þó ekki rúm til þess að draga fleiri þætti fram, 

en það er efni í frekari rannsóknir.   

  

                                                           
136SRÚV. DB-5516. Helga Sigurðardóttir, „Notkun þurrmjólkur o.fl.“, 11. nóvember 1948. 
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5. kafli – Viðbrögð og umræður  

Útvarpsþættirnir vöktu mikla athygli hlustenda en það sést glögglega þegar litið er í blöðin frá 

þessum tíma. Ýmislegt var skrifað um þættina, bæði af aðstandendum þeirra en einnig af 

hlustendum, og gefa þessi skrif áhugaverða mynd af þeim viðtökum sem þættirnir hlutu. Við 

dýpri skoðun koma í ljós ákveðnir meginþræðir í orðræðunni um þættina en til þess að skoða 

þá nánar verður orðræðugreiningu beitt á textana og þannig greint frá ólíkum sjónarmiðum. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, menntunarfræðingur, hefur mikið skrifað um orðræðugreiningu, 

aðferðir hennar og nytsemi en hann segir að „með orðræðugreiningu drögum við fram í 

dagsljósið tengsl og aðstæður, gjarnan með því að skoða sögulega þróun hugmynda, en einnig 

með því að skoða árekstur hugmynda eins og hann birtist á líðandi stund.“137 Ingólfur talar um 

orðræðuna sem „hið leynda vald sem er til staðar án þess að maður taki eftir því“ en líkt og 

fjallað var um í öðrum kafla ritgerðarinnar, þegar kenningar Söru Mills voru til umræðu, er 

mikilvægt að hafa það í huga að konur reyndu að semja um stöðu sína. Því má ekki líta á konur 

einungis sem fórnarlömb orðræðunnar. Erla Hulda Halldórsdóttir segir orðræðuna vera „sterkt 

og mótandi afl sem hafi óhjákvæmilega haft áhrif á viðhorf kvenna og sjálfsmynd þeirra“ og 

bætir því við að jafnframt hafi verið hægt að „andæfa þessum orðræðum og þannig hafa áhrif 

á þær.“138    

Með því að nýta helstu aðferðir og hugtök orðræðugreiningarinnar með þeim verkfærum 

sem Ingólfur Ásgeir setur fram má greina skrif hlustenda og aðstandenda „Kvennatímans“ um 

þættina í dagblöðum og tímaritum, í samhengi við kvennahreyfinguna og stöðu kvenna á 

þessum tíma. Orðræðan (e. discourse) er byggð á þrástefjum (e. discursive theme), þ.e. orð, 

hugmyndir og athafnir sem eru síendurtekin.139 Út frá þessu hef ég greint orðræðuna í kringum 

útvarpsþættina í fjóra meginþræði: 

1. Orðræða íhaldssamra sjónarmiða gegn réttindabaráttu kvenna í samfélaginu. 

2. Orðræða kvenfrelsissinna sem litu á þættina sem mikilvægan vettvang fyrir konur í 

útvarpinu eða raddir kvenna almennt.  

3. Orðræða efnislegrar gagnrýni felur í sér gagnrýni á innihald eða uppbyggingu 

þáttanna, þar sem iðulega kemur fram að konur þurfi að gera betur – og vera duglegri 

– til þess að ná til hlustenda.  

                                                           
137 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 181.  
138 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 42.  
139 Sama heimild, bls. 179.  
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4. Orðræða um raddir kvenna sem ýmist getur fallið inn í orðræður eitt til þrjú á þessum 

lista, en áhugavert er að veita sérstaka athygli í ljósi skrifa Mary Beard um raddir 

kvenna á opinberum vettvangi.    

 Út frá þrástefjunum myndast ákveðin mynstur sem Ingólfur kallar söguleg og pólitísk 

löggildingarlögmál (e. legitimating principles). Lögmálin feli í sér „beinar og óbeinar reglur 

um hvað má segja á viðkomandi vettvangi, reglur sem við verðum að taka tillit til ef við viljum 

að hlustað sé á okkur, en reynum jafnframt að hafa áhrif.“140 Í samhengi við viðfangsefnið og 

skrif Mary Beard um viðhorfin til kvenna, valds og tungumáls (eða radda kvenna) sem nánar 

verður fjallað um á eftir, má líta svo á að lögmálin mótist út frá hugmyndum samfélagsins um 

kyngervi, á hvaða sviði konur megi tala og um hvað. Hvernig var rætt um konur í útvarpi? Þær 

umræður sem birtust á síðum blaðanna um „Kvennatímann“ varpa ljósi á það hvernig 

almenningur tók þáttum sem fjölluðu um málefni kvenna – og ekki síst þáttum sem snerust um 

kvenréttindabaráttuna.  

 Sú gagnrýni sem flokka má undir orðræðu íhaldssamra sjónarmiða beinist ekki beint 

að þáttunum sjálfum eða þáttagerðinni heldur að áherslunni á kvenréttindamál. Þar sem þættir 

KRFÍ voru mun meira á þeim nótunum en þættir KÍ má ætla að sú gagnrýni hafi fyrst og fremst 

beinst að KRFÍ. Þessi gagnrýni var oftar en ekki sett fram með háði og virtist snúast um það að 

draga úr lögmæti kvenréttindabaráttunnar eins og hún birtist í þáttunum. Í Tímanum árið 1950, 

undir dálknum „Baðstofuhjal“, ræddi maður sem kallaði sig Starkað gamla um 

„Kvennatímann“ og þá kvenfrelsisumræðu sem þar heyrðist. Í útvarpsþættinum, sem hann 

hlustaði á ásamt Bjarna vini sínum, sagði hann að flutningskonan „kvartaði um það að íslenzkt 

kvenfólk nyti ekki sem skyldi þess jafnréttis til embætta og að gegna opinberum stöðum.“ 

Bjarni sagði að eflaust væri það rétt að konur gætu sinnt slíkum störfum, en ekki vildi hann 

„eiga þær fyrir eiginkonur.“ Því samdi hann eftirfarandi vísu, sem var meginástæðan fyrir því 

að Starkaður ákvað að segja frá þessum samræðum í „Baðstofuhjali“:  

Andans snilld hjá auðarbrú 

enginn skyldi gleyma.  

En ekki vild‘ ég eiga frú, 

sem aldrei tyldi heima.141 

Annar hlustandi gagnrýndi ræðukonu „Kvennatímans“ fyrir að tala gegn stofnun 

karlréttindafélaga, sem hann sjálfur taldi karla eiga „sjálfstæða heimtingu á, samkvæmt 

                                                           
140 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 179.  
141 Tíminn, 8. febrúar 1950, bls. 4. 
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Mósebókum“ til að vernda sín réttindi og óttaðist hann þá afstöðu kvenna að vilja „banna oss 

slíka sjálfsvarnaráðstöfun, ef þær hefðu vald til þess.“ Um þetta ræddi hann í stuttum pistli í 

Alþýðublaðinu árið 1950 en þar sagðist hann heyra í þættinum „hvaða frjálsræðis 

kvenréttindakonur unna oss, karlmönnunum.“142  

 Kvenfrelsissjónarmið „Kvennatímans“ voru þó yfirleitt 

gagnrýnd með ákveðinni léttúð, jafnvel beinlínis í 

brandaraformi. Í tímaritinu Samtíðinni birtist brandari sem 

líklega hafði þann tilgang að deila á það hvernig konur töluðu 

um karlmenn í „Kvennatímanum“. Brandarinn var á þessa leið: 

„Eiginkona nokkur var eitt sinn spurð spjörunum úr í 

kvennatíma útvarpsins og meðal annars að því, hvort maður 

hennar væri mesti bókaormur. Hún svaraði: ekki veit ég til þess, 

en hann er bara venjulegur bölvaður ormur.“143 Árið 1948 

birtist skopmynd í Morgunblaðinu (mynd 1) þar sem karlkyns 

þulur tilkynnti hlustendum að „það sem þið heyrðuð var 

kvennaþáttur.“144 Eins og sést á myndinni hefur rýmið í kringum hann verið lagt í rúst og hann 

sjálfur með glóðarauga, en tengingin er nokkuð óljós. Líklegt er að hér sé einungis átt við þætti 

KRFÍ og að gefið sé í skyn að erindaflutningur kvenréttindakvenna hafi þessi áhrif. 

Bjarni var ekki sá eini sem tjáði sig um kvennaþættina í bundnu máli en árið 1951 birtist 

í háðsádeilutímaritinu Speglinum fimm erinda kvæði þar sem hæðst var að „Kvennatíma“ 

KRFÍ. Á ýmsu var tæpt en augljóst er að höfundinum, sem kallaði sig Dóra,145 þótti ekki mikið 

til þáttanna koma, en í einu erindinu segir:  

Undur er fábreytt efnisvalið, 

ofboð fábreyttar raddirnar. 

Sama nöldrið og sama malið 

sömu raddirnar flytja þar. 

Lesturinn þessi sérhvert sinn 

Svæfir með öllu karllegginn.146  

                                                           
142 Alþýðublaðið, 2. júlí 1950, bls. 6. 
143 Samtíðin, 21:1 (febrúar 1954), bls. 18. 
144 Morgunblaðið, 21. janúar 1948, bls. 10.  
145 Líklega var Dóri Halldór Pétursson sem annaðist útgáfu þessa tiltekna tölublaðs, en hann var teiknari og átti 
margar skopmyndir sem birtust í Speglinum.   
146 Spegillinn, 26:2 (febrúar 1951), bls. 20. 

Mynd 1 
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Hér er vert að rifja upp orð Maríu J. Knudsen í fyrsta útvarpserindi KRFÍ þar sem hún sagði 

útvarpsráð óttast að hlustendum ætti eftir að þykja útvarpsefni félagsins leiðinlegt og 

óáhugavert.147 Óhætt er að segja að höfundur kvæðisins hafi verið meðal þeirra sem útvarpið 

hafði áhyggjur af en þó voru fáir sem gagnrýndu þættina sem tóku jafn djúpt í árina á síðum 

blaðanna. Dóri virðist halda því fram að fyrst og fremst séu það karlmönnum sem þykja 

þættirnir leiðinlegir og að á þeim forsendum eigi þeir ekki erindi í útvarpið. Hann ákvað svo 

að gefa konum ráð til þess að gera þættina áhugaverðari, en til þess þurfi húmor og 

„seiðmögnuð kvenlegheit.“148  

Í kvæðinu er einnig áberandi hvernig hann kaus að lýsa röddum þeirra sem töluðu um 

kvenfrelsismál og falla þær lýsingar að orðræðu um raddir kvenna. Orðið „armæðutónn“ notar 

hann bæði í fyrsta og síðasta erindi kvæðisins, og koma orðin „nöldur“, „mal“, „mæða“ og 

„skjálfandi“ einnig fyrir í sama tilgangi.149 Ekki var hann sá eini sem taldi raddir kvenna ekki 

nógu áheyrilegar, en það stingur þó helst í stúf að hann notaði þessar lýsingar fyrst og fremst í 

þeim tilgangi að gera lítið úr þeim skilaboðum sem konur fluttu í þáttunum um 

kvenréttindamál. Í Útvarpstíðindum gerði maður sem kallaði sig Ól. Jóh. raddir kvenna einnig 

að umtalsefni þar sem hann sagði að um flutning kvenna á „töluðu máli í útvarpinu hafi oft 

áður verið ritað og rætt og hann sjaldnast talinn áheyrilegur.“ Sjálfur sagðist hann vera „í meira 

lagi kvenelskur“ en varð þó að játa það að lestur sumra kvenna „minnir of mikið á 

skilvinduhljóð eða lækjarnið.“ Hér er hann ekki að ræða um „Kvennatímann“, enda var þetta 

skrifað árið 1941, en þó gefa þessi orð ákveðna sýn á það hvernig rætt var um raddir kvenna í 

