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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvernig húsmæðrafræðslan þróaðist í áranna rás, á 

Íslandi, með einsöguna að leiðarljósi. Rætt er við þrjá fyrrum nemendur, sem fóru á sitt hvoru 

tímabilinu í húsmæðraskóla, og eru tengdir fjölskylduböndum. Með því móti er reynt að varpa 

ljósi á þróun þessara menntastofnana, út frá samfélagsbreytingum. Einnig er leitað svara við 

því hvers vegna vinsældir skólanna minnkuðu. 

 Efninu er skipt niður í kafla. Fyrst er rætt um þjóðfélagsþróun hérlendis á 20. öld í 

meginatriðum. Því næst er rakin saga húsmæðrafræðslunnar frá upphafi og til dagsins í dag. 

Loks fer fram greining á viðtölum viðmælenda, gerð grein fyrir reynslu þeirra af dvöl sinni í 

húsmæðraskóla og efninu skipt í nokkur þemu.  

 Niðurstaða höfundar er í meginatriðum sú að ástæðan fyrir dvínandi áhuga á námi í 

húsmæðraskóla sé margþætt og megi rekja til breytinga í þjóðfélaginu. Af frásögnum 

viðmælenda að dæma, skilaði fræðsluskylda skólanna sér fyllilega. Nemendur töldu námið 

hafa nýst sér vel og andrúmsloftið í skólunum var persónulegt og afslappað. Sé nám 

viðmælenda borið saman, má sjá að það hefur tekið í breytingum í gegnum árin. Loks má 

segja að þrátt fyrir að þessar stofnanir hafi gegnt mikilvægu menningar- og menntahlutverki 

virðist afdrif þeirra og framtíð óráðin. Með efnahagshruninu 2008 er ekki útilokað að 

almenningur, ásamt ráðamönnum þjóðfélagsins, sjái hag í því að endurvekja þessar stofnanir í 

anda meiri og betri meðferðar á hráefni til matvælagerðar og fleira sem tengist hinu daglega 

lífi fólks. 
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1. Inngangur  

Húsmæðraskólar eru merkilegar menntastofnanir.
1
 Að vera húsmæðraskólagengin virðist 

undantekningarlaust vera tengt við ímyndina um hina myndarlegu húsmóður, jafnvel hina 

fullkomnu húsmóður. Það er viðhorf margra að húsmæðraskólagengnir einstaklingar kunni 

heldur betur til verka og hafi öll heimilisráð á reiðum höndum. Það virðist sem þorri 

almennings álíti að húsmæðranám sé eins konar samnefnari fyrir farsælt heimilishald og 

fjölskyldulíf. En hvers vegna ætli slíkir skólar hafi verið stofnaðir á sínum tíma og hvernig 

þróuðust þessar menntastofnanir? Hvað ætli hafi farið fram innan veggja skólanna, hver er 

reynsla þeirra sem þangað fóru og hvernig líkaði þeim námið? Um nokkurt skeið hef ég haft 

mikinn áhuga á að fá svör við spurningum sem þessum. Afrakstur áhuga míns er þessi 

rannsókn, en í henni reyni ég að varpa ljósi á svör við framangreindum álitaefnum. 

 Við vinnslu rannsóknarinnar nálgaðist ég viðfangsefnið út frá þremur kynslóðum 

kvenna. Allar sóttu þær húsmæðraskóla hver á sínum tíma og eru þær tengdar 

fjölskylduböndum. Þessar konur eru móðuramma mín, Ingibjörg Egilsdóttir, móðir mín, 

Steinunn Gunnarsdóttir, og loks ég sjálf. Eftir að hafa stundað nám við Hússtjórnarskólann í 

Reykjavík öðlaðist ég mikinn áhuga á húsmæðraskólum. Hugmyndina að þessari rannsókn 

fékk ég þegar ég sat áfangann Lúsakambar, hlandkoppar og kynlíf, í þjóðfræði, við Háskóla 

Íslands. Annar þeirra tveggja kennara sem kenndu námskeiðið ræddi m.a. um einsöguna og 

hvernig saga einstaklinga getur endurspeglað þá þjóðfélagsþróun sem á sér stað innan hvers 

samfélags.
2
 Fékk ég þá flugu í kollinn að þarna væri komið kjörið tækifæri til að ræða um 

húsmæðrafræðsluna, þróun hennar og samfélagsbreytingar, út frá reynslu minni, ömmu 

minnar og mömmu.  

Einsagan (e. microhistory) er hugtak úr sagnfræði en kemur samt sem áður mikið inn á 

þætti sem varða þjóðfræðina. Aðferð einsögunnar er oft beitt þegar fjalla á um sögu 

alþýðunnar sem er einmitt meðal þess sem þjóðfræðingar hafa verið að fást við. 

Þjóðfræðingar hafa nefnilega almennt fremur viljað beina sjónum sínum að sögu og menningu 

allra þjóðfélagshópa í stað þess að einblína einungis á afmarkaðan hluta samfélagsins. 

Sagnfræðingar virðast helst hafa fengist við að skoða sögu þeirra sem réðu í samfélaginu 

                                                 
1 Fyrra titilheiti forsíðunnar er haft eftir Ingibjörgu Egilsdóttur, einum viðmælenda höfundar. Sjá viðauka, ÓDS 

1, Viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 55. 
2 Sigurður Gylfi Magnússon, námskeiðið Lúsakambar, hlandkoppar og kynlíf: Þjóðhættir og daglegt líf í 

sveitasamfélaginu. Einnig: Sigurður Gylfi Magnússon, Félagssagan fyrr og nú, 17. 
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(oftast karlmanna), formlegra stofnana og annarra yfirvalda.
3
 Hugmyndin með notkun 

einsögunnar í þessari ritgerð byggðist á þeirri hugsun að draga fram reynslu þeirra sem nutu 

húsmæðrafræðslunnar í stað þess að einskorða sig við uppbyggingu þessarar menntastofnunar. 

Einsagan er þó ekki gallalaus aðferð. Hún byggist oft á persónulegri reynslu og minni 

einstaklinga en minnið getur verið brigðult. Menn muna ekki allt alveg eins og það gerðist. 

Minningar miða út frá sjónarhorni einstaklinga sem er misjafnt, allt eftir bakgrunni hvers og 

eins. Það getur því verið gott að blanda saman mismunandi tegundum heimilda og það mun 

ég reyna að gera að einhverju leyti í þessari ritgerð. Ég notast við viðtöl, ritaðar opinberar 

heimildir, persónulegar heimildir, ljósmyndir og minningargreinar.
4
 Heimildirnar bæta í raun 

hver aðra upp að ýmsu leyti. Sem dæmi þá skoðaði ég ljósmyndir með viðmælendum mínum, 

sem gerði að verkum, í einhverjum tilfellum, að þeir mundu eftir atriðum sem að þeir höfðu 

gleymt að nefna í viðtalinu. Rituðu heimildirnar notaði ég þegar mig skorti samanburð við 

frásagnir viðmælenda. Ég notaði færslur af eigin bloggsíðu sem samtímaheimild, sem ekki er 

lituð af tímanum sem liðinn er frá skólavistinni. Um leið gefa færslurnar hlutlausari sýn á mitt 

nám við skólann, sýn sem á ekkert skylt við sjónarhorn rannsakandans. Minningargreinar 

notaði ég til þess að endurspegla viðhorf til kvenna sem gengu í húsmæðraskóla og hvernig 

þær höguðu starfi sínu sem húsmæður. Ritgerðinni verður skipt þannig niður að fyrst verður 

fjallað um þjóðfélagsþróun á 20. öld með tilliti til kvenna og breyttrar stöðu þeirra yfir þetta 

tímabil. Því næst verður litið yfir sögu húsmæðrafræðslunnar á Íslandi og hvernig hún hefur 

þróast í áranna rás. Þessir tveir fyrstu kaflar eru eins konar inngangur fyrir aðalkaflann. 

Meginkafli ritgerðarinnar fjallar um reynslu þriggja viðmælenda af námi við húsmæðraskóla 

og hvernig slíkar stofnanir reyndust þessum nemendum. Það verður gert með tilliti til 

þjóðfélagsþróunar og fræðslumála. 

1.1. Aðferðafræði 

Það reyndist ákveðin áskorun að taka viðtöl við skyldmenni sín. Um leið og viðfangsefni 

ritgerðinnar var ákveðið hafði ég samband við Steinunni Gunnarsdóttur móður mína og 

Ingibjörgu Egilsdóttur móðurömmu mína. Ég ræddi við þær í því skyni að athuga hvernig 

þeim litist á að taka þátt í verkefni sem fjallaði um þróun húsmæðrafræðslunnar. Þær sýndu 

verkefninu áhuga og fór svo að þær tóku báðar þátt í vinnslu þess. 

                                                 
3 Ítarlega er rætt um einsöguna, sem er undirhugtak félagssögunnar, í eftirfarandi grein: Sigurður Gylfi 

Magnússon, Félagssagan fyrr og nú, 17-50. Sjá einkum 17, 23, 33-45.  Styttri útskýringu á þessum tveimur 

hugtökum má finna í eftirfarandi bók: Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur: Minni, minningar og saga, 302-

303, 305-306. 
4 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar: Sjálfsbókmenntir á Íslandi, 35-38, 171-174. 
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 Ég beið ekki boðanna og tók flugið til Vestfjarða til þess að taka viðtölin við þær, en 

þær búa báðar þar. Ráðstafanir höfðu verið gerðar, meðal annars hafði ég verið búin að 

hringja í Ingibjörgu ömmu, áður, til þess að ákveða tíma fyrir viðtalið. Ég hitti hana um kvöld 

þegar hún var ein heima og því höfðum við gott næði. Við settumst við eldhúsborðið hjá 

henni. Ég studdist við spurningarlista sem ég hafði útbúið en reyndi að láta hann samt ekki 

ráða ferðinni um of. Ég tók það fram áður en viðtalið hófst að þetta ætti bara að vera 

afslappað spjall og ég sagði það einnig við móður mína. Ég ræddi við Steinunni nokkrum 

dögum seinna heima fyrir og við fórum afsíðis í eitt herbergi heimilisins. Ég studdist líka við 

spurningarlistann í því viðtali en það var aðeins annars eðlis en viðtalið við Ingibjörgu. Það 

gæti líka hafa haft áhrif að móðir mín er mér enn nákomnari og því svolítið öðruvísi að taka 

viðtal við hana. Eftir að hafa hlustað á viðtölin spruttu upp fleiri spurningar sem mig langaði 

til þess að fá svör við. Ég ræddi því aftur við þær áður en ég hélt suður. 

 Ég þurfti svo sjálf að svara þeim spurningum sem ég hafði lagt fyrir móður mína og 

ömmu. Þar sem að ég gat ekki tekið eigindlegt viðtal við sjálfa mig, þá svaraði ég 

spurningunum skriflega. Ég gerði það líkt og ég væri að skrifa nokkurskonar sjálfsævisögu og 

svaraði eins samviskusamlega og ég gat. Ég reyndi að vera alveg heiðarleg við sjálfa mig og 

rifja upp skólavistina. Það er sannarlega annars eðlis að skrifa svörin sjálf heldur en að hafa 

einhvern yfir sér sem leiðir frásögnina. Það getur líka verið kostur að skrifa svörin sjálf, þá er 

ég ef til vill mun opnari og afdráttarlausari í svörum heldur en ef einhver annar hefði verið að 

spyrja. Ég hef kynnt mér þetta efni vel vegna áhuga míns á því og það gæti hugsanlega haft 

einhver áhrif á mín svör, á þann hátt að þau séu lituð af þekkingu minni af efninu. Ég hafði 

auk þess eitt hjálpargagn sem ég studdist við þegar ég svaraði spurningunum. Ég hélt úti 

bloggi á meðan ég var í skólanum sem ég hélt reyndar að ég hefði eytt. En ég náði að 

endurheimta færslurnar (þó ekki vefsíðuna sjálfa) og ég tel að skoðanir mínar í 

bloggfærslunum séu hlutlausari en eftir að ég fór að grúska í þessu. Það hjálpaði mikið að geta 

rifjað upp þennan tíma með aðstoð bloggfærslnanna enda eru færslurnar í raun rafræn dagbók. 

Það var því í það heila ekki alveg vandkvæðalaust að vinna efnið og ákveða hvernig 

best væri að nálgast það vegna þess hversu nálægt það er mér. Það tók til dæmis þó nokkurn 

tíma að ákveða hvernig ég ætlaði að ræða um sjálfa mig í ritgerðinni og hvort ég ætti að segja 

amma eða Ingibjörg. Ég komst svo að þeirri niðurstöðu að best væri að vera fremur formleg í 

öllum umræðum um viðmælendur. 
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2. Þjóðfélagsþróun á 20. öld  

Mikil tímamót urðu í sögu Íslands í byrjun 20. aldar með togaraútgerðinni, sem átti stóran þátt 

í íslenskri iðnbyltingu. Iðnbyltingin stuðlaði að almennari menntun og betra félagslegu kerfi.
5
 

Fyrir þann tíma starfaði íslenskt samfélag eftir ákveðinni hringrás árstíðanna og atvinnulífið 

bjó við lágt tæknistig. Mátti þá lítið út af bregða til að fólk færi á vonarvöl og þurfti þá 

almenningur að leggja mikið á sig til þess eins að halda lífi.  

 Ísland hafði á þessum tíma takmörkuð samskipti við umheiminn og borgarmyndun 

var lítil sem engin. Lífið í sveitinni yfirgnæfði önnur samfélagsform en einstaka kaupstaðir 

voru til. Hins vegar varð vaxandi þéttbýlismyndun í kjölfar iðnbyltingarinnar. Þá fóru að 

myndast skil milli sveita og bæja eftir því sem leið á öldina og fjölskyldumynstrið fór að 

breytast smám saman. Það voru færri á hverju heimili og fjölskyldan varð að einnar kynslóðar 

einingu. Segja má að mikil breyting hafi orðið á starfsháttum í samfélaginu þó svo að viðhorf 

til vinnu hafi haldist líkt og áður. Það var mikil vinnuharka á þessum tíma og allir sem gátu 

vettlingi valdið skyldu vinna. Konur skiptu miklu máli fyrir tekjur og rekstur fjölskyldunnar 

en þær sinntu hinum ýmsu störfum sem oft voru erfið og stofnuðu jafnvel heilsu þeirra í 

hættu.
6
 Margar ungar konur fluttu líka af landsbyggðinni og í kaupstaðinn, t.a.m. til 

Reykjavíkur, til þess að vinna sem vinnukonur á heimilum. Það var oft til að létta undir með 

þeirra eigin fjölskyldu eða til að læra almennilega um heimilishald. Þær unnu oft sem 

vinnukonur þar til þær fóru sjálfar að búa eða unnu sem vinnukonur alla ævi. Þessar konur 

voru oft ómenntaðar og áttu ekki marga möguleika, hvorki til náms né vinnu. Svona voru 

aðstæður á 19. öldinni. Í lok 19. aldar, 1894 var vistarband afnumið fyrir fólk yfir tuttugu og 

eins árs aldri en engu síður voru vinnukonur enn starfandi. Í byrjun 20. aldar fóru konur að 

geta sinnt fleiri störfum m.a. vegna hinnar íslensku iðnbyltingar. Með iðnbyltingunni varð 

smám saman til ný stéttaskipting í samfélaginu sem má með einföldum hætti skipta í þrennt: 

lágstétt, miðstétt og hástétt. Flestir Íslendingar tilheyrðu lágstétt í kringum 1930-1940 en á 

þeim árum verður smám saman aukning í millistétt en fæstir tilheyra hástétt. Stéttaskiptingin 

fór einnig eftir atvinnu. Þannig voru iðnaðarmenn og verkamenn í lágstétt, millistétt í 

þjónustustörfum og ýmsum embættum og hástéttarfólk var gjarnan bændur, jarðeigendur og 

                                                 
5 Jón Gunnar Grjetarsson, Upphaf og þróun stéttaskipts samfélags á Íslandi, 236, 238. Árni Björnsson og Hans 

Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, 32.  
6 Sjá til að mynda: Helgi Skúli Kjartansson, Fólksflutningar til Reykjavíkur 1850-1930, 255-284. Magnús S. 

Magnússon, Iceland in Transition, 104-110.  Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland 1801-

1930, 142-167 
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atvinnurekendur.
7
 Dæmi um störf sem konur fóru að sinna voru t.d. fiskvinnsla ef þær voru af 

lágstétt en þjónustustörf ef þær voru í miðstétt, þrátt fyrir að það hafi e.t.v. ekki verið mikið 

um að konur í millistétt hafi unnið. Örfáar konur af æðri stéttum gátu menntað sig til að verða 

læknar, hjúkrunarkonur eða ljósmæður. Smám saman fór hlutfall kvenna sem unnu úti að 

aukast, það voru t.a.m. 39,9% kvenna sem unnu úti árið 1930 og 40,7% árið 1940.
8
  

Viðhorf til hlutverks kvenna voru misjöfn. Þegar líða tók á 19. öldina og í byrjun þeirrar 

tuttugustu, töldu margir að hlutverk kvenna væri fyrst og fremst að sinna heimilinu, þeirra eigin 

heimili eða annarra. Með tilkomu millistéttarinnar fóru að heyrast gagnrýnisraddir, aðallega á 

konur í lægri stéttum. Þær raddir beindust einkum að því að konur væru of uppteknar af því að 

vilja mennta sig, sem var illa séð, og að slíkt bitnaði á afköstum þeirra og fjölskyldulífi.
9
 Ef til 

vill hefur þetta ekki verið réttmæt gagnrýni að mörgu leyti en endurspeglar á vissan hátt 

hugmyndir um stöðu kynjanna og stöðu kvenna. Konur í hærri þrepum þjóðfélagsstigans áttu 

þess þó kost í ríkari mæli að stunda nám, jafnvel erlendis. Til dæmis hafði meirihluti þeirra 

kvenna sem komu að stofnun Kvenréttindafélags Íslands stundað nám erlendis.
10

  

Á seinni hluta 19. aldar, höfðu konur á Íslandi tekið að mynda með sér sérstakan 

félagsskap, svokölluð kvenfélög, en þau börðust meðal annars fyrir bættum kjörum kvenna til 

að stunda nám. Fyrsta kvenfélagið á Íslandi er talið hafa verið stofnað að Ríp í Skagafirði árið 

1869. Fleiri kvenfélög voru stofnuð eftir það. Fyrsta kvenfélagið í Reykjavík, 

Thorvaldsenfélagið, var stofnað árið 1875. Átta önnur félög voru stofnuð í Reykjavík, fyrir 

stofnun Kvenréttindafélags Íslands. Má þar nefna Ullarvinnufélagið (1875), Hjúkrunarfélagið 

(1878), Hið íslenska kvenfélag (1894), Hvítabandið (1895), Kvenfélag Fríkirkjusafnaðarins 

(1899), Kvenfélagið Hringurinn (1904), Kristilegt trúboðsfélag kvenna (1904) og Karitas 

(1906). Alls voru 22 kvenfélög stofnuð víðsvegar um landið fyrir árið 1907.
11

 Staða kvenna tók 

að breytast töluvert á 20. öldinni, til að mynda á sviði menntunar. Sem dæmi hóf ein stúlka nám 

í Lærða skólanum árið 1904, en það ár var skólinn í fyrsta sinn opinn báðum kynjunum. 

Stúlkan, sem hét Laufey Valdimarsdóttir og var dóttir Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, vakti sérstaka 

athygli fyrir þetta og leiddi það til þess að fleiri stúlkur fóru að nema við skólann.
12

 

                                                 
7 Jón Gunnar Grjetarsson, Upphaf og þróun stéttaskipts samfélags á Íslandi, 243-249. 
8 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 15-16, 55, 112-113. Anna Sigurðardóttir, 

Vinna kvenna í 1100 ár, 416, 436-438, 442 . Jón Gunnar Grjetarsson, Upphaf og þróun stéttaskipts samfélags á 

Íslandi, 241-245. 
9 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 55. Erla Hulda Halldórsdóttir, „Hver veit 

nema þessar gömlu gleymdu konur hafi átt sjer sögu?“, 41-42. 
10 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 71.  
11 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 22, 28. Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, 

Íslandsdætur, 177-178. 
12 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 226. 



  

6 

Þann 27. janúar árið 1907 var Kvenréttindafélag Íslands stofnað.
13

 Árið 1911 var 

Háskóli Íslands settur í fyrsta sinn og þar var kona meðal fyrstu nemenda en hún hét Kristín 

Ólafsdóttir og nam læknisfræði.
14

 Það var sama ár og jafnrétti kvenna til náms og embætta 

komst á með jafnréttislögum. Með lögunum öðluðust konur rétt til að sækja um embætti sem 

þær höfðu ekki mátt sækja um áður, en nokkur tími leið þar til að þær fóru að nýta sér þessi 

réttindi. Þegar hér er komið sögu bjó um  helmingur þjóðarinnar í þéttbýli.
15

 Formlegt 

hlutverk kvenna var þó enn almennt talið vera að sjá um heimilið. Þessi skoðun virðist hafa 

haldist allt fram á miðja 20. öld og jafnvel lengur hjá mörgum talsmönnum millistéttarinnar. 

Veruleikinn var þó allur annar.
16

 Það voru sérstaklega konur af lágstéttum sem þurftu að vinna 

mikið og gengu áfram til vinnu sinnar eins og þurfa þótti þó svo að heimilið hafi sannarlega 

einnig verið á þeirra herðum. Giftar millistéttarkonur sem unnu utan heimilis, til að fá laun, 

voru sérstaklega gagnrýndar í samfélaginu, vegna þess að það var almennt litið svo á að þær 

ættu frekar að sinna heimilinu.
17

 

Árið 1927 varð Jónas Jónsson frá Hriflu dóms- og menntamálaráðherra. Hann lét m.a. 

til sín taka í ýmsum málaflokkum tengdum menntamálum sveitanna. Á sama tíma og hann sat 

embættið voru stofnaðir nokkrir gagnfræðaskólar í kaupstöðum en áhugi hans beindist þá 

fyrst og fremst að sveitunum. Héraðsskólum og húsmæðraskólum var komið á fót, en þeir 

urðu margir í sveitum landsins. Jónas taldi að nám héraðsskólanna og húsmæðraskólanna ætti 

að vera nátengt.
18

 Árin 1948-1949 voru til að mynda 12 húsmæðraskólar á landinu og 18 

Héraðs- og gagnfræðaskólar.
19

 Það var margt sem hafði áhrif og varð til þess að menntun varð 

stærri þáttur í samfélaginu og sannarlega í lífi kvenna. Konur öðluðust síðan smám saman enn 

sterkari stöðu í íslensku samfélagi og fengu aukin réttindi, þar með talið réttindi til náms en 

það var þó ekki fyrr en um miðja 20. öldina sem að kvenstúdínur fóru að stunda háskólanám í 

auknum mæli.
20

 

Staða kvenna styrktist ekki aðeins á sviði menntunar á 20. öld. Þær öðluðust smám 

saman aukin réttindi á fleiri sviðum samfélagsins. Upphaflega máttu konur t.a.m. ekki kjósa. 

Árið 1911, höfðu konur og karlar sama rétt til kosninga. Fjórum árum seinna, árið 1915, fengu 

                                                 
13 Sigríður Th. Thorarensen, Veröld sem ég vil, 67-68.   
14 Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, 105. 
15 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 111-112. Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í 

tækniöld, 36. 
16 Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, 159, 161,. 
17 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 16. Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem 

ég vil, 233. 
18 Jón Guðnason, Pétur Haraldsson ofl., Íslenskir samtímamenn, 428. Guðjón Friðriksson, Dómsmálaráðherrann, 

41-42. 
19 Menntamál, Skýrsla um fjölda skóla á Íslandi 1948-1949, 63-64. 
20 Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, 155. 
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konur 40 ára og eldri að kjósa í kosningum. Árið 1920 fengu konur fullt jafnrétti á við karla 

en var ekki skylt að kjósa. Árið 1922 hlaut Kvennalistinn sæti á Alþingi og komst einn maður 

inn á þing en það var Ingibjörg H. Bjarnason. Var hún kosin fyrst kvenna inn á Alþingi fyrir 

hönd flokksins. Árið 1926 öðluðust konur loks sama rétt og karlmenn til kosninga og á þeim 

tímapunkti máttu vinnukonur einnig kjósa.
21

  

Á áttunda áratugnum dró enn frekar til tíðinda í kosningamálum kvenna fyrir tilstuðlan 

rauðsokkabyltingarinnar. Þá fór að bera meira á konum í stjórnmálum, fleiri konur voru 

kosnar á þing og árið 1980 var Vigdís Finnbogadóttir kosin forseti. Var hún fyrsta konan í 

heiminum til að verða þjóðkjörin forseti.
22

 
 

2.1. Tækniframfarir og heimilishald    

Það urðu miklar tækniframfarir á 20. öldinni, meðal annars vegna iðnvæðingarinnar. Með 

iðnvæðingunni mynduðust líka tvö skýr svið, annað sem tilheyrði körlum og karlmennsku en 

hitt konum og kvenleika. Opinbera sviðið var karla, þar sem þeir unnu úti og var það tengt 

framleiðslu og afköstum en konur ríktu frekar yfir einkasviðinu og voru því innan veggja 

heimilisins. Gæði heimilisins var talið endurspegla gæði konunnar, heimilið táknaði 

móðurina, tilfinningar, hlýju, öryggi, frið og ró.
23

 Það var fleira sem breyttist smám saman 

eins og það að heimilin urðu að neyslueiningu en voru áður framleiðslueining. Áður unnu 

heimilismenn öll sín klæði sjálfir, svo dæmi sé tekið, en í vöxt fór að neysluvarningur væri 

aðkeyptur.
24

 Tækniframfarir skutu víða upp kollinum erlendis sem og hérlendis.  

Í grein Sigrúnar Pálsdóttur sagnfræðings, Húsmæður og haftasamfélag, fjallar 

höfundur um það hvað hægt var að kaupa í verslunum á Íslandi árin 1947-50.
25

 Í kjölfar 

stríðsins á Íslandi komu ýmis ný heimilistæki til landsins. Þar má nefna þvottavélar, ryksugur, 

hrærivélar, ísskápa og frystikistur, eldavélar og bíla. Því var þannig farið með þessi tæki, eins 

og margt annað, að það voru ekki allir sem höfðu fjárráð til að eignast þau. Fór það fyrst og 

fremst eftir stéttastöðu. Þessi tæki kostuðu umtalsverða fjárhæð en þær forsendur breyttust 

eftir því sem leið á 20. öldina. Haftatímabil eftirstríðsáranna, sem Sigrún ræðir um, hafði 

mikil áhrif á framboð og eftirspurn. Á þeim tíma voru allar vörur skammtaðar eins og matur 

og efni í föt. Allur varningur var flokkaður eftir þýðingu fyrir fjölskyldur og fyrirtæki og það 

sem ekki þótti nauðsynlegt var flokkað sem munaður. Mörg heimilistæki voru flokkuð sem 

                                                 
21 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, 108-109,125, 140. Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón 

Jóhannsson, Íslandsdætur, 196. 
22Páll Valsson, Vigdís, 316-319. Einnig rætt í fjölmiðlum: Atli Steinsson, Fyrsta konan lýðræðislega kjörin 

þjóðhöfðingi í heiminum, 1. 
23 Frykman og Löfgren, Culture Builders, 133-134. 
24 Cowan, More work for mother, 18-19,70. 
25 Sigrún Pálsdóttir, Húsmæður og haftasamfélag, 50-57. 
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munaðarvara og því dróst sala á þeim saman. Þetta gerði það að verkum að fólk gat ekki 

einfaldað sér heimilisstörfin. Margar húsmæður voru andsnúnar þessari þróun og töldu að 

heimilistæki væru nauðsynleg, þar sem slík tæki spöruðu vinnu og gæfu konum frekar færi á 

að fara út á vinnumarkaðinn.
26

 

Ástæðan fyrir því að húsmæður fóru varhluta af þessum tækjum var meðal annars sú 

að notkun þeirra samræmdist ekki ríkjandi hugmyndafræði í samfélaginu: konan átti að vera 

þjóðleg og vernda hin gömlu gildi. Það var í anda hins gamla bændasamfélags og innan 

þeirrar hugmyndafræði var konan holdtekja menningarinnar og þurfti því að hlúa að gildum 

samfélagsins, enda var það hennar hlutverk að fæða og ala upp nýja þegna þjóðfélagsins.
27

 

Haftastefnan varð líka til þess að framleiðsla var meira í höndum innlendra fyrirtækja en ekki 

húsmæðra, vegna hráefnisskorts. Nefna má að hægt var að kaupa tilbúið slátur út úr búð sem 

konum þótti almennt óhagstætt.
28

  

Húsmæðraskólar landsins hafa eflaust farið varhluta af þeim tæknibreytingum sem áttu 

sér stað á 20. öldinni. Þessi tæki voru dýr og áttu ekkert skylt við þá gömlu verkhætti sem 

kenndir voru í skólunum. Þá hafa tækin komið seinna í skólana, eitt af öðru og þeir urðu því 

smám saman tæknivæddari.
29

 

 Það má slá því föstu að þær tækninýjungar, eins og heimilistæki, sem komu á markað 

á 20. öldinni hafi breytt heimilisstörfum mikið. Ruth Schwartz Cowan ræðir um 

tæknibyltingar í Bandaríkjunum og þau áhrif sem tæknin hafði á stöðu kvenna í bókinni More 

Work for Mother. Þær hugmyndir og breytingar sem kynntar eru í bókinni endurspegla 

ástandið á Íslandi, þrátt fyrir að þær hafi borist hingað aðeins seinna en til Bandaríkjanna. 

Cowan nefnir það til að mynda að heimilisverkin hafi orðið líkamlega léttari en engu að síður 

tímafrek. Einnig breyttist vinnuferli húsmæðra, ábyrgðin varð meiri á herðum þeirra. Áður 

höfðu börn og karlmenn einnig sinnt hluta af húsverkum og eldamennsku. Með tækninni náðu 

konur að vinna fleiri húsverk á styttri tíma. Segja má að vinnutíminn hafi verið jafn langur í 

sjálfu sér en afköst og ábyrgð kvenna varð meiri. Þannig er það einnig víða í dag.
30

 Tímarnir 

hafa samt breyst og menn eru á margan hátt háðir tækninni og þeim þægindum sem henni 

                                                 
26 Sigrún Pálsdóttir, Húsmæður og haftasamfélag, 50-57. 
27 Anna Dröfn Ágústsdóttir, Bjartsýni eftirstríðsáranna og hlutverk húsmæðra á upphafsárum íslenska 

lýðveldisins, 20. Valborg Sigurðardóttir, Íslenska menntakonan verður til, 172-173. 
28 Sigrún Pálsdóttir, Sagnir 1991, 56-57. 
29 Eyrún Ingadóttir (eyruni@heima.is) 2010, 29.júlí. Húsmæðraskólar. Tölvuskeyti til Gammabrekku,  

tölvupóstlista Sagnfræðingafélags Íslands. Þar ræðir hún um heimilistækjabyltinguna og telur að sú bylting hafi 

ekki náð inn í skólanna. Eyrún Ingadóttir er sagnfræðingur að mennt og hefur hún m.a. skrifað tvær bækur um 

húsmæðraskóla á Íslandi. Önnur þeirra heitir Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur í 50 ár og hin heitir Að 

Laugarvatni í ljúfum draumi.  
30 Cowan, More Work for mother, 88-89, 97-99,100-101. Flammang, The taste for Civilization, 26-27. 

mailto:eyruni@heima.is
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fylgja. Bæði kynin, en þó aðallega konur, sinna heimilisstörfum og matreiðslu og gefa sér 

minni tíma til þess en forðum daga. Ábyrgðin á heimilinu og fjölskyldunni virðist ennþá vera 

að miklu leyti á herðum kvenna þrátt fyrir að þær séu úti á vinnumarkaðinum til jafns við 

karla.
31

 

2.2. Seinni heimsstyrjöldin og bætt staða kvenna 

Seinni heimsstyrjöldin hafði gríðarleg áhrif á Íslandi vegna þess að með henni varð nývæðing 

samfélagsins staðreynd. Samhliða breyttust þjóðfélagsaðstæður. Eftir að nývæðingin hafði rutt 

sér til rúms hérlendis af fullum krafti, öðluðust konur frekari rétt til þátttöku í samfélaginu, 

rétt sem mörgum konum hafði áður í takmarkaðri mæli staðið til boða. Þetta átti einkum við 

um skólagöngu og kosningarétt kvenna og atvinnumöguleika millistéttarkvenna. 

