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Ágrip 

Húsmóðurhlutverkið er margþætt hlutverk sem hefur í gegnum aldirnar mótast af 

hugmyndum um konur, ímynd þeirra og kvenleika. Af skyldum húsmæðra og störfum má 

nefna barnauppeldi, þrif og þvotta, eldamennsku og matargerð, ásamt yfirumsjón með 

heimilinu og þeim sem bjuggu innan þess. En stundum þurftu sumar konur að sinna meiri 

vinnu en þeirri sem þeim var ætlað að sinna og féll inn á þeirra svið. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða húsmæður í sveit á Íslandi með áherslu á 

að rannsaka hvers konar vinnu þær unnu og hvaða skyldum þær höfðu að gegna. 

Jafnframt hvaða væntingar voru gerðar til þeirra og hvaða álag var á þeim við þessi störf. 

Rannsóknartímabilið er 1900–1940. Auk ýmissa fræðirita eru það fyrst og fremst 

frásagnir fólks af vinnu húsmæðra í sveitasamfélaginu sem liggja til grundvallar þessari 

ritgerð. Þar er um að ræða minningabækur á borð við Móðir mín húsfreyjan en einnig 

spurningalistar Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands um ýmislegt sem snertir landbúnað 

og störf kvenna. 

Rannsóknin leiðir í ljós að vinna og skyldur húsmæðra voru fjölbreyttar en 

vinnuálag var almennt mikið á húsmæðrum til sveita þótt vissulega væri munur á 

aðstæðum þeirra eftir stétt og stöðu. Fækkun vinnufólks, húsnæði og skipulag eldhúsa 

ásamt tækninýjungum og rafvæðingu höfðu áhrif á störfin, hvort sem það var til að auka 

vinnu og álag á þeim eða til að einfalda vinnuna og spara tíma. Gerðar voru miklar kröfur 

um að konur sinntu starfi sínu vel og væru „fyrirmyndar húsmæður.“ Einnig lögðu þær 

sig sjálfar fram um að sinna vel vinnu sinni, hvort sem það var við dagleg störf, sem 

gestgjafar eða annað sem þær tóku sér fyrir hendur. Rannsóknin leiðir einnig í ljós að 

konur voru í vaxandi mæli hugsandi um kjör sín og aðstöðu, helst í samhengi við 

vinnuaðstöðu (skipulag húsa) og ýmis þægindi (rafmagn, rennandi vatn og svo framvegis) 

sem skiptu máli ekki aðeins fyrir þær sjálfar heldur einnig framtíð sveitanna. 
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Inngangur 

Í Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár skrifar Anna Sigurðardóttir að flestar konur á Íslandi 

komist í þær aðstæður á einhverjum tímapunkti í lífi sínu að sinna starfi húsmóðurinnar.1 

Húsmóðir er samkvæmt skilgreiningu íslenskrar orðabókar „sú sem ræður fyrir innan 

stokks“.2 Við hugtakið húsfreyja má kannski finna enn ítarlegri lýsingu á hlutverkinu. Þar 

segir að húsfreyja sé eiginkona sem er „bæði bóndinn og húsfreyjan“ og að hún ráði öllu 

á heimilinu.3 Í bókinni Konur sem kjósa segir: „húsmóðurstaðan hefur tekið breytingum 

í tímans rás þar sem stétt, staða og búseta skipta máli. Það eru ekki heimilisstörfin sem 

slík sem skilgreina húsmóðurina því hún vinnur þau jafnvel ekki sjálf heldur er það 

samhengi hjúskaparstöðu, móðurhlutverks og fjárhagslegs ósjálfstæðis.“ Sjálfsmynd 

húsmóðurinnar byggðist á því að hún bar ábyrgð á heimilinu. Frá aldamótunum 1900 og 

fram eftir tuttugustu öldinni sáu húsmæður um að stjórna heimilinu, hafa umsjón og 

verkstjórn yfir fólki innan þess eins og vinnukonum, hafa umsjón með þrifum og 

framleiðslu matar og ala upp börn. Móður- og húsmóðurhlutverkið var samfélagslegt 

viðmið um hlutverk og skyldur kvenna sem ríkti megnið af tuttugustu öldinni, eða fram 

að sjöunda áratugnum þegar hugmyndir um réttindi og frelsi kvenna urðu meira 

áberandi.4 

Húsmóðir er þó ekki það sama og húsmóðir og hafa húsmæður Íslands sinnt 

mismunandi vinnu og skyldum tengdum starfinu. Þrátt fyrir að konum hafi verið ætlaður 

staður „á bak við eldavélina“ með barn á mjöðm sér þá hefur þorri kvenna á landinu þurft 

að sinna öðrum störfum umfram það að ala börn, elda mat fyrir fjölskylduna og halda 

húsinu hreinu. Þar má nefna ljósmæður og hjúkrunarkonur, kennslukonur og fóstrur, 

búðarkonur og saumakonur svo nokkuð sé talið, að ekki sé minnst á bóndakonur. 

Húsmæður á sveitabæjum sinntu margar ekki bara eldamennsku, barnauppeldi og þvotti. 

Þær mjólkuðu kýrnar og ærnar, rökuðu saman heyi, höfðu umsjón með vinnufólki og 

sinntu oft þeirri vinnu sem þurfti þegar þess þurfti. Á bæjum þar sem efnahagur var 

þröngur og lítið um vinnufólk gat slík vinna verið mikil og því fylgdi ábyrgð og álag. En 

 
1 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 27. 
2 Skoða má enn frekar orðin húsfreyja, húsfrú og húskona. Við húsfrú er bent á orðið húsfreyja. Húskona 

hefur tvær merkingar; annars vegar kona í húsmennsku og hins vegar er bent á orðið húsmóðir. Öll vísa 

orðin í hvert annað. 
3 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók, 426–427. 
4 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1956 – „Hvað er þá orðið okkar starf?““ 323. 
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þó svo að húsmæður á stórbýlum tækju ekki endilega þátt í útivinnu þýddi það ekki að 

þær bæru ekki ábyrgð á sveitabænum og væru ekki undir álagi. Framlag húsmæðra í 

vinnslu og framleiðslu landbúnaðarafurða var ef til vill mun meiri en fólk gerir sér grein 

fyrir. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða húsmæður í landbúnaði á Íslandi með 

áherslu á að rannsaka hvers konar vinnu þær unnu og hvaða skyldur þær höfðu, hvaða 

væntingar voru gerðar til þeirra og hvaða álag var á þeim við þessi störf. 

Rannsóknartímabilið er 1900–1940 og var það valið vegna þess að fyrstu áratugir 

aldarinnar einkennast af breytingum á stöðu og réttindum kvenna. Á þessum tíma voru 

líka umbætur í húsakosti og heimilistæki léttu sumum húsmæðrum lífið. Það er því 

forvitnilegt að skoða hvort og hvaða áhrif þessir þættir höfðu á vinnu og aðstöðu 

húsmæðra í sveit. Lok rannsóknartímabilsins er við upphaf seinna stríðs þegar 

breytingaskeið hófst í íslensku samfélagi, meðal annars í landbúnaði. 

Aðaláhersla rannsóknarinnar er á  húsmæður í sveit, með öðrum orðum konur sem 

voru giftar og sáu um heimili jafnframt því að vinna útistörf á sveitabæ. Innan þessarar 

skilgreiningar falla bæði húsmæður af neðstu stigum samfélagsins, bóndakonur sem 

bjuggu við mikla fátækt, og einnig húsmæður af efstu stigum samfélagsins, prestsfrúr og 

eiginkonur sýslumanna sem stunduðu einnig búskap. Með því að spyrja hvaða störf 

húsmæður hafi unnið og hvaða skyldum þær þurftu að sinna er hugmyndin að varpa ljósi 

á hið mikla vinnuálag sem hvíldi á konum sem oft þurftu ekki einungis að elda, þrífa, sjá 

um heimili og ala upp börn, heldur einnig að vinna úti við heyskap, mjaltir, mokstur og 

ýmislegt annað sem gera þurfti til sveita. Þetta ætti að gefa okkur einhvers konar mynd 

af störfum kvenna, hvort sem þær tilheyrðu neðri eða efri stigum samfélagsins. Í þessu 

samhengi er forvitnilegt að skoða hugmyndina um að konur hafi verið „bæði bóndinn og 

húsfreyjan“ og hvað í því fólst. Þýddi það að konan vann bæði karlmanns- og 

kvenmannsverk eða hafði það meira með stjórnun búsins að gera? Eða hvort tveggja? Að 

lokum má segja að eitt af markmiðum ritgerðarinnar sé að varpa ljósi á hlut kvenna í 

landbúnaði og sýna að sá hlutur er engu minni eða skiptir minna máli heldur en vinna 

karla á því sviði.5 

 
5 Ég vitna hér í Önnu Sigurðardóttur sem sagði í formála bókar sinnar Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár að 

bók hennar væri meðal annars til að sýna fram á að hlutskipti kvenna í þjóðarbúskapnum í aldanna rás 

væri ekki minni heldur en hlutur karla, og þar var ekki tekið með hlutverk þeirra sem mæður og 

uppalendur. Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 15. 
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Heimildir og fræðilegt samhengi 

Heimildirnar sem liggja til grundvallar þessari ritgerð eru annars vegar fræðirit og 

rannsóknir um stöðu landbúnaðar og bænda hér á landi í byrjun tuttugustu aldarinnar, 

sérstaklega í tengslum við stöðu húsmæðra. Þar verða teknar fyrir tækniframfarir, 

húsnæði til sveita, fólksfækkun og fleira sem varpar ljósi á sveitasamfélagið á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldar. Þar er mikilvægust Landbúnaðarsaga Íslands eftir Árna 

Daníel Júlíusson sagnfræðing en verkið er eitt stærsta og ítarlegasta fræðirit landsins um 

íslenskan landbúnað frá upphafi byggðar. Þá eru önnur landbúnaðarrit líkt og Bættir eru 

bænda hættir, Búvélar og ræktun eftir Árna G. Eylands og bækur Bjarna Guðmundssonar, 

Yrkja vildi ég jörð og Íslenskir heyskaparhættir, mjög gagnlegar. Jafnframt eru mikilvæg 

ýmis skrif kvenna á fyrstu áratugum tuttugustu aldar þar sem fjallað er um ýmislegt sem 

varðar aðstöðu kvenna. Sérstaklega má nefna tvo stutta kafla í bókinni 

Byggingarmálaráðstefnan 1944 eftir þær Ragnhildi Pétursdóttur formann 

Kvenfélagasambands Íslands og Huldu Stefánsdóttur, þá skólastýra Húsmæðraskóla 

Reykjavíkur en báðar fjalla þær um húsbyggingar til sveita á tímabilinu og hvað 

húsmæðrum fannst um húsnæði sitt og hvernig það mætti bæta. Einnig nýtast vel í þeirri 

umfjöllun greinar í ársritinu Hlín, sem ritstýrt var af Halldóru Bjarnadóttur 

heimilisiðnaðarráðunaut. 

Helstu heimildirnar eru þó fyrst og fremst frásagnir fólks af vinnu húsmæðra í 

sveitasamfélaginu. Þetta eru frásagnir kvenna og karla af húsmæðrum sem þau þekktu til 

sveita; mæður, ömmur, systur og svo framvegis. Ástæðan fyrir að slíkar frásagnir eru 

notaðar í meira mæli heldur en frásagnir kvenna af eigin vinnu er einfaldlega sú að þær 

eru fleiri og aðgengilegri. Meðal þess sem verður notað eru spurningaskrár Þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafns Íslands sem eru aðgengilegar rafrænt á Sarpi menningasögulegu 

gagnasafni. Þar er að finna frásagnir af heyskap, eldhúsverkum, þvottum, handavinnu og 

fleiru sem gefa góða innsýn í störf kvenna. Bók Önnu Sigurðardóttur, Vinna kvenna á 

Íslandi í 1100 ár, er ein helsta heimildin um vinnu kvenna hér á landi. Þar leitast Anna 

við að varpa ljósi á daglegt líf íslenskra kvenna í áranna rás, þá sérstaklega vinnu þeirra 

og erfiðleika við þá vinnu sem þær hafa stundað. Hún segir þar að „rótgrónar venjur, léleg 

áhöld og vond húsakynni áttu mikla sök á erfiðleikunum, svo ekki sé minnst á alla 
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fátæktina í landinu, sjúkdómana og ungbarnadauðann.“6 Ein helsta heimildin sem verður 

notuð hér ásamt spurningaskránum er bókaflokkurinn Móðir mín húsfreyjan. Þetta eru 

þrjú bindi bóka sem komu út á árunum 1977–1979 og innihalda frásagnir fólks af 

mæðrum sínum; störfum, persónuleika, atvikum og hvað annað sem þótti minnisstætt. 

Þar er að finna ýmsar frásagnir af skyldum og vinnu kvenna, lýsingar á breyttum 

aðstæðum og svo framvegis sem ættu að einhverju leyti að gefa mynd af starfssviði 

húsmæðra. 

Einnig er ýmsar greinar að finna í tímaritinu Hlín sem konur hafa skrifað um vinnu 

sína, þær breytingar sem voru að eiga sér stað í samfélagi þeirra og annað sem þeim lá á 

hjarta tengt þeirra störfum og skyldum. Hvað varðar hugmyndafræði um hlutverk og störf 

húsmæðra  hefur reynst gagnlegt að skoða Álit og tillögur um fræðslu húsmæðra frá 1927, 

Kvennafræðarann eftir Elínu Briem, sem fyrst kom út árið 1888 (síðast endurútgefinn 

1911) og Heimilislífið eftir Ólaf Ólafsson (1889). Af yfirlitsverkum sem hjálpa til við að 

setja frásögnina í samhengi er bókin Konur sem kjósa. Aldarsaga frá 2020. 

Lítið eða ekkert er af sértækum rannsóknum á konum í landbúnaði á þessum fyrstu 

áratugum tuttugustu aldar en meira hefur verið fjallað um síðustu áratugi aldarinnar og 

upphaf þessarar.7 Talsvert hefur verið ritað um vinnukonur í sveitum, þá sérstaklega í 

tengslum við vistarbandið.8 Vinna og skyldur húsmæðra og giftra kvenna í 

landbúnaðarstörfum fyrri tíma hér á Íslandi hafa því lítt verið rannsakaðar og er þessi 

ritgerð liður í að bæta þar úr. 

Þegar skoðaðar eru heimildir um vinnu og störf kvenna er gagnlegt að hafa í huga 

hugtök á sviði kvenna- og kynjasögu og femínískrar sögu sem tengjast hugmyndum um 

stöðu kynjanna. Þar ber hæst hugtakið kyngervi, sem vísar til félagslegra og 

menningarbundinna hugmynda og um hvað það þýðir að vera af ákveðnu kyni líkt og 

Joan Wallach Scott fjallar um í greinasafni sínu Gender and the politics of history.9  

Hugtakið kyngervi felur í sér þær hugmyndir og væntingar sem samfélagið hefur í garð 

 
6 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 14. 
7 Konur í landbúnaði eftir Höllu Aðalsteinsdóttur, Elínu Líndal og Lísu Thomsen. Hins vegar er grein 

Hjördísar Sigursteinsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur „Staða kvenna í landbúnaði: 

kynjafræðilegur sjónarhóll“ sem birtist í veftímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla árið 2009. 
8 Benda má sérstaklega á rannsókn Vilhelms Vilhelmssonar sagnfræðings Sjálfstætt fólk: Vistarband og 

íslenskt samfélag á 19. öld ásamt verki Gísla Gunnarssonar Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og 

íslenskt samfélag 1602-1787. 
9 Sagnfræðingurinn Joan Wallach Scott er einn helsti fræðimaður heims í kvenna- og kynjasögu. Hún er 

ein af fyrstu fræðimönnum til að nota hugtakið kyngervi sem greiningartæki í sagnfræði. Sjá nánar í 

greinasafni hennar Gender and the politics of history. 
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fólks eftir því hvaða kyn það hefur. Kyngervi, sem menningarlega mótað, er því eðlislægt. 

Konum er ætlað að vera kvenlegar og því fylgja ákveðnar væntingar um hvaða störf þær 

vinna, hvernig þær haga sér bæði inni á heimilinu og úti í samfélaginu og jafnvel hvernig 

þær eiga að líta út. Sama er að segja um karlmenn og karlmennskuna. Ákveðnar 

hugmyndir myndast félagslega og menningarlega um stöðu, hlutverk og skyldur 

kynjanna. Hugmyndir um kvenleika og karlmennsku geta þess vegna verið mismunandi 

eftir samfélögum, tíma og menningu. Þeim er hins vegar oftast stillt upp sem andstæðum; 

það sem karlmaður er, er kona ekki og öfugt.10 Með því að horfa á vinnu og stöðu 

húsmæðra með kyngervis hugtakið til hliðsjónar getum við skilið betur af hverju þær 

sinntu þeim störfum sem þær sinntu og hvers var ætlast af þeim af íslensku samfélagi. 

Annað mikilvægt hugtak er aðskilin svið. Störf kvenna hafa yfirleitt tilheyrt hinu 

svokallaða einkasviði, sem felur í sér barnauppeldi og heimilisstörf fyrst og fremst, á 

meðan karlar hafa tilheyrt almannasviði, sem felur í sér stjórnunarstöður, pólitík og 

atvinnumál. En líkt og Erla Hulda Halldórsdóttir bendir á í Nútímans konur, þá er þetta 

einföld skýring á hugtökunum sem eru í raun mun flóknari og mörkin milli þeirra oft 

óskýr og sveigjanleg.11 Til dæmis á sveitabæjum þar sem konur stigu oft út fyrir 

einkasviðið og inn á almannasviðið. 

Líkt og með kvenleika og karlmennsku eru almenna- og einkasviðinu stillt upp 

sem andstæðum. Þrátt fyrir að oft vilji verða ákveðin verkaskipting og mismunur milli 

vinnu og verka kynjanna þá er það ekki algilt. Líkt og segir í Konur sem kjósa: „Konur 

unnu þá vinnu sem þurfti, utan heimilis og innan. Sjaldgæfara var að karlar gengju í störf 

kvenna.“ Hins vegar segir líka að oft voru „skilin“, það er að segja munurinn á skyldum 

og störfum kvenna og karla, oft óskýrari í sveitunum, sérstaklega á þeim bæjum þar sem 

ekki var mikið af vinnufólki.12 Á sveitabæjum var mikilvægara að sinna þeim verkum 

sem þurfti að sinna, skipti kannski ekki endilega máli hver sinnti þeim eða af hvaða kyni 

þeir væru. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í inngangi er sett fram gróf skilgreining á 

hlutverki húsmóðurinnar ásamt því að segja frá markmiði ritgerðarinnar, heimildum og 

kenningum sem verða notaðar til að greina vinnu og skyldur húsmæðra í sveitum. Því 

 
10 Scott, Gender and the politics of history, 2; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 51–56. 
11 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 39–40. 
12 Erla Hulda Halldórsdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdót tir, „1916 – Hún fór 

að kjósa,“ 69. 
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næst kemur kafli um aðstæður kvenna í íslenskum landbúnaði á fyrstu áratugum 

tuttugustu aldar, þar sem fjallað er um fólksfækkun í sveitunum, húsnæði sem þær bjuggu 

í og högun eldhúsa sérstaklega í tengslum við vinnuaðstæðu. Einnig verður fjallað um 

tækniframfarir eins og rafmagnið sem hafði áhrif á vinnu þeirra og að lokum almennt um 

landbúnað til að skilja betur samfélagið sem þær bjuggu í. Þessum kafla er ætlað að veita 

nauðsynlegan bakgrunn og samhengi. Kafli tvö fjallar um hugmyndir um störf húsmæðra 

þar sem áhersla er lögð á húsmæðrafræðslu. 

