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Inngangur 

 

Þegar hungrið segir til sín, þá er þörf á mat. Kroppurinn er ekki ósvipaður vél þeirri er 

knýr áfram bifreiðar og eimreiðar. Þær ganga ýmist fyrir olíu eða kolum en 

kroppurinn kýs mat. Það hefur komist í vana. Sagt hefur verið að sá sem hafi kartöflur 

og soðningu þurfi hvorki hugsjón né milljón.
1
 Skal því engan undra þó svangir gangi 

á fund kaupmanna og mjálmi líkt og kettir, því þeir vita vel að kaupmenn sitja á potti 

fullum af graut. Sjaldnast dugar mjálmið því verzlun byggist ekki á ölmusu, þó 

vissulega séu til góðhjartaðir kaupmenn sem lauma döðlum til þeirra mjálmara sem 

mest hafa sig í frammi. 

 Að vera kaupmaður í viðurkenndri verzlun sem lýtur að lögum, er hreinasta 

birtingarform kaupmennskunar. Vörur í verzlun eru áþreifanlegar og hafa ákveðið 

verðgildi sem í seinni tíma er gjarnan mælt í peningum. Ég er á þeirri skoðun að 

verzlunin leynist víða og samtíðarmenn mínir séu ósjaldan á villigötum einfeldninnar 

þegar kemur að umræðu um hugtakið að verzla. Þetta er stærra og merkara hugtak að 

mínu viti en svo, að hægt sé að einskorða það við viðurkennda vöruverzlun. Skoða 

ber hlutina í víðara samhengi og er ég sannfærður um að sé það gert opnist mönnum 

nýr heimur, að þeir finni lítinn kaupmann í sjálfum sér. 

 Ég skipti efni þessarar ritgerðar í fjóra megin kafla. Í fyrsta kafla mun ég fara 

lauslega í gegnum upphaf verzlunar á Íslandi og sögulega þróun hennar. Er það von 

mín að varpa einhverju ljósi á helstu hætti og atburði verzlunar hér á landi með það 

fyrir augum að auka grunnþekkingu lesandans á verzlunarsögu Íslands. Í öðrum kafla 

tek ég fyrir verzlun í Reykjavík eftir að bærinn hlaut kaupstaðaréttindi og hvernig hún 

þróaðist til þess verzlunarumhverfis sem við höfum kynnst síðastliðna áratugi. Sá 

kafli spannar mun styttra tímabil í sögu okkar og því get ég leyft mér ítarlegri 

söguskoðun en í fyrsta kafla. Í þriðja kafla ætla ég mér fjalla um auglýsingagerð og 

greina örlítið frá helsta brautryðjanda hennar úr kaupmannsstéttinni. Þar er margt sem 

hafa ber í huga og mikilvægt er að koma skilaboðum áleiðis til réttra aðila á 

fagmannlegan máta. Í fjórða og síðasta kaflanum ætla ég mér að skoða hlutverk 

kaupmanna, hvernig þeir geta og hafa haft áhrif á samfélagið, hvort sem um góð eða 

slæm áhrif sé að ræða. Einnig mun ég varpa fram kenningum um eðli verzlunar, þar 

                                                
1 Halldór Laxness: Perlur í Skáldskap. Kristján Jóhann Jónsson, Símon Jón Jóhannsson og Valgerður 
Benediktsdóttir tóku saman. Vaka-Helgafell, 1998, bls. 235. 
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sem maður lætur eitt en fær annað. 

 Ég kem til með að styðjast mikið við eldri heimildir því ég tel það ótvíræðann 

kost að nota heimildir sem skrifaðar eru í anda þess tíma sem ritgerðin að mestu leyti 

nær til. Þannig getur verið að margt skjóti skökku við en heimildirnar eru sannar og 

góðar, ritaðar af gáfumönnum. Þá er rétt að geta þess að ég hef haft það fyrir sið að 

drekka ekki einungis úr viskubrunni forfeðra minna, heldur erfa þá einnig af 

fáfræðinni. 
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1. Um sögu verzlunar á íslandi 
 

1.1 Frá landnámi til einokunar 

 

Með landnámsmönnum mun verulegur fjöldi skipa hafa borist til landsins en með 

árunum gengu þau flest úr sér úr sér.
2
 Skip voru dýr og úthafssiglingar áhættusamar 

og takmarkaðist verzlun af þeirri tækni er menn höfðu yfir að ráða. Þegar skip 

landnámsmanna gengu úr sér áttu Íslendingar erfiðara með samgöngur yfir hafið. 

Siglingar erlendra kaupmanna hófust ekki að marki fyrr en um 1100, að því talið er, 

og sigldu þeir á þær hafnir sem stóðu í blómlegustu landbúnaðarhéruðunum.
3
 Helstu 

útflutningsvörur Íslendinga voru vaðmál, vararfeldir og skinn en einnig talsvert af 

brennisteini og fálkum. Mjöl, timbur, léreft, tjara og vax voru meðal helstu 

innflutningsvara. Noregur var aðal viðskiptalandið fram til um 1400 og varð 

kaupstaður sá er Björgvin heitir, að miðstöð Íslandsverzlunarinnar í nokkrar aldir. 

Borgir við Norðursjó og sunnanvert Eystrasalt stofnuðu verzlunarsamtök sem urðu 

síðar þekkt sem Hansasambandið. Hansakaupmenn fóru mikinn í viðskiptum við 

Noreg og veitti konungur þeim ýmis fríðindi. Þeir náðu utanríkisverzlun Noregs á sitt 

vald er 13. og 14. öld mættust og þannig kynntust þeir hinum íslenska varningi. Þeir 

urðu mikið hrifnir af lýsi og skreið og svo fór að þeir hófu sjálfir siglingar til Íslands 

þegar líða tók á 14. öldina. 

Í byrjun 15. aldar, sem kölluð hefur verið enska öldin, fóru enskir að sigla 

hingað til að verzla og veiða og var það í óþökk sameiginlegs konungs Íslands, 

Danmerkur og Noregs. Íslendingum gramdist fiskveiði Englendinga en verzlun við þá 

var engu að síður hagkvæm.
4
 Varningur Englendinga var fjölbreyttur, t.d. fluttu þeir 

inn leðurskó, stígvél, höfuðföt, skrúðklæði og hnappa, ásamt ýmsum matvælum. 

Danakonungur sætti sig ekki við þennan tekjumissi sem verzlun Englendinga hafði í 

för með sér og var þeim smám saman bolað burt frá helstu fiskihöfnum Íslands þegar 

leið á öldina.
5
  Þessi átök náðu hámarki árið 1532 í Grindavíkurstríðinu svokallaða. 

Enskir biðu þar lægri hlut gegn bandalagi Hansakaupmanna, Dana og Íslendinga og 

                                                
2 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi. Viðskiptaráðuneyti, 2005, bls. 5. 
3 Þór Hjaltalín: „Vöruframboð og verslunartengsl“ Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóð-
minjasafni. Ritstjórar: Árni Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir. Þjóðminjasafn Íslands, 2004, bls. 216. 
4 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 6-8. 
5 Þór Hjaltalín: Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni, bls. 221-222. 
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dró í kjölfarið úr umsvifum enskra hér við land.
6
 Þjóðverjar, sem höfðu verið 

stórtækir hér frá síðasta fjórðungi 15. aldar náðu þá undirtökum á Íslandsverzluninni.  

Þaðan bárust margir góðir kirkjugripir og kenndu þjóðverjar Íslendingum einnig að 

drekka brennivín.
7
 Fór svo um miðja 16. öldina að konungur vildi hlúa að efldri 

verzlunarstétt borga í Danmörku og leigði hann Kaupmannahöfn Íslandsverzlunina til 

10 ára. Annarra þjóða menn gátu hins vegar haldið áfram verzlun sinni við Ísland og 

Hansakaupmenn notfærðu sér það. Á síðari hluta 16. aldar minnkaði samkeppni og 

verzlunarkjör urðu lakari, verð útflutningsvara stóð í stað, en verð innflutningsvara 

hækkaði. 17. öldin byrjaði þannig að árið 1602 var Hansakaupmönnum bannað með 

öllu að verzla við Ísland, sem og þeir gerðu 18 árum síðar. Þar með hefst 

einokunarverzlun Dana á Íslandi.
8
 

 Með einokunarverzluninni vildi konungur ganga úr skugga um að 

verzlunartekjurnar rynnu óskertar til Danmerkur en einnig kom fyrirkomulag 

einokunarverzlunarinnar sér vel til eflingar atvinnu og iðnaðar.
9
 Ýmis samtök og 

aðilar sáu um Íslandsverzlunina á tímum einokunar og gekk hún ekki alltaf 

snurðulaust fyrir sig. Klögumál gengu á víxl, sumir kaupmenn þóttu flytja inn ónóga 

eða skemmda vöru á tímum móðuharðinda en kaupmönnum fannst Íslendingar full 

duglegir við skuldasöfnun og ekki vanda vörur sínar nægjanlega. Verð innfluttra vara 

tók að hækka í byrjun 17. aldar og leiddi það til óánægju Íslendinga. Konungur brást 

við með því að setja verzlunartaxta sem jafnaði hlut málsaðila og var hann 

endurskoðaður árin 1684, 1702 og 1776.
10

  

