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Ágrip 

Í upphafi 19. aldar og fram eftir öldinni höfðu íslenskar konur mjög takmörkuð tækifæri 

til að afla sér menntunar. Þekking þeirra byggðist á þörfum heimilisins. Verkleg þjálfun 

snérist um allt er varðaði heimilishald, barnauppeldi, matargerð, framleiðslu matvæla og 

mjólkurafurða ásamt fatagerð og ullarvinnslu. Bókleg fræðsla fór fram innan veggja 

heimilisins og var sinnt af foreldrum, eldri systkinum, prestum eða farkennurum og 

hélst það svo allar götur þar til barnaskólar fóru að rísa einn af öðrum á seinni hluta 19. 

aldar. Um miðbik 19. aldar fóru konur smám saman að láta í ljós áhuga á að afla sér 

menntunar og þekkingar á öðrum sviðum. Þar sem tækifærin voru lítil eða engin á 

Íslandi fóru nokkrar konur, sem voru vel settar, til Danmerkur í leit að þekkingu og 

færni í ýmsum fögum. Þessi ferða- og námsáhugi kvenna og sú þekking sem þær höfðu 

í farteskinu við heimkomuna, lagði grunninn að áframhaldandi menntun íslenskra 

kvenna.  

 

Stofnun fyrsta kvennaskólans í Reykjavík árið 1874, ásamt þremur öðrum á 

Norðurlandi næstu 5 árin, olli algerri byltingu hvað viðvék tækifærum kvenna til að afla 

sér menntunar. Þetta var upphaf þess að konum stóð til boða nám eftir heima- og/eða 

barnaskólafræðslu og þannig gátu þær aflað sér þekkingar til að geta sinnt 

kennslustörfum eða til aukinnar menntunar. Kvennaskólarnir urðu eins konar 

stökkpallur fyrir konur í leit að meiri þekkingu og þeir stuðluðu svo sannarlega að 

auknum áhuga og aukinni menntun. Skólarnir voru auk þess vettvangur umræðna um 

menntun og önnur málefni sem snertu konur. Það var ekki fyrr en áratugum eftir stofnun 

kvennaskólanna að konur gátu sótt Lærða skólann í Reykjavík og síðan stundað nám við 

Háskóla Íslands og fengið embætti til jafns á við karlmenn. Í þessari ritgerð er lýst þeirri 

torsóttu leið, sem íslenskar konur þurftu að feta á tímabilinu 1850-1920 til að ná fullum 

rétti til menntunar og hvaða þýðingu tengsl landsins við Danmörku hafði á þá vegferð.  
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Resumé  

Kvinders uddannelsesmuligheder i Island var yderst begrænsede i størstedelen af 1800-

tallet. Deres kundskaber drejede sig om at opfylde hjemmets behov. Den praktiske 

oplæring bestod af alt, hvad der vedkom husholdning, børneopdragelse, madlavning, 

fremstilling af madvarer og mælkeprodukter samt fremstilling af tøj og uldvarer. Den 

boglige undervisning blev ligeledes udført i hjemmene af forældre, ældre søskende, 

præster eller evt. en rejselærer, indtil børneskoler gradvist blev oprettet i den sidste 

halvdel af 1800-tallet. Op mod midten af 1800-tallet begyndte kvinder så småt at 

udtrykke ønske om at opnå kundskaber og uddanne sig inden for flere felter. Da 

mulighederne var ringe eller ingen i Island, begyndte nogle velstillede kvinder at søge 

til Danmark for at hente kundskaber og færdigheder i forskellige fag. Disse kvinders 

rejse- og kundskabslyst, og den lærdom de bragte med sig hjem, dannede grundlaget for 

islandske kvinders videre uddannelse.  

 

Grundlæggelsen af den første kvindeskole i Reykjavik i 1874 samt de tre der blev 

oprettet i nordisland i løbet af de følgende fem år, betød en afgørende ændring af 

kvinders muligheder for at få en uddannelse. Det var den første undervisning udover 

hjemme- eller børneskole kvinder kunne få, og her fik mange kvinder opbygget et 

fundament til selv at kunne undervise eller søge videreuddannelse. Kvindeskolerne 

udgjorde et springbræt til kvinders søgen efter at læse videre, og de bidrog i høj grad til 

kvinders øgede interesse og søgen efter uddannelse. Desuden fungerede de som et 

forum, der skabte et grundlag til diskussioner om uddannelse og andre sager der 

vedrørte kvinder. Efter at kvindeskolerne blev oprettet, skulle der endnu gå flere årtier, 

indtil kvinder kunne læse ved Den lærde Skole i Reykjavik og studere på Islands 

Universitet og opnå embeder på lige fod med mænd. I nærværende opgave bliver der 

kastet lys over den proces, der førte islandske kvinder den stejle vej til at opnå fuld ret 

til uddannelse i perioden 1850-1920 og hvad forholdet til Danmark betød i den 

sammenhæng. 
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Indledning og problemstilling  

I nutidens velfærdsstat, hvor alle har den samme ret til uddannelse, kan det være svært 

at forstå at det ikke altid har forholdt sig således. For 170 år siden var vilkårene 

væsensforskellige fra det, vi kender i dag. Island var tyndt befolket, og de fleste boede 

på landet og det var et bondesamfund, hvor de fleste levede af landbrug, men også til en 

vis grad af fiskeri. Ifølge traditionen var hjemmet de gifte kvinders arbejdsplads, mens 

de ugifte kvinder måtte søge ud på det begrænsede arbejdsmarked, der fandtes, for at 

tjene til deres levebrød. Først primært på gårdene, men med den første byudvikling i det 

nittende århundrede kom der flere muligheder ind i billedet. Her spillede kontakten til 

Danmark en stor rolle, hvor urbaniseringen i højere grad satte sit præg på samfundet. 

Kvinderne kunne ikke bestemme over eget liv eller ændre på deres forhold. Kvinders 

adgang til uddannelse var ringe eller ingen bortset fra den undervisning de fik i 

hjemmene. Der blev ikke lagt vægt på, at kvinder skulle lære noget, udover det der 

vedrørte husholdningen, dog skulle de kunne læse, for at være i stand til at sætte sig ind 

i kristendommen, som var en betingelse for at blive konfirmeret.  

 

Omkring midten af det nittende århundrede blev der oprettet talrige private pigeskoler i 

Danmark, som havde et mere udførligt pensum end det, der var almindeligt i 

almueskolerne, og i løbet af de næste år blev der oprettet flere skoler, hvor der blev 

undervist til almuelærerindeeksamen. På denne tid fandtes der ingen børneskoler i 

Island, men de blev snart etableret. Den første private pigeskole blev drevet i årene 

1851-1854, og det varede ikke længe inden andre egentlige skoler blev etableret.  

Byudviklingen kaldte på nye kvalifikationer og tidens demokratiske strømninger førte 

bl.a. til et nyt syn på uddannelse. Hermed opstod der øget interesse og forståelse af, 

hvor vigtig retten til uddannelse var. Kvinder begyndte at organisere sig, og de stillede 

sig i spidsen for at etablere skoler for kvinder. Oprettelsen af den første kvindeskole i 

Reykjavik i 1874, og tre til i kølvandet, gav nu kvinder lejlighed til at søge uddannelse i 

et større omfang, end den traditionelle børnelærdom, erhvervet gennem 

hjemmeundervisning eller i de første børneskoler.  
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De nyoprettede kvindeskoler var et stort skridt fremad, og de blev nærmest et 

springbræt for mange kvinder til en videreuddannelse. Med den viden kvinderne havde 

erhvervet sig, kunne de nu søge uddannelse i Danmark. Her fik de første kvinder 

lærerindeeksamen, og derved fik kvindeskolerne de første uddannede lærerinder.  

 

I denne opgave rettes opmærksomheden mod islandske kvinders liv og virke i perioden 

1850-1920, bl.a. deres sociale situation, deres arbejds- uddannelsesmuligheder. 

Endvidere gøres der rede for, hvordan det lykkedes kvinderne at bane vejen frem til 

videreuddannelse. Her er udelukkende valgt at fokusere på kvinders kamp for 

uddannelse, dvs. der ses bort fra andre sider af kvindesagen, såsom kvindernes kamp for 

stemmeret, valgbarhed og politiske engagement.  

 

Formålet med denne opgave er således at kaste lys over den proces, der førte til, at 

kvinder kunne få en uddannelse på lige fod med mænd, og hvad kontakten til Danmark 

betød for kvindernes muligheder for uddannelse.  

For at få overblik over denne proces, er det nødvendigt at inddrage forbindelsen mellem 

Danmark og Island, og hvordan uddannelses- og samfundsudviklingen var i begge lande 

på denne tid. Her er følgende spørgsmål vigtige at perspektivere:  

• Hvordan var kvinders sociale og økonomiske situation samt arbejdsmuligheder i 1800-

tallet? 

• Hvilke uddannelsesmuligheder fandtes der for kvinder i Island fra omkring midten af 

1800-tallet, og hvilken indflydelse havde oprettelsen af kvindeskoler på kvinders 

uddannelse? 

• Hvilken samfundsmæssig udvikling og ideologiske strømninger i Danmark og Island 

havde indflydelse på kvindernes kamp for uddannelse?  

• Hvordan banede islandske kvinder vejen til en videre uddannelse.  

 

Foruden indledning og konklusion er opgavens disposition som følger: Efter det 

indledende afsnit behandles i første afsnit gifte og ugifte kvinders arbejdsliv og deres 

muligheder for at forsørge sig selv. I andet afsnit gøres der rede for kvinders 

uddannelsesmuligheder i Island og Danmark i 1800-tallet. Tredje afsnit omfatter tidens 

fortalere for kvinders ret til uddannelse. I fjerde afsnit gives der eksempler på nogle 

tidlige kvindelige professioner og i femte afsnit drøftes de første kvindelige foreninger i 
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Ísland, og hvilken betydning de havde for kvinders uddannelse. I sjette og det sidste 

afsnit, gøres der kort rede for nogle kvinder, der fik en faglig uddannelse og de første 

islandske kvindelige akademikere, og hvad kontakten til Danmark betød for deres 

uddannelse og erhvervsmæssige karriere. 

Fremgangsmåde og metode 

Her er sat fokus på islandske kvinders vej til uddannelse, og deres søgen efter 

uddannelse både i Island og i Danmark. Der blev lagt vægt på at opspore Þóra Melsteð 

og Elín Briems egne skildringer af deres uddannelsesforløb, som begge var 

banebrydende skoleledere. Dette lykkedes desværre ikke, bortset fra hvad der 

fremkommer af Þóra Melsteðs dagbogsoptegnelser. 

 

Det er vanskeligt at udelukke nutidens politiske og feministiske briller og sætte sig ind i 

hvordan kvinders situation var for ét til to århundreder siden, uden at være partisk og 

dømmende, men forstående. Udviklingen i samfundet medfører, at enhver generation 

oplever at leve under vidt forskellige forhold end den forrige generation. Biografier er 

livshistorier, der kan være skrevet af personen selv (autobiografier), men også af andre 

samtidsmænd. Mange er dog skrevet flere år senere af eftertidens mennesker. Her må 

forfatteren se tilbage på den tid personen levede i og fortolke vedkommendes historie. 

Læseren bliver let influeret af det syn, biografiens forfatter danner af hovedpersonens 

karakter og miljø. Det kan derfor være indviklet at få den nøjagtige livshistorie gennem 

biografier, da meget kan være udeladt, og der kan blive lagt en anden vægt og syn på de 

emner, der eventuelt søges efter og det skrevne kan forstås på forskellig måde. Vi, som 

læsere, kan ikke være sikre på, om vi bedømmer biografien, evaluerer biografiens 

forfatter, dens stil og form eller om vi bedømmer protagonistens livshistorie (Possing & 

Kynoch, 2017: 8). Her er m.m. flere personers biografier og brevsamlinger blevet 

undersøgt og analyseret med henblik på personernes uddannelse, skolegang og senere 

arbejde. Det er klart at disse kilder må læses med ovennævnt i tankerne, og en del må 

tages med et vist forbehold. Derfor kan denne opgave kun blive min fortolkning af 

kvindernes vej til uddannelse.  

 

Der er tilføjet en tidslinje fra 1791-1974, med skelsættende årstal for kvinders opnåede 

rettigheder og uddannelse (tillæg I). Formålet med den er at give et hurtigt overblik over 
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de vigtigste begivenheder i Island og Danmark. Der er lavet en tabel over 

befolkningstallet i Island, og forholdet mellem antallet af mænd og kvinder (tabel 1).  

 

Opgavens tekster og citater på islandsk har jeg selv oversat til dansk, så fejl og 

misforståelser må skrives på min regning (den islandske tekst står i parentes eller som 

fodnote). Hvor det drejer sig om tekster taget fra gamle breve og andet printet materiale 

med gammel skrift bliver den oprindelige stavemåde (ortografi) anvendt.  

 

Jeg har i høj grad benyttet mig af elektronisk kildesøgning og sider såsom 

danmarkshistorien.dk, kvennasogusafn.is, kvinfo.dk, dk, timarit.is, samt mange flere af 

slagsen og de har været til stor nytte og hjælp til videre søgning. Kilderne stammer 

hovedsagelig fra historiske værker, biografier, tidsskrifter og dagblade/aviser samt 

brevsamlinger. De sidstnævnte kilder har været mest tidskrævende at arbejde med, især 

de usorterede og de håndskrevne breve hvor skriften er utydelig.  

 

Det viser sig, at der ikke altid er overensstemmelse i flere kilder skrevet om det samme 

emne, og nogle er direkte misvisende. Derfor er der søgt de ældste og forhåbentligt de 

mest pålidelige kilder. Iøvrigt er der konstateret enkelte eksempler på fejl eller 

uklarheder. Det er i fleste tilfælde tale om årstal, i ét tilfælde havde en bog på 

biblioteket fået en forkert forfatter og Trier-gymnasiet blev ikke fundet, for at nævne 

nogle få eksempler.  

De ikke trykte kilder er fundet i Nationalbibliotekets håndskriftsamling i Island, 

Kvindehistorisk samling i Island og Det Kgl. Biblioteks håndskriftsamling i 

København. Desuden er enkelte kilder hentet via interview.  

 

Islandske kvinders arbejdsliv i 1800-tallet 

Tiderne har forandret sig fænomenalt de sidste 200 år, og derfor er det en hjælp at sætte 

nogle fakta på plads for at illustrere tidens gang og hvordan mennesker og især kvinder 

levede. Island var længst af et bondesamfund, helt ind i det tyvende århundrede. Den 

største del af befolkningen boede på landet og levede af landbrug og fiskeri. I 1800-

tallet var der 46.176 beboere i hele landet, se tabel 1 (Hagstofa Íslands, i.d.). Reykjavik, 

som var den største by i Island med 3.751 indbyggere i 1889. I 1900 var befolkningen i 
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landet i alt 77.967 og i Reykjavik var indbyggertallet vokset til 5.802 eller 7.44 % af 

befolkningen. I 1920 var landets befolkning 92.855 og Reykjaviks indbyggertal var nu 

vokset til 17.450 eller 18,8% af den samlede befolkning (Hagstofa Íslands, i.d). 

Befolkningstallet blev næsten fordoblet i årene fra 1800-1920 og indbyggerantallet i 

hovedstaden voksede markant i begyndelsen af det tyvende århundrede (tabel 1). Skønt 

tilflytning og store forandringer, var Reykjavik stadigvæk kun en lille by i 1900. Det er 

også bemærkelsesværdigt, at antallet af kvinder var større end af mænd. Overskuddet af 

kvinder i den sidste halvdel af 1800-tallet var gennemgående omkring 3000 kvinder, 

men forskellen var størst i 1870, hvor der var 3.611 flere kvinder end mænd i landet, jf. 

tabel 1 (Hagstofa Íslands, i.d.).  

 

Årstal Befolkningstal   Mænd Kvinder Antal kvinder udover mænd Reykjaviks indbyggere 

1800 46.176     

1841 57.133 27.104 30.029 2.925  

1850 59.586 28.488 31.098 2.610  

1870 69.463 32.926 36.537 3.611  

1889 70.146    3.751 

1890 70.581 33.500 37.081 3.581 3.706 

1900 77.967 37.301 40.666 3.365 5.802 

1918 91.368 44.197 47.171 2.974 15.328 

1920 92.855 45.112 47.743 2.631 17.450 

Tabel 1. Indbyggertallet i Reykjavik og i landet i helhed fra 1800 til 1920 (data fra Hagstofa 

Íslands, i.d.).  

Gifte kvinder 
Statistikken viser, at den største andel af kvinder kunne forudse at blive gift. Det gjaldt 

dog ikke de godt tre tusind kvinder der, var i overskud. Kvinder blev opdraget med 

henblik på ægteskab og det fremtidige arbejde, der fulgte husholdningen. Det var kun 

unge kvinder af den bedre stillede stand, der kunne have håb om at blive gift med en 

lovende ung mand, der kunne forsørge dem. Hvis de ikke fandt en egnet mand, kunne 

de se frem til at forblive i forældrenes eller en nær slægtnings hjem som pebermøer eller 

gammeljomfruer. Derfor var det vigtigt for kvinder at blive gift, for det var slet ikke 

nemt for ugifte kvinder at forsørge sig selv. De forventninger, der blev stillet til kvinder 

var, at de skulle føde børn, opdrage dem og sørge for, at børnene og familien fik mad at 

spise og tøj på kroppen. Ydermere skulle de indgyde børnene en god moral og 

undervise dem i at læse og skrive m.m. ifølge tidens krav. De hovedfærdigheder kvinder 

skulle kunne mestre, var at „koma mjólk i mat og ull i fat“, dvs. af mælk skulle 
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kvinderne kunne lave smør, ost og andre mælkeprodukter, og af uld skulle de kunne 

fremstille tøj (Þórleifur Bjarnason, 1974:159). Hvis kvinder kunne klare disse 

færdigheder, behøvede de ikke yderligere kundskaber. De blev tit, som unge piger sendt 

på et ophold i et bedre stillet hjem end de kom fra, for at dygtiggøre dem i 

husmodergerningen. 

 

Kvinder havde ingen magt udenfor hjemmet, hverken socialt eller økonomisk. Deres 

plads i samfundet var indenfor hjemmets fire vægge, og deres borgerlige rettigheder var 

meget begrænsede, fx rådede gifte kvinder ikke over deres egen formue før omkring 

1900. De havde ingen muligheder for uddannelse udover den, de fik i hjemmet eller i 

børneskolen og nogle fik endog kun forberedelsen til konfirmationen. De havde hverken 

stemmeret eller kunne stille op til Altinget.  

1.1  Ugifte kvinder  
 I 1800-tallet var der begrænsede muligheder for ugifte kvinder at få et job og dermed at 

have indflydelse på deres sociale og økonomiske situation. Som følge af det større antal 

kvinder end mænd i landet, kunne over tre tusind kvinder ikke forudse at blive gift og 

stifte familie og dermed være sikret økonomisk og socialt. Det kom an på deres sociale 

status, om de kunne blive i hjemmet, eller de måtte søge arbejde udenfor hjemmet. De 

fleste fattige og ugifte kvinder blev tjenestepiger, og deres tilværelse var afhængig af, at 

de kom til at tjene i et godt hjem. Mange var stavnsbundet og deres løn og ejendele 

tillod ikke køb af et fripas. Stavnsbåndet blev indført i Danmark 1733 i det øjemed at 

skaffe bønderne en billig arbejdskraft, og det betød at, en karl i alderen 14-36 år var 

bundet til et gods. Lovgivningen havde ikke nogen større betydning i Danmark, idet alle 

kunne købe et fripas, derfor blev loven ophævet i 1788 med en gradvis afvikling indtil 

1800 (Bonderup, 2011:206) 

 

Ifølge loven i Island var alle, både mænd og kvinder stavnsbundet til en gård hvis de 

ikke selv ejede et stykke jord. Fripas kunne købes indtil 1783, men det var hovedsagelig 

karle, der havde råd til at købe et fripas. Derefter blev tilladelsen til køb af fripas igen 

ophævet indtil 1863. Hele det nittende århundrede var omkring en fjerdedel af den 

islandske befolkning stavnsbundet og det varede indtil loven blev ophævet i 1894 (Gísli 

Gunnarsson, 2002). Forskellen på stavnsbåndet i Danmark og Island var varigheden, det 
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var gyldigt i knapt ét århundrede længere i Island og desuden var både mænd og kvinder 

stavnsbundet.  

1.2 Tjenestepiger og vaskekoner  
Mange ugifte kvinders lod i 1800-tallet var at søge plads som tjenestepiger på en gård 

eller eventuelt i et hjem i byen. De havde lange og hårde arbejdsdage, de skulle som 

regel tage del i i alt forefaldende arbejde, der fandt sted på gården eller i hjemmet. De 

fik en meget lav eller ingen løn, i mange tilfælde fik de kun nødtørftigheder. Arbejdet i 

byen, dvs. Reykjavik, var ikke mindre hårdt end på gårdene.  

 

En af de mange hårde opgaver tjenestepiger måtte udføre var at vaske tøj. Flere steder i 

landet fandtes der varme kilder, men mange måtte nøjes med at vaske tøjet i en kold 

bæk. I Reykjavik blev tøjet vasket i de varme kilder i Laugardalur, som lå lidt uden for 

byen. Vandet i kilderne var over 80° C, så det kunne være farligt at øse det varme vand 

op i baljerne. Kvinderne måtte selv bære vasketøjet den lange vej fra byen. Foruden 

tøjbylten bar de en vaskebalje, vaskebræt, spand, sæbe, soda, klaptræ, kaffekande, kop 

og en bid mad, som var det udstyr, de skulle bruge (Hulda Pétursdóttir, 1997: 20). Stien 

kunne blive farlig når det regnede eller den var frosset til. Vaskedagen betød en lang 

arbejdsdag, da de skulle af sted tidligt om morgenen, og kom tilbage sent om aftenen, 

en stor del af året gik turen frem og tilbage i mørke. I tørvejr kunne de nå at tørre tøjet, 

men ellers måtte de bære det våde tøj tilbage på ryggen, og da har byrden været en del 

tungere end den, de tog af sted med om morgenen. Der blev bygget et hus ved kilderne i 

1833, dette blæste væk i et uvejr i 1857, og derefter havde kvinderne ikke noge form for 

læ, men de måtte dog af sted uanset vejr og årstid. Det varede mere end 30 år, før der 

blev bygget et nyt hus, i 1887. Kvinderne i Thorvaldsensforeningen, den første 

kvindeforening i Reykjavik, stod for byggeriet (Hulda Pétursdóttir, 1997: 22-26).1  

1.3 Søens kvinder  
Et andet arbejde ugifte kvinder kunne få, var arbejde inden for fiskeindustrien ved at 

rense og lægge fisk ud til tørre i solen, pakke den og sørge for ladning om bord i et skib. 

Løn og arbejdsvilkår er en historie for sig, den vil ikke blive drøftet her, bortset fra, at 

den højeste løn, kvinder gennemgående kunne få, var det halve af hvad en mand fik. Det 

 

1 Hulda Pétursdóttirs bog Gullkista þvottakvenna (Vaskekonernes guldkiste) kan anbefales for en mere 
udførlig viden om de varme kilder og vaskekonernes arbejde.  
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gav ikke mange muligheder for kvinder til at forbedre deres situation, deres private 

midler tillod ikke nogen videre ændring af tilværelsen. Arbejdet i fiskeindustrien var 

hårdt, men ikke mindre hårdt var arbejdet ved havnen, hvor der skulle losses kul og salt 

fra skibene. Det var et arbejde kvinder udførte på lige fod med mænd, bortset fra den 

løn de fik.  

