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Formáli

Fjórða íslenska söguþingið var haldið dagana 7.–10. júní 2012 í Háskóla Íslands. Þingin eru orðinn 

fastur viðburður, en fyrsta þingið var haldið árið 1997, annað árið 2002 og hið þriðja árið 2006. Eins 

og áður var söguþingið hugsað sem vettvangur bæði fyrir kynningu fræðimanna í ýmsum greinum á 

niðurstöðum nýjustu rannsókna í íslenskri sagnfræði og samræður þeirra um sögu og sagnfræði. Bar 

þingið vott um þá miklu grósku sem nú ríkir í sagnrfæðirannsóknum á Íslandi, en á því voru fluttir nær 

hundrað fyrirlestrar í á þriðja tug málstofa, auk nokkurra fyrirlestra erlendra boðsgesta. 

 Að þinginu loknu var öllum fyrirlesurum boðið að birta fyrirlestra sína í sérstöku ráðstefnuriti. 

Ákvað þingstjórn að ritið yrði rafrænt að þessu sinni, bæði til að halda kostnaði í lágmarki og tryggja 

sem flestum aðgang að ritinu. Birtast hér 28 fyrirlestrar sem gefa góða mynd af  því sem fram fór á 

þinginu. Allir fyrirlestrarnir í ritinu voru ritrýndir, nema annað sé tekið fram.

Að venju var söguþingið samvinnuverkefni helstu fagfélaga í íslenskri  sagnfræði, þ.e. Félags 

sögukennara í framhaldsskólum, Sagnfræðingafélags Íslands og Sögufélags, auk Sagnfræðistofnunar 

Háskóla Íslands og Reykjavíkurakademíunnar. Þingstjórnina skipuðu þau Eiríkur K. Björnsson, 

Guðbrandur Benediktsson, Guðmundur Hálfdanarson, Guðni Th. Jóhanensson, Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, og Þórunn Guðmundsdóttir. Framkvæmdastjóri þingsins var Kristbjörn H. Björnsson, 

sem jafnframt var ritstjóri ráðstefnuritsins.

Fh. þingstjórnar

Guðmundur Hálfdanarson
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Auðvald og útgerð á Breiðafirði á 19. öld. 

Anna Dröfn Ágústsdóttir 

 

 

Rannsókn á auðvaldi og útgerð á Breiðafirði tímabilið 1770 til 1960 hófst í mars 2012 og er því 

að miklu leyti enn í startholunum þegar þetta erindi er flutt. Markmið rannsóknarinnar er að 

kanna uppgang þilskipaútgerðar í Breiðafirði, meðal annars með hliðsjón af skrifum Ferdinands 

Braudels um þróun verslunarauðvalds fyrir daga iðnbyltingar.1 

Megináhersla í byrjun hefur verið á löggildar verslunarhafnir við Breiðafjörð og verslun á 

Patreksfirði og á Bíldudal þar sem íbúar við norðanverðan Breiðafjörð sóttu verslun þangað. 

Jafnframt eru dæmi um samstarf meðal kaupmanna á norðanverðu Snæfellsnesi, Flatey og 

Patreksfirði um vörudreifingu, fiskveiðar og millilandasiglingar. Kauphafnirnar voru miðstöðvar 

auðvalds, þar sem útgerð var rekin og verslun fór fram.  

Ótal spurningar hafa kviknað við lestur og samantekt á efni um Breiðafjörð en sókn 

þilskipaútgerðar á Breiðafirði hófst fyrr en víða er talið á landinu. Fjöldi þilskipa var gerður út 

snemma á 19. öld frá Flatey og norðanverðu Snæfellsnesi og voru mörg þeirra í eigu Íslendinga. 

Breyting varð svo á þessu um miðja öldina þegar þessum skipum fækkaði hratt.2 

Hér á eftir verður reynt að draga saman og rekja þessa þróun  frá því að losað var um 

einokunarverslun Dana á Íslandi 1787 og fram undir lok 19. aldar. Mikið er til af frumheimildum 

sem varpað getað ljósi á þetta efni;; bréfasöfn, verslunarbækur og opinber gögn sem geymd eru 

meðal annars á Þjóðskjalasafni Íslands og handritadeild Landsbókasafns. Mikið af efni er 

jafnframt varðveitt í Stykkishólmi og er aðgengilegt á Amtsbókasafninu þar. Markmiðið hér er þó 

ekki að fara yfir þær heimildir heldur draga saman eitthvað af því útgefna efni sem skrifað hefur 

verið um verslun og útgerð á Breiðafirði. Mestur þungi í umfjölluninni er á íslenska útgerðarmenn 

í Flatey og Stykkishólmi og verslunarveldi Hans Clausen sem stundaði upphaflega verslun frá 

Ólafsvík en náði síðar undir sig verslun víðar við Breiðafjörð.  

                                                
1 Fernand Braudel, Civilization and capitalism 15th-18th Century. II. bindi. The Wheels of Commerce. (London 1986). Sverrir 
Jakobsson hefur fjallað um kenningar Fernands Braudels, um rannsóknir á landsvæðum þvert á mörk þjóðríkja, í 
tengslum við Breiðafjörð. Í grein sem birtst í Sögu árið 2002 gerir hann tilraun til að skoða Breiðafjörð á öld Sturlunga 

Saga 40 (2002), bls. 150-179.  
2  Ásgeir Ásgeirsson og Ólafur Ásgeirsson, Saga Stykkishólms. I. bindi Kauphöfn og verslunarstaður 1596-1845 
(Stykkishólmur 1992), bls. 325-327.  
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Upphaf þilskipaútgerðar við Breiðafjörð 

Danskir kaupmenn keyptu flest verslunarleyfin í verslunarhöfnum við Breiðafjörð þegar losað var 

um verslunareinokunina 1787 en Flatey hafði fengið verslunarréttindi tíu árum áður.3 Það leið þó 

ekki á löngu áður en Íslendingar fóru að taka þátt í versluninni sjálfir og koma sér upp þilskipum 

á Vesturlandi. Dönsk stjórnvöld höfðu hvatt auðmenn til að koma sér upp þilskipum undir lok 

18. aldar og gerðu sér vonir um að með þeim mætti reisa við íslenskan efnahag. Til að ýta undir 

þennan nýja atvinnuveg var brugðið á það ráð að veita sérstök fiskveiðiverðlaun til útgerða en 

íslenskir embættismenn voru margir hverjir lítt hrifnir. Þeir óttuðust að styrkirnir gætu grafið 

undan landbúnaði. Umsóknir um þessi fiskiveiðiverðlaun sem eru til eru mikilvægar heimildir um 

fyrstu ár þilskipaútgerðar en þar koma fram upplýsingar um áhafnir, fjölda daga sem skip voru á 

veiðum og hver aflinn var.4  

Tvennskonar form fastaverslunar tíðkaðist við Breiðafjörð. Dæmi voru um kaupmenn 

sem voru búsettir hérlendis og höfðu þá umboðsmenn ytra sem sáu um vörukaup og sölu vara 

gegn þóknun. Algengastir voru svokallaðir selstöðukaupmenn sem bjuggu í Kaupmannahöfn og 

héldu faktora á verlsunarstöðum hérlendis. Bæði formin áttu við íslenska og danska kaupmenn. 

Mörg dæmi voru um að kaupmenn sem höfðu fasta búsetu hér flyttust til Kaupmannahafnar 

þegar þeir voru orðnir efnaðir og stækkuðu við verslun sína þaðan. Dæmi um þetta eru 

kaupmenn sem fjallað verður um hér á eftir: Guðmundur Scheving, Hans Clausen og Björn 

Sigurðsson.5  

 

Guðmundur Scheving útgerðarmaður í Flatey 

Þilskipaútgerð hófst í Flatey árið 1817 þegar Guðmundur Scheving keypti þangað fyrsta þilskipið. 

Guðmundur hafði flust til Flateyjar tveimur árum áður og keypt hálfa verslunarlóðina á móti Ole 

Christensen Olsen. Guðmundur var svo gott sem einráður í Flatey þar sem Ole var búsettur í 

Kaupmannahöfn. Strax frá 1815 gerði Guðmundur út opin skip til hákarla- og þorskveiða en 

áður en hann flutti til Flateyjar hafði hann gert út þilskip frá Tálknafirði. Árið 1822 lét 

Guðmundur svo smíða fyrir sig 10 lesta þilskip í Flatey og er það fyrsta þilskip sem smíðað var á 

Vesturlandi.6 Hann keypti svo fleiri skip og endurbætti og breytti gömlum. Árið 1830 gerði hann 

út þrjú þilskip og nokkru seinna keypti hann 36 lesta skútu frá Danmörku til að nota í 

millilandasiglingar. Guðmundur fékk til sín danska skipstjóra en í áhöfnum hans voru jafnframt 

                                                
3  Sigfús Haukur Andrésson, Verslunarsaga Íslands 1774-1807. II. bindi, Upphaf fríhöndlunar og almenna bænaskráin 

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 42 (2002), bls. 
157-183.  
4 Ásgeir Ásgeirsson og Ólafur Ásgeirsson, Saga Stykkishólms I, bls. 328.  
5 Ásgeir Ásgeirsson, Saga Stykkishólms. II. bindi. Miðstöð Vesturlands 1845-1892 (Stykkishólmur 1997), bls. 223.  
6 Skútuöldin, 
bls. 94. 
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margir Íslendingar sem nutu leiðbeininga frá þeim er lært höfðu erlendis. Guðmundur var 

duglegur að senda unga menn út á skipum sínum til að þeir gætu lært. Í Flatey var því í raun 

starfræktur sjómannaskóli um 1830. Útgerðin gekk vel og hagnaður var nægur til að Guðmundur 

réðist í talsverðar framkvæmdir. Hann lét m.a. byggja grjótgarð við Grýluvog til að skýla skútum 

sínum og fiskgeymsluskúr og lifrarbræðslu.7 

Guðmundur fór nýjar leiðir við að manna skip sín og greiða laun. Hann greiddi 

sjómönnum hluta af aflanum frekar en fast vikukaup. Kerfið taldi hann ekki eingöngu hvetjandi 

fyrir sjómennina heldur kom það jafnframt í veg fyrir tap hans ef veiði var lítil. Guðmundur 

hagnaðist vel með stórauknum afla og duglegir veiðimenn gátu fengið mikið í sinn hlut. Árið 

1832 höfðu 50 manns atvinnu við útgerð Guðmundar í Flatey. Flateyjarfiskurinn var vinsæll 

meðal danskra kaupmanna og er sagt að Guðmundur hafi getað selt skippundið hærra en aðrir 

útgerðarmenn á landinu. 8 

Guðmundur hafði mikla trú á þilskipaútgerð fyrir framþróun landsins og skrifaði grein 

árið 1832 í Ármann á Alþingi. Sú grein er merkileg heimild um þessar fyrstu tilraunir í íslenskri 

þilskipaútgerð. Í greininni hvetur hann menn til að láta smíða skip sín á Íslandi en tekur þó fram 

að skip til millilandasiglinga séu betri keypt erlendis. Hann taldi íslenska þilskipaútgerð stuðla að 

því að Íslendingar gætu sjálfir eignast verslunina, því þeir sem ættu góð skip gætu sjálfir siglt með 

vöruna milli landa og væru síður háðir Dönum um vörur. Sjálfur var hann með skip í 

millilandsiglingum og litla verslun en danskir umboðsmenn sáu um viðskipti hans í 

Kaupmannahöfn.9 Guðmundur varði engu að síður miklum tíma þar sjálfur og lést þar árið 1837, 

61 árs gamall.  

Brynjólfur Benedictsson tengdasonur Guðmundur tók þá við útgerðinni sem átti þá 

fjögur skip. Eftir að hann tók við varð útgerðin fyrir miklu skipatjóni, hann hafði þó tryggt skip 

sín í Amsterdam og fjárhagslegt tjón því ekki gífurlegt. Hann fór þó varlega í endurnýjun flotans 

og einbeitti sér meira að verslun og menningarlegu starfi. Eggert Magnússon og Ólafur Sívertsen 

höfðu gert út sitthvort þilskipið samhliða Brynjólfi um tíma en um 1870 voru aðeins tvö skip 

gerð út frá eyjunni og tíu árum síðar var útgerð þar engin um árabil. Það var ekki fyrr en undir lok 

aldarinnar þegar Björn Sigurðsson tók við versluninni sem uppbygging þar hófst á ný, en vikið 

verður að honum síðar.10  

                                                
7 Gils Guðmundsson, Skútuöldin I, bls. 96. 
8 Ármann á Alþingi (1932), bls. 101;; Gils 
Guðmundsson, Skútuöldin I, bls. 99. 
9 -106. 
10 Gils Guðmundsson, Skútuöldin I, bls. 329-332. 
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Árni Thorlacius og uppbygging í Stykkishólmi 

Árni Thorlacius markaði upphaf þilskipaútgerðar í Stykkishólmi árið 1826 þegar hann kom heim 

úr verslunar- og skipstjórnarnámi. Árni hafði úr miklum verslunarauði föður síns að spila og 

hafði menntun sem nýttist honum vel. Hann hafði ungur verið sendur til Kaupmannahafnar og 

Noregs til að læra tungumál, verslunarmennsku og skipstjónarfræði.11 Dánarbú föður hans, Ólafs 

Thorlacius, kaupmanns á Bíldudal var talið eitt það auðugasta í landinu þegar hann lést 1815 en 

hann var meðal fyrstu Íslendinga til að gera út þilskip og sigla með fisk frá Íslandi. Ólafur 

Thorlacius hafði m.a. með hagnaði af útgerð keypt verslunarpláss í Stykkishólmi og á Ísafirði. 

Bogi Benediktsson var verslunarstjóri hans í Stykkishólmi og tók jafnframt við öðrum rekstri eftir 

að hann lést, sem fjárhaldsmaður þeirra Árna og Ólafs yngri.12 

Mest var útgerð Árna á tímabilinu frá 1834 til 1839 þegar fjögur til sex þilskip voru gerð 

út og nokkrir minni bátar. Árni hafði verið stórtækur í uppbyggingu í Stykkishólmi. Hann byggði 

m.a. fyrsta tvílyfta íbúarhúsnæði á landinu. Stórt hús sem stendur enn og hýsir byggðasafn 

Snæfellinga. Þilskipaútgerð þaðan lognaðist svo nánast alveg út eftir að Árni og síðan 

Kompaníverslunin lagði upp laupana. Hún hafði verið í eigu Brynjolfs Bogasonar og Péturs 

Kolbeinssonar.13 Það Kompaní endaði á þann veg að Brynjólfur eignaðist allar eignirnar, en flutti 

skömmu síðar til Flateyjar og tók við verslun Guðmundar Scheving.14  

Erfiðleikar í útgerðinni og breytingar á versluninni 

Þótt þilskipaútgerð tæki mjög að aukast, eftir miðja öldina víða m.a. við Ísafjörð og á Norðurlandi 

gekk þróunin í öfuga átt á Breiðafirði. Þar sem svo myndarlega hafði verið farið af stað lagðist 

útgerð næstum niður um skeið. Ástæður þess eru ekki augljósar en skipatjón er líklega ein ástæða 

og hafnleysi hefur t.d. verið nefnt sem ástæða þess að illa gekk að koma upp útgerð í Ólafsvík og 

að erfiðlega hafi gengið að fá skip vátryggð.  

Sú staðreynd hve fáir stóreignamenn áttu þilskipaflotann hefur jafnframt haft áhrif þar 

sem verslun og útgerð stóð og féll með þeim. Það má svo velta því fyrir sér hvort eitthvað af 

þessu megi rekja til þess að verslunin var gefin frjáls árið 1855. þ.e. að breytingar á versluninni og 

afnám gjalda sem lögð voru á útgerð erlendra skipa þá hafi haft neikvæð áhrif á þá íslensku 

kaupmenn sem höfðu komið sér upp útgerð með verslun og millilandasiglingum í umhverfi 

takmarkaðs verslunarfrelsis. Mér sýnist þó hnignun útgerðarinnar í Breiðafirði vera hafin fyrr en 

þetta er ein af þeim spurningunum sem þarf að skoða í rannsókninni.  

                                                
11 Ásgeir Ásgeirsson og Ólafur Ásgeirsson, Saga Stykkishólms I, bls. 252.  
12 Breiðfirðingur 20-21 (1961-1962), bls. 41. 
13 Ásgeir Ásgeirsson og Ólafur Ásgeirsson, Saga Stykkishólms I, bls. 327 og 356;; Gils Guðmundsson, Skútuöldin II, bls. 
10. 
14  
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Árið 1855 gengu í gildi lög sem heimiluðu frjálsar siglingar erlendra skipa og kaupmanna 

til Íslands. Erlendum skipum hafði ekki beinlínis verið bannað að sigla til landsins en dregið var 

úr ásókn þeirra með því að láta þau greiða háan lestartoll og skylda þau til að sækja sjóvegabréf til 

Danmerkur áður en siglt var til Íslands. Þótt að breytingarnar ykju frelsi Íslendinga og Dana sem 

sigldu með vörur til og frá Íslandi lögðust margir gegn auknu verslunarfrelsi. Danskir 

Íslandskaupmenn og samtök stórkaupmanna í Kaupmannahöfn höfðu mestar áhyggjur af því að 

Kaupmannahöfn myndi glata stöðu sinni sem miðstöð og dreifingarmarkaður íslenskrar vöru.15  

Embætti stiftamtmanns sinnti Mathias Rosenørn á þessum tíma en hann lét sig 

verslunarmál Íslendinga mikið varða. Hann taldi ríkjandi fyrirkomulag vera mjög gallað og í raun 

litlu skárra en algjöra einokun þar sem skortur væri á samkeppni, vöruskiptaverlsun væri ráðandi, 

kaupmenn byggju enn flestir erlendis og markaðir væru enn ótryggir og vöruskortur tíður. Hann 

taldi brýnna að reyna að styðja við fasta verslun á Íslandi og efla innlenda kaupmannastétt frekar 

en að auka hlut erlendra kaupmanna í versluninni.16 

Brynjólfur Benedictsson kaupmaður í Flatey var einn af þeim Íslendingum sem varaði við 

því að útlendum lausakaupmönnum yrði leyft að versla á löggiltum verslunarhöfnum. Hann 

óttaðist að hin fasta innlenda verslunarstétt gæti ekki ekki haldið verslun sinni til jafns við 

útlenska verslunarkaupmenn. Hann taldi mikilvægt að vernda uppbyggingu borgaralegrar 

atvinnugreinar til að stuðla að menningarauka.17 Áhyggjur um að Íslendingar hefðu ekki næga 

reynslu eða nægt fjármagn og skipakost til að hagnýta sér verslunarfrelsið voru alls ekki 

ástæðulausar. Það fór þó ekki svo eftir að verslunin var endanlega gefin frjáls að erlendir 

kaupmenn hösluðu sér völl í fastri verslun. Víðast hvar var verslunin áfram í höndum Dana eða 

þeirra verslana sem fyrir voru að minnsta kosti í fyrstu. Selstöðukaupmenn voru þeir sem virðast 

hafa hagnast hvað mest á breyttu fyrirkomulagi. Það kom sér vel fyrir þá að geta leigt erlend skip 

og siglt þeim beint frá Íslandi á markaði fyrir utan Danmörku m.a. á Spáni en þurfa ekki að hafa 

milligöngu í gegnum Danmörku. Í seinna bindi sögu Stykkishólms eftir Ásgeir Ásgeirsson er farið 

vel og á vandaðan hátt yfir þessa sögu og sýnt fram á hvernig selstöðuverslun Hans A. Clausen óx 

í kjölfar þessa breytinga. Þar segir að þótt margir 19. aldar menn hafi gagnrýnt dönsku 

við breyttum aðstæðum  nýjum mörkuðum, breyttri lagaumgjörð  og nýtt sér til hagsbóta.18 

                                                
15 Ásgeir Ásgeirsson, Saga Stykkishólms II, bls. 200.  
16 Ásgeir Ásgeirsson, Saga Stykkishólms II, bls. 202-203. 
17 Tíðindi frá Þjóðfundi Íslendinga árið 1851, bls. 205.  
18 Ásgeir Ásgeirsson, Saga Stykkishólms II, bls. 250-251.  
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Selstöðuverslunarveldi Clausen 

Um miðja öldina má segja að tímabil danskrar selstöðuverslunar undir stjórn Hans A. Clausen 

taki við á Breiðafirði og þetta fyrsta tímabil þilskipaútgerðar við Breiðafjörð renni sitt skeið. Hans 

Clausen var sonur Ragnheiðar Pétursdóttur og Holgers Clausen kaupmanns í Ólafsvík. Clausen 

tók við verslun og útgerð í Ólafsvík 1830 og lét þá smíða að minnsta kosti þrjár skútur fyrir sig 

þar. Fyrstu útgerðartilraunir Hans Clausen gengu vel og gáfu honum nokkurn hagnað þegar frá 

upphafi. Hann sigldi yfirleitt sjálfur til Spánar með fisk til að sjá um viðskiptin en frá Spáni hélt 

hann skipunum til Kaupmannahafnar eða Englands og hlóð þau vörum til Íslands. Hans hafði 

góð sambönd í Kaupmannahöfn sem hafa án efa komið auðsöfnun hans vel en hann var sem 

dæmi gerður meðlimur borgarráðsins eftir að hann fluttist alfarið þangað árið 1839. Þaðan stýrði 

hann versluninni allt til 1890. 

 Í Kaupmannahöfn tryggði hann samning við Kaupmannahafnarborg um kaup á allri 

lýsisframleiðslu sinni ár hvert. Hákarlalýsi sem var brætt í Ólafsvík var flutt til Kaupmannahafnar 

á tunnum og notað í grútarlampa sem lýstu upp götur borgarinnar. Steinolían leysti svo lýsið af 

hólmi á sjötta áratug aldarinnar sem setti auðvitað strik í reikning Clausen. Annar liður í 

auðsöfnun hans var að vera fyrstur með þurrkaðan Íslandsfisk á markaði í Kaupmannahöfn á 

haustin. Þannig fékk hann hærra verð fyrir fiskinn vegna mikillar eftirspurnar og lítils framboðs á 

þessum árstíma.19  

Clausen sigldi með vörur frá Hamborg til Íslands, ull frá Íslandi til Englands og fisk frá 

Íslandi til Spánar. Hagnaður fólst í því að þurfa ekki sigla með vörur til Danmerkur þar sem lægra 

verð fékkst fyrir íslenskar vörur. Þegar verslunin gekk sem best átti Clausen verslanir í Ólafsvík, 

Búðum, Stykkishólmi og á Ísafirði. Hann sinnti þá jafnframt á tímabili lausakaupverslun við 

Dalamenn, íbúa við sunnanverðan Húnaflóa, Hrútfirðinga og Strandamenn. Clausen hafði góða 

menn í vinnu hjá sér en Árni Sandholt og Páll Hjaltalín sinntu lengi versluninni fyrir Clausen og 

efnuðust vel. Á níunda áratug 19. aldar fór að fjara hratt undan veldi Clausen. Ásgeirsverslun á 

Ísafirði með mikla skútuútgerð gerði út um Clausen þar og ný verslunarfélög við Breiðarfjörð 

voru erfið í samkeppni. Gramverslun í Stykkishólmi og Flateyjarverslunin sem var að taka við sér 

á ný undir stjórn Björns Sigurðssonar þrengdu mjög að rekstri Clausen sem sjálfur var orðin 

háaldraður. Hann seldi þá mikið af eignum sínum. Holger Clausen sonur hans rak verslunina í 

Stykkishólmi þar sem hann bjó um tíma en síðustu eignirnar runnu inn í verslun Tang árið 1897.20  

                                                
19 Gils Guðmundsson, Skútuöldin II, bls. 34-35. Fjallað er um skjótfenginn gróða sem fékkst með hákarlaveiði frá 

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 43 (2003), bls. 277-283. 
20 Ásgeir Ásgeirsson, Saga Stykkishólms II, bls. 252, 254 og 264-265.  
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Ólafsvík eftir daga Hans Clausen 

Lítið hefur verið fjallað sérstaklega um Ólafsvík en Hans Clausen byggði verslunarveldi sitt upp 

þar og var upphafsmaður þilskipaútgerðar þaðan. 21  Sigurður E. Sæmundsson keypti verslun 

Clausen í Ólafsvík 1890. Til að auka hagkvæmni í versluninni og takmarka tjón, tók hann þátt í 

samstarfi um fiskútflutning og aðrar vörusendingar við þrjá aðra kaupmenn;; Verslun Gram á 

Þingeyri, Markús Snæbjörnsson á Patreksfirði og Björn Sigurðsson í Flatey. Hver þeirra lagði til 

kaupskip eftir ástæðum, eitt eða fleiri og tóku þau síðan vörur á öllum þessum stöðum. Eitt skip 

sigldi með fisk til Spánar, annað til Ítalíu, hið þriðja flutti afurðir til Englands, fjórða til 

Danmerkur o.s.frv. Björn Sigurðsson keypti svo upp eigur Sigurðar í Ólafsvík, en síðar runnu 

allar eigur Björns inn í Islandsk Handel og Fiskeri Company ásamt verslun Gram á Þingeyri.22 

 Islandsk Handels og Fiskeri Company var stofnað árið 1898. Eigendur danska 

fyrirtækisins Salomon Davidsen höfðu forgöngu um stofnun þess ásamt Birni Sigurðssyni, 

kaupmanni og útgerðarmanni í Flatey, sem varð aðalhluthafi þess. Félagið keypti allar eigur 

Björns, meðal annars Flateyjarverslunina og þau skip sem tilheyrðu útgerðinni. Félagið var að 

mestum hluta í eigu Dana og hafði varnarþing sitt í Kaupmannahöfn. Auk Björns átti einungis 

einn Íslendingur hlut í félaginu, það var Hjálmar Jónsson. Félagið rak verslanir víða;; í Flatey, á 

Skarðsströnd, í Búðardal og í Ólafsvík. Fyrirtækið keypti einnig eignir Geirseyrarverslunarinnar á 

Patreksfirði þar sem aðalbækistöðvar þess voru starfræktar. Félagið starfaði ekki lengi og hætti 

starfsemi árið 1907. 

Í raun var litlu landað af fiski í Ólafsvík eftir að verslunin þar gekk inn í Islandsk Handels 

og Fiskeri Company. Fjöldi Ólafsvíkinga flutti á Patreksfjörð þaðan sem mörg skip félagsins voru 

gerð út. Einar Markússon, systursonur Sigurðar Sæmundssonar, sem lengi hafði starfað sem 

verslunarstjóri, stofnaði sína eigin verslun í Ólafsvík, til að sporna við þessari þróun og viðhalda 

þilskipaútgerð í Ólafsvík. Það var þó við litlar vinsældir Islandsk Handel og Fiskeri Company sem 

taldi sig hafa girt fyrir alla samkeppni. Einar kom sér upp nokkrum þilskipum en sú útgerð gekk 

aldrei vel enda nánast algjört hafnleysi í Ólafsvík. Einar gafst upp og fluttist frá Ólafsvík til 

Reykjavíkur árið 1910 og markaði með því endalok þilskipasögu Ólafsvíkur. 23 

 

                                                
21 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga Ólafsvíkur. I. bindi. Fram um 1911 (Akranes 1987), bls. 159.  
22 Gils Guðmundsson, Skútuöldin II, bls. 41 og 42-44. Í Sögu Ólafsvíkur, þar sem kafli um þilskipaútgerð byggir á 
frásögn Gils Guðmundssonar í Skútuöldinni, kemur fram að litlar heimildir hafi varðveist um fyrstu útvegsárin í 
Ólafsvík. Frásögn Gils byggir meðal annars á gögnum sem hann fékk að láni frá Oscari Clausen sagnaritara, en þær 
heimildir munu hafa glatast.  
23 Gils Guðmundsson, Skútuöldin II, bls. 44-46. 
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Nýtt blómaskeið þilskipaútgerðar í Stykkishólmi 

Nýtt blómaskeið þilskipaútgerðar hófst í raun í Stykkishólmi þegar Sæmundur Halldórsson hóf 

verslun og útgerð þar um aldamótin 1900 og kom sér upp smá flota þilskipa. Sæmundur hafði 

ungur verið sendur í læri til Holger P. Clausen, sem þá stjórnaði verslun föður sins á Búðum. 

Sæmundur fór svo 18 ára til Danmerkur á vegum Clausen í því skyni að kynnast verslunarrekstri 

og í nám. Eftir að Sæmundur gifti sig sagði hann skilið við Holger Clausen og stofnaði sína eigin 

verslun í Stykkishólmi. Sæmundur færði mjög út kvíar verslunar sinnar og kom upp útibúum víða 

á sunnanverðum Breiðafirði. Um skeið rak hann stærstu fiskverslun allra kaupsýslumanna á 

Miðvesturlandi.  

Hjálmar Sigurðsson gerði út þilskip samhliða Sæmundi. Í Stykkishólmi setti hann á fót 

allstóra verslun og hóf þilskipaútgerð. Hjálmar varð ekki langlífur en eftir lát hans komust tvö af 

seglskipum hans í eigu Kaupfélags verkamanna, sem stofnað hafði verið í Stykkishólmi. Á 

árunum 1920-1925 hurfu síðustu seglskip úr sögunni í Stykkishólmi en vélbátar voru þá komnir í 

staðinn.24 

 

Lokaorð 

Þótt samantekt þessari fari nú að ljúka hafa enn verið ótalin mörg nöfn íslenskra og danskra 

kaupmanna sem koma við sögu í þessari rannsókn og ekkert hefur verið minnst á þær fjölmörgu 

verstöðvar sem voru í Breiðafirði. Hér hefur aðeins verið dregin upp lítil einfölduð mynd af 

ákveðinni þróun sem birst hefur í útgefnu efni um verslun og útgerð á Breiðafirði á 19. öld. Ekki 

er tímabært að draga einhverjar ályktanir á þessu stigi en spurningarnar eru margar. Ein af stóru 

spurningunum er til dæmis hvaðan auður þessara íslensku frumkvöðla, Ólafs Thorlacius og 

Davíðs Scheving, í byrjun 19. aldar kemur.  

Á 19. öld voru Íslendingar að brjótast út úr ákveðinni kyrrstöðu eða stöðnun sem 

einkenndi efnahagsþróun á Íslandi á 17. og 18. öld. Þá skapaðist aukin aðgreining milli 

landbúskapar og sjávarútvegs. Aukin samkeppni milli greinanna myndaðist hægt og rólega. Þegar 

íslenskir kaupmenn komust að kjötkötlunum jókst áhersla á hagkvæmni í framleiðslu 

neysluafurða sem birtist m.a. í útgerð þilskipa. Á fyrri öldum hafði framleiðsla matvæla fyrst og 

fremst verið hugsuð til neyslu innanlands og ef eitthvað umfram var til var það selt til útflutnings. 

Þá var ekkert eftir til að fjárfesta í nýjungum eða kosta nauðsynlegar breytingar og endurnýjun á 

hagkerfinu.  

                                                
24 Gils Guðmundsson, Skútuöldin II, bls. 22. 
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Frumkvæði þeirra íslensku útvegsmanna sem voru áberandi á Breiðafirði strax um 

aldamótin 1800 átti eflaust þátt í því að hrinda af stað mikilli hugarfarasbreytingu sem 

efnhagsbreytingar á Íslandi á seinni hluta 19. aldar eiga rót sína í. Mestu skiptir án efa að losað var 

um einokunarverslunina og að Íslendingum, sem það gátu, leyft að reka verslun árið 1787. Þessir 

íslensku kaupmenn komu sér upp eigin útgerð og með verslunarágóða leituðu þeir nýrra leiða í 

sjávarútvegi og sköpuðu arðbæra atvinnugrein. 

Rannsókn á verslunarauðvaldi við Breiðafirði getur varpað nýju ljósi á skilning á 

verslunareinokun Dana en í flóknum kenningum Fernard Braudel, sem nefndur var hér í 

inngangi, um kapítalisma fjallar hann meðal annars um hvernig auður gat safnast á fáar hendur í 

krafti einokunar og ríkisreglna og hvernig frjálsir markaðir gátu unnið gegn hagsmunum þeirra 

sem áttu mestan auð. Einokun sagði hann geta tekið á sig allskonar myndir t.d. sem ríkisafskipti, 

tegund gjaldeyris, stór verslunarsamtök o.s.frv. Immanuel Wallerstein segir um kenningar Braudel 

um kapítalisma að þær séu í raun á hvolfi miðað við það sem við þekkjum úr skrifum Marxista 

annars vegar og Frjálshyggjusinna hins vegar.25 Braudel vill meina að kapitalismi sé það sem gerist 

í því sem hann kallar the anti-market, að kapítalistar hafi staðið vörð um og þrifist best við 

aðstæður einokunnar. Hann var ósammála því að kapítalismi lýsti því sem gerðist á frjálsum 

markaði. Hér verður staðar numið enda pælingar Braudel það yfirgripsmiklar að þær verðskulda 

sína eigin grein. Eitt er þó víst að það er öllum hollt að snúa hlutunum aðeins á hvolf í von um 

nýja sýn.  

 

                                                
25 The Journal of Modern History (1991), 
bls. 351-364.  
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… að kenna íslenskum stúlkum iðnað – mótun sjónarmiða til nútíma 

listiðnaðar 1918-1939 

Arndís S. Árnadóttir 

 

 

Titill þessa erindis „... að kenna íslenskum stúlkum iðnað“ vísar til þess að stúlkurnar nutu 

kennslu í „iðnaði“ sem svo var nefnt, á fjögurra mánaða sumarnámskeiðum í Kaupmannahöfn á 

vegum félagsins Dansk Kunstflidsforening í upphafi 20. aldar.1 Tilgangurinn var fyrst og fremst 

að efla með þeim áhuga á listiðnaði, eða „kunstindustrielle interesser“.2 En einnig var gert ráð 

fyrir að þær breiddu út boðskapinn þegar heim væri komið og að þær „kenndu aftur hér heima“.3 

Um þær mundir var hugtakið „iðnaður“ notað jafnt yfir handverk bændasamfélagsins, 

heimilisiðnað (d. husflid) eða listiðnað (d. kunstflid, kunstindustri).4 Hér vísaði það tvímælalaust til 

listiðnaðar. 

Hlutverk kvenna í mótun nútíma listiðnaðar á Íslandi á fyrstu áratugum 20. aldar hefur 

lítið verið rannsakað. Hér verður skoðað hvaða áhrif þessi námskeið höfðu á list- og 

verkmenntun íslenskra kvenna á fyrstu áratugum aldarinnar og rökstutt að með þeim bárust áhrif 

frá list- og handverkshreyfingunni  The Arts and Crafts Movement   í undanfara funksjónalismans. 

Fram að síðari heimsstyrjöld var húsbúnaðarframleiðsla á Íslandi takmörkuð og fyrst og fremst 

handiðnaður eins og í húsgagnasmíði þar sem vélvæðing var takmörkuð. Þar var þáttur karla, 

bæði í hönnun og við framleiðsluna, mjög áberandi. Á húsgagnaverkstæðunum voru konur til 

dæmis ekki sýnilegar né heldur sem arkitektar eða hönnuðir að heitið gæti fyrr en eftir síðari 

heimsstyrjöld. 5  Vissulega giftust margar úr þessum áðurnefnda stúlknahópi sem sóttu 

sumarnámskeiðin í Kaupmannahöfn fljótlega þegar heim var komið og nýttu þekkingu sína í þágu 

heimilis. En nokkrar héldu áfram námi í vefnaði eða öðrum iðnaði sem gagnaðist þeim á hinu 

opinbera sviði og í atvinnuskyni þegar á reyndi eins og hér verður rakið.  

Það bar árangur „að kenna íslenskum stúlkum iðnað“ ef marka má aukið framboð á 

hannyrðanámskeiðum á fyrstu áratugum 20. aldar. Konur urðu sýnilegri á hinu opinbera sviði, 

kenndu handavinnu og ráku hannyrðabúðir og saumastofur. Verkmenntunin (d. faguddannelse) 

                                                
1 ÞÍ. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3, nr. 528, örk 17. Styrkur handa Dansk Kunstflidsforening fyrir að kenna íslenskum 
stúlkum iðnað. 
2 Emma Gad, Første Aarsberetning for Dansk Kunstflidsforening for Aar 1901 (København 1902), bls. 1.  
3 „Samband milli danskra og íslenzkra kvenna“, Kvennablaðið 1:4 (30. apríl 1901), bls. 25. 
4 Áslaug Sverrisdóttir sagnfræðingur hefur m.a. bent á þetta sbr.: „Hugtök og skilgreiningar“, Þjóðlyndi, framfarahugur og 
handverk. Barátta Halldóru Bjarnadóttur fyrir endurreisn íslensks heimilisiðnaðar 1886 1966. Ópr. MA ritgerð í sagnfræði 
(Háskóli Íslands 2001), bls. 1623.  
5 Fyrsta íslenska konan sem lauk námi í arkitektúr var Halldóra Briem Ek en hún lauk námi í Stokkhólmi 1940 og 
ílentist þar. Nokkrum árum síðar, eða 1946, kom Kristín Guðmundsdóttir, fyrsti híbýlafræðingurinn, til starfa á 
Íslandi frá námi í Bandaríkjunum. 
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veitti þeim tækifæri til sjálfstæðrar atvinnu í handiðnaði eins og til dæmis Unni Ólafsdóttur 

hannyrðakonu og Karólínu Guðmundsdóttur vefara (báðar f. 1897) sem nutu kennslu í skóla 

Dansk Kunstflidsforening á árunum 1913-1920. Í þessu erindi er framlag Karólínu eingöngu til 

umfjöllunar og þá í ljósi þeirra breytinga sem urðu á heimilum Íslendinga og þróun listiðnaðar á 

millistríðsárunum. Í verkum hennar sem varðveist hafa, bæði í einkaeigu og í söfnum landsins, má 

greina hvernig alþjóðlegar hugmyndir heimilisiðnaðar- og listiðnaðarhreyfinganna um vandað 

handverk, handiðnað og endursköpun hefða birtust í híbýlum Íslendinga í undanfara 

funksjónalismans þess mikla breytingatímabils í byggingarlist og hönnun sem reið yfir hinn 

vestræna heim eftir 1930.6  

Í doktorsritgerð höfundar, Nútímaheimilið í mótun. Fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á 

íslenska hönnun 1900 1970 (Reykjavík 2011), kemur fram að áður en verulegur uppgangur hófst í 

áklæðagerð í vefjariðnaði hér á landi eftir 1945 ráku nokkrar konur vefstofur á millistríðsárunum 

sem skiptu máli í þeim breytingum sem urðu í híbýla-menningu á tímabilinu. Þar voru ofnir 

„prýðilega fallegir dúkar“ til heimilisprýði svo sem húsgagnaáklæði (d. möbelstoff), gluggatjöld, 

dyratjöld, dívanteppi, borðdúkar, púðar, gólfábreiður og fleira og aðallega úr íslenskri ull. Álykta 

má að þær konur sem fyrstar riðu á vaðið sem hönnuðir í upphafi tímabilsins hafi á einhvern hátt 

verið „hannyrðakonur“ — þær unnu með þræði og notuðu hefðbundin áhöld, tæki og tól, án 

aðkomu nokkurrar vélvæðingar að heitið gæti. Um þær flestar hefur hingað til jafnan ríkt 

hálfgerður þagnarmúr. 

Konur og list- og handverkshreyfingin 

Það var í kjölfar kvennasýningarinnar í Kaupmannahöfn 1895 sem félagið Damernes 

Kunstflidsforening var stofnað haustið 1900 og bauð skömmu síðar íslenskum stúlkum ókeypis 

skólavist á sumarnámskeiðum félagsins um nokkurt skeið. A.m.k. 28 stúlkur sóttu 

sumarnámskeiðin á árunum 1901 til 1910. Það dró dilk á eftir sér og líkt og biðukollur fífilsins, 

táknrænu merki danskra kvenna og kvennasýningarinnar 1895 um þær mundir, dreifðist 

þekkingin með þeim út á jaðarinn.  

Nafni félagsins var fljótlega breytt í Dansk Kunstflidsforening og körlum var boðin þar 

seta. Starfsemi þess og markmið gefa til kynna áhrif frá List- og handverks hreyfingunni 

hugmyndir sem norrænir fræðimenn hafa sýnt fram á að hafi borist að sunnan, einkum frá 

Bretlandi og Þýskalandi, og norður á bóginn í lok 19. aldar.7 Í rannsókn breska listfræðingsins 

                                                
6 Klæðisstrangar, efnisprufur, útsaumur, knipl o.fl frá Vefstofu Karólínu Guðmundsdóttur eru varðveitt í 
Árbæjarsafni, ÁBS 1998-35. 
7 Sjá t.d.: Ingeborg Glambek, „One of the age‘s noblest cultural movements“, Scandinavian Journal of Design History 1 
(1991), bls. 47-76 og Bodil Busk Laursen, „Skönhed i hjemmet: a thing of beauty is a joy forever“, Grib tiden. Ritstjóri 
Bente Scavenius (København 2001), bls. 100-115.  
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Antheu Callen, Angels in the Studio, á hlutverki kvenna í  List- og handverkshreyfingunni er m.a. 

bent á ríkjandi karllægar hugmyndir hreyf-ingarinnar og aðskilin verksvið karla og kvenna. 

Andstætt körlum sem unnu við málmsmíði, glerskurð, gifsvinnu og tréskurð á verkstæðum snéru 

konur sér frekar að þeim handiðnaði sem hægt var að vinna inni á heimilinu.8 Hér verður einnig 

litið til nýlegri kenninga listfræðinganna Lynne Walker og Wendy Kaplan sem staðhæfa að með 

listiðnaðarhreyfingunnni hafi jafnframt myndast ný tækifæri fyrir konur sem þarf að skoða. 

Walker (1989) leiðir líkum að því að þrátt fyrir hin karllægu viðhorf um aðskilin verksvið hafi 

hreyfingin gefið konum í auknum mæli nýja möguleika á að mynda með sér félagasamtök, þær 

fengu fleiri tækifæri til náms og mótuðu sér nýjar leiðir til þátttöku í atvinnulífinu. Það varð til 

þess að samfélagsleg virðing og staða þeirra batnaði mun meira en áður hefur verið talið.9 Kaplan 

(2000) bendir á að í hugmyndum listiðnaðarhreyfingarinnar hafi listiðnaði, handverki verið gert 

jafnhátt undir höfði og myndlist og höggmyndalist og þannig hafi virðing gagnvart handavinnu 

kvenna aukist.10 Hvort hægt sé að heimfæra þessa tilgátu á stöðu íslenskra kvenna sem fengust við 

skapandi iðju í list- og verkgreinum á fyrstu áratugum 20. aldar er því mikilvæg spurning.  

Þegar listiðnaður efldist á seinni hluta 19. aldar urðu til störf sem talin voru henta konum. 

Til dæmis í vefjariðnaði og við framleiðslu húsgagna, en einnig í leirmuna- og postulínsgerð, svo 

aðeins nokkur dæmi séu tekin úr húsbúnaðarframleiðslunni í nágrannalöndunum. Nærtækast er 

að líta til Danmerkur, þar sem bæði námskeið og skólar voru sett á stofn í þeim tilgangi að veita 

konum verkmenntun (d. faguddannelse) með teikningu o.fl. sem að gagni kæmi við störf í listiðnaði. 

Tegneskolen for Kvinder (síðar Tegne- og kunstindustriskolen for Kvinder, nú Danmarks 

Designskole) var stofnaður í Kaupmannahöfn árið 1875, eða um líkt leyti og Kvennaskólinn í 

Reykjavík (1874).11 Meginmarkmið Tegneskolen for Kvinder var að þjálfa fyrir störf í listiðnaði, 

einkum við postulínsframleiðsluna. En einnig að stuðla að framgangi listiðnaðar til heilla fyrir 

þjóðina.12 Þegar kom fram á 20. öld var verkmenntun fyrir listiðnað orðin enn mikilvægari fyrir 

landsframleiðslu og við öflun gjaldeyristekna. Og ekki var síður mikilvægt að hlutirnir bæru 

                                                
8 Anthea Callen, Angels in the studio (London 1979), bls. 218-221. 
9 Lynne Walker, „The Arts and Crafts alternative “, A view from the interior. Women & design. Ritstjórar Judy Attfield og 
Pat Kirkham (London 1989), bls. 165: ... which served to enhance women‘s position and status in society in a much 
more fundamental way than has been considered. 
10 Wendy Kaplan, „Women designers and the Arts and Crafts Movement“, Women designers in the USA 1900-2000. 
Ritstjóri Pat Kirkham (New York 2000), bls. 85: The movement provided new opportunities for women. 
11 Stofnár danska hönnunarháskólans Danmarks Designskole er rakið til stofnárs Tegneskolen for Kvinder 1875. Á 
fyrstu árum Kvennaskólans í Reykjavík var hlutfall bóknáms og handavinnu 9:21 stund á viku, sbr. Aðalsteinn 
Eiríksson, ,,Saga skólans“, Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974 (Reykjavík 1974), bls. 120. Frá 1891 var teikning kennd 
við Kvennaskólann, sbr.: Thora Melsteð, ,,II. Kvennaskólinn frá 1891-1906“, Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1906 
(Reykjavík 1907), bls. 26.  
12 Stjórnendur skólans höfðu jafnframt uppi háleit markmið um að stuðla að framgangi þjóðarinnar á sviði 
listiðnaðar þannig að „Danmark kan hævde sig blandt de bedste paa Kunsthaandværkets Omraade“. Sophy A. 
Christensen, „Om Kvinders Faguddannelse“, Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Statsunderstøttet Fagskole grundlagt 
1875. 38. Aarsberetning. Program for Aaret 1913-14, bls. [5]. 
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upprunalandinu vitni með „et særlig nationalt Præg“. 13 Þannig gerðu Danir sér snemma grein 

fyrir þjóðhagslegu gildi listiðnaðar, mikilvægri undirstöðu þeirra sem hönnunarþjóðar. Frekari 

miðlun á listiðnaðarframleiðslunni fór síðan fram á sýningum, heima og erlendis. 

Dansk kunstflidsforening 

Meginmarkmið áðurnefndrar Kvennasýningar í Kaupmannahöfn árið 1895 var að vekja athygli á 

margvíslegum störfum kvenna í Danmörku og hjálöndum þeirra, fyrr og nú.14 Sýningin var 

árangursrík leið til að koma fram sjónarmiðum kvennabaráttunnar en þar átti að koma fram hvers 

„nútímakonan“ væri megnug á ýmsum sviðum þjóðfélagsins. Í kjölfar sýningarinnar efldust 

kvenfélög í Danmörku og áhrifanna gætti alla leið til Íslands. Hér má geta félaga eins og Cirkeln 

(sem var fyrirmynd kvenfélagsins Hringsins) og Dansk kunstflidsforening sem áður er getið. Það 

félag  sem á Íslandi gekk undir heitinu „Hannyrðafélag kvenna“  var frá upphafi og til 1910 undir 

formennsku rithöfundarins frú Emmu Gad. Og í samræmi við ríkjandi tíðaranda og uppgang 

iðnaðar í byrjun 20. aldar snérust markmið þess í stuttu máli um að efla með félögum sínum 

mikilvægi listiðnaðar (d. kunstindustrielle interesser), styrkja heimaiðju kvenna (d. kvindelig 

hjemmeerhverv), sérstaklega með því að veita ókeypis kennslu í hannyrðum, standa vörð um 

handverkshefðir í dönskum listiðnaði (d. kunstflid) og styrkja þessa starfsemi með því að koma 

iðju kvenna á framfæri á sýningum.15  

Fljótlega eftir stofnun félagsins eru komin á tengsl við ritstjóra Kvennablaðsins í Reykjavík 

sem birtir forsíðufrétt í apríl 1901 um „Samband milli danskra og íslenzkra kvenna“  aðeins 

nokkrum mánuðum eftir að félagið var stofnað. Þar er greint frá því að tilgangurinn með 

sumarskóla, ókeypis handa „nemendum frá Íslandi, Suður Jótlandi og hinum öðrum landshlutum 

vorum“, væri sá „að efla iðnaðarsamtök milli þessara ólíku landshluta“.16 Fyrst í stað voru 

nemendur frá Íslandi og dönsku sveitunum, en stúlkur frá Færeyjum og Vestur-Indíum komu 

síðar.  

Um líkt leyti var komið á samband milli Dansk Kunstflidsforening, Thorvaldsens-

félagsins og Kvennaskólans í Reykjavík og frá 1901 veitti Alþingi árlega 300 kr. styrk til danska 

félagsins til að styrkja ferð íslensku stúlknanna.17 Þar að auki naut skólastjóri Kvennaskólans, Þóra 

                                                
13 Sophy A. Christensen, „Om Kvinders Faguddannelse“, bls. [3]: ... hvorved de kan gøre sig gældende som en 
efterspurgt Vare paa Udlandets Marked og derved skaffe Landet nye Indtægtskilder. 
14 Næststærsta sýningarsvæðið (á eftir Kulturhistorie) á Kvennasýningunni 1895 var fyrir iðnað (Industri) og þar voru 
deildir ætlaðar hjálöndunum (Bilandene: Færøerne, Grønland, Island, Vestindien), Noregi og Svíþjóð. Í deild Íslands á 
þessari sýningu sýndi 81 kona margvíslega gripi, gamla og nýja, sbr Fortegnelse over Kvindernes Udstilling fra fortid og nutid 
1895. Andet Oplag (København 1895), bls. 22-25. 
15 Emma Gad, Tredie Aarsberetning fra Dansk Kunstflidsforening for Aaret 1903 (København 1904), bls. 1. 
16 „Samband milli danskra og íslenzkra kvenna“, bls. 25.  
17 Skv. ársskýrslum Dansk Kunstflidsforening 1901-1910 fékk félagið árlegan styrk frá Alþingi. Sjá einnig bréf frú 
Emmu Gad til Islands Ministerium á sama tíma: ÞÍ. Stjórnarráð Íslands II. Skrifstofa Db. 3, nr. 528, örk 17.  
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Melsteð, stuðnings Magnúsar Stephensens landshöfðingja og fékk fjárveitingu frá Alþingi sama ár 

til að stofna vefnaðardeild við skólann. Athygli vekur að landshöfðingi leit á vefnaðardeild 

Kvennaskólans sem „fyrirhugað útibú Hannyrðafélags kvenna“ í Kaupmannahöfn og telur 

deildina að öllum líkindum muni „efla atvinnu kvenna á Íslandi og jafnframt verða til gagns á 

öðrum sviðum“.18 Þess má geta að um likt leyti hófst dúkavefnaður hjá klæðaverksmiðjunum á 

Álafossi (1901), hjá Iðunni í Reykjavík (1903) og hjá Gefjun á Akureyri (1908).19 

Samkvæmt ársskýrslum Dansk kunstflidsforening 1901-1910 veitti félagið a.m.k. 28 

íslenskum stúlkum ókeypis skólavist á þeim níu árum sem frú Emma Gad gegndi þar 

formennsku. Af skrifum Þóru Melsteð og nöfnum þeirra stúlkna sem tekist hefur að nafngreina 

þennan fyrsta áratug má ráða að hér var helst um að ræða kvennaskólagengnar stúlkur og dætur 

efnaðra bænda, embættis- og kaupmanna hvaðanæva af landinu eins og fram kemur í Viðauka A 

hér á eftir. Á sumarnámskeiðum Dansk Kunstflidsforening á árunum 1901-1910 lærðu stúlkurnar 

margs konar vefnað og „national haandgærning“ eða þjóðlegt handverk. 20  Ein stúlknanna, 

Ingibjörg Claessen frá Sauðárkróki, lýsir sumardvöl sinni 1901 á eftirfarandi hátt í bréfi til frú 

Emmu Gad:.  

 

Nokkrum dögum eftir að við komum til Kaupmannahafnar hófum við nám við „Dansk 

Kunstflidsforenings Væveskole". Auk okkar þriggja Íslendinganna eru níu aðrar ungar 

stúlkur í skólanum. Allar eru þær mjög elskulegar, kátar og lífsglaðar og hafa orðið góðir vinir 

okkar. Við erum í skólanum á hverjum degi frá kl. 9-2 og vinnum stöðugt við vefstólana. 

Kennarinn er sænsk kona sem við erum allar mjög hrifnar af. Við höfum lært heilmikið í 

skólanum og vefum allskonar dúka, allt frá smáum handþurrkum til stærri teppa, dyratjalda 

o.fl., ofið með mismunandi aðferðum, þannig að við erum mjög ánægðar med árangurinn af 

þeirri frábæru kennslu sem við höfum notið. Kunstflidsforeningen hefur sannarlega gert 

mikið fyrir okkur. Það er ekki einungis séð til þess að við lærum að vefa, heldur höfum við 

einnig heimsótt nær öll söfn hér í bænum, sem við höfum sannarlega haft ánægju af. Þar að 

auki höfum notið mjög hins fagra umhverfis borgarinnar og séð og lært mikið.21 

 

Ekki hafa enn fundist fullnægjandi heimildir um starfsemi Dansk Kunstflidsforening eftir að 

formannstíð frú Gad lauk árið 1910, en skólastarfið virðist hafa haldið áfram og á næstu tveimur 

áratugum birtust fréttir í íslenskum blöðum af stúlkum sem stunduðu nám við Dansk 

Kunstflidsskole og höfðu þar örugg tvö pláss. Karólína Guðmundsdóttir sótti námskeiðið 
                                                
18 Alþingistíðindi 1901. C Þingskjölin, bls. 45-46. 
19 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 320.  
20 ÞÍ. Stjórnarráð Íslands II. Skrifstofa Db. 3, nr. 528, örk 17.  
21 Emma Gad, „Dansk Kunstflidsforenings ny virksomhed“, Kvinden og Samfundet, 18:26 (1902), bls. 443. 
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sumarið 1920.22 Álykta má að skólastarfið sem Dansk Kunstflidsforening hóf í byrjun 20. aldar 

hafi mótað mjög list- og verkmenntun þessara íslensku stúlkna í anda fagurfræðilegra hugmynda 

listiðnaðarhreyfingarinnar og við endursköpun hefða hins norræna bændasamfélags. Jafnframt 

mynduðust ný tækifæri til náms heima fyrir sem ætlað var að styrkja íslenskan „iðnað“. 

Ný tækifæri á jaðrinum  

Fyrst má greina áhrifin í auknum áhuga hér á landi fyrir að koma á kennslu í vefnaði og að 

endurvekja gamlar fyrirmyndir sem honum tilheyrði. Í áðurnefndri vefnaðardeild við 

Kvennaskólann í Reykjavík átti að kenna ,,listvefnað, flosvefnað, glitvefnað og fleiri tegundir 

vefnaðar, og þar á meðal almennan vefnað“.23 Deildin hóf starfsemi 1902 og naut m.a. stuðnings 

íslenskra kaupmanna í Kaupmannahöfn sem lögðu fram 568 kr í upphafi ,,til Ophjælpning af 

islandsk Industri“. Sjóðurinn var notaður bæði til að styrkja ferðalag íslensku stúlknanna, sem 

voru þrjár fyrsta sumarið, og til að koma vefnaðardeildinni í Reykjavík á fót.24 Frú Þóra Melsteð 

skýrir frá því að deildin hafi m.a. notið kunnáttu þeirra ungu íslensku stúlkna sem fengið höfðu 

ókeypis kennslu í ýmiss konar vefnaði í Kaupmannahöfn undanfarin ár.25 Það kemur fram í 

endurminningum einnar námsmeyjar við skólann löngu síðar, að ein af kennslukonunum, Martha 

Stephensen dönsku- og skriftarkennari, hafi verið „send utan til að læra fínan vefnað með það 

fyrir augum, að kenna það í skólanum er til baka kæmi“.26 Hins vegar var vefnaðardeildin aðeins 

starfrækt í sjö ár. Henni var fyrst komið fyrir í húsnæði Kvennaskólans en síðan í leiguhúsnæði í 

nágrenni hans uns hún var lögð niður árið 1909. Sú skýring var gefin að ekki væri „fé fyrir hendi 

til að reka hana þetta yfirstandandi fjárhagstímabil“. 27  Vefnaðardeildin var því ekki lengur 

starfrækt þegar skólinn fluttist í stærra og hentugra húsnæði haustið 1909. Í nýja skólahúsnæðinu 

var aftur á móti stofnuð deild í húsmæðra- og hússtjórnarfræðum.28 

                                                
22 Frá 1905 komu Thor. E. Tulinius stórkaupmaður og Finnur Jónsson prófessor að vali stúlknanna, sbr.: Emma 
Gad, Femte Aarsberetning fra Dansk Kunstflidsforening for Aaret 1905 (København 1906), bls. 11. Þuríður Lange, 
handavinnukennari við Kvennaskólann, aðstoðaði Finn við valið, sbr.: Morgunblaðið 10. jan. 1961, bls. 17 
[minningargrein]. Sjá einnig Viðauka A með nöfnum þeirra námsmeyja sem tekist hefur að nafngreina, hvaða ár þær 
sóttu námskeiðin og hvaðan af landinu þær komu og „Margoft spunnin þráður úr mjallhvítri ull mýkra getur hljómað 
en silfur og gull“, Tíminn  Sunnudagsblað, 7. sept. 1969, bls. 684.  
23 Thora Melsteð, „II. Kvennaskólinn frá 1891-1906“, bls. 29. 
24 Emma Gad, Første Aarsberetning for Dansk Kunstflidsforening for Aar 1901, bls. 4�5: dels til Indkøb af Inventar til en 
nyoprettet Væveskole i Reykjavík. 
25 Thora Melsteð, „II. Kvennaskólinn frá 1891-1906“, bls. 29. Sbr. Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974, bls. 293, voru 
vefnaðarkennarar við Kvennaskólann þær Sigríður Jónsdóttir 1903-1905, Hildur Sverrisson (f. 1871) 1905-1907, 
Símonía Guðleifsdóttir (f. 1878) 1907-1908 og Þórunn Stefánsdóttir (f. 1879) 1908-1909.  
26 Rannveig K.G. Sigbjörnsson, ,,Skeljabrot“, Lögberg, 7. júní 1951, bls. 5. Martha hélt utan með Ceres í maí 1901 
ásamt þeim Ingibjörgu Claessen og Kristínu Hermannsdóttur til náms í hannyrðaskóla (vefnaðarskóla), sbr.: Þjóðólfur  
24. maí 1901, bls. 99. Martha Stephensen (1864-1953) var kennari við Kvennaskólann á árunum 1899-1902. 
27 Aðalsteinn Eiríksson, ,,Saga skólans“, bls. 154; „Skýrsla frá Kvennaskólanum í Reykjavík veturinn 1919[09]-1910“, 
Ísafold, 20. júlí 1910, bls. 183. 
28 Aðalsteinn Eiríksson, „Saga skólans“, bls. 158. 
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Í annan stað hófst tilraun með útsölu eða verslun („bazar“) með „ýmsa kvenna-vinnu“ � 

eða íslenskan „iðnað“ á vegum Thorvaldsensfélagsins sumarið 1900. Þar nutu vinsælda einlitt, 

mjúkt og þykkt karlmannafataefni, hvítt vaðmál og annar vefnaður, svo sem glitábreiður (áklæði), 

salúnsábreiður og svuntudúkar auk silfursmíði og vandaðra hannyrða. Á útsölunni í Reykjavík 

seldist mikið af vettlingum, sokkum, ullarklútum og tvöföldum og einföldum hyrnum, en alls 

seldust nálægt 1000 gripir þetta fyrsta sumar.29 Konurnar færðu út kvíarnar sumarið 1902 og 

komu íslenskum „iðnaðar“ varningi á bazar Dansk Kunstflidsforening í Kaupmannahöfn. Frú 

Emma Gad fagnaði þeirri samvinnu við Thorvaldsensfélagið og taldi vörurnar njóta vinsælda 

meðal danskra viðskiptavina. Hún lýsti þeim sem „islandsk Folkeindustri“ og minntist sérstaklega 

á vinsældir silfursmíði, gullsaums (baldýring) og vandaðrar ullarvöru.30  

Í upphafi 20. aldar opnuðust ný tækifæri til náms í handiðnaði og markaður myndaðist 

fyrir heimaiðju íslenskra kvenna. Um leið mátti greina aukinn áhuga fyrir námskeiðum og kennslu 

í ýmiss konar hannyrðum og vefnaði sem rekja má að einhverju leyti til sumarnámskeiða Dansk 

Kunstflidsforening. Þess bera merki auglýsingar á borð við að Hallfríður Proppé „kenni allskonar 

hannyrðir, einnig á sunnudögum“. Hallfríður setti síðar (1909), ásamt Valgerði Ólafsdóttur, upp 

hannyrðaskóla fyrir unglinga og fullorðnar stúlkur á Smiðjustíg 12 í Reykjavík.31 Einnig að Sophia 

Hjaltested, Suðurgötu 7, veiti stúlkum tilsögn í ýmsum hannyrðum.32 Og að Sigríður Jónsdóttur, 

Ingólfsstræti 5, kenni „alls konar skrautvefnað og nytsaman vefnað ... í karlmanna, kvenna og 

barnaföt, í borðdúka hvíta og mislita, ljósdúka, servíettur, handklæði o.fl. o.fl.“. Sigríður kenndi 

einnig fullorðnum stúlkum handavinnu... „þar á meðal gamlar og nýjar hannyrðir“.33  

Dæmin sýna áhrif frá hugmyndum danska listiðnaðarfélagsins og List- og 

handverkshreyfingarinnar um endurvakningu hefða og að glæða smekk fyrir hinu fagra � en 

einnig þeirri hugsun að handavinna kvenna gat verið nytsöm fyrir iðnað. Í þeim anda mótuðu 

íslenskar konur sér smám saman nýjar leiðir til þátttöku í atvinnulífinu, vopnaðar nýrri þekkingu á 

ýmiss konar hannyrðum. Nokkrar þeirra, líkt og Karólína Guðmunds-dóttir vefari, stóðu í 

framvarðasveit listiðnaðar á Íslandi á þriðja og fjórða áratugnum. 