Vinnukonustéttin hvarf smám saman eftir seinni heimsstyrjöld.
32

 Húsmæðrafræðslan var ekki 

undanskilin þegar kom að aukinni menntun kvenna. Árið 1942 tók Húsmæðraskóli 

Reykjavíkur til starfa en áður hafði verið til staðar hússtjórnardeild í Kvennaskólanum í 

Reykjavík frá árinu 1909. Með tilkomu hins nýja skóla töldu forsvarsmenn Kvennaskólans í 

Reykjavík ekki lengur tilefni til þess að starfrækja hússtjórnardeild sína og var hún því lögð 

niður.
33

   

 Í kjölfarið varð smám saman aukið jafnræði á vinnumarkaði og í kringum 1961 varð 

loks mikilvæg breyting á launakjörum kvenna. Þá voru kvennataxtar bannaðir og í 

framhaldinu voru laun kvenna í ákveðnum stéttum hækkuð á við laun karla. Innlend 

verkalýðsbarátta tók í ríkari mæli tillit til slæmrar stöðu kvenna á vinnumarkaðnum. Að utan 

kom svo að auki þrýstingur sem hafði um síðir áhrif á samfélagið allt. Rauðsokkahreyfingin 

svonefnda, sem átti rætur sínar að rekja erlendis, haslaði sér völl á Íslandi og byggði á 

ákveðnum hugsjónum um bætta stöðu kvenna og um kvenfrelsi almennt. Um 1970 var orðið 

algengara að giftar konur, allavega þær yngri, ynnu utan heimilis. Þannig má segja að það hafi 

orðið ákveðinn viðsnúningur í þeim efnum, þar sem að áður þótti ekki viðeigandi að konur í 

millistétt ynnu úti og sérstaklega ekki giftar konur. Samt sem áður var ennþá það viðhorf uppi 

víða í samfélaginu að konur ættu að vera heima og sjá um heimilið og að menntun og 

starfsframi karlmannsins skipti meira máli en menntun og frami konunnar. Það var í raun 

togstreita í samfélaginu um jafnrétti kynjanna. Það er óhætt að slá því föstu að 

Rauðsokkahreyfingin hafi stuðlað að breytingum í jafnréttismálum á Íslandi. Það voru mikið 

til ungar konur sem höfðu þessi nýju viðhorf að leiðarljósi og vildu koma á jafnari stöðu milli 

                                                 
31 Flammang, The taste for Civilization, 27-28. 
32 Sjá til að mynda bók eftir Sigurð Gylfa Magnússon sagnfræðing, Wasteland with words, 191. 
33 Guðrún P. Helgadóttir, Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974, 164. 



  

10 

kynjanna. Til dæmis var því haldið fram innan hreyfingarinnar að konur og karlar ættu að vera 

jöfn í samfélaginu, sinna heimilisstörfum til jafns og að konur ættu líka rétt á góðri vinnu á 

við karla. Þessi viðhorf höfðuðu misjafnlega til fólks. Mörgum fannst lítið gert úr sinni stöðu, 

samanber húsmæður auk þess sem mörgum karlmönnum þótti stöðu sinni ógnað.
34 

 

 Eftir að jafnrétti varð viðurkenndara í samfélaginu, var það almennt regla að bæði 

karlar og konur ynnu úti. Börn, unglingar og námsmenn fóru að vinna þegar þau gátu, t.d. 

unnu margir námsmenn í sumarfríum, eins og enn þekkist í dag. Eflt velferðarkerfi á síðari 

hluta 20. aldar stuðlaði að fjölgun leikskóla og dagvistun barna hjá dagmæðrum varð æ 

algengari. Sú þróun varð til þess að auðveldara var fyrir fjölskyldufólk að nýta vinnukraft 

beggja á vinnumarkaðnum, enda var orðið viðurkennt að það þurfti báða aðila til að tryggja 

innkomu heimilisins. Fjölskyldumynstrið hafði líka breyst. Konur eignuðust að meðaltali 

færri börn og var það t.d. vegna öruggari getnaðarvarna, svo sem þegar p-pillan kom hingað 

til lands upp úr 1960, og þess að fóstureyðingar urðu löglegar árið 1975. Það ár voru 

jafnréttismál ofarlega á lista og þetta málefni var hluti af því. Það varð einnig aðgengilegra að 

ganga til mennta með tilkomu námslána og námsstyrkja.
 35

 Nú þykir það sjálfsagt að konur 

mennti sig til jafns við karlmenn, eigi sér starfsferil og vinni stóran hluta ævinnar á almennum 

atvinnumarkaði. 

2.3. Breytingar á seinni hluta 20. aldar  

Eitt af því sem breyttist samhliða stórfelldri uppstokkun samfélagsins var að mataræði og 

matarmenning fólks tók umskiptum. Til að mynda jókst innflutningur á erlendri matvöru 

hingað til lands.
36

 Í byrjun 20. aldar var hægt að kaupa munaðarvörur eins og kaffi, sykur og 

korn í búðum. Það var þó á árunum á milli stríða og eftir stríð sem mataræði tók að breytast 

þó nokkuð. Ástæðuna má m.a. rekja til húsmæðraskólanna og nýrra matreiðslubóka með 

erlendum áhrifum.
37

 Það urðu mikil straumhvörf þegar eldavélin kom til Íslands og þá fóru 

konur að baka í miklum mæli, allskyns kökur og brauð. Það varð einnig mikil breyting um og 

eftir 1950 þegar niðursuðuvörur komu á markaðinn og eftir 1960 þegar hægt var að kæla og 

frysta matvæli. Um svipað leyti fóru Íslendingar að ferðast erlendis og komu með erlend áhrif 

með sér til baka. Grænmeti og ávextir fóru líka að sjást í ríkari mæli, tómatsósa, morgunkorn, 

krydd ofl. Allt hafði þetta áhrif og loks fór skyndibiti að sjást hér á landi. Talið er að pizzan sé 

                                                 
34 Vilborg Sigurðardóttir, Vitund vaknar – augu opnast, 476-492. 
35 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, 392-394, 400, 404-405, 408. Hildur Harðardóttir, Höfum við gengið 

til góðs?, 827. 
36 Jónas Jónsson frá Hriflu ræddi m.a. í framsögu sinni á Alþingi um innflutning á erlendri matvöru. 

Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 546. 
37 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, 135-136. 
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fyrsti skyndibitinn sem kom hingað árið 1969. Matarvenjur Íslendinga breyttust því smám 

saman í takt við breytingar á mataræði á heimsvísu. Þá tóku matvöruverslanir einnig að selja 

tilbúinn mat í stórum stíl. Það var svo uppúr 1980 sem örbylgjuofnar fara að sjást og það olli 

töluverðum breytingum í matargerð, veitingahús fóru að spretta upp, skyndibitastaðir tóku að 

sjást og loks hélt kaffihúsamenning innreið sína undir lok aldarinnar af fullum krafti.
38

  

Þessar breytingar má meðal annars rekja til aukinnar hnattvæðingar. Fólk fór í ríkari 

mæli að borða annars staðar en við matarborðið heima hjá sér hvort sem það var í 

mötuneytum vinnustaða eða á matsölustöðum. Þessar breytingar hafa eflaust haft áhrif á 

hlutverk húsmæðra og í framhaldinu áhrif á vinsældir húsmæðraskólanna. Skyndibitastaðir og 

veitingahús voru hugsanlega að einhverju leyti farin að taka við því hlutverki sem húsmæður 

höfðu forðum gegnt – þeir voru birtingarmyndir nýrra tíma. 

Þar sem að tæknþróunin hefur haldið áfram má ef til vill álykta sem svo að minni 

vinna fari í dag í það að sjá um heimilið fyrir konur sem og karla. Þau njóta aðstoðar alls kyns 

tækni meðal annars við heimilisþrif og í eldhúsinu með skyndilausnum, til dæmis við 

matreiðslu. Fólk hefur líka mun minni tíma til að sinna þessu hlutverki vegna þess hversu 

miklum tíma er varið til vinnu. Því má einnig halda því fram að virkni kvenna á 

vinnumarkaðnum og aukin menntun þeirra, hafi einfaldlega orðið til þess að konur setji 

heimilisstörfin til hliðar og sinni þeim nú í hjáverkum. Fólk af ákveðnum stéttum (aðallega 

millistétt og hástétt) hefur líka sökum tímaskorts keypt sér þjónustu, oft af erlendum konum, 

til að sjá um heimilisþrifin og jafnvel umönnun barna. Segja má að þetta sé nokkurs konar 

framhald á vinnukonustarfinu eða að það hafi gengið í endurnýjun lífdaga, frá því þegar 

millistéttin eða fólk í hærri stéttum réði vinnukonur á heimili sitt.
39

 Ástæðan fyrir þessari 

þróun í dag er meðal annars sú að það hefur verið aukin þörf í vestrænum samfélögum á að fá 

fólk í ræstistörf og að vinna á einkaheimilum. Fáar konur í landinu vilja ganga í slík störf, 

m.a. vegna þess að þær stefna að frekari starfsframa. Því hafa lágstéttakonur og 

innflytjendakonur komið hingað til lands í auknum mæli til að vinna við störf eins og 

þjónustustörf, ræstingar og umönnunarstörf. Ísland er orðið að fjölmenningarsamfélagi í dag 

sem má meðal annars rekja til þessarar þróunar. Aðstæður og bakgrunnur þessara erlendu 

kvenna er að öllu jöfnu misjafn. Í einhverjum tilfellum hafa þær verið hærra settar í 

heimalandi sínu en sökum tungumálaörðugleika þurft að sætta sig við láglaunastörf í nýja 

landinu. Í öðrum tilfellum eru þær lítið menntaðar og hafa ef til vill flúið frá heimalandi sínu í 

                                                 
38 Nanna Rögnvaldardóttir, Traditional and Modern Icelandic Cooking (vefheimild). Harrison, The kitchen 

revolution, 144-147. 
39 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 122. 
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von um betra líf. Því háttsettari sem konur af millistétt og hærri stéttum eru í störfum sínum 

því meiri líkur eru á því að þær nýti sér þessa þjónustu.
40

 Það eru líka til sífellt fleiri 

skyndilausnir fyrir nútímamanninn sem lifir í hröðu samfélagi þar sem hver sekúnda er 

dýrmæt. En ekki er víst hvort sú samfélagsgerð sem riðaði til falls haustið 2008 muni verða 

endurreist í sömu mynd á ný. Auðvelt er að ímynda sér að tilraunir verði gerðar til að hægja á 

hraða samtímans, fjölskyldurnar verji meiri tíma saman og leitist við að nýta þau verðmæti 

sem eru til í kringum þær á betri og skynsamari hátt en áður. Þá er spurningin hvort að dagar 

húsmæðrafræðslunnar muni koma á ný eða hvað megi læra af reynslu 20. aldarinnar þegar 

kemur að þróun þessarar menntastofnunar. 

                                                 
40 Hanna Ragnarsdóttir, Elsa S. Jónsdóttir ofl., Fjölmenning á Íslandi, 17, 301-303. Berger, Immigrant Women 

Tell Their Stories, 6. 
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3. Húsmæðrafræðsla á Íslandi 

Til að öðlast dýpri skilning á húsmæðrafræðslu í íslensku samfélagi er vert að líta yfir farinn 

veg og skoða sögulega þróun húsmæðrafræðslunnar hér á landi. Upphaf skipulegs náms af 

þessu tagi má rekja til aldamótanna 1900. Samkvæmt Alþingistíðindum frá 1938 var fyrsti 

skólinn sem annaðist húsmæðrafræðslu hér á landi stofnaður árið 1897 af Elínu Briem 

Jónsson. Sá skóli var nefndur Hússtjórnarskóli Reykjavíkur og var hvert námskeið þá fjórir 

mánuðir í senn. Frá 1901 til 1907 annaðist Búnaðarfélag Íslands rekstur skólans. Síðan tók 

Hólmfríður Gísladóttir forstöðukona við skólanum og rak hann lengi vel.
41

 

Húsmæðra- og hússtjórnardeild var starfrækt við Kvennaskólann í Reykjavík frá 1909, 

eins og áður hefur komið fram, þegar skólinn flutti í nýtt húsnæði. Þar var heimavist og 

stúlkur utan af landi gengu fyrir öðrum nemendum við inngöngu í skólann. Sú deild var lögð 

niður árið 1942 þegar nýr húsmæðraskóli tók til starfa í Reykjavík.
42

 Húsmæðraskólinn Ósk á 

Ísafirði var stofnaður árið 1912 og var sennilega einn af fyrstu húsmæðraskólum landsins.
43

  

Húsmæðrafræðsla jókst smám saman á fyrstu áratugum 20. aldar. Til marks um það 

má nefna að árið 1938 voru samþykkt á Alþingi hin fyrstu lög um húsmæðrafræðslu í 

sveitum. Þeir skólar sem störfuðu á þeim tíma voru Húsmæðraskólinn á Ísafirði, húsmæðra- 

og hússtjórnardeild í Kvennaskólanum, auk húsmæðraskóla á Hallormsstað, á Laugum og 

Blönduósi. Einnig störfuðu húsmæðraskólar á Staðarfelli í Dalasýslu og á Laugalandi í 

Eyjafirði og þar að auki voru haldin námskeið í húsmæðrafræðslu um allt land.
44

 Nokkrum 

árum síðar, árið 1941, voru samþykkt á Alþingi lög um húsmæðrafræðslu í kaupstöðum en 

það frumvarp hafði áður verið lagt fram á þinginu en ekki hlotið samþykki, eins og vikið 

verður að hér á eftir. Það afl sem átti hlutaðild að því að húsmæðraskólar voru settir á fót víða 

um land var meðal annars Kvenfélagasamband Íslands en auk þess kvenfélög sem starfrækt 

voru á mörgum stöðum á landinu.
45

 Til marks um þetta má nefna landsfund 

Kvenfélagasambands Íslands sem haldinn var árið 1926 en þar var samþykkt að setja á 

laggirnar nefnd sem hafði það hlutverk að stuðla að eflingu húsmæðrafræðslu.  

Formaður Kvenfélagasambandsins árin 1930-1947 var Ragnhildur Pétursdóttir og átti 

hún sæti í framangreindri nefnd um húsmæðrafræðslu. Hún hélt meðal annars fyrirlestur á 

Búnaðarþingi árið 1927, þar sem að hún vakti sérstaka athygli á stöðu húsmæðrafræðslunnar 

                                                 
41 Alþingistíðindi 1938, bindi A, þingskjal 26, samþykkt til laga, 135.  
42 Guðrún P. Helgadóttir, Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974, 158,162,164. 
43 Alþingistíðindi 1938, bindi A, þingskjal 26, 135. 
44Alþingistíðindi 1938, bindi A, þingskjal 26, samþykkt til laga, 135. 
45 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 328-329. 
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og að henni væri ábótavant. Það virðist sem erindi Ragnhildar hafi orðið mönnum viss 

vitundarvakning því að í kjölfar fyrirlestursins var stofnuð þriggja manna nefnd sem átti að 

kanna stöðu húsmæðrafræðslu á Íslandi.
46

 Þetta hefur ef til vill ýtt undir það að menn ákváðu 

að setja lög um fræðsluna en það gekk eftir að hluta til árið 1938.  

Þó voru það fleiri öfl sem stuðluðu að stofnun þessara skóla þrátt fyrir að kvenfélögin 

hafi líklega verið í broddi fylkingar meðal þeirra sem sýndu fram á mikilvægi fræðslunnar. Til 

dæmis voru menn úr Framsóknarflokknum, eins og Jónas Jónsson frá Hriflu, og úr 

Alþýðuflokknum, á borð við Jón Baldvinsson, talsmenn þess að héraðsskólar og seinna 

húsmæðraskólar yrðu stofnaðir í sveitum landsins. Var þetta gert til að sporna við þeim 

fólksflótta sem átti sér stað frá sveitum á þessum tíma, samanber nánari umfjöllun hér á 

eftir.
47

   

Það má segja að hugmyndafræðin á bak við skólana hafi verið í  takt við tíðarandann. 

Á þessum tíma var ákveðin togstreita í þjóðfélaginu milli gamalla og nýrra gilda. Þetta átti 

sérstaklega við á millistríðsárunum þegar erlendra áhrifa gætti og nývæðingin hóf innreið sína 

í samfélagið. Til að mynda höfðu menn orð á því að ungar stúlkur væru farnar að klæða sig í 

samræmi við erlenda tísku og nota snyrtivörur, sem var talið vera í andstöðu við þá 

hugmyndafræði sem ríkti um viðeigandi hátterni stúlkna og kvenna. Fólk var líka farið að 

flytjast í stórum stíl burt úr sveitum og í kaupstaðina og víða í samfélaginu voru menn sem 

vildu sporna við þeirri þróun. Uppi voru þjóðernislegar hugmyndir sem voru að stórum hluta 

til komnar vegna sjálfstæðisbaráttunnar sem þá var að ná hæstu hæðum. Allt var gert í nafni 

þjóðarinnar og framfarir skiptu máli í því samhengi.
48

 Þessar aðstæður í þjóðfélaginu urðu til 

dæmis til þess að menn vildu stofna héraðsskóla og húsmæðraskóla í sveitum, til að viðhalda 

samfélaginu í þáverandi mynd og til að koma í veg fyrir fólksflótta eins og áður segir. Í bók 

sinni Hinn sanni Íslendingur, sem vísað hefur verið í hér að framan, kemur Sigríður 

Matthíasdóttir inn á þessar hugmyndir. Þar nefnir hún að menningarlegir íhaldssinnar hafi til 

dæmis sjálfir ekki endilega viljað lifa eftir þjóðernisstefnunni en að „stærstur hluti 

þjóðarinnar, „alþýðan“, skyldi lifa samkvæmt hugmyndum þjóðernisstefnunnar um 

lifnaðarhætti sveitasamfélagsins og varðveita „hefðbundna“ íslenska sveitamenningu“.
49

  

Af þessum sökum má ætla að þjóðernislegra áhrifa hafi einnig gætt í frumvarpi um 

húsmæðrafræðsluna árið 1938. Þessu til stuðnings má til að mynda nefna að lögð var áhersla á 

það að nám í húsmæðraskólum ætti að vera þjóðlegt og stefnt að því að kenna stúlkum að 

                                                 
46 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 329-331. 
47 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 84-85,95. 
48 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, 87. 
49 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 141. 
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viðhalda íslenskum matarhefðum en það fólst til dæmis í því að læra sér-íslenskar 

geymsluaðferðir. Annað sem átti að kenna stúlkum var að hafa góð tök á íslenskri tungu, 

undirstöðu í íslenskum bókmenntum og ákveðnum þáttum í íslenskri sögu.
50

 Þessar 

námsgreinar voru hluti af þeirri hugmyndafræði að upphefja hið gamla og þjóðlega á kostnað 

nýjunganna sem þá ruddu sér sífellt hraðar til rúms.  

Til að draga saman má segja að ástæðurnar fyrir þjóðernislegum hugmyndum í 

samfélaginu hafi verið tvíþættar. Annars vegar sú að menn vildu sporna við fólksflótta 

sveitanna sem hafði átt sér stað í kjölfar atvinnubyltingar í sjávarútvegi og síðar  

heimsstyrjaldarinnar fyrri. Hins vegar voru slíkar hugmyndir upphafðar vegna þess að menn 

voru að ýta undir sérstöðu þjóðarinnar, hafa í heiðri það sem einkenndi „okkur“, til þess að 

geta slitið sambandinu við Dani („hina“) og öðlast loks sjálfstæði „aftur“, eins og það var 

orðað. 

3.1. Hugmyndafræði skólanna og hugmyndin um konuna 

Jónas Jónsson frá Hriflu var einn af þeim sem vildi hafa skóla landsins í sveit en ekki borg og 

átti það líka við um húsmæðraskólana. Hann hafði mjög ákveðnar skoðanir á menntamálum 

landsins. Þær hugmyndir höfðu að markmiði að ungt og ómótað fólk yrði alið upp í sem 

mestu návígi við rætur íslenskrar menningar, sem var talin tákna hreinleika, heiðarleika, skýra 

hugsun og þjóðleg gildi. Þar, í sveitunum, væri uppruna þjóðarinnar að finna.
51

 Í umræðum 

um lagafrumvarpið frá 1938 ræddi Jónas m.a. um skóla til að mennta húsmæðrakennara. 

Hann sagði að þekking á íslenskri matarmenningu væri smám saman að glatast og að það væri 

mikilvægt að reka skóla til að mennta húsmæðraskólakennara hérlendis. Hann var andsnúinn 

því að stúlkur færu erlendis í slíkt nám og sneru til baka með erlend áhrif og erlenda 

matarmenningu í farteskinu, enda væri nú þegar verið að selja innfluttar matvörur á Íslandi. 

Hann sagði jafnframt: „Okkur vantar einhverja miðstöð, sem byrjar á því að endurreisa 

nútíma íslenzka fæðumeðferð á grundvelli okkar menningar og sögu og þeim fæðutegundum, 

sem við höfum.“
52

 Með öðrum orðum vildi hann að þær stúlkur sem yrðu kennarar í þessum 

skólum gætu kennt öðrum stúlkum að viðhalda íslenskri menningu með ýmsum aðferðum. 

Enda var það skilyrði fyrir stúlkur sem ætluðu í húsmæðrakennaraskólann að hafa brennandi 

áhuga á íslenskri menningu.
53

    

                                                 
50 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 335. 
51 Sama rit, 144-146. 
52 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 546-547. 
53 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 335. 
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Það var líka rætt um það að húsmæðraskólar væru mikilvægar menningarstofnanir. 

Þær stúlkur sem myndu ganga í húsmæðraskóla áttu að vera táknmynd sveitalífsins, 

táknmynd hinnar hefðbundnu húsmóður. Þær áttu því í raun að varðveita hina íslensku 

þjóðmenningu eða bændamenningu, sem menn töldu að væri að glatast. Þessi umfjöllun 

endurspeglar vel þá hugmyndafræði sem ríkti í samfélaginu sem fólst fyrst og fremst í því að 

ýtt væri undir sérstöðu Íslendinga sem þjóðar í sjálfstæðisbaráttunni. Það má segja að staða og 

hlutverk konunnar hafi fléttast inn í þá hugmyndafræði á þann hátt að konan var talin tákna 

menningu og kjarna þjóðarinnar og varðveita gömul gildi, eins og fram hefur komið. 

Frumvarpið frá 1938 verður að skoða í þessu ljósi.  

 Það verður líka að hafa það hugfast að skiptar skoðanir voru meðal manna um 

húsmæðrafræðsluna. Flestir voru jákvæðir og tóku afstöðu með fræðslunni. En það voru líka 

einhverjir neikvæðir í garð ýmissa ákvæða hennar og tóku afstöðu á móti fræðslunni. Í þessu 

samhengi má nefna  jákvæð viðhorf tveggja einstaklinga sem höfðu sterkar skoðanir á þessum 

málefnum. Annars vegar var það Halldór Vilhjálmsson sem var íhaldssamur þjóðernissinni og 

jafnframt skólastjóri í Bændaskólanum á Hvanneyri og hins vegar Ragnhildur Pétursdóttir, 

formaður Kvenfélagasambandsins, sem fylgdi rökum Halldórs. Ummæli Halldórs og 

Ragnhildar voru á þá leið að allar konur þyrftu að kunna að elda og reka heimili. Halldór 

sagði jafnframt að þær þyrftu sérskóla til þess að læra þessar dyggðir og að „konur yrðu aldrei 

karlmenn og ættu ekki að reyna að vera það“.
54

 Halldór studdi því þá samfélagslegu 

staðalímynd sem ríkti um konur á þessum tíma, að konur ættu að sinna heimilinu. Ragnhildur 

taldi það einnig vera skyldu konunnar að sækja slíka skóla og aðhylltist þar með sömu 

hugmynd og Halldór um ímynd kvenna. Þetta varð í raun til þess að viðhalda hugmyndum um 

stöðu kvenna innan heimilisins en einnig ákveðin stuðningur við baráttu kvenna fyrir 

skólunum. 

Kvenréttindakonur börðust einnig fyrir frumvarpinu og meðal ákveðins hluta 

kvennahreyfingarinnar voru þær hugmyndir ríkjandi að hið helga hlutverk kvenna í 

samfélaginu væri að vera móðir og húsmóðir og að staða konunnar á heimilinu væri í raun 

grundvöllur allrar menningar mannkynsins. Innan hreyfingarinnar heyrðust þó einnig 

gagnrýnisraddir. Til að mynda var Bríet Bjarnhéðinsdóttir þeirrar skoðunnar að konur ættu að 

mennta sig á fjölbreyttan hátt en ekki að láta við það sitja að sækja húsmæðraskóla. Það ætti 

aðeins að vera einn þáttur í menntun kvenna.
55

 Ingibjörg Bjarnason kvenréttindakona var líka 

á móti þessari fræðslu, henni þótti námið vera of sérhæft og var ósátt við að það ætti að skikka 

                                                 
54 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 275, 335-336. 
55 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 249, 255, 338. 
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konur til að vera „fastar við eldavélina“. Hún átti meðal annars í deilum við Jónas frá Hriflu út 

af meginhugmyndum frumvarpsins.
56

 

Frumvarpið hefur ef til vill átt að ýta undir aukin réttindi kvenna. En hins vegar sögðu 

Ragnhildur og Halldór að nám í húsmæðraskóla ætti að vera í boði fyrir stúlkur í stað annarra 

námsleiða en ekki til hliðar við þær. Það má segja að þetta hafi verið ákveðin afturför í 

tengslum við hugmyndina um aukin réttindi kvenna til náms. Skólinn var jú hugsaður sem 

sérskóli fyrir húsmæður. Í raun var þó verið að loka á aðrar námsleiðir með þessari tilhögun.
57

 

3.2. Húsmæðrafræðsla í sveitum árið 1938 

Lög um húsmæðrafræðslu í sveitum voru samþykkt á Alþingi árið 1938. Frumvarpið fór þó 

ekki í gegnum þingið án vandkvæða. Til að mynda átti frumvarpið upphaflega að vera um 

húsmæðrafræðslu á öllu landinu en þótti miða of mikið við sveitirnar og var það gagnrýnt af 

þó nokkrum þingmönnum. Þá upphófust rökræður milli þeirra sem studdu fræðsluna í sveitum 

annars vegar og í kaupstöðum hins vegar. Þeim síðarnefndu þótti vanta umræður um 

kaupstaðina í frumvarpið. Af þessum sökum var því að lokum breytt og átti þá aðeins við um 

sveitir. Það virðist ekki hafa verið mikill áhugi hjá meirihluta þingmanna á því að setja lög um 

fræðsluna í kaupstöðum eins og komið verður inn á síðar.
58

  

Meðal þeirra ákvæða sem sett voru í frumvarpið var að nemendur skólanna þyrftu að 

vera í það minnsta 16 ára gamlir til að ganga í þá. Þó var hægt að veita undanþágu frá þessu 

ákvæði í einhverjum tilfellum.
59

 Þær námsgreinar sem lagðar voru til grundvallar í lögunum 

voru eftirfarandi; íslenska, reikningur, bókfærsla, matarefnafræði, heilsufræði, uppeldisfræði, 

söngur, íþróttir, hússtjórn, matreiðsla, þvottur, ræsting og handavinna. Að auki átti að 

leiðbeina í garðrækt og húsdýrarækt, eftir því sem aðstæður leyfðu.
60

 Það var einnig lögð 

áhersla á að bæði bændafræðslan og húsmæðrafræðslan ættu rétt á sér og væru mikilvægir 

þættir fyrir samfélagið. Það er ágætt að hafa í huga þegar frumvarpið er skoðað, að 

húsmæðrafræðslan var í raun hugsuð sem bændafræðsla fyrir stúlkur.
61

 Það var vilji og 

stuðningur við frumvarpið um húsmæðrafræðsluna í sveitum af hálfu þingmanna og menn 

töldu þetta málefni almennt mikilvægt.  

Þess ber að geta að lögin um húsmæðrafræðsluna stuðluðu að bættri aðstöðu kvenna 

að mörgu leyti, þar sem að ungar konur sem ekki höfðu átt kost á menntun áður, gátu fengið 

                                                 
56 Kristín Ástgeirsdóttir, Fyrst kvenna á Alþingi, 173-175. 
57 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 263, 335-336. 
58 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 509-517. 
59 Alþingistíðindi 1938, bindi A, frumvarp 26,grein 5,131 og Þingskjal 137, 304. 
60 Alþingistíðindi 1938, bindi A, þingskjal 26, 131. 
61 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 50. 
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menntun í húsmæðraskóla. Þá var einnig ákvæði í lögunum um að veita mætti skólum 

sérstaka upphæð til að styrkja fátæka nemendur.
62

 Bjarni Bjarnason þingmaður sagði um þetta 

efni: „Ég álít að þessi kennaraskóli húsmæðra, húsmæðraskólarnir og námskeiðin ættu að geta 

orðið mikil lyftistöng til bættrar aðstöðu kvenna í lífsbaráttunni.“
63

 Hins vegar virðist þessi 

fræðsla hafa ýtt undir staðalímynd, að þeirra hlutverk væri að vera inni á heimilinu, að vera 

móðir og húsmóðir. Þær hefðu ekki burði til þess að sinna „hefðbundnum karlastörfum“. 

Þessi rök veiktu stöðu kvenna að vissu leyti, sem var ef til vill ekki það sem 

kvenréttindakonurnar, sem börðust fyrir fræðslunni, höfðu stefnt að.
64

 

3.3. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum árið 1941 

Árið 1941 var einungis einn húsmæðraskóli starfandi í kaupstað og var hann staðsettur á 

Ísafirði.
65

 Sama ár voru lög um húsmæðrafræðslu í kaupstöðum samþykkt á Alþingi. 

Umræður höfðu verið milli þingmanna um húsmæðrafræðslu í kaupstöðum auk þess sem 

frumvarp var sett fram árið 1938 sem var þó ekki samþykkt til laga. Samt sem áður hafði 

löggjöf verið undirbúin fyrir málið. Yfirlýst ástæða þess að frumvarpið náði ekki fram að 

ganga var fjárskortur. Það eru þó vísbendingar um að í raun og veru hafi aðrar ástæður búið 

þar að baki. Ummæli Sveinbjarnar Högnasonar þingmanns, sem tók þátt í málaflutningi um 

húsmæðrafræðsluna, endurspegla vel þau viðhorf sem sumir höfðu til kaupstaða á þeim tíma. 

Hann sagði að þéttbýlið væri nú þegar með fleiri skóla „en hollt væri fyrir samfélagið“.
66

 

Afstaða sem þessi gerði það að verkum að ekki gekk að setja fræðsluna á árið 1938, einkum 

sökum þess að meirihluti þingmanna hafði lítinn áhuga á málefninu. Þegar málið var tekið 

aftur upp árið 1941 virtist þó örlítið meiri vilji fyrir því að taka fræðsluna upp í kaupstöðum.
67

  

Það má segja að minna hafi verið lagt í síðara frumvarpið og undirbúningur fyrir það 

mun minni en fyrir frumvarpið um húsmæðrafræðslu í sveitum. Það var samhliða lagt til að 

veita ætti kaupstaðaskólunum lægri styrk, með vísan til þess að stúlkurnar þyrftu að borga 

með sér og að óþarft væri að hafa heimavist í kaupstaðarskólunum. Stúlkurnar gætu sótt 

skólann, búið heima hjá sér eða leigt herbergi úti í bæ og myndu ekkert græða á því að vera á 

                                                 
62 Alþingistíðindi 1938, bindi A, þingskjal 137, samþykkt til laga, 304. 
24 Alþingistíðindi 1938, bindi A og B-C, þingskjal 26,131-138.                                                                          
64 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 519-528, 547-548. Sjá einnig:  Sigríður 

Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 247-249. 
65 Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 857. 
66 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 535. 
67 Má í því samhengi nefna orð Sigurjóns Á. Ólafssonar að viðhorf til fræðslunnar í kaupstöðum hefðu breyst 

þannig að nú væri framgangur málsins tryggður. Hann sagði að það hefði fengið litla áheyrn áður. 

Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 863, 873-874. 
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heimavist nema það að búa um rúmið sitt á heimavistunum.
68

 Þessu voru þeir þingmenn sem 

töluðu fyrir kaupstaðina ósammála og töldu ummælin vera ósanngjörn. Sigurjón Ólafsson 

þingmaður nefndi til dæmis að stúlkurnar hlytu ákveðið uppeldi af því að vera á heimavist og 

lærðu meðal annars að þvo og ræsta í skólanum sjálfum, hann væri því hlynntur að hafa 

heimavist í skólum kaupstaðanna.
69

  

Ástæðuna fyrir því að menn voru ósammála um frumvarpið virðist að miklu leyti 

mega rekja til ákveðinnar togstreitu sem víða ríkti á þessum tíma á milli manna í þéttbýli og 

þeirra sem komu úr sveitum. Eins og áður segir höfðu menn áhyggjur af framtíð sveitanna og 

vildu halda uppi heiðri íslensks þjóðernis. Aftur á móti höfðu menntamenn ásamt 

stjórnmálamönnum trú á verklegum og tæknilegum framförum. Þeir vildu að slíkar framfarir 

færu fram í þéttbýli. Mikið af þessum menntamönnum höfðu stundað nám í erlendum borgum 

og urðu hrifnir af borgarlífinu. Ítarlega er fjallað um þessi átök milli lifnaðarhátta í sveitum og 

kaupstöðum í bók Ólafs Ásgeirssonar Iðnbylting hugarfarsins. Meginrök Ólafs eru meðal 

annars þau að á fyrstu áratugum 20. aldar hafi flokkaskipting stjórnmálaflokka ekki verið 

byggð á hefðbundinni vinstri-hægri pólitík. Stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn hafi þess í 

stað annað hvort verið í flokki þeirra sem töluðu fyrir ágæti sveitanna eða fyrir þéttbýlið.
70

 

Skýrt dæmi um þetta er þegar ungt fólk tók að flykkjast í þéttbýlið, oft til frekara 

náms. Þeir sem voru málsvarar sveitanna vildu haga málum þannig að dreifbýlið hefði upp á 

eitthvað að bjóða, jafnvel þannig að tækifærin myndu laða fleiri stúlkur í sveitirnar. Til dæmis 

taldi Jónas Jónsson, ásamt fleirum, að „sollið og spillingin“ væri í kaupstöðunum og þess 

vegna væri ekki vit í því að stúlkur, sérstaklega sveitastúlkur, sæktu skóla í kaupstöðum.
71

 Að 

hafa slíka skóla í kaupstað samræmdist því ekki viðhorfum þeirra. Þeir sem gengu hvað lengst 

í stuðningi við sveitirnar litu til fortíðarinnar með velþóknun og töldu bændur vera hreina 

útgáfu af íslenskri menningu.
72

 

Í þingskjölum frumvarpsins um húsmæðrafræðslu frá 1941 er að finna þau ákvæði sem 

bæði efri og neðri deild þingsins lagði til um fræðsluna. Í umfjöllun efri deildar segir til að 

mynda að tilgangur húsmæðraskóla sé talinn vera að veita stúlkum þá fræðslu og tækni sem 

nauðsynleg sé til að vinna heimilisstörf og til þess að stjórna heimili. Það er svipað ákvæði og 

                                                 
68  Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 531. Alþingistíðindi 1941, bindi A, 

þingskjal 560, efri deild, frumvarp um húsmæðrafræðslu í kaupstöðum, 726.  
69 Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 864. 
70 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 14-15, 145-147. 
71 Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 867 og Ólafur 

Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 47. 
72 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 24-28, 32, 39, 45-47. 
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kom fram í frumvarpinu um húsmæðrafræðslu í sveitum frá árinu 1938.
73

 Þó er frumvarpið 

miðað við fræðsluna í kaupstöðum og þar liggur meginmunur þess. Til dæmis þótti óþarft að 

hafa skika fyrir dýrarækt, þar sem að lítið væri um slíkt í kaupstöðum ólíkt því sem tíðkaðist í 

sveitum.
74

 

Í sambandi við þessa fræðslu almennt má segja að litið hafi verið á konur sem kjarna 

þjóðarinnar. Þær áttu að vera þjóðernislegar og kunna til verka heima fyrir. Þær ólu upp nýja 

þegna samfélagsins og þurftu að vanda til verka svo að börnin myndu læra þjóðleg gildi og 

kunna að meta menningararf þjóðarinnar.
75

 Þær sinntu því uppeldinu, sáu um 

heimilisbókhaldið ásamt fleiru sem laut að heimilishaldi. Hermann Jónsson þingmaður tjáði 

sig um frumvarpið og sagði að þetta nám væri hreinlega spurning um „þjóðfélags- og 

fjárhagsmál“ og nefndi í því samhengi að það væri hagkvæmt að kenna konum að reka heimili 

vegna þeirra sparnaðarsjónarmiða sem konur myndu tileinka sér.
76

 Þær myndu þá læra að reka 

heimilið á hagkvæman hátt og spara, sem væri jákvætt fyrir samfélagið og heimilin. Það 

snerist allt um sparnað og hagkvæmni og það átti ef til vill stóran þátt í því að frumvarpið um 

fræðsluna í kaupstöðum var loks samþykkt. 

3.4. Húsmæðraskólar í kjölfar samfélagsbreytinga  

Árið 1946, það er nokkrum árum eftir að lög um húsmæðrafræðslu komust á í sveitum og 

kaupstöðum, var lagt fram á Alþingi frumvarp til nýrra laga um viðfangsefnið.
77

 Í 

frumvarpinu kom fram að enn frekari nauðsyn væri á að mennta konur í heimilisstörfum, bæði 

vegna þess að fleiri íslenskar konur væru giftar og heimavinnandi en líka vegna þess að 

heimilin voru ekki talin sinna þessu hlutverki fræðslunnar nægilega vel lengur.
78

 Upp frá því 

hófst mikið blómaskeið í sögu húsmæðrafræðslu á Íslandi og margir húsmæðraskólar störfuðu 

bæði í sveitum og kaupstöðum. Á þessu tímabili, á árunum 1945-1975, gengu margar ungar 

konur í skólana.
79

 Húsmæðraskólarnir voru á hátindi vinsælda sinna á fimmta áratugnum. Til 

að mynda voru nokkrir húsmæðraskólar á landinu árið 1946 og þá var talið þurfa meira rými 

fyrir fleiri nemendur. Nauðsynlegt þótti að fjölga plássum í þeim skólum sem voru fámennari 

til að koma fleiri stúlkum fyrir og anna þannig eftirspurn. Eftir stækkun skólanna, í kringum 

1950, fór aðsóknin hins vegar að dvína smám saman ólíkt því sem búist var við. Eftirspurnin 

                                                 
73 Alþingistíðindi 1941, bindi A, frumvarp/þingskjal,ED, 2.grein,374, 548. 
74 Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 861. 
75 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, 280. 
76 Alþingistíðindi 1941, bindi B-D, lagafrumvörp samþykkt, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 868. 
77 Loftur Guttormsson, Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, 24. 
78 Loftur Guttormsson, Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007,21. 
79 Eyrún Ingadóttir (eyruni@heima.is), húsmæðraskólar, tölvupóstur á Gammabrekka@listar.hi.is. 
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varð hvað minnst hjá stúlkum í kaupstöðum en stúlkur í sveit sóttu skólana áfram af nokkru 

kappi.
80

 

Sveitastúlkum var síðar boðið upp á að sækja húsmæðraskóla í kaupstöðum til þess að 

skólarnir hefðu fleiri nemendur. Það er forvitnilegt að huga að því hver ástæðan gæti hafa 

verið fyrir þessari niðursveiflu í vinsældum skólanna. Ef til vill er frekari svara að leita í 

gögnum um almenna þróun menntamála á Íslandi. Menntamál tóku nokkrum breytingum á 

síðari hluta 20. aldar og samhliða því opnuðust nýir möguleikar til menntunar fyrir ungt fólk 

af báðum kynjum.   

 Árið 1951 áttu sér stað breytingar á skólakerfinu en þá var til að mynda 

Gagnfræðaskóli verknáms stofnaður í Reykjavík. Eftir stofnun skólans fór að bera meira á 

verknámsskólum í landinu. Í skólanum í Reykjavík var kennslan skipulögð í formi starfsnáms 

og sem undirbúningur fyrir framhaldsnám í skólum með verklega kennslu. Bóklegt nám var 

samt sem áður líka í boði fyrir þá sem höfðu áhuga á því.
81

 Þetta var þó aðeins ein af þeim 

námsleiðum sem voru í boði fyrir stúlkur. Það var almennt orðið úr meiru að velja í 

skólakerfinu fyrir kvenþjóðina og farið að gera ráð fyrir þeim í skólakerfinu í auknum mæli. 

Til dæmis var boðið upp á verslunardeild fyrir konur í ákveðnum gagnfræðaskólum verknáms 

og þá gátu þær unnið við skrifstofustörf eða komist í Verslunarskóla Íslands. 

Samvinnuskólinn á Bifröst, sem var framhaldsskóli, var einnig opinn nemendum af 

verslunarbraut auk þess sem fleiri námsleiðum var til að dreifa.
82

   

Af framangreindum upplýsingum má ráða að fjölbreytilegra skólakerfi hafi opnað 

konum fleiri dyr á menntasviðinu og að nám í húsmæðraskólum hafi ef til vill þótt of sérhæft. 

Þar að auki jókst jafnrétti kvenna jafnt og þétt í samræmi við aukna þáttöku þeirra á fleiri 

sviðum innan samfélagsins.
83

 Það sem hefur líklega átt þátt í þessari breytingu voru 

stríðslokin og uppbyggingin sem fylgdi í kjölfar þeirra. 

3.5. Jafnréttismál og þróun skólanna  

Það dró aftur til tíðinda í sögu húsmæðraskóla á áttunda áratug 20. aldar. Það var í byrjun þess 

áratugar sem Rauðsokkahreyfingin boðaði ný viðhorf til jafnréttis og gagnrýndi ríkjandi 

viðhorf til stöðu kynjanna líkt og fjallað var um í kaflanum um þjóðfélagsþróun hér að 

framan. Á þeim tíma var nafni skólanna breytt úr húsmæðraskóla í hússtjórnarskóla til að 

                                                 
80 Loftur Guttormsson,  Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bindi 2, 62. 
81 Loftur Guttormsson, Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bindi 2, 54-57. 
82 Sama rit, 58,74-76,160. 
83 Loftur Guttormsson, Almenningsfræðsla á Íslandi 188-2007, síðara bindi, 62. 
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höfða til beggja kynja.
84

 Það fór svo að lokum að húsmæðraskólunum fækkaði einum af 

öðrum, þar til að aðeins tveir voru eftir og starfa þeir enn í dag með breyttu sniði. Þessir 

skólar eru Handverks- og Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og Hússtjórnarskólinn í 

Reykjavík.
85

 Það má telja víst að þessi fræðsla gerði mörgum ungum konum lífið léttara og 

bjó þær vel undir húsmæðrastörf og hin ýmsu verkefni í lífinu. Tímarnir breyttust hins vegar 

hratt og kröfur samfélagsins með. Því gaf þetta skólaform nokkuð eftir og nýir 

menntunarkostir tóku við.   

Þess má einnig geta að árið 1974 varð heimilisfræðsla að skyldunámsgrein í 

grunnskólum og komst sú kennsla í fastar skorður nokkuð seinna. Í umræðum um starfsemi 

húsmæðraskólanna á Alþingi árið 1984 var rætt um nauðsyn þess að kenna heimilisfræði.  

Markmiðið með þeirri fræðslu átti að vera margþætt, fyrir bæði stelpur og stráka. Það kemur 

fram í ræðu Salome Þorkelsdóttur hversu mikilvæga hún taldi þessa námsgrein vera í  

nútímaþjóðfélagi. Með því að fá kennslu í greininni gætu börn orðið meðvitaðri um heilsu, 

næringu og meðhöndlun matvæla. Heimilisfræðslan var í raun hugsuð sem leið til að auka 

jafnrétti kynjanna á heimilinu eins og Guðrún Helgadóttir komst að orði um þetta málefni.
86

 

Það má leiða að því líkur að heimilisfræðslan hafi að einhverju leyti verið byggð út frá 

náminu í húsmæðraskólunum en á jafnréttisgrundvelli. Einnig að yfirvöld hafi viljað að hún 

kæmi í staðinn fyrir húsmæðrafræðsluna að einhverju leyti, sem hafði dregist verulega saman 

á þessum tíma. Gerður Pálsdóttir, fyrrum húsmæðrakennari, hefur skrifað grein um þetta 

málefni og segir þar meðal annars að ákveðinn hópur fólks hafi talið heimilisfræðikennslu 

nægilega fræðslu i heimilishaldi og að húsmæðraskólar væru því óþarfir. Gerði þykir það 

furðuleg hugsun og finnst vanta virðingu, metnað og aðstoð við húsmæðrafræðslu landsins.
87

 

Það er einmitt vert að spyrja að því hvort að kennsla í heimilisfræðum sé nægilegur 

undirbúningur fyrir heimilishald og hvort að nám í hússtjórnarskóla hafi einfaldlega ekki 

fengið þá viðurkenningu í menntakerfinu sem það ætti skilið. Var erindi skólanna lokið á 

síðari hluta 20. aldar eins og margir virðast hafa talið? Spurningin er líka sú hvert 

hússtjórnarfræðslan stefnir í framtíðinni – á hún sér einhverja framtíð?   

                                                 
84 Gerður Pálsdóttir, Hússtjórnarkennsla fyrr og nú og gildi hennar, 14. 
85 Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans á Hallormsstað og heimasíðu skólans í Reykjavík (sjá 

vefslóð í heimildaskrá). 
86 Alþingistíðindi 1984-1985, bindi B II, 241 mál, umræður um starfsemi húsmæðraskóla, 2625-2634, ræður 

Salome Þorkelsdóttur, Guðrúnar Helgadóttur og Ragnhildar Helgadóttur menntamálaráðherra. 
87 Gerður Pálsdóttir, Hússtjórnarkennsla fyrr og nú og gildi hennar, 15. 
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4. Viðmælendur og viðtöl 

Áður en lengra er haldið er rétt að kynna til sögunnar viðmælendur höfundar. Fyrsta ber að 

nefna Ingibjörgu Egilsdóttur en líkt og rakið var í kafla 1.1. er hún móðuramma höfundar. 

Ingibjörg er fædd 27. desember 1929 að Hlíðarhúsum á Snæfjallaströnd. Hún var 19 ára 

gömul þegar hún fór í Húsmæðraskólann Ósk á Ísafirði, haustið 1948. Hún lauk námi snemma 

sumars 1949 eftir átta mánaða dvöl í skólanum. Næst skal kynnt til sögunnar Steinunn 

Gunnarsdóttir en hún er móðir höfundar. Steinunn fæddist þann 24. september 1953 í 

Súðavíkurhreppi. Hún var 18 ára þegar hún gekk í Húsmæðraskólann að Laugalandi í 

Eyjafirði, haustið 1971. Hún lauk námi vorið 1972, eftir níu mánaða dvöl í skólanum.
88

 Loks 

skal þess getið að höfundur ritgerðar, Ólöf Dröfn Sigurbjörnsdóttir (hér eftir nefnd ÓDS), 

byggir einnig á eigin reynslu, en ÓDS var til náms í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík á 

tímabilinu janúar 2007 fram í maí sama ár. Þá hafði námsfyrirkomulagi skólans verið breytt 

þannig að kennslan fór fram á einni önn en tók áður heilan vetur eða níu mánuði.
89

 

Samhengisins vegna er rétt að upplýsa lesandann um það að höfundur ritgerðar er fæddur á 

Ísafirði, þann 28. ágúst 1987. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir náminu og efninu skipt 

niður í nokkur viðfangsefni. Fyrst verður stuttlega gerð grein fyrir þeim húsmæðraskólum sem 

viðmælendur ritgerðarinnar gengu í. 

4.1. Kynning á húsmæðraskólum viðmælenda 

Húsmæðraskólinn Ósk var stofnaður árið 1912 og er einn af elstu skólum landsins. Hann var 

meðal annars stofnaður fyrir tilstilli ísfirska kvenfélagsins Ósk. Skólinn var fyrst rekinn í litlu 

húsi við Pólgötu á Ísafirði. Eftir nokkrar hrakningar milli húsa var skólinn svo settur í nýju 

húsnæði árið 1948, en þá sótti mikill fjöldi kvenna um námið. Fram til ársins 1947 var 

skólatíminn átta mánuðir en var breytt í níu mánuði árið 1948 og varð þar með 

heilsvetrarskóli. Stúlkunum var þá skipt í tvo hópa, hússtjórn annars vegar og handavinnu hins 

vegar. Hóparnir skiptu á verkum þegar námstíminn var hálfnaður. Þær námsgreinar sem voru 

kenndar þann vetur voru matreiðsla, þvottur og ræsting, manneldisfræði, saumar og vefnaður, 

prjón, vefnaðarfræði, íslenska, búreikningur, teikning, söngur, frjálst efni og undirstöðuatriði í 

uppeldis- og þjóðfélagsfræði.
90

 Skólinn var lagður niður árið 1990 en þá hafði honum verið 

                                                 
88 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 50. ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar 

við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október  2010, 55. 
89 Sjá viðauka, ÓDS, svör við spurningalista, 66 2. nóvember 2010, 1. Eyrún Ingadóttir, Saga Húsmæðraskóla 

Reykjavíkur í 50 ár, 102-104. 
90 Kristján Jónsson, Húsmæðraskólinn Ósk á Ísafirði 1912-1962, 7, 11, 24-26, 29. 
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haldið gangandi í nokkur ár með því að halda styttri námskeið. Að lokum varð þáttakan ekki 

lengur næg til að halda starfinu áfram.
91

 

Húsmæðraskólinn að Laugalandi var stofnaður árið 1937. Talið er að skólinn hafi 

verið að fyrirmynd kvennaskólans sem starfaði á Syðra-Laugalandi en var lagður niður í lok 

19. aldar. Skólinn var staðsettur í sama húsi allan þann tíma sem hann var starfræktur en var 

þó stækkaður árið 1947. Sama ár var námstíminn lengdur í níu mánuði úr átta. 

Námsgreinarnar voru upphaflega matreiðsla, þrif, þvottur, ýmis handavinna, næringarfræði, 

heilsufræði, kristinfræði, vefnaðarfræði, vörufræði, búreikningur og uppeldisfræði en 

breyttust svo eitthvað með árunum. Aðsókn að skólanum minnkaði eftir því sem fram liðu 

stundir og var hann lagður niður árið 1976.
92

 

Húsmæðraskóli Reykjavíkur var stofnaður árið 1942 eftir að lög um húsmæðrafræðslu 

í kaupstöðum voru samþykkt frá Alþingi. Kvenréttindakonur í Reykjavík höfðu barist fyrir 

því að fá skólann stofnsettan. Hann hefur verið starfræktur að Sólvallagötu 12 og starfar þar 

enn í dag, þó með breyttu sniði. Skólinn á sér fremur stutta sögu sem húsmæðraskóli og má 

segja að því leytinu til að hann sé yngsti húsmæðraskóli landsins. Í upphafi var þrennskonar 

námsfyrirkomulag í boði fyrir nemendur. Það var hægt að vera á heimavist, dagdeild eða 

kvöldnámskeiðum. Skólinn var því aldrei eingöngu heimavistarskóli nema fyrir þá sem höfðu 

hug á heilsvetrarnáminu. Þá var lengd námsins á heimavistinni alls níu mánuðir en 

námsgreinar skólans voru mismunandi eftir námstilhögun. Fjöldi námsgreina fór eftir deildum 

og hefur kennslan einnig breyst milli ára. Í dag er námið til að mynda aðeins ein önn, fimm 

mánuðir og hægt að stunda það á vorönn eða á haustönn. Skólinn var gerður að 

sjálfseignarstofnun árið 1998. Hann er á framhaldsskólastigi og fögin sem kennd eru í 

skólanum eru metin til eininga í öðrum framhaldsskólum.
93

  

4.2. Skólinn sem stofnun  

Það má segja að húsmæðraskólarnir hafi verið öflugar stofnanir á sínum tíma, sem opnaði 

stúlkum sem þangað fóru ýmsa möguleika. Þegar frumvarpið um fræðsluna var samið var  

reynt að svara eftirspurn stúlkna af öllum stéttum með því að hafa hófleg skólagjöld. Einnig 

var komið til móts við fátækari nemendur. Það voru því ekki bara vel efnaðar stúlkur sem gátu 

gengið í sérskóla sem þessa heldur stúlkur úr fleiri stéttum samfélagsins. Í dag kostar 

umtalsverða fjárhæð að stunda nám í hússtjórnarskóla, en inni í verði skólagjaldanna er allt 

                                                 
91 Anna Guðný Guðjónsdóttir og Margrét Þorkelsdóttir, Í faðmi fjalla blárra, 11. 
92 Gerður Pálsdóttir, Þættir úr sögu Kvennaskólans og Húsmæðraskólans á Laugalandi, 10-13. 
93 Eyrún Ingadóttir, Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur í 50 ár, 43-60, 102, 104. Sjá einnig heimasíðu 

Hússtjórnarskólans í Reykjavík, þar er rætt um skólann sem sjálfseignarstofnun. 
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uppihald og töluverður efniskostnaður.
94

 Skólinn er opinn báðum kynjum af öllum stéttum 

sem hafa áhuga og eiga þess almennt kost að stunda slíkt nám.  

Eins og hjá öðrum stofnunum voru reglugerðir, boð og bönn í skólunum, sem þurfti að 

fara eftir. Inntökuskilyrði voru í skólana en þau voru breytilegt eftir stofnunum.
95

 

Viðmælendurnir þrír uppfylltu inntökuskilyrðin. Sú regla gilti í Hússtjórnarskólanum í 

Reykjavík einum að nemendur þurftu að hafa lokið grunnskólaprófi. 

 Í húsmæðraskólunum þurfti að fylgja ákveðnum húsreglum. Bæði Ingibjörg og 

Steinunn þurftu að fylgja föstum útivistarreglum þegar þær voru í sínum skólum. Ingibjörg 

sagði að í Húsmæðraskólanum Ósk hafi ekki mátt vera úti á kvöldin og að stúlkurnar hafi 

þurft að vera komnar inn fyrir ákveðinn tíma. Þó máttu þær fara út að skemmta sér öðru 

hvoru.
96

 Steinunn sagði frá þeim útivistarreglum sem tíðkuðust í húsmæðraskólanum að 

Laugalandi. Í máli hennar kom fram að stúlkurnar hafi einungis mátt vera úti til átta á kvöldin. 

Þær fengu einnig að fara út að skemmta sér á þriggja vikna fresti en þó innan ákveðins 

tímamarka, sem Steinunni minnir að hafi verið um miðnætti. Ef sú regla var brotin, var 

viðkomandi nemanda ekki leyft að fara út að skemmta sér næst þegar leyfi gafst.97  

Í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur eru ákveðnar húsreglur en þó ekki eins strangar og þær 

reglur sem giltu áður. Í tveimur greinum sem birst hafa í Morgunblaðinu segir Margrét 

Sigfúsdóttir, skólastjóri skólans, frá því að allar stúlkur hafi þurft að vera á heimavist áður 

(þ.e. þær sem stunduðu heilsvetrarnám). Margrét segir einnig að nemendur hafi þurft að fylgja 

ströngum útivistarreglum en mikið hafi breyst frá þeim tíma.
98

 Þegar ÓDS svaraði 

spurningum sem snéru að heimavistinni kom meðal annars fram að hún hafi verið með lykil 

að húsinu og hafi því haft nokkuð frjálsan aðgang til að fara út úr húsi og koma heim. Þó áttu 

nemendur helst að vera komnir í hús í kringum ellefuleytið og láta vita ef það breyttist. Um 

helgar var aukið útivistarleyfi og minna eftirlit með ferðum nemenda, enda þeirra frítími.99  

Þessi regla hefur því breyst með árunum. Önnur regla skólanna sem gildir enn er sú að 

strákar mega ekki gista á heimavistinni. Þessi regla var í gildi í Húsmæðraskólanum Ósk, 

Húsmæðraskólanum að Laugalandi í Eyjafirði og Hússtjórnarskólanum í Reykjavík þegar 

                                                 
94 Á heimasíðu skólans í Reykjavík er rætt um skólagjöld í skólann og á heimasíðu skólans á Hallormsstað er 

hægt að sjá hver skólagjöld eru fyrir nám í skólanum. (vefslóðir í heimildaskrá). Hafa þarf fyrirvara á þessum 

kostnaði þar sem að það getur verið að það eigi eftir að uppfæra síðurnar. 
95 Sjá nánar í kafla um húsmæðrafræðsluna. 
96 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 51. 
97 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 58. 
98 Morgunblaðið,  Daglegt líf, Eins og eitt stórt heimili, 6-7.  Morgunblaðið, Rósabönd, bakstur og bútasaumur, 

13. 
99 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 67. 



  

26 

viðmælendur stunduðu þar nám.
100

 Ef stúlkur áttu til dæmis elskhuga þá mátti hann ekki gista 

þar undir neinum kringumstæðum og þannig er það enn. Það eru eflaust margar ástæður fyrir 

því. Til að mynda að ónáða ekki herbergisfélaga þess sem er í herberginu rétt eins og með 

gestagang, sem er einungis leyfður í takmarkaðan tíma. Í frásögn Ingibjargar kom fram að ef 

stúlka í skólanum var veik, þá mátti elskhugi hennar koma og vera hjá henni um kvöldið, en 

ekki gista.
101

 Það að drengir máttu ekki vera í húsinu eða gista þar gerði að verkum að 

ákveðin spenna myndaðist. Áður fyrr var það þannig, til dæmis í Húsmæðraskólanum Ósk, að 

drengir voru svo spenntir að vita hvað væri á seyði inni í skólanum að þeir reyndu að klifra 

upp í glugga eða svalir á skólanum til að heimsækja stelpurnar.
102

  

4.3. Lífið í skólanum – hefðir og siðir 

Það má segja að lífið í skólanum hafi verið frábrugðið hinu hversdagslega lífi. Það hlýtur að 

hafa verið upplifun fyrir stelpur að vera í eins stórum hópi og raun bar vitni. Þær voru saman í 

þar til gerðum verkefnum, stóran hluta dagsins, í heilan vetur eða eina önn. Um leið og þær 

gengu inn í skólann sameinuðust þær hópnum og urðu þar með hluti af honum. Það aðskildi 

þær frá öðrum hópum á meðan.
103

 Þegar frásagnir viðmælenda eru skoðaðar má sjá að þessi 

tími hafi að mörgu leyti verið frábrugðin því daglega lífi sem þær þekktu áður en þær fóru í 

skólann. Þessa tíma er minnst með mikilli hlýju og gleði. Í mörgum tilfellum virðast hóparnir 

hafi myndað með sér vinskap og í frítímum lyftu þeir sér upp með ýmsum hætti. Eins og fram 

hefur komið, var skylda í flestum skólum að vera á heimavist. Þegar Steinunn var í 

húsmæðraskólanum á Laugalandi var skylda að vera á heimavistinni og það var einnig þannig 

þegar Ingibjörg gekk í skóla. Tæpur helmingur þeirra sem voru með ÓDS í skóla voru á 

heimavistinni. Það hafði mikið að segja að vera á heimavist að mati ÓDS, geta rætt við 

samnemendur á kvöldin og fengið ráð varðandi handavinnuna hvor hjá annarri. Þegar 

höfundur spurði Steinunni hvort að hún héldi að það hafi breytt einhverju að vera á heimavist, 

sagði hún að það hafi verið skemmtilegt, að hópurinn hafi þjappast saman og verið 

samtvinnaður.
104

 

Ingibjörg hafði sömu sögu að segja en sagðist jafnframt ekki þekkja neitt annað. ÓDS 

þótti líka að það væri meiri félagsskapur að vera á heimavist og það má segja að það hafi 

                                                 
100 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 25. nóvember 2010, 64. Símaviðtal Ólafar Drafnar við 

Steinunni Gunnarsdóttur 24. nóvember 2010, 63. ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 67. 
101 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 25. nóvember 2010, 64. 
102 Óli M. Lúðvíksson, Vinsamlega sýnið prúðmennsku og eðlilegt hald í dansi - og ekkert kossaflens, 18-19. 
103 Sims og Stephens, Living Folklore, 31-41. 
104 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 24. nóvember 2010, 63. Símaviðtal Ólafar Drafnar við 

Ingibjörgu Egilsdóttur 25. nóvember 2010, 64. ÓDS, svör við spurningalista, 2. nóvember 2010, 67. ÓDS 2, 

viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 56. 
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myndast ákveðin stemning við að vera í svo nánu samneyti við aðra nemendur. Með tímanum 

hefur fyrirkomulagið samt breyst, fjöldi nemenda í hverju herbergi hefur dregist saman. Það 

voru til að mynda fjórar stelpur saman í herbergi þegar Ingibjörg og Steinunn stunduðu nám 

en það voru einungis tvær stelpur þegar ÓDS var í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur. Þá voru 

ekki öll herbergi í notkun og flestar stúlkurnar sem sóttu skólann bjuggu í Reykjavík og nýttu 

sér því ekki þennan kost.
105

  

Þegar húsmæðraskólar landsins höfðu starfað um tíma urðu til ýmsar hefðir/siðir eða 

fastir liðir. Áður en lengra er haldið er rétt að útskýra hugtökin hefð og siður. Hefð er í raun 

endurtekið ferli sem einstaklingar, það er hópar, framkvæma til að staðfesta tilvist sína sem 

hópur. Siðirnir eru þá þær athafnir sem mynda hefðina sem síðan er endurtekin eins og t.d. 

skóli sem heldur alltaf samskonar skemmtun ár frá ári. Þrátt fyrir að skemmtunin breytist í 

tímans rás, er það samt sem áður hefð, þar sem um árvissan atburð er að ræða. Hefð getur 

verið hreyfanleg og breytanleg. Ástæðan er að það er grunnurinn sem heldur áfram í 

ákveðinni samfellu eða áframhaldi. Hefð þarf að ganga mann fram af manni, eða frá einum 

skólahópi til annars, í þessu tilviki, til þess að halda áfram og deyja ekki út. Hefðir geta 

myndast fyrir tilstilli hópsins og það er ákveðið ferli sem felst í því t.a.m. það að endurtaka 

hefðina.
106

 

Þær hefðir og siðir sem tíðkuðust í húsmæðraskólunum tóku gjarnan breytingum með 

tímanum eða dóu út. Í skólunum tveimur sem standa eftir í dag hafa ýmsar hefðir haldist en 

sumar ekki, eins og eðlilegt er. Þegar litið er á sögu viðmælendanna þriggja, má sjá dæmi um 

þessa þróun. Steinunn nefndi t.a.m. hefðir sem tíðkuðust í skólanum á Laugalandi en aðrir 

viðmælendur nefndu ekki. Hún sagði að það hafi verið til siðs aðfaranótt bolludags að strákar 

úr sveitunum í kring kæmu um nóttina til að flengja stelpurnar með bolluvendi. Þar voru líka 

búin til, skorin út og steikt laufabrauð, sem var bæði siður í skólanum og almennt fyrir 

norðan.
107

 Haldnar voru kvöldvökur þegar Ingibjörg og Steinunn voru í húsmæðraskóla en 

slíkt tíðkaðist ekki þegar ÓDS var í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík. Það höfðu verið 

haldnar kvöldvökur í Húsmæðraskóla Reykjavíkur tvo föstudaga í mánuði, en þær lögðust 

síðar af.
108

 Það var ýmislegt brallað á kvöldvökunum og til að mynda sagði Ingibjörg að þá 

hafi verið sungið, spilað og lesið. Á þeim kvöldvökum, sem voru í skólanum á Laugalandi 

                                                 
105 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 51, 55. ÓDS 2, viðtal Ólafar 

Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 56. ÓDS, svör við spurningalista, 2. nóvember 2010, 67. 
106 Sims og Stephens, Living Folklore, 64-69. 
107 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 58. Símaviðtal Ólafar Drafnar 

við Steinunni Gunnarsdóttur 24. nóvember 2010, 63. 
108 Eyrún Ingadóttur, Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur í 50 ár, 62. 
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þegar Steinunn stundaði þar nám, var söngur og leikrit og nemendur útbjuggu gjarnan atriðin 

sjálfir.  

Það hefur greinilega verið mikið lagt í kvöldvökurnar í skólanum hjá Steinunni og 

Ingibjörgu. Kvöldvökur eru merkilegt fyrirbæri í sjálfu sér og voru upphaflega haldnar í 

baðstofunni á 19. öld og í upphafi 20. aldar. Þá var m.a. lesið, prjónað og sagðar sögur.
109

 

Kvöldvökurnar tilheyrðu því gamla tímanum og bændasamfélaginu. Eflaust má rekja uppruna 

kvöldvökunnar í húsmæðraskólum landsins til þeirrar þjóðernislegu hugmyndafræði sem 

skólarnir voru reistir á, eins og vikið var að í kaflanum um sögu húsmæðrafræðslunnar. Það 

má segja að með því að halda kvöldvökur hafi í raun verið að staðfesta menningarlegt 

hlutverk konunnar og stöðu í samfélaginu, að vernda gamla bændasamfélagið á tímum 

nývæðingar. Með tímanum breyttist þó merking hennar og eins og sjá má á frásögnum 

Steinunnar og Ingibjargar, var hún frekar hugsuð sem tilbreyting fyrir stúlkurnar í 

húsmæðraskólunum með tilheyrandi skemmtiatriðum. 

