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Í þágu niðjanna
– Framtíðarsýn Íslendinga á nítjándu öld1

Bragi Þ. Ólafsson

Svo einkennilega vill til að fyrsta íslenska matreiðslubókin kom út um aldamótin 1800, á sama
tíma og þjóðin var að ná sér eftir þá miklu hungursneyð sem ríkti eftir móðuharðindin rúm-
um fimmtán árum áður.2 Hungursneyðin var einungis einn þáttur af hörmungum móðuharð-

indanna, sem leiddu til mikillar mannfækkunnar og búsifja.  Til marks um áhrif þessara harðinda
á þjóðlífið má benda á að biskupi landsins, Hannesi Finnssyni (1739-1796), þótti ástæða til að skrifa
ítarlega ritgerð laust fyrir aldamótin 1800, þar sem rök voru færð fyrir því að þrátt fyrir undan-
gengin hallæri gætu komandi tímar orðið þjóðinni betri.3 Þó að Hannes hafi reynt að efla dug og
djörfung landa sinna með ritgerð sinni, mætti álykta að trú landsmanna á framtíðinni hafi verið
dökk í upphafi nítjándu aldar.  Þegar nánar er kannað má þó ætla að þá hafi viðhorf landsmanna
til framtíðar verið gjörólíkt viðhorfi nútímamanna.  Finna má rök fyrir því að þetta breytist þegar
líður á öldina.

Arfleifð átjándu aldar
Þrátt fyrir að nítjánda öldin hafi oft verið kennd
við tímabil þjóðfrelsisbaráttu og framfarahugar,
má ekki gleyma því að næsti nágranni hennar, átj-
ánda öldin, hefur borið mark stöðnunar og
drunga.4 Einungis örfáir áratugir virðast skilja að
annars vegar mesta niðurlægingarskeið í sögu
þjóðarinnar, eins og öldin hefur svo oft verið
kennd við, og hins vegar upphaf þjóðfrelsisbaráttu
á fyrri hluta nítjándu aldar.5 Aldamót merkja eng-
in skil í hugarfarssögu, og þess vegna verður að
taka tillit til aldafars átjándu aldar ef kanna á hug-
arfar þeirrar nítjándu.

Eitt einkenna gamla íslenska bændasamfélags-
ins var áhættufælnin sem hafði töluverð áhrif á
framkvæmdir og framfarir landsmanna á síðari
hluta átjándu aldar.6 Í skugga lögmálskenndra
hallæra lagði samfélagið áherslu á jafnvægi og
stöðugleika, en flestar áhættusamar nýjungar voru
látnar ósnertar, bæði á félagslegum og hagrænum
sviðum.7 Deyfð gagnvart breytingum hafði lengi
fylgt þjóðinni, en túlkun Jóns Eiríkssonar konfer-
ensráðs (1728–1787) á orðum Páls Vídalíns lög-
manns (1667–1727) í riti þeirra, Um viðreisn Ís-
lands lýsir ágætlega þess háttar hugarfari. Í ritinu

Reykjavík í upphafi tuttugustu aldar
Þegar tuttugasta öldin gekk í garð voru mörg stór orð látin falla um framtíð lands
og þjóðar. Mikið var rætt um eflingu þjóðarinnar og hvatt til framfara á öllum svið-
um, svo að þjóðin myndi búa í sælutíð í framtíðinni. Trúin á framtíðina einkennd-
ist þó oft af óskhyggju og jafnvel yfirborðslegri umræðu. Velta má vöngum yfir því
hvort að þessi umræða hafi í raun höfðað jafnt til þjóðarinnar í heild.
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(sem er að megninu til frá árinu 1699) var meðal annars rætt
um „almennan sljóleika“ landsmanna gagnvart ýmsum harð-
indum, sem flestir kveinkuðu sér yfir. Þrátt fyrir harmakvein
landsmanna virtist sem enginn leiddi hugann að leiðum til úr-
bóta fyrir land og þjóð:

Hann Páll Vídalín hyggur, að þessi hugsunarháttur hafi
smám saman síast inn í þjóðina, eftir því sem tímarnir liðu
af því að böl það, sem mest hafði þjáð hana, hafi ekki riðið
yfir hana í einu með fullum krafti, heldur læðst að henni
líkt og tærandi sjúkdómur, farið mjög hægt í fyrstu en hert
síðan á, eftir því sem undirrót þess gróf meira um sig og
styrktist, þangað til það náði undirtökunum í þjóðlífinu og
lagði það allt undir sig.8

Þessi deyfð gagnvart breytingum hefur gefið sagnfræðing-
um tilefni til að ætla að fyrr á tímum hafi kyrrstaða verið álit-
in eðlilegt ástand, en að breytingar og stöðugar framfarir væru
einfaldlega óeðlilegar.9 Ef þessi athyglisverða hugsun er yfir-
færð á framtíðarsýn fólks á fyrri öldum, má velta því fyrir sér
hvort að fólk taldi mögulegt að komandi tímar myndu á ein-
hvern hátt verða ólíkir samtímanum. Ef fólk taldi stöðnun vera
eðlilega, verður að teljast ólíklegt að það gæti ímyndað sér að
framtíðin myndi bera nýjungar í skauti sér.

Áhættufælni átjándu aldar var í samræmi við boðskap
kirkjunnar, sem markaðist af kenningum hins lútherska rétt-
trúnaðar.10 Höfuðrit kirkjunnar á þessum tíma var hin fræga
postilla Jóns Vídalíns biskups (1666–1720).11 Vídalínspostilla
var helsta húslestrarbók Íslendinga frá árinu 1718 og allt fram
á nítjándu öld, og er talin hafa haft mjög mikil og langvarandi
áhrif á íslenskt þjóðlíf á þeim tíma.12 Um það vottaði til dæm-
is Indriði Einarsson leikritaskáld (1851–1939) í æviminning-
um sínum, þar sem hann ræddi meðal annars um áhrif postill-
unnar: „Gamalt, guðhrætt almúgafólk sagði ekki, að hitt eða
þetta stæði í biblíunni; það sagði: „Það stendur hjá meistara
Jóni,“ og þá var setningin hafin yfir öll mótmæli; þá var hún
heilagur sannleikur.“13

Þegar boðskapur postillunnar er skoðaður má sjá fyrr-
nefnda áherslu á jafnvægi og stöðugleika sem einkenndi sam-
félagið svo mjög. Boð hennar hafa verið túlkuð á þann hátt að
maðurinn ætti að sætta sig við hlutskipti sitt í lífinu og gæti
jafnvel stefnt sálu sinni í voða með því að reyna að breyta fé-
lagslegri og efnahagslegri stöðu sinni.14 Í postillunni er bent á
að forsjá Guðs leiði manninn í gegnum lífið, og hann ætti ekki
að reyna að breyta því eða efast um áttvísi Drottins. Slíkar til-
raunir voru taldar til marks um vantrú mannsins á fyrirætlun-
um Guðs, eins og kemur fram í kafla sem lesa átti á þriðja degi
jóla. Þar var ákveðinn boðskapur ætlaður þeim sem létu sér
ekki nægja þann fróðleik sem Guð hafði opinberað manninum
og vildu vita meira um leyndardóma lífsins:

En þeir sem þá vilja forvitnir vera, þeir hafa lært það af
fjandanum að láta sér ekki nægjast með Guðs gjöf, heldur
eyða góðum gáfum og tímanum, sem Guð hefur gefið til að
rækja sína sáluhjálp og að kenna öðrum, til þess að skyggn-
ast inn í Guðs leyndardóma og hið órannsakanlega djúp
hans guðdómlegrar speki, líkir Betsemítum, hverjir af for-
vitni skyggndust inn í örkina og urðu þar fyrir af Guði
slegnir, mörg þúsund manns . (1. Sam. 6). Svo eru og marg-
ir af hinum með blindni slegnir, því drottinn hefur höndlað
þá í þeirra slægvizku og hann veit, að þrætur vitringanna
eru hégómi (1. Cor.3). Eins og Guð, sá sem vill, að allir

Árið 1796 birtist löng og ítarleg ritgerð eftir Hannes Finnsson bisk-
up í ársriti Lærdómslistafélagsins um þau harðindi er höfðu gengið
yfir þjóðina í gegnum aldirnar.  Í ritgerðinni reyndi hann meðal ann-
ars að sýna fram á að framtíðin gæti orðið þjóðinni góð, þrátt fyrir
tíð hallæri.  Ritgerðin var alls tæpar 200 blaðsíður að lengd, og var
þungamiðjan í þessu ársriti Lærdómslistafélagsins.  Alls var ritið 327
blaðsíður þetta ár.

menn verði sáluhólpnir (1. Tím. 2), hefði ekki gjört þetta
ljósara, hefði hann vitað það mundi manneskjunni vera
haganlegra til sálunota? Og þanninn er nú forvitnin þeim
skaðleg, er sig hyggna og lærðasta kalla, hvar af öll vantrú,
öll hjátrú, afguðadýrkun, mannasetningar, já, allar trúarvill-
ur og andskotans evangelíum er inn komið í heiminn. Og
hver vill þá segja, að forvitnin sé ein lítil synd?15 

Skilaboðin eru skýr, maðurinn á ekki að efast um réttmæti
aðgerða Guðs, heldur spyrja einskis um torskilin efni. Annað
kemur frá sjálfum djöflinum. Í postillunni segir ennfremur:
„Maðurinn veit ekki sinn sess eður göngu, segir ritningin, og
hversu vill hann þá meira vita?“16 Boðskapur postillunnar gef-
ur tilefni til að álykta að fólk hafi talið að æðri máttarvöld
stjórnaði lífi þeirra í nútíð og framtíð, en athafnir mannsins til
að hafa áhrif á eigið líf hafi verið til lítils.

Undir forsjá Guðs
Trúin á fyrirhyggju Guðs hefur greinilega haft töluverð áhrif
á landsmenn. Þannig flutti séra Jón Arngrímsson, sóknarprest-
ur á Borg á Mýrum (1769–1798) ræðu fyrir söfnuð sinn árið
1798 þar sem hann fór mörgum orðum um trú sína á forsjón
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Guðs: „Ecki einungis hefir
Gud fastsett, hver vor lifskjor
verda skyldu i framtidinni,
heldur megum vér med undrun
og hjartans þacklæti játa þad,
hvorsu Guds fodurs hulda hond
hefir i gégnum oss óþeckta vegi
leidt oss til vorrar lucku ...“17

Svipuð hugsun kom einnig fram í
persónulegum heimildum einstak-
linga. Í bréfi sem Ragnheiður Þórar-
insdóttir (1738–1819) skrifaði Sveini
Pálssyni landlækni (1762–1840) árið
1790 segir: „... það er ágalli á landinu, að
þó menn vilji eitthvað gott gjöra í því, verð-
ur það annaðhvort að engu, eða það er niður
drepið. Ætli guðs forsjón sé ekki í soddan hlutum?“18

Ragnheiður hefur augljóslega treyst á fyrirætlanir Guðs, því
ári áður hafði hún skrifað Sveini og sagt frá andláti manns síns
og sonar:

Þetta tilfelli varð okkur öllum hart, ofan á það áður var
skeð, og mun verða lengi í minni. En í sannleika tók guð
minn hinn manninn í góðri tíð, því ég vildi fegin hann lifði
ekki föður sinn í þessari skelfilegri vargaöld. En þá ég lít til
hlutanna kann ég ekki annað en lofa minn góða guð fyrir öll
sín verk, því hann sér alltíð betur fyrir en mennirnir sem
von er, því hann er bæði alvitur og miskunnarríkastur.19

Varast ber að alhæfa út frá orðum Ragnheiðar, því auðmýkt
gagnvart Guði var líklega hluti af formgerð bréfa kvenna á
þessu tímabili.20 Engu að síður gefa bréfaskrif hennar til kynna
trú á fyrirhyggju Guðs, sem virðist hafa ríkt sterkt á þessum
tíma.21 Forlagatrú hefur eflaust einnig haft áhrif á hugmyndir
fólks um framtíðina og valdið því að framtíðin væri einfald-
lega talin manninum óviðkomandi.22

Trúin á forsjárhyggju Guðs hafði mikil áhrif fram eftir nítj-
ándu öldinni bæði á opinberum og persónulegum vettvangi.
Þannig kemur fram trú á guðlegri forsjón sögunnar í ritum
Jóns Espólíns sýslumanns og sagnaritara (1769–1836) og séra
Tómasar Sæmundssonar (1807–1841)23 á fyrri hluta aldarinn-
ar, og svo seint sem árið 1887 skrifaði Guðmundur Davíðsson
bóndi (1866„1942) í „hugsanabók“ sína:

...ef menn vissu frammi ókomna tíma þá myndu menn ekki
gjöra ýmis legt, sem menn gjöra; það er því vel niður skip-
að svo af herra forsjónarinnar, að enginn veit hvað næsta
augnablik flytur honum; ef menn vissu fyrirfram forlög sín,
þá - já, hvað þá? Þá myndi allt mannkyn jarðarinnar eyði-

leggja sjálft sig, enginn vildi þá lifa lengur. Eng-
inn vill mótgang; en nú er mestur hluti æfi

vorrar eymd og mæða og þess myndi menn
ekki vilja bíða. En sem betur fer er engum

manni unnt að sjá inní frammtíðina.
Reyndar fá menn stundum vitranir

eins og t.d. Karl II en þessháttar
kemur ekki fyrir nema einu sinni á
mörgum öldum; skoða eg þess
háttar vitranir eins og vísbending
um að æðri vera stjórni rás við-
burðanna, en að allt sem við ber
sé ekki einhver hending.24

Auðvelt er að álykta að trú
landsmanna á komandi tímum
hafi verið dökk eftir móðu-
harðindin 1783–1785, þrátt
fyrir fyrrnefnda hvatningu
Hannesar Finnssonar. En senni-

lega gerði fólk sér ekki mjög
skýra mynd af fjarlægri framtíð,

þar sem líklegt er að það hafi lagt
traust sitt á forsjá Guðs frekar en að

spá sjálft fyrir um komandi tíma. 
Þannig var jafnvel álitið tilgangs-

laust að leiða hugann að fjarlægri framtíð,
því slíkt var á valdi Guðs, en ekki mannsins.

Að forvitnast um þess háttar efni var andstætt
boðskap kirkjunnar, enda forvitnin lærð af sjálfum

fjandanum samkvæmt Jóni Vídalín.25 Fólk hafði líklega litla
ástæðu til að líta til framtíðarinnar hvort sem er, þar sem
íhaldssemi, deyfð, og áhættufælni gamla sveitasamfélagsins
hefur eflaust haldið því að fólki að komandi tímar yrðu ekki
frábrugðnir samtímanum á neinn hátt. Því gafst lítið tilefni til
þess að ætla að framtíðin bæri nýjungar í skauti sér.

Að þessu leyti má gera ráð fyrir að framtíðarsýn lands-
manna hafi verið ólík viðhorfi nútímafólks sem oft gerir sér
skýra mynd af fjarlægri framtíð.26 Þessi óvirka afstaða til
framtíðarinnar virðist umhverfast með hugarfarsbreytingum á
þjóðfélaginu sem kennd er við afhelgun (sekulariseringu).

Afhelgun
Þegar leið á nítjándu öldina, fóru margir að álíta að óhætt væri
að gera sér mynd af fjarlægri framtíð; maðurinn hefði alla
möguleika á því að búa sér til eigin framtíð, óháð forsjá æðri
máttarvalda. Þessa þróun má ef til vill tengja breytingum á
hugarfari þjóðarinnar á nítjándu öldinni, áhrifum upplýsingar-
innar, bættum hag, undanhaldi áhættufælnarinnar, og þá af-
helgun sem átti sér stað, þegar viðhorf fólks fór að færast frá
trúnni á kenningum kirkjunnar yfir á vísindalegri grunn.27 Eins
og Jón Ólafsson ritstjóri (1850–1916) sagði árið 1873:
„Þannig er það nú löngu liðin sú tíð, að vér trúum bókstaflega
því, að himin og jörð sé sköpuð á sex dögum eða að frá sköp-
un veraldar sé ekki full 6000 ár; þvíað vér vitum nú, að jörð-
in hefir verið fleiri þúsundir ára að mindast ...“28 Ólafur Dav-
íðsson fræðimaður og þjóðsagnasafnari (1862–1903) hafði
litla trú á tilvist og framtíðarforsjá Guðs, og árið 1882 velti
hann jafnvel vöngum yfir því hvernig Reykjavík myndi vera

Jón Ólafsson
Jón Ólafsson var áberandi í íslensku þjóðlífi á
síðari hluta 19. aldar. Hann var afkastamikill
blaðamaður og óhræddur við að gagnrýna
yfirvöld. Í merkri grein Jóns, „Stefna þess-
ara tíma“ sem birtist í blaði hans, Göngu-
Hrólfi árið 1873, má finna merki þess að
trúin á vísindalega þekkingu hafi verið
að togast á við kenningar kirkjunnar á
þessum tíma. Slíkt hið sama var að
gerast í samfélaginu, enda þjóðfé-
lagið að gangast undir miklar þjóð-
félagsbreytingar, og hlutverk kirkj-
unnar að breytast.
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árið 2900!29 Það hefði varla nokkur maður leitt hugann að eitt
hundrað árum áður. Þessi hugarfarslega breyting hefur valdið
því að finna má skýra mynd af framtíðarsýn landsmanna í
mörgum samtímaheimildum frá síðari hluta nítjándu aldar.
Engu að síður voru margir sem báru enn fullt traust til forsjón-
ar Guðs, eins og Guðmundur Davíðsson gerði í fyrrnefndri
„hugsanabók“ sinni. 

Þjóðernishyggja og framfaratrú
Þegar komið er fram undir miðja nítjándu öld voru vindar
hinnar rómantísku þjóðernisstefnu farnir að blása um íslenskt
þjóðlíf. Framfarahyggjan var henni samferða og markaði djúp
spor í þjóðfélagsumræðuna það sem eftir lifði af öldinni.
Skáldin tóku að yrkja í þessum anda, ræður stjórnmálamanna
voru í svipuðum dúr, og greinar blaðanna sömuleiðis.30 Í hinni
hversdagslegu umræðu var mikil áhersla var lögð á framfarir
og framfaralögmál, en margir töldu að sívaxandi framfarir
myndu leiða manninn til móts við nýja og betri tíma, jafnvel
til fullkomnunnar.31 Einn þeirra var maður að nafni Guðmund-
ur Guðmundsson sem skrifaði í Þjóðólf árið 1886: 

Framför einstakra manna, heilla þjóða og alls mannkynsins
fylgir sömu meginlögum í stóru sem smáu. Munur á fram-
förum... er að eins fólginn í því, hvað þær eru skjótar og
hve langt þær komast, en allir menn og allar þjóðir feta hinn
sama fastákveðna feril að takmarki fullkomnunarinnar.32

Á sama tíma bárust fréttir af vaxandi tækniframförum í
blöðum og tímaritum landsmanna. Má þar nefna frásagnir af
talsímanum, tilraunum með flugför, og „frjettaþráðum“.33

Slíkar fréttir gáfu fólki tilefni til bjartsýni í garð komandi
tíma, þegar tækninýjungar gætu gert lífið þægilegra. Þannig
birtist eftirfarandi frásögn í handskrifaða sveitablaðinu Hann
og hún í janúar árið 1896, sem tileinkuð var 7. janúar það ár.
Þar var rætt um ákveðin tímamót í samgöngumálum:

Þann dag var maður á ferð fram dalinn á tveimur jafnfljót-
um með litla tösku á hlið; það var hinn fyrsti aukapóstur frá
Kesti að Lundi. Mjór er mikils vísir; má vera að 1. janúar
1996 hafi aukapósturinn dróg í taumi ef hann þá ekki kem-
ur keyrandi í gufuvagni eða fljúgandi í loptinu, sem eins er
líklegt.34

Þessi trú á framfarir tengdist hinni rómantísku þjóðernis-
hyggju náið. Segja má að stór hluti þjóðfélagsumræðunnar á
síðari hluta nítjándu aldar hafi verið tengd nokkurs konar
þjóðerniskenndri framfarahyggju, sem kemur skýrt fram þeg-
ar blöð og tímarit frá þessum tíma eru skoðuð.

Framtíðarsýn blaða 
og tímarita 1870–1900

Umræður hinnar fjölbreyttu blaðaflóru frá síðari hluta nítj-
ándu aldar snerust að miklu leyti um eflingu lands og þjóðar í
þágu komandi tíma, en ótal hugvekjur um framfaramál birtust
í velflestum blöðum og tímaritum á þessu tímabili.35 Þær báru
sterk merki sjálfstæðibaráttunnar þar sem lögð var áhersla á
að vegur þjóðarinnar yrði sem mestur á komandi tímum. 

Ritið Deo, regi, patriæ er að stofni til frá árinu 1699. Páll Vídalín tók
það upphaflega saman, en Jón Eiríksson endurbætti það og gaf út
árið 1768. Í ritinu má finna ágæta lýsingu á því hugarfari sem ríkti
gagnvart breytingum og framkvæmdum meðal íslensku þjóðarinnar
á 17. og 18. öld.

Eftir Jón Vídalín biskup, liggur Vídalínspostilla, frægt rit sem inni-
heldur útleggingar á boðskapi kirkjunnar. Fólki var ætlað að lesa í
postillunni ef það komst ekki til kirkju. Postillan var prentuð marg-
sinnis á 18. og 19. öld og er almennt talin hafa haft mikil áhrif á trú-
arlíf landsmanna. Hún kom síðast út árið 1995. Útgáfan á myndinni
er frá árinu 1838.
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Margir greinarhöfundar virtust
álíta sem svo að þjóðin væri
komin skammt fram á veg á
mælikvarða framfara, ef miðað
væri við aðrar þjóðir. Berjast
þurfti gegn hinni aldagömlu
deyfð landsmanna, sem svo oft
hafði brotið niður framfara-
andna liðinna tíma. Um erfitt
verk var að ræða, enda þjóðin fá-
tæk og nýsloppin frá hörmung-
um átjándu aldar. Þess vegna var
þörf á að efla helstu framfaramál
þjóðarinnar á borð við menntamál,
samgöngumál og atvinnumál, og
„koma landinu upp“. Ljóst var að
landsmenn þyrftu að leggja hart að sér til
að komast lengra á framfaramælikvarðan-
um, en ef vel tækist til gætu landsmenn fram-
tíðarinnar lifað við góð skilyrði í öflugu og sjálf-
stæðu landi. Þannig átti að taka vel á móti öllum nýj-
ungum, og opna hug þjóðarinnar fyrir nýjungum og áræðni sem
fylgja ætti sjálfstæðri þjóð. Tengsl framfarahyggjunnar og þjóð-
ernisstefnunnar eru augljós í umræðu blaðanna, og komu skýrt
fram meðal annars í nafnlausri grein í Ísafold frá árinu 1884 þar
sem rætt var um samgöngubætur landsins, en þá var samgöngu-
kerfi landsmanna heldur fábrotið og þörf var á miklum fram-
kvæmdum og kostnaði. Athygli vekur sú umhyggja sem hinn
nafnlausi greinarhöfundur bar gagnvart komandi kynslóðum:

Vjer verðum að hafa þolinmæði og sýna þrek og sjálfsaf-
neitun í þessu sem öðrum meiri háttar framkvæmdum,
vegabótum sem eiga að vera til frambúðar. Vjer megum
ekki setja það fyrir oss, þótt fæstir, sem nú lifa, geti átt von
á að njóta til nokkurrar hlítar ávaxtanna af þessum fram-
kvæmdum, eða þótt þær komi misjafnt niður á ýmsa lands-
ins parta. Þjóðfélagið tekur jafnt yfir alda sem óborna; því
á allt, sem það framkvæmir, að vera eigi síður gert ókomn-
um kynslóðum til hagsældar. Þá fyrst er þjóð komin á
óyggjandi framfarabraut, er slík fyrirhyggja fyrir ókomnum
kynslóðum og þar af leiðandi sjálfsafneitun lýsir sjer í öll-
um hennar framkvæmdum. Því menningarmeiri sem þjóð-
in er, því framsýnni er hún; Skrælinginn hugsar eigi fyrir
morgundeginum.36

Bjartsýnin og trúin á framfarir leyndi sér ekki í sumum
blaðagreinum sem oft báru vott um óskhyggju: „Hjeruðin um-
skapast að búnaðarháttum og jarðrækt, og rísa eins og úr rúst-
um. Þetta er enginn draumur eða skáldskaparmál, heldur gjöra
vegir þetta að verkum hvervetna þar á hnettinum, sem jörð er
hálft svo byggileg sem Árness- og Rangárvallasýslur eru.“, lét
óþekktur höfundur í Þjóðólfi hafa eftir sér í grein árið 1876
þar sem rætt var um samgöngumál.37

Menn voru þó ekki á eitt sáttir um þennan
yfirlýsta framfarahug, og töluvert var deilt

um nauðsyn hinna ýmsu framkvæmda
fyrir þjóðina, sem rekja má til hags-

muna ólíkra þjóðfélagshópa.38

Íhaldsöflin voru sterk, enda hafði
þjóðin varla efni á að gangast
undir miklar breytingar eða dýrar
framkvæmdir á sínum fyrstu
skrefum í átt til sjálfstæðis.39

Engu að síður kom framfara-
andinn víða fram, til dæmis í
grein um menntamál sem
óþekktur greinarhöfundur rit-
aði í Ísafold árið 1879. Aftur
var umhyggja fyrir komandi
kynslóðum höfð í fyrirrúmi:

Það getur enginn mælt í móti því,
að menntunin er hinn ágætasti arf-

ur, sem hvert foreldri skilur barni
sínu eptir, og þá ekki síður að

menntunarstofnun, þar sem hinni
upprennandi kynslóð gefst kostur á, að

fá uppfræðslu í þarflegri menntun, er
hinn dýrmætasti menjagripur um skyldu-

rækni stofnendanna við eptir komandi kyn-
slóðir, og það mun sönn spá, að eptirkomandi

kynslóðir munu telja þann tíma, þegar komið var á
fastan fót slíkri stofnun meðal þeirra, hið fyrsta ár á nýrri

framfara öld.40 

Hugvekjur blaðanna eru í samræmi við þá greiningu sem
Sigurður Gylfi Magnússon hefur sett fram, en hann álítur að
þjóðernishyggja nítjándu aldar ásamt hinni miklu framfar-
aumræðu blaða og tímarita hafi ollið því að fólk leit björtum
vonaraugum á framtíðina, sem endurspeglaðist í kveðskap
þjóðskáldanna.41 Þessi tengsl þjóðernishyggju og framtíðar-
drauma koma einna best fram í ræðu sem Guðlaugur Guð-
mundsson þingmaður (1856–1913) flutti árið 1897:

Ég vil líta sérstaklega á hag landsins nú og horfur þess á
komandi árum. Hvernig stendur hagur vor nú, og hverja von
getum vér gert oss um framtíð landsins? Það er víst, að vonin
um betri framtíð, vaxandi hagsæld og framfarir lands og þjóð-
ar er einn aflþátturinn í föðurlandsástinni. „Án lifandi vonar er
þjóð hver dauð“, og það er víst, að vonin um vaxandi framför,
trúin á vaxandi andlegt fjör, á aukið auðmagn og atvinnu í
landinu á komandi tíð, sú trú bindur hvern einn fast við land-
ið og þjóðina.42

Framtíðarsýn hverra?
Þó að hin opinbera umræða um framfaramál hafi vissulega
verið sterk, er ekki þar með sagt að landsmenn hafi hyllt hana
einróma. Hafa ber í huga að umræðan sem birtist í blöðum og
tímaritum á þessum tíma kom að miklu leyti frá þeim hóp sem
kenna má við millistétt og var að myndast á síðari hluta nítj-
ándu aldar.43 Loftur Guttormsson hefur einnig bent á að ekki
hafi allir heillast af opinberri framfarahyggju blaða og tímarita
á síðari hluta nítjándu aldar.44 Í raun má telja líklegt að fram-

Ólafur Davíðsson
Ólafur er einna helst þekktur fyrir að hafa safnað
þjóðsögum á síðustu árum 19. aldar.  Hann hélt
forvitnilega dagbók á árunum 1881-1882,
sem var gefin út árið 1955 af Finni Sig-
mundssyni landsbókaverði.  Í dagbók sinni
lét hann hugann reika um ýmis efni, jafn-
vel fram til ársins 2900.  Ólafur lést
árið 1903, aðeins 29 ára að aldri. 
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farahyggjan hafi einna helst höfðað til millistéttarinnar eins og
raunin var á meginlandi Evrópu með boðskap sínum um
stjórnfrelsi, iðnvæðingu og kapítalíska viðskiptahætti.45 Lægra
settir þjóðfélagshópar hafa ef til vill haft litla möguleika eða
hagsmuni af því að „koma landinu upp“ og efla framfarir þess.
Kannski hefur umræðan um framfarir í þágu þjóðarinnar jafn-
vel verið einfalt tískuhjal. Þetta skýrist betur ef aftur sé leitað
á náðir persónulegra heimilda Guðmundar Davíðssonar, sem
áður var vitnað til. Árið 1883 útskrifaðist hann frá Möðru-
vallaskóla, og við það tækifæri skrifuðu skólafélagar hans í
nokkurs konar kveðjubók. Í hana rituðu félagarnir kveðjur og
hamingjuóskir. Þegar þessi bók er skoðuð kemur í ljós að
kveðjurnar voru allar keimlíkar, og taka mið af opinberri
framfaraumræðu. Þannig ritaði einn skólapiltur:

Ég óska, að þér auðnist að feta áfram lífsferil þinn án hindr-
unar, og að þú færist ávallt nær takmarki fullkomnunnar
þinnar. Berstu fyrir frelsi og framförum lands vors og ham-
ingjan gefi, að þér auðnist sigur, og að þú verðir álitinn sem
sigursæl frelsishetja, sem hefir verið fósturjörðu þinni til
gagns og sóma.46

Allar kveðjurnar voru í þessum tón, en þegar dagbækur
Guðmundar eru skoðaðar, kemur í ljós að hann virðist hafa
velt þessum málum lítið fyrir sér — þar kemur fátt fram sem
tengja má opinberri framfaraumræðu. Með þetta í huga má
velta vöngum yfir því hvort að framfaraumræðan hafi einung-
is komið fram við hátíðleg tækifæri, eða hvort hún hafi haft
raunveruleg áhrif á hugarfar landsmanna. Það verður þó að
telja sennilegt að umræðan hafi haft töluverð áhrif á lands-
menn, þó að öll þjóðin hafi ekki endilega flykkst undir merki
hennar. Þannig segir Magnús Jónsson í ritröðinni Saga Íslend-
inga:

Svo sögðu rosknir menn í byrjun þessarar aldar, þeir er ver-
ið höfðu ungir eða á bezta skeiði 1874, að þá hefði farið yfir
landið eins og sterkviðri andans, nokkurs konar vakning og
vorhugur. Má sjá þessa víða merki og lesa um það ýmislegt,
en þó fullyrtu þessir menn, að engar heimildir væru til, er
lýstu því, eins og það var. Hefir þar hjálpazt að
hvorttveggja, að tilefnið var merkilegt, þúsund ára minning
fyrstu Íslands byggðar, og hitt, að menn sáu loks roða fyrir
nýjum degi frelsis og framfara. Engir nema þeir, sem lifðu
þessa tíma, þegar kröfum landsmanna var sífellt hafnað,
geta ímyndað sér, hve þetta hefir fengið á menn og því
meir, sem hver var gæddur heitari ást á ættjörðinni og meiri
löngun til þess að sjá hér eitthvað vaxa og gróa. Hér var
svipaðst því, að barizt væri við eitthvert ósýnilegt vald, sem
hvergi varð hönd á fest.47

Framtíðin breytist
Í heild má því segja að í upphafi nítjándu aldar hafi framtíðar-
sýn þjóðarinnar mótast af forsjárhyggju Guðs. Talið var að æðri
máttarvöld stjórnuðu atburðum framtíðarinnar, og maðurinn
ætti einfaldlega ekki að draga upp mynd af henni upp á eigin
spýtur. Áhættufælni og íhaldssemi gamla sveitasamfélagsins
báru sterk tengsl við þann boðskap, þar sem lítið tilefni gafst til
þess að ætla að framtíðin yrði ólík samtímanum á neinn hátt.

Árið 1798 var gefin út ræða sem séra Jón Arngrímsson flutti fyrir
söfnuð sinn á nýársdag sama ár.  Í ræðunni lýsti Jón margoft yfir trú
sinni á forsjá Guðs og endaði hana jafnvel á því að lýsa því yfir að
þó hann næði ekki að lifa út árið, myndi trú hans á forsjón Guðs þrátt
fyrir allt ekki bifast.  Þess má geta að hann lést þremur dögum eftir
flutning hennar.  

Á síðari hluta 19. aldar var mjög öflug blaðaútgáfa hér á landi.
Fjöldi blaða voru gefin út víða um land, meðal þeirra var Þjóðólfur.
Miklar deilur risu oft um efni blaðanna og umræðan var lífleg.  Í
blöðunum má finna sterk merki þeirrar framfaratrúar og bjartsýni
gagnvart framtíðinni sem kom fram í opinberri umræðu.
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þeim tíma. Loftur Guttormsson: „Bókmenning á upplýsingaöld. Upplýs-

Tilvísanir

Breytinga var ekki að vænta í rótgrónum samfélagsháttum
gamla bændasamfélagsins.

Afhelgun íslensks samfélags á nítjándu öld hefur líklega
valdið því að landsmenn fóru að gera sér sjálfstæða mynd af
framtíðinni, óháð forsjá æðri máttarvalda. Breytt hugarfar og
undanhald áhættufælninnar ollu því að búast mátti við að fram-
tíðin byggi yfir breytingum og nýjungum. Með risi hinnar róm-
antísku þjóðernisstefnu og framfaratrúar á síðari hluta aldarinn-
ar komu framtíðarhugleiðingar fram í opinberri umræðu, þar
sem álitið var nauðsynlegt að efla þjóðina á öllum sviðum með
hag komandi kynslóða sem markmið. Margir töldu að slík um-
bylting væri nauðsynlegt svo að þjóðin gæti í framtíðinni orðið
sjálfstæð og búið í velsæld sem hæfði sjálfstæðri þjóð. Þessi

boðskapur höfðaði misjafnlega sterkt til landsmanna, en líklegt
þykir að hann hafi haft töluverð áhrif á stóran hluta þeirra, og
kom það skýrt fram í allri þjóðfélagsumræðu. Ef vel tækist til
með eflingu þjóðlífsins, gætu afkomendur landsmanna í fram-
tíðinni lifað við betri lífsgæði en þjóðin hafði áður kynnst. Því
bæri landsmönnum að bæta hagi lands og þjóðar í þágu niðj-
anna. Óþekktur höfundur sem ritaði í Þjóðólf árið 1889 orðaði
þessa hugsun líklega best: „Hin mikla þrá hjá mönnum til þess,
að þjóðin verði auðugri, er í raun rjettri löngun til þess, að ept-
irkomendur vorir verði sælli og að þeim líði betur, heldur en oss
sjálfum, og á hún rót sína að rekja til kærleikans.“48
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Söguskoðun samtímans
Hvað gekk íslenskri valdastétt, betri bændum, til þegar þeir
mótuðu þessar leikreglur samfélagsins og hverjar voru
afleiðingar þeirra fyrir heildarhagsmuni þjóðarinnar? Á
undanförnum árum hefur þessum spurningum oftsinnis verið
svarað, bæði í fræðiritum og stærri fjölmiðlum. Svörin eru flest
á einn veg. Bændur voru að gæta eigin hagsmuna og
afleiðingarnar fyrir þjóðarhag voru slæmar. Hömlurnar sem
lagðar voru á einstaklingsfrelsi og þéttbýlismyndun við sjó
tryggðu bændum ódýrt vinnuafl en komu um leið í veg fyrir

bestu mögulega nýtingu náttúruauðæfa. Leikreglurnar þjónuðu
hagsmunum ráðandi stéttar en ekki hagsmunum heildarinnar.
Sú gamla skoðun að velferð heildarinnar væri best tryggð með
því að vernda hagsmuni betri bænda telst harla léttvæg. Í
rauninni hefur þessari skoðun verið lítill gaumur gefinn á þeim
forsendum að hún réttlæti kúgun á lítilmagnanum og sé því í
besta falli marklaust hjal. 

Órökrétt er að segja sem svo að réttlætingar bænda á
leikreglum gamla samfélagsins verði ómerkar fyrir það eitt að

Byggðastefna 
bændasamfélagsins

Öldum saman beittu íslenskir bændur sér hart gegn þéttbýlismyndun við
sjó og skertu atvinnu- og persónufrelsi meirihluta þjóðarinnar á ýmsan
hátt. Vistaskyldan gerði bændum kleift að halda fólki í vinnumennsku

og ráða sjálfir kjörum þess. Líkamsrefsingar gagnvart vinnuhjúum voru leyfðar
með lögum. Ferðafrelsi var skert með lögum. Fólki var bannað að ganga í
hjónaband nema það ætti tilskildar eignir. Oft var vinnuhjúum ekki leyft að
giftast og stofna bú fyrr en þau voru komin úr barneign og höfðu eytt mestöllu
starfsþreki sínu í þjónustu bænda.1

Gunnar Halldórsson
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þjóna hagsmunum málflytjenda. Þær hljóta að eiga sér stoð í
þeim raunveruleika sem sagnfræðingar leitast við að brjóta til
mergjar. Því er ekki úr vegi að athuga nánar nokkrar hugmyndir
bænda um þjóðþrifamál á 18. og 19. öld og þá skírskotun til ytri
aðstæðna sem látin var réttlæta mannréttindasjónarmið og
„byggðastefnu“ gamla samfélagsins. Athugum um leið
hugmyndir bænda um „reglu“ í þjóðfélaginu, það sem þeir
töldu rétta og eðlilega þjóðfélagsskipan, og hvernig sú
hugmyndafræði var til komin.2

Málsvörn betri bænda
Hinar gömlu hugmyndir um „jafnvægi bjargræðisveganna“
tóku í rauninni mið af gagnkvæmum og knýjandi þörfum
bænda annars vegar og þeirra sem höfðu aðalframfæri sitt af
sjósókn hins vegar. Bréf sem Ingibjörg Jónsdóttir (1784-1865)
húsfreyja á Bessastöðum skrifaði haustið 1829 gefur
vísbendingu um þarfir hinna síðarnefndu:

Bágt er ef harðindi koma norðanlands. Þá er ég viss um, að
nesjabúarnir hérna lifa engu sældarlífi, því mestallt sitt
smjör fá þeir að norðan, og þegar það ekki fæst verða hér
líka harðindi...3

Í bréfinu kemur fram að sjávarafli hefur verið í meðallagi
og að mörg kaupskip eru komin. En Ingibjörg kallar það
„harðindi“ þegar smjör fæst ekki keypt. 

Þótt frægt sé orðið af Sölku Völku að fátæklingar við
sjávarsíðuna drægju fram lífið af soðningu í alla mata gerir
Ólafur Stefánsson ráð fyrir því árið 1786 að þurrabúðarfólk
kaupi af bændum allan mjólkurmat og enn fremur kjöt. Hann
taldi einnig ull og sauðskinn til nauðsynja sem
þurrabúðarfólkið gat einungis keypt af bændum.4 Þörfin var
gagnkvæm því að í sveitum var hertur fiskur, með smjöri,
dagleg fæða árið um kring.5

En hvers vegna var það þá talið skaða hagsmuni heildar-
innar að leyfa óhefta búðsetu? Sú gamla röksemdafærsla að
þurrabúðarfólki væri hættara við hungurdauða virðist vafasöm
í ljósi þess að í móðuharðindunum varð mannfall mun meira í
sveitum en við sjávarsíðuna.6 En dæmið af móðuharðindunum
sýnir líka að við þáverandi stjórn og verslunarfyrirkomulag
kom sjávaraflinn landsmönnum að takmörkuðum notum í
hungursneyð. Séra Gunnar Pálsson lýsir eðlilegum áhyggjum
bænda þegar hann árið 1782 talar um „nýja kauphöndlun með
eftirlegum, fiskisníkjum á sjó og landi, og alls útsogi sem
mögulegt kann sýnast.“7 Hann hafði lög að mæla, því mitt í
hungursneyðinni tveimur árum síðar var fluttur frá Íslandi
álíka mikill fiskur og í meðalári.8

Óttinn við að jafnvægið milli atvinnuveganna myndi
raskast, ef búðseta og sjósókn væri gefin frjáls, virðist allt í
einu fullkomlega eðlilegur. Fiskurinn var eftirsótt út-
flutningsvara og „fiskisníkjur“ kaupmanna ógnuðu mögu-
leikum þjóðarinnar á að vera sjálfri sér nóg með fæðu frá ári

til árs. Þótt hungursneyð vofði alltaf yfir var matur aðal út-
flutningsvara þjóðarinnar. Við þær aðstæður var tæpast við því
að búast að bændur hefðu að leiðarljósi langtímasjónarmið um
mögulega aukningu á þjóðarframleiðslu með aukinni útgerð.
Þá var sjálfsþurftin öruggari enda taldist mikið af þeim vörum,
sem landsmenn keyptu fyrir matvæli, til óþarfa. 

Sjálfsþurftarhugsjón Íslendinga byggði á gamalli reynslu
sem Hjálmar Jónsson lýsir svo árið 1868:

Það hygg ég vera þá verstu hjátrú, að eiga líf manna og
skepna undir hending og tilviljun hjá framandi þjóðum,
sem jafnan breyta við oss eftir eigin velþóknun og reynast
oss verst þegar líf vort stendur í mestri hættu og þarfir vorar
eru strangastar.9

Ljóst er að bændastéttin gat haldið því fram með gildum
rökum að of mikil sjósókn og verslun sömuleiðis væru
landsmönnum óhagstæð. En hvernig réttlættu bændur
vistarbandið og bann við öreigagiftingum? Þegar að er gáð
skorti þá ekki rök sem við skulum kynna okkur áður en við
reynum að dæma um gildi þeirra. 

Allir vilja búa
Þegar slakað var á góðri reglu og of mörgum vinnuhjúum leyft
að giftast og stofna bú í góðæri þótti mörgum stefna í óefni.
Grípum niður í bréf sem Páll Pálsson amtsskrifari (1806-
1877) skrifaði árið 1833:

Allt er í brjáli. Jarðræktinni fer aftur eftir því sem fólks-
fjöldi vex. Hvers vegna? Af því að allir vilja búa en enginn
býr þó. Flestir hokra. Vinnufólkið vantar. Allir vilja vera
fríir og sínir eigin herrar, giftast og eiga börn.10

Mynd til vinstri: Uppskipun á fiski við bryggju í Reykjavík árið 1875.
Á 18. og 19. öld var töluverður ótti við að jafnvægi milli atvinnuvega
milli raskast ef búðseta og sjósókn væri gefin frjáls.

Mynd til hægri: Bóndi með fjölskyldu sína á sjöunda áratug 19. ald-
ar. Margir töldu að landi og þjóð væri hætta búin af of miklum fólks-
fjölda. Því væri eðlilegt að koma í veg fyrir fólksfjölgun umfram það
sem landið gat borið.
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Árið 1861 lýsti óþekktur höfundur því í Norðra hvernig
samfélagið varð veikara fyrir hallæri ef of margir fengu leyfi
til að hefja búskap í góðæri.11 Jarðir urðu fleiri og smærri og
hjú tolldu verr í vinnumennsku þegar vel áraði. Bestu
möguleikar smábónda á lífvænlegum búskap fólust þá í því að
fjölga fé og treysta á vetrarbeit eða, ef hún brást, á hjálp
annarra bænda. Vegna þessa urðu margir heylausir, „jafnvel í
bestu vetrum, en talin óhæfa að hjálpa þeim ekki, hversu
óverðugir sem þeir eru og fyrir lítið eða ekkert.“12 Meðan
margir tefldu á tæpasta vað gátu fáir eignast fyrningar til að
standast harða vetur. Því fleiri sem fjölskyldurnar voru sem
bjuggu við sultarmörk í góðæri, því viðkvæmari varð byggðin
fyrir næsta hallæri. Þegar búskapur smábænda brást komust
þeir ekki aftur í vinnumennsku því að vinnuaflsþörf minnkaði
í hörðum árum. Fólk sem áður hafði talist matvinnungar varð
að ómögum og börnin niðursetningar á framfæri sveitarinnar. 

Athyglisvert er að þegar byggð er orðin of þétt og smábýlin
of mörg telur höfundur að samhjálp bænda geri aðeins illt
ástand verra. Hún elur upp í mönnum dirfsku og kæruleysi og
magnar vítahring góðæra og hallæra.
Með tilliti til takmarkaðrar
framleiðslugetu gamla
bændasamfélagsins virðast
meginhugmyndir bænda fela í sér tilraun
til aðlögunar að náttúrunni með því að
viðhalda hagstæðustu dreifingu og þétt-
leika byggðar. Koma varð í veg fyrir
óæskilega fjölgun býla, ekki aðeins við
sjó heldur einnig í sveitunum, og halda
stöðugu og hagstæðu jafnvægi milli fjölda bænda og ógiftra
vinnuhjúa. Þannig skyldi einnig komið í veg fyrir fólksfjölgun
umfram það sem landið gat borið. 