 

Fiskeri var måske ikke helt så kønsspecifikt som de fleste andre job. Det er kendt at en 

del kvinder arbejdede ved fiskeri i 1800-tallet, især ved Stokkseyri og 

Breiðafjörðurbugten samt på øerne. Kvinder roede ud og fiskede på lige fod med mænd, 

de var fuldgyldige fiskere og fik samme løn som mænd. Nogle fiskerbåde var kun besat 

af kvinder og Þuríður Einarsdóttir (1777-1863), formand fra Stokkseyri, er den best 

kendte kvindelige skipper (Oddný Yngvadóttir, 1987:58-62). Kristín Ólafsdóttir (f. 

1856), tjenestepige, var ti sæsoner på fiskeri ved øerne i Breiðafjörður. De sidste to 

sæsoner var hun ikke i fast tjeneste, således fik hun selv hyren og kunne derved 

anskaffe sig en seng og nogle småting (Lúðvík Kristjánsson, 1939:14-18). Det var 

eftersøgt af tjenestepiger at tage på fiskeri.  

1.4 Refleksion 
Her ovenfor er blikket rettet mod kvinders position i samfundet og givet eksempler på 

kvinders arbejdsmuligheder i 1800-tallet. Som ovenfor nævnt var kvindens plads i 

hjemmet, de skulle være tilbageholdende, beskedne, ikke gøre sig bemærket og ikke tale 

højt, de skulle være moderlige og omsorgsfulde. De måtte gerne kunne læse, men at 

regne og skrive var kun spild af tid (Þórleifur Bjarnason, 1974:159). Lignende 

skildringer af hvad man ventede af kvinder, og hvordan de skulle arte sig, kan tydeligt 

ses i flere kilder, dog ikke så udførlige som denne.  

 

Kvinder fik en begrænset eller ingen uddannelse.2 De havde ingen position i de 

offentlige eller kulturbærende institutioner, de havde hverken valgret eller kunne stille 

op til valg. Kvinder fik arveret i 1850 og kunne nu arve på lige fod med deres brødre, 

før den tid arvede de en tredjedel af hvad brødrene fik. Arveretten havde en ubetydelig 

indflydelse på gifte kvinders vilkår, de kunne ikke bestemme over egen formue før de 

blev myndige ved lov i 1900. Ugifte kvinder blev ved lov i 1861 myndige, når de var 

 

2 Hvad grunduddannelse angår gjaldt det samme for en stor del af den mandlige befolkning. 
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nået en alder af 25 år. Hvad kvindernes lyst til uddannelse angår, begyndte den for alvor 

at gøre sig gældende i den sidste halvdel af 1800-tallet, men der var begrænsede eller 

ingen uddannelsesmuligheder i Island før i 1870erne, da de første kvindeskoler blev 

oprettet. 

 

Kvinderne kunne være heldige at få en god mand, der kunne forsørge dem og familien, 

men dette var ikke de generelle forhold, for der var megen fattigdom og småt med 

kontanter i landet i 1800-tallet. For ugifte kvinder ventede andre vilkår, de måtte sørge 

for sig selv, tage de få jobs som fandtes, alt hårdt arbejde. De kunne ikke bestemme 

over eget liv, de havde begrænsede valgmuligheder.  

 

2 Kundskabslysten og uddannelse  
Da islandske kvinder begyndte for alvor at stille krav om uddannelse, var mulighederne 

af flere forskellige årsager ganske få. Der var bl.a. en ret stor modstand mod uddannelse 

hos befolkningen, det gjaldt både for kvinder og mænd. Den største begrænsning var 

afgjort total mangel på skoler og læreinstitutioner for såvel faglige som boglige 

uddannelser. De få skoler der fandtes var i de tættere beboede områder. Desuden var 

økonomiske ressourcer en af de store hindringer, idet kun få forældre havde midler til at 

uddanne deres døtre, for sønnerne kom først. Det var derfor en skelsættende 

begivenhed, da den første kvindeskole blev etableret i Island i 1874. I slipstrømmen 

deraf blev endnu tre kvindeskoler stiftet i det nordlige Island i det samme årti.  

2.1 En kvindes liv og længsler  
Som et eksempel på et indblik i en kvindes liv og længsler, kan erindringsbogen, 

Minningar, af Guðrún Borgfjörð (1856-1930) anbefales. Bogen giver en ganske god 

indsigt i en ung, fattig piges liv og forhold i den sidste halvdel af 1800-tallet (Guðrún 

Borgfjörð, 1947). I indledningen fra 1926 beretter hun, at hun skrev disse erindringer 

for „at underholde sine slægtninge, fordi hendes liv ikke havde været ensformigt, hun 

havde ikke udført nogen større bedrifter, men hun havde oplevet meget som ikke 

normalt hændte fattige almuepiger“ (Guðrún Borgfjörð, 1947: 6).  

 

Guðrún havde to ældre brødre, Finnur Jónsson (1858-1934) og Klemens Jónsson (1862-

1930) der begge fik studentereksamen fra Den lærde Skole i Reykjavik. De studerede 
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videre, henholdsvis sprogvidenskab og jura. Finnur Jónsson blev ansat ved Københavns 

Universitet, og boede resten af sit liv i Danmark. Hendes to yngste brødre fik også 

studentereksamen, men hun selv fik kun lov til at gå i skole fra nytår 1870 frem til 

foråret, hvor hun blev konfirmeret. Hendes forældre lagde stor vægt på sønnernes 

uddannelse, men for de to døtre, Guðrún Borgfjörð og Guðný Jónsdóttir (1865-1930), 

var det tilstrækkeligt at lære at brodere og sy tøj. Alt var håndsyet dengang og efter 

konfirmationen blev Guðrún sat i lære i syning hos en bekendt (Guðrún Borgfjörð, 

1947:45). I 1874 da Kvindeskolen i Reykjavik blev oprettet, forventede hun, at der nu 

viste sig en lejlighed til at gå i skole, men hendes mor mente ikke hun kunne undvære 

hende så længe hver dag, men hvis hun kunne læse et enkelt fag eller to, kunne det lade 

sig gøre. Skolebestyrerinden fru Melsteð tillod det ikke og hendes svar lød: „Dersom 

det er skole, så må det gå for sig som i en skole“ (Guðrún Borgfjörð, 1947: 53)3.  

 

Guðrún Borgfjörð rejste i 1883 til København, for at få sin astma kureret hos læge 

Edvald Johnsen (1838-1893). Under behandlingen der, stiftede hun bekendtskab med 

baronesse Elise Stampe (1824-1883). Baronessen tilbød hende et skoleophold på en 

kvindeskole uden omkostninger, den eneste betingelse var, at hun skulle gå der i tre år. 

Hun skrev hjem og søgte tilladelse, men nu var det søsteren, der ikke kunne undvære 

hende, for hun magtede ikke at sørge for hjemmet alene. Moderen var død et par år 

forinden, og der var endnu de to yngre brødre og faren i hjemmet. Guðrún Borgfjörðs 

ophold i Danmark varede i alt i seks måneder. Inden hun drog hjem, kom hun en 

månedstid i lære hos en skrædder. Der lærte hun at tage mål og sy, og det kunne hun så 

lære fra sig, da hun kom hjem. I Danmark stiftede hun også bekendtskab med Elín 

Briem som gik på Frøken Zahles Skole, der blev anset som „den bedste“ (Guðrún 

Borgfjörð, 1947: 145). Af hende lærte hun de nyeste metoder i lærredssyning. Guðrún 

Borgfjörð kom aldrig til at gå i skole og få en uddannelse, skønt det var hendes største 

ønske. Hendes erindringer giver en god idé om, hvor svært det var, især for de mindre 

bemidlede kvinder, at få en uddannelse. Familien var afhængig af deres arbejdskraft i 

hjemmet, og omvendt var de økonomisk afhængige af hjemmet, der gav dem et sted at 

bo. Gennem sin rejse og sine brødre havde hun en stor kontakt med Danmark, og måske 

 

3 Originalteksten: „Fyrst það er skóli, verður það að ganga til eins og í skóla.“  
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var det med deres opbakning hun rejste til Danmark. Hun var fattig, men næppe blandt 

de fattigste, for hun kunne tjene penge på syning og håndarbejde.  

2.2 Almen uddannelse i Island i 1800-tallet  
Tiden omkring 1850 er interessant, fordi flere forskellige begivenheder satte sindene i 

kog. Oplysningstidens strømninger havde sat deres spor, enevælden blev afskaffet med 

Junigrundloven af 1849, Danmarks første grundlov. Som følge deraf begyndte 

islændingene at diskutere frihed og kæmpe for øgede borgerlige rettigheder. De havde i 

1848 fået et nyt medie, dagbladet Þjóðólfur, som formidlede forskellige anliggender og 

nyheder fra omverdenen. Arveretten blev ændret i 1850 således, at nu arvede kvinder på 

lige fod med mænd, og det gav dem større muligheder for at blive økonomisk 

selvstændige. Monopolhandelen blev afskaffet i 1855. Tidspunktet er ikke mindst 

interessant fordi kvinder nu så småt begyndte at udtrykke ønsker om en uddannelse og 

øget selvstændighed. Kvindeskolerne, som blev oprettet i Danmark og senere i Island, 

havde en stor indflydelse på kvinders uddannelse og åbnede en ny dimension i deres 

tilværelse. Skolerne blev uden tvivl ophavet til diskussioner om kvinders stilling i 

samfundet og deres uddannelse. 

 

Før i tiden blev den almindelige befolkning i Island undervist af præsterne, og de var 

ansvarlige for at piger og drenge kunne læse katekismen inden de blev konfirmeret. 

Bispesædernes præsteskoler blev forenet, og på fundamentet af dem, blev en 

Præsteskolen oprettet i 1847, dernæst blev undervisning i medicin påbegyndt i 1876 og 

til sidst undervisning i jura i 1908. Disse tre skoler var forbeholdt mænd. I 1911 blev 

skolerne forenet med en fælles fundats og derved blev Islands Universitet stiftet. Med 

tilføjelse af undervisning i filosofi blev der undervist på fire fakulteter. Året 1911 er et 

skelsættende år for både mænd og kvinder, idet begge køn fik lige ret til at studere ved 

det nye universitet samt lige ret til alle embeder (jf. lov fra 1909 30. juli, paragraf 17 og 

20). Men i praksis varede det årtier inden kvinder fik enkelte embeder, såsom 

præsteembede, der krævede at teologen fik et „brød“ (præsteembede), og kunne dermed 

vies til præst.  Den første kvindelige præst blev ordineret i 1974 i Island, men i 1948 i 

Danmark.  

 

Før det havde Københavns Universitet været Islands hovedlærdomssæde, i flere 

hundrede år. Dertil søgte islandske mænd for at få en uddannelse. Mandlige islandske 
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studenter fik gratis kost og logi på Regensen, mens de studerede. Dette privilegium var 

gyldigt i 338 år, men faldt bort i 1918 da Island blev en suveræn stat og indgik i en 

personalunion med Danmark (Jón Helgason, 1926: 14). Regensen var forbeholdt mænd, 

og det var ikke før end i 1983 at reglerne blev ændret således, at kvinder også kunne bo 

der. Den første islandske kvinde afsluttede eksamen i filosofi ved Københavns 

Universitet i 1890 (jf. 6.8). Københavns Universitet er stadigvæk vigtigt for islændinge, 

idet mange uddanner sig der, men dog ikke i samme udstrækning som før.  

 

Uddannelsesmuligheder var ringe både for piger og drenge i begyndelsen af og ind i 

1800-tallet. Undervisningen var mest i form af hjemmeundervisning, hvor forældrene 

eller en rejsende lærer kom og underviste et stykke tid, dog højst 8 uger. Det var 

begrænset, hvor meget børnene kunne nå at lære, på den korte tid lærerne opholdt sig på 

gårdene, men de fleste børn lærte at læse, så de kunne mestre at læse og lære om 

kristendommen og blive konfirmeret. Jónas J. Húnfjörð (ca. 1845-1930), der rejste 

mellem bondegårde i det nordlige Island for at undervise efter midten af 1800-tallet 

skrev i en artikel, at det ærgrede ham at skulle forlade et sted, når børnene lige var 

begyndt at forstå, hvad det indebar at lære noget (Jónas J. Húnfjörð, 1925: 68). Desuden 

blev han tit konfronteret med folks mening om lærdom og undervisning, og hvor 

unyttigt og dyrt det var at have en lærer boende en hel måned, når det ikke gav større 

udbytte. Ydermere syntes han, det var skrækkeligt, når forældrene ikke ville lade deres 

døtre lære at skrive, fordi de mente det ville blive pigerne til vanære (Jónas J. Húnfjörð, 

1925: 68). Med nutidens øjne er det svært at forstå, hvordan skrivekunsten kunne have 

en vanærende virkning på et individ, men det er kendt at kvindeskolerne måtte have 

skriveundervisning i deres pensum, fordi der var så mange, der ikke kunne skrive.  

  

I midten af 1800-tallet var der få eller ingen børneskoler i Island, og nærmest alle børn 

fik nogen undervisning i hjemmene, i hvert fald lærte de at læse for at kunne blive 

konfirmeret som var obligatorisk. Reykjaviks børneskole blev oprettet i 1862 hvor der  

blev undervist i religion, læsning, skrivning og regning. Den første nutidige børneskole i 

Island4 var børneskolen i Eyrarbakki og Stokkseyri, som blev oprettet 1852 og den har 

 

4 Det er ikke helt nøjagtigt, for der var en børneskole på Vestmannaøerne i årene 1745-1750, den blev 
derefter nedlagt. På Álftanes blev Hausastaðaskóli drevet i årene 1792-1812. I Reykjavík blev der 
oprettet en børneskole i 1830 men den ophørte i 1848 (Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013). 
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virket uafbrudt til dagen i dag. Det var en privat skole i begyndelsen (Loftur 

Guttormsson, 2008:56). I den sidste halvdel af 1800-tallet blev der oprettet stadig flere 

skoler i Island i takt med den voksende urbanisering. 

 

Der findes ikke meget skrevet om skoler og uddannelse for børn i midten af 1800-tallet, 

og der findes ingen oversigter, over hvor mange elever gik i skole eller hvor mange, der 

fik hjemmeundervisning. Der var ikke undervisningspligt i landet før 1907. Guðmundur 

Finnbogason (1873-1944), en nyuddannet magister i psykologi, fik et legat fra det 

islandske Alting til at sætte sig ind i og skrive en rapport om undervisningen i de 

nordiske lande. Han rejste ikke kun rundt i Norge og Danmark, men også i Island, med 

det formål at undersøge undervisningen i landene. I årene 1903 til 1905 skrev han en 

„Rapport om undervisning af børn og unge,“ („Skýrsla um fræðslu barna og unglinga“) 

hvor han beskrev sine iagttagelser og konklusioner om undervisningen, sådan som den 

var i landet på det tidspunkt (Guðmundur Finnbogason, 1905). Det er den allerførste 

undersøgelse, der er blevet udført af undervisningen og uddannelseen i Island.5 Det 

viser sig, at der var i alt 415 undervisere i landet, og heraf var 94 kvinder. En tredjedel 

af underviserne blev anset som „selvlærte,“ dvs. de havde ikke fået nogen formel 

undervisning i pædagogik og ikke oplevet selv at blive undervist (Guðmundur 

Finnbogason, 1905). De resterende undervisere havde fået nogen uddannelse i 

realskolen, nogle var jordbrugskandidater, og en del var teologer eller præster. Af de 94 

kvindelige undervisere havde 54 uddannelse fra kvindeskoler, dvs. godt halvdelen. 

Desuden fremgår det af rapporten, at godt halvdelen af børn i alderen 7-14 år blev 

undervist af en lærer, men Guðmundur havde ingen oversigt over dem, der blev 

undervist i hjemmene. Ydermere berettede han om mangel på „specielle“ lærerværelser, 

mangel på undervisningsmaterialer, lav løn, og at kvinder fik lavere løn end mænd 

(Guðmundur Finnbogason, 1905). De få uddannede lærere søgte gerne andet og bedre 

lønnet arbejde. Han mente at de fleste undervisere manglede den forberedelse, som alle 

civiliserede samfund for længst var blevet bevidste om, at var nødvendig, hvis 

undervisningen skulle være mere andet end „dillanteri i mørket“ („fúsk í myrkri“) 

(Guðmundur Finnbogason, 1905:6). Guðmundur Finnbogasons undersøgelse og rapport 

 

5 Ludvig Harboe (1709-1783) rejste rundt i Ísland fra 1741-1744 sammen med Jón Þorkelsson, de lavede 
en status over islandske læsefærdigheder. I 1746 blev der sat en forordning om at alle børn skulle 
begynde at lære at læse 5-6 år gamle. (Már Jónsson, 2015).  
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var banebrydende for uddannelsen i Island, og som følge af den blev skoleloven 

reformeret med en lovgivning i 1907, som stipulerede at alle børn skulle modtage 

undervisning i mindst 4 år. Samme år blev lærersemineriet etableret, hvor begge køn fik 

adgang, og det var et vigtigt fremskridt i skolehistorien.  

 

Før den tid blev undervisningen bygget på to bestemmelser. For det første en anordning, 

fra 1790 fra den danske konge, Christian VII. Den forbød præster at konfirmere børn, 

der ikke kunne læse, og for det andet byggede den på en lovgivning fra Altinget fra 

1789, om at børn skulle lære at skrive og regne og hjemmene var ansvarlige for denne 

undervisning. Dette ansvar gjaldt indtil 1908, da den nye skolereform om 

undervisningspligt blev vedtaget (Ragnar Þorsteinsson, 2008).  

2.2.1 En spire til en kvindeskole 
I efteråret 1851 oprettede Ágústa Grímsdóttir Johnsson (1821-1878) den første 

privatskole for børn, i Dillons hus i Reykjavik. Der gav hun privatundervisning i 

håndarbejde, såsom at sy og strikke, og i de boglige fag såsom læsning, regning, 

skrivning, dansk, tysk og religion. Et år senere begyndte hendes søster, Þóra Grímsdóttir 

Johnsson (g. Melsteð), at undervise sammen med hende, hun var lige kommet tilbage til 

Island efter et årsophold i Danmark. Søstrene er antagelig de første kvinder i Island, der 

havde privatundervisning i Reykjavik som levebrød. Denne undervisning ophørte i 

1854. Det ser ud til, at de måtte høre op med at undervise af økonomiske grunde 

(Kristmundur Bjarnason, 2009: 166).  

 

Ágústa Johnsson rejste tilbage til København i 1854, og forsørgede sig ved 

undervisning og håndarbejde. Hun kom tilbage til Island i 1863 og gav privat 

undervisning indtil 1867, hvorefter hun rejste tilbage til København. Omkring 1870 

boede hun nogle år i Skotland, hvor hun levede af undervisning. Resten af sit liv boede 

hun i Danmark. De sidste to år tilbragte hun som forstanderinde for Christiansdal 

Kloster i Sydsjælland, et hjem for 24 damer mellem 45 og 50 år af borgerstanden6 

(Kristmundur Bjarnason, 2009: 171; christiansdalskloster.com).  

 

6 Tilfældigvis findes Christiansdal Kloster endnu, og nu udlejes der liebhaverlejligheder. Der blev bygget 
en ny bygning (nærmest et slot) i 1872. Hver dame fik til rådighed 2 værelser, et spisekammer og en 
garderobe samt 150 rigsdaler om året, derudover var der fælles køkken og opholdsstuer ifølge 
Christiansdals Klosters hjemmeside.  
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2.3 Almen uddannelse i Danmark i 1800-tallet 
I 1739 satte Christian VI en forordning om undervisningspligt for både drenge og piger. 

Den var inspireret af pietismen, og eleverne skulle først og fremmest undervises i 

Martin Luthers lille katekismus, og de skulle også lære at læse, skrive og regne inden de 

blev konfirmeret. Konfirmationen var blevet obligatorisk i 1737. En lignende 

forordning blev sat i Norge, men ikke i Island (danmarkshistorien.dk., 2017).  

2.3.1 Private pigeskoler 
I 1787 blev den første danske private pigeskole oprettet, hvor piger fra 7-14 år kunne få 

en udvidet uddannelse. Denne skole hed senere Døtreskolen af 1791 og den fungerede i 

ca. 100 år. Skolen havde en mere ekstensiv læseplan end almueskolen, og man 

forventede, at pigerne kunne dansk og læsning, inden de begyndte i skolen. Der blev 

undervist i adskillige fag, såsom „fransk, tysk, læsning, skrivning, regning, religion, 

moral, historie, geografi og naturhistorie, tegning, dans, huslige arbejder som 

husholdning, madlavning, håndarbejde, frisering og livsvisdom!“ (Possing, 1992: 99). 

Det var en del bredere undervisning, end der blev budt på i den lovpligtige treårige 

uddannelse fra 1814. Døtreskolen blev hovedsagelig søgt af piger af den dannede 

middelstand (Possing, 1992: 99). Allerede i begyndelsen af 1800-tallet, var der blevet 

oprettet talrige skoler for drenge og piger i København, både offentlige og private. I 

København alene fandtes der 114 private pigeskoler i 1844 (Hilden, 1987: 123). 

Dengang var det endnu ikke muligt for kvinder at få en læreruddannelse, men alligevel 

var der mange kvinder, der ernærede sig af undervisning, både i offentlige og private 

skoler og i hjemmene som guvernanter og huslærerinder (Hilden, 1987: 121).  

 

I 1814 blev der indført en ny lov om undervisningspligt for alle børn. Man mente at 

børnenes behov for kundskaber var forskellige, derfor var loven tredelt med forskellige 

love for landbysskoler, købstadsskoler og skoler i København. Ifølge denne lov skulle 

alle børn have undervisning i tre år, de skulle lære deres katekismus og tre grundfag 

som var regning, læsning og skrivning (Possing, 1992: 94). Efter 1844 blev 

børneundervisningen udvidet med flere fag, tredje klasse blev frivillig, kønnene blev 

adskilte og fik forskelligt pensum. Efter to eller tre års undervisning kunne piger ikke få 

nogen videre uddannelse, for realskoler og de lærde skoler var stadigvæk forbeholdt 

drenge. Denne lov fra 1814 gjaldt indtil 1903, uden større ændringer, bortset fra at i 

1855 blev der sat en lov om friskoler, som var private skoler oprettet af forældre.  
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Da byerne voksede i Danmark og borgerskabet begyndte at gøre sig mere gældende, 

opstod der et krav om mere oplysning for børn. Den bedre bemidlede befolkning 

begyndte at sætte deres døtre i private skoler, med det formål at „dygtiggøre dem til 

deres forventede familie- og samfundsposition som husmødre“ (Possing, 1992: 97). 

Almueskoleloven i Danmark fra 1814 medførte en „tvungen undervisning for alle 

danske børn, piger og drenge.“ Dette betød, at der var undervisningspligt, men ikke 

skolepligt, børn måtte gerne få hjemmeundervisning (Possing, 1992: 93). Der var 

forskel på undervisningen for drenge og piger, i det tredje år blev drenge undervist i 

flere fag (Possing, 1992: 95). 

 

Samme år som Døtreskolen blev oprettet (1791), blev Velgørenhedsskolen for piger af 

den fattigere middelstand stiftet, med det formål at forberede dem til at tjene til deres 

eget levebrød. Foruden „koge-, bage-, sylteøvelser og alle hånde fin vask,“ blev der lagt 

vægt på dyder som „Lydighed, Høflighed, Tjenstvillighed (…), Taknemmelighed, 

Gudfrygtighed og Ærbødighed“ (Possing, 1992: 100). Disse to pigeskoler forberedte 

pigerne i to modsatte retninger, den førstnævnte skulle give pigerne dannelse, så de 

kunne blive gode hustruer og varetage familiens tarv, mens den sidstnævnte forberedte 

pigerne til at kunne sørge for sig selv, formodentlig som hushjælp eller andet lavtlønnet 

arbejde. Denne idé, om at fremme kvinders evner til at blive bedre tjenestepiger, er et 

interessant point. Bríet Bjarnhéðinsdóttir vejrede også sådanne tanker i sit foredrag i 

1887, hvor hun opfordrede kvinder til at oplyse og oplære deres tjenestepiger (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 2003: 366). Pigeskoler må have haft en stor indflydelse på de 

kvindelige elever og ændret deres situation og syn på tilværelsen og muligvis været 

ophav til en øget selvstændighed. De udvidede kvinders muligheder for at få et bedre 

arbejde og tjene mere, og dermed få øget indflydelse på egen tilværelse.  