Vefstofa Karólínu Guðmundsdóttur 

Karólína hélt til Kaupmannahafnar vorið 1920 og var ein þeirra íslensku stúlkna sem kynntist 

„iðnaði“ á sumarnámskeiðum Kunstflidsskolen. Enn er lítið vitað um tildrög þess að hún, fátæk 

stúlka í Reykjavík, ættuð úr Grímsnesi, réðst í þessa för. Eftir fjögurra mánaða námskeið í vefnaði 

                                                
29 „Útsala Thorvaldsensfélagsins. Skýrsla frá félaginu“. Kvennablaðið 6:12 (1900), bls. 91. 
30 Emma Gad, Anden Aarsberetning for Dansk Kunstflidsforening for Aaret 1902 (København 1903), bls. 6. 
31 Auglýsarinn, 5. október 1902; Reykjavík 10:46(25. sept. 1909), bls. 183. 
32 Reykjavík 5:43(24. sept. 1904), bls. 170. 
33 Reykjavík 4:51 (30. október 1903), bls. 4. 
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og kniplingagerð réði hún sig til frk. Johanne Siegumfeldt (1868-1953) sem rak vefstofu í 

Amaliegade í Kaupmannahöfn, og vann þar til vorsins 1922 en heldur þá heim á leið. Karólína 

sýndi fyrst verk sín á nemendasýningu í Charlottenborg í september 1920 og hlaut þar 

viðurkenningu. 34  Árið eftir sýndi hún vefnað og listsaum á Fyrstu almennu íslensku 

heimilisiðnaðarsýningunni í Reykjavík 1921 og er þá búsett í Kaupmannahöfn.35 Nokkru síðar vekja 

„prýðilega fallegir dúkar“ hennar athygli á einkasýningu í Listvinahúsinu í maí 1923. Þá er hennar 

getið sem „brautryðjanda nýs listvefnaðar“ á Íslandi. 36  Hún tók þátt í Iðnsýningu kvenna í 

Barnaskólahúsinu í Reykjavík árið 1924 og sýndi þar knipl og vefnað. Í viðtali af því tilefni kveðst 

hún nota lítið af innlendu efni í dúkana og gefur þá skýringu að fólk vilji „ekkert úr íslensku 

ullinni“. Aftur á móti taldi hún að „bætt meðferð ullar, meiri þekking á þjóðlegum stíl og 

umbætur í smekk almennings í þeim anda“ þyrfti til að lagfæra ástandið.37  

Skömmu eftir sýninguna í Listvinahúsinu 1923 var Karólína, þá 26 ára gömul, kosin 

formaður Heimilisiðnaðarfélags Íslands. Um líkt leyti (1923) giftist hún Einari Jóhannessyni 

vélstjóra, stofnaði heimili og eignaðist fljótt tvo syni. 38  Hún lét af formennsku í 

Heimilisiðnaðarfélaginu að eigin ósk sumarið 1927.39 Vefstofu rak hún í Reykjavík í nær 50 ár 

(1923-1973), lengst af á Ásvallagötu 10A, í sama húsi og heimili fjölskyldu hennar.  

Á fyrsta starfsári Karólínu sem formanns Heimilisiðnaðarfélagsins hratt hún af stað 

tveimur námskeiðum sem telja má að hafi markað tímamót í umbótum heimilisiðnaðar- 

hreyfingarinnar í að glæða smekkvísi. Á báðum námskeiðunum sem Karólína hafði umsjón með 

fékk hún til liðs við sig kennara sem höfðu listnám að baki. Ríkarð Jónsson myndhöggvara sem 

kenndi „heimasmíði“ árið 1924, þar sem m.a. var kennt „að færa uppdrætti á efniviðinn“. Og 

frænka hennar Júlíana Sveinsdóttir listmálari kenndi á tveggja mánaða vefnaðarnámskeiðunum 

haustin 1924 og 1925 — þar sem lögð var áhersla á að glæða smekkvísi nemendanna á „fagra 

gerð hlutanna og litaval.“ 40  Bæði árin sóttu 14-15 nemendur, nær eingöngu stúlkur, 

vefnaðarnámskeið þessi. Í voðirnar var notað „garn úr íslenskri ull, svo sem við var komið“.41  

                                                
34 Verðlaunaskjalið er í fórum sonardóttur og alnöfnu Karólínu og undirritað af Alexandrínu drottningu. 
35 Fyrsta almenna íslensk heimilisiðnaðarsýning (Reykjavík 1921). Karólína sýndi þar flossessu í flokknum „vefnaður“ og 
ljósahjálm og sessu í flokknum „listsaumur og baldýring“. Frænka hennar Júlíana Sveinsdóttir listmálari sýndi 
kjóladúk í flokknum „vefnaður“ á þessari sömu sýningu líklega í fyrsta sinn sem Júlíana sýndi vefnað sinn 
opinberlega. 
36 Tíminn 19. maí 1923, bls. 51; „Vefnaðarsýningin í húsi Listvinafjelagsins“, Morgunblaðið 19. maí 1923, bls. 1. 
37 Kalli, „Iðnsýning kvenna“, Morgunblaðið, 19. júní 1924, bls. 4. 
38 „Margoft spunninn þráður úr mjallhvítri ull mýkra getur hljómað en silfur og gull“, bls. 686. 
39 Lbs. Heimilisiðnaðarfélag Íslands – fundargerðarbækur, fulltrúaráðsfundur 1. júní 1927. Á aðalfundi félagsins 24. 
júní 1927 tók Guðrún Pétursdóttir við formennsku í félaginu. 
40 Guðmundur Jónsson, „Skýrsla um störf Heimilisiðnaðarfjelags Íslands árið 1924“, Búnaðarrit 40:1-2(1926), bls. 144. 
Í doktorsritgerð Áslaugar Sverrisdóttur sagnfræðings, Mótun hugmynda um íslenskt handverk 1890-1930: áhrif fjölþjóðlegra 
hugmyndahreyfinga (Reykjavík 2011), bls. 212, kemur fram að freistandi sé í ljósi þátttöku Júlíönu í þessu námskeiði að 
kanna nánar tengsl heimilisiðnaðarfélagsins við listiðnaðarhreyfinguna.  
41 Guðmundur Jónsson, „Skýrsla um störf Heimilisiðnaðarfjelags Íslands árið 1924“, bls. 142-145; 
„Heimilisiðnaðarfélag Íslands“, Tíminn 12. des. 1925, bls. 213. 
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Verk Karólínu bera lærimeistara hennar Johanne Siegumfeldt vel vitni en frk. Siegumfeldt 

var einn merkasti frumkvöðull í dönskum vefnaði á fyrri hluta 20. aldar. Hún hlaut þjálfun hjá 

móðursystur sinni Jenny la Cour í vefnaðarskólanum við lýðháskólann í Askov og saman gáfu 

þær út merka leiðbeiningabók um vefnað, Vævebog for hjemmene, árið 1897. Það rit er undir sterkum 

áhrifum af sænskum vefnaði en þær frænkur höfðu kynnt sér bæði sænskan og finnskan vefnað. 

Frk. Siegumfeldt rannsakaði einnig sérkenni og munstur í dönskum bændavefnaði fyrir 

iðnvæðingu og tileinkaði sér þannig ýmis lérefts- og blómamunstur (d. drejls- og blomstermønstrer) en 

einnig suðurjóskan myndvefnað, svonefndan Beiderwand.42 Hún leiddi frá upphafi og um þriggja 

ára skeið starfsemi Vævestuen sem danska heimilisiðnaðarfélagið stofnaði árið 1913, með Niels 

Christian Rom og arkitektunum Martin Nyrop og Anton Rosen í fararbroddi. Megintilgangurinn 

var að móta danska hefð fyrir nútíma vefnaðarframleiðslu.43 Frá 1916 til 1923 rak frk. Siegumfeldt 

síðan eigin vefstofu í Kaupmannahöfn (þar sem Karólína starfaði á árunum 1920-1922), en flutti 

þá til Kolding. Hún gerði ótal tilraunir með munstur og liti, óf eftir pöntunum í stór og smærri 

verk fyrir danska arkitekta og húsgagnaframleiðendur og verk hennar voru sýnd á sýningum.44  

Á sama hátt varð vefnaður Karólínu eftirsóttur á Íslandi og frá fjórða áratugnum voru unnin 

verk á vefstofu hennar eftir pöntunum íslenskra arkitekta og húsgagnateiknara. Meðal annars 

innanbúnað eins og áklæði og gluggatjöld fyrir opinberar byggingar, til dæmis Háskóla Íslands, 

Húsmæðraskóla Íslands, Landsbankann, Búnaðarbankann, Gamla bíó og Þjóðleikhúsið allt 

verkefni sem þarfnast nánari skoðunar. Hún ruddi brautina í gerð handofinna húsgagnaáklæða og 

gluggatjalda úr íslenskri ull. Í safni Karólínu Guðmundsdóttur sem varðveitt er í Árbæjarsafni má 

vel greina áhrif lærimeistarans Johanne Siegumfeldt og frá Vævestuen í Kaupmannahöfn.45 Á 

sama hátt og Siegumfeldt leitaði fyrirmynda í norrænum vefnaði og í danska bændasamfélaginu 

tileinkaði Karólína sér einnig fyrirmyndir frá hinu íslenska — bæði í munsturgerð og í 

svonefndum salúnvefnaði. 

                                                
42 Um Johanne Siegumfeldt sjá m.a.: Paulli Andersen, „Pioneerne inden for vævning“, Stoftrykker og væverlauget 1946-
1986 (København 1986), bls. 7-15 og Vef. Kvinfo. Dansk kvindebiografisk leksikon, Johanne Siegumfeldt: 
http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1566/origin/170/  
43 Að mótun og uppbyggingu Vævestuen komu einnig Elna Mygdal safnvörður við Dansk Folkemuseum, Sophy 
Christensen skólastjóri Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder o.fl., sbr.: Ingeborg Cock-Clausen, „The Weaving 
Workshop “Vævestuen“: the national tradition as basis for modern weaving“, Scandinavian Journal of Design History 6 
(1996), bls. 27-28.  
44 Til dæmis á heimilissýningunni Bo í Kaupmannahöfn 1927, sbr.: Bréf Johanne Siegumfeldt til Karólínu 
Guðmundsdóttur dags. 15.9.1927. 
45 Vævestuen sameinaðist árið 1933 starfsemi Selskabet til Håndarbejdets Fremme (stofnað 1928), sbr. Ingeborg 
Cock-Clausen, „The Weaving Workshop“, bls. 34.  
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Lokaorð 

Með þáttöku í sumarnámskeiðum Dansk Kunstflidsforening í upphafi 20. aldar báru íslenskar 

stúlkur ekki einungis heim með sér hugmyndir heimilis- og listiðnaðarhreyfinganna um þjóðlegt 

handverk og „fagra gerð hlutanna“ heldur einnig ný tækifæri til atvinnu sem fólust í hannyrðum 

kvenna. Húsgagnaáklæði og aðrir ofnir dúkar Karólínu Guðmundsdóttur bera þess merki að nýir 

straumar í híbýlamenningu höfðu borist til Íslands á millistríðsárunum. Með breyttum 

húsakynnum og vaxandi eftirspurn eftir viðeigandi húsbúnaði fyrir „nýju húsin“ hafði myndast 

þörf fyrir áklæði (sem Karólína auglýsti sem „möbelstoff“) og aðra dúka til híbýlaprýði. Á sama 

hátt og rætur Johanne Siegumfeldt lágu í danska bændasamfélaginu byggði vefstofa Karólínu fyrst 

og fremst á handiðnaði og hugmyndum heimilis- og listiðnaðarhreyfinganna frekar en 

framúrstefnu-legri áhrifum funksjónalismans. Karólína var sannarlega brautryðjandi nýs 

listvefnaðar hér á landi sem brúaði bil hefða og nútíma. En staðfestir einnig hve óskýr mörkin 

voru hér á jaðrinum á milli heimilisiðnaðar og listiðnaðar langt fram eftir 20. öld.  

Erindi þetta markar upphaf rannsóknar á nokkrum frumkvöðlum úr röðum kvenna á 

Íslandi sem gerðu störf við listiðnað og hönnun að ævistarfi á einn eða annan hátt á tímabilinu 

1900-1970. 
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Viðauki A: Þátttakendur frá Íslandi á sumarnámskeiðum Dansk Kunstflidsforening 1901-1920. 

Drög að nafnaskrá. 

3 fra Island 

    Ingibjörg Claessen  

    Kristín Hermannsdóttir 

... Martha Stephensen 

2 fra Island 

2 fra Island 

    Kristrún Jónsdóttir 

    Hanne Sveinsson 

2 fra Island 

    Valgerður Vigfússon 

    Þóra Matthíasdóttir 

3 fra Island 

    Fru Brynjulfsson 

    Frk. Paulsen 

    Frk. Grönvold (Oktavía?) 

2 fra Island 

3 fra Island 

     Sæunn I. Stefánsdóttir 

4 fra Island 

     Salvör Kristjánsdóttir 

     Aðalheiður Gíslason 

     Kristrún Björnsdóttir 

     Pauline Jonssen 

4 fra Island 

3 fra Island 

     Elín Andrésdóttir 

Unnur Ólafsdóttir  

Þórdís Ólafsdóttir  

Sólveig Eiríksdóttir 

Herdís Guðmundsdóttir 

Karólína Guðmundsdóttir 

1901 

1901  

1901 

1901 

1902 

1903 

1903 

1903 

1904 

1904 

1904 

1905 

1905 

1905 

1905 

1906 

1907 

1907 

1908 

1908 

1908 

1908 

1908 

1909 

1910 

1910 

1913�1916 

1914�1918 

1914�1917 

1919 

1920 

 

Skagafirði 

Rangárvallas. 

Viðey 

 

 

 

 

 

 

Eyjafirði 

 

 

 

 

 

 

Miðfirði 

 

Vopnafirði 

Fáskrúðsfirði 

Skagafirði 

Reykjavík 

 

 

Kv.Ytri-Ey 

 

Fellsenda, Dal. 

Kv. Rv. 

 

nám í vefnaði Árósum 

 

kennari Kv.R. 

 

 

 

 

 

 

hannyrðaverslun 

 

 

 

 

 

 

fluttist til Kanada 1923  

 

 

 

 

 

 

 

handavinnukennari 

hannyrðaverslun 

 

handavinnukennari 

vefari 

vefari 
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Tillögur Stjórnlagaráðs um tengsl ríkis og kirkju. Bakgrunnur og 

merking 

Arnfríður Guðmundsdóttir 

 

 

Eins og kunnugt er fór kosning til stjórnlagaþings fram 27. nóvember 2010. Kosningin var 

síðan ógild af Hæstarétti í lok janúar 2011, vegna formgalla á framkvæmd kosninganna.1 Í 

kjölfar ógildingarinnar ákvað Alþingi að fela forseta Alþingis að skipa 25 manna 

stjórnlagaráð sem fengi það verkefni að taka við og fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar og 

gera tillögur um breytingar á stjórnarskránni. Var ákveðið að bjóða þeim sæti í ráðinu sem 

kosin höfðu verið til stjórnlagaþings „en að öðrum kosti þeim sem næstir voru í röðinni, sbr. 

upplýsingar um niðurstöður talningar sem landskjörstjórn hefur birt, en þó þannig að 

kynjahlutföll raskist ekki.“ Alls tóku 24 af þeim sem hlutu kosningu á stjórnlagaþing sæti í 

stjórnlagaráði, en aðeins einn fulltrúi hafnaði setu í ráðinu. Í staðinn kom fulltrúi sem lenti í 

26. sæti í kosningunum. Var stjórnlagaráði falið að fjalla sérstakalega um ákveðna þætti 

íslenskrar stjórnskipunar, en var einnig gefið svigrúm til að taka til umfjöllunar fleiri 

þætti.  Ráðinu bar að skila tillögum sínum í formi frumvarps til stjórnarskipunarlaga fyrir lok 

júní 2011.2 

 Þrátt fyrir að mannréttindi væru ekki meðal þeirra atriða sem stjórnlagaráði var falið 

að fjalla um ákvað ráðið að nýta sér heimild til að fjalla um fleiri þætti en Alþingi hafði 

sérstaklega falið því að taka til umfjöllunar. Þó að mannréttindakafli gildandi stjórnarskrár sé 

tiltölulega nýr, eða frá 1995, var samstaða um það innan ráðsins að ein af þremur nefndum 

ráðsins myndi fjalla um mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og setja fram tillögur að 

nýjum eða breyttum ákvæðum. Í samræmi við tillögur stjórnlaganefndar ákvað stjórnlagaráð 

að greinar um kirkjuskipan ríkisins og trúfrelsi væru hluti af kafla um mannréttindi og 

ákvæðum um náttúru Íslands, en væru ekki í sér kafla eins og nú er.  

 Það var ljóst strax í aðdraganda kosninga til stjórnlagaþings að samband ríkis og 

kirkju væri í hugum kjósenda eitt af stóru málunum sem biði kjörinna fulltrúa að takast á við, 

eða kannski ennþá frekar að takast á um þegar vinna við endurskoðun stjórnarskrárinnar 

hæfist. Þetta hefur væntanlega komið fáum á óvart, enda um að ræða vinsælt deiluefni í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.haestirettur.is/control/index?pid=1109  
2 http://www.althingi.is/altext/139/s/0930.html  
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íslensku samfélagi um árabil. Það er verkefni þessarar greinar að varpa ljósi á þá umræðu og 

þær ástæður sem lágu að baki 19. greinar frumvarps stjórnlagaráðs sem afhent var forseta 

Alþingis í lok júlímánaðar 2011.   

Í þessari grein verður leitast við að varpa ljósi á umræður og hugmyndir sem búa að 

baki tillögu stjórnlagaráðs um ákvæði um kirkjuskipan í íslensku stjórnarskránni. Áður en 

stjórnlagaráð tók til starfa í apríl 2011 þótti mörgum líklegt að eitt af erfiðustu 

viðfangsefnum þess yrði innihald 62. gr. núgildandi stjórnarskrár. Fulltrúar í stjórnlagaráði 

voru vissulega ekki allir á sama máli um stöðu þjóðkirkjunnar í íslensku samfélagi. Það varð 

aftur á móti ljóst snemma í vinnu ráðsins að meðlimir þess töldu það ekki sitt verkefni að 

skera úr um það hver tengsl ríkis og kirkju ættu að vera til frambúðar. Þrátt fyrir ólíkar 

skoðanir fulltrúa náðist breið samstaða um þá grundvallarafsstöðu að það væri þjóðarinnar 

að taka endanlega ákvörðun um skipan kirkjumála, m.a. hvort hér ætti áfram að vera 

þjóðkirkja.  

Niðurstaða stjórnlagaráðs var að hafa ekki sér kafla um trúmál, eins og er í 

núgildandi stjórnarskrá. Í stað þess eru greinar um trúfrelsi og kirkjuskipan hluti af kafla um 

mannréttindi og náttúru, en í tillögum stjórnlagaráðs hefur trúfrelsisgreinin verið sett fram 

fyrir kirkjugreinina. Þá er ekki talað um þjóðkirkju heldur um „kirkjuskipan ríkisins“, sem 

Alþingi má setja lög um. Hér er gengið út frá því að það sé íslenska þjóðin sem skal ákveða 

hvernig skipun kirkjumála skal háttað í íslensku samfélagi, þó eðlilega sé það Alþingis að 

útfæra vilja þjóðarinnar í lögum. Það skal áréttað að „breyting á kirkjuskipan“ merkir í þessu 

samhengi ekki einhverjar smávægilegar breytingar, heldur ákvörðun um aðskilnað ríkis og 

kirkju.   

 

Núgildandi ákvæði  

Í 62. gr. gildandi stjórnarskrár er fjallað um stöðu evangelískrar lútherskrar kirkju á Íslandi 

sem hefur stöðu þjóðkirkju. Þetta ákvæði er samhljóða 58. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920 og 

hefur það staðið óbreytt frá 1874, nema hvað upphaflega var talað um að „hið opinbera“ 

ætti að styðja og vernda þjóðkirkjuna, þar sem nú er talað um að „ríkisvaldið“ eigi að gera 

það. Í 1. mgr. 62. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að hinni evangelísku lútersku kirkju 

skuli veittur stuðningur og vernd íslenska ríkisins. Í stjórnarskránni er hins vegar ekki útskýrt 

í hverju sú vernd og stuðningur skuli fólginn. Það er því hlutverk löggjafans að skilgreina 

hverslags þessi stuðningur og þessi vernd eigi að vera.  
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Ákvæði 2. mgr. um að breyta megi ákvæði 1. mgr. með lögum var sett inn í 

stjórnarskrána árið 1915, sbr. 17. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 12/1915.3 

Í heild sinni hljóðar 62. greinin svo:  

 

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að 

því leyti styðja hana og vernda.  

 Breyta má þessu með lögum.  

 

Í 2. mgr. 79. gr. er fjallað um mögulegar breytingar sem Alþingi gerir á kirkjuskipan ríkisins 

samkvæmt 62. gr. sem skal skilyrðislaust leggja í dóm þjóðarinnar í leynilegri 

atkvæðagreiðslu, „til samþykktar eða synjunar.“ Orðrétt segir þar:  

 

Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins samkvæmt 62. gr., og skal þá 

leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.  

 

Það heyrir til undantekninga að hægt sé að breyta stjórnarskrárákvæðum með almennum 

lögum. Í 3. msgr. 64. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að breyta megi með lögum ákvæði 

um að einstakingur sem stendur utan trúfélaga greiði til Háskóla Íslands gjöld sem 

viðkomandi hefði annars greitt til trúfélags síns. Þá breytingu þarf aftur á móti ekki að setja í 

þjóðaratkvæðagreiðslu eins og bráðabirgðaákvæðið í 2. msgr. 79. gr. kveður á um að beri að 

gera varðandi breytingu á ákvæðinu um kirkjuskipan ríkisins í 62. gr.  

 

Réttmæti þjóðkirkjufyrirkomulagsins 

Þótt að umræða um aðskilnað ríkis og kirkju hafi komið upp annað slagið í samfélaginu á 

undangengnum áratugum, þá hafa aldrei verið lögð fram á Alþingi lagafrumvörp um brottfall 

ákvæðisins í 62. gr. stjórnarskrárinnar um kirkjuskipan ríkisins. Aftur á móti hafa verið lögð 

fram frumvörp um breytingu á sambandi ríkis og kirkju, síðast árið 2004.4 Í umræðunni um 

samband ríkis og kirkju hefur m.a. verið spurt hvort að þjóðkirkjufyrirkomulagið stangist á 

við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar og/eða alþjóðlega mannréttindasamninga sem Ísland er 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 2. bindi, Ritstjóri Guðrún Pétursdóttir (Reykjavík 2011), bls. 158. 
4 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 2. bindi, bls. 239. 
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aðlili að.5 Í máli Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu frá 2006 var gengið út frá því að túlka 

bæri stjórnarskrána og alþjóðlega samninga  á þann veg að brotið hefði verið gegn 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar og trúfrelsisákvæði hennar þar sem Ásatrúarfélaginu 

hafi ekki verið greidd sambærileg gjöld og ríkið greiði í kirkjumálasjóð og Jöfnunarsjóð 

sókna. Í niðurstöðu dómsins er ríkið sýknað af kröfum Ásatrúarfélagsins þar sem „óumdeilt 

sé að hin evangelíska lúterska kirkja sé þjóðkirkja hér í landi og að stefna beri að því leyti að 

styðja hana og vernda samkvæmt 62. gr. stjórnarskrárinnar.“6 Ásatrúarfélagið áfrýjaði málinu 

til Hæstiréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og sýknaði ríkið af kröfum stefnanda 

(nr. 109/2007).7 Í úttekt sem Ágúst Þór Árnason gerði fyrir stjórnlaganefnd um samband 

ríkis og kirkju segir ennfremur um mögulegt réttmæti þjóðkirkjufyrirkomulagsins:  

 

Samkvæmt niðurstöðum alþjóðlegra og fjölþjóðlegra mannréttindadóma sem Ísland 

á aðild að er ekki talið að þjóðkirkjufyrirkomulagið stangist á við alþjóðlega 

mannréttindasamninga sem fullgiltir hafa verið af Íslands hálfu. Af því verður sú 

ályktun dregin að þetta fyrirkomulag stangist hvorki á við trúfrelsisákvæði íslensku 

stjórnarskrárinnar né ákvæði hennar um bann við allri mismunun sem ekki byggi á 

málefnalegum forsendum.8 

 

Það er niðurstaða Ágústar að ekki verði með réttu talið að til staðar sé „lagaleg nauðsyn“ á 

endurskoðun á ríkjandi kirkjuskipan, þó að „lögmæt krafa um þjóðaratkvæðagreiðslu“ hljóti 

að „ganga fram eins og lög gera ráð fyrir.“9 

 

Þjóðfundur: skýr skilaboð 

6. nóvember 2010 var haldinn Þjóðfundur í Laugardagshöllinni, þar sem voru saman komnir 

950 einstaklingar, sem höfðu verið valdir í slembiúrtaki. Það var hlutverk stjórnlaganefndar 

að undirbúa og standa að þjóðfundi um málefni tengd Stjórnarskránni. Að loknum 

þjóðfundi skyldi stjórnlaganefnd vinna úr upplýsingum sem urðu til á þjóðfundinum og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. bindi, Ritstjóri Guðrún Pétursdóttir (Reykjavík 2011), bls. 260.  
6 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. bindi, bls. 260. 
7 Sama heimild, bls. 261.  
8 Sama heimild, bls. 261 – 262.  
9 Sama heimild, bls. 262.  
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afhenda Stjórnlagaþingi, ásamt gögnum og upplýsingum um stjórnarskrármálefni. Þá skyldi 

stjórnlaganefnd setja fram hugmyndir um breytingar á Stjórnarskrá fyrir Stjórnlagaþing.  

Tilgangur Þjóðfundar 2010 var fyrst og fremst „að kalla eftir meginsjónarmiðum og 

áherslum almennings um stjórnskipan landsins, stjórnarskrá og breytingar á henni.“ 10 

Mannréttindi voru meðal þeirra mála sem voru rædd á þjóðfundi og kom fram skýr krafa um 

að mannréttindum væri skipað fremst í stjórnarskránni. Jafnrétti fyrir lögum var meðal 

áhersluatriða í niðurstöðum þjóðfundar og varðandi trúmál var lögð áhersla á að 

„trúfélögum verði ekki mismunað og sátt verði náð um samband ríkis og þjóðkirkju.“  

 

Tillögur stjórnlaganefndar 

Í 3. gr. laga nr. 90/2010 um stjórnlagaþing eru talin upp viðfangsefni sem stjórnlagaþing skal 

sérstaklega taka til umfjöllunar. Á meðal þessara viðfangsefna er ekki skipan kirkjumála í 

landinu. Engu að síður taldi stjórnlaganefnd ástæðu til að fjalla um samband ríkis og kirkju 

„og skoða nokkur rök með og á móti óbreyttu ástandi.“11 Í skýrslu stjórnlaganefndar eru 

settir fram þrír valmöguleikar varðandi tilhögun kirkjumála. Þá lagði nefndin til að fjallað 

væri um málefni sem varða trúmál, trúarstofnanir og trúariðkun í mannréttindakafla, en ekki í 

sér kafla eins og gert er í núgildandi Stjórnarskrá.12 Í öllum valmöguleikum er gengið út frá 

trúfrelsi og jafnræði trúfélaga í anda þeirra skilaboða sem komu frá þjóðfundi.  

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: Valkostur 1 

Hér er búið að útbúa trúfrelsisgrein sem byggir á 63. gr. núgildandi stjórnarskrár og á 1. og 2. 

mgr. 64. gr. Þá er 3. mgr. 64. gr. sleppt, en hún kveður á um að þeir sem standa utan 

trúfélaga greiði gjöld til Háskóla Íslands. Sú skipan var reyndar felld úr gildi með 24. gr. laga 

nr. 70/2009, þar sem kveðið er á um að gjöld þeirra sem standa utan trúfélaga renni ekki 

lengur til Háskóla Íslands heldur í ríkissjóð.13 Í þessum valkosti er hvorki talað um þjóðkirkju 

né evangelíska lútherska kirkju. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.thjodfundur2010.is/um-thjodfundinn/#tilgangurthjodfundar  
11 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1. Bindi, bls. 258.  
12 Sama heimild, bls. 86-87.  
13 Sama heimild, bls. 165.  
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Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers 

og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða 

allsherjarreglu. 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

þegnskyldu.  

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi 

persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild að.  

 

Valkost 1 er að finna í annarri af tveimur hugmyndum að nýrri stjórnarskrá, sem 

stjórnlaganefnd setti fram (Dæmi A), en þar er í 47. gr. sett ákvæði um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um kirkjuskipan, sem nú er 2. mgr. 79. gr., þar sem kveðið er á um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um hugsanlega breytingu á núverandi stöðu evangelísku lúthersku 

kirkjunnar sem þjóðkirkju. 14  Í þessari tillögu er gengið út frá því að trúfrelsisákvæði standi á 

eftir ákvæði um friðhelgi einkalífs og á undan tjáningnarfrelsi, en það er í samræmi við 

alþjóðlegar mannréttindasamþykktir, m.a. Mannréttindasáttmála Evrópu.15  

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: valkostur 2 

Í öðrum valkosti er aftur á móti búið að setja ákvæði um evangelíska lútherska kirkju sem 

þjóðkirkju inn í trúfrelsisákvæði. Ákvæðið í heild sinni hljómar svona:  

 

Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun einir eða í félagi við aðra en 

ekki má þó kenna neitt eða fremja sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu.  

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri  

þegnskyldu. 

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi en ríkið skal þó styðja og  

vernda öll lögleg trúfélög.  

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga og enginn skal skyldur til að greiða 

félagi gjöld sem hann er ekki aðili að. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Sama heimild, bls. 189.  
15 Sama heimild, bls. 87.  
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Trúfrelsisgreinin, eins og hún lítur út hér, er ekki efnislega frábrugðin núgildandi ákvæðum. 

1. msgr. svarar til 63. gr. stjórnarskrárinnar, en hér er áréttaður sérstaklega réttur þeirra sem 

leggja stunda á lífsskoðun sem ekki falla undir hefðbundna skilgreiningu á trúarbrögðum. 2. 

msgr. er samsvarandi 1. msgr. 64. gr. eins og 2. msgr. í valkosti 1. Ákvæðið um hina 

evangelísku lútersku kirkju í 3. msgr. vísar til 62. gr. núgildandi stjórnarskrár, en hér er gengið 

lengra en nú er gert með því að kveða á um jafnræði allra trúfélaga þar sem ríkið á ekki 

aðeins að styðja og vernda þjóðkirkjuna, heldur öll lögleg trúfélög. Skrefið er þó ekki tekið til 

fulls með því að kveða á um stuðning og vernd félaga sem byggja á lífsskoðun sem ekki telst 

trúarlegs eðlis. 4. msgr. er efnislega samhljóða 2. msgr. 64. gr. stjórnarskrárinnar, eins og 3. 

msgr. í valkosti 1.   

Valkost 2 er að finna í 16. gr. í síðari hugmynd stjórnlaganefndar að nýrri stjórnarskrá 

(Dæmi B), í eðlilegu framhaldi af ákvæðinu um tjáningarfrelsi og félagafrelsi.16 Í 95. gr. í sama 

skjali er kveðið á um atkvæðagreiðslu um hugsanlega breytingu á stöðu þjóðkirkjunnar, sem 

er efnislega samhljóða 2. mgr. 79. gr. núgildandi stjórnarskrár en orðalagi lítillega breytt. 

Greinin hljómar svona:  

 

Samþykki Alþingi lög um að breyta stöðu evangelísku lútersku  

kirkjunnar sem þjóðkirkju skulu þau lögð undir þjóðaratkvæði til  

samþykktar eða synjunar.  

 

Auk þess er í Dæmi B lagt til að í bráðabirgðaákvæði skuli mælt fyrir um endurskoðun á 

kirkjuskipan ríkisins innan 10 ára frá gildistöku nýrrar stjórnarskrár:  

 

Bráðabirgðaákvæði I 

(Endurskoðun stöðu þjóðkirkjunnar, nýtt) 

Endurskoða skal stöðu evangelísku lútersku kirkjunnar sem þjóðkirkju og skal þeirri 

endurskoðun hafa lokið innan 10 ára frá gildistöku stjórnarskrár þessarar.17 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Sama heimild, bls. 201.  
17 Sama heimild, bls. 214.  
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Það er skilningur stjórnlaganefndar að ljúki þeirri endurskoðun með niðurstöðu um að 

þjóðkirkjan skuli lögð niður eigi að fara fram sérstök þjóðaratkvæðagreiðslu um 

lagabreytingu þess efnis.18 

 

Trúfrelsi og jafnfræði trúfélaga: valkostur 3 

Í stað þess að kveða á um frelsi til að iðka trú eða lífsskoðun, er í 3. valkosti 

lagt til að stjórnarskráin banni fortakslaust að einhverjum trúarbrögðum sé gert hærra undir 

höfði en öðrum, með því að segja einfaldlega:  

Engin trúarbrögð skulu njóta forréttinda umfram önnur. 

Það vekur sérstaka atygli að þetta bann takmarkast ekki við trúfélög eða stöðu þeirra.19 

 

Frumvarp stjórnlagaráðs  

Efni 62. gr. núverandi stjórnarskrár var oft á dagskrá á fundum stjórnlagaráðs, bæði á 

fundum A-nefndar, sem hafði með endurskoðun á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar að 

gera, og á sameiginlegum fundum allra fulltrúa ráðsins. Ekki reyndist mikill stuðningur innan 

ráðsins við einhvern einn valkost stjórnlaganefndar, en frá upphafi var gengið út frá tilögu 

hennar að greinar um trúfrelsi og kirkjuskipan (ef slík grein færi á annað borð inn í 

frumvarpið) yrði hluti af mannréttindakaflanum, en væri ekki í sér kafla um kirkjumál, eins 

og  í gildandi stjórnarskrá. Var það gert til að árétta þá skoðun að trúmál heyri til 

grundvallarmannréttinda fólks. Þá var einnig talið eðlilegt að ákvæði um kirkjuskipan væri 

afleiðing en ekki forsenda trúarfrelsisákvæði og skyldi því koma á eftir því en ekki á undan. 

Það var fjarri því að allir væri á einu máli um það í stjórnlagaráði hvernig ætti að leysa 

spurninguna um kirkjuskipanina. En þó að ekki hafi allir fulltrúar verið sammála um skipun 

kirkjumála, þá var breið samstaða um að það væri þjóðarinnar að taka endanlega ákvörðun 

um áframhaldandi samband ríkis og kirkju, samanber ákvæðið um þjóðaratkvæðagreiðslu í 

79 gr. núgildandi stjórnarskrár.  

 

Þrír möguleikar 

Í umræðum innan ráðsins kom fram að það voru einkum þrír möguleikar sem fulltrúum 

fannst koma til greina varðandi framtíð ákvæðis um skipan kirkjumála í íslenskri stjórnarskrá.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Sama heimild, bls. 87.  
19 Sama heimild, bls. 87.  
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1. Að hafa tvo valkosti í frumvarpinu: 

a. Með ákvæði um að hin evangelíska lúterska kirkja væri þjóðkirkja á Ísland.  

 b. Með engu ákvæði um þjóðkirkju eða kirkjuskipan í stjórnarskrá.  

Þau sem studdu þennan valkost gerðu það vegna þess að þeim fannst mikilvægt að þjóðin 

fengi að velja um skipan kirkjumála um leið og kosið yrði um frumvarpið í heild sinni. 

Mörgum fannst aftur á móti ókostur að hafa innbyggðan valkost í frumvarpinu, en einnig 

höfðu margir áhyggjur af því að of mikil athygli færi á þetta eina atriði, þá á kostnað annarra 

mikilvægra mála.  

2. Bráðabirgðaákvæði 

Í öðru lagi var tillaga sem fól í sér bráðabirgðaákvæði, þar sem gert var ráð fyrir því að 

kirkjuskipanin væri áfram óbreytt, en innan fimm ára skyldi framtíð hennar ákveðin í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Margir töldu þess tillögu fela í sér mikilvægan innbyggðan 

tímaramma sem gæfi þjóðinni tækifæri til að eiga upplýsta umræðu um þessi mál, sem flestir 

voru sammála um að hefði ekki átt sér stað. Annar kostur við þessa tillögu var að mati 

margra sá að kirkjumálið myndi ekki taka athyglina frá öðrum mikilvægum málum þegar 

tillögur ráðsins færu í opinbera umræðu og þegar og ef það kæmi til þess að þjóðin fengi að 

tjá álit sitt á tillögum ráðsins í þjóðaratkvæðagreiðslu.  

3. Að taka ákvæði um þjóðkirkju út úr stjórnarskrá 

Þriðji möguleikinn var sá sem á endanum náðist samstaða um og er núna 19. Grein 

frumvarps til stjórnskipunarmála sem stjórnlagaráð skilaði frá sér. Þar segir: 19.  

 

Í lögum má kveða á um kirkjuskipan ríkisins. 

Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins og skal þá leggja það mál 

undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. 

 

Hér er farin sú leið að fella niður 62. gr. núgildandi stjórnarskrár og seinni málsgrein 79. gr. 

en í staðinn er löggjafanum gefin heimild til að kveða í almennum lögum á um kirkjuskipan 

ríkisins. Þá er ákvæðinu um þjóðaratvkæðagreiðslu úr 79. Gr. sett í beinu framhaldi við þá 

heimild. Það var ótvíræður skilningu stjórnlagaráðs að með orðalaginu „breytingu á 

kirkjuskipan ríkisins“ væri ekki átt við smávægilegar breytingar heldur ákvörðun um 

aðskilnað ríkis og kirkju. Með því að fara þessa leið vildi stjórnlagaráð auðvelda löggjafar- og 

framkvæmdavaldinu að taka í framtíðinni ákvörðun um kirkjuskipan landsins, en að 
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sjálfsögðu væri það þjóðarinnar að segja endanlega fyrir um það hvernig hún vildi haga 

þessum málum í framtíðinni.  

 Orðalag í 19. gr. frumvarps stjórnlagaráðs felur engann veginn í sér þrýsting á 

löggjafarvaldið að taka ákvörðun um kirkjuskipan til endurskoðunar. Aftur á móti hlýtur það 

að teljast eðlilegt að það komi að því fyrr en síðar að Alþingi endurskoði kirkjuskipan frá 

grunni og kveði á um hvort þjóðkirkja skuli vera í landinu eða ekki. Þá skal bent á í þessu 

samhengi  að samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs getur ákveðinn hluti kjósenda kallað fram 

þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál og því er Alþingi ekki lengur í sjálfsvald sett hvort og 

hvenær ákvörðun skuli tekin um samband ríkis og kirkju, heldur hefur þjóðin jafnframt 

tækifæri til að kalla eftir slíkri ákvarðanatöku.  

 

Viðbrögð við frumvarpi stjórnlagaráðs 

Það mátti búast við því að skoðanir yrðu skiptar varðandi þessa niðurstöðu stjórnlagaráðs. 

Afgerandi viðbrögð bárust frá mörgum sem fannst felast í tillögunni aðför að þjóðkirkjunni, 

þar sem hún gerir ráð fyrir því að ekki sé lengur kveðið á um þjóðkirkjuna í stjórnarskránni. 

Þannig sendi kirkjuþing alþingismönnum eftirfarandi ályktun frá fundi sínum í nóvember 

2012, þar sem skorað er á Alþingi að tryggja það að ný stjórnarskrá hafi að geyma 

þjóðkirkjuákvæði:  

 

Kirkjuþing 2011 skorar á Alþingi að hafa ákvæði um íslenska þjóðkirkju í því 

frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár sem þingið afgreiðir með formlegum hætti eða 

leggur undir ráðgefandi þjóðaratkvæði. Að öðrum kosti verði þess gætt að ákvörðun 

um afnám þjóðkirkju úr stjórnarskrá verði tekin á þann veg sem núgildandi 

stjórnarskrá býður svo að þjóðin sjálf fái notið þess réttar að greiða sérstaklega 

atkvæði um slíka ákvörðun. 20 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 http://kirkjan.is/2012/03/bref-til-althingis-og-stjornlagarads-vegna-stjornarskrar/bref-kirkjurads-til-
althingismanna-og-fulltrua-i-stjornlagaradi/. Bréfið var sent alþingismönnum aftur auk fulltrúa í stjórnlagaráði 
27. febrúar 2012. Tilefni síðari bréfasendingarinnar var þegar stjórnlagaráð kom aftur saman til fundar 8. – 11. 
mars 2012 til þess að fjalla um spurningar og tillögur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis að mögulegum 
breytingum á frumvarpinu. 
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Í ályktun kirkjuráðs  frá 20. júní 2012 er vilji kirkjuþings áréttaður, þar sem áhersla er lögð á 

samfélagslegt mikilvægi þjóðkirkjunnar, sem opinnar, lýðræðislegrar almannahreyfingar, 

„sem heldur uppi þjónustu og mannræktarstarfi um landið allt“, auk þess að vera  

opinber og lögbundin stofnun sem myndar ramma um trúarhefð meirihluta 

þjóðarinnar, einstaklinga, fjölskyldna og heimila, og heldur utan um mikilvæga 

arfleifð og minningu og menningu samfélagsins … 

Jafnframt því að standa vörð „um grundvallargildi á traustum stoðum sögu og menningar“ 

bendir kirkjuráð á hlutverk þjóðkirkjunnar í vaxandi fjölmenningu þar sem hún hefur 

„stuðlað að virðingu og skilningi milli trúarbragða og menningarheima.“ Þá segir í 

ályktuninni að þjóðkirkjan sé „auk þess einn mikilvægasti menningarmiðill í landinu og 

gegnir lykilhlutverki gagnvart þeim veiku í samfélaginu og sem samstarfsaðili við þau sem 

vinna að réttlæti og friði í heiminum.“ 21  

Auk þess að leggja áherslu á að stjórnarskráin geymi áfram ákvæði um hina 

evangelísk lútersku þjóðkirkju, leggur kirkjuráð til að farið verði að norskri fyrirmynd þegar 

staða og réttindi annarra trú– og lífsskoðunarfélaga verði tryggð í íslenskri stjórnarskrá. Um 

er að ræða breytingar á trúfrelsisgrein norsku stjórnarskrárinnar sem tóku gildi 21. Maí 2012. 

Nýja greinin hljóðar svo: 

Allir þegnar ríkisins skulu njóta frelsis til trúariðkunar. Norska kirkjan, evangelísk-lútersk 

kirkja er þjóðkirkja og skal sem slík njóta stuðnings ríkisins. Nánar skal það ákvarðað 

með lögum. Öll trú- og lífsskoðunarfélög skulu njóta stuðnings með ámóta hætti.22 

Varðandi aukin réttindi lífsskoðunarfélaga er rétt að benda á að í 1. gr. laga um skráð trúfélög 

nr. 108/1999, er ekki aðeins talað um réttinn til „að stofna trúfélög og iðka trú sína í 

samræmi við sannfæringu hvers og eins“, heldur einnig um réttinn til „að stofna félög um 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/.  
22 http://kirkjan.is/2012/06/thjodaratkvaedagreidsla-og-thjodkirkjuakvaedi/. 16. gr. norsku stjórnarskrárinnar 
hljómar á frummálinu svo eftir breytingar: „Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, 
en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere 
Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige 
Linje. Grlbest. 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522.“ (Sjá: http://www.lovdata.no/all/tl-
18140517-000-003.html 
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hvers konar kenningar og lífsskoðanir, þ.m.t. um trúleysi.“23 Haustið 2011 var síðan lagt fram 

frumvarp til laga  um breytingu á lögum um skráð trúfélög, en markmið frumvarpsins er að 

jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við skráð trúfélög.24 Löggjafinn hefur þannig gefið tóninn 

um það hvert stefnir varðandi aukin réttindi lífsskoðunarfélaga, til jafns við þau réttindi sem 

trúfélög njóta. Þegar frumvarp stjórnlagaráðs var tilbúið fyrir fyrri umræðu var inni í 

trúfrelsisgreininni ákvæði um vernd allra skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga.25 Þetta ákvæði 

byggði á ákvæðinu um stuðning og vernd hinnar evangelísku lútersku kirkju úr 62. gr. 

núgildandi stjórnarskrár, sem hafði ekki aðeins verið sett inn í endurskoðað trúfrelsisákvæði, 

heldur einnig útvíkkað til að ná yfir öll trú- og lífsskoðunarfélög. Markmiðið með þessu 

ákvæði var hið sama og gefið er upp í rökstuðningi við frumvarpið um breytingu á lögum 

um skráð trúfélög. Að baki ákvæðinu bjó vilji til að bregðast við vaxandi fjölmenningu í 

íslensku samfélagi og stuðla að jöfnum rétti allra félaga sem stofnuð eru á grundvelli trúar 

eða lífsskoðunar. Við fyrri umræðu þróuðust mál aftur á móti þannig að þetta ákvæði var 

fellt út úr trúfrelsisgreininni með eins atkvæðis meirihluta.26  

Og hvað svo? 

Eftir langt óvissutímabil var ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðsla um frumvarp til 

stjórnskipunarlaga færi fram haustið 2012. Þó að um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu væri 

að ræða, var hún engu að síður mikilvægt tækifæri fyrir íslensku þjóðina til að tjá vilja sinn 

varðandi áframhaldandi meðferð Alþingis á tillögum stjórnlagaráðs. Í þessari atkvæðagreiðslu 

fékk þjóðin að greiða sérstaklega atkvæði um nokkur stór málefni, þar á meðal um 

þjóðkirkjuákvæði í stjórnarskrá, en m.a. var lögð eftirfarandi spurning fyrir þjóðina:  

 

Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði ákvæði um þjóðkirkju Íslendinga óbreytt 

frá því sem nú er?  

 

Þrír svarmöguleikar voru í boði: Já / Nei / Tek ekki afstöðu27 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 http://www.althingi.is/lagas/139b/1999108.html 
24 http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27331 
25 Fyrirmyndin að þessu ákvæði var fengin hjá dr. Hjalta Hugasyni sem hefur öðrum fremur fjallað um 
trúfrelsisákvæði og kirkjuskipan í íslensku stjórnarskránni á síðustu árum. Sjá: Hjalti Hugason: Þjóðkirkja og 
trúfrelsi. Inntak og merking trúmálabálks stjórnarskrárinnar ásamt breytingartillögum. Ritið: 2/2011, bls. 177.  
26 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 59-60. 
27 http://www.althingi.is/altext/140/s/1019.html  



44

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
	  

13	  
	  

Rétt tæpur helmingur þeirra sem voru á kjörskrá greiddu atkvæði í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012. Tveir þriðju hlutar kjósenda söguðst vilja að 

tillögur stjórnlagaráðs „verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá.“28 Á 

meðan fimm spurningum af sex  var svarað í samræmi við tillögur stjórnlagaráðs, kom það 

vissulega mörgum á óvart að rúmur meirihluti þeirra sem greiddu atkvæði vildi áfram hafa 

ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskrá.  

Brýnt er að upplýst umræða fari í gang sem fyrst um þjóðkirkjufyrirkomulagið, kosti 

þess og galla, og hvernig það verður best lagað að nýjum aðstæðum í samfélaginu, hvort sem 

þjóðkirkjuákvæðið verður áfram inni í stjórnarskránni eða ekki. Að setja óbreytt ákvæði úr 

núverandi stjórnarská inn í frumvarp til stjórnskipunarlaga, eins og nú hefur verið gert, er að 

mínu mati ekki góður kostur.29 Það er ljóst að íslenskt samfélag í upphafi 21. aldar er 

gjörólíkt því samfélagi sem var þegar þjóðkirkjuákvæðið kom upphaflega inn í íslenska 

stjórnarskrá. Þess vegna er brýnt að endurskoða þjóðkirkjuákvæðið áður en það er sett inn í 

nýja stjórnarskrá. Fram að þessu hefur umræðan um þjóðkirkjuákvæðið og þjóðkirkjuna 

verið yfirborðskennd og oft á tíðum öfgakennd, þar sem annars vegar andstæðingar 

þjóðkirkjufyrirkomulagsins og hins vegar stuðningsmenn þess hafa tekist á. Það er því 

mikilvægt að upplýst umræða eigi sér stað áður en það kemur að því að taka ákvörðun í eins 

stóru máli og kirkjuskipan ríkisins er. Áherslan á mikilvægi slíkrar umræðu bjó einmitt að 

baki hugmyndinni um bráðabirgðaákvæði sem kom til álita hjá stjórnlagaráði, þar sem gert 

var ráð fyrir því að kirkjuskipanin væri áfram óbreytt, en innan fimm ára skyldi framtíð 

hennar ákveðin í þjóðaratkvæðagreiðslu.  

Nauðsynlegt er að kirkjuskipan ríkisins í upphafi 21. aldar taki mið af breyttum 

aðstæðum. Aukin fjölhyggja er staðreynd sem ekki verður horft fram hjá og því er mikilvægt 

að til framtíðar sé tryggður réttur allra trú- og lífsskoðunarfélaga, hvort sem þjóðkirkjan 

verður áfram til staðar eða ekki. Mikilvægt skref í þessa átt er frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um skráð trúfélög, nr. 108/1999, sem samþykkt var upphafi ársins 2013.30 Eftir 

breytingar er heiti laganna „lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög“. Ný lög tryggja aukin 

réttindi svokallaðra „lífsskoðunarfélaga“, sem eru skilgreind í lögunum og það m.a. gert að 

skilyrði fyrir skráningu þeirra að þau „sjái um tilteknar athafnir, svo sem útfarir, giftingar, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 http://www.kosning.is/thjodaratkvaedagreidslur2012/frettir/nr/7992 
29 http://www.althingi.is/altext/141/s/0510.html 
30 http://www.althingi.is/altext/140/s/0771.html 
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skírnir eða nafngjafir og fermingar eða aðrar hliðstæðar athafnir.” Það hefur lengi verið brýnt 

að uppfæra þessi lög, ekki aðeins til að tryggja réttindi félaga sem byggja á ákveðinni 

lífsskoðun óháð trúarsetningum, heldur einnig til að setja fram skýrar reglur um hvaða félög 

uppfylli skilyrði til að fá njóta þeirra réttinda sem fylgja löggildri  skráningu.  

Margt bendir til þess að sömuleiðis þurfi að taka meira tillit til ört vaxandi trúfélaga 

hér á landi, bæði kristinna og annarra, en gert hefur verið hingað til. Með mikilli aukningu í 

hópi innflytjenda eykst hlutfall þeirra sem tilheyra annarri kirkjudeild en hinni evangelísku 

lúthersku kirku, sem og þeim sem játa aðra trú en kristna trú. Íslenskt fjölhyggju samfélag 

sem er óðum að taka á sig mynd, kallar á breytt viðhorf, en einnig lög og reglur sem tryggja 

fólki sem aðhyllast ólíkar trúarskoðanir fullt frelsi til að iðka sína trú. Ýmislegt bendir til þess 

að í íslensku samfélagi megi margt betur fara í þessum efnum. Dæmi um það er sá tími sem 

það hefur tekið samfélag múslima á Íslandi að fá úhlutað lóð fyrir mosku, en það hlýtur að 

teljast til grunnréttinda trúfélaga að eiga húsnæði þar sem fólk getur safnast saman til að iðka 

trú sína.  

Þá hefur staða þjóðkirkjunnar verið að breytast mikið á undanförnum árum í átt til 

sífellt meira sjálfstæðis. Í undirbúningi eru ný þjóðkirkjulög  sem ætlað er að auka enn á 

sjálfstæði hennar. 31 Þau munu taka við af núgildandi lögum um stöðu, stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar frá 1997.32 Fyrsta grein í tillögum að nýjum þjóðkirkjulögum hefur að geyma 

eftirfarandi skilgreiningu á þjóðkirkjunni: „Hin evangeliska lúterska kirkja er þjóðkirkja á 

Íslandi. Þjóðkirkjan er sjálfstætt trúfélag.“ Íslenska þjóðkirkjan stendur nú á tímamótum. Ný 

þjóðkirkjulög, sem og endurskoðun stjórnarskrárákvæðisins um hana gefur kirkjunni, en 

einnig þjóðinni allri, einstakt tækifæri til að ræða um stöðu þjóðkirkjunnar og hlutverk í 

samfélagi sem er gjörólíkt því samfélagi sem var hér á landi þegar fyrsta íslenska 

stjórnarskráin tók gildi. Á undanförnum áratug hefur kirkjan fengist við mörg og erfið mál 

sem hafa vegið að trúverðugleika hennar á meðal þjóðarinnar. Á þessum tíma hafa komið 

fram háværar raddir sem hafa krafist aðskilnaðar ríkis og kirkju, þar sem það sé ekki vilji 

meirihluta þjóðarinnar að hér sé áfram þjóðkirkja. Á meðan það leikur vafi á því hvað þjóðin 

vill í þessum efnum er erfitt fyrir kirkjuna að vinna það uppbyggingarstarf sem fyrir liggur. 

Mikilvægt er að það náist sátt um þjóðkirkjuna ef hún á áfram að vera til. Þjóðkirkjan er 

kirkja þjóðarinnar og það hvort að hennar verður getið í stjórnarskrá eða ekki mun alls ekki 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 http://kirkjuthing.is/mal/2011/10  
32 http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html  
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ráða framtíð hennar. Framtíð hennar mun alfarið ráðast af því hvort meirihluti þjóðarinnar 

velur að eiga heima innan veggja hennar. Þessvegna er það óendanlega mikilvægt að þjóðin 

fái að tjá hug sinn til hennar. Sé það vilji þjóðarinnar að hér sé áfram þjóðkirkja er það brýnt 

að tryggt sé að öll skráð trú- og lífsskoðunarfélögum njóti sömu eða svipaðra réttinda og 

þjóðkirkjan, eins og t.d. er gert í nýju ákvæði í norsku stjórnarskránni. Önnur leið er sú sem 

farin er í frumvarpi stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá, þar sem Alþingi er falið að sjá um 

útfærslu á kirkjuskipan ríkisins. Hvor leiðin verður farin, eða einhver önnur valin, er brýnt að 

í samfélaginu eigi sér stað upplýst umræða um stöðu þjóðkirkjunnar og áframhaldandi 

samstarf ríkis og kirkju á næstu mánuðum svo að það takist sem fyrst að móta stefnu í sátt 

við þjóðina um skipan kirkju- og trúmála í íslensku samfélagi til frambúðar.  
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Af hverju er sagnfræðin svona skrítin? 

Axel Kristinsson 

 

 

Sagnfræðingar eru oftast ekki mikið gefnir fyrir almenn lögmál og enda þótt þeir noti þau 

stundum ef þau eru koma úr fræðigreinum, eins og eðisfræði eða mannfræði, þá er býsna 

sjaldgæft að þeir telji það hlutverk sitt að uppgötva lögmál sem skýra með almennum hætti 

hvernig atburðir eða þróunarferlar mannlegra samfélaga hegða sér. Yfirleitt láta þeir sér nægja að 

skýra einstaka atburði eða ferla ef þeir sleppa ekki bara öllum orsakaskýringum. Nú má reyndar 

halda því fram að allar orsakaskýringar feli í sér almenn lögmál;; að ef skýringin er gild í einu tilfelli 

þá hljóti hún einnig að eiga við í öðrum tilfellum þar sem forsendur eru þær sömu. Þannig séu 

allar sagnfræðilegar orsakaskýringar almenn lögmál í dulargervi. Á hinn bóginn er ljóst að flestir 

sagnfræðingar eru ófúsir að stíga skrefið frá stakri orsakaskýringu til almennra ályktanna þótt það 

sé, að mati þess sem hér mælir, bæði einfalt og sjálfsagt.1 

Til að fyrirbyggja misskilning er rétt að útskýra stuttlega hvað átt við með lögmálum eða 

meginreglum. Hér er ekki átti við einhvers konar forlagatrú um að samfélög hljóti að þróast eftir 

ákveðinni forskrift heldur, eins og í öðrum vísindum, að ef vissar forsendur eru fyrir hendi þá 

fáum við tilhneigingu í ákveðna átt. Þegar fjallað er um flókinn veruleika, eins og sögu mannlegra 

samfélaga, er mikilvægt að tala um tilhneigingar fremur en að lögmálin segi nákvæmlega fyrir um 

rás viðburða. Snjókorn fellur til jarðar af því að þyngdarlögmálið verkar á það en það þýðir ekki 

að hægt sé að segja nákvæmlega fyrir um fall þess. Þar koma ýmsir aðrir þættir við sögu;; 

snjókornið getur fokið burt eða bráðnað og gufað upp áður en það nær til jarðar. Sumar 

vísindagreinar nota tilraunastofur til að einangra þá krafta sem rannsaka á en því verður ekki alltaf 

við komið. Í sagnfræði og mörgum öðrum fræðigreinum verður að leiða eðli fyribæranna í ljós 

með beinum athugunum og helst með samanburði á nokkrum mismunandi tilvikum. 

Hvort almenn lögmál eigi við í sagnfræði  hvort til séu lögmál sem eru sérstök fyrir sögu 

samfélaga okkar  er margrædd spurning og sýnist sitt hverjum.2  Um það verður þó varla deilt 

að sagnfræðin er dálítið sérkennileg í lögmálstregðu sinni því yfirleitt er það helsta markmið 

vísinda að afhjúpa almenn lögmál fremur en að skýra hvert tilvik fyrir sig. Hvort sem fólk 

aðhyllist lögmál í sagnfræði eða ekki þá hlýtur það að vera áhugaverð spurning hvers vegna 

sagnfræðin hefur þessa sérstöðu. Þeir sem telja að sagan sé ekki háð lögmálum munu líklega halda 

                                                
1 Axel Kristinsson, Expansions. Competition and Conquest in Europe Since the Bronze Age (Reykjavík 2010), bls. 33 35.  
2 Hugmyndir um lögmál í sögunni hafa ekki verið ýkja vinsælar á síðari árum þótt Hempel hafi á sínum tíma talað 

The Journal of Philosophy 39:2 (1942). Nýjan og 
ágætan rökstuðing fyrir því að þau ættu samt heima í verkum sagnfræðinga má finna hjá: Bert Leuridan og Anton 
Fro History and Theory 51:2 (2012). 
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að sérstaðan stafi einfaldlega af því að lögmál eigi ekki við í sagnfræði. Fyrir okkur hin er þetta 

ákveðið vandamál sem gott væri að eiga svar við. 

Hér á eftir verður gerð tilraun til að greina þessa sérstöðu sagnfræðinnar út frá 

þróunarfræði, sem á síðari árum hefur verið að ryðja sér til rúms í ýmsum fræðigreinum öðrum 

en líffræði.3  Þetta er varla eiginleg sagnfræðirannsókn, að minnsta kosti ekki í hefðbundnum 

skilningi, heldur frekar eins konar kenningarlegur leiðarvísir um hvernig hægt er að taka á 

spurningunni um sérstöðu sagnfræðinnar. 

Sagnir og þróun 

Segja má að sagnfræði sé, eða geti verið, ákveðið afbrigði af þeirri almennu hegðun að segja 

sögur. Við skulum því byrja á að fjalla um sögur almennt í ljósi þróunarfræði. 

Hvers vegna segjum við sögur? Einfalda svarið er að okkur þyki það skemmtilegt og þótt 

það sé alveg gilt svar þá er það tæpast fullnægjandi á meðan ekki hefur verið útskýrt hvers vegna 

svo sé. 

Í þróunarfræði (og víðar) er gjarnan gerður greinarmunur á nærskýringu (proximate 

cause/explanation) og endaskýringu (ultimate cause/explanation). 4  Blár augnlitur stafar af því að 

viðkomandi er með tvö eintök af því (víkjandi) geni sem dregur úr litarefni í lithimnu augans. 

Þetta er alveg gild skýring en aðeins sem nærskýring því hún útskýrir ekki af hverju þessi gen urðu 

til og enn síður af hverju þau urðu ríkjandi í norðanverðri Evrópu;; það er að segja hvers vegna 

fólk með þessi gen eignaðist þar fleiri afkomendur en annað fólk. Ef við gætum útskýrt það þá 

værum við komin með endaskýringu. 

Við getum því sagt að ánægja okkar af sögum virki sem nærskýring en þá er eftir að skýra 

hvaða tilgangi sú ánægja þjónar fyrir okkur sjálf eða samfélag okkar  eða hvort hún þjóni 

einhverjum tilgangi. Nú er alveg hugsanlegt að eiginleikar eins og sagnaáráttan stafi af 

þróunarfræðilegri hendingu og hafi ekkert sérstakt hlutverk. Hún sé eins og botnlanginn sem er 

bara til vandræða en þó ekki það mikilla að hann hverfi alveg við náttúruval. Það verður þó að 

teljast fremur ólíklegt miðað við hvað sögur eru stór þáttur í lífi okkar allra, bæði sem einstaklinga 

og samfélags. Botnlanginn er enn til, þótt hann gegni engu hlutverki, aðeins vegna þess að hann 

er oftast ekkert að þvælast fyrir okkur  við vitum ekki af honum fyrr en á bjátar. Það gildir ekki 

um sögur. Þær skipta meira máli í lífi okkar en svo að líklegt sé að þær gegni ekki einhverju 

þróunarlegu hlutverki, hafi fúnksjón. 

                                                
3 Sjá einkum: David Sloan Wilson, 
Lives (New York 2007). 
4 David Sloan Wilson,  Cathedral. Evolution, Religion and the Nature of Society (Chicago 2002), bls. 67 68 og víðar. 
Thomas C. Scott-Phillips, Thomas E. Dickins og proximate 
distinction in the human behavioral s Perspectives on Psychological Science 6:1 (2011). 
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Þróunarkenningin er í eðli sínu fúnksjónalísk kenning. 5  Eiginleikar fyrirbæranna eru 

útskýrðir út frá fúnksjón þeirra, hvað hlutverki þeir gegna. Hlutverk augnanna er að sjá og veita 

okkur þannig upplýsingar um umhverfið. Tiltekin gen segja fyrir um gerð augnanna (sem er 

nærskýring) en endaskýringin hlýtur að felast í hlutverki augnanna við að skynja umheiminn. Ekki 

svo að skilja að allt eigi sér fúnksjón eða hlutverk. Eiginleikar geta komið fram sem eiga sér ekkert 

sérstakt hlutverk en viðhaldast engu að síður. Það getur gerst við genarek (genetic drift) þar sem 

mismunandi afbrigði gena hafa enga sérstaka kosti eða ókosti í för með sér og það er hrein 

hending hver lifa af og hver ekki. Við ættum því ekki að aðhyllast fúnksjónalískar skýringar af 

prinsippástæðum  þær eiga stundum við og stundum ekki. Þróunarlega mikilvægir eiginleikar 

hafa þó yfirleitt einhverju hlutverki að gegna fyrir einhvern. Og það gildir áreiðanlega um 

sagnaáráttuna. 

Hér er nauðsynlegt að staldra við og leggja áherslu á að þróunarleg aðlögun okkar tegundar 

að umhverfi sínu er ekki eingöngu genetísk heldur er hún ekki síður menningarleg. Með 

menningu er hér átt við hegðunarmynstur sem dreifast og afritast milli einstaklinga með 

félagslegum hætti og þótt fáeinar aðrar tegundir hafi einhvern vísi að menningu þá kemst engin 

þeirra í sjónmál við okkur hvað varðar menningarlega aðlögun. 