Það voru fleiri hefðir sem viðgengust í skólunum sem viðmælendurnir gengu í. Þó 

virðist margt af því sem tíðkaðist þegar Steinunn og Ingibjörg voru í skólunum hafa verið hætt 

þegar ÓDS gekk í sinn skóla. Ein af mögulegum ástæðum fyrir þessu er þær 

samfélagsbreytingar sem höfðu átt sér stað og breytt námsfyrirkomulag. Eftir að námið var 

stytt var e.t.v. ekki jafn miklum tíma til að dreifa til að halda skemmtanir. Annað dæmi um 

hefð eða sið sem hefur ekki staðist tímans tönn er árshátíð sem var haldin einu sinni á 

skólatímanum. Stúlkurnar máttu þá bjóða með sér strák á árshátíðina og bæði Steinunn og 

Ingibjörg nefndu að slík skemmtun hafi verið haldin þegar þær voru í húsmæðraskóla.
 

Steinunn rifjaði upp að það hefði mátt bjóða með sér á árshátíðina og að þar hefðu bæði 

stúlkur og strákar verið í fínum fötum að skemmta sér.
110

 Þegar Ingibjörg var spurð um 

skemmtanir í skólanum sagði hún:  

 

Já það voru alltaf kvöldvökur á föstudagskvöldum, það var það, innan skólans. Svo var 

haldin þessi eina skemmtun yfir veturinn utan skólans þar sem var æfður kórinn og ýmis 

skemmtiatriði komu fram, sem við æfðum náttúrulega í skólanum og skemmtum þarna. 

Ég held að það hafi verið í Alþýðuhúsinu sem þessi skemmtun var. (Ólöf: Var þetta 

einhver árshátíð eða þannig?): Eitthvað svoleiðis var það.111  

 

                                                 
109 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 3-4, 245-248. 
110 ÓDS 3, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 30. október 2010, 61-62. ÓDS 2, viðtal Ólafar 

Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 59. 
111 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 61-62. 
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Árshátíðin virðist þannig hafa verið íburðarmikil og var greinilega einn af stærstu viðburðum 

vetrarins. Lengi vel var líka haldin árshátíð í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, í febrúar eða mars. 

Var sú skemmtun árleg og þá máttu stúlkurnar bjóða strák í heimsókn til sín.
112

 Þegar ÓDS 

gekk í skólann var einn af hápunktunum hjá nemendum að fara í leikhús og út að borða og 

töluverð spenna var fyrir því að fara.
113

 Það má leiða líkur að því að sú skemmtun hafi komið 

að hluta til í staðinn fyrir árshátíðina sem haldin var áður. 

 Það eru tvær hefðir sem eru ennþá í gildi í dag og voru í gildi þegar Steinunn og 

Ingibjörg gengu í húsmæðraskóla. Annar þessara tveggja siða eru foreldraboðin svokölluðu en 

þau hafa reyndar ekki verið kölluð sama nafninu í skólunum þremur. Markmiðið með þeim er 

þó það sama, að bjóða fólki í mat.
114

 Þegar Ingibjörg var í skólanum var slíkt boð haldið og  

mátti þá bjóða einhverjum nákomnum í mat en hins vegar var engin handavinnusýning.
115

 

Þessu var eins farið þegar ÓDS var í skólanum í Reykjavík en í Húsmæðraskólanum á 

Laugalandi í Eyjafirði var þessu öðruvísi háttað. Þar var boðið í jólaboð og í stað þess að 

bjóða ættingjum var fólki af nálægum sveitabæjum boðið í mat en það var engin 

handavinnusýning þá.
116

 Foreldraboðin í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur hétu áður 

mæðradagar en var breytt þegar jafnréttisbaráttan var hafin. Boðin voru jafnframt haldin til 

að fjölskyldur stúlknanna fengju að kynnast því sem fór fram í skólanum.
117

 Haldin voru tvö 

boð þegar ÓDS var í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík, eitt fyrir hóp A og hitt fyrir hóp B. Í 

því boði sem var haldið þegar ÓDS fékk að bjóða gestum (hópur B), var hlaðborð með 

allskyns réttum sem nemendur matreiddu sjálfir og svo var boðið upp á eftirrétti. Sá hópur 

sem hélt boðið (hópur B í þessu tilviki) fékk að sitja til borðs með gestum sínum en hópur A 

þjónaði til borðs og var með svuntu á sér.
118

 Þá var einnig sett upp smá handavinnusýning 

fyrir gesti nemenda.  

 Opna húsið undir lok skólans er hin hefðin sem hefur haldist. Segja má að sú hefð sé 

einhverskonar uppskeruhátíð. Þetta er nokkuð sem að Ingibjörg, Steinunn og ÓDS nefndu 

allar, þrátt fyrir að þær hafi ekki notað orðin „opið hús“. Þessi viðburður fólst í því að hver 

sem vildi gat mætt í húsið og þá var afraksturinn, allt sem hafði verið prjónað, saumað og 

framleitt, til sýnis fyrir gesti og gangandi. Fyrrum nemendur skólans hafa lengi verið duglegir 

                                                 
112 Eyrún Ingadóttur, Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur í 50 ár, 62. 
113 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 70. 
114 Allir viðmælendur nefndu það sama. 
115 ÓDS 3, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 62. 
116 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 69. Símaviðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 

24. nóvember 2010, 63. 
117 Eyrún Ingadóttir, Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur í 50 ár, 62-65. 
118 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 69. 
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að kíkja á opna húsið.
119

 Þar geta menn líka keypt sér aðgang að hlaðborði með kökum, kaffi 

og kakói og svo er leyfilegt að fara í skoðunarferð um húsið að auki.
120

 Með því að halda opið 

hús gátu og geta þeir gestir sem koma, skoðað handavinnu nemenda til að sjá hversu öflug 

starfsemi fer fram í skólunum. Viðburðurinn hefur sjálfsagt líka verið haldinn til að kynna 

skólanna fyrir almenningi og til að laða að hugsanlega nemendur. 

Ljóst er, að ýmsar hefðir og siðir hafa verið hluti af námi í húsmæðraskólum landsins. 

Dvöl í húsmæðraskóla hefði eflaust verið aðeins frábrugðnari ef að þessara hefða/siða hefði 

ekki notið við, þar sem að segja má að hefðir, siðir og skemmtanir glæði hversdaginn 

merkingu og tengi hópa nánar saman.
121

 

4.4. Kennslan fyrr og nú  

Þegar kom að náminu í húsmæðraskólunum, skorti ekki verkefni né kennslugreinar. Í 

umræðum þingmanna um húsmæðrafræðslu árið 1938 ræðir Bjarni Ásgeirsson um 

námsgreinar skólanna og segir m.a. að einhver takmörkun þyrfti að vera á því hvað ætti að 

kenna nemendum skólanna á þeim stutta tíma sem þeir hefðu. Hann taldi að kröfurnar til 

námsins og námsgreinanna þyrfti að takmarka og að þær þyrftu að vera raunhæfar.122 Það var 

samt sem áður af nógu að taka í náminu. Stúlkurnar þurftu að vinna hröðum höndum til að ná 

að sinna öllum þeim verkefnum sem ætlast var til að þær leystu. ÓDS ræddi um það að hafa 

fundið fyrir álagi á námstímanum. Eins og áður hefur komið fram, hélt ÓDS úti bloggi á 

meðan á náminu stóð. Í nánast hverri færslu kemur fram hversu mikið var að gera. Í einni 

færslunni segir til að mynda:  

 

Það gengur allt vel hérna eins og venjulega. Alltaf nóg að gera samt og verkefni sem ég 

þarf að flýta mér að klára og skila. Eins og er er ég að gera ullarpeysuna og klára 

vöggusett nr. 2. Ég var líka að byrja í harðangri og klaustri fyrir helgi og ég verð líka í því 

eftir skipti í mars. Það er ekkert sérlega mikið búið að gerast í vikunni, bara sama rútínan 

en það er ótrúlegt hvað tíminn líður hratt hérna, vikan líður eins og einn dagur og helgin 

eins og klukkutími. Það er rosalega gaman hérna samt og ég trúi varla að ég sé að verða 

hálfnuð með önnina.123  

 

                                                 
119 Það kom í það minnsta fram í frásögn ÓDS. Hún sagði að það hefði verið sín reynsla af Hússtjórnarskóla 

Reykjavíkur þegar hún hefur mætt þangað sjálf og að hún hafi einnig heyrt menn ræða um það. 
120 ÓDS, svör við spurningalista, 2. nóvember 2010, 70. Morgunblaðið, Rósabönd, bakstur og bútasaumur, 13. 

Það kom einnig fram í frásögn ÓDS að fyrrum nemendur væru duglegir að mæta.  
121 Sims og Stephens, Living Folklore, 66. 
122 Alþingistíðindi 1938, bindi B-C, umræður um samþykkt lagafrumvörp, 536.  
123 ÓDS, husmodir.blog.is, Vikan sem leið, 72. 
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Það var ekki í boði að vera með kæruleysi í skólanum, þar sem að verkefnin voru mörg og 

tíminn af skornum skammti. Nemendur upplifðu þó mismikið álag en það fór eftir hverjum og 

einum. Steinunn fann hvorki fyrir stressi né álagi í skólanum og telur ástæðuna vera þá að 

henni hafi verið ætlað að vinna þessi verkefni í skólanum. Ingibjörg fann ekki heldur fyrir 

álagi í skólanum og þótti allt ganga mjög vel fyrir sig.
124

 Eins og sjá má fer það vissulega eftir 

hverjum nemanda hvernig þeir upplifðu námið, og þeim verkefnum sem því fylgdi, hvort 

þeim þótti það erfitt eða viðráðanlegt. 

Í upphafi skólatímans var nemendum skipt í tvo hópa en svo skiptu þeir um verkefni, 

þegar skólinn var hálfnaður, svo að allir nemendur fengju að kynnast þeim námsgreinum sem 

voru í boði. Ingibjörg sagði að þegar hún var í Húsmæðraskólanum Ósk, hafi nemendum 

verið skipt í tvo hópa, annar hópurinn byrjaði í matreiðslu og þrifum en hinn hópurinn var í 

vefnaði og handavinnu. Það skipti máli í hvorum hópnum nemendur byrjuðu, að því er virðist. 

Ingibjörg sagði að allir hafi fengið að taka þátt: 

 

Nema það að þær sem fóru fyrst í handavinnu þær voru ekki í slátri um haustið sko 

(hlær). (Ólöf: En var eitthvað annað um vorið þá, sem var kannski frekar þá?): Nei það 

var ekkert annað um vorið held ég.125 

 

Það virðist því hafa verið eftirsóknarvert að einhverju leyti að byrja í matreiðslu þegar námið 

var heilan vetur, þar sem að minna var um árstíðabundna matargerð á vorin. Steinunn byrjaði 

einnig í matreiðslu og fékk meðal annars að búa til laufabrauð, piparkökuhús og 

jólasmákökur.
126

 ÓDS fór í skólann eftir áramót og því var ekkert um sláturgerð eða 

jólabakstur en henni fannst hún ekki hafa misst af neinu. Hún nefndi þó að hana hefði langað 

til að taka slátur en að í skólanum hafi samt sem áður verið sultað og elduð kjötsúpa, þrátt 

fyrir að það hafi kannski talist til haustverka hér áður.
127

  

Þær námsgreinar sem voru kenndar í skólunum voru margar en breyttust þó samhliða 

breyttum lífsháttum. Sem dæmi má nefna að þegar Steinunn var í húsmæðraskólanum á 

Laugalandi, var kennd háttvísi og söngur en sú námsgrein var ekki kennd þegar ÓDS fór í 

Hússtjórnarskóla Reykjavíkur.
128

 Ingibjörg og Steinunn lærðu líka fleiri bókleg fög heldur en 

tíðkast í dag. Til að mynda lærði Ingibjörg íslensku og heilsufræði og Steinunn íslensku og 

                                                 
124 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 25. nóvember 2010, 64. 
125 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 51. 
126 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 58. Símaviðtal Ólafar Drafnar 

við Steinunni Gunnarsdóttur 24. nóvember 2010, 63. 
127 ÓDS, svör við spurningarlista, 2. nóvember 2010, 66, 68 og 69. 
128 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57, 59. 
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uppeldisfræði sem ÓDS gerði ekki.
129

 Þau fög sem allir viðmælendur nefndu voru hins vegar 

næringarfræði, handavinna, vefnaður, þrif og matreiðsla en annað hefur tekið breytingum.  

Skóladagarnir voru misjafnir eftir því í hvaða hópi nemendur voru í en samt sem áður 

voru þeir svipaðir í grunninn. Til samanburðar verður sett upp ímynduð stundatafla sem 

byggð er á frásögnum Steinunnar og ÓDS, sem lýsir nokkurn veginn einum degi í skólanum. 

Ingibjörg treysti sér ekki í slíkt sökum þess hversu langt var um liðið. Því verður aðallega 

stuðst við bóklegar heimildir til að lýsa einum degi í skólanum hjá henni. Einnig verður 

lítillega stuðst við frásögn Ingibjargar eins og til dæmis hvaða námsgreinar voru kenndar.  

 

 Einn dagur í Húsmæðraskólanum Ósk á Ísafirði
130

 

7:00 Vaknað og búið um rúm. Allir klæða sig og hafa sig til.  

7:45 Morgunsöngur og þá er sunginn einn sálmur. 

8:00 Borðaður hafragrautur og farið í bóklega tíma, t.d. íslensku.  

9:00 Verkleg kennsla hefst. Til dæmis að sauma dúka og barnaföt eða prjónað. 

10:00-10:15 Drukkið te og boðið upp á smávegis hressingu. 

12:00-13:00 Hádegisverðarhlé. Boðið upp á heitan rétt og e.t.v. spónamat.  

13:00 Verkleg kennsla hefst aftur og stendur til 15:30. 

15:30-16:00 Miðdegiskaffi – boðið upp á kökur og annað bakkelsi. 

16:00-17:00 Einn bóklegur tími, t.d. búreikningur. 

17:00-19:00 Frítími (nema fyrir þær sem sjá um matinn). Til dæmis unnið að handavinnu. 

20:00-22:00 Handavinnutímar eða frjáls tími (eftir hópum). 

22:30 Allir fara að sofa. 
 

Einn dagur í Húsmæðraskólanum á Laugalandi í Eyjafirði131
 

 

 

  

                                                 
129 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 51. ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar 

við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57. ÓDS, svör við spurningarlista 2. nóvember 2010, 68. 
130 Þessar upplýsingar eru m.a. fengnar héðan: Kristján Jónsson, Húsmæðraskólinn Ósk á Ísafirði 1912-1962, 56- 

57. Einnig tekur höfundur mið af frásögn Ingibjargar í hvívetna. 
131 Tekið er mið af frásögn Steinunnar þegar settur var upp einn dagur í skólanum. ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar 

við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57-58. Einnig notaðist höfundur að hluta til við þessa heimild: 

Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939, Ársskýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi, 15-16, 36. 

7:00  Allir vakna og klæða sig, hafa sig til og búa um rúmið.  

7:30-8:00 Morgunmatur, t.d. brauð með áleggi og te, hafragrautur eða vellingur. 

8:00 Bókleg kennsla hefst, næringarefnafræði eða íslenska. 

10:00-10:15 Morgunhressing, boðið upp á ávexti, kex með áleggi og mjólk. 

12:00-13:00 Hádegismatur og frágangur. Boðið upp á t.d. fisk og spónamat í eftirrétt. 

13:00  Verkleg kennsla hefst, t.d. krosssaumur, prjóna sokka eða vefa. 

15:00  Miðdegiskaffi, kökur (t.d. brúnkaka) og fleira. Kaffi, vatn eða mjólk með. 

17:00 Frjáls tími. Unnið að verkefnum. Sbr. að klára að sauma dúk eða skírnarkjól. 

19:00-20:00 Kvöldmatur, oftast afgangar frá hádeginu og svo frágangur eftir borðhald. 

20:00  Útivistarleyfi lýkur. Nemendur vinna verkefni og hlusta t.d. á lestur. 

23:00  Allir fara í háttinn. 
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                       Einn dagur í Hússtjórnaskólanum í Reykjavík
132

 

 

Þau gögn sem hér um ræðir, bæði heimildir og vitnisburð viðmælenda, er hægt að bera saman 

til að draga upp einhverja mynd af náminu en þó með ákveðnum fyrirvara. Ef til vill má sjá 

mun á þessum dögum þar sem drjúgt tímabil er á milli námstíma viðmælenda. Þó verður að 

hafa í huga að þessi uppsetning er ekki alveg nákvæm og þessi eini dagur er að nokkru leyti 

ímyndaður út frá þeim gögnum sem til staðar eru. Það sem hefur breyst er t.d. að þegar 

Ingibjörg var í Húsmæðraskólanum Ósk tíðkaðist að syngja morgunsöng en sá háttur var ekki 

hafður á þegar Steinunn og ÓDS voru í skóla. Hjá Steinunni og Ingibjörgu var boðið upp á 

morgunhressingu en slíkt var ekki í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík þegar ÓDS var þar. 

Útivistartíminn hefur líka breyst eins og rætt var um hér framar. Svefntímanum hefur seinkað 

eitthvað milli ára. ÓDS hafði styttri tíma til að borða morgunmat en Steinunn og Ingibjörg. Þá 

var líka morgunkorn komið til sögunnar, sem er nokkurskonar skyndibiti. Að öðru leyti 

virðist uppsetning námsins í það heila vera svipuð í skólunum þremur. Það gæti verið að svo 

sé vegna þess að grunnurinn að náminu hefur e.t.v. verið með svipuðu fyrirkomulagi í öllum 

skólunum.  

Af framangreindum upplýsingum má draga þá ályktun að húsmæðraskólar hafi boðið 

upp á mjög víðtæka kennslu, bæði bóklega og verklega. Í þessum skólum lærðu stúlkur og 

ungar konur allt sem snéri að vettvangi þeirra í lífinu á þeim tímapunkti og fyrir framtíðina. 

Það er allt frá því að elda, sauma og sinna uppeldi barna og til þess að læra hvernig ber að 

haga sér í daglegu lífi sem og við sérstök tilefni. Námið og dagarnir í skólanum virðast líka 

hafa verið með mjög svipuðu fyrirkomulagi. Í dag er nám í húsmæðraskóla þó meira miðað út 

frá báðum kynjum, kennslugreinar færri en áður en engu síður er námið víðtækt.  

                                                 
132 Tekið er mið af frásögn ÓDS við uppsetningu á einum degi í skólanum, einnig: ÓDS, husmodir.blog.is, 

Halló, 71-72. Tekið er mið af fimmtudegi í skólanum. 

7:00-7:45 Allir vakna, klæða sig og hafa sig til fyrir skólann. 

7:45-8:15 Morgunverðarhlaðborð. Morgunkorn, grautur, kex ofl. Síðan er gengið frá. 

8:20-12:00 Einn hópur þrífur húsið, þurrkar af, ryksugar og skúrar en hinn eldar. 

12:00-13:00 Hádegismatur. Forréttur, aðalréttur og eftirréttur ásamt meðlæti. 

13:00-15:00 Annar hópur fer í handavinnu, t.d. eru flíkur saumaðar eða peysa prjónuð. 

Hinn hópurinn fer í vefnað. Engin bóklegur tími þennan daginn. 

15:00-15:30 Miðdegiskaffi. Boðið upp á kökur, brauð ofl. Vatn, mjólk eða kaffi að drekka. 

15:30-16:30 Haldið áfram með handavinnutímann eða vefnaðinn. 

16:00-17:30 Skóla lokið – allir fara til síns heima. Fara t.d. að sinna heimavinnunni. 

17:30-19:00 Nemar á heimavist sitja saman í sjónvarpsherberginu, prjóna, sauma ofl. 

19:00-19:30 Kvöldmatur. Nemendur á heimavist fá sér afganga eða útbúa sér eitthvað 

annað að borða. 

19:30-23:00 Unnið í heimavinnunni, farið í heimsókn eða annað því um líkt. 

23:00-00:00 Nemendur á heimavist fara einn af öðrum í háttinn. 
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4.5. Viðhorf til skólans og námsins, innan og utan skóla 

Ýmis viðhorf voru uppi til húsmæðraskóla landsins og þess náms sem þar var boðið upp á. 

Áður fyrr hefur að öllum líkindum þótt fínt að stunda nám í slíkum skóla og öðlast ákveðna 

sérmenntun á því sviði. Námið opnaði mörgum stúlkum tækifæri til almennrar menntunar og 

aukinnar kunnáttu. Það þótti almennt öfundsvert að læra þau fög sem þar voru kennd. Konur 

eða stúlkur sem höfðu gengið í húsmæðraskóla hafa mjög líklega þótt góður kvenkostur fyrir 

karlmenn og leiða má að því líkur að þær hafi almennt verið taldar myndarlegar húsmæður að 

skóla loknum. Slík viðhorf má gjarnan finna í minningargreinum um konur sem voru 

húsmæðraskólagengnar.
133

 Strákar voru oft á tíðum forvitnir að vita hvað færi fram í 

húsmæðraskólunum, t.d. hvað væri þar kennt, en líka til að kynnast stelpunum í slíkum 

skólum. Seinna eða á áttunda áratugnum breyttist viðhorf til skólanna algjörlega og vinsældir 

skólanna dvínuðu. Það var allt í einu hallærislegt að fara í húsmæðraskóla og sjónarmið 

skólanna þóttu úrelt.
134

  

 Þegar Ingibjörg fór í húsmæðraskóla var mikið sótt í skólana og það var fullt í skólann 

árið sem hún fór. Það má því álykta að skólinn hafi verið vinsæll þá. Aðspurð um námið sagði 

Ingibjörg að það hafi staðist væntingar sínar, að ekkert hafi vantað og að sér hafi þótt gaman 

að læra. Hún heyrði jafnframt einungis jákvæð viðhorf um námið meðal skólasystra sinna.
135

 

Steinunn var einnig mjög ánægð með námið, þótti ekki vanta nein fög og nefndi þær 

námsgreinar sem hún lærði í skólanum. Steinunn stundaði nám um það leyti sem 

rauðsokkurnar voru að fara á stjá og áhugavert er að heyra frá henni hversu áberandi umræður 

um þau mál voru þegar hún var í skólanum.  

Að Steinunnar mati var vinsælt að fara í húsmæðraskóla, á þeim tíma sem að hún fór 

þangað og læra það sem þar var kennt. Hún varð ekki mikið vör við Rauðsokkabyltinguna en 

aðspurð hvort hún vissi hvernig aðsóknin hafi verið eftir að hún fór í skólann, þá sagði hún 

hana hafa farið mjög dvínandi. Þegar Steinunn var í skólanum árið 1971 voru nemendur 35, 

síðan 22 árið eftir og 17 árið 1973, þegar vinkona hennar sótti nám við skólann. Loks 

útskrifuðust einungis sjö úr skólanum árið 1975 og þá var námið lagt niður. Það er alveg 

                                                 
133 Sem dæmi má nefna eftirfarandi minningargreinar: Hulda Ólafsdóttir, um Sigrúnu Eyrbekk, 35. 

Ingibjörg/Imma, um Ingibjörgu Guðmundsdóttur, 46-47. Erna og Guðný, um Helgu Kristinsdóttur, 34. Hjördís 

Þorleifsdóttir, um Hrefnu Pétursdóttur, 35. Saumaklúbburinn Hávellurnar, um Þóru Björnsdóttur, 62. Jón Níels, 

Þorgeir Ingi ofl, um Huldu Júlíönu Sigurðardóttur, 37. Gunnar Benediktsson, um Hjálmfríði Ólöfu 

Þorsteinsdóttur, 22. 
134 Fjallað var ítarlegar um þetta í kaflanum um sögu húsmæðrafræðslunnar. 
135 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 50-51. 
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greinilegt að vinsældir skólans drógust allverulega saman og Steinunni þótti skrýtið hversu 

hratt þessi breyting átti sér stað.
136

 

Þegar ÓDS ræddi um námið, hafði hún orð á því hversu ánægð hún hafi verið með 

námsfyrirkomulagið og henni þótti það standast sínar væntingar. Hún taldi sig hafa lært meira 

en hún hélt að hún myndi gera. T.d. lærði hún að fægja silfur. Þegar hún fór í skólann, vorið 

2007, voru sem kunnugt er aðeins tveir skólar eftir og þá þótti henni viðhorfin til námsins hafi 

verið mjög jákvæð. Hún taldi að fólki hafi þótt þetta spennandi en fannst líka áberandi að það 

hafi ekki vitað að það væri enn starfandi húsmæðraskóli á landinu, hvað þá tveir. Það fólk 

sem hún ræddi við var oft ekki meðvitað um hvernig náminu væri háttað í slíkum skóla en var 

forvitið að vita meira.
137

  

 Nám í Húsmæðraskóla þótti því vinsælt á árum áður og bæði Ingibjörg og Steinunn 

sögðu að það hafi þótt flott að stunda nám í húsmæðraskóla á þeim tíma sem þær sóttu 

skólann. Viðhorfin breyttust svo eins og kunnugt er. Það má segja að vinsældir skólanna og 

námsins hafi almennt, eftir þann tíma, farið mjög dvínandi. Í seinni tíð hafa vinsældir námsins 

í Reykjavík þó færst í aukanna, skólarnir eru fullsetnir og ekki hægt að veita öllum þeim sem 

sækja um, skólavist. Þegar ÓDS sótti um skólavist, þurfti hún t.a.m. að sækja um með góðum 

fyrirvara til að fá inngöngu.
138

 Það má því í raun segja að vinsældirnar hafi fylgt ákveðinni 

hringrás í tímans rás. 

4.6. Matreiðsla og matarhættir fyrr og nú  

Það hefur orðið mikil breyting á matarháttum og hreinlæti á Íslandi. Áður fyrr var hreinlæti 

Íslendinga verulega ábótavant. Meðhöndlun þeirra á matvælum var heldur ekki eins og best 

var á kosið. Það varð mikil breyting á seinni hluta 19. aldar þegar sápan kom til sögunnar fyrir 

almenning. Þó var hreinlæti Íslendinga enn ábótavant í upphafi 20. aldar, eins og fram kemur í 

grein Halldórs Laxness „Um þrifnað á Íslandi“.
139

 Það sem hefur líka án efa breytt miklu í 

þessum efnum, voru húsmæðraskólarnir. Í þeim lærðu stúlkur að meðhöndla matvæli rétt og 

lærðu að setja saman máltíð m.t.t. næringagildis, alveg frá grunni. Þær lærðu einnig um þrif 

og hreinlæti; hvort tveggja mikilvægt fyrir heilsu fólks. Þær hafa eflaust getað tekið þá 

þekkingu með sér inn á heimilið og bætt hag og heilsu fjölskyldunnar. Slík áhrif hafa síðan 

örugglega skilað sér út í samfélagið. Það sjónarmið að húsmæðraskólarnir hafi bætt hag 

                                                 
136 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 55, 61. 
137 ÓDS, svör við spurningarlista 2. nóvember 2010, 66. 
138 ÓDS, svör við spurningarlista 2. nóvember 2010, 66.  
139 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir, 32-33. Halldór Laxness, Alþýðubókin, 70-86.  
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landsmanna með því að kenna hreinlæti, betra mataræði og stuðlað að öruggara lífi fyrir vikið, 

hefur komið fram víða.
140

  

Í dag er orðin mikil vitundarvakning um heilsu og heilsufar fólks. Fólk er almennt 

meðvitaðra um heilbrigða lífshætti en áður og meira er hugsað um holdafar og kjörþyngd. Það 

þykir m.a. eftirsóknarvert að vera í „réttum“ holdum. Á sama tíma er offita mikið vandamál 

víða. Það er mikið úrval af fæðutegundum til í dag og ýmsar stefnur í matreiðslu hafa haslað 

sér völl. Skyndibitamenningin ruddi sér til rúms á sínum tíma og olli þar með miklum 

breytingum. Smám saman varð mun meira úrval af tilbúnum og unnum mat, til að flýta fyrir 

matreiðslu í hraða nútímans, eins og rætt var í kaflanum um þjóðfélagsþróun á Íslandi. 

Þessi þróun virðist hafa komið í kjölfar nútímavæðingar og án efa með aukinni áherslu á 

tímann, sem dýrmætra gæða. Það virðist enginn hafa tíma til þess að elda í dag, því tíminn er 

verðmætur í nútíma samfélagi og virðist vera af skornum skammti. Menn eru stöðugt í 

tímaþröng, alltaf á síðustu stundu, og því hafa atriði eins og eldamennska breyst.
141

 

Með hnattvæðingunni fór að bera meira á innfluttum fæðutegundum og erlendri 

matargerð hér á landi og þær runnu saman við íslenska matargerð, eins og gerst hefur víðar. 

Það varð til þess að upprunaleiki bæði hvað varðar matreiðslu og hráefni varð ekki eins skýr 

og er þessi þróun kölluð „glocalization“.
142

 Seinna varð meiri vilji til þess að sporna gegn 

þessari þróun sem hafði átt sér stað, bæði gegn skyndibitamenningunni og hnattvæðingunni, 

og þá urðu til ýmis samtök og hreyfingar á borð við „slow food“. Tilvist þeirra samtaka snýst 

um að hægja á eða slaka á í hraða nútímans, þar sem allt þarf að gerast núna strax og fólk 

finnur fyrir stressi.
143

 Það er skýr munur á milli „slow food“ menningarinnar annars vegar og 

skyndibitamenningar eða „fast food“ hins vegar. Það má segja að skyndibitamenningin 

einblíni meira á framtíðina og tímann fremur en að vera hér og nú en „slow food“ 

hugmyndafræðin snýst meira um það að elda í hægum takti.
144

  

Með verkefninu „Beint frá býli“ hefur sjónum verið beint að því að allt fæðukerfið sé 

sýnilegt og það er í raun hluti af „slow food“ hugmyndafræði. Þannig veit fólk hvaðan 

                                                 
140 Gerður Pálsdóttir húsmæðrakennari ræðir m.a. um þetta í grein í Morgunblaðinu frá 1986. Þar segir einnig að 

sú þekking sem nemendur fengu, hafi e.t.v. átt þátt í því að sigrast á sjúkdómum eins og sullaveiki. Gerður 

Pálsdóttir, Hússtjórnarkennsla fyrr og nú og gildi hennar, 14. 
141 Rætt er um þessa þróun og mögulega lausn á henni hér: Flammang, The Taste for Civilization, 25-39.  
142 Með þessu hugtaki er átt við það þegar staðbundinn og hnattvæddur matargerð rennur í eitt. Sjá grein 

Matejowsky, SPAM and Fast-food „Glocalization“, 37-38. 
143 Tam, Slow Journeys: What does it mean to go Slow, 209. 
144 Þessa setningu fæ ég að láni frá matreiðslubókinni Eldað í hægum takti eftir Joanne Glynn en 

hugmyndafræðin á bak við þá bók er einmitt í takt við „Slow Food“ samtökin. Tam, Slow Journeys: What does it 

mean to go Slow, 214. Á heimasíðu Slow Food má sjá hver markmið samtakanna eru .(vefheimild). Slow 

Journeys: What does it mean to go Slow, 210, 215. Sjá einnig nýlega MA-ritgerð Jón Þórs Péturssonar „kryddar 

sig sjálft“ sem fjallar um m.a. um Slow Food og staðbundin matvæli. 
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maturinn kemur og hvernig hann er unnin.
145

 Þessar breytingar hafa haft mikil áhrif á fæðuval 

og matarhætti fjölmargra landa og þar með talið Íslendinga. Lífrænt ræktaður matur hefur 

einnig náð útbreiðslu á Íslandi og þær búðir sem selja lífrænar vörur og mat verða sífellt fleiri. 

Á veraldarvefnum má einnig finna margar vefsíður með uppskriftum og upplýsingum um 

lífrænan mat og hráefni.
146

 Grænmetisfæði tengist oft þeim flokki og veitingastaðir sem bjóða 

upp á lífrænt ræktaðan mat eru gjarnan grænmetisstaðir.  

 Tvær af þeim námsgreinum sem kenndar hafa verið í þeim húsmæðraskólum sem um 

ræðir, eru matreiðsla og næringarfræði. Áður var það þannig að nemendur fengu blöð til að 

skrifa upp þær uppskriftir sem unnið var með og þá var oftast stuðst við a.m.k. eina 

matreiðslubók. Þegar Steinunn var á Laugalandi var því þannig háttað.
147

 Ingibjörg sagði frá 

því að í skólanum hafi verið stuðst við bók Helgu Sigurðardóttur Matur og drykkur
148

. 