 

I kølvandet af afskaffelsen af enevælden i 1848 og den nye Grundlov af 1849, opstod 

der en samfundsmæssig bevægelse i retning af forbedrede livsvilkår for hele 

befolkningen. Der var en moderniseringsproces i gang i Danmark med en ændret 

socialstruktur, og en markedsøkonomi, som banede vejen mod folkestyre og 

demokratisering. Derved blev kvinders interesse vakt for at revidere deres sociale 

stilling i samfundet, de var opsat på at være med i samfundets beslutningstagen, de ville 
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være selvstændige og selv tage beslutninger for eget liv. De ønskede desuden at kunne 

søge undervisning udover den lovpligtige undervisning, de fik i hjemmet og 

børneskolen. Efterhånden som århundredet skred frem, udvikledes disse ønsker til krav 

om en mere varieret uddannelse og erhvervsmuligheder, stemmeret, valgret og 

valgbarhed til Folketinget og krav om ligeret mellem kønnene, der opstod med 

kvindekampen eller kvindefrigørelseskampen.  

 

I 1875 fik kvinder tilladelse til at tage en universitetsuddannelse, og dermed blev danske 

mænds eneret til videre studium ophævet i Danmark (på nær teologi). Kvinder havde 

dog ikke ret til alle embeder på lige fod med mænd, der skulle gå mange år inden det 

skete. Den sidste barriere blev overvundet, da den første kvinde blev ordineret som 

præst så sent som i 1948.  

2.3.2 Natalie Zahles Skole 1852 - „Hjertets Renhed og viljens styrke “ 
En af de mange piger, der gik på Døtreskolen af 1791 i 1830’erne, var Natalie Zahle 

(1827-1913), som blev født i Assens præstegård i Jylland i 1827. Hendes far var præst, 

men han døde, da hun var 9 år gammel, og moderen var død et par år forinden. Efter sin 

konfirmation blev hun huslærer og fortsatte med at undervise i forskellige hjem indtil 

1849. Natalie Zahles store ønske var at oprette en skole for kvinder. Derfor søgte hun 

ind på den Højere Dannelsesanstalt for Damer i et studium til forberedelse af at oprette 

og holde en privat skole (Possing, 1992: 122). I 1850 tog hun Institutbestyrereksamen. 

Det var den første kompetencegivende eksamen kvinder kunne tage inden for 

videreuddannelse i Danmark på den tid. Denne eksamen gav tilladelse til at holde skole 

for piger indtil deres16.-år, og dengang fik kvinder kun ret til at bestyre pigeskoler. Den 

15. april 1852 stiftede hun Frk. Zahles Skole, kun 24 år gammel. Ifølge loven i Danmark 

var hun ikke myndig. Hun måtte derfor søge kongelig bevilling for at kunne blive 

myndig under „curator“ (Possing, 1992: 144). I begyndelsen holdt hun en skole for 

børn, og kørte desuden et kursus for voksne elever, som hed Privatlærerindeskolen for 

unge Damer (Possing, 1992: 148). Det første år havde hun 55 elever, der alle kom fra 

mindre bemidlede hjem. Dette ændrede sig hurtigt, og snart blev det eftersøgt af bedre 

bemidlede borgeres døtre at gå på Natalie Zahles Skole. Skolen blev hurtigt udvidet, 

først med en „Almuelærerindeprøve“ i 1859 og senere en realskole (1869), 

lærerseminarium og en lærd skole, der senere blev til et gymnasium. Skolen udviklede 
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sig til et skoleimperium og eksisterer stadigvæk, men nu som to skoler N. Zahles 

gymnasium og N. Zahles seminarium.  

 

Natalie Zahles banebrydende arbejde med uddannelse for piger (senere også drenge) 

spillede en væsentlig betydning for flere generationer af kvinder ikke kun danske men 

også islandske kvinder. Birgit Possing skrev en biografi om Natalie Zahles liv og virke. 

Bogens titel er Viljens styrke, men „Hjertets renhed, viljens styrke“ var netop Natalie 

Zahles målsætning for hele hendes arbejde som underviser og skolebestyrer (Ingibjörg 

Ólafsson, 1919: 41). I biografien ekspliciterer Possing, at Natalie Zahles betydning for 

kvinders uddannelse i Danmark er „uomtvistet“ og at den skabte grundlaget for 

kvinders videre uddannelse og den tidlige kvindebevægelse (Possing, 1992: 579). 

Zahles Skole har ligeledes haft stor indflydelse på islandske kvinders uddannelse, ikke 

kun på de kvinder, der søgte skolen. Mange af dem blev lærerinder ved kvindeskolerne 

og videregav dermed deres kundskaber til flere generationer af kvindelige elever. 

Nyhederne om Natalie Zahles Skole kom hurtigt til Island, og skolen blev formodentlig 

diskuteret i mange hjem, især dem der havde danske forbindelser. Så vidt vides var 

Þórunn Hafstein Pétursdóttir (1850-1922, gift Jónassen) den første islandske kvinde, der 

gik i Natalie Zahles Skole i 1864. Der er blevet fundet frem til 18 islandske kvinder, der 

har gået i skolen frem til 1910, men der blev kun fundet frem til ti kvinder gennem dette 

arbejde (se bilag II) (Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013). Natalie Zahles Skole har 

antagelig tilskyndet til oprettelsen af den første kvindeskole i Island, skønt dette skete 

22 år senere.  

 

Institutbestyrerindeeksamen banede vejen til oprettelse af flere pigeskoler i den sidste 

halvdel af 1800-tallet. Foruden Natalie Zahles skole blev der oprettet flere kvindeskoler 

i København, fx Marie Kruses skole i 1869, der også er blevet til et gymnasium. I 

sammenfatningen af sin artikel „Da kvinder lærte at lære“ skriver Adda Hilden:  

 

Mange af disse institutbestyrerinder skabte i deres skoler basis for, at op mod 50% af de 

skolepligtige københavnerpiger fik forkundskaber som basis for senere i livet at kunne vælge 

mellem tvangsforsørgelse i ægteskab eller selverhverv. Et valg, kvinder tidligere i århundredet 

havde savnet (Hilden 1987: 149). 
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Adda Hilden giver her klar besked om hvor vigtige kvindeskolerne var med hensyn til 

at give kvinder et valg til at bestemme over eget liv og fremtid.  

2.3.3 Værnehjem 1889 
Der blev oprettet adskillige værnehjem rundt omkring i Danmark. De tilbød et 

midlertidigt ophold og vejledning til unge, enligtstillede kvinder. Et af formålene med 

værnehjemmene var hjælp til unge kvinder, der kom til storbyerne, til at få en anstændig 

levevej. Foreningen til Værn for enligt stillede kvinder blev oprettet i 1889 af 

filantropen frk. Regitze Barner (1834-1911). Hun arbejdede hele sit liv ved at tjene 

kvinders tarv. Året efter foreningens stiftelse udlejede den billigt logi til rejsende 

kvinder, og i 1889 blev det første værnehjem Bethania indviet, og der fulgte flere i 

kølvandet (Lützen, 2003). Flere islandske kvinder søgte at komme ind på 

Værnehjemmet Bethania i Helgolandsgade 8. Blandt dem var Ásta Árnadóttir, der i 

1906 var ankommet til København for ar få en maleruddannelse. Forstanderinden frk. 

Nielsen var meget behjælpelig, og med hendes hjælp kom hun i malerlære (Gylfi 

Gröndal, 1975: 86). Skønt husreglerne var strenge, havde Ásta Árnadóttir gode minder 

fra sit ophold. Hun mente, at Værnehjemmet gav „et uvurderligt husly“ for unge piger, 

der kom til København for at søge uddannelse og erfaring (Gylfi Gröndal, 1975: 81). 

 

I Elín Briems brevsamling findes der et brev fra 1914 hvor brevskriveren (Helga 

Tulinius) beretter, at der var „uhyre mange ansøgere … til et kursus med gratis ophold 

på Værnehjemmet.“ Det ville ikke blive muligt at komme derind før 1916, og desuden 

skrev hun at professor Finnur Jónsson havde ansøgninger liggende i mange år7 (KSS 

2028/18).  

2.3.4 Dansk Kunstflidsforening 1900 
Den Danske Kunstflidsforening blev oprettet i 1900, bl.a. af den kendte Fru Emma Gad 

(1852-1921). Den havde til formål at uddanne kvinder „praktisk og bogligt,“ så de 

kunne forsørge sig selv (Freiesleben, 1998). Det kom på tale at oprette en filial af 

foreningen i Reykjavik til undervisning af vævning og brodering. Der blev dannet en 

komité i 1901 for at fremme sagen, men idéen blev ikke realiseret .8 I 1901 rejste 11 

 

7 Professor Finnur Jónsson var involveret i Dansk Husflidsforenings arbejde. Han holdt festtalen ved 
foreningens årsfest og tilhørende udstilling på Charlottenborg i 1911 og han var i bestyrelsen i 1913. 
8 Komiteens medlemmer var søstrene landshøvdingefru Elínborg Thorberg og fru Þóra Thoroddsen, 
professor Finnur Jónsson, grosserer Valdimar Davidsen og forfatteren hr. Mylius Erichsen.  
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islandske kvinder til Danmark for at gå på foreningens kursus i vævning. De fik rejsen 

frem og tilbage, opholdet samt deltagelse i kurset gratis. Mellem 1903 og 1918 blev tre 

islandske kvinder hvert år inviteret til at deltage i et 4 måneders sommerkursus i 

kunstvævning (emmagad.dk, 2019).9 Ingibjörg Claessen (1878-1970) skrev i 1902 til en 

veninde i Sønderjylland (Anna Juhl), at tre islandske kvinder der søgte et kursus i 

vævning, der stod på fra kl. 9-2, var meget tilfredse med skolen. De vævede alt „fra 

ganske små Servietter til store Tæpper, Portierer o. m. alt med forskellig Slags 

Vævning.“ Hun roste undervisningen og det udbytte, de fik ud af at lære at væve. 

Derudover kom de på mange museer og deltog i udflugter i Københavns omegn (Gad, 

1902). Ingibjörg Claessen (g. Þorláksson) kom ikke til at bruge de kundskaber, hun 

havde erhvervet sig til at undervise, for hurtigt efter hjemkomsten blev hun gift med Jón 

Þorláksson, som senere blev Islands statsminister.  

 

Til årsfesten i 1915 fik den islandske pige, Sólveig Eiríksdóttir (1892-1972) skolens 

første præmie, og ved udstillingen det år viste hun „italiensk kniplingesyning“ 

(emmagad.dk, 2019).10 Hun havde afsluttet eksamen ved Kvindeskolen i Reykjavik, 

inden hun begyndte på Kunstflidskolen i København,11 hvor hun var i 3 år. Efter 

hjemkomsten blev hun gift. Hendes barnebarn beretter, at hun var meget dygtigig til 

håndarbejde og ejede både en vævestol og strikkemaskine, ydermere at hun underviste 

kvinder i at baldyre og anden syning af nationaldragten i sit hjem (Gígja Sólveig 

Guðjónsdóttir, 2016: 20).  

2.3.5 Husholdningsskoler  
Foruden ovennævnte eksempler på kvinders formelle uddannelse, var der mange 

kvinder, der søgte faglig uddannelse i de såkaldte kvindefag. Her var der ofte tale om 

praktisk uddannelse af kortere varighed, såsom kursene hos Dansk Kunstflidsforening. 

Omkring århundredeskiftet var tiden inde for at etablere husholdningsskoler i Danmark, 

den første, Husholdningsskolen i Sorø, blev grundlagt i 1895. I kølvandet deraf kom 

Skolekøkkenlærerindeeksamen i 1898-99, og i 1900 blev Husholdningsaftenskolerne 

oprettet. De sidstenævnte fik en stor tilslutning, ialt 60.000 husmødre søgte kurset de 

 

9 På Dansk Kunstflidsforenings hjemmeside er et afsnit taget fra Adresseavisen den 18. marts 1901, der 
handler om islandsk kunstflid.  
10 Som ovenfor, et afsnit fra Politiken den 11. september 1915, der handler om Dansk 
Kunstflidsforenings årsfest.  
11 Denne skole blev kaldt „Drottningarskólinn,“ (Dronningeskolen) i Ísland.  
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første år (Christensen, 1938: 5).12 Jóninna Sigurðardóttir (1879-1962), der deltog i 

kurset, blev opfordret af forstanderinden, Magdalene Lauridsen, til at starte en lignende 

undervisning i Island. Hun rejste rundt og holdt kurser i nordlisland i tre år og oprettede 

desuden en husholdningsskole, som hun drev i nogle år. Derefter åbnede hun et hotel, 

Hótel Goðafoss, som hun ledte i flere år. Hun er nok mest kendt for sin Kogebog for 

fattige og rige (Matreiðslubók fyrir fátæka og ríka), der udkom i 1915 (Guðjón 

Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013: 406). Det blev populært at lære om kogekunst på 

husholdningsskolerne, og mange islandske kvinder rejste til Danmark i det øjemed i 

mange år fremover.  

 

3 Fortalere for kvinders ret til uddannelse 
Historiebøger handler overvejende om mænd, og det er påfaldende, at kvinder ikke 

fylder meget i bøgerne, og i nogle er de helt usynlige. Denne anonymitet blev kuldkastet 

indenfor litteraturen da kvindelige forfattere trådte frem i lyset og begyndte at skrive om 

kvinder som protagonister og satte ord på deres synspunkter. Det var bl.a. 

romanforfattere såsom Thomasine Gyllembourg (1773-1856), Amalie Skram (1846-

1905) samt de nedenfor nævnte forfattere, der banede vejen. Flere af dem skrev under 

pseudonym.  

3.1 Benedicte Arnesen-Kall (1813-1895) - „Gid du dog var en dreng“ 
Forfatterinden Benedicte Martinette Arnesen-Kall (1813-1895) var datter af Paul 

Arnesen (Páll Árnason, 1776-1851), en kendt islandsk filolog og leksikograf som hele 

sit liv arbejdede i Danmark. Hendes moder, Dorothea Elisabeth Vauwert Wexels (1783-

1851,) var af norsk afstamning. Benedicte Arnesen-Kall blev født i 1813 kort efter 

krigen med England. Hun blev en kendt forfatter i Danmark, skønt hun næsten altid 

skrev under pseudonym. Hun skrev adskillige bøger og havde en betydelig indflydelse 

på kvindesagen og holdt bl.a. forelæsninger i Kvindelig Læseforening, og hun var aktiv 

inden for Dansk Kvindesamfund.13 Hun var romantikkens forfatter og skrev i en poetisk 

stil om sit liv i 1800-tallet. Teksten er informerende og giver et godt indblik i tiden. Hun 

var også en dygtig oversætter.  

 

12 Dette småskrift findes i Ingibjörg H. Bjarnasons arkiv (Lbs. KSS 2018/17, æske 10). 
13 Páll Briem skrev til sin søster, Kristín Claessen, i 1880 den 7. maj om at Benedikte Arnesen-Kall havde 
holdt et foredrag i Kvindernes Læseforening, hvor det kom frem at hun var ihærdig for „Kvindernes 
Emancipation“ (Lbs. 34 NF) 
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Benedicte Arnesen-Kall beretter i sin bog Livserindringer, at hun og hendes søster gik i 

Døtreskolen, ligesom deres mor havde gjort før århundredeskiftet 1800. Hun begyndte 

på skolen i 1825, elleve år gammel, og da hun blev fjorten og havde nået øverste klasse 

mente hendes far at hun havde lært nok, og hun måtte holde op på skolen.  

Efter hun blev konfirmeret, i en sort silkekjole, med håret „ophæftet,“ skrev Arnesen-

Kall, at hendes fader var optaget af et gammelt tema som lød således: 

 

Nødvendigheden af at lægge en fast Arbejdsplan, der kunde føre til en eller anden bestemt 

Stilling. Hans døtre vare ikke Pragtblomster, deer blive stillede frem for at beses og gøres af, 

men de vare tvertimod fra Vuggen af bestemte til at gøre Nytte, til Arbejdets herlige Nydelse, 

der i Længden overgaar alle andre. Ak! Den kjære Fader tænkte kun paa det intellektuelle og 

aandelige Arbejde! (Arnesen-Kall, 1889: 129). 

 

Her præsenterer hun sin fars holdning i henhold til hans døtres fremtid, hvor de skal 

sørge for at få en stilling og være til nytte, men ikke være til udstilling. Det lyder som et 

helt nyt syn på kvindens rolle i 1820´erne, måske var det hendes idealisering af faren, 

meget var blevet anderledes, siden han udtrykte disse ord. Det var hele 25 år før 

Mathilde Fibiger udgav sin kontroversielle brevroman. Man kan gøre sig overvejelser 

over, om han var en usædvanlig moderne mand, eller hans syn på døtrenes fremtid var 

af praktisk karakter? Det ser ud til at Arnesen-Kalls „tilrettelagte gerning“ var at blive 

lærerinde, hun underviste sine yngre søskende og fik et honorar for det (Arnesen-Kall, 

1889: 87). 

 

Hendes tilbageblik til skolegangen i Døtreskolen er meget positivt, jf. det hun skriver i 

sine erindringer i slutningen af 1870´erne.  

 

Det er vanskeligt i Nutidens København med de store og omfattende Dannelses-Anstalter, med 

Adgang for Pigebørn til Præliminær-Eksamen, Lærerinde-Eksamen, Artium, o.s.v., at forestille 

sig Smaapigernes Skoleliv for circa 66 Aar siden. Der er i midlertid Grund til at tro, at 

Døtreskolen – for hin Tid at være – var en usædvanlig god Skole. (Arnesen-Kall, 1889: 41)  

 

Hun skriver ydermere: 
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… at Kvinden ikke skulde deltage i de intellektuelle og æsthetiske, de literære Nydelser, men 

være næsten udenlukkende lænket til Køkken, Fadebur og Kælder: det forstod jeg ikke, og det 

har jeg heldigvis aldrig lært at forstaa, hvor høj Pris end jeg sætter på Husligeheden og alle de 

kvindelige Dyder, der skabe og smykke det hyggelige Hjem. (Arnesen-Kall, 1889: 171).  

 

Det havde hun ikke tænkt over i sin barndom, selv om hun ofte hørte sin fader sige „Gid 

Du dog var en dreng! Hvilken Student jeg skulde gøre af Dig“ (Arnesen-Kall, 1889: 

171), det havde heller ikke fået hende til at tænke over forskellen på mænds og kvinders 

stilling i samfundet. Det var først da hun kom til Norge i 1831, at hun fik øjnene op for 

denne forskel. Opholdet i Norge gjorde store indtryk på hende og ændrede hendes syn 

på tilværelsen. Hun ville nu arbejde hårdt for at kunne stå på egne ben, så hun ikke 

skulle gå og spise „nådsens brød,“ som hendes far drillede hende med (Arnesen-Kall, 

1889: 180). Man skal nok tage hendes erindringer med lidt forbehold, idet hun havde 

nærmet sig de 75 år da hun skrev dem. Så det kan nemt tænkes, at nogle af 

erindringerne har fået præg af de dengang moderne diskussioner om „kvindens 

emancipation,“ der allerede havde været i gang i nogle år. Det er dog svært at sige 

hvornår Benedicte Arnesen-Kall skrev sine erindringer, for de går kun til 1857 og blev 

først udgivet i 1889. Hun døde i 1895, 82 år gammel.  

 

Benedicte Arnesen-Kall har uden tvivl haft stor indflydelse på sin islandske familie. 

Hun har været en stor personlighed, hun var forfatter, berejst og ugift. Hun vedholdt 

kontakt med familien både i Danmark, Tyskland og Island. Tvillingerne Páll og Elín 

Briem besøgte hende, mens de studerede i København, og hun støttede Elín Briem da 

hun gik på Zahles Skole (Lbs. 34 NF. Páll Briem). Benedicte Arnesen-Kall besøgte 

Island i 1867 og rejste rundt, bl.a. nordpå, hvor hun besøgte sin faster, familie og venner 

og var til en slægtnings bryllup i Eyjafjörður. Der er en levende skildring af rejsen og 

brylluppet i bogen Smaaskizzer fra en Islandsrejse i Sommeren 1867 (Arnesen-Kall, 

1869-71). 

3.2 Mathilde Fibiger (1830-1872) 
Forfatteren Mathilde Fibiger (1830-1872) regnes for at være den første litterære fortaler 

for kvindefrigørelsen i Danmark. Hun var ansat som guvernante på det tidspunkt, hvor 

hun udgav sin første bog, romanen Tolv Breve, i 1850, kun nitten år gammel. Hun 

brugte pseudonymet Clara Raphael (Helleberg, 2015:175). Romanen blev udgivet af 
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den kendte dramatiker og professor Johan Ludvig Heiberg (1791-1860). I forordet skrev 

han bl.a., at protagonisten Claras ånd spirede som „en Passionsblomst, der er plantet i 

en Kaalhave“ (Heiberg, 2007: 10)  

 

På den tid var det almindeligt for kvindelige skribenter at skrive i brevform, hvilket 

også er tilfældet i Tolv Breve, hvor Mathilde Fibiger skriver om „ulighed mellem 

kønnene og kvindernes manglende udviklingsmuligheder“ (Busk-Jensen, 2007). 

Romanen er opbygget af tolv breve, som hovedpersonen, Clara Raphael, skriver til sin 

veninde Mathilde, og der skriver hun om sine ligestillingsidéer og om „Damernes 

Emancipation.“ Når de ligestillingsidéer Mathilde Fibiger fremhæver i sin bog for 170 

år siden perspektiveres, er hendes idéer ikke i overensstemmelse med, hvad der forstås 

ved ordet ligestilling i dag, og langt fra nutidens feministiske briller. Hun så kvindernes 

udvikling som en udvikling af deres egen identitet, eller, som det står i Litteraturens 

Veje, så var der tale om, at den „åndelige befrielse og den emancipation, som bogen 

udtrykker, gælder ikke kvindernes sociale position eller politiske rettigheder, men 

kvindens åndelige frihed til at tænke selv og til at realisere det potentiale hun 

indeholder“ (Fibiger og Lütken, 2014: 202). Mathilde Fibigers ideer handlede ikke om 

politiske engagement eller deltagelse i magtstrukturen, hverken om nutidens 

kvindefrigørelse, eller den politiske kamp for kvindefrigørelse eller stemmeret, det skete 

på et senere tidspunkt. Men det handlede om, at kvinder selv kunne bestemme over eget 

liv, at de skulle kunne uddanne sig og udvikle sig på lige fod med mænd og være til 

nytte for samfundet. Det var den åndelige udvikling og selvbestemmelse over eget liv, 

der var det vigtigste. I de tolv breve skriver titelpersonen, Clara Raphael, en fortælling 

om sit liv som guvernante hos en familie på landet. For at give et eksempel på tonen i 

Claras tanker så skriver hun efterfølgende i det tredje brev:  

 

For første Gang i mit Liv føler jeg Sorg over at jeg ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst 

er ikke vort Liv mod deres? Er det med Rette at de halve Mennesker er udelukkede fra al 

aandelig Beskæftigelse? Eller har virkelig Vorherre skabt os af ringere Stof end Mændene {…} 

saa vi maae lade os nøie med automatmæssigt at udføre det trivielle Arbeid, der er os anviist i 

Livet? (Fibiger, 2007: 31).  
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Fibiger fik ikke noget videre medhold med sine ideer, bortset fra nogle få kvinder. Både 

den polititiske venstre og højre fløj reagerede kraftigt på hendes tanker, om at 

samfundet burde og kunne bruge de kvinder, der ønskede at uddanne sig og leve som 

mænd. Den førstnævnte, venstre fløjen, havde ikke brug for „emancipatoriske 

middelklassekvinder,“ og den sidstnævnte, dvs. højrefløjen, afviste hendes ideer med: 

„… at kvinderne skulle blive i den kønsrolle, som var mest praktisk for mændene“ 

(Helleberg, 2015: 176). Heraf må det være ganske klart, at det var problematisk at 

fremkomme med så kontroversielle idéer, som Fibiger gjorde i midten af 1800-tallet. 