Af framansögðu er ljóst að ekki er sanngjarnt að gera
samanburð á frelsi og mannréttindum í nútíð og fortíð og
benda á mismuninn til að fordæma íslenska bændastétt fyrir

mannvonsku. Ef eingöngu er tekið mið af reynslu gamla
samfélagsins sjáum við kúgun hinna ráðandi stétta á þeim
lægra settu í nýju ljósi. Við hljótum að túlka hana, að minnsta
kosti að hluta til, sem viðleitni til að afstýra þeim hörmungum
sem hvað eftir annað fylgdu í kjölfar fólksfjölgunar. Því þótt
fólksfjölgun hafi, er fram liðu tímar, orðið aflvaki jákvæðra
þjóðfélagsbreytinga hér sem annars staðar, hefur hún miklu
oftar í sögu mannkyns leitt til hörmunga, vaxandi fátæktar og
síðan skyndilegrar mannfækkunar af völdum hungurs og
sjúkdóma.13

Hugsunarháttur í skugga hallæra
Fernand Braudel lýsir sams konar sveiflum (þó með lengra
millibili) í fólksfjöldasögu Evrópu og heldur því fram að fólk
hafi ekki gert sér grein fyrir því fyrr en um seinan að vel-
megunin sem fylgdi í kjölfar fólksfækkunar tæki enda þegar
fólki fjölgaði á ný.14 En íslensk alþýða gerði ráð fyrir hallæri
með reglulegu millibili.15 Full ástæða er því til að ætla að

margir hafi gert sér grein fyrir
orsakasamhengi milli fólksfjölgunar og
mannfalls af hallærum og að sumir hafi
jafnvel, þegar þeim þótti í óefni komið,
talið æskilegra að óhjákvæmilegt hungrið
kæmi fyrr en seinna. Í hungursneyð dóu
helst þeir sem töldust vera samfélaginu til
byrði. 

Þessa tilgátu um grundvallarorsök
frelsishafta í gamla samfélaginu ber ekki

að skilja svo að hún hafi dags daglega verið flestu fólki efst í
huga sem réttlæting á húsaga og stéttaskiptingu. Því verður
heldur ekki haldið fram hér að mannúðarsjónarmið hafi mátt
sín mikils þegar mest á reyndi í samskiptum milli bænda og
vinnuhjúa né heldur innan bændastéttarinnar sjálfrar. 

Víða má sjá þess merki í heimildum að eðlilegt þótti að

Brúðkaup árið 1872. Þegar efnt var til brúðkaupsveislna á fyrri hluta 19. aldar kom það í hlut hreppstjóra að raða
fólki í sæti. Sætaskipanin fór eftir virðingarröð hver og eins, og tók oft nokkurn tíma að raða fólkinu í rétt sæti.

„Ekki er sanngjarnt að
gera samanburð á frelsi
og mannréttindum í nútíð
og fortíð og benda á mis-
muninn til að fordæma ís-
lenska bændastétt fyrir
mannvonsku.“
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samskipti húsbænda og vinnufólks lytu sömu lögmálum og
samskipti foreldra og barna. Fólk sem ekki var sjálfs sín
ráðandi var selt undir húsaga í eins konar framlengdri
bernsku. Þar á móti kom að húsbændum var skylt að sjá því
fyrir lífsviðurværi, líkt og börnum á sínu framfæri. Í „bæn
eftir predikun“ í Vídalínspostillu er þess farið á leit við
almættið að hann gefi: 

börnum og hjúum hlýðin og auðsveip hjörtu, að þau séu
foreldrum og húsbændum undirgefin í öllu því, er þeim
eftir guðs orði og laganna skyldu tilsagt verður.16

Til að tryggja hlýðni og kristilega auðmýkt virðist að
minnsta kosti sumum húsbændum hafa þótt tilhlýðilegt að
beita sömu ögunaraðferðum við vinnuhjú og beitt var við
börn. Þetta sést meðal annars á því að margir töldu að „helst
ætti að flengja bæði vinnuhjú og börn á
föstudaginn langa svo þau mættu kynnast
píslum frelsarans að nokkru.“17 Þótt
ótrúlegt megi virðast er þessi siður talinn
hafa tíðkast „á stöku stað fram um miðja
19. öld.“18

Eins og áður sagði höfðu húsbændur
framfærsluskyldu gagnvart vinnuhjúum;
var skylt að láta þeim í té fæði og klæði.
En í sumum tilfellum að minnsta kosti
virðast vinnuhjúin hafa búið við falskt
öryggi. Jón Steingrímsson segir frá því að hann hafi rekið frá
sér tvo vinnumenn sína haustið 1783 og að þeir hafi báðir dáið
í móðuharðindunum. Hvorki verður vart við iðrun né
afsökunartón í þeirri frásögn.19

Þegar að þrengdi mátti landsvani sín meira en lagaboð. Allt
fram á 19. öld þótti ekki tiltökumál að niðursetningar væru
settir hjá þegar lítill matur var til. Árið 1813 „hefði fjöldi
manns dáið hér af hungri, á innesjum, ef þeim hefði ei gefist
mikill skelfiskur“20 segir Guðrún Skúladóttir í bréfi til Gríms
Jónssonar. En hættan er liðin hjá þegar bréfið er skrifað og
„fólk hefur ei dáið hungurs eða hors dauða nema fáeinir
niðursetningar og tveir eða þrír fátæklingar.“21

Af þeim sem dóu af völdum hallæra og sagt er frá á annað
borð, virðast fæstir hafa fengið virðulegri eftirmæli en
niðursetningarnir sem minnst er á í framhjáhlaupi í bréfi
Guðrúnar. Ef til vill má skýra það með sektarkennd þeirra sem
eftir lifðu og áttu erfitt með að réttlæta framkomu sína
gagnvart þeim sem létu lífið. En hungurdauðinn var svo
algengur að segja má að hallærin hafi verið innbyggð í
samfélagskerfið. Þegar þau skullu á virðist fólk því þegar hafa
gert upp hug sinn um hverjum væri skylt að hjálpa og hverjum
ekki. Í því samhengi er fróðlegt að skoða þá ofuráherslu sem
lögð var á að raða bændum í virðingarröð sem virðist hafa
verið breytileg frá ári til árs.

Mannamunur
Gyða Thorlacius, dönsk kona sem bjó á Íslandi árin
1801–1815, segir frá því þegar hópur fólks í skemmtiferð kom
ríðandi að á nokkurri: „Fylgdarmaðurinn reið í fararbroddi yfir
hana og síðan tveir og tveir, karl og kona, samsíða, og „fór

röðin eftir mannvirðingum.“22 Þegar efnt var til brúð-
kaupsveislna á fyrri hluta 19. aldar kom það í hlut
hreppstjóranna að raða fólki í sæti. Eftir frásögn Eiríks
Eiríkssonar af lifnaðarháttum í Skagafirði virðist það ekki hafa
gengið alveg þrautalaust: „Mikill tími gekk einatt að raða
fólkinu niður í hæfileg sæti, því sætin urðu að samsvara
virðingarröð hvers og eins.“23 Fyrst niðurröðun í sæti tók svo
langan tíma er freistandi að álykta að mælikvarðinn sem miðað
var við hafi verið nokkuð flókinn og að oft hafi þótt ástæða til
að endurmeta stöðu hvers einstaklings í virðingarröðinni. 

Af rannsóknum sínum á dreifingu auðs og valda á 18. öld
hefur Bragi Guðmundsson komist að svipaðri niðurstöðu og
Gísli Gunnarsson, prófessor í sagnfræðiskor, um samfélagslega
lækkun kynslóðanna. Þótt auður og embætti hafi ekki þurft að
fara saman24 telur Bragi að „eftir því sem lengra leið frá
ættföður hafi líkur fyrir lægri stéttarstöðu aukist“25 bæði hvað

varðar auð og völd. Hann gerir ráð fyrir
því „að í áliti a.m.k. hafi veraldlegir
valdsmenn staðið efst, þá klerkar og
bændur neðst.“26 En ef tilgáta mín er rétt
þá er mikið vafamál að hægt sé að líta á
alla bændur sem eina stétt. Miklu líklegra
er að skýr virðingarmunur, sem jafna má
við stéttaskiptingu, hafi alltaf verið milli
þeirra bænda, sem vegna auðs og/eða
frændstyrks og ættgöfgi höfðu örugga
afkomu, og hinna, sem vegna fátæktar áttu

stöðugt á hættu að flosna upp. 
Ýmislegt bendir til þess að áherslan á virðingarmun hafi

gegnt þeim tilgangi að aðgreina málsmetandi bændur með
skýrum hætti frá þeim sem helst áttu á hættu að verða undir í

Jón Eiríksson 

„Virðingarröðin staðfesti
hve bilið var breitt milli ríks
bónda og fátæks enda var
það oft á valdi ríkra
bænda að rífa upp heimili
hinna fátæku og setja
börn þeirra niður hjá
vandalausum.“
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lífsbaráttunni. Þá var og nauðsynlegt að réttlæta þá afstöðu
hinna betur settu að ill örlög fátæklinga væru verðskulduð
afleiðing ódyggða. Með þessu móti brynjaði samfélagið sig
gagnvart þeim sem áttu á hættu að flosna upp, verða ómagar,
komast á vergang, deyja hungurdauða. 

Óráðsmenn og óráðsbörn
Lítum fyrst á afstöðu valdhafa til þeirra sem urðu undir í
lífsbaráttunni eins og hún kemur fram í ræðu konungkjörins
þingmanns, Jóns Péturssonar, yfirdómara, á alþingi árið 1869:

Ég álít það skyldu fyrir hverja sveitarstjórn, að rífa upp hvert
það heimili, þar sem börnin alast upp í leti og illum siðum,
þegar húsbóndinn leitar sveitarstyrks, og leggja ekki slíku
hyski.27

Hér er aðgætandi að þingmaðurinn gerir ekki ráð fyrir því
að það sé neinum vandkvæðum bundið að gera greinarmun
á „hyski“ og öðru fólki. En hafa verður í huga að fyrr á

öldum var sú aðgreining í höndum hreppstjóra, sem
einnig höfðu þann starfa að skipa veislugestum til sætis
eftir mannvirðingum. En á hvaða forsendum, öðrum en
uppeldisaðferðum foreldra, var byggt þegar gerður var
greinarmunur á verðugu fólki og óverðugu? Því er
vandsvarað, ekki síst vegna þess að fyrri alda höfundar
komast gjarnarn í mótsögn við sjálfa sig þegar þeir reyna
að útskýra (og réttlæta) afdrif fátækra í hallærum sem
afleiðingu af löstum þeirra. 

Einn þessara höfunda er Hannes Finnsson: „Þeir sem
hafa atorku, hirðusemi og sómatilfinningu, fara sjaldnast
á vergang“28 skrifar Hannes nokkrum árum eftir móðu-
harðindin. Hann heldur því einnig fram að bólusótt sé
landinu „óhagkvæmari“ en hungurdauði vegna þess að „í
hallærum deyr mest óspilunar-, ankrama-, óhófs og
umferðarfólk og þeir, sem annars eru vegna veikinda til
lítillar uppbyggingar..“29

Þótt Hannes gefi í skyn að þeir, sem deyja í harðindum,
geti flestir sjálfum sér um kennt er samt ljóst, af frásögn
hans sjálfs af móðuharðindunum, að hann hefur allar
forsendur til að vita betur. Þar segir hann meðal annars frá
því hvernig landsdrottnar lögðu jarðir leiguliða í eyði með
því að reka leigukúgildin á sína heimajörð.30 Leiguliðar,
sem þannig voru hraktir frá búskap í harðindum, verða
tæpast vændir um skort á atorku, hirðusemi og
sómatilfinningu. En lögbrot gagnvart þeim sem minna
máttu sín í samfélaginu voru yfirleitt látin óátalin í
harðindum. 

Margt bendir til þess að ætterni hafi vegið þungt þegar
mörkin voru dregin milli sómafólks annars vegar og hyskis
hins vegar. Í Deo, regi, patriae þeirra Jóns Eiríkssonar og
Páls Vídalíns er gert ráð fyrir því að eingöngu þeir, sem
áttu fræga afreksmenn að forfeðrum, hafi fundið hjá sér
„einhverja hvöt til dáða og dyggðugs lífernis.“31 Og langt
fram á síðustu öld hélt sú skoðun velli að ódyggðir legðust

í ættir, ekki síður en dyggðirnar, og að naumast yrði fyrir þær
komist nema með því að koma í veg fyrir að „óráðsfólk“
giftist og eignaðist börn. Þessari skoðun var fast fram haldið á
alþingi árið 1869:

Það eru engin gæði eða landsheill í því fólgin, að sem
flestar óráðsmanneskjur komist í hjónaband, er það
sannreynt og mætti sýna með dæmum, að af óráðsmönnum
koma óráðsbörn, og þetta gengur enda í marga liðu.32

Enginn alþingismanna varð til að mótmæla þessari
ættfræði og árið 1887 tala alþingismenn enn um „iðjuleysi og
ómennsku, sem leggur grundvöllinn að ævilangri
vesalmennsku, sem því miður oft leggst í ættir.“33 Um
staðhæfingar af þessu tagi virðist ekki hafa orðið neinn
ágreiningur á þinginu. Af þessu virðist mega draga þá ályktun
að ákveðinn hluti bændastéttarinnar hafi í reynd verið lágstétt
sem ekki naut mikillar velvildar þorra samfélagsins og ekki
átti samleið með betri bændum heldur lifði á mörkum þess að
haldast við búskap. Virðingarröðin staðfesti hve bilið var
breitt milli ríks bónda og fátæks enda var það oft á valdi ríkra
bænda að leysa upp heimili hinna fátæku og setja börn þeirra
niður hjá vandalausum. 

Ætla má að virðingarröð hafi skipt miklu máli í samkeppni
um aðgang að jarðnæði þegar sveitir voru þéttsetnar, því

Jón Eiríksson endursamdi rit Páls Vídalíns, Deo, regi, patriae, frá
árinu 1699 og gaf út árið 1768.  Í ritinu er gert ráð fyrir því að ein-
göngu þeir, sem áttu fræga afreksmenn að forfeðrum, hafi fundið hjá
sér „einhverja hvöt til dáða og dyggðugs lífernis.“
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um húsmenn eða þurrabúðarmenn. Flutningsmaður var Þorlákur
Guðmundsson (1834-1906) bóndi, Fívuhvammi.

Tilvísanir

jafnvel fátækasti bóndi var yfir þá hafinn sem ekki komust í
bænda tölu. Betri bændur gátu tryggt samkeppnisaðstöðu
afkomenda sinna með því að koma í veg fyrir giftingar lægra
settra á þeim forsendum að af óráðsfólki kæmu óráðsbörn.
Einnig var hægt að losa jarðnæði með því að tvístra heimilum
fátæklinga á þeim forsendum að þeir væru hyski sem ekki
sinnti uppeldi barna sinna. Samfélagsleg lækkun kynslóðanna
leiddi til harðvítugrar baráttu um það hverjir fengju haldið sér
í bændastétt. Svo virðist sem virðingarröð byggð á auð og
frændstyrk hafi þjónað þeim tilgangi að tryggja þeim sem
meira máttu sín aðgang að jarðnæði. Mælikvarðinn sem
notaður var til að aðgreina „hyski“ og „óráðsfólk“ frá öðru
fólki þjónaði einnig þeim tilgangi að réttlæta harðneskjulega
framkomu gagnvart þeim sem biðu lægri hlut. 

Niðurstöður
Hugmyndirnar um „reglu“ í samfélaginu, jafnvægi bjarg-
ræðisveganna og nauðsyn sjálfsþurftar, kunna að hafa seinkað
því að þjóðin nýtti sér náttúruauðæfi sín til fullnustu. Frá
sjónarhóli nútímamanna virðist sem Íslendingar hafi óeðlilega
og óþarflega lengi búið við sára fátækt. Því er spurt hverjum
eða hverju sé um að kenna. Hefðbundin svör eru, með
mismunandi áherslum, illt stjórnarfar, illir verslunarhættir,

erfið náttúra Íslands og eiginhagsmunagæslu íslenskra
höfðingja og betri bænda. Síðastnefnda svarið hefur fengið
mest vægi í umræðu undanfarinna ára. 

Hér hefur verið sýnt fram á að þótt íslenskir bændur beittu
fullri hörku við gæslu eigin hagsmuna þá verðum við að
forðast of einfeldningslega umfjöllun um meinta illsku þeirra.
Meginorsök flestra þeirra viðhorfa sem stóðu efnahagslegum
framförum fyrir þrifum má rekja til eðlilegs ótta við hungur-
sneyð. Bann við þéttbýlismyndun við sjó og vistaskylda veitti
stórum hluta þjóðarinnar aðhald sem hafði hemil á
fólksfjölgun. Tortryggni gagnvart verslun og áherslan á
sjálfsþurft eru einnig eðlileg í ljósi aðstæðna. Verslunar-
fyrirkomulagið varð til þess að fiskútflutningur hélt áfram án
tillits til aðstæðna og sjávarfangið nýttist því ekki sem forði
gegn hungursneyð. 

Í reynd dugðu þær lausnir, sem betri bændur lögðu fram til
að leysa vanda þjóðarinnar, harla skammt. Hallæri og hungur
komu með reglulegu millibili þó að bændur réðu flestu því
sem þeir vildu ráða. En það er einföldun á sannleikanum að
segja sem svo, að ef allir einstaklingar í gamla samfélaginu
hefðu notið fulls frelsis þá hefði aukin sköpun auðæfa og
velferð sjálfkrafa fylgt í kjölfarið. Valið stóð sjaldnast milli
góðs og ills. Algengara var að íslenskir bændur ættu fárra
kosta völ og engan góðan. Illskásti kosturinn var oftast valinn. 
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Hver er Andrew Wawn?
Ég er doktor í enskum bókmenntum og kenni nú við háskól-
ann í Leeds. Ég tók eftir því í framhaldsnámi að það er oft
erfitt að greina á milli sagnfræði og bókmennta, þetta eru tvær
hliðar á sama peningi. Á mínu fræðasviði er mikilvægt að vera
sæmilega vel heima í sögu og að sjálfsögðu ýmsum öðrum
greinum. Ég lærði í Háskólanum við Birmingham, varði dokt-
orsritgerðina þar, og var ráðinn til háskólans í Keele. Hvar er
Keele? Ekki í Þýskalandi, Keele er vissulega ekki Kiel. Þetta
ætti nánast að vera frægasti háskóli í Bretlandi í augum Ís-
lendinga, þar sem Keele er rétt hjá „íslenska“ knattspyrnulið-
inu í Stoke City! Stoke-on-Trent og Keele er í sömu borg. Ég
er oft spurður hvar Stoke sé, jafnvel í Bretlandi. Mitt á milli
Manchester og Birmingham er besta svarið, þetta er dálítið út
í sveit og flestir keyra hratt framhjá án þess að gefa háskóla
eða knattspyrnuliði gaum. Í Keele kenndi ég enskar bók-

„Það er ekkert gaman
hér í bullandi sólskini“ 
– Viðtal við Dr. Andrew Wawn 

Óli Kári Ólason

Ájólaföstu 1999 hittu Sagnir
fyrir Andrew Wawn þar
sem hann sat við blaða-

bunka á Árnastofnun.  Wawn gaf
sér tíma fyrir spjall um fræðistörf
sín, feril og helstu rannsóknir.
Wawn er með skemmtilegri mönn-
um, kannski bergmál þeirra tíma
er fáeinir Englendingar komu
Íslands, virkilega kynntust landi
og þjóð og fluttu með sér þekkingu
sína aftur til Bretlands, sá tími sem
Andrew Wawn nú rannsakar.

menntir forn- og miðalda, sögu tungumálsins, stílfræði o.s.
frv. 1983 flutti ég mig yfir til Háskólans í Leeds. Ég skrifaði
doktorsritgerð um Geoffrey Chaucer, en síðastliðin 20 ár hef
ég æ meira lagt Chaucer til hliðar og þess í stað einbeitt mér
að Íslandi.

Af hverju beindist áhugi 
þinn að Íslandi? 

Tilviljun og örlög. Það var skemmtilegra að lesa fornar ís-
lenskar bókmenntir heldur en þær ensku, og margir lásu þær
sér til skemmtunar í háskólanum. Ég fékk því áhugann á Ís-
landi í gegnum bókmenntirnar. Í þá daga ferðuðust háskóla-
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nemar tiltölulega lítið til Íslands – Ísland
var sem draumaland. Árið 1978 kom ég
loks til Íslands, stutta pakkaferð, eina viku.
Þetta var í september og komið haust, það
var skítkalt og rigning. Þannig fannst mér
að veðrið ætti að vera á Íslandi, mér fannst
þetta veður frábært, a.m.k. fyrir ferðafólk-
ið. Rigningin er rómantísk — jafnvel
„Wagnerísk.“ Það er ekkert gaman hér í
„bullandi sólskini.“ Úr rigningunni leit ég
inn á Þjóðminjasafnið. Ég var að skoða
mig um þegar ég labbaði framhjá mynd af
Íslandsleiðangri John Thomas Stanley
1789. Það var sem bjalla hringdi í hausn-
um, ég var alinn upp í Hoylake, sjávar-
plássi þar sem mátti finna Stanley Road,
Stanley Hotel, jafnvel hverfiskráin var
kennd við Stanley. Ég kom strax aftur til
Íslands 1979, og áður en ég snéri aftur til
Englands keypti ég Víga-Glúmssögu í
fornbókaverslun. Bókin var gefin út í
Kaupmannahöfn á 18. öld og var merkt
John Thomas Stanley. Bjallan hringdi aft-
ur! Þegar ég fór heim athugaði ég hvort sá
Stanley sem ég þekkti úr mínum heima-
högum væri Íslands-Stanley og svo reyndist vera. Þegar ég fór
að skoða þetta betur fann ég svo allskonar heimildir um
Stanley og Ísland. Fæðingarstaður minn var því menningar-
lega tengdur Íslandi, og uppfrá því fór ég að rannsaka þessi
tengsl. Eftir að hafa verið ráðinn háskólakennari í Keele tók
ég að mér kennslu í forníslensku. Smám saman fór ég að lesa,
læra, hugsa og skrifa um Ísland. Það má segja að sérfag mitt
hafi komið til fyrir tilviljun, en í dag rannsaka ég bókmennta-
og í raun öll menningartengsl Íslands og Bretlands á 19. öld. 

Þú rannsakar meira á 
Íslandi en í Bretlandi?

Já, ég er búinn að vera að rannsaka óbirt handrit. Af þeim er
nokkuð til í Bretlandi en samt sem áður miklu fleiri í Lands-
bókasafninu, enda er ég búinn að vera góður
viðskiptavinur hjá þeim í mörg ár. Núna er
aðstaðan í Þjóðarbókhlöðunni ótrúlegur lúx-
us en mér var hlýtt til gamla Safnahúsins, að-
staðan þar var öðruvísi lúxus, ég er af þeirri kynslóð sem var
þarna niðri í bæ. Það er miklu þægilegra fyrir mig að koma
hingað heldur en að vinna í Bretlandi, heimildir eru meira og
minna allar hér á landi og allar á sínum stað. Í Bretlandi er þær
dreifðar út um allt, það er þægilegra að vinna í Þjóðarbókhlöð-
unni, þar sem starfsfólk er hjálpsamt og vingjarnlegt. Efnið er
á Íslandi og að vinna í Þjóðarbókhlöðunni sparar sporin, and-
rúmsloftið er afslappaðra þar en í London. Á Íslandi er líka
fjöldinn allur af fræðimönnum til að spjalla við. Ég er farfugl
á Íslandi, sem lætur sér stundum ekki nægja sumarvist heldur
ílengist jafnvel yfir haust og vetur, þegar ég fæ rannsóknar-
leyfi.

Bretar á Íslandi - 
Íslendingar í Bretlandi

Ég skrifaði bók sem tengdist þessu fræðisviði og fyrir valinu
varð Þorleifur Repp, íslenskur philologist sem vann mörg ár í
Bretlandi. Ég var vanari að rannsaka Breta á Íslandi en ekki
öfugt. Repp var sláandi, erfiður og skapríkur en samt áhrifa-
mikill í Edinborg í byrjun 19. aldar. Málin þróuðust þannig að
ég fór að rannsaka hvort tveggja, Breta á Íslandi og Íslendinga
í Bretlandi. Ekki bara mennina heldur einnig hvaða áhrif bæk-
urnar höfðu á þá og viðbrögðin, „viðtökufræði,“ en ég vissi
ekki um neitt slíkt kenningarlegt orð, en í dag er þetta vinsælt
fræðisvið. Þessa dagana er ég niðursokkinn í prófarkalestur á
nýjustu bók minni sem fjallar um þetta efni, The Vikings and
the Victorians. Efnið segir sig sjálft, þetta er um frægt fólk,
höfunda á borð við William Morris, Sir Walter Scott sem og

óþekkta en áhrifamikla fræðimenn sem
fóru í ferðalag til Íslands og fóru svo heim
til Bretlands og sögðu frá. Í bókinni er fjall-
að um skáldsögur, kvæði, barnabækur,

þjóðsögur, ferðabækur, óbirt bréf, skjöl, tímarit o.s.frv.

Hver voru áhrif norrænnar 
menningar á Breta 19. aldar?

Sumir Bretar fengu þá hugmynd að allt gott í Bretlandi væri
byggt af norrænum mönnum og á norrænni menningu. Þessar
bókmenntir voru nær óþekktar í Bretlandi fram til 1850–60 en
þá fer þetta smá saman að breytast. Fleiri þýðingar koma fram
og svo verða ferðalög Breta til Íslands tíðari, það varð hálf-
gerður ferðamannastraumur. Þegar að ferðamennirnir komu
svo heim og voru boðnir í matarboð þá þýddi ekkert að hafa

Rigningin er rómantísk
— jafnvel „Wagnerísk.“ 



Af hverju fóru menn að
hugsa um norræn fræði?
Ein ástæðan var pólitík, héraðs- eða svæðapóli-
tík. Í Englandi hafði löngum verið talið að allt
gott kæmi frá Lundúnum, skoðun sem er reyndar
enn við líði í dag. Norræn menning var ekki talin
tengd Lundúnum, heldur er kjarnasvæði hennar
vestar og norðar; úti í sveit. Ekki síst hjá Jórvík
þar sem víkingar voru eitt sinn allsráðandi. Allt
voru þetta að nokkru leyti víkingasvæði fyrir
næstum 1000 árum. Fólk var farið að uppgötva
héraðssögu en áður hafði öll áherslan verið á
landssögu. Áður lærðu menn bara góða ensku en
á 19. öld fóru menn að skoða mállýskur og þar
komu í ljós allskonar áhrif bæði úr íslensku og
norsku. Ég man eftir að amma mín sagði við mig:
„Andrew, stop mithering me!“ Að mæða, í merk-
ingunni að pirra, var mállýska hjá henni, það eru
til þúsundir svona orða í enskri tungu. Þetta fóru
menn að skoða á 19. öld. 

Miðstéttin eða efri miðstéttin, sem las íslensku
fornbókmenntirnar var áhrifamikið fólk í þjóðfé-
laginu. Sérstaklega þó liberal stjórnmálamenn,
þeir tóku hina norrænu heimsmynd sér til fyrir-

myndar hvað varðaði þátttöku í lýðræðinu, þó að raunveru-
leiki hins norræna lýðræðis hafi kannski ekki verið nákvæm-
lega eins og þeir hugsuðu sér. Stjórnmálamennirnir vitnuðu
oft í Heimskringlu er útvíkkun kosningaréttarinns var á dag-
skrá, þeir vísuðu í öll þingin og þingfundina þar sem fólkið
kom saman og lagði sitt í pottinn. Þessir menn voru að leita að
fyrirmynd sem var öðruvísi en Róm — þeim fannst menning-
in í suður Evrópu vera of imperialísk og þrælelskandi. Ekki
var kaþólska kirkjan neitt betri, þar sem Páfinn var allsráðandi
yfir öllum og lýðræði ekki til. Fyrirkomulagið fyrir norðan,
eins og það birtist í Heimskringlu var meira eftir þeirra smekk.
Heimskringla var vopnið þar sem hún var miklu betur þekkt
en Íslendingasögurnar þangað til að Njála var þýdd. Orkney-
ingurinn Samuel Laing þýddi Heimskringlu; Laing var engin

íslenskusnillingur; hann þýddi úr
norsku. Það sem skipti mestu máli var
200 blaðsíðna formáli sem Laing
skrifaði á undan útgáfunni. Formálinn
var ótrúlega áhrifamikill. Laing taldi
gamla norska þjóðfélagið hafa verið
til fyrirmyndar, þar öxluðu smábænd-
ur ábyrgð, skuldsettu sig ekki, heldur

borðuðu kartöflur sem uxu úti í garði og voru sjálfum sér nóg-
ir um flesta hluti, ekki ósvipað eins og hlutirnir voru í Orkn-
eyjum. 
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bara séð Gullfoss/Geysi og slíkt. Það sem aðskildi „túristann“,
sem kom rétt á helstu söguslóðir, frá „ferðalanginum“, sem
leit á ferð sína sem háalvarlega fræðaferð, var að sá síðar-
nefndi undirbjó sig undir ferðalagið, las sér til. Þegar heim var
komið var mikilvægt að svara vel spurningunni: „Hvernig var
á Íslandi?“ 

Á tímum sjónvarps- og útvarpsleysis fóru menn út að
hlusta á erindi í klúbbum og menningarfélögum. Erindin voru
svo oft birt í félagstímariti klúbbsins. Áhrifin voru eins og að
kasta steini í tjörn, þó sérstaklega hjá þeim sem ég kalla
„Middle England,“ þe. hjá læknum, herforingjum, kennurum,
prófessorum og bankamönnum — þesskonar áhrifamiklu
fólki; Heimskringla var lítið lesin af múrurum eða veiðimönn-
um. Áhuginn var greinilega stéttatengdur, og þá mestur í mið-
stétt eða aðeins efri miðstétt. Viktoría
Bretadrottning var einnig vel heima í
norrænum fræðum, það má segja að
þau hafi komist í tísku við hirðina.
Margir hirðmenn og meyjar höfðu
áhuga, t.d. var aðallæknir Viktoríu
„Íslandsfíkill“ og aðalpresturinn í
Windsor kastala þýddi Friðjólfssögu
handa Viktoríu. Á síðari hluta 19. aldar voru margir „meðal“
enskir séntilmenn komnir með Heimskringlu og aðrar norræn-
ar bækur í bókasafn sitt.

Á síðari hluta 19. aldar voru
margir „meðal“ enskir séntil-
menn komnir með Heimskringlu
og aðrar norrænar bækur í
bókasafn sitt.

William Morris (1834 – 1896). Árið 1868 hitti Morris
Eirík meistara Magnússon og hófust þeir handa við að
þýða norrænar bókmenntir á enska tungu. Á skömmum
tíma þýddu þeir: Saga of Gunnlaug the Wormtounge,
The Grettis Saga og The Laxdaela Saga. Þýðingarstíll
þeirra Morris og Eiríks var ólíkur. Morris sóttist eftir að
skapa norræna stemmningu með setningum  eins og „it
betid“ og „King Ethelred was mickle mind-sick“ á
meðan Eiríkur lét sér nægja að skrifa „it happened“ og
„King Ethelred was sorely bewildered“
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Víðtæk áhrif?
Já, Heimskringuformáli Laing var víða lesinn
og ekki bara af fínu fólki heldur síaðist boð-
skapurinn t.d. í barnabækur. Satt best að segja
þá er ég nógu gamall til að hafa upplifað þetta,
verðlaun mín fyrir góða mætingu í sunnu-
dagsskólanum voru bækur eftir R. M. Ball-
antyne skrifaðar um 1870. Ballantyne var
undir áhrifum frá Laing og Heimskringlu,
hann sendi frá sér tvær skáldsögur byggðar á
efni Heimskringu, Vínlandsferð Leifs Eiríks-
sonar og Hafursfjarðarorrustu. Ballantyne sá
Hafursfjarðarorrustu sem baráttu milli tveggja
ólíkra lífsviðhorfa, héraðsbundið lýðræði á
móti miðstýrðu tíranísku konungsvaldi. Bæk-
urnar voru enn lesnar þegar ég var ungur, um
1950. 

Norrænar bókmenntir voru kenndar við
enska háskóla, fyrsti frægi kennarinn var Ís-
lendingurinn Eiríkur meistari Magnússon sem
kenndi við háskólann í Cambridge. Eiríkur
var mjög áhrifamikill maður, sérstaklega þar
sem hann kenndi konum, þær komu svo oft til
Íslands til að sannreyna Eirík. Guðbrandur
Vigfússon kenndi við Oxford. Þeir Eiríkur og
Guðbrandur voru „bestu óvinir“ árum saman.
Við lok 19. aldar var kennslan ekki aðeins
bundin við London, Cambridge eða Oxford.
Aðrir háskólar eins og í Liverpool og
Manchester tóku einnig upp kennslu í norrænum fræðum. Eft-
ir fyrri heimsstyrjöldina hófst kennsla við Háskólann í Leeds.
Ekki má gleyma að sökum manna
eins og Repps var Skotland
framarlega í víglínunni. Skotar sýndu
norrænum fræðum áhuga langt á und-
an Englendingum. Ekki með form-
legri kennslu, heldur stofnuðu Skotar
menningarfélög þar sem þeir hlustuðu á erindi um norræn
fræði.

Hver er staða norrænna fræða í
enskum háskólum í dag?

Í háskólum verður sífellt meiri samkeppni um nemendur,
margar nýjar greinar og undirgreinar hafa sprottið upp. Í
Leeds kennum við forníslensku og eitthvað í nútíma íslensku
sem og bókmenntir. Annars notum við hvert tækifæri sem
gefst til að kenna Íslendingasögurnar í almennum bókmennta-
fræðum, í enskum þýðingum. Þetta nám er aðeins hluti af
stórri deild þar sem er margt er kennt, allt frá „Plató til Nató“
eins og Ameríkanar segja. Plató er í samkeppni við Nató. Ég

er reyndar á því að nemendur kynnist hvorutveggja, nútíma og
fornum bókmenntum. 

Háskólinn er með áfangakerfi þar
sem nemandinn er að nokkru leyti
viðskiptavinur, kerfið er byggt upp á
skyldukúrsum og valkúrsum. Við
miðaldafræðingar sem höfum gaman
af íslensku þurfum bara að markaðs-

setja okkur sem best, okkur í Leeds gengur sæmilega - um 20
fyrsta árs nemar eru nú hjá okkur. Þeir læra dálítið um Íslend-
ingasögur og eitthvað í forníslensku en kúrsanir eru stuttir og
ekki er hægt að koma miklu fyrir í þeim, nemendur fá
„smakk“ og það er betra en að menn fái ekki neitt. Í dag er
ekki erfitt að markaðssetja Íslandsfræði, Ísland er í tísku sem
menningarstaður. Nemendur mínir segja að Reykjavík sé höf-
uðborg popptónlistar, sbr. Björk og Damon, það skiptir miklu
máli fyrir okkar kúrsa þegar einn einstaklingur kemst í fjöl-
miðla. Eftir að Björk varð svo þekkt kom stelpa til mín úr tón-
listardeildinni, hún var ekki að skrifa um Mozart eða Schubert
heldur Björk! Þetta er stórt mál hjá nemendum mínum. Þetta
var ekki svona fyrir 20 árum, áhuginn á Íslandi hefur aukist og
við byggjum á þessu, ef Ísland er „trendy“, þá er það fínt!

„ ... áhuginn á Íslandi hefur aukist
og við byggjum á þessu, ef Ís-
land er „trendy“, þá er það fínt!“

Geysir var ávallt vinsæll áningarstaður hjá
ferðamönnum. Stanley teiknaði myndina er hann
fylgdist með hegðun hversins og skrásetti gostímann
á Íslandsleiðangri sínum 1789.
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Íslandssiglingar Englendinga
og launverslun á 17. öld

Pétur G. Kristjánsson

Á17. öld gilti Íslendinga einu hverjir versl-
uðu hér á landi, svo framarlega að það
væru kristnar þjóðir sem sæju landinu

fyrir nægum varningi og fylgdu kaupsetningu.
Danska einokunarverslunin stóð ekki undir
væntingum landsmanna um innflutning og versl-
un og kvörtuðu þeir m.a. undan því að lögboðnar
kauphafnir væru of fáar, kaupsvið þeirra of stór
og að kaupmenn sinntu illa þeim höfnum sem
þeim beri skylda til að sækja, kaupmannsvörur
væru oft sviknar og gallaðar og afurðir lands-
manna hefðu lækkað í verði.1 Fyrir vikið versluðu
fjölmargir landsmenn á laun við erlenda ,,ófrí-
höndlara“, en samkvæmt leyfisbréfum dönsku
einokunarverslunarinnar og stefnu Dansk-
norska ríkisins í hafréttarmálum, var útlending-

um óheimilt að leita hafna á Íslandi og hafa nokk-
ur samskipti við Íslendinga eða stunda hér versl-
un án sérstakra leyfa. Valkostir landsmanna voru
hins vegar margir, því á 17. öld lá árlega mikill
floti enskra, hollenskra, baskneskra og franskra
skipa úti fyrir landinu við fisk- og hvalveiðar.

Í þessari grein verður fjallað um þá fjölbreyttu
launverslun sem fylgdi í kjölfar fiskveiða Eng-
lendinga, en framan af 17. öld voru þeir atkvæða-
mestir framandi sjómanna á Íslandsmiðum. Ekki
eru heimildir um komu enskra kaupskipa á um-
ræddu tímabili líkt og á 15. og 16. öld. Með ensku
duggunum komu hins vegar enskir og íslenskir
launkaupmenn auk enskra og hollenskra
fálkafangara, sem margir hverjir voru viðriðnir
launverslun. 
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Englendingar hraktir frá verslun 
og útgerð í lok 16. aldar

Ólögleg verslun Englendinga á Íslandi var engin nýlunda á 17.
öld. Þvert á samninga Dansk-norska ríkisins og Englands
höfðu enskir fiskveiðimenn og kaupmenn um langt skeið, allt
frá því á 15. öld, rekið verslun án þess að verða sér úti um til-
skilin leyfi. Fram undir miðbik 16. aldar höfðu dönsk stjórn-
völd engin tök á því að beita hervaldi á Íslandi. Það var ekki
fyrr en að konungur yfirtók útgerð og verslun borgarráðs
Kaupmannahafnar í Vestmannaeyjum í árslok 1557, að fyrst
kom til beinna átaka við Englendinga. Vestmannaeyjar voru
síðasta fasta kauphöfn og verstöð Englendinga hér á landi og
það sem eftir lifði aldarinnar áttu forstöðumenn konungsversl-
unarinnar í sífelldum deilum og átökum við enska kaup- og
útgerðarmenn. Skörulegast gekk þar fram Poul Pedersen, síð-
asti forstöðumaðurinn, sem með varðskipum og fallstykki í
höfninni, tókst að girða að miklu leyti fyrir launverslun Eng-
lendinga í Eyjum og hrekja útgerð þeirra frá landi. Þessar að-
gerðir danskra stjórnvalda leiddu til þess að Englendingar

urðu nauðbeygðir að snúa sér að hreinum úthafsveiðum án
löndunaraðstöðu til fiskverkunar.2 Danskir einokunarkaup-
menn voru þrátt fyrir það langt frá því lausir við enska keppi-
nauta um Íslandsverslunina, þegar einokun var lögleidd í öllu
landinu árið 1602.

Hefðbundin duggaraverslun
Þótt Englendingar hefðu ekki lengur fastar útgerðarstöðvar á
Íslandi um aldamótin 1600 sýna enskar og íslenskar heimild-
ir að allt að 120–160 enskar duggur sigldu á djúpmið Íslands
þegar best lét á fyrri helmingi 17. aldar.3 Íslandsfloti Englend-
inga var nær eingöngu frá austurströnd Englands og þá sér í
lagi hafnarbæjum og borgum Austur-Anglíu. Borgin Great
Yarmouth var aðalhöfn enskra Íslandssiglinga.4 Í eftirfarandi
töflu yfir hlutdeild borgarinnar í Íslandsflotanum má sjá að
hann var stærstur á fjórða áratugi aldarinnar. Þá sigldu árlega
að meðaltali 47 skip og á metárinu 1634 voru fiskiskipin 63. 

Íslandsfloti Great Yarmouth 1594-1713

1594 10 1618 18 1642 23 1666 - 1690 öll tekin
1595 19 1619 - 1643 25 1667 13 1691 2
1596 27 1620 31 1644 3 1668 17 1692 3
1597 35 1621 29 1645 10 1669 27 1693 4
1598 39 1622 23 1646 20 1670 36 1694 3
1599 27 1623 36 1647 25 1671 40 1695 2
1600 21 1624 43 1648 33 1672 8 1696 4
1601 25 1625 - 1649 17 1673 17 1697 3
1602 26 1626 34 1650 39 1674 27 1698 4
1603 15 1627 49 1651 34 1675 32 1699 2
1604 6 1628 19 1652 18 1676 21 1700 2
1605 5 1629 32 1653 20 1677 13 1701 1
1606 - 1630 50 1654 15 1678 12 1702 1
1607 11 1631 48 1655 21 1679 23 1703 0
1608 17 1632 51 1656 15 1680 14 1704 1
1609 13 1633 44 1657 31 1681 10 1705 1
1610 20 1634 63 1658 - 1682 - 1706 1
1611 17 1635 43 1659 - 1683 15 1707 0
1612 17 1636 48 1660 57 1684 15 1708 2
1613 18 1637 39 1661 23 1685 15 1709 1
1614 22 1638 50 1662 20 1686 12 1710 0
1615 24 1639 35 1663 - 1687 12 1711 1
1616 20 1640 36 1664 - 1688 12 1712 2
1617 13 1641 25 1665 - 1689 6 1713 5

Bandstrik (-) merkir að engar heimildir séu varðveittar eða Íslandsfara ekki getið. Skrá þessi inniheldur einungis fiskiduggur
sem höfðu vetursetu í Great Yarmouth og greiddu ,,dole“ þ.e.a.s. arð.

Heimild: Michell, A. R.: ,,The European Fisheries in Early Modern History“. The Cambridge Economic History of Europe, V. Rich, E.E. og Wilson, C. H.
sáu um útgáfu. Cambridge 1977, bls. 144–146.

Sagnir 1999

Mynd t.v. Sakeyrisreikningar frá 17. öld
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Eins og sjá má af töflunni voru siglingarnar sveiflukenndar á
milli ára og féllu alveg niður sum árin. Öryggisleysi á sigl-
ingaleiðinni norður til Íslands var ein helsta ástæða þessa,
enda er 17. öldin ein mesta ófriðaröld mannkynssögunnar og
á stríðstímum bárust hingað sunnan úr Evrópu herskip til að
herja á skip andstæðinganna. Fyrir vikið var algengt að varn-
arskip fylgdu enska Íslandsflotanum.

Af frásögnum annála og Alþingisbóka má sjá að enskar
duggur voru einna helst viðloðandi Vestmannaeyjar, Snæfells-
nes, Vestfirði og Austurland. Sömuleiðis er ljóst að Englend-
ingar höfðu verslunarbækistöðvar í Beruvík á Snæfellsnesi,
eins og betur verður komið að á eftir. Á hinn bóginn er ólík-
legt að þeir hafi markvisst stundað bátaútgerð á þessum slóð-
um. Það hefði óneitanlega haft í för með sér deilur við land-
eigendur og embættismenn konungs, líkt og fjölmörg dæmi
sýna frá 15. og 16. öld. Engan vitnisburð um þess háttar deil-
ur við framandi fiskimenn er að finna frá 17. öld, enda drógu
þilskipaveiðarnar óneitanlega úr samgangi útlendra sjómanna
og landsmanna.

Þrátt fyrir það var ólögleg verslun nærri óhjákvæmileg á
meðan útlendir fiskimenn sóttu á Íslandsmið. Samkvæmt
gerðabók enska ríkisráðsins 1626 lögðu fyrstu ensku duggurn-
ar af stað á Íslandsmið í febrúarlok til að ná á vetrarvertíð við

Vestmannaeyjar.5 Að sögn Jóns prófasts Halldórssonar í Bisk-
upasögum var meginfloti ensku fiskiskipanna kominn undir
Snæfellsnes fyrir krossmessu að vori (þ.e. 3. maí), einatt und-
ir vernd herskipa sem fylgdu flotanum aftur heim í ágúst.
„Skyldu allar duggur fyrir vestan komnar á Dýrafjörð á
Laurentiimessu [þ.e. 10. ágúst], en á Loðmundarfjörð fyrir
austan“, skrifar prófastur.6 Hver vertíð stóð því yfir í allt að
sex mánuði og komust sjómenn vart hjá því að sækja í land,
þó ekki væri nema til að afla sér ferskra vista. Maður nokkur
drukknaði 9. ágúst 1660 í Loðmundarfirði, að sögn Fitjaann-
áls, á enskum bát sem var að flytja vatnstunnur.7 Hann hefur
mjög líklega verið að fá enskum duggurum vistir fyrir heim-
ferð Íslandsflotans. Slík duggaraverslun var eflaust mjög tíð,
en að sama skapi sjaldnast umfangsmikil. Einna helst var um
að ræða skipti á ýmsu smáræði, s.s. á veiðarfærum og tóbaki
fyrir prjónles og lítið eitt af matarföngum.

