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Framlag kvenna til samfélagsins hefur lengi verið 
vanmetið.  Gegnum tíðina hafa konur sinnt heimili 

og börnum, þær hafa framleitt fatnað og matvæli og 
sinnt sjúkum og öldruðum. Framleiðsla og þjónusta 
kvenna á eigin heimilum hefur verið ólaunuð og því 
ekki talist með í hagtölum. 

Margar konur þurftu eða vildu afla tekna. Ein leið 
var að breyta heimilistækjum í atvinnutæki og hefja 
atvinnustarfsemi á eigin heimili samhliða heimilis-
störfunum. Þannig bjuggu konur til hjáleiðir framhjá 
staðalmyndum samfélagsins og öfluðu tekna á eigin 
forsendum. 

Hjáverkin varpa ljósi á veröld kvenna, hvernig konum 
tókst að afla tekna í hjáverkum samhliða skyldustörfum 
til að sjá sér og sínum farborða. Til þess nýttu þær hugvit 
sitt, útsjónarsemi, þekkingu og færni. 

Gerður Róbertsdóttir
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Konurnar á mölinni
Staða kvenna breyttist með vaxandi þéttbýli. 
Heimilið varð staður hvíldar og neyslu en vægi 
framleiðslu minnkaði. Karlmenn fóru út á 
vinnumarkaðinn en konur voru áfram heima, 
sinntu börnum og búi. Þrátt fyrir baráttu fyrir 
auknum réttindum og frelsi kvenna festist þessi 
verka- og valdaskipting kynjanna í sessi.  
Karlmenn voru framfærendur en konur fram-
færðar, hlutverk kvenna var að ala börn, sinna 
heimili og eiginmanni. Konur voru efnahagslega 
háðar eiginmönnum sínum og staða kvenna í 
samfélaginu var skilgreind út frá stöðu  
eiginmannsins.
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Fyrirvinnukerfi verður til
Snemma á 20. öld festist í sessi skýr verkaskipting 
kynjanna. Svokallað fyrirvinnukerfi varð til, þar sem 
karlar voru fyrirvinnur en konur voru húsmæður.

Almennur vinnumarkaður varð einnig mjög kyn-
skiptur, skýr skil urðu milli karlastarfa og kvenna-
starfa. Fjölskyldan var grunneining samfélagsins, 
eiginmaðurinn var höfuð fjölskyldunnar og fulltrúi 
hennar út á við, á opinbera sviðinu, en konan sá um 
einkasviðið, heimilið. 
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Hvað er vinna?
Með fyrirvinnukerfinu breyttust skilgreiningar á því 
hvað taldist vera vinna. Formleg vinna samkvæmt 
hagtölum var launavinna utan heimilis en ýmis 
aukavinna og íhlaupavinna kvenna taldist ekki með. 
Heimilisstörf og umönnun barna og gamalmenna á 
heimilum voru unnin kauplaust og töldust því ekki 
vera eiginleg vinna. Vinna kvenna var því í raun bæði 
vantalin og gjaldfelld. 
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Til færri fiska metnar
Á árunum 1900 til 1950 var atvinnuþátttaka 
íslenskra kvenna lítil samkvæmt opinberum tölum.  
Þegar betur er að gáð má sjá að fjöldi kvenna aflaði 
tekna með ýmsum hætti. Margar konur þurftu að 
vinna, sumar þeirra giftust ekki, aðrar voru ekkjur  
eða fráskildar og þurftu að sjá sér og sínum farborða.