Stúlkurnar í skólanum skrifuðu upp uppskriftir úr bókinni og elduðu eftir henni líka. Þær 

fengu ekki eintak en Ingibjörg sagðist hafa keypt bókina síðar.
149

 Í dag vinna nemendur með 

uppskriftabækur, ljósrit og bæklinga, skrifa upp skipulag matseðilsins og örfáar uppskriftir 

eftir kennaranum. Mikið hefur breyst í matreiðslunni frá stofnun skólanna samhliða öðrum 

samfélagsbreytingum. Það virðist líka vera ákveðin togstreita milli kynjanna í þessum efnum, 

þ.e. matreiðslunni. Þrátt fyrir að karlmenn taki aukinn þátt í eldamennsku heimilisins og 

öðrum heimilisverkum, þá virðist það ennþá vera að mestu leyti lenda á herðum konunnar að 

elda fyrir fjölskylduna ásamt fleiru því sem tengist einkasviði heimilisins.
150

 Matur tengist ást 

og næringu og það er tengt við konur. Í mörgum tilvikum er það líka konan sem bæði eldar og 

sér um börnin og vinnur því jafnvel færri stundir úti á vinnumarkaðnum.
151

  

Ingibjörg ræddi um þær breytingar sem hafa orðið á matarháttum í gegnum tíðina. Það 

sem henni finnst aðallega hafa breyst er að það er hægt að fá allt tilbúið úti í búð eins og t.a.m. 

kjötfars. Hún sagði að áður fyrr hafi allt verið gert frá grunni en að tíðarandinn sé annar í dag. 

Sjálf eldaði hún heita máltíð tvisvar sinnum á dag og hafði stundum spónamat í eftirrétt.
152

 

Eftir að börnin hennar fóru að heiman þá breytti hún þessu og þá var haft eitthvað léttara í 

hádeginu en heit máltíð á kvöldin.
153

 Því má segja að hún hafi smám saman breytt 

                                                 
145 Sjá einnig heimasíðu Beint frá býli til að fræðast um félagið. 
146 Sem dæmi má nefna heimasíður fyrirtækjanna Maður lifandi og Yggdrasill.(vefheimild). 
147 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 24. október 2010, 63. 
148 Helga Sigurðardóttir, Matur og drykkur. 1-499. 
149 Símaviðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 25. október 2010, 64. 
150 Um þetta er rætt í þessari grein frá 2010: Una Sighvatsdóttir, Vinna minna en rífast meira um húsverkin, 2. 
151 Þetta kemur t.d. fram í: DeVault, Conflict and Deference, 240-243, 249.    
152 Með orðinu spónamatur er t.a.m. átt við súpur, grauta eins og ávaxtagraut og fleira slíkt. Það má í raun segja 

að þetta sé eftirréttur. 
153 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 54. 
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matarvenjum heimilisins í takt við þær breytingar sem urðu í samfélaginu. Steinunn hafði 

mjög svipaða sögu að segja: 

 

En það var náttúrulega kannski meira þá svona unnið allt frá grunni í sambandi við 

matargerð. Ekki verið að kaupa eitthvað tilbúið út í búð. Það var bara gert allt frá grunni 

maður lærði þetta alveg, gerði allt frá grunni.154 

 

 Það hefur því margt breyst með hraða nútímans og með tilkomu skyndibitafæðis. Steinunn 

segist alltaf elda á kvöldin og sjaldan kaupa tilbúin mat. Henni þykir vera mikið um að fólk 

kaupi bara einhvern mat sem er t.d. hægt að stinga í örbylgjuofninn. Hún segir að svona hafi 

þetta ekki verið áður, nema í örfáum tilfellum.
155

 Þegar ÓDS var í skólanum í Reykjavík 

elduðu nemendur mat frá ýmsum tímabilum eins og t.d. mat sem þekkist á íslenskum 

heimilum sem og á veitingahúsum. Hún nefndi sem dæmi plokkfisk, lasagna og mexíkanskar 

pönnukökur. Nemendur elduðu einnig súpur og grauta og bökuðu kökur. Því má segja að það 

hafi verið unnið með bæði nýja og gamla tímann í eldhúsinu. ÓDS nefndi það sérstaklega að 

hópurinn hafi eldað flest allan matinn frá grunni, eins og t.d. fiskibollur, þrátt fyrir að þetta 

hafi verið árið 2007 og það þótti henni merkilegt.
156

 Það má segja að aðstæður á Íslandi hafi 

breyst mikið með efnahagshruninu, haustið 2008. Matargerð virðist ekki hafa farið varhluta af 

þeim breytingum sem urðu í kjölfarið. Steinunn sagðist telja að matreiðsla og matarhættir hafi 

tekið breytingum á undanförnum árum. Henni þykir margt hafa breyst eftir efnahagshrunið, 

að fólk sé núna farið að gera meira sjálft líkt og áður tíðkaðist við matargerð. Hún nefndi 

dæmi um þetta eins og sláturgerð, berjatínslu, sultugerð og að taka upp rabbabara og að 

almennt sé farið að gera meira úr hráefninu.157 ÓDS telur að aukning hafi orðið í sláturgerð, 

prjóni og í því að sulta.
158

 Það virðist vera að ákveðin matargerð og verkhættir, sem tíðkuðust 

áður, hafi gengið í endurnýjun lífdaga eftir efnahagshrunið þó erfitt sé að sanna það með 

óyggjandi hætti. Það er orðin mikil hugarfarsbreyting meðal fólks, með versnandi efnahag, og 

þetta virðist vera liður í því.  

 Höfundur ræddi við Steinunni og Ingibjörgu um breytingar sem hafa orðið á 

hugmyndum um heilsu og holdafar í gegnum árin. Þær voru spurðar hvort að það hafi verið 

rætt um holdafar og mataræði í skólanum þegar þær stunduðu nám. Ingibjörg kannaðist ekki 

                                                 
154 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57. 
155 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 60. 
156 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 68. 
157 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 60. 
158 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 66. 
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við umræðuna um holdafar í skólanum en sagði að rætt hafi verið um hollt mataræði.
159

 

Steinunn kannaðist ekki heldur við þessa umræðu um holdafar, hvorki af hálfu kennara né 

nemenda og telur að þetta æði hafi ekki verið byrjað þá. Hins vegar hafi verið eitthvað rætt 

um hollustu í næringarefnafræðinni.
160

 Þegar ÓDS var í skólanum þá var meira rætt um slík 

málefni eins og kjörþyngd eða BMI stuðul og aðeins um átraskanir. Í svörum hennar kom 

fram að hún teldi líkamsímynd og holdafar vera meira í umræðunni í dag en áður, þrátt fyrir 

að það hafi ekki endilega verið mikið rætt um holdafar og líkamsímynd í skólanum.
161

 Þessar 

umræður og krafa um kjörþyngd og ákveðið útlit eru í raun hluti af breyttu hugarfari sem 

hefur þróast með breyttum lífsstíl í hinum vestræna heimi og þeim breytingum sem orðið hafa 

á matarháttum á undanförnum áratugum. 

4.7. Tæknibreytingar og heimilið 

Tæknin ruddi sér smám saman til rúms eftir iðnbyltinguna. Með tækninni breyttist starf 

húsmæðra til muna og auðveldaði störf þeirra með ýmsum hætti. Ingibjörg er fædd snemma á 

20. öld og hefur því upplifað margar tæknibyltingar. Sú tækninýjung sem að henni þótti 

standa upp úr af þeim öllum, í gegnum árin, er þvottavélin. Henni þótti mikill munur að geta 

þvegið í vél. Hún nefndi einnig hrærivél ásamt fleiru: 

 

Jájá ég var fyrst með kolaeldavél og svo fékk ég olíukynta eldavél. Svo kom 

rafmagnseldavélin, það var nú alveg geysilegur munur líka  en ég myndi segja að 

þvottavélin hafi staðið upp úr öllu. Maður varð að þvo þetta á bretti inni í eldhúsi, sjóða í 

potti og fara svo með það út í læk til að skola það, hvað helduru, hvað mynduð þið gera 

ha? (Ólöf: þetta er rosalegt): En já en afi þinn hann skolaði nú oft fyrir mig, mér var svo 

oft kalt á höndunum.162 

Það er greinilegt að þvottavélin hefur stuðlað að miklum vinnusparnaði og minna erfiði fyrir 

Ingibjörgu. Hún hefur létt henni heimilisstörfin til muna og er því fremst á lista. Hrærivélin og 

eldavélarnar hafa þó eflaust líka verið góð búbót í eldhúsið. Ingibjörg sagðist ekki muna til 

þess að nýjasta tækni hafi verið í húsmæðraskólanum á sínum tíma. Þrátt fyrir að henni hafi 

fundist að einhverjar tæknibyltingar hafi átt að vera komnar á markað á þeim tíma sem hún 

var í skólanum. Það var bæði hrært í höndum og þvegið á gamla mátann.
163

 Ef til vill er það 

vegna þess að skólarnir vildu halda í verklag gamla tímans og það samræmdist ekki 

                                                 
159 ÓDS 3, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 30. október 2010, 61. 
160 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 59. 
161 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 69. 
162 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 54. 
163 ÓDS 3, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 30. október 2010, 62. 
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hugmyndafræði skólanna að innleiða tæknibyltingar. Steinunn nefndi aðrar tæknibyltingar á 

heimilinu en Ingibjörg móðir hennar nefndi. Að hennar mati var þrennt sem að stóð upp úr og 

það var uppþvottavél, ísskápur og svo loks frystiskápur.  

Steinunn sagði að það hafi verið mikill munur að fá frystiskáp eftir að þeir urðu að 

almenningseign, þar sem að áður hafi fjölskylda hennar t.d. einungis getað fengið að geyma 

mat í hólfi í frystihúsi.
164

 Hún fór í húsmæðraskóla rúmum 20 árum eftir að móðir hennar fór 

og man ekki heldur til þess að það hafi verið neinar tækninýjungar í skólanum, sem að hún 

hafði ekki haft aðgang að áður. Þetta gæti stafað af því að fleiri heimilistæki og tækninýjungar 

hafi verið til á heimilum og því hafi Steinunn ekki tekið eftir neinu nýju. Hins vegar getur það 

líka verið að gamlir verkhættir hafi ennþá verið í heiðri hafðir eins og áður sagði og að 

tæknileg heimilistæki hafi ekki verið tekin inn í skólann og ekki þótt ástæða til þess.  

Þær tækninýjungar sem að ÓDS nefndi voru tölvan, veraldarvefurinn og farsíminn. Að 

hennar mati stóð það upp úr en hún tók það einnig fram að hún væri tiltölulega ung. Þegar hún 

var í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur voru helstu heimilistækin á staðnum, til að mynda 

þvottavél og eldavél. Sum tækin voru af vandaðri gerð, frá þekktum fyrirtækjum. Sem dæmi 

þá nefndi hún nokkur tæki sem henni þótti vera frá flottum vörumerkjum í skólanum. Í fyrsta 

sæti var að hennar mati Kitchen-Aid hrærivélarnar, Husquarna saumavélarnar og svo var það 

ein tegund af straujárni sem henni þótti mjög öflugt.
165

 Það er óhætt að segja að 

heimilistækjabylting landsins hafi létt landanum heimilisstörfin til muna og þá aðallega 

konum, þar sem að þær báru jafnan höfuðábyrgðina á heimilinu og öllum þeim verkefnum 

sem þeim fylgdu. 

4.8. Húsmæðraskólar: jafnrétti og „húsmæður“ nútímans 

Ljóst er að margt breyttist með rauðsokkabyltingunni svokölluðu á áttunda áratugnum. Þegar 

Ingibjörg var í Húsmæðraskólanum Ósk á Ísafirði voru einungis stúlkur með henni í 

skólanum og hún hafði ekki heyrt um að strákar hafi nokkurn tímann stundað nám við 

skólann. Almennt var það litið neikvæðum augum ef strákar gengu í húsmæðraskóla. Um 

þetta sagði Ingibjörg meðal annars:  

 

Ég held að það hafi bara ekkert verið inni í myndinni þá (hlær) (Ólöf: eins og þetta var á 

þessum tíma þá): já ég held ekki sko, ég varð aldrei vör við það að það kæmi til tals, nei 

ekki þá, en náttúrulega í kvenfélaginu hérna var farið að taka inn stráka (hlær).166  

                                                 
164 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57. 
165 ÓDS, svör við spurningarlista 2. nóvember 2010, 69. 
166 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 52. 
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Steinunn tók í sama streng, henni þótti vera uppi neikvæð viðhorf til þess að strákar færu í 

húsmæðraskóla og að það hafi hreinlega ekki þótt tilheyrandi, tíðarandinn hafi einfaldlega 

verið þannig þá.
167

 Þegar ÓDS gekk í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur mátti greina einhverjar 

breytingar á þessu en að vísu voru engir strákar með henni í náminu. ÓDS sagðist hafa heyrt 

að nokkrir strákar hafi gengið í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur. Hún sagði jafnframt að það 

hafi verið strákar sem létu sig ekki varða álit annarra og það virðist vera svo að strákar þurfi 

að þora að vera öðruvísi til þess að ganga í húsmæðraskóla. Viðhorfin til þess að strákar gangi 

í slíka skóla eru e.t.v. frekar neikvæð meðal stráka og karlmanna en mun jákvæðari af hálfu 

kvenna. 

Sem dæmi þá telur Ingibjörg stráka eiga erindi í þessa skóla í dag rétt eins og stúlkur. 

Henni þykir menn vera farnir að hjálpa meira til á heimilinu í dag og að það sé ekkert annað 

en sjálfsagt að strákar fari í hússtjórnarskóla eða á námskeið í slíku.
168

 Steinunn er sama sinnis 

og telur að karlmenn hefðu mjög gott af því að læra meira um heimilishald og þess háttar 

málefni. Þær hafa því báðar tileinkað sér ákveðið viðhorf um réttindi kynjanna og jafnræði í 

heimilishaldi. En ástæðurnar fyrir því að strákar sækja ekki um vist í hússtjórnarskóla í meira 

mæli en raun ber vitni er ennþá ráðgáta. Það er jú búið að breyta nafni skólanna en það gæti 

hugsast að upprunalegt hlutverk þeirra loði ennþá við þá og fæli stráka frá því að sækja um. 

Einnig gæti það tengst því að stór hluti af náminu er handavinna eins og útsaumur, prjón og 

vefnaður og strákar virðast hafa minni áhuga á því en stelpur. Það hafa orðið gífurlegar 

breytingar á húsmóðurstarfinu og á heimilisstörfum í gegnum tíðina. Eins og áður hefur 

komið fram eru karlar orðnir virkari þáttakendur í heimilisstörfunum og fleiri verkefnum sem 

tengjast heimilinu. Samt sem áður eyða konur meiri tíma að meðaltali í heimilisstörf í dag en 

karlmenn.
169

  

 Það þykir ekki sjálfsagt mál í dag, að konur og karlmenn kunni til verka í eldhúsinu og 

ýmsum heimilisstörfum. Ingibjörg hafði sína skoðun á því hvort að það væri mikilvægt að 

konur færu á námskeið til að læra réttu handtökin í eldhúsinu. Hún sagði að þær stúlkur sem 

hafi ekki kynnt sér slík störf ættu hiklaust að fara á námskeið eða í skólann og að allir sem 

gætu, bæði kynin, ættu endilega að fara vegna þess að hún telur að fólk hafi almennt mjög 

gott af því.
170

 Steinunn hafði líka mjög ákveðnar skoðanir á þessu málefni. Hún taldi að 

stúlkur hefðu gott af því að fara á námskeið í t.d. matreiðslu og þykir almennt vera 

                                                 
167 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 56. 
168 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 52. 
169 Una Sighvatsdóttir, Vinna minna en rífast meira um húsverkin, 2. 
170 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 52-53. 
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vankunnátta meðal ungs fólks sem fer að búa. Það er greinilegt að það hafa ekki allir lært til 

verka á heimilinu, sem hún telur bitna á þeim seinna. Til dæmis þykir henni undarlegt að 

stúlkur sem eru farnar að búa, kunni ekki að elda.
171

 ÓDS telur að stelpur gætu lært mikið af 

því að fara á námskeið. Til dæmis til þess að læra að nýta hráefnin betur, öðlast sjálfstraust í 

eldhúsinu og læra að útbúa góðan, hollan og tiltölulega ódýran mat. Henni finnst að strákar 

ættu líka að fara á námskeið, því þá gætu þeir tekið meiri þátt í eldamennskunni með maka 

sínum í framtíðinni.
172

  

4.9. Hópar og endurfundir 

Í skólunum unnu nemendur saman í hópum. Það má segja að hver hópur sé einstakur og hafi 

sín séreinkenni. Samkvæmt skilgreiningu fræðimannsins Alan Dundes er hópur tveir eða fleiri 

einstaklingar sem eiga eitthvað sameiginlegt.
173

 Hver maður er í mörgum hópum yfir ævina, 

sbr. fjölskyldu og vini, og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að hópar myndast. Til dæmis 

geta hópar myndast vegna aðstæðna eða af frjálsum vilja. Hópar geta varað mislengi og það 

má segja að hópar eins og skólahópar séu tímabundnir. Þegar skóla lýkur leysast hóparnir upp 

en geta þó sameinast aftur öðru hvoru, fyrir tilstilli nemenda. Þannig geta nemendur miðlað 

því efni sem varð til í skólanum sín á milli og viðhaldið þá hópnum, hefðum hans og siðum, á 

meðan.
174

  

Í húsmæðraskólunum mynduðust oft vinabönd og kunningsskapur milli nemenda. Þó 

hefur verið misjafnt hversu vel þeim kom saman. Eftir að skólatímabilinu lauk fóru allir 

nemendur til síns heima, í mismunandi áttir. Þeir nemendur sem mynduðu með sér 

vináttubönd héldu oft sambandi eftir skólann og hittast sumir hverjir enn þann dag í dag. Áður 

en skóla lauk hljóta sumir nemendanna að hafa rætt um það sín á milli að missa ekki 

sambandið og vera duglegir að hittast. Margir af þeim hópum sem urðu til í húsmæðraskólum 

landsins hafa e.t.v. verið öflugir í því að hittast en aðrir ekki eins og gengur og gerist. 

Ingibjörg sagði frá því hvernig þessu var háttað þegar hún var í skólanum. Hún sagðist hafa 

eignast eina góða vinkonu og að stúlkunum hafi öllum komið vel saman.
175

 Aðspurð um hvort 

að hún hafi hitt hópinn eftir skólaslit sagði hún svo vera en að slíkt hafi ekki gerst mjög oft. 

Hún hafði a.m.k. einu sinni farið til Reykjavíkur að hitta hópinn og þótti gaman að því. Hún 

hefur einnig hitt þær konur sem voru á Ísafirði og þær hafa stundum hitt hvor aðra til skiptis. 

                                                 
171 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 56, 61. 
172 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvember 2010, 67-69. 
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Nokkrar kvennanna hafa heimsótt hana en hún hefur lítið verið á ferðalagi sjálf og heimsótt 

þær.
176

 Það má því segja að stúlkurnar úr skólanum hafi hist mis mikið í áranna rás.  

Steinunn tók í sama streng. Hún eignaðist líka vinkonur í skólanum sem að hún heldur 

ennþá sambandi við og að auki fór hún með vinkonu sinni í skólann. Sjálf hefur hún verið að 

hitta hópinn af og til og síðast fyrir um tveimur árum.
177

 Þegar ÓDS svaraði sömu spurningu 

voru einungis þrjú ár liðin frá því að skóla lauk. Hún sagðist ekki endilega hafa eignast eina 

góða vinkonu heldur fremur vini og kunningja. Árgangurinn hennar hittist síðast í október 

2010. Það var í raun í fyrsta sinn eftir skólalok sem að stór hluti hópsins hittist en áður hafði 

hún einungis rekist á stelpur úr skólanum af og til. Hún tók einnig fram að hún hafi ekkert hitt 

sinn hóp eftir að skóla lauk sökum þess að flestar stelpurnar í hópnum eru af landsbyggðinni. 

Hins vegar hafi hinn hópurinn verið duglegri að hittast enda væru þær allar úr Reykjavík og 

nágrenni.178 

Það er því misjafnt hversu reglulega hóparnir hafa hist en þó virðist hafa verið áhugi 

fyrir því að hafa endurfundi. Eins og fram kemur í svörum ÓDS hér ofar þá komu nemendur 

úr öllum landshlutum og því ekki auðvelt að ná öllum hópnum saman í einu. Það er þó 

merkilegt hvað sumir þeir hópar og vináttubönd sem mynduðust í skólanum, hafa haldist í 

gegnum tíðina, þrátt fyrir að nemendur hafi komið úr jafn ólíkum áttum og raun ber vitni. 

4.10. Lífið eftir húsmæðraskólann  

Það er ljóst að nemendur í húsmæðraskólum landsins hafa ætíð farið í ólíkar áttir eftir að námi 

lauk. Margar stúlkur hafa ef til vill orðið húsmæður í fullu starfi, jafnvel vinnukonur á heimili 

eða fengið vinnu við eitthvað annað sem tengdist náminu. Námið hefur a.m.k. án efa nýst 

nemendum vel á starfsvettvangi eða sem húsmæður á eigin heimili. Eftir því sem 

samfélagsaðstæður landsins breyttust, tóku tækifæri kvenna til náms og vinnu breytingum og 

einhverjar stúlkur hafa eflaust gengið áfram menntaveginn og gert góða hluti á þeim 

vettvangi. 

 Þegar Ingibjörg hafði lokið námi í Húsmæðraskólanum Ósk, þá vann hún aðeins í 

kaupavinnu, hóf búskap með manni sínum árið 1950 og var svo heimavinnandi húsmóðir. 

Hún sagði að námið hefði nýst sér mjög vel á þeim vettvangi, þ.e. í búskapnum sem og í 

heimilishaldinu. Það nýttist henni sérstaklega vel að því leytinu til að hún hafði ekkert verið 

að fást neitt við mat áður en hún hóf nám við skólann. Hún nefndi dæmi um þau heimilisstörf 

                                                 
176 ÓDS 3, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 61. 
177 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 57. Einnig sýndi Steinunn 

höfundi myndir af fyrri endurfundum. 
178 ÓDS, svör við spurningalista 2. nóvermber 2010, 70. 
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sem nýttust henni hversdags sem og á hátíðum og má þar nefna bakstur og handavinnu. 

Aðspurð um það heimilisverk sem henni þótti skemmtilegra en önnur, sagðist hún alltaf hafa 

haft gaman af því að baka og henni finnst hún búa að náminu enn þann dag í dag, enda lærði 

hún mikið og margt í skólanum. Þegar börnin hennar urðu eldri, fór hún að vinna hlutastarf í 

frystihúsi og vann þar þangað til hún fór á eftirlaun.
179 

Steinunn fór að vinna í verslun eftir 

námið og hefur unnið við verslunarstörf allar götur síðan, ef frá eru talin einhver ár í 

frystihúsi. Þó hefur hún ekki unnið í sömu versluninni allan tímann. Hún telur námið hafa 

nýst sér mjög vel og þá sérstaklega við matargerð og handavinnu. Þegar hún var í skólanum 

þótti henni allt sem hún lærði vera skemmtilegt og heima við þykir henni ekkert eitt 

heimilisverk standa öðru framar.
180

 ÓDS fór út á vinnumarkaðinn í eitt ár að námi loknu og 

svo í þjóðfræði við Háskóla Íslands eftir það. Henni þótti námið í Hússtjórnarskólanum hafa 

nýst sér aðallega í heimilishaldi frekar en í vinnu eða námi en telur að það muni kannski 

nýtast henni seinna meir á þeim vettvangi. Henni þótti hún fyrst og fremst hafa lært skipulag í 

hvívetna er varðar heimilishald almennt. Til dæmis að skipuleggja máltíðir og þrif, réttu 

handtökin á heimilinu og að elda eftir árstíðum, eins og á hátíðum, eða bara í daglegu lífi. 

Annars þykir henni ekki hafa mikið reynt á það þar sem að hún er ekki komin með stóra 

fjölskyldu til að elda fyrir og fer til foreldra sinna á hátíðum. Þau heimilisverk sem eru að 

hennar mati skemmtileg eru að elda, baka og þurrka af.
181

 

Af framangreindum upplýsingum má segja að leiðir viðmælendanna þriggja hafi verið 

fremur ólíkar að námi loknu. Ingibjörg hóf búskap og fór svo að vinna þegar börnin hennar 

voru orðin eldri, Steinunn fór að vinna og ÓDS fór líka að vinna en síðan í nám. Það má 

útskýra þessar ólíku leiðir þeirra, eftir nám, bæði á þann hátt að einstaklingar eru ólíkir og fara 

því ólíkar leiðir í lífinu en einnig á þann hátt að tímarnir hafa breyst. Samfélagið hefur breyst 

og það hafa möguleikar einstaklingsins einnig gert og þá sérstaklega möguleikar kvenna. Til 

að mynda voru fleiri möguleikar á námi og vinnu í boði fyrir ÓDS að námi loknu heldur en 

fyrir Ingibjörgu ömmu hennar, sökum þessara samfélagsbreytinga. 

                                                 
179 ÓDS 1, viðtal Ólafar Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 26. október 2010, 50, 52, 55. ÓDS 3, viðtal Ólafar 

Drafnar við Ingibjörgu Egilsdóttur 30. október 2010, 61 
180 ÓDS 2, viðtal Ólafar Drafnar við Steinunni Gunnarsdóttur 28. október 2010, 56,59. 
181 ÓDS, spurningalisti 2. nóvember 2010, 66, 69. 
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5. Niðurstöður  

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að rekja upphaf og þróun húsmæðrafræðslunnar á 

Íslandi með aðferð einsögunnar og með tilliti til þjóðfélagsþróunar. Með þessari aðferð var 

reynt að varpa ljósi á það hvernig húsmæðraskólunum tókst til, miðað við þau lög sem sett 

voru um fræðsluna. Þó var fyrst og fremst lögð áhersla á hið persónulega sjónarhorn.  

 Þjóðfélagið breyttist mikið á 20. öld, einkum sökum iðnvæðingar og 

nútímavæðingarinnar. Staða kvenna tók stakkaskiptum. Þær fengu smám saman aukin réttindi 

sem þær höfðu ekki haft áður. Heimilin, matarhættir og menntun breyttust líka. Upphaflega 

fengu kvenfélög og baráttumenn um húsmæðrafræðsluna málið í gegn þannig að konur gætu 

öðlast sérmenntun sem húsmæður. Helsta ástæðan fyrir stofnun skólanna var þess vegna að  

styrkja stöðu kvenna með sérmenntun á sviði heimilisstarfa. Á þeim tíma var heimilið helsti 

starfsvettvangur margra kvenna. Það voru þó einnig konur sem unnu úti og þá sérstaklega 

ógiftar konur af lægri stéttum. Þær störfuðu aðallega sem vinnukonur eða voru í annarri 

verkamannavinnu. Giftar konur unnu í einhverjum tilvikum í hlutastarfi, e.t.v. til að drýgja 

tekjur heimilisins, en það var oft illa séð. Skólarnir urðu fljótlega vinsælir eftir stofnun þeirra, 

vel sóttir og þótti mörgum eftirsóknarvert að ganga í slíkan skóla. Skólarnir þróuðust svo 

samhliða samfélaginu sem varð til þess að áhuginn á náminu og vinsældirnar fóru að dvína, 

einkum í byrjun áttunda áratugarins. 

 Ástæðurnar fyrir þessum minnkandi vinsældum, þeirri þróun sem átti sér stað í þessum 

skólum, eru margþættar. Til að mynda tóku námsmöguleikar kvenna miklum breytingum og 

stóðu þeim því fleiri valkostir til boða í þeim efnum. Það sem kom einnig til var 

jafnréttisbaráttan á áttunda áratugnum, þar sem námið þótti of einhæft og var ekki hugsað með 

tilliti til jafnréttis kynjanna. Í þriðja lagi ruddi skyndibitamenningin sér til rúms hérlendis og 

alþjóðleg matargerð fylgdi í kjölfarið með aukinni hnattvæðingu. Í fjórða lagi var orðin 

staðreynd að konur fóru út á vinnumarkaðinn til jafns við karlmenn og það varð til þess að 

mikilvægi skólanna minnkaði. Karlmenn hafa lítið sótt skólana þrátt fyrir að nafni þeirra hafi 

verið breytt og gæti það verið sökum þess að hið upprunalega hlutverk þeirra loðir enn við þá. 

Það gæti líka verið að þeir hafi ekki jafn mikinn áhuga á handavinnu sem er hluti af náminu. Í 

fimmta lagi hafa konur og karlar sett heimilisstörfin í aftursætið sökum tímaskorts og vægi 

heimilisverka og eldamennsku virðist hafa minnkað til muna. Margir vilja loks meina að 

heimilisfræðslan í grunnskólum hafi átt að koma í staðinn fyrir húsmæðrafræðsluna að 
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einhverju leyti og þá fyrir bæði kynin. Allir þessir þættir og fleiri urðu til þess að vægi 

hússtjórnarfræðslunnar minnkaði. 

Með því að notast við sjónarhorn einsögunnar var fjallað um reynslu þriggja ættingja 

sem gengu í mismunandi húsmæðraskóla á ólíkum tímum. Gerð var grein fyrir upplifun þeirra 

á náminu og lífinu í húsmæðraskólunum í stað þess að ræða eingöngu um efnið út frá 

sjónarhorni hinnar formlegu stofnunar. Af upplifun hinna þriggja nemenda að dæma, auk 

annarra heimilda, þá virðist fræðsluhlutverk skólanna hafa skilað sér fyllilega. Til að mynda 

var reynt að koma til móts við nemendur með hæfilegum skólagjöldum og nemendur lærðu að 

meðhöndla matvæli, elda, þrífa, sauma, gera við fatnað og prjóna. Segja má að kennslan og 

námið í heild sinni hafi nýst í hvívetna meðal annars við hin daglegu heimilisstörf. Í náminu 

var jafnframt lögð áhersla á sparnað fyrir heimilin, samfélagið og umhverfið. Lögð hefur 

verið áhersla á að nýta afganga og nota ekki sterk hreinsiefni, sem er bæði gott fyrir budduna 

og umhverfið. 

  Andrúmsloftið í skólunum var víðast hvar persónulegt og afslappað en ekki þvingað 

og nemendur minntust þess með gleði að hafa stundað þar nám. Það kom líka til af því að þeir 

voru ekki neyddir í skólana, heldur sóttu námið af fúsum og frjálsum vilja. Það voru líka 

skemmtanir, hefðir og siðir í skólunum sem hafa eflaust gert dvölina eftirminnilega. 

Nemendur skólanna mynduðu tengsl sín á milli sem voru sjaldan rofin þrátt fyrir að námi lyki. 

Það má segja að innan þessara menntastofnana hafi myndast lítið samfélag. Innan þessa 

samfélags mynduðust hefðir, siðir og fastir liðir en jafnframt urðu nokkrar hefðir til út frá 

hugmyndafræði skólanna, svo sem kvöldvakan. Hefðirnar breyttust svo með breyttum 

tíðaranda. Hugtakið hefð er mikilvægt í þessu samhengi, þar sem að hefðirnar höfðu frekar 

mikið vægi í náminu. Bæði kennslugreinar og viðburðir lutu þessum hefðum sem voru 

endurteknar í áranna rás. Hugtakið hópur er einnig mikilvægt þegar rætt er um skólana, þar 

sem að nemendur tilheyrðu bæði hópnum í heild sinni en einnig smærri hópum innan 

heildarinnar.  

 Breytingar urðu á samfélaginu haustið 2008 í kjölfar bankahrunsins sem varð til þess 

að fólk fór að líta aftur til hinna gömlu gilda. Þær breytingar birtast t.d. í þeirri mynd að fólk 

fór að prjóna meira, matreiðslubækur fóru að seljast sem aldrei fyrr og fólk er e.t.v. farið að 

hugsa meira um sparnað, þótt sumir geri það eflaust af illri nauðsyn. Þessar breytingar kunna 

að hafa þau áhrif að fólk fari að hægja á ýmsum þáttum í lífi sínu. Þetta gæti verið eins konar 

andsvar við hraða nútímasamfélagsins og þar koma t.d. slow Food samtökin við sögu og 

einnig húsmæðraskólarnir. Í skólunum er t.d. nánast allt unnið frá grunni og margir líta eflaust 
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á þá sem sterkari valkost með hliðsjón af þeim gömlu gildum sem virðast hafa birst aftur í 

samfélaginu á síðustu tveimur árum. 