Til að halda launverslun enskra duggara við landsmenn í
skefjum var fiskveiðilögsaga sett í kringum landið árið 1631.
Var það belti sem jafngilti u.þ.b. 21 eða 32 sjómílum, eftir því
hvort enskir eða hollenskir fiskimenn áttu í hlut. Samhliða
þessu lögformlega afmarkaða hafsvæði „konungs straumum“
fékk elsta íslenska verslunarfélagið, Det islandske, færøiske
og nordlandske Kompagni, einkaleyfi til hvalveiða og heimild

til að taka skip að ólöglegum veiðum innan
lögsögunnar.8 Með verslunarleyfi Aðalút-
gerðarmanna, Die fire Hovedparticipanter,
árið 1662, var lögsagan bundin við 21 sjó-
mílna takmörkin án greinarmunar á ríkis-
fangi og aðalþátttakendunum fengið einka-
leyfi til fiskveiða innan þeirra auk
skipstökuheimildar.9

Þrátt fyrir þessar hömlur má lesa úr ís-
lenskum heimildum að enskir fiskimenn
sinntu ekki um fiskveiðilögsöguna. Í annál-
um má sjá frásagnir af enskum duggum,
sem lágu að veiðum fast við ströndina og
jafnvel inn á fjörðum á fiskislóðum lands-
manna þegar henta þótti. Einokunarkaup-
mennirnir höfðu ekki kost á jafn skipulagðri
strandgæslu og Poul Pedersen rak við Vest-
mannaeyjar á síðasta áratugi 16. aldar. Eftir
Spánverjavígin 1615 og fram yfir þriðja
sjóstríð Englendinga og Hollendinga
1665–1667 var algengt að dönsk herskip
lónuðu um Íslandsála. Af erindisbréfum
skipanna má sjá að þeim var fyrst og fremst
ætlað að halda siglingaleiðinni hreinni fyrir
verslunarskipin, en einnig að sigla á hafnir
þar sem talið var að launverslun færi fram.10

Þær ráðstafanir virðast hins vegar hafa dug-
að skammt og skipstökur heyra til undan-
tekninga. Erlendu sjómennirnir hafa því get-
að lagt línur sínar og færi eftir hentisemi og
skotist í land til að versla við landsmenn.

750 fiskar 90 dalir
300 löngur 53 dalir 1 skildingur
4 hálf hxr [?] með matfiski 6 dalir
1/2 tunna með sundmögum 11/2 dalur

Selt fyrir samt. 150 dali 3 mörk
Samsvarandi 1201/2 ríkisdalir 14 skildingum

Skrá yfir það enska góss sem Jakob Bremer upptók sama ár á Íslandi

395 stk. löngur 72 dalir
454 stk. skreið 31 dalir
1/2 tunna með skemmdum saltfiski
1/2 tunna með sundmögum, einnig skemmdir

30 hvít refaskinn 71/2dalir

29 svört refaskinn 431/2 dalir

236 [danskar] álnir [=rúml. 122 metrar] íslensks
vaðmáls, þar af 20 álnir skemmdar 371/2 dalir

522 pör sokkar, þar af 22 pör skemmd
200 pör seld 75 dalir 1 mark.
940 pör af vettlingum, þar af 39 pör skemmd 42 dalir 15 skildingar

7 hempur sem voru skemmdar

Selt fyrir samt. 309 dali 1 skilding       
Samsvarandi 247 ríkisdölum 15 skildingum

Heimild: ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.2. 1602-1620. Lénsreikningar
Herulfs Daa hirðstjóra á Íslandi 1606-1615.

Reikningur yfir það enska góss sem Rassmus Hansen gerði  
upptækt af Englendingum á Íslandi árið 1613
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Launkaupmönnum 
skotið í land

Líkt og Kristján 4. Danakonungur greinir frá í bréfi til Hen-
richs Krags lénsmanns, dagsett 30. apríl 1594, komu oft með
enskum duggum nokkrir launkaupmenn sem skutust í land
þegar færi bauðst og „versla allmikið við almenning og þegar
þeir hafa lokið sínum viðskiptum, þá sigla þeir út með hvaða
skipi sem þeir komast á.“ Slíkt smygl höfðu Englendingar
stundað á Íslandi um langt skeið og smeygt sér þannig undan
því að greiða Danakonungi fyrir verslunarleyfi á 15. og 16.
öld. Á 17. öld héldu Englendingar áfram uppteknum hætti
eins og Jón prófastur Halldórsson lýsir í Biskupasögum: 

Með þessum duggum komu híngað árlega nokkrir menn til
verzlunar með Eingelska vöru, góð klæði, kerse, salún,
ábreiður, línverk, knífa, skæri etc. Lágu hér í landi helzt í
Neshrepp [á Snæfellsnesi] á sumrum; seldu fyrir ullarvörur
og krónulöngur með góðum prís. Sumir reistu upp til
sveita, norður til Hóla, til alþingis jafnvel; en voru komnir
með alt sitt í Beruvík, þá duggurnar komu að vestan, og
sigldu með þeim aptur.12

Beruvík var ein fjölsóttasta og fengsælasta verstöð landsins
og því heppilegur verslunarstaður fyrir ensku launkaupmenn-
ina, sem sóttust fyrst og fremst eftir fiskafurðum, en ullarvör-
ur á borð við duggarasokka og vettlinga, voru þess utan al-
gengasti innlendi varningurinn sem landsmenn seldu Eng-
lendingunum.

Í lénsreikningum Herulfs Daa fyrir tímabilið 1605–1615 er
að finna athyglisverðar heimildir um launverslun Englendinga
á Snæfellsnesi. Fyrir reikningsárið 1606–1607 telur Jón
Magnússon sýslumaður fram í sakeyrisreikningum upptekið
góss að andvirði 50 dala, „tekið af nokkrum Englendingum,
því þeir stunda verslun í sýslunni“.13 Á næsta reikningsári hef-
ur Jón sýslumaður einnig látið til sín taka og lagt hald á bát í
eigu Assmus Holsten, tvær tunnur og eitt kvartil af salti og
þrjár tunnur af salti sem tilheyrðu Harris Buxton fálkafangara.
Þjóðerni þessara tveggja manna er ekki tilgreint í reikningn-
um, en sömu menn virðast koma aftur við sögu árið 1613,
þegar kaupmennirnir Rassmus Hansen á Búðum og Jakob
Bremer í Stykkishólmi gerðu upptækan varning af Englend-
ingunum Harris og Assmus. Af tveimur reikningum yfir upp-
tekna góssið, sem taldir eru fram með sakeyri fyrir reiknings-
árið 1614–1615, má sjá að Englendingarnir hafa verslað um-
talsvert við landsmenn sumarið 1613.14

Til að fá hugmynd um söluverðmæti upptekna varningsins
í innfluttum vörum, þá var söluverð ríkisdals ein vætt í kaup-
setningu Ara sýslumanns Magnússonar frá 1615. 18 fjórðunga
(um 45 kg.) rúgtunna kostaði vætt, ef um hálfstykkiskaup var
að ræða.15 Söluverðmæti enska góssins samsvarar því tæplega
368 tunnum, sé tekið mið af kaupsetningunni. Slík verðmæti í
fórum einungis tveggja einstaklinga gefur vísbendingu um
hversu umfangsmikil launverslun Englendinga gat verið.

Því miður hefur bókhald einokunarkaupmanna ekki varð-
veist frá þessum tíma þannig að ekki er unnt að fá marktækt
viðmið um hversu mikinn innlendan varning þessir tveir „ófrí-
höndlarar“ drógu að sér.

Það styrkti verslunaraðstöðu enskra launverslunarmanna
að Íslendingar virðast hafa verið reiðubúnir til að sveigja frá

ströngum ákvæðum Píningsdóms um vetursetu útlendinga,
gegn því að þeir bæðu bændur griða og væru bundnir hús-
mennsku.16 Ólíkt þýskum kaupmönnum reistu Englendingar
yfirleitt engin verslunarhús hér á landi á 16. öld.17 Bygging
verslunarhúsa er ein skýring á andstöðu Íslendinga gegn vet-
ursetu danskra einokunarkaupmanna á 17. öld. Slíkt sam-
ræmdist ekki íslenskri samfélagsgerð, þar sem það veitti
kaupmönnum lausan taum til umsvifa, t.a.m. útgerðar í sam-
lagi við Íslendinga. Gegn slíkri útgerð höfðu ráðandi stéttir
löngum barist. Til að þrengja ekki um of olnbogarými inn-
lendra ráðamanna á 17. öld voru skýr ákvæði í verslunarlög-
gjöfinni sem skertu möguleika einokunarkaupmanna til vetur-
setu.18 Svo virðist sem veturseta danskra kaupmanna hafi
hvergi tíðkast nema í Vestmannaeyjum.19

Af málflutningi vegna barnsfaðernismála, sem sótt voru á
hendur tveimur Englendingum á Alþingi árið 1618 og 1670,
má ráða að þeir hafi áfram nýtt sér ofangreinda smugu til að
dvelja hér á landi veturlangt. Annars vegar kom við sögu Jón
Giæ, sem hafði verið eftirlegumaður hjá séra Guðmundi Ein-
arssyni á Staðarstað um fimm ára skeið.20 Hins vegar Jón
nokkur, enskur maður, sem dvaldi á Hlíðarenda hjá Gísla
Magnússyni (Vísa-Gísla) veturinn 1668–1669, en hélt síðan
utan um vorið og kom aftur um sumarið.21 Í umræddum barns-
faðernismálum er að vísu hvergi getið hvað þessir ensku Jón-
ar voru að sýsla hér á landi. Af ferðum þess síðarnefnda og
vegna þess að íslenska Englandsfaranum og launverslunar-
kaupmanninum Sigurði Ingimundarsyni var vel kunnugt um
hagi hans, má leiða líkur að því að hann hafi rekið hér laun-
verslun. Einnig má álykta að slík veturseta hafi tíðkast í
nokkrum mæli, úr því að hún taldist ekki refsiverð sem slík. 

Sumarið 1668 gerði Pétur Hanson Bladt kaupmaður á
Stapa og Búðum upptækt góss enskra launkaupmanna með
vopnavaldi í Beruvík undir Jökli. Að vanda höfðu enskir
duggarar hleypt nokkrum mönnum í land til að selja brenni-
vín, klæði og tóbak um nærliggjandi sveitir.22 Eftir það virðast
enskir launkaupmenn ekki jafn áberandi á Snæfellsnesi.

Íslenskir Englandsfarar
Fjölmargir Íslendingar voru flæktir í launverslun enskra kaup-
manna, réðust oft til ferða með þeim og tóku sér jafnvel bú-
setu á Englandi, eins og Jón Halldórsson getur í Biskupasög-
um:

Gáfu sig og margir skikkanlegir íslenzkir menn í kaupferð
með þeim, sigldu til Einglands, helzt til Jarmouth; voru þar
á vetrum, en sigldu híngað á vorin og reistu á sumrin með
vöru sína um allar sveitir; færðu híngað sumt, sem kaup-
menn fluttu ekki, og græddu þessir Einglandsfarar góða
penínga. Þetta fyrirbauð streingilegu og aftók til fulls bréf
kongs Christians 5ta anno 1674, dat. 5. Maii.23

Sumir íslensku launkaupmannanna nutu virðingar og um-
gengust háttsetta embættismenn. Til dæmis átti Brynjólfur
biskup Sveinsson mikil samskipti við tvo þekkta launverslun-
arsala, þá Sigurð Ingimundarson og Bjarna Hallgrímsson, sem
bjuggu báðir í Great Yarmouth, en sigldu hingað árlega til
verslunar.24 Það er athyglisvert hversu lítið var amast við þess-
um íslensku launverslunarmönnum lengi framan af öldinni.

25Sagnir 1999
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Innanlandsverslun og landprang hafði ætíð tíðkast á Íslandi,
en þessir einstaklingar komust raunar næst því að mynda ís-
lenska verslunarstétt. Jón J. Aðils þekkir t.d. einungis eitt
dæmi þess að Íslendingur hafi verið í danskri verslunarþjón-
ustu á 17. öld.25

Síðasti þekkti íslenski athafnamaðurinn, sem viðriðinn var
launverslun svo að séð verði af heimildum, var Pétur Jónsson,
sonur séra Jóns Loftssonar í Saurbæjarþingi og Sigþrúðar Ein-
arsdóttur og var kvæntur og búsettur í London.26 Vorið 1691
var hann nokkuð umsvifamikill Norðanlands, því kaupmenn á
Reykjafirði kvarta undan því í bréfi til konungs að hann hafi
ekki skilið eftir handa þeim nema 50 ríkisdala virði af íslensk-
um varningi um sumarið.27 Pétur lét ekki þar staðar numið,
heldur fór vestur á Hjallasand á Snæfellsnesi og rak þar tals-
verða verslun. Það kom í ljós við rannsókn sem fór fram að
Ingjaldshóli 31. maí og 4. júní 1692 fyrir tilstilli Laurits Ber-
telsonar undirkaupmanns. Við yfirheyrslur
viðurkenndu níu menn að hafa ýmist versl-
að við Pétur, tekið varning til geymslu eft-
ir að hann hélt aftur til Englands eða selt
fyrir hann varning um veturinn. Það var
einkum tóbak, brennivín, litað klæði og
nokkuð af lóðarönglum og skriffærum sem
þeir keyptu fyrir ógilt prjónles, að þeir
fullyrtu. Fyrir vikið voru þrír þeirra dæmd-
ir af búslóð sinni í samræmi við konungs-
boð frá 5. maí 1674.28 Samkvæmt rann-
sókninni ráðgerði Pétur að koma aftur til
landsins sumarið 1692. Ekkert spyrst þó til
komu hans í heimildum. 

Hollenskir fálkafangarar 
á enskum duggum

Á fyrri hluta 17. aldar voru enskir og hol-
lenskir fálkafangarar tíðir gestir, en Dana-
konungur var fúsari til að veita þeim frem-
ur en öðrum framandi mönnum atvinnu-
leyfi á Íslandi. Til að treysta samskipti sín
við ráðamenn erlendra ríkja gat það komið
sér vel að veita fálkameisturum þeirra leyfi
til að veiða og kaupa fálka.29

Ekki er laust við að fálkafangarar hafi
nýtt sér fálkatekjuleyfin til að reka kaup-
skap meðfram veiðunum, því þegar árið
1606 kvörtuðu kaupmenn frá Málmey
undan verslun enskra fálkafangara í bréfi
til konungs.30 Í minnisbók Odds biskups
Einarssonar fyrir árið 1630 má t.d. sjá að
hann hefur keypt enskan bjór af enska
fálkafangaranum Jason Vest.31 Jason þessi,
sem sór landvistareið í lögréttu sumarið
1635, átti í tíðum málaferlum við Íslend-
inga og hollenska starfsbræður sína.32

Einn þeirra var Johan Marcusz Mom,
sem var fæddur um 1597 í Brabant á Nið-
urlöndum en bjó lengst af ævi sinnar í
Rotterdam, þar sem hann lést árið 1667.33

Hann kemur fyrst við sögu árið 1620, þá rétt tvítugur, er Krist-
ján 4. veitti honum leyfi til fálkaveiða og fálkakaupa í Þingeyj-
arsýslu ásamt Johan Verbruggen til 12 ára.34 Fjórum árum
seinna var þeim, sem umboðsmönnum Maurits prins af Oran-
íu, á ný veitt leyfi sem náði að auki til Skagafjarðar-, Eyja-
fjarðar- og Múlasýslna.35 Kristján 4. endurnýjaði leyfi þeirra til
veiða í Þingeyjarsýslu 10. janúar 1632 áfram til 12 ára, en setti
jafnframt það skilyrði að þeir ferðuðust til og frá landinu með
skipum verslunarfélagsins í Kaupmannahöfn.36

Með þessum hætti hugðist Danakonungur stemma stigu
við ólöglegri verslun fálkafangara á Íslandi. Fyrirkomulagið
var hins vegar fálkaföngurunum óhagkvæmt, enda var algeng-
ast að dönsk kaupskip kæmu ekki út til Íslands fyrr en um
miðjan júnímánuð og dvöldu í höfnum einungis í einn til tvo
mánuði.37 Fyrir vikið valdi Johan Mom, líkt og fleiri enskir og
hollenskir fálkafangarar, þann hagkvæma kost að ferja sig til

101/2 álnir blár fóðurdúkur, alin breiður hver alin virt á 1 slétt mark
161/2 álnir svört gróf kérsa, 5 kvartil breið 21/2 mark
58 álnir gróft rautt klæði, alin breitt 24 skildinga danska
21/2 álnir stállitað klæði, 2 álna 1 kvartil breitt 2 slétta dali
1 alin 3 kvartil blátt klæði, 11/2 alin 1 kvartil breitt 3 mörk
11/2 alin thanettenbrúnt klæði, 2 álna 1 kvartil breitt 1 ríkisdal
3 álnir og 1 kvartil svart klæði, 21/2 álna breitt 5 slétt mörk
5 álnir og 1 kvartil fieclenbrún gróf kérsa, 5 kvartil breið 21/2 mark
4 álnir græn kérsa, jafn breið 21/2 mark
4 álnir blá kérsa, jafn breið 21/2 mark
1 alin 1 kvartil ljósbrún kérsa virt á 21/2 mark
71/2 álnir mjótt gróft léreft hver alin virt á 8 skildinga
5 álnir léreft 1 slétt mark
121/2 álnir léreft 14 skildinga
5 álnir léreft 24 skildinga
9 barnaskyrtur úr mjóu grófu lérefti hver virt á 2 mörk
3 litlir pípukragar hver virtur á 3 mörk
24 tylftir af hnöppum hver tylft virt á 4 skildinga
3 tylftir af hnöppum 6 skildinga
kassi 20 krókahringir, á hverjum hring — 20 krókapör virt á 11 mörk 4 skildinga
10 vasaklútar hver virtur á 12 skildinga
2 hengilásar 12 skildinga
8 smáir lásar 10 skildinga
5 álnir svart silkiband hver alin virt á 8 skildinga
7 álnir blátt silkiband 8 skildinga
6 svört lamber hattabönd hvert virt á 3 mörk
17 hattabönd 6 skildinga
4 trógte [=þrykktir?] léreftshattar 2 mörk
4 bækur grófur pappír hver bók virt á 8 skildinga
2 enskar tóbaksdósir hver virt á 20 skildinga
17 lóð saumþráður virt fyrir 20 skildinga
1/2 lóð silki virt á 1 mark
2 fingurbjargir fyrir 4 skildinga
2 hornkambar 2 skildinga
91/2 pund tóbak hvert pund virt á 3 mörk
6 litlar þráðardokkur virtar á 2 skildinga

Samt. 94 sléttir dalir 3 slétt mörk 9 skildingar 
[eða ca. 60 ríkisdalir]

dönsk alin = 4 kvartil = 52 sm.?
danskt pund = 32 lóð = 496 gr.

Varningur sem Jón Ólafsson sýslumaður í 
Snæfellsnessýslu gerði upptækan árið 1636

Heimild: ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.4. 1633-1640. Fylgiskjöl með lénsreikn-
ingum reikningsárið 1636-1637.



Œslandssiglingar Englendinga � 17. �ld

27

og frá landinu með enskum fiskiduggum, sem undirstrikar að
siglingar frá Englandi voru ennþá mun reglulegri en frá
Hollandi. Með því móti gat hann lengt veiðitímabilið að
minnsta kosti um þrjá mánuði og, það sem meira er, flutt
óhindrað inn varning til að selja landsmönnum.38

Á alþingi 1636 var lesið upp konungsbréf frá 16. apríl s.á.,
sem segir að þeir fálkafangarar sem uppvísir verða að laun-
verslun við landsmenn, skuli sæta upptekt á ólöglegum varn-
ingi ásamt fálkum. Sömuleiðis skuli enginn fálkafangari koma
til landsins eða fara úr landi á öðrum skipum en verslunarfé-
lagsins.39 Ljóst er að á þessu sama ári hafði Johan Mom brotið
bæði ákvæðin, því þann 13. október gerði Jón Ólafsson sýslu-
maður í Snæfellsnessýslu upptækan ólöglegan varning sem
„hann segir að Johann Mome fálkafangari flutti til landsins, til
að pranga með.“40 Í fylgiskjölum með lénsreikningi Pros
Mundts fyrir reikningsárið 1636–1637 er varðveitt eftirfarandi
skrá yfir varninginn:41

Það skal engan undra að skraddari nokkur að nafni Oluf Niel-
son sé nefndur meðal matsmanna, en matsgjörðin fór fram á
Bessastöðum í lok árs 1636. Enda þótt verðmæti varningsins
sé ekki ýkja mikið verður að hafa í huga að sýslumaður hefur
einungis náð eftirhreytunum af þeim varningi sem Johan
Mom flutti með sér til landsins um vorið og hefur væntanlega
skilið eftir hjá kunningjum yfir veturinn. Ofangreind skrá er til
vitnis um hversu fjölbreyttan varning launkaupmenn voru
með á boðstólnum. Einnig er hún elsta heimildin sem getur
um sölu tóbaks á Íslandi. Tókbaksnotkun lærðu Íslendingar af
enskum duggurum í byrjun 17. aldar, en danskir kaupmenn
hófu ekki að flytja tóbak til landsins fyrr en eftir miðbik ald-
arinnar.42 Tóbak var algengasta launverslunarvaran á síðari
hluta aldarinnar, enda þægileg skiptimynt sem auðvelt var að
koma í verð.

Ekki er að sjá að hliðarspor Johans hafi dregið dilk á eftir
sér, því leyfi hans og Johans Verbruggen til veiða í Skaga-
fjarðar-, Eyjafjarðar-, Þingeyjar- og Múlasýslum var endur-
nýjað til lífstíðar með bréfi 19. maí 1637.43 Ef marka má mál-
flutning á alþingi og í héraði á Snæfellsnesi árin 1643–1644,
hélt Johan Mom áfram að virða að vettugi skipun konungs um

siglingar með skipum verslunarfélagsins.44 Næstu tvo áratug-
ina var hann viðriðinn sölu á fálkum frá Íslandi, enda þótt
hann hafi sjaldnast sjálfur sótt landið heim.45

Launverslun fálkafangara á Íslandi lagðist af í byrjun sjö-
unda áratugar 17. aldar, enda hætti Danakonungur að leigja
útlendingum fálkatekju á Íslandi árið 1662.46

Siglingar Englendinga
dragast saman

Sókn enskra fiskiskipa á Íslandsmið dróst verulega saman á
síðustu þremur áratugum 17. aldar. Það má glögglega sjá af
fyrrgreindri töflu yfir hlutdeild Great Yarmouth í Íslandsflot-
anum, en siglingar þaðan voru í góðu meðallagi fram til 1675,
ef frá eru talin árin 1663–1666. Eftir 1689 fer árlegur hlutur
borgarinnar hins vegar aldrei yfir 6 skip. Þessa þróun má
einnig lesa í íslenskum heimildum. Á hafístímabilinu frá um
1685 til aldamóta er hvergi minnst á skipskaða enskra fiski-
dugga í annálum, heldur einungis hollenskra og franskra fiski-
og hvalskipa.

Ástæðu þessarar fækkunar má fyrst og fremst rekja til
ófriðar á Norður-Atlantshafi, en á tímabilinu 1665–1697 háðu
Englendingar stríð ýmist við Hollendinga eða Frakka með
stuttum hléum. Á sama tíma draga ensk stjórnvöld úr stuðn-
ingi við fiskveiðar og leggja þess í stað megináherslu á upp-
byggingu utanríkisverslunar. Það kemur fram í því að ensk
herskip hætta að sjást við Ísland, en án varnarskipa hafa út-
gerðarmenn verið tregir til að sigla norður á Íslandsmið.47

Einnig kólnaði mjög í veðri við Ísland frá og með árinu 1685
og til aldarloka. Hitastig sjávar lækkaði og samfara því
minnkaði fiskgegnd.

Með minnkandi siglingum á síðasta þriðjungi 17. aldar
hverfa enskir launkaupmenn úr íslenskum heimildum. Það
sama er að segja um Íslendinga í þjónustu þeirra. Á sama tíma
tók verulega að síga á ógæfuhliðina fyrir þá sem stunduðu
launverslun. Saman fór ný stjórnskipan einveldis og verslun-
arfyrirkomulag umdæmaverslunar, separathandel, sem hófst
árið 1684. Eftirlit með launverslun í landi varð skilvirkara og
hinir nýju embættismenn konungs, amtmaður og landfógeti,
sóttu hart að sýslumönnum að sækja launverslunarmál heima
í héraði. Refsingar fyrir verslun við aðra en einkaleyfishafa
voru einnig hertar. Refsingin hækkaði úr átta mörkum í
búslóðarstraff með bréfi 5. maí 1674 og þeir sem versluðu við
„ófríhöndlara“, eftir að umdæmaverslunin hófst hættu auk
þess á Brimarhólmsvist. Eftirlit með útsiglingum landsmanna
var einnig aukið, en samkvæmt ofangreindu konungsboði
1674 urðu allir þeir sem hugðust sigla af landi brott að verða
sér úti um siglingapassa hjá lénsmanni (síðar amtmanni og
landfógeta). Brot gegn því varðaði búslóðarmissi.

Þrátt fyrir hertar aðgerðir var launverslun stunduð allt ein-
okunartímabilið, enda voru hollenskir og franskir sjómenn
tíðir gestir á Íslandsmiðum á 18. öld. Verslun þeirra virðist
hins vegar einungis hafa verið hrein duggaraverslun.48 Íslands-
siglingar og samskipti landsmanna við framandi menn á 18.
öld er hins vegar viðfangsefni sem lítið hefur verið rannsakað.

Sagnir 1999

Ensk krítarpípa sem fannst við fornleifauppgröft í Viðey



28

Œslandssiglingar Englendinga � 17. �ld

Sagnir 1999

1 Sjá t.a.m. Alþingisbækur Íslands. IV. Reykjavík 1920–1924, bls. 21. Alþing-
isbækur Íslands. V. Reykjavík 1922, 1925–1932, bls. 515–516.

2 Pétur G. Kristjánsson: Framandi þjóðir við Ísland á 17. öld. Landsbóka-
safn Íslands — Háskólabókasafn, óútgefin BA-ritgerð við Háskóla Íslands
1998, bls. 7-9.

3 Davis, Ralph: The Rise of the English Shipping Industry in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries. London 1962, bls. 3. Harper, Lawrence
Averell: The English Navigation Laws. A Seventeenth-Century Ex-
periment in Social Engineering. New York 1939, bls. 331. Jón Ólafsson:
Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara. Völundur Óskarsson annaðist út-
gáfu. Reykjavík 1992, bls. 394. Annálar 1400–1800. III. Reykjavík.
1933–1938, bls. 70–71.

4 Björn Þorsteinsson: Enskar heimildir um sögu Íslendinga á 15. og 16. öld,
Reykjavík 1969, bls. 63.

5 Björn Þorsteinsson: Enskar heimildir um sögu Íslendinga á 15. og 16. öld,
bls. 49.

6 Jón Halldórsson: Biskupasögur. I. Sögurit II. Reykjavík 1903–1910, bls.
294.

7 Annálar 1400–1800. II. Reykjavík 1927–1932, bls. 188.
8 Lovsamling for Island. I. 1096–1720. Jón Sigurðsson og Oddgeir Stephen-

sen gáfu út. Kaupmannahöfn 1853, bls. 215.
9 Lovsamling for. Island. I, bls. 278.
10 Sbr. t.d. Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold.

1637–1639. Kaupmannahöfn 1944, bls. 85–86.
11 „bland almugen bruge adtskillig Kiøbmandskab och naar de saadann hand-

el brugt hafve, da udseigle de siden medt hvad skib de kunde udkomme.“
Magnús Ketilsson: Forordningar og Aabne Breve. II. Hrappsey 1778, bls.
195.

12 Jón Halldórsson: Biskupasögur I, bls. 294.
13 „Fra tagenn Nogenn Engilske for dj Bruger Kióbmandskab, der vdj

Sÿssellen“. ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.2. 1602–1620. Lénsreikningar
Herulfs Daa hirðstjóra yfir Íslandi 1606–1615.

14 ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.2. 1602–1620. Lénsreikningar Herulfs Daa hirð-
stjóra yfir Íslandi 1606–1615.

15 Alþingisbækur Íslands. IV, bls. 269–271.
16 Sbr. Alþingisbækur Íslands. I. Reykjavík 1912–1914, bls. 211.
17 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787. Önnur útgáfa.

Reykjavík 1971, bls. 299.
18 Sjá Lovs. for Isl. I, bls. 141, 197, 281, 392.
19 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls. 261–262.
20 Alþingisbækur Íslands. IV, bls. 435–441.
21 Alþingisbækur Íslands. VII. Reykjavík 1944–1948, bls. 181–182.
22 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls 598.

23 Jón Halldórsson: Biskupasögur I, bls. 294–295.
24 Sjá Úr bréfabókum Brynjólfs biskups Sveinssonar. Jón Helgason bjó til

prentunar. Safn Fræðafélagsins um Ísland og Íslendinga, XII. Kaup-
mannahöfn 1942.

25 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls. 332.
26 ÞÍ. Hannes Þorsteinsson: Æfir lærðra manna. 35, (Jón Loftsson). Handrit.

Sbr. Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls.
602–603.

27 ÞÍ. Skjalasafn amtmanns. II. Nr. 2a. Konungsbréf til amtmanns
1688–1720.

28 ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings. Dóma- og úrskurðabók Magnúsar lögmanns
Jónssonar 1690-1692. Alþingisbækur Íslands. VII, bls. 315–317.

29 Björn Þórðarson: „Íslenskir fálkar“. Safn til sögu Íslands og íslenzkra bók-
mennta að fornu og nýju. Annar flokkur, I. Reykjavík 1953–1954, bls.
68–69.

30 Magnús Ketilsson: Forordningar og Aabne Breve II, bls. 224.
31 ÞÍ. Skjöl í steinklefa. XXIV.3. Afskrift af minnisbók Odds biskups Einars-

sonar eftir AM. 243, 4to.
32 Sjá Alþingisbækur Íslands. V, bls. 381–382, 384, 435, 536–539.
33 Thomas, M. Simon: Onze Ijslandsvaarders in de 17de en 18de Eeuw.

Bildrage tot de Geschiedenis van de Nederlandsche Handel en Visscher-
ij. Amsterdam 1935, bls. 40,52.

34 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold. 1616-1620.
Kaupmannahöfn 1919, bls. 955.

35 ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns. III, 3. Bréf 2. janúar 1624.
36 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold. 1630–1632.

Kaupmannahöfn 1932, bls. 652.
37 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602-1787, bls. 339.
38 Thomas, M. Simon: Onze Ijslandsvaarders in de 17de en 18de Eeuw, bls.

44.
39 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold. 1635–1636.

Kaupmannahöfn 1940, bls. 479–480. Alþingisbækur Íslands. V, bls. 426
40 „hand siger waar hiid i Landet fórdt, thil forprang aff Johann Mome fal-

kefenger“. ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.4. 1633–1640. Fylgiskjöl með léns-
reikningum reikningsárið 1636–1637.

41 ÞÍ. Rentukammerskjöl. Y.4. 1633-1640. Fylgiskjöl með lénsreikningum
reikningsárið 1636–1637.

42 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls. 466.
43 ÞÍ. Hið danska kanselli. KA.1. 1573–1657. Ljósrit af uppköstum og bréf-

um og öðrum skjölum.
44 Björn Þórðarson: „Íslenzkir fálkar“, bls. 65.
45 Thomas, M. Simon: Onze Ijslandsvaarders in de 17de en 18de Eeuw, bls.

44–52.
46 Björn Þórðarson: „Íslenzkir fálkar“, bls. 68–72.
47 Pétur G. Kristjánsson: Framandi þjóðir við Ísland á 17. öld, bls. 17–18.
48 Pétur G. Kristjánsson: Framandi þjóðir við Ísland á 17. öld, bls. 48–51.

Tilvísanir





30 Sagnir 1999

Vinjar og vín
– Um deilur fræðimanna varðandi Vínland

Benedikt Eyþórsson

Vínland eða Vinland?
Málfræðingurinn Sven Södenberg setti fram kenningu um að
nafn hins nýja lands sem Leifur og félagar komu til hafi verið
Vinland en ekki Vínland eins og menn höfðu gengið út frá í
aldaraðir. Gerði hann þetta í fyrirlestri árið 1898 en kenning-
in birtist ekki á prenti fyrr en 1910, að honum látnum.1 Söden-
berg lagði áherslu á að „...kvikfjárrækt hafi verið ... mikilvæg-
asti búskaparháttur Íslendinga og Grænlendinga. Ef þeir hafi
ætlað að setjast að í nýjum löndum, hafi landið þurft að bjóða
upp á góð beitilönd fyrir kvikfénað
þeirra.“2 Nafnið á Vínlandi hafði upp-
haflega lýsandi merkingu, forskeytið
vin- var gamla norræna hugtakið fyrir
beitiland, engi. Þessi notkun á orðinu
vin var ekkert einsdæmi. Mörg staðar-
nöfn í Noregi nota vin sem forskeyti
eða í enda orðs, svo sem: Vinje, Vinju, Björgvin og Granvin.
Þetta kemur líka fram í Svíðþjóð, á Orkneyjum og Hjaltlandi

en er þó ekki að finna á Íslandi eða Færeyjum. Í hans augum
þýddi það þó ekki að landnemar á Íslandi og Færeyjum hafi
verið hættir að nota það á þeim tíma sem þessar eyjar byggð-
ust. Heldur liggi ástæðan í því að á Íslandi er náttúran öðruvísi
en í Noregi og því hafi það ekki verið notað.3

Að útskýra vin-leysið í staðarnöfnum á Íslandi út frá ólík-
um náttúruaðstæðum, hér og í Noregi, virðist vera nokkuð
hæpið. Þó að löndin tvö séu um margt ólík þá eru það ófár

sveitirnar hér á landi sem hefðu getað
verið kenndar við vin, í merkingunni
beitiland, á einn eða annan hátt. Margir
hafa hafnað kenningunni og komið með
sterk rök gegn henni. Aðrir hafa þó
gripið hana á lofti og talið hana vera
lausnina á Vínlandsgátunni. Norðmað-

urinn Helge Ingstad, sá sem ásamt eiginkonu sinni gróf upp
norrænu rústirnar við L´Anse aux Meadows, tók kenninguna

Áárinu 2000 verður þess minnst að árþúsund er liðið frá því að menn frá Græn-
landi og Íslandi hófu landkönnun á meginlandi Ameríku. Frá þessum ferðum og
ævintýrum landkönnuðanna segir í tveim stuttum Íslendingasögum, Eiríks sögu

rauða og Grænlendinga sögu. Á grundvelli vitnisburðar sagnanna hefur Leifur heppni
hlotið þann heiður að vera talinn fyrsti hvíti maðurinn til að koma til Ameríku.En um-
ræðan um landafundina hefur ekki verið þrætulaus, hvorki hjá leikum né lærðum. Nær-
tækasta dæmið er rifrildi Íslendinga og Norðmanna um þjóðerni Leifs. Vilja báðar þjóð-
irnar eigna sér hann og nýta sér forna frægð hans sér til framdráttar. Þetta hjákátlega
rifrildi frændþjóðanna er þó ekki eina deila sem tengist þessu efni. Alla þessa öld hefur
töluvert verið ritað og rætt um Vín hafa haldið því fram að upprunalegt nafn landsins
hafi ekki verið Vínland, lands vínsins, heldur Vinland. Forskeytið vin- merki þá beitiland
eða grasland en fyrir misskilning hafi nafnið Vínland fests við landið. Hér á eftir verður
þessi kenning metin og vegin. Einnig verður vandamálið um legu Vínlands skoðað og
reynt að varpa nokkru ljósi á mögulega legu þess. 

Nafnið á Vínlandi hafði upphaf-
lega lýsandi merkingu, for-
skeytið vin- var gamla norræna
hugtakið fyrir beitiland, engi.



um vínvið og sjálfssána hveitiakra fests við landið. Hann við-
urkennir þó niðurstöður annarra fræðimanna þess efnis að það
að nota forskeytið vin- hafi verið útdautt í máli íslenskra og
grænlenskra manna um og eftir aldamótin 1000. En til að rétt-
læta notkunina á vin- sló hann fram þeirri tilgátu að það hafi
verið menn frá Noregi eða Bretlandseyjum, er mæltu á nor-
ræna tungu, sem hafi fyrstir komið til meginlands Ameríku og
gefið landinu nafn nokkru áður en grænlenskir og íslenskir
hafi verið þar. Var þetta ástæðan fyrir því að upphaflega hafi
nafnið verið Vinland en ekki Vínland. Telur Lönnroth að notk-
un á vin- hafi enn verið við lýði á 10. og 11. öld í Noregi og á
Bretlandseyjum.7

Kenning Gösta Holms
Eins og áður gat voru það margir sem andmæltu kenningu
Södenbergs og skoðannabræðra hans. Gösta Holm, prófessor
í norrænum tungumálum er einn þeirra. Hann og Lönnroth
háðu ritdeilu í sænskum dagblöðum eftir að grein Lönnroths
sem vitnað hefur verið til birtist á prenti. Eftir Holm birtist svo
grein í sænsk-íslenska fræðiritinu Gardar árið 1997, þar sem
hann beinir spjótum sínum að Lönnroth og kenningunni um
vin- í merkingunni beitiland.

Holm telur þessa kenningu einfaldlega ekki halda vatni því
að fornnorrænar ritheimildir geta þess ekki að vin- í merking-
unni beitiland hafi verið notað á 10. og 11. öld. Hins vegar
megi finna þessháttar notkun í gotnesku biblíunni, sem rituð
var fyrir um 1650 árum. Staðarnöfn líkt og Björgvin í Noregi
og Eggvena í Svíþjóð eru því í hópi allra elstu staðarnafna í
Skandinavíu. Frá þeim tíma er notkun þessi var enn lifandi í
málinu.8 Hann segir ennfremur að orðið vin hafi verið af
svokölluðum jo-stofni. Í samsetningu var eintalan því vinjar
en fleirtalan vinja. Þetta sést á gömlum staðarnöfnum á
Hjaltlandseyjum eins og Vinjarlok, Vinjari og Winjadepla.
Þetta kemur náttúrulega einnig fram í norskum og sænskum
staðarnöfnum. Sem dæmi mætti nefna Väne härad á vestur-
gotlandi, í gömlum vesturgotneskum lagatexta er það skrifað:
Viniæhærad. Samkvæmt þessu ætti nafn landsins, ef það hef-
ur verið kennt við beitiland, að hafa verið Vinjaland. 9 

Þetta er ekki ósennilegt hjá Holm, en hvernig má þá út-
skýra að vin-nöfn finnast á Bretlandseyjum en ekki á Íslandi
og Færeyjum? Jú, norrænir menn komu til þangað töluvert
fyrr en til Íslands og Færeyja. Þar af leiðandi var það enn lif-
andi í norrænu máli að nota vin- yfir beitilönd og engi á tím-
um landnáms á Bretlandseyjum. Er Ísland og Færeyjar byggj-
ast er þessi málnotkun hreinlega orðin útdauð. Til að staðfesta
þetta bendir Holm á að Ísland og Færeyjar voru annáluð sem
kjörlendi fyrir sauðfjárrækt. Ástæðuna sé því ekki að finna í
ólíkum náttúruskilyrðum heldur í breyttri málnotkun.10
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upp á sína arma. Enda sá hann lítið á Nýfundnalandi sem benti
til þeirra landkosta sem lýst er í Vínlandssögunum. Þess í stað
sá hann yfirbragðslítið landslag þar sem tún og engi voru allt
í kringum svæði það sem þau hjónakorn rannsökuðu.4

Erik Lönnroth er á svipuðu máli og telur
hann að sögurnar um ótrúlega landkosti eigi

sér ekki stoð í raunveruleikanum. Hann
bendir á að á 11. öld hafi verið til allút-
breitt rit, Navigatio Brendani, sem segi frá
sjóferðum heilags Brendans og fylgis-

manna hans. Eftir miklar hafvillur
náðu þeir loks landi á para-

dísareyju þar sem ávextir
sem líktust vínberjum sem
og aðrir ágætustu ávextir
jarðar uxu sjálfsánir. Í
þessum landkostum
söfnuðu Brendan og
menn hans kröftum
áður en þeir héldu aft-
ur af stað út í óvissu
úthafsins.5 Vill hann
meina að Adam frá
Brimum, sá sem
fyrstur skrifaði um
Vínland í kringum
árið 1075, hafi
þekkt söguna um
Brendan og nýtt sér
þema hennar í skrif-
um sínum um Vín-
land. Lönnroth spyr
síðan: „Er einhver
raunveruleiki á
bakvið söguna um
Vínland, eða er
eyja Adams aðeins
ýkt mynd af goð-
sögninni í Navi-
gatio Brendani?“6

Upprunalegt
nafn eyjunnar
var að mati
Lönnroths Vin-

land, en eftir að
Adam hafði
skrifað Vín-
landslýsingu

sína, þá hafi
sagnirnar
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Tilgátu Lönnroths þess efnis að maður frá Bretlandseyjum
eða Noregi hafi gefið Vínlandi nafn, og þá gefið því nafnið
Vinland, rekur Holm ofan í Lönnroth með því að segja: 

Frá Noregi eða Írlandi gæti þessi maður ekki hafa komið,
hver svo sem hann var. Vin-nöfnin á Orkneyjum og
Hjaltlandi vísa ekki til þess að vin- hafi verið lifandi eða í
notkun þar í kringum árið 1000. Báðar þessar eyjar byggð-
ust norrænum mönnum í byrjun 8. aldar ... er vin- var alveg
örugglega enn í notkun sem kenninafn og/eða ending í
staðarnöfnum í Noregi.11

Aðalsteinn Davíðsson og Einar Haugen höfðu áður komist
að sömu niðurstöðu og Holm. Þeir benda enn fremur á að þeg-
ar það tíðkaðist að nota vin- í staðarnöfnum þá hafi það yfir-
leitt verið notað í enda orðs en ekki sem forskeyti.12

Þó að enginn geti alfarið neitað þeim möguleika, segir
William Hovgaard, að ákveðin goðsöguleg minni kunni að
hafa fundið sér leið inn í Vínlandssögurnar verður það að telj-
ast harla ólíklegt. Þegar menn eru farnir að halda því fram að
sögurnar séu algjörlega byggðar upp á gömlum goðsögum
er mál að linni.13 Alan Crozier minnir einnig á að þegar
Frakkinn Jaques Cartier sigldi upp ána St Lawrence
árið 1534 þá tók hann það sérstaklega fram að villi-
korn, sem líktist höfrum, og vínber uxu í miklu mæli
beggja vegna árinnar. „Þetta sýnir að við þurf-
um ekki að verða tortryggin í hvert skipti sem
vínber og villt korn er nefnt í sömu
andránni.“14

Vinland og beitilönd
Íslenskur sagnfræðingur, Magnús Stef-
ánsson, kom með nokkuð nýstárlega
kenningu varðandi upprunalegu nafn-
giftina fyrir skömmu. Hann sagði að
landinu hefði verið gefið lýsandi nafn, eða
nafn eftir landskostum líkt og gert hefði ver-
ið á Hellulandi, Marklandi og Íslandi. Vín-

land, nafn sem fengi menn til að hugsa um
vínber og vín og Íslendingar og Grænlending-
ar tengdu við framandi mataræði og drykkju-
menningu, var ekki lýsandi nafn. Líklega
hefðu norrænir menn ekki einu sinni talið vín-
ber til landkosta eða landsgæða. Vinland, þar
sem nafnið gaf til kynna góð beitilönd var á
hinn bóginn í samræmi við þankagang og
menningu norrænu landnemanna. Á þeim
slóðum sem landkönnuðirnir fóru um voru
einmitt mikil og góð beitilönd og því lá bein-
ast við að kalla landið eftir þeim kostum, Vin-
land. Það var síðan fyrir misskilning að Vín-
land varð nafnið sem landið var þekkt fyrir.
Sá misskilningur kom upp vegna þess að
Adam frá Brimum og að öllum líkindum
heimildarmaður hans, Sveinn Úlfsson Dana-
konungur, túlkuðu forskeytið vin- í merking-
unni beitiland sem drykkinn vín. Mistúlkun
þessi kom til vegna þess að í fornnorrænu var
ekki framburðarmunur á sérhljóðunum i og í

eins og í dag, aðeins lengdarmunur. Eftir að þeir félagar,
Adam og Sveinn, höfðu mistúlkað nafn Vinlands á þennan
veg festist nafnið Vínland við landið og ævintýralegar sögur
spunnust upp um það og landkosti þess til útskýringar á nafn-
giftinni.15

En hversu framandi var vín og vínmenning Íslendingum og
Grænlendingum á tímum Ameríkusiglinga? Crozier bendir
réttilega á að vín er mikilvægur þáttur í helgiathöfnum kirkj-
unnar og kristni var lögtekin í löndunum tveimur um árið
1000. Í Eddukvæðunum kemur vín einnig fyrir sem kenning
fyrir blóð. Þrátt fyrir að vín hafi ekki verið hluti af hinu dag-
lega lífi Íslendinga og Grænlendinga á þessum tímum var það
vissulega hluti af þeirra evrópska hugmyndaheimi. Miðað við
hinar fornu íslensku ritheimildir þá er það orðið vin í merking-
unni beitiland sem er meira framandi. Það kemur aldrei fyrir
á meðan orðið vín er tiltölulega algengt. Hann bætir við:

Og ef *vin var lifandi [í tungumálinu] á Íslandi án þess að
hafa nokkurn tíman verið skjalfest, eins og Magnús

gefur í skyn, þá hefði nafnið átt að hafa verið
*Vinja(r)land. Ef maður gerir ráð fyrir að Græn-

lendingar og Íslendingar þekktu orðið, verður
maður einnig að gera ráð fyrir að þeir hafi kunn-
að að búa til samsettningar úr orðinu.16

Um misskilninginn á vin og vín sem
Magnús eignar Adam og Sveini segir Crozier

að það sé vissulega möguleiki á því að Adam
hafi geta ruglað saman löngum og stuttum sér-
hljóða, enda móðurmál hans ekki norræna. En
fyrir dönsku heimildarmenn hans hefði munur-
inn verið augljós. Lengdarmunurinn einn og
sér er nógu mikilvægur til þess að greina þar á
milli.17 Á þetta hefur Wahlgren einnig bent
áður: „Munurinn á löngum og stuttum sér-
hljóða - i og í - er svo skýr fyrir Íslendingi,
jafnvel í dag, að enginn Íslendingur hefði
möguleika á að rugla þeim saman.“ 18

Magnús gerir ráð fyrir þess háttar gagnrök-
um í lok greinar sinnar og minnir á að þó
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að þekking á nútíma íslensku gefi mikið for-
skot er rýnt er í fornnorræna texta. Verði að
hafa vissan fyrirvara á og ekki sé hægt að yf-
irfæra gagnrýnislaust nútímaframburð aftur
til miðalda.19

Þegar litið er á kenninguna um Vinlands-
nafnið þá virðast flest rök hníga í þá átt að
hún standist ekki. Miðað við ritheimildir og
forn staðarnöfn þá var það ekki lengur lifandi
í norrænu máli að kenna staði við vin um síð-
ustu árþúsundamót. Ef svo hefði verið ætti
nafnið, málfræðilega séð, að hafa verið
Vinja(r)land, allt eftir því hvort um eintölu
eða fleirtölu nafngift var að ræða. Auk þess er
áberandi hve þeim sem aðhyllast Vinlands-
kenningna hættir til að fara út á hálan ís í rök-
semdarfærslum sínum. M.ö.o. rök þeirra eru
oft á tíðum getgátur og nægir að nefna get-
gátu Lönnröths þess efnis að menn frá Bret-
landseyjum hafi fyrstir komið til Ameríku í
þeim efnum. Það má því leiða líkur að því að
landið hafi eftir allt saman verið nefnt Vínland í upphafi. Þó
erfitt sé að alhæfa nokkuð í því sambandi.