Umiddelbart ser romanen ikke ud til at have haft nogen større indflydelse på debatten 

om kvinders frigørelse, men den har formodentlig dannet et vist grundlag og ryddet 

vejen til senere diskussioner om kvinders muligheder for til at få en uddannelse og 

realisere sig selv.  

 

Romanen fik en ret kraftig modtagelse, men det stod kun på i kort tid. Der udviklede sig 

en stor offentlig litterær debat i medierne i 1851, og debatten blev ligefrem kaldt en 

„fejde“ (Helleberg, 2015: 176). Romanen fik en del varieret kritik, i alt 25 indlæg i 

aviser og tidsskrifter, og der blev brugt karikaturer i debatten. Martin Zerlang nævner i 

sin artikel, „Kvinder og Karikatur“ tre kvindelige forfattere, Mathilde Fibiger, Thit 

Jensen og Suzanne Brøgger og deres litteratur som eksempler, der beretter han, at: „I de 

komiske genrer har kvinden altid indtaget en privilegeret plads, især når hun sætter 

spørgsmålstegn ved sin plads“ (Zerlang, 2012: 1). Zerlang giver ydermere en forklaring 

på, hvordan karikaturer og komik blev brugt som våben mod kvindefrigørelsen, især når 

„kvinder trængte ind på mandlige enemærker vakte det tydeligvis en frygt“, som ifølge 

karikaturtegneren truede selve mandens manddom. Men med komikkens våben var der 

måske mulighed for at slå angrebet tilbage“ (Zerlang, 2012: 2).  

 

Skønt den kraftige offentlige debat, lykkedes det ikke Fibiger at slå angrebet tilbage 

eller at gøre sig videre gældende som forfatter. Hun skrev to bøger til, En Skizze efter 

det virkelige Liv i 1853 og Minona i 1859, men de blev ikke nogen videre succeser. Hun 

kunne ikke leve af forfatterskabet, og hun opnåede ikke at blive økonomisk selvstændig. 

Mathilde Fibiger blev senere uddannet til telegrafist, og derefter blev hun ansat ved Den 

Danske Statstelegraf i Helsingør i 1866. Hun blev således Danmarks første kvindelige 

telegrafist og den første kvindelige tjenestemand (Helleberg, 2015: 180).  
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3.3 Magnús Eiríksson - frater (1806-1881)  
En af de mangfoldige reaktioner på Mathilde Fibigers roman var en bog, ligeledes 

skrevet i brevform, som svar til Clara Raphael. Den blev skrevet af den islandske teolog 

og forfatter Magnús Eiríksson (1806-1881). Han rejste til København i 1831 og tog 

afsluttende eksamen i teologi i 1837, derefter boede han i København resten af sit liv. 

Han brugte ligeledes pseudonym og bogen blev udgivet i København i 1851 under titlen 

Breve til Clara Raphael fra Theodor Immanuel (Magnús Eiríksson, 1851). Den 

indeholder 8 breve til Clara Raphael, hvor forfatteren adresserede hende som søster. I 

brevene diskuterer han flere af Clara Raphaels religiøse synspunkter, som ikke vil blive 

drøftet her, og kvinders rettigheder, hvor han på mange måder var enig med Clara 

Raphael. Han mente, at kvinder skulle kunne udvikle sig og have de samme 

uddannelsesmuligheder som mænd, og han skrev bl.a. i brev nummer to: „Jeg mener 

vel, ligesom Du at Kvinden baade kan og bør emanciperes, det er, blive noget Andet og 

Mere for Samfundet, for hele Menneskeheden, end hun endnu er“ (Magnús Eiríksson, 

1851).  

 

Magnús Eiríksson var en af de første mandlige fortalere for kvinders rettigheder, men 

det er svært at gøre sig klart, hvilken betydning hans ideer havde i samtidens 

meningsudveksling om kvinders „emancipation“ i Danmark og Island. Jóhanna 

Þráinsdóttir understregede Magnús Eiríkssons indflydelse i sin artikel „Gleymdur 

liðsmaður kvenna“ („En glemt forkæmper for kvinder“)14 (Jóhanna Þráinsdóttir, 1997: 

4). Der skriver hun, at Magnús Eiríksson var en banebryder, og at han ydede et 

enestående bidrag til kvindefrigørelsen, idet han var den første mand i Norden til at 

udgive et værk, som forsvarede kvindefrigørelsen, og derved blev han en ihærdig 

forkæmper mod undertrykkelse af kvinder (Jóhanna Þráinsdóttir, 1997: 4). Magnús 

Eiríksson brugte mange af de samme argumenter for kvinders rettigheder, som John 

Stuart Mill brugte knapt 20 år senere (1869). Disse argumenter var ikke helt nye, de var 

allerede blevet vejret i A Vindication of the Rights of Woman fra 1792, skrevet af den 

engelske filosof og forfatter Mary Wollstonecraft. Hendes bog handler om kvinders 

rettigheder, de skulle have samme muligheder til at uddanne sig som mænd, og de 

skulle kunne deltage i politik, deltage i arbejdslivet og være økonomisk uafhændige. For 

 

14 Artiklen af Jóhanna Þráinsdóttir blev publiceret i et søndagsblad til Morgunblaðið, Lesbók 
Morgunblaðsins. 
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at opnå demokrati skulle mænd og kvinder være jævnbyrdige (Eyja Margrét 

Brynjarsdóttir, 2016: 19).  

 

Fejden om „De Tolv Breve“ aftog hurtigt og var over i løbet af et halvt år. Det ser ikke 

ud til at have været megen offentlig diskussion om fejden eller kvinders situation i de 

efterfølgende år, hverken i Danmark eller Island. Det er ikke klart, om Magnús 

Eiríkssons bog overhovedet nåede til Island i årene efter udgivelsen. Ved gennemgang 

af hans brevsamling findes der ingen spor af omtale om fejden, dvs. i de breve, der var 

muligt at tyde og ikke handlede specielt som teologiske emner.15 I brevsamlingen findes 

der papirer, hvor navnet Clara Raphael forekommer gentagne gange, og det er meget 

muligt, at det er et udkast til bogen eller nogle tanker han har nedskrevet i forbindelse 

med denne (Lbs. 1464, 4to).16 Det er blevet skrevet en hel del om Magnús Eiríksson 

efter 1997, og det ser ud til at nutidens forskere har fået en øget interesse for hans 

argumenter både vedrørende teologien og „kvindens emancipation.“ Ved søgning i flere 

forskellige islandske aviser, der blev udgivet i 1852 og 1852, findes der hverken 

antydningen af en diskussion om Breve til Clara Raphael fra Theodor Immanuel, eller 

omtale af bogen og den såkaldte fejde. Der ser ud til at have været fuldkommen tavshed 

om bogen, eller måske kendte man ikke noget til den i Island. Årsagen kan være, at 

forfatteren var anonym. Bogen blev først erhvervet af Nationalbiblioteket i Island i 

1911.17 Måske blev bogen og fejden nævnt for første gang i bladet Heimdallur fra 1884, 

hvor der kun står at Magnús Eiríksson har talt Mathilde Fibigers sag om kvinders 

rettigheder (Björn Bjarnarson, 1884: 99).  

 

Man kan betragte Clara Raphael fejden fra mange sider og det gør bl.a. Benedicte 

Arnesen-Kall (1889), da hun skrev om Clara Raphael fejden knapt 40 år senere. Der 

siger hun, at trods alt var Mathilde Fibiger den første danske kvinde, der spillede en 

 

15 I Magnús Eiríkssons brevsamling er en mængde breve om teologiske emner, de blev ikke studeret 
hverken dem der blev skrevet før 1850, eller efter 1852.  
16 I Lbs. 1464, 4to findes 10 blade og et folioark meget tætskrevet på begge sider, hvor navnet Clara 
Raphael forekommer gentagne gange. Det ser ud til at kunne være et udkast til bogen, men da den er så 
tætskrevet, og skriften til tider utydelig, vil det være et tidskrævende arbejde at undersøge disse 
håndskrevne sider nærmere og sammenligne dem med bogen, som er trykt med gotisk skrift. Det kunne 
være interessant at undersøge disse papirer nærmere, men det ligger udenfor opgavens formål. 
17 Bogen Breve til Clara Raphael fra Theodor Immanuel, findes på Nationalbiblioteket i Reykjavík. Den 
blev erhvervet i 1911, der findes ingen ejerhistorie, derfor mente bibliotekaren at den må have været 
anskaffet ved køb, men det er ikke noteret.  
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aktiv rolle i kvindesagen og hun havde „… givet sit Hjerteblod for et Principspørgsmål 

som hun vel ikke mægtede at løse, eller i længden bære frem, og hun har standhaftigt 

taalt de mange bitre Udfald, de mange misforståelser og Krænkelser, hvormed man 

overvældede den unge forfatterinde“ og ydermere at hun havde taget „det første 

spadestik i en haard Jordbund,” det måtte ikke gå i glemmebogen (Arnesen-Kall, 1889).  

3.4 Júlíana Jónsdóttir (1838-1917) og Torfhildur Þ. Hólm (1845-1918) 
Netop samme år som Fibiger udgav sin roman i 1850, udkom den første islandske 

roman, Piltur og stúlka, skrevet af sysselmanden og forfatteren Jón Thoroddsen (1818-

1868). Der gik godt et kvart århundrede, inden den første bog skrevet af en kvinde, blev 

udgivet i Island. Det var Stúlka, som udkom i 1876, en samling digte skrevet af digteren 

Júlíana Jónsdóttir (1838-1917). Den historiske roman, Brynjólfur Sveinsson biskup fra 

1882, skrevet af Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm (1845-1918), var den første roman der 

blev udgivet i Island. I et brev, som hun skrev ved århundredeskiftet, ytrede hun sin 

mening om, at hun var den første kvinde i Island som „… naturen dømte til at høste de 

sure frugter af de gamle, rodfæstede fordomme mod litterære damer“18 (Gerður 

Steinþórsdóttir, 2008: 135). Foruden at være den første islandske kvinde der udgav en 

roman, udgav hun et litterært tidsskrift, Draupnir, i atten år. Torfhildur Hólm skrev flere 

historiske romaner, hun nedskrev og samlede folkesagn m.m., og blev dermed den 

første islænding, der kunne leve af sit forfatterskab. Det islandske Alting tildelte hende 

et forfatterstipendium i 1891, hvorved hun blev den første islandske kvinde, som fik 

denne form for anerkendelse. Der blev dog protesteret imod at give en kvindelig 

forfatter en offentlig støtte, både i aviser og på Altinget (Merkir Íslendingar, Torfhildur 

Hólm, 2019). Stipendiet blev halveret et par år senere og derefter kaldt enkestøtte 

(Gerður Steinþórsdóttir, 2008: 140). Torfhildur Hólm søgte privat timer i engelsk og 

håndarbejde i Reykjavik og rejste derefter til København, hvor hun videreuddannede sig 

i samme fag. Gerður Steinþórsdóttir påpeger, at der kan fornemmes en indflydelse fra 

det 19. århundredes kvindefrigørelsestanker i nogle af Torfhildur Hólms noveller, hvor 

ligestilling i ægteskabet og kvinders uddannelse bliver diskuteret (ibid: 139). 

 

18 Den islandske version: „… náttúran dæmdi til þess að uppskera hina beisku ávexti gamalla, rótgróinna 
hleypidóma gegn litterærum dömum.“ 
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3.5 John Stuart Mill og Georg Brandes 
Der er mærkværdigt, hvor begrænset omtalen er i tiden mellem 1850-70, om 

kvindepolitiske emner i islandske medier og kvindelitteratur. Det ser ud til at intet 

skelsættende har fundet sted angående kvinders muligheder til uddannelse. Det er først i 

1870erne, der kommer gang i udviklingen af disse forhold. Kilderne viser, at kvinder nu 

begyndte at organisere sig og diskutere og udveksle synspunkter, om hvorledes de 

kunne forbedre kvinders forhold mht. til at fremme kvinders adgang til uddannele, fx 

var Þóra Melsteð allerede begyndt at planlægge en skole i 1861.  

 

I nogle sammenhænge kan konstateres indflydelse fra den engelske filosof John Stuart 

Mill (1806-1873), der i 1869 skrev det kendte værk Kvindernes Underkuelse19 (Mill, 

2003). Mill var optaget af menneskers frihed, og i den forbindelse pegede han på 

kvindernes undertrykkelse. Han argumenterede for kønnenes ligeberettigelse og beskrev 

kvindernes undertrykkelse som en social uretfærdighed, at kvinden var undertrykt 

mandens vilje, hendes tilværelse bestod i at sørge for mand og børn, og at hun nærmest 

var en frivillig slavinde for sin mand. Kvinder var opdraget fra barndommen af til at 

anse sig selv som mindre værd end mænd. Disse forhold var blevet til en tradition, som 

bød at kvinden skulle være manden underdanig, og det føltes nærmest som at stride 

imod naturen (Mill, 2003: 69-92). Ydermere udtrykte Mill, at der burde findes en 

ordning, hvor der var fuldkommen egalitet mellem kønnene, hvor hverken manden eller 

kvinden havde nogen fordele eller magt. Bogen har uden tvivl været kendt i Island, før 

den blev udgivet i en islandsk oversættelse (1900). Det kan man se af Páll Briems og 

Bríet Bjarnhéðinsdóttirs forelæsninger i henholdsvis 1885 og 1887, hvor det er tydeligt 

at de havde kendskab til Mills værk og synspunkter (Páll Briem, 2003: 324; Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 2003: 357). Det er kendt, at bogen fandtes i nogle få eksemplarer, 

både på dansk og engelsk i Island, før 1882 (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011: 193). 

Mills bog er uden tvivl blevet diskuteret i samfundet i det mindste af tilhørerne til 

ovennævnte forelæsninger, de blev også diskuteret i lærde miljøer i Danmark, og det er 

ikke usandsynligt at nogle islændinge har kendt til hans filosofi. 

 

Georg Brandes (1842-1927), den danske litteraturkritiker og samfundsdebattør, 

oversatte Kvindernes Underkuelse til dansk, og skrev forord til den samme år som den 

 

19 Engelsk: On the Subjection of Women. 
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udkom i England. Han havde stor indflydelse i Danmark og oversættelsen ændrede 

debatten. Georg Brandes var det „moderne gennembruds“ foregangsmand, idet han 

gjorde oprør mod romantikkens litterære tradition i Danmark. Han holdt offentlige 

foredrag og opfordrede forfattere til at „sætte problemerne under debat,“ dvs. de skulle 

diskutere tidens problemer, som man gjorde det i Europa. Der behandlede forfattere 

aktuelle emner i deres litterære værker, bl.a. om forholdet mellem de to køn, 

ejendomsforhold, religion og samfundet (Fibiger og Lütken, 2014: 208). 

Forelæsningerne, „Hovedstrømninger i det nittende aarhundrede,“ blev til i alt seks, og 

de blev holdt i årene 1871-73. Disse forelæsninger vakte stor omtale, og Georg Brandes 

var „exponent for en litterær og åndelig fornyelse i dansk kulturliv“ (Thellufsen, 2011). 

Georg Brandes indflydelse i Island var ikke kun gennem læsning af hans oversættelse af 

Kvindernes Underkuelse, for der blev også skrevet om ham i islandske medier.20  

3.6 Refleksion 
Kvindelige forfattere begyndte at skrive kontroversielle romaner i 1800-tallet, de skrev 

fra en ny synsvinkel, kvinders erfaringsverden, det drejede sig om problematikken 

omkring deres åndelige udvikling, uddannelse og ret til at bestemme over sig selv. De 

bragte hverdagsliv, ægteskab og utroskab på banen, emner, der ikke før var blevet 

diskuteret offentligt dengang. Det vakte stor opsigt, og det blev taget op til debat på 

mange fronter i samfundet.  

 

4 Kvindelige professioner i 1800-tallet 
Der var kun nogle få felter, der var helt kønsbestemte, såsom alt arbejde der vedrørte 

husholdningen og fremstilling af mælkeprodukter. Det gælder dog ikke for jordemødre, 

for der var enkelte mandlige jordemødre.  

4.1 Jordemødre 
Det første kvindelige profession, der blev accepteret i Island som sådan var 

jordemoderarbejde. Fra første tid, eller fra 1537, havde præsterne ansvaret for 

undervisningen af jordemødre ifølge en „ordinans“21 fra Kong Christian III (Anna 

 

20 Der er skrevet om forelæsningerne i Skírnir 46. årg. 1872, s. 151. I bladet Gönguhrólfur 1. årg. nr. 4-5 

fra 1873 er citeret fra „Hovedstrømninger fra det nittende århundrede“ af Georg Brandes. I tidsskriftet 

Heimdallur 1. årg. nr. 3 fra 1884, findes en artikel om Georg Brandes.  
21 Et gammelt ord som betyder forordning eller lov ifølge Ordbog over det Danske sprog (ODS). 
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Sigurðardóttir, 1985: 438).22 Fra 1760 blev undervisning i „jordemoderkunsten og 

videnskab“ påbudt (Ljósmæður á Íslandi 1984b: 19). Landslæge Bjarni Pálsson (1717-

1779) var den første læge, som fik til opgave at undervise i jordemoderkunsten i 1760. 

Undervisningen fandt sted i Nesstofa, den første lægeklinik i landet (Kolbrún S. 

Ingólfsdóttir, 2003: 1). Han ansatte i 1761 en dansk jordemoder, Margrethe K. 

Magnússen, til at sørge for den praktiske undervisning. Danske jordemødre sørgede for 

den boglige undervisning, men de var ikke pålagt at påtage sig den praktiske del af 

faget, eleverne tog derfor den afsluttende eksamen uden at have fået nogen praktisk 

undervisning eller at have overværet en fødsel (Anna Sigurðardóttir, 1984: 188).  

 

Den første eksamen i jordmoderkunsten under den nye ordning tog Rannveig Egilsdóttir 

i 1768, og det var den allerførste kompetencegivende uddannelse og erhverv, en kvinde 

kunne få i Island. Jordemødre blev de første kvindelige embedsmænd, og de fik løn fra 

det offentlige allerede fra 1766 (Helga Þórarinsdóttir, 1984: 7). Lønnen skulle dække 

omkostningen for fattige kvinder, mens de bedre stillede skulle yde en rimelig betaling 

for jordemoderassistancen. Den første lov om jordemødre blev vedtaget i 1875. Der var 

ganske få jordemødre i landet, og der var for det meste to i Reykjavik indtil 1914, da én 

til blev ansat. Kvinderne skulle helst være gifte og have fået børn, det samme gjaldt for 

Jordemoderskolen i København. Loven blev ændret i 1895, og nu skulle alle 

jordemødre have undervisning og eksamineres enten af den læge, der underviste i 

fødselshjælp ved Lægeskolen i Island, eller på Fødselsanstalten i København. Denne 

ordning var gyldig indtil Jordemoderskolen i Island (Yfirsetukvennaskóli Íslands) blev 

oprettet i 1912. I året 1900 blev der uddannet 12 jordemødre (Helga Þórarinsdóttir, 

1984: side 21 og 33). Der var ligeledes 12 elever i den første årgang i den nye skole i 

1912 og nu var uddannelsen blev udvidet til seks måneder. Jordemødrene organiserede 

sig i 1919, og de oprettede Den islandske jordemoderforening (Ljósmæðrafélag 

Íslands), som derpå blev den første faglige forening for kvinder i Island (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1977: 57). 

Toogtyve år gammel rejste Þórunn Björnsdóttir (1859-1935) til Reykjavik med 

tilladelse af faderen, en anbefaling af sysselmanden og et løfte om et 

jordemoderembede. I slutningen af 1882 tog hun den afsluttende jordemodereksamen 

 

22 Anna Sigurðardóttirs henviser til Íslenskt fornbréfasafn X. bind, s. 153-154 og 210-211, vedrørende 
præsternes ansvar for jordemoderundervisningen.  
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hos landslæge Schierbeck. Hun arbejdede i nogle år og håbede på at rejse til 

København, med landslægens opbakning. Det endte med at Landshøvdingen søgte en 

plads for hende, og hun fik en videreuddannelse ved Fødselsstiftelsen på Rigshospitalet 

i København i 1890-1891, hvorfra hun tog den afsluttede eksamen i 1891 (Ljósmæður á 

Íslandi, 1984a: 678). Ved hjemkomsten fik hun embede i Þingvallasveit, et område, 

som gav en meget ringe løn. Hun var videbegærlig og læste udenlandske bøger om 

fødselsteori. I 1929 udkom hendes bog Nokkrar sjúkrasögur (Nogle Sygehistorier), hvor 

hun beskrev sit otium, og hvad hun kom ud for i sit arbejde.  

 

Da Þórunn Björnsdóttir bosatte sig i Reykjavik i 1897, tilbød hun undervisning i 

praktisk jordemoderhjælp. Det førte til, at hun også begyndte at undervise i de boglige 

fag, og hun gav privat undervisning til dem der trængte til ekstra hjælp. Hun blev 

fastansat som lærer i jordemoderfaget i 1912, hvor hun underviste indtil 1930. Desuden 

fik hun en stilling som embedsjordemor for Reykjavik. Þórunn Björnsdóttir stod i 

spidsen for forbedrede arbejdsforhold for jordemødre og øget undervisning, så længe 

hun beskæftigede sig med faget. Henimod slutningen af 1800-tallet var mangel på 

hygiejne et stort helsetruende problem og derfor blev behovet for hygiejne sat på 

dagsordenen og formidlet gennem flere udgivelser såsom Kvennafræðarinn af Elín 

Briem fra 1889. I takt hermed blev der lagt vægt på, at jordemødre nu brugte 

rensemidler som lysol og karbol, og de optog en grundig håndvask (Ljósmæður á 

Íslandi, 1984b: 255). Det har ikke været et nemt arbejde, de skulle ofte rejse langt og 

være længe væk hjemmefra. Der var ikke mange kvinder der kunne leve af 

jordemoderprofessionen, da der kun var få stillinger i landet. 