útvarpi um miðja 20. öld. Þar að auki tók hann það fram að Aðalbjörg Sigurðardóttir væri 

undantekning á þessu, „hún flytur vel, og hefur fjölþætt áhugamál.“150  

  Í fyrrnefndri bók Mary Beard, Women & Power, segir hún að algengt sé að gera lítið 

úr konum sem tjá sig opinberlega með því að gagnrýna raddir þeirra. Þar dregur hún fram dæmi 

úr bókmenntum fyrri alda, en ræðir einnig sína eigin reynslu á að fá á sig slíka gagnrýni. Hún 

spyr hvort orðalag – á borð við það sem sést í skrifum Dóra og Ól Jóh. hér að framan – skipti 

máli eða hafi einhver áhrif. Hún svarar því játandi því orð af þessu tagi „renna stoðum undir 

málvenjur sem stuðla að því að fjarlægja völdin, kraftinn, og jafnvel kímnina úr því sem konur 

hafa að segja.“151 Slíkt tal dragi úr trúverðugleika kvenna á almannasviðinu og tengi þær við 

einkasviðið þar sem orðalag af þessu tagi – nöldur, mal, væl og annað slíkt – megi fremur 

                                                           
147 María J. Knudsen, „Þjóðfélagið og kvenréttindi“, bls. 16.  
148 Spegillinn, 26:2 (febrúar 1951), bls. 20.  
149 Sama heimild.  
150Útvarpstíðindi, 3:22 (mars 1941), bls. 334. 
151 Beard, Women & Power, bls. 30.  
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tengja við einkalíf inni á heimilunum heldur en opinbera umræðu.152 Raddir kvenna hafa einnig 

verið til rannsóknar í samhengi við konur og útvarp en í grein í bókinni Women & Radio segir 

Anne McKay að frá upphafi hafi raddir kvenna í útvarpi hlotið mun meiri gagnrýni en raddir 

karla og að konur hafi lengi þurft að synda á móti straumnum á þessum vettvangi.153  

 Ekki sneri þó öll gagnrýni á „Kvennatímann“ að röddum kvenna né að þeirri staðreynd 

að kvenréttindamál væru þar til umfjöllunar. Sumir hlustendur gagnrýndu þættina þar sem bent 

var á hluti sem mættu betur fara, þá yfirleitt með ósk um að úr því yrði bætt en þetta er það sem 

ég kalla orðræðu uppbyggilegrar gagnrýni. Þingeysk kona sem skrifaði oft langa pistla í 

Útvarpstíðindi um dagskrána, tók „Kvennatímana“ yfirleitt fyrir þar sem hún taldi upp þau 

erindi sem henni þóttu góð og dró sömuleiðis fram það sem henni þótti ekki nægilega vel 

gert.154 Í pistli frá árinu 1946 sagði hún erindin oft góð, en að „einhvern veginn hefur maður 

það samt á meðvitundinni að hún gæti verið enn betri, auðugri af þrótti og lífi.“ Hún bætti við 

að konur verði að „leggja rækt við þessa tíma, minnugar þess að útvarpið er máttugt til áhrifa, 

ef vel er á haldið.“155 Nokkrum mánuðum síðar skrifaði hún aftur til Útvarpstíðinda og taldi þá 

upp sjö erindi úr „Kvennatímanum“ sem henni þóttu bæði athyglisverð og vel úr garði gerð, 

ýmist fyrir góðan flutning eða áhugavert efni.156 Árið 1947 skrifaði hún svo aftur og segir að 

„Kvennatímarnir“ hafi verið „misjafnir í vetur sem áður – stundum harla þunnir í roði, en 

einnig, sem betur fer, alloft áheyrilegir“ og taldi hún svo upp þau erindi sem henni þótti mest 

til koma. Þar notaði hún lýsingarorð á borð við „hispurlaus“, „gersemiserindi“, „skemmtilegt“, 

„hugþekkar“ til þess að lýsa þeim erindum sem henni leist best á. Að lokum ítrekaði hún að 

„konurnar þurfa að gjöra betur, ef þær ætla að láta þessa tíma bera einhvern ávöxt; já, ef þær 

ætla að láta þennan þátt sinn í dagskrá útvarpsins bera sæmd sinni vitni. Þær geta það, ef þær 

vilja. Hví þá ekki að eggja stál vilja síns, unz það blikar í bjartri dáð?“ 157 Erfitt er að átta sig á 

hvað það nákvæmlega er sem þingeyska konan taldi að betur þyrfti að gera, en hún hefur vonast 

til þess að þættirnir myndu skila sér betur til hlustenda þó hún hafi sjálf verið hrifin af mörgum 

þeirra.  

 Fleiri gagnrýndu þættina efnislega. Um viðtal sem Soffía Ingvarsdóttir tók við 

sjómannskonuna Jónínu Jónsdóttur var sagt að Soffía hafi verið heldur „nærgöngul“ þegar hún 

spurði hvernig Jónínu liði „þegar eiginmaður hennar siglir á hættusvæði í heimsstyrjöld.“ Þetta 

                                                           
152 Sama heimild, bls. 30. Beard notar sem dæmi að fólk „væli yfir því að þurfa að vaska upp.“  
153 McKey, „Speaking up“, bls. 22.  
154 Konan skrifaði aldrei undir nafni. 
155 Útvarpstíðindi, 9:5 (mars 1946), bls. 113. 
156 Útvarpstíðindi, 9:11 (júní 1946), bls. 255.  
157 Útvarpstíðindi, 10:9 (maí 1947), bls. 203.  
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skrifaði G. Ben í Þjóðviljann í desember 1953 en þessi hlustandi sagði það „mjög átakanlegt, 

hve sjaldan er ástæða til að vekja athygli á vettvangi kvenna.“158 Í júní 1950 var í dagblaðinu 

Vísi rætt um erindi Þórunnar Elfu Magnúsdóttur rithöfundar um listamannaþing sem haldið 

hafði verið skömmu áður. Í pistlinum var hún þó aldrei nefnd á nafn, heldur aðeins kölluð 

„skáldkona ein.“ Hún var gagnrýnd fyrir að „skjóta inn áróðri fyrir eina þeirra stofnana, sem 

kommúnistar hafa stofnað til að þyrla ryki í augu hrekklauss almennings – 

alþjóðabandalagsins.“159 Þetta er eina dæmið sem ég hef fundið um gagnrýni á pólitískri afstöðu 

„Kvennatímans“, utan við afstöðu þeirra gagnvart kvenréttindum.  

 Gagnrýnin var þó ekki alltaf á efni þáttanna, heldur einnig á málfar ræðukvenna 

„Kvennatímans“. Víkverji skrifaði í Morgunblaðinu í nóvember 1952 að „kona, sem hafði 

laglega rödd“ hafði verið „heltekin slæmum sjúkdómi, þágufallssýkinni illræmdu.“ Þetta þótti 

Víkverja alveg agalegt og bætti við að „ung kona með fallega rödd má ekki segja svona 

vitleysur.“160 Hér er skrifað bæði inn í orðræðu efnislegrar gagnrýni en einnig í orðræðu um 

raddir kvenna.  

 Að lokum er tilvalið að draga fram nokkrar af þeim röddum sem lýstu yfir ánægju með 

„Kvennatímann“. Ánægjuraddir gagnvart þáttunum koma þó hvað skýrast fram í fundargerðum 

landsþinga og fulltrúafunda félaganna. Í blöðunum má þó greina ákveðnar ánægjuraddir, en í 

Útvarpstíðindum árið 1947 skrifaði hlustandi að nafni Helgi Jónasson að „Kvennatíminn“ væri 

það „bezta í dagskrá vikunnar“ og væri það helst vegna þess að „þær eru ekki uppausnar eins 

og karlmennirnir, enda ekki búnar að vera í útvarpinu eins lengi.“161 

Í blöðunum má fyrst og fremst finna dæmi um orðræðu kvenfrelsissinna eftir að 

þættirnir voru teknir af dagskrá, þar sem mikilvægi þáttanna var ítrekað. Slík skrif birtust hvað 

skýrast á síðum tímaritsins Nýtt kvennablað. Skömmu eftir að ljóst var orðið að þættirnir yrðu 

felldir niður var þar skrifað að „Kvennatíminn“ hafi verið meðal þeirra þátta sem „við vildum 

sízt verða af. Það er ekki eingöngu vegna efnisvals þeirra tíma, heldur viljum við hlýða á konur, 

fram yfir karla, eða ekki hafa þá í þessum ómælanlega meirihluta.“ Hér var Rannveig 

Þorsteinsdóttir gagnrýnd sérstaklega fyrir að vera konum ekki nægilega hliðholl innan 

útvarpsráðs.162 Ári síðar var á sama vettvangi skrifað að „margar sjáum við konurnar eftir 

„Kvennatímunum“ í útvarpinu og vildum helzt fá þá aftur.“ Heimilisþættirnir sem komu í 

                                                           
158 Þjóðviljinn, 15. desember 1953, bls. 4.  
159 Vísir, 3. júní 1950, bls. 4.  
160 Morgunblaðið, 21. nóvember 1952, bls. 8.  
161 Útvarpstíðindi, 10:5 (mars 1947), bls. 109.  
162 Nýtt kvennablað, 15:7 (nóvember 1954), bls. 12. 
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staðinn væri „hreint ekki þeirra jafnoki fyrir sálarlíf okkar.“163 „Kvennatíminn“ hefur verið 

konum mikils virði, því þrátt fyrir að þeir hafi verið umdeildir og hlustendur ekki á einu máli 

um mikilvægi þeirra, þá var ákvörðun útvarpsráðs um að fella þá niður lengi gagnrýnd. Konum 

þótti áhyggjuefni hve mikið hallaði á raddir kvenna í dagskrá útvarpsins og héldu því áfram að 

berjast fyrir því að fá þar pláss.   

  

                                                           
163 Nýtt kvennablað, 16:7 (nóvember 1955), bls. III. 
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Niðurstöður 

Með tilkomu „Kvennatímans“ fengu konur langþráð rými í dagskrá útvarpsins. Eftir fimm ára 

hlé var þörfin á kvennaþáttum í útvarpinu orðin mikil, enda virtist útvarpið ekki vera nægilega 

aðgengilegur vettvangur fyrir raddir kvenna utan slíkra þátta. Félögin KÍ og KRFÍ buðu fram 

krafta sína með það að markmiði að auka hlut kvenna á dagskránni og veita konum aukið 

tækifæri til þess að tjá sig í útvarpinu. Þó þetta hafi eflaust verið kveikjan að því að umræðan 

um þættina hafi farið af stað, og sömuleiðis helstu rökin fyrir því að fá þá í gegn hjá útvarpsráði, 

hafa þættirnir fljótlega orðið mikilvægur liður félaganna í að fræða og sameina konur um land 

allt. Það hefur vissulega tónað við fræðslumarkmið félaganna beggja, sem á þessum tíma lögðu 

mikið upp úr því að reyna að ná til sem flestra kvenna með málefni sín. Félögin nýttu þættina 

til þess að fræða konur um eigin starfsemi, heimilismál, réttindamál kvenna, málefni kvenna út 

um allan heim og til þess að koma ritverkum kvenna á framfæri. Í ljósi þeirra erinda sem hér 

hafa verið dregin fram má einnig segja að með þáttunum hafi KÍ og KRFÍ stuðlað að því að 

efla sjálfsmynd íslenskra kvenna, bæði sem gerendur í samfélaginu og einnig í starfi þeirra 

innan heimilisins. Það hefur verið ákveðið hagsmunamál fyrir KÍ og KRFÍ að halda þáttunum 

á dagskrá sem eflaust hefur drifið þær áfram þegar til stóð að fella þá niður, en þrýstingur 

félaganna skipti sköpum við að halda þáttunum á sínum stað. Einnig hefur þeim þó verið 

mikilvægt að tryggja að raddir kvenna heyrðust í útvarpinu, því ekki sáu þær að 

útvarpsráðsmenn væru sérstaklega metnaðarfullir í því.  