Menning virkar í stórum dráttum svipað og gen við að móta hegðun okkar og aðlaga 

umhverfinu og breytingum á því. Hugtak Richards Dawkins, mím (meme) er af þessum rótum en 

það á að vera eins konar menningarleg hliðstæða gena.6 Mikilvægasti þróunarlegi munurinn á 

genum og menningu er sá að menningarleg aðlögun getur gerst miklu hraðar sem þýðir að tegund 

okkar, þar sem aðlögun er að miklu leyti menningarleg, er margfalt aðlögunarhæfari en allar 

Our capacity for culture shifted 

evolution into hyperdrive. 7 

Hegðun okkar á sér þannig bæði rætur í genum og menningu. Hvort sagnaáráttan er meira 

af genetískum eða menningarlegum rótum skal ósagt látið   kannski er líklegast að hvort 

tveggja komi við sögu. Sagnaáráttan er þannig aðlögunartæki sem lætur okkur hafa gaman af 

sögum. Við gætum kannski talað um sagnagen eða sagnamím en á meðan við höfum ekki 

nákvæmar uplýsingar um hvaðan þessi árátta kemur, skulum við bara tala um sagnaáráttu. 

                                                
5 Wilson, , bls. 6 7, 47 85. 
6 Richard Dawkins, The Selfish Gene. 30th anniversary edition (Oxford 2006), bls. 189 201. Sá sem hér skrifar kýs að 
nota þetta hugtak sparlega eða ekki þar sem það gefur til kynna að merkingareiningar menningar séu skýrar og vel 
aðgreindar sem verður að teljast vafasamt. Dawkins sjálfur notar hugtakið aðallega um það sem kalla má 
menningarlega vírusa sem sníkja á tegund okkar og er það sérlega áberandi í umfjöllun hans um trúarbrögð, sjá: 
Richard Dawkins, The God Delusion (London 2006). 
7 Wilson, Evolution for Everyone, bls. 218. Sjá einnig: Peter J. Richerson og Robert Boyd, Not by Genes Alone. How Culture 
Transformed Human Evolution (Chicago 2005). 
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Næsta skref er að athuga á hvaða skipulagsþrepi lífsins sagnaáráttan virkar sem 

aðlögunartæki. Þetta tengist nýlegum hugmyndum í þróunarfræði um fjölþrepaúrval (multilevel 

selection theory).8 Þar er lögð áhersla á að lífið er samsett úr mörgum þrepum, frá sameindum til 

einfaldra fruma (eins og baktería), til flókinna fruma (kjarnafruma), til fjölfruma einstaklinga, til 

samfélaga. Aðlögun getur átt sér stað á öllum þessum þrepum samtímis. 

Þau þrep sem skipta mestu máli hér eru þau tvö síðastnenfndu, einstaklingar og samfélög 

þeirra. Að líta á samfélög sem aðlögunareiningu felur í sér það sem kallað er hópúrval (group 

selection). Hópúrval var lengi talin villukenning innan þróunarfræði jafnvel þótt Darwin sjálfur 

hefði aðhyllst það. Á síðari árum hefur það þó hlotið talsverða uppreisn æru með fjölda 

áhrifamikilla talsmanna meðal þróunarfræðinga. 9  Hópúrval merkir að náttúruval virkar ekki 

aðeins á einstaklinga heldur einnig hópa einstaklinga þannig að sumir hópar lifa frekar af en aðrir 

og það hefur áhrif á þróun tegundarinnar í heild. Hópúrval er þannig undirstaða fjölþrepaúrvals 

því að hvert nýtt þrep verður upprunalega til með því að einingar úr næsta þrepi fyrir neðan taka 

upp nána samvinnu  mynda hóp.10 

Þegar kemur að þróun mannlegra samfélaga þá hlýtur athyglin að beinast aðallega að 

einstaklingum og hópum þeirra eða samfélögum. Hafa ber í huga að aðlögun einstaklingsins og 

hópsins stefnir ekki endilega í sömu átt  það getur komið fram viss togstreita á milli 

einstaklingsúrvals og hópúrvals. Jafnvel ef hópurinn verður upphaflega til sem tæki til að hjálpa 

einstaklingum að lifa af og fjölga sér þá öðlast hann oft sína eigin tilveru og fær sína eigin 

hagsmuni sem eru ekki nákvæmlega þeir sömu og hagsmunir hvers einstaklings innan hópsins, 

rétt eins og líkami okkar getur fórnað sumum fruma sinna fyrir hagsmuni heildarinnar. 

Þessi togstreita býr sennilega að baki hugmyndum okkar um gott og illt. Gott er það sem 

einkennist af fórnfýsi og gagnast öðrum meðlimum hópsins. Illt er það sem einkennist af 

eigingirni og gagnast aðeins manni sjálfum, einkum ef það er á kostnað annarra og hópsins. Þessi 

hugsun ber einkenni þess að vera hugmyndafræði hópsins og samkvæmt henni tengist gott 

hópúrvali en illt einstaklingsúrvali.11 En bæði einstaklingurinn og hópurinn eru aðlögunareiningar 

 einingar sem náttúruval virkar á. Slíkt val er í gangi á báðum þrepum samtímis sem skapar þá 

togstreitu sem býr á bak við mikið af sköpunarkrafti mannlegra samfélaga.12 

                                                
8 Elliott Sober og David Sloan Wilson, Unto Others. The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior (Cambridge 1998), 
bls. 101 131. 
9 David Sloan Wilson og Edw The Quarterly 
Review of Biology 82:4 (2007). Martin A. Nowak, Corina E. Tarnita og Edward O. Wilson The evolution of 
eusociality Nature 466 (26 August 2010). 
10 David Sloan Wilson, Mark Van Vugt og  Multilevel selection theory and major evolutionary 
transitions. Implication Current Directions in Psychological Science 17:6 (2008). 
11 Wilson, Evolution for Everyone, bls. 28 35. 
12 Edward O. Wilson, The Social Conquest of Earth (New York 2012, Kindle útgáfa), kafli 24. 
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Hugmyndir Boyds 

Bókmenntafræðingurinn Brian Boyd skoðaði sögur út frá þróunarfræði í nýlegri bók þar sem 

margt athyglisvert er að finna.13 Kannski er áhugaverðust skýring hans á því hvers vegna við 

stundum yfirleitt listir en hann telur bókmenntir og sögur þar með. Boyd vill skýra listir með því 

sem hann kallar hugsanaleik (cognitive play) og vísar það til leikja ungviðis margra dýrategunda sem 

almennt er talið að gegni því þróunarlega hlutverki að þjálfa hæfni af ýmsu tagi, svo sem jafnvægi, 

vöðvastyrk eða viðbragð, sem gagnast þeim síðar í lífsbaráttunni.14 

En hjá fólki ræðst hæfni í lífsbaráttunni ekki síður, og jafnvel frekar, af andlegri færni, að 

geta séð fyrir sér all konar kringumstæður og tekist á við þær með hugsun, sveigjanleika og 

ímyndunarafl að vopni. Slíka andlega hæfni þarf ekkert síður að þjálfa upp en líkamlega færni og 

listir eru aðferðin sem þróunin hefur fundið til að gera það að mati Boyds. 

Þetta er athyglisverð skýring sem vel getur verið eitthvað til í þótt ekki sér víst að þar með 

sé öll sagan sögð  reyndar gerir Boyd sjálfur ráð fyrir að ýmislega annað skipti máli, eins og 

baráttan um athygli hins kynsins.15 Enda er það svo að fyrirbæri sem koma fram við þróun hafa 

oft ekki aðeins eitt hlutverk heldur geta þau safnað að sér mörgum hlutverkum (sjá síðar). 

Út frá þessu ræðir Boyd síðan um ósannar sögur (fiction) og reynir að skýra hvers vegna við 

höfum svo gaman af sögum sem, frómt frá sagt, eru lygi. Samkvæmt honum þá hugnast okkur 

lygasögur vegna þess að þær þjálfa ímyndunarafl okkar og hæfni til að takast á við aðstæður sem 

við höfum aldrei lent í. Ýmsar svona sögur eru þess eðlis að þær geta ekki verið sannar en geta 

engu að síður undirbúið okkur undir að takast á við óvæntar kringumstæður.16 

Hér er nauðsynlegt að gera athugasemd við hugmyndir Boyds. Hvort sögur eru sannar eða 

ósannar skiptir kannski ekki öllu máli. Tæplega er hægt að halda því fram að sögurnar þurfi að 

vera ósannar til að þær virki með þeim hætti sem Boyd talar um. Sögurnar myndu líklega þjálfa 

upp sömu færni hvort sem þær væru sannar eða ósannar. Við virðumst hafa þessa sagnaáráttu en 

gagnlegra og ógagnlegra? Er ekki líklegra að sagnaáráttan gegni því einfalda hlutverki að fá okkur 

til að segja og hlusta á sögur en ráði alls ekki við að greina frekar að gagnsemi eða sannleiksgildi? 

Að mínu mati horfir Boyd of mikið til einstaklingsúrvals en ekki nóg til hópúrvals þegar 

hann mótar skýringar sínar en þar að auki virðist hann reyna að skýra sögur í of miklum 

                                                
13 Brian Boyd, On the Origin of Stories. Evolution, Cognition, and Fiction (Cambridge 2009, Kindle útgáfa).  
14 Boyd, On the Origin of Stories, kafli 6. 
15 
flækjustigi samfélaga forfeðra okkar þar sem þær stuðluðu að aukinni skilvirkni félagstengsla. Kerstin Dautenhahn, 

-telling in primates and other socially intelligent a  Narrative Intelligence. Papers From the 
AAAI Fall Symposium. AAAI Technical Report FS-99-01 (1999). Michael Mateas 
i  Narrative Intelligence. Papers From the AAAI Fall Symposium. AAAI Technical Report FS-99-01 (1999). 
16 Boyd, On the Origin of Stories, kafli 13. 
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smáatriðum  eins og þær séu hnífur skurðlæknis sem hafi mjög sérhæft og skýrt afmarkað 

hlutverk. Ég tel ósennilegt að svo sé og einmitt þess vegna séu sögur sveigjanlegar og geti 

auðveldlega tekið að sér ný hlutverk;; sagnaáráttan sé ósérhæfð, hún fái okkur bara til að segja 

sögur. Hún er þá nærskýring sem getur þjónað ýmsum endaskýringum. 

Hlutverk sagna 

Mannshöndin hefur ekkert eitt skýrt afmarkað hlutverk. Upphaflega kom vísir hennar líklega 

fram til að forfeður okkar gætu sveiflað sér í trjágreinum en síðan þróuðust önnur hlutverk eins 

og að halda á hamri, tala táknmál, skrifa á tölvu, smella fingrum eða veifa. Þessi skortur á vel 

skilgreindu hlutverki er einmitt þróunarlegur styrkur hennar. Höndin er fjölhæf og getur endalaust 

tekið að sér ný hlutverk. 

Boyd kann að hafa rétt fyrir sér um að upphaflega hafi sögur komið fram til að þjálfa 

andlega hæfni en, líkt og mannshöndin, hafa þær tekið að sér ýmis önnur hlutverk bæði fyrir 

einstaklinga og hópa. 

Sagnamaður getur til dæmis haft hag af því að segja sögur ef það færir honum virðingu og 

áhrif. Hann þarf síðan áheyrendur og því þurfa sögur að vera áhugaverðar fyrir þá. Þeir þurfa hins 

vegar alls ekki að vera meðvitaðir um að þeir hafi eitthvert gagn af sögunum. Ef það er rétt sem 

ég legg hér til, að við höfum einfaldlega sagnaáráttu sem getur með ýmsum hætti nýst bæði 

einstaklingum og hópum, þá er einnig ljóst að hægt er að segja sögur sem ekki hafa neinu 

sérstöku hlutverki að gegna öðru en að skemmta fólki  sögur sem gera ekki annað en að gæla 

við sagnaáráttuna, svipað og þegar matgæðingar gæla við bragðlaukana. Slíkar sögur getum við 

kallað skemmtisögur og segja má að það sé eitt hlutverk sagna, jafnvel þótt það sé þróunarleg 

aukaverkun. Önnur hlutverk sem ég ætla að beina athyglinni að, tengjast frekar endaskýringum og 

má nefna raunsögur og hópsögur. Hafa ber í huga að hér er um hlutverk að ræða fremur en að sögur 

greinist skýrt í þessa flokka. Sama sagan getur til dæmis bæði gegnt hlutverki hópsögu og 

skemmtisögu. 

Bæði sem einstaklingar og hópar þurfum við sannar og áreiðanlegar upplýsingar um eitt 

og annað í samfélagi og umhverfi okkar. Miðlun slíkra upplýsingar tekur gjarnan á sig söguform. 

Upplýsingamolum er raðað saman þannig að þeir myndi einhverskonar rökrænt samhengi  og 

reyndar má vel vera að slík upplýsingamiðlun hafi haft eitthvað með tilurð sagnaáráttunnar að 

gera;; að hún tengist ekki aðeins hugsanaleik Boyds. Slíkar sögur getum við kallað raunsögur og 

hlutverk þeirra er að miðla raunveruleguum upplýsingum. Miðlun vísindaþekkingar í nútímanum 

má kalla raunsögur enda fylgja vísindaritgerðir í grófum dráttum söguforminu sem er einfaldlega 
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hentug leið til að miðla upplýsingum.17 Þar sem vísindi snúast yfirleitt mest um að afhjúpa lögmál 

má segja að vísindaritgerðir séu raunsögulegar frásagnir þar sem fléttan í sögunni, kjarninn sem 

skýrir samhengi og orsakatengsl, er í formi almennra lögmála jafnvel þótt athyglinni sé stundum 

beint að stökum tilvikum. 

En sagnaáráttan hefur öðru hlutverki að gegna fyrir hópinn. Hópúrval þýðir að hópurinn 

er aðlögunareining í þróunarfræðilegum skilningi  hann er eining sem náttúruval virkar á. Allar 

slíkar einingar þurfa einhver tæki til að tryggja samhæfingu og láta einingar hópsins vinna saman í 

stað þess að keppa sín á milli. Mannslíkaminn hefur slíkar aðferðir  sem bregðast reyndar 

stundum þegar frumurnar verða eigingjarnar og krabbamein myndast. Hópur manna þarf líka slík 

tæki og svo virðist sem sagnaáráttan sé þar mikilvæg, einkum í stærri og flóknari hópum. Það er 

að stórum hluta í gegnum sagnir, sögur og bókmenntir sem hópar skilgreina sig, skapa sér 

sameiginlega sjálfsmynd, gildismat , siðferði, tísku og smekk og aðgreina sig frá öðrum hópum.18  

Undir hópsöguhlutverkið falla ekki aðeins sagnir úr sameiginlegri fortíð heldur einnig til 

Hlutverk þeirra innan hópsins virðist einmitt vera að skilgreina hann og tryggja innri samstöðu 

 búa þannig til samfélag trúaðra.19 

En hópsögur geta einnig tekið á sig aðra mynd og miklvægari fyrir okkar umræðuefni því 

að hópar skilgreina sig yfirleitt að stórum hluta út frá sögu sinni, hinni sameiginlegu fortíð. Og 

hin sameiginlega fortíð er viðfangsefni sagnaritara og sagnfræðinga. Slík sameiginleg fortíð þarf 

alls ekki að vera sönn til að gegna hlutverki sínu en það gildir auðvitað um allar hópsögur eins og 

augljóst má vera um trúarbrögð. Það sem skiptir máli um hópsögur er að þær dugi til að þjappa 

hópnum saman og efla samkeppnisstöðu hans. Sannleikurinn er þar algert aukaatriði. 

Árið 1987 setti taugafræðingurinn W.H. Calvin fram hugmyndina um Darwinvél (Darwin 

machine).20 Með því átti hann við kerfi sem virkar á svipaðan hátt og darwinísk þróun gerir í 

lífríkinu. Mismunandi mynstur keppa sín á milli þannig að sum reynast betur en önnur eftir því 

hvernig þau hæfa skilyrðum sem þeim eru búin. Út frá best heppnuðu mynstrunum verður til ný 

kynslóð með smávegis frávikum og blæbrigðum sem sum reynast enn betur en fyrri kynslóðin. 
                                                
17 Grobstein segir meira að segja að 
culture. Science as story telling and story revising Journal of Research Practice, 1:1, Article M1, 2005. 
http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/9/17 
18 Itamar Even-Zo -
Applied Semiotics 1:1 (1996). Axel Kristinsson,  and literature. The Icelandic sagas as political and social 
i Scandinavian Journal of History 28:1 (2003). 
19 Sjá einkum: Wilson, . Samkvæmt rannsóknum Magnúsar S. Magnússonar má meira að segja líta á 
trúarlega texta sem stjórntæki samfélagshegðunar sem sýna svipuð mynstur og DNA gerir sem stjórntæki lífrænnar 
hegðunar, sjá: Magnús 

The Biology of Religiouos Behaviour. The Evolutionary Origins of Faith and Religion. Ed. by Jay R. 
Feierman (Santa Barbara 2009). 
20 William H. Calvi Nature 330 (5 November 1987). Boyd (On the Origin of Stories) 
ræðir einnig listir og bókmenntir sem Darwinvél á nokkrum stöðum. 
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Þetta ferli er svo endurtekið í sífellu þannig að kerfið í heild þróast í átt sem hentar stöðugt betur 

þeim skilyrðum sem því eru búin. Calvin notaði Darwinvél til að varpa ljósi á heilastarfsemi fólks 

en svona ferli getur átt við miklu víðar, augljóslega um þróun lífsins, en einnig um þróun sagna.21 

Darwinvélin er því líkan sem getur gagnast okkur við að skoða bæði raunsögur og hópsögur. 

Sem Darwinvél framleiðir saganbrunnur samfélagsins hópsögur. Ótölulegur grúi sagna 

verður til  og fjölgar sér bæði með því að gamlar sögur klofna þegar þær eru endursagðar 

misnákvæmlega en ekki síður vegna þess að vel heppnaðar sögur stuðla að eftirhermum sem þó 

eru eitthvað frábrugðnar. Það eru hinsvegar viðtökur hópsins sem ráða hva

Hvernig hópar velja sér sögur er flókið mál sem tengist innri gerð þeirra, valdakerfum, hefðum og 

fleiru sem hér er ekki rúm til að huga að nánar að. Okkur dugir að segja að hópurinn velji sér þær 

sögur sem honum hentar og að þær verða hluti af hugmyndaheimi hans, gildimati, sjálfsmynd, 

siðum og venjum. Þannig framleiðir Darwinvél sagnabrunnsins þær sögur sem hópurinn getur 

notað. 

En framleiðsla þekkingar fylgir sama mynstri. Ný þekking byggir á gamalli þekkingu, er 

tilbrigði við hana eða bætir við. Í vísindum fer úrvalið fram á grundvelli vísindalegra aðferða  

hvað þykir vera vísindalega áreiðanlegt og mikilvægt. Lögmál og þekkingaratriði sem standast 

iðslu. Það 

sem ekki stenst skoðun deyr út. Þannig má segja að vísindi séu raunsöguleg Darwinvél. 

Þar sem mismunandi mælikvarðar liggja til grundvallar þess hvaða sögur lifa af í hlutverki 

hópsögu og raunsögu er ekki að furða að þessi tvö hlutverk hafi smám saman verið að fjarlægjast. 

Eitt sinn voru trúarbrögð og vísindi ekki eins óskyld og í dag og Biblían þótti ágæt heimild um 

sögu og eðli heimsins. Það gildir ekki lengur og það verður stöðugt erfiðara að samræma og sætta 

hópsögur (t.d. goðsagnir) og raunsögur (t.d. vísindi). Það er einfaldlega vegna þess að úrvalið á sér 

ekki stað með sama hætti. Þær hópsögur sem lifa af eru þær sem samræmast best þörfum og 

væntingum hópsins en þær raunsögur lifa af sem eru sannastar. Þetta tvennt fer sjaldan saman. 

Sagnir og sagnfræði 

raunsöguhlutverkið einnig skipt máli. Hver sem endaskýringin upphaflega var, þá kom fram 

sagnaárátta sem nærskýring sem virkaði þannig að fólk fór að hafa gaman af allskyns sögum alveg 

burtséð frá gagnsemi þeirra eða sannleiksgildi.  

                                                
21 Hér má einnig nefna að nýlega hafa verið gerðar tilraunir sem sýna að tónlist getur þróast með þessum hætti, sjá: 
Robert M. MacCallum, Matthias Mauch, Austin Burt, og  
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (Published online before print June 18, 2012), doi: 
10.1073/pnas.1203182109 (http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1203182109). 
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Litlir hópar veiðimanna og safnara þar sem allir þekktust hafa ekki átt í verulegum 

vandræðum með að tryggja innri samstöðu  það gerðist aðallega í persónulegum samskiptum. 

En þegar hópar stækkuðu og efldust þá þurfti aðrar aðferðir. Þá kom sér vel að vegna 

sagnaáráttunnar hafði fólk gaman af allskyns sögum því þarna var tæki sem hægt var að nota til að 

miðla viðhorfum sem voru gagnleg stórum hópum eða að minnsta kosti áhrifamiklum öflum 

innan þeirra. 

Hópurinn nýtti sér þannig áráttu sem þegar var fyrir hendi og fékk henni nýtt hlutverk. 

Þróun virkar oft einmitt með þessum hætti;; eiginleikar sem koma fram af einni ástæðu eru á 

endanum nýttir í eitthvað allt annað. Sundmaginn var upphaflega jafnvægistæki fiska í sjónum en 

hann þróaðist í lungu til öndunar á landi. 

Í hinu nýja hlutverki sínu þurftu sögur alls ekki að miðla neinum gagnlegum upplýsingum 

og ekki einu sinni hegðun sem var gagnleg einstaklingum. Og þær þurftu alls ekki að vera sannar. 

Þær þurftu einungis að vera skemmtilegar eða áhugaverðar á einhvern hátt og þær þurftu að 

miðla viðhorfum eða hegðunarmynstri sem gagnaðist hópnum í heild og styrkti innviði hans. 

Hvort slík hegðun var einnig gagnleg einstaklingum hópsins var algert aukaatriði.  

Skipuleg trúarbrögð hafa líklega orðið til með þessum hætti sem sagnir sem styrktu og 

efldu sameiginlega sjálfsmynd og heimsmynd hópsins og hlóðu þannig undir samstöðu hans.22 

Hér átti sér stað úrval þar sem þær sagnir sem virkuðu best í þessu hlutverki lifðu frekar af en 

hinar, vegna þess að hópar með slíkar sögur lifðu frekar af. En einnig vegna þess að sögur öflugra 

hópa virtust merkilegar og voru því fengnar að láni og aðlagaðar. Að þessu leyti virkar 

menningarleg þróun öðruvísi en genetísk því að hegðun er ekki aðeins afrituð til afkomenda 

heldur einnig til óskyldra hópa.23 

Trúarbrögð fela þannig í sér hópsagnir en það sama má segja um alls konar upprunasagnir 

og goðsögur um fortíð hópsins. Slíkar sögur er reyndar oft erfitt að greina frá trúarlegri 

heimsmynd eins og augljóst er af sögum Snorra-Eddu eða Gamla testamentisins. 

Þegar sagnaritun hófst þá lenti hún strax inn í samhengi hópsögunnar. Vandinn er sá að 

sagnaritun og sagnfræði fást við fortíð hópa og fortíð hópa er mikilvægur partur af sjálfsmynd 

þeirra. Það er því eiginlega óhjákvæmilegt að í sagnfræði, fremur en í öðrum fræðigreinum, komi 

til árekstra á milli hópsögu og raunsögu;; milli þess að þjóna hagsmunum hópsins og að greina satt 

og rétt frá. Sagnfræði er upprunin einhverstaðar á mörkum hópsögu og raunsögu. 

                                                
22 Wilson (í ) fjallar um þetta út frá þróunarfræði en grunnhugsunina má rekja til Durkheims, sjá: 
Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Joseph Ward Swain (London 1976) [frumútg. 
1912]. 
23 Reyndar má finna vissa hliðstæðu í því hvernig bakteríur geta fengið erfðaefni að láni, jafnvel frá fjarskyldum 
lífverum, sjá: sfer and the nature 

Nature 405 (18 May 2000). 
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Herodótos er stundum kallaður faðir sagnfræðinnar. Hann skrifaði fyrir Grikki á 5. öld 

f.Kr. á tímum þegar sameiginleg sjálfsmynd þeirra var að styrkjast og eflast í kjölfar 

Persastríðanna og sjálfsagt hafa skrif hans átt þátt í því. Hann blandaði saman raunsögu og 

hópsögu og mora skrif hans af furðusögum og goðsögnum enda þykir hann með óáreiðanlegri 

sagnfræðingum. Hann er því ekki aðeins kallaður faðir sagnfræðinnar heldur einnig faðir lyginnar. 

En lygarnar sem hann flutti voru þó oftast ekki heilaspuni hans sjálfs heldur hópsögulegar sagnir 

sem urðu til meðal Grikkja og virkuðu vel til að þjappa þeim saman, annað hvort sem heild eða 

sem þegnum einstakra borgríkja. Þúkýdídes var samtímamaður Herodótosar, nokkru yngri, og 

hefur hann einnig verið kallaður faðir sagnfræðinnar. Hann hallaði sér meira að raunsögu þegar 

hann skrifaði um Pelópsskagastríðið sem er kannski ástæða þess að hann hefur ekki notið sömu 

almennu vinsælda og forveri hans.24 

Togstreitan milli hópsögu og raunsögu er þannig jafngömul sagnfræðinni og hefur fylgt 

henni allar götur síðan. Sagnfræðingar og sagnaritarar hafa sífellt þurft að spyrja sig: fyrir hvern er 

ég að skrifa? Á að skrifa þá sögu sem hópurinn krefst og þarfnast eða á að skrifa það sem sannast 

er og réttast. Margir hafa reynt að gera hvort tveggja í senn.25 

En er það hægt? Darwinvél vísindanna leiðir til sífellt strangari krafna um sannleiksgildi, 

nákvæmni og vísindalegt mikilvægi og þar er viðvarandi tilhneiging til hagræðingar í 

orsakaskýringum sem felur í sér að sama grunnskýringin er notuð í fleiri en einu tilfelli  sama 

almenna lögmálið. Vísindin hafa þannig stranga raunsögulega aðferðafræði sem leiðir þau stöðugt 

lengra frá hópsögunni. Sagnfræðin er auðvitað ekki ósnortin af þessari þróun en aðskilnaður 

hópsögu og raunsögu er þó sennilega hvergi meira vandamál en einmitt hér. 

Sagan er svo nátengd sjálfsmynd hópsins og aðgreiningu frá öðrum hópum að hún getur 

varla annað en endurspeglað þá hópsögulegu mynd sem hópurinn sjálfur kýs. Hópur eins og 

Íslendingar velur sér þannig þá fortíð sem honum er þóknanleg, í gegnum hópsögulega 

sagnaritun. Raunsöguleg sagnfræði á því oft ekki upp á pallborðið hjá almenningi, 

stjórnmálamönnum eða öðrum þeim sem annt er um þjóðernislegar goðsagnir. Raunsagan hentar 

ekki hópnum, hann vill fá að hafa sínar hópsögulegu goðsagnir í friði og lítur á tilraunir 

raunsögunnar til að leiðrétta þær sem árás á sjálfsmynd sína. Skiljanlega er endurskoðun sögunnar 

sjaldan vinsæl  nema hún geti af sér nýjar og hentugri goðsagnir. 

                                                
24 A Companion 
to Ancient History. Ed. by Andrew Erskine (Chichester 2009). 
25 Þetta end
Gammabrekku (póstlista Sagnfræðingafélagsins) og á málþingi um efnið í febrúar 2012. Tilraunir sagnfræðinga í þá 
átt, að minnsta kosti þegar markmiðið er að fjölga nafngreindum konum í kennslubókum, má skoða sem viðleitni til 
að koma til móts við hina hópsögulegu kröfu um fortíð/goðsögur sem hægt er að nota til að móta eða styrkja 
hugmyndaheim og gildismat samtímans. 
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Þannig má segja að sagnfræðin sé að framleiða hráefni sem er notað í tveim Darwinvélum. 

Önnur framleiðir goðsagnir fyrir hópinn en hin framleiðir sannleika fyrir vísindin. Önnur 

framleiðir hópsögur, hin raunsögur. Vandinn er sá að allt önnur sjónarmið liggja til grundvallar 

úrvalinu í hópsöguvélinni en í raunsöguvélinni þannig að sama sagnfræðin getur sjaldan þjónað 

báðum hlutverkum vel.  

Hvað er þá til ráða? Sá sem hér skrifar vildi gjarnan sjá sagnfræðina losna alveg undan 

áhrifum hópsögunnar en er ekki sérlega bjartsýnn á það. Kannski klofnar hún í tvennt þar sem 

sumir einbeita sér að því að matreiða sögur úr fortíðinni fólki til skemmtunar og siðbótar á 

meðan aðrir leggjast í að uppgötva þau lögmál sem stjórna þróun mannlegra samfélaga.  

Hvað sem gerist má binda nokkrar vonir við að bókmenntir, bíómyndir og annað af því 

tagi komi, að minnsta kosti að hluta, í staðinn fyrir hópsögulega sagnfræði. Efni á borð við 

skáldsögur og kvikmyndir er í dag líklega betur til þess fallið en sagnfræði að félagsmóta ungt 

fólk, kenna því gildi samfélagsins, efla samkennd og annað slíkt. Þetta efni er ekki takmarkað af 

því sem raunverulega hefur gerst og þarf ekki að vera satt í vísindalegum skilningi. Samt getur 

að hvernig við hugsum um okkur 

sjálf og umhverfi okkar. 

Kannski má halda því fram að uppgangur skáldsögunnar á síðari tímum stafi að nokkru af 

því að ásókn okkar í sögur hefur ekkert minnkað þrátt fyrir að raunveruleikinn, eins og við 

upplifum hann og rann

sjaldan lögmálum frásagnarlistarinnar og nægja því illa sagnaáráttu okkar. Skáldsagan fyllir upp í 

það gat og kannski getur hún meira að segja fyllt það gat sem vísindaleg sagnfræði skilur eftir sig í 

rústuðum goðsögnum um sameiginlega fortíð. Er skáldsagan jafnvel stökkbreytt afbrigði 

hópsagna sem fært er um að lifa af í sambýli við raunsögu, ólíkt t.d. trúarbrögðum? Eftir því sem 

raunveruleg þekking verður betri þá verður hún gagnslausari til að styrkja innviði hópa. Kannski 

að skáldsagan leysi þann vanda. 

Ef til vill gildir það almennt um bókmenntir og listir að þær hafi alltaf gegnt að hluta sama 

hlutverki og sagnfræðin og taki það nú í vaxandi mæli yfir, eftir því sem sagnfræðin verður 

ófærari um það vegna sannleikskröfunnar.26 Bókmenntir og listir eru ef til vill líka að taka við af 

trúarbrögðum á sama hátt. Trúarbrögð, sagnaritun, bókmenntir og listir hafa kannski öll meira 

eða minna gegnt því hlutverki hópsögunnar að styrkja innviði samfélagsins. Í samkeppni þeirra á 

milli virðast nú trúarbrögð og sagnaritun fara halloka.  

Hin raunverulega fortíð lýtur ekki rétthugsun eða gildismati nútímans. Hún fer eftir sínum 

eigin lögmálum sem hafa ekkert með nútímasiðferði að gera. Til að hægt sé að nota söguna til að 

                                                
26 Um þróunarfræðilegt hlutverk lista sjá: Wilson, The Social Conquest of Earth, kafli 26. 
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innræta fólki gildismat samfélagsins þarf að neyða því upp á fortíðina. Fortíðina þarf að túlka út 

frá gildismati samtímans  öðruvísi er það ekki hægt. Þetta er ákveðin nauðgun á sögunni, 

hamlar raunverulegum skilningi og er hreinlega ekki eins árangursríkt og að nota til þess 

bókmenntir og listir sem geta mótað að vild þann veruleika sem boðar það sem við teljum góða 

siði á hverjum tíma. 

Skáldsögur eiga ekki að vera sannar nema í einhverri óljósri æðri merkingu  einmitt þeirri 

merkingu að þær endurspegla æðri gildi eða sannleika og stangast því ekki á við hinn hverdagslega 

sannleika eða vísindalega þekkingu eins og helstu aðrar félagsmótunaraðrferðir geta gert svo sem 

hópsöguleg sagnaritun eða trúarbrögð. 

Að lokum 

Orsakaskýringar fela alltaf í sér almenn lögmál, hvort heldur er í sagnfræði eða á öðrum sviðum. 

Ef skýringin er gild í einu tilfelli þá hlýtur hún líka að vera gild í öðru tilfelli þar sem sömu 

aðstæður eru fyrir hendi. Að öðrum kosti er ekki hægt að halda því fram að hún skýri neitt. Þegar 

sagnfræðingar setja fram skýringar eru þeir því alltaf að ganga út frá almennum lögmálum janfvel 

þótt þeir vilji helst ekki viðurkenna það.  

Það eru þó aðeins sumar skýringar sem eru þóknanlegar hópsögunni  einkum þær sem 

ganga út frá sérstöðu hópsins eða þjóðarinnar og vilja skýra söguleg fyrirbæri með því hvað 

hópurinn sé óvenjulegur og einstakur. Aðrar sögulegar skýringar vekja ekki áhuga. Þegar við 

greinum lögmálin á bak við skýringar sem byggja á sérstöðu hópsins þá kemur reyndar gjarnan í 

ljós að þau eru ankannaleg og vafasöm. 

Tökum sem dæmi hvernig skýra eigi óvenjulega bókmenntaiðju Íslendinga á miðöldum. 

Hópsagan hefur ekkert of mikinn áhuga á að skýra þetta fyrirbæri því án skýringar getur hópurinn 

ímyndað sér að það séu einhverjir frábærir eðliseiginleikar Íslendinga sem þarna búi að baki. Til 

að skýring hljóti náð fyrir augum hópsögunnar þarf hún að byggja á því að Íslendingar séu 

sérstakir og óvenjulegir eða búi að einstakri menningararfleifð. Hópsagan getur þannig 

hugsanlega meðtekið skýringu sem leitar til uppruna Íslendinga, t.d. þá að þeir séu komir af Írum 

sem áttu sér sína eigin bókmenntalegu blómgun áður en Ísland byggðist.27 En ef við greinum 

almenna lögmálið sem hér býr að baki þá getur það varla verið annað en að til að verða 

bókmenntaþjóð þá dugi að vera að einhverju leyti afkomendur annarrar bókmenntaþjóðar. Það 

hljómar fremur hæpið en er þó næstum eina skýringin sem hópsagan getur fellt sig við. Sérstaða 

hóps og almenn lögmál fara yfirleitt ekki vel saman. 

                                                
27 Sjá t.d.: Gísli Sigurðsson, Gaelic Influence in Iceland: Historical and Literary Contacts. A Surveey of Research. Studia Islandica 
46. Ritstjóri Sveinn Skorri Höskuldsson (Reykjavík 1988). 
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Við getum aftur á móti líka haldið því fram að bókmenntablómgunin hafi stafað af 

samkeppni á milli hópa á Íslandi (goðorða og héraðsríkja) þar sem sögur og sagnamenning 

gegndu miklvægu hlutverki. Fornsögurnar hafi einmitt virkað sem hópsögur, þannig verið hluti af 

samkeppninni og það hafi ýtt undir ritun þeirra.28 Almenna lögmálið hér er að samkeppni milli 

hópa ýti undir sagnagerð, einkum hópsagna sem nýtast í samkeppninni, og að í samfélögum með 

ritmenningu birtist það sem bókmenntablómgun. Sagnfræðingar sem stunda endurskoðun reka 

sig þó oft á að það er erfitt að breyta hugmyndum sem eru hluti af heims- og sjálfsmynd fólks. 

Þessi skýring er almenn og gefur til kynna að sérstaða þjóðarinnar, uppruni eða frábærir 

eiginleikar skipti ekki máli og því er hún ekki þóknanleg hópsögulegri söguvitund. Frá sjónarhóli 

hópsögunnar gerir skýringin lítið úr afrekum okkar hóps og minnkar þannig mikilvægi 

fornbókmenntanna fyrir hann  og hópurinn hefur engan áhuga á því. Hópurinn vill miklu 

frekar ímynda sér að fornbókmenntirnar hafi orðið til vegna einhverra eiginleika sem eru sérstakir 

fyrir hann;; vegna þess að hann er öðruvísi og einstakur. Og til að vera lífvænlegir þurfa allir hópar 

að ímynda sér eitthvað slíkt því þannig er fólk fengið til að vilja tilheyra hópnum.  

Hópurinn þarf að réttlæta tilveru sína og því gerir hópsagan kröfu um að saga hans sé 

sérstök og helst einstök. Slík saga passar illa við almenn lögmál eða skýringar sem byggja á þeim. 

Það er því væntanlega fyrir áhrif hópsögunnar sem sagnfræðingar forðast almenn lögmál. Þess 

vegna er sagnfræðin svona skrítin. 

 

                                                
28 Axel Kristinsso  
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KONUR SENDIÐ OSS ÚRVAL  Framlag kvenna til 

iðnsýninganna í Reykjavík 1883 og 1911 
Áslaug Sverrisdóttir 

 

 

Eftirfarandi erindi má rekja til doktorsritgerðar í hugmyndasögu sem höfundur varði við 

Háskóla Íslands árið 2011. Þar er meðal annars rætt um að Íslendingar hafi lítið nýtt sér 

tækifærin sem buðust með iðnsýningum til að móta handverki eigin sveitasamfélags 

þjóðernislega táknrænt hlutverk á tímabilinu 1850 1930, líkt og frændþjóðirnar gerðu á 

svipuðu tímaskeiði undir formerkjum rómantískrar þjóðernishyggju. Rökstutt er í 

ritgerðinni að framfarahugur Íslendinga og sjálfsmynd þeirra rótföst í fornum 

bókmenntaarfi hafi myndað helstu fyrirstöður.1 

Hér verður skoðuð ein hlið á þessu máli og brugðið ljósi á þátttöku kvenna í 

iðnsýningum sem komið var upp á Íslandi áður en iðnvæðing setti svip á iðju 

landsmanna. Rætt verður um gripina sem konur sýndu og kannað hvort þær lögðu 

áherslu á að sýna eina gerð handverks umfram aðra og jafnframt hvort fram komi í 

viðbrögðum við framlagi þeirra þau sjónarmið að handverk íslenska sveitasamfélagsins 

hefði þjóðernislega táknrænu hlutverki að gegna. Lengdin sem erindinu er afmarkað setur 

efninu skorður og frásögnin því afmörkuð við tvær iðnsýningar: Fyrstu landssýninguna á 

iðnaði árið 1883 og aðra landssýninguna 1911.  

Við greiningu á framlagi kvenna á umræddum tveimur iðnsýningum er að miklu 

leyti stuðst við sýningarskrár viðkomandi sýninga. Í skránum frá sýningunum 1883 og 

1911 eru gripir númeraðir (þó ekki alltaf í óslitinni röð). Við númerið er skráð heiti 

sýningargrips og verð á þeim gripum sem voru til sölu. Með einstaka grip fylgja 

upplýsingar um tækni og efni. Heiti þátttakanda og heimilisfang er jafnframt skráð. Við 

sum númerin er einungis gefið upp heiti á sveitabæ, stofnun, fyrirtæki eða þá að 

kaupmaður er skráður fyrir sýningargripum.2 Í slíkum tilvikum er óljóst um höfund eða 

höfunda gripa. Í eftirfarandi greiningu er miðað við einstaklinga sem skráðir eru fyrir 

gripum og ætla má að séu höfundar gripa og þá sem nefndir eru sem höfundar gripa sem 

aðrir eru skráðir fyrir. Sýningarskrárnar gefa með öðrum orðum ekki tilefni til nákvæmrar 

greiningar en vel má draga af þeim og umsögnum um sýningarnar, ályktanir um helstu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda um íslenskt handverk 1850 1930. Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndahreyfinga 
(Reykjavík 2011). 
2 Skrá yfir muni á iðnaðarsýningunni í Reykjavík er opnuð var 2. ágúst 1883 (Reykjavík 1883);; Iðnsýningin í Reykjavík 
1911. Opnuð 17. júní á hundrað ára afmæli Jóns Sigurðssonar forseta [skrá yfir muni] (Reykjavík 1911). 
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1 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda um íslenskt handverk 1850 1930. Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndahreyfinga 
(Reykjavík 2011). 
2 Skrá yfir muni á iðnaðarsýningunni í Reykjavík er opnuð var 2. ágúst 1883 (Reykjavík 1883);; Iðnsýningin í Reykjavík 
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áherslur og hlutföll. Til þess að setja iðnsýningar í Reykjavík 1883 og 1911 í víðara 

samhengi verður, áður en lengra er haldið, gert lauslega grein fyrir uppruna iðnsýninga og 

minnst á helstu einkenni þeirra.  

 

Uppruni og einkenni iðnsýninga   

Undir lok 18. aldar var fyrstu sýningum af þessum toga komið á laggirnar í Frakklandi. 

Markmiðið var að efla framleiðslu og verslun í landinu eftir umrót byltingarinnar. 

Ræturnar eru jafnframt raktar til Englands og sýninga sem komið var upp þar í landi 

undir lok 18. aldar í þeim tilgangi að hvetja til nýsköpunar í frjálsum menntagreinum  

jafnt sem iðnaði. 3  Englendingar áttu síðan frumkvæði að því að stofna til stórrar 

fjölþjóðlegrar iðnsýningar. The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, sem 

opnuð var í mikilli glerhöll í Hyde Park í London þann 1. maí 1851, er að öllu jöfnu 

nefnd sem fyrsta fjölþjóðlega iðnsýningin. Sannkallað flóð fjölþjóðlegra og staðbundinna 

iðnsýninga fylgdi í kjölfarið. Hóflaus íburður og þjóðrembulegt yfirbragð einkenndi 

fjölþjóðlegar iðnsýningar á seinni hluta 19. aldar og fyrstu áratugum 20. aldar.4 Og við 

uppsetningu staðbundinna iðnsýninga var yfirleitt tjaldað því besta sem til var.  

Iðnsýningum var ætlað að miðla upplýsingum um framvindu í iðnaði, vísindum, 

tækni og listum, þær höfðu skýra tengingu við markaðsetningu og ljós tengsl við mótun 

sjálfsmyndar  pólitísk völd þátttökuþjóða og menningarleg sérkenni. Síðastnefndu 

sjónarmiðin birtust meðal annars í sýningaratriðum þar sem efnisleg menning hverfandi 

sveitasamfélags var kynnt og upphafin á þjóðernisrómantískum forsendum. 

Frændþjóðirnar  Danir, Norðmenn og Svíar  voru meðal þjóða sem nýttu vel 

tækifærin sem gáfust á iðnsýningum til að móta handverki sveitasamfélagsins 

þjóðernislega táknrænt hlutverk.5 

 

Íslendingar með í leikinn  

Ísland var hluti af danska ríkinu á tímaskeiðinu sem hér verður til umræðu. Fyrstu 

iðnsýningarnar sem komið var upp í ríkinu voru haldnar í Kaupmannahöfn á árunum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Paul Greenhalgh, Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, great Exhibitions and World´s Fairs, 
1851 1939 (Manchester 1988), bls. 3 9. 
4 Greenhalgh, Ephemeral Vistas, bls. 11 15;; Vef: Official Site of the Bureau International des Expositions 
(BIE): http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=-34&m2=111 (20. júlí 2012).  
5 Anna-Maja Nylén, Hemslöjd. Den svenska hemslöjden fram til 1800-talets slut 3. útg. (Lund 1972), bls. 26;; Minna 
Kragelund, Det gode håndværk. Tråden i dansk tradition (Højbjerg 2001), bls. 9;; Ingeborg Glambek, Kunsten, 
nytten og moralen. Kunstindustri og husflid i Norge 1800 1900 (Oslo 1988), bls. 31 34;; Harald Gustafsson, 
Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, 2. útg. (Lund 2007), bls. 233 234. 
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1810 til 1819. 6  Höfundur hefur ekki fundið heimildir um að Danir hafi óskað eftir 

handverki frá Íslandi til að kynna á iðnsýningum í Kaupmannahöfn eða annars staðar á 

fyrri hluta 19. aldar.  

Frá miðri 19. öld báru íslensk rit og blöð Íslendingum fréttir af iðnsýningum 

erlendis. Fram kom jákvæð afstaða til hugmyndarinnar í sjálfu sér. Tónninn í blöðum var 

í aðalatriðum sá að sýningar væru alls staðar viðurkenndar sem vegur til framfara og um 

þá braut ættu Íslendingar erindi til jafns við aðrar þjóðir.7 Frá síðari hluta 19. aldarinnar 

voru Íslendingar, meðal annarra þegna danska ríkisins, þátttakendur í fjölþjóðlegum 

iðnsýningum í Kaupmannahöfn og víðar.  

Danir og Íslendingar höfðu ólíkar skoðanir á því hvernig menning Íslendinga 

skyldi kynnt á fjölþjóðlegum iðnsýningum. Vaxandi áhugi annarra þjóða á fornum 

bókmenntum og tungu Íslendinga nærði hugmyndir landsmanna um menningarlega 

sérstöðu og styrkti sjálfstraust þeirra. Íslendingar höfðu væntingar um að framfarir í 

landinu yrðu kynntar á fjölþjóðlegum iðnsýningum. Að mati Dana myndaði 

menningarleg sérstaða Íslendinga hins vegar forsendur að því að óska eftir gömlum 

gripum frá Íslandi og kynna á fjölþjóðlegum iðnsýningum sem leifar af fornri norrænni 

verkmenningu. Sjónarmið Dana voru í þessu efnum í samræmi við rómantíska 

þjóðernishyggju eins og hún var í nágrannalöndunum á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 

20. aldar. Þessum tilraunum Dana var afar illa tekið af Íslendingum ef marka má 

umsagnir í íslenskum blöðum. 8  Á hinn bóginn þarf ekki að efast um að mörgum 

Íslendingum var kunnugt um hvernig þjóðernisrómantísk sjónarmið til verkmenningar 

sveitasamfélagsins voru að þróast hjá frændþjóðunum. Minna má á að fyrsta safni um 

þjóðhætti og efnismenningu sveitasamfélagsins, Skandinaviska ethnografiska samlingen, 

síðar nefnt Nordiska Museet, var opnað í Stokkhólmi árið 1873. Frá upphafsárum 

starfseminnar voru munir úr íslenska sveitasamfélaginu meðal safngripa þar.9 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Um iðnsýningar í Danmörku frá upphafi og fram yfir miðja 19. öld, sjá: Camillus Nyrop, Bidrag til den 
danske Industris Historie (Kjøbenhavn 1873), bls. 127
Forgængere , Nationaløkonomisk Tidsskrift, bind Ny række 6, København 1888, bls
Tidsskrifd.dk. http://e-tidsskrifter.dk/ojs/indes.php/search/advancedResults (27. júlí 2012). Um þátttöku 
Dana í fjölþjóðlegum iðnsýningum á síðari hluta 19. aldar, sjá: Margit Mogensen, Eventyrets tid. Danmarks 
deltagelse i Verdensudstillingerne 1851 1900 (København 1993). 
7 Sjá t.d.: Skírnir Þjóðólfur Íslendingur II, 10. 
jan. 1862, bls.  
8 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, bls. 121 122, 315 316. 
9 Nordiska museet under 125 år, ristsj. Hans Medelius, Bengt Nyström, o.fl. (Stockholm 1998). Um söfnun 
íslenskra gripa fyrir Nordiska Museet, sjá: Yfir hafið og heim. Íslenskir munir frá Svíþjóð, ritstj. Margrét 
Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir (Reykjavík 2008). 
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Íslendingar komu upp fyrstu iðnsýningunum í heimalandinu, á Norðurlandi, á 

árunum 1879 og 1880.10 Fyrstu landssýningunni á iðnaði var síðan komið upp árið 1883. 

Nærri þrír áratugir liðu þar til stofnað var til landssýningar á iðnaði á Íslandi á nýjan leik. Í 

millitíðinni höfðu minni iðnsýningar verið haldnar á landinu og íslenskir gripir verið sýndir á 

fjölþjóðlegum iðnsýningum erlendis fyrir tilhlutun Dana. Minnast má jafnfram á að íslensk 

kona, Sigríður Einarsdóttir Magnússon, hafði að eigin frumkvæði gert markvissa tilraun til að 

kynna og markaðssetja vandaða íslenska tóvöru og fleira íslenskt handverk á fjölþjóðlegum 

iðnsýningum í Evrópu og Ameríku á síðustu áratugum 19. aldar. Á sýningum sínum tengdi 

Sigríður íslenska handverkið þjóðernisrómantískum sjónarmiðum eins og þau voru þá í 

Skandinavíu og víðar. Hún fékk viðurkenningar erlendis fyrir sýningar sínar en þrátt fyrir það 

tóku Íslendingar tilraunum hennar þurrlega og brugðu raunar fæti fyrir hana í þessum efnum ef 

marka má umsagnir blaða.11  

 

Iðnsýningin 1883  

Umbúnaður iðnsýningarinnar 1883 í Reykjavík var vandaður og virðulegur. Hún var sett 

upp í nýbyggðu barnaskólahúsi í Pósthússtræti og opnuð af landshöfðingja við hátíðlega 

athöfn á gamla þjóðhátíðardaginn 2. ágúst. 12  Sýningin minnti þannig á gildistöku 

stjórnarskrárinnar árið 1874.  

Af sýningarskrá má ráða að einstaklingar sem skráðir eru fyrir gripum hafi verið um 

115 og að 46% þeirra hafi verið konur, jafnframt að konur eru skráðar fyrir 42% af um 320 

gripum sem einstaklingar hafa lagt fram.13 Konur höfðu þar með stigið hiklaust fram á vettvang 

iðnsýninganna.14 Aðgreina má framlag kvennanna í megin atriðum í þrennt: a) hefðbundna 

tóvöru/verslunarvöru, b) hannyrðir og c) handverk af öðrum toga. Eins og við mátti búast á 

þeim tíma lögðu bæði karlar og konur fram hluti úr ull á sýninguna 1883. Af heildarfjölda 

kvenkyns þátttakenda var þó ekki nema um 61% sem sýndi hefðbundna tóvöru/verslunarvöru 

það er að segja vaðmál, sokka, vettlinga og peysur/treyjur. En slíkir hlutir voru um helmingur af 

tæplega 140 gripum sem konur eru skráðar fyrir. Hlutfallslega var mest af vaðmáli, þar næst af 

fingravettlingum og sokkum en einungis eitt par af sjóvettlingum er sagt vera frá konu. Eins og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Um fyrstu íslensku iðnsýningarnar og fjölþjóðlegt samhengi, sjá: Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, 
um sýningarnar 1879 1880, sjá einkum bls. 102 106. 
11 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, bls. 144 167. 
12 Gísli Jónsson, Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Gefin út í tilefni hundrað ára afmælis félagsins (Akureyri 
1967), bls. 122. 
13 Tæplega helmingur kvennanna eða liðlega 47% er skráður til heimilis í Reykjavík og nágrenni (Seltjarnarnesi eða 
Viðey). 
14 Í nágrannalöndunum og víðar voru konur yfirleitt áhugasamar um þátttöku í iðnsýningum. Sjá t.d. 
umfjöllun Greenhalgh um þátttöku kvenna í fjölþjóðlegum iðnsýningum: Greenhalgh, Ephemeral Vistas, bls. 
174 197. 
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kunnugt er var tóvinna helsta innivinna fólks í íslenska sveitasamfélaginu. Um aldir hafði 

vaðmál og prjónles verið útflutningsvara Íslendinga og árið 1883 skipti útflutningur á sokkum 

og vettlingum tugum þúsunda para.15 Minnast má jafnframt á að lögun og frágangur á íslensku 

prjónlesi sem ætlað var til útflutnings þótti yfirleitt ekki til fyrirmyndar.16 Það er því svolítið 

forvitnilegt að sjá hve lítið konur jafnt sem karlar lögðu fram af belgvettlingum, sjóvettlingum 

og sokkapörum á sýningunni 1883. Parið af fingravettlingum sem konur lögðu fram var 

verðlagt frá 2,50 til 3,00 krónur. Til samanburðar má nefna að um mitt árið 1883 var par af 

fingravettlingum í Gudmannsverslun á Akureyri verðlagt á 0, 55 til 0, 65 aura.17 Verðlagningin á 

tóvörunni sem konurnar eru skráðar fyrir gefur til kynna að gripirnir væru það sérstakir að gerð 

að þeim hafi tæplega verið ætlað að vera fyrirmyndir að úrbótum á hefðbundnum 

útflutingsvarningi. Sennilegt er að sjónarmið kvennanna sem lögðu fram tóvöru hafi einfaldlega 

verið það að sýna flotta vöru og gripunum hafi fyrst og fremst verið ætlað að ganga í augun á 

samlöndum og erlendum ferðamönnum sem höfðu rúm fjárráð.  

Meðal hannyrða sem konur eru skráðar fyrir á sýningunni 1883 voru stakir hlutir gerðir 

með tækni sem var vel þekkt í íslenska sveitasamfélaginu. Þar á meðal var krossofin ábreiða, 

sessuver með blómstursaumi og annað með skatteringu, baldýrað belti og baldýrað nálhús.18 

Að frátaldri tóvöru og hannyrðum eru konurnar skráðar fyrir gripum sem birtu vilja til að 

fjarlægjast yfirbragð gömlu sveitaheimilanna og gefa nánasta umhverfi borgaralegt yfirbragð. 

Meðal slíkra gripa var gólfábreiða og gluggatjald, sófapúðar, pappírsblóm og þó nokkur 

málverk og myndir.  

 

Verðlaun og viðbrögð blaða  

Á upphafsskeiði iðnsýninga hérlendis bárust gripir stundum á sýningar meðan á sýningu 

stóð og eftir skrá hafði verið prentuð (ef haft var fyrir slíku). Í skrá sem birt var í blaðinu 

Ísafold yfir þá sem hlutu verðlaun á sýningunni 1883 eru nöfn fleiri einstaklinga en prentuð eru í 

sýningarskránni og er það tekið með í reikninginn hér á eftir. Dómnefnd sýningarinnar 1883 

var skipuð fimm af betri borgurum landsins, tveimur konum og fimm körlum.19 Ráða má af 

Ísafold að 31 einstaklingur hafi fengið fyrstu verðlaun  silfurpening  þar af voru 17 konur og 

níu þeirra fengu silfur fyrir gripi sem voru til skrauts eða skreyttir á einhvern hátt. Svipað hlutfall 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland, ritstj. Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon (Reykjavík 
1997), bls. 541. 
16 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602 1787 (Reykjavík 1919), bls. 500 506;; Hrefna 
Róbertsdóttir, Wool and Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th Century 
Iceland. Centrum för Danmarksstudier 21 (Göteborg 2008), bls. 132 133. 
17 Fróði III, 31. júlí 1882, bls. 227. 
18 Um íslenskar útsaumsgerðir, sjá: Elsa E. Guðjónsson, Íslenskur Útsaumur (Reykjavík 1985). 
19 Fróði IV, 12. sept. 1883, bls. 284;; Suðri I, 25. ágúst 1883, bls. 64. 
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kemur fram í bronsverðlaunum;; af 31 bronsverðlaunahafa voru 17 konur og átta þeirra fengu 

brons fyrir gripi sem voru skreyttir eða til skrauts. Af 57 einstaklingum sem hlutu heiðursskjal 

voru 26 konur en meirihluti þeirra var verðlaunaður fyrir tóvöru. Verðlaun dreifðust á 

þátttakendur víðs vegar af landinu.20  

Sjónarmið dómnefndar virðist hafa verið það að útdeila verðlaunum sem jafnast til 

kvenna og karla. Athyglisvert er að dómnefnd skipaði skreyttu hlutunum sem konur lögðu 

fram til sýningarinnar 1883 í öndvegi en tóvörunni fremur í neðsta verðlaunaþrep. Þetta hafa 

konur eflaust getað túlkað þannig að með ástundun hannyrða og gerð gripa sem settu 

borgaralegan svip á heimilin væri tekið skref á braut framfara.  

Umsagnir blaða um sýninguna 1883 voru blendnar. Þátttaka þótti dræm. Hin virðulega 

dómnefnd þótti hafa verðlaunað óþarflega ríflega og um það var talsvert skrafað í bænum. 

Sýningargripir í heild voru ekki ræddir rækilega í blöðum en fram kom að þeir þóttu misjafnir 

að gæðum.21 Menn voru sem sé ekki sammála um að fullkomlega vel hefði tekist til með 

sýninguna þegar á heildina var litið. Eitt var þó víst og óumdeilt að konur höfðu sett mikinn 

svip á sýninguna og stuðlað að áhuga á henni. Þátttöku þeirra í iðnsýningunni var fagnað í 

blöðum og þótt ekki væri fjallað mikið um gripina sem þær lögðu til var því skrautlega hrósað 

þar sem minnst var á framlag kvenna. Um þjóðlegt yfirbragð gripa eða þjóðernislegt hlutverk 

þeirra var ekki rætt.  

 

Iðnsýningin 1911   

Landssýningunni á iðnaði sem haldin var í Reykjavík árið 1911 var, líkt og sýningunni árið 1883, 

komið upp af Iðnaðarmannafélagi Reykjavíkur. Í blöðum var skorað á iðnaðarmenn í öllum 

iðngreinum til þátttöku og konur síðan ávarpaðar sérstaklega: Konur! Sendið oss úrval, sem 

sýnir hið bezta, sem íslenzkur heimilisiðnaður og hannyrðir hafa að bjóða. 22 Skýringin á 

þessu ákalli er trúlega sú að án líflegrar þátttöku kvenna mátti búast við að yfirbragð 

sýningarinnar yrði fábreyttara og höfðaði síður til alls almennings.  

Iðnsýningin 1911 var sett upp í Barnaskóla Reykjavíkur við Tjörnina og opnuð 

þann 17. júní af landritara. Sýningin var annar af meginviðburðum hátíðarhalda vegna 

hundrað ára afmælis Jóns Sigurðssonar. Hinn meginatburðurinn fólst í setningu Háskóla 

Íslands en skólinn var settur í fyrsta sinn þann 17. júní 1911. Báðir þessir viðburðir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Ísafold [IX], 22. sept. 1883, bls. 95 96. 
21 Fróði IV, 27. ágúst 1883, bls. 267  268;; Suðri I, 13. okt. 1883, bls. 73 74;; Fjallkonan I, 31. mars 1884, bls. 
9. Fróði V, 9. júlí 1884, bls. 162 164. 
22 Ísafold XXXVII, 7. maí 1910, bls. 108 [110];; Fjallkonan XXVII, 11. maí 1910, bls. 65.  
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boðuðu, hvor á sinn hátt, tilkomu nútímalegra viðhorfa á Íslandi og voru liðir í 

fjölbreyttum hátíðarhöldum í tilefni dagsins.23  

Sýningargripir á iðnsýningunni 1911 voru vel á annað þúsund, þar á meðal var 

handavinna nemenda í skólum, framlag frá listmálurum, kaupmönnum, iðnaðarmönnum og 

iðnfyrirtækjum. Ef einungis er hugað að einstaklingum sem skráðir eru fyrir gripum má ráða að 

þeir hafi verið tæplega 400 og konur ríflega helmingur þeirra eða um 65%, jafnframt að þær 

hafi lagt til um 54% af um 770 gripum sem einstaklingar eru skráðir fyrir. Sýningin 1911 var 

miklu umfangsmeiri og fjölbreyttari en sýningin 1883. Til einföldunar verður hér hafður 

svipaður háttur á og með sýninguna 1883 og framlagi kvenna á sýningunni 1911 greint í þrjá 

hluta: a) tóvara/prjónles og vefnaður b) hannyrðir og c) handverk af öðrum toga. Af gripum 

sem skráðir eru á konur var um helmingur tóvara en liðlega það sem konur lögðu fram af 

tóvöru á sýningunni 1883. Konur sem lögðu til tóvöru voru flestar skráðar til heimilis í 

dreifbýli. Á hinn bóginn voru flestar kvennanna sem lögðu til hannyrðir og handverk af 

öðrum toga úr þéttbýli. Meiri hluti tóvörunnar sem konur lögðu fram var prjónaður fatnaður 

eða ofið efni ætlað í fatnað. Af sams konar prjónuðum hlutum lögð þær mest til af 

fingravettlingum, þar næst af belgvettlingum, langsjölum, sokkum og vaðmáli. Óljóst er hins 

vegar hvað af þessu var unnið að öllu leyti með hefðbundnum aðferðum. Um það leyti 

voru starfandi tóvélaverkstæði á landinu og tilgangurinn með rekstri þeirra var meðal 

annars að styðja tóskap frá heimilunum.24 Hugsanlegt er því að vélkemd ull hafi verið 

notuð í hluta af sýningargripum. Hvort sem tóvaran var unnin alfarið á hefðbundin hátt 

eða ekki má af verðlagningu draga þá ályktun að ekki var miðað við það að alþýða manna 

myndi almennt kaupa.   

Hannyrðir á sýningunni 1911 voru talsvert fjölbreyttar. Með hliðsjón af því sem segir 

hér að framan um að konur hafi sýnt málverk og skrautgripi á sýningunni 1883 er áhugavert að 

sjá að á sýningunni 1911 eru konur skráðar fyrir mörgum veggmyndum  og veggtjöldum . 

Flest af þessum gripum er sagt vera útsaumað og einungis er í fáum tilvikum greint frá 

sérstöku útsaumsheiti, nefnd er baldýring, blómsaumur (blómstursaumur?), flossaumur, 

glitsaumur, pellsaumur en allt eru þetta útsaumsgerðir sem þekktar voru í gamla íslenska 

sveitasamfélaginu. Nefndur er einnig gamall sporasaumur og krosssaumur en óljóst er 

hvort þau heiti vísi til gamalla íslenskra útsaumsgerða. Jafnframt er getið um franskan 

útsaum. Veggmyndir og tjöld ásamt skreyttum sessum og sessuborðum mynduðu um 13% af 

öllum þeim gripum sem konurnar lögðu fram. Af öðrum hannyrðum og gripum af ýmsum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Sjá t.d. Ingólfur Ísafold XXXVIII, 21. júní 1911, bls. 157 158.  
24 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, Ullariðnaður Íslendinga á síðari hluta 19. aldar og á 20. öld. Safn til 
Iðnsögu Íslendinga 2 (Reykjavík 1988), bls. 43 46. 
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toga sem konur eru skráðar fyrir má nefna dúka og ábreiður af ólíkum gerðum, útskorna 

hluti, brúður á íslenskum búningum, leikföng og teikningar.  