Eftir það tekur við megin umfjöllunarefni ritgerðarinnar sem er vinna húsmæðra 

í sveit. Fyrst verður farið yfir störf innanhúss eins og eldhússtörf, þrif og barnauppeldi og 

síðan verða tekin fyrir algengustu útistörf eins og heyskapur og mjaltir. Næst er í tveimur 

köflum fjallað um aukastörf húsmæðra sem eru ljósmóðurstarfið, sem sumar húsmæður 

sinntu aukalega, og svo hlutverk gestgjafa sem er meira tengt ímynd húsmóðurinnar og 

væntingum í garð hennar. Einnig verður í sérkafla fjallað stuttlega um stéttarmun 

húsmæðra þar sem húsmóðir á efnamiklu stórbýli sinnti ekki endilega sömu vinnu eins 

og húsmóðir á kotjörð. Áður en farið er síðan í niðurstöður ritgerðarinnar verður fjallað 

um álag á herðum húsmæðra, bæði frásögnum af því og einnig það sem komið hefur fram 

í fyrri köflum, en eins og komið hefur fram er álag á húsmæðrum eitt af rannsóknarefnum 

þessarar ritgerðar. Síðan verður farið yfir helstu niðurstöður ritgerðarinnar og farið yfir 

hvaða vinnu húsmæður unnu, hverjar þeirra helstu skyldur voru, hvaða væntingar voru 

gerðar til þeirra og hvort þær hafi verið undir jafn miklu álagi eins og ætla má á frásögnum 

þeirra. 
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Aðstæður húsmæðra í sveit 

Fólkið í landbúnaði 

Á hinum hefðbundna sveitabæ á Íslandi bjuggu iðullega hjón með börn og vinnufólk. 

Vinnufólkið gat bæði verið skylt þeim; frændfólk og stálpuð börn þeirra, eða alveg óskylt; 

unglingar sem vantaði sumarvinnu eða fullorðið vinnufólk sem var ráðið til vinnu.13 

Sveitaheimilum og fólki sem vann í sveit fór þó stöðugt fækkandi í byrjun tuttugustu 

aldarinnar. Árið 1901 bjuggu í landinu alls 78.641 manns samkvæmt Hagskinnu en árið 

1940 voru Íslendingar orðnir 121.579 talsins.14 Þar af höfðu 49.472 manns afkomu sína 

af landbúnaði árið 1901 en 37.474 árið 1940. Samkvæmt Hagskinnu voru því 59,9% 

þjóðarinnar starfandi við landbúnað árið 1901 en sú tala hafði lækkað niður í 31,8% árið 

1940.15 Hlutfallslega var það gífurleg fækkun á sveitafólki á 40 árum. Margt fólk hafði 

búið og unnið í sveitum landsins fram um aldamótin en var nú farið að finna sér atvinnu 

í öðrum geirum samfélagsins. Mest áberandi var fækkun á vinnufólki og þar af leiðandi 

skortur á vinnuafli fyrir bændur. Þegar tími vistarbandsins var að líða undir lok fluttist 

mikið af ungu fólki til sjávarþorpanna þar sem atvinnumöguleikar þeirra voru orðnir mun 

fleiri. Einnig fluttist margt fólk til Vesturheims.16 

Sérstaklega fækkaði vinnukonum. Árið 1901 unnu 5675 konur í landbúnaði en árið 

1940 hafði þeim fækkað niður í 3600 samkvæmt tölum Hagskinnu.17 Ólíklegt er að þar 

inni séu taldar húsmæður því þær hafa sjaldan verið skráðar sem ákveðin starfstétt enda 

hafa þær ekki fengið borgað fyrir heimilisstörfin. Margar kvartanir komu frá bændum um 

fækkun vinnuafls en þeir töldu það hagstæðara fyrir vinnufólk að vinna á sveitabæjum 

þar sem fæði og húsnæði var frítt. Hins vegar var kaupið fyrir sveitstörf oft lægra en í 

öðrum atvinnugreinum en ef tekinn var með kostnaður fyrir leigu á húsnæði og kaup á 

mat þá voru rauntekjur vinnufólks í sveitum hærri. Lausn á þessu var að hækka kaup 

vinnufólks í sveitum. Sumarið 1919 hafði meðalkaup vinnukvenna verið 35–45 kr. á viku 

en sumarið eftir 1920 var það hækkað upp í 60–75 kr.18 

 
13 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 2:159. 
14 Hér er notast við árið 1901 sökum þess að í Hagskinnu eru upplýsingar um fólk í landbúnaði miðaðar við 

árið 1901 en ekki 1900. Til að skapa almennilegt samræmi verður því notað sama ár þegar tekinn er 

mannfjöldi og fjöldi fólks í landbúnaði. 
15 Hagskinna, 58, 60, 211, 213 og 217; Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 2:155–156. 
16 Bjarni Guðmundsson, Íslenskir heyskaparhættir, 48–49. 
17 Hagskinna, 219 – 220. 
18 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 2:161–162. 



 

12 

Skortur á vinnufólki var sérstaklega slæmur á sumrin á heyskapartíma. Heyskapur 

var mikill álagstími í sveitum og þurfti oft margar hendur til að tryggja að bændur ættu 

nóg hey fyrir veturinn. Lausn á þessum vanda var stétt verkafólks sem var ráðið í 

tímabundna vinnu í sveit, einkum við heyskap á sumrin. Þau kölluðust kaupafólk; 

kaupamenn og kaupakonur. Bjarni Guðmundsson segir í Íslenskir heyskaparhættir að 

þessi stétt af fólki hafi tengt saman tímann frá því að nær einungis heimilisfólk sinnti 

heyskap og þangað til heyskapur varð nær alveg vélvæddur. Fyrir slíkt verkafólk borgaði 

sig frekar að ráða sig sem kaupafólk heldur en vinnuhjú, þar sem kaupið fyrir kaupafólk 

yfir sumartímann var svipað og fyrir vinnuhjú yfir árið. Tekjumöguleikar verkafólks 

skánuðu þar með all verulega. Taka skal þó fram að vegna rótgróinna venja og kynjakerfis 

þess tíma þá fengu kaupakonur nærri helmingi minni laun en kaupamenn. Það gæti einnig 

verið einn af þáttunum sem útskýrir af hverju meiri eftirspurn var eftir kaupakonum.19 

Fækkun fólks í sveitum og minnkandi vinnuafl, þá sérstaklega  í hópi vinnukvenna, hafði 

í för með sér að sú vinna sem venjulega hafði verið unnin af vinnufólki lenti á herðum 

annarra heimilismanna. Störf vinnukvenna voru því meira og minna unnin af 

húsmæðrunum sjálfum sem höfðu ekki lengur auka hendur til að aðstoða sig. Þetta þýddi 

meiri vinnu og meira álag á húsmæðrum. 

Húsnæði í sveitum 

Vinnuaðstaða getur skipt miklum sköpum fyrir fólk varðandi vinnu og störf. Húsnæði 

sem er vel skipulagt og almennilega byggt getur sparað tíma, auðveldað verk og skapað 

heilsusamlegt og þægilegt umhverfi fyrir fólk. Því ætti ekki að koma á óvart að fyrir 

húsmæður hafi skipt gífurlega miklu máli að þeirra eigið húsnæði, sem var þeirra 

vinnustaður, væri viðunandi fyrir störf og skyldur þeirra. Í kringum 1920 voru torfbæir 

ennþá í meirihluta í sveitum landsins, eða nærri 70% íbúðarhúsa. Í kjölfar þess hve illa 

torfbæirnir voru byggðir var talið ákveðið vandamál að eldhúsin voru kafsæl. Slíkt 

húsnæði var einstaklega óhollt og heilsuspillandi fyrir fólk, sérstaklega húsmæður og 

vinnukonur sem eyddu meiri tíma en aðrir í eldhúsinu. Mörg Húsnæði í sveitum landsins 

var oft lélegt og mun verra en það sem var að finna í þéttbýlinu.20 Ef litið var á torfbæina 

með raunsæisaugum gátu menn séð að þeir voru ekki mjög heilsusamlegar eða þægilegar 

 
19 Bjarni Guðmundsson, Íslenskir heyskaparhættir, 47–53. 
20 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 139; Halldóra Bjarnadóttir, „Húsakynni – 

heilbrigði,“ 73; Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 94–95. 
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vistarverur. Þeir voru dimmir, kaldir og oft láku þeir.21 Torfið og grjótið var notað einkum 

vegna þess að hér á landi var lítið um önnur byggingarefni. Sumir segja að eftir því sem 

torfið var notað oftar náðu Íslendingar að byggja bæi sem hentuðu ágætlega til að verjast 

kulda og raka í íslenskri veðráttu. Þar eru þó skiptar skoðanir um þéttleika torfbæanna.22 

Með því að beita sér fyrir byggingu betri húsa gátu húsmæður stuðlað að auknu hreinlæti 

á heimilum og sparað sér krafta og tíma í heimilisverkum, skrifaði Halldóra Bjarnadóttir 

í grein um húsnæði og heilbrigði í Hlín 1926.23 

Þegar fór að líða að 1940 var í sveitum landsins farið að byggja fleiri steinhús í 

staðinn fyrir torfbæina, á meðan timburhús tíðkuðust frekar í bæjum eins og Reykjavík.24 

Steinhúsin voru ódýrari í byggingu og risu fyrst og fremst á sveitabæjum sem höfðu litlar 

tekjur og á krepputímabilum.25 Kostnaður við húsbyggingar gat orðið nokkuð mikill, 

sérstaklega ef reynt var að fylgja nýjustu straumum í húsagerð. Hvernig byggðu þá 

fátækari bændur hús sín? Til var sérstakur byggingar- og landnámssjóður þar sem fólk 

gat fengið lán til að byggja íbúðarhús en oftar en ekki urðu húsin að vera af ódýrari 

gerðinni til að fátækir bændur hefðu ráð á þeim.26 Þegar farið var að byggja nýrri hús úr 

steypu og tré var leitast eftir því að húsin væru sterkari og endingarbetri en torfbæirnir.27 

Í Áliti og tillögum um fræðslu húsmæðra var bent á að ef ekki væri hugsað um að byggja 

ný hús í sveitum út frá hentugleika innandyra, þá sérstaklega í tengslum við eldhúsin, 

gæti svo farið að stúlkur myndu ekki vilja búa í sveit, þar sem þægindi voru meiri í 

kaupstöðum.28 

Eldhúsin og óskir kvenna 

Annað sem er áhugavert að skoða hvað varðar húsnæði og aðstæður fyrir vinnu kvenna 

er hvernig hús voru skipulögð að innan, það er að segja skipulag hæða og herbergja. Nær 

öll hús í sveitum landsins voru hönnuð og byggð af karlmönnum. Svo virðist sem þeir 

hafi ekki gefið mikinn gaum að hugmyndum kvenna um hvernig mætti bæta skipulag 

herbergja og hæða til að einfalda vinnu þeirra, þrátt fyrir að það væri lang skynsamlegast 

 
21 Hulda Stefánsdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,” 201–202; „Umræður,“ 209. 
22 Ragnhildur Pétursdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,“ 192. 
23 Halldóra Bjarnadóttir, „Húsakynni – heilbrigði,“ 72–73. 
24 Ragnhildur Pétursdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,“ 193–194; Hulda Stefánsdóttir, „Húsmóðirin og 

heimilið,“ 201. 
25 „Umræður,“ 211. 
26 Þórir Baldvinsson, „Hýsing sveitabýla,“ 98–99. 
27 Hulda Stefánsdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,” 204. 
28 Álit og tillögur um fræðslu húsmæðra, 18. 
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í ljósi þess að húsmæður stjórnuðu innan bæjar og eyddu lang mestum tíma allra 

heimilismanna þar inni. Skipulag húsa var mjög mikilvægt fyrir konur til þess að létta 

þeim vinnuna og gera störfin ánægjulegri. Það kemur ekki á óvart að þær ræddu slík mál 

sín á milli. 

Það var meðal annars í ljósi hreinlætis og heilsufars sem konur reyndu að ýta undir 

umræðuna um bætt húsakynni í landinu. Fyrsta konan sem sat á þingi, Ingibjörg H. 

Bjarnason mælti til dæmis fyrir því að skipa ætti konur í bygginganefndir til að nýta mætti 

þekkingu þeirra á skipulagi innanhúss til að einfalda vinnu og spara tíma. Lítið var tekið 

undir þær hugmyndir.29 Að einhverju leyti mætti líta svo á að þarna hafi konur farið að 

stíga inn á hið almenna svið karlmennskunnar; að reyna að stjórna byggingarmálum, en 

það var í þágu allra að húsmæður byggju við viðunandi aðstæður til að sinna störfum 

sínum. Það var í þágu heimilisins, einkasviðsins. 

Sá hluti húsa sem virtist skipta konur mestu máli að væri hentugur og vel 

skipulagður var eldhúsið. Í tímaritinu Hlín er að finna áhugaverða umræðu um hvernig 

eldhús ættu að vera uppbyggð og skipulögð. Árið 1931 skrifar húsmóðir í Vestur-

Húnavatnssýslu grein (undirrituð G.J.) um það hvernig hún myndi vilja hafa eldhúsið sitt, 

bæði að stærð, skipulagi og uppsetningu.30 Önnur grein birtist í Hlín árið 1929 skrifuð af 

Sveinbirni Jónssyni, sem talar um mikilvægi þess að hlusta á óskir húsmæðra um tilhögun 

húsa þar sem vel skipulögð hús einfaldi vinnu húsmæðra og stytti vinnutímann.31 Oft voru 

eldhúsin í kjöllurum húsa, sennilega til að nýta hitann sem stigi þaðan upp á efri hæðirnar. 

Vandamálið var að oftast voru borðstofurnar á fyrstu hæðinni, fyrir ofan eldhúsið. 

Ragnhildur Hólmgeirsdóttir vekur athygli á þessu í nýlegri grein í tímaritinu Sögu frá 

2020. Þar notar hún brot úr bréfasafni Elínar Briem (1856–1937) skólastjóra sem 

skrifaðist á við vinkonu sína Margréti Sigurðardóttur frá Höskuldsstöðum. Elín gerði 

meðal annars teikningar af nýju húsi fyrir Margréti þar sem hún lagði áherslu á að húsið 

væri byggt og skipulagt að innan þannig að það „þjónaði þörfum íbúanna.” Eftir að hús 

Margrétar brann árið 1925 var byggt nýtt steinhús, en ekki farið eftir teikningum Elínar. 

 
29 Ingibjörg H. Bjarnason talaði fyrir því á Alþingi árið 1927 að konur ættu að sitja í byggingarnefndum. 

Hún benti á að konur væru gleggri en karlar þegar kæmi að tilhögun innanhúss því þær hefðu fyrst og 

fremst meiri reynslu og þekkingu þar. Þar var hún reyndar einkum að tala um opinberar stofnanir á borð 

við skóla og sjúkrahús en ekki einkaheimilið eða betra skipulag í þágu vinnu kvenna heima við. Erla 

Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 138–139; Hulda Stefánsdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,” 

200; Halldóra Bjarnadóttir, „Húsakynni – heilbrigði,“ 72; Sveinbjörn Jónsson, „Byggingar,“ 23–25. 
30 „Hvernig á eldhúsið að vera?,“ 92–94. 
31 Sveinbjörn Jónsson, „Eldhúsin og tilhögun þeirra,“ 36–37. 
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Eldhúsið var sett í kjallarann og borðstofan á fyrstu hæð, Margréti til mikils ama.32 Þetta 

þýðir að konur hafi þurft að fara niður stiga í kjallara til að sjá um eldamennsku og síðan 

þurft að bera matinn þaðan upp í borðstofuna, jafnvel þurft að fara margar ferðir með föt 

og ílát fyllt af mat, eftir því hvað var borðað, hve mikið og hve margir sátu að snæðingi. 

Fram og til baka, upp og niður. Þetta gat verið erfitt, ekki síst fyrir ófrískar eða heilsulitlar 

konur, og einstaklega tímafrekt. Slíkt fyrirkomulag á húsum í sveitum landsins var ennþá 

að finna þegar komið var fram undir 1950 og skapaði þetta mikil óþægindi fyrir 

húsmæður. Þær vildu þægilegra húsnæði sem myndi fækka aukasporunum sem þær urðu 

að taka við sín daglegu verk.33 Hulda Stefánsdóttir sagði á Byggingamálaráðstefnunni 

1944 að eitt af því sem taka mætti sér til fyrirmyndar frá hinum gömlu torfbæjum 

sveitanna var að þeir voru aðeins á einni hæð. Þar voru engir stigar sem var mikill kostur 

fyrir húsmæður.34 

Rafmagnið og helstu tækniframfarir 

Rafmagnið var mislengi að komast í notkun eftir svæðum hér á landi. Á Dalvík ti l að 

mynda komu fyrstu rafstöðvarnar árið 1930. Það voru vatnsvirkjanir gerðar í lækjum. Þær 

stöðvar veittu svo lítið rafmagn til að byrja með að einungis var hægt að nota það til að 

lýsa hús upp. Það var ekki fyrr en komið var upp díselsamstæðum í kringum 1950 sem 

nóg rafmagn myndaðist til að nota við eldun og upphitun auk lýsingar. Annars staðar, 

eins og í Blöndudal, kom rafmagnið ekki fyrr en undir 1970.35 Sums staðar voru 

vindaflsrafstöðvar notaðar á bæjum en þó einungis til ljósa þar til rafmagn frá 

almenningsveitu kom, eins og til dæmis í Hraungerðishreppi þar sem rafmagn kom 

1950.36 Líklega hefur slíkar stöðvar verið að finna á fleiri stöðum á landinu. Þetta skapaði 

auðvitað mismunandi aðstæður fyrir húsmæður eftir því hvar þær bjuggu. 

Þéttbýlin voru fljótari að fá rafmagn heldur en sveitabæirnir og því er víst að margar 

húsmæður hafi lifað við gömlu aðferðirnar í störfum sínum þar til rafmagnið kom á þeirra 

 
32 Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, „Frá kommóðu til kvennasögusafns,” 159–161; Hulda Stefánsdóttir, 

„Húsmóðirin og heimilið,” 204. 
33 Í viðtali við Ingibjörgu Þorgeirsdóttur á Höllustöðum í Reykhólasveit, sem birtist í Þjóðviljanum árið 

1944, segir hún að í sveitinni hjá sér hafi mörg húsnæði verið óhentug sökum þess að eldhúsin væru í 

kjallaranum og stofurnar á efri hæðum, þrátt fyrir að mörg húsin væru nýleg. „Rödd sveitakonunnar,“ 3. 
34 Hulda Stefánsdóttir, „Húsmóðirin og heimilið,” 202. 
35 ÞÞ. Spurningaskrá 96. Rafvæðingin I. Þegar rafmagnið kom. Nr. 13450. Kvenmaður fædd 1932. 