 Áhersluatriði KÍ og KRFÍ í þáttagerðinni endurspeglar að miklu leyti áherslur starfsemi 

hvors félags fyrir sig. Á meðan KÍ einbeitti sér að heimilinu og hlutverki kvenna innan þess þá 

einblíndi KRFÍ frekar á pólitík og réttindamál kvenna, auk þess að draga fram líf og störf 

kvenna sem unnið höfðu að kvenfrelsismálum eða skarað fram úr á hinu opinbera sviði. Þetta 

voru tímar mikilla breytinga og endurskilgreininga á hugmyndum um kvenleika og hlutverk 

kvenna í samfélaginu, en slíkra áhrifa gætir vissulega í „Kvennatímanum“. Ef litið er á þau 

dæmi sem dregin voru fram í fjórða kafla ritgerðarinnar virðast ákveðnar orðræður takast þar 

á, þar sem ýmist var brýnt fyrir konum mikilvægi þess að þær gætu haldið gott heimili en einnig 

að þær ættu að hafa góð tækifæri til þess að hasla sér völl á almannasviðinu. Þessar ólíku 

orðræður eru einnig áberandi þegar litið er til umræðunnar á síðum dagblaða og tímarita, þar 

sem hlustendur ýmist hvöttu konur til þess að standa betur að þáttagerðinni eða gagnrýndu 

kvenréttindaáherslur þáttanna. Þar má gjarnan greina ákveðinn háðstón og tilraunir til þess að 

draga úr lögmæti kvenradda en samkvæmt fræðikonunni Mary Beard hefur slíkt tal alla tíð 

verið notað til þess að halda konum utan við opinbera orðræðu. 
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Í gegnum tímabilið kom oft til tals á fundum útvarpsráðs að fella þættina niður. Yfirleitt 

voru þær raddir sem hlynntar voru þáttunum hærri en raddirnar sem vildu þá af dagskránni, allt 

til ársins 1954. Ýmsar ástæður voru settar fram um það hvers vegna þættirnir ættu ekki heima 

í útvarpinu. Þar var meðal annars sagt að konur og karlar ættu ekki að vera aðskilin í dagskránni 

og að finna ætti aðrar leiðir til þess að koma konum betur inn í almenna dagskrá. Því má segja 

að aðskilnaður „Kvennatímans“ frá hinni almennu dagskrá hafi í raun orðið honum að falli, en 

þó er það svo að yfirleitt var það að frumkvæði útvarpsráðs sem ýmsar beiðnir kvenna um 

erindaflutning og annað slíkt var vísað í „Kvennatímann“. Þetta er ekki eina þversögnin sem 

finnst í málflutningi útvarpsráðs gegn þáttunum, en áherslan á að húsmæðraþættir ættu að koma 

í staðin fyrir „Kvennatímann“ brýtur í bága við helstu rökin fyrir því að taka þættina af dagskrá 

– þ.e. að konur ættu ekki að tala á sérstökum vettvangi aðskildum almennri dagskrá, þar sem 

karlar töluðu í miklum meirihluta. 

Að lokum má segja að tilvist „Kvennatímans“ sé gott dæmi um það hvernig konur 

sömdu um stöðu sína á almannasviðinu. Þeim þótti óásættanlegt hve dræman hlut konur fengu 

á dagskránni og nýttu félagsstarfsemina og eigin krafta til þess að bæta úr því. „Kvennatíminn“ 

tryggði það að raddir kvenna heyrðust í útvarpinu og með auknu samstarfi við konur varð 

útvarpinu ljóst að konum stæði ekki á sama og tóku athugasemdir þeirra til athugunar. Þó ekki 

hafi orðið úr því að kvenráðunautur yrði ráðinn við útvarpið, og þó að hlutur kvenna í 

dagskránni hafi fljótt dottið niður aftur eftir lok „Kvennatímans“, hafa áhrif KÍ og KRFÍ á 

dagskrána skilað sér, ef ekki til framtíðar þá að minnsta kosti tímabundið.  

Ákveðna kaldhæðni má greina í orðum Sigríðar J. Magnússon, sem tilfærð voru í 

upphafi ritgerðar, þegar hún sagði hlustendur hafa áhyggjur af því að konur væru að taka yfir 

útvarpið. Þó hefur hún eflaust einnig verið stolt af þeim árangri sem KRFÍ og KÍ höfðu náð 

með starfseminni og horft bjartsýnum augum á framtíð kvenna í íslensku útvarpi.  
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Viðauki  

Hér eru allir þættir „Kvennatímans“ sem finna má á dagskrá útvarpsins eins og hún birtist í dagblöðum og/eða 

Útvarpstíðindum. Þættirnir og nöfn þeirra kvenna sem erindin fluttu eru að mestu stafsett með sama hætti og 

í dagskránni. Suma daga vantar upplýsingar á borð við nafn þáttar, flutningskonur erinda eða jafnvel hvaða 

félag sá um þáttinn. Einnig kom fyrir að dagskráin var ekki birt í neinu dagblaði né í Útvarpstíðindum. Í 

flestum tilvikum voru þó allar þessar upplýsingar aðgengilegar og birtist því hér nokkuð heildstæð mynd af 

dagskrá „Kvennatímans“, frá fyrsta þætti þann 1. nóvember 1945 til lokaþáttarins þann 20. október 1954.  

Dags Þáttur (félag) Titill  Raddir Hefst Lýkur 

fim. 1. nóv. 1945 Kvennatími   21:35  

fim. 8. nóv. 1945 Kvennatími (KÍ) Frá fjelagsstarfsemi kvenna 
Aðalbjörg Sigurðardóttir og 

Svava Þorleifsdóttir 
21:35  

fim. 15. nóv. 1945 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Þjóðfélagið og kvenrjettindi Frú María Knudsen 21:15  

fim. 22. nóv. 1945 Dagskrá kvenna   21:15 21:40 

fim. 29. nóv. 1945 Dagskrá kvenna   21:15 21:40 

fim. 6. des. 1945 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Frá híbýlasýningunni í 

Gautaborg 
Rannveig Kristjánsd. 21:15 21:40 

1946      

fim. 17. jan. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Pearl Buck Aðalbjörg Sigurðardóttir 21:15 21:40 

fim. 24. jan. 1946 Dagskrá kvenna   21:15 21:40 

fim. 31. jan. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Um dagheimili barna 

Áslaug Sigurðardóttir 

forstöðukona 
21:15 21:40 

fim. 7. feb. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Ferðaþættir frá Noregi Theresía Guðmundsdóttir 21:15 21:40 

fim. 14. feb. 1946 Dagskrá kvenna 
Hallveigarstaðakvöld: Ávörp og 

erindi. Tónleikar. 
 21:15 21:40 

fim. 21. feb. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Frá híbýlasýningunni í 

Gautaborg 1945 
Frú Rannveig Kristjánsdóttir 21:15 21:40 

fim. 28. feb. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Íslensk kvenhetja 

Frú Guðrún Björnsdóttir frá 

Kornsá 
21:15 21:40 

fim. 7. mar. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Þátttaka kvenna í 

þjóðfélagsmálum 
Ástríður Eggertsd. 21:15 21:40 

fim. 14. mar. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Störf og kjör sveitakonunnar 

Frú Sigríður Björnsdóttir frá 

Hesti 
21:15 21:40 

fim. 21. mar. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Hugleiðingar sjómannskonu 

Ingveldur Einarsdóttir frá 

Grindavík 
21:15 21:40 

fim. 28. mar. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Leikföng barna 

Ungfrú Áslaug 

Sigurðardóttir 
21:15 21:40 

fim. 4. apr. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Tæknin í þágu heimilanna Frú Rannveig Kristjánsdóttir 21:15 21:40 

fim. 11. apr. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
 María Hallgrímsdóttir læknir 21:15 21:45 

fim. 18. apr. 1946 Enginn þáttur     

fim. 25. apr. 1946 Enginn þáttur     

fim. 2. maí. 1946 Dagskrá kvenna   21:15 21:40 

fim. 9. maí. 1946 Dagskrá kvenna Frá Austur-Indíum Frú Laufey Oberman 21:15 21:40 
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Dags Þáttur (félag) Titill  Raddir Hefst Lýkur 

fös. 17. maí. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 

Frá fundi norrænna kvenna í 

Kaupmannahöfn 
Frú Sigríður Magnússon 21:15 21:40 

fim. 23. maí. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Erindi til ungra kvenna Frú Svava Þorleifsdóttir 20:50 21:20 

fim. 30. maí. 1946 Enginn þáttur     

fim. 6. jún. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
 Frú Guðrún Bóasdóttir 20:50 21:15 

fim. 13. jún. 1946 Enginn þáttur     

fim. 20. jún. 1946 Enginn þáttur     

fim. 27. jún. 1946 Dagskrá kvenna   20:50 21:15 

fim. 4. júl. 1946 Dagskrá kvenna   20:45 21:15 

fim. 11. júl. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
 Frk. Inga Lárusdóttir 20:45 21:25 

fim. 18. júl. 1946 Enginn þáttur     

fim. 8. ágú. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Um réttindamál kvenna Valborg Bentsdóttir 20:50 21:15 

fim. 15. ágú. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Húsmæðraskólarnir og 

fræðslulöggjöfin nýja 
Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:50 21:15 

fim. 29. ágú. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
 Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:50 21:15 

fim. 5. sep. 1946 Dagskrá kvenna Frá New York Þorbjörg Árnadóttir magister 20:50 21:15 

fim. 12. sep. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Starf norrænna húsmæðrafélaga 

Jónína Guðmundsdóttir og 

Kristín Sigurðardóttir 
20:50 21:15 

fim. 19. sep. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Hjúkrun í heimahúsum 

Margrjet Jóhannesdóttir 

hjúkrunarkona 
20:50 21:15 

fim. 26. sep. 1946 Kvöld MMK   20:50 22:00 

fim. 3. okt. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 

Menntun kvenna í 

Bandaríkjunum 
Þorbjörg Árnadóttir magister 20:50 21:15 

fim. 10. okt. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Sólmánuður í Svíþjóð Frú Hulda Stefánsdóttir 20:50 21:15 

fim. 17. okt. 1946 Dagskrá kvenna 

90 ára minning frú Elínar 

Briem. a) Erindi: Frá frú Elínu 

Briem. b) Erindi: 

Kvennaskólinn á Ytri-Ey 1894. 

a)Frú Ingibjörg Eyfells b)Frú 

Margaret K. Jónsdóttir 
20:50 21:15 

fim. 24. okt. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Sólmánuður í Svíþjóð, II Frú Hulda Stefánsdóttir 20:50 21:15 

fim. 31. okt. 1946 Dagskrá kvenna   20:50 21:15 

fim. 7. nóv. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Heimili og skóli Svava Þorleifsdóttir 21:15 21:40 

fim. 14. nóv. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Um Selmu Lagerlöf Inga L. Lárusdóttir 21:15 21:40 

fim. 21. nóv. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Síðara erindi: Hjúkrun í 

heimahúsum 

Margrjet Jóhannesdóttir 

hjúkrunarkona 
21:15 21:40 

fim. 28. nóv. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Dagheimili og húsnæðismál Samtal 21:15 21:40 

fim. 5. des. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Húsmæðraskólar í þremur 

löndum 
Frú Hulda Stefánsdóttir 21:15 21:40 

fim. 12. des. 1946 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Lífsviðhorf ungra kvenna Frú Rannveig Kristjánsdóttir 21:15 21:40 

fim. 19. des. 1946 

Dagskrá kvenna 

(Lestrarfélag 

kvenna) 