Það var einstök upplifun fyrir mig og skyldmenni mín að stunda nám við 

húsmæðraskóla. Þegar ég valdi mér viðfangsefni lokaritgerðar minnar í BA námi í þjóðfræði 

við HÍ hafði ég takmarkaða þekkingu á húsmæðrafræðslu í landinu. Ég vissi almennt hvað 

færi fram í slíkum skólum en vissi í raun ekkert um hvað lægi að baki stofnun þeirra. Þegar ég 

fór að vinna með efnið kom margt á óvart og lærði ég ýmislegt í ferlinu. Ég fékk t.d. að vita 

meira um reynslu móður minnar og ömmu af námi í slíkum skóla og þá tíma sem þær hafa 

upplifað.  

 Til að draga allt framangreint saman má segja að frá upphafi húsmæðraskólanna og 

allt til dagsins í dag hafi breytingar í þjóðfélaginu haft mikil áhrif á afdrif og fyrirkomulag 

skólanna. Þeir þrír viðmælendur, sem rætt var við og voru nemendur í húsmæðraskóla, létu 

vel af skólunum og því sem þar var kennt. Spurningin sem stendur þó enn eftir er sú hvert sé 

næsta skref varðandi fræðsluna. Á að leggja hana alveg niður á næstu árum eða breyta 

skipulagi og formgerð námsins alveg? Nútímafólk virðist þurfa á fræðslunni að halda en 

skortir ef til vill tíma. Kannski liggur svarið í því að bjóða upp á „heimilisfræðslu fyrir 

fullorðna“ sem yrði þá námskeið þar sem öll helstu viðfangsefni er varða heimilishald væru 

tekin fyrir, t.d. sparnaður og jafnvel hagur umhverfisins, en þó án handavinnu. Það gæti verið 

hentug lausn að halda slík námskeið á þeim tíma dagsins sem vinnandi fólk gæti átt þess kost 

að sækja þau.  

Því er vandsvarað hver verða afdrif húsmæðraskólanna, þessara merku menningar- og 

menntastofnana, sem eiga undir högg að sækja í dag. Svarið ræðst af afstöðu alls þorra 

almennings hverju sinni. Með hliðsjón af því afturhvarfi til eldri gilda sem birst hefur í kjölfar 

bankahrunsins og efnahagsörðugleika þjóðarinnar er ekki útilokað að stjórnvöld, kvenfélög 

eða aðrir áhugasamir sjái hag af því að styrkja húsmæðrafræðsluna. Þá þannig að reynt verði 

að höfða til beggja kynjanna. Hvort þetta gengur eftir verður þó tíminn að leiða í ljós. 
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Viðauki 1 – Viðtöl 

 
Í viðaukanum er að finna viðtöl við Ingibjörgu Egilsdóttur og Steinunni Gunnarsdóttur, sem 

tekin voru með nokkru millibili. Svör ÓDS við þeim spurningum sem Ingibjörg og Steinunn 

svöruðu, koma þar á eftir.  

 
ÓDS 1 26. október 2010  

Ingibjörg Egilsdóttir 

 

Inga: Ingibjörg Sigríður Egilsdóttir fædd að Hlíðarhúsum að Snæfallaströnd 27. desember 

1929. 

Ólöf: Þú svo fluttir þaðan er það ekki? 

Ingibjörg: Já, þaðan fluttum við í Arnardal, ytri húsum í Arnardal, bjuggum þar í nokkur ár og 

síðan í Kambsnesi í Álftarfirði og bjuggum þar til 43‘. Þá fluttum við til Súðavíkur og þar hef 

ég búið síðan. 

Ólöf: Þá langar mig til að vita hvers vegna fórst þú svo í húsmæðraskóla? 

Ingibjörg: Það bara kom svona, ég var í vist hjá konu hérna í Súðavík og hún hvatti mig til 

þess að fara í húsmæðraskóla og ég hafði líka mikinn áhuga á því, þess vegna fór ég. 

Ólöf: Og hvaða ár var það? 

Ingibjörg: Þetta var árið 1948-1949 sem ég var í húsmæðraskólanum. 

Ólöf: Og hvaða viðhorf heldur þú að hafi verið til svona húsmæðraskóla þegar þú fórst? 

Ingibjörg: Það var afskaplega mikið sótt í húsmæðraskóla þá mjög, til dæmis var þarna þegar 

ég fer 1948, þá er skólinn nýr eiginlega, það er búið að byggja nýjan skóla og hann er að byrja 

þarna aftur með nýrri forstöðukonu. Við vorum 42 sem byrjuðum þarna í skólanum þetta 

haust. 

Ólöf: Og var skólinn þá stærri en hinn? 

Ingibjörg: Ég veit það ekki ég þekki svo lítið hvernig þetta var áður. 

Ólöf: Já. 

Ingibjörg: En það sést í bókinni hvað þær voru margar. 

Ólöf: Einmitt. 

Ólöf: Svo þegar þú varst búin í náminu, hvað fórstu svo að gera þá? 

Ingibjörg: Í náminu? 

Ólöf: Já. 

Ingibjörg: Ég var nú reyndar farin að vera með kærastanum en var samt í kaupavinnu sumarið 

eftir, svo var ég áfram hjá þessari konu. Við fórum svo að búa árið 1950. 

Ólöf: Og svo komu börnin 

Ingibjörg: Þá var ég búin að eiga eiga fyrsta barnið  (Ólöf: Frosta) 

Ingibjörg: Já og þá fórum við að leiga íbúð og búa 

Ólöf: Og varst þú þá heimavinnandi húsmóðir 

Ingibjörg: Já ég var það, ég var eiginlega heimavinnandi á meðan ég átti börnin (Ólöf: En 

hérna) 

Ingibjörg: eða við vorum með búskap líka  

Ólöf: Já og 

 Ingibjörg: Smá búskap og vann líka við það á sumrin og var svo heima á veturna 

Ólöf: Og hvaða dýr voru þið með voru sauð... 

Ingibjörg: Kindur, bara sauðfé, við vorum ekki með annað ekki með kýr 

Ólöf: Þú hefur þá kannski getað nýtt það eitthvað í matargerð? 



  

55 

Ingibjörg: Já að sjálfsögðu maður nýtti eins og hægt var sko 

Ólöf: Sláturgerðin og svona 

Ingibjörg: Já, bara í sláturgerð á haustin og svo unnið við sauðskapin á vorin og heyskapin á 

sumrin. Svo hugsaði ég um börnin á veturna, þau fóru í skóla. 

Ólöf: En varst þú á heimavist í skólanum? 

Ingibjörg: Já ég var á heimavist 

Ólöf: Já og heldur þú að reynsla þín hefði verið öðruvísi ef að hefðir ekki verið á heimavist? 

Að þetta hefði verið einhvern veginn öðruvísi upplifun? 

Ingibjörg: Ja, sennilega það er meiri félagsskapur við það að vera á heimavist (Ólöf: já) og 

maður kynnist meira heldur en að fara heim til sín seinni part dags kannski eða á kvöldin. Ég 

held það en ég þekki það ekki sko, ég þekki ekki annað en þetta. 

Ólöf: Þurftuð þið að búa um rúmin og eitthvað svoleiðis? 

Ingibjörg: Já okkar eigin rúm, það gerði það hver fyrir sig. Fyrst um haustið þegar við komum 

í skólann, þá var þessu skipt niður, þannig að helmingurinn fór í matreiðslu og þrif en hinn fór 

í handavinnu og vefnað. Svo var skipt um áramót 

Ólöf: Þannig að allir (Ingibjörg: Já allir fengu að gera allt) 

Ingibjörg: Nema það að þær sem fóru fyrst í handavinnu þær voru ekki í slátri um haustið sko 

(hlær)  

Ólöf: Nei þær misstu  

Ingibjörg: Það var tekið slátur  

Ólöf: En var eitthvað annað um vorið þá, sem var kannski frekar þá? 

Ingibjörg: Nei það var ekkert annað um vorið held ég, ekkert sem að... 

Ólöf: Haustið er náttúrulega aðal svona... – Ingibjörg: já aðal já svona til að vinna mat. 

Ólöf: En fannst þér svona kennslan og svona þau fög sem voru kennd standast svona þínar 

væntingar til námsins? 

Ingibjörg: já ég myndi segja það, ég hafði afskaplega gott af þessu og þótti gaman af að læra, 

ég myndi segja það. 

Ólöf: Ekkert sem vantaði eða var ofaukið? 

Ingibjörg: Ekki fannst mér það, ekki í þá daga. 

Ólöf: Nei, þetta var  svona yfirgripsmikið. 

Ingibjörg: Nei við vorum sáttar við þetta skólasysturnar, ég heyrði ekki annað en að þetta væri 

í fínu lagi. Við máttum ekkert vera að flækjast út á kvöldin eða svoleiðis ég man nú ekki alveg 

hvernig þetta var. 

Ólöf: Einhverjar reglur. 

Ingibjörg: Það var reglulegt sko, við áttum að vera komin inn fyrir vissan tíma. 

Ólöf: Já. 

Ingibjörg: Og það var eitthvað leyft að fara á diskótek um helgar en ég fór aldrei reyndar 

Ólöf: Nei. 

Ingibjörg: Svo voru kvöldvökur alltaf á föstudagskvöldum og þá varð að tína svona til 

eitthvað skemmtiefni og það voru þarna stelpur sem sungu og spiluðu þannig að það var oft 

skemmt. Þær skemmtu okkur hinum svo var lesin fyrir okkur framhaldssaga stundum á 

kvöldin. Ég man eftir að Halla og heiðarbýlið var lesið upp fyrir okkur og okkur þótti það 

voðalega spennandi (hlær). Það var voða gaman og svo lærði maður þetta allt að matbúa, 

baka, þvo, strauja og þrífa. Þetta var allt saman mjög gaman. Svo var skipt yfir þarna um 

áramótin og þá fór maður í handavinnu og svo voru bóklegir tímar líka. Ég man nú ekki heitin 

á þessu öllu saman. 

Ólöf: Íslenska kannski? 

Ingibjörg: Jú það var kennd íslenska og mig minnir nú að það hafi verið reikningur og svo var 

heilsufræði og ýmislegt. 

Ólöf: Það hefur örugglega verið eftir reglugerðinni. 
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Ingibjörg: Já eftir reglugerðinni, það er nú líkast til. 

Ólöf: En voru einhver inntökuskilyrði þegar þú fórst? 

Ingibjörg: Það var, maður varð að vera 18 ára  

Ingibjörg: Hvað get ég sagt þér meira um þetta 

Ólöf: Við getum líka tekið smá pásu ef þú vilt. 

Ingibjörg: Já.                       PÁSA 

  

Ólöf: Ég ætlaði að spyrja þig hvort að námið hafi nýst þér til frekara náms eða vinnu. 

Ingibjörg: Já, það nýttist mér mjög vel í mínum búskap. 

Ólöf: Já. 

Ingibjörg: Það get ég ekki sagt annað (hlær), til þess var nú leikurinn gerður. 

Ólöf: Jújú. 

Ingibjörg: En bóndinn var ekki nógu móttækilegur fyrir svona nýjungum í mataræði, hann 

vildi bara þetta gamla (Ólöf: Já) það var nú það versta. Hann var svo gamaldags í sér, borðaði 

ekki grænmeti eða neitt þess háttar. 

Ólöf: Já, þannig að þú myndir segja að námið hafi nýst þér (Ingibjörg: mjög vel) í 

heimilishaldi líka. 

Ingibjörg: Já mjög vel, maður lærði svo margt. 

Ingibjörg: Jú ég hafði mjög gott af þessu, ég hafði ekkert átt við mat eiginlega, eldað neinn 

mat áður.  

Ólöf: Þannig að þú lærðir alveg þessa meðhöndlun) Jájá. 

Ingibjörg: Jájá, maður lærði nú næringarfræði líka en það hefur nú farið fyrir ofan garð og 

neðan. 

Ólöf: Já, maður þarf nú að rifja það upp til þess að það festist, það er svo margt í þessu. 

Ingibjörg: Já einmitt. 

Ólöf: Voru einhverjir strákar með þér í skólanum þegar þú varst? 

Ingibjörg: Nei, það voru bara tómar stúlkur. 

Ólöf: Veistu hvort að strákar hafi einhvern tímann stundað.. 

Ingibjörg: Nei ég hef ekki vitað til þess. Ég hef nú ekki séð neitt í nöfnunum þarna (hún 

meinar í bókinni). 

Ólöf: Nei einmitt, en hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til þess að strákar gengu í svona 

húsmæðraskóla? 

Ingibjörg: Ég held að það hafi bara ekkert verið inni í myndinni þá (hlær) (Ólöf: eins og þetta 

var á þessum tíma þá) já ég held ekki, ég varð aldrei vör við að það kæmi til tals nei ekki þá 

en í kvenfélaginu hérna var farið að taka inn stráka (hlær). 

Ólöf: Þannig að það hefur eitthvað verið að mjakast en finnst þér að strákar eða menn eigi 

erindi í þessa skóla í dag? 

Ingibjörg: Alveg eins, mér finnst það. Þeir eru farnir að taka svo mikinn þátt í heimilishaldi 

mér finndist ekkert nema sjálfsagt að þeir færu á svona námskeið. 

Ólöf: Akkúrat.  

Ingibjörg: Mér finnst sjálfsagt að þeir taki þátt í þessu öllu. 

Ólöf: En af hverju helduru að það séu svona fáir skólar eftir í dag? 

Ingibjörg: Ja það er nú spurningin, ég bara veit það ekki. Það hefur eitthvað snúist 

hugsunarhátturinn um þetta. Konur hafa frekar viljað fara út á vinnumarkaðinn og vinna sér 

inn peninga og láta svo hitt ráðast. 

Ólöf: Já, sett húsmæðrastörfin í aftursætið. 

Ingibjörg: já og svo fór að koma svo mikill tilbúinn matur, hugsaðu þér það sko. Þetta var svo 

auðvelt fyrir húsmæður að byrja að búa að geta bara keypt tilbúin mat (hlær). 

Ólöf: Pakkasósur og ekki málið 
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Ingibjörg: Já, ekki þurft að hafa fyrir að búa þetta allt til frá upphafi (Ólöf: það er náttúrulega 

mikil breyting þar sko) já það myndi ég segja, það er mikil breyting þar. Þetta er allt lagt upp í 

hendurnar á húsmæðrunum nú til dags. 

Ólöf: Finnst þér þá mikilvægt fyrir konur að fara á námskeið til að læra réttu handtökin í 

eldhúsinu? 

Ingibjörg: Já, ég myndi segja það, fyrir stúlkur sem ekkert hafa starfað við það eða kynnt sér 

það, þá finndist mér að þær ættu hiklaust að gera það. Það er mjög gott að gera það. Mér 

finnst það bara sjálfsagt ef þær hafa tök á því að fara á svona námskeið eða í skólann. 

Ólöf: En hver heldur þú að þróun þessara skóla verði og af hverju?  

Ingibjörg: Í framtíðinni? 

Ólöf: Já, bara svona sem þér dettur í hug. 

Ingibjörg: Ég (Ólöf: svona eins og samfélagið er í dag) já, það eru tækifæri núna þegar er 

svona lítil atvinna en það kostar líka. Ef fólk hefur efni á því þá er það ekkert verra að fara í 

svona (Ólöf: að endurverkja þá kannski með einhverjum hætti). Já en það kostar sitt en ég er 

viss um að það hafi allir gott af því að fara í svona skóla, þetta er svo margt sem kemur þarna 

inná. 

Ólöf: Já, af því að þú varst að tala um kostnaðinn, kostaði mikið að fara í húsmæðraskóla 

þegar þú fórst á sínum tíma? 

Ingibjörg: Ja, það kostaði nú eitthvað, ég man nú ekki upphæðina. 

Ólöf: En veistu hvort að þú hafir fengið einhvern skólastyrk? 

Ingibjörg: Nei, (Ólöf:það var ekkert svoleiðis) nei engan skólastyrk, það var ekki um það að 

ræða. 

Ólöf: En þú hefur allavega alveg geta ráðið við þetta gjald? 

Ingibjörg: Já, ég var í kaupvinnu og þénaði inn peninga og konan sem ég var hjá hjálpaði mér 

rosalega mikið við að sauma. Hún  útvegaði mér efni og hjálpaði mér við að sauma kjólinn og 

svunturnar og það allt.  

Ólöf: Þegar þú fórst í skólann? 

Ingibjörg:  Já, áður en ég fór í skólann. Ég var hjá henni það sumar í kaupavinnu, hún Rósa. 

Ólöf: Og fór hún sjálf í svona skóla eða (Ingibjörg: nei) hafði hún bara svona mikinn áhuga á 

þessu. 

Ingibjörg: Já, hún var mjög myndarleg húsmóðir. Ég held að hún hafi ekki farið í skóla, ég 

man ekki eftir því, en hún var saumakona þess vegna hjálpaði hún mér með þetta. Hún var 

mér mjög góð hún Rósa, studdi mig. 

Ólöf: En hérna mamma þín, var hún í einhverju svona námi? 

Ingibjörg: nei (Ólöf: Hún náttúrulega bjó á Snæfallaströnd er það ekki) já fyrst og var alltaf á 

sveitabæ (Ólöf: og var þá í búskap) já hafði ekkert ástæðu til þess að fara neitt þannig (Ólöf: 

nei) (SÍMINN HRINGIR). 

PÁSA  

Ólöf: Já ég gleymdi að spyrja að því áðan, bara svona þín hugmynd, hérna, af hverju heldur 

þú að aðrar stúlkur hafi sótt um í húsmæðraskólanum á sama tíma og þú. Hvað svona heldur 

þú að ástæðan hafi verið? 

Ingibjörg: Bara til þess að læra þetta sem að var kennt í skólanum, það er bara áhuginn fyrir 

því að læra þetta (Ólöf: og svo nýta þetta kannski í húsmæðrastörfin). Já,nýta það á sínum 

lífsferli, ég held það. Það var alveg einhugur  um það allt. 

Ólöf: Og væntanlega allar með svona mikinn áhuga eins og þú. 

Ingibjörg: Já það held ég, þær voru allar áhugasamar um að læra blessaðar. 

Ólöf: En finnst þér að sá matur, matarvenjur og uppskriftir sem var unnið með í skólanum, 

vera líkar því sem tíðkast í dag? 

Ingibjörg: Nei það er nú á margan hátt öðruvísi, það fæst allt tilbúið núna (hlær) (Ólöf:já) eins 

og kjötfars og annað, þetta varð maður allt að búa til (Ólöf: fiskfarsið). Já fiskfarsið og allt 
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þetta gerði maður úr hráefninu en nú fæst þetta allt tilbúið. Þetta er alveg rosalegur munur. 

Sumar gera þetta kannski ennþá en þetta er bara svona. Tíðarandinn er bara allt allt annar  

heldur en var þá.  

Ólöf: Ef að þú myndir segja að það væri eitthvað sem stendur upp úr, í þessu öllu saman, með 

breytingar eða semsagt mataræðið, það er þá kannski aðallega með að allt fæst tilbúið? 

Ingibjörg: Já ég myndi segja að það hafi verið mesta breytingin (Ólöf: já). Já enda eru 

húsmæður svo margar úti á vinnumarkaði að þær hafa bókstaflega bara ekki tíma til að hafa 

þetta svona eins og það var gert í þá daga. Ég var heimavinnandi lengi, þangað til að ég var 

búin að eiga börnin, þá fór ég út á vinnumarkaðinn (Ólöf: Já). Það þurfti nú samt sem áður að 

elda fyrir þau (hlær). 

Ólöf: En breyttiru þá eitthvað, upp á að þú hafðir minni tíma eða hvernig gerðiru það? 

Ingibjörg: Fyrstu árin vann ég nú bara hálfan daginn  (Ólöf: já og eldaðiru þá bara eins og....). 

Já.börnin voru í skóla og komu heim í hádeginu og ég fór að vinna eftir hádegi.  Ég var alltaf 

með mat fyrir þau (Ólöf: í hádeginu?) tvisvar á dag (Ólöf: já ok). Það var þannig og þá varð 

alltaf að hafa súpu á eftir, afi þinn vildi alltaf hafa súpu (hlær). 

Ólöf: Já, var það svona spónamaturinn? 

Ingibjörg: Já, það var alltaf einhver fiskréttur í hádeginu og svo eitthvað annað á kvöldin eða 

jafnvel einhver kjötréttur og svo einhver afgangur á kvöldin. Jafnvel bara súpa 

Ólöf: Tvær heitar máltíðir? 

Ingibjörg:.Já eiginlega má segja það. Þangað til seinni árin eftir að ég fór að vinna og þau fóru 

að fara að heiman börnin, þá var nú bara kannski súpa í hádeginu og svo eldað á kvöldin. 

Ólöf: Já, þannig að þú breyttist svona með tíðarandanum. 

Ingibjörg: Já svolítið (Ólöf: laða sig að samfélaginu) einmitt. Það var nú þannig og færra í 

heimili og svona. 

Ólöf: Hvað myndir þú segja að væri besta ráð varðandi heimilishald sem þú lærðir af mömmu 

þinni? Bara svona það sem þér dettur í hug. 

Ingibjörg: Fara vel með matinn og nýta hann vel myndi ég segja. 

Ólöf: Já svo er svona lokaspurningin. Hvaða tækninýjung finnst þér standa framar öðrum í 

gegnum tíðina? Og það má vera hvað sem er. 

Ingibjörg: Ég myndi nú segja þvottavélin, meinaru ekki svoleiðis? 

Ólöf: Jú, bara allt. 

Ingibjörg: Ég myndi segja það, hún væri langsamlega best (Ólöf: Bara auðveldaði hlutina?). 

Já mikið, ég myndi segja það, þó það sé nú margt annað. 

Ólöf: Já, þú mátt þess vegna nefna nokkra í viðbót. 

Ingibjörg: Hrærivél og svona sem auðveldaði manni að búa til hlutina, maður varð til dæmis 

að hræra í höndum deig áður en að hrærivélin kom til sögunnar og svo ég tala ekki um olían 

eða rafmagnið (Ólöf: jjaaá.). Ég var með kolavél fyrst þegar ég fór að búa. 

Ólöf: Er það svona eins og ljósavél nema að maður setur kol til að halda henni í gangi? 

Ingibjörg: Já, kol í eldavél (Ólöf: Já auðvitað), kolaeldavél, (Ólöf: Svona er maður ungur) 

(hlæjum báðar). 

Ingibjörg: Já ég var fyrst með kolaeldavél og svo fékk ég olíukynda eldavél. Svo kom 

rafmagnseldavélin, það var nú alveg geysilegur munur líka. En ég myndi segja að þvottavélin 

hafi staðið upp úr öllu. Maður varð að þvo þetta á bretti inni í eldhúsi, sjóða í potti og fara svo 

með það út í læk til að skola það, hvað helduru, hvað mynduð þið gera (Ólöf: þetta er 

rosalegt) en já en afi þinn skolaði nú oft fyrir mig, mér var svo oft kalt á höndunum (Ólöf: 

þannig að hann fékkst til að). Já hann gerði þetta. 

Ólöf: Og þú hjálpaðir til í búskapnum og svona? 

Ingibjörg: Já, sauðburðinn og heyskapinn, ég gerði það eftir bestu getu. Maður þurfti að labba 

mikið, þetta var var  ekki alveg við íbúðarhúsið túnið sem við heyjuðum. Þetta var mikið labb 
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og kannski bý ég enn að því í dag að ég labbaði mikið þegar ég var (hlær) yngri (Ólöf: já 

hraust á sál og líkama), get labbað enn. 

Ólöf: Eignaðistu einhverjar vinkonur í skólanum?  

Ingibjörg: Já ég eignaðist eina sérstaklega og við höfum haldið vinskap ennþá. Við vorum 

alltaf saman í skólanum, fórum saman út og skiptumst á kápum og svona (hlær) (Ólöf: Já). 

Það var yndislegt, þetta voru allt indælar stúlkur og okkur kom mjög vel saman held ég. 

öllum. 

Ólöf: Hvað voruð þið margar í herbergi? 

Ingibjörg: Við vorum fjórar saman í herbergi. Við vorum 42 þegar við byrjuðum og það var 

eitt sjúkraherbergi, tveggja manna herbergi og það voru tvær stúlkur látnar inn í það af því að 

það var svo mikil aðsókn að skólanum.  

Ólöf: Var þetta sjúkraherbergi undir skyndihjálp já. 

Ingibjörg: Já þegar eitthvað kom upp á. Það voru engin tæki þarna eða þannig (Ólöf: nei), 

heldur bara til að liggja sér ef einhver veiktist. Það var samt notað undir tvær stúlkur. Annars 

held ég að það hafi bara verið 40 í skólanum, þær áttu að vera 40. 

Ólöf: Og voru þær allar á þessum aldri? 

Ingibjörg: Já mjög svipuðum aldri (Ólöf: já), ein svolítið eldri en við, hún var ágæt líka. 

Ólöf: En það var engin yngri er það nokkuð? 

Ingibjörg: Nei við vorum fæddar svona 29‘,30‘, 28‘ og sjö. Við vorum allar á því bili. Vorum 

allar orðnar 18 ára þó sumar hefðu orðið það á árinu. 

Ingibjörg: Þetta var semsagt skilyrði þá.  

Ólöf: Þannig að þetta var bara skemmtilegt.  

Ingibjörg: Já, þetta var mjög mjög skemmtilegt, ég minnist þess alltaf með hlýju að hafa verið 

þarna. Kennararnir ljómandi góðir og allir. Já við vorum í leikfimi líka (hlær). 

Ólöf: Já, heilsurækt og læra heilsufræði líka.  

Ingibjörg: Já. 

Ólöf: Myndir þú segja að þú búir ennþá að náminu í dag? 

Ingibjörg: Já það myndi ég segja, sitji alltaf í mér eitthvað af því. Þó ýmislegt hafi breyst þá 

lærði ég þetta á sínum tíma og það situr í manni alla tíð. 

 

 

ÓDS 2 28. október 2010 

Steinunn Gunnarsdóttir 

 

Steinunn: Steinunn Gunnarsdóttir heiti ég. 

Ólöf: Já og hvaða ár ertu fædd og hvar ertu uppalin? 

Steinunn: 1953 og ólst upp í Súðavík. 

Ólöf: Svo fluttir þú til Ísafjarðar er það ekki.  

Steinunn: 1984 19. maí. 

Ólöf: En hvenær varst þú í húsmæðraskóla og hvar? 

Steinunn: 1971 til 72‘ á Laugalandi í Eyjafirði. 

Ólöf: Og hvað varst þú gömul þegar þú fórst í skólann? 

Steinunn: 18 ára. 

Ólöf: Hvað kom til að þú fórst í svona skóla? 

Steinunn: Það var nú út af því að vinkona mín í Súðavík, við ákváðum í sameiningu að fara í 

húsmæðraskóla. 

Ólöf: Hvaða viðhorf telur þú að hafi  verið til húsmæðraskóla á þessum tíma sem þið farið? 

Steinunn: Það var bara yfirleitt jákvætt, það var bara mjög vinsælt þá að ungar stúlkur færu í 

húsmæðraskóla og lærðu að elda og svona ýmislegt. 

Ólöf: Hvað fórst þú svo að gera eftir námið, vinnu eða skóli? 
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Steinunn: Nei, ég fór að vinna. Ég vann í verslun og er svona meira og minna búin að vinna 

við það fyrir utan nokkur ár í frystihúsi inn á milli.  

Ólöf: Fannst þér námið hafa nýst þér til vinnu eða frekara náms? 

Steinunn: Frekar í sambandi við eins og matargerð. Maður lærði ýmislegt og margt. Það var 

margt sem maður gerði eins og handavinna og ýmislegt tengt því. 

Ólöf: Þá liggur beinast við að spyrja, finnst þér námið hafa nýst þér í heimilishaldi? 

Steinunn: Já svo sannarlega.  

Ólöf: Gætiru kannski nefnt mér einhver dæmi svona sem þú hefur verið að gera? 

Steinunn: Bara aðallega í sambandi við matargerð og svoleiðis. 

Ólöf: En voru einhverjir strákar með þér í skólanum? 

Steinunn: Nei ekki neinn, enginn. 

Ólöf: Veistu hvort að einhverjir strákar hafi stundað nám þar einhverntímann? 

Steinunn: Nei ég man ekki til þess að ég hafi heyrt um það. 

Ólöf: En hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til þess að strákar gengu í svona skóla? 

Steinunn:  Ég held að það hafi bara verið frekar neikvætt, að það hafi ekki þótt tilheyrandi að 

strákar færu í húsmæðraskóla. 

Ólöf: Kannski bara tíðarandinn 

Steinunn: Já, hann var annar þá. 

Ólöf: En finnst þér að strákar eða menn eigi erindi í þessa skóla í dag? 

Steinunn: Já svo sannarlega, mjög gott af því að læra heimilishald og allskonar.  

Ólöf: Og af hverju heldur þú að það séu svona fáir skólar eftir í dag? 

Steinunn: Nú er ég ekki viss, vegna hvers. 

Ólöf: Eitthvað sem þér dettur í hug í sambandi við tíðarandann, eitthvað bara.  

Steinunn: Ég hefði nú haldið frekar að það væri meira jákvætt að húsmæðraskólar væru 

starfandi ennþá, fleiri heldur en eru í dag. Þetta er alveg mjög nauðsynlegt fyrir ungar stúlkur 

og stráka að læra svona heimilishald. 

Ólöf: En hver heldur þú að að þróun þessara skóla verði í framtíðinni og af hverju? 

Steinunn: Það virðist bara ekkert vera neitt mikil jákvæðni yfir því eða það eru ekki margir, 

það eru bara tveir eftir á Íslandi en það virðist ekki vera neinn hljómgrunnur fyrir því að auka 

það. 

Ólöf: Það er spurning hvort að ef þetta væri á öðru formi í námskeiðshaldi eða eitthvað.  

Steinunn: Já það eru nú frekar, það myndi ganga. Já svona tekið kannski eitt fyrir, elda eða 

baka, það væri kannski frekar. Svo eru saumar og vefnaður sem að er mjög skemmtilegt og 

nauðsynlegt að kunna. 

Ólöf: Af hverju heldur þú að aðrar stúlkur hafi sótt um í húsmæðraskólanum á sama tíma og 

þú? 

Steinunn: Það held ég að sé bara það sama að fara, að auka...(Ólöf: Kunnáttu eða..) Já. Þegar 

maður er komin á þennan aldur þá er ágætt að kunna eitthvað fyrir sér í heimilishaldi (Ólöf: 

Áður en lengra er haldið) já. 

Ólöf: Dvaldir þú á heimavist á meðan þú stundaðir nám við skólann? 

Steinunn: Já. 

Ólöf: Heldur þú að reynsla þín hefði verið öðruvísi ef að þú hefðir ekki farið á heimavist? 

Steinunn: Hópurinn þjappaðist mjög mikið saman og þetta var mjög skemmtilegt. Við vorum 

yfirleitt fjórar saman í herbergi þetta var mjög góður hópur, samtvinnaður svona. 

Ólöf: Fannst þér kennslan og þau fög sem voru kennd, standast þínar væntingar til námsins? 

Steinunn: Já, það myndi ég segja. Við lærðum heilsufræði, næringarefnafræði, uppeldisfræði, 

íslensku og háttvísi. Svo lærðum við þvott, ræstingu, saumar og vefnað. 

Ólöf: Fannst þér eitthvað vanta eða vera ofaukið  í þessu? 

Steinunn: Nei ég var bara mjög sátt við þetta.  

Ólöf: Þegar þú fórst í húsmæðraskóla, kostaði mikið að fara í skólann? 
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Steinunn: Já, kannski ekkert meira en tíðarandinn var þá. 

Ólöf: Helduru að þetta hafi verið svipað og í öðrum skólum? 

Steinunn: Já ég held það. Ég held að þetta hafi ekkert verið neitt dýrara. 

Ólöf: Þá var væntanlega inn í þessu matarkostnaður? 

Steinunn: Allur kostnaður já ogefniskostnaður og bara allt sem maður þurfti að nota. 

Ólöf: En fékkst þú einhvern skólastyrk til að stunda námið? 

Steinunn: Nei ekki svo ég viti. 

Ólöf: Voru einhver inntökuskilyrði í skólann? 

Steinunn: Ekki sem ég man eftir, það held ég ekki.  

Ólöf: Finnst þér að sá matur, matarvenjur og uppskriftir sem unnið var með í skólanum vera 

líkar því sem tíðkast í dag? 