4.2 Mejersker23 
En anden kvindelig profession, der blev almindelig accepteret omkring 1850, var 

mejeriuddannelsen. Danmark var længere fremme i produktionen af mælkevarer, og 

derfor var kontakten med Danmark afgørende for mejeriuddannelsen i Island. Flere 

kilder fortæller om kvinder, der rejste til Danmark og blev uddannet i behandling af 

 

23 Her er valgt at bruge det gammeldags ord mejerske for en mejeriuddannet kvinde, for ikke at 
forveksle det med ordet mejerist som blev brugt i det tyvende århundrede hvor det hovedsagelig var 
mænd der blev mejerister. I ODS (Ordbog over det danske Sprog) står der at ordet betyder en 
„faguddannet kvinde, der beskæftiger sig med fremstilling af ost, smør o. lign.“ Desuden at „den 
faguddannede mejerske er en af det nittende århundredes fremtoninger, der kom og svandt med 
denne.“  
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mælk og fremstilling af mælkeprodukter. Der var også nogle kvinder, der havde 

uddannet sig i andre fag, som søgte undervisning i mejeriuddannelsen. Den Kongelige 

Landbrugsforening i Danmark drev en uddannelse for mejersker i perioden 1837-1875, 

eller indtil andelsmejerierne overtog produktionen. Sigríður Magnúsdóttir rejste til 

Danmark i 1858, hvor hun lærte at behandle mælk og fremstille ost og smør (Guðjón 

Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013). Hun lærte nye metoder såsom at afkøle mælken, salte 

smørret og opbevare det i valnøddetønder. Hun blev ansat på en gård, Möðrudalur á 

Fjöllum, og hendes smør blev så fint, at det kunne eksporteres til Danmark. På gården 

blev der i nogle år afholdt kurser, hvor Sigríður Magnúsdóttir underviste i fremstilling 

af mælkeprodukter (Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013: 413). Dette medførte at 

flere fulgte i kølvandet, i årene fremover. Bjarni Guðmundsson (2016: 14) beretter i sin 

bog Konur breyttu búháttum (Kvinder ændrede gårddriften), at der er fundet frem til 13 

kvinder, der rejste til Danmark for at lære produktion af mælkeprodukter. Nogle af 

kvinderne fik offentlig støtte til rejsen. I Elín Briems bog (1891: 136) findes der en 

vejledning om produktion af ost og mælkeprodukter mm.  

 

I 1899 skrev Sigurður Sigurðsson (1864-1926), landbrugskandidat, en artikel i det to år 

gamle islandske landbrugstidsskrift Búnaðarritið, om mejerier i Danmark og Norge. 

Deri opfordrede han islandske landmænd til at oprette mejerier. Hans artikel vakte stor 

interesse. Sigurður Sigurðsson havde uddannet sig i Danmark i årene 1897-99, med 

særlig vægt på mejeriebrug (Lýður Pálsson, 1988: 73). På det tidspunkt var 

andelsbevægelsen allerede begyndt at gøre sig gældende i Danmark, og det første 

andelsmejeri blev oprettet i Hjedding i Vestjylland i 1882. På grund af lave kornpriser, 

ændrede landmændene deres landbrug fra kornavl til griseavl og smørproduktion. 

Landmændene måtte forbedre deres produktion for at opnå de samme høje priser på 

deres smør, som herregårdene fik (Feldbæk, 2010: 213).  

I 1900 blev Hans Grønfeldt Jepsen (1873-1945), en nyuddannet kandidat (agronom) fra 

Ølgod i Jylland, hyret til at oprette og lede en ny mejeriskole på Hvanneyri i Island. 

Skolelokalerne var ikke klare til brug, da Grønfeldt ankom, og derfor rejste han rundt i 

landet og observerede landbruget og underviste på gårdene, bl.a. i en ny malkemetode. 

Den første mejeriskole, Mjólkurskólinn á Hvanneyri, blev oprettet i november samme år 

og uddannelsen, som var forbeholdt kvinder, skulle vare i 3 måneder (Lýður Pálsson, 

1988: 77). Det første år var der kun én elev på skolen, men det ændredes hurtigt, og 
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snart kunne skolen ikke optage alle de unge, der ønskede at stå i lære. 

Adgangsbetingelser til mejeriskolen krævede, at eleverne skulle være fyldt 18 år, de 

skulle kunne læse, skrive nogenlunde og regne, dvs. de skulle kunne mestre addition, 

fradrag, multiplikation og division, være sunde og holde en god orden. Undervisningen 

var gratis, men eleverne skulle betale 75 kroner for kost og logi (Bjarni Guðmundsson, 

1994: 2). Desuden gjorde Grønfeldt særlige krav til elevernes arbejdstøj, som var i 

overensstemmelse med den tids moderne krav om hygiejne. Tøjet skulle være nemt at 

vaske, og der skulle bruges specielt tøj. Til mælkeproduktionen skulle eleverne have to 

sæt klæder, med korte ærmer, og nederdelen måtte ikke nå ned til gulvet. Desuden 

skulle de have mange hvide forklæder og en hovedbeklædning til at dække håret med. 

De skulle bruge træsko, fordi islandske sko ikke duede, de blev våde. Disse 

påklædningskrav skildrede Grønfeldt i sin artikel „Mjólkurskólinn,“ i bladet Ísafold fra 

1901 (Grønfeldt, 1901: 170). Skolen blev så småt forlænget til 8 måneder, og der blev 

undervist i nye fag, såsom menneskets legeme og gymnastik (Bjarni Guðmundsson, 

1994: 2). Det viser sig ved nærlæsning af mejerskernes arbejde, at de skulle kunne 

holde et udførligt regnskab over produktionen, udføre en måling af fedtindholdet i 

mælken og måle den mængde, hver en gård bragte til mejeriet og til sidst hvor meget 

smør og valle, der blev produceret.  

 

Det var et kvindearbejde at malke køerne, og det blev ligeledes et kvindearbejde at 

fremstille mælkeprodukterne. En af de første kvinder til at styre et mejeri var Guðrún 

Ólafsdóttir (1856-1931), fra Páfastaðir i Skagafjörður i det nordvestlige Island. Hun 

rejste hjemmefra for at lære mejerikunsten på det andet hold, der blev oprettet på 

Hvanneyri. Efter hjemkomsten begyndte hun at producere smør. På gården fandtes der 

udstyr som fedtmåler, en maskine til at ælte smørret, en vægt og en centrifuge. Disse 

apparater blev drevet af håndkraft. Det første år blev der produceret 336 kg smør, som 

blev solgt til København til en god pris, så kvaliteten må have været god. Dette mejeri 

blev dog kun drevet i seks år (Aðalheiður B. Ormsdóttir, 1999: 80). Der blev oprettet 

flere små mejerier på gårdene rundt omkring i landet, men de blev kun drevet i en kort 

tid. Den florissante periode var mellem 1905-1913, og derefter begyndte det at gå ned 

ad bakke, for der blev ikke eksporteret nogen mælkeprodukter til Danmark under den 

første verdenskrig. Da de store elektriske maskiner kom og der blev oprettet mejerier, 

det første i 1927, ophørte mejeriarbejdet med at være kvindearbejde.  
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Det må påpeges at disse mejerier kun blev drevet om sommeren, så kvinderne kunne 

ikke tjene til deres levebrød som mejersker. Det krævedes af en mejeribestyrerinde, at 

hun kunne lave smør og udføre anden behandling af mælk og have fået en attest derpå 

(ibid: 116). Foruden mejeriuddannelsen havde mange af kvinderne også læst ved 

kvindeskolerne. Mejeribestyrerinde var et selvstændigt og godt lønnet arbejde, som var 

eftersøgt. Kvinderne fik betalt i kontanter, som de må have anset som en stor fordel, for 

det var småt med kontanter i samfundet (ibid: 96). Mælkeskolen på Hvanneyri brændte 

ned i 1903 og flyttede tre år senere til en nærliggende gård og hed derefter 

Mjólkurskólinn á Hvítárvöllum. Skolen blev drevet i 18 år, og der blev i alt uddannet 

192 mejersker. Det var et helt nyt arbejdsfelt for kvinder, der antagelig gav dem 

mulighed for en vis selvstændighed og en delvis mulighed for at kunne forsørge sig 

selv. Aðalheiður Ormsdóttir skriver, at der kun findes nogle få kilder om de kvindelige 

mejerskers arbejde, og at hun kun fandt frem til nogle få kvinder der kan dokumenteres. 

Det er kendt, at der generelt ikke findes mange kilder om særlige kvindeerhverv, der er 

en sær tavshed omkring dem. Det er ret almindeligt at se skrevet i diverse kilder, om at 

en kvinde rejste til Danmark for at få en uddannelse, men intet om hvad hun lærte, hvor 

eller hvornår.  

4.3 Væversker 
I 1800-tallet var fiskeri og landbrug de to hovederhverv i Island, men helt fra 

middelalderen har uldtilvirkning også været et vigtigt erhverv, som var stærkt forbundet 

med landbruget. Der blev eksporteret vadmel, der for det meste blev fremstillet i 

hjemmene af kvinder. Eksporten blev med tiden mindre og ulden blev hovedsagelig 

brugt på hjemmefronten.  

 

I 1752 blev de De Nye indretninger oprettet, et foretagende der skulle fremme 

fagkundskaber og industrialisering på flere felter, fx at udvinde svovl, forbedre 

jordbrug, behandling af skind og fremstilling af reb mm. En uldfabrik blev oprettet og 

blev drevet indtil 1803 (Hrefna Róbertsdóttir, 2001). Ti islændinge lærte behandling af 

uld og vævning ved denne fabrik, men mange flere, ca. 26, fik økonomisk støtte fra den 

danske regering til at rejse til Danmark for at lære de forskellige metoder, der blev brugt 

ved at spinde uld og vævning. Både mænd og kvinder tog af sted og læretiden var 3-4 

år. Ved afslutning af læretiden fik mændene en vævestol og kvinderne fik to 
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spinderokke, når de rejste hjem (Lýður Björnsson, 1997: 179 og 181). Det er ikke kendt 

hvor mange, der vendte tilbage, men flere af dem blev i Danmark især de, der var gode 

til deres arbejde. Der blev importeret nye vævestole, spinderokke og andet tilbehør, som 

var et stort fremskridt i fremstillingen af uldvarer. I Danmark blev der lagt vægt på at 

behandle hør og væve linned, men disse råvarer fandtes ikke i Island, men derimod 

masser af uld, så det ville have været mere relevant, at de havde fået undervisning i 

behandling af uld. Af den grund bidrog disse kundskaber ikke til det store fremstød i 

uldproduktionen i Island (Lýður Björnsson, 1997: 218). Det må dog antages at de 

færdigheder og moderne værktøj kvinderne bragte med hjem, har været af stor 

betydning for mange gårde der fremstillede uldvarer. Fremstilling af uldvarer var 

udbredt på gårdene og blev udført såvel af mænd som kvinder i 1800-tallet.  

 

Det var først i slutningen af 1800-tallet, at nye arbejdsforhold medførte at kvindelige 

arbejdere begyndte at organisere sig med hensyn til arbejdsforhold og løn. Det skete da 

industrialiseringen holdt sit indtog i Island og moderne industrielle fabrikker blev 

oprettet. Uldfabrikken Álafoss i nærheden af Reykjavik blev oprettet i 1896 og en anden 

udenfor Akureyri i 1897, og der fik kvinder beskæftigelse på lige fod med mænd 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1977: 55). 

4.4 Refleksion 
Her ovenfor er givet nogle få eksempler på det arbejde, kvinder kunne få i perioden 

1800-1920, og de vilkår der fulgte. Kvinders position i samfundet i 1800-tallet var 

primært begrænset til hjemmets livsbetingelser. De havde så godt som ingen 

valgmuligheder, de kunne ikke selv bestemme over deres liv, de kunne ikke følge en 

uddannelse og udvikle deres evner. Mange fik en ringe eller ingen uddannelse,24 der var 

kun få skoler indtil den sidste del af 1800-tallet. Det ændrede sig med grundlæggelsen 

af flere og flere skoler henimod århundredeskiftet. Hvad kvindernes lyst til uddannelse 

angår, begyndte den for alvor at gøre sig gældende i den sidste halvdel af 1800-tallet. 

De blev klar over at de selv måtte tage hånd om sagen, hvis de ønskede ændringer.  

 

 

24 Hvad grunduddannelse angår gjaldt det samme for en stor del af den mandlige befolkning. 
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5 De første kvindeforeninger i Island og deres indflydelse på 

uddannelse 
I de sidste årtier af 1800-tallet begyndte kvinder at organisere sig og stifte foreninger. 

De satte kvindesager på dagsordenen og delte erfaringer. De fleste foreningers formål 

var at fremme medlemmernes kundskaber, i alt hvad der vedrørte det huslige arbejde. 

De bragte et nyt emne på bane, som var uddannelse og oprettelse af kvindeskoler, de 

sikrede sig tilhængere og startede indsamlinger til formålet.  

5.1 Den første kvindeforening  
Kvinder i Skagafjörður blev tilskyndet til at mødes på grund af en lille bog med titlen 

Nogle ord om hygiejne på 45 sider, udgivet i 1867. Bogen blev udgivet på bekostning af 

den engelske grevinde A. De Noialles. Af bogen fremgår det, at grevinden lod den 

skrive efter at have hørt om Dr. Garth Wilkinsons besøg i Island og hans skildring af det 

griseri, han oplevede der (Jón A. Hjaltalín, 1867: 40). Det er kendt fra mange rejsebøger 

at islændinge er skildrede som beskidte og klædt i snavset tøj, og deres gårde og 

omgang med madvarer uhygiejnisk. Forfatteren er ikke nævnt i bogen, men regnes for 

at være Jón Andrésson Hjaltalín (1840-1908),25 forfatter og altingsmand. Denne lille 

bog blev optakten til, at en gruppe kvinder mødtes for at diskutere bogens opfordringer, 

og det blev startskuddet til at kvinder begyndte at organisere sig, hvilket skete to år 

senere26 (Í ritlingnum „Nokkur orð um hreinlæti“, 1869: 40; Andre kilder: TV N4 i.d.)   

 

Den første islandske kvindeforening, Kvindeforeningen i Rípurkommune (Kvenfélag 

Rípurhrepps) blev stiftet i 187127 efter to års forberedelser, hvor kvinderne bl.a. 

diskuterede hygiejne og undervisning af børn i læsning og skrivning. Formålet med 

foreningen var bl.a. at forbedre medlemmernes viden angående husholdning, bidrage til 

en forøget undervisning i skrift og regning for børnene, og oprette en fond til køb af 

diverse værktøj til gavn for medlemmerne (Kvennaskóli Húnvetninga 1879-1939: 

Minningarrit, 1939: 10). Det blev hurtigt foreningens store mål at oprette en 

kvindeskole. Medlemmerne begyndte med en indsamling af ressourcer ved hjælp af 

 

25 Bogen findes på internettet, og på den er et stempel fra Harvard College Library, Icelandic Collection. 
Der er forfatteren opgivet som Jón Andrésson Hjaltalín. Han boede i England og København fra 1866-
1871 hvor han skrev og oversatte bøger, bl.a. Orkneyingasaga. 
26 Optakten til foreningen blev belyst i et interview taget af María Björk Ingvadóttir på TV N4. Der 
fortæller Sigríður Sigurðardóttir museumsforstander på Glaumbær i Skagafjörður, om bogens betydning 
for optakten til foreningen.  
27 Stiftelsesåret for Kvenfélag Rípurhrepps regnes nu 1869. 
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sammenskud samt et offentligt stipendium fra landskassen på 100 kroner, som senere 

blev forhøjet til 500 kroner. Denne indsats medførte at det lykkedes dem at oprette den 

første kvindeskole i nord Island i 1877. Den første vinter blev der undervist i Ás i 

Hegranes, og kvinderne modtog undervisning i såvel mundtlige som skriftlige fag. Den 

største vægt blev lagt på håndarbejde, især syning af tøj og brodering, hækling og 

knipling og eleverne fik vejledning i kunsten at lave mad. De mundtlige fag var 

retskrivning, skrivning, regning, dansk og geografi. Det første år blev der undervist i tre 

ni ugers perioder. De første fire år søgte i alt 40 kvinder skolen (ibid: 12). I årene 

derefter flyttede skolen mellem flere gårde, indtil den i 1883 blev forenet med 

Kvindeskolen i Skagafjörður og Kvindeskolen ved Undirfell, og blev derefter kaldt 

Kvindeskolen ved Ytri-Ey, hvor der var bedre lokaler.  

 

Pigerne skulle være konfirmerede, før de kunne blive optaget på skolen. De skulle selv 

medbringe sengetøj, skriveredskaber og andet, der var nødvendigt til undervisningen. 

De skulle kun betale for kosten, mens andre omkostninger blev betalt af de indtægter, 

der kom fra indsamling i syslen. På Ytri-Ey blev der undervist i flere fag såsom 

skrivning, retskrivning, regning, dansk, geologi, tøjsyning, brodering og tøjvask. 

Desuden blev der undervist i madlavning og sang (ibid: 17). Det var den første skole, 

som kvinder på landet kunne søge og få en formel og udvidet undervisning. Denne 

skole flyttede også rundt og var ved Lækjarmót í Víðidalur i 1880-1882. I 1880-81 

underviste Elín Eggertsdóttir Briem ved skolen, før da havde hun undervist ved den 

første skole, da den var ved Hegranes. Hun får i flere kilder megen ros for sin 

undervisning, og hun havde i sin væremåde alt hvad der var nødvendigt for en lærer, og 

for at citere „en stor administrationsevne god uddannelse og enestående 

undervisningsevne“ (ibid: 19 og 33). Hun underviste kun én vinter ved skolen på 

Undirfell, hvorefter hun rejste til København for at studere ved Natalie Zahles Skole. 

Der var hun de næste to år (1881-1883), hvor hun tog den toårige lærerindeeksamen 

(Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013: 403). Der er ikke blevet fundet noget i Elín 

Briems papirer, hvor hun selv har skrevet om sit studie eller eksamen i Natalie Zahles 

Skole.28 Hun købte forskellige moderne undervisningsmaterialer, som hun sendte til 

 

28 I bogen Kaupmannahöfn sem höfuðborg Íslands (København som Íslands hovedstad), skrevet af 
Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, står at Elín Briem afsluttede en lærereksamen med udmærkelse. Deres 
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skolen, mens hun var i Danmark (Kvennaskóli Húnvetninga 1879-1939: Minningarrit, 

1939: 21).  

 

Efter hjemkomsten blev Elín Briem ansat som skolebestyrerinde ved skolen på Ytri-Ey. 

Nu blev det boglige pensum udvidet, og der blev undervist i skrivning, stavning, 

matematik, geografi, Islands historie, verdenshistorie, dansk, sang, tøjsyning, brodering 

og forskelligt andet håndarbejde samt tøjvask og madlavning (ibid: 31). Ydermere 

kunne kvinderne få vejledning i at spille på orgel og i tegning.29 Elín Briem underviste i 

matematik, syning og andet håndarbejde samt orgelspil (Lbs. 445 NF). Skolen blev 

meget populær efter at Elín Briem overtog bestyrelsen, der søgte 21 elever ind på skolen 

den første vinter, og den tredje vinter drejede det sig om 30 elever. I begyndelsen kom 

de fra omegnen, men i løbet af de næste år begyndte eleverne at komme længere fra. I 

1892-93 var der 26 elever i hver årgang, nu kom der flere elever fra fjernere områder, 

helt fra Dalasýsla og nord om til Suður-Múlasýsla, men der var ingen elever fra det 

sydlige Island (Elín Briem, KSS 2018/18). I 1890 var lærerinderne blevet tre på grund 

af den store tilslutning til skolen.  

Elín støttede sin søster Sigríður Briem til at gå to år på Natalie Zahles skole i 1887-

1889. Hun sagde sin stilling op i 1895, da hun blev gift med Sæmundur Eyjólfsson.30 

Hun blev ansat som skolebestyrerinde igen i 1901, og den stilling holdt hun i alt i 18 år. 

Skolen blev flyttet til Blönduós i bedre lokaler i 1901, hvor der var plads til 50 elever. 

Der blev skolen drevet, indtil den blev nedlagt i 1978. Det var altid småt med penge til 

driften, skønt lærerinderne var lavtlønnede og fik lavere løn end lærere ved andre 

skoler.  

5.2 Thorvaldsensforeningen 1875 
Thorvaldsensforeningen, den første kvindeforening i Reykjavik blev stiftet i 1875. Det 

var en velgørenhedsforening helt fra begyndelsen, og formålet var og er at udøve 

velgørenhed. Foreningen oprettede i 1877 en Håndarbejdsskole for fattige kvinder og 

drev den indtil 1904, da børneskolerne overtog denne undervisning. Medlemmerne 

 

kilde er søgt i arkiverne for N. Zahles Privatlærerindeskoles Vidnesbyrdprotokol 1873-1890, som findes i 
Landsarkivet for Sjælland (LfSj).  
29 I den tid var man begyndt at importere harmonier til de små kirker på landet, derfor blev det eftersøgt 
at lære at spille på orgel.  
30 Ægteskabet var kortvarigt fordi Sæmundur Eyjólfsson døde inden et år var gået. Elín brugte 
efternavnet Eyjólfsson i nogle få år.  
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arbejdede frivilligt og underviste 7-14 år gamle piger i at sy og strikke. I et par år drev 

Thorvaldsensforeningen en skole om søndagen, hvor unge kvinder fik boglig 

undervisning, og som før nævnt opførte de et hus for vaskekonerne i 1887. Foreningen 

organiserede offentlige foredrag hvor bl.a. Páll Briem, i 1885, talte om „Kvinders frihed 

og uddannelse“ (Páll Briem, 2003: 277).  

 

En „Bazar“ blev oprettet i 1900, en ikke profit genererende handel, som skulle sælge og 

støtte islandsk husflid. Der blev solgt uldvarer såsom vanter, huer, tæpper og undertøj, 

håndarbejde såsom duge, vævet stof mm., smykker af sølv til nationaldragten og 

udskårne varer (Skýrsla um „BAZAR“ Thorvaldsensfélagsis, 1905: 7). Formålet med 

bazaren var for det første at give støtte til hjemlig husflid ved salg af varer og omsætte 

dem til penge til fordel for de fattige. For det andet var formålet at bevare gammelt 

håndarbejde og for det tredje at gøre opmærksom på og opnå respekt for islandsk 

håndarbejde (Thorvaldsensfélagið, 1906: 10). Forbilledet til denne bazar kom fra de 

andre nordiske landes husflidsforeninger, hvoraf den danske husflidsbevægelse er den 

ældste. Det Danske Husflidsselskab blev stiftet i 1873, det var et paraplyselskab for de 

danske husflidsforeninger. I kølvandet af industrialiseringen i Danmark blev de tekstiler 

nu fremstillet på fabrikker, som før blev produceret i hjemmene. Der opstod dog en 

forståelse af, at husfliden havde betydning som „fritidsbeskæftigelse [som] havde 

særlige pædagogiske og sociale værdier“ (Hess, 2019).  

5.3 Kvenréttindafélag Íslands 1907  
Den islandske kvindeforening, Íslenska kvenfélagið (Den islandske kvindeforening), 

som blev oprettet i 1895, blev nærmest en forløber til dannelsen af en anden forening. 

En gruppe kvinder med Bríet Bjarnhéðinsdóttir i spidsen havde meget progressive 

meninger om kvindernes krav til ligestilling, som ikke kunne forenes med foreningens 

holdninger. Derfor oprettede de en ny forening Kvenréttindafélags Íslands (Foreningen 

for Kvinders Rettigheder i Island). For at kunne deltage i den nye internationale 

forening International Woman Suffrage Alliance krævedes stiftelsen af en forening, der 

udelukkende havde kønnenes ligestilling på agendaen. Bríet Bjarnhéðinsdóttir havde 

fået flere opfordringer til stiftelsen af denne forening fra især U.S.A. og Danmark og en 

invitation til mødet i København i 1906 hvor hun deltog i. Hun søgte opbakning hos 

byens kvinder og efter flere møder, diskussioner og forberedelser blev den islandske 

forening oprettet af 15 kvinder i 1907. Hovedformålet med foreningen var at opnå 
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politisk ligestilling med mænd, valgret og valgbarhed, samt ret til alle embeder og 

stillinger på lige fod med mænd (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1947: 14). Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir blev den første formand. Et år senere oprettede de en læseforening 

med den hensigt at købe bøger og tidsskrifter for at kunne følge med i nyheder om 

kvindesagen i andre lande, forbilledet havde de fra Kvindelig Læseforening som blev 

oprettet i 1872 i København.  

 

6 Videreuddannelse og de første kvindelige akademikere 
Tusindåret for Islands bebyggelse blev fejret i 1874. Den danske konge Christian den 

IX besøgte Island og det var den første gang en dansk konge besøgte landet. Der blev 

festet og holdt højtidelige arrangementer og kongen rejste med sit følge rundt i landet. 

