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Húsmæðraskóli 
Reykjavíkur 

30 ára 

Fyrst þarf að sníða llíkina. 

■ m 

Á fvrsta skóla;irinu voru köknr hrærðar í hönduniim. 

Þessar fjórar voru að Ijúka við að hreinsa utan dyra, þogar 
smellt var á þær mynd í stiganum í anddyrinu. 
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H Ú S M Æ Ð K A S K Ó L I Reykja -

v í k u r er 30 ára ; va r se t tu r 
7. f e b r ú a r 1942. F r á upphaf i 
hefur skól inn ver ið þé t t se t -

inn og s t u n d u m n æ s t u m of-

se t inn og hefur 5341 s tú lka 
s t u n d a ð þ a r n á m . 

Þ a ð voru kvenfé lögin í 
Reykjav ík sem be i t t u sér fyr-

ir s tofnun skólans u n d i r for-

us tu R a g n h i l d a r P é t u r s d ó t t -

u r frá Háte ig i , Laufey ja r Vil-

h j á l m s d ó t t u r og S t e i n u n n a r 
Bja rnason . Var æ t l u n i n að 
byr j a haus t ið 1941, en það 
drós t f ram yfir á r a m ó t i n . Þá 
hafði ver ið k e y p t hús ið við 
Sólva l lagótu 12, þ a r sem skól-

inn er ehn , en ár ið 1949 va r 
byggð við hús ið á lma nieð 
e ldhús i og þvot taaðs töðu , 
saumas tofu og n e m e n d a h c r -

berg i . 

Eimriig hafði þá verið ráðinn 
sikólastjóri, frú Hulda Á. Stefáns-
dóttir, sem kom norðan frá Þing-
eyrum, og stýrði skólanum þar 
til árið 1953, að Katrin Helga-
dóttir tók við. Mikil aðsókn varð 
strax að skólan'um, því að landið 
var lokað vegna heimsstyrjaldar-
inmar og áður höfðu stúikur mik-
ið sótt húsmiæðranárn til Norður-
landa, einikurn til Danimerkur. 
Auk frú Huldu voru fyrsitu kenn-
arar slkólans Ólöf Blöndal, Erma 
Ryei, Ingibjörg Júlíusdóttir, Elísa-
bet Jónasdóttir, Fjóla Fjeldsted, 
M a í a Hallgrímsdóttir iæknir, 
Sonja Carlson, Kristjaina Péturs-
dóttir, Salome Gísladóttir og 
Kurt Zier. Fyrstu sikólanefndina 
skipuðu Ragnihildur Pétursdóttir 
frá Háteigi, Guðrún Jónassoffi 
bæjarfulitrúi, Laufey Vilhjálms-
dóttir, Kristín Ólafsdóttir læknir 
og Vigdís Steingrímsdóttir. 

í tilefni af afmælin'u lagði 
fréltamaður Morgunblaðsins í 

Húsmæðraskóli Reykjavíkur hefur ávallt verið í fallegu, gömlu 
húsl við Sólvallag-ötu. 

fyrri vlku leið sína vestur í Hús-
mæðrasikóla Reykjavíkur ' og 
ræddi stuttlega við frk. Katrínu 
Helgadóttur skólastjóra og 
snæddi rrueð kenmurunum fallegt 
og gott, smurt brauð, sem nem-
endur höfðu útbúið. 

En rétt er að taka fram, að í 
dag, sunnudaginm 6. febrúar, verð 
ur í tilefni afmælisins tekið á 
móti fyrri nemendum og velunn-
urum Húsimæðraskólans í skóla-
húsinu kl. 3—6 6Íðdegis. 

Katrín sagði, að skólinn hefði 
frá fyrstu tíð starfað í þremur 
deildum. Heimavistin er níu mán-
aða skóli, en auk þesis eru í skól-
anum tvö dagskólanámskeið, sem 
taka þrjá mánuði og fimim mán-
uði, og sex fimim vilkna kvöldnáxn 
skeið. Hafa því að jafnaði 180 
nemendur stundað nám við skól-
anm ár hvert. 