Verðlaun og viðbrögð blaða 

Svolítið óljóst er hvernig skipan dómnefndar fyrir sýninguna 1911 var háttað en svo 

virðist sem sýningarnefndin hafi leitast við að fá kunnáttufólk í viðkomandi grein til að 

meta gripi.25 Samkvæmt skrá sem birt var í blöðum hlutu 22 einstaklingar fyrstu verðlaun 

og þar af 13 konur. Sjö af þeim fengu fyrstu verðlaun fyrir hannyrðir, fimm fyrir tóvinnu 

og ein fyrir fatasaum. Af 25 einstaklingum sem hlutu önnur verðlaun voru 18 konur og 

15 þeirra hlutu verðlaunin fyrir tóvinnu en þrjár fyrir hannyrðir. Alls 61 einstaklingar 

hlaut þriðju verðlaun, þar af 41 kona og rúmlega helmingur af þeim fékk þriðju verðlaun 

fyrir tóvinnu en hinar fyrir hannyrðir eða handverk af öðrum toga.26 Hlutfallslega var 

svipað magn af tóvöru á sýningunni 1911 og var á sýningunni 1883 en athyglisvert er að 

hlutum sem í skránni yfir verðlaun eru nefndir , án frekari skýringa, var úthlutað 

fleiri verðlaunum í öllum verðlaunaþrepum á sýningunni 1911 en gert var á sýningunni 

1883. Óljóst er í raun hverrar gerðar tóvaran var sem hlaut verðlaun. Sem fyrr segir þarf 

að hafa í huga að vélvæðing í ullariðnaði var hafin og jafnframt að nýjar aðferðir við að 

vinna úr ullargarni voru að ryðja sér til rúms. Sjónarmið dómnefndar virðist að öðru leyti 

einfaldlega hafa verið það að úthluta verðlaunum sem jafnast til kvenna og karla. 

Umsagnir blaða um iðnsýninguna 1911 í heild voru afar jákvæðar. Framlagið frá 

kaupstöðum þótti að vísu yfirgnæfandi en blöð voru sammála um að sýningin sannaði að 

þjóðin væri á framfarabraut. Ítarlegasta umfjöllun blaða fékk það af sýningargripum sem 

var skrautlegt og sérkennilegt á einhvern hátt.27 Í Kvennablaðinu segir að konurnar hafi átt 

aðalþáttinni í sýningunni og ef sá hluti hefði verið dreginn frá hefði ekki þurft að eyða 

mörgum herbergjum undir framlag frá karlmönnum. Ekki var framlag kvennanna rætt 

rækilega en vel látið af því þar sem á það var minnst. Í Kvennablaðinu kemur einnig fram 

að lítið hafi verið af því sem telja mátti  en ekki var rætt nánar um 

þýðingu þess atriðis í blaðinu. En skilja má að höfundi finnist eftirsjá af heimaunnu 

hlutunum og gegnrýnisvert að öll vinna sé nú keypt frá útlöndum 28  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Ingólfur IX, 1. nóv. 1911, bls. 175 176. 
26 Vísir II, 16. ágúst 1911, bls. 21 22 og 18. ágúst 1911, bls. [26];; Ingólfur IX, 15. ágúst 1911, bls. 130 131.  
27 Ingólfur IX, 11. júlí 1911, bls. 110 og 18. júlí 1911, bls. 113 114;; Vísir II, 21. júní 1911, bls. 89 90;; Ísafold 
XXXVIII, 24. júní 1911, bls. 162. 
28 Kvennablaðið XVII, 23. sept. 1911, bls. 66.  
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Samantekt 

Íslenskar konur stigu djarflega fram á vettvang iðnsýninganna. Litið var á þátttöku þeirra 

sem sjálfsagða ef ekki nauðsynlega forsendu góðrar aðsóknar. Hefðbundin innivinna 

íslenska sveitasamfélagsins  ullarvinna  var, sem vænta mátti, hluti af framlagi kvenna 

á sýningunum 1883 og 1911 en venjubundin tóvara/verslunarvara: vaðmál, vettlingar og 

sokkar myndaði á hvorugri sýningunni afgerandi meirihluta þeirra gripa sem konur lögðu 

fram. Konurnar lögðu ekki áherslu á fyrirmyndir að umbótum á hefðbundinni 

verslunarvöru íslenska sveitasamfélagsins en þær sýndu á hinn bóginn vandaða prjónaða 

gripi og ofna dúka sem ætlað var til sparifata. Jafnframt lögðu þær fram talsvert af 

skreyttum gripum. Framlagi kvennanna var öðru fremur ætlað vísa veginn til umbóta á 

fatnaði og heimilum og ekki síst stuðla að því að prýða og punta heimilin  vísa veginn 

til borgaralegra lifnaðarhátta. Línur í þessari stefnu voru skýrari í iðnsýningunni 1911 en 

sýningunni árið 1883. Viðbrögð dómnefnda og blaða við gripunum sem konurnar lögðu 

fram á sýningunum 1883 og 1911 gefa ekki tilefni til að álykta að framlag þeirra hafi 

kveikt umræðu um táknrænt hlutverk handverks íslenska sveitasamfélagsins. 

Þjóðernislega táknrænt hlutverk þess var ekki til umræðu. Framlagi kvenna á sýningunum 

1883 og 1911 var ekki ætlað að vekja slíka umræðu. Því var fyrst og fremst ætlað að 

stuðla að nútímalegri heimilisháttum en tíðkast höfðu til þess tíma í íslenska 

sveitasamfélaginu. Framlag þeirra endurspeglaði á sinn hátt íslenskt samfélag eins og það 

var um það leyti sem sýningunum var komið upp. Árið 1883 birti það mynd af 

sveitasamfélagi sem var að víkja. Árið 1911 varpaði framlag kvennanna upp mynd af 

borgarsamfélagi í mótun.  
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Sögusýn(ingar) 

Eggert Þór Bernharðsson 

 

 

Um og upp úr síðari heimsstyrjöld komst víða skriður á minjasöfnun þegar hraði 

þjóðlífsbreytinga var orðinn mikill. Óttast var að eins konar rof væri að verða í íslenskri 

menningu og nauðsynlegt að „bjarga gamla samfélaginu“. Sú menning sem fólk þekkti og hafði 

drukkið í sig með móðurmjólkinni virtist í hættu og tengslin við fortíðina að bresta. Talin var þörf 

á að vernda hina þjóðlegu menningu sveitanna. Á tímum mikilla breytinga í lífi þjóðarinnar var 

talin þörf á að varðveita hið liðna og mynda tengsl milli fortíðar, samtíðar og framtíðar og ýmis 

byggðasöfn litu dagsins ljós. Eða eins og Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður komst að orði 

árið 2002: „Mörg byggðasöfn voru stofnuð á 20. öld, aðallega til þess að varðveita 

bændamenninguna.“ Og þjóðminjavörður benti á að einkennið á sýningum hefðbundinna 

byggðasafna hafi verið „að allt safnið var til sýnis, nokkurs konar opin geymsla.“ Nú er öldin 

önnur enda mikið vatn runnið til sjávar í sýningagerð og „hugmyndir um byggðasöfn og 

safnmenningu ... breyst mikið og er nú lögð mun meiri áhersla á að velja úr einstaka hluti til 

sýningar og hanna sýningar þannig að þær endurspegli sögu og sérkenni viðkomandi svæðis,“ 

ritaði þjóðminjavörður.1  

Áður voru byggðasöfnin nánast einu minjasöfnin en á síðustu tveimur áratugum hafa 

komið til sögunnar söfn, setur, safnvísar og sérsýningar af ólíku tagi og er fjöldi þeirra í landinu 

farinn að nálgast tvö hundruð en vitaskuld getur verið álitamál hvað beri að kalla setur eða 

sýningu.2 Alltént er þó ljóst að áhugi á miðlun sögu á hvers kyns sýningum vítt og breitt um 

landið er mikill. Hins vegar hefur ekki nema hluti þessarar starfsemi fallið að fullu undir safnalög. 

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir safnstjóri komst svo að orði í Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar 

árið 2008: „Auk þriggja höfuðsafna og örfárra ríkisrekinna safna eru innan við 40 söfn starfandi 

sem uppfylla skilyrði safnalaga nr. 106/2001 og sinna öllum grunnþáttum safnastarfsins.“3 Rétt er 

að benda á að ný safnalög tóku gildi 1. janúar 2013 og þau munu hafa áhrif á samband safna og 

setra þótt enn sé óljóst hver þau verða þegar þetta er skrifað.4 

Sagan á sýningum er vissulega vinsæl. Það sýna aðsóknartölur að byggðasöfnum og 

söguminjasöfnum eins og þær birtast hjá Hagstofu Íslands en þótt þar sé notað orðið 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Morgunblaðið 14. júlí 2002, bls. 8. („Söfn eru byggðum mikilvæg.“) 
2 Sjá yfirlit um söfn, setur og sýningar: Vef. Safnaráð. Vefslóð: safnarad.is � söfn.is.  – Safnabókin 2011. Söfn, setur, 
sýningar, höfuðkirkjur og þjóðgarðar. ([Reykjavík] 2011). 
3 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir: „Menningararfur með strípur. Varðveisla eða miðlun?“ Ritið 8:1 (2008), bls. 10. 
4 Vef. Safnalög 2011 nr. 141 28. september. Vefslóð: http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.141.html. 
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„söguminjasafn“ er ljóst að ýmis setur og sögusýningar falla þar undir í talningunni.5 Á fimmtán 

ára tímabili, 1995 til 2010, fjölgaði gestum úr liðlega 260 þúsund í um 800 þúsund á landinu. 

 

 
SÖGUMINJA- OG BYGGÐASÖFN Á ÍSLANDI: GESTIR 1995–2010 

 
 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 

Alls 261.734 270.595 264.780 357.590 478.163 619.777 712.295 817.836 787.534 

Höfuðborgarsvæðið 88.024 86.446 71.586 111.016 136.973 245.347 268.775 327.036 318.650 

Vesturland 18.405 21.399 28.078 43.854 56.924 57.545 79.354 66.044 54.118 

Vestfirðir 18.470 18.960 22.123 28.553 39.180 34.356 32.309 37.584 37.000 

Norðurland vestra 49.177 49.263 45.391 45.293 64.192 55.440 56.887 71.905 75.954 

Norðurland eystra 35.798 32.287 35.515 39.898 55.805 58.081 82.172 81.531 86.033 

Austurland 10.307 13.035 12.409 23.533 39.775 35.749 24.191 34.519 30.032 

Suðurland 30.553 44.795 45.668 62.897 66.076 88.758 111.542 122.269 114.064 

Suðurnes 11.000 4.408 4.010 2.546 19.238 44.501 57.065 76.948 71.683 

 
Heimildir: Vef. Hagstofa Íslands. Vefslóð: http://www.hagstofa.is/13. Fjölmiðlun og menning  Söfn  Gestir safna og 
skyldrar starfsemi eftir tegund og landsvæði 1995–2010  1. dálkur, söguminjasöfn. 2. dálkur, viðkomandi ár. 3. dálkur, 
gestir. 4. dálkur, alls og viðkomandi landsvæði. – Hagstofa Íslands. Vefslóð: http://www.hagstofa.is/  13. Fjölmiðlun 
og menning  Söfn  Gestir safna og skyldrar starfsemi eftir tegund og landsvæði 1995–2010  1. dálkur, byggðasöfn. 2. 
dálkur, viðkomandi ár. 3. dálkur, gestir. 4. dálkur, alls og viðkomandi landsvæði. – Tölur fyrir byggðasöfn og 
söguminjasöfn eru síðan lagðar saman. Rétt er að taka fram að árið 2005 var fyrsta heila árið sem Þjóðminjasafnið 
var opið eftir viðamiklar viðgerðir og breytingar en það hafði þá verið lokað frá 1998. 
Athugasemd á vef Hagstofu Íslands: „Eingöngu söfn sem veita upplýsingar um gestafjölda. Ásamt undirsöfnum, 
vísindamiðstöðvum, fræðasetrum og föstum sýningum opnum almenningi. Fjöldi safna vísar til sýningarstaða þar 
sem fjöldi gesta er talinn, en ekki safna sem rekstrar- eða stjórnsýslueininga. … Áætlaðar tölur að hluta. … 
[Söguminjasöfn:] Muna- og minjasöfn, þar á meðal Þjóðminjasafn Íslands, önnur en byggðasöfn.“  
 
 
Þetta er drjúgur hópur og niðurstöður kannana frá árunum 2000 til 2011 sem birtar eru á vef 

Ferðamálastofu sýna að allt að 40% ferðamanna sækja söfn eða setur á ferðum sínum um landið 

eða til Íslands.6  

Sennilega á það sinn þátt í því hve gestum á sögusöfnum, setrum og sýningum hefur 

fjölgað að talsverðar breytingar hafa orðið þar í framsetningu. Raunar má segja að eins konar 

vakning hafi orðið í safna- og sýningastarfi á síðustu tíu til fimmtán árum. Aðstandendur safna og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Þetta kom fram í samtali höfundar við Ragnar Karlsson í mennta- og menningarmáladeild Hagstofu Íslands. 
6 Sjá um ferðavenjur Íslendinga og erlendra ferðamanna á árunum 2000 til 2011. Vef. Ferðamálastofa. Vefslóð fyrir 
innlenda ferðamenn: http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/789. Vefslóð fyrir erlenda ferðamenn: 
http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/788. 
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þeir sem standa að sögusýningum hafa með ýmsu móti reynt að koma betur til móts við gesti 

sína. Dæmi um þetta er að finna í öllum landshlutum og margvíslegar nýjungar í framsetningu 

hafa litið dagsins ljós.  

 

HVERT STEFNUM VIÐ? 

Fjölbreytt og fagleg framsetning skiptir máli því „minjasöfn og alls kyns sýningagerð er 

vettvangur sem í sífellt auknum mæli miðlar ólíkum þáttum sögunnar til almennings“, ritaði 

Guðbrandur Benediktsson safna- og sagnfræðingur í tímaritið Sögu vorið 2005. Og hann bætti við: 

„Slík söfn og sýningar eru þar að auki að verða mikilvægari starfsvettvangur sagnfræðinga og 

fjölmargra annarra fræðimanna og sífellt auknar kröfur eru gerðar um fagleg og fræðileg 

vinnubrögð.“7 Taka má undir með Guðbrandi um mikilvægi sögusýninga hvort heldur er á 

söfnum eða setrum og undanfarinn áratug hef ég sem sagnfræðingur lagt talsverða áherslu á 

rannsóknir á miðlun á þeim vettvangi. Fyrst og fremst hef ég beint sjónum að miðlunaraðferðum, 

forminu, en á undanförnum árum hefur sú sögusýn sem birtist á íslenskum sýningum í auknum 

mæli komið inn í þessar rannsóknir þótt enn sé langt í land. Ég hef þó sérstaklega verið 

upptekinn af 20. öldinni í minni umfjöllun um sögusýningar og þeirri sýn sem þar birtist, ekki síst 

tímabilinu eftir 1940 og þá einkum þéttbýlisþróuninni enda það sögusvið sem ég þekki einna 

best.8  

Haustið 2005 var haldin árleg landsráðstefna safnafólks á Siglufirði, nefnist farskóli, en 

þar var horft til framtíðar og spurt: „Hvert stefnum við?“ Að mörgu leyti var þetta 

tímamótaráðstefna, hópar störfuðu að tilteknum málaflokkum, veltu fyrir sér stöðunni og hvað 

einkenndi viðkomandi svið. Hópurinn sem fjallaði um sýningar og miðlun komst að ýmsum 

athyglisverðum niðurstöðum í sínu stöðumati og í samhengi við umræðuefnið hér er vert að 

staldra við tvo liði af átta. Annars vegar segir: „Sögusýn á íslenskum söfnum er frekar 

hefðbundin. Gamla sveitasamfélagið er stundum of ráðandi og sérhæfing mætti vera meiri.“9 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Guðbrandur Benediktsson, „Þjóð, minjar og safn. Fræðimenn rýna í grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands“, Saga 
43:1 (2005), bls. 157. 
8 Höfundur hefur haldið fjölda erinda og fyrirlestra um efnið en einnig skrifað eftirfarandi greinar: „Miðlun sögu á 
sýningum. Safna- og sýningaferð um Ísland 2002-2003.“ Saga 41:2 (2003), bls. 15–66. - „Tækni – stríð – ís. 
Stakkaskipti á Seyðisfirði, Reyðarfirði og Hornafirði.“ Saga 43:2 (2005), bls. 167–180. - „Sögusýningar – 
Söguslóðir.“ Sjöunda landsbyggðarráðstefna Sagnfræðingafélags Íslands og Félags þjóðfræðinga á Íslandi. Haldin á Eiðum 3.–5. júní 
2005. Rástefnurit. Fylgirit Múlaþings. (Egilsstaðir 2006), bls. 89–94. - „Sagan til sýnis: Ólíkar miðlunarleiðir.“ Þriðja 
íslenska söguþingið 18.–21. maí 2006. Ráðstefnurit. Ritstjórar Benedikt Eyþórsson og Hrafnkell Lárusson. (Reykjavík 
2007), bls. 97–102. - „Ferð til fortíðar. Sögusýningar á Íslandi.“ Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun. Ritstjórar 
Guðbrandur Benediktsson og Guðni Th. Jóhannesson. (Reykjavík 2008), bls. 146–160. - „Borgarbylting á 20. öld. 
Þéttbýlisþróun og sögusýningar.“ Heimtur. Ritgerðir til heiðurs Gunnari Karlssyni sjötugum. Ritstjórar Guðmundur Jónsson, 
Helgi Skúli Kjartansson og Vésteinn Ólason. (Reykjavík 2009), bls. 122–135. - „Gripirnir í öndvegi. Sambúð manns 
og náttúru í Þingeyjarsýslum í 100 ár á sýningu.“ Saga 47:2 (2010), 219–228. 
9 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Hvert stefnum við? Skýrsla farskólanefndar um Farskóla Félags íslenskra safna og 
safnmanna á Siglufirði dagana 21.-23. september þar sem fjallað var um framtíð safna, bls. 19. Vefslóð: 
http://www.safnmenn.is/  Farskóli  Farskóli 2005  Skýrsla farskólanefndar 2005. 
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Engin útlistun fylgir þessu. Hins vegar er ljóst að sögusýn á íslenskum sýningum þarfnast aukinna 

rannsókna og greiningar. Mér vitanlega hefur lítið verið fjallað um þennan þátt sýningastarfsins 

hér á landi en það er mikilvægt.  

Hin niðurstaða fyrrnefnds vinnuhóps sem vert er að vekja athygli á í sambandi við 

umræðuefnið hér er svohljóðandi: „Söfnin þykja of einsleit. Oft er eins og það megi ekki falla 

neinn blettur fortíðina.“10 Ekki er þetta skýrt nánar en þegar ýmsar sögusýningar eru skoðaðar fær 

gestur stundum á tilfinninguna að allt hafi verið svo gott „í gamla daga“ og svo virðist sem það 

geti stundum tekið tíma fyrir nýjar rannsóknir utan safnanna að skila sér inn í sýningar. 

Haustið 2011 var farskóli safnafólks haldinn í Varmahlíð í Skagafirði og var með svipuðu 

sniði og sá á Siglufirði 2005. Þemað var samstarf en meginspurningar voru líkt og fyrr, þ.e. hver 

er staðan nú og hvert stefnum við? Málefnahópurinn sem fjallaði um sýningar og miðlun mat 

stöðuna í þeim málaflokki með ýmsum hætti og sagði meðal annars: „Söfnin eru enn frekar 

íhaldssöm hvað varðar framsetningu.“11 Miðað við samhengið virðist einkum átt við sögusýnina, 

enda spurt hvort sögusýnin hafi breyst frá því málið var rætt á Siglufirði 2005. Þetta er þó ekki 

skýrt  nánar í drögum að skýrslu sem birt var á vefsvæði Félags íslenskra safna og safnmanna. 

Þegar vinnuhópurinn spyr um markmið og leiðir og hvert sé stefnt er svarið eftirfarandi: 

 

- að söfnin verði djarfari!  

- söfn taki afstöðu en séu ekki alltaf hlutlaus, 

- söfn leiti til utanaðkomandi aðila um gerð sýninga, sem þá verði höfundarverk á ábyrgð 

viðkomandi. Slíkt fyrirkomulag þyrfti að vera augljóst og vel kynnt,  

- söfn fjalli um málefni sem brenna á samtímanum.12  

 

Af þessu að dæma vill safnafólk augljóslega taka stærri skref í þá átt að skerpa sögusýnina og vera 

einnig með áleitnar og ögrandi sýningar. Taka afstöðu. 

 

VETTVANGUR ÓLÍKRA SJÓNARMIÐA 

Væri kannski hægt að skerpa sögusýnina um leið og farnar væru nýjar leiðir í framsetningu? Velja 

t.d. fáa gripi og vinna út frá þeim, segja sögu í kringum þá? Ýmsar nálgunarleiðir bjóðast. Ég setti 

m.a. fram á prenti fyrir nokkrum árum hugmynd að sýningu þar sem fleiri en einn fræðimaður 

fjallaði um sama efnið. Þannig fengi hver sitt rými til að búa til „sinn heim“ með ólíkum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Hvert stefnum við?, bls. 19. 
11 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf. Skýrsla farskólanefndar um Farskóla Félags Íslenskra safna og 
safnmanna Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði dagana 5.–7. október 2011. Drög – 7. nóvember 2011 – GB/SS, 
[bls. 9]. Vefslóð: http://www.safnmenn.is/ � Fréttir � Drög að skýrslu farskólastjórnar 2011. 
12 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf, [bls. 9]. 
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aðferðum og koma með sína sýn á efnið. Með þessu móti væri hugsanlega hægt að hrista aðeins 

upp í gestum ef vilji er til þess.13 Eða að sami maður fjallaði um sama efni út frá ólíkum 

sjónarhólum og tilgátum/kenningum? Önnur leið væri t.d. að nýta sumarsýningar að einhverju 

leyti í þessum tilgangi. Ég hef áður bent á mikilvægi þess að auka sýningaveltu á sögusöfnum, 

setja upp litlar og frekar ódýrar sýningar sem stæðu aðeins í nokkra mánuði en ekki nokkur sumur 

eða ár.14 Þór Magnússon fyrrverandi þjóðminjavörður hefur einnig talað fyrir smásýningum og 

komst svo að orði á póstlista safnmanna 30. maí 2012: „Ég hafði stundum á orði: Færri söfn, 

fleiri fróðlegar og skemmtilegar smásýningar safna á viðkomustöðum fólks.“15 Er ekki tilvalið að 

nýta smásýningar af þessu tagi í einhverjum mæli fyrir meira ögrandi sögusýningar og áleitnar og 

tefla í auknum mæli fram andstæðum sjónarmiðum? Reyndar segir í nýrri Safnastefnu á sviði 

þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014 að mikilvægt sé „að söfn beiti faglegum aðferðum við túlkun 

og miðlun á heimildum og séu vettvangur ólíkra sjónarmiða.“16 

En kannski er ekkert auðvelt að eiga við sérsýningar af þessu tagi eða endurnýja 

grunnsýningar? Ef til vill hefur fáliðað starfsfólk safnanna lítil tök á að endurnýja efni sýninga jafn 

ört og það vill? Og krafan um stutta texta getur gert það að verkum að einfalda verði þá 

samfélagsmynd sem dregin er upp. Stuttur texti dregur líka úr mögulegum tengingum við 

þjóðarsögu eða almenna sögu. Auk þess virðist hann geta haft þau áhrif að fremur lítið fari fyrir 

skýringum, tilgátum og greiningu í sögutextum. Miklu fremur virðist sem reynt sé að nálgast efni 

á lýsandi hátt. Reyndar virðist líka sem eins konar þjóðháttalýsingar eigi upp á pallborðið. Einnig 

lýsingar á vinnubrögðum og verklagi. Ein leið til að auka við það efni sem gestum stendur til 

boða er að bjóða reglulega upp á lifandi leiðsögn, þar sem völ er á gagnvirkni og jafnvel 

skoðanaskiptum, eða tæknilegar hljóðleiðsagnir. Þessar aðferðir hafa í auknum mæli verið að 

ryðja sér til rúms síðustu ár. Þá hefur færst í vöxt að setja fram ítarefni í bæklingum, á vef eða 

með margmiðlun af ýmsu tagi á sýningum og ný farsímatækni opnar ýmsa möguleika fyrir 

aukaefni með svokölluðum QR-kóða eða Quick Response Code. Þannig ætti að vera hægt með 

ýmsu móti koma viðbótarefni til skila fyrir þá sem á því hafa áhuga. 

Þar sem nýjar grunnsýningar hafa litið dagsins ljós á seinni árum hefur gefist færi á að 

endurskoða framsetningu efnis, bæði inntak þess og umgjörð. Sem dæmi má nefna Húsavík 2010, 

Egilsstaði 2006, Þjóðminjasafnið 2004, og Akureyri um aldamótin 2000. Þegar litið er sérstaklega 

til þess sögusviðs sem stendur mér nærri, þ.e. þéttbýlisþróunarinnar og breytinguna úr 

sveitasamfélagi í þéttbýlisþjóðfélag, er myndin hins vegar brotakennd sem reynt er að draga upp. 

Enn skortir nokkuð á markvissa umfjöllun um þennan þátt sögunnar á sýningum safna sem hægt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Eggert Þór Bernharðsson, „Ferð til fortíðar“, bls. 154. 
14 Eggert Þór Bernharðsson, „Ferð til fortíðar“, bls. 155. 
15 Tölvubréf. Þór Magnússon, Til umhugsunar. safnmenn@safnmenn.is 30. maí 2012. 
16 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014. Skýrslur Þjóðminjasafns Íslands 2011, (Reykjavík 2011), bls. 12. 
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er að kalla „þéttbýlis-byggðasöfn“ og það virðist vera tilviljanakennt hvað sagt er um þróunina.17 

Ef til vill tengist þetta því sem stundum er vísað til og kallað er „staðbundin saga“, það er að 

byggðasöfnin eigi fyrst og fremst að sinna því sem gerst hefur í næsta umhverfi þeirra eða 

starfssvæði. Vissulega er það mikilvægt en sú spurning vaknar hvort ekki beri að setja þróun 

viðkomandi byggðarlags betur í samhengi við almenna þjóðfélagsþróun. Jafnvel er hægt að tengja 

einstaka gripi á markvissari hátt við byggðabreytingar í stað þess að skýra nánast einungis hvernig 

þeir voru notaðir. 

 

STARFSSVÆÐI SAFNA 

Hér er að hluta til komið að samtímasögunni í tengslum við starfssvæði safna. Í ritinu Safnastefna á 

sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003–2008 segir á einum stað: 

 

Núverandi starfssvæði safnanna kunna að vera heppilegar stærðir ef afmarka á söfnun 

einstakra menningarsviða eða söfnunarflokka við nokkrar „eyjar“ eða „sneiðmyndir“ í 

samfélaginu, sem ætla má að séu einkennandi með tilliti til ólíkra fræðilegra vídda. Ástæðan er 

sú að starfshættir og mannlíf síðustu áratuga er fremur einsleit. Ætla má að verkmenning, er 

t.d. tengist sjávarútvegi samtímans, sé mjög svipuð í flestum byggðarlögum og þar með aðrir 

menningarþættir og -munstur er henni fylgja. Trúlega er því ekki ástæða til að rannsaka nema 

tvo til þrjá staði á landinu í þessu skyni. Hins ber að gæta að um allt land er sterkur vilji fyrir að 

varðveita minjar um sögu viðkomandi byggðarlags …18 

 

Kannski er ekki við öðru að búast en að fyrirbæri sem nær til allra landshluta eins og 

þéttbýlisþróun, sem fella má undir samtímasögu, hafi ekki komist í nægilegum mæli inn á sýningar 

byggðasafna ef það viðhorf hefur ríkt að „starfshættir og mannlíf síðustu áratuga er fremur 

einsleit“? Í nýrri Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 hefur þessi texti verið felldur 

út og þannig má ætla að ýtt sé undir að tengingar og umfjöllun verði víðari en hingað til. Og í 

samhengi við þetta má ætla að þéttbýlisþróuninni verði gert hærra undir höfði og raunar virðist 

samtíminn kominn á dagskrá fyrir alvöru með aukinni áherslu á samtímasöfnun, sem er vissulega 

af hinu góða en árið 2012 voru t.d. opnaðar sýningar sem byggja á samtímavarðveisluaðferðum.19 

 Mikilvægt er að söguleg langtímaþróun eigi sér vettvang á sögusýningum en ekki einungs 

stutt tímabil eða á stundum þröngt efni úr nærumhverfi. Í þessu sambandi verður þó að hafa í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Sbr. Eggert Þór Bernharðsson, „Borgarbylting á 20. öld. Þéttbýlisþróun og sögusýningar“, bls. 122–135. 
18 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008 ([Reykjavík] 2003), bls. 16. 
19 Hér má benda á tvær sýningar sem voru opnaðar í Minjasafni Reykjavíkur, Árbæjarsafni 1. júní 2012: Lög unga 
fólksins. Hvernig er líf ungs fólks árið 2012? og Ekki snerta jörðina – Leikir 10 ára barna. Sjá um þær: Vef. Minjasafn 
Reykjavíkur. Vefslóð: minjasafnreykjavikur.is � Árbæjarsafn � Sýningar.  



76

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
	  

7	  
	  

huga að samkvæmt 5. grein þjóðminjalaga ber hverju byggðasafni „að leggja áherslu á söfnun og 

sýningu muna sem telja má einkennandi eða hafa sögulegt gildi fyrir hlutaðeigandi byggðarlag eða 

landsfjórðung.“20 En þarf ekki að huga nánar að því hvaða samhengi gestur fær í þróunarlínur? Er 

of oft verið að fjalla um afar afmarkaða þætti? En kannski ætti Þjóðminjasafnið að sinna 

þéttbýlismynduninni í landinu almennt? Gunnar Karlsson prófessor emeritus orðaði hugsanlegar 

ástæður þess í bréfi til mín: „Í byggðarlagi sem hefði misst fólk er slíkt of dapurlegt, í byggðarlagi 

sem hefði bætt við sig kannski of yfirlætislegt. Þetta er svo viðkvæmt efni.“21 Ætli þetta eigi við 

um fleiri efnissvið? 

 

RANNSÓKNIR OG MIÐLUN 

Getur verið að ákveðnar skilgreiningar í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010 til 

2014, sem og viðmið og ábendingar sem settar eru þar fram, geti haft áhrif á sögusýn og afstöðu 

og þar með framsetningu eða birtingarmynd sögunnar á sýningum? Þar sem fjallað er um 

samhengi safnastarfs segir m.a.: „Miðlun getur ekki átt sér stað nema í samhengi við safnkost, 

vönduð skráning er undirstaða rannsókna, sem eru síðan grundvöllur miðlunar. Rannsóknir eru 

nátengdar skráningu og miðlun sem þurfa að taka mið af varðveislu.“22 Og í kafla um miðlun 

segir m.a.: „Sýningar eru sá vettvangur sem söfn nýta sér mest til að miðla menningararfinum til 

almennings. Hvatt er til þess að sýningar safna byggi á niðurstöðum rannsókna. Sýning getur 

verið þáttur í rannsókn, eða leitt til frekari rannsókna.“23 Og í kafla um rannsóknir segir m.a.:  

 

Rannsóknaráfanga lýkur oft með túlkun efnisins, hvort sem það er í formi sýningar, ritverks 

eða annarri miðlun … Rannsóknir eru forsenda söfnunar og miðlunar upplýsinga um safnkost 

og menningararf. … Sýningar, vefmiðlun, fyrirlestrar og útgáfa eru helstu birtingarmyndir 

rannsókna á söfnum. Þessi miðlun er m.a. framlag til fræðasamfélagsins og gefur tækifæri til að 

koma á framfæri þeim niðurstöðum sem rannsóknavinna hefur skilað við undirbúning 

sýninga.24 

 

Áherslan á tengsl rannsókna og sýninga er áréttuð í niðurstöðum vinnuhóps sem fjallaði um 

rannsóknir á landsfundi safnafólks haustið 2011 en þar segir m.a.: „Mikilvægt er að hafa í huga að 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Vef. Þjóðminjalög 2001 nr. 107 31. maí. Vefslóð: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001107.html. 
21 Tölvubréf. Til höfundar frá Gunnari Karlssyni, dags. 12. október 2009. 
22 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 10. 
23 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 12. 
24 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 17. 
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sýningar eru aðal miðlunartæki safna og allar rannsóknir starfsmanna safna ættu að enda með 

sýningu.“25 

 En hvernig skila rannsóknir þess hluta „fræðasamfélagsins“ sem er utan safnanna sér inn í 

sögusýningarnar? Þar virðist ganga fremur hægt, t.d. verður sá sem farið hefur um landið á 

síðustu árum ekki víða var við hina svokölluðu „söguendurskoðun“ sem fór að bera á meðal 

íslenskra sagnfræðinga á níunda áratug 20. aldar. Og kenningar eða tilgátur um þjóðfélags- eða 

héraðsþróun virðast sjaldnast undirliggjandi í framsetningu efnis. Þá ber ekki mikið á því að stillt 

sé upp ólíkum sjónarmiðum um einstaka efnisþætti. Getur verið að rannsóknaáherslur inni á 

söfnum miðist um of við einstaka gripi eða gripaflokka? Hefur það síðan ef til vill þau áhrif að 

sögusýnin verður á tíðum fullþröng og afstöðuleysi of einkennandi? Og er þá farið að kallast að 

einhverju leyti á við það sem birtist í landsfundaniðurstöðum Félags íslenskra safna og safnmanna 

frá árunum 2005 og 2011 og safnafólkið sjálft virðist óánægt með eins og hér hefur komið fram 

með þeirra eigin orðum?  

 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf, bls. 12. 
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Mæðradauði á Íslandi 1760-1859. 

Erla Doris Halldórsdóttir og Þórunn Guðmundsdóttir 

 

 

Í lok sumars árið 2011 lést á Íslandi ung kona, 36 ára að aldri vegna barnsburðar. Lát ungu 

konunnar vakti gríðarlega mikla samúð hér á landi. Hún gekk með tvíbura, tvær stúlkur. Þessi 

sorglegi atburður ýtti úr vör hugmynd okkar um að skrá dánartíðni þeirra kvenna sem létust af 

völdum barnsburðar á Íslandi á liðnum öldum.  

Við rannsökuðum nokkrar sóknir í Sunnlendingafjórðungi þar sem bjuggu um 15.000 

manns og Vestfirðingafjórðungi þar sem bjuggu um 12.000 manns.1 Það er engin tilviljun að árið 

1760 er upphafsár rannsóknar okkar en það ár var Bjarni Pálsson skipaður fyrsti landlæknir á 

Íslandi. Í skipunarbréfi hans koma sjónarmið mannúðar og samhjálpar vel fram og áhrif 

upplýsingarinnar leyna sér ekki. Þessum eina lærða lækni á Íslandi voru lagðar á herðar margar og 

miklar skyldur og í skipunarbréfi hans eru þær taldar upp í 20 liðum. Meðal þess sem honum bar 

að gera var að fræða starfandi ljósmæður um nýjungar eins og að snúa barni í móðurkviði fyrir 

fæðingu svo kollurinn vísi niður (vending), úrtöku fylgjunnar með berum höndum og hann átti að 

mennta nýjar ljósmæður.2 Fyrir tíma Bjarna Pálssonar í embætti landlæknis var ljósmæðrafræðsla á 

vegum kirkjunnar og í höndum presta. Sóknarprestar og meðhjálparar áttu samkvæmt tilskipun 

um hjónabönd frá 1746 að velja eina eða fleiri guðhræddar og skynsamar konur til að sinna 

ljósmæðrastörfum og átti fjöldi þeirra að fara eftir stærð sóknarinnar.3 Í Dominicale, helgisiðabók 

sem var prentuð á Hólum í Hjaltadal árið 1750 kemur fram hvað verðandi ljósmæður þurftu að 

tileinka sér áður en þær tóku formlega við starfinu.4 Lögin sem helgisiðabókin, Dominicale byggir á 

tóku gildi á Íslandi árið 1686.5 Þrátt fyrir að menntun ljósmæðra yrði eitt af embættisverkum 

Bjarna Pálssonar landlæknis, þá voru ekki ákvæði í lögum um lengd námstíma og því var námið í 

upphafi mismunandi langt en stóð sjaldan lengur en einn mánuð og var oft aðeins fáeinir dagar 

fyrir próf.6 Tilgangurinn með því að mennta ljósmæð

Íslandi mættu verða góðum og upplýstum ljósmæðrum aðnjótandi, mörgum mannslífum til 

og veita þeim tilhlýðilega kennslu í ljósmóðurlist og vísindum.7 Þrátt fyrir áform um að mennta 

ljósmæður fóru mjög fáar konur í nám til landlæknis. Lokaár rannsóknar okkar er árið 1859. Á 
                                                                                                                          
1 Hagskinna, ritstjórar: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, bls. 64-74.  
2 Lovsamling for Island, III. bindi, Kaupmannahöfn 1854, bls. 409, 415. 
3 Lovsamling for Island, II. bindi, Kaupmannahöfn 1853, bls. 604-605. 
4 Dominicale, Hólar 1750, bls. Q3-Q6. 
5 Dominicale, Skálholti 1686. 
6 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771. Bréf  9. janúar 1766. 
7 Lovsamling for Island, III. bindi, bls. 415. 
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þessum 100 árum voru tekin skref til framfara í heilbrigðismálum og skýrslugerð um hagi og 

heilsu landsmanna var orðin nákvæmari.  

 Við þökkum Jóni Torfasyni sérfræðingi í Þjóðskjalasafni Íslands kærlega fyrir yfirlestur 

og ábendingar. Þá þökkum við dr. Margréti Vilborgu Bjarnadóttur fyrir aðstoð við enskan útdrátt. 

Bestu þakkir fá einnig þær Kristrún Halla Helgadóttir og Svava G. Sigurðardóttir hjá 

Íslendingabók. 

 

Aðferðafræði og heimildir 

Til að afla upplýsinga um mæðradauða á þeim tíma sem hér er til rannsóknar eru 

prestsþjónustubækur nánast einu heimildirnar en dánarorsök er þó alls ekki alltaf skráð. Það er 

stundum efast um nákvæmni dánarorsaka eins og þær eru skráðar í prestsþjónustubókum en það 

verður að telja að þegar þunguð kona lést í fæðingu eða skömmu eftir að hafa alið barn þá sé sú 

dánarorsök rétt skráð.  

Í þeim prestsþjónustubókum þar sem dánarorsakir eru ekki skráðar notum við þá aðferð 

að ef kona á aldrinum 15-49 ára lést þá skoðuðum við skírnir í sömu sókn mánuði fyrir andlát 

viðkomandi konu og bárum nafn móður barnsins sem skírt var og heimili saman við nafn og 

heimili þeirrar konu sem lést.  

Sem dæmi um nákvæma skráningu dánarorsakar er andlát húsfreyjunnar, Brótesu 

Torfadóttur sem bjó í Austur-Barðastrandasýslu og lést af barnsförum á heimili sínu, í Hagakoti 

3. maí árið 1816.8 Þær konur sem eru skráðar eins og Brótesa sáluga er auðvelt að finna en að 

öllum líkindum lést Brótesa áður en hún fæddi barnið því hvorki finnst skírnarskráning né 

skráning andvana fædds barns.9 

Um heimildir okkar, prestsþjónustubækurnar er það að segja að það vantar mikið uppá að 

til séu prestsþjónustubækur úr öllum sóknum fram til ársins 1784. Frá árinu 1785 má segja að 

hægt sé að ná í samfelldar upplýsingar um fæðingar og dauðsföll. Við vitum að í þessari rannsókn 

eru vanskráningar á konum sem létust vegna barnsburðar á 18. öld. Það staðfestir bréf Jóns 

Sveinssonar landlæknis þegar hann skráði í bréfabók sína árið 1786, að hann hefði frétt af tveimur 

konum sem létust af völdum barnsburðar. Önnur var búsett í Mosfellssveit en hin í Hafnarfirði.10 

Engar upplýsingar er að finna um þessar látnu konur í prestsþjónustubókum viðkomandi sókna. 

Skráningar frá ljósmæðrum eru ekki til á þessum tímabili rannsóknarinnar 1760-1859 en 

einstaka skráningar eru þó til um andavana fædd börn. Til er yfirlit um andvana fædd börn frá 

                                                                                                                          
8 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/ 5. Prestþjónustubók 1817-1840. 
9 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
10 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Bréfabók landlæknis 1780-1793, bls. 35. 
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árinu 1824, tekið saman af landlækni. Læknar á Íslandi sendu inn ársskýrslur til landlæknis frá og 

með árinu 1804 og í þeim áttu þeir að svara því hve margar konur hefðu látist af barnsförum.11 

Skemmst er frá því að segja að þessar ársskýrslur, sérstaklega framan af 19. öld gefa nánast engar 

eða mjög litlar upplýsingar um dauðsföll af völdum barnsburðar, þar sem læknar skráðu að þeir 

hefðu ekki frétt af dáinni sængurkonu eða óljósar fréttir af einni eða fáum. Eða að dauði 

sængurkvenna væri svipaður og áður án þess að skrifa neitt frekar um það.12 Ef þeir vissu af 

dauðsfalli sængurkonu geta þeir hvorki nafns né heimilis viðkomandi. Aðrar heimildir sem við 

notum eru Manntal 1801 og Hagskinna.   

 

Frásagnir af barnsfæðingum  

Um jafn mikilvægan atburð eins og fæðingu er fátt til af heimildum frá 18. og 19. öld ef frá er 

talin greinargóð lýsing á barnsfæðingu frá því um aldamótin 1800. Það er frásögn Sigríðar 

Jónsdóttur Örum 47 ára húsfreyju á Lambastöðum í Reykjavíkurprestakalli og frásögn af raunum 

Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu í Ólafsdal í Dalasýslu.  

 

Saga Sigríðar Jónsdóttur Örum 

Frásögn Sigríðar Jónsdóttur Örum 47 ára húsfreyju á Lambastöðum í Reykjavíkurprestakalli sem 

birtist í dönsku læknablaði, Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Oeconomie árið 1806 hljóðar svo:  

 

Þegar fæðingarhríðir hefjast er búið um konuna á gólfinu svo nærri rúmi hennar sem 

gerlegt er, svo auðvelt sé að hjálpa henni aftur í það af aflokinni fæðingu. Á gólfið er látin 

taða og yfir hana sett brekán eða vaðmál til að halda henni saman, og undir höfuð 

sængurkonu látnir svo margir koddar sem henni líkar. Þegar hún treystir sér ekki lengur að 

vera á stjái leggst hún í gólfhvíluna og oftast á hliðina [...] Þegar konan er lögst sest 

ljósmóðirin við bak konunnar og styður lófa á hrygg hennar þar sem hún segir til og 

hríðarverkirnir eru sárastir. Mjög fáar ljósmæður viðhafa nokkra rannsókn, þar sem hinar 

reyndust þeirra telja hana skaðlega og ósiðlega, heldur bíða þess þolinmóðar að náttúran 

leysi sitt hlutverk farsællega af hendi. Nokkrar reyna yfirnáttúruleg meðöl, sem að mínu 

viti eru óskaðleg en vita gagnslaus, svo sem að drekka heitt vatn af lausnarsteinum eða 

vatn er egg hafa verið soðin í, ennfremur að leggja í rúm konunnar arnarfjöður eða 

blómstur og grös sem ég veit ekki deili á. Þegar barnið er fætt, oftast án frekari 

fæðingarhjálpar, er bundið fyrir nafnastrenginn og skorið á milli, barnið síðan sveipað líni 

og rétt nærstöddum. Ljósmóðirin hlúir að konunni, en mjög fáar sækja fylgjuna, oft til 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Lovsamling for Island, VI. bindi, bls. 661-663 
12 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Ársskýrslur lækna 1804-1859. 
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Þessi lýsing Sigríðar Örum gefur til kynna að ljósmæður hafi verið hinum fæðandi konum til halds 

og traust en þær forðast að framkvæma innvortis skoðun á kynfærum þeirra þar sem notaðar 

voru berar hendur. Á þessu umrædda tímabili, 1760-1859 fæddu nær allar konur á Íslandi á 

einkaheimilum en ekki á fæðingarstofnunum. Það átti einnig við um þær sjö sakakonur sem í lok 

18. aldar urðu léttari á þeim tíma sem þær afplánuðu refsivist í Tukthúsinu í Reykjavík. Þær fæddu 

á heimilum í nágrenni Tukthússins, nema í tilfelli einnar konu sem fæddi barnið í Tukthúsinu en 

það var undir lok 18. aldar.14  

  Tíðni barnsfarasóttar var líkt við plágu á fæðingarspítölum í Evrópu á 19. öld, þar sem 

dánartíðni meðal fæðandi kvenna gat verið á bilinu 10-35%. Þær konur sem sóttu fæðingarspítala 

í Evrópu á 18. og 19. öld komu þangað til að fæða óskilgetin börn, vegna fátækar eða 

fæðingarvandamála. Á þessum spítölum var mikil hætta á sýkingum vegna mikilla þrengsla innan 

þeirra, slæmrar loftræstingar, erfiðra fæðinga og óhreininda sem bárust inn með sjúklingum og 

starfsfólki. Það var ungverskur læknir, Ignaz Philipp Semmelweis sem hlaut nafnbótina 

i sýkinga og hreinlætis 

og með handþvotti var hægt að draga úr barnsfarasóttinni sem er af völdum bakteríunnar 

Streptococcus pyogenes.15  

 

Örlög Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu 

Þegar illa gekk í fæðingu gerðist það að konur létu lífið vegna fæðingar eins og gerðist í tilfelli 

hinnar 27 ára gömlu Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu í Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu. 

Kristín lést á fimmta degi eftir að hafa fætt andvana piltbarn 9. september árið 1852 samkvæmt 

kirkjubók. Ekki verður hægt að setja sig í spor Kristínar sem hefur að öllum líkindum vitað hvert 
16 Lík Kristínar og 

andvana barns hennar voru flutt á hesti frá Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu í Garpsdalssókn í 

Austu-Barðastrandarsýslu og þau grafin þar. 

 

Mæðradauði í Sunnlendingafjórðungi 

Við upphaf rannsóknartímabilsins bjuggu í Sunnlendingarfjórðungi rúmlega fjórtán þúsund 

manns og fjölgaði fólki um 35% á þessu 100 ára tímabili. Rannsóknin nær yfir nokkrar sóknir í 

Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Gullbringusýslu, Kjósarsýslu og Borgarfjarðarsýslu. Þrjár 

kirkjusóknir í Borgarfjarðarsýslu tilheyrðu Vestfirðingafjórðungi voru það Saurbæjarsókn, 

                                                                                                                          
14 ÞÍ. Kirknasafn Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík (Dómkirkjan í Reykjavík, Nes, Laugarnes, Viðey) BA/2. 
Prestþjónustubók 1746-1762. 
15  -34;; Anne Løkke, Døden i 
barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsporcesser i Danmark 1800 til 1920, bls. 340. 
16 ÞÍ. Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/2. Prestþjónustubók 1818-1854, bls. 145. 
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Garðasókn og Reykholtssókn.17 Mikill munur er á fólksfjölda í þeim sóknum sem voru skoðaðar 

og ber að hafa það í huga ásamt því sem áður er sagt um misgóðar skráningar í kirkjubókum, 

þegar tölur um konur, látnar vegna barnsburðar eru bornar saman. 

 

Rangárvallasýsla 

Rannsókn úr Rangárvallasýslu er unnin upp úr prestsþjónustubókum úr 10 sóknum og 

prestaköllum sýslunnar. 

 

 Tafla 1. Rangárvallasýsla   

   Prestakall/sókn     Árabil 
Fjöldi látinna                              

mæðra 
Eyvindarhólaprestakall 1760-1859 7 
Holt undir Eyjafjöllum 1768-1800 4 
Fljótshlíðarþing 1781-1800 2 
Breiðabólsstaðarsókn í  
Fljótshlíð 1785-1800 3 
Landeyjaþing 1785-1800 3 
Oddi á Rangárvöllum 1747-1800 6 
Keldnaþing 1760-1800 0 
Landþing 1783-1800 1 
Holtaþing 1786-1800 1 
Kálfholt 1786-1800 1 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Eyvindarhólaprestakall BA/1- BA/3. Holt undir Eyjafjöllum BA/1, BA/2. 
Fljótshlíðarþing BA/1, BA/2. Breiðabólsstaðarsókn í Fljótshlíð BA/1, BA/2. Landeyjaþing BA/1, BA/2. Oddi á 
Rangárvöllum BA/1, BA/2. Keldnaþing BA/1, BA/2. Landþing BA/2. Holtaþing BA/1. Kálfholt BA/1. 
 

Eyvindarhólaprestakall var fjölmennasta prestakallið í sýslunni og var það skoðað sérstaklega. Þar 

fæddust 2124 börn á þessum 100 árum og sjö konur létust af völdum barnsburðar á 

rannsóknartímanum eða 0.3%. Meðalaldur þeirra var 33 ár, þær voru allar giftar húsfreyjur í sveit 

og a.m.k. tvær þeirra áttu fjögur til fimm börn á lífi og voru því ekki frumbyrjur. Afdrif nýfæddra 

barna þessara sjö mæðra voru þau að tvö fæddust ekki, þrjú fæddust andvana en tvö fæddust 

lifandi og náðu skírn en dóu innan við mánaðar gömul.  

Í Eyvindarhólaprestakalli er dauðamein, tengt fæðingunni mjög vel skráð eins og 

dó úr landfarsótt og 

megnum innvortis veikindum fæddi nokkru áður ótímabært fóstur, deiði af blóðlátum sem ei 

varð viðgjört fyrir læknisins tilhlutan né að henni gæti auðnast fæða sitt lífs afkvæmi sem hún var 
18 

                                                                                                                          
17 Einar Laxness, Íslandssaga a-k, bls. 133. Vestfirðingafjórðungur náði að Botnsá í Hvalfirði í Borgarfjarðarsýslu. 
18 ÞÍ. Kirknasafn. Eyvindarhólar BA/3. 
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 Það er athyglisvert að læknir er kallaður til aðstoðar við eina af þessum erfiðu fæðingum, það var 

þegar Helga Eyjólfsdóttir 28 ára gömul húsfreyja á Hrútafelli lagðist á sæng vorið 1829. Mjög 

frekar sjaldgæft var að læknir væri sóttur til fæðandi konu. Nafn þess læknisins sem var kallaður 

til Helgu er óþekkt en á þessum tíma bjó næsti læknir, Sveinn Pálsson, í Syðri Vík í Mýrdal.  

 

Árnessýsla 

Rannsókn úr Árnessýslu er unnin upp úr prestsþjónustubókum úr þremur sóknum og 

prestaköllum sýslunnar . 

 

Tafla 2. Árnessýsla 
   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Hraungerðissókn 1816-1854 5 
Villingaholtssókn 1816-1859 2 
Gaulverjabæjarsókn 1816-1859 6 

     
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Hraungerðisprestakall BA/2  BA/5, Villingaholtssókn BA/1, BA/2. Gaulverjabæjarsókn 
BA/1  BA/3. 
 
Þessar þrjár sóknir eiga það sameiginlegt með sóknunum í Rangárvallasýslu að það greinist ekki 

faraldur og mörg ár líða á milli dauðsfalla af völdum fæðinga. Á árunum 1816-1854 fæddust 700 

börn og á sama tíma létust fimm konur á aldrinum 31-45 ára af völdum barnsfæðinga í 

Hraungerðisprestakalli og dánartíðni var 0,7%. Fjórar þessara kvenna voru giftar húsfreyjur og 

ein var 45 ára ógift vinnukona, hún fæddi andvana barn og dó viku síðar, önnur dó viku eftir að 

19. Í þessum fimm fæðingum fæddust sex  

börn, fjögur voru andvana, eitt lifði í einhverja daga og eitt í fjóra mánuði.  

Í Villingaholtssókn dóu aðeins tvær konur á þessu tímabili önnur þeirra var Hallbera 

 

Í Gaulverjabæjarsókn dóu sex konur á árunum 1816-1859 á sama tíma fæddust 1473 börn 

í sókninni og var mæðradauði 0.4%. Mörg ár liðu á milli þessara dauðsfalla. Konurnar sem létust 

voru á aldrinum 31-43 ára, tvær voru giftar húsfreyjur, tvær ógiftar vinnukonur en staða tveggja er 

ekki þekkt. Af sjö börnun þessara kvenna voru tvö andvana fædd og önnur tvö lifðu, annað í einn 

dag en hitt í 11 daga en um afdrif þriggja barna er ekki vitað.20 

 

                                                                                                                          
19 ÞÍ. Kirknasafn. Hraungerði BA/3. 
20 ÞÍ. Kirknasafn. Villingaholt í Flóa BA/1, BA/2. Gaulverjabær í Flóa BA/1-BA/3. 
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Gullbringusýsla 

Eftirtaldar sóknir/prestaköll í Gullbringusýslu voru skoðuð sérstaklega: 

 

Tafla 3. Gullbringusýsla 
   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Útskálaprestakall 1785-1859 12 
Kálfatjarnarsókn 1786-1818 1 
Garðasókn á Álftanesi 1784-1859 24 
Reykjavíkurprestakall 1784-1859 17 

     
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA1-BA5. Kálfatjarnarsókn BA1. Garðasókn á Álftanesi BA/2, BA/3. 
Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík BA/2, BA/5-BA/8. 
 
Á því árabili sem þessi rannsókn nær yfir fjölgaði fólki mikið í Gullbringusýslu, mun meira en á 

öðrum svæðum í Sunnlendingafjórðungi.  

Upplýsingar úr prestsþjónustubókum Útskálaprestakalls, sem var þrjár til fjórar sóknir á 

þessu tímabili greina frá 12 konum á aldrinum 20-48 ára sem létust vegna barnsburðar og 

heimildir eru til um skírnir 1728 barna frá 1767-1859 og telst því dánarhlutfalla vera um 0,7%. 

Aldrei er grunur um faraldur þó þéttbýlt væri í prestakallinu, því þær konur sem létust dóu með 

margra ára millibili. Dánarorsakir í fæðingunni voru af ýmsum toga. Ein kvennanna lést árið 1785 

andlát sitt.21 Þarna er bólan skráð sem dánarorsök en móðirin er höfð með í þessari rannsókn þar 

sem við getum ekki útilokað áhrif barnsfæðingarinnar í dauða hennar. Í dánarskráningu annarrar 
22 Fimm kvennanna eru ekki með skráða 

fæðingu svo það bendir til að barnið eða börnin hafi ekki fæðst og við eina þeirra er skráð 

náðist ekki.23  

meinaðist dáið fyrir fæði 24. Það sem vekur sérstaka athygli varðandi þessar 12 konur er að 

þrjár þeirra lifðu í 21-27 daga eftir barnsfæðinguna sem er langur tími þegar dánarorsök er vegna 

barnsburðar og bendir til að þær hafi dáið vegna sýkingar (barnsfararsóttar). Hinar níu konurnar 

dóu sama dag og þær fæddu eða eftir einn til sex daga frá fæðingu. Sjö af þessum tólf konum 

voru giftar húsfreyjur og í þeirra hópi var Þuríður Sæmundsdóttir 41 árs gömul en fæðing 

fjórtánda barnsins varð henni að aldurtila árið 1834.25 Tvær kvennanna voru ógiftar vinnukonur, 

önnur 48 ára en hin 22 ára og ein bústýra. Um stöðu tveggja er ekki vitað.   

                                                                                                                          
21 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/1. 
22 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/3. 
23 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/5. 
24 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/4. 
25 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/3. 
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Í Kálfatjarnarprestakalli finnst aðeins ein kona látin af barnsförum en það var það árið 1792 að 

Ragnhildur Bergsdóttir 38 ára gömul húsfreyja í Bergskoti lést af barnsförum en skírnarskráning 

barns hennar finnst ekki.26 

Garðaprestakall á Álftanesi náði yfir landsvæðið þar sem nú eru sveitarfélögin: 

Hafnarfjörður, Garðabær og Álftanes. Á árunum 1784-1859 létust 24 konur af völdum 

barnsfæðinga í prestakallinu en það er 0.9% fæðandi kvenna en börnin sem fæddust og náðu 

skírn voru 2696. Árið 1789 létust fjórar konur á tímabilinu frá 6. febrúar til 2. maí af barnsförum, 

þetta voru allt konur á aldrinum 29-39 ára, þrjár þeirra giftar húsfreyjur en ein ógift. Tvær dóu 

samdægurs en tvær lifðu í sex til sjö daga eftir fæðinguna, það finnst ekki annað ár á þessu 

tímabili þar sem slíkur fjöldi kvenna dó í sama prestakalli. Það er ekki grunur um barnsfararsótt 

þar sem konurnar deyja samdægurs eða innan skamms tíma frá fæðingu. Alls dóu 10 konur af 24 

sama dag og þær fæddu börn sín. Tuttugu þessara kvenna voru giftar húsfreyjur, tvær voru ógiftar 

og ein í sambúð, staða einnar er óþekkt. Skírnarskráningu vantar fyrir fimm börn sem bendir til 

að þau hafi ekki fæðst og fjögur, þar af einir tvíburar fæddust andvana. 27  

Í þessari rannsókn er svæði sem við köllum Reykjavíkurprestakall en náði auk Reykjavíkur 

yfir Seltjarnarnes og Kópavog. Í prestakallinu dóu 17 konur á tímabilinu 1783-1859 og á sama 

tíma voru skírð 1998 börn og var dánartíðni mæðra tæplega 0.9%.28 Það finnst dæmi þess að 

læknir var sóttur til fæðandi konu en það var í janúar árið 1801 þegar Henrietta, 18 ára 

kaupmannsfrú lá á sæng að landlæknir var sóttur en Henrietta lést eftir erfiða fæðingu og í 

prestsþjónu
29  Aldrei vaknar grunur um faraldur af barnsfararsótt en tvær konur 

létust af sýkingu í fæðingarvegi árið 1807. Þann 20. október dó Þóra Jónsdóttir 34 ára húsfreyja 

15 dögum 

mánaðar dó Guðrún Davíðsdóttir jafnaldra hennar sex dögum eftir fæðingu barns af 
30 Af þeim konum sem létust voru 13 giftar húsfreyjur, 

tvær voru ógiftar og um stöðu tveggja er ekki vitað. Yngsta móðirin sem lést var 17 ára, hún var 

eiginkona múrara í Reykjavík. 31 

 

 

 

                                                                                                                          
26 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfatjörn BA/2. 
27 ÞÍ. Kirknasafn. Garðar á Álftanesi,  BA/1-BA/3. 
28 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/3. 
29 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/5. 
30 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/3. 
31 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/4. 
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Kjósarsýsla 

Tvær sóknir í Kjósarsýslu voru skoðaðar sérstaklega 

 

Tafla 4. Kjósarsýsla   
  Prestakall/sókn     Árabil    Fjöldi látinna mæðra 
Mosfells- og 
Gufunessóknir 1784-1859 10 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit. BA/3 BA/8. 

 

Í Kjósarsýslu voru Mosfells- og Gufunessóknir skoðaðar saman en í þeim bjó um þriðjungur íbúa 

sýslunnar á þessu tímabili og þar létust 10 konur á aldrinum 25-45 ára, á árunum 1784-1859 og á 

sama tíma voru 938 börn skírð, dánartíðnin fæðandi kvenna var því 0,9%. Sjö kvennanna voru 

giftar húsmæður, ein ógift vinnukona en um stöðu tveggja er ekki vitað. Dánarorsakir eru vel 

skráðar, þar segir m.a.: af blóðlátum, dó úr sótt af barnsförum, fæddi dauðfætt piltbarn skömmu 

fyrir sinn dauða, af barnsfæðingarafleiðingum, dó af barnsförum gat ei fætt barnið, dó af 

barnsfæðingarafleiðingum þrem dögum eftir barnsburð, barnsnauð. Það kemur fram í 

dánarskráningu húsfreyjunnar í Stekkjarkoti Margrétar Magnúsdóttur sem lést 9. janúar 1846, þá 

45 ára gömul að landlæknir var sóttur að Stekkjarkoti í janúar 1846 til að ná barni sem húsfreyjan 

gat ekki fætt og náði hann andvana barninu.32   

 

Borgarfjarðarsýsla 

Í Borgarfjarðarsýslu voru skoðuð þrjú prestaköll: 

 

Tafla 5. Borgarfjarðarsýsla   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd 1784-1859 1 
Garðaprestakall á Akranesi 1785-1859 7 
Reykholt í Reykholtsdal 1784-1859 5 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd, BA/1, BA/2. Garðasókn á Akranesi BA1-BA3. 
Reykholtssókn í Reykholtsdal BA/4-BA/8, BA/11. 
 

Í Borgarfjarðarsýslu voru skoðuð þrjú prestaköll, þ.e. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd, 

Garðaprestakall á Akranesi og Reykholtsprestakall. Þess bera að geta að þrjár sóknir í 

Borgarfjarðarsýslu tilheyrðu Vestfirðingafjórðungi á þessum tíma og voru það Saurbæjarsókn, 

Garðasókn og Reykholtssókn.33  

                                                                                                                          
32 ÞÍ. Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit BA/8. 
33 Einar Laxness, Íslandssaga a-k, bls. 133. 
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Saurbæjarsókn var fámenn en þar bjuggu um 10% íbúa sýslunnar en Garðaprestakall var 

fjölmennasta svæði sýslunnar en þar bjuggu um og yfir þriðjungur mannfjöldans og í 

Reykholtsprestakalli um 15% íbúanna.  

Það er vitað með vissu um eina konu í Saurbæjarsókn sem lést af völdum barnsburðar en það var 

árið 1852 að húsfreyjan á Hurðabaki, Ráðhildur Eyjólfsdóttir 42 ára andaðist eftir að hafa alið 

tvíbura.34 Tölur um skírnir ungbarna í Saurbæjarprestakalli vantar á árabilinu 1784-1805 en tölur 

eru til frá 1844-1859 en á því árabili voru 115 börn skírð.  

  Í Garðaprestakalli á Akranesi er vitað með vissu um sjö konur á aldrinum 24-43 ára sem 

létust á árunum 1785-1859 en heimildir greina frá 1044 börnum skírðum á sama tíma en inn í 

skírnarskráningu vantar 10 ára bil. Það verður því að gera ráð fyrir að dánartíðni mæðra hafi verið 

undir 0,7%. Af þessum sjö sem létust vegna barnsburðar voru sex giftar húsfreyjur og ein ógift 

stúlka. Ein þessara kvenna var Halldóra Jónsdóttir 24 ára húsfreyja er skráð látin af mislingum. 