Disse begivenheder satte sindene i bevægelse på mange måder. Island fik den første 

grundlov, som betød økonomisk selvstændighed i sager der vedrørte landet. Denne 

forfatning omfattede også menneskerettigheder, arbejds-, tryk-, møde-, forenings-, og 

religionsfrihed. Kravet om øget selvstændighed og kravet om øgede civile rettigheder 

blev skærpet i takt med tidens strømninger. Den kongelige modtagelse var nok det 

største arrangement man havde forberedt i landet og har uden tvivl krævet meget 

samarbejde og diskussioner mellem de forskellige sociale klasser. Det siger mere end 

mange ord, at den første kvindeskole blev netop oprettet i Reykjavik i det historiske år 

1874.  

 

I dette afsnit bliver der givet eksempler på nogle kvinders vej til uddannelse, hvor de 

søgte den og hvordan forløbet var. På nær få, som udelukkende fik deres uddannelse i 

Island, drejer det sig om kvinder, der har det til fælles at have opholdt sig i Danmark i 

en længere eller kortere tid i forbindelse med deres uddannelser, såvel akademiske som 

faglige uddannelser af varieret art. I efterfølgende redegørelse lægges der vægt på, at 

give indsigt i deres uddannelsesophold, hvordan studiet forløb og hvordan de klarede 

studierne.  

6.1 Þóra Grímsdóttir Melsteð (1823-1919) 
I 1874 da tusindåret for Islands bosættelse blev fejret, blev den første kvindeskole 

oprettet i Reykjavik. Det var Þóra Melsteð, som besluttede sig til at opfylde sit 

brændende ønske om at oprette en kvindeskole, Kvennaskólinn í Reykjavík.  
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Þóra Grímsdóttir gift Melsteð31 (1823-1919) blev født i 1823 i Skælskør i Danmark. 

Hendes mor Birgitte Cecilie Breum (1791-1853) havde en norsk far, der var præst i 

Jylland, før det havde han været skibspræst og sejlet til mange lande bl.a. Kina. Hendes 

far, Grímur Jónsson (Johnsson) (1785-1849) „en af Islands bedste og mest oplyste 

sønner,“ amtmand i det nordvestlige Island (Kgl. Bibl. Kbh. NKS 2025 folio). Familien 

flyttede til Möðruvellir í Hörgárdalur, da Þóra kun var 5 måneder gammel, hun var det 

syvende barn af ti. Hun og hendes søskende blev undervist af forældrene, som lagde 

vægt på at lade dem udvikle deres „betænksomhed“ og gøre dem „modtagelige for 

undervisning,“ inden de begyndte en formel undervisning. De lagde desuden vægt på at 

børnene skulle nå en „vis sikkerhed i at skrive Modersmålet“. Antagelig har det været 

dansk det drejer sig om, for de talte altid dansk i hjemmet (Kgl. Bibl. Kbh. NKS 2025 

folio). Familien trivedes ikke i Island og flyttede tilbage til Danmark, hvor faren blev 

byfoged i Middelfart i 1833-1843. Derved skete en gennemgribende ændring i Þóra 

Melsteds liv med hensyn til hendes uddannelse, da den herefter blev mere omfattende 

(Guðrún P. Helgadóttir, 1992: 15). I sine dagbogsoptegnelser fra 7. december 1884, 

skriver Þóra Melsted om sin barndom i Middelfart:  

„Nu begyndte en ny Tilværelse for mig. Jeg så meget mere af Verden og min Undervisning blev 

flersidigere navnlig ved tilføjelsen af de tre levende sprog, Fransk, Tysk og Engelsk. Denne 

Undervisning nød jeg til dels hos mine ældre Søstre (som havde gået i Skole) og dels tog mine 

Forældre Timelærere til os.“  

 

Det fremkommer tydeligt her at Þóra ikke gik i skole i de år, hvor de boede i Middelfart.  

Ydermere skrev hun at hendes far var „misfornøjet“ med sin stilling, og at han „… ofte 

led af humørsyge og dette formørkede vort [deres] hjemliv.“ (Kgl.Bibl. Kbh. NKS 2025 

folio). Grímur Jónsson rejste uden sin familie tilbage til Island i 1843, men hans kone 

flyttede med børnene til Sankt Peders Stræde 117 i nærheden af Vester Voldgade i 

København. Det var småt med penge, mens de boede der.  

 

Bogi Th. Melsteð skrev i sine mindeord om sin plejemor, Þóra Melsteð, at hun fik en 

god undervisning i et godt og dannet hjem, og at hun fik fire års uddannelse i 

København i håndarbejde og boglige fag samt engelsk, tysk og fransk (Bogi Melsteð, 

 

31 Þóra er kendt under flere navne: Thora Charlotte Amalie Johnsen, Thora eller Þóra Grímsdóttir, Thora 
eller Þóra Grímsdóttir Johnsen, Þóra Melsteð, Thóra Melsteð, Þóra Grímsdóttir. 
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1924). Han skrev ydermere, at hun havde fået en længere uddannelse end nogen anden 

kvinde i Island i sin tid og at ingen kvinde i landet kendte bedre til den uddannelse, 

kvinder var begyndt at få i udlandet.32 Det har formodentlig været privat undervisning, 

for der findes ingen henvisninger i hendes erindringer eller korrespondance, om at hun 

har gået i skole i København. Bedstefaren var på det tidspunkt blevet skoleforstander på 

Frederiksberg, det kan tænkes, at han har haft indflydelse på hendes uddannelse, men 

der er intet, der peger i den retning i de kilder der er blevet undersøgt. 

 

Þóra Melsteð havde lært Emilie Meyer at kende i København i 1845. Emilie havde gået 

på Døtreskolen. Hun blev hendes fortrolige og bedste veninde, og de skrev meget 

sammen, men desværre blev mange af brevene brændt (Guðrún P. Helgadóttir, 1974: 

24). Det kan tænkes at Emilie Meyer har holdt Þóra Melsteð godt informeret om 

nyheder i tiden. Hun blev senere gift med John Grímsson Johnsson, og dermed blev hun 

sin bedste venindes svigerinde.  

 

Det fremgår af kilderne, at Þóra Grímsdóttir rejste til København i efteråret 1850 og 

opholdt sig der indtil slutningen af juni 1852 (Guðrún P. Helgadóttir, 1974: 90). Det må 

antages, at hun har hørt om førnævnte bøger og Clara Raphaelfejden, der fulgte i 

kølvandet. Hun har evt. læst Fibigers bog Tolv Breve og måske også Breve til Clara 

Raphael. Det er sandsynligt, at hun har fulgt med den tids nyheder, såsom oprettelsen af 

Natalie Zahles Skole for privatlærerinder i København den 1. maj 1851. Det kan have 

påvirket hende og vakt hendes interesse for at gøre det samme. Ved hjemkomsten gav 

hun privat undervisning i Reykjavik sammen med sin søster Ágústa Grímsdóttir 

Johnsson.  

 

Þóra Grímsdóttir blev gift med enkemanden Páll Melsteð i 1859. Han havde studeret 

jura i København og tog embedseksamen i 1857. Han blev sysselmand og senere 

sagfører, desuden skrev han flere bøger om historie og underviste i Den lærde Skole i 

Reykjavik om samme emne. Sammen med ægtemanden oprettede hun Kvindeskolen i 

Reykjavik i deres hjem i Reykjaviks centrum i 1874, den første skole af slagsen i landet. 

Oprettelsen af kvindeskolen i Reykjavik tilskyndede formodentlig oprettelsen af tre 

 

32 Bogi Th. Melsted angiver ikke noget om hvor Þóra Melsteð fik sin uddannelse i de fire år, eller hvor 
hendes viden om kvinders uddannelse kom fra.  
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skoler i nord Island i samme årti, på Laugaland (1877), Ás i Hegranes (1877) og Ytri-Ey 

(1879).  

 

Hvornår Þóra Melsteð fik den idé at etablere en skole, er ikke nøjagtigt kendt, men det 

fremgår af kilderne, at hun brugte flere år på forberedelserne. Der findes bl.a nogle 

skitser til en skole fra 1861, så hun har arbejdet med den idé længe (Guðrún P. 

Helgadóttir, 1992: 117). Hun rejste til Danmark i 1870, muligvis for at sætte sig ind i 

skoleforholdene der, men det er ikke videre kendt. Hun kontaktede flere 

indflydelsesrige kvinder, da hun kom tilbage, og i fællesskab oprettede de en komité til 

forberedelse af stiftelsen af en skole. Landshøvdingefru Olufa Finsen var aktiv i 

komitéen, og hendes far Justitsråd Bojesen tog en aktiv del i oprettelsen af en komité i 

Danmark. Komitéen organiserede en indsamling til oprettelse af en kvindeskole i 

Reykjavik. Blandt komitéens medlemmer var Nathalie Zahle, og der kom en anselig 

sum fra hende og skolens lærere samt mange andre, der gjorde det muligt at oprette 

skolen. Der blev ligeledes holdt tombola og bazarer for at støtte indsamlingen (Guðrún 

P. Helgadóttir, 1992: 122). Oprettelsen af en kvindeskole skete ikke uden kritiske 

anslag, der blev skrevet artikler i aviser, og kritikken blev især rettet mod de førende 

danske kvinder, dvs. Þóra Melsteð og Olufa Finsen, men de lod sig ikke rokke (Guðrún 

P. Helgadóttir 1992: 122). Páll Melsteð støttede sagen og svarede nogle af artiklerne. 

Han skrev også artiklen „Hvad bliver gjort her for kvindfolket?“ („Hvað verður hjer 

gjørdt fyrir kvenfólkið?“), der blev publiceret i 1870, og handler om kvinders mangel på 

uddannelse. Han argumenterede bl.a. for, hvor mange penge der blev brugt på mænds 

uddannelse, mens kun en brøkdel gik til kvinders uddannelse. De burde have en 

uddannelse, for de var deres børns første „læremestre,“ de lærte børnene modersmålet, 

guds ord m.m. Han tilrådede en undervisning til „mund og hånd“ i to til tre år. De 

kvinder, der ønskede at lære mere, skulle få mulighed dertil (Páll Melsted, 1870: 24).  

 

Þóra Melsteð blev anset som en streng skolebestyrerinde og lærer, som satte pris på at 

eleverne havde forberedt sig til timerne. Bøgerne skulle være lukkede, når læreren trådte 

ind i stuen. Hun kunne heller ikke acceptere uorden på elevernes værelser, hun oplevede 

det som „ubehageligheder,“ hvis tingene ikke var som hun ønskede (Kgl. Bibl. Kbh. 

NKS 2025 folio). I en rapport fra 1892 kan man læse at der blev lagt stor vægt på 

håndarbejde, og første klasse omfattede de boglige fag islandsk, skrivning, matematik 
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og sang. Af 36 timer ugentlig var 28 timer forskelligt håndarbejde, resten boglige fag. I 

anden klasse blev dansk tilføjet til de boglige fag, nu var der 25 timer til håndarbejde. I 

tredje klasse blev der tilføjet fagene engelsk, naturhistorie, verdenshistorie og islandsk 

historie, geografi og tegning, og nu var der 18 timer til håndarbejde. De fleste timer gik 

til syning af tøj og lærredssyning, men en del timer blev brugt på finere syning og 

brodering til nationaldragten (Thóra Melsteð, 1892: 186). Fordelingen mellem 

håndarbejde og boglig viden, tyder på at der blev lagt størst vægt på at forberede 

kvinderne til den traditionelle husmoderrolle. Den boglige del med betragtelig færre 

timer end de praktiske fag kunne tyde på, at kvindeskoleuddannelsen ikke skulle føre til 

videre uddannelse. 

 

I et svarbrev til Benedicte Arnesen-Kall fra 1881 fortæller Þóra Melsteð, at hun deler 

hendes synspunkter og tilføjer:  

 

Jeg har en Skræk for den moderne Emancipation, den fjerner Kvinden fra Guds og Naturens 

love. Det er fromme, oplyste kvindelige Kvinder jeg ville ønske at Island kunne blive rigt på. 

Da blev Hjemmene så skjönne. Kvindens Opgave, den hun har fået af sin Skaber er sandelig rig 

og skjön. Går hun udenfor sine Grænser bliver hun som oftest en Uting, som hverken er det éne 

eller andet. Men en Enkelt, der har én mere end almindelig Begavelse, kan jo virke smukt og 

velsignelsesrigt i en videre Kreds og dog bevare sin Kvindelighed. (Kgl.Bibl. Kbh. Collin 39, 

40, 41. L-Q (145).  

 

Her giver Þóra Melsteð et klart udtryk for sine synspunkter, og de moderne strømninger 

ser ikke ud til at have haft nogen videre indflydelse på hende, hun er nærmest bange for 

dem (jf. udtrykket Skræk). Derfor må det være klart at hun har lagt vægt på 

husmodergerningen i undervisningen, dvs. at kvinderne skulle blive gode husmødre og 

hustruer, og at de skulle bevare deres kvindelighed. 

 

Disse synspunkter bærer præg af Natalie Zahle, som var meget religiøs, og blev også 

anset som streng og også lagde vægt på husmodergerningen især i skolens første år. Der 

er anledning til at tro at Natalie Zahle har været Þóra Melsteðs forbillede. Der blev ikke 

fundet nogen personlig kontakt mellem de to kvinder, men deres stil og holdninger har 

haft en del til fælles foruden, at begge ønskede at give kvinder en god uddannelse 

(Guðrún P. Helgadóttir 1992: 120). Det fører tankerne hen til præsten og digteren 
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N.F.S. Grundtvig (1783-1872), der oprettede den første højskole i Rødding i 1844. Han 

er kendt som nationalromantikkens mand, og ifølge hans teorier om skole og 

uddannelse var historie og kristendom vigtigst, og derefter modersmålet, moderskabet 

og kvindelighed. Han havde en stor indflydelse på Natalie Zahle (Possing, 1992: 115) 

og muligvis også på Þóra Melsted.  

6.2 „En fjerding smør“ - Smør til uddannelse  
Det var generelt småt med penge i 1870´ernes i Island. Folk havde ikke kontanter til 

rådighed og kontantbeholdningen i landet var meget begrænset, og byttehandel var 

normen i den tid. En stor del af befolkningen fik sin løn betalt i naturalier såsom smør, 

men også får, uld og fisk (Bogi Melsted, 1924: 7). I Elín Briems brevsamling 

forekommer der, i flere breve fra forskellige personer, en diskussion om smør. Ofte 

drejer diskussionen sig enten om smør, som er blevet solgt eller om mulighederne for at 

blive solgt (Lbs. KSS 2018/18). Det er ikke nemt at vide, hvad det drejer sig om, for der 

er ingen nærmere forklaring i brevene, og man ved ikke hvilke spørgsmål der besvares i 

dem. Men det ser ud til, at det drejer sig om en anselig mængde smør. Det viser sig, at 

smørret var en slags valuta, idet kvinderne kunne betale en del af deres skoleophold 

med produkter som fx smør. 

  

I januar 2019 interviewede forfatteren til denne opgave historiker Iðunn Vignisdóttir og 

hendes mor Aðalbjörg Ingvarsdóttir, der er forhenværende og den sidste skolebestyrer 

(1964-1978) ved Kvindeskolen i Blönduós. De fortalte, at før i tiden kunne eleverne 

betale med smør og fødevarer, for når smør blev til overs på gårdene, blev det solgt. På 

dette tidspunkt fandtes der ingen mejerier i Island så alle mælkeprodukter blev 

fremstillet på gårdene. Set i lyset af dette kan man antage af Elín Briems brevsamling, at 

hun var i gang med at afvikle det smør som skolen havde erhvervet som betaling for 

elevernes ophold, og det var især i Reykjavik, smørret blev solgt (Lbs. KSS 2018/17). 

De to ovennævnte informanter, var i gang med at skrive en bog om skolens historie. De 

konstaterede at Elín Briem tog en lærerindeeksamen ved Natalie Zahles Skole. I en kort 

artikel i Morgunblaðið med titlen ”Otte fjerdinge smør i skoleafgift,”33 fortælles om en 

regning fra 1893-1894, signeret af Elín Briem som dokumenterer modtagelsen af 8 

 

33 ”Átta fjórðungar af smjöri í skólagjöld“, en fjerding er en måleenhed for rumfang, svarende til en 
fjerdedel af en tønde (DDO). En fjerding svarer til ca. 4.3 kilo.  
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fjerdinge smør som bidrag til skoleophold for Björg Karitas Þorláksson, betalt af hendes 

far Þorlákur Þorláksson (Átta fjórðungar af smjöri í skólagjöld. 2000.)  

6.3 Elín Rannveig Briem (1856-1937) 
Elín Rannveig Eggertsdóttir Briem (1856-1937),34 er født og opvokset i Espiholt i 

Eyjafjörður i nordisland. Hun var det tiende barn af nitten. Børnene fik 

hjemmeundervisning af forældrene og af hjemmelærere til at begynde med, men senere 

overtog de ældste børn undervisningen af de yngste søskende, og teenagere fra andre 

nærliggende gårde fik også undervisning hos dem (Elín Briem Jónsson, 1939: 30). Der 

blev undervist bl.a. i tysk og dansk. Elín Briem underviste et par år på kvindeskolen på 

Ás i Hegranes, inden hun rejste til København i efteråret 1881. Hun startede på Natalie 

Zahles skole, muligvis på opfordring af tvillingebroren Páll Briem (1856-1904), der 

studerede jura på Københavns Universitet. I nogle breve, til sin søster (Kristín Briem 

Claessen) og far (Eggert G. Briem) skrev han om Natalie Zahles Skole og at 

„Almueskolelærerindeeksamen“ ville være passende for søsteren, Elín, og give hende 

en bedre løn i fremtiden (Lbs. 34 NF. Brev fra Páll Briem). Af Páll Briems breve 

fremgår det, at der var meget småt med penge hos søsteren og han opfordrer flere 

familiemedlemmer til at støtte hende. Han klagede ikke over egen økonomi, men han 

var ihærdig med at søge hjælp til sin søster. De var langt fra ligestillede, idet han boede 

på Regensen og fik fri kost og logi og ikke skulle betale skolepenge, mens hun selv 

måtte finde og betale for kost og logi sammen med undervisningen. Páll Briem skrev i 

et brev, at hun havde håb om at få skolepengene nedsat, og i et andet brev nævner han, 

at hun kunne få elever til undervisning. Der er ikke fundet andre kilder herfor, og det er 

ikke stadfæstet om det blev til noget. Elín Briem afsluttede sin eksamen i 1883 og rejste 

hjem sammen med sin tvillingebror. 

 

Páll Briem holdt den første offentlige tale om kvinders rettigheder i 1885, som blev 

kaldt „Um frelsi og menntun kvenna. Sögulegur fyrirlestur“ („Om kvinders frihed og 

uddannelse. En historisk forelæsning“). Han gav en lærerig og vidtskuende oversigt 

over kvinders rettigheder og kvindekamp i flere lande, såsom Amerika, England, 

Europa og Norden. Grundtonen i hans forelæsning var at kvinder burde have de samme 

 

34 Elín Briem findes under flere navne i de diverse kilder, såsom Elín Rannveig Briem, Elín Briem, Elín 
Eggertsdóttir Briem, Elín Briem Jónsson, Elín (Briem) Eyjólfsson. Som tidligere nævnt blev hun først gift 
med Sæmundur Eyjólfsson, men han døde året efter. Hun blev senere gift med Stefán Jónsson.  
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rettigheder til uddannelse, og have de samme muligheder for at få stillinger som mænd, 

forudsat de havde samme uddannelse (Páll Briem, 2003: 278). Denne forelæsning vakte 

opsigt og har uden tvivl haft betydning for kvindernes sag. 

  

Ved hjemkomsten blev Elín Briem skolebestyrerinde på den nystiftede skole på Ytri-Ey 

som senere blev flyttet til Blönduós. I 1895 blev hun gift med Sæmundur Eyjólfsson, 

landbrugskandidat, og flyttede sammen med ham til Reykjavik. Der arbejdede hun på at 

oprette en husholdningsskole, som blev stiftet to år senere. Hun drev skolen men var 

ikke skolebestyrer. I 1901 flyttede hun tilbage til Ytri-Ey hvor hun blev skolebestyrer på 

ny. Denne post varetog hun med mellemrum i alt 18 år. 

 

Elin Bríem er nok mest berømt for sin bog Kvennafræðarinn, en husholdningsbog, der 

først blev udgivet i 1889 med et oplag på 3000 (Elín Briem, 1891). Bogen, som tæller 

376 sider og er inddelt i 24 kapitler, omhandler nærmest alt, hvad en husmor kunne 

komme ud for i sit arbejde i hjemmet i den sidste del af 1800-tallet. Den beretter om 

behandling af madvarer, al slags madlavning, bagning af brød og kager, fremstilling af 

mælkeprodukter, fx smør, ost og skyr, farvning, syning af tøj og rengøring. Nutidens 

kvinder studser formentlig over mange emner i bogen, nok især kapitlet om slagtning. 

Der forklarer forfatteren, hvordan man skal bære sig ad med at fjerne de bændelorme, 

som fandtes mellem indvoldene. De skulle lægges i en beholder og låget skulle sættes 

på, så hundene ikke kunne komme til at spise dem. I bogen er der en hel del ny 

information for den tid, fx nye opskrifter til madlavning. Der er et kapitel, der handler 

om ernæring, og et andet om henkogning samt forberedelser og opskrifter til 

henkogning af kød og spinat. Henkogning er en form for konservering af fødevarer. 

Metoden blev opfundet i begyndelsen af 1800-tallet, men den blev først udviklet til 

almindeligt husholdningsbrug omkring 1900 (Boyhus, 2017). Så det har været en helt 

ny metode Elín Briem introducerede i sin bog. Bogen blev hurtigt udsolgt, og den blev 

genudgivet i alt tre gange i 1891, 1904 og senest i 1911.35  

 

 

35 Før denne bog var der udkommet, En enkel Lommekogebog for fornemme husmødre (Einfaldt 

Matreiðslu Vasa-Qver fyrir heldri manna Húss-freyjur) af Marta María Stephensen i 1800 og i 1858 

udkom den Ny kogebog samt foreskrift om farvning, vask mm. (Ný matreiðslubók ásamt ávísun um litun, 

þvott o.fl.) af Þóra Andrea Nikólína Jónsdóttir.  
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Det var en omfangsrig husholdningsbog for den tid. I anledning af Elín Briems 70-års 

fødselsdag i 1926, blev der skrevet at Kvennafræðarinn, har haft en markant indflydelse 

til forbedring af levevis og husbestyring i islandske hjem (Frú Elín Briem Jónsson 70 

ára, 1926).  

6.4 Bríet Bjarnhéðinsdóttir (1856-1940) - Kvinder får en stemme 
Den 30. desember 1887 bragte en skelsættende begivenhed for kvinder. Den dag blev 

der holdt en offentlig forelæsning i Reykjavik, for første gang af en kvinde, ovenikøbet 

for fuldt hus. Det var den 31-årige Bríet Bjarnhéðinsdóttir (1856-1940) som banede 

vejen og holdt en forelæsning, som hun kaldte „En forelæsning om kvinders forhold og 

rettigheder“ („Fyrirlestur um hagi og réttindi kvenna“). Forelæsningen handlede 

hovedsagelig om kvinders rettigheder, men hen mod slutningen af foredraget, kom hun 

også ind på kvinders uddannelse. Hun begyndte med at sige at hun var enig med 

Madame de Staël (1766-1817) og citerede hendes ord „Manden kan stå imod den 

offentlige mening, mens kvinden må forblive underdanig“ (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

2003: 332). Hun talte om kvinders mangel på rettigheder, som ikke altid var mandens 

skyld, og at kvinder ikke fik lov eller mulighed for at bruge deres „evner og kræfter.“ 

Det fører tankerne hen til den førnævnte Clara Raphaels idéer, hovedpersonen i 

Mathilde Fibigers bog, som ville bruge sine evner og kræfter på lige fod med mænd og 

til gode for samfundet.  