 Árið 1684 hófst það tímabil einokunarverzlunarinnar sem nefnt hefur verið 

umdæmaverzlunin. Upp frá því máttu kaupmenn einungis verzla innan þess umdæmis 

sem fylgdi þeirri höfn er þeir höfðu á leigu. Einnig máttu Íslendingar ekki verzla við 

aðra kaupmenn en þá, er tilheyrðu þeirra umdæmi. Til eru dæmi um að Íslendingar 

hafi brotið þessi lög og verið hýddir fyrir vikið.
11

 Tími umdæmaverzlunarinnar hefur 

hlotið ill eftirmæli, sem og reyndar mest allt tímabil einokunarverzlunarinnar. Þó má 

ýmislegt tína til sem jákvætt getur talist, t.d. jók Almenna Verzlunarfélagið sem 

                                                
6 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 8. 
7 Þór Hjaltalín: Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni, bls. 222. 
8 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 10-11. 
9 Halldór Bjarnason: „Fiskur fyrir færi“ Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni. 
Ritstjórar: Árni Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir. Þjóðminjasafn Íslands, 2004, bls. 225. 
10 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 12. 
11 Lýður Björnsson: „18. Öldin“ Saga Íslands 8. Ritstjóri: Sigurður Líndal. Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2006, bls. 96. 
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starfaði milli 1764-1773, stórlega þjónustu við landsmenn ásamt því að kenna verkun 

saltfisks. Það tímabil einokunarverzlunarinnar sem almennt er talið hafa verið 

hagkvæmast Íslendingum er tímabil konungsverzlunar síðari eða milli 1774-1787. Á 

síðari hluta þess varð tap á Íslandsverzluninni og konungur hóf endurskoðun á 

verzlunarformi einokunar.
12

 Nýjar skoðanir í atvinnumálum ruddu sér rúms í Evrópu  

upp úr miðri 18. öld og upp úr 1780 hófust breytingar á verzlunarháttum í Danmörku 

með það fyrir augum verzlunin yrði ekki lengur baggi á konungssjóði. Ríkið stuðlaði 

að framgangi frjálshyggjunnar og árið 1786 leið einokunarverzlun Dana undir lok. 

Allir þegnar Danakonungs sem ekki bjuggu sjálfir við einokun höfðu nú heimild til að 

verzla á Íslandi, að Íslendingum meðtöldum. Í kjölfarið voru sex kaupstaðir stofnaðir 

á Íslandi, þeir voru Reykjavík, Ísafjörður, Grundarfjörður, Akureyri, Vestmannaeyjar 

og Eskifjörður.
13

 

 

1.2 Það sem við tók og síðar varð 

 

Margur gæti ætlað, að það tímabil er tók við í kjölfar afnáms einokunar skapaði áður 

óþekkt tækifæri og miklar kjarabætur fyrir Íslendinga. Ekki varð raunin sú því svo fór 

að flestir kaupendur verzlunarhúsnæða á hinum fornu verzlunarstöðvum voru 

fyrrverandi verzlunarstjórar Konungsverzlunarinnar síðari. Verzlunarhættir 

einokunarverzlunarinnar héldu velli í sumum landshlutum og nutu íbúar ekki þeirra 

kjarabóta í verzlun sem vænta hefði mátt við afnám einokunarinnar vegna sterkrar 

stöðu fastakaupmanna. Algengt var að fastakaupmenn héldu sig heima í Danmörku og 

létu faktorum (verzlunarstjórum) það eftir að sjá um reksturinn (selstöðuverzlun). 

Áttu þeir í samkeppni við lausakaupmenn og ól það af sér lækkun vöruverðs, en enn 

bar þó við óánægju. Í byrjun 19. aldar hófu enskir einnig að verzla hér og ráku um 

hríð verzlun. Þetta tímabil var kennt við fríhöndlun en engu að síður var verzlunin að 

mörgu leyti svipuð og hún hafði verið svo öldum skipti. Um miðja 19. öld  fór Jón 

Sigurðsson forseti að kveða sér hljóðs og bað hann um úrbætur. Eftir nokkurra ára 

baráttu var Íslandi veitt algert verzlunarfrelsi frá og með 1. apríl 1855 en 

innanlandsverzlunin hafði verið með svipuðu móti fram að því svo öldum skipti. 

Breytingar voru hægar fyrstu áratugi frjálsrar verslunar en smám saman jókst 

þáttaka Íslendinga. Árið 1869 mynduðu Eyfirðingar samtök sem kölluðust 
                                                
12 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 13-14. 
13 Halldór Bjarnason: Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni, bls. 226. 
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Gránufélagið og festi það kaup á frakknesku seglskipi.
14

 Hóf það siglingar árið 1870 

en lenti í vítahring skuldaverzlunar líkt og önnur verzlunarfélög á þessum árum. Árið 

1882 var Kaupfélag Þingeyinga stofnað, fyrst verzlunarfélaga til að bera heitið 

kaupfélag og vakti það slíka athygli að víða voru stofnuð félög að fyrirmynd þess.
15

  

 Verzlunarhættir breyttust talsvert þegar líða tóku stundir og einkaframtakið fór 

að segja til sín. Þorlákur Ó. Johnson er numið hafði verzlunarfæði í Englandi, stofnaði 

árið 1880 verzlun í Reykjavík og var hann brautryðjandi á mörgum sviðum er varða 

m. a. auglýsingar, eins og nánar verður vikið að síðar. Sérverzlanir, svo sem bóka- og 

matvælabúðir tóku að ryðja sér til rúms og einnig stórar og deildskiptar verzlanir. 

Innflutningur varð fjölbreyttari og var vöruúrvalið mest í Reykjavík. Á tímabilinu 

1870-1903 komst smásöluverzlun mestmegnis í hendur Íslendinga en heildverzlun var 

enn í höndum erlendra manna. Með stofnun Íslandsbanka árið 1904 og tilkomu 

símasambands við útlönd tveimur árum síðar varð auðveldara fyrir Íslendinga að reka 

heildverzlun. Sú fyrsta, Ó. Johnson & Kaaber, var stofnuð árið 1906.
16

 

 Á sama tíma og smásöluverzlun komst mestmegnis í hendur Íslendinga voru 

stofnuð ýmis verzlunarmannafélög, m.a. í Reykjavík og á Akureyri. Elsta 

kaupmannafélag Íslands, Kaupmannafélag Reykjavíkur var stofnað árið 1899. 

Markmið þess var að efla samvinnu milli kaupmanna og stjórnvalda annars vegar og 

kaupmanna innbyrðis hins vegar. Vegna breyttra aðstæðna er sköpuðust þegar  

heimsstyrjöldin fyrri skall á breyttist starfsemi félagsins og það tók upp nýtt nafn, 

Kaupmannaráð Íslands.
17

 

 Daginn eftir að heimsstyrjöldin fyrri skall á kom Alþingi saman og skipaði 

nefnd er tryggja bar að Íslendingar liðu ekki vöruskort. Ári síðar skipaði Alþingi nýja 

nefnd sem fékk heitið Velferðarnefnd, og ákvað hún í samstarfi við Stjórnarráðið 

hvaða vörur skyldi kaupa inn. Enn ein nefndin var svo kosin í lok sumars 1915, 

Endurskoðunarnefnd vörukaupa, og bar henni að kanna hvernig til hefði tekist. Var þá 

ákveðið að þau héruð sem bjuggu við vöruskort myndu ganga fyrir þegar nýjar vörur 

kæmu. Í kjölfarið opnaði Landsverzlun þann 1. maí, 1917 og átti hún að tryggja nægar 

birgðir nauðsynjavara í landinu með vöruskömmtun og hóflegri álagningu. Hún 

reyndist öflugt verzlunarfyrirtæki en kaupmenn lögðust gegn henni að stríði loknu og 

                                                
14 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 15-19 
15 Bragi Guðmundsson & Gunnar Karlsson: Uppruni nútímans. Mál og menning, 1997, bls. 77-78 
16 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 20. 
17 Lýður Björnsson: Saga Kaupmannasamtaka Íslands. Afmælisrit. Kaupmenn og verslun á Íslandi. 
Sögusteinn, 2000, bls. 17. 
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lagði hún upp laupana árið 1927. Hafði þá Reykjavík styrkt stöðu sína verulega sem 

verzlunarmiðstöð og kaupmaðurinn á horninu blómstraði.
18

 

 Kreppan mikla sem hófst með hruni hlutabréfarkaðarins í Bandaríkjunum árið 

1929 fór að segja til sín hér á landi síðla árs 1930. Brugðist var við þessu með 

minnkandi innflutningi og verzlunarhöftum sem voru mjög áberandi frá árunum 

1930–1940 og 1947–1950, með tilheyrandi bruggi og smygli. Síðari heimsstyrjöldin 

einkenndist af vöruskömmtun og var útflutningur ýmissa vara bannaður. Söluturnum 

fjölgaði mikið og sjoppurnar nutu sín mjög en þar sátu menn gjarnan og borðuðu 

sælgæti og drukku gos. Viðskipti við Danmörku og Þýskaland minnkuðu verulega en 

nýjir markaðir opnuðust. Bretland, Bandaríkin og Kanada urðu helstu viðskiptalönd 

Íslendinga. Í desember 1955 var fyrsta verzlunarmiðstöðin opnuð og fjölgaði þeim 

nokkuð á komandi árum. Vaxandi frjálsræði ríkti í verzlun eftir 1960 og nokkuð var 

dregið úr innflutningshöftum. Þetta tímabil einkenndist af miklum efnahagssveiflum 

og var genginu breytt oftar en áður tíðkaðist. Árið 1983 voru krítarkortin komin og 

verðlagshöft voru afnumin að verulegu leyti. Krítarkortin voru í raun einskonar 

framhald af lánsverzluninni en einnig auðvelduðu þau mönnum verzlun erlendis.
19

 Í 

kjölfarið fór að bera meira á utanlandsferðum sem voru sérstaklega auglýstar sem 

verzlunarferðir. Slíkar auglýsingar sáust fyrst árið 1988 og töldu kaupmenn þessa 