Minningarkvöld um þrjátíu og 

fimm ára starf Lestrarfélags 

kvenna - Ávörp - Upplestur - 

Tónleikar 

 20:45 21:50 

fim. 26. des. 1946 Enginn þáttur     
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Dags Þáttur (félag) Titill  Raddir Hefst Lýkur 

1947      

fim. 9. jan. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Jól fyrir hálfri öld 

Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 

og frú Elín Thorarensen 
21:15 21:40 

fim. 16. jan. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Heilsuvernd Þorbjörg Árnadóttir magister 21:15 21:40 

fim. 23. jan. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Húsmæðurnar og 

innflutningurinn 

Guðrún Jónasdóttir 

húsmæðrakennari 
21:15 21:40 

fim. 30. jan. 1947 Dagskrá kvenna   21:15 21:40 

fim. 6. feb. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Heilsuvernd Þorbjörg Árnadóttir 21:15 21:40 

fim. 13. feb. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 

Húsmæðrafræðsla í 

Bandaríkjunum 

Ungfrú Þorgerður 

Þorvarðsdóttir 

húsmæðrakennari 

21:15 21:40 

fim. 20. feb. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Um heilsuvernd, III. Þorbjörg Árnadóttir magister 21:15 21:40 

fim. 27. feb. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Erindi Rannveig Kristjánsdóttir 21:15 21:40 

fim. 6. mar. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Hlutverk konunnar Frú Ástríður Eggertsdóttir 21:15 21:40 

fim. 13. mar. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Um langspil Frú Guðrún Sveinsdóttir 21:15 21:40 

fim. 20. mar. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Hlutverk konunnar Frú Ástríður Eggertsdóttir 21:15 21:40 

fim. 27. mar. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
  21:15 21:40 

fim. 3. apr. 1947 Enginn þáttur     

fim. 10. apr. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 

Úr minnisblöðum 

Kvenrjettindafjel. Íslands 

Frú Sigríður J. Magnússon 

og Dýrleif Árnadóttir 
21:15 21:45 

fim. 17. apr. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
  21:15 21:45 

fim. 24. apr. 1947 Enginn þáttur     

fim. 1. maí. 1947 Enginn þáttur     

fim. 8. maí. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Lærið að vinna 

Sigurlaug Björnsdóttir frá 

Kornsá 
21:15 21:40 

fim. 15. maí. 1947 Enginn þáttur     

fim. 22. maí. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Björgunarstarf 

Frú Ingveldur Einarsdóttir 

frá Grindavík 
20:45 21:10 

fim. 29. maí. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Gríska skáldkonan Sappho Frú Áslaug Thorlacius 20:45 21:10 

fim. 5. jún. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KÍ) 
Börnin og skólarnir Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:45 21:10 

fim. 12. jún. 1947 Dagskrá kvenna Sjá athugasemd  20:45 21:20 

fim. 19. jún. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Sjá athugasemd  21:00  

fim. 26. jún. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 
Íslenskar kvenhetjur 

Frú Guðrún Björnsdóttir frá 

Kornsá 
21:15 21:40 

fim. 3. júl. 1947 
Dagskrá kvenna 

(KRFÍ) 

Björg í Nesi, saga eftir Ólínu 

Andrjesdóttur 

Frú Sigríður Björnsdóttir 

flytur. 
20:45 21:10 

fim. 10. júl. 1947 Dagskrá KÍ Farkensla í matreiðslu 
Ungfrú Halldóra Einarsdóttir 

matreiðslukona 
20:45 21:10 

fim. 17. júl. 1947 Dagskrá KRFÍ 
Um amerísku skáldkonuna 

Mildred Walker 
Frú Rannveig Schmith 20:45 21:10 

fim. 24. júl. 1947 Dagskrá KÍ Fjelagsmál húsmæðra Frú Svafa Þorleifsdóttir 20:45 21:10 

mán. 21. júl. 1947 Dagskrá KRFÍ Um Clare Bothe Luce Frú Rósa Gestsdóttir 20:45 21:10 
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Dags Þáttur (félag) Titill  Raddir Hefst Lýkur 

fim. 7. ágú. 1947 Dagskrá KÍ Landsþingið 1947 
Ungfrú Rannveig 

Þorsteinsdóttir 
20:46  

fim. 14. ágú. 1947 Dagskrá KRFÍ 
Um Charcot, bókarkafli eftir 

Thoru Friðriksson 
Stefanía Eiríksdóttir 20:45 21:10 

fim. 21. ágú. 1947 Dagskrá KÍ 
Íslensk matvæli og 

húsmæðurnar 
Frú Helga Marteinsdóttir 20:45 21:10 

fim. 28. ágú. 1947 Dagskrá KRFÍ 
"Móðir skæruliðanna", smásaga 

eftir Pearl S. Buck 
Védís Jónsdóttir les 20:45 21:10 

fim. 4. sep. 1947 Dagskrá KÍ Erindi: Sjeð og heyrt í utanför 
Ungfrú Halldóra 

Eggertsdóttir forstöðukona 
20:45 21:00 

fim. 11. sep. 1947 Dagskrá KRFÍ   20:45 21:10 

fim. 18. sep. 1947 Dagskrá KÍ Erindi: Um ljóð 
Frú Anna Bjarnadóttir, 

Reykholti 
20:45 21:10 

fim. 25. sep. 1947 Dagskrá MMK 
Ávörp og erindi, söngur og 

tónleikar 
 20:45 22:00 

fim. 2. okt. 1947 Dagskrá KÍ 
Erindi: Um haustmat og 

geymslu hans. 
 20:45 21:15 

fim. 9. okt. 1947 Dagskrá KRFÍ   20:45 21:15 

fim. 16. okt. 1947 Dagskrá KÍ 
a)Ávarp. b)Erindi: Geymsla 

matvæla 

a)Frú Guðrún Pétursdóttir. 

b)Guðrún Jensdóttir, 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

flytur. 

20:45 21:15 

fim. 23. okt. 1947 Dagskrá KRFÍ   20:45 21:15 

fim. 30. okt. 1947 Dagskrá KÍ 
Erindi: "Ekki er allt gull sem 

glóir" 
Frú Sigrún Sigurjónsdóttir 21:15 21:40 

fim. 6. nóv. 1947 Dagskrá KRFÍ Erindi: Frú Alexandra Kollontaj Frú Steinunn Pálsdóttir 21:15 22:00 

fim. 13. nóv. 1947 Dagskrá KÍ 
Erindi: Verslunarmálin og 

heimilin 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

stud. jur. 
21:15 21:40 

fim. 20. nóv. 1947 Dagskrá KRFÍ 

Skáldkonan Gabriela Mistral, 

a)Formálsorð. b)Upplestur: Úr 

kvæðum Gabriela Mistral 

a)Frú Fríða Einars. b)Frú 

Ólöf Nordal 
21:15 21:40 

fim. 27. nóv. 1947 Dagskrá KÍ Erindi: Glerhallavík Frú Unnur Ólafsdóttir 21:15 21:40 

fim. 4. des. 1947 Dagskrá KRFÍ Erindi: Ameríkuþáttur 

Frú Theresía 

Guðmundsdóttir 

veðurstofustjóri 

21:15 21:40 

fim. 11. des. 1947 Dagskrá KÍ Erindi: Hugsað til jóla 
Frú Solveig Benediktsdóttir 

Sörvik. - Þulur flytur. 
21:15 21:40 

fim. 18. des. 1947 Enginn þáttur     

fim. 25. des. 1947 Enginn þáttur     

1948      

fim. 8. jan. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Fredrika Bremer 
Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:15 21:40 

fim. 15. jan. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Hugleiðingar um áramót Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 21:15 21:40 

fim. 22. jan. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Kafli úr ævisögu Fredriku 

Bremer: æskuárin 

Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:15 21:40 

fim. 29. jan. 1948 Enginn þáttur     

fim. 5. feb. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Um híbýlaprýði 
Ungfrú Kristín 

Guðmundsdóttir 
21:15 21:40 

fim. 12. feb. 1948 Dagskrá KRFÍ 

a)Formálsorð. b)Upplestur: 

"Margur fór til Hafnar", 

bókarkafli eftir Oddnýju 

Guðmundsdóttur 

a)Frú Ragnheiður Möller. 

b)Inga Laxness les. 
21:15 21:40 

fim. 19. feb. 1948 Dagskrá KÍ 
Erindi: "Hvað er þá orðið okkar 

starf?" 
Frú Ragnheiður Jónsdóttir 21:15 21:40 
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Dags Þáttur (félag) Titill  Raddir Hefst Lýkur 

fim. 26. feb. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Blinda stúlkan Frú Ástríður Eggertsdóttir 21:15 21:40 

fim. 4. mar. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Heimilishættir fyrr tíma Frú Elínborg Lárusdóttir 21:15 21:40 

fim. 11. mar. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Tvær skáldkonur Frú Rannveig Schmidt 21:15 21:40 

fim. 18. mar. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Gervi-vefjarefni Frú Elsa Guðjónsson 21:15 21:40 

fim. 25. mar. 1948 Enginn þáttur     

fim. 1. apr. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: "Systir Ísland" 
Frú Jónína Sigurðardóttir 

Líndal 
21:15 22:00 

fim. 8. apr. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Frá hlóðum til rafvjela Frú Ingibjörg Þorgeirsdóttir 21:15 22:00 

fim. 15. apr. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Ýmislegt frá Indónesíu. Frú Laufey Oberman 21:15 21:40 

fim. 22. apr. 1948 Enginn þáttur     

fim. 29. apr. 1948 Dagskrá KÍ 
Erindi: Upplýsingaskrifstofa 

sænskra húsmæðra 

Vilborg Björnsdóttir 

húsmæðrakennari 
21:15 21:40 

fim. 6. maí. 1948 Enginn þáttur   21:15 21:40 

fim. 13. maí. 1948 Dagskrá KRFÍ 

a) Erindi: Hvers vegna stunda 

stúlkur svo lítið háskólanám? b) 

Guðmunda Elíasdóttir syngur 

a)Ungfrú Helga Smári 21:15 21:40 

fim. 20. maí. 1948 Dagskrá KÍ Erindi: Á víð og dreif Frú Svava Þorleifsdóttir 21:10 21:35 

fim. 27. maí. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Fredrika Bremer, skáldið 

og brautryðjandinn 

Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:10 21:30 

fim. 3. jún. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Fredrika Bremer, IV. 

"Degi hallar": síðasta erindi 

Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:10 21:35 

fim. 10. jún. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Málefni sveitakonunnar 
Frú Sigríður Björnsdóttir frá 

Hesti 
21:05 21:35 

fim. 17. jún. 1948 Enginn þáttur     

fim. 24. jún. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Florence Nightingale Frú Sigurlaug Árnadóttir 21:10 21:40 

fim. 1. júl. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Kvenveldi býflugnanna Dr. Melitta Urbantscitsch 21:10 21:35 

fim. 8. júl. 1948 Dagskrá KRFÍ 
a)Upplestur: Smásaga. b)Samtal 

og ljóðalestur. 

a)Soffía Guðlaugsdóttir 

leikkona les. b)Hólmfríður 

Jónsdóttir frá Sauðárkróki og 

Sigríður Björnsdóttir. 