 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var meget direkte og hård i sin omtale om kvinders mangel på 

rettigheder, og hun gav en god gennemgang af emnet og kom ind på talrige aspekter 

såsom kvinders situation i flere lande i verden. Hun fortalte ydermere at kvinder i 

Danmark fik ret til at studere ved Københavns Universitet i 1875 og derefter adgang til 

flere forskellige stillinger. Hun kom ind på, at der var flere kvinder end mænd i Island, 

som betød at ikke alle kvinder kunne blive gift og måtte derfor forsørge sig selv.  

Som allerede nævnt afsluttede hun sin tale med diskussion om uddannelse. Hun mente, 

at skønt kvinder ikke fik en boglig uddannelse, så var de ikke desto mindre deres børns 

første lærere, de lærte dem modersmålet at læse m.m. Hun kritiserede den ordning, at da 

kvinder havde fået lov til at tage eksamen ved Den lærde skole og Lægeskolen i 1886, 

krævedes at de fik en højere karakter end mænd for at bestå eksamen og at denne 

ordning ikke var til nogen nytte, eftersom de ikke kunne få noget embede efter afsluttet 

eksamen (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 2003: 356). Kvindeskolerne fik både ros og ris, ros 
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for at have vakt interesse og uddannelseslyst hos kvinder, men ris for at uddannelsen 

stadigvæk var så rudimentær, at kvinder knap nok vidste, hvad uddannelse var. Hun 

opfordrede kvinder til at arbejde på at få forhøjet deres løn, det var ikke retfærdigt at de 

kun fik én tredjedel af, hvad mænd fik for samme slags arbejde. Til slut opfordrede hun 

husmødre til at undervise deres tjenestepiger til „mund og hånd“ for at vække deres 

interesse for viden og fremskridt og dermed øge velstand og glæde (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 2003: 364).  

 

I foredraget var der en stærk opfordring til kvinder, om at de skulle bruge og fremme 

deres „evner og kræfter“. De skulle ikke finde sig i at være umyndige, de skulle kræve 

en højere løn for deres arbejde, undervise deres tyende til „mund og hånd,“ og de skulle 

uddanne sig og yde en større indflydelse på uddannelsen i kvindeskolerne. „Vi kvinder 

bør sanse at uddannelse vil hæve os over det lave og smålige til det sande, gode og 

ædle“ lyder en af hendes opfordringer til kvinderne (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 2003: 

363). Det lyder som et ekko fra Mathilde Fibiger og Magnús Eiríksson fra 1850, knapt 

30 år før. Et par år forinden havde Bríet Bjarnhéðinsdóttir skrevet en artikel, under 

pseudonymet Æsa, om kvinders uddannelse og rettigheder „Nogle ord om kvinders 

Uddannelse og rettigheder“, („Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna“) som blev 

publiceret i to dele (Æsa, 1885a og b). Da Bríet Bjarnhéðinsdóttir var 24 år gammel gik 

hun på Kvindeskolen på Laugaland i Eyjafjörður i nordisland i ét år og afsluttede sin 

eksamen med højeste karakter. Derefter beskæftigede hun sig med undervisning af børn 

og teenagere indtil hun flyttede til Reykjavik i 1887. Der fortsatte hun med privat 

undervisning, for på det tidspunkt kunne kvinder ikke få en stilling som lærere. Der kan 

ikke være nogen tvivl om at Bríet Bjarnhéðinsdóttir har været meget velinformeret om 

kvinders situation og rettigheder, både herhjemme og i udlandet, og at hun har fulgt 

godt med i, hvad der skete rundt omkring i verden.  

 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir blev gift med Valdimar Ásmundsson (1852-1902) som stiftede 

og var redaktør for Fjallkonan, og han var sympatisør for kvinders ret til uddannelse. 

Hun var redaktør for Kvennablaðið fra 1895 til 1926, et månedsblad som blev et vigtigt 

talerør til at formidle budskabet om kvindesagen og kvindepolitiske spørgsmål. Hun 

stod i spidsen i kampen for kravet om fuld valgret og valgbarhed, samt retten til alle 

embeder og uddannelse på lige fod med mænd. I 1906 blev hun inviteret til at deltage i 
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det Internationale Kvindemøde i København36 hvor hun holdt en tale (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 1906: 65). Dette møde har sikkert tilskyndet stiftelsen af 

Kvenréttindafélag Íslands (Den Íslandske forening for kvinders rettigheder) i 1907. 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir stod i spidsen for den nye forening, hun etablerede kontakt med 

flere udenlandske kvindeforeninger og var bestyrer eller sekretær i mange år. Hun 

engagerede sig i politik og havde en interessant politisk karriere, og blev bl.a. medlem 

af bybestyrelsen i et årti. Hun gik kun ét år i skole, men hun var klar over, at uddannelse 

var det bedste våben til at opnå ligestilling med mænd (Aðalbjörg Sigurðardóttir, 1947). 

For at forbedre sine kundskaber læste hun meget, såvel islandske bøger som 

publikationer på udenlandske sprog. Hun kunne holde foredrag på de nordiske sprog 

samt engelsk, og takket være hendes sprogfærdigheder var hun i stand til at skabe en 

god kontakt med flere udenlandske personer og foreninger (Aðalbjörg Sigurðardóttir, 

1947:45). Et mindesmærke „Bríetarbrekka“ blev bygget i 1907 til ære for Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir og hendes arbejde for kvinders rettigheder.  

6.5 Kvinder der søgte faglig uddannelse i Danmark 
Mens der nærmest ingen muligheder var for kvinder at få faglig uddannelse i Island, var 

der mange flere muligheder i Danmark. De islandske kvinder fik adgang til alle danske 

skoler på lige fod med danske kvinder. Den største hindring var økonomien, idet de 

skulle betale for rejse, ophold og undervisning. Kvinderne lærte adskillige fag såsom til 

mejersker, syersker, hattemagere, væversker, damefrisører, fotografer og malere. De 

søgte uddannelser på specialskoler såsom til jordemoder, sygeplejerske, 

gymnastiklærerinde, samt uddannelser inden for kunst m.m. Da husholdningsskolerne 

blev etableret omkring 1895 hentede mange islandske kvinder huslig uddannelse fra 

Danmark.  

6.6 Ásta Árnadóttir (1883-1955) 
En af de kvinder, der kom i faglære var Ásta Árnadóttir (1883-1955). Hun blev født i 

nærheden af Njarðvík i 1883, nummer to af ti børn. Familien boede ved havet, og 

hendes far tog hende ofte med ud at fiske. Hun kunne ikke lide indendørsarbejde, men 

kunne godt tænke sig at blive fisker. Men sådan skulle det ikke blive. Hun flyttede til 

Reykjavik, for hun havde besluttet sig til at blive maler og få samme løn som mænd. 

Hun fik en stilling som malerlærling hos N. S. Berthelsen og Jón Reykdal i 1903. Hun 

 

36 The International Woman Suffrage Alliance (ISWA) stiftet i 1904 Berlin.  
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boede nu sammen med sin mor som var enke, men hendes løn strakte ikke til at forsørge 

dem begge, og derfor tog moren arbejde som vaskekone (Gylfi Gröndal, 1975: 61).  

 

Forfatteren Gylfi Gröndal skrev Ásta Árnadóttirs erindringer efter hendes udkast samt 

andre kilder. Erindringerne er blevet brugt her, de giver et godt billede af, hvordan det 

var at stå i lære som kvindelig malerlærling. I 1906 blev Ásta tilbudt at følge en patient 

til København og fik derved rejsen betalt. Som førnævnt boede hun på Værnehjemmet 

Bethania i Helgolandsgade, hun søgte først ind på Teknisk Selskabs Skole, hvor hun fik 

den besked at „skolen ikke var for kvinder“ (Gylfi Gröndal, 1975: 85). Forstanderinden 

fandt en plads til hende hos de Kgl. Hofmalere Nielsen, Schrøder og Nansen. De 

forberedte Ásta Árnadóttir, så hun kunne gå op til svendeprøve, foråret efter. Hun lærte 

både udendørs- og indendørsmaling, og på deres værksted lærte hun at male skilte og 

møbler m.m. Hun fik vejledning hos professor Overgaard, der både var kunstmaler og 

billedhugger. Der lærte hun at male på gips, marmorere og male træfinish. Hun opnåede 

at blive den første kvindelige malersvend i Danmark i april 1907.37 

Afslutningsceremonien foregik på Rådhuset i København, og hun fik en bronzemedalje 

for en god præstation (Gylfi Gröndal, 1975: 88).  

 

Den nyuddannede malersvend rejste hjem til Island, hvor hun fik travlt, bl.a. deltog hun 

i at male Altingshuset indvendig. Det var lige før den danske konge Frederik VIII og 

fyrre folketingsmænd besøgte landet i 1907. Om efteråret rejste hun tilbage til 

København og søgte igen ind på Teknisk Selskabs Skole og blev optaget på skolen, 

hvor hun lærte en form for kunstmaling. En kort tid senere rejste hun til Hamborg for at 

få videreuddannelse og tog malermestereksamen. Der kunne hun ikke få ret til at 

arbejde selvstændigt, fordi hun var en kvinde. Hun rejste tilbage til København, hvor 

hun søgte rettigheder som maler og fik et borgerbrev derpå og blev medlem af 

Københavns Malerforening. Efter et stykke tid rejste hun hjem til Island, hvor hun 

udøvede sin profession i et årti, inden hun blev gift og flyttede til Amerika, hvor hun 

boede resten af sit liv. 

 

37 Nyheden om den første kvindelige malersvend blev publiceret i flere aviser. I bogen af Gylfi Gröndal er 
der vist udklip fra tre aviser om begivenheden med billede af Ásta Árnadóttir i nationaldragt. 
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6.7 Ingibjörg H. Bjarnason (1867-1941) 
Ingibjörg H. Bjarnason blev født i Þingeyri i 1867. Umiddelbart efter konfirmationen 

flyttede hun til Reykjavik, og kom ind på Reykjaviks Kvindeskole hvor hun tog den 

afsluttende eksamen i 1882. På det tidspunkt var Þóra Melsteð leder af skolen. Efter 

afsluttet eksamen fik hun privatundervisning hos biskoppens datter, Þóra Pétursdóttir, 

hvor hun lærte tegning, dansk og engelsk. Hun fik vel den traditionelle uddannelse for 

de bedre stillede familiers døtre. Fjorten år gammel rejste hun til København (1884) 

sammen med sin bror Þorleifur, han skulle læse på Universitetet, men det er ikke klart, 

hvad hun foretog sig i årene 1886-1891, indtil hun kom i lære som gymnastiklærerinde.  

 

I 1814, blev idræt et fag i almueskolen, og i 1860´erne og frem blev flere 

sportsforeninger oprettet i Danmark. Fodbold, gymnastik og cricket blev nu dyrket af 

den almindelige borger (Idrættens historie i Danmark, 2019).  

Den ældste idrætsforening i Island blev oprettet i 1867 af danske og islandske mænd, 

den fik navnet Reykjaviks Skydeforening38 (Kjartan Friðriksson, i.d.). Det var blevet 

populært at dyrke idræt og gymnastik i Danmark i den sidste halvdel af 1800-tallet. En 

af dem, der underviste i idræt og gymnastik, var Paul Petersen (1845-1906), som blev 

uddannet på Hærens Gymnastikskole. Han var i nogle år statist ved balletten på det 

Kongelige Teater i København, og der fik han „udvidet sine bevægelseserfaringer“ 

(Trangbæk, 1988: 50). Han oprettede Institut for dansk Kvindegymnastik i 1878 og i 

1886 afsluttede de første kvinder en gymnastiklærerindeeksamen (Trangbæk, 1988: 49). 

Paul Petersen var førende kvindegymnastiklærer, og hans institut findes endnu den dag i 

dag. Ingibjörg H. Bjarnason blev uddannet som gymnastiklærerinde ved Paul Petersens 

Institut og afsluttede sin uddannelse i 1892, og blev dermed den første islænding til at 

tage afsluttende eksamen i dette fag. Hun underviste ved Kvindeskolen i Reykjavik i 

gymnastik og dans, foruden boglige fag. Blandt hendes breve findes der et hæfte, hvor 

hun har skrevet noter om gymnastikkens pædagogik, desuden et andet hæfte hvor hun 

har nedskrevet tilrettelæggelse af gymnastiktimer samt en ganske lille bog 100 Timer i 

Gymnastik, udgivet af Paul Petersen i København i 188639 (Lbs. KSS 2018/17, æske 3). 

I 1901 rejste hun rundt til forskellige lande for at indhente yderligere kundskaber om 

 

38 Skotfélag Reykjavíkur. Mændene havde bygget et hus til foreningslivet, som fik navnet „Reykjaviks 
Skydeforenings Pavillon.“ Det blev revet ned i 1930.  
39 Denne lille lommebog findes blandt hendes arkiver.  
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undervisning. I Italien studerede hun italiensk, hun besøgte sin svigerinde40 i Schweiz 

og deltog i kursus i Danmark.  

 

Blandt Ingibjörg H. Bjarnasons arkivalier er en ansøgning om deltagelse i et 

husflidskursus holdt af Dansk Husflidsselskab. Ansøgningen blev sendt fra Gardone i 

Italien, den 9. marts 1903. Det fremgår af ansøgningen, at hun havde deltaget i et 

husflidskursus i 1897 i København. Hun var nu 34 år gammel, og hendes formål var at 

„grunde en husflidsforening i Reykjavik samt arbejde mod „husflidens fremme“ i Island 

og stå for undervisning både i skoler og privat. Hun fik tildelt et kursus ved Frøken 

Jenny la Cours Væveskole i Askov fra den 16. juni til den 14. juli 1903 (Lbs. KSS 

2018/17, æske 10).  

  

Ingibjörg H. Bjarnason har været en af de få kvinder, der kunne forsørge sig selv med 

undervisning og senere som skoleleder af Kvindeskolen i Reykjavik. Hun havde en 

ledende stilling som hun holdt i 35 år. Hun var en moderne kvinde og fik for den tid en 

moderne uddannelse, hun var berejst og blev politisk aktiv. 

Som bekendt var Ingibjörg H. Bjarnason den første kvinde der blev valgt til at sidde i 

Altinget, hvor hun sad fra 1922-1930. Hun stillede sig i spidsen for mange kvindesager, 

men blev mest kendt for sit forslag til bygning af Landspítalinn i 1924. Hun kæmpede 

også for kvinders uddannelse. Der opstod en kamp, om hvorvidt kvinder skulle få 

mulighed for at få en uddannelse, udover den de kunne få på kvindeskolerne. Denne 

kamp tabte hun og i kølvandet blev der oprettet husholdningsskoler for kvinder over 

hele landet (Alþingismannatal, 2019). Der blev oprettet en statue af Ingibjörg H. 

Bjarnason udenfor Altinget i 2015. 

6.8 De første kvindelige akademikere  
I dette afsnit vil jeg kort gøre rede for de første fem kvinder, der fik en højere 

uddannelse. Det drejer sig om Camilla Torfason (1864-1927), der læste filosofi og 

matematik, Björg C. Þorláksson (1874-1934), der studerede filosofi og blev doktor i 

fysiologi, Kristín Ólafsdóttir (1889-1971), som læste medicin, Laufey Valdimarsdóttir 

 

40 Svigerinden, Adeline Ritterhaus (1867-1924), var gift med Þorleifur Bjarnason (1863-1936). Hun var 
doktor i grammatik og germanske sprog. Hun underviste ved Universitetet i Zürich og udgav bogen 
Altnordische Frauen (Oldnordiske Kvinder) i 1917. Adeline Ritterhaus er en af de tre hovedpersoner i 
bogen Brot af Dóra S. Bjarnason, udgivet i 2019.  
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(1890-1945), der studerede engelsk og fransk og til sidst Jóhanna Dagmar Magnúsdóttir 

(1896-1981), der uddannede sig i farmakologi. Ligesom det var tilfældet med de fleste 

kvindelige banebrydere, havde de første kvindelige akademikere direkte eller indirekte 

kontakt med Danmark, som igen havde en stor betydning for deres videreuddannelse og 

senere beskæftigelse.  

  

Den første islandske kvinde, der tog studentereksamen, var Camilla Torfason41. Hun 

blev født i Ísafjörður, hvor hendes fader var sysselmand og hendes moder var dansk. 

Hendes fader havde læst jura i København og det samme gjaldt hendes bror. Det er ikke 

helt klart, hvor Camilla tog studentereksamen, men forfatteren Björg Einarsdóttir 

skriver i sin bog Úr ævi og starfi íslenskra kvenna, at Camilla blev student fra Trier-

gymnasiet i København i 1889 (Björg Einarsdóttir, 1986a:140). Det er ikke til at 

opdrive noget gymnasium ved dette navn. Til gengæld findes der en lærer, Ludvig Trier 

(1837-1911), som underviste ved Det forenede Velgørenhedsselskabs Skole (Frederiks 

Barfods skole) for drenge (Skovgaard-Petersen, 1984). Det viser sig at Trier underviste 

og forberedte mindrebemidlede elever til studentereksamen i sit hjem, og 

undervisningen var gratis. Han er bl.a. kendt for at have forberedt Nielsine Mathilde 

Nielsen (1850-1916), der blev den første kvindelige student i Danmark i 1877. Hun 

læste derpå medicin og tog embedseksamen i 1885 og blev Danmarks første kvindelige 

læge og den første kvindelige akademiker (Thestrup, 1984). Det er ikke usandsynligt, at 

Camilla Bjarnarson har fået undervisning og assistance hos Ludvig Trier til at tage 

studentereksamen, på samme måde som Nielsine Nielsen, skønt dette var en del år 

senere. Camilla Torfason studerede filosofi på Københavns Universitet og tog den 

afsluttende cand.phil.-eksamen i 1890, og dermed blev hun den første islandske 

kvindelige akademiker (Björg Einarsdóttir, 1986a: 140). Hun fortsatte med at studere 

matematik, men forlod studiet efter 2 år og rejste til Silkeborg, hvor hun underviste i ét 

år ved Frk. Langs pigeskole. Derefter blev hun ansat som privatlærerinde hos greve 

Ahlefeldt i Steenstrup, i nærheden af Svendborg, hvor hun underviste familiens fem 

børn i to år. Der lærte hun at fremstille ost og smør (Björg Einarsdóttir, 1986a:140).  

Hun flyttede hjem i 1895, og blev gift med Magnús Torfason (1868-1948), der blev 

ansat som sysselmand i hendes fødeby, Ísafjörður. Camilla Torfason blev initiativtager 

 

41 Hendes fulde navn var Petrine Thora Camilla Stefánsdóttir Bjarnarson, g. Camilla Torfason. 
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til oprettelsen af Kvindeforeningen Ósk i Ísafjörður i 1907 og var formand de første år. 

Hun bidrog til oprettelsen af en husholdningsskole i 1912, og var formand for 

bestyrelsen i et par år. Hun blev senere skilt og boede i England og Danmark i nogle år 

(Elsa Bjartmars, 1987). Det er bemærkelsesværdigt, at hun arbejdede som lærerinde i 

Danmark, men der er dog intet der tyder på, at hun har brugt sin uddannelse til 

undervisning i Island.  

  

Det varede hele 12 år, inden den næste islandske kvinde blev student, i 1901, også i 

Danmark. Det var Björg C. Þorláksson, født i Vesturhópshólar i nord Island, hvor 

hendes fader var landmand og foged. Hun fik en god hjemmeundervisning. Sytten år 

gammel kom hun på Kvindeskolen på Ytri-Ey, og tog afgangseksamen i 1893. Ét år 

senere fik hun en stilling som lærerinde ved den samme skole, og hun underviste her i 

tre år. Hendes bror, Jón Þorláksson (1877-1935), blev student i 1897, og om efteråret 

rejste de to søskende sammen til København for at erhverve sig uddannelse. Hun skulle 

uddanne sig til lærerinde på Natalie Zahles Skole42 og han skulle studere til ingeniør på 

Københavns Universitet. Ligesom Elín og Páll Briem var søskendeparret langt fra 

ligestillede med hensyn til uddannelsesmuligheder. Begge mænd fik fri kost og logi på 

Regensen og fri uddannelse, mens kvinderne selv måtte finde husly og betale for deres 

husleje, kost og skolepenge. Björg C. Þorláksson måtte søge betalt arbejde, såsom 

undervisning, for at kunne klare studiet. Efter ét år på Natalie Zahles Skole søgte hun 

ind på Statens Lærerkursus, hvor kvinder fik adgang i 1894. Det var en statsskole, og 

der skulle ikke betales skolepenge (Sigríður D. Kristmundsdóttir, 2001: 78). Hun 

afsluttede sin lærerindeeksamen i 1900 og søgte derefter ind på gymnasiet i Reykjavik, 

for at tage studentereksamen. Hendes ansøgning blev afvist, og derfor tog hun 

studentereksamen i København i 1901. Om efteråret begyndte hun at studere filosofi 

ved Københavns Universitet, som hun afsluttede året efter, og læste videre og tog 

cand.mag.-eksamen (Sigríður D. Kristmundsdóttir, 2001: 87). Hun rejste senere til 

Paris, hvor hun afsluttede sin doktorafhandling i fysiologi ved Sorbonne Universitet i 

Paris i 1926, og blev dermed den første islandske kvinde til at erhverve sig 

doktorgraden. Hun skrev og oversatte flere bøger samt faglige artikler, og hun fulgte 

med i faget, men fik aldrig nogen stilling inden for sit fag.  

 

42 På samme tid læste en anden islandsk kvinde, Ingibjörg Torfadóttir (1865-1904), til lærerindeeksamen 
på Natlie Zahles Skole. Hun blev forstanderinde for Kvindeskolen i Akureyri.  
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Björg C. Þorláksson blev gift i 1903 med Sigfús Blöndal, der var assisterende 

bibliotekar ved det Kongelige Bibliotek i København. Sammen med sin kone, Björg 

Thorláksson Blöndal, der var en af hovedmedarbejderne,43 udarbejdede han den store 

ordbog, Islandsk-Dansk ordbog, et værk, som tog hele 21 år at fuldføre (Sigfús Blöndal, 

1920-24: xiii). Ordbogen er den mest omfattende og mest udførlige ordbog, som var 

blevet udgivet over det islandske og danske sprog, og den har uden tvivl været meget 

vigtig for alle sprogbrugere af de to sprog, i årtier. Endnu den dag i dag er den en vigtig 

kilde for sprogforskere. Ved Islands Universitet står hendes buste, den første, der er 

blevet rejst af en navnkundig kvinde.  

Björg C. Þorláksson var velinformeret og fulgte godt med. Det er ikke usandsynligt, at 

hun blev influeret af skolebestyrerinden Elín Briems arbejde og gennem hende fået 

kendskab til Natalie Zahles Skole. Eventuelt har broderens studium bidraget til, at hun 

rejste sammen med ham til København.  

 

Laufey Valdimarsdóttir var den tredje kvindelige student, og kun den anden kvinde, der 

tog studentereksamen fra Reykjaviks Gymnasium. Begge hendes forældre var 

redaktører i Reykjavik. Fjorten år gammel bestod hun optagelsesprøven til gymnasiet i 

1904, og blev student i 1910. Hun var den første kvinde der fik lov til at sidde i timerne 

på gymnasiet. Det har ikke været nemt at være den første og eneste kvinde i en gruppe 

af unge mænd, men ifølge kilderne prellede deres drillerier af på hende. Laufey fik dog 

tilladelse til at sidde inde i skolestuen i frikvartererne for at undgå deres pågåenhed. 