Hvar var Vínland?
Ef við göngum út frá því að landið hafi í upphafi verið nefnt
Vínland, hvar var þá þetta blessaða land? Var það á Nýfundna-
landi þar sem Ingstadhjónin grófu upp leifar um búsetu nor-
rænna manna eða var það sunnar? Þetta er ein stærsta spurn-
ingin í Vínlandsgátunni. Er við hæfi að kanna hér málið nán-
ar og reifa nokkrar tilgátur varðandi legu landsins. 

Enginn veit með vissu hvar hið eina sanna Vínland var ná-
kvæmlega. Það sem menn vita er að það var vestur af Græn-
landi og fyrir sunnan Labrador (Markland). Hversu langt suð-
ur af Labrador er erfitt að segja. „...Vínlands hefur verið leit-
að og það fundið á mörgum stöðum á strandlengju Ameríku,
allt frá Hudsonflóa til Flórídafylkis.“20

Flestar eru þessar staðsetningar reistar á getgátum, með því
að rýna í texta Vínlandssagnanna og staðfæra lýsingar þar yfir
á nútímalandakort. Aðeins á einum stað eru óyggjandi sannan-
ir fyrir veru norrænna manna í Ameríku, á L´Anse aux Mea-
dows á Nýfundnalandi. Með uppgötvun forn-
minjanna á 7. áratugnum voru loks komnar
tvær óháðar heimildir um Vínlandsferðirnar,
sögurnar og fornleifarnar. Menn töldu sig
hafa fengið sönnun fyrir þessu seint á 19. öld
með Kensingtonsteininum, sem reyndist vera
léleg fölsun, og með Vínlandskortinu sem
kom í dagsljósið um miðja 20. öldina og er
líklega einnig fölsun. Um leið og endanleg
staðfesting fékkst loks á ferðum norrænna
manna á þessum slóðum kom upp ný spurn-
ing. Var Vínland á Nýfundnalandi? Land-
fræðilega stóðst það, Nýfundnaland er fyrir
sunnan Labrador og í raun fyrsta nýja landið
sem komið er að þegar siglt er suður eftir
austurströnd Labradors. En ef Vínland var á
Nýfundnalandi þá fylgir sá böggull skammrifi

að sögurnar um vínber og vínvið standast engan veginn. Þessi
blákalda staðreynd hefur gefið tíðræddri Vinlandskenningunni
byr undir báða vængi.

Helge Ingstad taldi sig hafa fundið Vínland á Nýfundna-
landi en um leið og hann gerði það þurfti hann að hafna sög-
unni um vínberin. Til að rökstyðja mál sitt vitnaði Ingstad m.a.
í Adam frá Brimum. Eftir að Adam hafði lýst hinum stórkost-
legu landkostum á Vínlandi með öllum sínum vínberjum og
villta korni sagði hann að við norðurmörk eyjunnar væri að
finna mikinn hafís, dimma þoku og óbyggilegt land. Þetta
finnst Ingstad í öllu falli órökrétt hjá Adam og segja meira um
sagnaritarann en margt annað. Með tilliti til vínberjanna þá
segir Ingstad að norðurmörk villtra vínberja sé í Norður-
Massachusetts. Þar sé á hinn bóginn ekki óbyggilegt land og
fullt af hafís og þoku til norðurs, heldur frjósamt land. Vínland
getur því ekki verið í tempruðu loftslagi Massachusetts eða
annars staðar á Nýja Englandi.21 Hins vegar ef haldið er til Ný-
fundnalands lítur málið öðruvísi út. 

Norður af því landnámi [á L´Anse aux Meadows] eru að-
stæður ótrúlega líkar þeim sem Adam lýsir ... mikið magn af
ís og ísjökum kemur frá pólarsvæðinu ... Eitt af meginein-
kennum þessa svæðis er þokan ... Og ekki er neitt byggilegt
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land í þessu íshafi handan norrænu byggðarinnar.22

Með fullri virðingu fyrir Helge Ingstad og störfum hans þá
tekur þessi röksemdarfærsla út yfir allan þjófabálk. Að nota
þau skrif Adams sem henta vel til að staðfæra Vínland á Ný-
fundnalandi en á sama tíma hafna því sem ekki má staðfæra
þar, þ.e. vínberin, nær ekki nokkurri átt. En burtséð frá þess-

ari slæmu röksemdarfærslu þá getur Ingstad með góðri sam-
visku sagt að Nýfundnaland hafi verið Vínland. Fornminjarn-
ar þar eru einu leifar norrænna manna í Ameríku og verða þeir
menn sem vilja staðsetja Vínland sunnar að gera það í tilgátu-
formi. Margar þessara tilgátna eru vel rökstuddar og er vel við
hæfi að líta á tvær nýlegar.

Sú tilgáta, þess efnis að norrænir menn hafi farið sunnar en
Nýfundnaland, sem kemst hvað næst því að vera staðfest af
fornleifafundi er tilgáta Birgittu Wallace. Hún er forstöðu-
maður minjasafnsins á L´Anse aux Meadows og hefur um

margra ára skeið haft náin kynni af rannsóknum þar. Stjórnaði
hún m.a. nýjum rannsóknum á minjasvæðinu um miðjan 8.
áratuginn. Wallace segir: 

Við vitum núna að búðirnar á L´Anse aux Meadows voru
notaðar einungis skamman tíma af norrænum landkönnuðum
sem komust e.t.v. svo langt suður á bóginn sem að suðurströnd
St.Lawrenceflóa. Að líkindum hefur verið litið svo á, að á
þessum stað opnaðist leiðin til Vínlands. Í búðunum hafa
menn einkum fengist við að bæta skip, og sennilega hafa
skipshafnir sem komu frá Vínlandi notað búðirnar til hvíldar
og vetursetu áður en aftur var haldið til Grænlands, eða áður
en landkönnun væri haldið áfram næsta sumar.23

Á grundvelli fornleifarannsókna getur Wallace sett fram
ágætis rök máli sínu til stuðnings. Í fyrsta lagi þá virðist bú-
setan ekki hafa verið löng. Er fornleifafræðingar áætla lengd
búsetu horfa þeir gjarnan til stærðar og umfangs sorphauga í
nágrenni þess svæðis sem þeir rannsaka. Eftir mælingar í
sorphaugunum er hægt að bera niðurstöðurnar saman við
ákveðna staðla og fá grófa mynd af lengd búsetu. Við L´Anse
aux Meadows finnst varla neinn sorphaugur sem vert er að
nefna og bendir það eindregið til þess að búsetan hafi verið
stutt.24

Önnur vísbending um eðli búsetunnar er að það finnst eng-
inn grafreitur við búðirnar. Bendir þetta til að búsetan hafi
ekki verið samfelld og þeir sem dóu hafi verið fluttir til greftr-
unar í vígða mold, að rómversk-kaþólskum sið, til Grænlands
eða Íslands. Húsin eru einnig stór og traustlega byggð þannig
að þeim hefur verið ætlað að standa í einhvern tíma. Þau voru
því ekki bráðabirgðahúsnæði og líklega vildu landkönnuðirn-
ir geta gengið að því vísu að hægt væri að hafa í þeim vetur-
setu án þess að þurfa að eyða dýrmætum tíma í viðhald og
endurgerð þeirra ár hvert. 

Engin fjós eða útihús hafa fundist, aðeins íveruhús og verk-
stofur. Þeir sem þarna dvöldu höfðu því að öllum líkindum
ekki mikinn kvikfénað. Hins vegar ber mikið magn skipa-
saums og höggspóns vitni um að skipaviðgerðir hafi verið
stundaðar þarna.25 Þetta eru ein helstu rök Wallace fyrir því að
búðirnar hafi verið notaðar sem áningarstaður og til vetursetu
af mönnum á leið til og frá Vínlandi. 
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Smjörhnetur
Meginrökin fyrir staðhæfingunni um að þeir hafi haldið áfram
suðurfyrir Nýfundnaland lágu síðan í höggspónahrúgunni sem
norrænu mennirnir skyldu eftir sig. Þar fundust tvær smjörhnet-
ur, Juglans cinerea, en það er valhnotutegund. Nyrstu slóðir
sem smjörhnetur vaxa eru við mynni St.Lawrenceflóa og norð-

austurhluta New Brunswick. Hnetur þessar hafa aldrei vaxið á
Nýfundnalandi. Þær eru of stórar til þess að fuglar geti borið
þær og of þungar til að fljóta og hafa því ekki borist með haf-
straumum. Hneturnar bárust því í búðirnar með mönnum og þar
sem þær fundust þar sem norrænir menn voru að athafna sig er
augljóst að þær bárust með þeim. Þetta
leiðir til þess að þeir menn sem dvöldu
á L´Anse aux Meadows hljóta að hafa
komið að landi að minnsta kosti við
syðri hluta St.Lawrenceflóa.26 Wallace
vekur svo athygli á því að „norður-
mörk þeirra svæða þar sem smjörhnet-
ur vaxa eru að hluta hin sömu og villtra
vínberja. Það er þess vegna ekkert sem
mælir á móti því að norrænir menn á
þessum slóðum hafi af eigin raun
kynnst landi hinna villtu vínberja.“27

Þessar hnetur, sem og eðli búsetunnar eru ansi sterkur vitnis-
burður um að menn hafi haldið áfram suður á bóginn. Á móti er
það áberandi hversu gefið henni finnst að norrænir menn hafi

komið með hneturnar. Hún viðrar ekki einu sinni þann mögu-
leika að hneturnar gætu hafa borist með indíánum í gegnum
vöruskipti einhverskonar. Magnús Stefánsson bendir einmitt á
það að Mic-Mac-indíánarnir sem bjuggu m.a. við mynni
St.Lawrenceflóa hafi stundað sel-, hval- og hreindýraveiðar við
Nýfundnaland á þeim tíma er norrænir menn voru þar á ferð.
Hann segir það þó ekki vera sjálfgefið að indíánarnir hafi kom-
ið með hneturnar og tekur í raun undir það með Wallace að lík-
lega hafi búðirnar á L´Anse aux Meadows aðeins verið áning-
arstaður fyrir landkönnuðina á leið sinni til meginlandsins.28 

Fyrir um tveim árum kom úr bókin Vínlandsgátan eftir Pál
Bergþórsson, veðurfræðing. Þar fjallar hann um Vínlandsferð-
irnar á skemmtilegan hátt og reynir eftir fremsta megni að stað-
setja Vínland út frá lýsingum sagnanna með samanburði við
staðhætti í norðausturhluta Bandaríkjanna og suðausturhluta
Kanada. Það sem háir Páli kannski helst er að hann leggur oft
fullmikið traust á texta Vínlandssagnanna. Sérstaklega þegar um
einstaka atburði eða persónur er að ræða. Verður þetta að teljast
nokkuð til aðferða af gamla skólanum, þegar heimildagildi sagn-
anna um tilteknar persónur og atburði var treyst sem nýju neti. 

Engu að síður tekst Páli á tíðum ágætlega upp er hann færir
rök fyrir því að menn hljóti að hafa siglt lengra suður á bóginn
en til Nýfundnalands. Ein áhugaverðasta tilgátan í bókinni er sú
að Straumsfjörður, sem Karlsefni nefndi svo sé Fundyflói við
Nova Scotia. Áin St.John rennur út í Fundyflóa og við ósa henn-
ar eru fossar sem kallast Reversing Falls, eða Öfugfossar. Nafn-
giftin kemur til vegna þess að á fjöru falla þeir eðlilega í átt til
sjávar en á flóði falla þeir í öfuga átt. Þarna um slóðir eru einmitt
mestu sjávarföll í heimi, allt að 15 metrar í stórstreymi. Vegna

stórstreymisins myndast rastir á siglinga-
leiðum Fundyflóa og minna aðstæður oft
meira á fljót en flóa. „...[Þ]etta er til
stuðnings því að Fundyflói geti verið sá
Straumsfjörður þar sem voru straumar
miklir.“29 En með þessum síðast töldu
orðum hljóðaði ein af lýsingum Eiríks
sögu á aðstæðum í Straumsfirði. 

Þetta er ekki svo galin hugmynd hjá
Páli og það væri í raun leitun að stað sem
ber nafn sitt með meiri rentu, ef Straums-

fjörður Eiríks sögu hefur verið Fundyflói. Auðvitað sannar þetta
hvorki eitt né neitt en engu að síður er þetta kærkomið innlegg í
umræðuna um það hvort landkönnun Ameríku hafi verið hætt
eftir að komið var að Nýfundnalandi eða hvort haldið var áfram
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Tilvísanir

á þær slóðir þar sem ævintýralegar sögur um framandi landkosti
áttu við rök að styðjast. 

Það væri of langt mál að fjalla um mikið fleiri tilgátur um
legu Vínlands og rökin fyrir og gegn þeim í þessari litlu ritgerð
og verður því staðanumið hér. Þær eru reyndar jafn misjafnar
eins og þær eru margar og bera þess oft vitni að höfundarnir hafa
látið tilganginn helst til mikið helga meðalið. Þrátt fyrir það
munu menn halda áfram að rökræða þetta mál fram og til baka
án þess að finna einhverja einhlíta lausn. Eina leiðin til að fá úr
þessu skorið er að fleiri fornminjar finnist og varpi nýju ljósi á
umræðuna. Þangað til verða þeir sem trúa því ekki að hinir víð-
förlu sæfarar Norðurálfu hafi aldrei stigið fæti á land hinna villtu

vínberja að láta sér tilgátur einar nægja.
Niðurstöður mínar eftir að hafa skoðað þetta mál eru þær að

nafngiftin gæti hæglega hafa verið Vínland allt frá upphafi og að
hún sé ekki of útópísk til að geta staðist. Þó að ekki sé hægt að
taka allt trúanlega sem stendur í sögunum þá eru margar af þeim
aðstæðum sem þar er lýst fyrir hendi á landsvæðinu í kringum
St.Lawrenceflóa. Það er erfitt að trúa því að menn sem voru
komnir alla leið til Nýfundnalands hafi slökkt á ævintýraþránni
þar og haldið heim á leið. Þeir hljóta að hafa farið um
St.Lawrenceflóann og lent í ýmsu sem þótti í frásögur færandi
þegar þeir sneru aftur heim. Það er í raun ekkert sem mælir því
í mót að þeir hafi gert svo.
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Sakamannalýsingar
á Alþingi

Guðni Tómasson

Sakamannalýsingar 
og fólkið í þeim 

Í Alþingisbók ársins 1684 er að finna dóm í
máli manns úr Þverárþingi sem var strokinn úr
fangajárnum á Bessastöðum. Í dómnum er gef-
in lýsing á sakamanninum. Auðkenni hans eru
sögð þessi: 

Í lægra lagi en að meðalvexti, réttvaxinn,
þrekvaxinn, fótagildur, með litla hönd,
koldökkur á hárslit, lítið hærður, skegg-
stæði mikið, enn nú afklippt, þá síðast sást,
móeygður, gráfölur í andliti, snarlegur og
harðlegur í fasi.1

Hér er um nokkuð dæmigerða lýsingu úr
Alþingisbókunum að ræða, þó oft séu þær
lengri. Það sem gerir lýsinguna merkilega er
að hér er á ferðinni einn frægasti glæpamaður
og flóttamaður á Íslandi fyrr og íðar, Jón
Hreggviðsson, þó svo að hann eigi minnstan
hlut í frægð sinni. Jón slapp úr vörslu yfir-
valdsins á meðan verið var að dæma í máli
hans og biður „velnefndur landfógetinn ... að
allir landsins innbyggjarar, einkum sýslu-

Mörg orð hafa verið höfð um snilld útlits- og manngerðalýsinga í Íslendingasögum og sam-
tíðarsögum 13. aldar, ekki síst í Njálu, Egils sögu, og Sturlungu. Líklega hefur þessi mann-
lýsingahæfileiki, sem okkar miklu bókmenntir vitna um, verið á færi fleiri en fornra bók-

menntajöfra meðal forfeðra okkar. Sá hæfileiki að geta sett saman frábærar lýsingar á náunganum
hefur því glatast hægt og hægt hjá þjóðinni, enda hrekkur maður nú orðið við ef vel heppnuð mann-
lýsing verður á vegi manns. Ef til vill hefur myndun borgar- og bæjarsamfélags dregið úr útbreiðslu
þessa hæfileika og ofurvald myndmiðla nútímans hefur einnig haft sín áhrif á skynjun nútíma-
mannsins á umhverfi sínu og náunganum. 

Þegar Alþingisbókum Öxarárþings er flett má þar finna þrælskemmtilegar og stórbrotnar lýsing-
ar á eftirlýstum sakamönnum. Ætlunin er athuga þessar lýsingar hér á tímabilinu 1684 til 1730. Rétt
er að taka fram að sakamannalýsingar í Alþingisbókum má finna bæði fyrir og eftir þetta tímabil. 

Jón Hreggviðsson sparkar til yfirvaldsins í uppfærslu 
Þjóðleikhússins á Íslandsklukku Halldórs Laxness árið 1968.



nefndur á nafn árið 1701 án þess að sök hans sé nefnd.4

Árið 1726 er þess krafist að Þorsteinn Jónsson fálkafangari
borgi skuld sem honum ber að greiða og óskar sýslumaður í
Skaftafellssýslu (þaðan sem Þorsteinn strauk reyndar árið
1723 „sigtaður um þjófnað“) að sá sýslumaður, „í hvers sýslu
nefndur Þorsteinn vera kann, tilhaldi honum að betala þess
skuld.“5 Hér er lýst eftir sakamanni þótt lýsingin sé með nokk-
uð öðru sniði en gengur og gerist í Alþingisbókum. Ekki er
gefin útlitslýsing á Þorsteini og get ég mér þess til að
fálkafangari eins og Þorsteinn hafi átt erfiðara með að fara
huldu höfði á landinu en „meðal-Jóninn.“ Því er e.t.v gert ráð
fyrir að sýslumenn eigi auðvelt með að finna hann.

Tíu ár á umræddu tímabili innihalda engar sakamannalýs-
ingar en ógjörningur er að segja hvers vegna meira er um lýs-
ingar eitt árið en annað. Þó má t.d. benda á hve harðindaárin
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menn, klausturhaldarar og hverjir aðrir” sem gætu rekist á Jón
myndu handtaka það „illmenni“ sem hann er kallaður í lýsing-
unni. Þarna sést greinilega hverjum
slíkar lýsingar voru ætlaðar, en
augljóst er að bæði þeir sem hlýddu
á umræður í lögréttu og fengu ein-
tak af Alþingisbókum voru heldri
menn samfélagsins. 

Jón Hreggviðsson var eini mað-
urinn sem lýst var eftir á Alþingi
árið 1684 og lýsingin er þörf lesn-
ing fyrir þá sem ætla sér að lesa Ís-
landsklukku Halldórs Laxness.
Hún skerpir mynd Jóns í huga les-
andans og er ágætis viðbót við þá
mögnuðu bók, en Halldór byggir á lýsingunni eins og sjá má
ef lýsing hans á Jóni er borin saman við lýsinguna hér að
ofan.2

Sakamannalýsingar á Alþingi með
og án auðkennalýsinga á árunum
1684-1730

Í heild er lýst eftir 90 sakamönnum á Alþingi á tímabilinu
1684-1730, eða um það bil tveimur á ári og auðkennum þeirra
er lýst í 83 tilvika. Þegar auðkennalýsingu er sleppt er yfirleitt
vitað hvert á land menn hafa flúið undan refsingu.3 Oft er þó
ekki hægt að finna neina ástæðu fyrir slíku, eins og þegar
strokumaðurinn Árni Sigurðsson úr Múlaþingi er einungis

1697–1703 eru lífleg hvað sakamannlýsingar varðar og virð-
ist veðráttan ekki hafa dregið úr mönnum þegar þeir frömdu

glæpi eða lögðu á flótta. Slæmt ár-
ferði og hungur hefur frekar átt þátt
í að auka glæpi, t.d. þjófnaði. Sam-
félagið var í miklu uppnámi á þessu
tímabili og ástandið var embættis-
mönnum mikið áhyggjuefni.6

Flest það fólk sem lýst er eftir á
Alþingi er ógæfufólk samfélagsins
og oft er hægt að finna lýsingar í
Alþingisbókunum þar sem hræðsla
yfirvalda við flakk landsmanna
kemur í ljós. Slíkt er til dæmis að
finna á eftir lýsingu á Ívari Þor-

steinssyni árið 1693. Áréttað er fyrir sýslumönnum „að þeir á
engan hátt hjá hliðri eður öðrum líði yfir að hilma skaðlega
umhleypinga, letingja, þjófa eður aðra aðskiljanlega óráð-
vanda stráka, án þess að þeim sé fyrir sína óráðvendni undir
alvarlegt straff og refsing haldið.“ Standi sýslumenn landsins
ekki sína plikt er framtíðin ekki björt: „Annars kynni að ske,
sem herrann forbjóði, að sá margbreytti strákalýður fái innan
fárra tíma þá yfirhönd í landinu bændalýðinn útarma og
byggðunum að foreyða, svo innbyggjararnir ei við reist geti.“7

Þess ber að geta að við upphaf þess tímabils sem hér er um
rætt koma Bessastaðapóstar til sögunnar, en þeir verða að telj-
ast vitnisburður um auknar áhyggjur og hörku yfirvalda í aga-
málum landsmanna. 

Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem lýst er eftir eru karl-
menn. Á tímabilinu er aðeins hægt að finna fjórar eftirlýstar
konur og eru tvær þeirra í greinilegu samfloti með karlmönn-
um.8 Siðferðisbrot eru algengustu glæpirnir sem þetta fólk
fremur en þjófar eru líka fjölmennir í hópnum og einnig menn
sem hlaupa frá konum sínum og fjölskyldum og úr vist, en slík
ævintýramennska var yfirvaldinu mikill þyrnir í augum á
þessum tíma eins og alkunna er. 

Vinnubrögð yfirvalda
Yfirleitt skrifuðu sýslumenn eða aðstoðarmenn þeirra saka-
mannalýsingar sem auglýstar voru á Alþingi, þó einnig komi
fyrir að barnsmæður gefi lýsingarnar upp þegar leitað er að
barnsfeðrum þeirra.9 Þeir sem hafa átt sökótt við viðkomandi
sakamann, t.d. grunað hann um þjófnað, hafa eflaust oft gefið
lýsingu á honum og einnig má gera ráð fyrir að húsfreyjur í
leit að eiginmönnum sínum hafi tíundað auðkenni þeirra fyrir
yfirvaldinu. Lögmenn og landfógeti láta einnig til sín taka í
sakamannalýsingum, en ég sé fyrir mér að oftast hafi sýslu-
menn fengið veður af flóttamönnum á vorþingum og haldið til
Alþingis í júlí með lýsinguna. Vinnubrögðin hjá Þórði Björns-
syni lögsagnara í Strandasýslu koma í ljós þegar lýst er eftir
Ásmundi Ögmundssyni, meintum barnsföður Ragnheiðar
Þorgrímsdóttur á þinginu 1711. Tekið er fram að Þórður hafi
„gaumgæfilega eftirspurt í Strandasýslu nú í vor á manntals-
þingunum“ hvort téðan Ásmund væri að finna í sýslunni.10

Á einstaka lýsingu má merkja að yfirvaldið hefur kynnst
viðkomandi flóttamanni persónulega og á það t.d. við um
strokufanga og menn eins og Þorleif Bernharðsson sem Bene-
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Heimild: Alþingisbækur Íslands IX. Rvk, 1957–1964 bls. 171 og Alþingis-
bækur Íslands XI Rvk, 1969 bls. 269. 

Lýsing Halldórs Laxness á 
Jóni Hreggviðssyni:

...tötramaður í rifinni mussu, gyrður
reipi úr hrosshári, berfættur og
svartur á fótum, með sára úlnliði
bólgna, en handsmár, koldökkur á
hár og skegg og gráfölur í andliti,
mógeygður, snarlegur í fasi og
harðlegur.
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dikt Þorsteinsson lögmaður hafði afskipti af. Lögmaðurinn
hefur orðið í bréfi sem hann lét lesa upp á Alþingi 1730:

[Þorleifur] lýsti fyrir mér og öðrum dánumönnum, að hann
hefði strokið frá Skálholti fyrir samvitund að nokkrum
þjófnaði, stolið að skilnaði eldishesti frá hr. biskupinum,
hvern hann hafi á fjöllunum misst; tók ég svo þennan
hlaupastrák heim til míns heimilis, í því skyni þangað til ég
vissi sanna vissu hér um, svo hann ei undanhlypist for-
þéntu straffi.

Þorleifur strauk á meðan Benedikt var á þingi 1729 og
varð mönnum til ama bæði í Kelduhverfi og Skálholti. Því
lýsti Bendikt auðkennum hans á Alþingi árið 1730.11

Einum manni er lýst tvívegis, Steingrími Helgasyni sem
fyrst er lýst árið 1693 af Jóni Sigurðssyni sýslumanni í Borg-
arfjarðarsýslu og aftur 1699 af Jóni Jónssyni sýslumanni úr
Snæfellsnessýslu en Steingrímur strauk þá úr þremur fanga-
járnum sýslumanns á Alþingi. Steingrími er lýst svona árið
1693:

Meðalmaður á hæð, þykkvaxinn, luralegur í framgöngu,
rauðbirkinn á hár, sköllóttur, en kembir hárið frá hnakka og
fram á enni, rauðleitur í andliti, hárstrý um kjálka og und-
ir höku, með freknóttar og breiðar hendur.12

Lýsingin á Steingrími árið 1699 er á þessa leið:

Meðalmaður á hæð, þykkvaxinn, luralegur í framgangi,
rauðbirkinn á hár, sköllóttur, en kembir hárið frá hnakka og
fram á ennið, rauðleitur í andliti, rauðbirkinn um kjálka og

höku, lotinn á herðar, með
flærðarlegu tilliti, hver
drengur til dauða dæmdur

var.13

Ekki er þess getið í
síðari lýsinguni að
þar sé stuðst við lýs-
inguna frá 1693 en
þær eru grunsam-
lega líkar. Eldri
lýsingin virðist
því tekin upp og
notuð aftur en í
breyttu og bættu
formi. Lýsinguna
hefur sýslumaður
Jón Jónsson því
fengið úr Alþing-
isbók ársins 1693
og lagað hana til
eftir eigin höfði.

Úr einstaka
sakamannalýsing-
um í Alþingisbók-
um má lesa vit-
neskju um sam-

vinnu milli embætt-
ismanna við leit á
eftirlýstum saka-
mönnum. Til dæmis

beina sýslumenn lýsingunum stundum að þeim embættis-
mönnum sem talið er líklegast að geti fundið viðkomandi
sakamann. Þetta gerist oftast þegar sá sem lýsinguna skrifar
virðist hafa einhverja hugmynd eða vitneskju um hvert saka-
maðurinn hafi farið. Þegar grunuðum barnsföður Guðrúnar
Ingimundardóttur, Jóni Snorrasyni, er lýst árið 1685 óskar
sýslumaðurinn í Árnessýslu þess „að velnefndir sýslumenn,
sérdeilis í Skaftafellsþingi, fyrir þessum manni spyrjast vilji
og síðan hans andsvör, ef hittast kann, sér undirvísa.“14 Þarna
glittir greinilega í samvinnu sýslumanna. Í dóma- og þingbók
Markúsar Bergssonar sýslumanns í Ísafjarðarsýslu er að finna
dómsmál um óleyfilega barneign Valgerðar Sveinbjörnsdóttur
sem lætur uppi að barnsfaðirinn sé Eysteinn Jónsson. Í bók-
inni segir að þar sem Eysteinn sé

strokinn ... úr sínum átthaga, þá dæmist hann hér með rétt-
tækur til að færast hingað í sýslu hvar sem hittast kann til
að svara til þessa áburðar Valgerðar Sveinbjörnsdóttur, og
annaðhvort löglega undanfærast eður endanlegan dóm að
líða.15

Á Alþingi um sumarið lýsti Markús Bergsson auðkennum
Eysteins. Yfirvaldinu tókst að hafa upp á Eysteini, hvort sem
það var lýsingu Markúsar að þakka, því hann var dæmdur til
dauða ásamt Valgerði á Alþingi 1728. Náðun barst þeim árið
eftir og dómi Eysteins breytt í ævilanga Brimarhólmsvist.16

Árangur þeirrar vinnu að lýsa eftir sakamönnum á Alþingi
er illmælanlegur útfrá Alþingisbókum, sökum þess hve mörg
málanna eru þess eðlis að þau hafa ekki komið aftur fyrir Al-

Hugsanlega hefur Snæbjörn Pálsson lögsögumaður litið 
svona út samkvæmt lýsingum í Alþingisbókum.
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þingi. Aftur á móti tíðkast sakamannalýsingar á það löngu
tímabili að rétt er að álykta að lýsingarnar hljóti að hafa borið
einhvern árangur. Vert er að velta
því fyrir sér hvernig vitneskjan um
eftirlýsta glæpamenn sem lýst var
á Alþingi barst um landið. Á síðari
hluta 17. aldar var farið að prenta
Alþingisbækur en áður höfðu Al-
þingisritarar tekið afrit „og sent
sýslumönnum, klausturhöldurum
og lénsjarðahöldurum sitt eintak
hverjum, auk þess sem biskupar og
sjálfsagt ýmsir fleiri hafa líka út-
vegað sér eintak.“17 Á því tímabili
sem hér um ræðir voru nítján Al-
þingisbækur prentaðar, en þrátt
fyrir það voru prentuðu eintökin
varla fljótari að berast notendum
en þau uppskrifuðu.18 Prentun
bókanna hefur því vart greitt fyrir
handtöku eftirlýstra glæpamanna. 

Hið mesta drykkjusvín
Í Alþingisbókum má finna eina lýsingu á tímabilinu 1684-
1730 þar sem auðkennum embættismanns er lýst. Árið 1724
var lesið skjal í lögréttu, dagsett að Ögri 9. júlí sama ár. Bréf-
ið var frá Markúsi Bergssyni, sýslumanni í Ísafjarðarsýslu,
sem ekki kom til þings. Í bréfinu er lýst eftir Snæbirni Páls-

syni lögréttumanni sem hættir setu í lögréttu þetta ár og er
sagður burtstrokinn úr Ísafjarðarsýslu og ásakaður fyrir að

hafa ekki greitt sektir sínar vegna
illmæla sinna við kaupmanninn Pét-
ur Arvidsson. Auk þess er Snæbjörn
sagður „í stórri sekt við kóngdóm-
inn.“ Lýsingin á Snæbirni er
svohljóðandi:

Kallmannlegur og hraðgengur í fram-
göngu, hávaxinn og flatvaxinn, herða-
breiður, mittismjór, fótagrannnur,
þykkhentur, en þó ekki harðhentur,
dökkvari á hárið samt brún og brá en
jarpur, hefur mikið hár, sem hrökkur
neðan, rakar sitt skeggstæði, grann-
leitur og kinnbeinahár í andliti, með
þunnt nef og hátt að framan, háleitur
og langhálsaður, vel lesandi og skrif-
andi, heldur sér til gildis sem meiri
menn til klæða, hátalaður, hraðmælt-

ur, hrokafullur, bítur á vörina og sýgur nefið, þá illu er að
skipta, tekur ákaflega nef-tóbak og af því nefmæltur, og hið
mesta drykkju svín.19

Varla getur lýsingin talist vilhöll Snæbirni og vart hafa þeir
verið vinir Snæbjörn og bréfritari, Markús Bergsson. Lýsing-
in er líka ótrúlega nákvæm miðað við að margir þeir sem
staddir voru í lögréttu til að hlýða á hana hafa kannast við
Snæbjörn frá fyrri þingum við Öxará, enda ekki að undra hve
mikil áhersla er lögð á að lýsa neikvæðum hliðum hans.20

Forsaga þessarar lýsingar er um margt merkileg en árið
1723 hafði Snæbjörn stefnt Markúsi Bergsyni og Ormi Daða-
syni sýslumanni í Barðastrandasýslu vegna þess að hann taldi
á sig hallað í málsmeðferð þeirra í deilum sínum við Pétur
kaupmann. Hóf hann því allmikinn málarekstur á hendur
sýslumönnunum.21 Ekki gekk þó betur hjá Snæbirni en svo að
hann var sjálfur dæmdur í sekt og áminntu lögmenn Snæbjörn
á að haga sér skikkanlega í málssóknum sínum og eftir þeim
reglum konungs sem um þær giltu og lauk þessum málum
þannig það árið að Markúsi var falið að handtaka Snæbjörn.
Það var síðan þrjóska Snæbjarnar til að greiða sektir sínar
kaupmanni og kóngi sem leiddi til þess að Markús lýsti eftir
honum árið 1724. 

Að vera lýst í sakamannalýsingu á Alþingi hefur verið
mikil svívirða fyrir mann sem var í einhverjum metum í sam-
félaginu, enda brást Snæbjörn hart við þegar lýsingin birtist
árið 1724. Eftir að lýsingin var lesin segir í Alþingisbók að
Snæbjörn Pálson hafi verið „persónulega hér í réttinum til
staðar og beiddist copíu af lýsingunni, hverja hann fékk.“ Páll
Vídalín lögmaður gekk síðan í ábyrgð fyrir Snæbjörn að hann
myndi ekki skjóta sér undan kóngsins lögum og rétti, en Páll
og Snæbjörn voru svilar. Snæbjörn er síðan látin fylgja sýslu-
manni Sigurði Jónssyni úr Borgarfjarðarsýslu til heimilis
hans að Hvítárvöllum.23

Ári síðar var Snæbjörn aftur á Alþingi og nú í hefndarhug.
Þangað var einnig kominn sýslumaðurinn Markús Bergsson
til að verja sig í máli Snæbjörns gegn honum. Deiluefnið var
lýsing sú sem gefin var af Snæbirni og vildi hann vita hvort
Markús hefði látið lýsinguna frá sér. Fyrir það þvertók Mark-
ús og vann eið þess efnis:

Egill var mikilleitur, ennibreiður,
brúnamikill, nefið ekki langt en
ákaflega digurt, granstæðið vítt og
langt, hakan breið furðulega og svo
allt um kjálkana, hálsdigur og
herðamikill, svo að það bar frá því
sem aðrir menn voru, harðleitur og
grimmlegur þá er hann var reiður.
Hann var vel í vexti og hverjum
manni hærri, úlfgrátt hárið og þykkt
og varð snemma sköllóttur.

Egill Skallagrímsson í Egils sögu

Sagnir 1999

„ ... rauðbirkinn á hár, sköllóttur, en kembir hárið frá hnakka og
fram á ennið ... “ Lýsing á Steingrími Helgasyni.



42

Sakamannal�singar � Al�ingi

Sagnir 1999

Ég, Markús Bergsson, sver þann eið, að ég hefi aldrei sjálf-
ur skrifað eður skrifa látið, því síður dictað þá lýsingu á
Snæbirni Pálssyni, sem hér á alþingi var auglýst 1724 og
inn er færð í alþingisbókina sama ár og nú hefur mér fyrir
réttinum framvísuð verið, og ekki hefi ég þar mitt nafn und-
irskrifað eða skrifa látið, og ekki hefi ég verið í ráði með
því að soddan lýsing væri skrifuð fyrr né síðar. Svo sannar-
lega hjálpi mér Guð og hans
heilaga evangelíum, sagði
sýslumaðurinn.24

Markús fríaði sig því undan
ábyrgð á lýsingunni og óvíst er því
hver skrifaði hana. Í eiðnum má
greina vinnubrögð sýslumanna við
vinnslu á sakamannalýsingum.
Snæbjörn var aftur á móti ekki enn
ánægður með embættisfærslur
Markúsar í sínum málum og stefndi
honum því aftur árið 1726 vegna
deilna sinna við Pétur kaupmann. Í
þetta skipti var málinu vísað frá
vegna formsatriða við stefnubirt-
ingu.25 

Lýsingin á Snæbirni og það málavafstur sem henni fylgdi
sýnir að það var dauðans alvara að lýsa eftir fólki á Alþingi og
vissara var fyrir valdhafa að standa fast á sínu þegar þeir lýstu
eftir meiriháttar mönnum og sérstaklega manni eins og “Mála-
Snæbirni” sem þekktur var fyrir málaferli.26

Innihald auðkennalýsinga
Auðkennum Jóns Jónssonar, burthlaupnum frá konu sinni og
börnum úr Ísafjarðarsýslu, og grunaður um barneignabrot er
lýst svo í Alþingisbók ársins 1707: 

Í stærra lagi en meðalmaður á vöxt allan, hæð og digurð,

þrekinn og lotinn á herðar, flatvaxinn og nokkuð framlútur,
ennisbreiður, brúnafeitur, flatnefjaður og nefdigur, blóð-
mikill, blóðdökkur, þykkleitur, jafnrjóður og bólugrafinn,
dökkur á brún og dimmeygður, svart hár, hrokkið nokkuð,
dökkjarpt skegg, hærum mengað, einarður, orðfimur,
dimmraddaður, hendur stórar og luralegar með framdigrum
fingrum, fótadigur, kálfamikill, gengur haltur á vinstra fæti,
þó ei illa á fót kominn, meinast um fimmtugsaldur.27

Sakamannalýsingar í Alþingisbókum gerast ekki mikil-
fenglegri en þessi og er forvitnilegt að sjá hvaða atriði eru tek-
in með í lýsingarnar og hve vel og samviskusamlega þær eru
unnar. 

Hæð fólks er miðuð við meðalmann þess tíma eða „eftir því
sem nú tíðkast“ eins og segir í lýsingu frá 1689.28 Samkvæmt
Jóni Steffensen má reikna með að meðalhæð karlmanns hafi á
tímabilinu 1650-1800 verið 169 cm og meðalhæð kvenna 153
cm. Jón hefur tölur sínar úr beinamælingum í Skálholti og
Reykjavík. Þessar tölur gefa einhverja hugmynd um stærð Ís-
lendinga á þessum árum, en þær ber þó að taka með fyrir-
vara.29

Aldur er oft gefinn upp í lýsingunum en hann er yfirleitt
nokkuð óviss. Vaxtarlagi er lýst og jafnvel útlimum, limaburði
og holdafari. Alloft er gildleiki kálfa á karlmönnum tíundað-
ur, enda voru háir sokkar algengur klæðnaður undan hnébux-
um á þessum tíma.30 Útliti er lýst af mikilli nákvæmni, andlits-
falli, nefstærð, munnstæði, yfirbragði augna, skeggi (skegg-
leysi), hárvexti, litarhætti o.s.frv. o.sfrv. 

Huglægt mat þess sem skrifar
lýsinguna kemur oft mjög skýrt
fram í sakamannalýsingum. Þannig
er maður sagður „djarfmannlegur
að ásýnd“ árið 1687.31 Öðrum er
lýst árið 1692 og sagður „ekki
ómannlegur að sínu leyti“ og sama
ár er sá þriðji sagður „hvorki barn-
fríður né álitsgóður.“32 Lengi mætti
telja slíkar skemmtilegar athuga-
semdir og virðist sem svo að lý-
sendum hafði ekki verið umhugað
um að gæta hlutleysis, sem betur
fer fyrir skemmtanagildi lýsing-
anna fyrir seinni tíma lesendur.

Sérstök auðkenni viðkomandi
sakamanns eru oft dregin fram í
birtuna, t.d. bólur, vörtur og kart-

neglur. Í lýsingu á strokufanganum Steinunni Steinmóðsdótt-
ur úr Vestmannaeyjum árið 1695 segir að flestum innan lög-
réttu sýndist sem hún væri „kreppt og kararómagi og svo í yf-
irlit sem afskræmisleg og sóttlera: Nokkuð toginleit og gráföl,
nokkuð rauðbirkin, með litla hönd og hnífskurð þvert innan til
á hægra handlegg.“33 Þarna er sameiginlegt álit manna innan
lögréttu tilgreint og áberandi auðkennum lýst sem auðveldað
gætu leitina af Steinunni. Furða yfirvaldsins á því að Steinunn
skuli horfin leynir sér ekki í orðunum, svo aumingjalega hef-
ur hún komið mönnum fyrir sjónir. 

Hegðun fólks, kækjum og sérstökum talanda er lýst á sam-
viskusamlegan hátt ef þurfa þykir, t.d. er Snorri Árnason þjóf-
ur sagður „stillilegur í framgangi, feimulegur í útliti og upp-
liti, fámálugur í fjölmenni, gerir sig mjög til í gangi og nýr

Hann var mikill maður vexti og
styrkur, vígur vel, syndur sem selur,
manna fóthvatastur, skjótráður og
öruggur, gagnorður og skjórorður,
en þó löngum vel stilltur. Hann var
jarpur á hár og sveipur í hárinu,
eygur vel, fölleitur og skarpleitur,
liður á nefi og lá hátt tanngarðurinn,
munnljótur nokkuð og þó hermanna-
legastur.

Skarphéðinn Njálsson  í 
Brennu-Njáls sögu
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hendurnar á víxl.“34 Síðast en ekki síst er menntun fólks oft til-
greind, hvort viðkomandi sé læs eða skrifandi. Aðrir hæfileik-
ar eru líka nefndir svo sem hvort menn séu hagmæltir eða lag-
hentir. Að lokum er hér ein lýsing sem innheldur margt af of-
angreindu, óvægið orðalag og huglægt, menntunarlýsingu og
hegðunarlýsingu. Einkennilega lítið fer fyrir útlitslýsingu.
Lýst er eftir Jóni Sigurðssyni úr Strandasýslu árið 1725:

Þjófur er hann, hávaxinn, kallmannlegur, burðagóður og
valinn vinnumaður, vel vaxinn að öllum líkamans lima-
burðum, vel lesandi og sæmilega skrifandi, bjartleitur,
bjarthærður, þagmælskur og dulinn í allri viðræðu, svall-
samur í allri peninga meðferð, hér um á 30 aldri.35

Sakamannalýsingar Alþingisbóka minna lesendur á að Ís-
lendingar fyrri alda voru af holdi og blóði. Þessar skemmti-

21 Alþingisbækur Íslands XI bls. 123-136.
22 Alþingisbækur Íslands XI bls. 145-147.
23 Alþingisbækur Íslands XI bls. 211-212.
24 Alþingisbækur Íslands XI bls. 264.
25 Alþingisbækur Íslands XI bls. 309-311.
26 Páll Eggert Ólason. Íslenzkar æviskrár, frá landnámstímum til ársloka

1940. Rvk. 1948-1952. VI bindi, bls. 310.
27 Alþingisbækur Íslands IX bls. 446.
28 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 248.
29 Jón Steffenssen. „Líkamsvöxtur og lífsafkoma Íslendinga.“ Saga II

(1957), bls. 281. Taka skal fram að í sambærilegri töflu Jóns um hæð Ís-
lendinga á ýmsum tímum sem finna má í bók hans Menning og meinsemd-
ir, sleppir hann tímabilinu 1550–1910. Tek ég því eldri tölurnar góðar og
gildar, svo langt sem þær ná. Sjá: Jón Steffenssen. Menning og meinsemd-
ir. Ritgerðasafn um mótunarsögu íslenzkrar þjóðar og baráttu hennar við
hungur og sóttir. Rvk. 1975, bls. 238. Til samanburðar sýndu mælingar í
Reykjavík og Árnessýslu 1988–1989 meðalhæð karlmanna 179,4 cm og
meðalhæð kvenna 166,3 cm. Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland.
Ritstjórar: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon. Rvk. 1997, bls.
805. 

30 Æsa Sigurjónsdóttir. Klæðaburður íslenskra karla á 16., 17. og 18. öld.
Rvk. 1985, bls. 58.

31 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 152.
32 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 377 og 388.
33 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 522.
34 Alþingisbækur Íslands IX bls. 121.
35 Alþingisbækur Íslands XI bls. 271.