21:10 21:35 

fim. 15. júl. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: "Það ungur nemur, 

gamall temur" 

Frú Guðrún Jóhannsdóttir frá 

Brautarholti 
21:10 21:35 

fim. 22. júl. 1948 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Dagsbrún", 

smásaga eftir Þórunni 

Magnúsdóttur 

Höfundur les 21:10 21:35 

fim. 29. júl. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Dagur er runninn 
Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:10 21:35 

fim. 5. ágú. 1948 Vantar dagskrá     

fim. 12. ágú. 1948 
Dagskrá KRFÍ (Eða 

KÍ) 
Erindi: Nokkur orð um línrækt Frú Rakel Þorleifsdóttir 21:20 21:45 

fim. 19. ágú. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Alþjóða friðar- og 

frelsissamband kvenna 
Frú Sigríður J. Magnússon 21:10 21:35 

fim. 26. ágú. 1948 Dagskrá KRFÍ 
a)Spjall við Jakobínu Johnson, 

skáldkonur. b)Kvæðalestur. 

a)Frú Ragnheiður Möller. 

b)Jakobína Johnson 
21:10 21:40 

fim. 2. sep. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: "Faðir minn átti fagurt 

land" 
Frú Ástríður Eggertsdóttir 21:10 21:40 

fim. 9. sep. 1948 
Dagskrá KRFÍ (Eða 

KÍ) 
Frásöguþáttur Frú Katrín Mixa 21:10 21:35 

fim. 16. sep. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Kvenfólkið og 

dagblöðin 

Margrjet Indriðadóttir 

blaðamaður 
21:10 21:35 

fim. 23. sep. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Um Látra-Björgu 
Sigríður Einarsdóttir frá 

Munaðarnesi 
21:10 21:35 
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fim. 30. sep. 1948 Dagskrá KRFÍ Erindi: Um Látra-Björgu 
Sigríður Einarsdóttir frá 

Munaðarnesi 
21:10 21:35 

fim. 7. okt. 1948 
Dagskrá KRFÍ (Eða 

KÍ) 

Erindi: Mót 

Húsmæðrasambands 

Norðurlanda; fyrra erindi 

Rannveig Þorsteinsdóttir 21:10 21:35 

fim. 14. okt. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Samtal við Tore 

Segelcke 
Frú Rannveig Schmidt 21:10 21:35 

fim. 21. okt. 1948 
Dagskrá KRFÍ (Eða 

KÍ) 

Erindi: Mót 

Húsmæðrasambands 

Norðurlanda; síðara erindi 

Rannveig Þorsteinsdóttir 21:10 21:35 

fim. 28. okt. 1948 Enginn þáttur     

fim. 4. nóv. 1948 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um Guðrúnu 

Lárusdóttur 

Guðrún Jóhannsdóttir frá 

Brautarholti 
21:15 21:45 

fim. 11. nóv. 1948 Dagskrá KÍ Erindi 
Helga Sigurðardóttir 

skólastjóri 
21:15 21:45 

fim. 18. nóv. 1948 Dagskrá KRFÍ 

a)Erindi: Um skattamál hjóna. 

b)Erindi: Hvatningarorð til 

kvenna. 

a)Soffía Ólafsdóttir. 

b)Viktoría Halldórsdóttir - 

Sigríður J. Magnússon flytur. 

21:15 21:40 

fim. 25. nóv. 1948 Dagskrá KÍ 
Erindi: Hjúkrunarkvennastjettin 

og menntun hennar. 

Sigríður Bachmann 

hjúkrunarkennari 
21:15 21:40 

fim. 2. des. 1948 Dagskrá KRFÍ 

Erindi: Konan, heimilið og 

þjóðfélagið, eftir Alva Myrdal; 

fyrsta erindi. 

Katrín Pálsdóttir flytur. 21:10 21:40 

fim. 9. des. 1948 Dagskrá KÍ 
Erindi: Minningar frá frændum í 

Vesturheimi 

Elínborg Lárusdóttir, 

rithöfundur. 
21:15 21:40 

fim. 16. des. 1948 Dagskrá KRFÍ 

Erindi: Konan, heimilið og 

þjóðfélagið, eftir Alva Myrdal; 

annað erindi. 

Katrín Pálsdóttir flytur. 21:15 21:40 

fim. 23. des. 1948 Enginn þáttur     

fim. 30. des. 1948 Enginn þáttur     

1949      

fim. 6. jan. 1949 Enginn þáttur     

fim. 13. jan. 1949 Dagskrá KÍ 
Erindi: Heilsuvernd 

barnshafandi kvenna 
Margrjet Jóhannesdóttir 21:15 21:40 

fim. 20. jan. 1949 Dagskrá KRFÍ 

a)Ávarp. b)Upplestur: 

"Kvenrjettindi", smásaga eftir 

Harry Martinson 

a)Sigríður J. Magnússon, 

form. fjelagsins. b)Frú Estrid 

F. Brekkan les. 

21:10 21:40 

fim. 27. jan. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Meðferð ungbarna 
Margrjet Jóhannesdóttir 

hjúkrunarkona 
21:15 21:40 

fim. 3. feb. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Völuspá á 

hebresku", smásaga eftir 

Halldór Kiljan Laxness 

Inga Laxness leikkona les 21:10 21:40 

fim. 10. feb. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Skömmtunarmál Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 21:15 21:40 

fim. 17. feb. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi: Konan og alþjóðamálin Frú Ásthildur Jósefsdóttir 21:15 21:40 

fim. 24. feb. 1949 Dagskrá KÍ 
Erindi: Fjölskyldulíf og 

heimilisstörf. 
Frú Soffía Ingvarsdóttir 21:15 21:40 

fim. 3. mar. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um samvinnu norrænna 

kvenna 
Arnheiður Jónsdóttir kennari 21:15 21:40 

fim. 10. mar. 1949 Dagskrá KÍ 
Erindi: Fjölskyldulíf og 

heimilisstörf;  - síðara erindi. 
Frú Soffía Ingvarsdóttir 21:15 21:40 

fim. 17. mar. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um menntunarskilyrði 

kvenna 
Þorbjörg Árnadóttir magister 21:15 21:40 

fim. 24. mar. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Háttvísi 
Helga Sigurðardóttir 

skólastjóri 
21:15 21:40 
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fim. 31. mar. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Uppruni og þróun 

dansins 

Sigríður Valgeirsdóttir mag. 

art. 
21:15 21:40 

fim. 7. apr. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Á víð og dreif Frú Gunnhildur Ryel 21:15 21:40 

fim. 14. apr. 1949 Enginn þáttur     

fim. 21. apr. 1949 Enginn þáttur     

fim. 28. apr. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Ferðaþáttur: Skyndiferð til 

Mexíkó 

Margrjet Indriðadóttir 

blaðamaður 
20:45 21:10 

fim. 5. maí. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Tískan og mannfólkið Frú Sigríður Ingimarsdóttir 21:45 21:10 

fim. 12. maí. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi: Við þjóðveginn Frú Guðlaug Narfadóttir 20:45 21:10 

fim. 19. maí. 1949 Dagskrá KÍ 
a)Ávarp. b)Ávarp frá 

mæðrastyrksnefnd 

a)Frú Aðalbjörg 

Sigurðardóttir. b)Frú Guðrún 

Pjetursdóttir 

20:45 21:10 

fim. 26. maí. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Erindi: Viðhorf sveitakonu til 

kaupstaðanna eftir húsfrú Önnu 

Bjarnadóttur á Botnastöðum í 

Svartárdal 

Finnborg Örnólfsdóttir flytur 20:45 21:10 

fim. 2. jún. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi 
Eftir frú Önnu 

Sigurðardóttur á Eskifirði 
20:45 21:10 

fim. 9. jún. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Gróðurhugleiðingar Frú Guðrún Sveinsdóttir 20:45 21:10 

fim. 16. jún. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Bernskuárin". 

Sögukafli eftir Þórunni 

Magnúsdóttir. 

Höfundur les. 20:45 21:10 

fim. 23. jún. 1949 Dagskrá KÍ 
Hallveigarstaðakvöld: Ávarp og 

erindi. 
 20:45 21:10 

mán. 20. jún. 1949 Dagskrá KÍ 
Rabbið á þingi 

Kvenfjelagasambandsins 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

lögfræðingur o.fl. 
20:45 21:10 

fim. 7. júl. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Bernskuárin". 

framhald sögukafla eftir 

Þórunni Magnúsdóttir 

Höfundur les. 20:45 21:10 

fim. 14. júl. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um samvinnu norrænna 

kvenna 

Eftir frú Stellu Kornerup. 

Frú Arnheiður Jónsdóttir 

flytur. 

21:40 22:15 

fim. 21. júl. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: a)"Hörtvinnakeflið" 

smásaga eftir frú Sonju 

Karlsson. b)Sigríður Einars frá 

Munaðarnesi les frumort kvæði. 

a)Höfundur les. 20:45 21:10 

fim. 28. júl. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi Ingibjörg Þorgeirsdóttir 20:45 21:10 

fim. 4. ágú. 1949 Dagskrá KRFÍ 

a) Formálsorð að ljóðalestri. 

b)Upplestur: Ljóð eftir 

Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu) 

 20:45 21:10 

fim. 11. ágú. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Upplestur: "Heimkoman", 

sögukafli 

Þórunn Magnúsdóttir 

rithöfundur 
20:45 21:10 

fim. 18. ágú. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Heimkoman", 

sögukafli eftir Þórunni 

Magnúsdóttur 

Höfundur les. 20:45 21:10 

fim. 25. ágú. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Bónorðið". 

sögukafli eftir Þórunni 

Magnúsdóttur 

Höfundur les. 20:45 21:10 

fim. 1. sep. 1949 Dagskrá KRFÍ  
Erindi: Íslenskt sveitalíf um 

aldamótin 
Frú Sigríður Björnsdóttir 20:45 21:10 

fim. 8. sep. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi: Varnarmál Frú Viktoría Bjarnadóttir 20:45 21:10 

fim. 15. sep. 1949 Enginn þáttur     

fim. 22. sep. 1949 Dagskrá KRFÍ 

Erindi: Frá 

alþjóðakvennafundinum í 

Amsterdam 

Frú Sigríður J. Magnússon 20:45 21:10 
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fim. 29. sep. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Mansöngur og minni 

kvenna 

Frú Ingibjörg 

Benediktsdóttir 
20:45 21:10 

fim. 6. okt. 1949 Dagskrá KÍ Ávörp um vetrarstarfið 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

cand. jur. og frú Halldóra 

Eggertsdóttir 

20:45 21:10 

fim. 13. okt. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Frá alþjóða 

kvennafundinum í Amsterdam 
Frú Sigríður J. Magnússon 20:45 21:10 

fim. 20. okt. 1949 Enginn þáttur     

fim. 27. okt. 1949 Dagskrá KÍ 
Erindi: Rætt við Júlíönu 

Sveinsdóttur listmálara 
Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:45 21:10 

fim. 3. nóv. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Í fótspor Fredriku 

Bremer 

Þórunn Magnúsdóttir, 

rithöfundur 
21:35 22:00 

fim. 10. nóv. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Uppeldismál 

Eftir Rósu Einarsdóttur og 

Aðalbjörgu Sigurðardóttur - 

Aðalbjörg flytur. 