Reykjavík; Nr. 14181. Kvenmaður fædd 1921. Sauðárkrókur. 
36 ÞÞ. Spurningaskrá 97. Rafvæðing II. Raftæki. Nr. 13341. Karlmaður fæddur 1925. Selfossi. 
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bæi. Það þýddi engin rafmagnsljós, engar rafeldavélar, engar rafmagnsknúnar þvottavélar 

og engir rafmagnsofnar til upphitunar í húsum. Flestir eru sammála því að rafmagnið hafi 

orðið til þess að einfalda og bæta aðstæður fólks, eins og Sumarliði R. Ísleifsson 

sagnfræðingur bendir á í bók sinni Í straumsamband. Sérstaklega bætti það aðstæður 

húsmæðra. Það að hafa vatnsleiðslu, gas og rafmagn var til að auka þægindi, einfalda 

hlutina og flýta fyrir þeim í alls konar verkum, einkum við þvotta og eldamennsku. 

Framboð á rafmagnstækjum fyrir heimilið var þó ekki verulegt fyrr en kom fram á tíma 

seinni heimstyrjaldarinnar. Það var fyrst og fremst efnafólk sem gat keypt tæki eins og 

rafmagnseldavélar.37 En breytingarnar sem rafmagnið stuðlaði að í tengslum við 

tímasparnað, þægindi og jafnvel hreinlæti gat gert gæfumuninn fyrir margar húsmæður. 

Fyrstu eldavélarnar komu til landsins í kringum 1860, um svipað leyti og 

saumavélar og steinolíulampar. Þær voru þó ekki margar og þótti mörgum merkilegt að 

sjá þær notaðar á heimilum í sveitum landsins. Þær voru þó ekki aðeins notaðar til 

eldamennsku heldur líka til upphitunar þar sem ekki voru ofnar. Ef til vill var ein af 

ástæðunum fyrir því að þær voru ekki notaðar fljótlega eftir að þær komu sú að þær þóttu 

eldiviðarfrekar.38 Húsmæður í sveitunum vildu eldavélar sem voru sparneytnar og 

óhreinkuðu ekki  mikið út frá sér.39 Þegar meiri reynsla var komin á eldavélarnar eftir 

1930 voru flestar húsmæður sammála um eldavélar væru ómissandi fyrir heimilið. Þá 

voru komnar vélar sem þóttu sparneytnar og virkuðu bæði vel til eldamennsku og til að 

þurrka föt. Einnig þóttu þær þrifalegri og spöruðu þær vinnu og tíma fyrir húsmæður.40 

Flest heimili voru ennþá með kolaeldavélar fram yfir 1940 en margar húsmæður glöddust 

mjög að fá rafeldavélar.41 

Skilvindur komu í lok nítjándu aldar og breyttu þær miklu fyrir húsmæður. Þær 

léttu mikið mjólkurvinnsluna því þær skildu mjólkina betur í sundur heldur en þegar 

trogin voru notuð. Einnig þótti skilvindan léttari í þvotti en trogin og því vinnusparandi. 

En eins og með öll ný tæki tók það húsmæður tíma að læra á slíkar nýjungar og einnig að 

 
37 Sumarliði R. Ísleifsson, Í straumsamband, 143–145. 
38 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 95–97. 
39 „Rödd sveitakonunnar,“ 3. 
40 Hér tala húsmæður nær eingöngu um AGA eldavélarnar. „Nokkur ummæli um AGA eldavjelina. Hver 

er reynsla eigendanna?“ 105–106. 
41 ÞÞ. Spurningaskrá 96. Rafvæðingin I. Þegar rafmagnið kom. Nr. 13299. Kvenmaður fædd 1913. 

Akureyri. 
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læra að meta þær og þann tíma sem þær spöruðu þeim.42 Skilvindan breytti umtalsvert 

mjólkurframleiðslu í landinu. Mjólkin var skilin heima á bæjunum og var rjóminn svo 

fluttur á áburðarhestum og hestvögnum í rjómabúin. Rjómabúin voru eins konar 

verksmiðjur sem rjómi var fluttur til eftir að hann var skilinn. Þar var hann var síðan 

kældur og strokkaður í smjör til útflutnings að mestu. Fyrsta rjómabúið var stofnað 1900 

en þau lögðust að mestu af um 1930, fyrst og fremst vegna hækkunar á kindakjöti.43 

Fyrstu mjaltavélarnar komu til landsins árið 1927, af gerðinni Alfa Laval. Þangað 

til var ekki annað þekkt en að fólk, konur sérstaklega, handmjólkuðu kýrnar. Samband 

íslenskra samvinnufélaga fór að flytja inn mjaltavélar og árið 1933 var búið að flytja inn 

vélar og setja upp kerfi fyrir þær í 28 fjósum í landinu. Fyrirhöfnin var reyndar nokkur 

því bæði þurfti loftþrýsting og rafmagn fyrir vélarnar. Í fjósum þar sem ekki var rafmagn 

borgaði sig því ekki að setja upp kerfin.44 Ef til vill var það þess vegna sem notkun 

mjaltavéla varð ekki veruleg fyrr en eftir 1945.45 

Staða landbúnaðar í landinu 

Landbúnaður á Íslandi hafði tekið miklum breytingum frá fyrri tíð, ekki síst fyrir tilstilli 

búnaðarskólanna sem var ætlað að breyta og bæta háttum bænda. Sá fyrsti tók til starfa í 

Ólafsdal við Breiðafjörð á Vesturlandi árið 1880.46 Megintilgangur skólanna var „að veita 

bændaefnum hagnýta þekkingu í búrekstri og að halda námskeið fyrir bændur og 

bændaefni, svo og búnaðarleiðbeinendur.“47 

Mikið var lagt í jarðrækt hvers konar og í framhaldi af jarðræktarlögunum 1923 

gátu bændur keypt í félagi hjóladráttarvélar og jarðvinnslutæki sem með þeim fylgdu.48 

Fyrsti traktorinn sem kom til landsins var Avery traktor frá Bandaríkjunum árið 1918. 

 
42 ÞÞ. Spurningaskrá 6. Að koma mjólk í mat. Nr. 4037. Kvenmaður fædd 1915. Akureyri; Nr. 4099. 

Kvenmaður fædd 1904; Nr. 4009. Kvenmaður fædd 1910; Nr. 4061. Kvenmaður fædd 1908; Nr. 3984. 

Kvenmaður fædd 1902; Nr. 381. Karlmaður fæddur 1901; Nr. 500. Karlmaður fæddur 1912; Nr. 4178. 

Kvenmaður fædd 1901. Búðardalur; Nr. 4404. Kvenmaður fædd 1909. Egilsstaðir; Nr. 444. Karlmaður 

fæddur 1908. Laugarvatn; Nr. 4025. Kvenmaður fædd 1902; Nr. 4561. Kvenmaður fædd 1910. 
43 Pétur Sigurðsson, „Mjólkuriðnaður,“ 142–144; Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 

2:132–133. 
44 Einnig voru bændur misánægðir með notkun vélanna en talað var um að þær yllu júgurskemmdum og 

að nytin í kúnum minnkuðu við notkun þeirra. 
45 Árni G. Eylands, Búvélar og ræktun, 418. 
46 Síðan voru reistir þrír skólar til viðbótar, einn í hverjum landsfjórðungi; að Hólum í Hjaltadal í 

Skagafirði á Norðurlandi 1881, að Eiðum í Fljótsdalshéraði á Austurlandi 1883 og á Hvanneyri í 

Borgarfirði (er á suðvesturlandi en telst til suðurlands) árið 1889. 
47 Bjarni Guðmundsson, Yrkja vildi ég jörð, 57–58; Guðmundur Jónsson, „Menntun bænda,“ 88–90. 
48 Árni G. Eylands, Búvélar og ræktun, 164–165. 
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Með þessum vélum var stunduð endurrækt á gömlum túnum, sem og nýræktun á 

landinu.49 Eftir aldamótin 1900 var farið að smíða plóga sérhæfða fyrir íslenskan jarðveg 

en landið hér var einstaklega þýft og seigt til vinnslu, ólíkt opnum ökrum í 

nágrannalöndunum.50 Ræktunarfélag Norðurlands lét smíða þúfnaskera, hentuga útgáfu 

af plóg, árið 1914 sem ætlað var að vinna á hinum þýfða og harða jarðvegi hér á Íslandi.51 

Fyrstu heyvinnuvélarnar voru fluttar hingað til lands árið 1894 og voru notaðar við 

búnaðarskólann á Hvanneyri. Um aldamótin 1900 voru komnar sjö sláttuvélar til landsins 

og voru flestar keyptar af bændum í félagi, þar sem margir gátu notað þær.52 Árið 1944 

var hey fyrst bundið með vélarafli hér á landi.53 

Kannski var ein stærsta breytingin í landbúnaði frá fyrri öldum þegar bændur fóru 

að eignast sínar eigin jarðir og samfélag sem hafði einkennst af landeigendum, hjúum og 

vistarbandinu fór að líða undir lok um aldamótin 1900. Með fækkandi hjúum og fólki í 

vist fækkaði vinnuafli á sveitabæjum en það hafði mikil áhrif á störf húsmæðra eins og 

verður fjallað um betur seinna í ritgerðinni. Á þeim tíma átti ríkið um 30% jarða á landinu. 

Árin 1905–1907 seldi ríkið megnið að þeim jörðum sem það átti í hendur leiguliða og 

gafst þá bændum sem þangað til höfðu verið alla sína starfsævi á leigðum jörðum tækifæri 

til að eignast þær. Að fyrirmynd ríkisvaldsins fóru síðan stórjarðeigendur að selja 

leigujarðir sínar. Á tímabilinu 1910–1930 voru hátt í 1000 ríkisjarðir seldar.54 

Með þeim breytingum sem áttu sér stað í sveitum landsins hlaut staða kvenna einnig 

að breytast. „Á tímabilinu 1900–1940 færðist stöðugt meira af fullvinnslu 

landbúnaðarafurða út af heimilinu“, segir Árni Daníel Júlíusson í Landbúnaðarsögu 

Íslands. Ullarverksmiðjur eru dæmi um vinnslu sem upprunalega var unnin nær alfarið 

inni á heimilum en færðist svo í kjölfar iðnvæðingar út á almennan markað. Húsmæður 

höfðu áður verið helstu stjórnendur ullarvinnslu, réðu jafnvel yfir hópi af vinnufólki og 

börnum, inni á heimilum sínum. Oftar en ekki sinntu þær þó þessari vinnu sjálfar, þvo 

ullina, kemba, spinna og prjóna. Sama má segja um mjólkurvinnslu. Árni Daníel segir að 

það hafi verið hlutverk kvenna að mjólka kýrnar og kindurnar en ekki síst að vinna afurðir 

úr þeirri mjólk; smjör, skyr, rjóma og mysu. Allt þetta breyttist með tilkomu 

 
49 Bjarni Guðmundsson, Yrkja vildi ég jörð, 250; Árni G. Eylands, Búvélar og ræktun, 164–165. 
50 Árni G. Eylands, Búvélar og ræktun, 106–108. 
51 Bjarni Guðmundsson, Yrkja vildi ég jörð, 148; Árni G, Eylands, Búvélar og ræktun, 154. 
52 Bjarni Guðmundsson, Yrkja vildi ég jörð, 297–298 og 301. 
53 Bjarni Guðmundsson, Íslenskir heyskaparhættir, 188. 
54 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 2:99–101 og 108–109. 
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ullarverksmiðja, rjómabúa og mjólkurbúanna. Minna varð þar af leiðandi um vinnufólk 

undir stjórn húsmóðurinnar, það var ekki þörf á því. En einnig minnkaði hlutverk hennar 

og vinna. Nú var hennar starf fyrst og fremst að sjá um mat og þrífa heimilið, ásamt því 

að vinna við heyskap á sumrin og auðvitað að ala upp börn. Þessar breytingar ýttu enn 

frekar undir hugmyndina um „aðskilin svið“ í samfélaginu.55 

Hér að neðan verður fjallað ítarlega um þessa vinnu kvenna og þær breytingar sem 

áttu sér stað á heimilum og í lífi íslenskra húsmæðra til sveita. En fyrst verður vikið að 

ríkjandi hugmyndum um störf og ímynd húsmóðurinnar. 

  

 
55 Sama heimild, 2:199–200. 
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Hugmyndir um störf húsmóðurinnar 

Margir töldu að heimilið væri grunnstoð samfélagsins og að heimilin í landinu 

endurspegluðu þjóðarsálina. Ólafur Ólafsson síðar fríkirkjuprestur skrifar í ritgerð sinni 

Heimilislífið árið 1889: „Heimilislífið er undirrót þjóðlífsins og heimilið grundvöllur 

þjóðfélagsins. Ástand hvers einstaks heimilis er því frækorn að ástandi þjóðfélagsins.“56 

Því hefur verið mjög mikilvægt að heimili hafi verið vel haldin og til fyrirmyndar. Þannig 

áttu þau að endurspegla íslenskt samfélag. Og hver átti að sjá til þess að íslensk heimili 

væru vel haldin, þrifaleg, þroskandi og til fyrirmyndar? 

Húsmóðurhlutverkið hefur lengi verið tengt kyngervi kvenna, kvenleikanum og 

hugmyndinni um skyldur kvenna og langt fram eftir tuttugustu öld var gert ráð fyrir að 

það væri takmark kvenna að verða húsmóðir. Meiri áhersla var lögð á að búa konur undir 

að verða húsmæður en hvetja þær til bóknáms þar sem talið var að þær ættu gætu ekki 

sinnt hvaða starfi sem er. Móðurhlutverkið var talið svo mikill partur af ímynd og eðli 

kvenna að þeim sæmdi aðeins að vinna störf sem tengdist meintu eðli þeirra, eins og 

kennslu, hjúkrun og hefðbundnu hlutverki sem móðir og húsmóðir. Einnig benda 

heimildir til þess að stúlkur hafi verið undir meira álagi varðandi vinnu og því lítill tími 

gefist til þess að mennta sig fyrir annað en húsmóðurhlutverkið.57 

Dagný Kristjánsdóttir bókmenntafræðingur kemur inn á áhugaverðan punkt í grein 

sinni „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ að konur hafi talist minna virði og „léleg útgáfa“ af 

körlum. Konur sem sóttu eftir því að betra sig og bæta, með því að bera af í vinnu eða 

sækja sér betri menntun, hafi þar af leiðandi getað fengið á sig þann stimpil að vera of 

karllegar eða karlmannsígildi. Þær féllu því ekki lengur aðeins inn á einkasviðið heldur 

voru farnar að stíga inn á almennasviðið. Þetta kallar Dagný einkynshugsun, þar sem 

karlmenn eru sýnilegir í samfélaginu en konur ósýnilegar. Kirkjan (Dagný talar hér 

aðallega um Lútherstrú) byggði þann samfélagslega stuðul að samfélagi manna væri skipt 

í þrennt; andlegt svið, veraldlegt svið og heimilissvið. Hér komum við aftur að 

hugmyndinni um aðskilin svið, kvenleika og karlmennsku sem varð enn meira áberandi 

með rísandi borgarastétt á nítjándu öld.58 

 
56 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, 3. 
57 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 134. Einnig Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af 

bréfaskriftum kvenna á 19. öld,“ 251–252. 
58 Dagný Kristjánsdóttir, „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ 57–58. 
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Húsmóðirin var ábyrg fyrir heimilinu og því var mikilvægt að hún væri til 

fyrirmyndar. Í Heimilislífinu skrifar Ólafur Ólafsson að skylda húsmóðurinnar væri að 

skapa farsæld á heimili sínu og segir að ef húsmóðirin sinnir ekki skyldum sínum og 

dyggðum geti hún steypt heimilinu í bölvun og ógæfu.59 Anna Sigurðardóttir segir í Vinna 

kvenna á Íslandi í 1100 ár að áður fyrr hafi húsmæður verið eins og verkstjórar í fyrirtæki. 

Það var þeirra hlutverk að hafa umsjón yfir framleiðslu heimilisins á matvöru, fatnaði og 

fleira. Þessar vörur voru síðan annað hvort seldar á íslenskum markaði eða notaðar á 

heimilinu sjálfu. Hið síðara var algengara enda mikið um sjálfsþurftarbúskap í sveitum 

hér á landi fram eftir öldum. Það hafi því verið á færi heimilisfólks að framleiða það sem 

þurfti fyrir heimilið og hafi húsmæður stjórnað því og oftar en ekki verið sjálfar að vinna 

í framleiðslunni. Húsmæður voru því bæði stjórnendur inni á heimilinu, með umsjón með 

verkum annarra (sérstaklega vinnukvenna) en einnig framleiðendur sjálfar.60 Þetta kemur 

einnig fram í endurminningum og frásögnum af húsmæðrum: Að ein af mikilvægustu 

skyldum húsmæðra virðist hafa verið að halda almennri röð og reglu á heimilinu, í eins 

konar stjórnunarstöðu. Þær þurftu oft að skipta verkum milli heimilisfólks og sjá til þess 

að allir sinntu sínu og gerðu það vel. Þær leiðbeindu börnum sínum og kenndu þeim 

sanngirni í fyrirmælum og verkum. Ef verk voru ekki unnin rétt og vel var það þeirra verk 

að benda á það sem betur mátti gera.61 

Þegar talað er um framfærslu fjölskyldna og heimila á Íslandi eru sjaldan verið að 

vísa til heimilisverka eins og matreiðslu, þvotta og barnauppeldis. Ekki er tekið með í 

reikninginn þær fórnir, álag og orka sem húsmæður hafa lagt í þessa „vinnu eða ekki 

vinnu“ sína. Þar sem þessi verk skila ekki inn peningum fyrir heimilið hafa þau og 

einkasviðið í heild sinni oft verið talin einskis virði hvað varðar lífsframfæri Íslendinga.62 

Störf húsmæðra í sveitum voru í „þágu búsins“ eins og Anna Sigurðardóttir orðaði það. 

Maturinn var eldaður handa þeim sem unnu við búið og börnin sem þær ólu upp tóku 

síðar við búinu. Einnig var svo að þrátt fyrir að húsmæður í sveitum ynnu verk með 

mönnum sínum og sæju um búið með þeim nutu þær ekki sömu réttinda og þeir, ekki einu 

 
59 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, 43–44. 
60 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 30. 
61 ÞÞ. Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. Nr. 5814. Kvenmaður fædd 1902; Nr. 5560. Kvenmaður 

fædd 1897; Sigurður Sigurðsson, „Sigurbjörg Gísladóttir,“ 3:85; Helgi Elíasson, „Pálína Elíasdóttir,“ 

3:259. 
62 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 50. 
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sinni sömu réttinda og konur í kaupstöðum. Lengst af voru þær ekki taldir fullgildir aðilar 

innan bændastéttarinnar og höfðu þar af leiðandi ekki aðgang að samtökum bænda.63 

Sigríður Valdemarsdóttir skrifar í frásögn af móður sinni Elínu Hannibalsdóttur 

húsmóður í Arnardal 1898–1911: „Hún var ein af þessum hljóðlátu þjóðfélagsþegnum, 

sem aldrei ætlast til lofs eða launa fyrir störf sín. Hvað er þá hægt að skrifa um slíkar 

konur og mæður, sem önnuðust heimili og uppeldi barna? Þær gerðu aðeins skyldu sína. 