Steinunn: Ég hef nú reyndar ekki mikið skoðað það núna, það eru svo mörg ár síðan. En það 

var kannski meira þá svona unnið allt frá grunni í sambandi við matargerð. Ekki verið að 

kaupa eitthvað tilbúið út í búð. Það var bara gert allt frá grunni maður lærði þetta alveg, gerði 

allt frá grunni.  

Ólöf: Þannig að þér finnst kannski vera meira skyndilausnir? 

Steinunn: Já, í dag. 

Ólöf: Já, finnst þér að það sé mikilvægt fyrir konur að fara á námskeið til læra réttu handtökin 

í eldhúsinu? 

Steinunn: Já, svo sannarlega, algjörlega.  

Ólöf: Hvað er svona besta ráð varðandi heimilishald sem þú lærðir af mömmu þinni ef þér 

dettur í hug. Hvað finnst þér vera helst sem þú hefur lært af mömmu þinn? 

Steinunn: Það er nú kannski helst bara að fara sparlega með allt og hafa aðhald á öllu. Ekki 

vera með óþarfa eyðslu og fara vel með hráefnið. 

Ólöf: Já og þá ætla ég að spyrja, fór mamma þín í húsmæðraskóla? 

Steinunn: Já, hún gerði það, fór í Húsmæðraskólann Ósk á Ísafirði. 

Ólöf: Finnst þér eins og eða þú veist fannst þú fyrir því í uppeldinu að hún hafi verið svona? 

Steinunn: Já, hún var náttúrulega mjög vandvirk og hún gerði allt mjög vel og þetta var allt, 

hún gerði allan mat frá grunni. Það var ekkert verið að kaupa eitthvað tilbúið.  

Ólöf: Spurning hvort að þú getir nefnt mér hvaða tækninýjung þér finnst standa framar öðrum 

í gegnum tíðina, svona á þinni tíð. Má vera hvað sem er þarf ekkert að tengjast 

heimilisstörfum. Svona eitthvað sem þér dettur í hug sem auðveldaði hlutina. 

Steinunn: Ég náttúrulega hafði ekki kynnst við vorum t.d. með þvottavél, það kom svona 

seinni árin. Ég ólst ekki upp við uppþvottavél en ég myndi kannski segja það. Svo ísskápur og 

frystiskápur svona seinna. Hérna áður fyrr þá voru ekki til frystiskápar á heimilum, það var 

geymt yfirleitt svona í hólfum í frystihúsum. Það var svoleiðis hjá mömmu (Ólöf: Já ok ) já, 

hjá okkur (Ólöf: ok, ég vissi það ekki). Það var það.  

Ólöf: Eignaðistu vinkonur í skólanum, á sínum tíma? 

Steinunn: Já, ég gerði það. Ég held sambandi áfram já. 

Ólöf: Og haldið þið hópinn eða hefuru hitt eitthvað stelpurnar í húsmæðraskólanum? 

Steinunn: Já, bara síðast fyrir tveimur árum, þá komu þær hingað. Við hittumst hérna, ekki 

samt allar en svona partur af þeim. Það var mjög gaman  (Ólöf: Já). 

Ólöf: Ég ætlaði nú bara að athuga hvort þú værir til í að rifja upp einn dag í skólanum, bara 

einhvern dag sem þú manst. Hvað þið voruð að gera, það þarf ekkert að vera nákvæmt. 

Steinunn: Það var nú yfirleitt, ætli við höfum ekki vaknað svona átta, hálfátta. Þá var þær sem 

voru ekki í eldhúsinu fórum niður og fengum okkur morgunmat og svo var farið í 

kennslustund, hvort það var næringarefnafræði eða íslenska. Svo þegar frítími var þegar við 

þurftum ekkert að vera í skólanum, þá var nú yfirleitt sest og gerð handavinna, saumað. Við 

urðum að sauma dúk til þess að fá að gera skírnarkjól og við urðum að klára hann fyrst og 



  

62 

maður sat öllum stundum að reyna að klára hann svo maður fengi að gera skírnarkjól. Það var 

nokkuð sem mann langaði mikið til að gera.  

PÁSA 

Ólöf: Já við tókum smá pásu. Ég gleymdi því áðan, hvernig kostaðir þú skólagjöldin? Eða þú 

hafðiru alveg efni á því að... 

Steinunn: Já ég var búin að vera í vinnu, ég vann í frystihúsinu. Ég var búin að þéna fyrir því 

og borgaði það sjálf, ég man ekki betur. 

Ólöf: Hérna af því að við vorum að tala um tæknina áðan, voru einhver tæki eða eitthvað í 

skólanum sem að þú þú hafðir ekki haft aðgang að í daglegu lífi, eitthvað sem var kannski 

meiri tækni en þú varst vön? 

Steinunn: Nei ég man ekki til þess (Ólöf: Nei, það var bara allt svona venjulegt..), já.  

Ólöf: Ok en manstu nokkuð eftir því að það hafi verið einhverjar venjur og siðir í skólanum 

sem þið tileinkuðuð ykkur? 

Steinunn: Nei bara í sambandi við útivist. Við máttum bara vera úti til átta á kvöldin og svo 

máttum við bara fara einu sinni eða á þriggja vikna fresti máttum við fara út að skemmta 

okkur. Við áttum að vera komin minnir mig um miðnætti heldur en eitt leytið og ef að við 

mættum ekki á réttum tíma, þá máttum við ekki fara næst þegar var leyfi (Ólöf: Já), að 

skemmta okkur. 

Ólöf: Já, var þetta eitthvað sem hafði svona viðgengist í skólanum? 

Steinunn: Já. 

Ólöf: En var eitthvað meira sem að þú manst sem þið gerðuð, sem var eitthvað sem hafði 

alltaf verið? 

Steinunn: Ja bara í sambandi við þarna þegar við gerum kökurnar, hvað heitir það? 

Ólöf: Laufabrauð. 

Steinunn: Já sem að ég hafði ekki kynnst áður (Ólöf: Já svoleiðis). 

Ólöf: En hafði alltaf verið í skólanum? 

Steinunn:  Já þetta er siður sem var fyrir norðan sérstaklega þegar þetta var. 

Ólöf: Já, þannig að þú kynntist þessu ekki heima hjá þér?  

Steinunn: Nei, ég hafði aldrei séð þetta fyrr. Svo skárum við út kökurnar, með járnum, svona 

sérstökum járnum. 

Ólöf: Já, þannig að þetta er svona helst sem þú manst? 

Steinunn: Já ég  myndi segja það.  

Ólöf: Var eitthvað rætt um einhverja svona siði og hefðir í skólanum sem að þú veist sem að 

hérna... 

Steinunn: Ég minnist þess ekki, nei. 

Ólöf: Ég var eitthvað að pæla í með fasta liði, það hefur þá bara verið útivistin og eitthvað 

sem var svona fastur liður í skólanum frá ári til árs? 

Steinunn: Já, það var náttúrulega útivistin.  

Ólöf: En geturu sagt mér meira, af því að ég sá hérna myndina þegar þið fóruð í KEA ferð. 

Steinunn: Já við fórum að skoða (Ólöf: Mjólkur..), já mjólkur, skyrgerð og svoleiðis. 

Ólöf: Var það eitthvað sem hafði verið áður eða? 

Steinunn: Já það held, það tel ég. Þetta var fastur liður í skólanum. Svo fórum við líka,bíddu 

nú við hvað hét það? 

Eftir smá hlé..... 

Steinunn: Þetta var verksmiðja sem við fórum í.  

Ólöf: Og var það að vori eða hausti til? 

Steinunn: Það var örugglega að vori til  (Ólöf: Og KEA  líka þá ?). Já, þetta var bæði að vori 

til.  

Ólöf: Voru einhverjar skemmtanir í skólanum?  

Steinunn: Já litlu jólin og svo var árshátíð og þá máttum við bjóða til okkar. 
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Ólöf: Já, þannig að það hefur þá væntanlega líka verið frá ári til árs? 

Steinunn: Já það var líka stundum svona kvöldvökur, þá vorum við stundum með atriði sem 

við bjuggum til sjálfar (Ólöf: Var það þá eins og leikrit eða söngur og svoleiðis). Já það var 

bæði söngur og leikrit. 

Ólöf: Já mig langar svolítið af því að, með breyttum tíðaranda, var eitthvað rætt um mataræði 

og holdafar eða hollustu? 

Steinunn: Já næringarefnafræði, var kennt og við vorum, svona hollustu og næringaríkur 

matur. Hvað við ættum kannski að sleppa. 

Ólöf: En var það eitthvað vandamál þá eða var þetta ekki svolítið öðruvísi þá?  

Steinunn: Já, nei það var ekki ekki vandamál (Ólöf: Nei), nei ekki þá.  

Ólöf: En fannst þér vera einhver meðal hópsins uppteknir af holdafari?  

Steinunn: Nei ég myndi ekki segja það. Það virtist ekkert vera neitt vandamál svoleiðis, ekki 

sem ég man eftir. 

Ólöf: Þetta hefur ekki verið byrjað þá þetta æði... 

Steinunn: Nei alls ekki.  

Ólöf: Svo var ég að velta fyrir mér ef þú ættir að nefna eitthvað heimilisverk skemmtilegasta 

heimilisverkið eða ekki skemmtilegasta heldur sem þér finnst skemmtilegra. Ekki endilega 

heimilisverk heldur eins og t.d. það sem þú lærðir í skólanum, eitthvað sem þér fannst 

skemmtilegra en annað? 

Steinunn: Nei ég man ekki eftir því.  

Ólöf: Allt jafn skemmtilegt bara?  

Steinunn: Já ég myndi segja það. Ekkert annað betra en hitt, Ég minnist þess ekki. Mér fannst 

bara gaman að vera í þessum skóla. 

Ólöf: Er eitthvað fleira sem að ég er ekki búin að nefna sem að þú vilt bæta við? 

Steinunn: Nei ekki sem ég man eftir. Við fórum á leiksýningu og það hét Freyungur sem var 

þarna í sveitinni. Við fengum að fara á það og svo stundum fórum við kannski seinni part 

dags, skruppum. Maður skrapp á Akureyri bara ef við þurftum að versla eitthvað eftir hádegi 

kannski og þá fórum við stundum á Akureyri. 

Ólöf: Þannig að það var ekkert á staðnum, verslun eða neitt?  

Steinunn: Nei. Svo kom það fyrir að við fengum helgarfrí og þá fóru þær heim sem áttu heima 

á Akureyri eða nálægt og svo fórum við líka þær sem áttu ættingja. Þá gátum við farið þangað 

og gist þar (Ólöf: gast þú nýtt þér það?). Já ég fór einu sinni til systur hans pabba (Ólöf: já). 

Ólöf: Var einhver dagskrá, af því að þið fenguð helgarfrí, var einhver dagskrá um helgar. 

Eitthvað sem þið þurftuð að gera eða var frjáls tími um helgar? 

Steinunn: Bara frjáls tími, ég man ekki betur. Svo um jól og páska, þá fórum við vestur eða 

fórum við heim til okkar. Ég er að hugsa með kvöldkaffið hvernig það var. Við gátum farið 

niður og fengið okkur, við gátum bara gengið í það minnir mig endilega. Farið niður í eldhús 

og fengið sér kvöldkaffi. 

Steinunn: En manstu eftir einhverju sem þið lærðuð í skólanum, sem situr fast í þér í 

daglegum heimilisstörfum?  

Steinunn: Nei ég man það ekki. Það getur vel verið að það sé en ég er bara búin að gleyma 

því. 

Ólöf: Hvað finnst þér ef að þú ættir að nefna einhverja mikla breytingu síðan þú varst í 

skólanum, sem varðar svona heimilisstörf? 

Steinunn: Það er bara í sambandi við eins og margir sem fara í verslun og kaupa sér tílbúin 

mat og það var ekki algengt þá. Maður var alltaf að elda heima og ég geri það yfirleitt, ég geri 

ekki mikið af því að fara út í búð og kaupa tilbúin mat. Ég elda alltaf á kvöldin, alltaf. En það 

eru margir sem bara kaupa eitthvað sem maður setur bara í örbylgjuofninn. Það held ég að 

hafi ekki verið mikið um það þá. 

Ólöf: Var nokkuð úrval, var það í boði mikið? 
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Steinunn: Nei ég efast um það en t.d. eins og bara í Rvk. Í Kjötbúðinni Borg var hægt að 

kaupa tilbúin mat (Ólöf: Í hverju segiru?). Til dæmis í kjötbúðinni Borg, þar var hægt að 

kaupa mat. Ég man þegar ég vann á Leðuriðjunni þá voru sumir sem fóru þangað. 

Ólöf: Hvenær varst þú í Leðuriðjunni? 

Steinunn: 77‘-78‘ og 78‘-79‘. Þá var þetta farið að vera svoleiðis.  

Ólöf: Já á þessum tíma strax? 

Steinunn: Já en þegar maður var í húsmæðraskólanum 71‘-72‘, maður þekkti þetta ekkert þá. 

Til dæmis heima hjá mér það var aldrei keyptur matur, það var bara allt búið til (Ólöf: já 

einmitt). 

Steinunn: Já kannski ég get nú sagt þér t.d. með breytingar með mat núna í dag. Það var 

vanalegt að það var eldað. Það var heitur matur kvölds og morgna og það var alltaf eftirmatur, 

það bara fylgdi. Alltaf grautur, súpur, skyr eða bara hvað sem er (Ólöf: Svona spónamatur). Já 

alltaf eftirmatur. 

Ólöf: En hvað var þá oft í matinn, geturu nefnt mér einhver dæmi um það  sem var í matinn? 

Steinunn: Ertu að meina sem var heima hjá mér (Ólöf: Já). Já það var fiskur svona þrisvar í 

viku og svo á miðvikudögum og sunnudögum. Það var kjöt í miðri viku og svo var fiskur. Það 

var yfirleitt góður matur, læri eða eitthvað svona kjötmeti á sunnudögum. Við fengum 

stundum rabbabaragraut í eftirmat á sunnudögum og það þótti okkur mjög gott og svo var 

vellingur, hrísmjölssúpa, tvíbökusúpa, rabbabarasúpa og kakósúpa. Já það var yfirleitt og 

aldrei þó það væri heitur matur tvisvar á dag, maður fékk aldrei leið. Það var saltkjöt stundum 

og það var kjöthringur, fiskistappa, steiktur fiskur og soðinn fiskur. Svo var koli og steinbítur, 

kúlaður og steiktur. Þetta var svona og á laugardögum var oft vellingur, það fengum við í 

húsmæðraskólanum, alltaf velling á laugardögum. 

Ólöf: Já, hver eldaði þá? 

Steinunn: Þær sem voru í eldhúsinu.  

Ólöf: Já, þannig að það var pínu dagskrá þá.  

Steinunn: Já það var það, við fengum yfirleitt alltaf velling. 

Ólöf: En finnur þú svona þegar þú fórst að búa sjálf, finnst þér hafa breyst það sem þú hefur 

verið að elda sjálf, í takt við það sem er í boði, aukið fæðuframboð? 

Steinunn: Já, í sambandi við það, þetta er allt svo mikið tilbúinn matur í dag. (Ólöf: Kannski 

minni tími). Já, hérna áður fyrr þá voru mæðurnar yfirleitt heima eða konurnar yfirleitt heima. 

Þá gátu þær eldað á meðan mennirnir voru úti að vinna, þá komu þeir bara í mat. En eftir að 

kvenfólkið fór að vinna svona mikið þá er mikið minni tími, annars hefur minnkað 

vinnutíminn miðað við það sem var. Það var yfirleitt alltaf unnið til sex og sjö á kvöldin. Frá 

sjö eða átta á morgnana. Svo það hefur minnkað mikið vinnutíminn en samt hefur aukist 

skyndibitinn. 

Ólöf: En helduru að þetta breytist eitthvað núna, eins og þetta er? 

Steinunn: Það hefur breyst, eins og eftir hrunið, í sambandi við að fólk er farið að gera mikið 

meira. Til dæmis taka slátur núna meira heldur en var orðið og tína ber, tína eða taka upp 

rabbabara, gera sultu og svona. Það er mikið meira svoleiðis(Ólöf: Bara í hvívetna kannski). 

Já breyst mikið, það er farið að gera meira úr hráefninu. 

Ólöf: En ég er svolítið forvitin að vita, varst þú eitthvað vör við svona ég veit ekki hvað ég á 

að segja rauðsokkabyltinguna eða þetta að þegar hún fór að svona (Steinunn: Nei) á sínum 

tíma. 

Steinunn: Ég varð ekki mikið vör við það.  

Ólöf: En veistu til, veistu hvernig gekk semsagt aðsóknin í húsmæðraskólann var eftir að þú 

hafðir verið þar? 

Steinunn: Hún fór mjög dvínandi...það voru, við vorum 36, það hætti nú reyndar ein strax..svo 

voru 22 árið eftir og 17 og svo voru sjö þar á eftir..þá bara þá hætti það..bara dvínaði mjög 

snögglega (Ólöf: Já). Til dæmis þegar Jónína var (vinkona Steinunnar) þá voru sautján (Ólöf: 
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Hvaða ár var) hún var tveimur árum seinna (Ólöf: Sjötíu og..) hún var sjötíu og 

72‘,73‘,74‘.Hún var 73‘ til 74‘.  

Ólöf: Já, já bara strax þá, þannig að eitthvað hefur gerst (Steinunn: Já þetta er voða 

skrýtið...bara snarlækkaði). 

Ólöf: Eitthvað svona að lokum sem að þú vilt segja? 

Steinunn: Mér finnst að ungar stúlkur og bara ungir strákar ættu að..semsagt að tileinka sér að 

fara í húsmæðraskóla og læra tökin á,á heimilishaldinu..nauðsynlega því að það eru margar í 

dag sem að kunna ekki að elda sem að mér finnst mjög skrýtið....og þó að þær færu bara á 

námskeið..þriggja mánaða námskeið þá myndu þær læra heilmikið af því.  

 

 ÓDS 3 30.október 2010 

 Ingibjörg Egilsdóttir 

 
Ólöf: Hefuru eitthvað hitt stelpurnar sem þú varst með í húsmæðraskólanum? 

Ingibjörg: Já það er nú ekki oft en ég fór einu sinni til Reykjavíkur og þar komum við saman 

þó nokkrar, það var mjög gaman. Svo hittumst við hérna á Ísafirði þær sem að voru frá 

Ísafirði nokkrar og það kom fyrir að við hittumst svona hvor hjá annarri. En það er ekki mikið 

um það og svo hafa þær komið í heimsókn líka ein og ein (Ólöf: já), þegar þær hafa verið á 

ferð þá hafa þær litið til mín en ég hef lítið ferðast sjálf og hitt þær. 

Ólöf: Veistu til þess að það hafi verið pælt mikið í holdafari eða mataræði? 

Ingibjörg: Ekki holdafari það kom nú lítið fram en það var mataræði og sumt var svolítið 

sérstakt sem hún var að malla, hún kenndi okkur matreiðslu forstöðukonan, Þorbjörg 

Arnarsdóttir. 

Ólöf: En var það nokkuð eins og í dag, fólk er svo mikið að hugsa um útlit, var þetta ekki 

minna vandamál? 

Ingibjörg: Það var ekki mikið rætt um svoleiðis, ekki minnist ég þess að það hafi neitt verið 

talað um það. Bara að borða hollan mat. 

Ólöf: Ég var að hugsa hvort að þú gætir nefnt mér dæmi um heimilisstörf eftir árstíðum sem 

þér fannst nýtast þér úr náminu eins og um páska, eitthvað sem að, eða um jól ? 

Ingibjörg: Ja það var margt sem nýttist eins og bakstur, nýttist mér mjög vel fyrir allar hátíðar 

og hversdaginn líka. Það var lögð áhersla á að vera ekki alltaf með fínar kökur til dæmis og 

eins handavinna það nýttist manni mjög vel, myndi segja það.  

Ólöf: En manstu eftir því að það hafi verið siðir og hefðir í skólanum sem þið fóruð eftir, 

einskonar fastir liðir, eitthvað sem  hafði verið í skólahaldinu áður en þið byrjuðuð? 

Ingibjörg: Það kom ný forstöðukona með okkur svo maður veit lítið hvernig þetta var áður. 

Ólöf: Nei, en voru einhverjar skemmtanir?  

Ingibjörg: Já það voru alltaf kvöldvökur á föstudagskvöldum, innan skólans. Svo var haldin 

þessi eina skemmtun yfir veturinn, utan skólans, þar sem var  æfður kórinn og ýmis 

skemmtiatriði komu fram, sem við æfðum í skólanum og skemmtum þarna. Ég held að það 

hafi verið í Alþýðuhúsinu sem þessi skemmtun var.  

Ólöf: Var þetta einhver árshátíð eða þannig? 

Ingibjörg: Eitthvað svoleiðis var það, svo var haldin eða áður en við hættum í matreiðslunni, 

þá máttum við bjóða einhverjum ættingja eða tengdum í mat.  

Ólöf: Já, einhverskonar foreldraboð. 

Ingibjörg: Já einmitt.. 

Ólöf: Var það kallað einhverju nafni? 

Ingibjörg: Nei eða ég man nú ekki eftir því (Ólöf: Nei...þetta hefur verið svona boð eitthvað), 

já. 

Ólöf: En var handavinnan sýnd þá? 

Ingibjörg: Já, svo var handavinnan sýnd um vorið áður en skólinn hætti. 
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Ólöf: Var það opið hús eða var það líka... 

Ingibjörg: Já það var opið, það máttu allir koma að skoða, það var þannig. 

Ólöf: En manstu til þess að það hafi verið einhver tækni í skólanum, einhverjar vélar sem þú 

hafðir ekki kynnst áður en þú fórst í skólann, sem var í skólanum? 

Ingibjörg: Það hefur sennilega verið hrærivél eða, ég man það þó ekki. Mér finnst að við 

höfum hrært þetta í höndum, það hafi ekki verið hrærivél. Nei við þvoðum ábyggilega á bretti 

(Ólöf: Já, þannig að það var ekkert sem stóð...), já og straujuðum bara í höndum og ég get 

ekki munað að það hafi verið sérstaklega.  

Ólöf: Það hefur kannski ekki verið komið á þessum tíma? 

Ingibjörg: Ja, það hefði nú kannski átt að byrja þarna en það hefur líklega viljað kenna 

konunum þetta eins og þetta var (Ólöf: Já). Ég hugsa það, að það hafi verið gert þannig... 

Ólöf: Frekar en að koma með svona tækni inn í þetta. 

Ingibjörg: Já ég held það, mig minnir þetta. 

Ólöf: Ef að þú ættir að nefna eitthvað heimilisverk sem þér fannst skemmtilegra en annað, 

hvað (Ingibjörg: Sem ég gerði þarna), já bara eitthvað í heimilishaldinu.  

Ingibjörg: (Hlær) Ætti ég að segja að vaska upp (hlæjum) (Ólöf: Ef þér finnst það), neinei. 

Maður gerði þetta bara. 

Ólöf: En eins og ég segi það má vera bara annaðhvort í skólanum eða.... 

Ingibjörg: Já eða bara í lífinu (Ólöf: Já bara það sem þér finnst). Já, mér fannst alltaf gaman 

að baka, mjög gaman. Engin sérstakur matur held ég sem mér þótti gaman að gera, það held 

ég ekki.  

Ólöf: Ok, þannig að bakstur alveg? 

Ingibjörg: Já mér þótti mjög gaman að baka. 

 

ÓDS 4 – 29 .október 2010 

Steinunn Gunnarsdóttir 

 

Ólöf: Af hverju fórst þú í þennan húsmæðraskóla. Af því að nú voru fleiri húsmæðraskólar á 

landinu á þessum tíma? 

Steinunn: Því miður, ég man það ekki nákvæmlega af hverju við fórum norður. Það gæti verið 

af því að við vorum fjórar hérna að vestan. Gæti verið að ein frá Ísafirði var frænka Veigu 

sem var frá Súðavík. Það gæti verið að við höfum eitthvað tekið ákvörðun útaf henni. 

Ólöf: Þekkti hún eitthvað norður? 

Steinunn: Nei ég bara man ekki af hverju við sóttum um í húsmæðraskólanum að Laugalandi.  

Ólöf: Sóttuð þið bara um þennan eina skóla? 

Steinunn: Já ég man ekki betur.  

Ólöf: Hafðiru einhverja reynslu af heimilisverkum og störfum áður en þú fórst í skólann? 

Steinunn: Nei ekki mikið, ég man ekki til þess. 

Ólöf: Finnst þér þú hafa lært þá mjög mikið á því? 

Steinunn: Já mjög mikið, heilmikið á því að fara í húsmæðraskóla, mjög gott, hafði mjög gott 

af því (Ólöf: Já). Ég lærði svo margt, bæði matreiðsluna, þrifin og allskonar. Við gerðum 

handavinnu allskonar og sambandi við vefnað mér finnst það mjög gaman. Ég hafði aldrei 

gert það áður og svo gerði ég skírnarkjólinn, sem hefur komið fram. 

Ólöf: En þurftuð þið að búa til rósabönd í vefnaðinum? 

Steinunn: Örugglega (Ólöf: Það var skylda hjá okkur). Já..mér fannst mjög gott að fara í 

húsmæðraskóla (Ólöf: Umhum), ég lærði mjög mikið á því, maður varð svona öruggari á eftir 

og treysti sér frekar í hlutina (Ólöf: Já).  
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Símaviðtal við Steinunni Gunnarsdóttur 24. nóvember 2010 

 
Ólöf: Var eitthvað aldurstakmark þegar þú varst í skólanum? 

Steinunn: Já, sennilega 17 ára aldurstakmark, mig minnir það. 

Ólöf: Var strákum leyft að gista á heimavistinni? 

Steinunn: Nei strákar máttu ekki gista.  

Ólöf: Þú og vinkona þín sem fór með þér í skólann rædduð um stráka sem komu um nótt. 

Hvað var það og hvaða strákar voru þetta?  

Steinunn: Það var þannig að strákum úr sveitinni var boðið í bollukaffi en aðfaranótt 

bolludags komu þeir inn um gluggann með læti og flengdu okkur. 

Ólöf: Var farið í berjaferð um haustið? 

Steinunn: Já það var farið í berjaferð. 

Ólöf: Fannstu fyrir því að það væri mikið að gera í skólanum, eitthvað álag? 

Steinunn: Nei ég fann ekki fyrir álagi eða að það væri of mikið að gera. Það sem mér er ætlað, 

ég er ekki að stressa mig mikið yfir því. 

Ólöf: Langaði þig í þennan skóla útaf ákveðnum siðum eða skemmtunum? 

Steinunn: Nei mig langaði ekkert í skóla útaf siðum, bara langaði að fara í húsmæðraskóla og 

læra það sem var kennt þar. 

Ólöf: var eitthvað stuðst við matreiðslubók í náminu?  

Steinunn: Já það minnir mig, það hlýtur að vera. Okkur var ekki sagt frá hverri einustu 

uppskrift, svo að ég held það en skrifuðum líka af töflu.  

Ólöf: Fórst þú í vefnað eða tóvinnu af einhverju tagi? 

Steinunn: Ég fór í vefnað en ekki tóvinnu. 

Ólöf: Var skylda að vera á heimavist þegar þú fórst í skólann eða var eitthvað annað í boði 

líka? 

Steinunn: Nei það var ekkert annað í boði en að vera á heimavist. 

Ólöf: Þú sýndir mér myndir frá jólaboðinu sem var haldið í skólanum á sínum tíma (Steina: 

Já). Var bakað fyrir það boð, var þetta kökuboð eða hvað var gert? 

Steinunn: Já það var jólabakstur eins og smákökur, pipakökuhús og allskonar. Líka tertur og 

slíkt og við buðum fólki af nálægum sveitabæjum. 

Ólöf: Var handverkssýning þá líka? 

Steinunn: Nei bara kökuboð. 

Ólöf: Þú ræddir um það að þið hefðuð farið í verksmiðjuferð til Akureyrar þegar þið voruð í 

skólanum en mundir það ekki síðast þegar ég talaði við þig. Manstu núna hvert þið fóruð? 

Steinunn: Já við fórum í Gefjun að skoða starfsemina þar. Það var teppaverksmiðja og með 

álíka starfsemi og við fórum líka til Akureyrar á öðrum tíma og vorum með leiksýningu og 

söng í Sjallanum um kvöld. Skólastjórinn var í Náttúrulækningafélagi Íslands og fékk okkur 

„lánaðar“ til að skemmta. 

Ólöf: Hvernig var fyrirkomulagið á helgunum, var skóli þá eða frí. Mátti fara eitthvað þá?  

Steinunn: Var frí alla helgina og frjálst en grautur eins og grjónagrautur á laugardögum. Þær í 

eldhúsinu bjuggu það til eða mig minnir það. 

Ólöf: Var sýning í lok skólans? 

Steinunn: Já, það var sýning og allir sem vildu máttu koma, t.d. þeir sem þær buðu.  

 

 

 

Símaviðtal við Ingibjörgu Egilsdóttur 25. nóvember 2010 

 

Ólöf: Af hverju fórst þú í þennan skóla frekar en einhvern annan? 
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Ingibjörg: Af því að hann var næst mér og því auðveldast að fara í hann. Ég átti líka kærasta 

og gat komið heim í fríum. 

Ólöf: Hafðir þú heyrt af einhverjum siðum eða skemmtunum áður en þú fórst í skólann sem 

gerði það að verkum að þig langaði í skólann?  

Ingibjörg: Nei bara að læra húsmóður hlutverkið en svo var þetta allt skemmtilegara en ég 

hélt.  

Ólöf: Hvernig var fyrirkomulagið á helgunum, var skóli þá eða frí? Mátti fara eitthvað þá?  

Ingibjörg: Við máttum vera úti á daginn og máttum fara á diskótek á kvöldinÉg fór nú reyndar 

aldrei, annars var maður bara bundinn í skólanum og þeir sem voru í matreiðslu þá þurftu að 

elda líka um helgar. 

Ólöf: Fannstu fyrir því að það væri mikið að gera í skólanum, álag?  

Ingibjörg: Nei ég fann ekki fyrir miklu álagi, mér fannst ósköp eðlilegur gangur á þessu. Þetta 

rann bara svona og mér gekk mjög vel. 

Ólöf: Studdust þið við matreiðslubók eða bækur í skólanum? 

Ingibjörg: Við studdust við matreiðslubók Helgu Sigurðar, Matur og drykkur en skrifuðum 

líka upp úr henni uppskriftir og elduðum eftir því. Ég keypti mér hana svo seinna. 

Ólöf: Var skylda að vera á heimavistinni þegar þú fórst í skólann eða var eitthvað annað í 

boði? 

Ingibjörg: Það kom ekki annað til greina, með mig allavega. Mig minnir að þær sem áttu 

heima á Ísafirði hafi líka gist, ég held það en er ekki viss. 

Ólöf: Máttu strákar gista á vistinni eða var það bannað? 

Ingibjörg: Það var alveg bannað að gista (hlær). Það var reyndar þannig að við fengum leyfi 

til að fara niður í bæ og koma seinna ef það voru gestir og við vildum fá að vera lengur með 

honum. Ef  manneskjan, þ.e. einhver stelpan í skólanum var veik eða þess háttar, þá máttu 

mennirnir þeirra koma  í heimsókn. 

Ólöf: Ég ræddi við þig um breytingar á matarháttum og mataræði um daginn – Finnst þér þú 

hafa fundið einhverjar breytingar á matarvenjum og matar undirbúningi eftir efnahagshrunið 

2008? 

Ingibjörg: Ég get eiginlega ekki dæmt um það og veit lítið um þetta. Ég hef heyrt það í 

fréttum en þekki það ekki af eigin raun. 
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Viðauki 2 – Spurningalisti, svör, bloggfærslur 

Spurningalisti um húsmæðraskólamenntun 

1) Hvað heitir þú, hvaða ár ertu fædd og hvar ertu uppalin? 

2) Hvenær varst þú í húsmæðraskóla og hvar? Hvað varst þú gömul þegar þú fórst í 

skólann? 

3) Hvers vegna fórst þú í slíkan skóla? 

4) Hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til húsmæðraskóla á þeim tíma?  

5) Hvað fórst þú að gera eftir námið, sbr.vinna eða skóli? 

6) Fannst þér námið hafa nýst þér til vinnu eða frekara náms? hvernig?  

7) Finnst þér námið hafa nýst þér í heimilishaldi? 

8) Voru einhverjir strákar með þér í skólanum? Veistu hvort að einhverjir strákar hafi 

stundað nám þar? 

a. Hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til þess að strákar gengu í svona skóla? 

b. Finnst þér að stákar strákar/menn eigi erindi í þessa skóla í dag? 

9) Af hverju heldur þú að það séu svona fáir skólar eftir í dag?   

a. Hver heldur þú að þróun þeirra verði og af hverju? 