Halldóra er skráð með konum sem létust vegna barnsburðar þar sem aðeins níu dagar voru frá 

fæðingunni.35  

Það eru til upplýsingar um andlát sex kvenna á aldrinum 30-44 ára sem létust árin 1784- 

1859 í Reykholtssókn vegna barnsburðar en 917 börn voru skírð á árunum 1755-1859 í 

prestakallinu. Ef dánartíðni mæðra er reiknuð út frá tölum um látnar mæðra og fjölda skírðra 

barna á árunum 1784-1859 þá er tíðnin 0,7%. Dánarmein vegna barnsburðar eru skráð nokkuð 

nákvæmlega eins og t.d. varðandi andlát Guðríðar Jónsdóttur þrítugrar húsfreyju sem lést í 

ún hafði eftir barnsburð þann 4 sama mánaðar legið í spasma 
36 Annað dæmi er frá árinu 1837 en þá dó Kristín Jónsdóttir vinnukona 

37 Í 

Reykholtsprestakalli eru til skráningar á dauðföllum vegna barnsburðar frá árinu 1740 og á 

árunum 1740 -1784 létust fjórar konur. 

 

Mæðradauði í Vestfirðingafjórðungi 

Í Vestfirðingafjórðungi skoðuðum við 19 kirkjubækur í fimm sýslum. Það voru Mýrasýsla, 

Snæfellsnessýsla, Dalasýsla, Barðastrandarsýsla og Ísafjarðarsýsla. Í Mýrasýslu voru teknar fyrir 

sóknirnar Staðarhraunssókn og Hítardalssókn, í Snæfellsnessýslu voru það Helgafellssókn og 

kirkjusóknin í Bjarnarhöfn, í Dalasýslu voru það Hvamms-, Staðarfells-, Sælingsdalstungu- og 

Ásgarðssóknir. Í Barðastrandarsýslu skoðuðum við kirkjubækur fyrir Flateyjarsókn, Múlasókn á 

Skálmarnesi, Reykhólasókn, Staðarsókn, Garpsdalssókn, Sauðlauksdalssókn og Saurbæjarsókn. Í 
                                                                                                                          
34 ÞÍ. Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd BA/1. 
35 ÞÍ. Kirknasafn. Garðasókn á Akranesi BA/1. 
36 ÞÍ. Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/5. 
37 ÞÍ. Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/8. 



88

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
  

11  
  

Ísafjarðarsýslu voru það Álftamýrarsókn, Kirkjubólsókn í Valþjófsdal, Staðarsókn í Grunnavík og 

Eyrarprestakall. 

 

Mýrasýsla  

Kirkjusóknin Staðarhraun í Mýrasýslu var lítil sókn með um það bil níu bæjum. Íbúar þar voru frá 

60-80 talsins. 38 Árin 1853-1859 fæddust þar 59 börn. Engin kirkjubók er til fyrir þann tíma. 

Ekkert barn fæddist andvana í sókninni á þessum tímabili og engin kona lést af völdum 

barnsburðar.39   

Hítardalssókn í Mýrasýslu var einnig lítil kirkjusókn með um það bil átta bæjum. Íbúar 

voru um 80 talsins. 40  Árin 1784-1854 fæddust þar 147 börn samkvæmt prestþjónustubók 

Hítardals frá 1784-1859. Á sama tíma fæddust fimm börn andvana en engin kona lést af völdum 

barnsburðar í Hítardalssókn á þessum tíma.41  

Rannsókn úr Mýrasýslu er unnin upp úr prestþjónustubókum úr tveimur sóknum sýslunnar.  

 
Tafla 6. Mýrasýsla 
  Sóknir  Árabil   Fjöldi látinna mæðra 
Staðarhraun  1853-1859  0 
Hítardalssókn 1784-1854  0 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum BA/1;; Kirknasafn.Hítardalur á Mýrum BA/2;; 
Kirknasafn.Hítardalur á Mýrum BA/3. 
 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla 

Helgafellssókn í Snæfellsnessýslu var stór kirkjusókn með um það bil 350 íbúum. Þar voru um 42 

bæir. Höndlunarstaðurinn Stykkishólmur tilheyrði Helgafellssókn.42 Á árunum 1784-1816 fæddust 

þar 382 börn. Tólf börn fæddust andvana á sama tíma. Tvær konur í þessari sókn sem létust 

stuttu eftir fæðingu barna sinna. Í júlímánuði árið 1791 gekk faraldur í sókninni. Þann 15. júlí 

taki og ókennilegu er kom í hægri síðuna og fyrir brjóstið og höfuðið og líkamann og streigði úr 
43 Þrjátíu og átta einstaklingar 

í sókninni létust úr þessum sama sjúkdómi frá því um miðjan júlí og fram í nóvember árið 1791. Í 

þeim hópi voru tvær konur, Valgerður Ólafsdóttir 26 ára að aldri, til heimilis í Fagurey. Hún hafði 
                                                                                                                          
38 Hagskinna, bls. 66;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 33-35. 
39 ÞÍ. Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum (Staðarhraun og Álftártunga og síðar Akrar) BA/1. Prestþjónustubók 1852-
71. 
40 Hagskinna, bls. 39;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 66. 
41 ÞÍ. Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/2. Prestþjónustubók 1784-1816;; Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/3. 
Prestþjónustubók 1816-1863. 
42 Hagskinna, bls. 66-68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 122-131. 
43 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 125. 
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fætt dreng deginum áður en þau létust bæði 20. júlí úr sama sjúkdómi og Steingrímur bóndi. Níu 

dögum síðar eða 29. júlí 1791 lést önnur sængurkona í Helgafellssókn, Salóme Guðbrandsdóttir 

22 ára að aldri frá Grunnasundsnesi. Hún hafði fætt dreng 22. júlí 1791 sem skírður var Oddur og 

lést hann strax eftir skírnina. Salóme lést í sængurlegunni þann 29. júlí sama ár.44 Önnur kona lést 

í Helgafellssókn af völdum barnsburðar þann 30. mars árið 1804. Það var Margrét Einarsdóttir 

sagði í kirkjubók Helgafellssóknar en hún hafði fætt andvana stúlkubarn hálfum mánuði áður en 

hún lést.45  

Bjarnarhafnarsókn í Snæfellsnessýslu var meðalstór kirkjusókn með um það bil 12 bæjum. 

Þar bjuggu um 90 til 100 íbúar.46 Á árunum 1784-1816 fæddust þar 124 börn. Átta börn fæddust 

andvana og ein kona lést af völdum barnsburðar í þessari sókn. Það var Kristín Hallgrímsdóttir, 

eiginkona Ólafs Brynjólfssonar fjórðungslæknis sem lést þann 10. október 1805. Hún var 36 ára 

slagi og barnsfæðingu samt epidemis 47 Kristín hefur að öllum líkindum látist af 

völdum barnsfarasóttar með háum hita. 

Frá árinu 1816-1857 voru Helgafells- og Bjarnarhafnarsóknir í Snæfellsnessýslu taldar 

saman í kirkjubókinni. Fæðingar þar á þessu tímabili voru 756 talsins. Níu börn fæddust andvana 

og tvær konur létust af völdum barnsburðar. Elín Nikulásdóttir ráðskona frá Hraunfirði í 
48 Og hin konan var Ingibjörg 

Björnsdóttir 36 ára bóndakona frá Ögri í Helgafellssókn sem lést 30. október árið 1844 vegna 
49 

 
Tafla 7. Þessar sóknir voru skoðaðar í Snæfellsnes- og  Hnappadalssýslu 
  Sóknir              Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Helgafellssókn           1784-1816  2 
Bjarnarhafnarsókn      1784-1816  1 
Helgafells- og       
Bjarnarhafnarsóknir   1816-1857  2 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit BA/ 1;; Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit BA/2.   
 
                                                                                                                          
44 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 19, 126, 131. 
45 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 161. 
46 Hagskinna, bls. 66-68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 132-134. 
47 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 165. 
48 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/2. Prestþjónustubók 1816-1857, bls. 293.  
49 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 311. 
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Dalasýsla 

Hvamms-, Staðarfells-, Sælingsdalstungu- og Ásgarðssóknir í Dalasýslu voru taldar saman í einni 

kirkjubók. Allt voru þetta litlar sóknir ef frá er talin Hvammsókn með um 180 íbúum.50 Í þessum 

sóknum fæddust á árunum 1760-1859 740 börn. Sex börn fæddust andavana á þessu tímabili og 

þrjár konur létust þar af völdum barnsburðar. Tvær kvennanna létust í Hvammssókn og ein í 

Staðarfellssókn.  

afstaðna fæðingarþjáningar af 2mur börnum, Helga Bjarnadóttir á Breiðabólsstað í Staðarfellssókn 

3 51 Helga lést 13. september árið 1810. Hún náði ekki að fæða barnið.  

 sem skírð var Guðbjörg 19. 

mars sama ár. Guðbjörgu hefur að öllum líkindum dáið úr barnsfarasótt en ekki landfarsótt eins 

og skráð er í prestþjónustubók Hvammsóknar.52 Hin konan sem lést af völdum barnsburðar var 

Sigríður Hannesdóttir húsfreyja frá Hóli í 
53 Svo mikil voru blóðlátin hjá Sigríði að hún lést í kjölfarið. 

 

Tafla 8. Eftirfarandi sóknir í Dalasýslu voru skoðaðar sérstaklega:   
  Sóknir       Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Hvamms-,  1760-1850  3 
Staðarfells-, 
Sælingsdalstungu- 
og Ásgarðssóknir 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit BA/2;; Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit BA/4.   
 

Barðastrandarsýsla  

Flateyjarsókn í Austur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn sem náði yfir eyjar í nágrenni við 

Flatey. Þar bjuggu um 350 einstaklingar.54 Samkvæmt kirkjubók voru fæðingar í Flateyjarsókn 

skráðar frá árinu 1788-1816 og aftur frá 1845-1859. Á þessu tímabili fæddust þar í allt 299 börn. 

Fjögur börn fæddust þar andavana og tvær konur létust af völdum barnsburðar í Flatey. Sú fyrsta 

                                                                                                                          
50 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 163-165. 
51 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 290. 
52 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 55, 290. 
53 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/4. Prestþjónustubók Hvamms 1818-1869, bls. 121. 
54 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 207-214, 
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kirkjubókinni.55 Hin konan var Guðrún Gísladóttir í Hergilsey sem lést 15. ágúst 1852. Hún varð 
56 Guðrún hafði sama dag fætt stúlku sem skírð var Guðrún.57  

Múlasókn á Skálmarnesi í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn og þar bjuggu um 

100 til 120 manns. Bæir í sókninni voru 12 talsins.58 Á árunum 1788-1817 fæddust þar 153 börn. 

Sjö börn fæddust þar andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar í Múlasókn á þessu 

tímabili. Sú fyrri lést 10. febrúar árið 1797. Það var Sólveig Snorradóttir 34 ára ekkja frá Firði í 
59 Hinn 9. 

60 Málmfríður hafði 

fætt dreng hálfum mánuði áður á heimili sínu Svínanesi í Múlasókn.61  

Ein kvennanna sem fæddi andvana barn í Múlasókn var Guðlaug Árnadóttir húsfreyja í 

Vattarnesi. Hún varð fyrir því óláni í meðgöngu sinni að detta af hestbaki 23. nóvember árið 

1824. Í kirkjubók fyrir Flateyjar- og Múlasókn kemur fram að Guðlaug hafi eftir byltuna fætt 

62  

Frá árinu 1816-1853 voru Flateyjarsókn og Múlasókn taldar saman í einni kirkjubók. Á 

þessu tímabili fæddust í Flateyjar- og Múlasókn 374 börn. Þá fæddust þar 14 andvana fædd börn. 

Tvær konur léstu af völdum barnsburðar í sóknunum. Þann 5. mars árið 1842 lést Sigurhildur 

Pálsdóttir vinnukona á Skálmarnesmúla 22 ára að aldri og segir í prestþjónustubókinni að hún 
63 Hin konan sem lést 

af völdum barnsburðar var Guðný Bjarnadóttir, kona frá Bjarneyjum í Flateyjarsókn 42 ára að 

í kirkjubókinni.64 

  Reykhólasókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn með 19 til 21 bæ. 

Íbúar voru um 200 talsins.65 Á árunum 1760-1820 fæddist þar 291 barn. Tvö andvana fædd börn 

fæddust þar og tvær konur létust af völdum barnsburðar í sókninni. Sú fyrri lést 17. desember 

árið 1768. Það var Guðný Halldórsdóttir húsfreyja á bænum Borg. Hún hafði fætt þríbura, 

s og 

                                                                                                                          
55 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 253. 
56 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1854, bls. 184.  
57 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 132.  
58 Hagskinna, bls. 68;;Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 214-218. 
59 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 241. 
60 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 243. 
61 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 253. 
62 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 36-37. 
63 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 164. 
64 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls.  176. 
65 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 196-210. 
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segir í kirkjubókinni.66 Síðari konan var Elísabet Jónsdóttir 32 ára húsfreyja á Kambi, sem lést 13. 

ágúst 1799 af völdum barnsburðar á ófæddu barni.67  

Staður á Reykjarnesi eða Staðarsókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn 

með 11 bæjum. Þar bjuggu um 120 einstaklingar.68 Á árunum 1760-1820 fæddist þar 151 barn. 

Tvö börn fæddust andvana. Engin kona lést í Staðarsókn af völdum barnsburðar á þessum 

tímabili.69    

Frá árinu 1820-1840 voru Staðar og Reykhólasókn saman í einni kirkjubók. Þá fæddust þar 436 

börn og 10 börn fæddust andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar á þessum tíma. Sú 

fyrri lést 3. maí árið 1816. Það var Brótesa Torfadóttir húsfreyja 30 ára að aldri á heimili sínu í 
70  

Hin kona hét Kristín Ásgeirsdóttir 38 ára húsfreyja á Klukkufelli í Reykhólasókn. Hún lést 24. 

kom fram í prestþjónustubók fyrir Staðar- og Reykhólasókn.71  

  Garpsdalssókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn með 14 bæjum. 

Íbúar voru um 140 talsins.72 Þar fæddust 272 börn á árunum 1773-1855. Eitt og eitt ár vatnar í  

skráningu kirkjubókarinnar. Á þessu tíma fæddust þar 12 andvana börn. Engin kona lést af 

völdum barnsburðar í Garpsdalssókn.73 Ein kona, sem lést af völdum barnsfæðingar í annarri 

sýslu árið 1852 óskaði eftir því að vera grafin í Garpsdalssókn. Af þeim sökum var hún skráð látin 

í Garpsdalssókn.74 

Sauðlauksdalur í Vestur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 16 bæir og 

200 manns bjuggu þar.75 Á árunum 1760-1854 fæddust þar 850 börn. Það vantar þó eitt og eitt ár 

í skráningu kirkjubókarinnar. Í Sauðlauksdal fæddust þrjú börn andvana og tvær konur létust af 

völdum barnsburðar á þessum tíma. Þann 30. apríl árið 1777 lést Guðrún Svartsdóttir. Hún hafði 

                                                                                                                          
66 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur 
BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784, bls. 32-33. 
67 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur 
BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784.  
68 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 193-196. 
69 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
70 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820.  
71 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/5. Prestþjónustubók 1817-1840, bls. 28, 123. 
72 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 190-193. 
73 ÞÍ. Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4. Prestþjónustubók 1855-1888.  
74 Það var 27 ára gömlu kona, Kristín Kristjánsdóttir vinnukona úr Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu sem lést árið 
1852.   
75 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 228-234. 
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fætt tvíbura 13. apríl 1777 og lést 17 dögum eftir fæðinguna.76 Árið 1778 lést Helga Þorláksdóttir 
77 Joðsótt er sama og fæðingarhríðir. Engar upplýsingar finnast í kirkjubók 

hvort Helga hafi fætt barnið.   

Saurbæjarsókn í Vestur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 18 bæir og 

200 manns bjuggu þar.78 Á árunum 1760-1785 fæddust þar 189 börn.  Það vantar eitt og 

eitt ár í skráningu prestþjónustubókarinnar. Fjögur börn fæddust andvana. Tvær konur dóu af 

völdum barnsburðar í Saurbæjarsókn. Önnur, Guðrún Össurardóttir lést 8. febrúar 1776. Hún 
79 

Hin konan sem lést 1. júní árið 1776, var Sesselja Jónsdóttir í Saurbæjarsókn sem dó af 

barnsförum.80 Frá 1806-1819 voru Sauðlauksdalssókn, Breiðavíkursókn og Saurbæjarsókn taldar 

saman. Þar fæddust 164 börn og eitt barn fæddist andvana. Tvær konur létust af völdum 

barnsburðar í sókninni. Þórunn Pétursdóttir 34 ára að aldri lést þann 9. desember 1810 vegna 

barnsfæðingar.81 da sama 
82  Ekki er greint frá föðurnafni Helgu, aðeins fornnafni hennar en hún hafði fætt 

tvíbura, tvær stúlkur þann 8. júlí 1814 á heimili sínu, bænum Láganúpi í Breiðavíkursókn.83 

 
Tafla 9. Eftirfarandi sóknir í Barðastrandarsýslu voru skoðaðar sérstaklega:   
  Sóknir           Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Flateyjarsókn   1788-1816  1 
Flateyjarsókn   1845-1859  1 
Múlasókn á Skálmarnesi 1788-1817  2 
Flateyjar- og Múlasókn 1816-1853  2 
Reykhólasókn   1760-1820  2 
Staður á Reykjarnesi  1760-1820  0 
Staðar- og Reykhólasókn 1820-1840  2 
Garpsdalssókn   1773-1855  0 
Sauðlauksdalsókn  1760-1854  2 
Saurbæjarsókn   1760-1785  2 
Sauðlauksdals-,   1806-1819  2 
Breiðavíkur- og Saurbæjarsóknir 

                                                                                                                          
76 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 56-57. 
77 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 59.  
78 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 234-240. 
79 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 55.  
80 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 55.  
81 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 18. 
82 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 23.  
83 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 23.  
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Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/1;; Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/2;; 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/5;;Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4;; Kirknasafn. 
Sauðlauksdalur við Patreksfjörð BA/1;; Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð BA/2;; Kirknasafn. Flatey á 
Breiðafirði BA/1;; Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði BA/2.     
 
 

Ísafjarðarsýsla 

Álftamýrarsókn í Vestur-Ísafjarðarsýslu var lítil kirkjusókn. Þar voru fimm bæir og þar bjuggu um 

70 einstaklingar.84 Fæðingar í sókninni frá árinu 1785-1842 voru 78 talsins. Það vantar þó eitthvað 

í skráningu í kirkjubókinni. Eitt barn fæddist andvana en engin kona lést af völdum barnsburðar á 

þessum tíma.85  

Kirkjuból í Norður-Ísafjarðarsýslu var meðalstór kirkjusókn. Þar voru um 22 bæir og þar 

bjuggu um 100 einstaklingar.86 Fæðingar í sókninni á árunum 1784-1859 voru 560. Á þessum tíma 

fæddust þar sjö börn andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar í sókninni. Sú fyrri, 

Arnfríður Ólafsdóttir 36 ára húsfreyja á Skjaldfönn lést 16. janúar árið 1836 og segir í 
87 Hin konan sem lést af 

völdum barnsburðar, 16. janúar árið 1845 var Hallfríður Jónsdóttir, kona á Hamri eftir að hafa 
88 

Staður í Grunnavík í Norður-Ísafjarðarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 25 bæir og 

þar bjuggu um 250 einstaklingar.89 Á árunum 1816-1859 fæddust þar 373 börn. Sjö börn fæddust 

andvana í sókninni en engin kona lést þar af völdum barnsburðar á þessum tímabili.       

Eyrarprestakall (Ísafjarðarsókn) var stór kirkjusókn og þar bjuggu um 300 einstaklingar. 90  Á 

árunum 1816-1859 fæddust þar 1066 börn. Á þeim tíma fæddust 17 börn andvana. Tvær konur 

létust af völdum barnsburðar á þessum tíma. Þann 16. september 1816 lést Kristín 

Guðmundsdóttir, gift kona frá Kirkjubóli 44 ára að aldri. Kristín hafði fætt barn 10. september 

eins og sagði í kirkjubókinni.91  

Þá lést Hallfríður Örnólfsdóttir 31 árs að aldri frá Breiðabólsstað í Staðarfellssókn í 

Dalasýslu af völdum barnsburðar. Hún hafði fætt dreng sem skírður var Ásgeir, á heimili sínu, 

                                                                                                                          
84 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 263-265. 
85 ÞÍ. Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/1. Prestþjónustubók 1785-1817;; Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði 
BA/2. Prestþjónustubók 1816-1845. 
86 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 337-342. 
87 ÞÍ. Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA 2. Prestþjónustubók 1817-1859, 
bls. 74. 
88 ÞÍ. Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA 2. Prestþjónustubók 1817-1859, 
bls. 78. 
89 Hagskinna, bls. 70;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 346-353. 
90 Hagskinna, bls. 68;; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 306-312. 
91 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi, bls. 335. 
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Breiðabólsstað þann 6. ágúst árið 1826 en hún lést í Eyrarprestakalli þremur vikum síðar eða 27. 

ágúst. Þessi kona hefur að öllum líkindum verið á ferðalagi í Eyrarprestakalli þegar hún lést.92 Um 

miðjan ágúst árið 1848 lést Helga Guðmundsdóttir frá Tungu í Skutulsfirði 39 ára að aldri. Hún 

hafði fætt dreng 15. ágúst 1848 og skírður var Pétur. Hún lést síðan þremur dögum eftir 

fæðinguna.93 

 

Tafla 10. Eftirfarandi sóknir/prestakall í Ísafjarðarsýslu voru skoðuð sérstaklega:  

  Sókn/prestakall    Árabil   Fjöldi látinna mæðra 
Álftamýrasókn  1785-1842   0 
Kirkjuból  1784-1859   2 
Staður í Grunnavík 1784-1859   0 
Eyrarprestakall  1816-1859   2 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/1;; Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/2;; Kirknasafn. 
Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA/2;; Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður 
(Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í Seyðisfirði) BA/2.   
 

Niðurstöður  

Fyrstu niðurstöður rannsóknar á mæðradauða á Íslandi 1760-1859 sýna að mjög fáar konur létust 

vegna barnsburðar. Mæðradauði á Íslandi var mun minni en í Norður-Evrópu á sama tíma þegar 

10-15% fæðandi kvenna létust af völdum barnsfæðinga. Niðurstöður úr Vestfirðingafjórðungi 

sýna að dánartíðni fæðandi kvenna var 0,4% en í Sunnlendingafjórðungi var dánartíðnin hærri 

eða 0,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
92 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi, bls. 347. 
93 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi. 

Greinin er óritrýnd.
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Heimildir: 

Dominicale, Hólar 1750.  
 
Einar Laxness, Íslandssaga a-k, Reykjavík 1987. 
 
Hagskinna. Ritstjórar: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon. Reykjavík 1997.  
 

Íslensk þjóðmenning, VII. bindi. Ritstjóri: Frosti F. Jóhannsson. 
     Reykjavík 1990. 
 
Lovsamling for Island, II. bindi. Kaupmannahöfn 1853.  
 
Lovsamling for Island, III. bindi. Kaupmannahöfn 1854.  
 
Lovsamling for Island, VI. bindi. Kaupmannahöfn 1856.  
 
Løkke, Anne, Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsporcesser i Danmark 1800 til 
     1920. [Kaupmannahöfn] 1998. 
 
Manntal á Íslandi 1801, vesturamt. Reykjavík 1979. 
 

 Tímarit  
     hjúkrunarfræðinga 84:3 (2008), bls. 30-34. 
 

 
     som k Nyt Bibloithek for Physik,  
     Medicin og Oeconomie, 9:1 (1806). 
 
 
ÞÍ. Þjóðskjalasafn Íslands: 
Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/1. Prestþjónustubók 1785-1817.  
 
Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/2. Prestþjónustubók 1816-1845. 
 
Kirknasafn. Breiðabólsstaður í Fljótshlíð BA/2. 
 
Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík  
     og Eyri í Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi.  
 
Kirknasafn. Eyvindarhólar BA/1- BA/3. 
 
Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-  
     1816. 
 
Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816- 
     1853.  
 
Kirknasafn. Fljótshlíðarþing BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Garðar á Álftanesi, BA/1 - BA/3. 
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Kirknasafn. Garðasókn á Akranesi BA/1. 
Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/3. Prestþjónustubók 1818-1854. 
 
Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4. Prestþjónustubók 1855-1888.  
 
Kirknasafn. Gaulverjabær í Flóa BA/1  BA/3. 
 
Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar  
Breiðabólsstaður) BA1. Prestþjónustubók 1784-1817. 
 
Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar  
Breiðabólsstaður) BA 2. Prestþjónustubók 1816-1857. 
 
Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/ 2. Prestþjónustubók 1784-1816. 
 
Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/3. Prestþjónustubók 1816-1863. 
 
Kirknasafn. Holt undir Eyjafjöllum BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Holtaþing BA/1. 
 
Kirknasafn. Hraungerði BA/3. 
 
Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og  
     síðar Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817. 
 
Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og  
     síðar Dagverðarnes) BA/4. Prestþjónustubók Hvamms 1818-1869.  
 
Kirknasafn. Kálfatjörn BA/2. 
 
Kirknasafn. Kálfholt BA/1. 
 
Kirknasafn. Keldnaþing BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA/2.  
     Prestþjónustubók 1817-1859.  
 
Kirknasafn. Landeyjaþing BA/1-BA/2. 
 
Kirknasafn. Landþing BA/2. 
 
Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit BA/8. 
 
Kirknasafn. Oddi BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/5 - BA/8 
 
Kirknasafn. Reykjavík BA/3  BA/5. 
 
Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1.  
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     Prestþjónustubók 1750-1786. 
Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/2.  
     Prestþjónustubók 1806-1819. 
 
Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd BA/1. 
 
Kirknasafn Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík (Dómkirkjan í Reykjavík, Nes, Laugarnes,  
     Viðey) BA/2. Prestþjónustubók 1746-1762. 
 
Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum (Staðarhraun og Álftártunga og síðar Akrar) BA/1.  
     Prestþjónustubók 1852-71. 
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784.  
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur) BA/5. Prestþjónustubók 1817-1840.  
 
Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/1, BA/3  BA/5. 
 
Kirknasafn. Villingaholt í Flóa BA/1, BA/2. 
 
Skjalasafn landlæknis. Ársskýrslur lækna 1804-1859. 
 
Skjalasafn landlæknis. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771.  
 
Skjalasafn landlæknis. Bréfabók landlæknis 1780-1793. 
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„gleimdu ecki þinni einlægt Elskandi Sistir“. 

Skriftarkunnátta sem félagslegt og menningarlegt auðmagn 

Erla Hulda Halldórsdóttir 

 

 

Sýslumannsdóttirin Sigríður Pálsdóttir frá Hallfreðarstöðum í Hróarstungu fæddist árið 

1809. Hún ólst upp við lífleg bréfaskrif fjölskyldunnar og áttaði sig snemma á mikilvægi 

sendibréfa, ekki aðeins til þess að viðhalda sambandi við fjarstadda ástvini heldur einnig 

að bréf léku mikilvægt hlutverk í því að viðhalda og bæta stöðu sína í samfélaginu, og 

þegar kom að því að viðhalda valdatengslum og völdum.  

Sigríður skrifaði bróður sínum Páli Pálssyni stúdent bréf í rúmlega hálfa öld, frá 

1817 til 1871. Þessi bréf hafa varðveist og eru kjarninn í ævisögunni sem ég er að skrifa 

um Sigríði.1    

 

Orsakir bréfaskipta 

Þótt fræðimenn á sviði sendibréfa leggi ríka áherslu á að heimur sendibréfsins sé flókinn 

og margræður hefur oftast verið gengið út frá því að missir og aðskilnaður leiki 

lykilhutverk í persónulegum bréfaskiptum fortíðar. Þannig ræðir bandaríski 

sagnfræðingurinn David A. Gerber um tilfinningalegt gildi sendibréfsins og að líta megi á 

það sem hvort tveggja í senn „lélegan staðgengil og mikilvægan holdgerving þeirra sem 

við erum aðskilin frá“ og að á þann hátt auðkenni bréfið fjarveru. 2  Breski 

félagsfræðingurinn Liz Stanley ræðir margbreytileika sendibréfa, einkenni þeirra, form og 

túlkunarmöguleika í greininni „The Epistolarium“ frá 2004. Þar gengur hún út frá því að 

uppspretta og tilvist sendibréfa grundvallist á fjarveru og fjarlægð milli bréfritara og 

viðtakanda. Af þeim sökum mætti líta á sendibréf sem nokkurs konar táknmynd 

bréfritarans þótt þau komi auðvitað aldrei í stað líkamlegrar návistar eða raunverulegra 

samtala. 3  Þessa kenningasmíð Stanley á meðal annars rætur í hugmyndum franska 

heimspekingsins Jacques Derrida um aðskilnað og að sendibréf feli í sér menjar eða spor 

                                                
1 Bréf Sigríðar til Páls eru varðveitt á handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, Lbs 2413 a 
4to. Nokkur þeirra, ásamt fleiri bréfum úr viðamiklu bréfasafni Páls, má sjá í Skrifarinn á Stapa. Sendibréf 
1806–1877. Finnur Sigmundsson bjó til prentunar (Reykjavík, 1957). Þessi grein byggir á rannsókn sem 
ekki er lokið og því er um að ræða hugmyndir í vinnslu en ekki endanlegar niðurstöður. 
2 David A. Gerber, Authors of Their Lives. The Personal Correspondence of British Immigrants to North America in the 
Nineteenth Century (New York og London 2006), bls. 2. “a poor substitute for and an important 
embodiment of those from whom we are separated”. 
3 Liz Stanley, „The Epistolarium: On Theorizing Letters and Correspondences“,  Auto/Biography 12 (2004), 
bls. 8–9. 
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þess sem ekki er lengur til staðar, að bréfið endurgeri á þann hátt og sendi eitthvað af 
4 

Stanley hefur nú endurskoðað kenningar sínar því hugmyndin um missi og fjarveru 

reyndist ekki fullnægjandi þegar greina átti viðamikið bréfasafn suður-afríska femínistans 

og skáldkonunnar Olive Schreiner frá því um aldamótin 1900. Í nýlegri grein færir 

Stanley rök fyrir því að ástæða þess að fólk hefji bréfaskipti eigi sér flóknari rætur en 

aðskilnað bréfritara og viðtakanda. Stanley leitar fanga í kenningum franska 

félagsfræðingsins Marcel Mauss um gjafaskipti (e. gift-exchange) sem segja má að gangi út á 

við gjöf í formi pakka heldur athafnarinnar, og gagnkvæmninnar í því að gefa og þiggja 

og þess hags sem báðir hafa af.5 Þessa kenningu Mauss notar Stanley til þess að greina 

þau félagslegu tengsl og gagnkvæmni sem það tákngerir. Með öðrum orðum, Stanley 

heldur því fram að séu bréfaskipti skoðuð í ljósi gjafakenningar Mauss sé auðveldara að 

bréfaskipta fremur en fjarvera og missir. 6  

 

Bréfleg gjöf 

Til að byrja með virtist þessi nýja kenningasmíð Stanley ekki breyta miklu um skilning 

minn á bréfum Sigríðar Pálsdótur og fjölskyldu hennar af því öðrum þræði er augljóst að 

þau byggjast á fjarveru og missi. Þótt fjölskyldan hafi skrifað bréf af nokkrum krafti fyrir 

þann þann tíma þá er það brottför Páls Pálssonar ellefu ára frá Hallfreðarstöðum suður í 

Odda á Rangárvöllum sumarið 1817 sem markar upphaf markvissra bréfaskrifta 

kvennanna sem eftir sátu, ömmunnar Sigríðar Örum, móðurinnar Melene Jensdóttur og 

yngri systranna Sigríðar og Þórunnar Pálsdætra. Söknuðurinn eftir drengnum sem fór er 

næstum áþreifanlegur eins og sjá má af þremur stuttum dæmum. Sigríður átta ára skrifar 

farinn, og geck eg opt að vördu broti ockar, en þad bættist mier ei, fir en med 
7 

en eg nefni þig, og ert þu þo opt nefndur þvi þo við moder þin þeigium þa hafa þær 

                                                
4 -Party, Counter-Epistolaria: Rethinking the 

Life Writing 8:2 (júní 2011), bls. 135 137.  
5  
6 Liz Stan 141, 149  
7 Lbs 2413 a 4to. Sigríður Pálsdóttir til Páls Pálssonar, ódagsett og óársett en efni bréfsins, bréf móður og 
ömmu, benda til þess að þetta bréf sé skrifað á jólum 1817. 
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sistu 8 Og loks móðirin 

Malene sem sífellt óskar sér nær syninum en þó ekki að hann komi heim aftur því það 

min oska ad eg mætti i stadinn firir ad skrifa þer seigia þier þad alt munnlega, þad er ad 

seigia ad eg væri horfin til þin En þu Ei til mín því ei væri eg nattúrleg moder ef eg vildi 
9 

Auk þessa sýndist mér ekki endilega vænlegt að yfirfæra kenningaramma úr einu 

samhengi yfir í annað án þess að aðlaga og skoða í ljósi staðbundinna aðstæðna því 

samskiptum og bréfaskiptum fjölskyldu á Íslandi á fyrri hluta 19. aldar var allt öðruvísi 

háttað en bréfasafni suður-afrísks femínista frá því um 1900. En eftir því sem ég las fleiri 

bréf úr fórum fjölskyldunnar og fleiri bréfritarar komu til sögunnar áttaði ég mig á því að 

til að skilja betur það félagslega samhengi sem Sigríður Pálsdóttir skrifaði inn í yrði ég að 

skoða fleiri greiningarmöguleika. Sendibréfið er jú ekki hlutlaus tjáning, það er 

sviðsetning, í því eru ekki einfaldar staðreyndir eða sannleikur sem rennur úr penna 

bréfritarans, heldur eiga bréfaskrif sér tiltekin markmið og með orðavali, framsetningu og 

efnisvali reynir bréfritari að hafa áhrif á viðtakandann. 10  Þetta má glöggt sjá í 

neðangreindum dæmum. 

Árið 1811 skrifar faðir Sigríðar, sýslumaðurinn Páll Guðmundsson bréf til vinar 

síns Steingríms Jónssonar prófasts í Odda. Í því er einhver hálfkæringur með alvarlegum 

undirtón og ekkert sjálfgefið hvernig lesa á í það nú 200 árum síðar. Páll segir frá hag 

sínum eystra, gefur í skyn að hann gæti jafnvel hugsað sér að flytja í sókn Steingríms eða 

uppeldis og hefur jafnframt orð á að Hannes litli, tveggja ára sonur Steingríms, myndi 

ekki tveggja ára fyrr en tveimur mánuðum síðar. Páll skrifar:  

 

verd eg ad bera kjæra qvedju frá Sigr. til H: hvar med fylgir, ad þar hún heyrir 

mikid af honum sagt, kunni margt ad talast til ef hann finni sig, annars sé hún ad 

allra dómi besti qvennkostur bædi ad viti og ályti, sem enn fremur má ráda þar af, 

að hún nú er altalandi.11   

 

                                                
8 Lbs 2412 a 4to. Sigríður Örum til Páls Pálssonar 18. október 1818.  
9 Lbs 2411 a 4to. Malene Jensdóttir til Páls Pálssonar 7. janúar 1819. 
10 Um sendibréf, kosti þeirra og galla við sagnfræðirannsóknir, hef ég m.a. fjallað í doktorsritgerð minni 
Nútímans konur. Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850 1903 (Reykjavík, 2011), bls. 56 65. 
11 Lbs 124 fol. Páll Guðmundsson til Steingríms Jónssonar 25. mars 1811.  
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Hér lætur Páll sýslumaður vilja sinn (í nafni Sigríðar) skýrt í ljós en það var ekkert 

óvenjulegt við það á þessum tíma að foreldrar legðu drög að eða jafnvel ákveddu 

hjónabönd barna sinna. Tveimur árum síðar (1813) skrifar Páll Steingrími vini sínum og 

lýsir að venju heimilishag sínum og einkennum barna sinna. Hann segir:  

 

frá Sigrídi m: trúi eg, jeg hafi sagt þér ádur, þá eg ½ vegis frýadi hennar vegna, og 

þar eg engann, fyrst þann mann, villdi hafa fört bag lyset,12 fylgir þar af, ad þetta 

er sá besti kostur sem eg þecki til hér umm Plátz, og þótt léngra væri Leitað.13  

 

Sýslumaðurinn Páll og eiginkona hans Malene höfðu í bréfum sínum beðið Steingrím að 

taka son þeirra Pál til sín í eitt ár eða svo til að kanna gáfur hans og í ofangreindu bréfi 

frá 1813 kemur fram að Steingrímur hefur gefið góðar vonir um að svo megi verða. Páll 

fór þó ekki suður í Odda fyrr en vorið 1817, tæpum tveimur árum eftir ótímabært andlát 

föður síns en loforðið hefur verið hermt upp á Steingrím  eða hann viljað standa við 

sitt. Og Sigríður systir hans heldur áfram að biðja að heilsa Hannesi Steingrímssyni í 

bréfum til bróður síns: þig nú heilsa fra mier iafnaldra mínum Hannesi 
14

15 Og skyndilega virtist augljóst hvað Stanley 

tákngerðu. Með öðrum orðum, að bréf og kveðjur sem þessar væru liður í því að búa til 

tengsl og tryggja hagsmuni sína, ekki bara sína eigin (eins og Páll Guðmundsson gerði 

með því að kanna hvort vit væri í að flytja á Suðurlandið) heldur einnig barnanna því í 

ótryggum heimi ótímabærs dauða, veikinda og slysa var eins víst að síðar þyrfti að herma 

loforð um aðstoð upp á gamla vini.  

 

Félagslegt og menningarlegt auðmagn 

Tengslanet og mikilvægi þeirra leiða okkur beint til franska félagsfræðingsins Pierre 

Bourdieus og hugmynda hans um menningarlegt og félagslegt auðmagn. Á einfaldaðan 

hátt má segja að kenningar Bourdieus gangi út á það sem hann kallar táknrænt auðmagn 

(e. symbolic capital), en það er sá auður sem markar samfélagslega stöðu fólks. Táknrænt 
                                                
12 ss að þennan 
mann (Hannes Steingrímsson) vildi Páll sýslumaður allra síst blekkja. Ég þakka þeim sem hjálpuðu mér að 
ráða í þetta orðlag. 
13 Lbs 31 fol a. Páll Guðmundsson til Steingríms Jónssonar 17. febrúar 1813.  
14 Lbs 2413 a 4to. Sigríður Pálsdóttir til Páls Pálssonar, ódagsett og óársett en efni bréfsins, bréf móður og 
ömmu, benda til þess að þetta bréf sé skrifað á jólum 1817. 
15 Lbs 2413 a 4to. Sigríður Pálsdóttir til Páls Pálssonar 3. janúar 1821. 
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auðmagn færir þeim sem það hafa völd og áhrif og táknrænt auðmagn getur falist bæði í 

efnahagslegu auðmagni (e. economic capital), sem ekki er til umfjöllunar hér, og 

menningarlegu auðmagni (e. cultural capital) sem ég tel lykilhugtak í samhengi við 

skriftarkunnáttu á 19. öld. Menningarlegt auðmagn vísar meðal annars til menntunar (t.d. 

prófgráðu á borð við háskólagráðu)  og þekkingar,  sem skiptir máli hér, og gefur forskot 

á aðra hópa (stéttir) og viðheldur félagslegri og stéttarlegri aðgreiningu. Í því getur líka 

falist ýmis önnur lærð hegðun og fágun eða það sem kallað hefur verið Bildung. En það 

hugtak í auðmagnsflóru Bourdieus sem er hvað mikilvægast hér er það sem hann kallar 

félagslegt auðmagn (e. social capital) því það felur í sér þann auð og það vald sem felst í 

tengslum og tengslanetum;;  í því að tilheyra ákveðnum hópi sem á sér sameiginlegan auð 

í formi tengsla. 16  Jafnframt er gagnlegt að hafa í huga að kenningin um félagslegt 

auðmagn hefur verið talin sérlega mikilvæg fyrir femínískar rannsóknir vegna þess að við 

samþjöppun slíks auðs spili fjölskylda og frændsemi mikilvæga rullu og þar eru konur í 

lykilhlutverki.17  

Sagnfræðingar hafa fjallað um mikilvægi tengslaneta í íslensku samfélagi 19. aldar, 

til að mynda Gísli Ágúst Gunnlaugsson sagnfræðingur sem sýndi fram á bæði tilvist slíkra 

fjölskyldu- og samhjálparneta og hve mikilvægu hlutverki þau gegndu.18 Einar Hreinsson 

sagnfræðingur tók til skoðunar tengsla- og valdanet embættismanna 18. og 19. aldar í 

doktorsrannsókn sinni og beitir m.a. kenningum Bourdieus. Einar sýnir fram á hvernig 

íslenskir embættismenn, með Stefánunga í broddi fylkingar, tryggðu sér völd og styrktu 

tengsl sín með innbyrðis giftingum, vafasömum jarðakaupum o.s.frv. Í grein árið 2002 

dregur Einar saman skilgreiningar á tengslanetum embættismanna: 

leiðarljósi. Þau voru miðill fyrir auðmagn með það að augnamiði að viðhalda og 

endurnýja félagslega sérstöðu 19 Þessi lýsing fellur óneitanlega vel 

                                                
16 Bourdieu ræðir þetta efni í mörgum verka sinna en hé

Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. Ritstj. J. E. Richardson (New 
York, 1986), bls. 46 58.  In Other 
Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Ensk þýð. Matthew Adamson (Stanford, 1990), bls. 123 139. Og 
loks má benda á skilgreiningar þessara hugtaka í ljósi femínískra fræða: Sonya Andermahr, Terry Lovell og 
Carol Wolkowitz, A Glossary of Feminist Theory (London, [2000] epr. 2002), bls. 47 og 248.  
17 Sbr. A Glossary of Feminist Theory, bls. 248. 
18 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag. Þættir úr félagssögu 19. og 20. aldar. Ritstjórn Guðmundur 
Hálfdanarson, Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir (Reykjavík, 1997). Sjá einkum bókarhlutann 
Ættartengsl og samhjálp í íslensku samfélagi, bls. 237 313. Þar er að finna fimm greinar um efnið, þar af 
tvær sem Gísli Ágúst skrifaði ásamt Ólöfu Garðarsdóttur og eina ásamt Lofti Guttormssyni.  
19 Einar Hre  2. íslenska 
söguþingið 30. maí 1. júní 2002. Ráðstefnurit I. Ritstj. Erla Hulda Halldórsdóttir (Reykjavík, 2002), bls. 318-
337, tilv. af bls. 323. Sjá einnig Einar Hreinsso Íslands hæstráðandi til sjós og lands. Embættismenn á 

Þjóðerni í þúsund ár? Ritstj. Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Sverrir 
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að áðurnefndum hugmyndum Stanley (og Mauss) um hina bréflegu gjöf og gagnkvæmni 

hennar. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að skriftarkunnátta var mikilvægt tæki til þess að 

viðhalda samfélagslegri stöðu sinni og fyrir þá lægra settu fól hún í sér möguleika á 

framförum og samfélagslegri tilfærslu. Á síðari hluta 18. aldar og á 19. öld sóttist fólk í 

auknum mæli eftir því að læra skrift og beggja vegna Atlantsála var blómleg útgáfa 

leiðbeiningarita fyrir almenning um ritun sendibréfa og þá einkum þess sem kallað er 

hversdagslega bréfið  þetta venjulega kumpánlega bréf sem ætlað var fjölskyldu eða 

vinum. Þótt aukin og almenn skriftarkunnátta hafi grafið undan skrift sem valdatæki efri 

stétta og hinna auðugu hefur verið bent á að markviss skólakennsla í bréfaskrifum á 19. 

öld hafi verið tæki til þess að innleiða og afmarka tiltekna hegðun, þekkingu og/eða 

samfélagslega stöðu. Jafnframt að litið hafi verið á sendibréfið sem einskonar 

myndlíkingu fyrir karaktereinkenni bréfritarans og þess vegna hafi útlit og frágangur skipt 

máli. Jafnframt var lögð áhersla á að skrifa rétt því það að ná tökum á skrift bar ekki 

aðeins vott um siðfágun og áhuga á betrun (e. refinement) heldur hélst í hendur við að ná 

árangri í samfélaginu. Einnig hafa fræðimenn fært fyrir því rök að í leiðbeiningabókum 

sem notaðar voru um bréfaskriftir í bandarískum barnaskólum á 19. öld hafi falist 

hegðunarreglur um daglegt líf eða ráðandi (e. hegemonic) hugmyndir um rétta hegðun sem 

styrktu stöðu ríkjandi stétta. Af þeim sökum sé nauðsynlegt að líta á skrifarkunnáttu eða 

þekkinguna til þess að skrifa bréf, sem hluta af menningarlegu auðmagni.20  

 

Auður í orðum 

Sýslumaðurinn Páll Guðmundsson lést árið 1815 frá konu og fimm ungum börnum. 

Ekkja hans Malene Jensdóttir seldi þá eða leigði hluta úr jörðinni Hallfreðarstöðum og 

gerðist húskona með dyggri aðstoð móður sinnar Sigríðar Örum sem sjálf hafði orðið 

ekkja árið 1788, og búið eftir það um tíma í skjóli móðurbróður síns Skúla Magnússonar 

fógeta en síðar hjá bróður sínum Geir Vídalín biskupi. Þótt Malene væri ekki á vonarvöl 

fjárhagslega, líkt og svo algengt var um ekkjur þegar fyrirvinnan, eiginmaðurinn, féll frá, 

þurfti að halda vel á spöðunum til að tryggja framtíð barnanna og þar reyndist drjúgur 

annar auður en sá sem er fastur í hendi í formi peninga eða eigna. Það var sá auður sem 

                                                                                                                                      
Jakobsson (Reykjavík, 2003), bls. 73 87, og Einar Hreinsson, Nätverk och nepotism. Den regionala förvaltningen 
på Island 1770 1870 (Göteborg, 2003). 
20 -Writing Instruction in 19th Century Schools in 

- inement in 
America, 1750 Letter Writing as a Social Practice. Ritstj. David Barton og Nigel 
Hall (Amsterdam/Philadelphia, 2000).  
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fólst í ætterni og virku tengslaneti. Malene hélt góðu sambandi við móðurbræður sína 

Geir biskup Vídalín og bróður hans Jón Vídalín stýrimann, en einnig ættingja Páls 

Guðmundssonar austanlands (valdamiklir sýslumenn í marga ættliði, prestar og 

prófastar), sem og vini hans og kunningja frá námsárum hans á Íslandi og í 

Kaupmannahöfn. Þetta net notfærði Malene sér óspart, einnig móðir hennar, en fullyrða 

má að án hennar hefði Malene ekki getað haldið heimili á þann hátt sem varð. Börnin 

hennar fengu svo hlutdeild í þessu félagslega auðmagni, lögðu inn og tóku út eftir því 

sem við átti. Hið sama gilti um hið menningarlega auðmagn, þekkinguna sem menntun 

þeirra og félagsleg staða skóp þeim þótt það hafi fyrst og fremst verið drengirnir sem 

nutu formlegrar menntunar. Aðstaða stúlknanna, eða fremur móður þeirra og ömmu, 

kom í veg fyrir að þær nytu þeirrar tilsagnar sem hæfði ætterni þeirra og fóru þar af 

leiðandi á mis við þá fágun sem tilheyrði efri lögum samfélagsins, ef marka má orð 

ordnar vel vinandi ad þvi hier firirfellur en ei geta þær tekið framførum hiá mier hvurki til 

lifs nie salar i því fina edur þvi menn kalla levemode21 þvi eg hef aldrei kunnad þad 
22  

En stúlkurnar lærðu að skrifa og í því fólst mikilvæg þekking. Og ég tel raunar að 

skrift og skriftarkunnátta hafi verið lykilatriði í því bæði að nýta sér og efla menningarlegt 

og félagslegt auðmagn. Þetta vissu mæðgurnar Malene Jensdóttir og Sigríður Örum sem 

báðar voru vel skrifandi, ekki síst amman sem var góður stílisti að auki. Sigríður Örum 

hafði um árabil búið á mannmörgu heimili hjá bróður sínum biskupnum þar sem voru 

piltar í heimaskóla, skrifarar biskups og vinir auk ættingja, bæði kvenna og karla. Á því 

heimili hefur enginn efast um mikilvægi hins skrifaða orðs og þess auðmagns, eða valds, 

sem fólst í því að kunna að skrifa  og þótt þess séu dæmi að skriftarkunnáttu hafi verið 

haldið frá embættismannadætrum má gera ráð fyrir að sú þekking hafi frekar staðið þeim 

til boða en stúlkum sem stóðu lægra í þjóðfélagsstiganum. Það voru forréttindi uppi á 

Íslandi að kunna að skrifa um 1820, einkum ef um var að ræða konu því heimildir sýna 

að mun færri konur en karlar voru skrifandi á fyrir hluta 19. aldar. Ekki eru til nákvæmar 

tölur en tilraunir til þess að lesa í svör presta við Spurningalistum Hins íslenska 

bókmenntafélags frá 1839 benda til þess að mögulega hafi 10 30% fullorðinna kvenna 

                                                
21 levemåde getur þýtt rétt framkoma eða að kunna sig. Eins og oftast er um danskar slettur í bréfum 
fjölskyldunnar eru þær ekki settar innan greinarmerkja og eru ekki alltaf kórrétt stafsettar. 
22 Lbs 2412 a 4to. Sigríður Örum til Páls Pálssonar 25. júní 1826. 
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verið skrifandi um þetta leyti og 20 50% karla. 23  Í svari prestsins í Kirkjubæ í 

Hróarstungu, fæðingarsveit og kirkjusókn Sigríðar Pálsdóttur segir árið 1839 að 60 karlar 

og 35 konur séu skrifandi og það sé samtals um þriðjungur fullorðinna.24 Skilgreiningar 

presta hvað það merki að einhver sé skrifandi eða ekki eru oftast óljósar og því erfitt að 

meta hvað nákvæmlega felst í þessu. Fjöldinn segir okkur þó að þegar þær systur Sigríður 

og Þórunn lærðu að skrifa tuttugu árum fyrr (um 1820), þá í kringum tíu ára gamlar, hafi 

heimilið á Hallfreðarstöðum þar sem konur skrifuðu hver í kapp við aðra líklega haft 

nokkra sérstöðu.  

Ég hef ekki séð að íslenskur almenningur hafi nýtt sér leiðbeiningabækur um 

bréfaskrif við bréfaskriftir enda voru þær ekki til á íslensku. Vera má að fyrir tilstilli 

stúdenta og menntamanna í Kaupmannahöfn hafi borist hingað slíkar bækur á dönsku 

eða jafnvel ensku en af þeim fer litlum sögum. Af kvennabréfunum á Hallfreðarstöðum 

má aftur á móti sjá hvernig litlu stúlkurnar læra uppsetningu og framsetningu af ömmu 

og mömmu og þar fara bréfaskriftir alla jafna ekki fram í einrúmi heldur er þetta í senn 

félagsleg athöfn og persónuleg tjáning. Bréfaskriftir eru háðar póstsamgöngum, frést 

hefur af póstinum eða hann jafnvel kominn og þá setjast allir sem geta niður við að skrifa 

bréf  stundum fellur óvænt ferð og þá er skrifað í hasti. Bréfritarar vísa hver til annars: 

Amma skrifar fréttirnar, Þórunn segir þér frá ferðinni í sumar. Og allir vita hverjum er 

verið að skrifað: Allir hrópa að þeir biðji að heilsa þér, er stundum bætt við undir lok 

bréfs eða í eftirskrift. 

Sigríður Pálsdóttir virðist þó ekki fyrir tilraunir í stílbrögðum, er frekar jarðbundin, 

formið hefðbundið, kemur sér beint að efninu. Líklega mótuð af hörðum aðstæðum eins 

og dauða föður, síðar móður og því að bræður hennar voru að mestu leyti fóstraðir 

annars staðar. Þó slær fyrir einstaka orðum sem gefa vísbendingu um að hún hugsar um 

orðfæri þeirra sem höfðu aðgang að hinni karllegu menntun og þekkingu. Árið 1825 má 

sjá þetta niðurlag í bréfi Sigríðar: 

 

nú verd eg hætta og eru briefinn min alltíd heldur endabrend, firir gefdu hastin og 

lifdu betur en kann óska þin Elskandi  

Systir 

S: Palsdottir 

                                                
23 Sbr. Erla Hulda Halldórsdóttir, Alþýðumenning á Íslandi 1830 1930. 
Ritað mál, menntun og félagshreyfingar. Ritstj. Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson (Reykjavík, 2003), bls. 
247 267. 
24 Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839 1874. Finnur N. Karlsson, Indriði 
Gíslason og Páll Pálsson sáu um útgáfuna (Reykjavík, 2000), bls. 181. 
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PS firir alla muni hún AfaSistir ockar á Kirkubæ bidur hjartanlega ad heilsa þér og 

allar Jomfrúrnar adiu25 

 

Adju. Þetta er í eina skiptið sem þetta algenga franska kveðjuorð menntapilta í 

Kaupmannahöfn og formframaðra karla í lystitúrum úti í Evrópu kemur fyrir í bréfum 

hennar, ekki alveg rétt stafsett, en engu að síður yfirlýsing um ákveðna þekkingu.  

 

Að þétta netið 

Sigríður Pálsdóttir hefur snemma lært um mikilvægi tengslaneta af móður sinni og ömmu 

og áttað sig á mikilvægi þess að þekkja rétta fólkið. Þess vegna heldur hún áfram að biðja 

að heilsa Hannesi Steingrímssyni þegar hún fer sjálf að lesa fyrir bréf og loks að skrifa 

með eigin hendi. Viðhalda þurfti og þétta og styrkja netið. Og ekki mátti heldur glata 

tengslunum við bróður sinn, hvorki tilfinningalega né af hagnýtum ástæðum.  

Enda skila öll þessi bréf árangri. Páll Pálsson fer suður í Odda til Steingríms 

Jónssonar og þegar námi í heimaskóla er lokið verður hann skrifari hjá öðrum góðvini 

fjölskyldunnar, sem amma og mamma höfðu verið í bréfaskiptum við, Bjarna 

Þorsteinssyni sem varð amtmaður vestur á Arnarstapa. Þangað fékk Páll svo Siggeir 

Pálsson bróður sinn til uppeldis. Og þegar bæði amma og mamma eru dánar fyrir austan 

fær hann systur sína Sigríði suður til Reykjavíkur, eða öllu heldur í Laugarnes á heimili 

Steingríms Jónssonar biskups  áður í Odda. Steingrím vantaði reyndar ekki stúlku:  

 

Um þad sem þer, af dygd, er nú mest hugarhalldið, nefnil. Systur þ: eystra, ætti eg 

ecke ad vera tilfinníngarlaus, margra orsaka vegna, svo jafnvel þótt eg Siálfur se 

nú byrgur med Stúlkur, og ecke viti, hvört Sigr: Systir þinni kynni vera ljúft, eda 

hollt, ad færast hingad sudur á land, þá vilium við Kona m: samt taka hana til 

ockar.26   

 

Vinskapur, gagnvæmni, hagsmunir? Góðmennska Steingríms kom svo í bakið á honum 

því ástir tókust með Sigríði og Þorsteini Helgasyni sem var heitbundinn Sigríði 

Hannesdóttur, stjúpdóttur Steingríms, dóttur eiginkonu hans Valgerðar Jónsdóttur og 

biskupsins Hannesar Finnssonar. Þegar upp komst var Sigríður Pálsdóttir, og þau 

Þorsteinn bæði, rekin með skömm af heimili biskupshjónanna  en sú saga bíður 

ævisögunnar. 
                                                
25 Lbs 2413 a 4to. Sigríður Pálsdóttir til Páls Pálssonar 5. júlí 1825. 
26 Lbs 2414 a 4to. Steingrímur Jónsson til Pál Pálssonar 12. desember 1828. 
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Sigríður Pálsdóttir skrifaði Páli bróður sínum alla ævi. Bréfin eru ekki aðeins 

tilfinningatengd (fjarvera og missir) heldur þjóna þau einnig þeim tilgangi að tryggja 

stöðu hennar í samfélaginu og snúast á þann hátt um sambönd og tengsl  hagsmuni. 

Konur á fyrri hluta 19. aldar nutu takmarkaðra réttinda. Þær voru ekki fullmyndugar, 

höfðu engan formlegan aðgang að æðri menntun, höfðu ekki rétt til embætta nema starfs 

ljósmóður og borgaraleg réttindi á borð við kosningarétt og kjörgengi var ekki til staðar. 

Þá skipti miklu máli að hafa réttu tengslin til að tryggja stöðu sína og réttindi, og það 

gerði Sigríður þegar fram í sótti, eins og Kristrún Halla Helgadóttir hefur fjallað um í 

einsögurannsókn sinni á lífi Sigríðar þar sem hún beindi sérstaklega sjónum að stöðu 

hennar sem prestsekkju (í tvígang).27  

Lykillinn að þeim auði sem fólst í tengslum og samböndum var ekki aðeins 

ætternið sem slíkt og að þekkja rétta fólkið, heldur þurfti að halda þeim lifandi og það var 

gert með sendibréfum. Á þann hátt varð skriftarkunnátta Sigríðar Pálsdóttur 

menningarlegt auðmagn sem hún aftur beitti til þess að koma á, tryggja og staðfesta það 

félagslega auðmagn sem hún hafði aðgang að. Eða, eins og hún endaði svo oft bréfin til 

bróður síns, einkum þ
28 

 

                                                
27 Einsagan  ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk. 
Ritstj. Erla Hulda Halldórsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík, 1998), bls. 89 111. 
28 Lbs 2413 a 4to. Sigríður Pálsdóttir til Páls Pálssonar 10. ágúst 1824. 
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Átakahefðin í íslenskum stjórnmálum og norrænt samráðslýðræði 

Gumundur Jónsson 

 

 

 

Aldrei hefur verið deilt eins mikið um ágæti lýðræðisins á Íslandi og síðustu tíu árin. Eftir 

aldamótin færðist opinber umræða um lýðræði í samfélaginu mjög í aukana og tók hún einkum á 

sig mynd gagnrýni á þróun stjórnarfars í langri stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins sem staðið hafði 

síðan 1991 og átti efti að vara í tæp 18 ár. Slík sleitulaus forysta sama flokks í ríkisstjórn átti sér 

ekki hliðstæðu í íslenskri stjórnmálasögu. Það voru einkum valdasamþjöppun í skjóli langrar 

stjórnarsetu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og „foringjaræði“ eða 

„valdboðsstefna“ forystumanna stjórnarflokkanna sem voru sérstakur skotspónn gagnrýnenda en 

einnig vaxandi samruni stjórnmála og viðskiptalífs og spilling í tengslum við einkavæðingu og 

embættaveitingar. Borgarnesræða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur formanns Samfylkingarinnar í 

febrúar 2003 kom sem sprenging inn í stjórnmálaumræðuna vegna gagnrýni hennar á 

„stjórnlyndi“ Davíðs Oddssonar forsætisráðherra og „skaðlega“ afskiptasemi hans af fyrirtækjum 

landsins. Megininntak ræðunnar var þó að boða „stjórnmál sátta og rökræðu en ekki átaka og 

kappræðu“, „samráðsstjórnmál“ í stað „átakastjórnmála“, frjálslynt lýðræði í stað stjórnlynds 

lýðræðis.1  

Lýðræðisumræðan á næstu árum snerist ekki aðeins um ágalla stjórnarfarsins heldur um 

nauðsynlegar endurbætur í stjórnmálum til að styrkja lýðræðið. Umræðustjórnmál, 

rökræðustjórnmál og þátttökulýðræði urðu vinsæl hugtök í þeirri umræðu, þótt inntak þeirra væri 

oft ærið óljóst. Í kjölfar Hrunsins 2008 komst umræðan um lýðræðisskipulagið á nýtt og 

alvarlegra stig, áföllin í efnahagsmálum kölluðu fram stjórnmálakreppu og þverrandi traust 

almennings á stjórnstofnunum sem ýttu undir kröfur um grundvallarbreytingar á stjórnskipan 

Íslands. Sú skoðun varð nokkuð útbreidd að Hrunið hefði afhjúpað alvarlega veikleika í 

„innviðum lýðræðislýðræðissamfélagsins“2 og þyrfti því að taka það til gagngerrar endurskoðunar. 

Í þessari grein er tekin til athugunar ein hlið lýðræðisumræðunnar, þ.e. sú hugmynd að 

gagnstætt öðrum Norðurlöndum, þar sem samráð gagnsýrir stjórnmálamenninguna, einkennast 

íslensk stjórnmál af átakahefð sem standi heilbrigðum stjórnmálum fyrir þrifum og komi í veg 

fyrir lýðræðisumbætur á stjórnarháttum. Hér er einkum fengist við spurninguna að hvaða marki 

                                                
1 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, „Stjórnmál sátta og rökræðu en ekki átaka og kappræðu“, Morgunblaðið 8. mars 2003, 

16–17. 
2 Sbr. Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir Vilhjálmur Árnason, „Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku 

bankanna 2008“, Aðdragandi or orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. (Reykjavík: Rannsóknarnefnd 
Alþingis, 2010). 
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Íslendingar búi við samráðslýðræði eins og sjá má haldið fram í alþjóðlegum stjórnmálafræðiritum 

um Norðurlöndin3, og færð rök fyrir því að Ísland eigi meira sameiginlegt með þeim þjóðum sem 

búa við átakahefð . Efnið er reifað í ljósi stjórnmálasögu lýðveldisins og sagnfræðilegrar og 

stjórnmálafræðilegrar umræðu um samráðslýðræði sem sérstaka tegund lýðræðislegra 

stjórnarhátta.4 

 

Tvær hugmyndir um lýðræðið 

Hugtakið samráð (e. consensus) á sér langa sögu í fræðilegri umræðu, ekki síst í greiningu á 

lýðræðiskerfum. Þrátt fyrir ólíkar skoðanir leggja fræðimenn yfirleitt áherslu á að í samráði felist 

vilji þátttakenda til að bræða saman ólíka hagsmuni í nafni sameiginlegra markmiða.5 Hvorki 

þvingun né hugsunarlaus fylgisspekt við valdhafa getur flokkast undir samráð heldur felur það í 

sér virka þátttöku þar sem leitað er samkomulags samkvæmt ákveðnum starfsháttum og 

leikreglum. Samráðsstjórnkerfi eru ekki kyrrstæð heldur háð sögulegum aðstæðum, breytingum á 

markmiðum og valdahlutföllum milli stjórnmálaaflanna. 