Þeim fannst það allt sjálfsagt og ekki umtalsvert.“64 Þetta er með fyrstu orðunum sem 

finna má í bókaflokknum Móðir mín húsfreyjan og setur svolítið tóninn fyrir aðstæður 

kvenna í byrjun tuttugustu aldarinnar. Þetta var viðhorfið, þær aðstæður sem konur 

bjuggu við. Þær þekktu lítið annað. Eflaust hefur flestum þeirra fundist sjálfsagt eins og 

Sigríður segir að þær ættu að sjá um að ala upp börn og sinna heimili, sumum hefur jafnvel 

einnig fundist sjálfsagt að þær tæku þátt í búskapnum. Þetta var það sem var ætlast af 

þeim og það sem þær töldu vera sitt hlutverk í lífinu. Því þannig var tíðarandinn þá. 

Húsmæðrafræðsla 

Matreiðslubækur voru ef til vill fyrsta verkfæri húsmæðra til að „mennta og betra“ sig 

sérstaklega í sínu starfi. Fyrsta matreiðslubókin á Íslandi var skrifuð árið 1800 af Mörtu 

Maríu Stephenssen og bar heitið „Einfalt matreiðslukver fyrir heldri manna húsfreyjur.“65 

Árið 1843 var gefin út í fyrsta skipti ritgerð Björns Halldórssonar sem kallast 

Arnbjörg æruprýdd dáindis kvinna á Vestfjörðum Íslands. Í ritgerðinni skrifar Björn 71 

kafla um ákveðnar væntingar eða reglur um hegðun og skyldur kvenna sem eru ætlaðar 

þeim til að uppfylla þau skilyrði sem felst í því að vera góð húsmóðir.66 Þar er fjallað um 

uppeldi barna, ullarvinnu og hannyrðir, umsjón með verkum vinnukvenna, hreinlæti 

heimilisins, gestrisni og meðhöndlun, vinnslu og skömmtun matar. Í heildina eru 23 kaflar 

í Arnbjörgu sem fjalla um væntingar til húsmóðurinnar á uppeldi barna sinna. Í ljósi þess 

má nokkuð greinilega gera ráð fyrir að hlutverk og vinna húsmóðurinnar sem móðir er 

mikilvæg í hugmyndafræðinni sem finna má í Arnbjörgu. Móðurhlutverkið sem hluti af 

kyngervi kvenna hefur verið gífurlega áberandi í rannsóknum á hlutverki og stöðu 

kvenna. 

 
63 Sama heimild, 52. 
64 Sigríður Valdemarsdóttir, „Elín Hannibalsdóttir, Arnardal,“ 1:23. 
65 Álit og tillögur um fræðslu húsmæðra, 5. 
66 Björn Halldórsson, „Arnbjörg“, bls. 9–10. 
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Árið 1889 kom í fyrsta skiptið út bókin Kvennafræðarinn eftir Elínu Briem. Bókin 

naut mikilla vinsælda hér á landi og var endurútgefin fjórum sinnum, síðast árið 1911. Í 

grunninn má segja að bókin sé alls kyns fróðleikur og leiðbeiningar fyrir húsmæður. Þar 

er fjallað um allt frá þrifum á herbergjum og þvottum til heilsusamlegra næringarefna og 

loftslags. Langstærsti hluti hennar er þó um matargerð og meðhöndlun á mat.67 

Matreiðslubækur frá nítjándu öld og fyrri hluta tuttugustu aldar voru flestar 

skrifaðar af konum úr efri stéttum samfélagsins. Þessar konur voru efnaðar og margar 

þeirra voru menntaðar, til dæmis úr kvennaskólum á Norðurlöndum. Þær stefnur og 

hugmyndir sem þær lærðu af borgarastéttum í nágrannalöndum okkar skiluðu sér síðan í 

matreiðslubækur hér á landi. Slíkar hugmyndir féllu ekki alltaf í kramið hjá hinu íslenska 

sveitasamfélagi sem oft einkenndist af þjóðernishyggju og þjóðarstolti. Höfundar 

matreiðslubóka urðu því oft að reyna að svara báðum hliðum, hinni nýju borgaralegu stétt 

sem vildi nýjar hugmyndir og matarvenjur sem svöruðu nútímanum og síðan hinu 

rótgróna sveitasamfélagi sem krafðist þess að hefðbundinn íslenskur matur hyrfi ekki úr 

matarmenningunni, eins og Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir hefur fjallað um.68 

Takmörkuð tækifæri til menntunar og skortur á verklegri fræðslu í dreifbýlinu var 

talin ein af ástæðunum fyrir því að ungt fólk, sérstaklega stúlkur, leitaði meira í 

kaupstaðina að nýjum tækifærum á sviði menntunar, vinnu og búsetu. Tími 

heimafræðslunnar var að líða undir lok á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar en með 

því að styðja við menntun og fræðslu á heimaslóðum var talið meiri líkur á að ungt fólk 

kysi að flytja ekki þaðan. Um þetta var meðal annars skrifað í tímaritinu Hlín árið 1923. 

Þar segir: „Því er það að verkleg fræðsla í hverskonar heimilisstarfsemi, matreiðslu, 

handavinnu o. fl. þarf að verða fáanleg í hverri einustu sveit þessa lands, 

undirstöðufræðsla, sem má byggja á síðar.“69  

Á þessum tíma var byrjað að koma á fót sérstakri húsmæðrafræðslu í sveitum sem 

átti að hjálpa húsmæðrum í landinu að læra nýjar aðferðir og bæta gamla hætti. Með 

þessum námskeiðum áttu þær að verða „sérfræðingar í því sem snerti barnauppeldi, 

þrifnað, umönnun sjúkra, grænmetisræktun og garðyrkju svo nokkuð sé nefnt“, eins og 

fjallað er um í bókinni Konur sem kjósa. Kennsla þessi var fyrst og fremst í höndum 

 
67 Álit og tillögur um fræðslu húsmæðra, 5–6; Elín Briem, Kvennafræðarinn. 
68 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „fallega framreiddur matur,“ 157–159. 
69 Halldóra Bjarnadóttir, „Húsmæðrafræðsla,“ 45–46. 
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kvenna sem höfðu lært hússtjórn erlendis, til dæmis í Danmörku. Þær ferðuðust um landið 

og héldu námskeið. Búnaðarfélag Íslands styrkti þessi námskeið en upp úr 1920, þegar 

kvenfélögum í landinu fór fjölgandi, tóku þau að mestu við starfseminni. Það 

fyrirkomulag reyndist vel. Í framhaldi af húsmæðrafræðslunni og námskeiðunum var 

farið að stofna húsmæðraskóla. Þeim var ætlað að undirbúa stúlkur fyrir það sem átti að 

vera lífsstarf þeirra. Sá fyrsti sem var stofnaður var Hússtjórnarskólinn í Reykjavík árið 

1897. Árið 1938 voru sett lög um húsmæðrafræðslu og styrkti ríkið starfsemi sjö 

húsmæðraskóla í sveitum landsins. Húsmæðrafræðsla var ætluð sem skyldunám fyrir 

stúlkur þar sem þær lærðu matreiðslu, handavinnu, þvotta, garðrækt og gestrisni. Með 

húsmæðraskólunum og fræðslu sem skyldu fyrir ungar stúlkur var ýtt undir hugmyndina 

um að húsmóðirin væri meira en bara sjálfsagt hlutverk kvenna og einskis metið. Líta ætti 

á húsmóðurstarfið sem „sérhæft starf sem krefðist lærdóms og þekkingar“ eins og er 

skrifað í Konur sem kjósa.70 

Áður en húsmæðraskólarnir komu til voru stúlkur oft sendar á heimili húsmæðra 

sem gátu kennt þeim húsmæðrastörf. Þetta voru konur sem sýndu einstakan myndarbrag, 

þekkingu og reynslu á húsmóðurstörfum. Sama hafði verið gert í útlöndum áður en 

stofnaðir voru sérstakir húsmæðraskólar. Fræðsla húsmæðra þótti nauðsynleg og bar 

árangur í ljósi breytinga og betrunar á húsmæðrastarfinu.71 Þessi kennsla fyrir ungar 

stúlkur til að fylla upp í ímyndina um fyrirmyndarhúsmóðurina var mikilvæg og lifði 

þessi hugmyndafræði fram yfir miðja tuttugustu öldina. Helga Magnúsdóttir skrifar í 

Húsfreyjuna árið 1953: „Það er þó nauðsynlegt fyrir ungar stúlkur að búa sig undir 

húsmóðurstarfið, því hvað sem þær svo læra annað, þá liggur fyrir flestum þeirra að giftast 

og þá vilja þær mynda sér og fjölskyldu sinni gott heimili. En það er með húsmóðurstarfið 

eins og önnur störf, að aukin þekking veitir meira öryggi og gerir vinnuna bæði auðveldari 

og skemmtilegri.“72 

  

 
70 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 147; Erla Hulda Halldórsdóttir, „1956 – „Hvað er 

þá orðið okkar starf?““ 323; Halldóra Bjarnadóttir, „Húsmæðrafræðsla,“ 46–47; Álit og tillögur um 

fræðslu húsmæðra, 10 og 62. 
71 Álit og tillögur um fræðslu húsmæðra, 4; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 102 og 108–109. 
72 Helga Magnúsdóttir, „Frá sjónarhóli sveitakonu,” 5. 
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Vinna kvenna á heimajörðunum 

„Margir áttu erindi við föður minn, þar sem hann var hreppstjóri um áraraðir, svo og 

önnur félagsmálastörf, sem hann hafði á hendi og juku gestkomur. Um mörg ár annaðist 

faðir minn jarðabótamælingar í allri Rangárvallasýslu. Það tók mikinn tíma, þegar allt 

varð að fara á hestum. Þá var það hlutskipti móður minnar að vera bæði húsmóðirin og 

húsbóndinn“73 skrifar Gissur Gissurarson um móður sína Guðfinnu Ísleifsdóttur sem bjó 

í Drangshlíð undir Eyjafjöllum 1901–1945. Húsmæður sem voru giftar mönnum sem 

sinntu öðrum störfum, svo sem sjómenn, prestar, sýslumenn og fleira, þurftu oft að hafa 

yfirumsjón með bæði inni- og útistörfum á heimilinu.74 Stundum var ekki nóg að hafa 

umsjón með þessum störfum heldur þurftu húsmæður sjálfar að sinna þeim. Anna 

Sigurðardóttir bendir á að konur sem stigu út fyrir einkasviðið hafi oft fengið meiri athygli 

og hefur það þótt merkilegra að skoða konur og verk þeirra sem ekki tilheyrðu 

hugmyndafræði einkasviðsins, eða eins og Anna segir: „... ef þær gerðust bæði húsfreyja 

og bóndi á heimilinu.“75 

Húsfreyjan: inniverkin 

Eldamennska og vinnsla matar 

Anna Sigurðardóttir segir að gallinn við að skoða eldamennsku og vinnslu matar í sögunni 

sé að það hefur þótt svo sjálfsagt hlutverk kvenna, hluti af kvenleikanum og 

hversdagslegur hlutur að það er sjaldan skrifað um það og því ekki mikið til af heimildum 

um það í sögum af konum.76 Samt sem áður eru eldhúsverk og matargerð ef til vill þau 

verk sem eru hvað helst tengd við húsmóðurina á eftir móðurhlutverkinu. Enda var oft 

sagt að til að vera góð húsmóðir þurfti kona „að koma mjólk í mat og ull í fat.“77 En til 

eru dæmi eins og þessi úr spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands um 

eldhússtörf og eldamennsku á tuttugustu öld: 

 
73 Gissur Gissurarson, „Guðfinna Ísleifsdóttir, Drangshlíð,“ 1:153. 
74 Einar Magnússon, „Sigríður Halldórsdóttir,“ 3:26; Einar H. Einarsson, „Halldóra Gunnarsdóttir,“ 3:65 

og 3:72; Páll Agnar Pálsson, „Guðrún Hannesdóttir,“ 3:153. 
75 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 28. 
76 Sama heimild, 91. 
77 Þar af leiðandi voru konur ekki góður kvenkostur ef þær gátu ekki „unnið allt í fat og mjólk í mat. ÞÞ. 

Spurningaskrá 6. Að koma mjólk í mat. Nr. 691. Kvenmaður fædd 1903; Nr. 3972. Kvenmaður fædd 

1904. Höfn í Hornafirði. 
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Að lýsa starfi eldakonu á þeim tíma er tæpast hægt, svo margir erfiðleikar voru þá 

sem ekki þekkjast nú. Í stórum dráttum var það: að taka upp eld áður en venjulegur 

starfsdagur byrjaði, hita morgunhressingu handa heimilisfólkinu áður en farið var 

að vinna. Síðan öll morgunverk, mjaltir og kaldur morgunmatur kringum kl. hálf-

tíu eða tíu. Hitað var hádegiskaffi kl. tólf. Miðdegismatur var kl. 3, og 

miðaftanskaffi kl. 6. Kvöldmatur var kl. 8-9. Að sjálfsögðu var oft hitað kaffi á 

öllum tímum. Auk þess var brauðbakstur, sem þó var stundum unninn af annarri 

konu, ef hún var til starfa. Eldakonur höfðu líka þjónustubrögð, þvo þurrka og 

jafnvel stoppa í bæði vettlinga og sokka, gera skó, bæta þá, alltaf höfðu þær prjóna 

til að grípa í ef stund var. Ótal margt er ótalið, svo sem að líta eftir börnum og 

jafnvel að stunda veikt fólk. Það mætti eflaust svara spurningunni um 

hvíldarstundir þannig, að þær voru nánast engar, nema mismunandi langar nætur 

eftir ástæðum á heimilinu hverju sinni.78 

Þetta getur í grófum dráttum verið lýsing á starfsdegi húsmóður sem ekki hafði 

vinnukonur til að sinna verkum fyrir sig. Húsmæður sem ekki höfðu vinnukonur til að 

hjálpa sér höfðu nóg að gera í verkum allt árið, sérstaklega á sumrin. Á mörgum heimilum 

sáu húsmæður um öll eldhúsverk fyrir heimilið þar sem þær voru eini fullorðni 

kvenmaðurinn á heimilinu. Ekki gerðu karlarnir það.79 Það var ekki hluti af þeirra 

starfssviði. 

Þar sem heimili voru stærri og efnameiri höfðu bændur efni á að hafa vinnukonur 

eða stúlkur. Margar heimildir benda til þess að vinnukonur hafi unnið ýmis eldhússtörf á 

meðan húsmóðirin sá um önnur störf. Hins vegar var ekki óalgengt að húsmæður væru 

fyrstar á fætur, og seinastar í rúmið. Eitt fyrsta verk þeirra var oftast að kveikja eldinn í 

eldhúsinu og byrja að hita morgunkaffið og flóa mjólk fyrir heimilisfólkið, áður en þær 

færu síðan að sinna öðrum verkum og skyldum. Eitt starf tengt eldhúsverkum þótti þó 

mjög mikilvægt og má segja að það hafi verið ein af helstu skyldum húsmóðurinnar en 

það var yfirumsjón með mat og skömmtun á matmálstímum. Á þetta er víða minnst í 

 
78 ÞÞ. Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. Svar 5761. Kvenmaður fædd 1900. 
79 Húsmæður sem hins vegar höfðu nóg af vinnukonum gátu skipt niður verkunum á milli kvennanna á 

heimilinu. Þá gat verið að þær sinntu frekar handavinnu heldur en eldhúsverkum og öfugt. ÞÞ. 

Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. Nr. 5516. Kvenmaður fædd 1903. Selfoss; Nr. 7609. Karlmaður 

fæddur 1896. Borgarnes. 
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heimildum.80 Mikilvægt hefur verið að mat væri skammtað á heimilisfólk eftir því sem 

við átti og þannig sjá til þess að fólk fengi sinn mat hverju sinni. Góður og fyllandi matur 

hefur verið nauðsynlegur fyrir vinnandi fólk til þess að hafa þrek út daginn. Því hefur 

þetta líklega verið gífurlega mikilvægt starf húsmóðurinnar og hluti af hennar mynd sem 

stjórnanda innan heimilisins. 

Eins og í allri matargerð skipti hreinlæti öllu máli, skrifar Kristjana Jónatansdóttir 

á Hvanneyri í grein í Hlín um skyr-, smjör- og ostagerð árið 1934. Þar talar hún um að 

skolun með köldu vatni, burstun, skolun með heitu vatni, kalk, sápa og fleira hafi verið 

notað við þrifnað á fötum og skilvindum en mjög mikilvægt var að gæta hreinlætis alveg 

frá byrjun ferlisins, við mjaltir og þar til gengið er frá öllum áhöldum.81 

Sláturtíð gat verið mikill álagstími fyrir húsmæður og þurftu þær þá oft að sinna 

mörgum verkum. Undirbúningur fyrir sláturgerð var mikilvægur. Þvo þurfti öll ílát og 

áhöld sem voru notuð vel og vandlega og þeim komið skilvíslega fyrir. Þegar komið var 

heim með afurðirnar varð að vinna það sem þurfti úr þeim; undirbúa mjólkursýruna til að 

súrsa, hreinsa lifur og nýru, verka vambir og sauma þær, gera slátur úr lifur og blóði, 

hakka, steikja og sjóða það sem þurfti og svo framvegis.82 Nóg var að vinna úr matnum. 

Og þar sem ekki voru til frystikistur þurfti að ganga frá öllum mat sem átti að endast með 

því að salta, súrsa eða reykja. Húsmæðrum í landinu var farið að lengja eftir úrræðum til 

þess að kæla matvæli sín og þannig geta geymt þau um lengri tíma, segir Ingibjörg 

Þorgeirsdóttir húsmóðir í viðtali í Þjóðviljanum 1944.83 Það var ekki fyrr en í kringum 

1940 sem frystiskápar fóru að koma til sögunnar, þó ekki frystiskápar í séreign eins og 

við þekkjum í dag, heldur buðu frystihús upp á geymsluskápa til leigu. Leigjendurnir, 

bændurnir, höfðu lykla að skápunum og gátu gengið í þá hvenær sem þeim hentaði á 

opnunartíma frystihúsanna.84 

 
80 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 140; ÞÞ. Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. 

Nr. 5814. Kvenmaður fædd 1902; Nr. 5761. Kvenmaður fædd 1900; Nr. 5901. Karlmaður fæddur 1896; 

Nr. 5560. Kvenmaður fædd 1897; Nr. 6175. Kvenmaður fædd 1905; Nr. 5534. Kvenmaður fædd 1914; 

Nr. 5516. Kvenmaður fædd 1903. Selfoss; Nr. 5510. Kvenmaður fædd 1908. Reykjavík; Nr. 7240. 