þróun hina verstu þar sem óumflýjanlegt var að viðskipti við þá minnkuðu. Útgáfa 

debetkorta hófst árið 1993 og þótti kaupmönnum sá greiðslumáti mun fýsilegri en 

kreditkortanna þar sem upphæðin var gjaldfærð um leið og viðskipti áttu sér stað.
20

 

Verzlunarkeðjur og stórmarkaðir hafa á síðari árum náð mjög aukinni 

markaðshlutdeild og eiga kaupmenn dagvöruverzlana erfitt uppdráttar í þessu nútíma 

verzlunarumhverfi.
21

 

                                                
18 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 23-24. 
19 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 25-31. 
20 Lýður Björnsson: Saga Kaupmannasamtaka Íslands. Afmælisrit, bls. 94. 
21 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 33. 
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2. Þróun verzlunar í Reykjavík 
 

Þar sem ég er kaupmaður í Reykjavík hef ég mikið dálæti á reykvísku 

kaupmönnunum. Þeir hafa verið all-margvíslegir, líkt og mórauði liturinn, eins og 

kunnugt er.
22

 Ómögulegt þykir mér að telja þá upp einn af öðrum en þó er rétt að fara 

yfir þróun verzlunar í Reykjavík sem fyrir löngu er orðin stærsti kaupstaður Íslands.  

 Hér áður kom fram að Reykjavík hafi fengið kaupstaðarréttindi árið 1786. Þá 

bjuggu 18 fjölskyldur á kaupstaðarlóðinni og varð Johan Christian Sunchenberg fyrsti 

sjálfstæði kaupmaðurinn í Reykjavík þegar hann keypti af konungi verzlun og hús.
23

 

Nokkur þróun varð í kjölfarið og um aldamótin voru verzlanir orðnar tíu, hið minnsta. 

Helstir voru þar auk Sunchenbergs, m. a. C. A. Jacobæus, Westry Petræus, Bjarni 

riddari Sívertsen og Nordborgarmenn. Einnig voru starfandi nokkrir íslenskir 

smákaupmenn sem byggðu verzlun sína að mestu á tóbaks- og brennivínssölu.
24

 

 Upphafsár 19. aldar reyndust mönnum erfið sökum mikilla móðuharðinda. 

Árið 1802 var erfitt mjög vegna kulda og hafíss og Reykjavík var fisklaus fram á 

páska. Fjölmargir veiktust og nokkrir drápust en sagt var: „[að] þó mundi enn verr 

hafa farið, hefði Vestry Petræus kaupmaður í Reykjavík ekki lánað fisk þann, er hann 

var búinn að kaupa til verzlunar sinnar. Hefur það bjargað mörgum, og þykir 

kaupmaður hafa komið vel fram og göfugmannlega“.
25

 Vörur tóku að hækka í verði 

sökum skorts og ekki bætti úr skák sá ófriður er hófst milli Dana og Englendinga. 

Enskur kaupmaður, Samuel Phelps, gekk á land með offorsi árið 1809 og með honum 

í för var danskur túlkur, Jörgen Jörgensen (hundadagakonungur). Árið eftir boðaði 

Englandskonungur að öllum skipum er kæmu við í London eða Leith, skyldi heimilt 

að sigla til Íslands. Jafnframt var sendur til landsins konsúll, John Parker, til að sjá um 

verzlun enskra og fylgdi því ýmis yfirgangur og ójöfnuður.
26

 Árið 1812 var ástandið 

slíkt í Reykjavík að Geir biskup komst svo að orði: 

 

Kauphöndlun vor þykir flestum bág, ekki síst þeim, sem ekki hafa 

nema pappírspeninga, sem nú eru teknir að verða í litlu gildi. Að 

undanteknu nokkru af byggi, er kaupstaður hér matarlaus, og lítið er 
                                                
22 Björgúlfur Ólafsson: Frá Malajalöndum. Mímir, 1936, bls. 40. 
23 Árni Óla: Fortíð Reykjavíkur. Bókfellsútgáfan, 1950, bls. 180-181. 
24 Þorleifur Óskarsson: Saga Reykjavíkur. -í þúsund ár. 870-1870. Seinni hluti. Iðunn, 2002, bls.18-21. 
25 Gils Guðmundsson: Öldin sem leið: Minnisverð tíðindi 1801-1860. Iðunn, 1955, bls. 15. 
26 Árni Óla: Fortíð Reykjavíkur, bls. 269-272. 
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um járn og færi. Fisk sinn nærfellt allan hafa kaupmenn selt til 

sveitamanna, og það, sem eftir var, hefur Jón boli etið, svo hér er nú 

heldur ekki fisk að fá.
27

 

 

Um 1815 voru dagar ensku verzlunarinnar taldir þar sem ófriði Dana og Englendinga 

var lokið. Voru Íslendingar því blessunarlega lausir við John Parker.
28

 

 Eins og fram hefur komið voru íbúar í Reykjavík ekki ýkja margir í lok 18. 

aldar en þrátt ýmsa erfiðleika óx íbúafjöldi stöðugt og byggð stækkaði á komandi 

áratugum. Ekki voru þó allir hrifnir af því sem fyrir augu bar. Þegar Páll Melsteð, 

sagnfræðingur kom fyrst til Reykjavíkur haustið 1828 munu íbúar hafa verið á sjötta 

hundrað og lýsti hann fólkinu á þann veg: „Í Reykjavík var eigi um annað fólk að gera 

en nokkrar kaupmannshræður í timburhúsum og nokkra bændur í torfbæjum fyrir 

austan bæinn“.
29

 Af því að dæma hefur kaupmannastéttin verið nokkuð áberandi á 

þessum árum. Merkastir hafa verið nýgræðingarnir Carl Franz Siemsen og Ditlev 

Thomsen ásamt Peter Christian Knudtzon sem fór að láta til sín taka um 1815. Um 

þetta leyti lauk mótunarskeiði fríhöndlunarinnar og komst verzlun í fastar skorður. 

Fjöldi fastra kaupmanna hélst svo til óbreyttur fram til 1870 en smákaupmenn heyrðu 

að mestu sögunni til. Þrátt fyrir að fjöldi kaupmanna hafi haldist sá sami varð veruleg 

breyting á umsvifum þeirra og fjölgaði verzlunarmönnum mjög.
30

 Peter Christian 

Knudtzon, fyrrnefndur, var jafnan kallaður „grossérinn“ vegna mikilla umsvifa sinna 

en hann þótti nokkuð óþjáll í viðskiptum og ráðríkur í garð stéttbræðra sinna. Var 

Knudtzons-verzlunin framhald á verzlun Nordborgarmanna fyrrnefndra sem rekin 

hafði verið í Reykjavík frá árinu 1792.
31

 

 Sigling til landsins jókst til muna uppúr 1870 og stóð Reykjavík á miklum 

tímamótum. Á næstu áratugum komu íslenskir kaupmenn meira að verzlun og veittu 

dönskum kaupmönnum aukna samkeppni ásamt því að innleiða nýjar hugmyndir. 

Fastar verzlanir í Reykjavík árið 1870 voru 12 (þar af áttu kaupmenn sem búsettir 

voru erlendis fjórar þær stærstu) en þær voru orðnar 75 árið 1905 (þar af aðeins fimm 

í eigu erlendra manna). Uppúr 1870 styrktust verzlunarsambönd við Bretland og litu 

margir á þá þróun sem mikilvægan lið í sjálfstæðisbaráttunni við Dani. Þeirra á meðal 

                                                
27 Árni Óla: Fortíð Reykjavíkur, bls. 275. 
28 Árni Óla: Fortíð Reykjavíkur, bls. 276. 
29 Knud Zimsen: Úr bæ í borg. Helgafell, 1952, bls. 15. 
30 Þorleifur Óskarsson: Saga Reykjavíkur. -í þúsund ár. 870-1870. Seinni hluti, bls. 22-23. 
31 Jón Helgason: Þeir, sem settu svip á bæinn. Ísafoldarprentsmiðja, 1941, bls. 71-72.  
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var Þorlákur Ó. Johnson, sem eins og áður sagði innleiddi nýja siði inn í verzlunina. 

 Reykjavíkurapótek og Bernhöftsbakarí voru um 1870 einu sérvöruverzlanir 

bæjarins. Tók það nú að breytast og árið 1877 voru tvær sérverzlanir opnaðar, 

skóverzlun Lárusar G. Lúðvígssonar og hattasölubúð O. M. Hansens „hattara“. 

Sænski klæðskerinn F. A. Löve stofnaði svo Karlmannsfataverzlun Reykjavíkur árið 

eftir. Þess ber svo að geta að árið 1885 stofnaði Ágústa Svendsen hannyrðabúð. Varð 

hún þá fyrst allra kvenna á Íslandi til að stofna verzlun. Fleiri sérvöruverzlanir fylgdu 

í kjölfarið á komandi árum, t. a. m. kjötbúðir en fisk- og mjólkurbúðir komu seinna. 