Rekja má hugtakið samráðslýðræði (e. consensual model of democracy) til tveggja fræðahefða í 

stjórnmálaafræði. 6  Önnur er ný-samráðsstefnan (e. neo-corporatism) sem svo er kölluð til 

aðgreiningar frá samráðsstefnu fasista og annarra einræðishreyfinga fyrir heimsstyrjöldina síðari, 

og vísar hún til æ sterkari tengsla ríkisvalds og hagsmunasamtaka í lýðræðisríkjum Vesturlanda 

eftir stríð.7 Hagsmunasamtök atvinnurekenda og ekki síst launamanna urðu æ skipulegri og 

áhrifameiri í mótun opinberrrar stefnu og fengu jafnvel opinbera stöðu við að miðla málum og 

samhæfa ólíka hagsmuni. Þannig stuðluðu þau að því að draga úr átökum í samfélaginu. Hin 

fræðahefðin tengist rannsóknum á nokkrum smáríkjum Evrópu, einkum Hollandi, Belgíu, Sviss 

og Austurríki, og orsökum stjórnmálalegs stöðugleika innan þeirra þrátt fyrir miklar 

menningarlegar, þjóðernislegar, trúarlegar og pólitískar andstæður í samfélaginu. Frumkvöðlar 

þessara rannsókna voru Gerhard Lehmbruch og Arend Lijphart sem notuðu hugtökin 

Konkordanzdemokratie (samkomulagslýðræði) og consociational democracy (samstarfslýðræði) yfir þá 

                                                
3Arend Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries (New Haven: Yale 

University Press, 1984), 246–250; Neil Elder, Alistair H. Thomas and David Arter, The Consensual Democracies? 
Government and Politics of the Scandinavian States (Oxford: Martin Robertson, 1982), 172–180. 

4 Ég þakka Helga Skúla Kjartanssyni prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands fyrir gagnlegar athugasemdir við 
uppkast greinar. 

5 Johanna Rainio-Niemi, Small State Cultures of Consensus. State Traditions and Consensus-Seeking in the Neo-
Corporatist and Neutrality Policies in Post-1945 Austria and Finland, Ph.D. Thesis, Faculty of Social Sciences, 
University of Helsinki 2008, 41–42. 

6 Rainio-Niemi, Small State Cultures of Consensus, 41–48; Kenneth D. MacRae, „Contrasting Styles of Democratic 
Decision-Making: Adversarial versus Consensual Politics“, International Political Science Review 18, no. 3 (1997) 279- 

–295. 
7 Sjá t.d. Philippe C. Schmitter, „Still the Century of Corporatism?“, Review of Politics 36 (1974) 85-131 Gerhard 

Lehmbruch and Philippe C. Schmitter, Patterns of Corporatist Policy-Making (London: Sage, 1982 ); Peter J. 
Katzenstein, Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe (Ithaca: Cornell University Press, 1985). 
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sérstöku stjórnarhætti sem ríktu í þessum löndum. Stöðugleika lýðræðisins mátti fyrst og fremst 

rekja til þess að valdahópar eða leiðtogar ólíkra menningarhópa deildu völdum, forðuðust að 

beita einföldum meirihluta til að komast að ákvörðunum og höfðu réttindi minnihlutahópa í 

hávegum.8  

Lijphart víkkaði út samanburðarrannsóknir sínar og greindi tvær gagnstæðar hugmyndir um 

lýðræði sem hann taldi ráðandi á Vesturlöndum, annars vegar meirihlutalýðræði (e. majoritarian 

democracy) og hins vegar samráðslýðræði (e. consensus democracy, sem hann notaði nú í stað 

consociational democracy). Samkvæmt fyrrnefndu hugmyndinni felst lýðræði í því að stjórn ríkisins sé 

í höndum meirihluta fólksins, hlutverk ríkisstjórna sé að stjórna og minnihlutans að vera í 

stjórnarandstöðu. Stjórnmál í slíkum kerfum einkennast jafnan af útilokun, samkeppni og átökum 

– og því hafa þau einnig verið kölluð átakakerfi. Grundvallarafstaða þeirra sem fylgja 

samráðslýðræði er aftur á móti sú að þeir sem eiga undir pólitískum ákvörðunum skuli hafa 

möguleika á að taka þátt í þeim og því er leitast við að virkja sem flesta til þátttöku (inclusiveness), 

leita samninga og málamiðlana. Þess vegna mætti einnig kalla þessa tegund stjórnarhátta 

samningalýðræði (e. negotiation democracy).9   

Í rannsókn sem Lijphart gerði á lýðræðisskipan 36 ríkja á tímabilinu 1921–1966 greindi 

hann mun á samráðs- og átakakerfum út frá fimm stofnanaþáttum sem vörðuðu einkum 

framkvæmdavaldið og flokkakerfið. Í töflu 1 eru einkenni kerfanna tveggja sýnd. Í 

samráðskerfum tíðkast ríkisstjórnir margra flokka eða minnihlutastjórnir, sterkt löggjafarvald, 

fjölflokkakerfi, hlutfallskosningar og samráð (e. corporatism) einkennir samskipti hagsmunasamtaka 

og ríkisvalds. Í meirihlutakerfum eru að jafnaði, eins og nafnið gefur til kynna, meirihlutastjórnir 

eins flokks, sterkt framkvæmdavald, tveggja-flokka kerfi, meirihlutakosningar (oft með 

einmenningskjördæmum) og hagsmunasamtök sem hafa ekki samráð heldur keppa sín á milli um 

að hafa áhrif á ríkisvaldið. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Sjá t.d. Gerhard Lehmbruch, „A Non-Competitive Pattern of Conflict Management in Liberal Democracies: The 

Case of Switzerland, Austria and Lebanon“, Consociational Democracy. Ritstj. K.D. McRae (Toronto: McClelland 
and Stewart, 1974); Arend Lijphart, The Politics of Accommodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands (Berkeley: 
University of California Press, 1968, rev. ed. 1975). 

9 Arend Lijphart, Democracies. Rannsóknin er aukin og endurbætt í Arend Lijphart, Patterns of Democracy. Government 
Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven: Yale University Press, 1999). 
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Tafla 1. Samráðslýðræði og meirihlutalýðræði samkvæmt Arend Lijphart 

 Samráðslýðræði Meirihlutalýðræði 

Tegund framkvæmdavalds Víðtæk samsteypustjórn eða 

minnihlutastjórnir   

Meirihlutastjórn eins flokks 

Samskipti framkvæmda- og 

löggjafarvalds 

Tiltölulega sterkt 

löggjafarvald 

Sterkt framkvæmdavald 

Flokkakerfi Fjölflokkakerfi Tveggja-flokka kerfi 

Kosningakerfi Hlutfallskosningar Meirihlutakosningar 

Kerfi hagsmunasamtaka Samráðskerfi Samkeppni og fjölræði 

hagsmunasamtaka 

 

Í líkani Lijpharts eru samráðskerfi og meirihlutakerfi kjörmyndir en í raun eru lýðræðisríki á 

Vesturlöndum yfirleitt með blöndu af einkennum úr báðum þeirra. Það kemur enda í ljós þegar 

Lijphart flokkar öll löndin 36 eftir ofangreindum kvörðum að þau dreifast mjög á kvarðanum 

milli þessara gagnstæðu kjörmynda. Sviss, Holland og Belgía, Danmörk og Finnland eru nálægt 

kjörmynd samráðslýðræðis og Noregur, Svíþjóð og Ísland nokkru fjær. Bretland, Írland og Nýja 

Sjáland eru aftur á móti góðir fulltrúar meirihlutalýðræðis. 10 Sú spurning vaknar hvort þessi tvö 

kerfi sýni álíka starfshæfni eða árangur. Eru samráðskerfin eins skilvirk og meirihlutakerfin? 

Samkvæmt Lijphart er enginn marktækur munur á þessum kerfum þegar metinn er efnahagslegur 

árangur (hagvöxtur, verðbólga og atvinnuleysi) eða viðhald laga og reglna, en þegar horft er til 

nokkurra þátta sem taldir eru hafa mikið gildi fyrir lýðræðissamfélög s.s. staða minnihlutahópa og 

kvenna og kosningaþátttaka þá standa samráðskerfin sig betur en merihlutakerfin. Enn fremur er 

sterkari samfélagsvitund í samráðskerfum, þau eru „blíðari og mildari lýðræðiskerfi ( ‘kinder and 

gentler democracies’).11 

 

Samráðslýðræði á Norðurlöndum og sérstaða Íslands 

Samkvæmt niðurstöðum Lijpharts falla Norðurlöndin undir samráðslýðræði og kemur það ekki á 

óvart. Í rannsóknum fjölmargra sagnfræðinga og félagsvísindamanna hefur samráð verið talið 

                                                
10 Lijphart, Patterns of Democracy, 246–250. 
11Lijphart, Patterns of Democracy, kafli 15. 
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einkenna stjórnmálamenningu þessara landa, lögmæti ríkisins er þar óskorað, stjórnmálaþátttaka 

mikil, traust er á stjórnstofnunum og stofnanir stuðla að samráði og samstöðu frekar en 

meirihlutaræði og átökum. 12  Sænski stjórnmálafræðingurinn Olof Petersson segir að 

Norðurlöndunum hafi, amk. að nokkru leyti, „tekist að skapa sínar eigin, sérstöku leiðir til að 

leysa ágreining og taka stjórnmálaákvarðanir“ og að „áhersla á málamiðlanir og hagnýtar lausnir 

hafi mótað stjórnmálamenningu sem byggist á samráði“.13 

Á níunda áratugnum könnuðu stjórnmálafræðingarnir Elster, Thomas and Arter 

lýðræðisfyrirkomulag á Norðurlöndum og komust að þeirri niðurstöðu að þau hefðu öll, þó í 

mismiklum mæli, skýr einkenni samráðsstjórnmála. Lögmæti stjórnvalda væri óskorað og birtist 

m.a. í því að leikreglur lýðræðisins væru viðteknar og almennur stuðningur væri við stjórnarfarið, 

kosningaþátttaka mikil, stjórnmálin tiltölulega friðsamleg, jaðarhópar áhrifalausir og 

stjórnmálaflokkar andstæðir stjórnskipulaginu varla til. Í öðru lagi byggju Norðurlönd við nokkuð 

stöðugt fjölflokkakerfi fimm til sex flokka sem grundvallaðist á hægri og vinstri stefnu. Bændur 

hafa gegnt mikilvægu pólitísku hlutverki sem talsmenn hófsemi og málamiðlunar milli hægri og 

vinstriflokka. Launafólk hefur veitt vinstriflokkum mikinn stuðning og veitt sósíaldemkrötum 

einstaklega sterka stöðu í stjórnmálum. Í þriðja lagi hefðu Norðurlöndin komið sér upp vel 

útfærðum aðferðum við að halda átökum á vinnumarkaði í skefjum og stuðlað þannig að 

skilvirkari stjórn efnahagsmála. Hér má nefna reglur sem atvinnurekendur og launafólk hafa 

komið sér saman um til að koma í veg fyrir átök sem skaða öryggi eða hagsmuni þriðju aðila; 

reglulegt samráð hagsmunahópa við undirbúning samninga um launakjör; valdamikið hlutverk 

ríkissáttasemjara í vinnudeilum; mikil áhrif sósíaldemókrata og verkalýðsflokka í Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi sem ráðið hafa úrslitum um að víðtækum reglum hefur verið komið á til að 

útkljá ágreining á vinnumarkaði; og loks er samráð einkennandi þáttur í mótun opinberrar stefnu. 

Ísland er tekið með í fyrrgreindum stjórnmálafræðirannsóknum David Arters og félaga og 

Arend Lijpharts og talið til samráðskerfa Norðurlanda, þótt fyrirvarar séu settir á þá niðurstöðu.14 

Margt bendir líka til þess að Ísland sverji sig í ætt við norrænu stjórnmálakerfin. Á 

lýðveldistímanum hefur stjórnmálalíf á Íslandi að jafnaði verið friðsamlegt, löghlýðni mikil og 

leikreglur stjórnmálanna virtar. Íslendingar hafa lengi státað sig af því að vera friðsöm og herlaus 

þjóð. Svanur Kristjánsson stjórnmálafræðingur fullyrðir að í sögu verkalýðshreyfingarinnar séu 

ekki dæmi um að maður hafi látist í átökum.15 „Lagahyggja“ einkennir stjórnmálaumræðuna og er 

                                                
 12 Sjá m.a. Alistair H. Thomas and David Arter Neil Elder, The Consensual Democracies?; Lijphart, Democracies; Mary 

Hilson, The Nordic Model. Scandinavia since 1945 (London: Reaktion Books, 2008). 
13 Olof Petersson, The Government and Politics of the Nordic Countries (Stockholm: Fritzes AB, 1994), 33–34. 
14 Sbr. Neil Elder o.fl., The Consensual Democracies? 172–180. 
15 Svanur Kristjánsson, Conflict and Consensus in Icelandic Politics 1916–1944, Ph.D. Thesis, University of Illinois, 

1977, 171–172. 



114

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

6 
 

talin er hafa mótast í deilum Íslendinga við dönsku stjórnina á tímum sjálfstæðisbaráttunnar.16 Til 

skamms tíma hefur traust í stjórnmálum verið mikið, virðing borin fyrir leikreglum stjórnmálanna 

og spilling almennt talin lítil. Í víðara félags- og menningarlegu samhengi hefur íslenskt samfélag 

ekki verið talið eins stéttskipt og lífskjaramunur minni en í mörgum nágrannalandanna. Til 

skamms tíma var Ísland ennfremur tiltölulega einsleitt samfélag í trúar- og menningarefnum og 

varla hægt að tala um þjóðernisminnihluta fyrr en eftir 1980. Deilur um trúmál og siðferðismál 

hafa heldur ekki valdið djúpstæðum klofningi meðal þjóðarinnar á seinni tímum. Sterk 

þjóðerniskennd og vitund um sameiginlegan menningararf eru einnig talin hafa ýtt undir sterka 

samfélagsvitund og sjálfsmynd þjóðarinnar – við séum öll á sama báti. 

Það virðist því margt benda til þess að Ísland eigi heima í hópi samráðskerfa Norðurlanda. 

En þótt rannsóknir erlendra stjórnmálafræðinga sem getið var hér að framan séu athyglisvert 

framlag til skilnings á lýðræðinu á Íslandi er umfjöllun þeirra um Ísland yfirborðsleg enda við litlar 

rannsóknir að styðjast og sérstaklega á nokkrum lykilþáttum sem gefa til kynna að samráðslýðræði 

eigi ekki upp á pallborðið í íslenskum stjórnmálum. Hér eru færð rök fyrir því að Ísland eigi miklu 

frekar heima í hópi þeirra ríkja sem búa við meirihlutalýðræði en samráðslýðræði – og að 

stjórnmálin einkennist frekar af átökum en samráði. Svipaða túlkun má finna í nýlegum ritum 

íslenskra fræðimanna, þótt áherslur og skýringar séu nokkuð mismunandi.17 Þeir þættir sem 

sérstaklega verða skoðaðir í þessu samhengi í næstu köflum eru í fyrsta lagi tíð verkföll og átök á 

vinnumarkaði, í öðru lagi togstreita í samskiptum ríkisvalds og verkalýðshreyfingar og takmörkuð 

samráðsstefna á vinnumarkaði , og í þriðja lagi stjórnmálamenning sem einkennist af átökum á 

opinberum vettvangi, ekki síst á Alþingi. 

 

Óstöðugt efnahagslíf og átök á vinnumarkaði 

Vinnumarkaðurinn hefur lengi verið einn helsti vettvangur átaka í íslensku samfélagi. Tíð verkföll 

og harðvítug átök milli atvinnurekenda og launafólks um kaup og kjör voru kostnaðarsöm fyrir 

samfélagið, ollu truflunum í efnahagslífi, framleiðslutapi og drógu úr árangri í stjórn efnahagsmála. 

Verkalýðsstéttin á Íslandi hefur verið skipulagslega mjög sterk síðan á fjórða áratug 20. aldar – 

hlutfall launafólks í verkalýðsfélögum hefur t.d. verið með því hæsta sem gerist á Vesturlöndum – 

en stjórnmálaflokkar tengdir hennir frekar veikir í samanburði við Norðurlönd. Átök milli 

                                                
16 Þorsteinn Magnússon, The Icelandic Althingi and its Standing Committees, Ph.D. Thesis, Facutly of Social Studies, 

University of Exeter, 1987,  168. 
17 Sjá einkum Stefanía Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of Iceland 1969–1995. Doktorsritgerð 

frá. Purdue University 1995; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Íslenskur vinnumarkaður á umbrotatímum: Sveigjanleiki 
fyrirtækja, stjórnun og samskipti vinnumarkaðsins (Háskóli Íslands, féagsvísindadeild, 2001); Stefanía Óskarsdóttir, 
„Meirihluti og margræði. Ríkisstjórnarmyndanir 1939–1959“, Stjórnmál og stjórnsýsla. Veftímarit 2007:3 (1), 45–62; 
Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model and Its Value in Understanding Small European States in the Neo-
Liberal World of the Twenty-First Century: The Case of Iceland, European Political Science 9 2010, 375–386. 
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verkalýðshreyfingar annars vegar og atvinnurekenda og stjórnvalda hins vegar um skiptingu 

lífsgæða og stefnu stjórnvalda hafa einkennt samskipti aðila vinnumarkaðarins. 

Verkföll hafa lengi verið miklu tíðari á Íslandi en í öðrum OECD löndum, a.m.k. frá því á 

sjöunda áratugnum eins og fram kemur í töflu 2.18 Munurinn á Íslandi og Norðurlöndum er 

gríðarmikill en Finnland hefur sérstöðu eins og Ísland vegna tíðra verkfalla. Eftir 1990 dró mjög 

úr verkföllum í Evrópu, einnig á Íslandi, og áttu minnkandi verðbólga, aukin áhersla stjórnvalda á 

stöðugleika í peningamálum og síðast en ekki síst langvarandi samdráttur í atvinnulífi og vaxandi 

atvinnuleysi, stóran þátt í að stuðla að þeirri breytingu. En þrátt fyrir aukinn stöðugleika í 

efnahagslífi var verkfallstíðni á Íslandi áfram með því mesta sem gerðist í Evrópu, en nú færðust 

verkföll meir og meir yfir á opinbera geirann. 

 

Tafla 2. Vinnustöðvanir á Íslandi 1969-2002 

   Fjöldi tapaðra vinnudaga á 1000 starfsmenn, árleg meðaltöl 

     

 1969–1978 1993–1997 1998–2002  

Ísland1 1.059 608 505  

Danmörk 575 49 299  

Finnland2 1.143 202 298  

Noregur 79 79 91  

Svíþjóð 42 54 5  

Evrópusambandið 70 59  

OECD   56 49  

 
Skýringar: 1) Tölur 1969–1978 eiga við árin 1970–1974. – 2) Tölur vantar um árin 1993–1994. 
Heimildir: Neil Elder, Alistair H. Thomas and David Arter, The Consensual Democracies? 162; Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson „Verkföll og verkfallstíðni á íslenskum vinnumarkaði 1976–2004“, Stjórnmál og stjórnsýsla. Veftímarit, 
2006:2 (2), 181. 
 

Ein af meginorsökum tíðra átaka á vinnumarkaði á Íslandi var viðvarandi óstöðugleiki í 

efnahagslífi sem lýsti sér í mikilli verðbólgu og hagsveiflum vegna breytinga á viðskiptakjörum 

eða sveiflum í fiskafla. Landsframleiðsla og aðrar hagstærðir s.s. einkaneysla og ráðstöfunartekjur 

sveifluðust meira á Íslandi en í öðrum löndum Evrópu mestan hluta 20. aldar. Samanburður á 

ríkjum Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum leiðir í ljós að breytileiki (staðalfrávik) hagvaxtar var 

hvergi meiri en á Íslandi á seinni hluta 20. aldar, eins og fram kemur í töflu 3.  

                                                
18 Há verkfallstíðni á Íslandi nær lengra aftur í tímann. Á árunum1960–1964 voru tapaðir vinnudagar að meðaltali 

1706 ár hvert sbr.Stefán Ólafsson, The Modernization in Iceland Háskóli Íslands, félagsvísindadeild, 1981, 335. 
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Tafla 3. Staðalfrávik hagvaxtar Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum 1950-2000  

         

  1950–1973 1974–2000      

Austurríki  2,8 1,6      

Belgía  1,9 1,8      

Bretland  1,8 1,9      

Danmörk  2,5 1,9      

Finnland  2,7 3,0      

Frakkland  1,4 1,4      

Holland  2,4 1,5      

Ísland  5,3 3,0      

Ítalía  1,9 1,8      

Noregur  1,6 1,8      

Sviss  2,3 2,3      

Svíþjóð  1,6 1,8      

Þýskaland  3,5 1,7      

Bandaríkin  2,6 2,0      

         

Óvegið meðaltal 2,4 2,0      

 

Heimildir: Guðmundur Jónsson, „Efnahagskrepur á Íslandi 1870–2000“, Saga XLVII:1 (2009), 51; Angus Maddison, 
The World Economy. A Millennial Perspective. OECD (Paris, 2001). 

 

Miklar sveiflur koma ekki aðeins fram í landsframleiðslu heldur einnig, eðli máls samkvæmt, 

í hagstærðum sem hún samanstendur af, t.d. fjárfestingum, útflutningi, rauntekjum og einkaneyslu. 

Þar geta sveiflur orðið miklar á stuttum tíma, jafnvel á bilinu 10–25%.19  

Sá óvenjulega mikli óstöðugleiki í efnahagslífi sem Íslensingar bjuggu við hafði þær 

afleiðingar að almenningur bjó við afar óstöðug lífskjör eins og reyndar samanburður við önnur 

lönd sýnir. Á áttunda og níunda áratug aldarinnar voru meiri sveiflur á raunlaunum á Íslandi en 

                                                
19 Sjá t.d. Guðmundur Gunnarsson, „Sveiflur í landsframleiðslu og útflutningi og samanburður við önnur lönd“, 

Fjármálatíðindi XXXIX:1 (1992), 60-76; Palle S. Andersen and Már Guðmundsson, „Inflation and Disinflation in 
Iceland“, Working Papers No. 1 Central Bank of Iceland, 1998. 
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öðrum löndum OECD að Portúgal undanskildu.20 Skellir í einkaneyslu voru einnig fleiri á Íslandi 

en öðrum OECD ríkjum á tímabilinu 1945–2008, allir tengdir samdrætti í efnahagslífi.21 Þessar 

miklu sveiflur eru jafnan raktar til smæðar og einhæfni hagkerfisins sem byggðist upp á 

sjávarútvegi sem er í eðli sínu óstöðugur vegna sveiflna í fiskafla og verði á mörkuðum. Fá ef 

nokkur Evrópulönd höfðu jafneinhæfa útflutningsframleiðslu og Íslendingar sem öfluðu 75–85% 

útflutningstekna sinna af sölu fiskafurða. Sveiflur í viðskiptakjörum stuðluðu einnig að miklum 

hagsveiflum. 

Íslendingum tókst illa að koma upp stefnu og stjórntækjum sem stuðluðu að sveiflujöfnun í 

efnahagslífi og drógu úr röskun sem hagsveiflur ollu á vinnumarkaði. Þvert á móti má færa rök 

fyrir því að stjórnvöld ýttu frekar undir en drægju úr átökum milli atvinnurekenda og launafólks. 

Allir stjórnmálaflokkar voru sammála um að meginmarkmið efnahagsstefnunnar væri að tryggja 

hagvöxt og fulla atvinnu. Ör hagvöxtur og hátt atvinnustig gerðu það að verkum að 

atvinnuþátttaka var meiri, vinnudagurinn lengri og atvinnuleysi minna en í öðrum OECD ríkjum 

svo áratugum skipti.22 Spenna í efnahagslífi leiddi hins vegar til meiri verðbólgu en í flestum 

nálægum löndum sem verkalýðshreyfingin brást við með því að knýja fram verðlagsuppbætur á 

laun. Hvernig draga ætti úr víxlverkun launa og verðlags varð helsta þrætuepli aðila 

vinnumarkaðarins. Þegar stjórnvöldum þóttu kjarasamningar keyra úr hófi fram gripu þau til 

ráðstafana, einkum gengisfellinga, til þess að lækka kostnað atvinnurekenda af samningum og 

hófst þá sama ferlið á ný. Þannig leituðust stjórnvöld við að ná markmiðum efnahagsstefnunnar 

með því að framfylgja launastefnu sem fól í sér tíð inngrip í kjaramál með það fyrir augum að 

halda launum niðri og láta þau fylgja markaðssveiflum.23 Samfélagslegur kostnaður þessarar 

þvingunarlaunastefnu var mikill því hún ýtti mjög undir átök á vinnumarkaði enda urðu verkföll 

tíðari en í öðrum löndum OECD. Atburðarásin var gjarnan á þessa leið: þegar niðursveifla varð í 

efnahagslífi var gengi krónunnar fellt og raunlaun lækkuð í því skyni að draga úr utanaðkomandi 

skellum (t.d. verðlækkunum á fiskafurðum) og tryggja að útflutningsatvinnugreinar væru áfram 

reknar með ábata. Verðhækkanir í kjölfar gengisfellingar og víðtæk notkun verðtryggingar gerði 

það að verkum að aðlögun að verðlagi í viðskiptalöndum Íslendinga varð minni en þess í stað tók 

                                                
20 Markus M.L. Crepaz Arend Lijphart, „Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Conceptual 

and Empirical Linkages“, British Journal of Political Science 21, no. 2 (1991) 235–246. Rannsóknin nær yfir tímabilið 
1970–1987. 

21 José F. Ursua and Robert J. Barro, „Macroeconomic Crises Since 1870“, in NBER Working Paper Series 
Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2008, 51 og 56. 

22 Stefán Ólafsson, „Variations within the Scandinavian Model: Iceland in the Scandinavian Perspective“, Welfare 
Trends in the Scandinavian Countries. Ritstj. S. Ringen E. J. Hansen, H. Usitalo & R. Erikson (New York: 1993); 
Þorleifur Friðriksson and Gestur Guðmundsson, „Klassesamarbejde i Island: Underudvikling eller egne veje?“, 
Industriell demokrati i Norden. Ritstj. D. Flemming (Lund: 1990); Guðmundur Jónsson, „The Icelandic Welfare 
State in the Twentieth Century“, Scandinavian Journal of History 26, no. 3 (2000) 249-267. 

23 Stefanía Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of Iceland, Ph.D. Thesis, Purdue University 1995,  
einkum kaflar 5 og 7.  
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við víxlhækkun launa og verðlags sem gerði fyrirtækin síður samkeppnishæf á erlendum 

mörkuðum. Kröfur um frekari aðlögun með gengisbreytingum voru þá skammt undan. Meiri 

verðbólga og sveiflur í tekjum en almennt gerðist í Evrópu olli mikilli spennu á vinnumarkaði þar 

sem verkalýðsfélög reyndu að svara skerðingu stjórnvalda með mótaðgerðum – verkföllum ef 

ekkert annað dugði. 

 

Veikburða vinstriöfl og takmörkuð samráðsstefna 

Sú hagstjórn sem lýst er hér að ofan var nátengd valdahlutföllum í íslenskum stjórnmálum, 

sterkum hægriflokki sem hafði forystu í ríkisstjórnum en tiltölulega veikburða vinstriflokkum 

tengdum verkalýðshreyfingunni. Þessar pólitísku aðstæður drógu úr möguleikum á samstarfi 

ríkisvalds og róttækrar verkalýðshreyfingar vegna gagnkvæmrar tortryggni og andúðar og áttu 

stóran þátt í því að samráðsstefna þróaðist hægar en annars staðar á Norðurlöndum.24 Walter 

Korpi and Michael Shalev hafa bent á að þátttaka hins pólitíska arms verkalýðsstéttarinnar í 

ríkisstjórnum í Evrópu hafi dregið mjög úr verkföllum. Þannig gaf t.d. sigur sænskra 

sósíaldemókrata í þingkosningum 1932, sem markaði upphafið að 44 ára valdatíð þeirra, 

verkalýðsstéttinni möguleika á að ná fram markmiðum sínum t.d. um aukna atvinnu og jafnari 

dreifingu lífskjara eftir stjórnmálalegum leiðum og gerði hana sjálfstæðari gagnvart 

fjármagnsöflum. En jafnframt beittu sósíaldemókratar sér fyrir því að verkalýðshreyfingin fylgdi 

hófsamri launastefnu.25  

Kenning Korpis og Shalevs fellur vel að aðstæðum á Íslandi – en með öfugum formerkjum. 

Verkalýðshreyfingin á Íslandi komst sjaldan í sömu stöðu og sænska verkalýðshreyfingin. Að vísu 

varð Alþýðusamband Íslands með tímanum að sterkum heildarsamtökum verkafólks í krafti 

víðtækrar þátttöku verkafólks í stéttarfélögum og gat knúið fram mál sem vörðuðu 

grundvallarhagsmuni verkalýðsstéttarinnar. En ASÍ var áhrifalítið á pólitíska sviðinu og á 

vinnumarkaði voru völdum þess einnig settar skorður í samanburði við hliðstæð sambönd á 

Norðurlöndum því það hafði miklu takmarkaðra umboð til kjarasamninga. Stefna og starf þess 

voru undir miklum áhrifum Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks/Alþýðubandalags. Eins og á 

Norðurlöndum var mikil samsvörun milli stjórnmálaflokka og meginstétta í samfélaginu 

(verkalýðs, bænda og atvinnurekenda/stjórnenda) en á vettvangi stjórnmálanna voru vinstriöflin 

talsvert veikari en annars staðar á Norðurlöndum. 26  Ein aðalástæðan fyrir góðu gengi 

sósíaldemókrataflokka í Svíþjóð, Danmörku og Noregi var umbreyting þeirra úr 

                                                
24 Svipaða rökfærslu er að finna í Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“. 
25 Walter Korpi and Michael Shalev, „Strikes, Industrial Relations, and Class Conflict in Capitalist Societies“, British 

Journal of Sociology 30, no. 2 (1979), 164–187 (hér 172). 
26 Sjá t.d. Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála. Fjórflokkarnir 1959–1991 (Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 1994), 179–182. 
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„stéttarflokkum“ í flokka „fólksins“ sem skírskotuðu til allrar þjóðarinnar en ekki aðeins 

verkalýðsstéttarinnar. Í Alþýðuflokknum tókst þessi umbreyting ekki27 og vafalaust áttu hatröm 

átök við Kommúnistaflokkinn og síðar Sósíalistaflokkinn drjúgan þátt í því vegna þess að hvorir 

um sig kepptust um að vera hinir sönnu fulltrúar verkalýðsstéttarinnar. Samanlagt náðu 

vinstriflokkarnir tveir ekki nægum þingstyrk til að mynda meirihlutastjórnir á 20. öldinni en tóku 

nokkrum sinnum þátt í myndun samsteypustjórna með Framsóknarflokknum. 28 

Alþýðuflokkurinn hafði um 15% fylgi og tók tiltölulega oft þátt í ríkisstjórnum miðað við stærð. 

Þrátt fyrir það var flokknum lítt ágengt að vinna að framgangi stefnu sinnar um öflugra 

velferðarkerfi og nánara samstarf aðila vinnumarkaðarins og skipti hér miklu máli samstarf við 

Sjálfstæðisflokkinn í viðreisnarstjórninni, langlífustu stjórn lýðveldsitímans. Sósíalistaflokkurinn 

/Alþýðubandalagið hafði 15–20% kjörfylgi en hann var sjaldan í ríkisstjórnum og hafði lítil áhrif 

á stjórnarstefnu. 

Hægriöflin voru því sterk á Íslandi og tókst að sameina þau að mestu leyti undir merkjum 

Sjálfstæðisflokksins sem var álíka stór og flokkar sósíaldemókrata á Norðurlöndum. Flokkurinn 

varð helsti ríkisstjórnaflokkur lýðveldistímans með um 40% kjörfylgi fram yfir 1970, nokkru 

minna eftir það.29 Af þeim 57 árum sem liðu frá því lýðveldi var stofnað og til loka 20. aldar var 

Sjálfstæðisflokkur 43 ár í ríkistjórn, Framsóknarflokkur í 37 ár, Alþýðuflokkur í 30 ár en 

Sósíalistaflokkur/Alþýðubandalag aðeins 15 ár. Pólitískt landslag var því allt annað á Íslandi en í 

Svíþjóð, Noregi og Danmörku þar sem sósíaldemókratar voru leiðandi stjórnmálaafl. Þrátt fyrir 

áherslu á einstaklingshyggju, markaðshyggju og náin tengsl við samtök atvinnurekenda sótti 

Sjálfstæðisflokkur fylgi sitt til ólíkra þjóðfélagshópa, bænda, millistéttar í bæjum (stjórnenda, 

verslunar-og skrifstofufólks) og jafnvel nokkurs hluta verkafólks. Flokknum tókst þó ekki að hafa 

mikil áhrif á stéttarfélögin og biðlun hans um ábyrð og hófsemi í launakröfum bar lítinn árangur. 

Sú gjá sem var milli vinstrisinnaðrar verkalýðshreyfingar og hægrisinnaðra ríkisstjórna ól á 

tortryggni og andúð. Klofningurinn óx í kalda stríðinu þegar hægriflokkarnir tengdust 

Bandaríkjunum og fylgdu náið utanríkisstefnu þeirra en stór hluti verkalýðsstéttarinnar fylgdi 

sósíalistum og þjóðernissinnum að málum í andófi gegn bandarískum herstöðvum og aðild að 

NATO. 

                                                
27 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk verkalýðsstjórnmál 1901–1944 (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 

2008). 
28 Fyrsta eiginlega vinstristjórnin, þ.e. stjórn mynduð eingöngu af vinstriflokkum, var mynduð árið 2009 í skugga 

mestu efnahagskreppu lýðveldistímans. 
29 Til samanburðar var kjörfylgi sósíaldemókrata í Svíþjóð á árunum 1941–1970 að meðaltali 48%, Danmörku 39% 

og Verkamannaflokksins í Noregi 46%. Styrkur þeirra minnkaði nokkuð eftir 1970 og var kjörfylgi þeirra 1972–
2007 að meðaltali 42% í Svíþjóð, 32% í Danmörku, 35% í Noregi. Í Finnlandi voru sósíaldemókratar með um 
fjórðung af fylgi á seinnihluta aldarinnar. Sjá David Arter, Scandinavian Politics Today (Manchester: Manchester 
University Press, 2008), 73.  
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Þessar pólitísku aðstæður skiptu sköpum um að samráðsstefna þróaðist miklu hægar á 

Íslandi en á Norðurlöndum. 30  Samráðsstefna einkennist af samstarfi ríkisstjórna og 

hagsmunasamtaka, einkum samtaka verkalýðs og atvinnurekenda, í mótun opinberrar stefnu og 

jafnvel hlutdeild hinna síðarnefndu í ákvörðunum stjórnvalda. Margir fræðimenn hafa talið fjórða 

áratuginn mótunarskeið samráðsstefnu og samráðstjórnmála, ekki síst á Norðurlöndum þar sem 

rauð-grænar ríkisstjórnir (flokkar verkalýðs og bænda) gerðu með sér „sögulegar málamiðlanir“.31 

Á Íslandi mátti greina hliðstæða þróun á fjórða áratug aldarinnar, eflingu Alþýðuflokks og 

tilhneigingu til samráðsstefnu. Í „stjórn hinna vinnandi stétta“ 1934–1938 náðu 

Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur saman um víðtækar aðgerðir í félags- og efnahagsmálum 

sem styrktu stöðu verkalýðs og bænda og gat þessi samvinna jafnframt af sér fyrstu 

vinnulöggjöfina á Íslandi árið 1938 þar sem nokkuð breið sátt náðist um samskiptareglur á 

vinnumarkaði. Lögin voru sett að norrænni fyrirmynd og fólu í sér viðurkenningu á samningsrétti 

verkalýðsfélaga, leikreglur á vinnumarkaði og stofnun embættis ríkissáttasemjara og Félagsdóms.32 

Samráðsstefna styrktist aftur í sessi með myndun nýsköpunarstjórnarinnar 1944–1947 

þegar fulltrúar ólíkra stétta, verkalýðs og atvinnurekenda, tóku höndum saman um endurreisn 

atvinnulífs og uppbyggingu nútímalegs velferðarkerfis. Þessi samvinna stóð ekki lengi því 

stjórnmál kalda stríðsins grófu undan henni og sá vísir að samráðsstefnu sem hafði myndast náði 

ekki að vaxa. Það var ekki fyrr en árið 1980 að ríkisstjórnarsamvinna tókst aftur milli hægrimanna 

og sósíalista þegar hluti Sjálfstæðisflokks myndaði ríkisstjórn með Framsóknarflokki og 

Alþýðubandalagi. En þessar „sögulegu sættir“ voru bæði takmarkaðar og skammlífar. 

Ríkisvaldið hafði lítið samráð við verkalýðshreyfinguna við mótun opinberrar stefnu, enn 

síður mótun tekjustefnu á vinnumarkaði. Á hinn bóginn áttu atvinnurekendur og bændur greiðari 

aðgang að stjórnvöldum og fengu raunar samtök þeirra á borð við Búnaðarfélag Íslands og 

Fiskfélag Íslands allt að því einokunarstöðu við mótun opinberrar stefnu í viðkomandi 

málaflokkum. Það má því segja að eins konar atvinnuvega-samráðsstefna (e. sectoral corporatism) 

hafi verið við lýði á Íslandi frá því snemma á 20. öld þar sem fulltrúar 

                                                
30 Finnland á meiri samleið með Íslandi en öðrum Norðurlöndum að því er varðar veikari stöðu sósíaldemókrata, 

andstæður vinstri- og hægrifylkinga og vanþróað samráðskerfi á vinnumarkaði. Þróun í átt til samráðsstjórnmála í 
Finnlandi og Austurríki eftir 1945 er könnuð í Rainio-Niemi, Small State Cultures of Consensus . 

31 Sjá t.d. Charles S.Maier, „Preconditions for Corporatism“, Order and Conflict in Contemporatry Capitalism. Ritstj. John 
H. Goldthorpe (Oxford: Clarendon Press, 1984), 39–59; Katzenstein, Small States in World Markets. Industrial Policy 
in Europe; Petersson, The Government and Politics of the Nordic Countries; Hilson, The Nordic Model; Bo Rothstein, 
„Explaining Swedish Corporatism: The Formative Moment“, Scandinavian Political Studies 15, no. 2 (1992) 173–191. 

32 Um vinnulöggjöfina og samskipti á vinnumarkaði sjá t.d. Gestur Guðmundsson og Þorleifur Friðriksson, 
„Klassesamarbejde i Island: Underudvikling eller egne veje?“, Industriell demokrati i Norden. Ritstj. D. Flemming 
(Lund: 1990), 327–435; Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands I ( Reykjavík: Forlagið, 2013), 
139–145. 
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„höfuðatvinnuveganna“ höfðu einkar greiðan aðgang að stjórnvöldum.33 Á sjöunda áratugnum 

verður nokkur breyting á því greina mátti vaxandi áhuga stjórnvalda á samráðsstefnu í norrænum 

anda. Eftir þrátefli verkalýðshreyfingar og ríksvalds á fyrstu árum viðreisnarstjórnar markaði 

Júnísamkomulagið svokallaða 1964, þar sem samið var um byggingu verkamannabústaða, 

þáttaskil í samskiptum aðila vinnumarkaðarins. Að norrænni fyrirmynd var Hagráð stofnað árið 

1966 sem vera skyldi formlegur samráðsvettvangur ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins. 

Hagráðið stóð þó ekki undir væntingum og var loks lagt niður 1971.34   

Á næstu áratugum varð samt aukin tilhneiging í átt til samráðsstefnu þar sem meira tillit var 

tekið til sjónarmiða verkalýðshreyfingar í ýmsum málaflokkum. Jafnframt urðu verkalýðsfélögin 

smám saman sjálfstæðari gagnvart stjórnmálaflokkunum og beindu starfi sínu að þrengri 

hagsmunamálum og lögðu aukna áherslu á „hrein“ kjaramál.35 Þróunin var hins vegar hæg og 

engin grundvallarbreyting til frambúðar varð með Júnísamkomulaginu 1964. Í næstu niðursveiflu 

í efnahagslífi, 1967–1969, blossuðu upp vinnudeildur að nýju og víðtæk verkföll brustu á. 

Samskipti verkalýðshreyfingar og stjórnvalda bötnuðu á áttunda áratugnum, sérstaklega þegar 

vinstri stjórnir voru við völd 1971–1974 og 1978–1983, en þá voru verkföll ekki eins tíð og áður 

og ýmis réttindamál og félagslegar umbætur náðu fram að ganga.  

Það var þó ekki fyrr en í haglægð níunda áratugarins að betri skilyrði sköpuðust fyrir nánara 

samstarfi verkalýðshreyfingar við ríkisvald og atvinnurekendur. Það var ekki síst vegna þess að 

máttinn dró úr verkalýðshreyfingunni og samningsstaða hennar veiktist á tveimur erfiðum 

samdráttarskeiðum í efnahagslífi, 1983–1984 og 1988–1994, en þeim fylgdi meira atvinnuleysi en 

þekkst hafði á eftirstríðsárunum. Jafnframt gætti þreytu og vonbrigða með þær leiðir sem farnar 

höfðu verið í kjarasamningum til að að ná fram betri kjörum, miklar launahækkanir sem fljótlega 

voru teknar aftur með gengisfellingum og verðbólgu. Hjöðnun verðbólgunnar í lok áratugarins 

efldi trú manna á annars konar samningagerð. Víðtækt samkomulag, þjóðarsáttin, var gert árið 

1990 um hóflegar launahækkanir og markaði hún upphafið að nánara samráði stjórnvalda, 

verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda um kaup og kjör. Mjög dró úr verkföllum á næstu árum 

en þar hafði einnig atvinnuleysið sitt að segja. Þjóðarsáttin ásamt ýmsum breytingum í hagstjórn 

                                                
33 Sjá Gerhard Lehmbruch, „Concertation and the Structure of Coporatist Networks“, Order and Conflict in 

Contemporatry Capitalism. Ritstj. John H. Goldthorpe 1984), 60–80, um mismunandi stig samráðsstefnu. Um 
atvinnuvega-samráðsstefnu á Íslandi hefur nokkuð verið skrifað, sjá t.d. Gunnar Ág. Gunnarsson, „Ísland og 
Marshalláætlunin 1948–1953. Atvinnustefna og stjórnmálahagsmunir“, Saga XXXIV (1996), 85–130; Svanur 
Kristjánsson, Corporatism in Iceland? (Reykjavík: Haskóli Íslands, 1977); Stefanía Óskarsdóttir, The Use of Incomes 
Policies; Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“. 

34 Kjartan Emil Sigurðsson, „Upphaf „félagsmálapakka“. Húsnæðismál og kjarasamningar árin 1964 og 1965“, Saga 
XL:1 (2002), 117–149, Ólafur Rastrick, Saga ríkisstjórna og helstu framkvæmdir til 1983 II, Stjórnarráð Íslands 1964–
2004 (Reykjavík: Sögufélag, 2004), 60–61; Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar. Saga 
Vinnuveitendasambands Íslands 1934 til 1999 (Reykjavík: Samtök atvinnulífsins, 2004), 136-139. 

35 Svanur Kristjánsson, Corporatism in Iceland?,  9–10; Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of Iceland , 
Sigurðsson, "Upphaf "félagsmálapakka". Húsnæðismál og kjarasamningar árin 1964 og 1965" 
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og umhverfi efnahagslífsins s.s. áhersla á peningalegan stöðugleika, aukið hlutverk 

ríkissáttasemjara og bann við vísitölubindingu launa, stuðluðu að meiri stöðugleika í efnahagslífi 

en áður hafði þekkst. 

Samráð verkalýðshreyfingar og ríksivalds var þó fyrst og fremst bundið við kjarasamninga á 

vinnumarkaði en breiddist ekki út til annarra sviða. Þvert á móti var fylgt hugmyndum 

nýfrjálshyggju á hinum langa valdatíma Sjálfstæðisflokksins 1991–2009 þar sem samtök 

atvinnurekenda urðu áhrifameiri um opinbera stefnumótun en nokkru sinni fyrr eins og kom 

fram í einkavæðingu og markaðsvæðingu efnahagslífsins og tilraunum stjórnvalda til að breyta 

vinnulöggjöfinni, en allt voru þetta málefni sem verkalýðshreyfingin var gagnrýnin á.36 

 

Átakastjórnmál að íslenskum hætti 

Norræna samráðshefðin tekur ekki aðeins til vinnumarkaðarins heldur hvílir einnig á sérstöku 

fyrirkomulagi og starfsháttum stjórnkerfisins. Einn veigamesti þátturinn lýtur að samskiptum 

löggjafar- og framkvæmdarvalds þar sem talsvert samráð er haft við stjórnarandstöðu og henni 

jafnvel ætlað nokkurt hlutverk í mótun stjórnarstefnu. Í Danmörku hafa minnihlutastjórnir verið 

tíðar og einnig í Svíþjóð og Noregi þótt í minna mæli sé. Í þessum þrem löndum störfuðu 46 

ríkisstjórnir á tímabilinu 1970–2007, en af þeim voru 39 minnihlutastjórnir.37 Minnihlutastjórnir 

hafa því þurft að semja á þjóðþingunum við flokka utan stjórnar um mál sem þær vilja fá 

framgengt og til að koma í veg fyrir vantraust. Slík ríkisstjórnamynstur hafa stuðlað að margs 

konar samráði milli stjórnar og stjórnarandstöðu á þingi og við mótun opinberrar stefnu almennt. 

38  

Meirihlutastjórnir hafa aftur á móti verið reglan á Íslandi og í Finnlandi. Tveir eða þrír 

flokkar hafa jafnan myndað ríkisstjórnir á Íslandi og notið meirihlutastuðnings á Alþingi.39 Aðeins 

fjórum sinnum á lýðveldistímanum hafa minnihlutastjórnir verið við völd og þá aðeins sem 

bráðabirgðaúrræði þar til meirihlutastjórn hefur verið mynduð.40 Það hafa einkum þrjár skýringar 

verið nefndar á því að stjórnmálaflokkarnir hafa lagt kapp á myndun meirihlutastjórna á Íslandi: 

                                                
36 Sjá einnig Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Íslenskur vinnumarkaður, 

einkum 236–264; Stefán Ólafsson, „Icelandic Capitalism – From Statism to Neoliberalism and Financial 
Collapse“, The Nordic Varieties of Capitalism. Comparative Social Research 28. Ritstj. Lars Mjøset (Bingley: Emerald 
Group Publishing Limited, 2011), 1–51.  

37 Arter, Scandinavian Politics Today. 231. 
38Arter, Democracy in Scandinavia. Consensual, majoritarian or mixed? (Manchester: Manchester University Press, 2006) 6; 

Arter, Scandinavian Politics Today, kaflar 7 og 11. 
39 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. Ritstj. Ragnhildur 

Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 341. 
40 Langlífasta minnihlutastjórnin varaði aðeins í 11 mánuði sbr. Stefanía Óskarsdóttir, „Þingmeirihluti og einkenni 

ríkisstjórna“, Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. Ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn 
Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 295. 
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sannfæring stjórnmálamanna um að minnihlutastjórnir séu óstöðugar og lítt starfhæfar; þörf sé á 

sterkum meirihlutastjórnum til að takast á við erfið úrlausnarefni í efnahagsmálum; og loks að 

flokkar hafa sóst stíft eftir setu í ríkisstjórnum og sýnt mikinn sveigjanleika í stefnu sinni til að ná 

því marki. 41 

Foringjar flokkanna hafa haft mikil völd bæði í flokkunum og í stjórnkerfinu almennt, m.a. 

vegna þess að flokksformaður er jafnframt foringi ríkisstjórnar. Framkvæmdavaldið hefur einnig 

sterk tök á löggjafarvaldinu.42 Þar sem sama stjórnmálaaflið ræður tveimur meginvaldþáttum 

ríksins er helsta togstreitan í stjórnmálum ekki milli þings og stjórnar heldur meirihlutans og 

minnihlutans á þingi, sem hvorir um sig lúta nokkuð sterkum flokksaga. Vegna þess að 

ríkisstjórnin nýtur venjulega meirihlutafylgis á þingi þarf hún ekki og hefur yfirleitt ekki áhuga á 

að ráðfæra sig eða leita eftir málamiðlunum við stjórnarandstöðuna; hún knýr mál í gegn í krafti 

meirihlutaafls. 

Þetta fyrirkomulag hefur ýtt undir klofning og átök í íslenskum stjórnmálum. Athugun á 

samskiptum stjórnar og stjórnarandstöðu á Norðurlöndum í lok 20. aldar sýndi að samvinna 

þeirra var einna minnst á Íslandi.43 Samvinna milli flokka var næst minnst á Íslandi, aðeins í 

Svíþjóð var hún minni. 44  Valdastöður, þar á meðal forseti Alþingis, er í höndum 

stjórnarmeirihlutans en minnihlutinnn á erfitt með að fá málum sínum framgengt í þinginu. 

Stórnarandstaðan telur framkvæmdavaldið of sterkt og reynir að skapa sér svigrúm og athygli 

með upphlaupum, digurbarkalegum ummælum og tíðu málþófi. Svo virðist sem málþóf sé hvergi 

notað á evrópskum þjóðþingum í jafnríkum mæli og á Íslandi.45  

Þessar miklu andstæður á Alþingi eru bæði orsök og afleiðing langrar átakahefðar í opnberri 

umræðu á Íslandi. Stríðandi fylkingar hafa einarðlega barist fyrir sínum málstað án þess að taka 

tillit til skoðana andstæðingsins. 46  Sjálfsagt má rekja þessa átakahefð allt aftur til þeirrar 

stjórnmálamenningar sem myndaðist í frumbernsku nútímastjórnmála á 19. öld, ekki síst þegar 

meira kapp hljóp í stjórnmálabaráttuna með innlendu framkvæmdavaldi upp úr aldamótum 1900. 

Einna stríðust hafa stjórnmálin verið á tímum umdeildra stjórnmálaforingja sem náð hafa undir 

sig óvenjumiklum völdum og má þar nefna Jónas Jónsson frá Hriflu, formann 

Framsóknarflokksins 1934–1944 og Davíð Oddsson formann Sjálfstæðisflokksins 1991–2005. Sá 
                                                

41 ÞorsteinnMagnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, 323–360, 343–345. 
42 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, kafli 12. 
43 Sjá t.d. Erik Damgaard, „Parliament and Government“, Beyond Westminster and Congress: The Nordic Experience. Ritstj. 

Peter Esaiasson and Knut Heidar (Columbus: Ohio State University Press, 2000), 275. Rétt er þó að hafa í huga 
að mikill meirihluti samþykktra frumvarpa á Alþingi 1932–2008 var samþykktur án andstöðu sbr. Þorsteinn 
Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“, 370. 

44 Torben K. Jensen, „Party Cohesion“, Beyond Westmister and Washington: The Nordic Experience. Ritstj. Peter Esaiasson 
and Knut Heidar (Columbus: Ohio State University Press, 2000), 228–231. 

45 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ , 408. 
46 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld (Reykjavík: Sögufélag, 2002) 162–163. Sjá einnig ÞorsteinnMagnússon, 

„Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ , 403–408. 
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síðarnefndi stjórnaði landinu lengur en nokkur annar forsætisráðherra í krafti öruggs meirihluta á 

Alþingi en stjórnarandstaðan var áhrifalítil. Forsætisráðherrann hafði líkt og fyrirmynd hans í 

stjórnmálum, Margaret Thatcher forsætisráðherra Breta, tilhneigingu til að skipta þátttakendum í 

stjórnmálum og viðskiptalífi í skýrt aðgreinda hópa, okkur og hina, fylgismenn og andstæðinga.47 

Erfitt er að meta að svo komnu máli að hvaða marki átakastjórnmál síðustu áratuga eiga rætur að 

rekja til foringjaræðis og jafnvel stjórnunarstíls leiðtoganna – slíkt krefst sérstakrar rannsóknar. 

Hér hafa verið leidd rök að því að auk sjálfrar stjórnmálamenningarinnar verði að leita skýringa í 

uppbyggingu stjórnkerfisins, valdahlutfalla milli stjórnmálaflokka og fyrirkomulags á 

vinnumarkaði. 

 

Niðurstöður 

Eitt sterkasta einkenni á stjórnmálalífi á Norðurlöndum er samráðslýðræði að mati flestra 

stjórnmálafræðinga og sagnfræðinga. Ísland hefur verið talið í þeim hópi. Í greininni hafa verið 

færð rök fyrir því að samráðsstjórnmál, sem felast í samvinnu stjórnar og stjórnarandstöðu, 

viðleitni til að leita málamiðlana í þýðingarmiklum málum og samhæfing ólíkra hagsmuna á 

vinnumarkaði, áttu mjög erfitt uppdráttar á Íslandi á lýðveldistímanum til loka 20. aldar. 

Samanburður við önnur Norðurlönd leiðir í ljós að samskipti á vinnumarkaði voru að 

mörgu leyti sérstök á Íslandi og átök voru meiri og verkföll tíðari en í flestum Evrópulöndum. 

Skýringarnar eru efnahagslegar að hluta til, miklar sveiflur í efnahagslífi svo og hagstjórn, 

sérstaklega launastefna stjórnvalda, höfðu tilhneigingu til að ýta undir frekar en að draga úr 

átökum milli launafólks, atvinnurekenda og ríkisvalds. Hin stríðu samskipti á vinnumarkaði má 

einnig rekja til valdahlutfalla í stjórnmálum, á aðra röndina ríkisvalds sem jafnan var stjórnað af 

hægriflokkum og hina röndina vinstriflokkum sem lítil áhrif höfðu á opinbera stefnu en höfðu 

verkalýðshreyfinguna að langmestu leyti á bandi sínu. Skilyrði fyrir samráðsstefnu voru því ekki 

góð á Íslandi lengst af öldinni.  

Átök hafa einnig sett mikinn svip á stjórnmálastarf, einkum samskipti stjórnar og 

stjórnarandstöðu á Alþingi. Sterkt meirihlutalýðræði, þar sem meirihlutinn hefur tögl og hagldir 

bæði á framkvæmdavaldi og löggjfarvaldi skapaði skörp skil milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð hafa aftur á móti minnihlutastjórnir verið reglan og leitað eftir 

breiðri samvinnu stjórnar og stórnarandstöðu í mikilvægum málum. 

Orsakir átakastjórnmálanna liggja í fyrsta lagi í stjórnmálamenningunni, hugsun, venjum og 

framgöngu manna í opinberri umræðu. En þær má einnig rekja til stofnanaskipulags í 
                                                

47 Um stjórnunarstíl íslenskra stjórnmálaforingja á þessum tíma, sjá Roger Boyes, Meltdown Iceland. How the Global 
Financial Crisis Bankrupted an Entire Country (London: Bloomsbury, 2009). 
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stjórnmálum og á vinnumarkaði. Arend Lijphart og Markus M. L. Crepaz hafa sýnt fram á að 

fylgni er milli samráðsstefnu á vinnumarkaði og samráðslýðræðis og eru Danmörk, Noregur og 

Svíþjóð einmitt ágætt dæmi um það.48 Ísland fellur vel að kenningunni en er á gagnstæðum pól 

miðað við önnur Norðurlönd: í landinu er frjálslynt stjórnmálakerfi sem ber sterk einkenni 

meirihlutalýðræðis (átakalýðræðis) og kerfi hagsmunasamtaka sem einkennist af samkeppni frekar 

en samráði milli stærstu samtaka. Sterk meirihlutaregla í stjórnmálum latti ríkisstjórnir til 

samvinnu við minnihlutann á þingi og örvaði átök á milli þeirra. Í þriðja lagi stuðluðu 

valdahlutföll í stjórnmálum að átökum. Þar sem ríkisstjórnir voru að mestu undir stjórn hægri 

flokka en verkalýðshreyfingin áhrifalítil á vettvangi stjórnmálana voru ekki góð skilyrði fyrir því 

að samráðsstefna yrði ríkjandi samskiptaform á vinnumarkaði líkt og varð annars staðar á 

Norðurlöndum. 

 

 

                                                
48 Arend Lijphart, „Consensus and Consensus Democracy: Cultural, Structural, Functional, and Rational-Choice 

Explanations“, Scandinavian Political Studies 21, no. 2 (1998) 99–108. 
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vitni stjórnmálafræðingur vitnaleiðslum fyrir Landsdómi í máli 

Alþingis gegn Geir H. Haarde. 3  En var bankahrunið á Íslandi 2008 óumflýjanlegt eins og 

stundum er haldið fram? Var það svo að einstaklingum í áhrifastöðum var ofviða að afstýra því? 

Og hafi sú verið raunin verður jafnframt að spyrja hvenær menn hættu þá að geta mótað söguna 

og urðu í staðinn leiksoppar hennar.4 
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2 François Furet (Jonathan Mandelbaum þýddi), In the workshop of history (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 

 
3 Fréttablaðið 26 mars 2012, http://www.visir.is/um-
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4 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis er ítarlegasta heimildin um orsakir bankahrunsins á Íslandi. Sjá 
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grein verður vitnað til vefútgáfunnar. Vitnaleiðslur fyrir Landsdómi og dómur hans koma einnig að gagni. Sjá 
http://www.xn--landsdmur-b7a.is/. Aðrar helstu heimildir um aðdraganda og orsakir bankahrunsins eru þessar (í 
stafrófsröð): Robert Z. Aliber and Gylfi Zoëga (ritstj.), Preludes to the Icelandic Financial Crisis (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2011), Ármann Þorvaldsson (Svanborg Sigmarsdóttir þýddi úr ensku), Ævintýraeyjan. Uppgangur og endalok 
fjármálaveldis (Reykjavík: Bókafélagið, 2009), Ásgeir Jónsson, Why Iceland

 (New York: McGraw-Hill, 2009), Roger Boyes, Meltdown Iceland. How the Global 
Financial Crisis Bankrupted and Entire Country (London: Bloomsbury, 2009), Daniel Chartier, 
The Image of Iceland in the Foreign Media During the Crisis (London: Citizen Press, 2010), Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið. 
Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar 

http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6794, 6. febrúar 2009. 

http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf, 30. mars 2009, Jón Daníelsson og Gylfi 
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 Þetta eru meginspurningar þegar orsaka hrunsins er leitað. Við leit að svörum þarf að 

huga að kenningum um vægi einstaklinga og einstakra ákvarðana í sögulegri þróun. Þar takast á 

þær hugmyndir að einstaklingar og ákvarðanir þeirra skipti sköpum um rás viðburða og hins 

vegar sú skoðun að sögunni vindi fram til lengra tíma án þess að einstaklingar hafi þar úrslitaáhrif. 

Með vísun í tvö orðtök sem tengjast hruninu mætti jafnvel segja að hér takist á það sjónarmið 

 að athafnir eða athafnaleysi 

fólks geti skipt sköpum   

að það sé ekki við einstaklinga að sakast að svo fór sem fór.5 Sömuleiðis hlýtur leitin að orsökum 

bankahrunsins að vekja upp spurningar um ramma í tíma og rúmi. Hversu langt aftur og hve víða 

skal sækja útskýringar á óförunum? Þau svör sem koma til greina ættu að vekja hugleiðingar um 

vægi tilviljana í sögulegri þróun og allt það sem gæti hafa gerst. Loks ættu þau að varpa ljósi á 

þann vanda að skrifa um nýliðna atburði, þar á meðal þá freistingu að vera vitur eftir á. 

 Greinin er byggð á erindi á Söguþingi 2012. Hún er ekki ritrýnd og í henni er ekki að 

finna fullunna úttekt á viðfangsefninu. Greininni er ætlað að vekja spurningar frekar en svör og 

skapa grunn fyrir frekari rannsóknir og umræður um afar flókin og umfangsmikin álitamál. Skrifin 

verður að skoða í því ljósi. 

Fall bankanna haustið 2008  

Fimmtudaginn 9. október 2008 voru stóru bankarnir þrír á Íslandi, Glitnir, Landsbanki og 

Kaupþing, allir komnir í umsjá ríkisins, rústir einar. Minnstu munaði að íslenska ríkið færi í 

greiðsluþrot. Hvað hafði gerst? Hver bar ábyrgð? Þær spurningar brunnu á vörum margra. 

Nokkrum dögum síðar sagði Geir H. Haarde, forsætisráðherra frá árinu 2006, að þótt brýnt væri 

viðfangsefnin. Þetta ítrekaði Geir við ýmis tækifæri.6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfib____ur_skipbrot.pdf, 9. 

febr. 2009, Jón Fjörnir Thoroddsen, On Thin Ice. A Modern Viking Saga about Corruption, Deception & the Collapse of a 
Nation (Reykjavík: Brúðuleikur, 2011), Sigríður Benediktsdóttir, Jón Daníelss

Economic Policy 66 (2011), bls. 183 231, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0327.2011.00260.x/full, Styrmir Gunnarsson, Umsátrið. Fall 
Íslands og endurreisn (Reykjavík: Veröld, 2009), Styrmir Gunnarsson, Hrunadans og horfið fé. Skýrslan á 160 síðum 

Challenge 52/3 (2009), bls. 5 33, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=38604339&site=ehost-live. 

5 trum sem nú heitir Motus. Sjá 
https://ekkigeraekkineitt.is. Haustið 2008 lét Geir H. Haarde forsætisráðherra þau orð falla að ekki mætti 

 
6 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/10/15/ekki_personugera_vidfangsefnin/
okt. 2008 (viðtal við Geir H. Haarde). 
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Áminning forsætisráðherra fékk ekki hljómgrunn. Almenningur virtist vilja að ákveðnir 

einstaklingar öxluðu eigin ábyrgð. Þeir hefðu gert mistök, tekið rangar ákvarðanir, og þess vegna 

hefði bankahrunið orðið  það hefði ekki bara dunið yfir sisona. Hinar röngu ákvarðanir virtust í 

fljótu bragði mýmargar en í fyrstu horfðu margir einkum til nýliðinna atburða, einkum 

Glitnisleiðarinnar svonefndu, neyðarlaganna 6. október 2008 og eftirtektarverðs viðtals við Davíð 

Oddsson í Kastljósi Ríkissjónvarpsins degi síðar. 