Kvenmaður fædd 1897; Nr. 7920. Kvenmaður fædd 1906; Nr. 5742. Kvenmaður fædd 1904. Selfoss. 
81 Kristjana lýsir ítarlega í grein sinni hennar aðferð við vinnslu mjólkur fyrir skyr, hleypingu, sýjun og 

þrifnaði sem því tengist. Kristjana Jónatansdóttir, „Um skyrgerð,“ 28–31. 
82 ÞÞ. Spurningaskrá 1. Slátrun búfjár og sláturverk. Nr. 8136. Kvenmaður fædd 1903; Sigurður 

Sigurðsson, „Sigurbjörg Gísladóttir,“ 3:92; Halldór Þorsteinsson, „Guðríður Guttormsdóttir,“ 3:232. 
83 „Rödd sveitakonunnar,“ 3; Páll Agnar Pálsson, „Guðrún Hannesdóttir,“ 3:157. 
84 Slíkir geymsluskápar voru settir upp í Hraðfrystihúsinu á Bíldudal haustið 1939 og voru þeir sennilega 

fyrstir sinnar tegundar. „Matargeymsla,“ 29–30. 
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Sauma- og prjónaskapur 

Fyrir utan eldamennsku sáu húsmæður oft um að sauma og gera við föt og skó á 

heimilisfólk, sama hvort þær bjuggu í sveitum eða þorpum og bæjum.85 Þegar leið fram 

á 20. öldina varð minna um að vinnsla ullar og efnis færi fram innan heimilisins, eins og 

vikið var að hér að framan. Hins vegar var mikið af fatnaði á heimafólk enn saumaður 

heima. Munurinn var hins vegar sá að þegar komið var fram á tuttugustu öldina urðu 

saumavélar, prjónavélar og slík verkfæri bæði ódýrari og hraðvirkari, sem einfaldaði 

saumaskapinn.86 Saumavélar gátu hins vegar verið mjög misjafnar og þóttu sumum 

húsmæðrum þær vera hálfgerð skrapatól og ærið flóknar maskínur sem gátu gert þeim 

lífið leitt.87 Ýmsar nýjungar voru komnar fram á sjónarsviðið sem auðvelduðu 

handavinnuna, eins og spunavélar og hraðskyttuvefstólar. Í sumum tilfellum stóðu félög 

og samtök fyrir kaupum á slíkum vélum sem nýttust öllum félagsmönnum. Síðan fengu 

félagsmenn ákveðna daga sem þeir höfðu aðgang að vélunum. Til dæmis keypti 

Ungmennafélagið Dagsbrún í Höfðahverfi spunavél árið 1921. Einn af hverju heimili á 

svæðinu lærði á spunavélina til þess að geta gripið í spunann meðfram öðrum verkum. 

Bæði varð þetta til þess að ekki þurfti að kaupa þessa vinnu annars staðar frá og að auki 

varð þetta til þess að ullarvinnsla jókst til muna á svæðinu. Ungmennafélögin hvöttu 

þannig unglinga til þess að taka þátt í vinnslu heimilisins.88 

Mikilvægt var að föt hentuðu fólki og þeim aðstæðum sem það bjó við. Elín Briem 

skrifar í Kvennafræðarann að föt mættu ekki vera of þröng til að þau hindruðu ekki 

starfsemi líkamans eins og blóðflæði og andardrátt. Á sama tíma urðu föt að halda jöfnum 

hita á líkamanum og henta loftslags- og veðurbreytingum. Þannig urðu þau að vera annars 

vegar þétt og hlý fyrir kaldari veður og hins vegar létt og þægileg í heitara veðri.89 Gott 

var ef konur saumuðu föt úr vænum og endingargóðum efnum. Þannig entust þau lengur. 

Þegar upp er staðið var líka ódýrara til lengri tíma að kaupa dýrara efni heldur en að kaupa 

lélegt og ódýrara efni sem entist mun skemur. Þrátt fyrir það getur allt efni slitnað og 

þannig þurftu konur oft að bæta föt á heimilismenn með því að sauma þau saman eða 

 
85 ÞÞ. Spurningalisti 48. Eldhús og eldhúsverk. Nr. 6175. Kvenmaður fædd 1905. 
86 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 140. 
87 Margrét Sigurðardóttir frá Höskuldsstöðum fékk til að mynda saumavél sem var ekki af þeirri tegund 

sem var pöntuð fyrir hana og líklega hefur verið ruglað saman vélum. Henni gekk ekki vel að læra á hana, 

þótti þræðingin flókin og fótstigið of lágt. Að öllu leyti líkaði henni illa við vélina en lét hana duga fyrir 

það sem þurfti að gera. Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, „Frá kommóðu til kvennasögusafns,” 159.  
88 Bjarni Arason, „Spunavjel og hraðskyttuvefstóll,“ 37–39. 
89 Elín Briem, Kvennafræðarinn, 235. 
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setja í þau bætur. Mikilvægt var að nýta það sem var til á heimilinu.90 Þar að auki kom 

það oft í hlutverk húsmæðra og annarra kvenna á heimilinu að viðhalda sokkum og skóm 

á álagstímum, eins og við heyskap. Ekki bara sína eigin sokka og skó, heldur af 

karlmönnum á heimilinu líka. Bæði þurfti að laga fatnaðinn fyrir þá og þvo.91 

Algengast var að ungar stúlkur lærðu prjónaskap hjá mæðrum sínum. Það var því á 

ábyrgð húsmæðranna að dætur þeirra lærðu að prjóna.92 Þær húsmæður sem voru taldar 

mjög færar saumakonur tóku stundum að sér að kenna fleiri stúlkum sauma.93 Þegar 

prjónavélarnar komu til sögunnar milli 1900 og 1920 minnkaði kunnátta húsmæðra á 

prjóna með hefðbundnum prjónum. Sumar húsmæður notuðu vélarnar til að prjóna nærföt 

og sokka fyrir heimilið, en það þurfti að vera nóg til af þeim flíkum í góðu standi fyrir 

heimilisfólkið. Aðrar prjónuðu fínar peysur úr bandi og ábreiður á rúmin. Það tók 

húsmæður þó smá tíma að ná tökum á þessum nýju vélum. Hólmfríður Magnúsdóttir 

sagði að fyrstu sokkarnir sem mamma hennar prjónaði í hringprjónavélinni sinni hafi 

verið heldur ljótir. Þeir skánuðu eftir því sem hún notaði vélina oftar og lærði betur á 

hana.94 Veturinn var sá tími sem nýttist best fyrir prjónaskap og voru flestir heimilismenn 

færir um að prjóna og gátu gripið í prjónana í rökkrinu. En mest af prjónavinnunni var í 

höndum húsmóðurinnar. Gripið var í prjónana við hvert tækifæri á milli annarra verka.95 

Stundum nýttu húsmæður, hvort sem í sveitum eða bæjum, tækifærið og prjónuðu föt og 

fylgihluti eins og vettlinga, sjöl og skotthúfur fyrir aðra til að þéna örlítinn auka pening. 

En oftast var það fyrst og fremst heimilisfólkið sem fékk flíkurnar sem húsmæður 

prjónuðu og var það allt frá lopapeysum og prjónaklukkum yfir í nærföt og sokka.96 

Afgangsgarnið mátti síðan nota til að búa til mottur.97 

 
90 Sama heimild, 345–346. 
91 ÞÞ. Spurningaskrá 24. Heyannir II. Nr. 2343. Karlmaður fæddur 1902; Nr. 2529. Karlmaður fæddur 

1901. 
92 ÞÞ. Spurningaskrá 91. Prjónaskapur. Nr. 12726. Kvenmaður fædd 1923. Reykjavík; Nr. 12457. 

Kvenmaður fædd 1922. Höfn í Hornafirði; Nr. 12431. Kvenmaður fædd 1906. Mývatn; Nr. 12393. 

Kvenmaður fædd 1923. Eyrarbakki; Nr. 12369. Kvenmaður fædd 1923. Reykjavík. 
93 Þóra Jónsdóttir, „Hallfríður Þórðardóttir,“ 3:54. 
94 ÞÞ. Spurningaskrá 91. Prjónaskapur. Nr. 12527. Kvenmaður fædd 1925. Flúðir; Nr. 12454. Kvenmaður 

fædd 1911. Reykjavík; Nr. 12446. Kvenmaður fædd 1924. Reykjavík; Nr. 13066. Kvenmaður fædd 1905. 

Selfoss; Nr. 12490. Kvenmaður fædd 1918. Akureyri; Nr. 12491. Kvenmaður fædd 1922. Akureyri; Nr. 

12354. Karlmaður fæddur 1923. Reykjavík; Nr. 12456. Kvenmaður fædd 1928. Blönduós; Sigurður 

Pálsson, „Jóhanna Guðríður Björnsdóttir,“ 3:43. 
95 ÞÞ. Spurningaskrá 91. Prjónaskapur. Nr. 12476. Kvenmaður fædd 1927. Sauðárkrókur; Nr. 12444. 

Kvenmaður fædd 1909; Nr. 13066. Kvenmaður fædd 1905. Selfoss. 
96 Sama heimild. Nr. 12513. Kvenmaður fædd 1906. Ísafjörður; Nr. 12457. Kvenmaður fædd 1922. Höfn 

Hornafirði; Nr. 12429. Kvenmaður fædd 1924. Hólmavík; Nr. 12369. Kvenmaður fædd 1923. Reykjavík. 
97 Sama heimild. Nr. 12518. Kvenmaður fædd 1938. Mosfellsbær. 
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Að vera góð sauma- og prjónakona var mikils metið. Dagný Kristjánsdóttir nefnir 

í grein um ömmur sínar að amma hennar Ólína á Stað hafi verið talin mikil listakona 

þegar kom að handavinnu og hafi unnið til verðlauna fyrir hannyrðir sínar. Hún hafi meira 

að segja kennt ungum stúlkum fatasaum. Því var lýst þannig að hún stundaði sauma, 

prjóna og vefnað, litaði garn og spunnið í tómstundum sínum.98 Þrátt fyrir að Ólína hafi 

nýtt frítíma sinn í hannyrðir eins og að prjóna sjöl og sauma dúka er líklegra en hitt að 

hluti af því sem hún gerði hafi verið í þágu heimilisins: Dúkarnir yrðu notaðir á 

eldhúsborðin, ullinn sem hún litaði prjónuð eða saumuð í flíkur fyrir heimilisfólk og 

útsaumaðir dúkar eða púðar myndu fegra heimilið. Allt myndi þetta þannig draga upp þá 

mynd að þarna væri fyrirmyndarheimili. Af þessu má draga þá ályktun að jafnvel í frítíma 

húsmæðra var að einhverju leyti ennþá verið að vinna í þágu heimilisins. 

Þrifnaður og þvottar 

Í Kvennafræðaranum skrifar Elín Briem um mikilvægi þrifnaðar, bæði á herbergjum og 

áhöldum. Strax í byrjun verksins gerir hún ítarlega lýsingu á þrifum í búri og eldhúsi 

ásamt því að ræða um að þrífa skuli áhöld og lofta um með því að opna glugga og dyr 

þegar hægt er. Sumt var ætlast til að þrifið væri daglega eins og suðuvélarnar og eldavélar 

og þurrka átti af ryk og sópa úr búrinu á hverjum degi. Húsmóðirin Guðrún Björnsdóttir 

sem bjó á Guðlaugsstöðum 1907 til um það bil 193099 sá til þess að baðstofugólfið og 

eldhúsgólfin voru þvegin á hverjum degi. Annað var nóg að þrífa einu sinni í viku, svo 

sem hillur í búrinu og skápar. Yfirleitt átti að nota heitt vatn og stundum með sápu, jafnvel 

bera á fitu eins og á suðuvélar.100 

Í þéttbýli voru stúlkur eða þvottakonur stundum fengnar til að þvo fyrir heimilið en 

á sveitabæjum þar sem var lítið um auka vinnuafl var algengast að húsmóðirin sá um 

þvottinn því ekki mátti nota sömu aðferð á ullarföt annars vegar og léreftsföt hins 

vegar.101 Oft varð að byrja að þvo snemma morguns, því oftast var þvegið mikið í einu. 

Fyrir tíma þvottavélanna var þvotturinn þveginn í eldhúsunum á hlóðum í sjóðandi 

 
98 Dagný Kristjánsdóttir, „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ 60. 
99 Ekki segir í heimildinni hvenær Guðrún og maðurinn hennar brugðu búi en það var einhvern tíman 

milli 1926 og 1947. 
100 Elín Briem, Kvennafræðarinn, 1–3; Hulda Pálsdóttir, „Guðrún Björnsdóttir,“ 3:117. 
101 ÞÞ. Spurningaskrá 64. Hreingerningar og þvottur. Nr. 7935. Kvenmaður fædd 1903; Nr. 7834. 

Karlmaður fæddur 1914; Nr. 8334. Kvenmaður fædd 1905. Reykjavík; Nr. 8125. Kvenmaður fædd 1912. 

Reykjavík; Nr. 8032. Kvenmaður fædd 1910. Hella; Nr. 7902. Kvenmaður fædd 1907. Hveragerði; Nr. 

7872. Kvenmaður fædd 1906; Nr. 8213. Kvenmaður fædd 1907; Hulda Pálsdóttir, „Guðrún Björnsdóttir,“ 

3:117. 
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pottum. Stundum voru settar upp hlóðir úti á sumrin ef veður var gott. Notuð voru 

þvottabretti til að þvo hann almennilega og ná úr blettum. Síðan varð húsmóðirin að velja 

eftir veðri hvenær þvottur væri þveginn, því það varð að ná góðum þurrki til að þurrka 

allan þvottinn úti. Yfir vetrartímann þegar snjóaði eða þegar það rigndi á þvottadegi þurfti 

að þurrka þvottinn inni, oftast í baðstofunni þar sem var heitast.102 Sums staðar fóru konur 

með þvottinn í þvottalaugar. Það munaði miklu í sambandi við allan þrifnað og þvott 

þegar að sveitaheimilin fengu rennandi vatn inni í húsin. Aðstæður við þvotta voru oft 

erfiðar og töldu sumir að það erfiðasta við húsmóðurstarfið væri „þegar konur þurftu að 

nudda og skrúbba allt á bretti, sækja vatn langar leiðir og hita á kamínu í þvottinn“. 

Rennandi vatn í hús auðveldaði vinnuna til muna, svo ekki sé talað um þvottavélar sem 

gengu fyrir rafmagni.103 

Hreinlæti var ekki einungis mikilvægt til þess að koma vel fyrir í augum annars 

fólks í samfélaginu. Hreinlæti var gífurlega mikilvægt til þess að sporna við sýkingum og 

sjúkdómum.104 Þar með var það á herðum húsmóðurinnar, sem hafði yfirumsjón með 

þvottum og þrifum að reyna eins og hægt væri að verja heimili sitt við pestum. Þar hefur 

kannski skipt mestu að verja börnin sem eru almennt viðkvæmari fyrir pestum og 

sjúkdómum heldur en fullorðnir. Í því samhengi má líta á eina af skyldum húsmóðurinnar 

að vera verndari heimilisins. 

Barnauppeldi 

Annadís Gréta Rúdólfsdóttir segir í grein sinni „Óþekk(t)ar ömmur“: „Í lýsingum á 

kvenleikanum og þá sérstaklega í eldri minningargreinum, var litið á móðurhlutverkið 

sem hluta af sjálfsögðu lífshlaupi giftra kvenna og hin fórnandi, þjónandi, verndandi, 

nærandi og kærleiksríka móðir upphafin.“105 Móðurhlutverkið hefur lengi verið sterklega 

tengt ímyndinni um kvenleika. Oft á tíðum skipti það ekki máli af hvaða stétt eða stöðu 

konur voru. Stærsta hlutverk og skylda sem þeim var ætlað í lífinu var að vera eiginkona 

og móðir því það eru samfélagslegar hugmyndir um skyldur kvenna.106 

 
102 ÞÞ. Spurningaskrá 64. Hreingerningar og þvottur. Nr. 7834. Karlmaður fæddur 1914; Nr. 8315. 

Kvenmaður fædd 1910; Nr. 7883. Kvenmaður fædd 1903; Nr. 7882. Kvenmaður fædd 1912; Nr. 8191. 

Kvenmaður fædd 1916. Hveragerði; Nr. 8001. Kvenmaður fædd 1908. Blönduós; Nr. 9150. Kvenmaður 

fædd 1909. 
103 Sama heimild. Nr. 7861. Kvenmaður fædd 1910; Nr. 8391. Kvenmaður fædd 1907; Nr. 7843. 

Karlmaður fæddur 1902; Nr. 8223. Kvenmaður fædd 1909. 
104 Hulda Pálsdóttir, „Guðrún Björnsdóttir,“ 3:117–118. 
105 Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, „Óþekk(t)ar ömmur,“ 250. 
106 Ármann Jakobsson, „Staksteinar í fulltrúalýðræðinu,“ 149. 
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Allt frá miðri nítjándu öldinni fór fræðileg menntun barna eins og skrift og 

reikningur fram í skólum og við heimakennslu. Nær öll önnur menntun eins og 

mannasiðir, verkleg iðja og margt fleira var hins vegar í höndum mæðra. Sérstaklega þótti 

mikilvægt að húsmæður kenndu dætrum sínum hannyrðir og eldamennsku svo þær gætu 

seinna meir orðið góðar húsmæður. Þetta var hlutverk og skylda húsmæðra sem oft 

gleymdist og var einstaklega vanmetin miðað við hvað þetta var í rauninni stórt og 

mikilvægt hlutverk.107 Samt sem áður þurftu húsmæður að sinna öllum öðrum verkum og 

klára þau á tíma þrátt fyrir að hafa nóg af börnum til að hugsa um og snúast í kringum.108 

Fyrir húsmæður sem áttu kannski fimm eða tíu ung börn gat það verið mikil vinna að 

sinna heilum barnaher meðfram öðrum verkum. 

Mikilvægt þótti að kenna börnum rétta siði, venjur, dyggðir og hegðun. Ólafur 

Ólafsson skrifar í Heimilislífið að heimilin spiluðu mikilvægasta hlutverkið í velferð 

samfélagsins. Það var að kenna fólki dugnað, vit og vilja og hvernig það gat nýtt það sem 

þau lærðu í þágu samfélagsins „til framfara og blessunar.“ Fólk man einna helst það sem 

það lærir í æsku sinni og það sem kemur fyrir þau á æskuárunum. Því var mikilvægt að á 

heimilunum væru skýr mörk á milli dyggða og lasta svo börnin sæju muninn þar á milli. 