 Deildskipting verzlana hófst fyrst í Smithsverzlun um 1880 og voru í byrjun 

20. aldar Thomsens-Magasín og Edinborg stærstar deildskiptra verzlana með á annan 

tug deilda. Þótti þá talsverður stórborgarbragur komin á verzlun Reykjavíkur en 

einnig urðu um þetta leyti þáttaskil á greiðslufyrirkomulagi með stofnun Edinborgar 

árið 1895. Hún verzlaði aðeins með peninga og varð fyrst verzlana til að taka í notkun 

peningakassa árið 1905.
32

 

Um þetta leyti var gríðarleg samkeppni milli stóru vöruhúsanna og dagblöð 

fylltust af verzlunarauglýsingum. Fallegar innréttingar litu dagsins ljós og voru 

útstillingagluggar víða stækkaðir. Meðal þeirra glæsilegustu má nefna Brydesverzlun, 

Edinborg, H. P. Duus, Th. Thorsteinsson og Thomsens-Magasín. Smákaupmenn tóku 

einnig að skjóta upp kollinum og þá sérstaklega á Laugavegi. Þótti sú staðsetning 

vænleg til þess að ná viðskiptum sveitamanna áður en þeir kæmu að stóru 

vöruhúsunum. Sælgætis- og tóbaksverzlanir ruddu sér einnig rúms og fyrsti 

söluturninn var reistur á Lækjartorgi sumarið 1907. Var hann sagður í rómantískum 

stíl. En þrátt fyrir hraðan vöxt í verzlun Reykjavíkur þessara ára var vöntun á 

fiskverzlunum en þá fyrstu stofnaði Jón Zoëga ekki fyrr en árið 1914. Af öðrum 

„nýjungum“ í formi sérvöruverzlana þessa tíma er rétt að nefna snyrtivöruverzlanir og 

blómaverzlanir en það voru konur sem stóðu að baki þeim. Ekki kemur það svosem á 

óvart, enda snyrtivörur ilmandi sem blóm, blóm litrík sem framandi fuglar og konur 

glysgjarnar mjög. 

Hið ört vaxandi veldi stóru vöruhúsanna virðist að mestu hafa hrunið eins og 

spilaborg um miðjan annan áratug 20. aldar. Verzlun Bryde lagði upp laupana árið 

1914, Thomsens-Magasín árið 1915 og P. J. Thorsteinsson & Co. um svipað leyti. 

Edinborg lokaði sömuleiðis mörgum deildum sínum í kjölfar brunans mikla árið 
                                                
32 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti. Iðunn, 1991, bls. 
109, 111, 118-121, 128-129. 
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1915. Við tók tímabil smáverzlana og sérverzlana. 

Ó. Johnson & Kaaber varð eins og komið hefur fram fyrsta heildverzlun 

Íslands þegar hún var stofnuð í Reykjavík árið 1906 og styrkti það stöðu innlendrar 

verzlunar mjög. Mikil fjölgun heildverzlana átti sér stað á komandi árum, voru þær 

orðnar 15 árið 1912 og um 1917 hafði Reykjavík tekið við af Kaupmannahöfn sem 

miðstöð íslenskrar verzlunar 
33

 

Eins og getið var um í 1. kafla var svokölluð Landsverzlun sett á laggirnar árið 

1917. Sama ár og hún hóf störf stofnuðu á annað hundrað kaupsýslumenn og fyrirtæki 

svonefnt Verzlunarráð Íslands og sátu þar í stjórn sjö kaupmenn og heildsalar í 

Reykjavík ásamt Garðari Gíslasyni, stórkaupmanni og formanni ráðsins. Þótti þeim 

Landsverzlun óþörf og börðust þeir gegn henni.
34

 Þeim vannst ekkert með þessu 

félagi, því eins og áður sagði starfaði Landsverzlun til ársins 1927 eða í áratug. 

Þykir mér sárt að kaupmenn hafi hagað sér svona því að mínu viti var 

Landsverzlun stofnuð með hag þeirra í brjósti er minna mega sín. Stakk þetta mig á 

sama hátt og nokkuð er Halldór Laxness ritaði í bók sína, Sjálfstætt fólk: „Kaupmenn 

hafa frá ómunatíð legið á því lúalagi að kúga bændur, kaupa ódýrt en selja dýrt, stínga 

mismuninum á sig. Það ætti að liggja í augum uppi að kaupmaðurinn er einn af 

höfuðóvinum bænda“.
35

 Græðgi sem þessa þarf að uppræta meðal kaupmanna og 

vona ég sem kaupmaður, að við eignumst ekki óvini, heldur vini og þar með 

viðskiptavini en ekki viðskiptaóvini. Tel ég að við ættum að koma vel fram við alla 

menn, ólíkt Grími kaupmanni í sögu Gests Pálssonar. Minni ég í þessu samhengi á 

Westry Petræus og góðverk hans í byrjun 19. aldar er hann lánaði fiskinn. 

Það var hagur hinna nýju íslensku heildsala að þjónusta smásölukaupmenn þar 

sem þeir stunduðu yfirleitt ekki smásölu sjálfir. Nutu smásölukaupmenn góðs af því 

og í Reykjavík varð „kaupmaðurinn á horninu“ afar áberandi. Smávöruverzlunum 

fjölgaði úr 192 árið 1916 í 543 árið 1939. Vegna takmarkaðrar kaupgetu almennings 

var hins vegar ekki sami ljómi yfir varningi verzlana og í upphafi aldar. Þetta var þó 

tími mikils uppgangs í sölu tískufatnaðar. 

Uppúr 1920 varð gjörbreyting á auglýsingaháttum og Skiltagerð Reykjavíkur 

var stofnuð. Sá hún um að mála skrautleg auglýsingaskilti. Árið 1923 stofnaði svo 
                                                
33 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 427, 430, 435, 
440-442, 446-447. 
34 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940, Síðari hluti. Iðunn, 1994, bls. 
348-349. 
35 Halldór Laxness: Perlur í Skáldskap. Kristján Jóhann Jónsson, Símon Jón Jóhannsson og Valgerður 
Benediktsdóttir tóku saman, bls. 40. 
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Engilbert Hafberg fyrstu auglýsingastofu landsins og hlaut hún nafn með rentu, 

Auglýsingastofa Íslands. Tryggvi Magnússon hóf einnig um svipað leyti að teikna 

auglýsingar og var því auglýsingagerð í Reykjavík orðin snotrari en það sem áður var. 

Verzlunin Liverpool á Vesturgötu 3 var um þessar mundir stærsta verzlun 

Reykjavíkur og klæddust afgreiðslumenn þar hvítum sloppum. Hinir Góðkunnu 

kaupmenn Silli og Valdi ráku einnig verzlun í Vesturgötu frá árinu 1920 og urðu þeir 

síðar stórefnaðir af dugnaði sínum. Stofnun kaupfélaga hafði verið reynd með 

misjöfnum árangri og það var ekki fyrr en 1937 að öflugt kaupfélag var stofnað. Hét 

það KRON (Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis). 

Kreppuárin reyndust mörgum kaupmönnum erfið fyrir þær sakir að 

Gjaldeyris- og innflutningsnefnd var stofnuð. Varð því miðstýring á innflutningi og 

haftastefna staðreynd og kaupmönnum þótti kaupfélögum hyglað á sinn kostnað.
36

 

Eins og áður kom fram slitnuðu mjög sambönd við viðskiptalönd Reykvíkinga 

Þegar síðari styrjöld hófst og þörf var á innflutningi annarsstaðar frá. Hófst þá mikill 

innflutningur frá Bandaríkjunum, einkum eftir að þeir tóku að sér vernd landsins árið 

1941. Viðskiptaráð leysti Gjaldeyris- og innflutningsnefnd af hólmi árið 1943 og bar 

því að taka ákvarðanir um verð og skömmtun. Vöruverð hækkaði mjög en laun að 

sama skapi og jafnvel gott betur. Það mikla fé er fólk hafði milli handa sér ásamt 

vöruskorti gerði það að verkum að nokkuð var um svartamarkaðsbrask. 

Þegar styrjöld lauk hófst innflutningur að nýju frá fyrri viðskiptalöndum og 

vörur fengust sem vöntun hafði verið á. Heldur fóru menn geyst í kaupum og árið 

1947 var gjaldeyrisforði landsmanna á þrotum. Upphófst þá mikið skömmtunar- og 

haftatímabil, mun umfangsmeira en áður þekktist. Þrátt fyrir bága stöðu á þessum 

árum má fullyrða að ef ekki hefði verið fyrir stuðning Marshallaðstoðarinnar hefðu 

lífskjör verið mun verri. Í kjölfar gengisfellingar íslensku krónunnar árið 1950 var um 

fimmtungur varnings leystur úr höftum og aukið jafnvægi komst á milli framboðs og 

eftirspurnar. 6. áratugurinn var þó almennt talinn erfiður tími fyrir kaupmenn og 

heildsala. 

 Með aukinni úthverfabyggð 6. áratugarins skapaðist þörf á verzlunum þar 

samhliða. Var þá ráðist í myndun verzlunarkjarna þar sem nokkrar verzlanir voru á 

sömu lóðinni. Um miðjan áratuginn skutu upp kollinum verzlanir með 

sjálfsafgreiðslusniði og árið 1960 voru slíkar verzlanir á höfuðborgarsvæðinu þrjátíu 
                                                
36 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940, Síðari hluti, bls. 352-353, 356, 
358-360, 371. 
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talsins. Viðskiptavinir tóku þessu nýja verzlunarformi almennt vel, þótti gaman að 

„afgreiða sig sjálft“, en um leið var tími handpökkunar og uppvigtunar á enda. 

Útbreiðsla þessara verzlana var upphaf róttækra breytinga á verzlunarháttum 

Reykvíkinga. 