21:15 21:40 

fim. 17. nóv. 1949 Dagskrá KRFÍ Erindi: Um kvennadagskrána Frú Ragnheiður Möller 21:35 22:00 

fim. 24. nóv. 1949 Dagskrá KÍ Erindi: Ullariðnaður fyrr og nú 

Frú Sigurbjörg 

Guðmundsdóttir frá 

Veðramóti 

21:15 21:40 

fim. 1. des. 1949 Enginn þáttur     

fim. 8. des. 1949 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Börnin og 

heimilisstörfin 
Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 21:15 21:40 

fim. 15. des. 1949 Dagskrá KÍ 
Upplestur: Úr ritverkum Ólafar 

frá Hlöðum 

Margrjet Jóhannesdóttir 

hjúkrunarkona 
21:15 21:35 

fim. 22. des. 1949 Enginn þáttur     

fim. 29. des. 1949 Enginn þáttur     

1950      

fim. 5. jan. 1950 Dagskrá KRFÍ Erindi: "Sjerðu það sem jeg sje" 
Frú Sigríður Björnsdóttir frá 

Hesti 
21:15 21:40 

fim. 12. jan. 1950 Dagskrá KÍ 
Erindi: Vinnuhagfræði 

húsmæðra 

Halldóra Eggertsdóttir 

námsstjóri 
21:15 21:40 

fim. 19. jan. 1950 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: Sögukafli og nokkur 

kvæði eftir frú Hólmfríði 

Jónasdóttur 

Höfundur les. 21:15 21:40 

fim. 26. jan. 1950 Enginn þáttur     

fim. 2. feb. 1950 Dagskrá KÍ 
Erindi: Vinnuhagfræði 

húsmæðra, síðara erindi 

Halldóra Eggertsdóttir 

námsstjóri 
21:15 21:40 

fim. 9. feb. 1950 Dagskrá KRFÍ Þankar um jafnrjetti Frú Sigríður J. Magnússon 21:15 21:40 

fim. 16. feb. 1950 Dagskrá KÍ 
Upplestur: Úr ljóðum Guðnýjar 

frá Klömbrum 

Frú Helga Kristjánsdóttir frá 

Þverá 
21:15 21:40 

fim. 23. feb. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Brot úr ferðasögu; fyrri 

hluti 
Frú Margrjet Jónsdóttir 21:15 21:40 

fim. 2. mar. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Þjóðbúningar Frú Guðrún Sveinsdóttir 21:15 21:40 

fim. 9. mar. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Brot úr ferðasögu; síðari 

hluti 
Frú Margrjet Jónsdóttir 21:15 21:40 

fim. 16. mar. 1950 Dagskrá KÍ 
Erindi: Hvernig eyða börn 

tómstundum sínum? 
Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 21:15 21:40 

fim. 23. mar. 1950 Vantar dagskrá     

fim. 30. mar. 1950 Dagskrá KÍ 
Upplestur (með skýringum): 

Kveðið í önnum dagsins. 

Aðalbjörg Sigurðardóttir, 

Guðrún Sveinsdóttir og 

Halla Loftsdóttir 

21:15 21:40 

fim. 6. apr. 1950 Enginn þáttur     

fim. 13. apr. 1950 Dagskrá KRFÍ 
"Konan á krossgötum"; 

hugleiðingar Elínar Wagner 
Britta Björnsson cand. mag. 21:15 21:40 
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fim. 20. apr. 1950 Enginn þáttur     

fim. 27. apr. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Ferð til Finnlands 
Guðrún Nielsen 

íþróttakennari 
21:15 21:40 

fim. 4. maí. 1950 Enginn þáttur     

fim. 11. maí. 1950 Enginn þáttur     

fim. 18. maí. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um Stefaníu 

Guðmundsdóttur leikkonu 
Frú Guðlaug Narfadóttir 21:15 21:40 

fim. 25. maí. 1950 Dagskrá KÍ 

Erindi: "Föt hans voru 

fjárhúsúlpa" fullur skrúði 

smalaprik" 

Frú Rakel Þorleifsson 20:45 21:10 

fim. 1. jún. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Eftirþankar um 

listamannaþing 

Þórunn Elfa Magnúsdóttir 

rithöfundur 
20:45 21:10 

fim. 8. jún. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Sumarið og börnin 
Valborg Sigurðardóttir 

skólastjóri 
21:15 21:45 

fim. 15. jún. 1950 Dagskrá KRFÍ Erindi: Úr Ameríkuför Sigríður J. Magnússon 21:15 21:40 

fim. 22. jún. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Vestan hafs og austan 
Frú Halldóra Thorsteinsson 

frá Winnipeg 
21:20 21:40 

fim. 29. jún. 1950 Dagskrá KRFÍ Frá fulltrúaráðsfundi fjelagsins  21:15 21:40 

fim. 6. júl. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Frjettir frá húsmæðrafundi 

Norðurlanda 
Frú Guðrún Pjetursdóttir 20:45 21:10 

fim. 13. júl. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Gamlar sagnir úr 

Biskupstungum 
Steinunn H. Bjarnason 20:50 21:15 

fim. 20. júl. 1950 Dagskrá KRFÍ Ferðasaga frá Englandi Frú Ástríður Eggertsdóttir 20:45 21:10 

fim. 27. júl. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Vandamál 

kvenfrelsiskonunnar 
Frú Lilja Björnsdóttir 20:45 21:10 

fim. 3. ágú. 1950 Dagskrá KRFÍ Erindi: Annie Besant Frú Anna Guðmundsdóttir 20:45 21:20 

fim. 10. ágú. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Konan sem þú kýst að 

verða 
Frú Svava Fells 20:45 21:10 

fim. 17. ágú. 1950 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: "Landskuld" 

smásaga eftir Guðrúnu H. 

Finnsdóttir 

Herdís Þorvaldsdóttir 

leikkona les 
20:15 21:35 

fim. 24. ágú. 1950 Dagskrá KRFÍ Ferðapistill Margrjet Jónsdóttir kennari 20:45 21:10 

fim. 31. ágú. 1950 Dagskrá KRFÍ Erindi: Í berjamó Frú Sigríður Ingimarsdóttir 20:45 21:10 

fim. 7. sep. 1950 Enginn þáttur     

fim. 14. sep. 1950 Dagskrá KRFÍ Frjettabrjef Sigríður J. Magnússon 20:45 21:10 

fim. 21. sep. 1950 
Dagskrá KRFÍ 

(KÍ?) 

Erindi: frá bæjardyrum 

húsmóðurinnar 
Frú Katrín Pálsdóttir 20:45 21:10 

fim. 28. sep. 1950 Dagskrá KRFÍ Frjettabrjef Sigríður J. Magnússon 20:45 21:10 

fim. 5. okt. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Á víð og dreif Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:45 21:10 

fim. 12. okt. 1950 Dagskrá KRFÍ Erindi: Þóra Melsteð Frú Steinunn H. Bjarnason 20:45 21:10 

fim. 19. okt. 1950 Dagskrá KÍ Erindi 
Frú María Björnsson frá 

Winnipeg 
20:45 21:10 

fim. 26. okt. 1950 Enginn þáttur     

fim. 2. nóv. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Gamalt og nýtt um 

skólamál 

Ragnheiður Jónsdóttir 

rithöfundur 
21:15 21:40 

fim. 9. nóv. 1950 Dagskrá KÍ 

Erindi: Norræna 

heimilisiðnaðarþingið í Noregi 

1950 

Frú Ragnhildur Pjetursdóttir 21:15 21:40 

fim. 16. nóv. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um skólamál; síðara 

erindi 

Ragnheiður Jónsdóttir 

rithöfundur 
21:15 21:40 

fim. 23. nóv. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Ferðaþættir: Minningar úr 

Noregsferð 

Frú Aagot Vilhjálmsson, frú 

Helga Magnúsdóttir og frú 

Sigríður Sigurjónsdóttir 

21:15 21:40 
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fim. 30. nóv. 1950 Dagskrá KRFÍ 

Samtal: Frú Sigríður J. 

Magnússon talar við frú Maríu 

Björnsson um fjelagsmál 

kvenna í Vesturheimi. 

 21:15 21:40 

fim. 7. des. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Jólagjafir Frú Guðrún Sveinsdóttir 21:15 21:40 

fim. 14. des. 1950 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Konurnar og 

tryggingalöggjöfin 
Frú Auður Auðuns 21:10 21:40 

fim. 21. des. 1950 Enginn þáttur     

fim. 28. des. 1950 Dagskrá KÍ Erindi: Biblían túlkuð af konu Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 21:15 21:40 

1951      

fim. 4. jan. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Um heimilisiðnað; fyrra 

erindi 

Frú Helga Kristjánsdóttir frá 

Þverá 
21:15 21:40 

fim. 11. jan. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Upplestur: Frumsamin kvæði 

o.fl. 
Frú Lára Árnadóttir 21:15 21:40 

fim. 18. jan. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: um heimilisiðnað; síðara 

erindi 

Frú Helga Kristjánsdóttir frá 

Þverá 
21:15 21:40 

fim. 25. jan. 1951 Enginn þáttur     

fim. 1. feb. 1951 Enginn þáttur     

fim. 8. feb. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Um skatta hjóna Frú Sigríður J. Magnússon 21:15 21:40 

fim. 15. feb. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Næringarefnafræði fyrir 

byrjendur 

Halldóra Eggertsdóttir 

námsstjóri 
21:15 21:40 

fim. 22. feb. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Minningar frá Hindsgavl Margrjet Jónsdóttir kennari 21:15 21:40 

fim. 1. mar. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Samsetning og hollusta 

daglegrar fæðu 

Halldóra Eggertsdóttir 

námsstjóri 
21:15 21:40 

fim. 8. mar. 1951 Dagskrá KRFÍ 

Æviminningar áttræðrar konu, - 

kafli úr óprentuðu handriti eftir 

Hugrúnu 

Höfundur flytur 21:15 21:40 

fim. 15. mar. 1951 Dagskrá KÍ Erindi: Sagt frá sumarferð 
Rannveig Þorsteinsdóttir 

alþm. 
21:15 21:40 

fim. 22. mar. 1951 Vantar dagskrá      

fim. 29. mar. 1951 Enginn þáttur     

fim. 5. apr. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Friðarhugsjón norrænna 

kvenna 
Frú Guðrún Sveinsdóttir 21:15 21:40 

fim. 12. apr. 1951 Vantar dagskrá      

fim. 19. apr. 1951 Enginn þáttur     

fim. 26. apr. 1951 Enginn þáttur     

fim. 3. maí. 1951 Dagskrá KRFÍ 

Hallveigarstaðakvöld: a)Ávarp. 

b)Upplestur. c)Einsöngur. 

d)Fyrsti þáttur sjónleiksins 

"Heilög Jóhanna eftir Bernard 

Shaw. c)Lokaorð 

a)Kristín Sigurðardóttir 

alþm. b)Tómas 

Guðmundsson skáld. 

c)María Markan og Elsa 

Sigfúss syngja (plötur). 

d)Leikstjóri Haraldur 

Björnsson. Leikendur: Anna 

Borg, Brynjólfur 

Jóhannesson, Klemenz 

Jónsson og Þorgrímur 

Einarsson. c)Sigríður J. 

Magnússon 

21:00 22:00 

fim. 10. maí. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Alþjóðasamband 

háskólakvenna 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

alþm. 
21:35 22:00 

fim. 17. maí. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Sophie Kovalevsky 
Frú Guðrún Björnsdóttir frá 

Kornsá 
20:45 21:10 
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fim. 24. maí. 1951 Dagskrá KÍ 
Úr endurminningum 

alþýðukonu 

Frú Svava Þorleifsdóttir 

flytur 
20:45 21:10 

fim. 31. maí. 1951 Dagskrá KRFÍ 

Samnorræna sundkeppnin: 

a)Samtal. b)Fyrirspurnum 

svarað. 

a)Ásdís Erlingsdóttir 

sundkennari o.fl. b)Guðrún 

Nielsen íþróttakennari. 

20:45 21:10 

fim. 7. jún. 1951 Dagskrá KÍ 

Erindi: Kona skáldsins. 

Aldarminning frú Guðrúnar 

Runólfsdóttur 

Frú Guðrún Sveinsdóttir 20:45 21:10 

fim. 14. jún. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Fjársjóður 

drottningarinnar 
Frú Sigríður Björnsdóttir 20:45 21:10 

fim. 21. jún. 1951 Vantar dagskrá     

fim. 28. jún. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Erindi: Um Guðrúnu H. 