Nú er aðsókn svo mikil að 
kvöldnámskeiðunum, að reynt er 
að greiða fyrir þeim, sem ekki 
komust að, með því að Námsfloklk 
air Reykjavíkur efndu til kvöld-
námskeiða í Laugalækjarskóla og 
voru nöfn stúlknanna látin ganga 
þangað, svo að hægt væri að 
bjóða þeim þátttöku. 

- Er ekki viðhorf stúlknamna 
mikið að breytast til svona skóla? 
spyrjum við skólaistjóranm. 

— Jú, allt er að breytast, svar-
ar Katrín. — Matarræði er til 
dæmis mikið að breytast. Konur 
íara nú orðið mikið út að vinna 
og kaupa þá fremuir mat, sem 
auðvelt er að búa til og ekki með 
mikilli fyrirhöfn. Skólarnir eru 
í kapphlaupi við breytingarnar í 
þjóðféiaginu, til að geta komið til 
móts við sinn tíma. í fyrstu var 
breytingin hægfara og jöfn, en 
undaníarin ár hefur orðið stökk-
breyting á öllum sviðum. Ungl 
ingarnir breytast svo mikið frá 
ári til árs, að maður á erfitt með 
að átta sig. 

— Er þá ekki erfitt að stjórna 
skóla, þar sem eru ungar stúlk-
ur? 

— Það gengur ágætlega, 

Framhald 
á bls. 23 

Lært að matbúa. 

Setið við vefinn. 

Nemendnr að leffg-ja á borð fyrir veizlu. 

Kennarafundur í Húsmæðraskóla Reykjavíkur. Xalið frá vinstri: Áslaug Si^urgrrímsdóttir, Sis"ríð-

iir Gísladóttir, Jakobína Guðmundsdóttir, Jakobína Pálmadóttir og l'yrir aftan hana skólastjórinn, 
Katrín Helg-adóttir, Dagrbjört Jónsdóttir Guðrún Giiðniimdsdóltir og: Fríða Ásbjörnsdóttir. 
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— Húsmæðraskólinn 
I 30 á ra 

Framh. af bls. 12 

kemur ákaflega ajaldam fyrir að 
árekstrar verði. Kewnslulkomurn-
air eru allar reyndir kenmairar, 
sam eiga auðvelt með að blamda 
geði við ungu stúlkurmar. Og ég 
©r alltaf í sátt við umiglingiim 
Harai er að jafniaði ærlegur og 
Eiaður veit hvar rmaður hefur 
ihamm. Og mér þykir mjög gaimaii 
að fylgjast með unglitnguim, sem 
vainda sig og leysa störf sín vel 
af hendi. Það er reglulega á-
miægjulegt að leiðbeina slíkum 
iwamenduim. 

Keninislukonurnar, sem Katrím 
telar uim, eru: Dagbjört Jónisdótt-
ir, Guðrúm Guðmumdsdóttir, 
Eríða Valgerður Asbjörnsdóttir, 
Áslaug Síguirgrfmgdóttir, Jakob-
inia Pálimadóttir, Sigríður GMa-
dóttiir og Jakobína Guðirvunds-
dóttir. StundakeniniaraT eru: Sig-
ríðUT Haraldsdóttir með heimilis-
hagfræði, Margrét Margeirsdótt-
ir rnneð uppeldis- og þjóðfélags-
fræði, Herta Jónisdóttir með 
(heilsufræði, Þórumm Ánnadóttir 
mmeð handavininiu. Elzti starfsmað-
u r skólanis er Ingibjörg Jómsdótt-
ÍT húsvörður og allra vinur gegm-
vm árin. 