 Á 7. áratungum var viðreisnarstjórnin komin til valda og innflutningsfrelsi 

jókst. Breyttar þarfir neytenda ollu því að verzlunarmiðstöðvar ruddu sér rúms ásamt 

aukinni verzlunarþyrpingu í úthverfum. Ellefu verzlunarmiðstöðvar voru opnaðar á 

áratugnum og var Glæsibær stærst þeirra með 28 verzlanir (þess má til gamans geta 

að Silli og Valdi stóðu að byggingu Glæsibæjar). Bílaeign borgarbúa fór sífellt 

vaxandi og nutu verzlunarmiðstöðvar góðs af því. Má í raun segja að þessi þróun hafi 

verið upphafið að hnignun verzlunar í miðbænum. Árið 1959 stofnaði Pálmi Jónsson 

verzlunina Hagkaup og árið 1970 opnaði verzlunin stórmarkað í Skeifunni. Vöruverð 

var töluvert lægra en þekktist og stafaði það m. a. af afslætti í krafti magninnkaupa frá 

heildsölum erlendis. Vegna þess hversu rótgróinn gamli bærinn var reyndist 

ómögulegt að stofna þar verzlanir af sömu stærðargráðu og nú var farið að tíðkast og 

því ljóst að framtíð verzlunar lægi annars staðar. Á teikniborðinu lágu fyrir 

hugmyndir um stofnun „nýja miðbæjarins“ í Kringlumýrinni en vegna seinagangs á 

framkvæmdum þess efnis fjölgaði verzlunum ört í Skeifunni og Múlahverfi. Á 9. 

áratugnum varð „nýi miðbærinn“ að veruleika þegar 28 þúsund fermetra 

verzlunarmiðstöð var opnuð og hlaut hún nafnið Kringlan. Kaupmenn í gamla bænum 

sem þegar höfðu misst mikið af viðskiptavinum óttuðust þessa þróun mjög. Ekki varð 

tilkoma fyrstu Bónusverzlunarinnar árið 1989 þeim nokkur huggun, heldur enn einn 

naglinn í kistu þeirra.
37

 Bónus innleiddi notkun strikamerkja strax í upphafi, fyrst 

verzlana og á síðari hluta 10. áratugarins var svo komið að Bónus og Hagkaup höfðu 

yfir helming allrar verzlunar með dagvöru í Reykjavík.
38

 Í elstu hverfunum eru litlar 

matvöruverzlanir einkennandi en þær eru stærri og færri í yngri hverfunum
39

 

 Þessi þróun hefur eflaust komið sér vel fyrir marga en sagt hefur verið að eins 

manns dauði sé annars brauð. Það má vera en einnig er þá eins manns brauð annars 

dauði og slíkur er gangur lífsins þó sárt sé. Þó Jóhannes í Bónus teljist til kaupmanna 

þá þykir mér heldur meiri ljómi yfir þeim er áður voru og stóðu vaktina sjálfir. 

                                                
37 Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Borgin, 1940-1990, Fyrri hluti. Iðunn, 1998, bls. 135-
137, 139-141, 146, 152, 159-160, 168-169, 173-175, 178, 183-185. 
38 Lýður Björnsson: Saga verslunar á Íslandi, bls. 33-34. 
39 Bjarni Reynarsson: Verslun á höfuðborgarsvæðinu. Þróunarsvið í Ráðhúsi, 2001, bls. 7. 
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3. Um auglýsingar 
 

Vegur Kaupmennskunnar er ekki sá auðfarnasti og stórgrýtin leynast víða. Einn 

mikilvægasti liðurinn í verzlunarrekstri er að kynna fyrir almenningi þær vörur sem 

standa til boða og fá hann til að kaupa þær. Er það „verzlunarfæðilegt og sálfræðilegt 

viðfangsefni“.
40

 Það fyrsta er hafa ber í huga er það frumskilyrði þeirra kaupmanna 

sem ætla sér að auglýsa vöru að þeir á annað borð bjóði upp á hana. Það segir sig 

sjálft. Annað væri glæpsamlegur hrekkur. Einnig þykir mér mikilvægt að kaupmenn 

beri virðingu fyrir auglýsingum og sjálfum sér í leiðinni. Orðin auglýsandi og 

auglýsing eru dásamleg útaf fyrir sig, hlaðin mikilfengleika. Það er sem menn lýsi upp 

sjónlínu sjáandans. 

 Kaupmönnum er hollast að byrja á því að lesa sig til um þetta fyrirbæri sem 

auglýsingin er. Margt fróðlegt hefur verið ritað um eðli, útlit og framkvæmd 

auglýsinga og því er hægt að reyna, að kunna að skilja, smávegis er þessu við kemur. 

Ekki má rugla saman auglýsingum annars vegar og tilkynningum og skipunum hins 

vegar, því þar liggur þráður er kaupmönnum getur reynst skaðlegt að slíta. 

 

Munurinn á tilkynningu og auglýsingu er aðallega í því fólginn, að í 

auglýsingunni er ekki einungis verið að tilkynna eitthvað, heldur 

felst og í henni einhvers konar áróður, tilraun til að fá menn til að 

haga athöfnum sínum samkvæmt þeim tilmælum, er í henni felast, 

þ. e. að kaupa vöru þá, sem auglýst er, þegar um 

verzlunarauglýsingu er að ræða. Munurinn á tilskipun og auglýsingu 

er sá, að tilskipun er valdboð, skipun, sem menn geta ekki vítalaust 

óhlýðnast, en með auglýsingunni er reynt að sveigja til vilja og 

athafnir manna, þannig að þeir verði við þeim tilmælum, sem í 

henni felast.
41

 

 

Það liggur í hlutarins eðli að hlutverk kaupmanna er ekki að skipa mönnum fyrir og er 

því mikilvægt að þekkja þessi mörk. 

 Þó auglýsingar hafi tíðkast í einhverri mynd frá upphafi tímans, þá er engum 

blöðum um það að fletta að sá er fyrstur manna á Íslandi upphóf þetta form 
                                                
40 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin. Helgafell, 1947, bls. 14. 
41 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 12. 
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vörukynninga var Þorlákur Ó. Johnson, kaupmaður. Eins og komið hefur fram, þá 

nam hann verzlunarfræði í Englandi. Jón Helgason, sem fluttist til Reykjavíkur ungur 

að árum, lýsir þessu framfaraskrefi Þorláks þannig: „[honum] tókst með 

einkennilegum auglýsingum sínum bæði í blöðum og með „plakötum“ (stundum 

jafnvel ljóðum), sem borin voru í hús bæjarbúa eða fest upp á gatnamótum, að vekja 

eftirtekt manna á verzlun sinni og afla sér með því viðskiftavina“.
42

 

 Sú kúnst að gera snotra og árangursríka auglýsingu er ekki öllum í blóð borin. 

Það er margt sem huga þarf að til að vel fari. Það sem mestu skiptir, áður en hugað er 

að útliti, er hvaða rök og staðreyndir vega þyngst í huga væntanlegra kaupenda. 

Þannig getur reynst ábatasamt að taka fram bæði almenna sölukosti vörunnar og 

einnig hina sértækari sölukosti hennar. En jafn mikilvægt því að greina frá kostum 

vörunnar er að þegja yfir göllum hennar og ókostum. Menn trúa auglýsingum gjarnan 

ef sannleikssvipur er á þeim. Því tel ég mikilvægt að auglýsingin sé skrifuð af manni 

sem kunnugur er vörunni ásamt því að orðalag sé vandað. 

Til að auglýsing heppnist þarf margt að koma til: 

 

Hún verður að skírskota til ýmissa hvata og tilfinninga, sem 

varan er líkleg að vekja; til fegurðartilfinningarinnar, löngunar 

mannsins til þæginda og munaðar, til hégómagirndar hans, 

nýungagirni, stolts og þrá til að tolla í tízkunni og líkja eftir öðrum, 

til löngunar hans til að eiga verðmætan, fallegan eða fágætan hlut, 

til sparnaðarlöngunar hans með því að leiða honum fyrir sjónir, hve 

hluturinn er ódýr, vandaður o. s. frv.
43

 

 

Gamalt ráð segir til um að gott sé að prenta mikilvægustu atriði auglýsinga 

með feitara og stærra letri til aðgreiningar frá þeim síður mikilvægu. Einnig er það 

alvitað að fá orð festast betur í minni en mörg og því er betra að aðallína auglýsingar 

beri færri orð en fleiri. Til að vekja áhuga manna er best ef aðallínan felur í sér 

meginatriði auglýsingarinnar sem oft er sett fram í orðtaki eða stuttu spakmæli. Einnig 

ber að geta þess að menn hlaupa gjarnan til og festa kaup á vörum sem merktar eru á 

„tækifærisverði“ eða útsölu.
44

 Það vissi Þorlákur Ó. Johnson, sem nú er orðinn 

                                                
42 Jón Helgason: Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 84. 
43 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 30. 
44 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 23, 37, 44, 49. 
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títtnefndur í þessari ritgerð. Hann seldi á útsölu eldri varning þegar sending kom af 

nýjum.
45

 

Hjá einhverjum heyrði ég að myndir segðu meira en þúsund orð. Ekki leyfi 

mér að fullyrða að þau séu svo mörg en einhver þó. Það fer eflaust eftir myndinni.  En 

hvað sem orðin eru mörg sem myndin segir, þá liggur í augum uppi að gagnlegt getur 

verið að notast við „myndmál“ í auglýsingum, rituðu máli til stuðnings. 