1 Alþingisbækur Íslands VIII. Rvk, 1949–1955 bls. 35. 
2 Eiríkur Jónsson. Rætur Íslandsklukkunnar. Rvk, 1981 bls. 82.
3 Alþingisbækur Íslands IX. Rvk, 1957–1964 bls. 171 og Alþingisbækur Ís-

lands XI Rvk, 1969 bls. 269. 
4 Alþingisbækur Íslands IX bls. 176.
5 Alþingisbækur Íslands XI bls. 336.
6 Góða lýsingu á ástandi áranna má finna í: Már Jónsson. Árni Magnússon:

ævisaga. Rvk, 1998 bls. 175–177.
7 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 396.
8 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 522, IX bls. 69–70 og 176; Alþingisbæk-

ur Íslands X. Rvk. 1967 bls. 189.
9 Dæmi um slíka lýsingu má t.d. finna í Alþingisbók 1685. Alþingisbækur Ís-

lands VIII bls. 74. Þar lýsir kona ein manni „hvern hún segist fundið hafa
upp með Ölvesá.“ Flestar eru lýsingar Alþingisbóka þó ýtarlegri en þessi,
enda virðist hér hafa verið um skyndikynni að ræða.

10 Alþingisbækur Íslands X bls. 26.
11 Alþingisbækur Íslands XI bls. 605.
12 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 403-404.
13 Alþingisbækur Íslands IX bls. 121. Breytingar og viðbætur skáletraðar hér.
14 Alþingisbækur Íslands VIII bls. 74.
15 Þjóðskjalasafn Íslands. Skjalasöfn sýslumanna og sveitastjórna: Ísafjarðar-

sýsla IV.2. Dóma- og þingbók Markúsar Bergssonar 1720–1729 bls. 189.
16 Alþingisbækur Íslands XI bls. 438 og 540.
17 Einar Arnórsson. Réttarsaga Alþingis. Rvk. 1937 bls. 158.
18 Einar Arnórsson. Réttarsaga Alþingis bls. 159-160.
19 Alþingisbækur Íslands XI bls. 210-212.
20 Snæbjörn hafði mætt til Alþingis 1720-1723. Alþingisbækur Íslands X bls.

475 og XI bls. 5, 61 og 117.

Tilvísanir

legu lýsingar eru nánast áþreifanlegar, svo vel er vandað til
þeirra og vart er hægt að segja að embættismenn konungs hafi
slegið til hendinni í þessum efnum. Flökkulýður og glæpa-
hyski var þeim mikið áhyggjuefni og sakamannalýsingar á Al-
þingi ágætlega til þess fallnar að reyna að halda uppi stöðug-
leika í sveitum landins. Þarna var engu að síður um dauðans
alvöru að ræða og valdsmenn hafa þurft að standa fastir á sínu
þegar þeir gáfu út lýsingar, eins og dæmið um Snæbjörn Páls-
son sýnir. Á Alþingi mættu flestir af meiriháttar mönnum
landsins og embættismenn konungs. Þessum mönnum var
umhugað að halda samfélaginu í sæmilegum skorðum, sem
meðal annars fólst í því að klófesta brotthlaupna glæpamenn
og flökkulýð. Sakamannalýsingarnar voru tæki til að reyna að
koma í veg fyrir upplausn samfélagsins sem margir töldu rétt
handan við hornið.
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Hagsagan hefur verið Guðmundi hugleikin síðan á námsárun-
um en cand. mag. ritgerð hans árið 1983 fjallaði um þær miklu
breytingar sem urðu á sambandi ríkisvaldsins og efnahagslífs
í fyrri heimsstyrjöldinni. Guðmundur stundaði doktorsnám
við London School of Economics (LSE) og hélt áfram að
skoða hlutverk ríkisins í nútímavæðingu efnahagslífsins frá
því seint á 19. öld. „Það er auðvitað gamalkunnugt viðfangs-
efni“, segir Guðmundur, „að athuga ríkisafskipti og efnahags-
stefnu, en það sem var nýtt í doktorsritgerðinni var m.a. það
að ég reyndi að meta almennan hlut ríkisins í hagþróuninni og
hvaða árangri löggjöf og opinberar aðgerðir á mikilvægum
sviðum skiluðu í atvinnulífinu.“

Á síðustu árum hafa verið gefin út tvö rit eftir Guðmund
sem vakið hafa athygli. Árið 1997 kom út Hagskinna. Sögu-
legar tölur um hagtölur á Íslandi. Guðmundur segist hafa
fundið fyrir því þegar hann var að skrifa um íslenska hagþró-
un á 19. og fyrri hluta 20. aldar að traustar og samræmdar hag-
tölur um fólksfjölda og efnahagsmál vantaði — mikið af því

sem menn héldu fram var byggt á tilfinningu eða takmörkuð-
um heimildum. „Eftir að ég lauk doktorsprófi vantaði mig
verkefni til að vinna við í eitt ár í Englandi meðan ég beið eft-
ir að konan mín kláraði sitt nám. Ég fékk styrk frá Vísinda-
sjóði til að rannsaka sögulegar hagtölur fram til 1914 og síð-
an þróaðist verkefnið á þann veg að ég leitaði samstarfs við
Hagstofu Íslands um að gefa út sögulega tölfræðihandbók.
Ritið kom loks út 1997 og vorum við Magnús S. Magnússon,
hagsögufræðingur og yfirmaður hagskýrslugerðar á Hagstof-
unni, ritstjórar að verkinu.“ 

Fyrir stuttu gaf Þjóðhagsstofnun út mikið verk eftir Guð-
mund, Hagvöxtur og iðnvæðing. Þróun landsframleiðslu á Ís-
landi 1870–1945. Markmiðið með bókinni var að nota þjóð-
hagsreikningakerfið til að varpa ljósi á efnahagslíf 19. og fyrri
hluta 20. aldar og meta þannig efnahagsstarfsemina sem er
sambærilegt við það sem notað er í dag, t.d. af Þjóðhagsstofn-
un. Með þessari aðferð bjó Guðmundur til reikninga yfir efna-
hagslífið ár hvert, byrjaði 1870 og hætti við árið 1945 þegar

Sagnfræðin er ekki 
lengur „neftóbaksfræði“!
Rætt við Guðmund Jónsson um íslenska 
sagnfræði, kennslumál og hagsögu

Eggert Þór Aðalsteinsson

Guðmundur Jónsson, lektor í sagnfræði,
hefur verið í forystu íslenskra sagnfræð-
inga undanfarin misseri sem ritstjóri

Sögu og Nýrrar sögu og sem afkastamikill fræði-
maður, einkum á sviði hagsögu. Á síðasta ári
stýrði hann málstofu á vegum sagnfræðiskorar
og hagfræðiskorar um hagsögu og var hún um-
ræðuvettvangur fyrir hagfræðinga, sagnfræð-
inga og stjórnmálafræðinga. Guðmundur telur
að eitt helsta gagnið af þessari málstofu hafi ver-
ið að sjá hversu ólíkt menn taka á svipuðum eða
jafnvel sömu viðfangsefnum en í málstofunni
voru hugmyndir um stjórn efnahagsmála rædd-
ar og reynslan af hagstjórn á tímabilinu
1920–1960 metin. Og sem endranær þegar slík
mál ber á góma ræddu menn æskileg afskipti
ríkisins af efnahagsmálum.

Guðmundur Jónsson hefur verið lektor við 
Háskóla Íslands síðan 1998.
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opinberir þjóðhagsreikningar hefj-
ast. Lengra aftur en til 1870 var
ekki hægt að komast með góðu
móti vegna heimildaskorts. En
þannig tókst að komast aftur fyrir
atvinnubyltinguna miklu sem hófst
undir lok 19. aldar. Guðmundur
segir: „Stóra spurningin er:
Hvenær og hvernig birtist iðnvæð-
ingin á Íslandi í þessum þjóðhags-
reikningum? Niðurstaða mín er sú
að við getum rakið upphaf nútíma-
hagvaxtar á Íslandi til áranna í
kringum 1890 og þar vil ég setja
upphaf iðnvæðingar á Íslandi. Hin
viðtekna túlkun á iðnbyltingunni er
að miða fyrst og fremst við vél-
væðinguna í sjávarútvegi eftir
aldamótin. Ég tel tæknibreytingar
ekki einhlíta viðmiðun þótt þær séu
mikilvægar, heldur að skoða verði
aðra grundvallarþætti í efnahagslíf-
inu, þá fyrst og fremst hvenær Ís-
land kemst á stig varanlegs hagvaxtar og hvenær formgerð
efnahagslífs eða atvinnuskiptingin breytist.“

Hver er staða íslenskrar sagnfræði við aldarlok?
Ég tel ekki nokkurn vafa á því að íslensk sagnfræði hefur eflst
mikið á undanförnum árum og áratugum. Fræðasamfélagið er
orðið stærra en það var og ekki eins bundið við Háskólann.
Margir sagnfræðingar vinna sjálfstætt og svo er Reykjavíkur-
Akademían komin til sögunnar. Fyrir svona 20 árum fram-
fleyttu flestir þeir sem höfðu lokið prófi í sagnfræði sér á
kennslu, sérstaklega í framhaldsskólum. Nú er þetta breytt,
sennilega er aðeins innan við þriðjungur útskrifaðra sagnfræð-
inga kennarar. Mér sýnist að mesti vaxtarbroddurinn sé í rit-
störfum, safnavinnu ýmis konar og fjölmiðlun. Ef litið er á
þróun sagnfræðinnar sjálfrar er áberandi hve sérhæfingin og
fagmennskan hafa aukist og hafa því undirgreinar hennar s.s.
hagsaga, félagssaga og stjórnmálasaga, náð
að þroskast á seinni árum. Viðfangsefni eru
auðvitað orðin fjölbreyttari en áður. Fáum
kom til hugar fyrir tuttugu til þrjátíu árum
að ógiftar konur um aldamótin 1900 eða
sjálfsmynd Vestur-Íslendinga væru góð og gild viðfangsefni.
Á hinn bóginn voru þá skrifaðar lokaritgerðir hér í Háskólan-
um um t.d. sundkennslu og sundiðkun í Skagafirði á 19. öld
sem nú þætti líklega ekki spennandi. 

Mér finnst sagnfræðin vera meira áberandi í þjóðlífinu en
áður, það er t.d. oftar fjallað um sagnfræði og meira leitað til
sagnfræðinga í fjölmiðlum en áður var gert, jafnvel um mál
sem eru efst á baugi. Sagnfræðingar eru viljugri til að koma
fram og sumir sækjast jafnvel eftir því að vera í sviðsljósinu.
Sagnfræðina er ekki eins auðveldlega hægt að stimpla sem
„neftóbaksfræði“ eins og stundum áður var gert.

Allt þetta finnst mér vera áþreifanlegur vottur um að það er
mikið líf í sagnfræðinni. Þar er ekki þar með sagt að allt sé
fínu standi. Mikið af því sem skrifað er af sögulegu efni er
hrein minnismerkjasagnfræði, formúluverk afgreidd eftir
föstu máli og formi. Margar fyrirtækja- og stofnanasögur eru

þessu marki brenndar, eins konar
pöntunarverk sem segja frá sigrum
fyrirtækja og ágæti forstjóra og
stjórnarformanna. Sagnaritarinn
verður þá eins og málpípa verk-
kaupa í stað þess að halda fjarlægð
og vinna faglega sitt verk. Fyrir-
tækjasöguna þarf að rannsaka
meira út frá rekstri og stjórnun fyr-
irtækjanna, gera samanburð á fyrir-
tækjum og atvinnugreinum og
skoða feril fyrirtækja frá einni kyn-
slóð til annarar. 

Svipaða sögu er að segja af end-
urminningabókum. Mönnum þykja
það tíðindi þegar sagnfræðingur
skrifar ævisögu manns án þess að
hún sé rituð undir handarjaðri hans
og þar á ég við bókina Kári í jötun-
móð eftir Guðna Th. Jóhannesson.
Úti í löndum þykir það sjálfsagt að
ritaðar séu ævisögur manna lifandi
eða liðinna, hvort sem það er gert

með samþykki þeirra eða ekki. Byggðarsagan er líka ansi
íhaldssöm. Þar er sjaldnast litið út fyrir dalinn eða fjörðinn til
að sjá hvernig háttar til annars staðar. Það vantar samanburð
milli byggða og milli stærri landsvæða, hvort sem um er að
ræða menningarlega, félagslega eða efnahagslega þætti. Í hag-
sögu væri mikill fengur að samanburði milli hagsvæða yfir
lengra eða skemmra tímabil. Byggðirnar voru auðvitað ólíkar
að landgæðum, í búskaparháttum og eignarhald á jörðum var
misjafnt frá einni sveit til annarrar. Eins er hægt að gera
skemmtilegar samanburðarstúdíur á sjávarþorpunum á 20.
öld.

Hafa sagnfræðingar nægjanlega þekkingu á undirstöðu-
atriðum hagfræðinnar, s.s. rekstrarhagfræði, til þess að
glíma við fyrirtækjasöguna eins og þú nefndir? 

Þeir sem vilja leggja hagsögu fyrir sig þurfa að hafa þekkingu
á hagfræði og tölfræði. Hins vegar geta
nemendur að mestu leyti aflað sér hennar
innan þess ramma sem sagnfræðinámið
setur. Nemendur geta valið sér hagsögu-
tengda áfanga innan B.A.-námsins og tekið

hagfræði sem aukagrein. Þeir geta einnig valið sér áfanga úr
hagfræðinni á M.A.-stigi. Hagsögunámskeiðin innan sagn-
fræðinnar mættu vissulega vera hagfræðilegri því til þess að
ná færni í hagsögu þarftu að hafa á valdi þínu ákveðin undir-
stöðuatriði í hagfræði og þjálfun í því að beita hagfræðilegum
hugtökum. Það þarf að vera gott jafnvægi milli þeirra tveggja
fræðahefða sem hagsagan hvílir á, hagfræðinnar og sagnfræð-
innar. Það hefur þó sýnt sig að mikil hagfræðiáhersla í hag-
sögunámskeiðum fælir nemendur frá — því miður. Í BA-nám-
inu er ekki tilefni eins og sakir standa til mikillar sérhæfingar.
Við erum að vísu með brautir í 90 eininga náminu en það er
losaralegt og ómarkvisst. Mér finnst hins vegar vel koma til
greina að M.A.-stigið yrði algerlega brautaskipt þannig að
nemendur gætu valið sér sérhæfðara og markvissara nám en
nú stendur til boða.
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Oft heyrist að sagnfræðin sé einangruð innan fræðasam-
félagsins. Hver er þín skoðun?

Því miður virðist mér sagnfræðin ekki hafa haft mikil sam-
skipti við aðrar greinar, að minnsta kosti ekki til skamms tíma.
Kemur mér þá fyrst í hug hve lítið samstarf er við félagsvís-
indadeild. Það væri full ástæða til auka samvinnuna við hana.
Íslensk þjóðfélagsfræði hafa verið mjög sögulega sinnuð frá
því að þau byrjuðu hér í Háskólanum um 1970 þannig að
snertiflöturinn er enn meiri fyrir vikið. Sagnfræðin á margt
sameiginlegt með t.d. stjórnmálafræði, félagsfræði, þjóðfræði
og mannfræði, enda taka nemendur þessar greinar oft saman.
En samvinna kennara er lítil. Dálítil samvinna hefur þó verið
og má nefna að bókin Íslensk þjóðfélagsþróun var gefin út af
Sagnfræðistofnun og Félagsvísindastofnun í sameiningu.
Uppá síðkastið hefur einnig samstarf milli greina innan heim-
spekideildar aukist og sagnfræðin hefur tekið þáttt í þverfag-
legum námskeiðum eða jafnvel brautum eins og kynjafræði
og miðaldafræði. Þverfaglegar málstofur innan deildar eru að
minnsta kosti tvær á þessu skólaári og í fyrra stóðu sagn-
fræðiskor og hagfræðiskor að sameiginlegri málstofu um hag-
stjórn á Íslandi á 20. öld. Ég veit ekki til þess að slík samvinna
hafi verið áður reynd. Þetta er því allt í áttina.

Þegar íslenska hagsagan er skoðuð nánar, hver er þá
styrkur og veikleikar hennar?

Hagsagan er stór partur af sagnfræðiiðkun Íslendinga bæði í
rannsóknum og útgáfustarfsemi. Milli 30–40% lokaritgerða í
sagnfræði eru á sviði hagsögu. Í útgefnum ritum og ritgerðum
er hlutur hagsögunnar einnig mjög stór. Mér finnst það líka
ótvírætt styrkleikamerki að hagsaga hefur ekki dalað eins og í
mörgum löndum á síðustu tveim áratugum. Eftir mikla upp-
sveiflu á 7. og 8. áratugnum minnkuðu vinsældir hennar í
Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar þegar komið var fram
undir 1980. Það tengist meðal annars vaxandi sérhæfingu og
nýjum aðferðum með framgangi hagmælingasögunnar
svokölluðu, en hún á upptök sín í Bandaríkjunum í kringum
1960. 

Hins vegar er hagsaga í nokkuð þröngu fari — svo við víkj-
um að veikleikum greinarinnar — mestmegnis atvinnuvega-
eða fyrirtækjasaga. Gallarnir eru m.a. þeir að íslenskir sagn-
fræðingar og sagnfræðinemar eru ekki nógu frumlegir í vali á
viðfangsefnum og tökum á þeim. Þeir velja sögu atvinnu-
greinar eða byggðalags í staðinn fyrir að skoða einhverja hag-
ræna þætti s.s. kaupgjald, mataræði, tekjuskiptingu eða aðra
lífskjaraþætti. Verkefnin þyrftu að stjórnast meira af því að
kryfja ákveðin mál, leita svara við mikilvægum spurningum.
Svo ég taki dæmi af handhófi: Af hverju voru Íslendingar eft-
irbátar annarra landa í tæknilegum efnum? Hvernig endur-
speglaðist stétt og staða í neyslu á mat og innanstokksmun-
um? Hvaða þátt átti Íslandsbanki í atvinnubyltingunni uppúr
aldamótum? Af hverju lögðu Íslendingar áherslu á mikil ríkis-
afskipti af efnahagsmálum en lítil af velferðarmálum á 20.
öldinni?

Í öðru lagi væri gott ef iðkendur hagsögu færðu sér meira í
nyt kenningar og aðferðir úr öðrum greinum, ekki síst félags-
vísindum. Ég er ekki að mæla með því að menn yfirgefi sagn-
fræðilega frásagnaraðferð — ég held einmitt það sé ein ástæð-
an fyrir hnignun hagsögunnar í Bandaríkjunum og víðar —
heldur að menn læri af öðrum greinum og leggi meiri áherslu
á greinandi sagnfræði en verið hefur.

Hvað hefur komið þér mest á óvart í rannsóknum þínum
á íslenskri hagsögu?

Ég er að sjálfsögðu mest með hugann við síðustu bók mína,
Hagvöxt og iðnvæðing. Ég var spenntur að sjá hvernig Íslend-
ingar kæmu út í samanburði við önnur Evrópulönd varðandi
þjóðarframleiðslu á mann, sem er ein af lykilstærðunum í lífs-
kjaramælingum. Ég vissi þetta eiginlega ekki fyrr en alveg und-
ir lok rannsóknarinnar. Ég var satt að segja hissa á því hversu lít-
il þjóðarframleiðslan var á Íslandi á seinni hluta 19. aldar. Við
vitum að Ísland var vanþróað land, tæknin á steinaldarstigi og að
hér var stundaður frumstæður búskapur. En ég gerði ekki ráð
fyrir því að munurinn væri svona mikill vegna þess að stór hluti
íbúa annars staðar á Norðurlöndum bjó einnig við mikla fátækt
og frumstæð lífsskilyrði. Það er að sjálfsögðu nokkur óvissa í
þessum þjóðhagsreikningum, en samt sem áður gefa þeir grófa
hugmynd um efnahagsástandið. Samkvæmt þeim var Ísland fá-
tækasta land Vestur-Evrópu árið 1870 og þjóðarframleiðsla svip-
uð því sem gerðist í Suður- og Austur-Evrópu. Þjóðarframleiðsla
á mann er næstum því tvöfalt meiri í Danmörku. Þegar Ísland
komst á stig örs hagvaxtar um 1890 þá fer það að draga önnur
lönd uppi allt til fyrri heimsstyrjaldar. Á tímabilinu 1914–1938
er hagvöxtur hins vegar minni en að meðaltali í Vestur-Evrópu. 
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Það kom mér líka á óvart, þó ekki eins mikið, hversu gríð-
arlegur hagvöxtur var á árum síðari heimsstyrjaldar en þá
verður einhver mesta breyting á lífskjörum Íslendinga sem um
getur. Þá var hagvöxtur hvergi meiri í Evrópu eða 9–10% að
meðaltali tímabilið 1938–1945. Íslendingar voru komnir í hóp
ríkustu þjóða heims. Að vísu veittist okkur erfitt að halda
þessari stöðu á næstu áratugum en það er önnur saga. Nú hafa
Íslendingar verið um nokkurt skeið í hópi tíu ríkustu þjóða
heims, mælt í þjóðarframleiðslu á mann. Að skýra hvernig Ís-
lendingar náðu þessu lífskjarastigi er eitt af mikilvægstu verk-
efnum í hagsögu okkar.

Á þessum áratug hafa stjórnvöld tekið efnahagsmál fastari
tökum en nokkurn tíma áður, fyrirtæki sýna meiri hagnað
en nokkru sinni fyrr og lífskjör almennings hafa batnað til
muna. Finnst þér að allt þetta hafi glætt áhuga almennings
á hagsögu og hagstjórnun?

Síðustu fimm ár hefur verið góðæri en ég sé ekki að batnandi
þjóðarhagur hafi beinlínis verið lyftistöng fyrir hagsöguna eða
sagnfræðina yfirleitt. Þvert á móti virðist aðsókn að sagnfræði
vaxa í öfugu hlutfalli við þjóðarframleiðslu, hvernig sem á því
stendur. En ég held að hagsagan njóti almennt góðs af landlæg-
um áhuga á efnahagsmálum. Íslendingar eru hreint út sagt gagn-
teknir af efnahagsmálunum og geta rætt um þau þindarlaust.

Sagnir 1999
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Svo skal böl bæta
–Tildrög áfengisbannsins á Íslandi

Árið 1908 var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu að koma á
áfengisbanni á Íslandi. Ári síðar voru lög afgreidd frá Alþingi
sem bönnuðu innflutning á áfengi frá og með árinu 1912 og sölu

þess í landinu frá og með 1915. Lög þessi endurspegluðu þá miklu við-
horfsbreytingu sem hafði orðið í garð áfengra drykkja og var róttæk til-
raun til að skapa áfengislaust samfélag á Íslandi. Þróun áfengismála á
Íslandi var í nánum tengslum við þróun annars staðar á Vesturlöndum
þar sem víða voru gerðar tilraunir til þess að ná taumhaldi á drykkju-
venjum og drykkjusiðum.

Sigurður Már Jóhannesson
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Tendrun bindindishugsjónar
Undir lok 18. aldar fór að gæta aukinnar andúðar í garð
áfengra drykkja. Vísir í þá átt kom einna fyrst fram í Banda-
ríkjunum og sást m.a. í því að ýmis trúarsamfélög fóru að taka
harðari afstöðu gegn neyslu þeirra.1 Fyrir þann tíma hafði
neysla áfengis ekki aðeins verið viðurkennd, laga- og siðferð-
islega,2 heldur var áfengi einnig talið hversdagslegur hluti hins
daglega lífs og mikilvægur þáttur í mataræði manna.3 En við
tóku ný og gagnrýnni viðhorf um áfengisneyslu þar sem
áfengi var m.a. álitið ógna röð og reglu samfélaga.4

Sú viðhorfsbreyting sem átti sér stað í garð áfengra drykkja
á Vesturlöndum á 18. og 19. öld má fyrst og fremst rekja til
þeirra þjóðfélagsbreytinga sem gengu í garð. Iðn- og mark-
aðsvæðing ásamt aukinni áherslu á veraldlegan þankagang
setti hefðbundna þjóðfélagsskipan
úr skorðum. Hinir ýmsu fylgifiskar
þessara breytinga s.s. þéttbýlis-
myndun, fólksfjölgun og breyttir
atvinnuhættir sköpuðu glundroða
og þá ekki síst í hinum ört stækk-
andi borgum. Sú þróun jók á
áhyggjur manna af ýmsum samfé-
lagslegum meinum s.s. fátækt,
glæpum, sjúkdómum, ofbeldi og
drykkjuskap. Til að sporna gegn
þessum nýju aðstæðum tóku að
skjóta rótum ýmsar framfara- og
umbótahreyfingar sem höfðu það
að markmiði að lagfæra allt það
ástand sem þótti slæmt í þjóðfélag-
inu. Bindindisumbætur urðu þegar
fram liðu stundir eitt vinsælasta
baráttumálið enda var drykkjuskapur álitinn undirrót annarra
þjóðfélagsmeina.5

Bindindishugsjóninni óx smám saman ásmegin og í upp-
hafi 19. aldar varð fyrsti vísir að öflugri bindindishreyfingu að
veruleika. Fyrsta bindindisfélaginu var komið á fót í Saratoga
í New York 1808 og annað í Massachusetts fylgdi í kjölfarið
árið 1813.6 Aðeins tuttugu árum síðar höfðu um 6000 bindind-
isfélög verið stofnuð í Bandaríkjunum sem höfðu innan sinna
vébanda um eina milljón félagsmenn.7

Bindindishugsjónin 
nemur land á Íslandi

Hin mikla bindindisvakning í Bandaríkjunum barst snemma
til Evrópu. Heimildir eru fyrir bindindistilraunum árið 1817 á
Írlandi8 og 1819 í Svíþjóð9 en almennt er þó talað um að fyrstu
bindindisfélögin í Evrópu hafi verið sett á stofn á Bret-
landseyjum árið 1829.10

Um þessar mundir blés mikill framfara- og umbótaandi um
Evrópu og voru íslenskir menntamenn í Kaupmannahöfn í
miðri hringiðu þeirra. Þess var ekki langt að bíða að þeir tækju
bindindishugsjónina upp á sína arma. Í 1. árgangi Fjölnis árið
1835 var bindindishugmyndin reifuð í fyrsta skipti í íslensku
tímariti. Sagt er í greininni að „[m]ettun eintómra holdlegra
tilhnegínga mínkar ár frá ári, og þeir sem ekki hugsa um ann-

að, eru lítils metnir hjá siðuðum þjóðum. Stór félög hafa nú í
ímsum löndum afsvarið brennivín og aðra þessháttar drikki,
og tekist að halda það.“11

Þó var umræðan um neyslu áfengra drykkja ekki ný af nál-
inni á Íslandi enda bendir ýmislegt til þess að töluverður
drykkjuskapur hafi tíðkast í landinu í gegnum aldirnar. Lýður
Björnsson sagnfræðingur hefur t.a.m. bent á að óhóf lands-
manna hafi oft á tíðum verið ráðamönnum mikið áhyggju-
efni.12 Til að mynda var því beint til hreppstjóra í nóvember
1809 í „hreppstjóra-instrúxinu“, einskonar leiðarvísir í emb-
ættisfærslum, að þeir gæfu „nákvæmlega gaum að yfirsjónum
og óreglu, sem á helgidögum fremjast, með drykkjuslarki,
ryskíngum, mælgi eða hávaða í kirkjum eða við þær, og ákæri
til sekta, ... [og] sömuleiðis [við] ofdrykkju altarisgaungu-
fólks.“13 En afskipti íslenskra yfirvalda bar þess þó frekar

merki að vera smásmuguleg forræð-
ishyggja íslenskra ráðamanna14

fremur en að um einlægan umbóta-
vilja í áfengismálum hafi verið að
ræða. 

Sú bindindisumræða sem fór af
stað með Fjölnismönnum um miðj-
an 4. áratug 19. aldar hafði greini-
lega annan og meiri aflvaka. Í Fjölni
er vitnað til stofnunar erlendra bind-
indisfélaga. Bendir það til þess að
þeir Íslendingar sem staddir voru í
Kaupmannahöfn á þessum tíma hafi
komist í nána snertingu við þær
bindindishugmyndir sem voru í vax-
andi mæli að ná fótfestu í Evrópu.
Fréttir af amerísku bindindishreyf-
ingunni birtust t.a.m. í dönskum

blöðum árið 1830 og höfuðrit hennar var gefið út á dönsku í
2000 eintökum árið 1841 og dreift um Danmörku, Noreg og
Ísland. Fyrsta hófsemdarfélagið í Danmörku var stofnað 1840
í Holstenborg og fyrsta félagið í Kaupmannahöfn 1843.15

Fyrsta íslenska bindindisfélagið var stofnað í Kaupmanna-
höfn þann 9. september 1843 að undirlagi Fjölnismanna.
Stofnfélagar voru sjö en ári síðar voru meðlimir félagsins
orðnir 20. Fjölnismenn höfðu einlægan vilja til að breiða hug-
sjónina til Íslands og sendu þangað bréf í því tilliti, dagsett 26.
september 1843, þar sem Íslendingar voru hvattir til að ganga
í félagið.16 Þeir segja slík félög mjög til þurftar og fullyrða að
hvergi sé jafnbrýn nauðsyn til þess og á Íslandi,

því bæði er landið ... fátækt ... og þó er hitt þjóðinni enn
meira niðurdrep, að deyða og ónýta með þessu eitri og
ólyfjani svo mikinn andlegan og líkamlegan krapt margra
góðra manna, þar sem aldrei hefur verið jafnmikil nauðsyn
og nú, að verja öllu því góðu, sem í voru valdi stendur, til
heilla og framfara fósturjörðu vorri og sjálfum oss.17

Töluverð bindindisvakning virðist hafa orðið hjá íslenskum
mönnum í Kaupmannahöfn á þessum árum. Sama ár og bind-
indisfélagið í Kaupmannahöfn var stofnað ritar Jón Hjaltalín,
síðar landlæknir, grein í Ný félagsrit „Um brennivíns of-
drykkju“, þar sem farið er hörðum orðum um skaðsemi
áfengra drykkja, drykkjuskap á Íslandi og að lokum eru lands-
menn hvattir í bindindi með velferð þjóðarinnar að leiðar-
ljósi.18 Árið eftir birtist grein í Fjölni, „Um bindindis-fjelög“
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Þó var umræðan um neyslu
áfengra drykkja ekki ný af nál-
inni á Íslandi enda bendir ýmis-
legt til þess að töluverður
drykkjuskapur hafi tíðkast í
landinu í gegnum aldirnar. Lýð-
ur Björnsson sagnfræðingur
hefur t.a.m. bent á að óhóf
landsmanna hafi oft á tíðum
verið ráðamönnum mikið
áhyggjuefni
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þar sem sagt er frá stofnun íslenska bindindisfélagsins ásamt
því að saga bindindishreyfingarinnar, bæði í Ameríku og Evr-
ópu er rakin og birtur er kafli úr sögu amerísku bindindis-
hreyfingarinnar.19 Jón Sigurðsson hælir einnig slíkum félags-
skap í grein sinni, „Um félagsskap og samtök“, árið 1844 og
segir „slík félög styrkja heilbrigði manna og gott siðferði,
auka iðjusemi og hagsældir meðal alþýðu og efla alla atvinnu-
vegu og framkvæmdir, enar meiri og minni.“20

Boðsbréf það sem sent var til Íslands virðist hafa haft tölu-
verð áhrif. Þó má sjá á bréfinu að þegar hafi örlað á starfsemi
hófsemdarfélaga í landinu.21 Um eitt hundruð eintök af sögu
amerísku bindindishreyfingarinnar höfðu borist til landsins
árið 1841 eða 1842 og án efa hefur það undirbúið jarðveginn
fyrir stofnun bindindisfélaga.22 Í 7. árgangi Fjölnis árið 1843

kom fram mikil ánægja með við-
tökur og er tilgreint að bindindis-
félög hafi verið stofnuð nánast
um allt land.23 Árið eftir er birt
skýrsla í blaðinu þar sem fram
kemur að a.m.k. 102 einstakling-
ar hafi gengið í lög við félagið.24

Bindindi festir 
rætur á Íslandi
Bindindisfélög döfnuðu á 5. ára-
tug 19. aldar en þó urðu félags-
menn aldrei fleiri en 800. Upp úr
1850 fór bindindisáhugi að kulna
og félögin voru lögð niður eitt af
öðru.25 Ýmsar skýringar eru á
minnkandi áhuga og m.a. hefur
verið bent á að bindindishugsjón-
in náði ekki til íslenskrar alþýðu
á þessu tímabili. Einnig hefur

verið bent á að almennt skipulagsleysi íslensku félaganna hafi
orðið þeim að falli.26 Það eru ekki ólíklegar skýringar enda var
erfitt að halda uppi samtökum í jafn strjálbýlu landi og Ísland
var á þessum tíma.

Bindindishugmyndir lágu að mestu í dvala næstu tvo ára-
tugina. En á 8. áratug aldarinnar tók að bera á þeim á nýjan
leik. Árið 1876 var stofnað bindindis- og lestrarfélag Saurbæ-
inga í Dalasýslu.27 Ári síðar birtist í Ísafold frétt um að hreyf-
ing væri komin á bindindisstarf í landinu og á stöku stað hafi
bindindisfélög verið stofnuð, t.a.m. á Norðfirði að undirlagi
sér Magnúsar Jónssonar á Skorrastað.28 Samkvæmt blaðinu
Skuld voru 11 bindindisfélög starfandi í landinu árið 187829 og
árið 1884 er talið að bindindisfélög hafi verið orðin a.m.k. 20
með um 1200 félagsmenn á sínum snærum.30

Eflaust er hægt að finna þó
nokkrar ástæður fyrir því að
bindindisáhugi fór vaxandi á nýj-
an leik. Umræðan um bindindis-
mál erlendis færðist í aukana á
þessu tímabili og afstaða til
neyslu áfengis fór harðnandi.
Áfengisbanni hafði t.a.m verið
komið á í nokkrum fylkjum
Bandaríkjanna á 6. áratug aldar-
innar.31 Íslendingar hafa eflaust
fengið nasaþef af þessari þróun
og það hvatt þá til dáða. En
einnig er hægt að tengja vaxandi
bindindisáhuga hér á landi þeirri
kreppu sem landbúnaðarsamfé-
lagið íslenska stefndi í. Sýnt hef-
ur verið fram á að sveitir landsins
báru ekki þá fólksfjölgun sem átti
sér stað og fólk tók að streyma að
sjávarsíðunni. Þessi þróun vakti
ugg hjá landsmönnum og stöðug-
ur ótti var við að þurrabúðarfólk-

Góðtemplarareglan naut frá upphafi mikillar lýðhylli enda oft á tíðum 
fyrsti vísir að félagsstarfi í landinu.

Björn Jónsson ritstjóri Ísafoldar og ráðherra 1909-11 var einn af forvígismönnum Góðtemplara-
reglunnar. Hér talar hann á útifundi í porti barnaskólans í Reykjavík um sambandslagamálið. Á
sama tíma var baráttan fyrir áfengisbanni að ná hámarki og Góðtemplarar bjuggu sig fyrir þjóðar-
atkvæðagreiðsluna af fullum krafti.
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ið myndi á endanum flosna upp og lenda aftur á sveitunum.32

Margar þær greinar sem skrifaðar eru um bindindismál á þess-
um tíma bera þess glöggt merki. Árið 1885 ritar Hans J. G.
Schierbeck landlæknir grein í Ísafold þar sem hann segir út-
rýmingu „drykkjuskap[ar] ... eitthvert mikilvægasta nauð-
synjarmál lands og lýða á síðari tímum ... af því, að drykkju-
skapurinn bakar þjóðfjelaginu feykilegt tjón, þar sem hann er
einhver hin dýpsta undirrót fátæktarinnar.“ Hann bætti við að
ein helsta afleiðing misnotkunar áfengis væri sú að „ofþyngja
þjóðfjelaginu stórkostleg fátæktraútsvör, en það er opt að
drykkjumaðurinn lendir á sveitinni með allt hyski sitt.“33 Sama
ár birtist grein í Þjóðólfi þar sem tekið var í sama streng:
„[Þ]að er ein orsök, sem ég held eigi mikinn þátt í sveitar-
þyngslum vorum, sér í lagi í kaupstöðum og sjóplássum, og
sem ekki hefir verið ritað mikið um í blöðum í seinni tíð; það
er ofdrykkjan; henni þyrfti löggjafarvald vort að stemma stigu
fyrir.“34

En helsti aflvaki bindindishugmynda kom þó enn erlendis
frá. Árið 1884 varð tímamótaviðburður í bindindisbaráttu á Ís-
landi en þá nam hér land International Orders of Good Templ-
ars. Með tilkomu hreyfingarinnar tengdist bindindisstarf á Ís-
landi alþjóðlegum straumum nánum böndum. 

Góðtemplarareglan var alþjóðleg hreyfing sett á stofn í
New York fylki í Bandaríkjunum árið 1851.35 Útbreiðsla Regl-
unnar var mjög ör og 1869 voru meðlimir hennar um 400 þús-
und.36 Á 7. og 8. áratug aldarinnar nam Reglan land utan N-
Ameríku og árið 1875, þegar hróður hennar stóð sem hæst, er
talið að meðlimir hennar hafi verið um 735 þúsund.37 Til Ís-
lands barst Reglan frá Noregi. Fyrsta stúkan var stofnuð á Ak-
ureyri í janúar 1884. Reglan festi sig skjótt í sessi í landinu og
í júní 1886 var íslensk stórstúka stofnuð, en þá voru starfandi
14 stúkur í landinu með 542 félagsmenn innan sinna raða.38

Tilkoma Góðtemplarareglunnar hafði gífurleg áhrif á allt
bindindisstarf á Íslandi. Reglan ávann sér snemma hylli ís-
lenskrar alþýðu og leysti bindindisfélögin fljótlega af hólmi
sem helsti vettvangur bindindismála. Náið samstarf stúknanna
undir stjórn stórstúkunnar skilaði sér í kröftugra starfi og inn-
an skamms var Reglan orðin mjög áhrifamikill þrýstihópur.
Innan hennar störfuðu auk þess margir valdamiklir og þjóð-
kunnir einstaklingar s.s. Jón Ólafsson ritstjóri og skáld, Ind-
riði Einarsson skrifstofustjóri, Guðmundur Björnsson land-
læknir og Björn Jónsson ritstjóri Ísafoldar og ráðherra á árun-
um 1909-11.39 Það hefur án efa greitt götu hreyfingarinnar hér
á landi.

Kenningar og hugmyndir 
bindindissinna á Íslandi

Líkt og annars staðar voru hinar skaðlegu afleiðingar drykkju-
skapar íslenskum bindindissinnum ofarlega í huga. Fyrst og
fremst var lögð á það áhersla að ofdrykkja væri siðferðislega
röng. Í grein sinni „Um brennivíns ofdrykkju“ frá 1843 gagn-
rýnir Jón Hjaltalín læknir landa sína og segir þá taka brenni-
vínið fram yfir brýnustu lífsnauðsynjar.40 Ill dæmi ofdrykkj-
unnar má finna víða segir hann, 

bæði í kaupstöðum og fiskiverum, á þíngum, í réttum, við
kirkjur og annarstaðar, svo að fyrir laungu mætti þykja mál
komið til að stökkva þessum ófögnuði úr landi, áður enn
hann gjörir meira að verkum og gjörspillir allri þjóðinni.“
Og hann bætir við að í „hinum stærri verzlunarstöðum
kemur varla sá dagur, að ekki megi sjá fyllisvínin ráfa fram
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„Morguninn eftir kvöldið áður.“ Drykkjumaður vaknar til lífsins eftir erfiða nótt.
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og aptur, og fara búð úr búð til
að sníkja út brennivín, þángað
til þeir velta útaf og geta enga
björg sér veitt.41

Því var haldið fram að slíkt háttar-
lag væri þjóðfélögum til einbers
skaða og að þeir sem lögðust í
drykkjuskap yrðu „iðjuleysingjar,
fátæklingar, lausungarmenn og
mannlegu fjelagi til einberra
þyngsla.“42 Slík rök vógu án efa
þungt á metunum í íslensku sam-
félagi þar sem helsta félagslega
viðfangsefni sveitastjórna var
framfærsla fátækra43 og landlægur
ótti var við sveitaþyngsli. Jón
Thorstensen landlæknir benti t.d. á
árið 1847 að „í þeim hreppum,
hvar mikill drykkjuskapur á heima
... hvílíkur vesældómur, fátækt og
ómennsku honum er samfara, því
mest sveitarþýngsli og flestir þurfamenn eru þar, sem drykkju-
skapur er algeingstur ...“44 Og tæpum fjörtíu árum síðar hélt
annar landlæknir, Hans J. G. Schierbeck, sömu rökum á lofti.
Hann benti á að ein helsta afleiðing misnotkunar áfengis væri
sú að „ofþyngja þjóðfjelaginu stórkostleg fátæktarútsvör, en
það er opt að drykkjumaðurinn lendir á sveitinni með allt
hyski sitt.“45 Af þessu má sjá að ástand landsmála hafði tölu-
verð áhrif á vaxandi bindindisáhuga þegar leið á 19. öld.