Fyrsta stéttafélag kvenna, Verkakvennafélagið  
Framsókn var stofnað árið 1914 og barðist það eink-
um fyrir réttindum fiskverkakvenna. Laun kvenna 
voru þá allt að helmingi lægri en laun  karla.
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Öld húsmóðurinnar?
Tímabilið frá 1900 til 1960 hefur verið nefnt tímabil 
húsmóðurinnar í Noregi og má ætla að samfélagið 
hér á landi hafi verið með svipuðu sniði. Á þessum 
tíma festist svokölluð húsmæðrahugmyndafræði í 
sessi. Heimilið átti að vera vettvangur kvenna. Þær 
áttu að vera húsmæður og þeirra æðsta hlutverk var 
að ala börn. Konur áttu fyrst og fremst að hugsa um 
hagsmuni barna sinna og fjölskyldunnar og þeirra 
helsta markmið var að sinna skyldum sínum gagnvart 
fjölskyldu og heimili á framúrskarandi hátt. 
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Húsverkin og hjáverkin
Húsmæður voru sístarfandi. Auk matseldar, þrifa 
og barnauppeldis framleiddu þær fatnað á alla 
fjölskylduna, ræktuðu kartöflur og kál, gerðu slátur, 
suðu sultu og saft. Þær sinntu sjúkum og öldruð-
um, bjuggu til gjafir í stórum stíl og tóku að sér 
ýmis viðvik fyrir ættingja og vini eftir aðstæðum 
og áhuga. Auk alls þessa tókst mörgum konum að 
afla tekna í hjáverkum. Konur nýttu sér eigið hugvit, 
kunnáttu, framtakssemi og djörfung. 

Giftar konur á almennum vinnumarkaði
1940 7%  
1950 18% 
1960 19% 
1970 42%
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Atvinnutæki kvenna
Konur nýttu sér þekkingu sína og kunnáttu til að 
afla tekna. Þær tóku heimilistækin í sína þjónustu 
og gerðu að atvinnutækjum. Prjónavélar, sauma-
vélar og þvottavélar nýttust til atvinnusköpunar. 
Konur seldu máltíðir, þær leigðu út herbergi, þvoðu, 
straujuðu, saumuðu, prjónuðu og gerðu við fatn-
að. Þær tóku einnig að sér kennslu í ótal greinum, 
hannyrðum, tungumálum, tónlist og myndlist. 
Konur í öllum lögum samfélagsins gátu fundið sér 
sína hjáleið. 



18 19

Matseljur og kostgangarar
Stöðugur straumur fólks til Reykjavíkur gerði það að 
verkum að þar var mikill húsnæðisskortur langt fram 
eftir 20. öld. Þá urðu margir að gera sér að góðu lítil 
herbergi án aðstöðu til matargerðar. Leituðu þá margir 
ásjár hjá húsmæðrum bæjarins og gerðust kostgangarar, 
keyptu máltíðir í heimahúsum. 

Margar húsmæður færðu síðan út kvíarnar, stofnuðu 
matstofur og gerðust matseljur, buðu upp á morgun-
mat, hádegismat, miðdegiskaffi og kvöldmat. Auk 
þess buðu margar húsmæður og matseljur upp á ýmsa 
þjónustu, þvotta og fataviðgerðir.

Árið 1917 voru skráðar 20 matseljur og einn matsali í 
Reykjavík og sóttu 347 kostgangara matstofur þeirra.  
Í kjölfar kreppunnar um 1930 áttu kostgangarar 
erfiðara með að greiða fyrir matinn og má þá segja að 
uppgangstíma í matsölu sé lokið. Matseljur héldu þó 
áfram að selja fæði allt fram undir 1970. 
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Þvottakonur í stríði og friði
Fjölmargar alþýðukonur höfðu atvinnu af því að þvo 
þvott annarra. Flestar þvottakonur í Reykjavík nýttu 
sér þvottalaugarnar í Laugardal til stórþvotta en 
með tilkomu þvottavéla og suðupotta kusu sumar 
þeirra að þvo þvottinn heima. Með stríðinu jukust 
umsvif þvottakvenna því hermennirnir þurftu hrein 
föt eins og aðrir. Aukin vatnsnotkun bæði við þvotta 
og baðhús hermanna varð til þess að vatnsskortur 
varð í höfuðborginni á stríðsárunum. 

Á þessum árum vænkaðist hagur þjóðarinnar, 
atvinna var nú næg og laun greidd með peningum í 
ríkara mæli en fyrrum. Konur nýttu sér ýmsar leiðir 
til að drýgja heimilistekjurnar á stríðsárunum. 