 

Myndir eru vel fallnar til að sýna verknað, og það er staðreynd, að 

mynd af hlut, sem verið er að nota, t. d. varalit, sem fögur kona ber 

að vörunum, eða freyðandi ölglasi, sem glaðlegur bjórþambari er að 

hvolfa í sig, hefur meiri áhrif, en ef varaliturinn eða bjórkollan væru 

sýnd ein á mynd.
46

 

 

Ég segi nú bara eins og nútímamaðurinn Pétur Jóhann Sigfússon segir í 

sjónvarpsþáttunum um næturvaktina; „Eigum við að ræða það eitthvað frekar?“. Tel 

ég hann eiga þar við að eitthvað sé svo augljóst að ekki þurfi að eiga um það frekari 

orð. 

Mér þykir kaupmenn í Reykjavík hafa verið duglegir mjög að kynna sér þessi 

mál í kjölfar Þorláks en í bænum varð bylting í auglýsingum og gluggaskreytingum í 

byrjun 20. aldar. Var það helst aukin samkeppni stóru vöruhúsanna sem leiddi til 

hennar. Menn tóku upp á ýmsu og voru steinar, staurar og blöð vettvangur ýmissa 

auglýsinga í öllum regnbogans litum. Þetta var þó fullum tveimur áratugum áður en 

fyrsta auglýsingastofan og skiltagerðin voru settar á laggirnar en það var á fyrri hluta 

3. áratugarins eins og getið var í kaflanum hér á undan.
47

 Það var svo ekki fyrr en 

1953 sem félag íslenskra teiknara var stofnað en þá kallaðist sú grein sem við 

þekkjum sem grafíska hönnun í dag auglýsingateiknun.
48

 Er því nokkuð ljóst að 

kaupmenn hafa staðið í þessu stússi að einhverju, ef ekki miklu leyti sjálfir og er það 

virðingarvert. Gluggaskreytingar hafa í sjálfu sér ekki ósvipaðann tilgang og 

auglýsingar, þ.e. laða að viðskiptavini. Hvað þær varðar er talið víst að það taki 

væntanlega viðskiptavini einungis þrjár sekúndur að ákveða hvort hann muni bregða 
                                                
45 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 120. 
46 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 69. 
47 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 430. 
48 Guðmundur Oddur Magnússon: „Til almennings. Framlag Harðar ágústssonar til grafískrar 
hönnunar“ Hörður Ágústsson. Endurreisnarmaður íslenskra sjónmennta. Ritstjóri: Pétur H. 
Ármannsson. Listasafn Reykjavíkur, 2005, bls. 50 



 19 

sér inn í verzlun eftir að hann hefur komið auga á hana. Það er skammur tími og því 

nauðsynlegt að standa fagmannlega að útstillingu í glugga hennar. Einnig ber að hafa 

í huga að viðskiptavinurinn mótar ákveðnar væntingar til verzlunarinnar sem byggðar 

eru á gluggaútstillingunni. Því er æskilegt að verzlunin að innan sé í samræmi við sína 

ytri fegurð.
49

 

Hinir tveir meginflokkar auglýsinga eru rökrænar auglýsingar annars vegar og 

sefjandi auglýsingar hins vegar. Þær rökrænu leitast við að sannfæra menn með 

rökum og staðreyndum en hinar sefjandi slá á strengi tilfinninga og dulvitundar. Það 

er talið vænlegra að beita sefjandi auglýsingum þegar ódýrir og hversdagslegir hlutir 

eru auglýstir en rökrænum þegar dýrir hlutir sem eiga að endast lengi eru auglýstir. 

Einnig getur það farið eftir markhópum hvernig auglýsingum er háttað, t. d. er talið að 

menntamenn geri sér betur grein fyrir því hver séu aðalatriðin í auglýsingu og hver 

séu aukaatriðin, heldur en hinir fáfróðu og lítt menntuðu. Þeir eru einnig betur til þess 

fallnir að skilja kosti vörunnar og lesa í meðmælin.
50

 Mikill munur getur líka verið á 

kynjunum hvað varðar skynjun þeirra á auglýsingum. „Konur gangast yfirleitt meira 

fyrir fögru og skrautlegu útliti hlutanna en karlmenn, þær gera almennt hærri kröfur til 

fegurðar þeirra hluta, sem þær nota eða hafa í kringum sig. Konur eru töluvert 

glysgjarnari en karlar, þær vilja halda fegurð og unglegu útliti sem lengst“.
51

 Er því 

rökrétt að draga þá ályktun að sefjandi auglýsingar séu betur til þess fallnar að hafa 

áhrif á konurnar okkar, sem okkur þykir svo vænt um. Það er þó hætt við því að þær 

verði bálreiðar, elskurnar, ef þær heyra á þetta minnst, því í dag er svo mikill 

rembingur í þeim. Mér þykir þó vænt um þær þrátt fyrir það. 

Um fegurð auglýsinga gilda ákveðnar reglur þó almenn fagurfræði geti verið 

persónubundin. Sagt hefur verið að hverjum þyki sinn fugl fagur en það dugir 

auglýsandanum skammt, því mestu skiptir hvað almenningi finnst. 

 

Hið fagra og listræna hefur áhrif á alla, menntaða jafnt og 

ómenntaða. Verkamannskonan, sem vill hafa snoturt heima hjá sér 

og kaupir ódýra muni og myndir til að skreyta íbúðina, gleðst á sinn 

hátt eins af fegurðinni og hinn hámenntaði og smekkvísi 

                                                
49 Fleming, Peter: Smásala. Sólveig Jónsdóttir og Helgi Baldursson þýddu. Iðnú, 1998, bls. 18-19. 
50 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 67, 85, 148. 
51 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 148-149. 
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listaverkasafnandi.
52

 

 

Geðfelld hlutföll og fagurt ytra form gefa auglýsingu aukið vægi. Form falla 

mönnum misjafnlega í geð, t. d. fellur ferhyrningur mönnum best í geð þegar hlutföll 

eru í svokölluðu gullinsniði. Sé hann hins vegar jafn á breidd og hæð sýnist hann 

gjarnan hærri en hann er breiður og telst hann þá yfirleitt ógeðfelldur. Hringur geðjast 

mönnum yfirleitt vel en einnig verður að huga vel að umgjörðinni. Hún má ekki draga 

um of athyglina frá hinni auglýstu vöru og verður því ávallt að þjóna heildartilgangi 

auglýsingarinnar. 

Þegar velja skal mynd til að fylgja auglýsingu er mikilvægt að hún láti í ljós 

einhverja geðfellda hugmynd og veki ekki ótta meðal almennings.
53

 Slíkt getur leitt 

það af sér að mönnum hugnast ekki að festa kaup á vörunni sem auglýst er. Þetta ber 

sérstaklega að varast í auglýsingum á fæðutegundum, „þar sem t. d. rottur eru að naga 

ost eða köttur að sleikja rjóma eða háma í sig kæfu, af því að þetta vekur viðbjóð hjá 

ýmsum”.
54

 

 Það skal enginn vanmeta þann þátt sem felur í sér að ákveða hvar auglýsing 

skuli birt og þá hversu oft. „Það er að setja ljós sitt undir mæliker, að velja góðri 

auglýsingu óhentugan stað“.
55

 Það getur verið árangursríkt að endurtaka auglýsinguna 

þar til menn þekkja vöruna rækilega, verður hún þá jafnvel sem gamall „kunningi“ og 

því líklegri til að seljast en aðrar samskonar vörur. Þannig er jafnvel hægt vekja nýjar 

þarfir hjá mönnum, það myndast löngun og þrá til að eignast viðkomandi vöru. 

 

Óþarfinn breytizt smám saman í þarfa, kröfur þær, er menn gera til 

lífsins, fara eftir stétt, umhverfi, menningu mannsins og 

þjóðfélagsins í heild. Við erum óhamingjusöm, ef við getum ekki 

fullnægt helztu þörfum okkar, en hins vegar miðast hamingja manna 

ekki eingöngu við þær þarfir, sem þeir hafa fullnægt, heldur og við 

þær þarfir sem, sem þeim finnst, að ófullnægt sé.
56

 

 

Ekki má þó ganga svo langt í þessum efnum að almenningur verði kaupsjúkur 

                                                
52 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 70. 
53 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 63, 72-73, 76. 
54 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 77. 
55 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 97. 
56 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 165. 
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og buddurnar tómar. Mönnum er hollara að ganga hinn gullna meðalveg, þ. e. festa 

kaup á nauðsynjavörum ásamt einhverjum vörum sem veita daglega ánægju og 

þægindi, en gæta þess þó að eiga afgangs peninga í bankanum sem veita öryggi í 

framtíðinni. 

Tímarnir breytast og mennirnir með og sífellt verður að laga auglýsingar að 

breyttum áherslum hvað varðar tísku, tækni og nýjungar. Menn verða að auka stöðugt 

við þekkingu sína og varast stöðnun. Skapandi hugarstarf og ímyndunarafl er 

undirstaðan í farsælli auglýsingagerð.
57

 Það verða kaupmenn að hafa í huga, ætli þeir 

sér að spinna silki á verzlun sinni. 

 Í dag hef ég orðið var við menn á þessu sviði sem eru heldur gjarnir á að 

notfæra sér veikleika almennings, þ. e. löngunina. Á hverjum degi fæ ég senda heim 

til mín blöðunga, uppfulla af auglýsingum. Þá menn er standa að baki þessu hef ég 

vanist að kalla friðþjófa, enda leggja þeir sig fram við að auglýsa svo gríðarlega að 

enginn friður gefst. Þeim væri hollast leyfa óþarfa að vera óþarfa og þarfa um leið 

þarfa. Láta þar við sitja, og hugsa sinn gang. 