10)  Af hverju heldur þú að aðrar stúlkur hafi sótt um skólavist í húsmæðraskólanum á 

sama tíma og þú?  

11) Dvaldir þú á heimavist á meðan að þú stundaðir nám við skólann? Heldur þú að 

reynsla þín hefði verið öðruvísi ef að þú hefðir/hefðir ekki verið á heimavist? 

12) Stóðst kennslan og þau fög sem voru kennd, þínar væntingar til námsins? Fannst þér 

eitthvað vanta eða vera ofaukið? 

13) Kostaði mikið að fara í húsmæðraskóla þegar þú fórst, fékkstu einhvern skólastyrk til 

að stunda námið? 

14) Voru einhver inntökuskilyrði í skólann? (sbr.að hafa lokið gagnfræðaprófi eða þess 

háttar?) 

15) Finnst þér að sá matur,matarvenjur og uppskriftir sem var unnið með í skólanum vera 

líkar því sem tíðkast í dag? 

a. Ef nei, hvað finnst þér aðallega hafa breyst, eitthvað sem stendur upp úr? 

16) Finnst þér að það sé mikilvægt fyrir konur að fara á námskeið til að læra réttu 

handtökin í eldhúsinu? 

17) Hvað er besta/öflugasta ráð varðandi heimilishald sem að þú lærðir af mömmu þinni? 

18) Fór mamma þín í húsmæðraskóla eða kvennaskóla? 

19) Hvaða tækninýjung finnst þér standa framar öðrum í gegnum tíðina? Má vera hvað 

sem er og þarf ekki bara að tengjast heimilisstörfum. 

20) Var eitthvað rætt um holdafar og heilbrigt mataræði í skólanum?  

21) Gætir þú nefnt dæmi um heimilisstörf, eftir árstíðum, sem þér þótti nýtast þér 

sérstaklega úr náminu. 

22) Manstu til þess að það hafi verið einhverjar hefðir, siðir og skemmtanir í skólanum 

þegar þú stundaðir þar nám? 

23)  Voru einhver heimilistæki eða önnur tækni í skólanum sem þú manst eftir? 

24) Hvernig þótti þér að vera í húsmæðraskóla? 

25) Þykir þér eitthvað heimilisverk vera öðru betra? 

26) Eignaðistu einhverja vinkonu eða vinkonur í skólanum? 

27) Gætir þú rifjað upp einn dag í skólanum? 

28) Finnst þér að matarhættir, og fleira tengt heimilishaldi, hafi breyst eftir efnahagshrunið 

2008? 
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ÓDS svör við spurningalista - 2. nóvember 2010 

 

 

1) Hvað heitir þú, hvaða ár ertu fædd og hvar ertu uppalin? 

Ég er fædd og uppalin á Ísafirði og fæddist þann 28.ágúst 1987. 

 

2) Hvenær varst þú í húsmæðraskóla og hvar? Hvað varst þú gömul þegar þú fórst í 

skólann? 

Ég fór í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur vorið 2007, frá janúar til maí, og varð tvítug á því ári. 

 

3) Hvers vegna fórst þú í slíkan skóla? 

Mér hefur alltaf fundist bæði amma og mamma vera myndarlegar húsmæður og litið upp til 

þeirra. Ég hafði samt aldrei pælt í því að fara sjálf í slíkan skóla en svo þegar ég sá fram á það 

að klára menntaskólann á þremur og hálfu ári þá vildi ég finna mér eitthvað skemmtilegt að 

gera eftir áramótin. Móðir vinkonu minnar hafði stungið upp á því að við vinkonurnar færu 

saman í húsmæðraskóla en vinkona mín hafði ekki áhuga á því. Það sem réði svo úrslitunum 

var það að ég átti frænku sem hafði farið í hússtjórnarskóla Reykjavíkur og talaði mjög vel 

um hann. Ég hafði verið að hugsa mikið um það að fara og ákvað þarna að drífa í því. Líka til 

þess að halda hefðinni, þar sem að amma og mamma höfðu báðar farið í slíkan skóla. Frænka 

mín hafði sagt mér að skólinn væri mjög eftirsóttur og að ég yrði að sækja snemma um. Ég 

sótti því um skólavist vorið 2006 til þess að fara í skólann vorið 2007 og komst inn. 

 

4) Hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til húsmæðraskóla á þeim tíma?  

Þau viðhorf sem voru til húsmæðraskóla þá voru bara jákvæð og fólki fannst þetta mjög 

spennandi. Hinsvegar fannst mér margir ekki vita að það væri starfræktur húsmæðraskóli enn 

þann dag í dag og hafði ekki hugmynd um það hvað væri lært þar. 

 

5) Hvað fórst þú að gera eftir námið, sbr.vinna eða skóli? 

Eftir skólann fór ég að vinna í ár, reyndar ekki við neitt sem tengdist þessu námi. Mér þótti 

það samt góð leið til þess að læra að rata um Reykjavík og koma mér fyrir í bænum. Því næst 

fór ég í þjóðfræði við Háskólann eða haustið 2008. 

 

6) Fannst þér námið hafa nýst þér til vinnu eða frekara náms? hvernig?  

Mér finnst námið frekar hafa nýst heima fyrir frekar en í vinnu eða námi en það gæti nýst 

meir í eitthvað annað seinna meir enda ekki svo langt um liðið. 

 

7) Finnst þér námið hafa nýst þér í heimilishaldi? 

Já mjög mikið! Bæði til þess að skipuleggja þrif heimilisins en líka bara til þess að 

skipuleggja eldamennsku og bakstur. Til dæmis hvernig sé best að haga skipulaginu fyrir 

máltíð og allskonar hollráð. Ég lærði réttu handtökin og bara ýmis heimilisráð og handavinnu. 

Líka bara að hafa trú á eigin getu í eldhúsinu, að þora að prófa sig áfram. 

 

8) Voru einhverjir strákar með þér í skólanum? Veistu hvort að einhverjir strákar hafi 

stundað nám þar?  

Nei, engir strákar með mér í náminu en ég veit um tvo til þrjá stráka sem hafa verið í 

skólanum. 

a) Hvaða viðhorf telur þú að hafi verið til þess að strákar gengu í svona skóla? 

Ég held að áður hafi þetta þótt hallærislegt fyrir stráka en eftir að jafnréttisbaráttan komst á 

skrið þá finnst mér viðhorfin vera jákvæðari. Samt sem áður finnst mér að þeir strákar sem ég 

hef heyrt að hafi farið í skólann í Reykjavík hafi verið pínu flippaðir, þ.e. þori að vera 
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öðruvísi og þess vegna þorað að fara í skólann. Það virðist þurfa eitthvað slíkt til. Þannig að 

viðhorf meðal strákanna sjálfra eru kannski oft neikvæð. Hinsvegar veit ég að þegar boðið var 

upp á kvöldnámskeið í fræðslunni, þá hafi hjón gjarnan farið saman á svoleiðis námskeið. 

b) Finnst þér að stákar strákar/menn eigi erindi í þessa skóla í dag? 

Já, svo sannarlega. Eins og samfélagið er í dag myndi ég segja að það sé nauðsynlegt að 

strákar/menn geti komið til móts við maka sína í heimilisstörfunum rétt eins og konur geti gert 

eitthvað sem þótti vera karlaverk áður. 

 

9) Af hverju heldur þú að það séu svona fáir skólar eftir í dag?  

Vegna þess að konur og karlar eru meira úti á vinnumarkaðinum og tíminn skiptir svo miklu 

máli í dag. Þar að auki minnkaði áhugi á handavinnu og jafnréttisbaráttan kom líka þarna inn 

í, vegna þess að það þótti ekki boðlegt lengur að konur væru fastar við eldavélina og sæju um 

þetta allt saman. 

a. Hver heldur þú að þróun þeirra verði og af hverju? 

Ég held reyndar að þeir gætu komið aftur í annarri mynd, t.d. á formi styttri námskeiða og ég 

segi það vegna breytinganna sem áttu sér stað í kjölfar hrunsins og þar með vitundarvakningu 

og það afturhvarf til fortíðar sem hefur átt sér stað ef svo má segja, sbr. að taka slátur og 

prjóna. 

 

10) Af hverju heldur þú að aðrar stúlkur hafi sótt um skólavist í húsmæðraskólanum á 

sama tíma og þú?  

Líklega vegna þess að þeim langaði að læra til verka á sviðum heimilisins og svo held ég að 

margar hafi verið óákveðnar í því hvað þeim langaði til að gera, sbr. skóli/vinna og fundist 

skólatímabilið hentugt. Það má nefnilega segja, að mínu mati, að þessi skóli sé einskonar 

stoppistöð fyrir næsta skref í lífinu. 

 

11) Dvaldir þú á heimavist á meðan að þú stundaðir nám við skólann? Heldur þú að 

reynsla þín  hefði verið öðruvísi ef að þú hefðir/hefðir ekki verið á heimavist? 

Já ég dvaldi á heimavist og var stressuð að vita með hverjum ég yrði nú í herbergi og hvernig 

mér myndi líka við þá manneskju en svo var það ekkert vandamál. 
182

 Ég hefði ekki fyrir 

nokkurn mun vilja missa af því að vera á vistinni. Það voru tvær í herbergi og því nóg pláss. 

Það var oft stuð hjá okkur og við kynntumst líka miklu betur fyrir vikið, þær sem voru á 

vistinni sérstaklega.
183

 Við vorum samt bara átta á heimavistinni og því voru ekki öll herbergi 

í notkun. Við vorum held ég 18 sem byrjuðum í upphafi en ein hætti fljótlega. Ég held að 

þetta hefði ekki verið eins kósý og ekki eins mikil reynsla ef ég hefði ekki verið á heimavist. 

Þetta er líka svo glæsilegt hús sem við vorum í og um helgar var ég stundum ein eða við 

vorum fáeinar hræður þarna inni og það var magnað, eins og að vera einn í stórri höll (en það 

býr samt húsvörður í kjallaranum). Annað sem mér þótti gott var að við fengum lykil að 

húsinu og gátum því nokkurn veginn komið og farið að vild. Reyndar var mælst til þess að við 

værum komnar heim um klukkan ellefu og myndum láta vita ef það breyttist. Um helgar var 

enn meira frelsi, þá var hægt að fara út á lífið eða að fara út úr bænum ef við vildum. Samt 

sem áður var það þannig að strákar máttu ekki gista á heimavistinni, en mamma hefði t.d. mátt 

gista minnir mig. 

 

 

                                                 
182

 Bloggið húsmóðir.is, Helgarfrí og skóli og Fréttir af Ólöfu, 71. Þar ræði ég um 

heimavistina og biðina eftir herbergisfélaganum. 
183 Bloggið húsmóðir.is, Halló, 71-72. Þar ræði ég um hvernig er á vistinni. 
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12) Stóðst kennslan og þau fög sem voru kennd, þínar væntingar til námsins? Fannst 

þér eitthvað vanta eða vera ofaukið? 

Já mér fannst það standast og gott betur en það. Það var svo rosalega margt sem við lærðum 

og sem við vorum að gera. Ég fjallaði einmitt um það í hverri bloggfærslu hjá mér hvað það 

sé mikið að gera og alltaf að byrja á einhverju nýju.
184

 Það sem við lærðum í skólanum var 

næringarfræði, vörufræði, matreiðslu, vefnað, handavinnu eins og prjón og útsaum og ræsting. 

Það var líka ýmislegt sem við lærðum sem ég vissi ekki að yrði kennt, eins og hvernig á að 

pússa skó og fægja silfur.  

 

13) Kostaði mikið að fara í húsmæðraskóla þegar þú fórst, fékkstu einhvern skólastyrk 

til að stunda námið? 

Já það kostaði alveg en mér fannst það mjög sanngjarnt. Ég man nú ekki nákvæmlega hvað 

það var mikið en mig minnir að þetta hafi kostað svona 250.000 krónur og svo voru 

eftirstöðvar í lokin aðeins meiri. En innifalið í verðinu var allur matur fyrir utan mat á kvöldin 

og þá var hægt að fá sér afganga eða kaupa sér skyr eða eitthvað. Það var líka gisting inni í 

þessu og nánast allur efniskostnaður. Við þurftum bara að kaupa aukagarn og einhverja prjóna 

sjálfar. Ég fékk líka jöfnunarstyrk vegna þess að ég bjó úti á landi og þurfti að fara suður til að 

sækja slíkan skóla. Ég man nú samt ekki hversu hár styrkurinn var. 

 

14) Voru einhver inntökuskilyrði í skólann? (sbr.að hafa lokið gagnfræðaprófi eða þess   

háttar?) 

Nei það voru engin inntökuskilyrði þannig séð, ég held samt að það hafi þótt æskilegt að vera 

búin með stúdentinn eða að...bíddu eða hvort að það var þannig að það voru helst ekki teknar 

inn stelpur yngri en 18 ára af því að þetta er svo mikil vinna, það þarf að vera stöðugt að og 

það þarf þroska og aga sem kemur með aldrinum til að vera í skólanum.  

 

15) Finnst þér að sá matur,matarvenjur og uppskriftir sem var unnið með í skólanum 

vera líkar því sem tíðkast í dag? 

a)Ef nei, hvað finnst þér aðallega hafa breyst, eitthvað sem stendur upp úr? 

Já, það var náttúrulega svo stutt síðan ég var í skólanum. Við vorum til dæmis með plokkfisk, 

fiskibollur, lasagna, mexíkóskar tortillakökur, kjötsúpu, allskonar súpur og grauta og kökur og 

sætmeti. Ef eitthvað er þá er þessi matur sem við elduðum orðinn ennþá vinsælli í dag eftir 

efnahagshrunið, vegna þess að fólk er kannski farið að elda meira heima hjá sér án þess að ég 

viti það þó alveg. Það var líka eitt sem að mér þótti alveg magnað og það var að við bjuggum 

til mikið af matnum alveg frá grunni eins og fiskibollur og svona. Því hafði ég ekki kynnst í 

miklu mæli áður, a.m.k. ekki með fiskibollurnar, það var alltaf keypt fiskhakk í bollurnar. 

Sjálf elda ég heita máltíð á kvöldin en stundum kaupi ég líka tilbúin mat út í búð, sérstaklega 

á löngum dögum. 

 

16) Finnst þér að það sé mikilvægt fyrir konur að fara á námskeið til að læra réttu 

handtökin í eldhúsinu? 

Já án efa. Bara bæði til að læra að nýta hráefni betur og að kaupa fæðu í réttu magni en líka 

bara til að læra að búa til góðan og hollan mat og sjá að það þarf ekki að vera dýrt eða taka 

heillangan tíma. Líka bara til að öðlast traust á eigin getu í eldhúsinu og til að læra að vera 

ekki hræddur við að prófa sig áfram í eldhúsinu. En þetta fer náttúrulega mikið eftir konum, 

hversu öruggar þær eru í eldhúsinu, og hvað þær hafa tileinkað sér. Mér finnst heldur ekki 

spurning að strákar ættu að skella sér á námskeið og geta deilt eldamennskunni með konunni í 

framtíðinni eða jafnvel séð um stóran hluta hennar. 

                                                 
184

 Sjá valdar bloggfærslur í viðauka. 
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17) Hvað er besta/öflugasta ráð varðandi heimilishald sem að þú lærðir af mömmu 

þinni? 

Ég verð að segja að það fyrsta sem mér dettur í hug er sparnaður. Það var mikið lagt upp úr 

því í uppeldi mínu að fara sparlega með allt. Til dæmis að láta ekki vatn renna að óþörfu, ekki 

nota of  mikinn eldhúspappír í einu og líka að henda ekki mat eða ekki láta hann fara til 

spillis. Líka að kaupa ekki alltaf það dýrasta, spá í verðið og gera jafnvel verðsamanburð. 

 

18) Fór mamma þín í húsmæðraskóla eða kvennaskóla? 

Já hún fór í húsmæðraskóla á veturinn 71‘ til 72‘ og var að Laugalandi í Eyjafirði. Á þeim 

tíma voru nemendur í skólanum í heilan vetur. 

 

19) Hvaða tækninýjung finnst þér standa framar öðrum í gegnum tíðina? Má vera hvað 

sem er og þarf ekki bara að tengjast heimilisstörfum. 

Ég er náttúrulega svo ung, þannig að það er erfitt að nefna eitthvað. En ætli það sé ekki bara 

eitthvað eins og tölvan, internetið og gsm-síminn. Það er það eina sem mér dettur í hug.  

 

20) Var eitthvað rætt um holdafar og heilbrigt mataræði í skólanum?  

Það var ekki mikið verið að pæla í útlitinu þannig séð en þó var það í umræðunni. T.d. voru 

einhverjar stelpurnar hræddar um að fitna af kökunum sem voru á boðstólnum í skólanum. 

Það var þó meira pælt í að hreyfa sig eitthvað. Til dæmis talaði Margrét kennari um mikilvægi 

þess að borða hollan og staðgóðan mat og að hreyfa sig reglulega. Líka að fara ekki út í öfgar 

eins og með átröskun. Það var aðeins komið inn á líkamsræktarstuðulinn svokallaða. Þessir 

hlutir voru aðallega ræddir í næringarfræði tímunum. Mér fannst ég líka finna fyrir því að 

þónokkrar stelpurnar hreyfðu sig reglulega og þar á meðal ég. Ég reyndi líka að borða hollan 

mat. 

 

21) Gætir þú nefnt dæmi um heimilisstörf, eftir árstíðum, sem þér þótti nýtast þér 

sérstaklega úr náminu. 

Það hefur ekki mikið reynt á það hjá mér þar sem að ég er ekki með stóra fjölskyldu eða börn. 

Ég fer oftast heim um jólin, páskana og svo framvegis. Ég baka reyndar smákökur fyrir jólin 

og hjálpa móður minni stundum með því að baka fyrir hana, þegar ég kem í heimsókn vestur.  

 

22) Manstu til þess að það hafi verið einhverjar hefðir, siðir og skemmtanir í skólanum 

þegar þú stundaðir þar nám? 

Já það var ýmislegt. Til dæmis var foreldraboð tvisvar sinnum á önn, eitt fyrir hvorn hóp en 

hóparnir skiptu á miðri önn, sem var í mars þegar ég var í skólanum.
185

 Minn hópur hélt t.d. 

foreldraboð í byrjun maí og þá máttum við bjóða ættingjum eða vinum í mat. Þá höfðum við 

eldað fyrir boðið og það var hlaðborð og svo eftirréttir. Stúlkurnar í hinum hópnum þjónuðu 

til borðs og helltu t.d. drykkjum í glös og voru með svuntur á sér. Okkar hópur fékk að njóta 

borðhaldsins með gestum sínum í fínum fötum.
186

 Það var líka kleinubakstur og sultugerð og 

það kom slökkviliðsmaður til að kenna okkur að slökkva í brennandi potti og slíkt. Það var 

líka farið í leikhús og út að borða á önninni sem er eitthvað sem hefur verið lengi, ásamt 

útskriftarferð fyrir skólalok. Svo í lokin er opna húsið sem er algjörlega fastur liður. Þá var 

hægt að kaupa aðgang að kökuhlaðborði og kaffi eða kakó. Einnig var hægt að skoða húsið og 

                                                 
185 Bloggið húsmóðir.is, Punktablogg, 72. Þar ræði ég um að það hafi orðið skipti á hópunum. 

Sjá í viðauka. 
186 Bloggið húsmóðir.is, Smá blogg, 73. Þar ræði ég um að foreldraboðið sé í næstu viku. Sjá í 

viðauka. 
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alla þá handavinnu sem við höfðum unnið að á önninni. Það er svona það helsta sem ég man 

eftir. Þá eru fyrrverandi nemendur skólans líka duglegir að koma, það er allavega mín reynsla 

eftir að hafa farið á opna húsið nokkrum sinnum. Já á fimmtudögum í hádeginu var alltaf 

þriggja rétta máltíð t.d. súpa, lambalæri og heimagerður ís með mars sósu. Á þeim degi þreif 

nefnilega ræstihópurinn allt húsið og þær sem voru í eldhúsinu spreyttu sig á fínni matargerð. 

 

23) Voru einhver heimilistæki eða önnur tækni í skólanum sem þú manst eftir? 

Það er eitt tæki sem var í skólanum sem ég man eftir af því að það var alvöru. Það eru 

Kitchen-Aid vélarnar sem við notuðum í eldhúsinu. Mig hefur langað í svoleiðis vél síðan í 

skólanum en verðið á þeim hefur bara snar hækkað síðan þá. Við vorum líka með rosalega 

öflugar husqvarna saumavélar í bland við önnur merki og ein tegund af straujárnum sem var 

algjör snilld! Þetta eru svona helstu tækin eða þ.e. merkin sem við áttum ekki til heima. 

  

24) Hvernig þótti þér að vera í húsmæðraskóla? 

Það var æðislegt að vera í þessum skóla og kynnast þessum skemmtilegu stelpum. Þessi önn í 

skólanum var eins og hálfgert ævintýri og e.t.v. líka af því að ég flutti að heiman í fyrsta sinn 

þegar ég fór í skólann. Það var algjörlega hluti af þessari upplifun. Ég var líka svo heppin að 

vinkona mín bjó rétt hjá skólanum og ég var stundum með henni og bauð henni í heimsókn í 

skólann af og til. 

 

25) Þykir þér eitthvað heimilisverk vera öðru betra? 

Skemmtilegasta heimilisverkið. Ætli það sé ekki að elda og baka og að þurrka af, vegna þess 

að það er svo góð tilfinning að sjá allt hreint aftur. 

 

26) Eignaðistu einhverja vinkonu eða vinkonur í skólanum? 

Ég eignaðist ekki beint einhverja eina vinkonu, meira svona vinkonur og kunningja. Við 

höfum hist einu sinni flest allar eftir að skóla lauk og það var í október 2010.  Ég hef líka 

rekist á stelpur úr skólanum hér og þar. Svo veit ég að hinn hópurinn hittist reglulega með 

saumaklúbb en það hittist akkúrat þannig á í skólanum að í einum hópnum voru eiginlega bara 

stelpur úr Reykjavík og nágrenni en í mínum hóp voru eiginlega bara stelpur af 

landsbyggðinni, vítt og breitt. Því hefur lítið verið um hitting hjá okkar hóp. 

 

27) Gætir þú rifjað upp einn dag í skólanum? 

Úff, það er spurning. Ég held að það sé best að vitna í bloggið mitt, þar skrifa ég um einn dag, 

þann 18.janúar 2007 undir titlinum Halló. Þar má sjá týpískan fimmtudagur hjá okkur, þá 

þrifum við og hinn hópurinn eldaði. Síðan breyttist þetta þegar það urðu hópaskipti. 

 

28) Finnst þér að matarhættir, og fleira tengt heimilishaldi, hafi breyst eftir 

efnahagshrunið 2008? 

Mér finnst ég finna fyrir breytingum. Mér finnst fólk vera meðvitaðra um uppruna matarins 

og að nýta hann betur en áður. Eins hefur, að mínu mati, orðið mikil vakning á gömlum 

matarvenjum eins og að taka slátur. Fólk sultar líka og prjónar og svo framvegis. Það er allt 

orðið meira frá grunni en það kannski var, allavega meira í bland við tilbúnar vörur og 

vöruframboð. 
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Valdar færslur af bloggsíðu ÓDS 

Bloggsíðan hét husmodir.blog.is 

12.1.2007 | 18:51 

Helgarfrí og skóli 

Jæja...þá eru bara tveir dagar þangað til að ég fer á heimavistina í skólanum og þrír þangað til 

að skólinn byrjar ...þetta er fljótt að líða.  Svo er bara að krossa fingur að herbergisfélagi minn 

sé fínn, enda þarf ég að búa með þessari manneskju í 5 mánuði ....þetta kemur í ljós á 

sunnudaginn. Jæja, kvöldmaturinn bíður. 

Ólöf - yfir og út  

14.1.2007 | 22:28 

Fréttir af Ólöfu 

Sæl....þá ætla ég að blogga fyrir ykkur.  Ég semsagt fór í skólann í dag, þegar við komum þá 

sýndi Margrét skólastýra okkur allt húsið, þ.e okkur sem vorum mættar (við vorum tvær) 

síðan tók ég allt mitt hafurtask, sem er ekki lítið by the wayog dröslaðist með það upp sleipa 

og mjóa stiga..hehe.  Síðan komu hinar eftir því sem leið á daginn  

Ég átti að vera í herbergi 4, sem var tveggja manna með pínkulitlum skápum...og ég var frekar 

stressuð um að geta ekki haft öll fötin mín í þessu litla plássi....en síðan sagði Margrét að 

skáparnir væru svo litlir að það væri annað herbergi laust í staðinn af því að við erum bara 8 á 

heimavistinni ekki 15.  Herbergið sem hún bauð mér í staðinn var helmingi stærra, bara eins 

og tvö herbergi með opið á milli (ég skal taka mynd og sýna ykkur það seinna).  Þar er 

skápurinn risastór.   

 Ég fór aðeins í heimsókn til vinkonu minnar þegar ekkert bólaði á herbergisfélaga mínum og 

síðan fór ég heim um 18:00.  Þegar ég opnaði dyrnar á herberginu mínu var stelpan komin.  

Við spjölluðum frekar mikið og hún er bara mjög fín. Er bara í saumaherberginu í tölvunni og 

ætla að fara snemma að sofa  

Hilsen Ólöf í húsó 

 

18.1.2007 | 22:30 

Halló 

Jæja.....best að skrifa smá.  Það er búið að vera svo mikið að gera að mér finnst eins og ég sé 

búin að vera hérna í nokkra mánuði.  Það er rosalega notalegt hérna og ég er búin að gera 

mikið handverk síðan ég kom.  Í dag byrjaði ég á því að fara í sund með Þrúðu klukkan 6!  

Síðan byrjaði skólinn eins og alltaf á morgunverðarhlaðborði og síðan var ég að þrífa til 

hádegis en þá var hátíðarmatur, þriggja rétta, rosalega flott.  Síðan vorum við í handavinnu 

eftir hádegi og kláruðum nálapúða sem við byrjuðum á á mánudaginn og erum líka búnar að 

gera barnapeysu, og erum byrjaðar á skærahulstri og vöggusetti og ullarsokkum, enda geri ég 

http://web.archive.org/web/20070222204729/http:/www.husmodir.blog.is/blog/husmodir/entry/104163/
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ekkert annað eftir skóla en að læra heima, sauma og prjóna.  Það er samt rosalega gaman að 

sitja í sjónvarpsherberginu með stelpunum og sauma, prjóna og horfa á sjónvarp og spjalla.  Á 

morgun verður matarboð heima hjá Þrúðu, ég hlakka til.  En núna verð ég að halda áfram.  

Ætla samt að láta inn myndir sem ég tók í dag og kvöld! Kíkið í albúmið 

Ólöf busy lady  

 

17.2.2007 | 12:58 

Vikan sem leið 

Úff....ég hef ekki farið nema einu sinni í tölvuna í þessari viku og þess vegna misst af miklu 

bloggi og fréttum. Það gengur allt vel hérna eins og venjulega...alltaf nóg að gera samt og 

verkefni sem ég þarf að flýta mér að klára og skila.  Eins og er er ég að gera ullarpeysuna og 

klára vöggusett nr.2.  Ég var líka að byrja í harðangri og klaustri fyrir helgi og ég verð líka í 

því eftir skipti í mars.  Það er ekkert sérlega mikið búið að gerast í vikunni, bara sama rútínan 

en það er ótrúlegt hvað tíminn líður hratt hérna, vikan líður eins og einn dagur og helgin eins 

og klukkutími.  Það er rosalega gaman hérna samt og ég trúi varla að ég sé að verða hálfnuð 

með önnina.  

Blogga seinna 

 Ólöf  

 

17.3.2007 | 15:13 

Punktablogg 

Ég var búin að skrifa ágæta færslu, en ýtti á e-n takka og það hvarf...svo að ég ætla bara að 

blogga í punktum  

 Það var mjög gaman á Ísafirði  

 Það voru skipti í skólanum og ég er í eldhúsinu núna og að vefa en líka í handavinnu 

og prjóni 

 Það var frí í skólanum á mánudaginn og þess vegna stutt vika 

 Það er fínt að vefa og skemmtilegt í eldhúsinu  

 Vaknaði snemma í morgun til að fara í sund 

Jæja...ég blogga aftur þegar andinn kemur yfir mig  

 

Ólöf - í letistuði á laugardegi 

 

27.4.2007 | 15:57 

http://web.archive.org/web/20070222204729/http:/www.husmodir.blog.is/blog/husmodir/entry/125598/
http://web.archive.org/web/20070513082610/http:/www.husmodir.blog.is/blog/husmodir/entry/149744/
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Súpermannkraftar, foreldraboð og fleira! 

Góðan og blessaðan daginn  

Ég veit að ég er búin að vera löt að skrifa....en mér til varnar er búið að vera mikið að gera og 

ég hef ekki haft orku í að nenna að blogga.  Það eru bara um tvær vikur eftir af skólanum núna 

og það er allt á fullu, ég held barasta að ég þurfi á súpermannkröftum að halda það sem eftir 

er af skólanum til að ná að gera allt sem ég ætlaði að gera .  

Ég er samt að leggja lokahönd á sem flest og síðan þarf ég að læra fyrir tvö próf, og lærdómur 

undir fyrra prófið er kominn á fullt skrið, semsagt næringarfræði...svo er vörufræðipróf og 

matreiðslupróf eftir tvær vikur tæpar. 

Í næstu viku er líka foreldraboð, en þá koma foreldrar og nánir ættingjar í svona 

matarboð/hlaðborð sem við höfum eldað og sjá líka sýningu á hlutunum sem að við höfum 

gert.  Öll næsta vika mun fara í þann undurbúning, þ.e í eldhúsinu aðallega. 

Vikuna þar á eftir er svo bekkjarferð til Þingvalla, matreiðslupróf, vörufræðipróf og opið 

hús....eða LAUGARDAGINN 12.MAÍ FRÁ 13:30-17:00, þeir sem að eru staddir í bænum 

þá verða endilega að kíkja, það verður selt kaffi og bakkelsi. 

Smá blogg 

Jæja.....þá er foreldraboðið búið og það gekk svona svakalega vel .  Allir voru rosalega 

ánægðir og maturinn að sjálfsögðu frábær .  Ég fór í próf í næringarfræði í síðustu viku og 

gekk bara vel.  Á morgun er svo matreiðslupróf og vörufræðipróf og ég er að taka smá pásu 

frá vörufræðilærdómi núna ....en ég verð dugleg á eftir.  Á miðvikudaginn er svo ferð til 

Þingvalla og á laugardaginn er svo opna húsið og skil á handavinnu....jiii hvað er lítið eftir e-

ð.   

Ekki mikið annað að gerast í bili... 

Ólöf - sem liggur yfir lærdómi þessa vikuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20070513082610/http:/www.husmodir.blog.is/blog/husmodir/entry/190846/
http://web.archive.org/web/20070513082610/http:/www.husmodir.blog.is/blog/husmodir/entry/202047/
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Viðauki 3. – Myndir 

 
Ingibjörg Egilsdóttir 1948-1949 (myndir í einkaeigu Ingibjargar) 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendurhópurinn 1949  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Handavinnutími  

 

 

 

 

 

 

 

Matreiðsla 
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Steinunn Gunnarsdóttir 1971-1972 

(myndir í eigu Steinunnar) 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                Stúlkur í Húsmæðraskólanum á Laugalandi  - veturinn 1971-1972 

                       

 

 

 

 

      

 
Matreiðsla – stúlkur að baka                                        

        kvöldvaka – brugðið á leik 

        
   

 

                             

 

 
Hljómsveit Örvars Kristjánssonar       

                                                                                              spilar á árshátíð skólans 
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Ólöf Dröfn Sigurbjörnsdóttir, vorið 2007 

(myndir í eigu ÓDS) 

 

 

 

 

   
               ÓDS að vefa 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

                                                            Útskriftarferð á Þingvöllum 

                 (á myndina vantar einn nema) 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           Foreldraboð   

ÓDS og hópurinn hennar 
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Viðauki 4. - Námsefni og námsgögn - Steinunn Gunnarsdóttir 

(gögnin eru einkaeign Steinunnar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próf í íslensku vorið 1972  
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                 Kennslubók um frystingu matvæla 

               kennslubók í matreiðslu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringarefni fæðunnar 

kennslubók í næringarefnafræði 
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Sýnishorn úr stílabók Steinunnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háttvísi - 16. desember 1971 

-samtöl og ræður- 

        

        Matreiðsla – 13. desember 1971      

-Uppskrift af piparkökum- 
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                    Háttvísi – 16. desember 1971 

       -Framkoma á amannafæri- 