Við spyrjum Katrínu hvort 
fceinmislam í Húsmæðrasikólamum 
hiafi breytzt, tekið aðra stefnu á 
síðari árum. Hún segir að svo sé 
efcki, kennararnir hafi sömu 
feeminisluskyldu, en auðvitað sé 
fyilgzt með nýjumgum og breytt-
um áhugaimálum. Til dæmis er nú 
lögð meiri áherzla á fatasaum 
en útsaum. Það sé mjög vimaælt 
og auk þess hagkvæmt. Ef til 
dæmis stúlfca fer eftir þriggja 
imánaða námskeið heim með 
kápu, sem hún hefur saumað, en 
imimdi kosta Uffi 9 þúsund króinur 
í verzlun, þá hefur hún talsvert 

upp í skólakostmað. En í fyrra 
kostaði þriggj a mánaða námiskeið 
ið 9 þúisund krómur. Og þess má 
geta, að í fyrra kostaði mámið í 
heimavistinind 31 þúaumd krónur 
yfir veturinm. 

— Nú hef ur borið á þvi að sum-
ir telji húgmæðrasfkólaina ekfci 
sarmrýmast nútíma lífsviðhorfum. 
Hvað segið þér um það, frökem 
Katriín? 

— Ég fellst ekki á það, að hús-
mæðraslkólar séu efcki góðar og 
gagnlegar stofnanir, jaJnt niú sem 
áður, svarar Katrím. — Þótt koa> 
ur vimnd úti í vaxamdi mæli, þá 
þurfa þær því fremur að kunna 
til verfca á heimilumum. Verkin 
skiptaist að vísu á fieiri, en þær 
verða verkstjórar á heimilimu og 
allir verkstjórar þurfa að kumna 
nokkur skil á því, sem þeir 
stjórna. Auðvitað mumu piltar í 

Fyrst.il nemendurnir í heimavist í Húsmæðraskóla Reykjavíkur veturinn 1942, ásamt kennurum og 
skólastjóra, Huldu Stefánsdóttur, sem er t'immta frá hægri í miðröð. 

framtíðinmi læra þessi verk, sem 
vinna þarf á heimilumum. En 
þeim mun mininii tíma, sem fólfc 
hefur til að leysa verkim af hendi, 
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Setið og saumaðí. 

þeim mun meiri þörf er á að það 
kunmi þau. Til dæmis er þá nauð-
synlegt að kaupa efcki í flýtinum 
imm af handahófi, heldur af þekk-
ingu og það læra s túlkumar hér 
í heimilishagfræði. En nú er búið 
að skipa nefrtd til að endurskipu-
leggja húsmæðraskólana og ekki 
vitað hvað verður þar ofan á. 

— En hver verður framtíð 
þessa skóla, Húsmæðraskóla 
Reykjavíkur. Er ekki áformað að 
reisa nýjan skóla í Reykjavík? 

— Jú, Reykj avíkurborg ætlar 
að byggja mýjan skóla við Löngu-
hlíð, og hamm verður rekinm á 
víðari grumdvelli en þessi. Ekfki 
er þó ætlunin að hanm komi í 
stað þessa skóla. 

Það á að vera námskeiðaskóli í 
heimilisfræðum með fjölþættu 
námisefnavali, bæði fyrir stúlfcur 
og pilta. Við létum fyrir nokkr-
um árum fara fram skoðanakönm-
un um það hvort áhugi væri á 
slíkum skóla. Sendar voru spurm-
ingar til 700 aðila og 50% svör-

uðu. Niðurstaðan var sú, að áhugi 
væri fyrir hendi. Skólanefnd Hús 
mæðraakóla Reykjavífcur beitti 
sér fyrir þessu og hefur unmið 
að málinu í fimm ár. Lóð er fyr-
ir hendi í Háteigslandi, og Guð-
rún Jónsdóttir arkitekt, dóttir 
Huldu Stefánsdóttur, ofckar 
fynsta skólastjóra, og samstarfa-
menn henmar eru að teikna þetta 
skólahús. Hvenær þessi skóli verð 
ur reistur veit ég efcki. 