Auk þvotta voru framleiddir ýmis konar minjagripir 
í heimahúsum. Útsaumaðir og ámálaðir vasaklútar 
voru vinsælir enda auðvelt að stinga í umslag með 
sendibréfi á heimaslóðir. 
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Hannyrðakonur
Konur tóku að sér alls kyns handavinnu gegn 
greiðslu eða greiða. Útsaumur af ýmsu tagi 
skreytti flíkur og sængurfatnað og  margar konur 
sérhæfðu sig í handverki tengdu þjóðbúningum.

Knipl er fornt handverk, upprunið í Evrópu en 
barst til Íslands seint á 18. öld. Kniplingar eða 
fíngerðar blúndur skreyttu fínni flíkur og eru 
skreytingar á þjóðbúningum oft kniplaðar. 
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Handprjón og vélprjón
Íslendingar hafa prjónað allt frá 16. öld. Í sveita-
samfélaginu prjónuðu bæði konur og karlar og um 
skeið var prjónles útflutningsvara. Börn lærðu ung 
að prjóna enda var nánast allur fatnaður  prjónaður. 
Auk sokka og vettlinga voru nærföt, peysur og jafvel 
buxur prjónuð í höndunum. 

Prjónavélar urðu algengar hér á landi á fyrri hluta 
20. aldar. Árið 1920 höfðu verið fluttar rúmlega átta 
hundruð vélar til landsins, tíu árum síðar voru þær 
2.364 talsins eða ein vél á hverja 46 íbúa.  Nærfatn-
aður þjóðarinnar var því á þessum tíma nær alfarið 
prjónaður með handdrifnum vélum.  Einnig voru 
prjónavélar notaðar til að prjóna peysur, sokka og 
vettlinga. Auk þess að prjóna á fjölskyldumeðlimi 
drýgðu margar konur stopular tekjur með því að 
prjóna fyrir aðra. 
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Saumakonur allra tíma
Saumavélar voru orðnar algengar á íslenskum heimilum 
á fyrri hluta 20. aldar. Saumavél var ígildi einnar vinnu-
konu, svo mikil var hagræðingin. Saumanámskeið voru 
haldin víða um land og saumastofur í þéttbýlinu tóku 
stúlkur í læri. Saumakunnátta margra kvenna var því 
með ágætum og stétt saumakvenna varð til. 

Saumakonur voru margar með stofur en í sveitum 
ferðuðust þær gjarnan milli bæja með saumavélina sína 
á bakinu og saumuðu fyrir fólk. Slíkt tíðkaðist einnig í 
Reykjavík fram að seinna stríði. Í þéttbýli tóku sauma-
konur einnig sauma heim. Sumar þeirra þurftu aldrei 
að auglýsa en aðrar auglýstu í blöðum eða búðarglugg-
um. Margar saumakonur sérhæfðu sig, sumar tóku bara 
að sér þjóðbúningasaum en aðrar saumuðu eingöngu 
kjóla eða karlmannafatnað.  
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Dæmi um hjáverk auglýst í blöðum: 
1902   Kennsla, ýmsar greinar, fæði í boði.