Það var hlutverk hinna fullorðnu að sjá til þess að viðhalda og kenna börnunum dyggðir 

heimilisins.109 Aðalheiður R. Jónsdóttir skrifaði í Hlín árið 1927 um mikilvægi þess að 

kunna réttar aðferðir við að ala upp börn. Aðalheiði fannst mikilvægt að húsmæðrum 

stæði til boða kennsla í uppeldisfræði og námskeið um skyldur foreldra gagnvart börnum 

sínum. Gæta þurfti að því að æska landsins yrði ekki spillt og stefnulaus.110 

Bóndinn: útiverkin 

Mjaltir 

Helga Magnúsdóttir skrifar í Húsfreyjuna árið 1953: „Stundum verður hún líka að mjólka 

kýrnar, og þar sem ekki er mjólkursala, þarf hún að vinna úr mjólkinni, skilja, strokka og 

hleypa skyr. Við þetta bætist svo að hirða öll mjólkurílát“.111 Það þótti hlutverk kvenna 

 
107 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 32–33. 
108 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, 41. 
109 Sama heimild, 4–7. 
110 Í framhaldinu af greininni fer Aðalheiður úr í trúarlega þætti uppeldisins, þar sem hún áfram rekur á 

eftir því að trúrækni og góðir kristilegir siðir séu mikilvægir fyrir börn. Enn fremur skrifar hún að 

foreldrar sem eru vel kristnir og guðhræddir ala af sér góð og trúrækin börn sem munu verða íslensku 

samfélagi til góða. Aðalheiður R. Jónsdóttir, „Uppeldismál. Framsöguræða,“ 67–69. 
111 Helga Magnúsdóttir, „Frá sjónarhóli sveitakonu,” 5.  
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að mjólka kýrnar, sérstaklega á þeim tíma þar sem enn voru fáar kýr, aðeins til 

heimilisnota, og mjólkað á höndum. En þegar mjaltavélarnar komu til sögunnar breyttist 

staðan allverulega. Þá fóru karlmenn að taka að sér mjaltirnar.112 Vélvæðing og vinnsla á 

vélum hefur oft verið tengt við karlmennskuna og því er kannski ekki að furða að þegar 

mjaltavélarnar komu til sögunnar hafi karlmenn tekið að sér mjaltir. Ef til vill var ein af 

ástæðunum af hverju húsmæður og vinnukonur sáu um að mjólka kýrnar sú að hér á landi 

ríkti sú goðsögn eða mýta að kýr gerðu upp á milli fólks og að þær væru ekki hrifnar af 

því að karlmenn mjólkuðu þær.113 Í kringum árið 1915 nýttu sumir bændur ennþá 

sauðamjólk til framleiðslu og neyslu. Á vorin voru stálpuð lömb rekin upp á afrétt en 

ærnar voru hafðar í heimahögum til að mjólka þær. Líkt og með kýrnar voru þær 

mjólkaðar kvölds og morgna, hafðar á beit yfir daginn en í kvíum yfir nóttina. Setið var 

yfir ánum, skipst var á og oft voru stálpuð börn vakin til að sitja yfir. Húsmæður sáu oft 

um að mjólka kindurnar og unnu þær úr mjólkinni jafn óðum. Einnig var ærið starf að 

nesta börnin fyrir yfirsetuna.114 

Þó að mörg dæmi séu um konur sem unnu útiverk á býlum þá voru einnig margar 

sem gerðu það ekki. Til að mynda segir Sigríður Valdemarsdóttir í Móðir mín húsfreyjan 

að móðir hennar Elín Hannibalsdóttir, húsmóðir fyrst á Eiríksstöðum (1895 – 1998) og 

síðar í Arnardal (1898–1912), hafi aldrei unnið útivinnu, þar sem nóg var af verkum inni 

fyrir. Hins vegar hafi hún oft þurft að líta eftir útiverkum hjá vinnufólkinu þegar maður 

hennar var ekki heima.115 

Heyskapur 

Heimildir benda til þess að á eftir mjöltum hafi þau útistörf sem konur tóku almennt þátt 

í helst verið heyskapur og heyvinnsla. Heyskapur var mikilvæg vinna og þurfti oft að hafa 

fyrir því að sjá til þess að nóg væri til af heyjum ofan í allar skepnur yfir vetrarmánuðina. 

Anna Sigurðardóttir nefnir þetta í Vinna kvenna.116 Heyskapartíð var því mjög 

mikilvægur tími og má draga þá ályktun að flestir á bænum hafi tekið til hendi á sumrin 

 
112 Anna Sigurðardóttir segir að þetta hafi átt við fleiri verk sem töldust sem kvennaverk þegar þau voru 

innan heimilisins. En þegar vélvæðingin fór að eiga sér stað hafi karlar verið tilbúnari til að sinna þessum 

verkum. Til dæmis við bakstur og klæðaskurð. Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 

53–54. 
113 Einar H. Einarsson, „Halldóra Gunnarsdóttir,“ 3:65. 
114 Halldór Þorsteinsson, „Guðríður Guttormsdóttir,“ 3:227. 
115 Sigríður Valdemarsdóttir, „Elín Hannibalsdóttir, Arnardal,“ 1:34. 
116 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 225. 
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við heyskap, stundum líka húsmæðurnar. Miðað við frásagnir bendir hins vegar margt til 

þess að húsmæður hafi lítið verið á túnum og engjum við vinnu, heldur einkum komið að 

heyskap með óbeinum hætti. Í Móðir mín húsfreyjan segir Auður Eiríksdóttir frá því að 

móðir hennar Þorbjörg Guðmundsdóttir hafi ekki unnið við heyskapinn á sumrin á meðan 

þau fjölskyldan bjuggu í Kollavík eftir 1904. Hún hafi aðeins skroppið „út í flekk að 

gamni sínu, þegar gott var og þurrkur.“117 Stundum áttu húsmæður til að grípa til hrífu og 

raka á túnum inn á milli sinna hefðbundnu verka ef þær gátu eða ef knappt var að ná 

heyjum saman.118 

Margar hendur þurfti á engjum við að taka saman heyið. Því voru flestir 

heimilismenn við heyskap á meðan húsmóðirin var heima og útbjó mat handa fólkinu 

sem var síðan sendur á engin. Þegar mikið var að gera í heyskap á sumrin varð húsmóðirin 

oft að sjá um ýmiss verk á bænum. Stundum með hjálp, stundum ein. Þá þurfti að mjólka 

kýrnar og koma þeim út og moka úr fjósinu. Inni þurfti að búa um rúmin, sópa gólfin og 

hella úr koppum. Fyrir utan það að búa til mat fyrir heyskaparfólkið.119 Störf sem oft voru 

í höndum vinnukvenna, á bæjum sem höfðu efni og færi á því að hafa vinnukonur, voru 

á álagstímum unnin af húsmóðurinni. Húsmóðirin bar þannig ábyrgð á því að 

heimilisverkin og búverkin héldu áfram sinn vanagang á slíkum annatíma. Nefnd eru 

dæmi um það þegar komið var heim á bæ með heyið þá hafi húsmæður oft aðstoðað við 

að taka af hestunum, stundum breiða úr og hengja reipin aftur á hestana. Þetta átti 

sérstaklega við börn komu með lestina heim.120 Stundum fóru húsmæðurnar sjálfar með 

matinn til fólks á engjum. Þá sáu þær iðulega um að skammta líka. Jafnvel gripu þær hrífu 

og rökuðu aðeins saman eins og komið hefur fram.121 

 
117 Auður Eiríksdóttir, „Þorbjörg Guðmundsdóttir frá Klifshaga,“ 1:102. Til eru einnig fleiri dæmi um að 

húsmæður hafi ekki verið við í heyskap. ÞÞ. Spurningaskrá 24. Heyannir II. Nr. 3303. Kvenmaður fædd 

1927; Nr. 2598. Karlmaður fæddur 1903; ÞÞ. Spurningaskrá 30. Heyannir V. Nr. 3911. Karlmaður 

fæddur 1901. 
118 ÞÞ. Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. Nr. 6175. Kvenmaður fædd 1905; Þóra Jónsdóttir, 

„Hallfríður Þórðardóttir,“ 3:54. 
119 ÞÞ. Spurningaskrá 24. Heyannir II. Nr. 2343. Karlmaður fæddur 1902. 
120 ÞÞ. Spurningaskrá 22. Heyannir. Nr. 2006. Karlmaður fæddur 1903; Nr. 2391. Kvenmaður fædd 1904. 

Selfoss; Nr. 2827. Karlmaður fæddur 1909; Nr. 1990. Karlmaður fæddur 1902; Nr. 2391. Kvenmaður 

fædd 1904. Selfoss; Nr. 2283. Karlmaður fæddur 1901; Nr. 2507. Kvenmaður fædd 1927; Nr. 2447. 

Karlmaður fæddur 1908; ÞÞ. Spurningaskrá 30. Heyannir V. Nr. 3753. Kvenmaður fædd 1901; Halldór 

Þorsteinsson, „Guðríður Guttormsdóttir,“ 3:231. 
121 ÞÞ. Spurningaskrá 24. Heyannir II. Nr. 2411. Karlmaður fæddur 1916; Nr. 2343. Karlmaður fæddur 

1902; Nr. 2477. Karlmaður fæddur 1905. Reykjavík; Nr. 2854. Kvenmaður fædd 1901; Nr. 3130. 

Kvenmaður fædd 1905; Nr. 2351. Kvenmaður fædd 1912. Borgarnes; Nr. 2519. Kvenmaður fædd 1910. 
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Húsmæðurnar fóru fyrstar á fætur og hituðu kaffi til að byrja daginn. Stundum var 

fólki fært kaffið í rúmið því það þurfti að gera vel við fólk á heyskapartíma, þegar 

dagurinn var lengri en venjulega og mikil vinna framundan.122 Í heyskap þurfti að skipta 

niður verkum á milli fólks. Miðað við frásagnir í Móðir mín húsfreyjan og þær frásagnir 

sem Anna Sigurðardóttir dregur fram í Vinna kvenna virðist stærsta hlutverk kvenna og 

þeirra húsmæðra sem tóku beinan þátt í heyskap að raka saman heyið. Hins vegar voru 

dæmi um að konur slógu líka á móti karlmönnunum, til dæmis í Breiðafjarðareyjum og 

Þingeyjarsýslum. Stundum skruppu þær út með orfið á milli mála ef stutt var frá bænum 

niður á tún. Ekkert bendir til þess að þær hafi verið afkastaminni heldur en karlarnir og 

var sumum þeirra líst sem „harðar af sér og duglegar.“123 

Ljósmóðirin – auka vinna húsmæðra 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldar var fátítt að húsmæður til sveita væru í launuðu starfi 

utan heimilis eða búsins. Undantekningin voru ljósmæður sem sinntu mikilvægri og 

krefjandi vinnu aukalega við öll þau störf sem fylgdu því að vera húsmóðir. Talsvert er 

af rannsóknum og ritgerðum um ljósmæður á Íslandi í byrjun tuttugustu aldar og því 

verður farið hratt yfir sögu hér.124  

Guðlaug H. Þorgrímsdóttir á Felli í Breiðdal lærði ljósmóðurfræði veturinn 1908–

1909 hjá Guðmundi Björnssyni, sem þá var landlæknir í Reykjavík, og starfaði hún sem 

ljósmóðir í Breiðdal til ársins 1937. Sonur hennar Emil Björnsson segir í Móðir mín 

húsfreyjan að það hafi oft reynst þeim systkinum erfitt að horfa á eftir móður sinni vera 

kölluð til annarra bæja til að sinna ljósmóðurstarfinu, þá sérstaklega um miðjar nætur og 

þegar veður var vont. Stundum kom fyrir að Guðlaug varð veðurteppt á öðrum bæjum 

þar sem hún hafði farið að hjálpa konum í barnsnauð og fékk fjölskylda hennar stundum 

ekki fréttir af henni fyrr en mörgum dögum seinna, þegar veðrið skánaði.125 Þær konur 

sem sinntu ljósmóðurstörfum gátu einmitt eins og segir í þessari frásögn þurft að sinna 

starfi sínu á versta tíma og í verstu veðrum, sem oft stofnaði lífi þeirra í hættu. Svo ekki 

sé minnst á að þetta voru einmitt oft húsmæður, sem sjálfar höfðu nóg af verkefnum og 

 
122 Sama heimild. Nr. 2343. Karlmaður fæddur 1902; Nr. 2519. Kvenmaður fædd 1910; ÞÞ. 

Spurningaskrá 30. Heyannir V. Nr. 3457. Karlmaður fæddur 1917. 
123 ÞÞ. Spurningaskrá 30. Heyannir V. Nr. 3524. Kvenmaður fædd 1912; Nr. 3511. Kvenmaður fædd 

1909. Akureyri; Nr. 3475. Karlmaður fæddur 1903. 
124 Sjá betur ritröðina Íslenzkar ljósmæður sem Sveinn Víkingur bjó til prentunar 1962–1964. 
125 Emil Björnsson, „Guðlaug H. Þorgrímsdóttir, Felli,“ 1:254–256. 
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þurftu að sinna börnum. Guðlaug sá um matinn, hún rakaði í heyskapnum, hún saumaði 

og spann, þvoði þvott, kom börnunum í háttinn, ásamt mörgum fleiri verkum sem Emil 

segir einnig frá í Móðir mín húsfreyjan.126  

Fyrir sumar húsmæður sem stunduðu ljósmóðurstörf einnig gat starfið reynst 

tímafrekt og erfitt, sérstaklega fyrir þær sem höfðu stór og strjálbýl umdæmi. Stundum 

var umdæmið ekki einungis á meginlandi Íslands, heldur einnig í hinum mörgu smáeyjum 

í kringum landið sem voru þá margar í byggð. Því var oft mikilvægt að kalla snemma í 

ljósmóðurina fyrir fæðingu. Sem ljósmóðir bar húsmóður skylda til að svara kalli þeirra 

sem þurftu á að halda, í hinum ýmsu veðrum og aðstæðum. Dagný Kristjánsdóttir segir í 

frásögn af ömmu sinni Þórunni Magnúsdóttur að hún hafi verið fimm barna móðir og því 

ekki ólíklegt að hún hafi sjálf verið ófrísk í einhver þau skipti sem hún þurfti að fara af 

bæ að hjálpa öðrum húsmæðrum í barnsnauð.127 

Þrátt fyrir oft mikla aukavinnu við ljósmóðurstörfin er því miður ekki hægt að segja 

að þær hafi verið verðlaunaðar í formi launa því þau bættu litlu við efnahag heimilisins. 

Árið 1912 voru grunnlaun ljósmæðra 70 krónur á ári og voru hámarkslaun þeirra 500 

krónur á ári. Til samanburðar þá voru hæstu laun verkamanna 750 krónur á ári, sem þóttu 

ansi lág laun fyrir karlmann, og menntamenn voru með 4000 krónur á ári í laun.128 Þannig 

að mögulega hefur ein helsta ástæðan fyrir að húsmæður í sveitum landsins sinntu svo 

krefjandi starfi einfaldlega verið skyldurækni, vegna þess að þörfin á aðstoð var gífurleg. 

Margar konur hafa þurft að aðstoða við fæðingar hér á landi um margar aldir, sumar 

ómenntaðar. Mikilvægt var sem ljósmóðir að vera handlagin og nærgætin, snögg og 

úrræðagóð. Ljósmóðurstarfið hefur breyst mikið með aukinni menntun og tækni 

nútímans, bæði hvað varðar hreinlæti og öryggi bæði barns og móður.129 

Gestgjafinn: mikilvægi þess að vera gestrisin húsmóðir 

Að vera góður gestgjafi er enn eitt hlutverk og skylda sem tengist húsmóðurhlutverkinu 

og hefur oft verið lagt mikið upp úr því að konur ættu að vera góðir gestgjafar. Það snerti 

 
126 Sama heimild, 1:250–251. Svipuð frásögn er af Jónu Jónsdóttur í Móðir mín húsfreyjan, en sonur 

hennar Óskar Halldórsson segir frá því hvernig hann óttaðist um móður sína þegar hún var kölluð til 

ljósmóðurstarfa í vondum veðrum. Hún lagði sig oft í hættu til að sinna þessu krefjandi starfi auk þess að 

þurfa að hugsa um eigið heimili og þeim verkum sem fylgdi því að vera húsmóðir. Óskar Halldórsson, 

„Jóna Jónsdóttir frá Firði,“ 1:280–281. 
127 Dagný Kristjánsdóttir, „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ 72–73. 
128 Sama heimild, 74–75. 
129 Íslenzkar ljósmæður, 1:7 og 2:7. 
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einkasviðið sem eins og áður hefur komið fram var talið svið konunnar á fyrri öldum og 

fram á tuttugustu öldina. Heimili sem höfðu góða gestgjafa voru heimili sem voru til 

fyrirmyndar og höfðu gott orð á sér og var það eftirsóknarvert. Sigurbjörg Elín 

Hólmarsdóttir hefur greint hlutverk húsmóðurinnar sem gestgjafa í gegnum 

matreiðslubækur á nítjándu og tuttugustu öld. Sigurbjörg segir að matreiðslubækurnar 

geti virkað sem samtímaheimildir, því þær varpi ljósi á það samfélag sem konur bjuggu í 

og hvaða hugmyndir voru um skyldur þeirra og störf. Bækurnar sýna viðhorf höfunda til 

þessara starfa og hvaða áhrif þeir reyndu að hafa á húsmóðurhlutverkið og ímynd þess.130 

Þrátt fyrir að húsbændur hafi verið álitnir gestgjafar á sínu heimili og hafi séð um 

að halda gestum félagsskap, þá kom það oftast í hlut húsmæðra að sinna öllum þörfum 

gestanna. Ef gestir komu á matmálstíma borðuðu þeir með heimilisfólki, annars var þeim 

boðið upp á kaffi. Taka þurfti til mat og elda ofan í heimilismenn og gesti. Oft var notaður 

besti maturinn sem heimilið hafði upp á að bjóða, jafnvel kökur og kræsingar. Húsmæður 

færðu gestum oft líka morgunmat og kaffi í rúmið. Sjá varð til þess að gestir hefðu hrein 

rúm til að sofa í og búa þurfti um þau, oft vísaði húsmóðirin gestum í rúmin. Þvo þurfti 

þvott af gestum sem gistu í lengri tíma og þurrka föt þeirra þegar þá bar að garði. Allt var 

þetta hluti þess að vera góður gestgjafi. Mikilvægt þótti að fólk væri gestrisið og vísaði 

ekki gestum frá, þrátt fyrir skort á plássi eða matföngum. Það gekk jafnvel svo langt að 

bóndahjónin gengu úr rúmi ef betri gesti eins og presta og embættismenn bar að garði. 

Gestastofur voru aðeins á betri heimilum.131  

Fyrir sumar húsmæður fólst mikil vinna í því að vera gestgjafi, jafnvel svo að önnur 

verk þurftu að bíða á meðan gestum var sinnt. Sigurður Pálsson segir til að mynda í 

frásögn af móður sinni Jóhönnu Guðrúnu Björnsdóttur, húsfreyju í Haukatungu 1902–

1934, hve mikilvægt en á sama tíma sjálfsagt móður hans fannst að taka á móti gestum á 

heimili sitt: 

Móðir mín hafði orð á sér fyrir gestrisni. Hún hafði óhemju aukavinnu við að taka 

á móti gestum. Fáa daga var það að engir væru á ferð en oft komu hópar næturgesta 

 
130 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „„fallega framreiddur matur,““ 151. 
131 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 39; Sigurlaug Knudsen, „Gestrisni,“ 41; ÞÞ. 

Spurningaskrá 11. Gestakomur. Nr. 791. Karlmaður fæddur 1918. Sauðárkrókur; Nr. 953. Karlmaður 

fæddur 1902; Nr. 2627. Karlmaður fæddur 1917; Nr. 937. Karlmaður fæddur 1919; Nr. 956. Karlmaður 

fæddur 1907. Húsavík; Nr. 1102. Karlmaður fæddur 1917. Öræfi; Nr. 6839. Kvenmaður fædd 1903. 
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fyrirvaralaust meðan enginn sími var kominn. Henni þótti jafn sjálfsagt að þjóna 

gestum eins og heimilisfólki og var sú þjónusta látin ganga fyrir öllu.132 

Það kom sér vel að húsið í Haukatungu var stórt og rúmgott og í góðu ásigkomulagi, svo 

vegfarendur gistu frekar þar en á öðrum bæjum í sveitinni. Mikilvægi þess að vera 

gestrisin og kurteis við þá sem komu í heimsókn hefur trompað allar aðrar skyldur 

húsmóðurinnar. Sigurður segir jafnframt að það hafi ekki þótt ýkja merkilegt að húsmóðir 

hafi verið gestrisin því að þær hafi allar verið það, að minnsta kosti í hans heimasveit.133 

Anna Sigurðardóttir segir það sama. Það þótti ekki sérstök dyggð að húsmóðir sýndi 

gestrisni og hugsaði vel um fólk sem kom að bæ, hvort sem það var í lengri eða styttri 

tíma.134 

Gestrisni fól hins vegar meira í sér en bara að bera á borð góðar veitingar og drykki, 

bjóða gistingu og þurrka af gestum fötin. Sem gestgjafi varð húsmóðirin að taka þátt í 

umræðum og vera með á nótunum um samfélagsleg efni því gestrisin og vel upplýst 

húsmóðir gat aukið og styrkt félagsleg tengsl sín og eiginmanns síns.135 Borðsiðir voru 

mjög mikilvægir og það var á ábyrgð húsmóðurinnar að annað heimilisfólk kunni rétta 

og góða borðsiði. Eins og Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir skrifar „Góðir borðsiðir gátu 

endurspeglað uppeldi persónunnar og menningu heimilisins og töldust þeir því til 

menningarlegs eða táknræns auðmagns.“136 Taka átti vel á móti gestum, sýna þeim velvild 

og vera kurteis. Komast átti hjá því að móðga gesti og það var mesta hneyksli að vísa 

gestum sem komu að bæ í burtu.137 Gestrisni var þar með ekki bara til að auka virðingu 

húsbænda og heimila þeirra, heldur einnig til að styrkja og tryggja tengslanet þeirra. 