Núverandi skólanefnd Húiŝ  
mæðraskóla Reykjavíkur skipa: 
Vigdís Steimgrímsdóttir formaður 
en hún hefur átt sæti í skóla-
nefndinni frá upphafi, Sigrfður 
Briem Thorsteinisson, Anna Guð-
mundsdóttir, Guðný Halldórs-
dóttir og Guðrún Hjartar. 

— Eitt af því bezta á starfsferli 
þessa skóla er það, að við höfum 
haft ' góða niemenduir og gott 
starfsfólk, sem hefur sýnt Skól-
anum hlýju og lætur sér ammt 
um hanin, sagði Katrfn Helgadótt-
ir að Iokurn. 

ÚTSALA 
í fullum gangi. — Kápur frá 500,00 krónum, peysur og fleira. 

ANORÉS, kápudeild, 
Skólavörðustíg 22. 

Flugvél fil sölu 
Flugvélin TF BAB er til sölu. Vélin er af gerðinni Cessna 140, 
tveggja sæta. 

Upplýsingar í síma 36489. 

mingarsala 
BÓLSTRUÐ HÚSGÖGN. — Seíjum næstu daga med miklum 
afslætti, svefnsófa, sófasett, staka stóla og sófa og fleira. 

BÓLSTRARINN 
Hverfisgötu 71, 

sími 151Q2. 

Fullorðin stúlka 
sem hefur áhuga á ferð rneð Gutlfossi í sumar óskar eftir ferða-
félaga (konu). Hópferð kemur til greina. 
Þær. sem vildu sinna þessu, leggi nöfn sín á afgreiðslu Morg-
unblaðsins, merkt „Gullfoss — 3427". 

ósknst til leigu 
3ja tii 4ra herbei-gja frá og með 1. júní Góð fyrirframgreiðsla. 

Uppiýsingar í síma 37883 

ílng stúíka 
öskar eftir einkaritarastörfum Er vön sjálfstæðum bréfaskriftum. 

Hefur unnið hérlendis og erlendis við enskar bréfaskriftir og 
hraðritwi. 

Svar óskast markt: „3426" fyrir 10. þessa mánaðar. 

Scania Vtihls veryliíreil SB 
árg. 1963, til sölu. Ekin 102 þús. km. — Uppl. 

í síma 52002 í dag og eftir kl. 19 næstu daga. 

¥ 
Mánudaginn 7. febrúar hefst Barometer-keppnin. 

Þátttaka tifkynnist Jóni Hermannssyni. Álfhólsvegi 79, sími 
40346, eða Sveini A Sæmundssyni, símar 40342 og 41260. 

Hjartans þakklæti ttl ástvina 
minna og vima, sem auðsýndu 
mér kærleika og virðingu 
með dýrmœtum gjöfum og 
vinarkveðjum á 75 ára af-
mælisdegi mínum 31. jan. Ég 
hugsa til minna mörgu nem-
enda og annarra samferðar-
manna, sem ég hef kynnzt á 
lífsleiðinni, með hlýhug og 
þakka ógleymanlegar ánægju 
stundir. 
Guð launi ykkur alla velvild. 

Sesselja Konráðsdóttir. 

Innilegar þakkir sendi ég 511 
um þeim mörgu sem glöddu 
mig með heimsóknum, gjöf-
um og heillaskeytum á af-
mælisdegi mínum 1. febr. og 
gerðu mér daginn ógleyman-
legan. Ég bið góðan guð að 
blessa ykkur ÖU, 

Systir María, 
Sjúkrahúsinu, 
Stykkishólmi. 

Hjartans þakkir færi ég 
börnum mínum, tengdabörn-
um, barnabörnum, vinunurn 
mörgu sem glöddu mig á sjð-
tiu ára afmæli minu með 
gjöfum, skeytum og blórn-
um. Einnig starfsfólki Borg-
arspítalans, 7. hæð. 

Guðrniindur K. Gíslason, 
Framncsvegi 24. 
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