1911  Stífa og strauja hálslín, fæði og húsnæði í boði fyrir 
einhleypa.

1913  Hálstau fæst stífað, söngkennsla, tilsögn í að strjúka lín. 

1914  Kennsla í píanóspili, hannyrðakennsla.

1916  Saumaskapur, langsjöl og þríhyrnur til sölu, hannyrða-
kennsla, enskukennsla. 

1917  Danskennsla.

1919  Saumaskapur. 

1921  Sníðakennsla.

1923  Kransagerð.

1924  Fyrsta flokks stífing á hálstaui, líkkransar úr pálmum, 
píanókennsla, fæði í boði.

1928  Hannyrðakennsla.

1934  Yfirdekki hnappa.

1944  Píanókennsla og gítarkennsla, silkisokkaviðgerðir.

1946  Sníðakennsla.

1947  Zig, zak, og yfirdekki hnappa. Kennsla í vélritun.

1949  Gítarkennsla, enskukennsla, sníðakennsla, sauma-
kennsla.

1950  Kennsla í ensku, þýsku, dönsku og frönsku, gítar-
kennsla, kúnststopp og dúkaviðgerðir.

1958  Kennsla í ensku og dönsku.

1959  Barnafatasaumur, hnappagatagerð.

1961  Kúnstopp og kjólasaumur.

1962  Spái í spil og bolla.

1963  Heimagerðir tertubotnar og smákökur til sölu. 

1966  Stífa og strekki dúka.
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Gullöld húsmæðrahyggjunnar
Þrátt fyrir umrót stríðsáranna voru hlutverk karla og 
kvenna áfram í föstum skorðum, karlar áttu að vinna 
en konur áttu að vera heima. Karlar voru fyrirvinnur 
en konur voru húsmæður. Vandasamt og fjölþætt starf 
húsmæðra var dregið fram í blöðum og tímaritum og 
ásókn ungra kvenna í húsmæðraskóla var mikil.  
Konur báru ábyrgð á velferð fjölskyldunnar. 

Húsverkin urðu sífellt vandasamari og tímafrekari 
þrátt fyrir tilkomu nýrra heimilistækja. Húsmóðirin 
átti einnig að fylgjast með  tísku og tíðaranda, heimilið 
átti að vera huggulegt, börnin hrein og fín og húsmóð-
irin sjálf gáfuð og glæsileg. Lærðar greinar og auglýs-
ingar ítrekuðu mikilvægi hreinlætis, bakteríur voru alls 
staðar. Móðurhlutverkið var æðsta hlutverk kvenna og 
langar fjarvistir frá móður þóttu vera skaðlegar þroska 
og velferð barna. Konan átti að vera fullkomin móðir 
og húsmóðir en einnig félagi mannsins og vinur, konan 
átti að vera „miðstöð heimilisins“.
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Viðhorf til vinnu kvenna
Þrátt fyrir skýra verkaskiptingu karla og kvenna urðu 
margar konur að vinna. Ógiftar konur, ekkjur og ein-
stæðar mæður sóttu  út á vinnumarkaðinn og upp-
skáru lægri laun en karlar. Hlutverk kvenna var einnig 
stéttbundið. Það þótti sjálfsagt að verkakonur væru 
útivinnandi, en giftar konur í borgarastétt áttu ekki 
að þurfa að vinna úti, eiginmaðurinn átti að „skaffa 
nóg“. Skattkerfið var giftum konum erfitt, laun þeirra 
lögðust ofan á laun eiginmanna fram  til 1958. 

Í atvinnulífinu voru konur nauðsynlegt varavinnuafl, 
sérstaklega  í fiskverkun og síldarsöltun.  Hlutastörf-
um í verslun og þjónustu fjölgaði eftir stríð og þar var 
framlag kvenna mikilvægt. Í hagtölum voru hlutastörf 
og íhlaupastörf ekki talin með og því var launavinna 
kvenna áfram vantalin. Heimilisstörf töldust heldur 
ekki með og í þjóðhagsreikningum voru giftar konur 
nánast ómagar á framfæri eiginmanna. 



34 35

Samhliða húsmóðurhlutverkinu sinntu konur ýmis 
konar framleiðslu og þjónustu. Margar konur þurftu 
að drýgja lág laun með aukavinnu heima. Sumar 
konur seldu fæði og húsnæði, þvoðu þvotta og gerðu 
við föt. Aðrar konur vélrituðu ritgerðir og skýrslur, 
sáu um bókhald og skýrslugerð, prjónuðu sokka 
og lopapeysur, klipptu hár, túberuðu og greiddu. 
Konur bökuðu kökur, framleiddu stríðstertur og 
brauðtertur og sáu um veislur. Enn aðrar yfirdekktu 
hnappa, gerðu við fatnað eða pössuðu börn þeirra 
kvenna sem urðu eða vildu vinna úti. Á þennan 
hátt nýttu konur sér hjáverkin til að drýgja heimilis-
tekjurnar og sjá sér og sínum farborða. 

Hjáverkin áfram hjáleið kvenna



36 37

Hænuskref 
Með seinni heimsstyrjöld og veru hermanna á 
Íslandi festust borgaralegir lifnaðarhættir í sessi 
og þjóðernisstefna millistríðsáranna lét undan. 
Ný viðhorf og ný sýn á samfélagið tóku að skjóta 
rótum. 

Umræða um launajafnrétti, breytingar á skattalög-
um og örugga gæslu ungra barna stóð árum saman. 
Alþingi og bæjarstjórnir aðhöfðust lítið. 