                                                
57 Símon Jóh. Ágústsson: Auglýsingabókin, bls. 35, 167. 
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4. Samfélag 
 

4.1 Hlutverk kaupmanna 

 

Hlutverk kaupmanna í samfélaginu hefur verið misáberandi í gegnum tíðina. Engum 

getur dulist mikilvægi þeirra þegar kemur að því að sinna neysluþörfum almennings 

en þeir hafa einnig leikið stórt hlutverk á öðrum sviðum samfélagsins og haft þar áhrif 

á þróun þess. Sem dæmi má nefna að í bæjarfulltrúakosningum í Reykjavík árið 1848 

voru kjörnir fimm fulltrúar og voru fjórir þeirra kaupmenn, þar af þrír af dönsku bergi 

brotnir. Kosningin var reyndar gerð ógild árið eftir og í nýrri kosningu náði aðeins 

einn kaupmaður kjöri, sá íslenski. Það sýnir kannski andstöðu margra gegn dönsku 

kaupmönnunum. Má samt segja að kaupmenn hafi ráðið lögum og lofum í 

höfuðstaðnum á fyrri hluta 19. aldar. Þykir mér sjálfsagt að kaupmenn hafi áhrif á 

samfélag sitt svo fremi sem þau geti talist jákvæð, en því miður hefur það ekki alltaf 

verið raunin. Mun hroki þeirra hafa verið slíkur að þeir litu niður á hina innfæddu og 

þá sérstaklega „tómthúsmannastéttina“, en svo var hún kölluð vegna féleysis.
58

 

Þar sem kaupmenn þessa tíma töluðu dönsku höfðu þeir síður en svo góð áhrif 

á íslenska tungu, því þær íslensku fjölskyldur sem vildu komast til metorða höfðu 

fyrir sið að apa það eftir þeim. Úr varð hálfgert hrognamál sem hvorki var danska né 

íslenska og var það almennt kallað „Bátsenda-danska“. Var þessari þróun þó ekki 

tekið þegjandi og hljóðalaust því árið 1848 setti Stefán Gunnlaugsson land- og 

bæjarfógeti upp svohljóðandi auglýsingu: „Íslenzk tunga á bezt við í íslenzkum 

kaupstað, hvað allir athugi!“.
59

 

Ekki má skilja það sem komið hefur hér fram svo, að kaupmenn hafi ekkert 

gott gert á fyrstu áratugum Reykjavíkurkaupstaðar. Robert Peter Tærgesen, 

kaupmaður, var t. a. m. fyrsti slökkviliðsstjóri bæjarins og þótti duglegur mjög. 

Sunchenberg, fyrrnefndur, kom fyrstur manna með uppástungu að stofnun barnaskóla 

og setti hann upp guðskistu í verzlun sinni í því skyni að safna fé til hans.
60

 Þegar 

barnaskóli var loksins settur á laggirnar voru það kaupmenn sem gáfu byggingu til 

hans, sem og sjúkrahúss. Svo má ekki gleyma því að kaupmenn lánuðu mönnum 

vörur þegar hart var í búi (t. d. góðmennið Westry Petræus) og sköpuðu þó nokkra 

                                                
58 Jón Helgason: Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 69. 
59 Jón Helgason: Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 70. 
60 Árni Óla: Fortíð Reykjavíkur, bls. 180, 182. 
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atvinnu í bænum. Þar að auki reyndust þeir sjálfir hinn besti skóli fyrir unga menn 

sem síðar urðu sjálfstæðir kaupmenn.
61

 

Tímabilið fram að 1850 var það tímabil í sögu Reykjavíkur sem áhrif 

kaupmanna voru hvað mest. Það er því ágætt dæmi um hversu víðtækt hlutverk 

kaupmanna getur verið í samfélaginu. 

Þó ekki hafi mikið borið á kaupmönnum í listalífinu, þá hafa leynst í röðum 

kaupmanna listamenn sem látið hafa til sín taka í einhverjum mæli. Hefur það þó 

oftast verið í tengslum við auglýsingar, að ég hygg, en þó eru til dæmi um annað. Um 

miðja 20. öldina var t. d. Finnur Magnússon, kaupmaður í Finnsbúð á Ísafirði talinn 

listfengur mjög. Hann teiknaði margar fallegar auglýsingar ásamt því að fást nokkuð 

við bókaskreytingar. Á þessum árum var hins vegar ekki greitt fyrir slíka vinnu, „þetta 

var Finni fremur hvíld frá daglegu amstri“.
62

 Er þetta skemmtilegt dæmi um hversu 

viðhorf til slíks voru ólík því sem þau eru í dag. 

 Þegar fjallað er um kaupmenn í menningarlegu samhengi má ekki gleyma að 

nefna Þorlák Ó. Johnson, sem nefndur hefur verið svo oft í þessari ritgerð, að mér 

finnst hann vera sem gamall „kunningi“ (sbr. endurtekningar auglýsinga í kaflanum 

hér á undan). Hann var um tíma talinn potturinn og pannan í skemmtanahaldi og 

fræðslustarfsemi Reykvíkinga. Hann hafði forgöngu fyrir ýmsum fyrirlestrum ásamt 

því að eiga þátt í stofnun sjómannaklúbbsins, en Þorlákur hafði kynnst slíkri starfsemi 

í Bretlandi. Hann sat einnig í stjórn fyrsta almenna stjórnmálafélagsins í Reykjavík en 

ekki var hann eingöngu áberandi í pólitík og fræðlustarfsemi því framlag hans til lista 

var aðdáunarvert. Hann átti frumkvæðið að stofnun fyrsta drengjakórsins á Íslandi, 

hélt sölusýningu á eftirprentunum erlendra málverka ásamt því að standa fyrir 

skriðbyttumyndasýningum í samstarfi við Sigfús Eymundsson. Engum getur dulist 

það hversu vandaður maður Þorlákur hefur verið en sem dæmi um góðmennsku hans 

er rétt að nefna að þegar haldið var jólaball fyrir börn fyrirmannaliðsins í Reykjavík 

var Þorláki hugsað til hinna er minna máttu sín. Hann bauð því 400 fátækum börnum 

á jólaball, þeim að kostnaðarlausu.
63

 Á síðari hluta 19. aldar var mikill uppgangur í 

málefnum kvenna og var kvennaskóli Þóru Melsteð stofnaður árið 1874. Í ævisögu 

Þorláks er þess getið að 30 krónur hafi verið gefnar skólanum til styrktar og gaf 

Þorlákur þriðjung þeirrar upphæðar. Konur fengu einnig um þetta leyti kosningarétt 
                                                
61 Jón Helgason: Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 90. 
62 Jón Páll Halldórsson: Kaupmaður á hverju horni. Sögufélag Ísfirðinga, 2007., bls. 56. 
63 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 138-139, 141, 
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en virðast hafa verið latar við að nýta sér hann. Í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík 

árið 1888 hvatti Þorlákur tengdamóður sína, Kristínu Bjarnadóttur frá Esjubergi, til að 

kjósa og var hún eina konan til að neyta kosningaréttar síns það árið, fyrst reykvískra 

kvenna. Honum blöskraði einnig kynjaskipt launamisrétti og var talsmaður þess að 

konur fengju sömu laun og karlmenn fyrir vinnu sína, væri verkið hið sama.
64

 Mér 

þykir því vænt um Þorlák Ó. Johnson og var hann kaupmannsstéttinni til mikils sóma. 

Það er þó ekkert einsdæmi að kaupmenn hafi stórt hjarta og beri kærleika til 

náungans. Það sem hér verður rakið viðkemur búðarhnupli en Jónas Magnússon, 

kaupmaður á Ísafirði segir svo frá: 

 

Það kom kona inn í búðina, til að kaupa gulrófur, sem ég var með í 

strigapoka á gólfinu. Á meðan ég var að láta rófurnar í bréfpoka, þá 

sá ég útundan mér að konan var að skoða nylonsokka, sem voru í 

öskju á borðsendanum. Allt í einu tók hún eitt parið, braut það 

saman svo að skrjáfaði í umbúðunum og stakk því í kápuvasann. Ég 

varð mjög hissa, því að yfirleitt er það ekki fólk í efri 

aldursflokknum sem hnuplar. En af því að þetta var gömul, fátæk 

ekkja, þá gat ég ómögulega fengið mig til að taka þá af henni og lét 

sem ég hefði ekki séð neitt.
65

 

 

4.2 Eðli verzlunar 

 

Eins og fram kom í inngangi þykir mér varasamt að einskorða verzlunarhugtakið við 

viðurkennda vöruverzlun. Verzlun er svo margbrotið hugtak að réttast væri að reyna, 

að kunna að skilja eðli þess til hlítar. Þegar maður, gengur inn í verzlun og kaupir 

fallegt slifsi fyrir hundrað krónur er hann orðinn viðskiptavinur viðkomandi 

kaupmanns. Hvers vegna er kaupmaðurinn ekki viðskiptavinurinn í þessu tilviki þar 

sem hann kaupir hundrað krónur og greiðir fyrir þær með fallegu slifsi? Þegar stórt er 

spurt þá er fátt um svör. 

 Það sem mér þykir einna sérkennilegast við vöruverzlun er verðlagið. Ég man 

að áður en ég varð gamall þótti mér gaman að eiga hamstur. Fyrir þá sem ekki vita er 
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hamstur lítið nagdýr sem venja er að geyma í búri. Ég mun aldrei gleyma því að hann 

kostaði þrjúhundruð krónur. Ég hef ennþá ekki skilið til fulls hvers lags verðmat lá 

þar að baki. 