Glitnisleiðin var farin mánudaginn 29. september 2008 þegar ljóst var að bankinn yrði að 

fá aðstoð til að standa við skuldbindingar sínar.7 Ríkisvaldið eignaðist þrjá fjórðu hlutabréfa í 

Glitni gegn fjárframlagi til hans og var ætlunin að þannig efldist traust á bankanum. Svo fór alls 

ekki og samtímis heyrðist því fleygt að réttara hefði reynst að veita honum neyðarlán eins og 

stjórnendur hans fóru fram á, jafnvel þótt upphæðin hafi verið geysihá. Um miðjan október 2008 

aðgerðum til stuðnings fjármálakerfinu. Kannski 8 

Skömmu síðar staðhæfði Hreiðar Már Sigurðsson, bankastjóri Kaupþings árin fyrir hrun, að sú 
9 

Neyðarlögin sem samþykkt voru á Alþingi 6. október 2008 heimiluðu eignarhald ríkisins á 

öllum bönkunum þremur. Í hita leiksins orkuðu þau tvímælis eins og Glitnisleiðin. Ýmsir 

lögfræðingar efuðust um lögmæti laganna  eða í það minnsta sumra þátta þeirra. Úr forystusveit 

Landsbankans h

þannig yrði ritað um þau í hagfræði- og sögubókum framtíðarinnar. Ríkisvaldið hefði einfaldlega 

átt að halda að sér höndum fyrst það gat ekki veitt bönkunum nauðsynleg neyðarlán og erlendir 

kröfuhafar þeirra hefðu væntanlega séð sér hag í að reka þá áfram.10  

Degi eftir samþykkt neyðarlaganna var rætt við Davíð Oddsson seðlabankastjóra í 

Kastljósi Ríkissjónvarpsins. Lýsti hann þá yfir því að skuldir íslensku bankanna í útlöndum yrðu 

ekki greiddar. Varla hafði hann sleppt þeim orðum þegar fjölmargir andstæðingar hans fullyrtu að 

                                                                                                                          
7 Ítarlegasta lýsingin á Glitnisleiðinni er í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Sjá http://rna.is/eldri-
nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-7/20.-kafli/.  
8 Markaðurinn 15. okt. 2008, 
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf. 
9 Fyrir orð Hreiðars Más, sjá Styrmir Gunnarsson, Umsátrið, bls. 124. Sjá einnig Ólafur Arnarson, Sofandi að feigðarósi 
(Reykjavík: JPV, 2009), bls. 49 62, og Ármann Þorvaldsson, Ævintýraeyjan, bls. 215 222. 
10 http://blogg.visir.is/markadurinn/2008/11/18/%C3%BEetta-snyst-um-
ney%C3%B0arlogin/, 18. nóv. 2008. Sjá einnig Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 137 141. 
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kúli Helgason, 

framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.11 

Rétt eins og unnt var að beina kastljósinu að meintum örlagaríkum viðburðum hlutu 

ákveðnir einstaklingar þess vegna líka að lenda í því. Þar var Davíð Oddsson fremstur í flokki. 

Degi eftir Kastljósviðtalið skrifaði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra og formaður 

tíma. 12 Sjálfur gat Davíð Oddsson hæglega svarað fyrir sig. Vinur hans og 

aðdáandi, Hannes Hólmsteinn Gissurarson fullyrti jafnframt þá og síðar að seðlabankastjórinn 

hefði, nánast einn manna, varað við því að í óefni stefndi og hann hefði betur setið í stóli 

forsætisráðherra þegar ósköpin dundu yfir.13 

Að sama skapi hlaut Geir H. Haarde hlaut að vera veginn og metinn. Davíð Oddssyni 

fannst hann haldinn ákvörðunarfælni þó að hann segði það ekki opinberlega.14 Fyrr um árið 2008 

sitja með hendur í skauti hvað sem á bjáti.15 Geir var ýmsum kostum búinn en hann líktist ekki 

bardagakappa sem efldist við hverja raun.16 Hefði önnur manngerð kannski breytt einhverju á 

örlagastundu? 

Sú spurning varð áleitin eftir hrun bankanna. Sjálfur beindi Geir H. Haarde spjótum 

sínum fljótlega að stjórnendum og eigendum bankanna. Sama gerðu Davíð Oddsson og aðrir 

stjórnmálamenn og embættismenn sömuleiðis. Þá hnigu fyrstu ítarlegu úttektirnar á orsökum 

 

Josefsson, ráðgjafi stjórnvalda við endurreisn fjármálakerfisins, um bankamennina. 

Fjármálasérfræðingurinn Kaarlo Jännäri komst að svipaðri niðurstöðu.17 

Þannig vísuðu valdhafar og embættismenn ábyrgðinni á aðra. Um leið gátu þeir varið sig 

með því að segja að þeir hefðu því miður ekkert getað gert, að bankahrunið hefði verið 

                                                                                                                          
11 http://www2.samfylking.is/Forsida/Umraedan/Leidarinn/nanar/2513, 10. okt. 

DV 9. okt. 2008. 
12 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 175. Í bók Ólafs Arnarsonar um orsakir bankahrunsins, sem kom út snemma 
árs 2009, er Davíð Oddsson dreginn til ábyrgðar, framar öðrum mönnum. Sjá Ólafur Arnarson, Sofandi að feigðarósi, 
einkum bls. 183 220. 
13 http://visir.is/article/20090824/FRETTIR01/660803379, 24. ág. 

http://hannesgi.blog.is/blog/hannesgi/entry/955473/, 
27. sept. 2011.  
14 Frásagnir heimildarmanna. 
15 http://www.dv.is/blogg/johann-hauksson/2008/4/15/sognin-
ad-haardera/, 15. apr. 2008. 
16 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 197 198. 
17 http://www.visir.is/bankastjorarnir-bera-abyrgdina-a-
hruninu/article/2009735950503

http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf, 30. 

http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfi_b____ur_skipbrot1.pdf, 9. febr. 2009. 
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óumflýjanlegt, eða því sem næst. Í lok mars 2009 sagði Geir H. Haarde á landsfundi 

Sjálfstæðisflokksins að eftir mitt ár 2007 hefðu íslensk stjórnvöld l
18  Á landsfundi 

samfylkingarfólks kvað við sama tón hjá Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem benti jafnframt á 

s vegar til að þegar komið var fram á árið 

2007/2008 hafi fjármálakerfið þegar verið vaxið landinu yfir höfuð og engar aðgerðir hefðu 
19 

Alþjóðakreppan, sem komst í algleyming haustið 2008, varð einnig haldreipi bankamanna 

held það sé gert allt of mikið [úr því] að þetta sé útrásinni að kenna;; þetta er því að kenna að það 

myndast á fjármálamarkaði í heiminum alveg ótrúlegar aðstæður, erfiðar aðstæður sem menn hafa 
20  Ármann Þorvaldsson, bankastjóri Kaupthing Singer & Friedlander í 

London, sem féll með móðurbankanum Kaupþingi í október 2008, tók í sama streng og sagði 

21 Sömu tvíhyggju 

gætti hjá Jónasi Fr. Jónssyni, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, í blaðaviðtali um miðjan október 2008, 

þótt hann gerði jafnvel enn meira úr holskeflunni að utan: 

einstakra fyrirtækja alltaf á stjórnendum þeirra. Og ég held að þeir hafi verið að vinna vinnuna 

sína og í sjálfu sér gert það alveg ágætlega. En eins og ég segi, þegar ríður yfir þig svona fárviðri er 
22 

Á sama hátt töldu sumir þekktir fræðimenn að íslensku bankamennirnir hefðu rekið 

fyrirtæki sín 23 Slík rök dugðu þeim þó lítt 

misstu mestan hluta síns viðskiptaveldis, auk mannorðsins í augum margra Íslendinga. Í 

Fjármálaeftirlitinu var Jónas Fr. Jónsson knúinn til að láta af embætti, Davíð Oddssyni var sagt 

                                                                                                                          
18 http://www.amx.is/stjornmal/5779/, 26. mars 
2009. 
19 http://www.samfylkingin.is/Frettir/ID/138/Forystan_sem_Island_arf, 27. mars 
2009. 
20  
21 http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Armann/-aaetlun-
djofulsins, 4. des. 2009. Sjá einnig önnur skrif Ármanns á sama vef: 
http://www.pressan.is/pressupennar/ArmannThorvaldsson. 
22 Markaðurinn 15. okt. 2008, 
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf. 
23 http://www.msnbc.msn.com/id/27065178/ns/business-
world_business/t/iceland-teeters-brink-bankruptcy/#.ULSk1Ycj7nh. Vitnað er til orða Richards Porters, prófessors 

I believe it is absolutely 
wrong to say these banks were reckless. Quite the contrary. They were hugely un  
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upp störfum í Seðlabanka Íslands, líkt og hinum bankastjórunum tveimur, og Geir H. Haarde 

hvarf úr heimi íslenskra stjórnmála. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sagði líka af sér 

embætti rétt áður en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hrökklaðist frá völdum í 

ársbyrjun 2009. Um leið hélt leitin að ástæðum hrunsins þó áfram. Ekki dugði að nokkrir 

bankamenn, embættismenn og stjórnmálamenn létu af störfum sínum. 

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 

Þegar í desember 2008 tók Alþingi tvær tímamótaákvarðanir í rannsóknum á orsökum 

refsiverða háttsemi í aðdraganda, tengslum við og í kjölfar atburða er leiddu til bankahrunsins, 
24 

m 
25  Þá skyldi nefndin 

einkum meta hvort mistök hefðu verið gerð eða vanræksla hafi átt sér stað, og jafnframt hverjir 

hefðu gerst sekir um þannig handvömm. Sérstaklega var tekið fram að kæmi fram við 

rannsóknina grunur um refsiverða háttsemi yrði ríkissaksóknara tilkynnt um það. Einnig var 

áréttað að mistök eða vanræksla þyrftu ekki að vera refsiverð í skilningi laga.26 

 menningarnir 

27 Skemmst er frá því að segja að í 

skýrslu rannsóknarnefndarinnar, sem var birt í apríl 2010, var tekið undir sumt af því sem þegar 

hafði verið vakið máls á. 

 Glitnisleiðin svonefnda var ekki gagnrýnd sem slík en verklag bankastjórnar Seðlabanka 

Íslands þótti óboðlegt og falla undir vanrækslu í skilningi laga.28 Aðdragandi neyðarlaganna var 

rakinn og fundið að því að skort hefði á undirbúning við gerð þeirra.29 Þá tók rannsóknarnefndin 

ekki undir þær ásakanir að Davíð Oddsson hefði látið stórkostlega ógætileg orð falla í Kastljósi 

ríkissjónvarpsins þegar bankarnir voru að hrynja. Sú söguskýring er fallin því að hún stenst ekki 

                                                                                                                          
24 http://www.serstakursaksoknari.is/um-embaettid;; lög um embætti sérstaks 
saksóknara, http://www.althingi.is/lagas/136a/2008135.html.  
25 Sjá 1. grein laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008142.html. Sjá einnig 1. kafla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/1kafli.htm. 
26 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 21.5, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 
27 Sama heimild. 
28 Sama heimild, kafli 21.5.4.7, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 
29 Sama heimild, kafli 21.3.5, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 
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kröfur um orsakasamhengi. 30  Á hinn bóginn þótti nefndinni ekki að einstaklingurinn Davíð 

Oddsson væri sýkn saka. Nefndin rakti ágætlega að ráðamenn Samfylkingar tortryggðu hann og 

ráðamenn Sjálfstæðisflokksins báru of mikla virðingu fyrir honum, jafnvel óttablandna. Í þessu 

sambandi var þá vitaskuld ekki við Davíð einan að sakast en staðreyndin varð sú, eins og 

lýsingu ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem tók við völdum í maí 2007 áhrif á það hvernig ráðherrar 

brugðust við þeim upplýsingum sem embættismaðurinn, formaður bankastjórnar Seðlabanka 
31 

 Rannsóknarnefndin féllst þannig á þá skoðun Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem hún 

lét í ljós við Geir H. Haarde í október 2008, að Davíð Oddsson væri einfaldlega of 

fyrirferðarmikill og mistækur. Með sínum formlega hætti tók nefndin einnig undir þau orð að 

Geir hefði sýnt af sér vanrækslu í stað þess að leita allra leiða til að leysa yfirvofandi vanda. Sama 

var sagt um Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra.32 Í 

stjórnvalda til að draga úr stærð fjármálakerfisins í tæka tíð áður en til fjármálaáfalls kom sker í 
33 

 Margt fleira fannst nefndinni þó ámælisvert. Einstaklingar í valdastöðum hefðu brugðist 

en ekki mætti líta framhjá hinum dýpri orsökum hrunsins, fyrst og fremst of örum vexti 

bankanna. Ágrip um meginniðurstöður skýrslu rannsóknarnefndarinnar hefst á lykilsetningu: 

Skýringar á falli Glitnis banka hf., Kaupþings banka hf. og Landsbanka Íslands hf. er fyrst og 

fremst að finna í örum vexti þeirra og þar með stærð þeir  Þar 

að auki var ein meginniðurstaða nefndarinnar sú að löngu fyrir byrjun þess árs hafi verið fokið í 

koma í veg fy 34 

Í grófum dráttum var niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis því blanda hinna tveggja 

andstæðna um mikilvægi einstaklinga og ákvarðana þeirra í umhverfi og atburðarás sem þeir gátu 

vart breytt svo sköpum skipti. Í sérstakri úttekt á siðferði og starfsháttum í tengslum við fall 

                                                                                                                          
30 Sjá t.d. sömu heimild, kafla 20, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/20kafli.html. Í ítarlegri lýsingu á rás 
viðburða er hvergi minnst á sjónvarpsviðtalið við Davíð Oddsson og meint mikilvægi þess. 
31 Sama heimild, kafli 21.4.3, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. Þessi skoðun heyrðist auðvitað 

 
32 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 21.5.4.7, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html.  
33 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 2, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/2kafli.html 
34 Sama heimild. 
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áfall haustið 2008. Þessar staðreyndir gætu hins vegar ekki leidd til þeirrar ályktunar 
35 

Með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis fékkst rökstudd staðfesting á þeim sannindum, 

sem nú mega heita viðtekin, að ráðamenn í valdastöðum báru ábyrgð og hefðu getað gert betur í 

aðdraganda bankahrunsins þótt þeir ættu sér málsbætur og fráleitt væri við þá eina að sakast. En 

eftir stóð sú spurning hvort vanræksla þeirra hafi verið refisverð. 

Ákæra á Alþingi  

Um leið og rannsóknarskýrsla Alþingis kom út vöknuðu þær spurningar hvort sækja ætti 

stjórnmálamenn til saka fyrir meinta vanrækslu þeirra og mistök. Sérstakur saksóknari myndi 

áfram einbeita sér að fólki í fjármálaheiminum og í júní 2010 tilkynnti settur ríkissaksóknari að 

fyrrverandi forstöðumanni Fjármálaeftirlitsins.36 

 Í 14. grein stjórnarskrár Íslands segir að Alþingi geti kært ráðherra fyrir embættisrekstur 

þeirra og dæmi landsdómur þau mál. Lög nr. 3/1963 fjalla nánar um landsdóm og lög nr. 4/1963 

um ráðherraábyrgð. 37  Á þingi var skipuð nefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis og í byrjun september 2010 voru lagðar fram tvær þingsályktunartillögur um málshöfðun 

gegn ráðherrum. Sakarefnin þóttu liggja fyrir í skýrslunni, grundvallarforsendu þess að 

þingmannanefndin lét málið til sín taka. Í annarri tillögunni var þess vænst að sakamál yrði 

höfðað á hendur Geir H. Haarde, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Árna Mathiesen og Björgvin 

G. Sigurðssyni, í hinni var hinum síðastnefnda sleppt. Í báðum tillögunum voru ráðherrarnir 

fyrrverandi sakaðir um vanrækslu eða athafnaleysi sem hefði gert illt verra síðustu misseri fyrir 

hrun bankanna.38 

 

rangt væri að einblína á þrjá til fjóra ráðherra. Í lokaumræðum um þingsályktunartillögurnar tvær 

á þingi, 28. sept. 2010, kvaðst Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar, sætta sig við þær útskýringar 

þingmannanefndarinnar að lög leyfðu ekki annað  í 14. grein laga um ráðherraábyrgð segir að 

                                                                                                                          
35 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 

http://www.rannsoknarnefnd.is/html/vidauki1.html.  
36 Björn L. Bergsson, settur ríkissaksóknari, til Atla Gíslasonar, formanns þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis, 7. júní 210, http://www.althingi.is/pdf/138/oe-138-107.pdf.  
37 Skírnir 184 (haust 2010), bls. 522 532.  
38 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=705
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=706
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=707. 
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málshöfðun geti ekki átt sér stað ef þrjú ár líða frá því að brot var framið án þess að Alþingi hefði 

samþykkt ályktun um málshöfðinina. Þór hefði samt kosið að mun fleiri ráðherrar og fjölmargir 

þingmenn svöruðu til saka. 39  Óneitanlega skaut það einmitt skökku við að í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis var ein meginniðurstaðan sú að hinn mikli vandi  ofvöxtur 

bankanna  var orðinn illviðráðanlegur árið 2006. Málshöfðunin á grundvelli skýrslunnar laut hins 

vegar að meintum afbrotum mun síðar. Að sögn Björgvins G. Sigurðssonar fannst mörgum í 

undarlegt réttlæti í því að höfða refsimál á hendur fjórum 

einstaklingum vegna þess sem gerðist mánuðina áður en kreppan skall á, en hafa ekki til 
40 Þetta 

var ugglaust rétt og átti ekki aðeins við þingmenn þess flokks. 

 Þeir þingmenn sem studdu málshöfðun komu úr Framsóknarflokki, Hreyfingunni, 

Samfylkingunni og Vinstri hreyfingunni  grænu framboði. Þeir sögðu sakarefnin skýr og 

nauðsynlegt væru að einhverjir ráðamenn sættu ábyrgð fyrir bankahrunið, líkt og lög leyfðu. Í 

Framsóknarflokki og Samfylkingu mátti þó líka finna þingmenn sem voru á móti málshöfðun og 

töldu grundvöll hennar óskýran, lög um ráðherraábyrgð og landsdóm úrelt, og jafnvel að pólitísk 

sjónarmið réðu för.41 Þessi afstaða var eindregin í þingflokki Sjálfstæðisflokks sem var allur á móti 

málarekstri á hendur ráðherrunum. 

Sá grunur hlaut vissulega að vakna að sumir þingmenn Samfylkingarinnar myndu freistast 

til þess að greiða atvæði um málshöfðun eftir pólitískum línum, hlífa samherjum en kjósa að 

draga ráðherra Sjálfstæðisflokksins fyrir dóm. Grunurinn fékkst að mestu staðfestur í 

atkvæðagreiðslunni á Alþingi 28. sept. 2010. Þrír ráðherranna sluppu með skrekkinn  

sjálfstæðismaðurinn Árni M. Mathiesen með minnstum mun  en málshöfðun gegn Geir H. 

Haarde var samþykkt með 33 atkvæðum gegn 30. 

Þingmönnum Sjálfstæðisflokks hafði verið í lófa lagið að tryggja að Geir sæti aldrei einn á 

sakabekk með því að láta þau boð út ganga að yrði samþykkt að draga hann til ábyrgðar myndu 

sjálfstæðismenn greiða atkvæði með því að ráðherrar Samfylkingarinnar yrðu líka dregnir til 

Sigurðsson, viðskiptaráðherra og yfirmaður bankamála í landinu í aðdraganda hrunsins, slyppi við 

                                                                                                                          
39 Þór Saari, 168. fundi Alþingis 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T134522.html. 
40 Björgvin G. Sigurðsson, Stormurinn. Reynslusaga ráðherra (Reykjavík: Nýtt land, 2010), bls. 7. Sjá einnig ræðu Önnu 
Margrétar Guðjónsdóttur, þingmanns flokksins, þegar atkvæði voru greidd um málshöfðunina. Anna Margrét 
Guðjónsdóttir, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T162032.html. 
41 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/11/afall_ad_ekki_nadist_samstada/, 11. sept. 2010, og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T163043.html.  
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42 Sú afstaða Bjarna var sjálfsögð, vildu menn vera sjálfum 

sér samkvæmir, en gagnrýnd af þe

Morgunblaðsins frá hausti 2009.43 

eðlilegra að eitt ætt

Vinstri hreyfingarinnar  græns framboðs, komst að orði um leið og lyktir lágu fyrir.44 Síðar sagði 

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra, sem greiddi atkvæði gegn málshöfðun á hendur 

ráðherrunum fjórum, sömuleiðis að fulltrúar þingflokka hefðu átt að ráða ráðum sínum þegar 

ljóst mátti vera að Geir H. Haarde yrði einn ákærður  væntanlega til þess að fá þeirri niðurstöðu 

breytt með einhverjum hætti.45 

Alls er óvíst að það hefði tekist. Hinn pólitíski meirihluti á Alþingi réð. Í meðförum hans 

væntanleg réttarhöld auðvitað pólitísk vegna þess að til þeirra var stofnað af pólitískt kjörnum 

fulltrúum á pólitískri samkomu.46 

Landsdómur  

Í fyrsta sinni í sögunni skyldi landsdómur koma saman og dæma um embættisfærslu ráðherra. Í 

október 2010 var Sigríður J. Friðjónsdóttir kjörin saksóknari Alþingis. Í maí 2011 lagði hún fram 

ákæru í sex liðum á hendur fyrir brot framin af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi í embættisfærslu hans sem forsætisráðherra á tímabilinu frá febrúar 2008 og fram í 
47 

 

1. 

1.1. Fyrir að hafa sýnt af sér alvarlega vanrækslu á starfsskyldum sínum sem 

forsætisráðherra andspænis stórfelldri hættu sem vofði yfir íslenskum fjármálastofnunum 

og ríkissjóði, hættu sem honum var eða mátti vera kunnugt um og hefði getað brugðist 

                                                                                                                          
42 Bjarni Benediktsson, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T165422.html. 
43 Morgunblaðið 29. apríl 2012, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1419893. Hér er gengið að 
því sem gefnu að Davíð hafi ritað bréfið. 
44 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/28/eitt_hefdi_att_ad_na_yfir_alla/, 28. 
sept. 2010.  
45 , 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/04/23/hefdi_att_ad_bidja_um_fundarhle/, 23. apríl 2012.  
46 Fyrir aðra umfjöllun um pólitískt eðli málshöfðurinnar sjá t.d

http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120627_iceland.pdf, 
einkum bls. 8 10. 
47 http://sakal.is/media/skjol/Akaera-10.5.2011.pdf.  
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við með því að beita sér fyrir aðgerðum, löggjöf, útgáfu almennra stjórnvaldsfyrirmæla 

eða töku stjórnvaldsákvarðana á grundvelli gildandi laga í því skyni að afstýra 

fyrirsjáanlegri hættu fyrir heill ríkisins. 

1.2. Fyrir að hafa látið undir höfuð leggjast að hafa frumkvæði að því, annaðhvort með 

eigin aðgerðum eða tillögum um þær til annarra ráðherra, að innan stjórnkerfisins væri 

unnin heildstæð og fagleg greining á fjárhagslegri áhættu sem ríkið stóð frammi fyrir 

vegna hættu á fjármálaáfalli. 

1.3. Fyrir að hafa vanrækt að gæta þess að störf og áherslur samráðshóps stjórnvalda um 

fjármálastöðugleika og viðbúnað sem stofnað var til á árinu 2006, væru markvissar og 

skiluðu tilætluðum árangri. 

1.4. Fyrir að hafa vanrækt að hafa frumkvæði að virkum aðgerðum af hálfu ríkisvaldsins 

til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins með því til að mynda að stuðla að því að 

bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn eða einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar 

úr landi. 

1.5. Fyrir að hafa ekki fylgt því eftir og fullvissað sig um að unnið væri með virkum hætti 

að flutningi Icesave-reikninga Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi yfir í dótturfélag og 

síðan leitað leiða til að stuðla að framgangi þessa með virkri aðkomu ríkisvaldsins. 

2. 

Fyrir að hafa á framangreindu tímabili látið farast fyrir að framkvæma það sem fyrirskipað 

er í 17. gr. stjórnarskrár lýðveldisins um skyldu til að halda ráðherrafundi um mikilvæg 

stjórnarmálefni. Á þessu tímabili var lítið fjallað á ráðherrafundum um hinn yfirvofandi 

háska, ekki var fjallað um hann á ráðherrafundum og ekkert skráð um þau efni á 

fundunum.  

 

Vanræksla og ábyrgð voru lykilorðin í ákæru saksóknara. Í október 2011 vísaði 

landsdómur frá fyrstu tveimur ákæruliðunum. 48 Sú tillaga Bjarna Benediktssonar að afturkalla 

ákæruna alla fékk hins vegar ekki brautargengi á Alþingi. 49  Í mars 2012 hófst aðalmeðferð 

málsins. Saksóknari Alþingis rakti þá liði ákærunnar sem eftir stóðu, kappkostaði að sýna fram á 

sekt sakborningsins eins og vera bar og lét sig því engu varða hugleiðingar um réttmæti þess að 

Geir H. Haarde svaraði einn til saka.50 Það var utan verkahringsins. 

                                                                                                                          
48 Úrskurður í máli nr. 3/2011. Alþingi gegn Geir Hilmari H. Haarde http://landsdómur.is/domar-
og-urskurdir/nr/8.  
49 Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra. 403. mál, 140. lögþ., 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=140&mnr=403.  
50 Sjá munnlegan málflutning Sigríðar J. Friðjónsdóttur, saksóknara Alþingis, 15. mars 2012 og andmæli degi síðar, 
http://www.xn--landsdmur-b7a.is/adalmedferd/nr/69
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 Við vitnaleiðslur kom ýmislegt fram sem virtist réttlæta málshöfðunina. Steingrímur J. 

Sigfússon rifjaði upp að a

m 

leikmaður á þessu sviði væri hann ekki dómbær um hversu raunhæft væri að aðgerðir hefðu getað 
51 Tryggvi Pálsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Seðlabanka Íslands, taldi að 

t að skipa sérstakan aðgerðahóp 

í stað samráðshóps um fjármálastöðugleika og viðbúnað sem var skipaður embættismönnum og 

að stýra því starfi og mátti lesa úr þeim orðum að kannski hafi forsætisráðherrann ekki þótt 

hæfastur í slíkt verk.52 

 Vitnisburður manna var samt nær allur á þann veg að Geir H. Haarde hefði verið nær 

ómögulegt að taka í taumana þegar komið var fram á árið 2008. Í fyrsta lagi hefði vandinn orðið 

til fyrir hans tíð á stóli forsætisráðherra. Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðalhagfræðingur 

Seðlabankans, gekk meira að segja svo langt að telja að ef koma hefði átt í verk fyrir fall bankanna 

þriggja hefði líklega þurft að grípa til aðgerða árið 2005. 53  Sérstaklega tóku vitni fram að 

bönkunum hefði verið erfitt eða ómögulegt að selja eignir árið 2008 og slík örþrifaráð hefðu 

líklega leitt til falls þeirra fyrr en ella. 54  Sömuleiðis kvaðst Jón Sigurðsson, fyrrverandi 

stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins, hafa heyrt frá forstjóra þess og lögfræðingum að bannað 

hefði verið samkvæmt lögum að takmarka innlánasöfnun Landsbanka Íslands erlendis. Loks kom 

fram að fjármálakreppan mikla haustið 2008 hefði skollið á öllum að óvörum og Össur 

Skarphéðinsson dró or
55  Enn skýrar kvað Jóhanna 

stó 56 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
http://xn--landsdmur-b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-

vef.pdf, bls. 289 308. 
51 Sama heimild, bls. 193. 
52 Sama heimild, bls. 244. 
53 Sama heimild, bls. 248 249. Sjá einnig vitnisburð Árna M. Mathiesens, og Tryggva Þórs Herbertssonar, bls. 154 og 
189. 
54 Vitnisburður Árna M. Mathiesens, Björgvins G. Sigurðssonar, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, Tryggva Þórs 
Herbertssonar, Davíðs Oddssonar, Ingimundar Friðrikssonar, og Arnórs Sighvatssonar. Sjá sömu heimild, bls. 156, 
164, 173, 189, 228, 235 og 250. 
55 Sama heimild, bls. 183. Sjá einnig vitnisburð Jóns Sigurgeirssonar, framkvæmdastjóra skrifstofu bankastjórnar 
Seðlabanka Íslands, bls. 251. 
56 http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/04/23/orlog-geirs-h-haarde-radast-
i-dag-thetta-sogdu-thau-fyrir-domi/, 23. apríl 2012. 
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 Undir allt þetta tók vitaskuld verjandi Geirs, Andri Árnason. Í vörn sinni benti hann líka á 

þau skilaboð hvaðanæva að fyrir hrun að bankarnir stæðu sæmilega eða vel. Um þetta vitnuðu 

reikningar þeirra og árshlutauppgjör og skýrslur erlendra greiningardeilda, Fjármálaeftirlitsins og 

Seðlabankans. Þá hefði ákæruvaldið ekki fært fram neinar sannanir fyrir því að þær athafnir sem 

getað afstýrt hugsanlegu 
57 

 Landsdómur kvað upp sinn dóm 23. apríl 2012. Í dómnum sagði meðal annars að frá 

i að íslenskum bönkum og 

verið það skylt og unnt hefði verið að beita ýmsum valdheimildum, haft frumkvæði að virkum 

aðgerðum af hálfu ríkisins til að leitast vi

hinn bóginn féllst dómurinn ekki á það mat saksóknara að Geir hefði vanrækt að gæta þess að 

störf samráðshóps um fjármálastöðugleika og viðbúnað væru markviss. Þar að auki var því 

hafnað að hann hefði getað krafist flutnings Icesave reikninga úr útibúi Landsbankans í London 

til dótturfélags, eins og tiltekið var í ákæru saksóknara. Ákvörðunarvald í þeim efnum lá allt eins 

ytra og of mörg ljón voru í veginum þegar komið var fram á árið 2008. Loks benti dómurinn á að 

hefði ríkisstjórnin, með forsætisráðherra í broddi fylkingar, neytt íslensku bankana með 

einhverjum hætti til að selja eignir og draga saman seglin hefði slík þvingun  sem hefði víða 

vakið athygli, áhyggjur og jafnvel ótta  hæglega getað leitt til falls þeirra fyrr en ella. Ekki yrði 

sannað að það hefði reynst affarasælla fyrir hið opinbera. Geir H. Haarde var því sýknaður af 

fyrri hluta ákæru saksóknara.58 

alvarle 59 

Forsætisráðherra var fundinn sekur um að hafa ekki rætt vanda bankanna á skipulegan og 

formlegan hátt, í samræmi við það ákvæði stjórnarskrár að ráðherrafundi skuli halda um 

dómi.60 Hefði Geir H. 

komið til sakfellingar, sagði í dómsorðinu. Hún byggðist þó ekki á því einu að brotin væri 

                                                                                                                          
57 http://xn--landsdmur-
b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf, bls. 311. Sjá einnig bls. 136 138. 
58 Sama heimild, bls. 330 367. 
59 Sama heimild, bls. 385. 
60 Sama heimild, bls. 377 379. 
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ðherra rætt vanda hinna íslensku banka með 

formlegum hætti hefði farið betur haustið 2008 en raun bar vitni. Athafnaleysið stuðlaði að því  

 

... að ekki var á vettvangi ríkisstjórnarinnar mörkuð pólitísk stefna til að takast á við þann 

mikla vanda, sem ákærða hlaut að vera ljós í febrúar 2008. Ef slík stefna hefði verið 

mörkuð og henni síðan fylgt eftir á skipulegan hátt, þar á meðal af Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitinu, má leiða að því rök að draga hefði mátt úr því tjóni, sem hlaust af falli 

bankanna í byrjun október 2008. Enn fremur er líklegt að stjórnvöld hefðu þá verið betur 

undir það búin að taka afstöðu til beiðni Glitnis banka hf. um fjárhagsaðstoð í lok 

september 2008 þannig að greiða hefði mátt úr vanda þess banka á yfirvegaðri hátt en 

gert var.61 

 

 Enn var því fundið að Glitnisleiðinni svonefndu og hin almenna ályktun landsdóms var 

sú að forsætisráðherra hefði átt að vera á verði. Óneitanlega var þó ekki kveðið fast að orði um 

 

sögu. Sakfelling á þessum grundvelli stingur í stúf við sýknu í öðrum ákæruliðum þar sem sök 

taldist ekki sönnuð þótt rök væru leidd að því að forsætisráðherra hefði getað brugðist betur við 

aðsteðjandi vá.  

 Hvernig gat landsdómur sannað að ákvarðanir eins manns á stuttu tímabili hefðu breytt 

gangi sögunnar? Í lagalegu ljósi varð landsdómi ekki líkt við sjópróf þar sem unnt er að færa 

sönnur á  svo einfaldara dæmi sé tekið  að hefði skipstjóri ekki sofnað í brúnni hefði skip ekki 

steytt á skeri. Atburðarásin var miklu flóknari og sönnunarbyrðin erfiðari eftir því. Og sama má 

segja ef litið er á ábyrgð valdhafa og rás viðburða í aðdraganda hrunsins út frá hugmyndum 

sagnfræðinga um orsök og afleiðingu og vægi einstaklinga í sögulegri þróun. Er í raun nokkur leið 

ákvarðanir?62 

 

                                                                                                                          
61 Sama heimild, bls. 383. 
62 Vices of Integrity: E. H. Carr, 1892 1982 
(London: Verso, 2000), bls. 79. Sjá einnig verk eftir hina vinsælu alþýðusagnfræðinga Will og Ariel Durant, The 
Lessons of History The History 
Teacher 15/4 (1982), bls. 489 501. Fyrir nýleg verk sjá 
Australian Journal of Philosophy, 78/3 (2000), bls. 346 359, og François Hartog og Jacques Revel, Historians and the 
Present Conjuncture , Mediterranean Historical Review 16/1 (2001), bls. 1 12.  
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þeirrar vitneskju sem lá síðar fyrir, að það sjálft eða aðrir hefðu átt að taka skynsamlegri 

ákvarðanir en raun var á. Sömu sjónarmiða gætir einnig í vitnaleiðslum sem vitnað er til í dómi 

landsdóms yfir Geir H. Haarde. Þar sést orðtakið 12 sinnum, eins og hér greinir: 

 

laeftirlitinu um áform sín og hafið 

þessa starfsemi [söfnun Icesave-reikninga] í kjölfarið, en hvorki hafi þetta verið borið 

undir ákærða né rætt við hann hvort ástæða væri til að beita sér gegn þessari starfsemi, 

sem hann hafi síðar séð að væri meingölluð. Slík afskipti hefðu verið á verksviði 

Fjármálaeftirlitsins, þótt valdheimildir hafi ekki staðið til að leggja bann við þessu, en eftir 

á að hyggja  

ð hvorki Landsbanki Íslands hf. né Fjármálaeftirlitið 

gæti ákveðið þetta einhliða og hafi breska fjármálaeftirlitið, FSA, [breska fjármálaeftirlitið, 

Financial Services Authority] þar mest að segja, en eftir á að hyggja mætti ef til vill efast um 

að FSA hafi viljað samþykkja að [Icesave] reikningarnir yrðu fluttir til bresks 

145). 

eftir á að hyggja að fráleitt hafi verið að hafa svo stórt bankakerfi í jafn 

litlu hagkerfi með örmynt, þá hafi það ekki valdið áhyggjum á þessum tíma og hafi engin 

Gísladóttur (bls. 169). 

Eftir á að hyggja væri sérkennilegt að tiltekin gögn, sem hópurinn hafi fjallað um, hafi ekki 

verið lögð fram í ríkisstjórn, en það kynni að stafa af því að efni þeirra hafi þótt svo 

 

unnt hefði verið að knýja fram markvissari og meiri aðgerðir til sölu á eignum ef 

stjórnvöld hefðu sett bönkunum stólinn fyrir dyrnar, en eftir á að hyggja teldi hann að þetta 

Vitnisburður Tryggva Pálssonar (bls. 246). 

Eftir á að hyggja hefði skipt miklu að setja strangar reglur um tímamismun skulda og eigna 

Sighvatssonar (bls. 250). 

fa átt hlut að gerð þessarar skýrslu [Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í apríl 

2008 um viðunandi stöðu íslensku bankanna], en eftir á að hyggja hafi hún verið full jákvæð, 

Vitnisburður Jóns Þ. Sigurgeirssonar (bls. 251). 
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hafi ekki haft aðgang að erlendum lánamörkuðum, en eftir á að hyggja mætti segja að þessi 

starfsemi hafi að einhverju leyti haldið lífi í bönkunum og hefði því verið erfitt að taka 

Vitnisburður Sigurðar Sturlu Pálssonar, fv. setts framkvæmdastjóra alþjóða- og 

markaðssviðs Seðlabanka Íslands (bls. 255). 

Eftir á að hyggja teldi hann að stjórnvöld hafi haft allt of lítið samráð við Kaupþing banka 

hf., sérstaklega í ljósi stærðar bankans, og hafi stjórnendur hans átt sárafáa fundi með 

Seðlabanka Ís

Sigurðar Einarssonar, fv. stjórnarformanns Kaupþings (bls. 268). 

eftir á að hyggja eins og 

stofnunin hafi ekki viljað fl

Vitnisburður Sigurjóns Þ. Árnasonar, fv. bankastjóra Landsbanka Íslands (bls. 285). 

eftir á að 

hyggja að hugsanle

Vitnisburður Geirs H. Haarde (bls. 296). 

eftir á að hyggja að heppilegt hefði verið að marka 

samráðshópnum að einhverju leyti skýrara hlutverk og verkefni verði því ekki jafnað til 

þess að ákærði hafi af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi sýnt af sér refsiverða 
63 

 

sjá síðar hvað réttast hefði verið að gera hverju sinni. Bandaríski sagnfræðingurinn John Lewis 

the tyranny of 

knowing what came next).64 Ólíkt leikendum á sviði sögunnar vitum við hvernig henni vatt fram. Mat 

okkar á ákvörðunum þeirra og ábyrgð verður að taka mið af þeim yfirburðum. Þeir sem komu 

við sögu á sínum tíma mættu líka hafa í huga þá reglu sem Winston Churchills nefndi í upphafi 

stríðsárasögu sinnar að gagnrýna aldrei mikilvægar ákvarðanir eftir á nema það hafi líka verið gert 

áður en þær voru teknar.65 

                                                                                                                          
63 http://xn--landsdmur-
b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf, bls. 143 145, 169 170, 246, 250 251, 255, 268, 285, 296 og 
317. Áhersla mín. 
64  The Times Literary Supplement, 8. maí 
1987, bls. 480. 
65 Winston Churchill, The Second World War I. The Gathering Storm (London: Cassell, 1949), bls. iv. Á ensku eru orð 
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Einstaklingar verða ekki fríaðir ábyrgð á þessum forsendum en ályktanir um mistök og 

vanrækslu verða sanngjarnari. Það er svo auðvelt að vera vitur eftir á. Í lokaorðum upphafskafla 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis var þessi fyrirvari settur við það sem á eftir kæmi: 

 

Stundum er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á. Aðstaðan er vissulega önnur þegar 

horft er til baka og tóm hefur gefist til að draga saman og vega og meta gögn og 

upplýsingar í ljósi þess sem síðar gerðist. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða 

afdrifaríkar ákvarðanir sem teknar hafa verið við erfiðar aðstæður í kapphlaupi við 

tímann. Víst er að engin mannanna verk eru fullkomin. Öll erum við í þeirri stöðu að geta 

séð betur eftir á hvernig rétt hefði verið að bregðast við þegar afleiðingar slíkra ákvarðana 

eru fram komnar. Við rannsókn eins og þá sem rannsóknarnefnd Alþingis er ætlað að 

sinna skiptir hins vegar miklu að upplýsingar sem birtar eru og ályktanir sem af þeim eru 

dregnar taki sanngjarnt og eðlilegt tillit til þess hverjar voru aðstæður á hverjum tíma og 

hvað þeir sem að ákvörðunum komu eða sýndu af sér athafnaleysi þekktu til aðstæðnanna 

og fyrirliggjandi upplýsinga. Til að gæta sanngirni verður að hafa þetta í huga varðandi 

efnistök í skýrslunni og þegar sú gagnrýni, sem þar kemur fram, er lesin.66 

Hvað ef?  

 

taka aðrar ákvarðanir en raun bar vitni staðfesta þeir að fleiri kostir voru fyrir hendi. Illmögulegt 

er aftur á móti að staðhæfa hvað hefði gerst hefði önnur leið verið farin nema kostirnir hafi verið 

skýrir og afleiðingarnar sömuleiðis  og má þá aftur nefna sem dæmi skipstjóra sem er vakandi og 

fley hans á öruggri siglingu, eða sofandi og fljótandi að feigðarósi. En þar sem rás viðburða er 

einatt flóknari má líka segja að sagnfræði sé ekki eins og rannsókn á tilraunastofu þar sem efnum 

er blandað saman í glas og athugað hvað gerist ef innihaldinu er breytt;; eitt efni tekið út og annað 

sett í staðinn. Ekki er heldur hægt að bera sagnfræðirannsókn saman við útreikninga í stærðfræði 

þar sem ein stærð í jöfnu er föst en annarri breytt að vild til að sjá hvernig útkoman breytist.  

Engu að síður er það ómaksins vert að íhuga hvað hefði getað gerst ef rás viðburða hefði 

breyst á ákveðnum tímapunkti. Á ensku eru slíkar hugleiðingar þekktar undir hugtökunum 

counterfactual history, virtual history eða hálfkveðnu vísuninni what if... 67 Á íslensku mætti kalla 

                                                                                                                          
66 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 1.8, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/1kafli.html. 
67 Fyrir yfirlit um efsögu sjá Niall Ferguson (ritstj.), Virtual History: Alternatives and Counterfactuals (London: Papermac, 
1998), Alexander Demandt (Colin D. Thomas þýddi úr ensku), History That Never Happened: A Treatise on the Question, 
What Would Have Happend If...? 
(sérhefti), Den jyske historiker (jólahefti 2001), American 
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aðferðina efsögu. Ytra hafa styrjaldir og örlög eða áhrifavald leiðtoga löngum verið vinsælustu 

yrkisefnin: Hvað hefði gerst ef innrásarlið Persa hefði unnið sigur á herjum Grikkja til forna;; 

hvað ef suðurríkin hefðu haft betur í bandaríska borgarastríðinu;; hvað ef Hitler hefði fallið í fyrri 

heimsstyrjöld;; hvað ef forseti sem aðhylltist einangrunarstefnu hefði verið við völd í Washington 

þegar seinni heimsstyrjöldin geisaði;; hvað ef Khrústsjov hefði hafnað úrslitakostum 

Bandaríkjastjórnar í Kúbudeilunni 1962? 

Vangaveltur af þessu tagi hafa skemmtanagildi en akademískum sagnfræðingum hefur 

löngum þótt lítið til þeirra koma. Þeir hafa þá gjarnan sagt að vissulega geti óteljandi margt gerst 

hverju sinni en fræðin snúist um að greina frá því sem gerðist  eða að söguskoðun undir þessum 

formerkjum missi marks því að söguleg þróun verði þá ekkert annað en samansafn 

tilviljunarkenndra atburða, samhengislítil og kaótísk. 68  Þrátt fyrir þessa gagnrýni, sem hér er 

eingöngu tæpt á, má verja efsögu á þeirri forsendu að sagnfræðingar horfi oft til þess sem hefði 

getað gerst til að útskýra hvers vegna svo fór sem fór eða hve litlu munaði að betur færi eða verr. 

Þá má nefna lýsingar um að hurð hafi skollið nærri hælum, friður hangið á bláþræði og þar fram 

eftir götunum. Efsaga getur því verið fyrirtaks aðferð til þess að greina hvers vegna rás viðburða 

varð eins og raun varð á, hve miklur líkur voru á því að hún hefði orðið á annan veg og hvað 

hefði þá þurft að vera öðruvísi. 

Við skulum þess vegna ímynda okkur að ráðamenn, með Geir H. Haarde forsætisráðherra 

í broddi fylkingar, hefðu komið í veg fyrir fall bankanna þriggja haustið 2008. Þetta hefðu þeir 

gert með því að sjá síðla árs 2006 að vöxturinn öri undanfarin ár bæri feigðina í sér, með 

hrikalegum afleiðingum fyrir íslenskt samfélag yrði ekkert að gert. Forsætisráðherra hefði þess 

vegna sagt eigendum bankanna og stjórnendum, með dyggri liðveislu Davíðs Oddssonar og 

annarra háttsettra embættismanna, að seldu þeir ekki erlendar eignir og rifuðu seglin, myndi 

ríkisvaldið neyða þá til þess með öllum tiltækum ráðum. Kaupþingsmenn hefðu í framhaldinu 

ákveðið að færa höfuðstöðvar sínar til útlanda, Landsbankinn hefði ekki þorað að safna innlánum 

á Icesave-reikninga og Glitnir hefði hugsanlega runnið inn í annan hvorn hinna bankanna. 

Íslensku bankarnir hefðu fundið fyrir alþjóðakreppunni miklu haustið 2008 en ekki hefði legið 

við þjóðargjaldþroti. Forsætisráðherra og formaður bankastjórnar Seðlabankans hefðu getað lýst 

yfir að hefði ekki verið gripið til hinna róttæku varnaraðgerða hefði allt farið í kalda kol og eina 

ráðið í rústunum hefði falist í því að biðja guð að blessa Ísland. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Historical Review, 109/3, (2004), bls. 845

History and Theory 38/2 (2002), bls. 264 276.  
68 Sjá t.d. E. H. Carr, What is History? (Harmondsworth: Penguin, 1964), bls. 97 98, John Tosh, The Pursuit of History. 
Aims, methods and New Directions in the Study of Modern History (London: Longman, 1984), bls. 164 165, E. P. 
Thompson, The Poverty of Theory and other Essays (London: Merlin, 1978), bls. 108, og Björn Þorsteinsson, Á fornum 
slóðum og nýjum. Greinasafn gefið út í tilefni sextugsafmælis höfundar 20. mars 1978 (Reykjavík: Sögufélag, 1978), bls. 135. 
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 Hefði þetta getað gerst? Hefði fólk trúað málsvörn af þessum toga? Ekki hefðu menn 

getað fullsannað þau orð sín að illskárra væri að taka skellinn frekar en að bíða mun verri örlaga. 

Þótt hugleiðingar um tímaferðalög séu enn fjær hefðbundnum sagnfræðilegum skilningi en efsaga 

má benda á tvær skáldsögur þar sem fólk ferðast aftur í tímann til þess að bæta heiminn en gerir 

hann í raun mun verri. Í annarri er komið í veg fyrir fæðingu Hitlers. Í stað hans kemst hins vegar 

til valda í Þýskalandi einræðisherra sem er jafn miskunnarlaus en mun klókari svo að honum tekst 

að sölsa undir sig Evrópu til frambúðar.69 Í hinu verkinu ákveður söguhetjan að koma í veg fyrir 

Víetnamstríðið með því að afstýra morðinu á John F. Kennedy Bandaríkjaforseta. Það tekst en 

hann deyr samt skömmu seinna og aðrar og mun verri hörmungar dynja yfir.70 

 Kannski hefði allt farið á versta veg með íhlutun ríkisvaldsins árið 2006, að mati þeirra 

sem hefðu þurft að dæma um hana. Ekki gátu þeir séð fram í tímann hver rás viðburðanna hefði 

orðið ef bönkunum hefði verið leyft að vaxa þannig að þeir hefðu hrunið með braki og brestum 

haustið 2008. Vænta má að ráðamenn bankanna þriggja hefðu brugðist ókvæða við hótunum og 

þvingunum ríkisvaldsins. Þeir hefðu sagt þær skjóta skökku við í ljósi þess að þeim hefði verið 

gefið laus taumur undanfarin ár og vöxtur bankanna oft hafður til marks um kraftinn í íslensku 

efnahagslífi. Bankamennirnir hefðu jafnframt fullyrt að þvinganir ríkisvaldsins stæðust ekki lög og 

þeim yrði því mótmælt af hörku. Sumir fjölmiðlar hefðu snúist á sveif með bönkunum og 

álitsgjafar sömuleiðis. Geir H. Haarde og félagar hefðu svo sannarlega átt á brattann að sækja. 

Kannski hefði reynt verulega á samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í ríkisstjórn. 

Kosningarnar í maí 2007 (eða jafnvel fyrr) hefðu getað snúist um það hverjir styddu í raun 

kannski hefði Geir H. Haarde þurft að svara til saka fyrir að hafa stórskaðað íslenskt atvinnulíf. Í 

því sambandi má nefna að í umræðum á Alþingi um málshöfðun gegn Geir í september 2010 

sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra að áður en skellurinn varð haustið 2008 hefðu flestar 

fyrir athafnir sem hefðu 71 

 Nú heyrðist því vissulega fleygt að kannski hefði verið illskárra að bankarnir hefðu hrunið 

fyrr, og þá fyrir tilstilli ríkisvaldsins. Á þetta hefur verið bent hér og til viðbótar má nefna að 

þessarar skoðunar var Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar sem lagði til að ráðherrar 

yrðu dregnir fyrir landsdóm. Aldrei verður þó sannað að þessi leið hefði reynst heillavænlegri en 

sú sem var farin og ráðherrunum fannst það auðvitað fráleitt.72 

                                                                                                                          
69 Stephen Fry, Making History (London: Hutchinson, 1996). 
70 Stephen King, 11.22.63. A Novel (London: Hodder & Stoughton, 2011). 
71 Katrín Júlíusdóttir, 168. fundi Alþingis 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100928T144849.html. 
72 Sjá t.d. Björgvin G. Sigurðsson, Stormurinn, bls. 10. 
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Kannski hefðu tilraunir til að stemma stigu við vexti bankanna einfaldlega leitt til 

stjórnarskipta og aðrir ráðherrar hefðu fengið að glíma við fjármálakreppuna haustið 2008. 

Kannski hefðu alþingismenn því getað setið og rætt ákærur yfir einhverjum öðrum 

stjórnmálamönnum en þeim sem meirihluti Alþingis leysti undan ábyrgð eða dró fyrir dóm í 

september 2010. Lærðar hugleiðingar um efsögu hafa einmitt leitt til þeirrar niðurstöðu að jafnvel 

þótt rás viðburða hefði orðið önnur til skamms tíma hefði langtímaþróunin orðið svipuð. Þannig 

hefur Gunnar Þór Bjarnason sagnfræðingur ályktað að líklega hefði leið Íslendinga til sjálfstæðis 

Danmerkur hefði verið samþykkt en ekki fellt.73 Í löngu máli hafa rök líka verið færð að því að 

forseti Bandaríkjanna hefði ákveðið innrás í Írak eftir árásina á tvíburnaturnanna í september 

2001 jafnvel þótt demókratinn Al Gore hefði náð kjöri ári fyrr í stað George W. Bush  eins og 

hefði svo hæglega getað gerst.74 Ein breyting á jöfnunni eða efnablöndunni hefði tæplega breytt 

lokaútkomunni til muna. Samt sem áður væri rangt að draga þá ályktun að þess vegna skipti 

einstaklingar og ákvarðanir þeirra ekki máli. Í fyrsta lagi má hæglega leiða rök á hinn veginn, að 

rás viðburða hefði orðið allt önnur til langframa ef tiltekinn einstaklingur hefði tekið aðra 

ákvörðun en raun varð á örlagastundu, einhver annar verið í áhrifastöðu eða styrjöld lyktað 

öðruvísi en sagan segir. Þetta er oftast meginniðurstaða efsögunnar frekar en sú kenning að þótt 

eitthvað eitt í sögulegri þróun hefði farið á annan veg hefði það litlu breytt.75 Jafnframt er þessi 

áhersla á einstaklinga og tilviljanir nánast trúaratriði þeirra sagnfræðinga sem neita að fallast á þá 

nauðhyggju að allt hlyti að hafa farið eins og það fór og einstaklingar móti ekki langtímaþróun 

sögunnar. Sem dæmi mætti nefna sýn sagnfræðinganna François Furets og Simons Schama á 

frönsku stjórnarbyltinguna 1789. Í skrifum þeirra verður hún ekki nær óumflýjanleg og ákvarðanir 

fjölmargra einstaklinga ráða öllu um hina kaótísku framvindu mála sem hefði alltaf getað orðið 

allt önnur en raun bar vitni.76 Ekkert er þá óumflýjanlegt og valdhöfum er öðrum fremur lagið að 

 

                                                                                                                          
73 Gunnar Þór Bjarnason, Upp með fánann! Baráttan um uppkastið 1908 og sjálfstæðisbarátta Íslendinga (Reykjavík: Mál og 
menning, 2012), bls. 299 303. 
74 Frank P. Harvey, Explaining the Iraq War: Counterfactual Theory, Logic and Evidence (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012). 
75 Sjá t.d. þau rit sem vitnað er til í nmgr. 66. Sjá einnig netsíður um efsögu, http://www.uchronia.net og 
http://www.alternatehistory.com/.  
76 Fyrir gagnrýna samantekt um þetta, sjá t.d. Lennart Be François Furet om den 

I historiens skruvstäd: berättelser om Europas 
1900-tal (Stokkhólmi: Atlantis, 2008), bls. 181 205, einkum 182 185, og Mike Haynes og Jim Wolfreys, 

Í Mike Haynes og Jim Wolfreys, History and Revolution. Refuting Revisionism (London: Verso, 2007), bls. 
1 24. Sjá einnig François Furet (Elborg Forster þýddi), Interpreting the French Revolution (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981), og Simon Schama, Citizens. A Chronicle of the French Revolution (Harmondsworth: Penguin, 
1989). 
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77 Með þeim 

orðum gagnrýndi hagfræðingurinn þá starfsbræður sína sem vildu sjá rás viðburða í stóru 

samhengi frekar en að kynna sér skammtímaáhrif ákvarðana. Í heimi sagnfræðinnar eru eins þekkt 

histoire événementielle

Að mati Braudels yrði orsakasamhengi í sögulegri þróun samfélaga aðeins útskýrt með því að líta 

til lengri tíma (a.m.k. nokkurra alda) og horfa vítt yfir mikið svið (t.d. löndin við Miðjarðarhaf). 

Tilteknir einstaklingar verða þá örsmáir og ákvarðanir þeirra skipta engu máli eins og Braudel 

viðurkenndi fúslega. 78  Mörgum er enda minnisstæð sú samlíking hans að einstakir atburðir 

liðinnar tíðar líktust glampa af ljósflugum sem blossuðu upp og ryfu myrkrið eitt andartak, hyrfu 

en birtust svo aftur án þess að lýsa nóttina raunverulegri birtu.79 

 Fernand Braudel og fleiri sem aðhylltust svipuð sjónarmið þurftu einatt að svara 

ásökunum um nauðhyggju í sögulegri þróun, að allt hlyti að hafa farið eins og það fór og 

mannlegur máttur breytti engu þar um. Sama gilti um Karl Marx sem hélt því fram að félagsleg 

staða fólks ákvæði meðvitund þess og skilning og sögu mannsins yndi fram eftir 

efnahagslögmálum sem ekkert fengi breytt. Um leið vildi Marx þó ekki fallast á að einstaklingar 

væru ofurseldir örlögum sínum heldur hlyti umhverfið hverju sinni að setja þeim skorður sem 

takmörkuðu athafnafrelsi þeirra og möguleika til að stjórna eigin lífi.80 Engu að síður verður það 

svo í marxískri söguskoðun og hjá þeim sem vilja líta til lengri tíma að einstakir valdhafar og 

atburðir skipta ekki sköpum. Sagan verður ekki l  

 Mætti þá ekki segja það sama um bankahrunið á Íslandi? Væri réttast að líta á það sem 

hluta af óralöngu ferli? Stuttu eftir fall bankanna sagði Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 

 vegna þess að við sem 

                                                                                                                          
77 Sjá t.d. http://en.wikiquote.org/wiki/John_Maynard_Keynes. Þar er tilvitnunin á ensku og í lengra samhengi: 
The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too 

easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat 
A Tract on Monetary Reform, sem kom út 1923. 

78 Sjá t.d. Fernand Braudel (Sarah Matthews þýddi), On History (London: Weidenfeld, 1980), einkum bls. 3 5 og 33
35. Sjá einnig Neville Morley, Theories, Models and Concepts in Ancient History (London and New York: Routledge 2004), 
bls. 54 57. 
79 specially memorable 

Annales The Return of Grand Theory in the Human 
Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1990 útg.), bls. 177 198, hér bls. 184. Sjá einnig Einar Már Jónsson, 
Örlagaborgin. Brotabrot úr afrekasögu frjálshyggjunnar. Fyrri hluti (Reykjavík: Ormstunga, 2012), bls. 62. 
80 
einnig John Lewis, The marxism of Marx (London: Lawrence & Wishart, 1972), bls. 167 186. 
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þjóðarsálinni væri unnt að rekja til þeirra sem hingað komu á landnámsöld.81 Jafnframt er hægt að 

bera bankahrunið saman við fyrri efnahagskreppur á Íslandi, allt aftur til seinni hluta nítjándu 

aldar og finna aðdraganda þess í vondri hagstjórn um árabil.82 Sértækari orsakir mætti finna þegar 

nær dregur samtímanum;; áform um aukið viðskiptafrelsi og minni ríkisafskipti sem hófust þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn hóf 18 ára samfellda setu í ríkisstjórn árið 1991, þátttöku í Evrópska 

efnahagssvæðinu með frelsi til athafna án þess öryggis sem hefði að sögn fylgt aðild að 

Evrópusambandinu, auðsöfnun með framsalsheimildum í kvótakerfi sjávarútvegsins, 

einkavæðingu bankanna umhverfis aldamótin og efnahagsþenslu sem birtist einna skýrast með 

gerð Kárahnjúkavirkjunar sem hófst árið 2003.83 Sé litið út fyrir landsteinanna mætti horfa til 

kenninga um að alþjóðlega fjármálakreppan haustið 2008 hafi verið óumflýjanlegur fylgifiskur 

kapítalísks hagkerfis.84 

 Í hinu víða samhengi verður bankahrunið óeftirtektarverður atburður, glampi af ljósflugu 

í óravídd. Og þá þarf ekki aðeins að líta um öxl heldur einnig fram á veg. Einungis nokkrum árum 

eftir hrunið þóttust virtir erlendir fræðimenn sjá merki þess að íslenska hagkerfið hefði tekið við 

sér og mætti vera öðrum til eftirbreytni. 85  Landið hefði því orðið fyrir litlum sem engum 

langtímaskaða. Allt væri að verða eins og áður. Hrun? Hvaða hrun? 

Niðurstöður 

Í rannsóknum á orsökum bankahrunsins á Íslandi 2008 og aðdraganda þess vegast á tvær 

meginskoðanir;; að hrunið hafi verið nær óumflýjanlegt og valdhafar hafi í raun verið leiksoppar 

örlaganna, eða að atburðarásin hafi ætíð verið tilviljunum háð og ráðamönnum hafi hverju sinni 

verið í lófa lagið að breyta gangi sögunnar. 

 Bæði þessi sjónarmið vöknuðu þegar bankarnir voru að hrynja og þau settu mark sitt á 

rannsóknarskýrslu Alþingis. Þótt sú væri niðurstaðan þar að tilteknum valdhöfum hefðu verið 

mislagðar hendur í embættum sínum var um leið viðurkennt að þeim var erfitt um vik að breyta 
                                                                                                                          
81 Sjá Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 365. 
82 2000 , Saga 47/1 (2009), bls. 45
Sögu. Hvaða lærdóm má draga af hagþróun og hagstjórn á Íslandi á 20. öld? Sérfræðingar á sviði hagsögu svara 

Saga 47/2 (2009), bls. 11 37. 
83 Áhrif einkavæðingar bankanna og aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu voru tekin til umfjöllunar í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. Sjá kafla 6.6, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/6kafli.html, og kafla 15.7, 
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/15kafli.html. Fullyrðingar um að kvótakerfið og framkvæmdir við Kárahnjúka 
hafi valdið miklu um hrunið eru nefndar  og þeim fyrri hafnað  Stjórnmál 
og stjórnsýsla 6/1 (2010), http://hdl.handle.net/10802/830, bls. 9. 
84 Sjá t.d. Richard D. Wolff, Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do About It 
(Northampton, MA: Olive Branch Press, 2010), einkum kafla II, og Richard A. Posner, A Failure of Capitalism: The 
Crisis of ´08 and the Descent Into Depression (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009). 
85  In European Crisis, Iceland Emerges as an Island of 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304203604577396171007652042.html, 21. maí 2012, 
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-26/is-remedy-for-next-

crisis-buried-in-iceland-view-correct-.html, 26. sept. 2012. 
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miklu um gang mála. Það breytti því ekki að meirihluti alþingismanna ákvað að ákæra einn 

ráðherra fyrir afglöp í aðdraganda hrunsins. Umræður um þá ákvörðun sýndu að mörgum 

þingmönnum var ljóst óréttlætið sem í því fólst. Sama má í raun segja um málarekstur fyrir 

landsdómi og nær algeran sýknudóm hans. 

 Kenningar um vægi einstaklinga og tilviljana í sögulegri þróun koma því hiklaust að gagni 

þegar bankahrunið og orsakir þess eru til skoðunar. Einkum á þetta við um efsögu, counterfactual 

history. Á hinn bóginn verður einnig að líta til kenninga um máttleysi einstaklinga í hinum þunga 

strauma sögunnar þar sem eitt hlýtur að leiða af öðru og athafnafrelsi fólks eru settar þröngar 

skorður. Hér skiptir sjónarhorn líka lykilmáli. Sjálfur gat ég skrifað rúmlega 400 blaðsíðna bók um 

rás viðburða í bankahruninu og mögulegar orsakir þess. Í 160 síðna riti mínu um sögu Íslands frá 

upphafi til okkar daga fyllir frásögn af bankahruninu aðeins þrjár blaðsíður. 86  Hvorugt 

 

 Að mínu mati breytist eitt ekki, sama frá hvaða sjónarhorni litið er á hrunið: Aðdragandi 

þess og atburðarásin öll sýnir okkur bresti í frjálsu markaðskerfi og vestrænu lýðræði, þeim 

tveimur meginstoðum nútímasamfélags sem eiga að tryggja hagsæld og réttindi fólks, mun betur 

en aðrir stjórnarhættir. 87  Þrengra sjónarmiðið færir okkur einnig heim sanninn um mikilvægi 

einstaklinga og ákvarðana þeirra í sögulegri þróun. Fólk á alltaf val, áhrifamenn eru ekki 

áhrifalausir. Um leið setja fortíðin, umhverfið og aðrir einstaklingar þeim vissulega settar skorður, 

þar hitti Karl Marx naglann svo sannarlega á höfuðið ef út í það er farið. Og það er svo auðvelt 

að vera eftir á. 