Hugmyndir róttækra kvenna um húsmæðralaun, 
samvinnuþvottahús og stóreldhús hlutu lítinn 
hljómgrunn. Árið 1958 var skattalögum breytt og 
þremur árum síðar voru voru lög um launajöfnuð 
kvenna og karla samþykkt, sérstakir kvennataxtar 
skyldu hverfa úr samningum verkalýðsfélaga á 
næstu sex árum. 
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Blessuð börnin
Barnavinafélagið Sumargjöf var stofnað í Reykjavík 
árið 1924 að tilstuðlan Bandalags kvenna og stóð 
félagið fyrir rekstri dagheimila og leikskóla fyrir 
börn en þörfin var ætíð mun meiri en framboðið. 
Reykjavíkurborg setti loks af stað áætlun um 
byggingu leikskóla og dagheimila árið 1963. 

Árið 1971 voru 10 dagheimili í borginni og 10 leik-
skólar með árdegis- og síðdegisdeildir og var stefnt 
að því að byggja upp „leikskóla fyrir alla.“ Börn ein-
stæðra mæðra og námsmanna fengu heilsdagsvist 
á dagheimilum en börn giftra foreldra fengu pláss 
hálfan daginn í leikskóla. 
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Hagkerfi kvenna
Auk þess að sinna heimili og börnum launalaust sáu 
margar konur um að framleiða fatnað á fjölskylduna, 
sauma og prjóna. Þær fullunnu matvæli, tóku slátur, 
gerðu rúllupylsur, sultur og saft, ræktuðu kartöflur  
og kál, auk þess að sinna öldruðum og sjúkum. 

Fjölmargar húsmæður bjuggu einnig til gjafir og að-
stoðuðu ættingja og vini með mat, fatnað og ýmiss 
konar þjónustu, allt kauplaust. 

Framlag kvenna hefur því lengi verið vanmetið og 
þjóðarframleiðslan vantalin.
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Sokkaviðgerðir
Innfluttir kvensokkar, bæði úr silki og síðar 
næloni, voru dýr vara og eftirsótt sem oft var 
erfitt að nálgast. Konur pössuðu því vel upp á 
silkisokkana og létu gera við ef lykkjurnar fóru 
að detta niður eftir hnjask. Sokkaviðgerðarvélar 
voru fluttar til landsins og konur nýttu sér vélar 
þessar til að drýgja tekjurnar. Konurnar auglýstu 
í blöðum eða í verslunum og tóku ákveðna upp-
hæð fyrir hverja lykkju. Fátæk verkakona drýgði 
lág laun sín með því að gera við sokka á kvöldin 
þegar börnin voru sofnuð. 
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Hnallþórur og hlaðborð
Konur sem höfðu gengið í húsmæðraskóla nýttu 
sumar kunnáttu sína og þekkingu með því að 
selja heimabakaðar tertur og kökur og taka að sér 
veisluþjónustu. Eftir seinna stríð urðu rjómatertur, 
hnallþórur og stríðstertur, skreyttar rjóma og 
niðursoðnum ávöxtum, algengar á veisluborðum 
landsmanna. 

Fermingaveislur voru á sjötta áratugnum oftast 
tertuveislur, borðin svignuðu undan kræsingum. 
Síðar bættust mæjones brauðtertur á hlaðborðin 
og á sjöunda áratugnum urðu „köld borð“ algeng 
þar sem boðið var upp á roast beef, kaldan lax með 
mæjonesi og grillaða kjúklingaleggi sem þóttu 
mikið nýnæmi. Tertugerð, snittuframleiðsla og 
veisluþjónusta voru hjáverk kvenna.



Lopapeysur
Íslenska lopapeysan varð til á sjötta áratugnum. 
Óspunnið, vélunnið band, lopi, var aðlagað að 
erlendum hringmunstrum. Smám saman urðu 
handprjónaðar peysur úr plötulopa í sauðalitum 
vinsælar, bæði meðal landsmanna og eins sem 
söluvara til erlendra ferðamanna. Ófáar konur og 
örfáir karlar drýgðu tekjur sínar með því að prjóna 
lopapeysur. Tímakaup prjónakvenna hefur aldrei 
verið hátt en vanar prjónakonur sátu á síðkvöldum 
með prjónana við sjónvarpið eða hlustuðu útvarp. 