Einnig er áhugavert að sum heimili á fyrri hluta tuttugustu aldar urðu tímabundið 

að farskólum. Þar söfnuðust saman börn úr sveitinni í yfirleitt átta vikur til að stunda nám 

og þurftu sum þeirra að búa þann tíma á sveitaheimilinu sem sá um farskólann þann tíma. 

Það voru sérstaklega börn sem komu lengra að og gátu ekki auðveldlega labbað heim til 

sín að loknum skóladegi. Með þessum auka börnum skapaðist aukin vinna fyrir 

 
132 Sigurður Pálsson, „Jóhanna Guðríður Björnsdóttir,“ 3:39. 
133 Sama heimild, 3:39–40. 
134 Á fyrri öldum var það meira í segja í lögum Grágás að bændur og eiginkonur þeirra þyrftu að hýsa og 

sjá um þingmenn á leiðinni á Alþingi ef þá bar að bæ. Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 

ár, 37. 
135 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „„fallega framreiddur matur,““ 172; Sigurlaug Knudsen, „Gestrisni,“ 

39–41. 
136 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „„fallega framreiddur matur,““ 165–166. 
137 ÞÞ. Spurningaskrá 11. Gestakomur. Nr. 8244. Kvenmaður fædd 1908. Blönduós. 
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húsmæður og vinnukonur: aukið umstang við mat og eldamennska, þvottur og umhirða 

klæða og svo framvegis. Erla Hulda Halldórsdóttir spyr hvar mörkin milli einka- og 

almannarýmisins liggja í þeim aðstæðum. Voru þau verk húsmóðurinnar tengd 

farskólanum ekki í þágu samfélagsins, hins opinbera? Eða voru verkin bara talin hluti af 

heimilisstörfunum þar sem þau voru í alla staði þau sömu, aðeins í meira magni?138 

Menntun barna var nauðsynleg og líklega mikilvægt að fólk hjálpaði til eins og hægt var 

til að börn gætu öðlast menntun. Húsmæður lögðu sitt af mörkum með því að hýsa börn 

og hugsa um þau á meðan dvöl þeirra í farskólanum stóð. Ábyggilega þótti fólki sjálfsagt 

að húsmæður sæju um þessa auka gesti án nokkurra andmæla. Sama má segja um flest 

önnur verk. Líkt og Erla Hulda bendir á í umfjöllun um ömmu sína Önnu Stefánsdóttur 

húsmóður á Borg í Miklaholtshreppi, segir um hana í minningargrein að hún hafi unnið 

sín verk og sinnt sínum skyldum „í kyrrþey og með þeim myndarbrag sem alkunnugt er, 

þeim, sem henni kynntust.“139 Sama er hægt að segja um margar íslenskar konur þessa 

tíma. 

Stéttarmunur  

Á konum af efri stéttum samfélagsins hvíldi enn meiri krafa að vera góður gestgjafi. Anna 

Sigurðardóttir segir að eiginkonur embættismanna hafi oft haft aukaskyldur, störf sem 

aðrar húsmæður þurftu ekki að sinna.140 Aftur á móti höfðu þær oft vinnufólk sem létti á 

þeim, og því vafasamt að ætla að þessar aukaskyldur hafi alltaf valdið því að álag hafi 

verið meira á konum af efri stéttum, enda var líf þeirra yfirleitt auðveldara vegna betri 

efnahagsaðstöðu þeirra heldur en fátækra húsmæðra. 

Mikilvægt var að halda uppi ákveðinni ímynd sem tengdist sterklega embættinu. 

Til að mynda urðu eiginkonur presta að hjálpa til við trúarlegar skyldur og veita mönnum 

sínum mikinn stuðning, svo ekki sé minnst á að hafa til kaffi eftir messu með tilheyrandi 

bakstri og mikilli fyrirhöfn til að halda uppi ímyndinni um góðan gestgjafa.141 Dagný 

Kristjánsdóttir skrifar í grein sinni „Beggja vegna Breiðafjarðar“ að konur sem voru giftar 

 
138 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Hvers vegna amma? Saga og sjónarhorn,“ 178. 
139 Sama heimild, 171. 
140 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 33. 
141 Í Vinna kvenna tekur Anna Sigurðardóttir frásögn af Kristínu Sigurðardóttur sem var gift séra 

Hermanni Hjartarsyni sem dæmi. Þar segir að Kristín hafi þurft að halda heimilinu rólegu á meðan 

Hermann var að skrifa ræður fyrir messu sem gat oft reynst erfitt fyrir hana með ung börn á heimilinu. 

Einnig fór hún alltaf til kirkju þegar messað var og þurfti að taka alla fjölskylduna með. Anna 

Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 33–34. 
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prestum hafi þurft að sinna mjög fjölbreyttu og oft erfiðu starfi sem húsmæður á 

prestsetrum og eiginkonur presta. Fyrir utan að styðja eiginmanninn í verkum hans þá 

snerist hlutverk hennar í grunninn um að vera fyrirmynd fyrir aðrar konur í samfélaginu: 

Að vera fyrirmyndar-húsfreyja og móðir.142 Með því að ýta undir ákveðna ímynd um 

góðan gestgjafa og fyrirmyndar-húsfreyju stuðluðu prestskonur að því að gera kirkjuna 

að mikilvægum parti af samfélaginu; stofnun sem fólk treysti á, leitaði til og bar virðingu 

fyrir.143  

Svipaða sögur er að segja um konur sýslumanna. Oft var mikill gestagangur á 

sýslumannssetrunum sem voru yfirleitt stórbýli. Hlutverk húsmæðra þar sem gestgjafa 

var gífurlega mikilvægt. Frásögn Elísabetar Björgvinsdóttur af sýslunefndarfundum á 

Efrahvoli í byrjun tuttugustu aldarinnar sýnir greinilega hve mikilvægt það var fyrir 

eiginkonu sýslumannsins að sjá til þess að vel væri hugað að gestum og fundarmönnum. 

Settur var saman matseðill fyrir vikuna sem fundirnir voru og útbúa þurfti mikið af mat 

með tilheyrandi slátrun og bakstri. Einnig þurfti að hafa til og þvo rúmfatnað fyrir þá sem 

gistu. Flestar eiginkonur sýslumanna höfðu vinnufólk til hjálpar en ábyrgðin var þeirra.144 

Prestsetrin voru einnig algengur gististaður fyrir fólk og fyrir kom að gestir gistu um 

langan tíma. Til dæmis dvöldu oft erlendir fræðimenn hjá prestum á meðan þeir voru á 

landinu. Dæmi voru um að gestir stoppuðu í tvær eða þrjár vikur í senn. Stundum var það 

yfir sumartímann sem var á þessum tíma líkt og í dag aðal annatími sveitafólks í vinnu.145 

En það var ekki hægt að vísa fólki frá, því það var ekki gestrisni, jafnvel þótt að nóg væri 

um gesti þá þegar. 

Hugmyndir um aðskilin svið og kynin sem andstæður var ráðandi í íslensku 

samfélagi allt frá nítjándu öld og fram á þá tuttugustu þegar borgarastétt í landinu fór 

vaxandi. Dagný Kristjánsdóttir bendir hins vegar á að sú hugmyndafræði gilti ekki um 

prestsetur á Íslandi í byrjun tuttugustu aldar. Þar sem prestar eyddu miklum vinnutíma 

innandyra og þurftu að sinna prestsskyldum þá féll mikið af stjórnun búrekstursins á 

herðar prestfrúnna. Dagný segir að meginstarf ömmu sinnar sem prestsfrúar hafi verið að 

stjórna búrekstrinum og sjá til þess að allur matur fyrir heimilið væri unninn úr afurðum 

búsins úr búfénu og hlunnindum jarðarinnar. Hins vegar var ekki óalgengt að á 

 
142 Dagný Kristjánsdóttir, „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ 56–57. 
143 Sama heimild, 64. 
144 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár, 34–36. 
145 Dagný Kristjánsdóttir, „Beggja vegna Breiðafjarðar,“ 62. 
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prestsetrum hafi einnig verið bústjórar sem höfðu umsjón með búrekstrinum ásamt 

prestfrúnni.146 

Í Konur sem kjósa segir að samfélagslegar hugmyndir hafi yfirleitt gert ráð fyrir því 

að konur sem unnu utan heimilisins myndu hætta vinnunni þegar þær giftu sig, til að 

einbeita sér að húsmóðurstörfunum og barnauppeldi. Þetta átti þó fyrst og fremst við 

konur í efri stéttum samfélagsins, sem bjuggu við betri efnahag. Það þótti ekki siður. 

Húsmæður á fátækum heimilum, eða í neðri stéttum samfélagsins, unnu oft auka vinnu 

eða úti við sem færði inn aukatekjur fyrir heimilið.147 Helga Magnúsdóttir skrifar í grein 

sinni „Frá sjónarhóli sveitakonu“ að á minni jörðum hafi húsmæður í kringum aldamótin 

1900 haft í nógu að snúast. Fátækir ábúendur kotjarða höfðu ekki efni á að ráða mikið af 

vinnufólki, ef þá nokkuð vinnufólk, og var þá meiri vinna fyrir húsmæðurnar. Ekki nóg 

með að húsmæðurnar hafi þá þurft að sjá sjálfar um öll innanhússtörf og sinna börnunum 

á heimilinu heldur þurftu þær að aðstoða eiginmenn sína við útistörfin. Oft stunduðu 

fátækir bændur einnig sjóróðra og þá féllu útistörfin oft alveg á herðar eiginkvennanna. 

Þetta hafði í för með sér að vinnudagar þeirra gátu orðið langir og erfiðir.148 Þannig virðist 

algengara að fátækar húsmæður hafi þurft að gerast „bæði bóndinn og húsfreyjan“ og 

sinna bæði inni- og útistörfum. Á meðan fól það að vera „bæði bóndinn og húsfreyjan“ 

fyrir efri stéttar húsmæður frekar í sér að þær sáu um stjórn á búskapnum í stað 

eiginmanna sinna sem sinntu öðrum störfum og skyldum. Efnahagur sveitaheimila, stétt 

og staða í samfélaginu gat því skipt miklum sköpum þegar kom að vinnumagni og álagi 

fyrir húsmæður í sveitum. 

  

 
146 Sama heimild, 58–62 og 65. 
147 Hér er þó vissulega fyrst og fremst talað um konur í kaupstöðum og útivinnu annars staðar en heima 

fyrir. Þetta má þó að einhverju leyti líka færa yfir á húsmæður í sveitum landsins. Erla Hulda 

Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 137. 
148 Helga Magnúsdóttir, „Frá sjónarhóli sveitakonu,” 4. 
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Álag á herðum húsmæðra 

„Hún hefur að jafnaði meira að gjöra enn hún sér út úr, því er eitt verkið er af, kallar 

annað að; og flest af þessu er fyrir aðra en hana sjálfa persónulega ... og það er opt sem 

hún finnur hvorki til svefns né þreytu, hvað mikið sem hún leggur á sig“, skrifar Ólafur 

Ólafsson í Heimilislífið.149 

Eins og fram hefur komið voru verk kvenna mismunandi og mismikil. Sumar konur 

sinntu eingöngu innanhússverkum sem oft voru mikil og tímafrek. Aðrar tóku meira á 

sínar herðar, jafnvel tvöfalda vinnu vegna hrakninga, fátæktar og erfiðra aðstæðna. Sem 

dæmi er frásögn Skúla Guðjónssonar af móður sinni Björgu Andrésdóttur í Móðir mín 

húsfreyjan.150 Árið 1895 komust Björg og maður hennar Guðjón Guðmundsson, ásamt 

tveimur börnum, í húsmennsku að Ljótunnarstöðum í Hrútafirði sem var kirkjujörð frá 

Prestsbakka. Til að standa undir leigu af jörðinni þurfti Guðjón að vinna við heyskap hjá 

prestinum á Prestsbakka í átta vikur á sumri í slætti, ásamt því að hugsa um kindur 

prestsins á veturna sem voru um 100 fjár. Á meðan hann sinnti þessari vinnu sá Björg 

nær alfarið um þeirra eigin bústofn, þá sérstaklega þurfti hún að sjá um heyskapinn á 

engjunum á sumrin. Bústofn þeirra var þrettán ær, ein kú og tvær merar fyrsta árið þeirra 

á Ljótunnarstöðum. Svo var það veturinn 1899 að nær helminginn af vetrinum þjáðist 

Guðjón af liðagigt og gat lítið sinnt störfum. Því þurfti Björg þá að hugsa um bæði þeirra 

eigið búfé og búféð á Prestsbakka, ásamt því að sinna öllum inniverkunum. Ofan á þetta 

bættist að Björg þurfti að sinna Guðjóni í veikindum hans. Þau höfðu ekkert vinnufólk. 

Þetta ástand stóð nokkurn veginn til ársins 1901 þegar þau fengu not af allri jörðinni á 

Ljótunnarstöðum er presturinn á Prestsbakka flutti burt.151 Þó svo að þetta hafi kannski 

verið tímabundið ástand þá er hægt að ímynda sér að Björg hafi verið undir miklu álagi 

að sinna bæði inni- og útverkum heima hjá sér á Ljótunnarstöðum og sinna búfénaði á 

Prestsbakka. Lítill tími hafi verið fyrir hvíld og hvað þá að sinna tómstundum, sem varla 

hefur staðið mörgum húsmæðrum til boða. 

Miklar samfélagsbreytingar fóru að eiga sér stað á fyrri hluta tuttugustu aldar. Um 

miðja öldina bjó aðeins um fjórðungur þjóðarinnar í sveitum landsins. Með aukinni tækni, 

borgarvæðingu, menntun og atvinnumöguleikum sótti fólk í meira magni í kaupstaðina, 

 
149 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, 35. 
150 Frásögnin teygist fram yfir aldamótin og fær því að vera með í þessum kafla. 
151 Skúli Guðjónsson, „Björg Andrésdóttir, Ljótunnarstöðum,“ 1:66–67. 
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þá sérstaklega unga fólkið í leit að nýjum tækifærum. Fólk í sveitunum hafði áhyggjur af 

minnkandi vinnuafli og að börn þeirra flyttu í þéttbýlið og enginn væri til að taka við 

búinu.152 Áhyggjur af fækkun fólks í sveitunum var að finna víða í íslensku samfélagi á 

þessum tíma. Þá sérstaklega voru áhyggjur af því að ungar stúlkur vildu ekki búa í 

sveitunum heldur sóttu í kaupstaðina.153 Menntun- og atvinnumöguleikar þeirra höfðu 

aukist og gátu sumar stúlkur valið að vinna í búð, á skrifstofu eða í verksmiðju frekar en 

að gerast húsmæður á sveitabæ úti á landi.154 Þar höfðu þær meira frelsi og launin voru 

hærri en í sveitunum. Þar með dróst saman framboð af vinnukonum. Það þýddi að 

húsmæður á sveitabæjum þurftu einnig að sinna þeirri vinnu sem hafði áður verið í 

höndum vinnukvenna, sem jók vinnuálag á þeim. Læknar bentu meðal annars á þreytu og 

heilsuleysi húsmæðra vegna álags og erfiði með aukinni vinnu.155 

Tækninýjungar inni á heimilum gátu haft gífurleg áhrif til að minnka álag á herðum 

húsmæðra. Jafnvel tæki og framfarir sem okkur í nútímanum þykja hin einföldustu og 

ómerkileg gátu skipt miklum sköpum fyrir sumar húsmæður og auðveldað og létt þeim 

vinnuna. Hrefna Ólafsdóttir húsmóðir á Eyvindarstöðum var svo  heppin að eignast 

snemma í búskap sínum handsnúna þvottavél, en hún og maðurinn hennar Stefán Jónsson 

hugsuðu oft um að létta sér störfin. 

Miðstöð var strax lögð í íbúðarhúsið, sem byggt var, og hitað upp með stórri 

eldavél, en kol og mór notuð til eldsneytis. Skömmu eftir 1930 var komið upp 

bensínrafstöðvum á nokkrum bæjum, m.a. heima og notaðar til ljósa og að dæla 

vatni í hús og fjós. Var það mikill léttir og upplífgan fyrir móður mína að fá rafljós 

í stað olíulampanna. 

Svo skrifar sonur hennar í Móðir mín húsfreyjan. Einnig var Stefán duglegur að kaupa 

raftæki til notkunar innanhúss til að létta vinnuna fyrir Hrefnu.156 Af þessu má sjá hvað 

rafmagnið, gat breytt miklu í daglegu lífi fólks og auðveldað vinnu þeirra. 