Finnsdóttur skáldkonu 

Frú María Laxdal Björnsson 

frá Winnipeg 
20:45 21:05 

fim. 5. júl. 1951 Vantar dagskrá     

fim. 12. júl. 1951 Dagskrá KRFÍ 
a)Erindi: Frá Lettlandi. 

b)Einsöngur. 

a)Arnheiður Sigurðardóttir. 

b)Elsa Sigfúss syngur 

(plötur) 

20:45 21:15 

fim. 19. júl. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Fjórar systur 
Frú Guðrún Björnsdóttir frá 

Kornsá 
20:45 21:10 

fim. 26. júl. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Vandamál uppeldisins 
Ása Jónsdóttir 

uppeldisfræðingur 
20:45 21:10 

fim. 2. ágú. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Upplestur: "Biðin", smásaga 

eftir Guðlaugu Benediktsdóttur 
Frú Sigurlaug Árnadóttir les 20:45 21:10 

fim. 9. ágú. 1951 Enginn þáttur     

fim. 16. ágú. 1951 Dagskrá KRFÍ Upplestur Emilía Borg leikkona 20:45 21:05 

fim. 23. ágú. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Konur í bæjarstjórn Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 20:45 21:10 

fim. 30. ágú. 1951 Dagskrá KRFÍ Upplestur 
Guðrún Jóhannsdóttir frá 

Brautarholti 
20:45 21:10 

fim. 6. sep. 1951 Dagskrá KRFÍ Erindi: Sveitin mín Frú Sigurlaug Árnadóttir 20:45 21:10 

fim. 13. sep. 1951 Dagskrá KRFÍ 

Upplestur: Margrjet Jónsdóttir 

kennari les frumsamda sögu og 

kvæði 

 20:45 21:10 

fim. 20. sep. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Upplestur: "Fjelagar", smásaga 

eftir Victoríu Benedictsson 
Frú Estrid Brekkan 20:45 21:10 

fim. 27. sep. 1951 Enginn þáttur     

fim. 4. okt. 1951 Dagskrá KÍ 
Upplestur: Úr 

kistuhandraðanum 
Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 20:45 21:10 

fim. 11. okt. 1951 Dagskrá KRFÍ 
Erindi um Ingibjörgu 

Ólafsdóttur 
Frú Steinunn H. Bjarnason 21:10 21:35 

fim. 18. okt. 1951 Enginn þáttur     

fim. 25. okt. 1951 Dagskrá KÍ 
Erindi: Frá námsdvöl í 

Danmörku 

Steinunn Guðmundsdóttir 

húsmæðrakennari 
20:45 21:10 

fim. 1. nóv. 1951 Enginn þáttur     

fim. 8. nóv. 1951 Enginn þáttur     

mið. 14. nóv. 1951 Vettvangur kvenna 
Erindi: Kynni mín af landi og 

þjóð 
Frú Gréta Ásgeirsson 21:35 22:00 

mið. 21. nóv. 1951 Enginn þáttur     

mið. 28. nóv. 1951 Vettvangur kvenna 
Erindi: Um Ingibjörgu 

Jónsdóttur frá Djúpadal 

Frú Guðrún Jóhannsdóttir frá 

Brautarholti 
21:35 22:00 

mið. 5. des. 1951 Enginn þáttur     

mið. 12. des. 1951 Enginn þáttur     

mið. 19. des. 1951 Enginn þáttur     
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mið. 26. des. 1951 Enginn þáttur     

1952      

fim. 3. jan. 1952 Vettvangur kvenna Minningar um Selmu Lagerlöf 
Þórunn Elfa Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:35 22:00 

mið. 23. jan. 1952 Vettvangur kvenna 
Strá fyrir straumi - frásöguþáttur 

eftir frú Margréti Þormóðsdóttur 
Þulur flytur 21:20 21:45 

mið. 13. feb. 1952 Vettvangur kvenna 

Minnzt nýliðins áttræðisafmælis 

Gunnþórunnar Halldórsdóttur 

leikkonu. a)Ávarp. b)Smásaga 

"Við bakdyrnar" eftir Þóri 

Bergsson. c)Lokaorð. 

a)Brynjúlfur Jóhannesson 

leikari. b)Gunnþórunn 

Halldórsdóttir leikkona. 

c)Lokaorð. 

21:20 21:50 

mið. 20. feb. 1952 Enginn þáttur     

mið. 27. feb. 1952 Vettvangur kvenna Erindi: Á fjarlægjum slóðum Frú Þóra Vigfúsdóttir 21:20 21:45 

mið. 5. mar. 1952 Enginn þáttur     

mið. 12. mar. 1952 Enginn þáttur     

mið. 19. mar. 1952 Enginn þáttur     

mið. 26. mar. 1952 Vettvangur kvenna 
Síðari hluti sögu frú Höllu 

Loftsdóttur, "Kona Pilatusar". 
Höfundur les 21:00 21:15 

sun. 2. mar. 1952 Enginn þáttur     

sun. 9. mar. 1952 Enginn þáttur     

sun. 16. mar. 1952 Enginn þáttur     

sun. 23. mar. 1952 Enginn þáttur     

sun. 30. mar. 1952 Vettvangur kvenna 

Frú Soffía Ingvarsdóttir les 

frumsaminn sögukafla: 

"Kirkjugangan." 

 21:30 22:00 

mið. 2. apr. 1952 Enginn þáttur     

mið. 9. apr. 1952 Enginn þáttur     

mið. 16. apr. 1952 Enginn þáttur     

mið. 23. apr. 1952 Enginn þáttur     

mið. 30. apr. 1952 Vettvangur kvenna 

Frú Soffía Ingvarsdóttir les 

frumsaminn sögukafla: 

"Kirkjugangan". 

 21:35 22:00 

mið. 7. maí. 1952 Enginn þáttur     

mið. 14. maí. 1952 Vettvangur kvenna Erindi: Um uppeldismál 
Frú Guðrún Pálsdóttir frá 

Hallormsstað 
21:20 21:45 

mið. 21. maí. 1952 Enginn þáttur     

mið. 28. maí. 1952 Vettvangur kvenna Erindi: Um Kína Frú Oddný Sen 21:30 22:00 

mið. 4. jún. 1952 Enginn þáttur     

mið. 11. jún. 1952 Enginn þáttur     

mið. 18. jún. 1952 
Vettvangur kvenna  

(KRFÍ) 

Minningardagur kvenna, 19. 

júní. a)Sagt frá þingi Norrænna 

kvenréttindasamtaka í Osló. 

b)Einsöngur. c)Upplestur. 

d)Einleikur á píanó. 

a)Frú Sigríður J. Magnússon 

og frú Sigríður Björnsdóttir. 

b)Elsa Sigfúss syngur. c)Frú 

Guðbjörg Vigfúsdóttir les 

kvæði. d)Frú Guðrún 

Þorsteinsdóttir leikur kafla úr 

sóntu í Es-dúr op. 31 nr 3 

eftir Beethoven (plötu). 

21:00 22:00 

mið. 25. jún. 1952 Enginn þáttur     

mið. 2. júl. 1952 
Vettvangur kvenna  

(KRFÍ) 

Frá landsfundi 

Kvenréttindafélags Íslands 
Frú Sigríður J. Magnússon 21:35 22:00 
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mið. 9. júl. 1952 
Vettvangur kvenna  

(KÍ) 

Frá uppsögn Húsmæðraskóla 

Reykjavíkur í vor: - Ræður og 

söngur (útvarpað af stálþræði). 

 21:15 21:40 

mið. 16. júl. 1952 Vettvangur kvenna 
Erindi: Þátttaka kvenna í 

opinberum málum 
Frú Sigurlaug Árnadóttir 21:20 21:45 

mið. 23. júl. 1952 Enginn þáttur     

mið. 30. júl. 1952 Vettvangur kvenna a)Fréttapistill. b)Upplestur. 

a)Frú Sigríður J. Magnússon. 

b)Frú Hólmfríður Jónasdóttir 

les frumort kvæði. 

21:20 21:45 

mið. 6. ágú. 1952 Vantar dagskrá     

mið. 13. ágú. 1952 Vettvangur kvenna 
Erindi: Skyggnzt um á taflborði 

lífsins 

Filippía Kristjánsdóttir 

rithöfundur 
21:25 21:45 

mið. 20. ágú. 1952 Enginn þáttur     

mið. 27. ágú. 1952 Vettvangur kvenna Erindi: Atvinnumál kvenna Frú Soffía Ingvarsdóttir 21:20 21:45 

mið. 3. sep. 1952 Enginn þáttur     

mið. 10. sep. 1952 Vettvangur kvenna 

Upplestur: "Jólatréð og 

hjónavígslan", smásaga eftir 

Dostojevski 

Frú Margrét Jónsdóttir þýðir 

og flytur 
21:20 21:45 

mið. 17. sep. 1952 Enginn þáttur     

mið. 24. sep. 1952 Enginn þáttur     

mið. 1. okt. 1952 Enginn þáttur     

mið. 8. okt. 1952 Vettvangur kvenna 
Úr endurminningum Ingveldar 

Einarsdóttir 
Margrét Jónsdóttir kennari 21:25 21:50 

mið. 15. okt. 1952 Enginn þáttur     

mið. 22. okt. 1952 Vettvangur kvenna 
Erindi: Eiga hjón að bera þyngri 

skattbyrðar en einstaklingar? 
Frú Valborg Bentsdóttir 21:20 21:45 

mið. 29. okt. 1952 Enginn þáttur     

mið. 5. nóv. 1952 Vettvangur kvenna 
a)Samtalsþáttur. b)Upplestur: 

Ljóð og laust mál. 

a)Frú Sigríður J. Magnússon 

talar við dr. Jean Young 

háskólakennara í Reaing. 

b)Arnfríður Jónatansdóttir. 

21:20 21:45 

mið. 12. nóv. 1952 Enginn þáttur     

mið. 19. nóv. 1952 Vettvangur kvenna 
Erindi: Frá heimilissýningu í 

London 
Frú Sonja Helgadóttir 21:20 21:45 

mið. 26. nóv. 1952 Enginn þáttur     

mið. 3. des. 1952 Vettvangur kvenna 

Upplestur: Frú Oddfríður 

Sæmundsdóttir les þýdda 

smásögu og frumort kvæði. 

 21:20 21:45 

mið. 10. des. 1952 Enginn þáttur     

mið. 17. des. 1952 Vettvangur kvenna Erindi: Frá Ítalíuferð Frú Sigríður J. Magnússon 21:20 21:45 

mið. 24. des. 1952 Enginn þáttur     

mið. 31. des. 1952 Enginn þáttur     

1953      

mið. 7. jan. 1953 Enginn þáttur     

mið. 14. jan. 1953 Vettvangur kvenna Erindi: Frá Ítalíuferð Frú Sigríður J. Magnússon 21:20 21:45 

mið. 21. jan. 1953 Enginn þáttur     

mið. 28. jan. 1953 Vettvangur kvenna 
Samtalsþáttur um söngkennslu í 

skólum 
 21:20 21:45 

mið. 4. feb. 1953 Enginn þáttur     
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mið. 11. feb. 1953 Vettvangur kvenna 

Frú Kristín L. Sigurðardóttir 

alþm. og frú Ragnheiður Möller 

tala um mæðralaun. 

 21:20 21:45 

mið. 18. feb. 1953 Enginn þáttur     

fim. 26. feb. 1953 Vettvangur kvenna 
Erindi: Frá Rómaborg til 

Feneyja 
Frú Sigríður J. Magnússon 21:20 21:45 

fim. 5. mar. 1953 Enginn þáttur     

fim. 12. mar. 1953 Vettvangur kvenna Erindi: Sagan um Ástríði 
Þórunn Elfa Magnúsdóttir 

rithöfundur 
21:05 21:30 

fim. 19. mar. 1953 Enginn þáttur     

fim. 26. mar. 1953 Vettvangur kvenna 

a)Frú Guðrún Guðjónsdóttir 

talar um vetrarklæðnað. b)Frú 

Soffía Ingvarsdóttir ræðir við 

frú Grétu Björnsson listmálara. 