Eins og annars staðar snerust bindindisumbætur á Íslandi
um að bæta siðferðiskennd þjóðarinnar. En samfara áhersl-
unni á siðferðisumbætur áttu framfarir í vísindum, einkum
nýjar kenningar í læknavísindum, eftir að reynast bindind-
issinnum notadrjúgar í baráttunni. Hugmynd um að það atferli
að missa stjórn á líkama sínum og vitund væri sjúkdómur
vaknaði seint á 18. öld. Árið 1785 gaf bandaríski læknirinn
Benjamin Rush út bókina Inquiry into the Effects of Ardent
Spirits Upon the Body and Mind þar sem hann lýsti áhrifum
áfengis á kerfisbundinn og vísindalegan hátt og sýndi fram á
hvernig krónísk drykkja leiddi til sjúkdómsástands. Að hans
mati var neysla áfengis ekki óeðlileg en mikil drykkja leiddi
smám saman til sjúkdómsástands þar sem drykkjumaðurinn
hefði ekki lengur stjórn á drykkju sinni og væri því ánetjað-
ur.46

Bindindissinnar tóku þessa sjúkdómsskilgreiningu upp á
arma sína en notuðu eftir sínu höfði. Þó að skilgreiningin hafi
ekki verið metin á gagnrýnan hátt eða sem vísindaleg stað-
reynd færðu Rush og aðrir bindindissinnaðir læknar bindind-
ishreyfingunni öflugt vopn í hendurnar og „Ölvun er sjúk-
dómur“ varð vinsælt og áhrifamikið slagorð í baráttunni gegn
áfengi.47 Sú var raunin með íslenska lækna og aðra sem fjöll-
uðu um skaðsemi áfengis út frá sjónarhorni læknisfræðinnar.
Fyrst í stað var lítið fjallað um ánetjun áfengis sem sjúkdóm.
Þess í stað var einkum fjallað um þau skaðlegu áhrif sem
neysla þess hafði í för með sér. Jón Hjaltalín vitnaði t.a.m. í
erlenda starfsbræður sína í grein sinni um „Um brennivíns of-
drykkju“ frá árinu 1843 og sagði marga þeirra hafa

tekið eptir því víða um lönd, að drykkjumönnum öðrum

fremur er hætt við að fá krabbamein, og að þau eru almenn-
ust í drykkjumanna ættum. Þá veldur og ofdrykkjan öðrum
kvillum, sem nú eru farnir að verða býsna almennir á Ís-
landi, tel eg þartil lifrarveiki, sullaveiki, vatnssýki og slög
... Um holdsveiki er það að segja, að ekkert æsir hana fram-
ar enn brennivín, og mörgum holdsveikum mun það hafa
riðið að fullu ... Sárasóttir allar og hörundskvillar vesna
einnig svo við öll ölfaung, að ekki þykir læknum fært að
eiga við kvilla þessa nema sjúklíngar forðist brennivín og
aðra áfenga drykki.48

Sams konar hugmyndir koma fram í hugvekju Jón
Thorstensen landlæknis frá árinu 1847. Hann benti t.d. á að
drykkjumenn ættu á hættu að fá hin svokallaða brennivíns-
feber eða delirium tremens sem lýsti sér í því að

hendur þeirra eru sískjálfandi, svo þegar þeir ætla að taka
hendinni til einhvers, ná þeir því ekki, því þeir geta ekki
haft nokkra handa-stjórn; þeir sjá allrahanda ofsjónir, orma
og skriðkvikindi, hvar eingin eru; þeir þykjast líka stundum
sjá djöfla, sem sitji um að ná þeim og kvelja þá, og eru óg-
urlega hræddir við þá; svo fylgir og svefnleysi þessum
sjúkdómi og allskonar órósemi; fá margir hann hvað eptir
annað seinustu ár æfinnar, en flestir þeir, er fá hann opt,
deyja um síðir úr honum.49

Á seinni hluta 19. aldar var fullyrðingin „áfengi er eitur“
mjög áberandi í baráttu bindindissinna sem bentu á rannsókn-
ir lækna og annarra raunvísindamanna því til stuðnings.50 Til
að mynda bentu dönsku bindindismennirnir Michael Larsen
læknir og Hermann Trier uppeldisfræðingur í bók sinni, Um
áfengi og áhrif þess, sem kom út í íslenskri þýðingu árið 1895,
að áfengi hefði skaðleg áhrif á hjartavöðva, æðakerfið, lung-
un, lifrina, nýrun og fjölda annarra líffæra en þó einkum á
heila, mænu og taugar sem kæmi fram í heilabilun og tauga-
veikindum s.s. delerium tremes, heilablóðfalli og flogaveiki.51

Þegar þarna var komið við sögu voru útlistanir á skaðlegum
einkennum ofrykkjunnar ekki aðeins orðnar flóknari og fræði-
legri heldur kom einnig fram í auknum mæli sú skoðun að
óhófleg áfengisneysla væri sjúkdómur í sjálfu sér, líkt og

Ungtemplarar í göngu í Vonarstræti. Æskulýðsstarf var stór þáttur í starfsemi 
Góðtemplarareglunnar enda átti að ala ungmenni landsins upp í bindindi.
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Benjamin Rush hafði fært rök fyrir 1785. Magnús Jónsson
hafði t.a.m. eftir enska lækninum Richardson að áfengisnautn
væri sjúkdómur andlegs eðlis þar sem menn væru „fallnir fyr-
ir lönguninni [í vín] og orðnir þrælar hennar ...“ Orsök sjúk-
dómsins sagði hann að mætti finna í því að vissir „taugastofn-
ar heilans eru laskaðir hjá þessum mönnum af alkhólseitr-
inu...“52

Afstaða til áfengis harðnar
Þó að Fjölnismenn og fleiri sem skrifuðu um bindindismál
hafi álitið algert bindindi vænlegra til árangurs þá voru þeir
ekki tilbúnir til að fara út í baráttu fyrir algerri útrýmingu
áfengisnautnar.53 Þegar bindindismál komust aftur í hámæli
um 1870 einkenndist bindindisumræðan af harðnandi afstöðu.
Með Góðtemplarareglunni færðist baráttan einnig á nýjan
vettvang. Sú krafa leit dagsins ljós að löggjafarvaldið ætti að
stemma stigum við drykkjuskap í landinu.54 Með áfengisbanni
vildu bannmenn að komið yrði í veg fyrir framboð á áfengi
þannig að hægt væri að hindra að einstaklingar lentu í klóm
þess. Í breyttum áherslum í bindindisbaráttunni fólst sú skoð-
un að einstaklingar gætu ekki stjórnað eigin forlögum og hætt
sjálfviljugir áfengisneyslu. Til að koma í veg fyrir misnotkun
áfengis varð að komast að rótum vandans og í því skyni var
því haldið fram að „svo lengi sem sala og nautn áfengra
drykkja er til, svo lengi verður til drykkjuskapur og drykkju-
menn ...“55

Sóknin inn á löggjafarsviðið endurspeglaði áherslur í bind-
indismálum erlendis, en nú átti að útrýma áfengisneyslu með
öllum tiltækum ráðum. Harðari barátta lýsti sér til dæmis í því
að öll neysla á áfengi var talin skaðleg. Með öðrum orðum,
hófsemdarneysla var ekki lengur þoluð af „sönnum bindindis-
mönnum.” Í grein sem skrifuð er 1878 af nokkrum bindindis-
mönnum segir til dæmis að það sé, 

hin daglega brúkun áfengra drykkja, er menn tíðka, annað-
hvort í því skyni að skemmta sjer eða öðrum, eða næra og
styrkja líkamann sem með hverri annari fæðu ... sem bind-
indið neitar. Það er hún, hversu lítil sem hún er, sem er
óhóf, sem stríðir á móti lögum náttúrunnar og á móti Guðs
orði ...56

Bindindismenn lögðu áherslu á að enginn væri óhultur fyrir
hættum áfengisnautnarinnar nema í fullkomnu bindindi.57 Hörð
hríð var gerð að hófdrykkjunni og á Alþingi árið 1895 sagði
Guðlaugur Guðmundsson að, „ætti maður ... nokkurn greinar-
mun að gjöra á hóflegum og hneykslanlegum drykkjuskap frá
sjónarmiði bindindismanna, þá verður maður að segja, að hóf-
drykkjan er skaðlegri, að því leyti sem hún er eptirdæmi, en of-
drykkjan viðvörun.“58

Árið 1888 samþykktu Góðtemplarar að hefja baráttu fyrir
áfengisbanni. Á stórstúkuþingi var framkvæmdanefnd falið að
semja frumvarp til laga „er leggi algjört bann fyrir aðflutning og
sölu áfengra drykkja, og gjöra ráðstafanir til þess, að það verði
borið upp á næsta alþingi.“59 Lítið fór fyrir baráttu fyrir algjöru
banni fyrst í stað en Reglan einbeitti sér að smærri áföngum.
Reglufélagar voru sammála um markmiðið en talsvert var deilt
um leiðina að því. Þeir hæglátari töldu að ná ætti markmiðinu í
tveimur skrefum: Fyrst ætti að stefna að vínsölubanni, svo full-
komnu banni. Aðrir vildu láta kné fylgja kviði og taka stefnuna

strax á aðflutningsbann og þannig koma á algjöru banni.60 Á
stórstúkuþingi árið 1903 varð algert áfengisbann ofan á og
templarar sameinuðust um að gera aðflutningsbann að megin-
verkefni Reglunnar.61 Sama ár tókst Þórði Thoroddsen þing-
manni Framfaraflokksins sem þá var stórtemplari að koma
bannlagafrumvarpi inn á Alþingi en vegna þess hve seint málið
kom fram var það aldrei tekið á dagskrá.62 Á þingi árið 1905 var
önnur atlaga gerð en þingheimur var enn ekki tilbúinn til að sam-
þykkja það að svo stöddu. Þó voru margir þingmanna fylgjandi
frumvarpinu og tókst templurum að fá því framgengt að efnt
yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið samfara alþingiskosn-
ingum 1908.63

Þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram á sama tíma og hart var
barist um sambandslagauppkastið en þrátt fyrir það tókst templ-
urum einnig að beina sjónum almennings að bannmálinu með
öflugri starfsemi, miklum blaðaskrifum og dreifingu flugrita.64

Af rétt ríflega 8000 gildum atkvæðum greiddu 4850 með banni
en 3218 á móti.65 Rétt rúmlega 2/3 hluti kjósenda voru hlynntir
áfengisbanni og templarar voru bjartsýnir og þrýstu á þingmenn
að bregðast ekki vilja þeirra. Þeir hótuðu þeim stuttri þingævi
sem ekki greiddu atkvæði sitt með frumvarpinu: „Hver þing-
maður úr kjördæmi, þar sem meiri hluti hefir verið með lögun-
um, verður að samþykkja þau ... ef hann ætlar sér nokkra
þingævi ...“ ef ekki „verður honum blásið burtu ...“66

Áfengisbann samþykkt á Íslandi
Eftir harðar umræður staðfesti Alþingi Íslendinga vilja þjóðar-
innar og lög um áfengisbann var samþykkt með 8 atkvæðum
gegn 5 í efri deild og 18 gegn 6 í neðri deild árið 1909.67 Templ-
arar og aðrir þeir sem voru fylgjandi banni höfðu sigrað. Með
lögunum var öll meðferð áfengis gerð ólögleg á Íslandi frá og
með árinu 1915 og brot gegn þeim gat varðað háum sektum og
jafnvel fangelsi.68 Ómæld vinna hafði verið lögð í að knýja fram
sigurinn. Á fyrstu árum aldarinnar hafði félögum Góðtemplara-
reglunnar fjölgað jafnt og þétt og um það leyti sem þjóðarat-
kvæðagreiðslan fór fram voru templarar rúmlega 6600, eða tæp-
lega 8% þjóðarinnar.69 Reglan beitti samtakamætti sínum óspart.
Af þeim sökum var hún það öflugur þrýstihópur að nær ógerlegt
var fyrir þingmenn og aðra að sniðganga hana. Fyrir kosningar
1904 lögðu templarar til að mynda spurningalista fyrir þing-
mannsefni, þar sem þeir voru meðal annars spurðir um afstöðu
til aðflutningsbanns og viðhorf til Góðtemplarareglunnar. Út frá
svörum þeirra „leiðbeindi” Reglan fylgismönnum sínum um
hvern ætti að kjósa.70 Í baráttu sinni létu templarar einskis
ófreistað til að ná markmiði sínu og létu þá sem stóðu í veginum
fá það óþvegið. Til að mynda kvartaði Magnús Einarsson dýra-
læknir, einn eindregnasti andstæðingur bannlaganna, undan
templurum og sagði að „andstæðingar aðflutningsbannsins hafa
í augum þeirra og allra lítthugsandi manna orðið fyrir því ámæli,
að þeir væru talsmenn drykkjuskaparins og því hreinir vargar í
vjeum.“71 Gegn slíkum málflutningi áttu andstæðingar bannsins
engin svör. Þeir voru veikir og óskipulagðir á meðan að bann-
sinnar voru sterkir og skipulagðir. Það var ekki fyrr en eftir þjóð-
aratkvæðagreiðsluna að andstæðingar fóru að fylkja liði. En það
var of seint. Með mikilli baráttu og vel skipulögðu áróðursstríði
hafði Góðtemplarareglan og aðrir sem studdu bann snúið al-
menningsálitinu rækilega á sitt band. Ekkert gat komið í veg fyr-
ir að algert áfengisbann yrði að veruleika á Íslandi árið 1915.

Sagnir 1999
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„Skæðasta svikamylla
auðvaldsins“
– Orðrómur um gengisfellingu í upphafi árs 1933

Magnús Sveinn Helgason

Íupphafi árs 1933 gekk það fjöllunum
hærra í Reykjavík að í undirbúningi
væri gengisfelling krónunnar.  Al-

mannarómur kvað að í kjölfar gengisfell-
ingar dönsku krónunnar í janúarlok það
ár, hefði kviknað áhugi áhrifamanna allra
flokka á gengislækkun.  Ólafur Thors, for-
stjóri Kveldúlfs og formaður Félags Ís-
lenskra Botnvörpuskipaeigenda (F.Í.B),
var sagður róa öllum árum að gengislækk-
un.  Skyndilega beindist athygli alls al-
mennings að gengismálinu og gengisstefnu
stjórnvalda, sem ekki hafði komið til al-
mennrar umræðu síðan á þriðja áratugn-
um.1 Hugmyndir um að íslendingar tækju
upp sjálfstæða gengisstefnu heyrðust í
fyrsta sinn í mörg ár.2

Skoðanaskipti ársins 1933 eru óþekkt í
söguritun kreppuáranna. Hefðbundin
söguskoðun er að lítið sem ekkert hafi ver-
ið rætt um gengismálið fyrr en í lok ára-
tugarins, þegar hrun blasti við togaraút-
gerðinni.  Þetta viðhorf kemur meðal ann-
ars fram hjá Jóhannesi Nordal og Sigurði
Tómassyni í grein þeirra „Frá floti til
flots“, en þeir segja að þrátt fyrir gríðar-
lega efnahagsörðugleika hafi breyting á
genginu verið „lítið á dagskrá“, fyrr en
bundinn var endir á 14 ára tímabil stöðugs
gengis vorið 1939.3

Uppskipun úr Kveldúlfstogara í Reykjavíkurhöfn. Ef togaraflotinn hefði
verið stöðvaður, eins og botnvörpuskipaeigendur hótuðu, hefðu þúsundir
manna bæst í hóp atvinnuleysingja.



Sk��asta svikamylla au�valdsins

Gengisstefna Norðurlandaþjóðanna
og Íslendinga

Englandsbanki afnam gullinnlausn 21. september 1931. Í kjöl-
farið féll pundið mikið í verði, 15% fyrsta daginn, og í árslok
var lækkunin orðin 30%.4 Fjölmörg ríki felldu gengi gjaldmiðla
sinna í kjölfar Englendinga, þeirra á meðal Norðurlandaþjóð-
irnar. Gengisnefnd, sem lögum samkvæmt sá um gengisskrán-
ingu íslensku krónunnar, ákvað á fundi 2. október 1931 að
gengið skyldi óbreytt gagnvart pundi, 22,15 krónur. Ásgeir Ás-
geirsson fjármálaráðherra lagði áherslu á að gengisstefna
stjórnvalda hefði ekki breyst, enda var gripið til víðtækra að-
gerða til að koma í veg fyrir að gengi krónunnar raskaðist.5

Komið var á skilaskyldu erlends gjaldeyris sem öðrum en bönk-
unum var bannað að versla með og bankarnir hvattir til að veita
ekki gjaldeyri til innflutnings á „ónauðsynlegum varningi“.6

Á Norðurlöndunum var þróunin nokkuð önnur, því við af-
nám gullfótarins var þar tekin upp sjálfstæð gengisstefna.
Hagsmunir útflytjenda voru að gengið yrði lækkað, enda fást
við lægra gengi fleiri krónur fyrir gjaldeyri sem aflast. Sam-
keppnisstaða þeirra batnar á erlendum mörkuðum, samtímis
verður innlend framleiðsla hlutfallslega ódýrari en innflutn-
ingur. Í Danmörku og Noregi var kröfum um lægra gengi helst
haldið á lofti af bændum og samtökum þeirra. Víðtæk sátt
náðist um að afkoma atvinnuveganna ætti að ráða genginu, en
ekki hugmyndafræðilegar kennisetningar eða þjóðernislegur
metnaður. Stjórnvöld reyndu því ekki að ríghalda í ákveðið
verðgildi gjaldmiðlanna, þó komið væri í veg fyrir óeðlilega
mikið gengisfall.7 Gengi myntanna sveiflaðist nokkuð, en á
fyrri hluta árs 1933 staðfestust Norðurlandamyntirnar. Nýja
gengið jafngilti 10–20% gengisfalli gagnvart pundi, sé miðað

við jafngengi. Mynd I sýnir þessa þróun mjög vel. Efnahags-
líf á Norðurlöndunum tók að rétta úr kútnum, og því hljóðn-
uðu raddir um frekari gengislækkanir.8

Það er athyglisvert að um svipað leyti og gengismálið fór
af dagskrá á hinum Norðurlöndunum var umræðan hér á landi
rétt að hefjast. Gengisfelling dönsku krónunnar 31. janúar
virðist hafa vakið áhuga margra Íslendinga á gengismálinu,
því um miðjan febrúar mátti lesa í Reykjavíkurbréfi Morgun-
blaðsins að „[s]íðan danska krónan fjell um daginn hefir ver-
ið orðasveimur um það hjer í bænum, að lækka myndi gengi
íslensku krónunnar.“9

Er mark takandi á orðrómi?
Langsamlega mest var fjallað um yfirvofandi gengislækkun í
Alþýðublaðinu og ævinlega með vísan í „orðróm sem gekk um
bæinn“. Slíkar fréttir eru vitaskuld varasamar og óskynsam-
legt að álykta um skoðanir manna eða gerðir, sé ekki annað að
byggja á en frásögn pólitískra andstæðinga þeirra. Þá er að
vonum erfitt að rekja aðdraganda ákvörðunar sem aldrei var
tekin, þreifingar af því tagi sem hér er fjallað um skilja eftir
sig litlar heimildir.

Alþýðublaðið er þó ekki eitt til frásagnar. Fjöldi annarra
heimilda renna styrkum stoðum undir þá ályktun að hér hafi
meira verið á ferð en gróusaga. Björn Ólafsson, stórkaupmað-
ur og einn helsti talsmaður verslunstéttarinnar, skrifaði í Vísi
að öllum almenningi hefði verið kunnugt, að af „áhrifamönn-
um allra flokka“ hefði verið rætt um gengismálið af „fullri al-
vöru.“10 Í Verslunartíðindum kom einnig fram að í upphafi árs
gekk sá orðrómur „að á meðal ýmsra megandi stjórnmála-
manna“ væri það ríkjandi skoðun að gengislækkun væri
áhrifaríkasta leiðin út úr kreppunni.11 Bæði Verslunartíðindi og
Björn fullyrtu að miklu minna væri fjallað um málið í blöðun-
um en meðal almennings. 

Ríkjandi hugmyndir um hagfræði
En af hverju hafði gengismálið ekki verið rætt fram að þessu?
Ein ástæða var sú að samkvæmt klassískri hagfræði, sem
mjög var í tísku, voru viðskiptakreppur hluti af gangverki
efnahagslífsins og að markaðsöflin ein gætu unnið bug á
þeim. Til að auka eftirspurn og koma hjólum viðskiptalífsins
af stað varð verðlag að lækka, sérstaklega laun. Í lengstu lög
átti að forðast breytingar á verðgildi peninganna. Skrif Hall-
dórs Jónassonar, starfsmanns gengisnefndar, í Eimreiðinni
endurspegla þessi viðhorf. Hann var ötull talsmaður óbreyttr-
ar gengisstefnu: 

[hér] á bak við felst sú heilbrigða hugsun, að ein af frum-
skyldum eins ríkis sé sú, að ábyrgjast þjóðinni öruggan
fjárhagslegan samningsgrundvöll, sem ríkið eftir beztu
getu heldur föstum. Peningagengið er þar eitt aðalatriðið.
Ríkið getur mist á því tökin, en viljand raskar það ekki
stöðugu gengi, á þess að svíkja sinn aðal-tilgang.12

Ef verðhækkanir og launahækkanir urðu meiri í einu landi
en öðru, átti að leiðrétta það með verðhjöðnun í fyrra landinu.
Lægra verðlag gerði útflutning landsins samkeppnishæfari og
innlend framleiðsla stæði betur að vígi í samkeppni við inn-
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Mynd I. Gengi danskrar, norskrar og sænskrar krónu í bönkunum í
Reykjavík janúar 1931-desember 1934. Meðaltal mánaðargengis.
Heimild: Hagtíðindi 1932–1934.
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Þar sem gengi íslenskrar krónu hélst stöðugt gagnvart pundi á þessum
tíma sjást gengissveiflur norrænu myntanna vel á þessu línuriti. Gengi
finnska marksins sveiflaðist einnig mikið á þessum tíma. Vorið 1933
staðfestist það í gengi sem svaraði til 15% gengislækkunar gagnvart
pundi. Tvöfalt gengi, og svartur markaður með gjaldeyri í Finnlandi,
koma þó í veg fyrir að hægt sé að setja gengisþróun marksins inn á
þetta línurit.



una, litu svo á að gjaldeyrisskömmtun, og jafnvel innflutn-
ingshöft, væru skárri kostur en gengisfelling.

Barátta um launalækkun
Fyrstu ár kreppunnar einkenndust af harðvítugum átökum á
vinnumarkaði. Hámarki náðu þau árið 1932, sem nefnt hefur
verið „átakaárið mikla“.14 Frægast þeirra, og örlagaríkust,
voru slagsmál Reykjavíkurlögreglunnar við verkamenn og at-
vinnuleysingja í Templarasundi og nálægum götum þann 9.
nóvember 1932. Verkalýður bæjarins safnaðist saman til að
mótmæla tillögu Sjálfstæðismanna í bæjarstjórn um launa-
lækkun í atvinnubótavinnu bæjarins, sem verkamenn töldu
fyrstu atlöguna að almennri launalækkun. Lögreglu og mót-
mælendum lenti saman, og skemst er frá því að segja að
veraklýðshreyfingin sýndi með eftirminnilegum hætti að þó
hana skorti fylgi á þingi, væri styrkur hennar á götum bæjar-
ins nægur til að standa vörð um lífsafkomu og kjör verka-
manna. Ljóst var að launalækkun yrði ekki knúin í gegn með
góðu.15

Atvinnurekendur voru ekki í neinum vafa um styrk verka-
lýðshreyfingarinnar, og á þeim forsendum var gengisfellingu
hafnað: Gengislækkun kæmi ekki að neinum notum, því
vinnudeilur og kaupkröfur myndu fljótt éta upp ávinninginn.
Sömu menn og höfnuðu gengislækkun á þessum forsendum
voru því enn á þeirri skoðun að ráðast ætti að kjarna vandans
og lækka laun.16 Sérstaklega virðast það hafa verið kaupmenn
og innflytjendur, ásamt Morgunblaðinu og Vísi, sem héldu
uppi merkjum launalækkunarleiðarinnar á þessum forsendum.
Fjölmargir Sjálfstæðismenn virðast hins vegar hafa skilið að
laun yrðu alls ekki lækkuð og að finna yrði aðrar leiðir. Geng-
islækkun var ein af þeim.

Gengismálið í deiglunni
Fyrstu merki þess að gengisskráningin hafi verið til almennr-
ar umræðu er „bændafundur“ í Kjósarsýslu 7. janúar 1933.
Þar urðu miklar umræður um tillögu um að skora á ríkisstjórn-
ina að fella gengið. Þó tillagunni hafi verið hafnað sýnir þetta
að bændur voru farnir að ræða gengismálið sín í milli.17 Þá má
ráða af heimildum að einn leiðtoga Framsóknarflokksins,
Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra, var um þessar mundir
mjög fylgjandi því að gengi krónunnar yrði lækkað og fylgd-
ist náið með umræðum um gengismálið.18 Tryggvi virðist þó
ekki hafa beitt sér opinberlega fyrir gengislækkun fyrr en í
kosningum til Alþingis sumarið 1933.19

Þó bændur hafi rætt gengislækkun
voru skoðanir innan Framsóknarflokks-
ins mjög skiptar. Framkvæmdastjóri
Sambandsins Jón Árnason skrifaði grein
í Tímann í febrúar, skömmu fyrir flokks-
þing Framsóknarflokksins. Jón sagðist
hafa talað við „æðimarga bændur, sem
virðast hafa mikla trú á því, að verðfall
krónunnar sé eitt af helztu bjargráðum
landbúnaðarins í yfirstandandi erfiðleik-

um.“ Hann hélt því fram að þetta væri misskilningur, bændur
yrðu að hafa í huga hvað væri stéttinni allri fyrir bestu. Í heild
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flutning. Minni eftirspurn eftir innflutningi, og meiri útflutn-
ingur kæmu í veg fyrir gjaldeyrisskort. Hjól atvinnulífsins
tækju að snúast að nýju með aukinni framleiðslu. Fjölmargir
framsóknar- og sjálfstæðismanna trúðu á kennisetningar
klassískrar hagfræði og nauðsyn launa-
lækkunar.

Sé verðlag hins vegar ósveigjanlegt
niður á við versnar samkeppnisstaða og
innflutningur verður hlutfallslega ódýr-
ari. Að lokum leiðir þetta til gjaldeyris-
skorts. Við þær aðstæður geta stjórnvöld
gert tvennt: Takmarkað innflutning með
valdboði eða fellt gjaldeyrinn í verði.
Fyrri leiðin slær aðeins á gjaldeyrisskort-
inn, en sú síðari hefur einnig örvandi áhrif á útflutningsstarf-
semi.13 Halldór Jónasson og aðrir sem trúðu á fastgengisstefn-

Ólafur Thors (1892–1964)
Ólafur var framkvæmdastjóri Kveldúlfs hf., 1914-1939, stærsta
útgerðarfyrirtæki landsins. Hann var einnig formaður F.Í.B.
1918–1935, og formaður Sjálfstæðisflokksins 1934–1961. 1925 var
hann skipaður í gengisnefnd, og sat í henni þar til hún var lögð niður.
Ólafur barðist ötullega gegn hækkun krónunnar á þriðja áratugnum,
og fór ásamt Tryggva Þórhalssyni fremstur í flokki svonefndra
„stýfingarmanna“. Þegar gengið var fellt vorið 1939 var Ólafur einn
helsti talsmaður þess innan Sjálfstæðisflokksins. Sú afstaða aflaði
honum tímabundið töluverðra óvinsælda meðal margra
flokksmanna.

Halldór Jónasson og aðrir
sem trúðu á fastgengis-
stefnuna, litu svo á að gjald-
eyrisskömmtun, og jafnvel
innflutningshöft, væru skárri
kostur en gengisfelling.
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flytti landbúnaðurinn meira inn en út. Því myndi verðhækkun
innflutningsins vega upp verhækkun á útfluttum afurðum.20

Þessi rök áttu eftir að hljóma allan áratuginn, gengislækkun
var hafnað á þeim forsendum að hún skaðaði hagsmuni
bændastéttarinnar. Svo virðist einnig sem margir framsóknar-
menn hafi sett það fyrir sig að útgerðarfyrirtæki græddu á
gengislækkun.21 Að sögn ritstjórnar Tímans höfðu fundar-
menn í Kjósarsýslu gert rétt að fella fyrrnefnda tillögu, því
gengislækkun væri ekki hagsmunamál bænda, hún kæmi helst
öðrum til góða „og þá sér í lagi stórútgerðarfélögum í Reykja-
vík, sem mikið hafa í sínum vörzlum af veltufé bankanna.“22

Stórútgerðarmenn láta 
að sér kveða

Útgerðarmenn í Reykjavík beittu sér enda mest fyrir gengis-
lækkun í upphafi árs 1933. Eins og sést í töflu II hafði togara-
flotinn verið gerður út með miklu tapi tvö undangengin ár.

Tafla I. Afkoma togaraútgerðarinnar

Heimild: Skýrslur og álit milliþinganefndar í sjávarútvegsmálum
1933–1934, Reykjavík 1934, bls. 206, 217 og 220–221

Þó afkoman hafi batnað nokkuð á árinu 1933 var útlitið í
upphafi árs mjög dökkt, og því eðlilegt að útgerðarmenn leit-
uðu logandi ljósi að leiðum til að bæta afkomuna. Þegar af-
koma greinarinnar versnaði aftur árið 1936, en tap af rekstri
það ár var 11% af tekjum23, komu aftur fram kröfur frá útgerð-
armönnum um lækkun krónunnar. Þá var baráttan háð á vett-
vangi S.Í.F., og virðist hafa verið leidd af fulltrúum smærri út-
gerðarfyrirtækja utan Reykjavíkur.24 Kröfur um gengislækkun
virðast því tengdar afkomu útgerðarinnar.

Fyrstu fréttir af gengisfellingaráhuga útgerðarmanna birtust
í janúar. Í sama tölublaði Alþýðublaðsins og fyrstu fréttir af
gengisfellingu dönsku krónunnar birtist var svohljóðandi
klausa: „Sú saga gengur um bæinn, að útgerðarmenn vinni nú
að því öllum árum, að fá framgengt lækkun á gengi krónunnar.
Er Ólafur Thors fyrirliðinn, svo sem í öðrum óþrifaverkum
íhaldsins.“ Með þessu ætti að „draga enn nokkrar krónur af
sultarlaunum verkamanna í vasa útgerðarmanna handa þeim
til að byggja sér fyrir 100 þúsund króna luxusvillur.“25

Þrátt fyrir ítarlega leit hefur höfundi ekki tekist að hafa upp á
neinum óyggjandi ummælum Ólafs frá þessum tíma um að fella
ætti gengið. Hér var á ferð viðkvæmt mál og því gætti Ólafur sig
á að vera varkár í yfirlýsingum sínum. Þó eru til ótraustar heim-
ildir um að á kosningafundum fyrir kosningarnar 1934 hafi hann
talað um nauðsyn gengislækkunar.26 Þá virðist Ólafur hafa viðr-
að möguleikann á gengislækkun á Varðarfundi í lok janúar
1933. Eina frásögnin af fundinum er í leiðara Alþýðublaðsins 8.
febrúar. Leiðarahöfundur sagði að Ólafur hefði farið 

að tala utan í það á síðasta Varðarfundi, að það þyrfti að
lækka krónuna. En sem skiljanlegt er eru kaupmenn í
Reykjavík ekki hrifnir af að svoleiðis farið með þá, og
sagði sögumaður minn mér, að þetta væri í fyrsta sinn á eft-
ir Varðarfundi, að hann hafi heyrt hnjóðað í Ólaf Thors.27

Þessi fundur var ekki færður í fundargerðarbók Varðar.
Fundirnir næst á undan og eftir voru færðir inn, en á milli eru
nokkrar auðar síður, þar sem færa hefur átt fundinn inn síðar,
en einhverra hluta vegna hefur það farist fyrir.28 Í gerðarbók
stjórnar félagsins sést að mánudeginn 16. janúar var ákveðið
að halda almennan fund „í næstu viku“, (þ.e. 23.–27. janúar)
og skyldi umræðuefni hans vera viðskiptahöftin.29 Fundurinn
var hvorki auglýstur í Morgunblaðinu né Vísi og hvorugt blað-
anna sá ástæðu til að fjalla um fundinn eða ummæli Ólafs á
honum.

59

1929 15.278.835 + 254.758 + 2%

1930 18.078.154 - 1.669.857 - 9%

1931 13.627.443 - 2.811.877 - 21%

1932 9.959.860 - 1.496.500 - 15%

1933 11.252.900 - 324.258 - 3%

1934 11.062.751 - 694.421 - 6%

ár tekjur alls
tap/

hagnaður alls
tap/hagnaður

sem hlutfall tekna

Tryggvi Þórhallsson (1889–1935)
Tryggvi var forsætisráðherra í ríkisstjórnum Framsóknarflokksins
1927–1932.  Hann var formaður Framsóknarflokksins 1927–1932.
Samstarf hans og annars helsta forystumanns flokksins, Jónasar
Jónssonar var ekki gott, og sagði Tryggvi að lokum skilið við
flokkinn og stofnaði Bændaflokkinn haustið 1933.  Tryggvi sat í
gengisnefnd frá 1925, en hann var ásamt Ólafi Thors í flokki
„stýfingarmanna“. 
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„Sterkasta vopn útgerðarmanna“
Líkt og aðrir atvinnurekendur höfðu útgerðarmenn fram að
þessu lagt mesta áherslu á launalækkun. Félag íslenskra botn-
vörpuskipaeigenda var helsti vettvangur hagsmunabaráttu út-
gerðarinnar um þessar mundir. Slæm staða útgerðarinnar var
iðulega til umræðu á fundum félagsins á síðari hluta ársins
1932. Hugur útgerðarmanna stóð helst til lækkunar opinberra
gjalda og launalækkunar, allt að 30%. Á fundi 17. september
voru Ólafur Thors ásamt Jóni Ólafssyni, útgerðarmanni í Alli-
ance h.f. skipaðir í nefnd á vegum félagsins til þess að eiga
viðræður við ríkisstjórnina um afkomu greinarinnar og leiðir
til viðreisnar.30 Í þeim viðræðum virðist sem lækkun á gengi
krónunnar, eða afnám skilaskyldu á erlendum gjaldeyri, hafi
komið til tals, því að í febrúar tóku að berast fréttir af því að
útgerðarmenn legðu hart að ríkisstjórninni að gengið yrði
fellt. Hámarki náði sú umræða í lok mánaðarins, en þá virðist

Ólafur Thors hafa reynt að fá F.Í.B. til fylgis við gengisfell-
ingu. Jafnvel var rætt um að togaraeigendur hygðust stöðva
flotann til að leggja áherslu á kröfur sínar.

Því miður eru öruggustu heimildirnar um þá ráðagerð tvær
örstuttar fréttir í Alþýðublaðinu og ein grein í Hádegisblað-
inu.31 Verkalýðsblaðið flutti einnig frétt af ráðagerð F.Í.B., en
bætti engu við.32 Fundargerðir F.Í.B. renna stoðum undir frétt-
irnar, en orðalag þeirra er of óljóst til að hægt sé að kveða upp
endanlegan dóm. Fyrri frétt Alþýðublaðsins birtist 21. febrúar,
undir fyrisögninni Verkbann á togurunum: „Svo lítur út, sem
togaraeigendur séu að stöðva togarana, til þess með því að
hræða þingið til þess að lækka krónuna. Nánar á morgun.“33

Þegar blaðið kom út daginn eftir hafði togarastoppið runnið út
í sandinn.:

Að sögn hafa togaraeigendur ekki gengið nema með hang-
andi hendi að því, að stöðva togarana; er jafnvel sagt, að
Kveldúlfs-forstjórarnir hafi verið ósammdóma um þetta, en
að Ólafur Thors, sem er potturinn og pannan í þessu, hafi
drifið þetta í gegn. 
Þetta mun þó alt vera að mistakast hjá Ólafi, því Hafsteinn
fór á veiðar í gær, og á Otur er verið að skrá í dag. Óráðið
er hvað verkalýðsfélögin myndu grípa til ef útgerðarmenn
á þennan hátt fengju lækkað gengið.34

Blaðið sagði „stopp-mennina“ fara fram á einhver hlunn-
indi, ef ekki genglslækkun, þá t.d. skattalækkun. Hádegisblað-
ið greindi ítarlegar frá fundinum 22. febrúar. Sagði blaðið að
samkomulag hefði ekki náðst á fundinum um verkbann og
heyrst hefði að hugmynd Ólafs hefði mætt töluverðri andúð.

En hvort sem Ólafur verður undir eða ofan á í þessu máli,
þá er það þó talið fullvíst að hik sje á útgerðarmönnum, að láta
skipin fara út eins og er, því þau skip, sem áttu að fara út, nú
fyrir og um helgina, hafa enn ekki hreyft sig, og engin vit-
neskja fáanleg um hvenær þau fari.35

Hvað segja fundargerðir F.Í.B.?
Af fundargerðum F.Í.B. má ráða að í upphafi árs 1933 fóru
fram viðræður milli ríkisstjórnarinnar og félagsins, og að
gengisstefnuna bar á góma í þeim. Stöðvun togaraflotans kom
oftar en ekki til tals, þó aldrei hefðu verið teknar neinar
ákvarðanir þar um. Af fundargerðum er ekki að sjá að óeining
hafi ríkt meðal félagsmanna, en ekki er hægt að sjá að skiln-
ingur á gengismálinu hafi verið mikill meðal þeirra.

Á fundi um miðjan janúar gerðu Ólafur Thors og Jón
Ólafsson grein fyrir gangi viðræðna sinna við ríkisstjórnina. Í
fundargerð hefur ekki verið bókað um hvað þær viðræður
höfðu snúist. Að erindi þeirra loknu urðu miklar umræður, en
þær „snérust mestmegnis um kaupmálin og gengismál.“36 Um-
mæli Ólafs Thors á fundi 21. febrúar styrkja þá ályktun að
gengismálið hafi borið á góma í viðræðunum. Þá minnti hann
fundarmenn á að stöðvun flotans væri „sterkasta vopn útgerð-
armanna“. Að svo komnu máli vildi hann þó ekki leggja til að
gripið skyldi til þess, en menn yrðu þó að vera tilbúnir til alls-
herjarstöðvunar. 

Formaður óskaði þess jafnframt að menn létu engin vopn
úr höndum sjer fara, t.d. bindast ekki að svo stöddu samn-
ingum um að afhenda fisk sinn til sölusambandsins. Þær

Björn Ólafsson (1895–1974)
Björn var stórkaupmaður og iðnrekandi. Hann var viðskipta-
ráðherra í utanþingsstjórninni 1942–44. Á kreppuárunum var Björn
einn helsti talsmaður verslunarmanna, hann sat í innflutnings og
gjaldeyrisnefnd 1931–1937. Hann var dyggur talsmaður
verslunarfrelsis og afnáms haftanna og tók mikinn þátt í umræðum
um gengismálið á kreppuárunum. Líkt og aðrir félagsmenn í
Verslunarráði Íslands lagðist Björn mjög gegn gengislækkun.
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kröfur mundu verða gerðar, að útgerðarmenn fengju í sínar
hendur umráðarétt yfir erlendum gjaldeyri, og þá væri
nauðsynlegt að hafa fiskinn frjálsan, ef svo bæri undir.37

Um þetta urðu miklar umræður, og var að lokum samþykkt
með öllum greiddum atkvæðum að stöðva mætti flotann, teldi
stjórnin það hagsmunum félagsmanna til framdráttar, og væri
það samþykkt af 4/5 þeirra sem mættir voru á þessum fundi.38

Gengismálið var aftur til umræðu þann 1. mars. Ólafur hóf
umræður með því að vísa til þess að á síðasta fundi hefði hann
hvatt útgerðarmenn til að fresta inngöngu sinni í S.Í.F., 

til þess að binda eigi um of hendur sínar gagnvart gjaldeyr-
isversluninni. Formaður upplýsti, að nú væri svo komið
málum í Sambandinu, að þar stæði aðeins á svörum botn-
vörpuútgerðarmanna. Gjaldeyrisspursmálið væri á hinn
[boginn] ekki svo langt komið, að rétt væri að fresta
ákvörðunum manna um þátttöku þeirra í [Sambandinu].
Vildi hann því biðja menn að líta svo á að þeir væru eigi
bundnir neinum skilyrðum af félagsins hálfu í þessum efn-
um...39 

Mönnum væri frjálst að ráða ráðum sínum í þessu eins og
þeim best sýndist sjálfum og „var eigi frekar um þettað rætt“40

eins og stendur í fundargerð. Gengismálið, eða gengisskrán-
ing krónunnar, kom aldrei aftur til tals á fundum félagsins.

Stöðvun flotans hefði haft víðtækar afleiðingar fyrir efna-
hagslífið og afkomu verkamanna. Skipverjar á togaraflotanum
voru yfir 1.000, og á framfæri þeirra voru hátt á þriðja þúsund
manns. Stöðvun flotans hefði einnig haft alvarlegar afleiðing-
ar fyrir fiskverkafólk í landi. Það má geta nærri um áhrifin,
því fyrir voru 623 atvinnuleysingjar í Reykjavík, miðað við 1.
febrúar.41 En stöðvun flotans var tvíeggjað sverð. Smærri út-
gerðir máttu illa við að missa úr úthaldsdaga, og þó stærri fé-
lög hefðu getað haldið út langvinnar vinnudeilur við verka-
menn, er óvíst að samstaða útgerðarmanna hefði haldið.42

„Skæðasta svikamylla 
auðvaldsins“

Á sama tíma og gengismálið var rætt á fundum F.Í.B. hélt Sjó-
mannafélag Reykjavíkur almennan félagsfund. Fundarefnið
var orðrómurinn um gengislækkunarkröfu útgerðarmanna. Á
fundinum sem haldinn var 23. febrúar var skorað á Alþingi að
„vinna á móti lækkun íslenskrar krónu“:

Sjómannafjelag Reykjavíkur skorar á yfirstandandi Alþingi
að vinna á móti þeirri kröfu atvinnurekenda, að lækka
gengi íslenskrar krónu, þar sem á þann hátt yrði komið á
óbærilegri kauplækkun hjá öllum verkalýð landsins ofan á
und[an]farandi atvinnuleysi, enda mundi þeirri ráðstöfun
svarað með kröfu um hærra kaup.43

Hefðbundin söguskoðun er sú að gengið hafi ekki verið
fellt vegna andstöðu verkalýðshreyfingarinnar.44 Verkamenn
töldu að fyrst atvinnurekendum hefði ekki tekist að lækka
laun ætluðu þeir að koma aftan að almenningi með kaupmátt-
arskerðingu í krafti gengislækkunar. Öllum tilraunum at-
vinnurekenda til að velta byrðum kreppunnar yfir á herðar
verkamanna var hins vegar afdráttarlaust hafnað, afstaða sem

breyttist lítið allan áratuginn.45 Alþýðuflokkurinn benti at-
vinnurekendum á að gerðar yrðu launakröfur sem svöruðu til
verðhækkana af völdum gengislækkunar46 og Kommúnista-
flokkurinn hótaði að efna til allherjarverkfalls yrði gengið
fellt.47 Dagblöð verkalýðsflokkanna máluðu gengislækkun
svörtum litum, t.d jafnaði Alþýðublaðið henni við rán48 og í
október 1931 talaði Verkalýðsblaðið um „skæðustu svikamyllu
auðvaldsins“.49

Verkalýðsblaðið fjallaði um yfirvofandi stöðvun togaraflot-
ans: „Hnefi útgerðarauðvaldsins er hér reiddur framan í alla
alþýðu.“ Verkamenn skyldu þó ekki örvænta, góðir möguleik-
ar væru til að hindra þetta „gerræði útgerðarauðvaldsins“.
Verkamenn hefðu öfluga bandamenn í baráttu sinni: Gengis-
lækkun ylli bæði millistéttinni og fjölda bænda tjóni, „meira
að segja fyrir stóra hluta úr burgeisastéttinni sjálfri, svo sem
kaupmannastéttina, er krónulækkunin hið mesta tap.“50

Jón Þorláksson (1877–1935)
Jón var fjármálaráðherra 1924–1927.  Hann var ákafur talsmaður
þess að Íslendingar hækkuðu gildi gjaldmiðils síns upp í fullt
gullgildi. Jón var formaður Íhaldsflokksins 1924–1929 og
Sjálfstæðisflokksins frá stofnun hans árið 1929 og til 1934. 
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„Burgeisastéttin“
Verkalýðsblaðið hitt naglann á höfuðið. „Burgeisarnir“, sérstak-
lega kaupmenn og heildsalar, voru ekki síður andsnúnir geng-
islækkun en verkamenn. Þó margir
sjálfstæðismenn væru hlynntir gengis-
lækkun var flokkurinn mjög klofinn.
Bæði dagblöð hans, Morgunblaðið og
Vísir tóku skýra afstöðu gegn gengis-
lækkun og skoðanabræður þeirra
bjuggu að sterku vígi í Verslunarráði
Íslands.

Verslunarráðið sendi ríkisstjórninni
bréf þann 1. mars þar sem mótmælt var
„þeim orðrómi, blaðaummælum og
fundarályktunum, er miða að því að lækkað verði gengi ís-
lenskrar krónu“.51 Í bréfinu var lögð áhersla á hversu skaðleg
slíkt yrði fyrir verslunarstéttina. Kaupmenn og innflytjendur
hefðu aflað sér mikils veltufjár erlendis, bæði byðu erlendir

bankar betri kjör en íslenskir og líka vegna þess að hérlendis
væri ekki nægt lánsfé. Skuldirnar myndu þyngjast að sama
skapi og krónan lækkaði. Stéttin hefði þegar orðið fyrir mik-
illi kjaraskerðingu af völdum innflutnings- og gjaldeyrishafta,
sem gripið hefði verið til til verndar krónunni. Verslunarráð
sagði óréttlátt að þær byrðar hefðu verið bornar til einskis.
Björn Ólafsson benti einnig á að innflytjendur hefðu jafnvel
skuldsett sig fyrir áeggjan stjórnvalda, sem ekki veittu inn-
flutningsleyfi nema aflað væri langs greiðslufrests.52 Síðar á
áratugnum varð þetta atriði mjög mikilvægt í málflutningi
verslunarstéttarinnar gegn gengislækkun.53

Auk þess að standa vörð um hagsmuni stéttarinnar, töldu
innflytjendur sig bera hag þjóðarheildarinnar fyrir brjósti.
Verslunarráðið benti á að erlendar skuldir ríkis og banka væru
miklar. Vextir og afborganir af þeim hækkuðu í krónutölu við
gengislækkun, og því yrði að mæta með skatta- og vaxta-
hækkunum.54 Áhyggjur af áhrifum gengislækkunar á erlendar
skuldir eru skiljanlegar í ljósi þess hversu mikið þær höfðu
aukist. Árið 1929 voru erlendar skuldir alls 49 milljónir,
(23,6% af vergri þjóðarframleiðslu) og vaxtagreiðslur ríkisins
innan við milljón og 8% af ríkisútgjöldum. Skuldirnar voru
orðnar 75 milljónir árið 1933 (39,3% af vergri þjóðarfram-
leiðslu). Þá voru vaxtagreiðslurnar orðnar 1,7 milljónir, og
12% af útgjöldum ríkisins.55

Á Verslunarþingi 1936 fullyrti Eyjólfur Jóhansson, fram-
kvæmdastjóri, að gengið hefði verði fellt fyrir löngu ef bank-
ar og ríki væru ekki jafn skuldug. „Bretinn heimtaði sitt“, og
því væri sá kostur tekinn að reyna að fljóta einhvernveginn
áfram.56 Þessar áhyggjur voru ekki bundnar við Verslunarráð
Íslands og Morgunblaðið.57 Alþýðublaðið staðhæfði að erlendu
skuldirnar útilokuðu gengislækkun.58 Morgunblaðið minnti
einnig á sparifjáreigendur: „En um hag þeirra, sem leggja
sparifje sitt í rekstur þjóðarbúsins er ekkert hugsað enn í þessu
landi.“59 Í góðri trú legði almenningur peninga til ávöxtunar í
bönkunum. Til innistæðanna hafði verið stofnað í hágeng-
iskrónum, en yrðu endurgreiddar í lággengiskrónum yrði
gengið lækkað.

Andstæðingar gengislækkunar í hópi Sjálfstæðismanna
höfðu einnig mikla trú á að gengislækkun myndi sverta ímynd
landsins. Útlendingar myndu líta á slíkt sem sönnun þess að
Íslendingar hefðu misst tökin á fjármálastjórn sinni, gengis-
lækkun yrði skoðuð sem „siðferðileg uppgjöf“. Aðrar þjóðir
kynnu jafnvel að bregðast við gengislækkun með verndartoll-
um og viðskiptasamningum við Englendinga kynni að vera
stefnt í voða.60 Gengisskráning krónunnar kom ekki mikið við

sögu í viðræðum við ensk stjórnvöld.
Þó virðist sem íslensk stjórnvöld hafi
bundið vonir við að fast samband
krónunnar og pundsins gæti liðkað fyr-
ir viðskiptasamningum við Englend-
inga, og bætt ímynd landsins.61

Rökin að gengislækkun kæmi hart
niður á sparifjáreigendum og að hún
sverti ímynd landsins eru endurómun
frá þriðja áratugnum. Rök Jóns Þor-
lákssonar fyrir hækkun krónunnar upp

í fullt gullgildi voru meðal annars þau að ríkið mætti ekki
veikja trú almennings eða útlendinga á íslenskri krónu, lág-
gengiskrónan væri „kotungskróna“. Jón, sem enn var formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, hafði ekki skipt um skoðun og ljóst er

Ásgeir Ásgeirsson (1894–1972)
Ásgeir var fjármálaráðherra í september 1931 þegar gengi
krónunnar var fellt, og forsætisráðherra frá júní 1932 til júlí 1934.
Hann var formaður gengisnefndar 1927–1935.  Hann barðist hart
gegn gengishækkun krónunnar 1925, en lagði alla áherslu á festu í
gengismálum.