 
152 Helga Magnúsdóttir, „Frá sjónarhóli sveitakonu,” 4. 
153 Menn töldu að ástæðan fyrir að heimilisiðnaði færi aftur væri fyrst og fremst vegna fólksfækkunar í 

sveitunum og þar af leiðandi minnkaði vinnuaflið. Sigrún Pálsdóttir Blöndal, „Um heimilisiðnað,“ 70; 

Halldóra Bjarnadóttir, „Húsmæðrafræðsla,“ 44.  
154 Helga Magnúsdóttir, „Frá sjónarhóli sveitakonu,” 4. 
155 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1956 – „Hvað er þá orðið okkar starf?““ 325. 
156 Ólafur E. Stefánsson, „Hrefna Ólafsdóttir, Eyvindarstöðum,“ 1:217. 
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Annað dæmi er frásögn Huldu Á. Stefánsdóttur af móður sinni Steinunni 

Frímannsdóttur. Snemma á búskaparárum hennar (hún giftist árið 1888, lést árið 1947) 

fékk Steinunn prjónavél. Hún var húsmóðir á Möðruvöllum í Hörgársveit og sinnti stóru 

heimili með mikið af heimilis- og vinnufólki. Hulda segir að þá hafi allir gengið í 

ullarfötum og þurfti því að vinna mikið af fötum úr ull; nærfatnað fyrir alla heimilismenn, 

sokka og vettlinga á vinnufólk, útifatnað og fleira. Steinunn sá um framleiðslu á stórum 

hluta fatnaðarins. Gera má ráð fyrir að prjónvélin hennar hafi komið að góðum notum og 

sparað henni heilmikinn tíma og vinnu.157 

Taka skal með í reikninginn þegar kemur að mati á því álagi sem fylgdi 

húsmóðurstarfinu að oft fengu húsmæður litla aðstoð við verkin, þá sérstaklega frá 

karlmönnum. Fá dæmi eru til um að karlar sinntu kvennastörfum eins og þrifum og 

eldamennsku eins og bent er á í Konur sem kjósa.158 Hér má enn fremur vísa í orð 

Guðmundar Jónssonar, sonar Ingibjargar Jónsdóttur húsmóður á Torfalæk : 

Störf móður minnar við matseld, þjónustustörf og móttöku gesta voru sjálfsagt 

miklu meiri en ég get gert mér í hugarlund. Ekki man ég til þess að við bræðurnir 

hjálpuðum henni við þau störf nema í einstökum tilfellum. Á fyrstu áratugum 

aldarinnar þótti ekki sæma karlmönnum að þvo þvott, skúra gólf eða þvo 

matarílát. Jafnvel þóttu mjaltir á kúm og ám ekki vera þeirra verk ... Ef konur voru 

fáar á heimili eða veikindi bar að höndum, horfði oft til stórvandræða með að 

mjólka kýrnar, þótt fullfrískir karlmenn væru á heimilinu ... Ég er sannfærður um 

að búnaðarskólarnir og síðar héraðsskólarnir áttu mikinn þátt í að kenna 

karlmönnum að virða störf eins og mjaltir, hreingerningar og þvotta, sem áður 

voru eingöngu taldir við hæfi kvenfólks. Þó er enn langt í land í þeim efnum hér 

á landi. Ég fyrirverð mig fyrir það nú, hversu sjaldan ég hjálpaði móður minni við 

innanhússstörf en sat þá við lestur eða lá uppi í rúmi vafalaust miklu óþreyttari en 

hún var. Á því sviði hefði hún mátt vera strangari uppalandi en hún var, en 

tíðarandinn er sterkur áhrifavaldur um það, hvað rétt er og hvað rangt.159 

 
157 Hulda Á. Stefánsdóttir, „Steinunn Frímannsdóttir,“ 2:64 og 68. 
158 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926 – Kvennasamtök,“ 140. 
159 Guðmundur Jónsson, „Ingibjörg Björnsdóttir, Torfalæk,“ 1:143–144. 
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Tíðarandinn var nefnilega slíkur. Þrátt fyrir að hjá húsmæðrum væri nóg af verkum og 

skyldum sem þyrfti að sinna, jafnvel ofgnótt, var ekki þar með sagt að fólk væri tilbúið 

að bjóða fram aðstoð sína í þeim verkum sem ekki voru í þeirra verkahring. Það hefur 

stundum verið sagt að konur geti gengið í verk karla en ekki öfugt. Frásagnir eins og 

ofangreind varpa að einhverju leyti ljósi á trúverðugleika þeirra orða, að minnsta kosti 

þegar litið er til fortíðarinnar. Það þótti eflaust ekki karlmannlegt að elda matinn eða 

hugsa um börnin. 

Þó er þetta ekki algilt. Í frásögn af húsmóðurinni Kristínu S. Kristjánsdóttur á 

Brautarhóli segir að bóndi hennar hafi verið einstaklega duglegur að hjálpa Kristínu við 

innanhússtörf. Að vísu vann Kristín líka mörg útistörf, þá sérstaklega yfir 

sumarmánuðina. Hann sá oft um að strokka smjör og skilja mjólkina og jafnvel að þvo 

upp matarílátin. Svo á seinni árum, þegar heilsu hans fór hrakandi, sá hann oft um að elda 

mat fyrir heimilið því hann gat þá ekki sinnt mörgum störfum úti sem þóttu erfiðari.160 

Frásagnir af feðrum og eiginmönnum að sinna slíkum störfum eru ekki margar en leynast 

þó inn á milli frásagna af vinnu húsmæðranna í Móðir mín húsfreyjan. 

Árið 1946 birti Gísli Konráðsson greinina „Vinnudagur húsmæðranna“ í 

búnaðarritinu Frey. Þar fjallar hann um rannsókn sem gerð var í Finnlandi og sýndi fram 

á að húsmæður ættu stóran part í daglegri vinnu búrekstursins á sveitabæjum þar, bæði 

inni og úti. Þó að greinin hafi verið skrifuð 1946 er ekki ólíklegt að niðurstöður hennar 

varpi að einhverju leyti ljósi á það tímabil sem hefur verið tekið fyrir í þessari ritgerð. 

Frítími húsmæðra var ekki mikill, mikið var af verkum sem þurfti að sinna og dæmi voru 

um að konur settust ekki niður í matartímanum heldur borðuðu á hlaupum. Rannsóknin 

sem Gísli vísar til leiddi í ljós að almennur vinnudagur húsmæðra í sveit í Finnlandi, bæði 

við innivinnu og útiverk, var að meðaltali um 16 klukkustundir. Verkin voru þó misjöfn 

eftir árstíðum en þrátt fyrir það virtist vinnutíminn vera svipaður á hverjum degi allt árið. 

Frítími þessara húsmæðra virtist vera aðeins um tveir tímar á dag. Að sögn Gísla eru 

smábýlin á Íslandi ekki svo ólík og hann dregur þá ályktun að vinna, vinnutími og álag 

húsmæðra hér á Íslandi sé svipað og í Finnlandi. Gísli nefnir einnig að þrátt fyrir þetta 

 
160 Lilja S. Kristjánsdóttir, „Kristín S. Kristjánsdóttir, Brautarhóli,“ 1:195. 
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mikla vinnuframlag séu störf húsmæðra ekki metin til jafns við verk karlmanna. 

Húsmóðirin er launalaus þjóðþegn sem vinnur þó í þágu þjóðfélagsins.161 

Eins og hér hefur verið reifað gat vinna húsmæðra verið mikil og erfið og 

vinnudagar langir. Húsmæður hafa oft verið taldar þeir meðlimir samfélagsins sem hafa 

eina lengstu vinnudaga allra stétta. Húsmæður voru hins vegar lengst af ekki taldar sem 

vinnandi stétt, heldur voru sagðar vera á framfæri eiginmanna sinna. Húsmóðurstarfið 

með öllu sem tilheyrði; matargerð, þvotti, hreingerningum, barnauppeldi og öðru, hefur 

um aldir verið talið lítils vert og sjálfsagður hlutur af lífi og tíma kvenna. Ætlast var til 

þess að þær sinntu þessari vinnu (eða ekki vinnu) í hljóði og án mótmæla. Anna 

Sigurðardóttir bendir á þetta í grein sinni „Heimilisstörfin og karlmennirnir“ frá árinu 

1953. Þessari miklu vinnu húsmæðra var sýndur lítill skilningur þegar kom að álagi og 

voru þreyttar húsmæður „oft og einatt taldar vera haldnar ímyndunarveiki.“ Þær voru 

jafnvel taldar móðursjúkar vegna þess að þær voru þreyttar og áhyggjufullar 

heimavinnandi konur. Því hvernig gat húsmóðir sem sinnti vinnu heima allan daginn 

verið jafn þreytt eða þreyttari en eiginmaður sem vann úti átta tíma dagsins? Það er 

spurning sem menn veltu fyrir sér. Það var ekki fyrr en með aukinni jafnréttisbaráttu og 

vitund um stöðu kynjanna upp úr 1950 sem húsmæður fóru að ýta eftir því að eiginmenn 

þeirra sinntu einhverjum verkum innan heimilisins til móts við þær. Það var ekki heldur 

fyrr en upp úr 1950 sem aðrir en bara húsmæðurnar sjálfar fór að spá meira í kjör þeirra 

og það vinnuálag sem fylgdi því að vera heimavinnandi kona, bæði í þéttbýli og til 

sveita.162 

  

 
161 Gísli telur að smábýlin á Íslandi skapi það verðmætasta sem hægt er að skapa; „fullvaxna, starfshæfa 

þjóðfélagsþegna...“ og að þar séu húsmæður í stóru hlutverki. Hér vísar hann til móðurhlutverksins sem 

mikilvægasta hlutverk kvenna. Gísli Konráðsson, „Vinnudagur húsmæðranna,” 349–352. 
162 Anna Sigurðardóttir, „Heimilisstörfin og karlmennirnir,” 8–10 og 18. 
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Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða vinnu og aðstæður húsmæðra sem bjuggu og 

störfuðu í sveit á Íslandi á árunum 1900–1940. Ætlunin með því var að skoða vinnu og 

skyldur húsmæðra og draga upp mynd af aðstæðum þeirra, væntingum sem voru gerðar 

til þeirra og húsmóðurstarfsins og kanna hvort þær hafi verið undir miklu vinnuálagi. 

Fræðilegur grundvöllur rannsóknarinnar eru kenningar og aðferðir kvenna- og 

kynjasögunnar þar sem hugað er að hugmyndum um kvenleika og aðskilin svið kynjanna. 

Máltakið „bæði bóndinn og húsfreyjan“ vakti sérstakan áhuga í þessari rannsókn og var 

því lagt upp með það í byrjun að skoða hvaða störf voru ætluð húsmæðrum sérstaklega 

og hvaða aðstæður ollu því að þær sinntu störfum sem voru ætluð körlum. 

Rannsóknin sýnir að það er margt sem spilar inn í þegar kemur að vinnu og skyldum 

kvenna á fyrri hluta tuttugustu aldar. Húsmæður voru fyrst og fremst stjórnendur á heimili 

sínu, sama hvort þær voru ríkar eða fátækar. Þær báru ábyrgðina á heimilinu og áttu að 

sjá til þess að allir aðrir héldu sínu striki og sinntu sínum skyldum, sama hvort það væru 

börn eða vinnufólk, jafnvel eiginmenn þeirra. Vissulega voru til húsmæður sem voru 

„bæði bóndinn og húsfreyjan“ en aðstæður voru misjafnar og hvað það fól í sér að sinna 

bæði hlutverki húsfreyju og bónda var ekki það sama hjá öllum húsmæðrum. Þegar konur 

sem voru giftar prestum og sýslumönnum tóku að sér skyldur eiginmanna sinna var það 

fyrst og fremst sem stjórnandi við búreksturinn. Þær sáu um að halda búinu gangandi 

þegar eiginmenn þeirra höfðu öðrum störfum að sinna. Oftast höfðu slík stórbýli nóg af 

vinnufólki til að sinna verkum, sérstaklega útistörfum, og var það því skylda 

húsmóðurinnar að stjórna og skipta niður verkum á vinnufólkið. Fyrir húsmæður sem 

bjuggu við mikla fátækt þýddi það að vera bóndinn að sinna útistörfunum að verulegu 

leyti sjálfar. Fátækir bændur höfðu ekki efni á vinnufólki og lenti því meiri vinna á 

herðum húsmæðra og jafnvel barna þeirra. 

Vinna húsmæðra virðist fyrst og fremst hafa verið innanhúss, við eldhúsverk, 

sauma, þvotta og uppeldi barna. Þessi verk voru innan þeirra verkahrings og hluti af þeirra 

skyldum. Að undanskildum mjöltum er lítið sem bendir til þess í þeim heimildum sem 

hér hafa verið notaðar að algengt hafi verið að húsmæður sinntu öðrum útiverkum í 

einhverju magni. Tekin voru nokkur dæmi um heyskap og að á þeim annatíma hafi þær 

einnig sinnt öðrum verkum á bænum en annars eru frásagnir af útivinnu húsmæðra í 

minnihluta. Það má því ef til vill draga þá ályktun að þótt frasann um að konan sé „bæði 
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bóndinn og húsfreyjan“ sé víða að finna, eins og í Vinna kvenna og frásögn Gissurar 

Gissurarsonar, þá var sá raunveruleiki húsmæðra ekki jafn algengur eins og gert var ráð 

fyrir í byrjun þessarar rannsóknar. Þó svo dæmi um útivinnu húsmæðra séu merkileg og 

veiti ákveðna sýn á þá vinnu og erfiði sem sumar húsmæður bjuggu við þá eru slík dæmi 

samt færri en búist var við. Vinna og skyldur húsmóðurinnar voru þar af leiðandi meira 

bundnar við heimilið og innanhúsverk heldur en við búfénað og útistörf. 

Einnig var það skylda og verk húsmæðra að sjá til þess að næsta kynslóð vissi líka 

hvers var að vænta af þeim. „Flótti“ ungra stúlkna úr sveitum sökum breyttra og bættra 

tækifæra í kaupstöðum olli því að nauðsynlegt þótti að bjóða stúlkum upp á menntun og 

fræðslu heima í sveitunum. Sama hvort það voru fyrirmyndarhúsmæður að kenna hópi 

ungra stúlkna eða einfaldlega móðir að kenna dóttur sinni, þá var það á ábyrgð 

húsmæðranna að kenna ungum stúlkum sauma, eldamennsku og fleira til að þær gætu 

sjálfar orðið fyrirmyndarhúsmæður. Þeim var ætlað að ýta ungum stúlkum í rétta átt; inn 

á einkasviðið. Húsmæðraskólarnir voru síðan enn frekari þáttur í að ýta undir ríkjandi 

hugmyndir um kvenleika og þar með einkasviðið og skyldur húsmóðurinnar við heimilið 

og fjölskylduna. Þessi hugmyndarfræði sem endurspeglar væntingar til húsmóðurinnar 

mótaði hlutverkið og var sérstaklega áberandi þegar kom að húsmóðurinni sem gestgjafa 

og mikilvægi þess að vera öðrum heimilum og húsmæðrum til fyrirmyndar.  

Aðstæður húsmæðra voru oft krefjandi, ekki síst með fækkandi vinnufólki og illa 

skipulögðum húsum. Frásagnir í heimildum benda hins vegar til þess að húsmæður hafi 

verið orðnar meðvitaðar um aðstæður sínar og kjör og höfðu hugmyndir um hvernig þau 

mætti bæta, sérstaklega þegar kom að húsakosti og skipulagi húsa og aðstöðu til dæmis 

eldhúsa. Með því að beina athygli að slæmum og erfiðum aðstæðum við vinnu sína, eins 

og Ragnhildur Pétursdóttir og Hulda Stefánsdóttir ræddu á byggingamálaráðstefnunni, 

ýttu húsmæður eftir því að þegar nýjar byggingar yrðu byggðar yrði haft í huga einföldun 

og tímasparnaður á vinnu þeirra enda var vinna þeirra innan veggja heimilisins. Annað 

sem hafði áhrif á einföldun og tímasparnað á vinnu kvenna voru tækninýjungar eins og 

rafmagn og heimilistæki en slíkar nýjungar urðu til þess að létta mikið á vinnu kvenna og 

draga úr álagi á herðum þeirra. 

Ein af áherslum þessarar rannsóknar var að skoða hvort að húsmæður hafi verið 

undir miklu álagi í þeirri vinnu sem þær sinntu. Sem stjórnendur, uppalendur og 

framleiðendur voru sumar húsmæður undir gífurlegu álagi. Frásagnir af vinnu kvenna 
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benda til þess að þær hafi haft takmarkað frítíma og hafi oft nýtt hann til að sinna 

aukavinnu fyrir heimilið, eins og  að kenna börnum sínum eða sauma flíkur á 

heimilisfólkið. Áðurnefnd fækkun vinnufólks olli því einnig að húsmæður þurftu að vinna 

meira en áður þegar þær þurftu að sinna vinnu sem hafði áður verið í höndum 

vinnukvenna, ásamt sínum eigin skyldum. Það er einnig áhugavert að finna má ýmsar 

frásagnir þar sem konur sinntu fjölbreyttum störfum, jafnvel þeim sem þóttu ekki 

dæmigerð kvennaverk og karlar voru vanir að vinna, eins og að slá og stjórna útistörfum 

hjá vinnufólki. Álag og streita gat valdið heilsuleysi húsmæðra og varð til þess að margar 

þeirra urðu meira slitnar út frá vinnu mun fyrr en vera þurfti, ef þær hefðu fengið aðstoð. 

Rannsókn þessi leiddi einnig í ljós að vinna, álag og skyldur  húsmæðra í sveitum 

landsins hafi ekki verið skilgreind sem alvöru vinna, heldur þótti það vera sjálfsagður 

partur af hlutverki kvenna. Þær voru ekki starfstétt heldur þótti vinna þeirra sjálfsögð í 

þágu heimilisins og samfélagsins og engin laun veitt fyrir. Þetta var í takt við tíðarandann 

á fyrstu áratugum tuttugustu aldar og þær væntingar sem gerðar voru til kvenna. 

Samfélagslegar hugmyndir um kvenleika og hlutverk þeirra gerði ráð fyrir að konur yrðu 

húsmæður. Vinna þeirra þótti svo sjálfsögð að framlag húsmæðra í framleiðslu og vinnslu 

landbúnaðar hefur verið lítils metið. Þar af leiðandi er takmarkað af heimildum sem segja 

frá þeirri vinnu og framlagi og hefur vinna húsmæðra í sveitum þess vegna verið lítið 

rannsökuð. 

Í stuttu máli sýnir rannsóknin fram á að konur sinntu oft mörgum og ólíkum 

störfum, voru oft undir miklu álagi og fengu oft enga viðurkenningu fyrir. Í þokkabót eru 

nöfn þessara kvenna gleymd eða ekki tekin fram í sögunni. Fyrir einstaklinga sem margir 

hverjir eyddu ævi sinni við að sinna og hlúa að öðru fólki en sjálfum sér virðist það 

óréttlátur raunveruleiki. Rannsóknir á sögum kvenna eru partur af því að gefa konum rými 

í sagnfræðilegri greiningu og rannsóknum og muna konurnar sem unnu í þágu fjölskyldu, 

lands og þjóðar. Í lokin fylgja tvö seinustu erindi á ljóði Hjörleifs Hjartarsonar sem 

kristallar niðurstöður þessarar rannsóknar.163 

 

 

 
163 Ljóðið fjallar um ömmu Hjörleifar sem var húsmóðir með mikla vinnu, lítinn frítíma og undir miklu 

álagi. Ljóðið var flutt í sýningunni Kvenfólk árið 2018 sem tvíeykið Hundur í óskilum skrifaði og flutti en 

Hjörleifur Hjartarson er annar helmingur þess tvíeykis. Einnig birti Hjörleifur síðan ljóðið á Facebook 

síðu sinni. 
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Hún amma til elli bjó 

í örreytiskoti við sjó. 

Loks hafði hún lifað nóg, 

lagðist í bólið og dó. 

Hún leiði og legstein fékk 

að lokum við hlið síns manns 

Þar hvílir Brynjólfur Beck 

bóndi - og kona hans.164 

 

 

 

 

 

  

 
164 Hjörleifur Hjartarson, „Hún amma mín.“ 
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Heimildaskrá 

Óprentaðar heimildir 

ÞÞ. (Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands). 

Spurningaskrá 1. Slátrun búfjár og sláturverk. 

Spurningaskrá 6. Að koma mjólk í mat. 

Spurningaskrá 11. Gestakomur. 

Spurningaskrá 22. Heyannir. 

Spurningaskrá 24. Heyannir II. 

Spurningaskrá 30. Heyannir V. 

Spurningaskrá 48. Eldhús og eldhúsverk. 

Spurningaskrá 64. Hreingerningar og þvottur. 

Spurningaskrá 91. Prjónaskapur. 

Spurningaskrá 96. Rafvæðingin I. Þegar rafmagnið kom. 

Spurningaskrá 97. Rafvæðing II. Raftæki. 
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