 21:05 21:30 

fim. 2. apr. 1953 Enginn þáttur     

mið. 8. apr. 1953 Vettvangur kvenna 
Erindi: Sænska skáldkonan 

Karin Boye 
Gun Nilson sendikennari 21:20 21:45 

mið. 15. apr. 1953 Enginn þáttur     

mið. 22. apr. 1953 Enginn þáttur     

mið. 29. apr. 1953 Enginn þáttur     

mið. 6. maí. 1953 Vettvangur kvenna 

Erindi: Fljúgið með til Tókíó 

eftir sendiherrafrú Brittu 

Einarsdóttur Öhrvall. 

Þórunn Elfa Magnúsdóttir 

rithöfundur flytur. 
21:20 21:50 

mið. 13. maí. 1953 Enginn þáttur     

mið. 20. maí. 1953 Vettvangur kvenna 

Upplestur: "Signýjarhátíð", 

grein eftir séra Magnús 

Helgason 

Frú Védís Jónsdóttir 21:20 21:50 

mið. 27. maí. 1953 Vettvangur kvenna 

Erindi: Heimilisstörfin og 

karlmennirnir eftir Önnu 

Sigurðardóttur frá Eskifirði. 

Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir 

flytur. 
21:20 21:50 

mið. 3. jún. 1953 Enginn þáttur     

mið. 10. jún. 1953 Vettvangur kvenna Frásöguþáttur: Ljós í myrkri 
Ragnheiður Jónsdóttir 

rithöfundur. 
20:20 20:45 

fim. 18. jún. 1953 Vettvangur kvenna 

Dagskrá KRFÍ í tilefni 

minningardags kvenna, 19. júní. 

Ávarp, upplestur og lög eftir 

íslenzkar konur. 

 21:10 22:00 

fim. 25. jún. 1953 Enginn þáttur     

mið. 1. júl. 1953 Vettvangur kvenna 

Minnzt níræðisafmælis 

Theodóru Thoroddsen 

skáldkonu: a)Erindi. 

b)Upplestur. c)Tónleikar. 

a)Frú Laufey 

Vilhjálmsdóttir. b)Guðrún 

Ámundardóttir les þulur. 

21:15 22:00 

fim. 9. júl. 1953 
Hallveigastaðar-

kvöld 

a)Ávarp. b)Upplestur. 

c)Sönglög. 

a)Frú Kristín L. 

Sigurðardóttir. b)Gerður 

Hjörleifsdóttir leikkona. 

c)Plötur. 

21:20 22:00 

mið. 15. júl. 1953 Vettvangur kvenna Erindi: Til æskustöðvanna frú Ólöf Jónsdóttir 21:20 21:40 

mið. 22. júl. 1953 Enginn þáttur     

mið. 29. júl. 1953 Vettvangur kvenna 

Upplestur: 

"Áætlunarbílstjórinn", smásaga 

eftir Guðlaugu Benediktsdóttur 

Frú Sigríður J. Magnússon 

les 
21:20 21:45 

mið. 5. ágú. 1953 Enginn þáttur     

mið. 12. ágú. 1953 Vettvangur kvenna 
Erindi: Blaða- og tímaritaútgáfa 

íslenzkra kvenna 
Frú Svafa Þórleifsdóttir 21:20 21:45 
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mið. 19. ágú. 1953 Enginn þáttur     

mið. 26. ágú. 1953 Vettvangur kvenna 

Samtalsþáttur: Frú Soffía 

Ingvarsdóttir ræðir við Margréti 

Jónsdóttir skáldkonu 

 21:20 21:40 

mið. 2. sep. 1953 Enginn þáttur     

mið. 9. sep. 1953 Vettvangur kvenna Síðsumarþankar Frú Sigríður Björnsdóttir 21:20 21:45 

mið. 16. sep. 1953 Enginn þáttur     

mið. 23. sep. 1953 Enginn þáttur     

mið. 30. sep. 1953 Enginn þáttur     

mið. 7. okt. 1953 Vettvangur kvenna 

Upplestur: Þórunn Elfa 

Magnúsdóttir rithöfundur les úr 

nýrri skáldsögu sinni - "Dísa 

Mjöll". 

 21:20 21:45 

mið. 14. okt. 1953 
Frá Kvenfélaga-

sambandinu 

Um kartöflur og kartöfluneyzlu; 

fyrri hluti 

Frú Dagbjörg Jónsdóttir 

húsmæðrakennari 
21:50 22:00 

fim. 22. okt. 1953 Vettvangur kvenna   20:40 21:20 

mið. 28. okt. 1953 Enginn þáttur     

mið. 4. nóv. 1953 Vettvangur kvenna 
Erindi: Lis Groes 

viðskiptamálaráðherra Dana 
Frú Ragnheiður Möller 21:35 22:00 

mið. 11. nóv. 1953 Enginn þáttur     

mið. 18. nóv. 1953 Enginn þáttur     

mið. 25. nóv. 1953 Vettvangur kvenna 

Samtalsþáttur: Frú Guðný 

Helgadóttir talar við Harald 

Guðmundsson forstjóra 

Tryggingarstofnunar ríkisins um 

almannatryggingarlögin. 

 21:35 22:00 

þri. 1. des. 1953 Enginn þáttur     

mið. 9. des. 1953 Vettvangur kvenna 

Samtalsþáttur: Frú Soffía 

Ingvarsdóttir ræðir við 

sjómannskonu, frú Jónínu 

Jónsdóttur. 

 21:35 22:00 

mið. 16. des. 1953 Enginn þáttur     

mið. 23. des. 1953 Enginn þáttur     

fim. 31. des. 1953 Enginn þáttur     

1954      

fim. 7. jan. 1954 Vettvangur kvenna 

Upplestur: Úr dulrænum 

sögnum Brynjólfs á Minna-

Núpi 

Frú Halla Loftsdóttir 21:40 22:00 

fim. 14. jan. 1954 Enginn þáttur     

fim. 21. jan. 1954 Vettvangur kvenna   21:30 22:10 

fim. 28. jan. 1954 Enginn þáttur     

mið. 3. feb. 1954 Vettvangur kvenna 

Erindi: Carrie Chapman Catt, 

stofnandi alþjóða 

kvenréttindafélagsins; fyrra 

erindi 

Frú Sigríður J. Magnússon 20:50 21:15 

mið. 10. feb. 1954 Enginn þáttur     

mið. 17. feb. 1954 Vettvangur kvenna 

Erindi: Carrie Chapman Catt, 

stofnandi alþjóða 

kvenréttindafélagsins; síðara 

erindi 

Frú Sigríður J. Magnússon 21:50 21:15 

mið. 24. feb. 1954 Enginn þáttur     
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mið. 3. mar. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Fjárhagsleg aðstaða 

konunnar 
Frú Anna Guðmundsdóttir 20:50 21:15 

mið. 10. mar. 1954 Enginn þáttur     

mið. 17. mar. 1954 Enginn þáttur     

mið. 24. mar. 1954 Vettvangur kvenna 

a) Erindi: Frú Vijaya Lokshmi 

Pandit  B) Upplestur: Úr 

"Ljóðfórnum" eftir 

Rabindranath Tagore, í þýðingu 

Magnúsar Á. Árnasonar. 

a)Frú Bodil Begtrup 

sendiherra Dana b) 

Steingerður Guðmundsdóttir 

leikkona 

21:35 22:10 

mið. 31. mar. 1954 Vettvangur kvenna Erindi: Frá ljósmóðurstarfi 
Jóhanna Friðriksdóttir 

ljósmóðir 
20:50 21:15 

mið. 7. apr. 1954 Enginn þáttur     

mið. 14. apr. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Um Marian Anderson 

söngkonu 
Anna Þórhallsdóttir 21:05 21:30 

mið. 21. apr. 1954 Enginn þáttur     

mið. 28. apr. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Vor og gróður eftir frú 

Sigurlaugu Árnadóttur 

Frú Sigríður J. Magnússon 

flytur. 
20:50 21:15 

þri. 4. maí. 1954 Enginn þáttur     

mið. 12. maí. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Telur löggjafinn 

hjónabönd æskileg? 
Frú Valborg Bentsdóttir 20:50 21:15 

mið. 19. maí. 1954 Enginn þáttur     

mið. 26. maí. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Telur löggjafinn 

hjónabönd æskileg? 
Frú Valborg Bentsdóttir 20:50 21:15 

mið. 2. jún. 1954 Enginn þáttur     

mið. 9. jún. 1954 Vettvangur kvenna 
Spjall um þátttöku kvenna í 

norrænu sundkeppninni 

Frú Ragnheiður Möller talar 

við framkvæmdanefndina 
20:35 21:00 

mið. 16. jún. 1954 Enginn þáttur     

mið. 23. jún. 1954 
Hallveigarstaða-

kvöld 

Ávarp frá fjáröflunarnefnd 

Hallveigarstaða 

Rannveig Þorsteinsdóttir 

lögfr. 
  

mið. 30. jún. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Um störf 

félagsmálaráðgjafa 
 21:35 22:00 

mið. 7. júl. 1954 Enginn þáttur     

mið. 14. júl. 1954 Vettvangur kvenna 

Fréttir frá fimmta 

fulltrúaráðsfundi 

Kvenréttindafélags Íslands 

Frú Sigríður J. Magnússon 21:35 22:10 

lau. 21. ágú. 1954 Enginn þáttur     

mið. 28. júl. 1954 Vettvangur kvenna 
"Jökulgöngur", erindi eftir 

Stephan G. Stephansson 
frú Védís Jónsdóttir flytur 21:35 22:10 

mið. 4. ágú. 1954 Enginn þáttur     

mið. 11. ágú. 1954 Vettvangur kvenna 

Sigríður Einars frá Munaðarnesi 

flytur frásögu: "Í síldarvinnu á 

Raufarhöfn" og les frumort ljóð. 

 21:35 22:10 

mið. 18. ágú. 1954 Enginn þáttur     

mið. 25. ágú. 1954 Vettvangur kvenna 
Erindi: Tízkusýning í Köln, 

kafli úr fréttabréfi. 
Soffía Ingvarsdóttir flytur. 21:35 22:10 

mið. 1. sep. 1954 Enginn þáttur     

mið. 8. sep. 1954 Vettvangur kvenna 
Tveir samtalsþættir um rekstur 

leiksóla. 

Frú Kristín Magnúsdóttir 

ræðir við frú Guðrúnu Briem 

Hilt frá Osló og frú Láru 

Gunnarsdóttur, formann 

félagsins "Fóstru" í 

Reykjavík. 

21:35 22:10 

mið. 15. sep. 1954 Enginn þáttur     
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mið. 22. sep. 1954 Vettvangur kvenna 

Erindi: Frá kynningarmóti 

alþjóðakvenréttindasambandsins 

í sumar 

Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 21:35 22:10 

mið. 29. sep. 1954 Enginn þáttur     

mið. 6. okt. 1954 Vettvangur kvenna 

Erindi: Frá kynningarmóti 

alþjóðakvenréttindasambandsins 

í sumar; síðara erindi 

Frú Lára Sigurbjörnsdóttir 21:35 22:10 

mið. 13. okt. 1954 Enginn þáttur     

mið. 20. okt. 1954 Vettvangur kvenna Erindi: Vandamálið mikla Frú Sigþrúður Pétursdóttir 21:35 22:10 

 

 

 

 

 