 Ég sé eftir því að hafa ekki spurt hvers vegna hamsturinn kostaði þrjúhundruð 

krónur. Þá hefði ég kannski fengið svar byggt á rökum. Vöruverðlag í Nýju Guineu 

um miðja 20. öldina virðist hafa verið byggt á rökum. Þar var hægt að kaupa sér konu 

og kostaði hún jafnan tvo grísi. Var það þannig reiknað út að konan borðaði jafn 

mikið og grísirnir. Auk þess kom fram að grísir hafi verið mikils metnir.
66

 Því dreg ég 

þá ályktun að konurnar hafi verið það líka. Ég beyti þar rökum. 

Halldór Laxness ritaði að vinátta væri verslun með kærleika.
67

 Þar er ég 

sammála skáldinu og í þessari nálgun liggur hundurinn grafinn. Ég skipti verzlun í 

þrjú megin stig. Vörur þær sem ganga kaupum og sölum eru eins og kunnugt er af 

ýmsum toga. Þær vörur sem þekkjast í verzlunum eru almennt áþreifanlegar. Þær eru 

á yfirborðinu. Þær eru kallaðar vörur. þær eru táknmynd vöruverzlunar eins og við 

þekkjum hana. Að því leyti eru þeir kaupmenn sem verzla með áþreifanlegar vörur 

„alvöru“ kaupmenn og fyrir mörgum þeir einu er teljast mega kaupmenn. Þetta tel ég 

vera frumstig kaupmennskunar, stig áþreifanleikans. 

 Það sem næst á eftir því kemur er verzlun með þjónustu. Kaupmenn þeirrar 

verzlunar selja þjónustu sína. Þeir geta verið ökumenn sem selja akstur eða ráðgjafar 

sem selja vitneskju. Þessa þjónustu tel ég vera vöru þó hún heiti almennt þjónusta. 

Hún er óáþreifanleg en hefur engu að síður verðgildi líkt og áþreifanlegar vörur og 

yfirleitt sama greiðslufyrirkomulag. Viðskiptavinurinn greiðir með peningum. Þetta 

tel ég vera annað stig kaupmennskunar, stig óáþreifanleikans fyrri. 

 Þriðja stigið er verzlun með hegðun (gjörðir) og snýr það aðallega að 

samskiptum. Þar er oft óljóst hver er kaupmaðurinn og hver er viðskiptavinurinn. Mér 

þykir rétt að taka dæmi: Maður segir konu að hún ilmi. Hann fær viðbrögð (bros þar 

sem skín í fallegar tennur) sem fullnægja væntingum hans og hann verður glaður. 

Þarna má segja að maðurinn sé kaupmaður sem leggur vöruna á „borðið“. Varan er 

óáþreifanleg. Konan er viðskiptavinurinn og bregst hún við með því að sækja 

greiðsluna í tilfinningabankann. Greiðslan er óáþreifanleg. Hún greiðir fyrir vöruna 

og kaupmaðurinn skráir viðskiptin í bókhald sitt (sem minningu). Bókhald hans er 
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óáþreifanlegt. Þetta er stig óáþreifanleikans síðari. 

 Það gefur augaleið að stig óáþreifanleikans síðari er sá vettvangur sem 

almenningur finnur kaupmanninn í sjálfum sér. Sú verzlun sem þar á sér stað er skyld 

vöruskiptaverzluninni hér á árum áður að því leyti að peningar koma hvergi við sögu. 

Hver hefur ekki sagt: Ég sel það ekki dýrara en ég keypti það! þegar hann ábyrgist 

ekki trúverðugleika frásagnar sinnar, sem frá öðrum er komin. Þetta tel ég vera ágætis 

dæmi um stig óáþreifanleikans síðari. Ég vill meina að allir verzli á þessu stigi, 

jafnvel hinir einangruðu sem búa á hjara veraldar og hafa hvorki samskipti við menn 

né skepnur. Því þó einangraðir séu þá hugsa þeir samt sem áður og það vita þeir sem 

hugsað hafa, að það er ekki ósvipað því að eiga í þöglum samræðum við sjálfan sig. 

Þannig geta menn t. d. eytt kvíða með því að hugsa jákvætt. Það er eins og að kaupa 

vellíðan af sjálfum sér og greiða fyrir hana með áreynslunni sem felst í hugsununni. 

Öll erum vér því kaupmenn. 

 Eins og komið hefur fram er verzlun líkt og lífið sjálft; ekkert annað en orsök 

og afleiðing. Mér þætti gaman að útskýra þetta form verzlunar, sem stig 

óáþreifanleikans síðari er, frekar með tilvísunum í samfélagið og hugnast mér vel að 

taka lög landsins og dómskerfi sem dæmi. 

Sá gjörningur að svipta mann lífi getur verið misverðlagður en þó aldrei 

ódýrari en fimm ára fangelsisvist. Viðskiptavinir greiða því fyrir „vöruna“ með því að 

fórna frelsi sínu tímabundið.
68

 Þetta verzlunarform svipar mjög til lánsverzlunarinnar 

sem tíðkaðist hér áður þar sem vipskiptavinir fá „vöruna“ áður en þeir þurfa að greiða 

fyrir hana. Þeir geta þó átt von á því að þurfa að greiða hærra verð fyrir „vöruna“ en 

fyrrnefnt lágmarksverð segir til um, en þar ræður miklu hversu lagnir þeir eru við að 

prútta. Ekki hygg ég að mælt sé með því að viðskiptavinir freisti þess að ná niður 

vöruverðinu sjálfir, heldur fái til verksins þaulvana menn (lögmenn) og helst þá sem 

áður hafa gert kjarakaup. Eins og áður sagði er fyrirfram ákveðið lágmarksverð og er 

það sett af stjórnvöldum. Minnir það um margt á hlutverk viðskiptaráðs í 

heimsstyrjöldinni síðari, þar sem ákveðið var hámarksverð. Þá var birt í blöðum 

svohljóðandi tilkynning; „Viðskiptaráðið hefir ákveðið að frá og með 24. júní 1944, 

megi verð á líkkistum, öðrum en zink og eikarkistum, hæst vera kr. 900.00. Ódýrari 

gerðir, sem framleiddar hafa verið, mega ekki hækka í verði nema með samþykki 
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verðlagsstjóra“.
69

 Þess ber þó að geta að ekki er alltaf rukkað fyrir þær „vörur“ er hér 

á við og getur það stafað m. a. af því að viðskiptavinir neita því að þeir hafi keypt 

vöruna (sakborningur neitar sök) eða þá að viðskiptin hafi ekki verið færð í bókhaldið 

(sakamálið óupplýst). Segja má að þetta hafi leitt til þess að meðalverð hafi haldist 

frekar lágt. 
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Lokaorð 
 

Þegar litið er yfir farinn veg er ljóst að mikið hefur gengið á í verzlun hér á landi. Það 

er engum ljúft að vera konungi annars lands háður og var það verzlunarfrelsi sem 

barist var fyrir og loks veitt, í tveimur áföngum svo að segja, fyrst með afnámi 

einokunar árið 1786 og svo með algjöru verzlunarfrelsi árið 1855, mikilvægt skref í 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. 

Þróun verzlunar hér hefur verið samofin þróun á öðrum stigum þjóðfélagsins 

og gegnt þar stóru hlutverki. Margt hafa kaupmenn mátt læra á tímum móðuharðinda 

og styrjalda og hafa þeir margir orðið máttugri fyrir vikið, að ég hygg. Þó þykir mér 

sárt til þess að hugsa hvernig komið hefur fyrir „kaupmanninum á horninu“ sem með 

persónulegri þjónustu sinni varð mikilvægur hlekkur í lífi viðskiptavina sinna á þeim 

tíma sem vörur voru afgreiddar „yfir“ borðið. 

Sem dæmi um þær breytingar sem átt hafa sér stað, þá var ég fyrir skemmstu 

staddur í einni af Bónusverzlunum Jóhannesar Jónssonar, stórkaupmanns. Þar sá ég 

mann með fulla innkaupakerru og vissi hann hvorki í þennan heim né annan vegna 

græðgi. Snéri ég mér því næst að afgreiðslustúlkunni og kunni hún ekki við mig að 

tala sökum fávisku í íslenskri tungu og er mér var litið á nafnspjald hennar sá ég þar 

einhverja hroðalegustu stafi sem ég hef augum litið. Nú er lag að gera byltingu og 

stofna verzlun í minningu kaupmanna eins og Þorláks Ó. Johnsonar og Westry 

Petræusar, því eins og Símon segir: “[Þá] er auðsætt, að heiðarleikinn er undirstaða 

þess trausts, sem almenningur ber til kaupmanna”.
70

 

Tilgangur sjálfrar ritgerðarinnar er verzlun. Ég varpa henni fram sem vöru í 

verzlun þar sem hæsta verð er tíu krónur. Ég tel hana tíu króna virði en það er utan 

míns valdsviðs að ákveða verð hennar. Viðskiptavinurinn er sá sem valdið hefur. 

Ákveði hann að greiða fyrir hana sjö krónur lít ég svo á að hann fái 30% afslátt. Þar 

sem ákvörðunin er hans en ekki mín tel ég mikilvægt að brýna fyrir honum þá skoðun 

mína, að sanngirni skuli ráða ferðinni í verðmati sem þessu en ekki græðgi og 

heimtufrekja. 

 

Það má vera að ég sé gamall skarfur, en ég vil vel. 
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