Verslunarstéttin hefði þegar
orðið fyrir mikilli kjaraskerðingu
af völdum innflutnings- og
gjaldeyrishafta, sem gripið
hefði verið til til verndar krón-
unni. Verslunarráð sagði órétt-
látt að þær byrðar hefðu verið
bornar til einskis.
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að hann og hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á fjölda Sjálf-
stæðismanna.62

Róttæk og varasöm aðgerð
Björn Ólafsson viðurkenndi að útflytjendur kynnu að hafa
stundarhagnað af gengislækkun ef hún næði að ganga fram
með ró og friði. Fyrir því væri þó engin trygging og skað-
legar afleiðingar fyrir þjóðarbúið myndu vega upp hugsan-
legan gróða. Verkamenn myndu krefjast hærri launa, og
verkfallshætta myndi aukast. Þá væri hætta á verndartollum
erlendra ríkja. Sterkustu rökin fyrir krónulækkun voru að
mati Björns þau að hún myndi blása „nýju lífi” í atvinnu-
vegina. Efnahagsástandið væri þó orðið svo slæmt að lík-
lega myndi gengislækkun ekki hjálpa. Allsherjarkreppa
ríkti, verð afurða í sögulegu lágmarki og ósennilegt að
framleiðendur gætu aukið útflutning þó samkeppnisstaðan
batnaði. 

Að hans mati gat gengislækkun þó komið til greina við
vissar kringumstæður. Í fyrsta lagi virðist Björn hafa talið
að fella mætti gengið ef útflutningi væri ógnað af viðvar-
andi markaðskreppa eða alvarlegri röskun samkeppnis-
stöðu. Í öðru lagi ef hrun blasti við framleiðslunni. Við aðr-
ar aðstæður væri gengislækkun aðeins „óheilbrigð og
þvinguð skifting verðmætis, sem strax leitar jafnvægis, eins
og lækur, sem hlaðið er fyrir.“ Það er athyglisvert að 1939
þegar Sjálfstæðisflokkurinn gekk klofinn til stuðnings við
gengislækkun krónunnar, réttlætti flokkurinn þá aðgerð
með því að annars hefði hrun efnahagslífsins verið óumflýj-
anlegt.

Björn sagði skiljanlegt að útgerðarmenn ræddu gengis-
lækkun, enda hefði afurðaverð lækkað miklu meira en fram-
leiðslukostnaður. Við slíkar aðstæður væri um tvennt að
velja, lækka framleiðslukostnaðinn, eða hækka verð afurð-
anna. Björn hafnaði bæði gengislækkun og launalækkun
Kaup fengist ekki lækkað með góðu „og vafasamt hvernig
færi, þótt út í harðsnúnar vinnudeilur væri farið.“ Gengis-
lækkun hefði einnig truflandi áhrif á atvinnulífð og ávinn-
ingur vafasamur. Nú væri líklega búið að ná dýpsta öldudal
kreppunnar, ástandið myndi taka að batna af sjálfu sér og
því óréttlætanlegt að fella gengið að svo stöddu.63 Sem
frambúðarlausn lagði Björn til að hlutaskipti yrðu almenn-
ari í útgerð. Togarasjómenn voru ráðnir upp á fast kaup og
yfirmenn á skipunum fengu greiddar uppbætur á laun eftir
aflamagni. Með hlutaskiptum taldi Björn að sameiginlegur
hagur allra yrði að útgerðin borgaði sig sem best. Sjómenn
væru hvattir til að gæta ýtrustu sparsemi og myndu vinna
með útgerðarmönnum að því að fá vinnulaun í landi lækk-
uð.64

Sjálfstæðismenn klofnir
Alþýðublaðið taldi að með fréttaflutningi sínum hefði það forð-
að þjóðinni frá gengislækkun. Fréttirnar hafi vakið „svo mikla
gremju meðal milliatéttarmanna, að togstreita um málið
myndaðist innan íhaldsflokksins.“65 Í febrúar 1933 spáði Há-
degisblaðið því að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur
myndu klofna vegna ágreinings um gengisfellingu.66 Svo mik-

ið er víst að Sjálfstæðisflokkurinn var klofinn í gengismálinu
og útgerðarmenn gátu ekki vænst stuðnings flokksins. Eftir að
ekkert varð úr aðgerðum F.Í.B. þagnaði um málið í bili. Til
marks um það er að gengismálið varð ekki kosningamál sum-
arið 1933.67 Athyglin beindist að öðrum leiðum. Fyrir kosn-
ingarnar 1933 skrifaði Ólafur Thors grein um stöðu sjávarút-
vegsins, þar sem hann hélt því fram að áhrifaríkasta leiðin til
viðreisnar atvinnugreininni væri að veita henni skuldaskil.68 Á
þingi 1933 voru samþykkt lög um skuldaskil smábátaútgerð-
arinnar og vonast var til að samstarf í S.Í.F. myndi nægja til að
rétta hag togaranna. Afkoma flotans batnaði líka til muna á ár-
inu 1933 og 1934, þó enn væri tap af rekstrinum. Það var ekki
fyrr en verulega var sigið á ógæfuhliðina, meðal annars vegna
lokunar Spánarmarkaðar, að kröfur um gengisfellingu komu
aftur fram meðal útgerðarmanna.

Í millitíðinni færðist frumkvæðið til Bændaflokksins sem
varð til við klofning Framsóknarflokksins í árslok 1933.
„Hægri armur“ flokksins með Tryggva Þórhallsson í farar-
broddi taldi að sjónarmiðum framleiðenda væri gert of lágt
undir höfði. Meðal þeirra atriða sem ullu klofningi voru af-
staðan til gengisskráningarinnar og stjórnarsamstarf við Al-
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Í kjölfar Gúttóslagsins útbjuggu verkalýðsflokkarnir „Varðveitir
verkalýðsins“, sem áttu að verja kröfugöngur verkamanna  og stöðva
vinnu verkfallsbrjóta. Hér sést Njörður Snæhólm í einkannisbúning
sveitanna. 
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þýðuflokkinn. Óbreytt gengi var eitt af skilyrðum flokksins
fyrir þátttöku í bráðabirgðastjórn með Framsóknarflokki
haustið 1933.69 Bændaflokkurinn gerði breytingu á gengis-
stefnunni að helsta baráttumáli sínu, flokksmenn voru óþreyt-
andi í gagnrýni sinni á gengisstefnu stjórnvalda.70

Af hverju var gengi krónunnar 
ekki fellt 1933?

Því hefur oft verið haldið fram
að með með því að fylgja sjálf-
stæðari gengisstefnu á kreppu-
árnum hefði mátt örva útflutn-
ing, glæða atvinnu og flýta fyrir
efnahagsbata.71 Íslendingar
hefðu átt að fylgja fordæmi
Norðurlandanna og fella gengið
meira en pundið þegar 1931.72

Gengisstefna Norðurlandanna,
er talin ein af helstu ástæðunum fyrir því hve vel gekk að ráða
niðurlögum kreppunnar.73 Það mætti teljast eðlilegt að gengi
krónunnar hefði verið fellt 1933, til að flýta fyrir efnahagsbata
þegar efnahagslífið var búið að ná dýpsta kreppudalnum, sér-
staklega eftir að ljóst var að sú leið sem flestir atvinnurekend-
ur vildu fara, launalækkun, væri ófær. Eftir 1933 minnkuðu
sveiflur á alþjóðlegum gjaldeyrismörkuðum, og alþjóðleg sátt
verð um að stefna að stöðugleika. Þá var örðugra fyrir lítil ríki
að skerast úr leik.74

Á því leikur enginn vafi að gengisfelling krónunnar var
rædd af fullri alvöru af forystumönnum þjóðarinnar. Ef marka

má Alþýðublaðið spurð-
ist ríkisstjórnin jafnvel
fyrir hjá Hambros
banka í London hvort
vænta mætti nokkurrar
fyrirgreiðslu yrði
gengið fellt, svo sem
tilslökunar á vaxta-
greiðslum.75 Stjórnin
virðist hafa haft miklar
efasemdir um ágæti
gengisfellingar. Þetta
sést í skeyti forsætis-
ráðherra til sendiherr-
ans í Kaupmannahöfn,
þann 25. febrúar, um
þær mundir sem um-
ræðan var að ná há-
punkti:

Eftir því sem mjer virð-
ist er ekki sá kraftur að
svo að svo stöddu bak-
við krónulækkunarkröf-
ur að ástæða sje að gera
ráð fyrir breytingum á
næstunni en officielt
ekki hægt segja annað
en við skráum sama

sterlinggengi og áður og sleppa öllum spádómum [þar
um].76

Endanleg ákvörðun hafði ekki verið tekin — Ásgeir segir
ósennilegt að gengið verði fellt, en treystir sér ekki til að slá
því föstu. Skeytið hefði verið orðað með ákveðnari hætti hefði
stjórnin verið staðráðin í að halda óbreyttri stefnu. Stjórnvöld
sáu ekki ástæðu til stefnubreytinga að sinni, enda ekki hávær-
ar kröfur um það.

Hér er komin mikilvæg ástæða fyrir því að gengið var ekki
fellt í upphafi árs 1933. Lítill áhugi var á gengisfellingu, fjöl-

margir töldu launalækkun eðli-
legri og aðrir bentu á hlutaskipti
sem lausn. Miklu minna bar á rök-
um þeirra sem vildu gengisfell-
ingu, en hinna sem vildu óbreytt
gengi, og látlausum árðoðri var
haldið uppi af verkalýðshreyfingin
og verslunarmönnum í Sjálfstæð-
isflokki. Morgunblaðið og Alþýðu-
blaðið kepptust um að mála geng-

islækkun sem svörtustum litum. Útgerðarmenn virðast ekki
hafa verið nógu sameinaðir að baki gengislækkunarkröfunni
til að halda henni fram af krafti eða til að mark væri tekið á
henni.77 

Afdrifaríkara kann að hafa verið að við völd sat fremur
veik samsteypustjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.
Stjórnin var mynduð með lausn kjördæmamálsins að megin
viðfangsefni og naut ekki fulls stuðnings þeirra flokka sem að
henni stóðu. Jónas Jónsson og ýmsir í hópi framsóknarmanna
héldu uppi stöðugum árásum á stjórnina. Ástandinu hefur ver-
ið lýst sem „hálfgildings stjórnarkreppu“.78 Þó fulltrúar fram-

Þó fulltrúar framleiðenda til „sjávar og
sveita“ hafi verið í ríksstjórn, þá var
stjórnin ekki nógu sterk til að takast á
hendur jafn vandasamt verk og gengis-
felling hlaut að vera, til þess hafði hún
ekki fylgi í eigin flokkum.

Salurinn í Góðtemplarahúsinu illa leikinn, sennilega eftir Gúttóslaginn.
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1 Á þriðja áratugnum, frá því að sjálfstæð skráning krónunnar hefst
1921/1922 og þar til að gengishækkun krónunnar var stöðvuð 1925 urðu
miklar umræður um gengismál. Nafn Jóns Þorlákssonar, fjármálaráðherra,
er órjúfanlega tengt þeim umræðum. Verðbólga hér á landi hafði verið
mikil á stríðsárunum, og krónan fallið mikið í verði. Jón barðist fyrir því
að gjaldmiðillinn fengi sitt fyrra gullgildi. Gegn Jóni stóðu fjölmargir
framsóknarmenn og sjálfstæðismenn, þeirra á meðal Tryggvi Þórhallsson
og Ólafur Thors. Sjá t.d.: Hannes Hólmsteinn Gissurarson: „Gengishækk-
unin 1925“, Landshagir. Þættir úr íslenzkri atvinnusögu, gefnir út í tilefni
af 100 ára afmæli Landsbanka Íslands. Ritstj.: Heimir Þorleifsson.
Reykjavík 1986, bls. 199–232.

2 Þrátt fyrir ítarlega leit, hefur höfundur ekki fundið nein merki þess að
gengismálið hafi komið til tals árið 1932. Umræðan í kjölfar gengislækk-
unarinnar 1931 var einnig af mjög skornum skammti. Ef undan eru skild-
ar stóryrtar fordæmingar verkalýðsblaðanna fjölluðu dagblöðin nánast
ekkert um gengisfallið.

3 Jóhannes Nordal og Ólafur Tómasson: „Frá floti til flots. Þættir úr sögu
gengismála 1922–1973.“ Klemensar bók. Afmælisrit Klemensar Tryggva-
sonar gefið út í tilefni af sjötugsafmæli hans 10. september 1984. Ritstj.:
Sigurður Snævarr. Reykjavík 1985, bls. 219.

4 Sigurður Snævarr: Haglýsingin Íslands. Reykjavík 1993, bls. 373.
5 Ásgeir ritaði tvær greinar í Tímann um gengisfallið, hér er vitnað í fyrri

greinina: Ásgeir Ásgeirsson: „Verðfall gjaldeyrisins“, Tíminn 3. október

Tilvísanir

ur með „Kanslergade forliget“: Ríkisstjórn jafnaðarmanna
ásamt miðflokknum felldi dönsku krónuna um 18%. Gengis-
fellingin var hluti af víðtækari ráðstöfunum til viðreisnar at-
vinnuveganna, sérstaklega útflutningsframleiðslu og landbún-
aðar. Til að koma í veg fyrir að hagur útflytjenda væri étinn
upp af launahækkunum og vinnudeilum voru verk föll bönn-
uð og launataxtar festir, auk þess voru vextir lækkaðir og
verkbönn vinnuveitenda bönnuð. Verkalýðshreyfingin fékk í
staðinn aukin útgjöld til velferðarmála og atvinnuleysisbóta
og fé til byggingar verkamannabústaða var aukið.80 Aðgerð-
irnar voru stórt skref til viðreisnar dönsku efnahagslífi, en
sögulegt mikilvægi felst helst í því að með þeim var stigið
fyrsta skrefið til sögulegra sátta atvinnurekenda og verkalýðs-
hreyfingarinnar. Slíkar sættir voru grunnurinn að „norræna
módelinu“, samráðskerfi því sem einkenndi samfélag og efna-
hagslíf Norðurlandanna á eftirstríðsárunum.81

Jón Baldvinsson, einn af foringjum íslenskra jafnaðar-
manna, benti á að verkamenn gætu sætt sig við gengislækkun
væri hún framkvæmd með líkum hætti og í Danmörku, jafnað-
armenn yrðu að eiga hönd í bagga. Að öðrum kosti væri ekki
hægt að koma í veg fyrir að aðgerðirnar yrðu verkamönnum til
bölvunar.82 Síðar á áratugnum benti Ásgeir Ásgeirsson á að
eina leiðin til að lækka gengið væri að gera það með samstarfi
við verkalýðshreyfinguna. Þessi leið var hinsvegar aldrei rædd
af alvöru. Jafnaðarmenn höfðu ekki nægilegan styrk til að
leggja til slíkar aðgerðir sjálfir og atvinnurekendur töldu sig
ekki þurfa að taka tillit til verkalýðshreyfingarinnar og Alþýðu-
flokksins. Jafnvel í lok kreppunnar, við undirbúning „þjóð-
stjórnarinnar“, höfðu sjálfstæðismenn ekki skiling á nauðsyn
þess að Alþýðuflokkurinn væri hafður með í ráðum um við-
reisn atvinnuveganna.83

1931. Sú síðari fjallaði um viðhorf Ásgeirs til gengismálsins og stefnu
stjórnvalda: Ásgeir Ásgeirsson: „Gengi og gjaldeyrir”, Tíminn 19. októ-
ber 1931.

6 Ólafur Björnsson: „Gjaldeyris- og gengismál“, Alþingi og fjárhagsmálin
1845–1944. Klemens Tryggvason, Gylfi Þ. Gíslason og Ólafur Björnsson.
Reykjavík 1953, bls. 125.

7 Varðandi norska gengisstefnu og baráttu norskra bænda fyrir lægra gengi
á fjórða áratugnum vísast í Øistein Hveding: Landbrukets gjeldkrise i mell-
omkrigstiden. Jaren 1982, bls. 215–219. Fjallað er ítarlega um danska
gengisstefnu þessa tíma í Knud Eerik Svendsen, Erik Hoffmeyer, et al.:
Dansk Pengehistorie II. Óðinsvé 1968, bls. 162–178.

8 Sjá t.d. Helge W. Nordvik: „Penge- og valutapolitikk, bank og kreditt-
vesen og krisen i norsk økonomi på 1930-tallet“, Det som svarte seg best.
Studier i økonomisk historie og politikk. Ritstj.: Edgar Hovland, Even Lange
og Sigurd Rysstad. Osló 1990, bls. 177–191. Einnig: Nils Meinander:
Satavisikymmentä vuotta rahapolitiikkaa. Suomen pankki 1811–1961.
Helsinki 1964, bls. 76–80. Rétt er að taka fram að í Danmörku héldu sam-
tök bænda áfram að krefjast lægra gengis. Hámarki náði barátta þeirra árið
1935, en þá var skipulögt gjaldeyrisverkfall til að knýja á um gengislækk-
un. Aðgerðirnar runnu út í sandinn. Sjá: Knud Erik Svendsen, Erik Hoff-
meyer, et al.: Dansk Pengehistorie II. Óðinsvé 1968, bls. 202–206.

9 „Gengið“ (Reykjavíkurbréf), Morgunblaðið 12. febrúar 1933. Íslensku
dagblöðin fjölluðu mikið um ákvörðun Dana, kosti hennar og galla.
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Peningaseðill.  Sjálfstæð skráning krónunnar hófst 13. júní 1922.
Fram að því hafði íslensk króna jafngilt danskri.  Fyrstu árin var
gengi krónunnar fljótandi, en var fest í kjölfar mikillar hækkunar á
árunum 1924 og 1925: 22,15 krónur jafngiltu einu sterlingspundi.
Festing gengisins var þá skoðuð sem bráðabirgðaákvörðun, en varð
upphafið að lengsta tímabili stöðugs gengis í sögu íslenskra
efnahagsmála.  Gengið gagnvart pundi var óbreytt til 1939.

leiðenda til „sjávar og sveita“ hafi verið í ríksstjórn, þá var
stjórnin ekki nógu sterk til að takast á hendur jafn vandasamt
verk og gengisfelling hlaut að vera, til þess hafði hún ekki
fylgi í eigin flokkum.79

Jafnvel þó náðst hefði samstaða með stjórnarflokkunum
um gengislækkun voru jafnaðarmenn utan stjórnar. Verka-
lýðshreyfingin hefði aldrei þolað að gengi krónunnar hefði
verið fellt án síns samráðs, sérstaklega ekki meðan sárin frá
Gúttóslagnum voru ógróin. Slíkt hefði aðeins leitt til harðsnú-
inna vinnudeilna. Gengisfelling krafðist samvinnu allra stétta,
líkt því samkomulagi sem náðist milli helstu flokka Danmerk-
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„Allir Serbar hafa rétt 
til að búa í sama ríkinu“
– Stjórnmálastefna Slobodan Milosevic árin 1989-1992

Þóra Margrét Guðmundsdóttir

Ísamanburði við önnur kommúnistalönd innan austurblokkarinnar var Júgóslavía best til þess
búin að takast á við breytinguna yfir í kapítalisma Vesturveldanna árið 1989. En málin tóku
aðra stefnu og nokkrum árum síðar var sambandsríkið Júgóslavía ekki lengur til. Í landinu hef-

ur með hléum geisað stríð frá árinu 1991 sem enn í dag er ekki útkljáð. Stríð af þvílíkri grimmd og
heift hafa Evrópubúar ekki séð síðan í seinni heimsstyrjöld. Serbneski stjórnmálamaðurinn Slobod-
an Milosevic lék stórt hlutverk í aðdraganda þess að átök brutust út og landið klofnaði í nokkur
sjálfstæð ríki. Pólitísk stefna hans átti stærstan þátt í að skapa þær aðstæður er leiddu af sér hrotta-
fengið stríð milli hinna fjölmörgu þjóðernishópa landsins. Hér á eftir verður athyglinni beint að því
sjónarspili sem átti sér stað milli stærstu sambandslýðvelda fyrrum Júgóslavíu áður en stríðið
braust út.1 Hér verður reynt að skýra hvernig stefna Milosevic stuðlaði að því að þegnar Júgóslavíu
aðrir en Serbar vildu ekki vera áfram innan sambandsríkisins.
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til afleiðinganna. Hann kom öllum þeim stjórnmálamönnum
frá er gátu staðið í vegi hans, þar á meðal Ivan Stambolic sem
var bolað úr sæti forseta Serbíu undir lok árs 1987. En hann
lét ekki þar við sitja heldur var þeim sem störfuðu innan fjöl-
miðlageirans og studdu ekki þjóðernisstefnu hans sagt upp.7 Í
héruðunum Kosovo og Vojvodína voru menn hliðhollir Milos-
evic settir í embætti og síðar, árið 1989, voru þau svipt sjálf-
stjórnarréttindum sínum eftir breytingar á serbnesku stjórnar-
skránni að undirlagi Milosevic.8

Árið 1989 ávarpaði Milosevic eina milljón Serba er safnast

69

Sambandsríki 
á vonarvöl

Í stjórnartíð Títós var Júgóslavíu skipt upp
í sex sambandslýðveldi: Serbíu, Króatíu,
Slóveníu, Bosníu-Hersegóvínu, Makedón-
íu og Svartfjallaland. En einnig tvö sjálf-
stjórnarhéruð, Kosovo og Vojvodínu, sem
mynduðu ásamt Serbíu serbneska ríkja-
sambandið. Júgóslavíu var vísað úr Kom-
inform árið 1948 eftir að Tító neitaði að
beygja sig skilyrðislaust undir pólitík Jós-
efs Stalíns. Júgóslavía varð eftir það að
sanna að kommúnisminn gæti lifað án að-
stoðar Sovétríkjanna. Hún valdi þannig
sinn eigin veg í átt til sósíalismans og
leyfði ákveðna valddreifingu til sam-
bandslýðveldanna, að minnsta kosti form-
lega. Í hverju lýðveldi var þó alltaf sterk
tilhneiging til þjóðernishyggju og völdin
færðust smám saman til sambandslýðveld-
anna frá miðstjórn Kommúnistaflokksins.2

Þessi þróun náði hámarki með stjórnar-
skrárbreytingu árið 1974 þar sem sam-
bandslýðveldin fengu aukin réttindi til að
stjórna eigin málefnum. Skyldu átta full-
trúar sambandslýðveldanna og sjálfstjórn-
arhéraðanna skipta með sér árlega forsæti í
ríkisráði.3 Þó að sjálfstjórnarhéruðin Kosovo og Vojvodína
væru í raun innan serbneska ríkjasambandsins voru þau á
sama tíma fullgildir meðlimir sambandsstjórnar Júgóslavíu og
höfðu, óháð stærð sinni, jafna stöðu á við sambandslýðveldin
í stjórn landsins.4 Með þessum nýju ákvæðum var hornsteinn-
inn lagður að því miðflóttaafli sem síðan óx eftir að persónu-
stjórnar Títós naut ekki lengur við en hann lést árið 1980.

Ójöfn efnahagsstaða sambandslýðveldanna skapaði ítrekað
deilur og óánægju á milli þeirra. Allar efnahagsúrbætur fóru út
um þúfur og kreppa ríkti í landinu. Þessar aðstæður þjökuðu
alla starfsemi sambandsstjórnar landsins sem
reyndi örvæntingafullar úrbætur í efnahagsmálum.
En hún varð að láta í minni pokann fyrir baráttunni
gegn verðbólgu og atvinnuleysi, sem sést af því að
á árunum 1982 til 1989 jókst verðbólgan úr 30% í
400%.5 Við hrun Sovétríkjanna missti Júgóslavía
hernaðarlegt mikilvægi sitt gagnvart Vesturveldun-
um og þar á meðal fjárhagsstuðning þeirra. En
miklu réði að lögmæti einkaréttar Kommúnista-
flokksins á stjórn landsins var nú horfið og þar með
það afl er stóð fyrir einingu Júgóslavíu.6

Þetta var grundvöllurinn fyrir því að Milosevic
átti auðvelt með að kynda bál serbneskrar þjóðern-
ishyggju sem hann svo nýtti sér á áhrifaríkan hátt.

Milosevic ryður sér braut 
Serbneskir stjórnmálamenn þekktu mátt serbneskr-
ar þjóðernishyggju en hún var hættulegt vopn að
leika sér með. En Milosevic tók af skarið án tillits
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Dreifing helstu þjóðernishópa innan fyrrum Júgóslavíu.
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höfðu saman á Kosovosléttunni til að minnast þess að 600 ár
voru liðin frá ósigri þeirra í orrustu gegn Tyrkjum. Sú ræða
markar upphafið á braut Milosevic í átt að vopnuðum átökum
við önnur sambandslýðveldi Júgóslavíu. Orrustan var háð
þann 28. júní 1389 og leiddi af sér 500 ára yfirráð Tyrkjaveld-
is yfir Serbum. Enginn annar atburður hefur haft eins mikla
þýðingu fyrir serbneska þjóðarsál og eru Serbar einir fárra
þjóða ef ekki þeir einu sem halda reglulega upp á ósigur sinn
í orrustu. Í ræðu sinni skírskotaði Milosevic til goðsagna þjóð-
arinnar um baráttuþrek og hreysti. Hún þyrfti einmitt á þess-
um eiginleikum að halda í dag á tímum heiftúðlegra deilna við
aðra þjóðernishópa Júgóslavíu og „...í þetta skipti eigum við
ekki í vopnaðri baráttu, en þess háttar hluti er ekki hægt að
útiloka.“9 Þarna gaf Milosevic fyrirheit um það sem koma
skyldi á næstu árum. Beiting þjóðernishyggjunnar féll í góð-
an jarðveg hjá Serbum, en öll þjóðernishyggja hafði verið
bæld niður á tímum Títós. Þegar Milosevic var spurður síðar
út í ræðuna, neitaði hann því kröftulega að hún hefði verið
full kynþáttahroka og til þess fallin að æsa upp Serba. Hann
sakaði í staðinn vestræna fjölmiðla um að afbaka hana.10

Í átt til sterkrar miðstýringar
Sú staðreynd að Milosevic notaði sér mátt þjóðernishyggj-
unnar til að sameina Serba að baki sér hræddi íbúa annarra
sambandslýðvelda Júgóslavíu og þeim fannst sér ógnað. Á
sama tíma og Milosevic var sameiningartákn fyrir Serba var
hann einnig tákn sundrungar fyrir aðrar þjóðir Júgóslavíu.

Í Slóveníu nutu íbúarnir mun betri lífsgæða en í hinum
sambandslýðveldunum og atvinnuleysi var einnig minna þar.
Samt sem áður dróst hagvöxtur í landinu saman frá því um
miðjan níunda áratuginn. Slóvenar lögðu til fjórðung af heild-
artekjum sambandsríkisins, en þeir töldust þó aðeins til 8% af
júgóslavnesku þjóðinni. Áætlanir um að samtvinna fjármál
sambandslýðveldanna enn meir til að komast út úr efnahag-

skreppunni féll þar með ekki í góðan jarðveg hjá
Slóvenum. Þeim fannst þegar fullmikið borgað til
ríkiskassans og þótti fýsilegra að bæta sambandið
við nágrannaríkin Austurríki, Ítalíu og Ungverja-
land til að vinna sig út úr efnahagsvandanum.11 

Í Slóveníu hafði ríkt nokkuð frelsi í pólitískri
starfsemi í byrjun níunda áratugarins, a.m.k borið
saman við ástandið í öðrum kommúnistaríkjum á
þessum tíma. Milan Kucan, formaður Kommún-
istaflokks Slóveníu síðan 1986, var þeirrar skoðun-
ar að stjórnarfarslegra og efnahagslegra umbóta
væri þörf ef tryggja ætti framtíð Slóveníu. Ljóst var
að án róttækra breytinga ætti Slóvenía engan
möguleika. Þar með hófust hinar endalausu deilur
milli Kucan og Milosevic.12 „Bróðerni og samein-
ing“ var eitt af slagorðum Títós og tákn fyrir hug-
myndina að baki Júgóslavíu. Slóvenskir stjórn-
málamenn voru orðnir afhuga arfleið hans og boð-
uðu nýja tíma.

En fleiri voru orðnir afhuga arfleið Títós. Ein af
tillögum Milosevic var breyting á þingsætaskipan

sambandsþings Júgóslavíu. Því var skipt í tvær mál-
stofur og í báðum þeirra hafði hvert sambandslýð-
veldi jafnmarga þingmenn. Hann vildi að hlutfall

þingfulltrúa væri í hlutfalli við íbúafjölda landsmanna, þ.e.a.s.
eitt atkvæði á einn borgara. Slóvenar mótmæltu tillögum
Milosevic kröftulega og vildu halda gamla kerfinu. Hið nýja
skipulag hefði í för með sér, vegna yfirgnæfandi meirihluta
Serba í sambandsríkinu, að serbneskir þingmenn gætu haft
forræði yfir hinum sambandslýðveldunum. En af 21,5 milljón
íbúa Júgóslavíu bjuggu 9,8 milljónir í Serbíu.13 Á tímum þjóð-
ernishyggju, þar sem allt stefndi í þá átt að sambandslýðveld-
in tækju eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni heildarinnar, ótt-
uðust hin sambandslýðveldin einmitt pólitískt forræði Serba.
Áköf barátta Serba fyrir tillögunum virtist aðeins rökstyðja að
óttinn væri ekki tilefnislaus.14

Milosevic heilsar þýska stjórnmálamanninum Gregor Gysi.

Hershöfðinginn og sagnfræðingurinn Franjo heitinn Tudjman 
varð einn helsti andstæðingur Milosevic.
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Fararsnið á Slóvenum
Í mars 1989 kom Milosevic í gegn breytingum á
stjórnarskrá Serbíu þar sem sjálfstjórnarréttindi
Vojvodínu og Kosovo voru afnumin. Við það juk-
ust völd Serbíu til muna í ríkisráðinu, vegna þess
að með atkvæðum héraðanna réði Serbía í raun
yfir fjórum af átta atkvæðum í ríkisráðinu, þar sem
stjórn Svartfjalllendinga var hliðholl Milosevic.
Valdajafnvægið í Júgóslavíu hafði þar með breyst
í átt til sterkrar miðstýringar undir stjórn Serba. Til
að sporna við þróuninni og tryggja framtíð sína
lögðu Slóvenar fram breytingartillögur að eigin
stjórnarskrá. Þeir vildu binda inn í stjórnarskrána
að Slóvenar gætu ef nauðsyn krefðist sagt sig úr
sambandsríki Júgóslavíu og lýst yfir sjálfstæði
Slóveníu.15 Þegar Serbar fréttu af fyrirhugðum
breytingum á stjórnarskrá Slóveníu kröfðust þeir
að málefnið yrði rætt í sambandslýðveldunum. En
slóvenska stjórnin hafnaði því með þeim rökum að
Serbía hefði breytt eigin stjórnarskrá án þess að
hin sambandslýðveldin hefðu nokkuð um það
fengið að segja. Slóvenar fullyrtu að Serbía hefði
gefið öðrum sambandslýðveldum fordæmi með því að breyta
eigin stjórnarskrá.16 Deilur Slóveníu og Serbíu um hver staða
lýðveldanna ætti að vera innan Júgóslavíu héldu áfram. Sló-
venar gagnrýndu Serba einnig harðlega fyrir mannréttindabrot
og meðferð þeirra á Kosovo-Albönum. Sambandið milli lýð-
veldanna versnaði enn frekar og 1. desember 1989 gáfu
serbnesk stjórnvöld út fyrirskipun um að serbnesk fyrirtæki
skyldu sniðganga allar slóvenskar vörur. Þessi aðgerð skaðaði
ekki bara Slóvena því að serbnesku verksmiðjurnar voru háð-
ar slóvenskri framleiðslu, en það virtist ekki breyta afstöðu
serbneskra stjórnvalda.17

Atburðir sem gerðust á þingi júgóslavneska Kommúnista-
flokksins í janúar 1990 sýndu hversu alvarlegar deilurnar voru
orðnar, en þær skerptust frekar eftir að þinginu lauk. Ennfrem-
ur þótti hegðun serbneska og svartfjalllenska meirihlutans
sýna að viljinn til að finna lausn á deilunum væri ekki til stað-
ar. Eftir að öllum tillögum sem Slóvenar, Króatar, Makedón-
íumenn eða Bosníumenn lögðu fram var hafnað yfirgáfu Sló-
venar þingið. Til merkis um heiftúðlegt andrúmsloftið á þing-
inu var hverri tillögu sem vísað var frá fagnað með lófataki og
hæðnislegum hlátri af meirihlutan-
um. „Samband júgóslavneskra
kommúnista er ekki lengur til“ hljóð-
aði fyrirsögnin flokksblaðsins Borba
í Belgrad eftir þingið.18

Um vorið 1990 héldu Slóvenía og
Króatía fyrstu frjálsu kosningarnar í
sambandslýðveldum Júgóslavíu en
Bosnía-Hersegóvína og Serbía héldu
sínar kosningar í lok ársins. Nær allir frambjóðendur stjórn-
málaflokkanna lögðu áherslu á þjóðernisstefnu í stefnuskrám
sínum. Í blaðaviðtali við þýska tímaritið Der Spiegel svaraði
Kucan því til að hættan á borgarastyrjöld hefði aukist þar sem
sambandslýðveldin leituðust við að verða fullvalda þjóðríki.
Mest væri hún þar sem þjóðernishóparnir byggju hverjir inn-
an um aðra, í Kosovo, Krajina og Bosníu-Hersegóvínu. Ef að

til stríðs kæmi myndu Slóvenar nýta sér nýja ákvæðið í stjórn-
arskrá sinni og segja sig sem fyrst úr ríkjasambandi
Júgóslavíu. Enda var Kucan þeirrar skoðunar að pólitík Serba
gengi ekki út á sameiginleg örlög sambandsríkisins heldur
væri markmiðið að tryggja þá stöðu sem gera myndi þeim
kleift að beygja aðra í Júgóslavíu undir efnahagslega og póli-
tíska hagsmuni þeirra.19

Tudjman notar króatíska 
þjóðernishyggju 

Króatía var næststærsta sambandslýðveldið og hafði fengið
viðurnefnið „þögla lýðveldið“ eftir að Tító braut þjóðernis-
hreyfinguna MASPOK (Masovni Prokret) á bak aftur árið
1971. Mjög hart var tekið á öllum þeim er tilheyrðu hreyfing-
unni eða tengdust henni á einhvern hátt og til dæmis voru
króatísk menningarfélög leyst upp og bönnuð.20 Eftir þessa at-
burði voru umræður um króatískt sjálfstæði algerlega bannað-

ar í Júgóslavíu á dögum Kommúnista-
stjórnarinnar. Handtökur giltu sem að-
vörun til Króata um að króatísk þjóð-
ernishyggja yrði á engan hátt umbor-
in.21 

Um það bil tuttugu árum síðar fór
aftur að bera á leiðtogum MASPOK-
hreyfingarinnar. Króatíski lýðræðis-
flokkurinn (HDZ) samanstóð að hluta

af þeim er voru innan þjóðernishreyfingarinnar, en meðal
þeirra var sagnfræðingurinn og fyrrum hershöfðinginn Franjo
Tudjman.22 Í ljósi þeirrar þjóðernisstefnu sem Milosevic rak í
Serbíu átti Tudjman auðvelt með að afla flokki sínum stuðn-
ings. En Tudjman höfðaði, líkt og Milosevic, til þjóðernis-
kenndar þjóðar sinnar og ól á hugmyndum um að Króatar
hefðu þurft að þola kúgun og óréttlæti af hendi Serba. „Í stað
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Milosevic og Ibrahim Rugova, einn af leiðtogum Kosovó-Albana 
hittust í apríl 1999. 

... Tudjman höfðaði, líkt og Milos-
evic, til þjóðerniskenndar þjóðar
sinnar og ól á hugmyndum um
að Króatar hefðu þurft að þola
kúgun og óréttlæti af hendi
Serba.
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þess frelsis er lofað var fengum við helvíti kommúnismans!
Við verðum að reisa fullveldi hinnar króatísku þjóðar og gera
draum hennar um frelsi og sjálfstæði að raunveruleika.”23 En
mestu hjálpina fékk Tudjman frá
Milosevic. Hin árásargjarna stjórn-
málastefna Milosevic var besti áróð-
urinn. Hún ögraði þjóðarstolti Króata
og það nýtti Tudjman sér á áhrifarík-
an hátt.24

Vorið 1990 vann Króatíski lýð-
ræðisflokkurinn yfirburðasigur í
kosningunum í Króatíu og fékk hreinan meirihluta í öllum
þremur deildum þingsins. Tudjman var síðan valinn forseti
landsins af þinginu.25

Með tilliti til þeirra hörmulegu atburða sem áttu sér stað í
samskiptum þjóðernishópa Júgóslavíu í seinni heimsstyrj-
öldinni voru aðgerðir Tudjman umdeildar. Í seinni heims-
styrjöldinni var ekki einungis háð þjóðfrelsisstríð undir for-
ystu Kommúnistaflokks Júgóslavíu því að í raun var í land-
inu háð grimmileg borgarastyrjöld. Talið er að um 1,7 millj-
ón manna hafi fallið í Júgóslavíu í seinni heimsstyrjöldinni,
þar af meira en helmingur fyrir hendi samlanda sinna.26

Tudjman bauð þeim Króötum sem farið höfðu úr landi á
kommúnistatímanum, á flokksþing Króatíska lýðræðis-
flokksins. En fjármagn þeirra gegndi lykilhlutverki í sigri
flokksins. Staðreyndin var sú að meðal króatísku flóttamann-
anna voru meðlimir Ustacha-hreyfingarinnar sem höfðu náð
að flýja í lok stríðsins.27 Ustacha-hreyfingin var fasistahreyf-
ing sem ríkti í Króatíu í skjóli Þjóðverja í seinni heimsstyrj-
öldinni af miklu vægðarleysi gegn öllum þeim er ekki voru
Króatar. Markmið hennar var að gera Króatíu að hreinu
króatísku þjóðríki og iðkaðar voru þjóðernishreinsanir á
Serbum, Gyðingum og Sígaunum. Að bjóða yfirlýsta stríðs-
glæpamenn velkomna til Króatíu var því mjög umdeilt, sér-
staklega á óvissutímum þar sem þjóðremba réði ríkjum. En
Tudjman virtist ekki vera í mun að jafna ágreininginn milli
þjóðanna. 

Fyrstu átök brutust út í Krajina-héraðinu í suður-
hluta Króatíu milli Serba og króatísku lögreglunn-
ar í ágúst árið 1990. En þar bjó stærstur hluti þeirra
12,2%28 Serba er í Króatíu bjuggu. Krajina-Serbar
nutu pólitísks stuðnings frá Belgrad. Það magn
vopna er uppreisnarmennirnir höfðu undir höndum
áður en uppreisnin braust út gaf til kynna að
júgóslavneska innanríkisráðuneytið hefði lokað
augunum fyrir vopnasmygli til Krajinu.29 Sú krafa
Milosevic að allir Serbar skyldu hafa rétt á að lifa
saman í einu ríki átti þátt í að átök brutust út í
Krajina, enda sáu Krajina-Serbar, eins og Serbar í
Bosníu-Hersegóvínu, Milosevic nú sem verndara
sinn.30 „Serbía þarf ekki að gera sér tálsýnir um að
hægt sé að forðast stríð. Þá gildir það að verja
Serba, alveg sama hvar þeir búa,“ sagði Milosevic
í sjónvarpsávarpi.31 Þetta var greinileg stuðningsyf-
irlýsing við hina vopnuðu uppreisn Serba í Króatíu.

Áróðursvél Milosevic
Til að vinna hug og hjörtu þjóðar sinnar til fylgis við

sig þurfti Milosevic að hafa fullt vald yfir fjölmiðlum. Yfir-
gnæfandi meirihluti serbneskra borgara hafði hreinlega ekki
möguleika á að nálgast aðrar upplýsingar en þær sem hinn op-

inberi áróður fjölmiðlanna bauð upp
á.32

Inntak áróðurs Milosevic var að
um samsæri hinna valdamiklu gegn
Serbíu væri að ræða. Þessi fullyrðing
var stöðugt endurtekin með ótrúlegri
þolinmæði í mikilvægustu sjón-
varpssendingum Serbíu. Jafnvel með

vinsælustu sjónvarpsþáttum birtust áróðurstextar á jaðri sjón-
varpskjárins.33 Í byrjun árs 1991 ríkti neyðarástand í efnahags-
málum Serbíu og ekki var hægt að borga starfsfólki laun,
verkföll voru boðuð og útlit var fyrir almenna óánægju innan

Milosevic hefur alltaf reitt sig á stuðning hersins

Inntak áróðurs Milosevic var að
um samsæri hinna valdamiklu
gegn Serbíu væri að ræða. Þessi
fullyrðing var stöðugt endurtekin
með ótrúlegri þolinmæði ...
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allra geira samfélagsins. En myndir af hakakross-
um, Hitler að halda ræðu, voru sýndar í sjónvarp-
inu og undir hljómaði „Lili Marleen“34, lag sem
var orðið tákn fyrir fasisma Þýskalands í landinu.
Í framhaldi af þessum myndum var fullyrt að
Króatar hefðu á ný skipulagt þjóðarmorð á
Serbum og atburðir seinni heimsstyrjaldarinnar
væru í þann mund að endurtaka sig. Milosevic
stýrði áróðursstríðinu af fullum krafti, til að full-
vissa landsmenn um að ástæða væri til að hafa
áhyggjur af öðru mikilvægara en hinu daglega
brauði.35

Bosnía-Hersegóvína milli 
steins og sleggju

Bosnía-Hersegóvína var blandaðasta sambands-
lýðveldið hvað þjóðerni varðar en þar lifðu þjóð-
ernishóparnir hverjir innan um aðra. Hinir bosn-
ísku Múslimar voru upphaflega ekki þjóðernis-
hópur heldur tilheyrðu ákveðnu trúarsamfélagi.36

Samkvæmt manntali frá 1991 skiptust hlutföll
þjóðernishópanna þar þannig að 43,7% voru Múslimar, 31,4%
Serbar, 17,3% Króatar, 5,5% Júgóslavar37 og 0,4% tilheyrðu
öðrum hópum.38 Í stjórnarskránni frá 1974 voru Múslimar við-
urkenndir sem þjóð og voru þar með orðnir þriðji stærsti þjóð-
ernishópurinn innan Júgóslavíu. En
það sem m.a. greindi Múslima frá
Serbum og Króötum var að þeir
gátu ekki gert tilkall sem þjóð til
eigin lýðveldis. Serbneskir og
króatískir þjóðernissinnar breiddu
út þá sannfæringu sína að Múslim-
ar væru ekki til sem eigin þjóðern-
ishópur, heldur væru þeir í raun
annað hvort Serbar eða Króatar. Á hinum 500 ára valdatíma
Tyrkjaveldis hefðu þeir fallið í freistni eða látið undan þrýst-

ingi og skipt um trú.
Þar með höfðu þeir
snúið sér frá sínu rétta
þjóðerni og tekið upp
hefðir og siði nýrrar
menningar.39

Lögfræðingurinn
Alija Izetbegovic fór
fyrir Flokki lýðræðis-
sinna (SDA) í Sara-
jevo. Flokkurinn var
skilgreindur sem póli-
tískt samband borgara
Júgóslavíu, sem til-
heyrðu menningar- og
sögulegri hefð mú-
hameðstrúarinnar.40

Fyrstu frjálsu kosn-
ingarnar í Bosníu-
Hersegóvínu fóru
fram í nóvember 1990.
Izetbegovic varð for-

seti landsins og myndaði ríkisstjórn með stærstu flokkunum.41

En strax í byrjun stjórnarsamstarfsins kom í ljós að geðlækn-
irinn Radovan Karadzic leiðtogi Bosníu-Serba og flokkur
hans lögðu áherslu á önnur mál en samræmdust stefnuskrá

stjórnar Izetbegovic. Karadzic
sagði að Bosníu-Serbar myndu
ekki sætta sig við neinar breyting-
ar á stöðu Bosníu-Hersegóvínu
innan Júgóslavíu. Hvorki kæmi
fullvalda lýðveldi til greina né
sambandsstjórn líkt og Slóvenar
og Króatar vildu. Hann útilokaði
heldur ekki að til vopnaðara átaka

gæti komið ef staða Bosníu-Serba breyttist, og ef komið væri
fram við Bosníu-Serba eins og þjóðernisminnihlutahóp.42

Staða Bosníustjórnar var erfið. Í allri umræðu um breytingu
á stjórnskipan Júgóslavíu í lauslegt ríkjabandalag var hún á
sama máli og stjórnir Slóvena og Króata, þar sem hún vildi
koma í veg fyrir að svigrúm skapaðist fyrir Milosevic til að ná
yfirráðum yfir málum Júgóslavíu. Að sama skapi vildi Bosn-
ía-Hersegóvína ekki að Slóvenía og Króatía myndu algjörlega
segja sig úr sambandsríkinu Júgóslavíu. Það myndi þýða að
Bosnía-Hersegóvína yrði skilin eftir með Makedóníu, öðru
sambandslýðveldi með veika stöðu, og hefði ekkert bolmagn
til að sporna við yfirráðum Serbíu.43

Í október 1991 var orðið full ljóst að Slóvenía og Króatía
myndu ekki lengur tilheyra sambandsríkinu Júgóslavíu. Á
þinginu í Sarajevo höfðu Múslimar og Króatar meirihluta og
lýsti hann yfir fullveldi Bosníu-Hersegóvínu. Serbnesku þing-
mennirnir virtu atkvæðagreiðsluna að vettugi, gengu af þingi
og stofnuðu eigið serbneskt þjóðþing. Í janúar var síðan stofn-
að serbneskt lýðveldi í Bosníu-Hersegóvínu.44 Þar sem Serbar
bjuggu innan landsins voru sjálfstórnarhéruð stofnuð. Þessi
héruð, sem lutu í raun löglegum stjórnvöldum Bosníu-
Hersegóvínu, skyldu tilheyra hinu nýja serbneska lýðveldi,
jafnvel Sarajevo skyldi verða höfuðborg landsins. Sú kenning
Milosevic að þar sem Serbar byggju væri Serbía var ríkjandi í
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Söguleg mynd frá 1991. F.v. Momir Bulatovic forseti Svartfjallalands, Alija
Izetbegovic forseti Bosníu-Hersegóvínu, Kiro Gligoroff forseti Makedóníu,
Franjo Tudjman forseti Króatíu, Milan Kucan forseti Slóveníu og Slobodan
Milosevic forseti Serbíu. 