Handprjónasamband Íslands var stofnað árið 
1977. Félagið var samvinnufélag, markmiðið var að 
bæta kjör prjónafólks og voru stofnfélagar um eitt 
þúsund talsins, aðallega konur. 
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Hárgreiðsla og snyrting
Ófáar stúlkur höfðu gaman af að klippa hár og greiða. 
Þær flinkustu voru settar í að að klippa og greiða hár 
fjölskyldumeðlima í frístundum. Sumar þeirra tóku 
einnig að sér að dytta að hári vinkvenna og kunnátta 
þeirra og færni spurðist gjarnan út. Upp úr 1960 varð 
„túbering“ vinsæl og þá gat verið mikið að gera hjá 
flinkum konunum sem kunn listina að túbera betur 
en aðrar. Nokkru síðar varð permanentið allsráðandi.

Á sama hátt gat förðun og snyrting fyrir árshátíðir og 
brúðkaup verið hjáleið og tekjuauki. Lærðar og ólærð-
ar öfluðu konur tekna með því að færa hárþurrkuna 
inn í stofu eða skella upp snyrtiaðstöðu í eldhúsinu.
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Rauðir sokkar 
Skýrasta dæmið um breytt viðhorf og nýja sýn á 
hlutverk kynjanna var stofnun Rauðsokkahreyf-
ingarinnar árið 1970. Rauðsokkur vildu vekja athygli 
á misrétti kynjanna. Þær börðust fyrir launajafn-
rétti, þær ræddu opinberlega og opinskátt um 
getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Þær börðust 
gegn tvöföldu vinnuálagi kvenna, heimilisstörf og 
barnauppeldi voru ekki lengur einkamál kvenna. 
Íslenskar konur kröfðust nú raunverulegs jafnréttis 
og virðingar á öllum sviðum.
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Hvað nú – hvað svo?
Hjáverk kvenna tilheyra bæði fortíð og nútíð, – og eflaust einnig 
framtíð. Konur eru enn eftirbátar karla í launum á almennum 
vinnumarkaði og enn bera margar konur hita og þunga af húsverk-
um og barnauppeldi. Konur leita því enn ýmissa leiða til að afla 
tekna í hjáverkum. Framleiðsla og þjónusta í heimahúsum virðist 
dafna sem aldrei fyrr, skartgripagerð og vettlingaprjón, nudd og 
neglur. Hugvit, sköpunargleði og útsjónarsemi bjarga mörgum og 
gleðja enn fleiri. Hlutverk og staða kynjanna er í stöðugri endur-
skoðun en framtíðarlandið er handan við hornið.

Ábyrgð kvenna á eigin afkomu og afkomu fjölskyldunnar var lengi 
litils metin í samfélagslegri umræðu, bókmenntum og sögubókum. 
Karlar voru fyrirvinnur, konur voru heima. Framleiðsla kvenna hef-
ur verið vandlega falin og vantalin í hagrænum skilningi. 

Sýningin Hjáverkin og þetta litla kver er óður til kvenna. Óður til 
framtaksemi þeirra, hugmyndaauðgi og sjálfsbjargarviðleitni. Konur 
axla ábyrgð. Þær hafa neyðst til að haga seglum eftir vindi og þurft 
að ryðja burt ótal hindrunum nær og fjær. Barátta kvenna fyrir 
jöfnum rétti, jafnri stöðu hefur lengi verið og er enn stöðug barátta, 
skref fyrir skref. Konur hafa axlað ábyrgð en möguleikar þeirra hafa 
oft á tíðum verið afar takmarkaðir. Hinn ytri rammi samfélags-
ins hefur þrengt að þeim á ýmsan hátt. Konur hafa gegnum tíðina 
leitað leiða innan rammans, margar hafa víkkað rammann, klippt á 
hann göt eða stigið út fyrir rammann. Kvennabarátta snýst um það 
öðrum þræði að víkka manngerða ramma, rífa niður múra, brjóta 
glerþök og byggja upp betra samfélag.
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