Forinden havde hun hørt tale om, at det ligefrem var farligt for kvinder og deres 

kvindelighed at gå på skolen. Hun fandt ligeledes ud af, at de unge mænd ligefrem var 

bange for, at de ville tage skade af samværet med piger (Laufey Valdimarsdóttir, 1949: 

87).  

 

Efter studentereksamen rejste Laufey Valdimarsdóttir til København og begyndte at 

læse fransk og engelsk på Universitetet. Der studerede hun sprog indtil 1917, men tog 

ikke nogen afsluttende eksamen. Hun boede de første to år på Hagemanns Kollegium, et 

moderne kollegium for både mænd og kvinder. Efter hjemkomsten arbejdede hun resten 

 

43 De to øvrige hovedmedarbejdere var Jón Ófeigsson og Holger Wiehe.  
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af sit liv på et kontor (Ólöf Nordal, 1949: X). Hun blev bestyrer for Foreningen for 

Kvinders Rettigheder ligesom sin mor, Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Selv oprettede hun flere 

foreninger og var meget aktiv i foreningsarbejdet. Takket være hendes sprogkundskaber 

var hun i stand til at opnå kontakt med flere udenlandske kvindeforeninger. Hun tog til 

flere kvindemøder i Danmark og Europa, som hun så berettede om i foreningen og 

skrev artikler herom, og havde derved stor indflydelse på diskussionen om kvinders 

rettigheder. I 1945 tog hun til Geneva for at deltage i International Womens Suffrage 

Alliance (ISWA), det blev det sidste møde, hun deltog i (Ólöf Nordal, 1949: xviii). 

 

 

I 1911 blev Kristín Ólafsdóttir student. Hun blev født på Lundur i Borgarfjarðarsýsla, 

hvor hendes far var præst og hendes mor var præstedatter. Hun fik en god 

hjemmeundervisning hos forældrene. Mens hendes bror gik i gymnasiet, læste hun 

hjemme og forberedte sig til realeksamen, som hun tog om efteråret. Foråret derefter tog 

hun studentereksamen, uden at have siddet på skolebænk (Björg Einarsdóttir, 1986b: 

266).  

 

Netop i 1911 var Islands Universitet blevet oprettet, og det blev oplagt for Kristín 

Ólafsdóttir at fortsætte sine studier her, skønt hun aldrig havde gået i skole. Hun læste 

filosofi, derefter medicin og blev den første kvinde, der afsluttede en eksamen ved 

universitetet. Hun og hendes bror fik deres lægeeksamen samtidig. Hun tog 

embedseksamen i medicin og blev landets første kvindelige læge. Siden arbejdede hun 

nogle år i Ísafjörður sammen med sin mand, der også var læge. De tog både til Danmark 

og Norge for at videreuddanne sig. Hun kom ind som kandidat på Københavns 

Rigshospitals fødeafdeling, og senere ved den medicinske afdeling på Ulleval sygehus i 

Oslo. Hun var praktiserende læge i Reykjavik i mange år. Foruden sin lægegerning var 

hun en produktiv oversætter og forfatter, og hun skrev flere bøger og artikler om 

sundhedslære og underviste i sundhedslære (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2019). 

Kristín Ólafsdóttir havde ikke mange kvindelige kolleger. Katrín Thoroddsen blev læge 

i 1921, siden varede det hele ti år før flere kvinder blev uddannet til læge (Björg 

Einarsdóttir 1986b: 268).  
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Den sidste kvinde, der bliver omtalt her, er Jóhanna Dagmar Magnúsdóttir, der blev født 

i Rangárþing, men voksede op i Ísafjörður. Hendes fader var sysselmand, og hendes 

moder var Camilla Torfason. Hun blev student i 1914, og var den fjerde kvinde, som 

tog afsluttende eksamen fra gymnasiet i Reykjavik. Hun kunne ikke tænke sig at være 

den eneste pige i klassen, og derfor sad hun ikke i timerne. Da hun læste til farmaceut, 

var hun ligeledes den eneste kvinde, ifølge oplysninger fra hendes datter, Þóra 

Óskarsdóttir.44 Jóhanna Magnúsdóttir startede sin uddannelse på apoteket i Ísafjörður, 

hvor hun arbejdede i 2 år. Derefter rejste hun til Danmark og arbejdede ved Svane 

Apoteket i Roskilde i et år og sluttede af med farmaceutisk medhjælper- eksamen. 

Herefter søgte hun ind på Den Farmaceutiske Læreanstalt og tog den afsluttende 

eksamen med første karakter i 1919. Hun blev dermed den første islandske kvinde, der 

blev uddannet til farmaceut (Björg Einarsdóttir, 1986a: 149). Efter hjemkomsten 

oprettede Jóhanna Magnúsdóttir et apotek, Iðunnar apótek, i 1928, som hun drev indtil 

1961. Hun var forstander for Statens Spiritusmonopolhandel fra 1928-1930 (Björg 

Einarsdóttir, 1986a: 150).  

 

Disse fem kvinders skoleforløb var vidt forskellige, og deres uddannelse og karrierer 

var ligeledes vidt forskellige. Det lykkedes fire af dem at skabe sig en karriere, som 

hidtil var ukendt for islandske kvinder. De havde meget til fælles, de kom fra bedre 

bemidlede og dannede hjem, hvor de fik en god boglig oplæring. Tre af dem var døtre 

af embedsmænd, mens Björg C. Þorlákssons fader var landmand og foged, og Laufey 

Valdimarsdóttirs fader var redaktør og selvlært. Den sidstnævnte kom fra Reykjavik, 

mens de andre kom fra landet.  

De fleste af disse fem kvinder, samt de øvrige kvinder omtalt i dette arbejde, havde 

mere eller mindre tydelig direkte og/eller indirekte kontakt med Danmark. Der giver 

derfor anledning til at tro, at den kontakt har haft en ganske stor betydning for deres 

uddannelse og erhvervsmæssige muligheder.  

 

Nu når kvinder endelig havde fået adgang til skolen, er det overraskende at se, hvor få 

kvinder der gik i gymnasiet de første par årtier. Det første årti var der kun én til to eller 

ingen kvinde i hver årgang, bortset fra 1915 og 1916, hvor der var henholdsvis otte og 

 

44 Þóra C. Óskarsdóttir, (1941-2019) ifølge samtale den 20. oktober 2018. 
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fem kvindelige elever, eller i alt 18 i det første årti. Det næste årti var der lidt flere, men 

det var først i trediverne, hvor flere kvinder begyndte at tage den gymnasiale 

uddannelse. Derfor må det antages, at kun ganske få kvinder kom til at studere på 

universitetsniveau i begyndelsen. De første akademiske kvinders karriere må have haft 

en stærk indflydelse på andre kvinder til at søge højere uddannelse.    

 

7 Sammenfatning og konklusion 
Det fremgår af indledningen, at formålet med opgaven var at kaste lys over den proces, 

som førte til, at kvinder kunne tage en uddannelse på lige fod med mænd, og hvad 

forholdet til Danmark betød for kvinders muligheder for uddannelse.  

Langt ind i 1800-tallet drejede kvinders arbejdsliv sig primært om husholdning, 

børneopdragelse og fremstilling af mælkeprodukter samt produktion af tøj og uldvarer. 

Det var vigtigt for dem at finde en lovende ung mand og blive gifte. Forblev de ugifte, 

måtte de ty til de få arbejdsmuligheder, der fandtes. Med den første byudvikling i det 

nittende århundrede opstod der behov for nye kvalifikationer, og hermed opstod der 

flere arbejdsmuligheder også så småt for kvinder. Mange kvinder blev tjenestepiger på 

gårdene og hos de bedre stillede i byerne, nogle blev vaskekoner, andre arbejdede i 

fiskeindustrien eller som havnearbejdere, alt sammen hårdt og lavtlønnet arbejde. 

Kvinder havde ingen muligheder for at ændre på deres kår, og deres rettigheder var 

yderst begrænsede. De fik først arveret på lige fod med deres brødre i 1850, og de ugifte 

kvinder blev først myndige i 1862, mens de gifte kvinder måtte vente til 1900, før de 

blev betragtet som myndige. De havde nærmest ingen uddannelsesmuligheder udover 

den beskedne uddannelse de fik i hjemmene. Ifølge tidens mentalitet anså man det for at 

stride imod naturen og kvindeligheden, at kvinder fik en uddannelse. Takket være 

kvindernes indsats ændredes disse holdninger sig i tiden derefter.  

 

 I 1800-tallet fandt der omfattende ændringer i samfundet sted. Med nye ideologier om 

demokrati og menneskerettigheder, blev der i voksende grad sat fokus på enkelte 

personers og nationers rettigheder, og idéer om selvbestemmelse og menneskets ret til at 

råde over eget liv slog efterhånden igennem. Disse politiske og ideologiske strømninger 

kan bl.a. konstateres i forøgede rettigheder til det islandske folk og i kvinders 

forbedrede stilling og større rettigheder. Islændingene fik den første grundlov i 1874, 
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med forøgede rettigheder til befolkningen. Disse forhold indvirkede også på kvinder og 

deres situation. De blev så småt mere højrøstede med hensyn til deres ønsker om en 

uddannelse, udover den de fik i hjemmene. I den sidste halvdel af 1800-tallet blev flere 

og flere børneskoler grundlagt. Skolerne skulle sikre børns undervisning, men der var 

stadigvæk mange, der fik hjemmeundervisning, især i isolerede egne. På nær 

jordemoderuddannelsen, som længe havde været en kvindelig profession, kunne kvinder 

stadigvæk ikke følge noget skoleforløb, der kunne føre dem til en længere eller 

kompetencegivende uddannelse. 

 

For at ændre på denne situation tog kvinderne sagen i egen hånd. De oprettede 

foreninger, den første i 1869, med det formål af forbedre kvinders kundskaber, og snart 

blev undervisning og oprettelse af kvindeskoler sat på dagsordenen. De søgte opbakning 

hos befolkningen og iværksatte indsamlinger, ofte med deres ægtemænds velvilje og 

assistance. Resultatet af denne indsats fremgår af oprettelse af fire kvindeskoler i 

1870´erne, som skabte et grundlag for kvinder til at søge ind på andre uddannelser. Det 

siger mere end mange ord om situationen, at kvinderne selv måtte stå for uddannelsen, 

eftersom der ikke fandtes uddannede lærere i landet. Flere kvinder, fx de to banebrydere 

Þóra Melsteð og Elín Briem, underviste uden selv at have gået i skole. I Danmark var 

urbaniseringen og den samfundsmæssige udvikling mere fremskreden, bl.a. hvad angik 

kvinders uddannelsesmuligheder, og derfor måtte de kvinder, der ønskede at få en 

udvidet uddannelse rejse dertil, sådan som islandske mænd havde gjort i århundreder. 

Direkte og indirekte kontakt til Danmark og danskere gjorde ofte en stor forskel i 

forbindelse med kvindernes uddannelsesmuligheder, jf. fx de mange kvinder som var i 

kontakt med danskere i Island, og de talrige eksempler på at andre i familien havde 

relationer til Danmark, bl.a. gennem uddannelse eller erhverv.  

 

Udgivelsen af Mathilde Fibigers bog, Tolv Breve, i 1850, om kvinders ret til uddannelse 

og bestemmelse over eget liv samt oprettelsen af Natalie Zahles Skole i 1852, var tidens 

tegn, og har uden tvivl gjort et stort indtryk på banebryderen Þóra Melsteð, der netop 

opholdt sig i København på denne tid og som senere etablerede den første kvindeskole i 

Island (1874). Natalie Zahles Skole havde en stor betydning for islandske kvinders 

uddannelse. De fleste der læste dér, kom tilbage til Island og blev lærerinder eller 

skolebestyrerinder. Natalie Zahles Skole var deres forbillede, og erfaringen derfra har 
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uden tvivl sat sit præg på deres undervisning. Således havde deres erfaringer fra Natalie 

Zahles Skole stor indflydelse i flere generationer fremover. En anden banebryder, Elín 

Briem, som var den første uddannede islandske lærerinde og skolebestyrer, afsluttede 

lærerindeeksamen fra Natalie Zahles skole i 1883. Lærerindeprofessionen er et 

eksempel på et nyt erhverv, der gjorde det muligt for kvinder at forsørge sig selv, blive 

selvstændige og stå på egne ben.  

 

Den samfundsmæssige udvikling og tidens ideologiske strømninger gav vind i sejlene. 

Her var J. S. Mills værk Kvindens Underkuelse fra 1869 skelsættende. Flere kvindelige 

forfattere trådte frem på arenaen med det nye budskab om kvindens frihed og ret til 

uddannelse, og der blev holdt offentlige foredrag om samme emne, hvor kvinder var på 

talerstolen.  

 

Henimod slutningen af 1800-tallet søgte stadig flere kvinder en faglig uddannelse i 

Danmark, inden for meget varierede felter. Islands tilknytning til Danmark gjorde det 

muligt for islændinge at komme i lære, og blive optaget på skoler nærmest på lige fod 

med danskere. Derved blev der uddannet fagfolk inden for flere områder, og som kom 

tilbage til Island med nye kompetencer. Her kan nævnes forskellige håndværksmæssige 

og fagspecifikke erhverv såsom mejersker, fotografer og syersker samt en maler og 

kunstflids- og husholdningslærer. Andre søgte uddannelse på specialskoler og blev 

jordemødre, sygeplejersker og gymnastiklærerinder. Med de nye typer af 

faguddannelser havde kvinderne mulighed for at skabe sig en selvstændig karriere. 

Kvindernes faglige kunnen og virke betød markante fremskridt i forhold til, hvad der i 

forvejen fandtes i landet. Det er ikke altid let at se, hvor stor en virkning nye 

kundskaber kan have. At de gør forskel, fremgår dog af kilderne på forskellig vis, jf. at 

den første uddannede mejerske (1858) forbedrede betydelig kvaliteten af smørret på den 

gård, hvor hun arbejdede, så det kunne eksporteres. Desuden underviste hun andre 

kvinder i faget.  

 

Nu var tiden inde for at kvinder også erhvervede sig en højere uddannelse og eftersom 

der ikke fandtes uddannelsesmuligheder for kvinder i Island, måtte de søge til Danmark. 

Den første islandske kvinde blev student i 1889, og den næste i 1900, begge i 

København. I 1904 fik kvinder adgang til gymnasiet, og med oprettelsen af Islands 
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Universitet i 1911 åbnedes der også muligheder for akademiske uddannelser i Island. 

De fem første kvinder, der fik en højere uddannelse, havde alle tilknytning til Danmark. 

De læste forskellige fag, såsom filosofi, matematik, fysiologi, sprog, medicin og 

farmakologi. Deres kontakt til Danmark var på flere måder vigtig for deres uddannelse. 

De fleste af dem fik en karriere, som før var ukendt for islandske kvinder. Den nære 

kontakt med Danmark var altafgørende for, at islandske kvinder fik en uddannelse så 

tidligt. De fik den flere år, førend det blev muligt at få en tilsvarende uddannelse i 

Island.  

 

Som det fremgår af opgaven, var kontakten til Danmark af den største betydning for 

kvinders muligheder for uddannelse og for udviklingen af skolesystemet i Island. 

Mange kvinder fik deres uddannelse i Danmark og ofte satte forbilleder fra danske 

skoler præg på uddannelserne i Island. Erhvervserfaringer i Danmark kunne også føre til 

nye arbejdsmetoder og nytænkning i islandsk kontekst. Mange kvinder fulgte godt med 

i udviklingen i Danmark, som bl.a. gav dem. inspiration til at oprette nye foreninger, 

hvor kvinder gjorde sig gældende, fx Thorvaldsensforeningen, Kvindelig Læseforening, 

og Foreningen for Kvinders Rettigheder i Island. Disse foreninger havde alle danske 

forbilleder, og i visse tilfælde var bestyrelsesmedlemmerne i kontakt med de danske 

søsterforeninger.  

 

Til sidst skal andre omend ikke ubetydelige former for kontakt til Danmark fremhæves. 

Flere af de kvinder, der her er blevet nævnt, var døtre af embedsmænd, der havde 

studeret ved Københavns Universitet. Nogle havde en dansk mor, og nogle havde 

slægtninge i Danmark, som de korresponderede med. Således tilhørte de fleste af de 

banebrydende kvinder en elite, hvor en god uddannelse i hjemmet var en selvfølge. 

Kilderne viser, at i hjemmene blev de bekendt med forskellige emner og tilegnede sig 

andre sprog. Dette gav dem muligheder for at følge med i aktuelle emner og lade sig 

inspirere af det som var fremme i tiden i udlandet, især i Danmark. Kontakt med danske 

embedsmænd og købmænd samt deres hustruer skal ej heller undervurderes, jf. at nogle 

af disse bidrog til indsamlingen og oprettelsen af Kvindeskolen i Reykjavík.  

 

Opgaven viser, at det ikke var uden problemer at være de første kvinder, der søgte ind 

på de mandlige enemærker, men de arbejdede støt videre for at komme den stejle vej 
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fremad. I 1911 var alle hindringer ryddet af vejen, da kvinder fik fuld adgang til det 

nyoprettede Universitet i Island og ret til alle embeder, som det hed sig. Fremtidens 

kvinder måtte tage sig af at bryde med traditionerne.  
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Bilag I. Tidslinje fra 1791–1974. Milepæle for uddannelse og 

rettigheder. 
Årstal Island Danmark 

1791  Døtreskolen af 1791.  

Velgørenhedsskolen.  

1800  Loven om stavnsbåndet fra 1733 ophævet for 

alle. 

1814  Almueskoleloven.  

1850 Kvinder fik arveret på lige fod med mænd. Mathilde Fibiger udgiver Clara Raphael Tolv 

Breve. 

1851  Magnús Eiríksson udgiver Breve til Clara 

Raphael fra Theodor Immanuel. 

1852 Børneskole i Eyrarbakki oprettet. Natalie Zahle grundlægger N. Zahles Skole. 

1857  Ugifte kvinder over 25 år bliver myndige og får 

lige arveret med mænd. 

1861 Ugifte kvinder over 25 år bliver myndige.  

1862 Reykjaviks Børneskole blev oprettet.  

1867 Bogen Nogle ord om hygiejne udgivet.  

1869 Den første kvindeforening, Rípurkomunes 

kvindeforening stiftet. 

 

1871  Dansk Kvindesamfund stiftet. 

1874 Kvindeskolen i Reykjavik oprettet af Þóra 

Melsteð. 

 

1875 Thorvaldsensforeningen oprettet i 

Reykjavik. 

Kvinder fik adgang til Universitetet i København, 

og efterfølgende ret til embeder, bortset fra 

teologi. 

1877 De første kvindeskoler på landet, ved Ás i 

Hegranes og Laugaland, oprettet. 

 

1882 Den første islandske roman skrevet af en 

kvinde (Torfhildur Þorsteindóttir Hólm). 

  

1887 Den første offentlige tale af en kvinde (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir). 

 

1889 Camilla Torfason, første kvindestudent i 

København.  

Værnehjemmet Bethania stiftet i København. 

Gifte kvinder bliver myndige. 

1894 Loven om stavnsbåndet ophævet.  

1895  Den første husholdningsskole i Sorø oprettet. 

1897 Den første husholdningsskole i Island stiftet 

i Reykjavik af Elín Briem.  

 

1899  Gifte kvinder bliver myndige. 

1900 Gifte kvinder bliver myndige. Den Danske Kunstflidsforening oprettet. 

1907 Islands forening for kvinders rettigheder.  

1911 Universitetet i Reykjavik oprettet. Kvinder 

fik fuld adgang og ret til alle embeder. 

 

1915 Kvinder over 40 år får stemmeret. Kvinder får stemmeret og bliver valgbare til 

Rigsdagen på lige fod med mænd. 

1919 Den første faglige kvindeforening, Den 

islandske jordemoderforening stiftet.  

 

1920 Kvinder over 25 år får politiske rettigheder 

som stemmeret og valgbarhed. 

 

1926 Björg C. Þorlákson, den første doktor.  

1930 Kvenfélagasamband Íslands stiftet.  

1948  Den første kvindelige præst i Danmark (Johanne 

Andersen 1913-1999). 

1974 Den første kvindelige præst i Island (Auður 

Eir Vilhjálmsdóttir 1937-). 
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Bilag II. Islandske kvinder i Natalie Zahles Skole til 1900 
1864? Þórunn Hafstein Pétursdóttir (1850-

1922). 

Gift Jónassen. Bestyrer af 

Thorvaldsensforeningen. 

18?? Jóhanna Ebbesen.  Datter af præsten Jóhann Briem. Boede i 

Danmark.  

1879 Valgerður Þorsteinsdóttir (1836-

1879).  

Rejste til Danmark til forberedelse for at 

bestyre skolen på Laugaland. Læste engelsk og 

sad som påhører i Natalie Zahles Skole.  

18?? Dagmar Bjarnarson (1862-1940).  Lærerinde og gigtlæge (nuddlæknir).  

1881-1883 Elín Eggertsdóttir Briem (1881-

1883). 

Almuelærerindeeksamen i 1883.  

1881-1882 Sigríður Jónsdóttir (1858-1928).  1881-1882 fra Djúpadal. Ét år på Zahles skole.  

1881-1883 Ingibjörg Torfadóttir (1865-1904). Almuelærerindeeksamen.  

1887-1889 Sigríður Eggertsdóttir Briem. Almuelærerindeeksamen (?). E. Briems søster. 

1897-1898 Björg C. Þorláksson (1897-1898). Ét år på Natalie Zahles Skole, derefter på 

Statens Lærerkursus.  

18?? Hólmfríður Gísladóttir (1857-

1945). 

Bestyrer af Husholdningsskolen i Reykjavik.  
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Bilag III. Brev til Clara Raphael 

Andet brev, Den 12te januar (s. 26 og 27). skrevet af Theodor Immanuel, pseudonym 

for teologen Magnús Eiríksson. Bogen er printet i gotisk skrift. Breve til Clara Raphael 

fra Theodor Immanuel. Kjöbenhavn. Forlag af Universitetsboghandler C.U. Reitsel 

1851.  

 

„Du maa ikke forstaae de ovenstaaende Bemærkninger saaledes, som om jeg var uenig 

med Dig i det væsentlige; tværtimod er jeg enig med dig deri, navnlig i hvad Du siger 

med hensyn til Kvinden i Almindelighed. Jeg har kun opponeret imodd et Fortrin, Du 

tillægger Mændene i det hele taget fremfor Kvinderne, naar Talen er om et bestemt 

højere Formaal. Jeg tror at denne Opposition er gavnlig, at den er i Sandhedens 

Tjeneste; thi sætter man Mænden, deres hensigter, Maal og Stræben som noget til en vis 

Grad Normalt, hvad er saa rimeligere end at Kvinden sætter dette, med de behørige 

Modificationer, som sit Livs Formaal? Kvindens Stræben vilde da i det Væsentlige 

komme til at gaae i samme Retning som Mandens. Kvinden vilde da paa sin maade, og 

ved de aandelige Kræfter, hun er i Besiddelse af, virke til det samme Maal, som 

Mændenes Pluralitet alt har for Øje. Dette ville kun bidrage til at Verden kunde gaa 

raskere fremad efter de samme Principer, i den samme Retning som den nu gaaer. Men 

dette er just ikke min mening. Jeg mener vel, ligesom Du at Kvinden baade kan og 

bør emanciperes, det er, blive noget Andet og Mere for Samfundet, for hele 

Menneskeheden, end hun endnu er. Men jeg mener ogsaa, at mændene trænge haardt 

til at emanciperes, og skjøndt Mandens Emancipation vil og maa paa den ene Side blive 

noget forskjellig fra Kvindens, saa vil den bog paa den anden Side blive beslægtet med, 

ja, i visse henseender aldeles falde sammen med den; thi, som Du bemærker, ere de 

almeenmenneskelige Formaal fælles for Mand og Kvinde.“ (feitletrun höfundar). 

 