Búseta Serba innan Bosníu-
Hersegóvínu var dreifð um allt land-
ið. Ef að serbnesku sjálfstjórnarhér-
uðin ættu að geta orðið að einu lýð-
veldi yrði að koma til fólksflutninga
og/eða landvinningastríðs.
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stefnu Karadzic og fylgismanna hans.45 Búseta Serba innan
Bosníu-Hersegóvínu var dreifð um allt landið. Ef að
serbnesku sjálfstjórnarhéruðin ættu að geta orðið að einu lýð-
veldi yrði að koma til fólksflutninga og/eða landvinninga-
stríðs. 

29. febrúar og 1. mars 1992 var kosið um hvort Bosnía-
Hersegóvína skyldi verða sjálfstætt ríki. Tveir þriðjuhlutar
kjósenda vildu að landið yrði sjálfstætt en Bosníu-Serbar snið-
gengu kosningarnar. Eftir kosningarnar hófust fyrstu alvarlegu
átökin sem stigmögnuðust þar til að stríð braust út á fyrstu dög-
um aprílmánaðar eftir að Bosnía-Hersegóvína var viðurkennd
sem sjálfstætt ríki af Evrópuríkjunum 6. Apríl 1992.46

Milosevic og Stór-Serbía
Eftir kosningarnar í Slóveníu og Króatíu í apríl árið 1990, þar
sem þjóðernissinnar unnu sigur var Milosevic ljóst að hann næði
ekki að tryggja forræði sitt yfir stjórnmálum Júgóslavíu og að
stjórnskipan landsins myndi ekki haldast
óbreytt. Milosevic talaði alltaf fyrir sam-
einingu Júgóslavíu þó að aðgerðir hans
væru í mótsögn við yfirlýsingar hans.
Milosevic hafði snúið sér að myndun
Stór-Serbíu þar sem minnihlutahópar
Serba innan hinna sambandslýðvelda
Júgóslavíu léku lykilhlutverk. Þó að
hann neitaði alltaf hugtakinu „Stór-
Serbía“47 opinberlega, útskýrði Milos-
evic rökin fyrir stefnu sinni á þá leið að
ef Slóvenar og Króatar hafa rétt til að yf-
irgefa Júgóslavíu, á sjálfsákvörðunarrétt-
ur Serba utan Serbíu einnig að vera virt-
ur um fá að lifa áfram innan ríkisins.
Krafa hans hljómaði: „Allir Serbar hafa
rétt til að búa í sama ríkinu.“48 Kröfur
Milosevic væru ef til vill viðunandi sem

heimspekilegar vangaveltur, en í fjölþjóða-
ríki eins og Júgóslavíu, þar sem þjóðernis-
hóparnir bjuggu í návígi var hættulegt að ýta
undir hugmyndir af þessu tagi.

Það var ekkert leyndarmál að hverju leið-
togar Krajina-Serba og Bosníu-Serba stefndu
og þegar stríðið hafði geysað í um það bil ár
viðurkenndu þeir það jafnvel opinberlega.
Goran Hadzic, þá leiðtogi Krajina Serba,
vildi fá viðurkenningu Sameinuðu þjóðanna
á hinu Serbneska lýðveldi Krajina á sátta-
fundi í New York. Hann neitaði ekki að hið
endanlega takmark væri sameining við
Serbíu þannig að Stór-Serbía yrði að veru-
leika.49 Aleksa Buha „utanríkisráðherra“
serbneska lýðveldisins í Bosníu-
Hersegóvínu, viðurkenndi einnig að tak-
markið væri að tengja þau svæði í Bosníu

sem hertekin höfðu verið af Bosníu-Serbum við Serbíu og stofn-
un alserbnesks þings hefði verið þáttur í því ferli.50

Staðhæfingingar um að Bosníu-Múslimar ætluðu að stofna
bókstafstrúarríki í Bosníu-Hersegóvínu áttu ekki við rök að
styðjast. Um leið og margir Bosníu-Múslimar litu einungis á sig
sem meðlimi þjóðernishóps voru þeir einnig þeir Múslimar í
heiminum sem voru hvað vestrænastir í hugsun.51 Izetbegovic
leit á Bosníu-Hersegóvínu sem heimaland Múslima þar sem
Króatar og Serbar byggju einnig. Tveimur árum áður en stríð
braust út sagði hann: „Við stefnum ekki að þjóðríki. Okkar eina
takmark er frjálst samfélag allra borgara. Sumir óska þess að
Bosnía verði Múslimaríki, en það er ekki raunhæf ósk.“52 Fram-
tíðarsýn Milosevic og flokks hans, Serbneska sósíalistaflokks-
ins, var allt önnur, skýr og vel undirbúin. Varaformaður flokks-
ins Mihailo Markovic lýsti henni á flokksþingi 9. október 1991: 

Í hinu nýja júgóslavneska ríki verða að minnsta kosti þrjár
sambandseiningar: Serbía, Svartfjallaland og sameinuð
Bosnía og Knin-svæðin þ.e.a.s hin yfirlýstu serbnesku sjálf-
stjórnarhéruð í Bosníu og Krajina-svæðið í Króatíu. Ef
Bosníu-Múslimar óska að vera innan þessa nýja júgóslav-
neska ríkis, hafa þeir leyfi til þess. Ef þeir reyna að segja sig
úr ríkjasambandinu, verða þeir að vita að bosníska Múslima-
ríkið verður umkringt af serbnesku landsvæði.53

Lokaorð
Milosevic, sem komst í valdastöðu inn-
an Júgóslavíu með serbneska þjóðernis-
hyggju að vopni, beitti valdi sínu fyrst
innan Serbíu og síðar í allri Júgóslavíu.
Aðgerðir hans í átt til eflingar mið-
stjórnar í Júgóslavíu undir forystu
Serba og umburðarleysi hans gegn öðr-
um þjóðernishópum gerði aðeins
Serbum kleift að búa innan sambands-
ríkisins Júgóslavíu. 

Eftir að kosningar höfðu farið fram í
sambandslýðveldunum var Milosevic
ljóst að honum myndi ekki takast að ná
pólitísku forræði yfir Júgóslavíu. Þá

Þeir Leoníd Bresjnev aðalritari sovéska kommúnistaflokksins og
Tító forseti Júgóslavíu hittust árið 1976 til að ræða sambúð
ríkjanna.
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Tilvísanir

sneri hann sér að myndun Serbíu eins stórri og mögulegt væri,
þar sem allir Serbar yrðu sameinaðir í einu ríki. Gallinn var
einungis sá að þjóðernishóparnir bjuggu hverjir innan um aðra
utan Serbíu. Sú stefna Milosevic að allir Serbar skyldu búa í
sama ríkinu boðaði að til stríðs yrði að koma áður en takmark-

inu væri náð. Hann ýtti þar með undir þjóðernishyggju meðal
Serba utan Serbíu og vígbjó þá. Það þýddi að annaðhvort urðu
hin sambandlýðveldin að ganga að skilmálum Milosevic eða
heyja stríð við Serbíu.
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Sagnfræðinemar eru sannkallað kraftaverkafólk; í tæpa tvo
áratugi hafa þeir haldið úti vönduðu tímariti fyrir almenning
um söguleg efni. Mér er til efs að nokkrir sagnfræðinemar
nokkurs staðar í heiminum haldi úti tímariti af slíkum mynd-
arskap. Ég minnist þess að hafa sýnt dönskum sagnfræðinem-
um Sagnir á sínum tíma og undruðust þeir stórum það krafta-
verkalið sem stæði að slíkri útgáfu. Tilvist blaðsins ein og sér
eftir svo langan tíma staðfestir að það hefur notið hylli les-
enda, nógu margra til þess að reksturinn hefur gengið, auk
þess sem velvildarmenn hafa stutt útgáfuna með auglýsingum.

Umsögn um 
19. árgang Sagna

Sumarliði R. Ísleifsson

Mest af vinnunni við blaðið er örugglega í sjálfboðavinnu,
engu að síður er kostnaður við svona útgáfu mikill og því vel
að verki staðið að halda sjó. 

Sagnir hafa verið gefnar út í sama broti frá 1984 og um-
brotið hefur í aðalatriðum verið óbreytt allan þann tíma, eða
þar til á síðastliðnu ári, og því tími til kominn að breyta til.
Víkjum nú fyrst að útliti 19. árgangs Sagna. Sú breyting hef-
ur verið gerð frá fyrri árgöngum að nú eru aðeins tveir dálkar
í stað þriggja. Jafnframt er leturflötur stækkaður verulega og
myndir gjarnan felldar inn í leturflötinn. Meira að segja eru
auglýsingar inni í blaðinu. Myndir eru fjölmargar. Sumar
myndanna eru raunar samsettar af ritstjórn úr ýmsum áttum og
svo einkennilega vill til að þeirra er ekki getið í myndaskrá. 

Í umsögn sinni um 18. árgang Sagna hvetur Pétur Már
Ólafsson til meiri dirfsku í útliti og framsetningu og setur
fram þá afbragðshugmynd að fá nemendur í grafískri hönnun
til liðs. Ekki veit ég hvort farið var að þessum ráðum. Mér er
nær að halda ekki; mér sýnist að djarfir sagnfræðinemar hafi
ákveðið að treysta á mátt sinn og megin eins og Íslendinga er
siður. Ég vona að ritnefnd 20. árgangsins kjósi að fara ekki
þessa leið heldur fái þjálfuð og fersk augu í lið með sér.

Útlit
Útlit 19. árgangs Sagna heillar mig með öðrum orðum ekki. Í
fyrsta lagi nær engri átt að troða svona miklu efni á síðurnar.
Síðurnar verða því fremur óaðlaðandi og lítur einna helst út
fyrir að gerð hafi verið mistök þegar blaðið var skorið. Kápu-
mynd er ágæt og vel til fallið að tiltaka efni blaðins á forsíð-
unni. En full stórkostleg er kápan fyrir minn smekk, margar
leturgerðir og myndin hefði etv. farið betur á mildari bak-
grunni. Þá vantar kannski ögn upp á að fyrirsagnir séu nægi-
lega grípandi, ef til vill hefði verið heppilegra að velja úr
helstu áhugavaka í blaðinu og gera þeim betri skil. - Á pakk-
aðri titilsíðu þurfti ég að rýna í söguspilið til að átta mig á því;
svona kvarði er sniðugur en hann þarf að vera skýr. 

Heldur er ég ósáttur við myndanotkun og myndvinnslu.
Myndgæði verða skiljanlega ekki sem best þegar myndir eru
endurbirtar úr bókum eða blöðum eins og of mörg dæmi eru
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í því sambandi. Svo þarf myndvinnsla líka að vera viðunandi. 
Það er heildarsvipur á blaðinu en ég verð að segja að ég

vona að þar hafi ekki verið gerðar áætlanir til margra ára.
Blaðið er ofhlaðið og órólegt. Umbrotið er kannski djarft en
of mikið af stælum fyrir minn smekk og ég verð að segja að
umbrot árganganna á undan hefur vinninginn. Hverfið því aft-
ur til einfaldleikans, ekki þó þess sem var. Leitið ráða hjá
stúdentum í Listaháskólanum; gæti ekki komið spennandi
samstarf út úr slíkri málaleitan?

Fjölbreytt efni
Þá að efni Sagna í stuttu máli. Ég las margar greinanna í blað-
inu með ánægju. Grein Valdimars Stefánssonar um hugmynd-
ir Íslendinga um versnandi heim var athyglisverð; hann hefði

þó etv. mátt setja umfjöllun sína meira
í hugmyndasögulegt samhengi, enda
er þetta ekkert séríslenskt fyrirbæri.
Grein um Björn ríka er sömuleiðis
ágætt framlag en heldur fannst mér
umfjöllun um kaldastríðs-ráðstefnu
bragðdauf, kannski var ráðstefnan það

bara? Jón Ólafur Ísberg er hressilegur í framgöngu eins og
hann á vanda til í umfjöllun sinni um sambandslög og sjálf-
stæði. Björn Bjarnason tekur málið nokkuð alvarlegum tök-

um í Sögnum. Stundum er þó ekki hægt að komast hjá því að
birta slíkt efni en þarf að vera í hófi. Þess eru einnig dæmi að
góðar myndir fái ekki að njóta sín, til dæmis ágætar mannlífs-
myndir í grein um Höfðaborgina. Þær hefðu mátt fá meira
rými en röstuð mynd af þjóðstjórninni vel mátt missa sín. Og
hvað á mynd á bls. 78 af fornleifagreftri úr erlendri bók að
segja okkur og hvers eiga hrossin að gjalda neðar á sömu
síðu? Of margar myndir í grein um ´68 kynslóðina eru kunn-
uglegar; fleiri mótmæltu en Össur, Gísli og Gunnar. Myndir af
mótmælum alls konar eru til í bunkum í myndasafni Þjóðvilj-
ans á Ljósmyndasafninu. En vertu nú sanngjarn! Sums staðar
eru betri sprettir. Til dæmis er ég sæmilega sáttur við myndir
í viðtali við Jesse Byock. 

Ég veit að þetta fer að verða nöldurkennt hjá mér en mér
finnst að myndanotkun í Sögnum, og reyndar víða annars
staðar megi vera markvissari, gera þarf kröfur um myndgæði,
nota helst ekki annað en orginala
nema í undantekingartilfellum, fá
leyfi fyrir myndbirtingum, skera ekki
myndir groddalega (dæmi um slíkan
skurð sést m.a. á bls. 26 þar sem sýnt
er fámenni við styttu Kristjáns IX, og
höfuðið tekið af gamla manninum!),
eins og dæmi eru um í blaðinu, leyfa myndum að njóta sín og
síðast en ekki síst að nýta myndirnar markvisst með textanum
þó að auðvitað þurfi ekki að binda sig við einhverjar kreddur
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um. Björn rifjar m.a. upp að afi hans, Benedikt Sveinsson,
lagðist gegn sambandslögunum á sínum tíma á Alþingi og
kveðst hann hafa alist upp við þá skoðun að Íslendingar hafi
gengið of skammt í þeim samningum. 

Grein Kolbeins Proppé er athyglisverð. Ég saknaði þess þó
að hann skyldi ekki teygja umfjöllunina allt til okkar daga. Ég
sé ekki betur en sams konar orðræða ráði enn ríkjum. - Grein
Páls Baldurssonar um „enska lánið“ var ögn bragðdauf, enda
kannski ekki nema von þegar í ljós kemur að lánið var á kjör-
um sem eðlileg hlutu að teljast á þeim tíma. Grein Stefáns
Pálssonar um fjármögnun Sogsvirkjunar er heldur engin
„sensasjón“. Hann dregur þó ýmislegt forvitnilegt fram í
dagsljósið, ma. að forráðamenn borgarinnar létu sér detta í
hug í kynningarbæklingi um virkjunina sem ætlaður var er-
lendum lánveitendum að leggja þunga áherslu á vænlega
framtíð íslensks landbúnaðar en ekki iðnvæðingu eða stór-
aukna sölu til heimilisþarfa. 

Grein um Höfðaborgina er með bestu greinunum í Sögn-
um, efnið er athyglisvert og merkilegt hversu óvönduð húsin
hafa verið. Einnig er dreginn upp skemmtilegur spegill af við-
horfum fólks og hversu sjálfsagt var að talið að láta pólitíska
samherja njóta skoðana sinna. Raunar sýnir greinarhöfundur
ekki fram á að borgarkerfið hafi verið spillt, etv. fremur þvert
á móti. Kommarnir virðast hafa átt greiða leið inn í Höfða-
borgina. 

Guðbrandur Benediktsson leiðir okkur inn í heim ljós-
myndasafns. Það er góðra gjalda vert en leiðir líka hugann að
mikilvægi ljósmynda sem heimilda og myndlestri sem ótrú-
lega lítið er stundaður hér á landi. - Leifur Reynisson sýnir
fram á hversu seint íslensk ungmenni voru að taka við sér í
stúdentabyltingunni, svo og að hér á landi voru það ekki síð-
ur menntaskólanemar en háskólanemar sem voru í farar-

broddi. Spurning er reynd-
ar hvort réttmætt er hjá
honum að tala um hópana
lengst til vinstri sem
smáklíkur. Ef lagður er
saman sá fjöldi sem var
virkur í þessum þremur til
fjórum samtökum sem
starfandi voru á áttunda
áratugnum skiptu þeir
hundruðum en ekki tugum
og starfsemin var ótrúlega
öflug. Skemmtilegt var að
lesa viðtalið við farfuglinn
Jesse Byock, meira af
slíku. Hvernig væri til
dæmis að taka viðtal við
Andrew Wawn næst? Mér
finnst Byock draga vel
fram hversu íslenskt
fræðasamfélag hefur verið
erfitt og lokað á margan
hátt og hann sjálfur er
dæmi þess hversu mikil-
vægt er að brjóta niður

múra á milli fræðigreina og hve miklu máli skiptir að leyfa
hugmyndafluginu að njóta sín. 

Mér fannst grein Gunnars Karlssonar varla eiga heima í
Sögnum, frekar í Sögu eða kannski helst sem þarft framlag til
umræðu innan sagnfræðiskorar. Greinin er engu að síður mjög
athyglisverð. Ég hafði ekki gert mér grein fyrir því að svo
mjög hefði verið dregið úr kennslu í „miðlun sögu“ frá því
sem var á níunda áratugnum. Í þessu sambandi vil ég nefna að
Helgi Þorláksson stóð fyrir sérstöku námskeiði, svokölluðu
útgáfunámskeiði, og viðfangsefnið var einmitt að gefa út
Sagnir; þetta var vorið 1984 og var eitt besta og árangursrík-
asta námskeið sem var boðið upp á á þeim tíma. Kannski má
rekja það kæruleysi, sem mér finnst ég hafa orðið var við í
vaxandi mæli varðandi notkun myndefnis, til þess að þessum
þætti er ekki sinnt í sama mæli og áður í grunnnámi sagn-
fræðinema. Ég tek heils hugar undir það með Gunnari að
sagnfræðingar vinna ekki aðeins með efni heldur einnig form
og nauðsynlegt er að þjálfa fólk í að setja fram hugsanir sínar;
þverfaglegt námskeið á þessu sviði væri etv. vænlegt. Guðrún
Bjarnadóttir dregur upp athyglisverða mynd af stöðu leiguliða
í upphafi 18. aldar en til þeirra töldust yfir 90% bænda. En hún
sýnir líka skýrt að ýmsir í hópi bænda stóðu fast á rétti sínum
og stóðu upp í hárinu á yfirvaldinu þegar þeir töldu á sér brot-
ið, og komust upp með það; athygliverð grein og læsileg. 

Í heild er efni Sagna áhugavert, auðvitað misjafnlega.
Margt mætti þó betur fara. Sumar greinanna eru full langar og
þyldu töluverða styttingu. Ritstjóri mætti einnig vera atorku-
samari við að reyna að „skerpa undir“ greinunum, hver er
meginhugmyndin sem verið er að fjalla um, má ekki vera
djarfari í ályktunum, hafa áhugaverðari fyrirsagnir og milli-
fyrirsagnir osfrv. En auðvitað er hægara um að tala en í að
komast. Vegni ykkur vel sagnfræðinemar með útgáfu Sagna. 1



Kvennasaga
Agnes Siggerður Arnórsdóttir
Kynferði og saga
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 113–116

Arnþór Gunnarsson
Kona í karlaveröld: þáttur Katrínar Thoroddsen í jafnrétt-
isbaráttu íslenskra kvenna 1920–1960
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 35–41

Ágústa Bárðardóttir
„En hún mun hólpin verða, sakir barnsburðarins...“: um
frjósemi íslenskra kvenna á fyrri hluta nítjándu aldar
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 15–21

Bára Baldursdóttir
Ekki skaltu láta galdrakonuna lifa: af Galdra-Möngu og
Galdra-Imbu
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 67–74

Eggert Þór Bernharðsson
Blórabögglar og olnbogabörn: „ástandskonur“ og aðrar
konur í Reykjavík í seinna stríði
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 12–23

Eggert Þór Bernharðsson
„Ó, vesalings tískunnar þrælar.“: um „Reykjavíkurstúlk-
una“ og hlutverk hennar
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 16–27

Guðjón Friðriksson
Kaupkonur og búðardömur: verslunarkonur í Reykjavík
1880–1917
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 78–87

Heiða Björk Sturludóttir
Guð fyrirgefi mér hláturinn: sjálfsmynd íslenskra kvenna
á 19. öld
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 117–124

Monika Magnúsdóttir
Hnípin kona í vanda; hugleiðingar um mæður 
átjándu aldar
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 67–72

Ragnhildur Helgadóttir
„Selur þú þig í kvöld?“ : úr sögu Rauðsokkahreyfingar-
innar á Íslandi
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 78–85

Sigríður Hjördís Jörundsdóttir
„Fáar voru frelsisstundirnar“: um vinnukonur á Íslandi
1880–1940
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 14–21

Sólborg Jónsdóttir
Stritandi englar: hjúkrunarnemar á fjórða áratugnum
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 82–85

Ítíu ára afmælisblaði Sagna 1990 var efnis-
flokkun yfir þær greinar sem birtar höfðu
verið í tíu fyrstu árgöngum Sagna. Nú á tutt-

ugu ára afmæli Sagna er vel við hæfi að endur-
taka leikinn og hér á eftir fylgir efnisflokkun
þeirra greina sem birst hafa í 11. til 19. árgangi
blaðsins. Flokkun greinanna er þó nokkuð frá-
brugðin þeirri fyrri. Flokkarnir eru fleiri og af-
markaðri hvað varðar efnistök. Tilgangur slíkr-

ar efnisflokkunar er margþættur. Áhugavert er
að sjá hvaða efni eru vinsælust og vekur t.d. at-
hygli hversu margar greinar fjalla um sögu
kvenna. Efnisflokkun sem þessi nýtist einnig vel
við heimildaleit. Það getur verið strembið að
njörvað hverja og eina grein innan ákveðins
flokks og alltaf eitthvað í slíkri efnisflokkun sem
orkar tvímælis. 

Efnisflokkun Sagna 
11. til 19. árgangs

Guðrún Laufey Guðmundsdóttir
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Steinunn V. Óskarsdóttir
„Hann fékk bók, en hún fékk nál og tvinna“: uppeldi
stúlkna á 19.öld
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 50–57

Unnur Birna Karlsdóttir
„Konur eiga að vera mæður“: umræður á Alþingi um
hvort veita skyldi konum kosningarétt, rétt til menntunar
og embætta
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 24–33

Börn og uppeldi
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Dáin úr vesöld: athugun á málum sem komu fyrir Lands-
yfirrétt 1802–1919 varðandi ofbeldi gagnvart börnum.
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 6–15

Monika Magnúsdóttir
Hnípin kona í vanda; hugleiðingar um mæður átjándu ald-
ar
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 67–72

Ólöf Garðarsdóttir
Guðsótti og góðir siðir: uppeldisviðhorf frá siðaskiptum
til upplýsingar

Sagnir, 11.árg., 1990, s. 42–49

Steinunn V. Óskarsdóttir
„Hann fékk bók, en hún fékk nál og tvinna“: uppeldi
stúlkna á 19.öld
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 50–57

Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir
Það mælti mín móðir: um hetju- og hefndaruppeldi í Ís-
lendingasögum
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 5–10.

Sakamál
Einar Hreinsson
Skraddarinn og seiðmennirnir: Þorleifur Kortsson og
galdramál 17. aldar
Sagnir 14. árg., 1993, s. 22–30

Eiríkur Páll Jörundsson
„Ert þú ófrísk, telpa?“: dulsmál í Reykjavík 1874
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 99–103

Erla Hulda Halldórsdóttir
Dauðasök liggur við
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 42–45

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Dáin úr vesöld: athugun á málum sem komu fyrir Lands-
yfirrétt 1802-1919 varðandi ofbeldi gagnvart börnum.
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 6–15

Jón Ólafur Ísberg
Píningsdómur 500 ára: hugleiðing á 500 ára ártíð laganna.
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 73–77

Óskar Bjarnason og Unnur Karlsdóttir
„Óhæfa og fordæðuskapur“ á rétttrúnaðaröld: um uppruna
og afleiðingar Stóradóms. 
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 58–67

Pétur Pétursson og Snorri Már Skúlason
Afbrot og sérstæð sakamál: til fróðleiks og viðvörunar; 
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 30–39

Örn Hrafnkelsson
Hegningarhúsið við Skólavörðustíg
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 86–94

Heilbrigðissaga
Ágúst Hauksson
Svartidauði á Íslandi: Plágurnar 1402 og 1495; Ágúst
Hauksson og Pétur Hrafn Árnason
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 73–74
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Árni Daníel Júlíusson
Svartidauði: vitnisburður heimilda um byggðaþróun á 15.
og 16. öld
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 103–105

Erla Dóris Halldórsdóttir
Skorið á sull og einangrun rotnandi fólks: sóknin gegn
sullaveiki og holdsveiki
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 28–35

Gísli Gunnarsson
Um hrun og mannfjölda og margföldun hans
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 98–102

Guðbjörg Jónatansdóttir
Kynsjúkdómafaraldur í Húnavatnssýslu 1824–1825
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 74–81

Gunnar Karlsson
Delerium bubonis: rannsóknarfræðileg umræða um kýla-
pestarkenninguna
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 87–90

Haraldur Briem
Plágurnar frá sjónarhóli faraldsfræðinnar
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 82–86

Helgi Skúli Kjartansson
Samanburður á svartadauða og stórubólu
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 106–109

Jón Ólafur Ísberg
Svartidauði, sóttir og mannfjöldi
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 91–97

Karl Skírnisson
Rottur og flær: smitberar pestarinnar
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 75–81 

Kvikmyndir
Davíð Logi Sigurðsson
Írsk frelsishetja, hvíta tjaldið og sagnfræðin
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 58–66

Eggert Þór Bernharðsson
Iceland: saga af kvikmynd
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 11–17

Eggert Þór Bernharðsson
Íslenskur texti og erlendar kvikmyndir: brot úr bíósögu 
Sagnir, 16, árg., 1995, s. 4–14

Bygginga- og listasaga
Ármann Guðmundsson
Það er ljótt að heyra: tónlistarlíf Íslendinga í byrjun 19.

aldar
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 72–77

Ásmundur Helgason
Landnám listagyðjunnar: íslensk myndlist og þjóðernis-
hyggja
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 68–73

Börkur Gunnarsson
Jón Axel og tilvistarstefnan
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 32–37

Guðrún Harðardóttir
Um íslenskar kirkjubyggingar á miðöldum
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 54–61

Guðrún Harðardóttir
Viðhald kirkjubygginga á Íslandi fyrir og eftir siðbreyt-
ingu
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 18–25

Krístin V. Á. Sveinsdóttir
Akantusmunstrið: saga rómanska teinungsins
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 76–84

Margrét Gunnarsdóttir
„Baráttan með búninginn“: um skautbúning Sigurðar mál-
ara
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 12–16

Æsa Sigurjónsdóttir
Að lesa list: hugleiðingar um tengsl sagnfræði, listasögu
og búninga- og textílsögu
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 44–46

Kirkjusaga
Birgir Jónsson
Um fátæka presta og ríka: tekjur presta á 18. og 19. öld
Sagnir, 11. árg 1990, s. 68–72

Guðrún Harðardóttir
Viðhald kirkjubygginga á Íslandi fyrir og eftir siðbreyt-
ingu
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 18–25

Óli Jón Jónsson
Gissur, Þorláksskrín og Krossinn í Kaldaðarnesi: um bylt-
ingatilraun sem fór út um þúfur
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 22–27

Vilborg Auður Ísleifsdóttir
Siðbót eða bylting?: nokkur orð um siðbreytinguna og
kirkjuordinanzíuna frá 1537
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 66–71
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Sagnfræði
Agnes Siggerður Arnórsdóttir
Kynferði og saga
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 113–116

Davíð Logi Sigurðsson
Írsk frelsishetja, hvíta tjaldið og sagnfræðin
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 58–66

Davíð Þór Björgvinsson
Sagnfræði og lögfræði
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 95–98

Eggert Þór Bernharðsson
Frumskógar samtímans: hugleiðing um heimildavanda og
samtímasögu
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 70–75

Eiríkur Páll Jörundsson
Jón Aðils og rómantíkin: rómantísk áhrif í alþýðufyrir-
lestrum Jóns Jónssonar Aðils
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 18–29

Gísli Gunnarsson
Um falda bók og aðra forboðna: og dálítið um ættardramb
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 34–37

Guðmundur Hálfdanarson
Kalt stríð: samskipti félagsfræði og sögu

Sagnir, 14. árg., 1993, s. 11–13

Gunnar Karlsson
Er hægt að kenna sagnfræðilega framsetningu?
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 77–82

Helgi Ingólfsson
Sagnfræðin sem skáldskapur
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 39–41

Helgi Þorláksson
Mannfræðinytjar: hvernig nýtist mannfræði við sagn-
fræðirannsóknir?
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 75–77

Jón Geir Þormar
Ritun sögu í eigin mynd: forsendur umfjöllunar um liðna
tíð
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 80–84

Magnús Hauksson
Um sagnfræði og skáldskap
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 36–38

Már Jónsson
Setningar og söguþræðir eða um sagnfræði, skáldskap og
bókmenntafræði
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 63–66

Sigrún Sigurðardóttir
Bundin með hendur í kross!: um samspil ímyndunarafls,
tilfinninga og rökhugsunar í sögunámi barna og unglinga
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 38–45

Stefán Ásmundsson
Rétt skal vera rétt: greina yfirlitsrit um mannkynssögu rétt
frá aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar ?
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 13–17

Verslunarsaga
Arngrímur Þór Gunnhallsson
Kallaði verslunargróðinn á fyrirlitningu samfélagsins?:
sagan af Hænsna-Þóri og Blund-Katli
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 24–29

Guðjón Friðriksson
Kaupkonur og búðardömur: verslunarkonur í Reykjavík
1880–1917
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 78–87

Jón Ólafur Ísberg
Píningsdómur 500 ára: hugleiðing á 500 ára ártíð laganna
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 73–77

Pétur Hrafn Árnason
Kaupmenn í klóm drekans: Árni Magnússon og verslunar-
deilan 1701–1706
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 46–55
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Sigrún Pálsdóttir
Húsmæður og haftasamfélag: hvað var á boðstólum í
verslunum Reykjavíkur á árunum 1947–1950?
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 50–57

Sverrir Jakobsson
Heimsókn hirðstjórans: um Reykhólareið Einars og Bjarn-
ar Þorleifssonar 1445, baksvið hennar, afleiðingar og
sögulega þýðingu
Sagnir, 14. árg., 1993 s. 47–53

Sverrir Jakobsson
,,Þá þrengir oss vor áliggjandi nauðsyn annara meðala að
leita ...”: siglingar Englendinga til Íslands á 17. öld
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 36–48

Siglingar og sjósókn

Einar Hreinsson
Frakkar á Fróni: samskipti Frakka og Íslendinga
1600–1800 
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 4–11

Einar Hreinsson
Renndi Kólumbus blint í sjóinn? 
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 38–43

Jón Ólafur Ísberg
Píningsdómur 500 ára: hugleiðing á 500 ára ártíð laganna
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 73–77

Kristján Sveinsson
Fleytan er of smá, sá guli er utar: um breytingar á báta-
stærðum 1690–1770
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 28–34

Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir
Lengi býr að fyrstu gerð: hugleiðingar um sveitamennsku
og sjósókn
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 48–53

Sverrir Jakobsson
„Þá þrengir oss vor áliggjandi nauðsyn annara meðala að
leita ...“: siglingar Englendinga til Íslands á 17. öld 
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 36–48

Sögulegar smásögur
Ásta Sveinbjarnardóttir
Svipmynd úr Garði Árna Magnússonar
Sagnir Möngu og Galdra-Imbu
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 67–74, 16. árg., 1995, s. 48–49

Davíð Ólafsson
Af síðustu dögum Tómasar Sæmundssonar
Sagnir, 16.árg., 1995, s. 46–47.

Erla Hulda Halldórsdóttir
Dauðasök liggur við
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 42–45

Gunnar Karlsson
Síðasta stund bróður Tómasar við skrifpúltið
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 50–51

Magnús Hauksson
Um sagnfræði og skáldskap
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 36–38

Margrét Ögn Rafnsdóttir
Gleymmérei Reykjavíkurstelpa
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 58–62

Viggó Ásgeirsson
Dagbókarbrot
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 52–53

Íslenskar fornbókmenntir
Arngrímur Þór Gunnhallsson
Kallaði verslunargróðinn á fyrirlitningu samfélagsins?:
sagan af Hænsna-Þóri og Blund-Katli
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 24–29

Bylgja Björnsdóttir
„Þá riðu goðar um héruð“: um veldi Guðmundar ríka
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 6–12

Hrefna Karlsdóttir
Hugrekki óvinar þíns er þér til heiðurs: heiður sem orsök
blóðhefndar á Þjóðveldisöld
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 30–35

Margrét Jónsdóttir
Gjöf skal gjaldast ef vinátta á að haldast: um gjafir í Lax-
dæla sögu og Bjarnar sögu Hítdælakappa
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 63–69

Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir
Það mælti mín móðir: um hetju- og hefndaruppeldi í Ís-
lendingasögum
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 5–10.

Eggert Þór Bernharðsson
Blórabögglar og olnbogabörn: „ástandskonur“ og aðrar
konur í Reykjavík í seinna stríði
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 12–23

Reykjavíkursaga
Eggert Þór Bernharðsson
„Ó, vesalings tískunnar þrælar“: um ,,Reykjvíkurstúlk-
una” og hlutverk hennar
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 16–27
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Margrét Ögn Rafnsdóttir
Gleymmérei Reykjavíkurstelpa
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 58–62

Óskar Dýrmundur Ólafsson
Sendisveinar Reykjavíkur
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 70–74

Guðjón Friðriksson
Kaupkonur og búðardömur: verslunarkonur í Reykjavík
1880–1917
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 78–87

Brynhildur Ingvarsdóttir
Var Reykjavík bæli spillingar ?
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 64–69

Jón Ingvar Kjaran
Höfðaborgin: úrlausn á húsnæðisvanda fimmta áratugar-
ins?
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 48–55

Sigrún Pálsdóttir
Húsmæður og haftasamfélag: hvað var á boðstólum í
verslunum Reykjavíkur á árunum 1947–1950?
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 50–57

Viðtöl
Haki Antonsson
Einar Már Jónsson
Hugarfarssaga og íslenskar fornbókmenntir: spjallað við
Einar Má Jónsson sagnfræðing
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 18–23

Pétur Hrafn Árnason
„Samvinna er lykilatriði í sagnfræði“: viðtal við Jesse
Byock; Pétur Hrafn Árnason, Jón Ingvar Kjaran og Magn-
ús Magnússon
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 71–76

Orri Vésteinsson
Peter Foote: viðtal: Orri Vésteinsson og Adolf Friðriksson
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 40–49

Umræður, skiptar 
skoðanir, ráðstefnur
Haraldur Briem
Gunnar Karlsson
Jón Ólafur Ísberg
Gísli Gunnarsson
Umræður. Svartidauði á Íslandi
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 110–114

Guðmundur Hálfdanarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Guðmundur Andri Thorsson
Ísland frjálst og fullvalda?
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 49–63.

Björn Bjarnason og Jón Ólafur Ísberg
Sambandslög og sjálfstæði: mismunandi skoðanir;
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 18–19

Rósa Magnúsdóttir
Öryggi og ójafnvægi: af alþjóðlegri ráðstefnu um Norðu-
löndin og kalda stríðið
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 14–16

Þjóðernishyggja
Steinþór Heiðarsson
Á gullaldar sögustað
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 4–12

Sigríður Matthíasdóttir
Hvað er þjóð?: nokkur orð um íslenska þjóðarímynd
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 5–10

Þröstur Sverrisson
Vígbúnir íslenskir herflokkar: uppgangur og fall heima-
varnarliða á seinni hluta 19. aldar.
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 32–37.
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Kolbeinn Óttarsson Proppé
„Þjóðin er einnig leifar frá löngu horfinni tíð“: um þjóð-
erni og þjóðhátíðir Íslendinga
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 20–29

Ásmundur Helgason
Landnám listagyðjunnar: íslensk myndlist og þjóðernis-
hyggja
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 68–73

Ragnhildur Helgadóttir
Mannkynbætur
Sagnir, 16. árg., 1995, s. 62–69

Sigríður K. Þorgrímsdóttir
„Er þetta foringi?“: Þýskaland og Þjóðverjar í augum ís-
lenskra hægriblaða á millistríðsárunum
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 13–23.

Eiríkur Páll Jörundsson
Jón Aðils og rómantíkin: rómantísk áhrif í alþýðufyrir-
lestrum Jóns Jónssonar Aðils
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 18–29

Eggert Þór Bernharðsson
Iceland: saga af kvikmynd
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 11–17

Óskar Bjarnason
„Thule, land mitt, hvar ertu?“: um Íslandsáhuga Þjóðverja
á tímum Weimarlýðveldisins
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 54–63

Hagsaga
Kristján Sveinsson
Fleytan er of smá, sá guli er utar: um breytingar á báta-
stærðum 1690–1770
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 28–34

Gísli Gunnarsson
Um hrun og mannfjölda og margföldun hans
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 98–102

Stefán Pálsson
Sogsvirkjun: undirbúningu Ljósafossvirkjunar og lánsfjár-
leit Reykjavíkurbæjar
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 38–47

Birgir Jónsson
Um fátæka presta og ríka: tekjur presta á 18. og 19. öld
Sagnir, 11. árg 1990, s. 68–72

Páll Baldursson
„Neyðin er engin kaupmaður“: enska lánið 1921
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 30–37

Félagssaga
Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir
Lengi býr að fyrstu gerð: hugleiðingar um sveitamennsku
og sjósókn
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 48–53

Guðrún Bjarnadóttir 
Landsdrottnar og leiguliðar: Gottrúp lögmaður og kjör
húnvetnskrar alþýðu í byrjun 18. aldar
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 83–90

Jón Ingvar Kjaran
Höfðaborgin: úrlausn á húsnæðisvanda fimmta áratugar-
ins?
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 48–55

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
„Óegta börn“ 
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 54–62

Már Jónsson
Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 64–67

Nikulás Ægisson
Að éta skó sinn
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 34–38

Hugmyndasaga/hugarfarssaga
Heiða Björk Sturludóttir
Guð fyrirgefi mér hláturinn: sjálfsmynd íslenskra kvenna
á 19. öld
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 117–124

Leifur Reynisson
Ímyndunaraflið til valda: barátta 68-kynslóðarinnar fyrir
betri heimi
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 60–69

Hrefna Karlsdóttir
Hugrekki óvinar þíns er þér til heiðurs: heiður sem orsök
blóðhefndar á Þjóðveldisöld
Sagnir, 15. árg., 1994, s. 30–35

Skúli Sigurðsson
Höfum við gengið til góða götuna fram eftir veg?; vís-
indasaga, nútímaþjóðfélag og trúin á framfarir
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 31–34.

Dagfinnur Sveinbjörnsson
Marxísk tálssýn: marxismi og byltingarnar 1848
Sagnir, 17. árg., 1996, s.42–53

Jón Jónsson
Draugur í skjalasafni biskups: upplýsing og þjóðtrú í upp-
hafi 19. aldar
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Sagnir, 17. árg., 1996, s. 6–11

Valdimar Stefánsson
Af hugmyndum Íslendinga um versnandi heim
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 2–7

Arngrímur Þór Gunnhallsson
Kallaði verslunargróðinn á fyrirlitningu samfélagsins?:
sagan af Hænsna-Þóri og Blund-Katli
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 24–29

Sigríður Matthíasdóttir
Hvað er þjóð?: nokkur orð um íslenska þjóðarímynd
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 5–10

Einsaga
Skafti Jósefsson og Sigríður Þorsteinsdóttir;
Mál ástarinnar: brot úr bréfum elskenda á 19. öld:
Kristrún Halla Helgadóttir tók saman og færði til nútíma-
stafsetningar.
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 56–57.

Davíð Logi Sigurðsson
Fyrsti íslenski Frímúrarinn: enn af ævintýrum Ólafs
Loftssonar
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 38–41

Þorfinnur Skúlason
Kattarmorð, kreddur og sagnfræði: myndir úr lífi Níelsar
skálda
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 26–31

Sigrún Sigurðardóttir
Íslendingurinn sem aldrei varð Dani
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 54–65

Kristrún Halla Helgadóttir
Bréfsefnið er að segja frá sjálfri mér: rannsókn á bréfa-
skrifum Sigríðar Pálsdóttur til bróður síns á árunum 1818-
1842
Sagnir, 17. árg., 1996, s. 24–31

Saga einstaklinga
Arnþór Gunnarsson
Kona í karlaveröld: þáttur Katrínar Thoroddsen í jafnrétt-
isbaráttu íslenskra kvenna 1920–1960
Sagnir, 11. árg., 1990, s. 35–41

Davíð Logi Sigurðsson
Eitraði Ólafur: ævi og afrek Ólafs Loftssonar
Sagnir, 15, árg., 1994, s. 70–79

Ágústa Bárðardóttir
Teflir hver um tvo kosti að tapa eða vinna: um Einar

Brandsson og afrek hans
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 39–43

Magnús Magnússon
„Róstugt var á Rifi þá ríki Björn þar dó“: af Birni Þor-
leifssyni ríka
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 8–12

Einar Hreinsson
Skraddarinn og seiðmennirnir: Þorleifur Kortsson og
galdramál 17. aldar
Sagnir 14. árg., 1993, s. 22–30

Bylgja Björnsdóttir
„Þá riðu goðar um héruð“: um veldi Guðmundar ríka
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 6–12

Mannkynssaga
Lára Magnúsdóttir
Hvers vegna var þrælahald afnumið í Bandaríkjunum?:
hugleiðingar um hreyfiafl sögunnar
Sagnir, 14. árg., 1993, s. 104–112

Stefán Ásmundsson
Rétt skal vera rétt: greina yfirlitsrit um mannkynssögu rétt
frá aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar ?
Sagnir, 18. árg., 1997, s. 13–17

Sigríður K. Þorgrímsdóttir
„Er þetta foringi?“: Þýskaland og Þjóðverjar í augum ís-
lenskra hægriblaða á millistríðsárunum
Sagnir, 12. árg., 1991, s. 13–23.

Einar Hreinsson
Renndi Kólumbus blint í sjóinn? 
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 38–43

Dagfinnur Sveinbjörnsson
Marxísk tálssýn: marxismi og byltingarnar 1848
Sagnir, 17. árg., 1996, s.42–53

Annað
Guðbrandur Benediktsson
Af ljósmyndasafni
Sagnir, 19. árg., 1998, s. 56–59

Fjölskyldan fer til ljósmyndara 1860–1962.
Sagnir, 13. árg., 1992, s. 44–47.
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B.A.-ritgerðir 6. febrúar 1999:
Björn E. Hafberg: Af drykkjuskap og fylliröftum. Ágrip af
sögu drykkjuskapar, bindindishreyfinga og meðferða á Íslandi
frá miðöldum til nútímans. Umsjónarkennari Gísli Gunnars-
son.

B.A.-ritgerðir 19. júní 1999
Aðalheiður Inga Þorsteinsdóttir: “Hraðfrysting mannssálar-
innar”. Átök Jónasar frá Hriflu við menntamenn og rithöfunda
á vinstri væng. Umsjónarkennari Valur Ingimundarson.

Björn Ásgeir Björnsson: Ísafjörður um aldamót. Sjávarút-
vegur í deiglunni. Umsjónarkennari Gísli Gunnarsson. 

Gunnar Freyr Rúnarsson: Efling og hnignun lóðaveldisins.
Upphaf kraftlyftinga á Íslandi og þróun þeirra fram til ársins
1985. Umsjónarkennari Gísli Gunnarsson.

Jakobína Birna Zoëga: Þátttaka Íslands í Norðurlandaráði á
árunum 1963-1972 með áherslu á menningarmál. Umsjónar-
kennari Valur Ingimundarson.

Jóhannes Þ. Skúlason: Þjóðernishugmyndir íslenskra sósí-
alista 1938-51 með áherslu á samanburð við þjóðernisheim-
speki Herders og Fichtes. Umsjónarkennari Guðmundur Hálf-
danarson.

Rósa Magnúsdóttir: Menningarstríð stórveldanna á Íslandi
1948-1961. Umsjónarkennari Valur Ingimundarson.

Sigurður Már Jóhannesson: Svo skal böl bæta. Viðhorfs-
breyting í garð áfengra drykkja og tildrög áfengisbannsins á
Íslandi. Umsjónarkennari Guðmundur Hálfdanarson.
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