 Er þá hægt að segja þessa sögu svo vel sé? Er hægt að ná utan um svona flókið fyrirbæri 

liðinnar tíðar? Er hægt að fella dóma um sekt og sýknu? Dómarar landsdóms treystu sér ekki til 

sakfellingar yfir forsætisráðherra landsins, nema hvað varðaði þrönga túlkun á formsatriði. Því 

eðli og fylgifiska vestræns þjóðskipulags sem á víst að vera það besta eða illskásta sem býðst í 

heiminum. En atburðirnir, eins og við þekkjum þá úr fréttum, rannsóknarskýrslum, dómsmálum 

og öðrum heimildum, geta líka fyllt mann svartsýni um möguleika okkar til að segja frá því sem 

gerðist. Stutt er í þá freistingu að telja álit hvers og eins jafnrétthátt, að sagan sé ekki meira en 

texti og sjónarmið hvers og eins. Þessa freistni verða sagnfræðingar og aðrir sem láta sig fortíðina 

varða hins vegar að standast. Saga hrunsins er einstaklega flókin og hún verður að vera full 

                                                                                                                          
86 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, og History of Iceland (Santa Barbara, CA: Greenwood, 2013), bls. 144 147. 
87 Fullvissa um ágæti og yfirburði markaðshagkerfis og lýðræðis náði líklega hámarki á okkar dögum við fall 
kommúnismans í Austur-Evrópu og Sovétríkjunum. Sjá þá einkum frægt rit Francis Fukuyama, The End of History and 
the Last Man (London: Hamish Hamilton, 1992). 
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fyrirvara og ólíkra túlkana. Engu að síður er unnt að segja hana. Það er líka hægt að kalla eina 

skoðun ósannindi og segja að önnur sé sannleikanum samkvæmt. Sagan er ekki bara sjónarmið. 
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Kvenleiki sem orðræða. 

Guðný Gústafsdóttir 

 

 

Á hverjum stað og tíma eru hlutverk kvenna og karla skilgreind í orðræðunni út frá ríkjandi 

menningu. Í túlkuninni endurspeglast atgervi og ásýnd manneskju, eða kyngervi hennar, og 

þannig verða til kvenleiki og karlmennska og ímyndir þeirra. „Kyngervið“ (e. gender), sem í 

grunninn er menningarbundinn munur á konum og körlum, tákngerir jafnframt þau kynjuðu 

valdatengsl sem liggja til grundvallar hverju samfélagi. Völdum og valdaleysi er komið á 

framfæri í orðræðunni og í henni liggja einnig möguleikar til breytinga.1 

Staða kvenna í íslenskum samtíma hefur verið mótsagnakennd. Þrátt fyrir formlegt 

jafnrétti og ríka félagslega þátttöku kvenna í samfélaginu síðustu áratugina fyrir hrun, voru 

konur lítt sýnilegar sem leikmenn á markaði góðærisins og að miklu leiti fjarverandi í hruninu 

sjálfu. Ímynd efnahagslegs uppgangs á Íslandi sem jafnframt var ímynd hrunsins var íslensk 

viðskiptakarlmennska íklædd jakkafötum með bindi. 2  Þegar ég lagði af stað með 

doktorsrannsókn mína árið 2009 sýndist mér því brýnt verkefni að skoða hina hlið 

kynjapeningsins; konur. Það erindi sem hér fer á eftir byggir á doktorsrannsókn minni í 

Kynjafræði við Háskóla Íslands sem ber vinnuheitið Kyngervi og þegnréttur á Íslandi samtímans3. Í 

doktorsritgerðinni er ímynd kvenleika á Íslandi á bilinu 1980-2008 kortlagt og skoðað hvaða 

hugmyndir um þegnrétt fylgja kvenleikanum. Sjálfskilgreining kvenna, atgervi og möguleiki 

þeirra til þátttöku á hinum ýmsu sviðum samfélagsins verða skoðuð.  

Í þessari grein verður gripið niður í upphafsár doktorsrannsóknar minnar og 

atburður frá árinu 1980 borinn saman við nýliðin viðburð af sama toga; forsetakosningar á 

                                                
1 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language New York. Vintage books,  2010; Foucault,  
M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon Books, New  
York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia  
University Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism &  
History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Hill-Collins, P.: Black  
Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge, London, 2000; Ingólfur Ásgeir  
Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir  
ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík,  2006. 
2 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir:. „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá  
kynjafræðilegu sjónarhorni“. Fylgiskjal II með skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu  
rannsóknarnefndar Alþingis, 2010 bls. 209-267. Sótt 22. júní af: 
http://www.althingi.is/altext/138/s/pdf/1501.pdf   
3 Doktorsrannsókninn er styrkt af Rannsóknarsjóði og Eimskipasjóði Háskóla Íslands. 
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Íslandi. Hér á eftir verða valdir frambjóðendur forsetakosninganna árið 1980 og 2012 vegin 

og metin með áhöldum sögulegrar greiningar orðræðu.  

  

Val og afmörkun  

Fyrsta skrefið í verklagi sögulegrar orðræðugreiningar er val á viðfangsefni. Valið fyrir þessa 

grein var ekki vandasamt. Orðræðan í kringum forsetakosningarnar árið 2012 var í hámæli 

þegar 4. íslenska söguþingið stóð fyrir dyrum og það lá beint fyrir að taka hana til greiningar. 

Ég ákvað jafnframt að þrengja viðfangsefnið í takt við áherslur fjölmiðla og skoða helst 

orðræðuna um sitjandi forseta Ólaf Ragnar Grímsson og mótframbjóðandan Þóru 

Arnórsdóttur. Því næst tengdi ég viðfangsefnið upphafsári doktorsransóknar minnar, árinu 

1980, og bar þannig orðræðu líðandi stundar saman við þá sem átti sér stað þegar Vigdís 

Finnbogadóttir bauð sig fram til embættis forseta.  

Næsta skref er að ákveða hvaða gögn eru notuð til greiningar. Mér virtist augljóst að 

nýta þau gögn sem ég legg til grundvallar í doktorsrannsókn minni þegar ég greindi 

orðræðuna frá árinu 1980. Þau gögn samanstanda af þremur tímaritum: Nýju Lífi, Mannlífi 

og Heimsmynd. Tímaritin nutu (og njóta) töluverðra vinsælda og hafa frá upphafi verið 

útbreidd meðal almennings. Flest tímaritin hófu göngu sína um miðbik níunda áratugar 

síðustu aldar. Auk tímaritanna studdist ég við bók Páls Valssonar frá árinu 2009: Vigdís - kona 

verður Forseti. Í seinna tilfellinu, aðdraganda forsetakosninganna árið 2012, greindi ég þá 

umræðu sem ég rakst á í prent- og ljósvakamiðlum. Frekari áhersla í greiningu helgast af 

fagpólitískri áherslu sjálfrar mín sem rannsakanda. 

 

Sjónarhorn og fagpólitísk álitamál 

Það sjónarhorn sem ég legg til grundvallar í doktorsrannsókn minni sem og þessari grein er 

femínismi. Femínískt sjónarhorn á rætur í mótunarhyggju (e. constructionism) sem lítur á 

veruleikann sem félagslega mótaðan og háðan tíma og samhengi. Þar fyrir utan setja pólitískir 

og efnahagslegir straumar tímabilsins mark sitt á þær upplifanir sem er miðlað. Loks kem ég 

sem rannsakandi að því að túlka þann veruleika sem við mér blasir í gögnunum.4 Helstu 

                                                
4 Crotty, M.: The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process. Sage, London, 1988; Scott,  
J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University Press, New 
York, 1999; Hill-Collins, P.: Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment.  
Routledge, London, 2000; Rannveig Traustadóttir: „Femínískar rannsóknir.“ Handbók í aðferðarfræð og rannsóknir 
í heilbrigðisvísindumi. 
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verklags-vandræðin sem ég hef átt í stafa af því að í mér takast á tvö sjónarhorn 

femínismans: marxismi og svokallaður póstmódernismi eða það hugtak sem ég kýs frekar að 

nota, póststrúktúralismi.  

Hugmyndafræðin á bak við hugtökin póstmódernisma og póststrúktúralisma eru að 

miklu leiti samhljóma og byggja í grunninn bæði á véfengingu viðtekinnar heimsmyndar og 

þeirra valdatengsla sem ber hana uppi. Mismunurinn liggur í meginatriðum í hugtökunum 

sjálfum; póstmódernistar véfengja arfleifð módernismans sem byggði að miklu leiti á trú á 

skynsemi mannsins og heildarlausnir á meðan póststrúktúralistar véfengja og afbyggja 

viðtekna formgerð samfélagsins og nota tungumálið sem tæki til afbyggingar.5  Líkt og 

póststrúktúralistar lít ég svo á að völd séu dreifð á mörgum sviðum samfélagsins, í stöðugri 

mótun og þannig séu valdatengsl samfélagsins breytileg.  Ég greini mig því einnig frá 

hefðbundnum marxískum femínisma sem leggur upp með algildislögmálinu eða þeirri 

einföldu heimssýn að valdið eigi uppsprettu á einum stað og að ein heildstæð lausn geti 

upprætt ójöfnuð. Á sama tíma aðhyllist ég þá hugmynd að samfélagsleg völd byggi á 

hagfræðilegum forsendum líkt og marxistar gera.6  

Minn vandi lá í því í því að skeyta saman hugmyndum póststrúktúralista um dreifð 

völd og flæðandi valdatengsl og hugmyndir marxista um að samfélagsvöldin byggji á 

efnahagslegum hagsmunagrunni. Ég tel að samtvinnun þessara tveggja sjónarhorna kunni að 

vera árangursrík í greiningu á samfélagslegum völdum og kynjuðum valdatengslum. 

Til þess að skeyta saman hugmyndum um vald nýti ég mér einkum kenningar tveggja 

fræðikvenna: Joan W. Scott og Dorothy Smith. Scott veltir fyrir sér af hverju og í þágu 

hverra þáttur kvenna hefur verið falin og í gegnum söguna. Hún leggur hugtakið kyngervi til 

grundvallar í rannsóknum sínum. Í grunninn er kyngervi skilgreint sem hinn félagslega 

mótaði munur á konum og körlum en um leið sú grundvallarbreyta sem tákngerir 

                                                                                                                                            
Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson ritstýrðu, Háskólinn á Akureyri, Akureyri, 2003; Smith, D. E.:  
Institutional ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & Littlefield Publishers Inc,  
Lanham, 2005. 
5 Britannica Encyclopedia (e.d.). Academic edition. sótt 15 desember 2011 af:  
http://www.britannica.com/bps/search?query=postmodernism&cameFromBol=true og  
http://www.britannica.com/bps/search?query=poststructuralism; Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and  
the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical  
analysis.” Feminism & History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182.  
6 Marx, K. og Engels, F.:Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Dietz Verlag, Berlin, 1986; Einhorn, B.:  
Cinderella goes to market: Citizenship, gender and womens movements in East Central Europe. Verso, London og New  
York,  1993; Smith, D. E.: Institutional ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & 
Littlefield Publishers Inc, Lanham, 2005. 
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valdatengsl. Kyngervi manneskju mótar sjálfsmynd hennar og skynjun, hefur áhrif á 

samskipti fólks og sköpun samfélagslegra stofnana. Scott veltir fyrir sér mótun og stöðu 

sjálfsmyndar kynjanna útfrá ráðandi valdatengslum og orðræðu og möguleika þeirra til að 

vera þátttakendur í pólitísku valdalífi. Hún bendir á að kyngervi fólks er ekki einungis 

viðhaldið milli kynslóða, heldur eru menningarbundnar hugmyndir um kynin sífellt 

endurmótaðar og jafnvel styrktar undir nýjum kringumstæðum. Þannig hefur sagan leitt í ljós 

að félagslegt umrót og átök geta leitt til frekari valdeflingar karla á kostnað kvenna og valdið 

því sem við í dag köllum „bakslag“.7  

Kenning Smith hvílir á marxískum grunni sem endurspeglast í frægri setningu Marx 

um að verund skapi vitund, eða að samfélagsleg formgerð móti félagslega hegðun.8  Miðlægt 

hugtak kenningar Smith, „stýrandi valdatengsl“ (e. ruling relation), vísar til þeirrar hugmyndar 

að samfélagsformgerðin sé flókin samsetning innbyrðis tengdra valdaeininga sem hafi 

stýrandi áhrif á athafnir fólks. Skilgreindir hagsmunir samfélagsins lúta þannig efnahagslegri 

stýringu. Í ferlinu verður til hugmyndafræði sem mótar almenn samfélagsgildi sem aftur 

endurspeglast í félagslegri hegðun fólks og kyngervi.9 Líkt og Scott rekur Smith félagslega 

hegðun fólks til stærra samhengis í stofnanabundnu valdamengi. Ekki er leitað að einni orsök 

og einföldum lausnum heldur felst leikurinn í að afhjúpa falin valdatengsl sem við öll, 

þátttakendur í samfélaginu, höldum uppi með hátterni okkar. Athafnir okkar, skoðanir og 

kyngervi endurspegla ferlið sem liggur að baki hinu augljósa, á rætur í valdamenginu og er 

miðlað með orðræðunni.10  

Svo ég heimfæri þetta stuttlega yfir á mína eigin rannsókn, þá skoða ég hvernig 

hugmyndafræðilegar stefnur, pólitískir og efnahagslegir straumar í orðræðu um kyngervi í 

                                                
7 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York,  
2010; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University  
Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History.  
Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Jafnréttisstofa.is: „Orðabók“. Sótt 
í júní 2012:  
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 
8 Marx, K. og Engels, F.:Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Dietz Verlag, Berlin, 1986. 
9 Smith, D. E.: Institutional ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & 
Littlefield Publishers Inc, Lanham, 2005. 
10 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York,  
2010; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University  
Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History.  
Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Smith, D. E.: Institutional  
ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & Littlefield Publishers Inc, Lanham, 
2005. 
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tvennum forsetakosningum með rúmlega þrjátíu ára millibili birtast. Þannig verður rýnt í 

hvaða hugmyndafræði og valdatengsl voru ráðandi í samfélaginu á tímabilunum og á hvaða 

máta þessir þættir höfðu áhrif á sköpun kyngervis. Bæði Scott og Smith ganga út frá því að 

þekking liggi til grundvallar valdinu sem er efni næsta hluta. 

 

Þekking og vald 

Líkt og annað í menningunni er þekking félagslega mótuð og miðlað í orðræðunni. 

Þekkingin sjálf er sköpun sem  skilgreinir, styrkir eða veikir viss félagssvið eða rými. Þeir sem 

fara með umboð viðkomandi sviðs, með beinni eða óbeinni þátttöku, eru jafnframt þeir 

sömu og sjá um sköpunina. Sköpun og miðlun þekkingar verður til við mismunandi 

aðstæður og í miðluninni sjálfri takast á ólík sjónarmið. Þau sjónarmið sem verða ofaná 

hljóta meira vægi og mynda grundvöll viðmiða. Þekkingargrunnurinn liggur þannig til 

grundvallar félagslegum valdatengslum.11  

Franski heimspekingurinn Foucault gagnrýndi pósitívíska afstöðu til vísindanna í 

verkum sínum og tilhneiginguna til að stofnanavæða þekkingu.12 Femínistar ganga skrefinu 

lengra og hafa með rannsóknum varpað ljósi á samtvinnun þekkingar, vísinda og stofnana og 

þess karllæga kerfis sem hún er hluti af. Samkvæmt þessu byggist þekkingarsköpun almennt á 

karllægu forræði. Það er að segja, að í gegnum söguna hafa sjónarmið, þekking og völd karla 

öðlast meira vægi en þekking og völd kvenna. Stjórnendur huglægra og hlutlægra auðlinda 

eru (hvítir) karlar og þeirra er þekkingin og orða-forræðið.13 Með öðrum orðum liggur sá 

                                                
11 Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia  
University Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism &  
History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Sharp, L. & Richardson,  
T.: „Reflections on Foucaultian Discourse Analysis in Planning and Environmental Policy Research.” Journal of  
Evironmental Policy & Planing 3, 2001, bls. 193-209; Smith, D. E.: Institutional ethnography, a sociology for people. 
AltaMira Press A Division of Rowman & Littlefield Publishers Inc, Lanham, 2005. 
12 Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005. 
13 Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University  
Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History.  
Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Hill-Collins, P.: Black Feminist  
Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge, London, 2000; Marshment, M.: „The  
Picture is Political: Representation of Women in Contemporary Culture“. Introducing Women's Studies, Robinson, 
Victoria og Diane Richardson ritstýrðu. MacMillan Press Ltd., London,  1997, bls. 125-151; Smith, D. E.:  
Institutional ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & Littlefield Publishers Inc,  
Lanham, 2005; Yuval-Davis, N.; Gender & Nation. SAGE Publications Ltd., Great Britain, 2007. 
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samfélagslegi þekkingargrunnur sem mótar mismunun kynjanna til grundvallar valdinu. 

Kyngervi ber þannig í sér bæði hlutlæga og huglæga valdaskiptingu sem er samtvinnuð 

löghelgun valdsins sjálfs. Þekkingarsköpun og menningarlegar hugmyndir um (kynjuð) 

valdatengsl hefur í gegnum söguna verið viðhaldið í orðræðunni. 

 

Söguleg orðræðugreining og helstu hugtök  

Orðræða er ferli. Í ferlinu er orðum, hugtökum og ímyndum haldið á lofti og þau sköpuð og 

endursköpuð með meðvituðum eða ómeðvituðum hætti. Sú póststrúktúralíska smiðja sem ég 

leita í eftir greiningatækjum beitir ekki tungumálinu (e. language) til greininga heldur 

orðræðunni (e. discourse). Með orðræðu er átt við flókna miðlun athafna og orða, þagna 

ímynda o.fl. Orðræðan er ekki föst stærð í stöðugum heimi og endurspegla ekki heiminn á 

hlutlausan máta heldur er hún dýnamískt ferli sem er virkt í sköpun heimsins eða þess 

veruleika sem við lifum.14  

Á einfaldari máta má segja að póststrúktúralistar haldi því fram að fólk skilgreini sig 

og hinn félagslega veruleika með orðræðunni í gegnum tungumálið. Í orðræðunni öðlast 

manneskjan skilning á því hver hún er og hvernig samskiptum hennar við annað fólk er 

háttað. Þessi nálgun hentar doktorsverkefni mínu einstaklega vel þar sem ég greini texta og 

leita eftir því í hvaða samhengi ímynd og félagsleg merking varð til. Huglæg fyrirbrigði eins 

og kvenleiki og sköpun hans er ekki smættanlegur í einingar eða mælanlegur með stöðluðum 

mælitækjum. Hann er fljótandi, í stöðugu ferli og það er einungis hægt að fanga 

augnabliksskilgreiningu á honum í sögulegu samhengi. Í orðræðugreiningu er rýnt í texta og 

ímyndir auk þess er lögð áhersla á greiningu félagslegra valdatengsla sem vart verða greind 

með öðru verkfæri. Orðræðugreining í póstmódernískum anda leitast við að spyrja og svara 

                                                
14 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010;  
Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia 
University Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism &  
History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Sharp, L. & Richardson,  
T.: „Reflections on Foucaultian Discourse Analysis in Planning and Environmental Policy Research.” Journal of  
Evironmental Policy & Planing 3, 2001, bls. 193-209; Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S.J.: Discourse Theory and 
Practice. A Reader. London SAGE Publications, London, 2001; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að  
mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan,  
Reykjavík,  2006. 
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spurningum á borð við þessar: Í hvaða félagslega samhengi mótast merkingin? Af hverju er 

sum þekking samþykkt en önnur ekki? Hvaða valdatengsl verða til í ferlinu?.15  

 Til þess að svara spurningum sem þessum eru viss hugtök eða greiningartæki 

sögulegrar orðræðugreiningar notuð. Ég hef áður greint frá hugtökunum orðræðu, valdi og 

þekkingu hér að framan. Auk þeirra eru eftirfarandi hugtök sögulegrar orðræðugreiningar 

mikilvæg sem nú verða tilgreind:  

Þegar orð, hugtök eða athafnir eru síendurtekin í orðræðunni er talað um þau sem 

þrástef (e. discursive theme). Þrástefin verða til í hugmyndafræðilegum átökum og mynda 

ákveðin mynstur í orðræðunni. Þá er talað um pólitísk og söguleg löggildingarlögmál (e. 

legitimating principles). Lögmálin eru ekki algild en í þeim felast ákveðnar reglur, beinar og 

óbeinar, sem gilda um það sem er samþykkt (eða ekki) í orðræðunni. Þegar orðræðan beygir 

sig í ákveðna farvegi eftir því sem er viðurkennt eða minna viðurkennt er talað um sterkara 

eða veikara lögmál orðræðunnar. Í löggildingarferlinu verða til viðmið (e. norm)  sem við, sem 

tökum þátt í orðræðum, tökum þátt í að skapa.16  

Viðmið er mælikvarði hins félagslega á hverjum stað og tíma. Þetta ferli, sem 

stundum hefur verið slett yfir á íslensku sem „normalisering“, kallar Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2006) eigin ögun (e. normalisation). Það hugtak lýsir inntaki 

                                                
15 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010;  
Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia 
University Press, New York, 1999; Scott, J.W.: „Deconstructing Equality Versus Difference, or: The Use of  
Poststructural Theory for Feminism”. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Steven Seidman  
ritstýrði. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of  
historical analysis.” Feminism & History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 
152- 

182; Gill, R.: „Discourse Analysis“. Qualitative Researching with Text, Image and Sound. A Practical Handbook. Martin  
W. Bauer og George Gaskell ritstýrðu. London SAGE Publications, London, 2000, bls. 172-190; Sharp, L. &  
Richardson, T.: „Reflections on Foucaultian Discourse Analysis in Planning and Environmental Policy  
Research.” Journal of Evironmental Policy & Planing 3, 2001, bls. 193-209; Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S.J.:  
Discourse Theory and Practice. A Reader. London SAGE Publications, London, 2001; Smith, D. E.: Institutional  
ethnography, a sociology for people. AltaMira Press A Division of Rowman & Littlefield Publishers Inc, Lanham,  
2005; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði.  
Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006. 
16 Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,   
New York, 2010; Scott, J.W.: „Deconstructing Equality Versus Difference, or: The Use of Poststructural 
Theory for Feminism”. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Steven Seidman ritstýrði. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 1994; Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S.J.: Discourse Theory and Practice.  
A Reader. London SAGE Publications, London, 2001; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“.  
Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006. 
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heildarhugmyndarinnar ágætlega. Í hugtakinu felst hvernig við tileinkum okkur þrástefin í 

orðræðunni og tökum hugmyndum og athöfnum sem sjálfsögðum hlut. Við gerum þau að 

okkar og ögum okkur sjálf í takt við viðteknar leikreglur. Á þennan hátt tvinnast orðræðan, 

með atferli hvers og eins, hinu almenna brjóstviti líðandi stundar og þau okkar sem fylgja 

farvegi kröftugs löggildingarlögmáls synda með meginstraumnum.17 

Orðræðan er ekki staðbundið, einangrað ferli. Hún er ekki óháð tíma og rúmi heldur  

er þvert á móti virkt afl í pólitískri, efnahagslegri og menningarlegri sköpun sögunnar. Í 

sköpuninni verða til átakanúningar eða söguleg samverkan (e. historical conjuncture); atvik og 

hugmyndir líðandi stundar rekast á innbyrðis í núinu, eiga samsvörun í fortíðinni og hafa 

áhrif á framtíðina. Hvaða hugmyndir standast tímanns tönn er hinsvegar illmögulegt að sjá 

fyrir. Hvorki orðræðan né sagan mótast sem heildstæð samfella. Öllu heldur eiga sér stað rof í 

orðræðunni og sögunni samfara t.d. pólitískum og efnahaglsegum sviptingum. Í þessháttar 

samfélagslegu umróti verður menningarleg merking fljótandi og í uppstokkuninni myndast 

tækifæri til uppstokkunar á gildum og viðmiðum samfélagsins.18 

 Orðræðugreining býður upp á þau verkfæri sem hægt er að beita til að greina 

félagsleg og söguleg ferli. Viðtekin orðræða hvers tíma leitast við að setja hlutina í rökrétta 

samfellu þar sem eitt leiðir að öðru líkt og um röð tengdra atvika væri að ræða. Þegar það 

hriktir í stoðum ráðandi valdatengsla er oft ýtt af stað orðræðu sem styrkir þær aftur. 

Ráðandi lögmál orðræðunnar býr yfir viðleitni til að sparsla í sprungurnar og mála yfir 

mótsagnir (e. contradictions). Þetta gerist bæði á meðvitaðan og ómeðvitaðan máta meðal 

þeirra sem hafa umboð með eða fylgja lögmáli valdsins. Á þennan hátt eru valdatengsl 

varðveitt um leið og þau viðhalda sjálfum sér, styrkja sig og réttlæta frá degi dags, milli 

                                                
17 Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980;  Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,   
New York, 2010; Scott, J.W.: „Deconstructing Equality Versus Difference, or: The Use of Poststructural  
Theory for Feminism”. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Steven Seidman ritstýrði. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 1994; Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S.J.: Discourse Theory and Practice. 
A Reader. London SAGE Publications, London, 2001; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“. 
Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006. 
18 Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books, 
New York, 2010; Scott, J.W.: „Deconstructing Equality Versus Difference, or: The Use of Poststructural 
Theory for Feminism”. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Steven Seidman ritstýrði. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 1994; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“. Fötlun.  
Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006. 
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kynslóða og tímabila. Með orðræðugreiningu er rýnt í orðræðuna, mótsagnir afhjúpaðar, 

sprungurnar kortlagðar og valdatengslin sem myndast í ferlinu greind.19 

 Orðræðugreining hefur ekki einungis skilgreiningargildi heldur er hún einnig tæki til 

breytinga. Möguleikarnir felast í ofannefndri kortlagningu á sprungum sem myndast í 

orðræðunni, og því sem Patricia Hill-Collins (2000) kallar að „pæla sprungurnar“ (e. work 

the cracks), eða íhuga þær, rista í og vinna úr þeim. Úrvinnslan býður upp á að draga dulda 

þætti fram í dagsljósið, setja hlutina í nýtt samhengi og finna leiðir til úrbóta. Samfléttað 

þessu ferli er fagleg, gagnrýnin sjálfskoðun sem er öllum fögum holl og þeim fræðikonum og 

– körlum sem þau stunda.20 

  

Af greiningu gagna 

Ákveðið rof varð  í Íslandssögunni þegar Vigdís Finnbogadóttir gaf kost á sér til forseta og 

hlaut kosningu árið 1980. Í kosningabaráttunni skapaðist jarðvegur fyrir hugmyndafræðileg 

átök þegar mismunandi stefnur, sögulegar hefðir og nýjungar tókust á. Í háværum röddum 

þeirra sem töluðu gegn kosningu Vigdísar endurómuðu ýmis þrástef sem áttu það 

sameiginlegt að vísa í söguleg fordæmi og hefðir. Þannig var helst tíunduð sú staðreynd að 

fram til ársins 1980 hafði engin kona setið á forsetastól. Ennfremur vísuðu þrástefin beinlínis 

í skort á viðurkenndri táknmynd kvenleikans í ímynd Vigdísar. Þannig þótti ekki heppilegt að 

Vigdís væri ógift og í ofanálag einstæð móðir. Þessi stef náðu vissu hámarki þegar því var 

slegið upp í fjölmiðlum að hún hefði misst annað brjóstið. Þau þrástef sem hér hafa verið 

talin upp endurspegla öll ákveðna vöntun á því sem Vigdís hafði ekki eða öðrum orðum það 

sem hún var (og er) ekki: karl.21  

Þau sem tóku þátt í orðræðunni sem beindist gegn kosningu Vigdísar 

Finnbogadóttur beittu sjálf sig eigin ögun. Þau undirgengust viðtekin viðmið, helguðu sig 

                                                
19 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York,  
2010; Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. 
Pantheon Books, New York, 1980; Scott, J.W.: „Deconstructing Equality Versus Difference, or: The Use of 
Poststructural Theory for Feminism”. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Steven Seidman  
ritstýrði. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að 
mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan,  
Reykjavík, 2006. 
20 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig  
Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006. 
21 Ólafur Sigurðsson: „...„þó ég væri tvíhleyp...“ segir Vigdís Finnbogadóttir. Einstæð móðir á  
Bessastaði? Líf Tískublað. 1.tbl., 3. árg., 1980, bls 28-29; Páll Valsson: Vigdís – Kona verður forseti Reykjavík,  
JPV, Reykjavík, 2009. 
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hefðinni og tóku þátt í að viðhalda þeim kynjuðu valdatengslum sem höfðu viðgengist á 

Íslandi fram til ársins 1980. Þrátt fyrir háværa rödd þeirra sem töluðu á móti kosningu 

Vigdísar, varð það sem þá virtist veikara lögmál ofaná í orðræðunni þann 29. júní árið 1980, 

þegar Vigdís varð fyrst kvenna lýðræðislega kosinn þjóðarleiðtogi. Með kosningunni varð 

ljóst að tekist hafði að pæla í sprungurnar og það myndaðist rof í samfellu sögunnar. Það hrikti í 

stoðum hinna kynjuðu valdatengsla sem legið hafa til grundvallar íslensku samfélagi og 

heiminum öllum í gegnum aldirnar, þegar kona tók sér og var veitt  rými í miðju valdsins. 

Undanfarna áratugi hefur Vigdís tvímælalaust verið ein helsta fyrirmynd íslenskra kvenna og 

jafnframt sú ímynd sem einkum hefur verið haldið á lofti í opinberri orðræðu um íslenskar 

konur. Með kosningu hennar var styrkur og sjálfstæði íslenskra kvenna skrifaður á spjöld 

sögunnar; þrástef sem haldist hefur í sögulegri samverkan allar götur síðan22. 

Rúmum þrjátíu árum síðar, árið 2012, var blásið til forsetakosninga á Íslandi. Aftur 

skerptust skilin; orðræðan einkenndist af hugmyndafræðilegum átökum. Nokkrar sprungur 

urðu til og ýmis rof mynduðust í ferlinu. Sem dæmi um rof má nefna að árið 2012 var í fyrsta 

sinn í sögunni jafnt kynjahlutfall meðal forsetaframbjóðenda. Hér verður hinsvegar eingöngu 

fjallað lítillega um eina af fjölmörgum sprungum sem mynduðust og náði þvílíkri vídd að nær 

væri að tala um gjá. Hér er ég að vísa í tvenndarparið sem fjölmiðlar stilltu upp snemma í 

kosningaferlinu: Þóru Arnórsdóttur og Ólaf Ragnar Grímsson, og valda átakanúninga sem 

gætti í umræðunni um þau. Þegar ég tala um „tvenndarpar“ vísa ég ekki einungis í kyn þeirra 

beggja heldur voru þau einnig fulltrúar tveggja tíma, fortíðar og framtíðar, sem og 

mismunandi sjónarmiða. Þannig tilheyrði Ólafur eldri kynslóð en Þóra og vísaði jafnframt 

                                                
22 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010;  
Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; „Ekkert skyld Vigdísi. Rætt við Svanhildi Halldórsdóttur, sem varð landsfræg aðfaranótt 30.  
júní“. Líf Tískublað. 4. tbl., 3.árg., 1980, bls. 28-31; Ólafur Sigurðsson: „...„þó ég væri tvíhleyp...“ segir  
Vigdís Finnbogadóttir. Einstæð móðir á Bessastaði? Líf Tískublað. 1.tbl., 3. árg., 1980, bls 28-29; Scott, J.  
W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University Press, New  
York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History. Wallach Scott  
ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson: „Leitað að 
mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði. Hákólaútgáfan,  
Reykjavík, 2006; Páll Valsson: Vigdís – Kona verður forseti Reykjavík: JPV, Reykjavík, 2009; The Global Gender Gap  
Report. Sótt í mars 2009 af:  
http://www.weforum.org/en/Communities/Women%20Leaders%20and%20Gender%20Parity/GenderGap
Network/CountryProfiles/index.htm; 
„The most feminist place in the world“ The Nation. Sótt 22 febrúar 2011 af:  
http://www.thenation.com/article/158279/most-feminist-place-world. 
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gjarnan til fortíðar í máli sínu á meðan Þóra var málsvari ungu kynslóðarinnar í dag og kaus 

að leggja áherslu á framtíðina.23  

Þrátt fyrir farsælan forsetaferil Vigdísar Finnbogadóttur og almennar vinsældir var 

orðræðan í kringum forsetaefnin, Þóru og Ólaf Ragnar, sláandi kynjuð og aftur kvað við 

gamalkunnug stef. Í þetta sinn var ekki vísað í vöntun táknmynda kvenleikans, heldur 

heyrðust í meginstraums-umræðunni þrástef þess eðlis að ímynd Þóru væri samtvinnuð 

táknmyndum sem endurspegli ofgnótt kvenleikans. Konan var barnshafandi þegar hún gaf 

kost á sér til æðsta embættis þjóðarinnar og var undir kosningar væntanlega með barn á 

brjósti. Þar fyrir utan átti hún fyrir fullt hús af börnum líkt og fjölmiðlar fjölluðu óspart um.24  

Líkt og vöntun Vigdísar forðum undirstrikaði ofgnótt kvenleikatákna Þóru – kannski 

enn frekar – skortinn gagnvart viðmiðinu eða því að hún er kona en ekki karl. Í það minnsta 

voru þeir kvenlegu eiginleikar sem fólust í ímynd hennar óspart notaðir gegn henni í 

svonefndri „baráttu um Bessastaði“25. Þau sem tóku þátt í þeirri orðræðu, sem myndaði 

sterkara lögmál orðræðunnar árið 2012, samsömuðu sig aldagömlum venjum um æðsta 

hlutverk kvenna sem mæður. Ögunin í orðræðunni átti hér sem fyrr, rætur í sögulegum 

hefðum. Mæður eru nauðsynlegar til uppbyggingar og viðhalds þjóða með barneignum en 

lengra nær hlutverkið ekki. Móðurhlutverkið er skipað sem fyrsta og æðsta hlutverk konu og 

er í umræðunni sveipað heilagleika sem minnir á kaþólskar fyrirmyndir. Móðurinni er ætlað 

að helga sig hlutskipti sínu óskiptu.26  

Kosningabaráttuna má flokka undir það sem Scott kallar félagslegt umrót, eða 

átakavettvang, og fjallað hefur verið um hér að framan. Í átökunum skerpast andstæður og 

mótsagnir móta daglega orðræðu. Skilin á milli skilgreindra kven- og karlhlutverka, 

einkasviðsins og hins opinbera, verða skýrari í miðju átaka og það slær í brýnu milli gamalla 

og nýrra gilda. Þegar baráttan snýst um ímynd valdsins á Íslandi árið 2012 varð kynjabilið að 
                                                
23 Kristín Helga Gunnarsdóttir: „Forsetinn minn“. Sótt 23 júní 2012 af:  
http://smugan.is/2012/06/forsetinn-minn/; 
Vilhjálmur Árnason: „Um hvað er kosið?“ Sótt 22 júní 2012 af:  
http://www.visir.is/um-hvad-er-kosid-/article/2012706199995. 
24 Sif Sigmarsdóttir: „Forsetaframboð. Börn. Ólétt“ sótt 22 júní 2012 af:  
http://www.visir.is/forsetaframbod.-born.-olett./article/2012704139999. 
25 „Baráttan um Bessastaði“. Sótt 20 júní 2012 af:  
http://www.ruv.is/sarpurinn/barattan-um-bessastadi/07062012. 
26 Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University  
Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History.  
Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Pateman, C.: The Disorder of  
Women. Lindsay Ross, Marston Oxfordshire, International Ltd., 1989; Yuval-Davis, N.; Gender & Nation. SAGE  
Publications Ltd., Great Britain, 2007. 
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gjá í orðræðunni.27 Valkosturinn árið 2012 líkt og árið 1980, fólst í hinu veikara lögmáli líðandi 

stundar. Spurningin var hvort Þóru og fylgdarfólki hennar tækist að pæla sprunguna eða öllu 

heldur gjánna sem myndaðist og tengja eigið framboð og forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur í 

nýja, sögulega samverkan.28 Sem (barnshafandi) móður ungra barna var Þóru hinsvegar skipað 

út af hinum opinbera vettvangi og „heim“ á einkasviðið. 

Samkvæmt skoðanakönnunum taldi meirihlutinn þjóðarbúið heyra undir 

hefðbundnari bústjóra. Ólafi Ragnari, sem naut meðbyrs meginstraumsins í baráttunni, 

nægði þó ekki að vísa í hefðina og eigið kyn sem grundvallarrök til að halda embætti líkt og 

talið var nóg fyrir rúmum þrjátíu árum. Hann vísaði til annarra og jafnvel máttugri afla;  

viðvarandi óvissu  og óstöðugleika, sem samkvæmt honum kröfðust reynds leiðtoga. Hann 

útnefndi sjálfan sig óhikað sem kjölfestu þjóðarinnar, enda kippir kyni hans í kynja-kjölinn 

þó mörgum hafi festan þótt flokkast undir álitamál.29  

Ólafur talaði beint inn í aldagamla hefð karllægs forræðis sem á ögurstundu grípur til 

örþrifaráða í þeim tilgangi að ná eða halda völdum. Í tali sínu mundaði hann óspart þrástefin 

„óvissu“ og „óstöðugleika“ sem samkvæmt honum voru, árið 2012, pólitísks og efnahagslegs 

eðlis. Þannig ól hann á ótta þjóðar sem var nýbúin að brenna sig illa á hvorutveggja, en 
                                                
27 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010;  
Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia  
University Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism &  
History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Ingólfur Ásgeir  
Jóhannesson: Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum, Reykjavík, 2004. 
28 Foucault, M.:. The Archeology of Knowledge and the discourse on language. Vintage books,  New York, 2010;  
Foucault, M.: Power/Knowledge: selected interviewes and other writings 1972-1977. Colin Gordon ritstýrði. Pantheon  
Books, New York, 1980; Foucault, M.: Alsæi, vald og þekking Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  
Íslands, 2005; Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia  
University Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism &  
History. Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Ingólfur Ásgeir  
Jóhannesson: Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum, Reykjavík, 2004. 
29 Scott, J. W.: Gender and the politics of history. C. G. Heilbrun og N. K. Miller ritstýrðu. Columbia University  
Press, New York, 1999; Scott, J. W.: „Gender: a useful category of historical analysis.” Feminism & History.  
Wallach Scott ritstýrði. Oxford University Press, Oxford, 1996, bls. 152-182; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson:  
„Leitað að mótsögnum“. Fötlun. Hugmyndir og aðverðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir ritstýrði.  
Hákólaútgáfan, Reykjavík, 2006; „Baráttan um Bessastaði“. Sótt 20 júní 2012 af:  
http://www.ruv.is/sarpurinn/barattan-um-bessastadi/07062012; 
Kristín Helga Gunnarsdóttir: „Forsetinn minn“. Sótt 23 júní 2012 af:  
http://smugan.is/2012/06/forsetinn-minn/; 
Sverrir Björnsson: „Nýju fötin forsetans“ sótt 22 júní 2012 af:  
http://www.visir.is/nyju-fotin-forsetans/article/2012706219909?fb_ref=under&fb_source=timeline; 
Vilhjálmur Árnason: „Um hvað er kosið?“ Sótt 22 júní 2012 af:  
http://www.visir.is/um-hvad-er-kosid-/article/2012706199995. 
 



161

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

13 
 

afneitaði á sama tíma hræðsluáróðri og leitaðist þannig við að sparsla í sprungurnar og mála 

yfir sínar eigin mótsagnir. Að loknu söguþingi kom í ljós að Ólafur Ragnar náði, í krafti 

sterkara lögmáls orðræðunnar, að halda völdum og um leið réttlæta og styrkja kynjuð valdatengsl 

í íslensku samfélagi. . 

 

Lokaorð 

Ísland hefur verið talið fremst meðal þjóða í jafnréttismálum. Kosning Vigdísar 

Finnbogadóttur árið 1980 skipaði þar veigamikinn sess og forsetaferill hennar var táknrænn 

sem fyrirmynd kynjajafnréttis hér á landi sem annarsstaðar. Á sama tíma hefur hið pólitíska 

og efnahagslega vald á Íslandi jafnan verið sveipað karllægu kyngveri og nú í seinni tíð íklætt 

jakkafötum með bindi. Þrátt fyrir misjafnt gengi undir forystu karla virðist þekkingargrunnur 

þjóðarinnar enn hvíla í hefðinni. Þegar á reynir, viðmiðunum er ögrað og tekist er á um ólík 

sjónarmið, hallar hið almenna brjóstvit sér á karllægar stoðir kerfisins.  

Í forsetakosningunum árið 2012, var tekist á um táknræna ímynd valdsins sem 

jafnframt er ímynd Íslands. Það þótti ekki sæta tíðindum að kynjahlutföllin væru jöfn í 

framboðinu. Svo langt er þjóðin komin. Framvarðasveit frambjóðenda skipuðu kona og karl, 

fulltrúar ólíkra sjónarmiða og gilda en auk þess fulltrúar kynjaðra staðalímynda. Viðmiðin 

voru þanin, enn á ný, og nú síðast með ýktum tilvísunum í gamlar hugmyndir um eðli og 

hlutverk kynjanna. Þjóðin kaus. Ekki konuna, fulltrúa kvenleikans og móðurinnar sem bar 

framtíðina bókstaflega í skauti sér heldur karlinn, hinn hefðbundna fulltrúa valdsins. Hin 

kynjuðu valdatengsl sögunnar festust aftur í sessi. 
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Með veröldina í vasakveri. Bækur í lífi kvenna og karla á 18. öld1 

Guðrún Ingólfsdóttir 

 

 

Það getur verið örðugt fyrir upplýstan 21. aldar mann að setja sig í spor fólks á 18. öld sem 

taldi sig hafa uppgötvað ljósið. Það ljós sem helltist yfir á öld upplýsingar varð fyrir 

tilstuðlan vísindalegra rannsókna sem festar voru á bækur. Ljósið sem skín í okkar augu 

gerir það um leið og ýtt er á rofa. Svo mikil er ofgnótt þess að stundum er talað um 

ljósmengun. Öllum stundum erum við í sambandi við umheiminn. Ekki þarf annað en að 

kveikja á nettengdri tölvu eða teygja sig í síma, og sjónvarp og útvarp flytja okkur fregnir af 

nýjustu tækniundrum og uppgötvunum. Útgáfa bóka, blaða og tímarita er aukinheldur slík 

að henni er gjarnan líkt við flóð. Þrátt fyrir það fálmum við mörg í myrkri um raunverulegt 

hlutverk okkar í heiminum. Það haldreipi sem mannskepnan hékk enn í á 18. öld er nú 

tekið að rakna eða — að sumra dómi — jafnvel runnið úr greipum okkar. 

Þeim sem fjallað hafa um 18. öldina á Íslandi hefur ýmsum orðið tíðrætt um allar 

þær hörmungar sem dundu yfir á þessum tíma. Öldin hófst með Stóru bólu og henni lauk 

með Móðuharðindunum. Einnig hefur þeim orðið starsýnt á þá „takmörkuðu“ heimsýn 

sem blasti við 18. aldar Íslendingum. Þrátt fyrir allar framfarirnar í vísindum má segja að 

heimsmynd þeirra flestra hafi verið fremur „gamaldags“. Aðeins þeir sem áttu kost á æðri 

menntun við erlenda háskóla höfðu veður af nýjustu rannsóknum. Það sama mátti einnig 

segja um flesta Evrópubúa.2 Lífshættir þeirra virðast ekki hafa tekið stakkaskiptum fyrr en á 

19. og 20. öld. Claude Lévi-Stauss segir að menn hafi „oft veitt því athygli að lífsmáti grísks 

þegns eða rómversks“ hafi ekki verið „svo mjög frábrugðinn háttum evrópsks borgara á 

átjándu öld“.3 Hann telur og að hinn vestræni heimur hafi fram á 19. öld lifað við það 

ástand að „þekkingin flakkaði fremur en að hún yxi“.4 Hvernig sem því er varið breyttist 

veröld 18. aldar Evrópubúa á afdrifaríkan hátt. Sú hugmynd skaut rótum að ráð okkar væri 

ekki aðeins í hendi Guðs. Menn tóku að trúa því að hver og einn gæti sett mark sitt á það 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Greinin byggir að hluta á doktorsritgerð minni „Í hverri bók er mannsandi“. Handritasyrpur – bókmenning, 
þekking og sjálfsmynd karla og kvenna á 18. öld. Studia Islandica 62 (Reykjavík 2011). 
2 „Á sautjándu og átjándu öld virðast hugmyndir Íslendinga um byggingu heimsins hafa verið svipaðar þeim 
sem ríktu erlendis og þá kannski sérstaklega í Kaupmannahöfn. Þó eru ýmsar vísbendingar um það að 
Íslendingar hafi verið heldur seinni til en margar aðrar þjóðir í Evrópu að tileinka sér nýjar hugmyndir á þessu 
sviði [þ.e. í náttúruvísindum]. Það verður að teljast eðlilegt í ljósi smæðar og einangrunar landsins“ (Einar H. 
Guðmundsson et al., „Heimsmyndin í ritum lærðra Íslendinga á sautjándu og átjándu öld“. Brynjólfur biskup. 
Ritstjórar Jón Pálsson, Sigurður Pétursson og Torfi H. Tulinius (Reykjavík 2006), bls. 279. Hér skal þó bent á 
að rannsóknir á handritum gefa vísbendingar um að Íslendingar hafi þrátt fyrir allt fylgst ágætlega með því 
sem var á seiði í Evrópu. 
3 Lévi-Strauss, Claude, Regnskógabeltið raunamædda (Reykjavík 2011), bls. 321. 
4 Lévi-Strauss, Claude, Regnskógabeltið raunamædda, bls. 321. 
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hvernig hann artaðist í veröldinni. Til þess þurfti hann einungis að leggja sig eftir allri þeirri 

þekkingu sem nú tók að standa almenningi til boða á bókum. 

Það var þó einkum fyrir tilstuðlan kirkjunnar og barnafræðslu hennar sem 

lestrarkunnátta stórjókst í Evrópu á þessum tíma. Fjölgun í hópi læsra hélst síðan í hendur 

við sprengingu í bóka- og blaðaútgáfu. Ekki er þó alltaf samhengi milli lestrar- og 

skriftarkunnáttu. Lengi framan af voru þeir fleiri sem gátu lesið sér til gagns en þeir sem 

kunnu að skrifa. Það var t.d. ekki fyrr en árið 1880 sem lög voru sett hér á landi um að 

kenna skyldi bæði stúlkum og drengjum að skrifa. 

Hinar ráðandi stéttir sáu fljótt hvaða hag mætti hafa af þessari þróun. Þegar á 17. 

öld var tekið til við að prenta í stórum stíl alþýðlegt fræðslu- og skemmtiefni sem hafði það 

meginmarkmið að innprenta mönnum siðaboðskap hins borgaralega samfélags.5 Ritskoðun 

ríkti í flestum löndum Evrópu fram á síðari hluta 18. aldar og lengur og gátu yfirvöld 

þannig haft nokkurn hemil á því lesefni sem prentað var fyrir almenning. Af málskjölum úr 

réttarhöldum, t.d. á Englandi, má þó sjá að eitt og annað var prentað í andstöðu við 

yfirvöld.6 

Upplýsingamenn trúðu ýmsir á óheft flæði upplýsinga. Sumir tala jafnvel um að á 

þessum tíma hafi orðið nokkurs konar lýðræðisvæðing upplýsinga. Þrátt fyrir það gátu þeir 

síður en svo allir tekið undir með franska upplýsingafrömuðinum Denis Diderot (1713

1784) um að gefa ætti bókamarkaðinn að miklu leyti frjálsan.7 Ákveðinn hluti þekkingar var 

í raun aðeins ætlaður fáum útvöldum og tilraun gerð til að hemja heimsmynd almennings 

við þarfir yfirstéttarinnar. Þó svo að prentaðar bækur hafi orðið öflugasti miðillinn í 

Evrópu á 18. öld, þá er vert að hafa í huga að pólitísk umræða, slúður og allnokkuð af 

veraldlegum skálskap barst einkum milli manna í handritum. 8  Handrit og prentbækur 

gegndu því sumpart ólíku hlutverki á þessum tíma.  

Á Íslandi jókst útgáfa prentbóka á síðari hluta 18. aldar með Hrappseyjarprenti en 

ekki síst í útgáfu Magnúsar Stephensens (1762 1833). Það fylgdi hins vegar böggull 

skammrifi, rétt eins og víða annarstaðar í Evrópu. Þegar alþýða manna tók að hafa bækur 

um hönd missti ritmál hluta af goðmagni sínu. Fleiri reyna sig nú við pennann á hinum 

                                                                                                                          
5 Sbr. Loftur Guttormsson, 
þegið. Afmælisrit til heiðurs Brodda Jóhannessyni sjötugum (Reykjavík 1987), bls. 250. 
6 Sbr. Greene, Jody, The Trouble with Ownership. Literary Property and Authorial Liability in England 1660
1730 (Philadelphia 2005). 
7 Sbr. Chartier, Roger, Inscription and Erasure. Literature and Written Culture from the Eleventh to the 
Eighteenth Century. Þýðandi Arthur Goldhammer (Philadelphia 2007), bls. 105 143. 
8 Sbr. Darnton Mademoiselle Bonafon and the Private Lofe of Louis XV: Communication Circuits 
in Eighteenth- -
Christine Skuncke (Stokkhólmur 2005), bls. 21 54;; Sgard nal en 1753 .  Media and 
Political Culture in the Eighteenth Century, bls. 55 83. 
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hálfopinbera vettvangi handritamenningar. Tómstundaskrifurum,9 sem flestir voru karlar, 

fjölgar hér á landi til muna og fyrir vikið ratar margbreytilegra efni á handrit, efni sem áður 

hafði einkum borist munnlega, svo sem ádeilur, ástarkveðskapur, kerskni og hagnýtur 

alþýðlegur fróðleikur. Á 18. öld tóku skáld og hagyrðingar einnig í meira mæli að festa 

kveðskap sinn á pappír. Aukin bókaútgáfa, fjölgun handrita, svo og lestur alþýðufólks varð 

þannig til þess að menningarumhverfið breyttist og ójafnvægi komst á skilin milli hins háa 

og lága. Menningin varð ekki lengur afmarkað heildstætt fyrirbæri sem hinir hærra settu 

drottnuðu yfir. Hún varð að safnhaug stríðandi radda og stofnana. Ýmsir álíta að þessi 

umskipti, sem kölluð hafa verið upphaf nútímans, megi einkum rekja til síðari hluta 18. 

aldar.10 Þessar aðstæður voru ekki einasta hagfelldar alþýðukörlum heldur einnig konum, 

sem sjá má í aukinni bókaeign þeirra og fleiri skrifandi konum, einkum þegar kemur fram á 

19. öld. 

Í doktorsritgerð minni, Í hverri bók er mannsandi , gerði ég rannsókn á 

handritamenningu kvenna á tímabilinu 1700 1900. Þar kom í ljós að fjöldi þeirra handrita 

sem varðveist hefur úr eigu kvenna fjórfaldast á 18. öld miðað við öldina á undan og hún 

meira en fjórfaldast á 19. öld miðað við öldina á undan. Bætt varðveisluskilyrði eru hluti af 

skýringunni en meginástæðan er aukin lestrarkunnátta. Það sama er uppi á teningnum 

varðandi handrit með hendi kvenna. Flest eru handritin úr eigu heldri kvenna eða dætra og 

eiginkvenna embættismanna og/eða bænda sem hlotið höfðu einhverja menntun. Þó að 

efnahagur hafi vissulega haft áhrif á handritaeign þurfti svo ekki að vera. Mýmörg dæmi eru 

um karlskrifara úr alþýðustétt. Vænta má að dætur og eiginkonur slíkra manna hafi sumar 

eignast handrit sem þeir skrifuðu fyrir þær. Fá slík handrit hafa þó varðveist, svo vitað sé, 

enda var handritum alþýðufólks hættara við að lenda í glatkistunni. Bæði bjó það við verri 

húsakost og lenti oftar á flakki milli bæja. 

Efnislega er ekki mikill munur á þeim handritum sem voru í eigu kvenna á 17. og 

18. öld. Drýgstur hluti handritanna geymir sálma og andlegan kveðskap, en einnig má í 

þeim finna veraldleg kvæði og rímur eftir höfuðskáld þessa tíma. Ætíð var mikil áhersla 

lögð á siðferði kvenna og kristilegar dyggðir og því kemur ekki á óvart að sálmabækur skuli 

skipa stóran sess í bókaeign þeirra en einnig má hér finna bænabækur og trúarrit. Nokkur 

sagnahandrit svo og sagna- og kvæðahandrit eru í fórum kvenna frá þessum tíma og 

innihalda þau flest Íslendingasögur, fornaldar- og riddarasögur. Frá 18. öld eru t.d. varðveitt 

                                                                                                                          
9 

, , bls. 
79. 
10 Sbr. Collins, Jim, Uncommon Cultures. Popular Culture and Post-Modernism (New York 1989), bls. 2 og 
9. 
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tvö Laxdæla sögu handrit sem skrifuð voru fyrir konur en höfuðpersóna sögunnar er  

eins og allir vita  kona. Fáeinar syrpur11 voru og í eigu kvenna á þessum tíma. Flestar eru 

þær hannaðar fyrir ákveðnar konur og snúast um það hlutverk sem beið þeirra í 

samfélaginu. 

Meiri fjölbreytni gætir í efni handrita í eigu kvenna frá 19. öld og þá bregður einnig 

svo við að handrit með sálmum og andlegum kvæðum láta undan síga fyrir handritum sem 

geyma rímur og veraldlegan kveðskap. Skýringin er sennilega fjölþætt. Með aukinni 

lestrarkunnáttu höfðu konur meira að segja um lestrarefni sitt, aukin veraldarhyggja fól í sér 

breyttan smekk, en einnig taka konur á þessum tíma að skrifa upp eigið efni.  

Ferill flestra handrita í safni Árna Magnússonar er skráður í Katalog over den 

Arnamagnæanske Samling eftir Kristian Kålund. Það sama verður ekki sagt um handritin í 

Handritaskrá Landsbókasafns Íslands, þrátt fyrir að á spássíum og saurblöðum margra þeirra 

megi finna nöfn kvenna og karla sem geta gefið mikilsverðar vísbendingar um ferilinn. Nú 

er unnið að stafrænni skráningu á handritum beggja safnanna og sýnt að hún verður mun 

fyllri en sú sem finna má í prentuðu skránum. Þess verður þó langt að bíða að henni verði 

lokið og þar með að fullkomin yfirsýn fáist yfir handritaeign kvenna. Skrásetjarar fyrri tíma 

svo og handritafræðingar gerðu iðulega ráð fyrir að karlmannsnafn í handriti benti á 

hugsanlegan eiganda. Nöfn kvenna virðast ekki alltaf hafa fengið sömu afgreiðslu, a.m.k. 

var oftar en ekki látið hjá líða að skrá þau í feril. 12  Stór partur af handritum í 

Landsbókasafni er og án skrifaranafns eða upplýsinga um feril. Án efa áttu konur sinn skerf 

af þeim en frekari rannsóknir þarf til að leiða það til lykta. Rannsóknir mínar á 

handritamenningu kvenna sýna hins vegar að hlutur þeirra í bókmenningu þjóðarinnar var 

mun stærri en áður var talið. Einnig kom í ljós að þær eignuðust handrit ekki einvörðungu 

að erfðum heldur voru handrit oft skrifuð fyrir þær. Það er trúa mín að þegar ferill allra 

íslenskra handrita hefur verið skráður á viðhlítandi hátt mun hlutur kvenna í bókmenningu 

rísa úr djúpinu. 

 Formæður mínar áttu ekki allar margar bækur. Sumar áttu e.t.v. bara bókarkorn sem 

fór vel í svuntuvasa. Frekari rannsókna er aftur á móti þörf á efni þeirra handrita sem voru í 

eigu kvenna. Þó að við fyrstu sýn virðist sem alloft sé verið að innræta konum kristilegar 

dyggðir og siðferði, kann málið að vera ögn flóknara þegar að gáð. Hún Þórey Björnsdóttir 

                                                                                                                          
11 Syrpur eru handrit sem geyma fjölbreytilegt efni. 
12 Guðný Hallgrímsdóttir hefur einnig fjallað um hversu illa heimildir um konur eru skráðar í Handritaskrá 
Landsbókasafns (Lbs.-Hbs. Guðný Hallgrímsdóttir, Hulda. Sjálfstjáning kvenna á 18. og 19. öld. BA-ritgerð í 
sagnfræði við Háskóla Íslands 2009).  
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átti t.d. litla syrpu, Lbs 4209 8vo, sem Árna Magnússyni hefði ekki endilega þótt merkileg.13 

Handrit hennar gefur hins vegar ágæta mynd af hlutverki hennar í veröldinni en hún var 

húsmóðir og uppalandi á menningarheimili. Syrpan veitir auk þess innsýn í viðhorf Þóreyjar 

 hún virðist hafa haft sterkar pólitískar skoðanir  og það sem hún hafði sér til 

skemmtunar. Hér er t.d. varðveittur kveðskapur eftir Pál Vídalín, aðalpoppara þessa tíma. 

Syrpa Þóreyjar skiptist í þrennt og rammar tímatalsefni inn tvo fyrstu hlutana. Þrátt 

fyrir að konur hafi ekki fengið formlega skólagöngu komst ég að því að þær höfðu sumar 

orð á sér fyrir að vera sleipar í tímatalsútreikningi. Þórey gæti því vel verið höfundur 

minnispunktanna um nýja stíl eða hið gregoríanska tímatal sem standa fremst í handritinu. 

Hér er og stærðfræðiefni af ýmsu tagi, m.a. ein reikningsþraut. Kvenmyndin sem birtist 

manni í handriti Þóreyjar er af fyrirmyndarhúsmóður sem bæði er geðgóð og vitur. Til að 

nesta börn sín að heiman þurfti hún ekki einasta að kunna skil á óravíddum himingeimsins, 

hún þurfti einnig að hafa fjölbreyttan fróðleik og almennan siðalærdóm á takteinum. 

Allnokkuð af kveðskapnum í syrpu Þóreyjar fjallar um hjónabandið og það hversu 

miklu skiptir að eindrægni ríki milli hjóna. Hér má og finna kveðskap sem sýnir 

fyrirmyndareiginmanninn, sem er  rétt eins og fyrirmyndareiginkonan í handritinu  

bæði geðgóður og vitur. Eiginkonan og eiginmaðurinn þurfa því hvorugt að ganga 

gruflandi að hlutverki sínu. 

Þegar ég sat og hamraði lokaorð þessa fyrirlesturs, þá stödd í næstu sveit við 

Þóreyju, varð mér hugsað til þeirra allsnægta sem ég bý við. Veröld mín rúmast ekki í 

svuntuvasa. Hún býr í ferðafélaga sem lítur út eins og bók séð á hlið. Ég þarf heldur ekki að 

láta nægjast við mínar eigin bækur. Ég er þess umkomin að líta yfir öxlina á fólki út um 

allan heim á samskiptasíðum af ýmsu tagi. Þrátt fyrir það er ég óvissari um hlutverk mitt í 

veröldinni en Þórey 18. aldar kona virðist vera. Syrpan hennar var hönnuð utan um hana og 

veitti henni yfirsýn yfir þann heim sem hún þurfti að takast á við. Í raun bjó hún ekki síður 

við allsnægtir þó á ólíkan máta séu. Hana skorti ekkert nema það sem ekki var til.  
 

                                                                                                                          
13 Þau ummæli hafði hann um syrpu (AM 436 12mo) sem verið hafði í eigu móðursystur hans Halldóru 
Ketilsdóttur (1640 1727) (sbr. seðil Árna sem liggur með handritinu). 

Greinin er óritrýnd.
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Minnihlutastjórnir á Íslandi og Norðurlöndum 

Helgi Skúli Kjartansson 

 

 

Söguþinginu var ekki fyrr lokið en Ríkisútvarpið birti eftirfarandi frétt: 

 
Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, staðfestir í Svenska Dagbladet í dag að ósk 
hafi borist frá íslenskum stjórnvöldum um varnaraðstoð. Hann segir að þetta verði rætt 
við forystumenn sænskra stjórnmálaflokka og að miklu skipti að um málið ríki breiður 
stuðningur.1 
 

Á sænsku hafði verið haft eftir ráðherranum: 

partierna, till exempel Socialdemokraterna, för att nå ett beslut som har bredast möjliga 

u 2 Þessi ummæli eru dæmigerð fyrir eitt af því sem skilur á milli 

löndum (sjá nánar grein Guðmundar 

Jónssonar). Maður sér t.d. ekki fyrir sér að Jóhanna Sigurðardóttir myndi bregðast við hliðstæðu 

erindi með því að byrja á sér í lagi Sjálfstæðisflokkinn. 

Hér skiptir það kannski máli að Reinfeldt fer fyrir minnihlutastjórn. Hún er samsteypustjórn 

allra  flokka (þ.e. hægri og miðflokka) á sænska þinginu, sem hafa meiri þingstyrk 

en vinstri flokkarnir en vantar þó hársbreidd á hreinan meirihluta því að þjóðernissinnar 

(Sverigedemokraterna, SD), sem eldri flokkarnir líta á sem ósamstarfshæfan öfgaflokk, náðu 

oddaaðstöðu í síðustu kosningum. 

Svo mikið er víst að í stjórnmálum norrænu grannlandanna, Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs, 

fer síðustu áratugina þrennt saman sem mjög stingur í stúf við Ísland: átakaminna yfirbragð 

stjórnmálanna, ríkara samráð stjórnarflokka og stjórnarandstöðuflokka og miklu tíðari 

minnihlutastjórnir. Þetta þrennt er eðlilegt að tengja saman og þó ekki augljóst hvernig í 

tengingunni liggur, t.d. að hve miklu leyti líta má á minnihlutastjórnir sem annaðhvort orsök eða 

afleiðingu samráðshefðarinnar. En hvernig sem því er varið eru minnihlutastjórnir eitt af því sem 

vert er að gefa gaum þegar borin eru saman stjórnmál á Íslandi og á Norðurlöndum. 

                                                
1 Vilja efla varnarsamstarfið http://www.ruv.is/frett/vilja-efla-
varnarsamstarfid. 
2 Reinfeldt bekräftar luftövervakning
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-bekraftar-luftovervakning_7268445.svd. 
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Tjaldað til einnar nætur 

Íslenskar minnihlutastjórnir 3  eru ekki aðeins fátíðar, í samanburði við grannlöndin, heldur 

tiltakanlega skammlífar enda jafnan til þeirra stofnað til að leysa tímabundin verkefni. Á átta 

áratugum, 1930 til 2010, störfuðu sex minnihlutastjórnir og sátu að völdum samtals rösk þrjú ár 

(um 4% tímabilsins). Það voru stjórnir: 

1. Hermanns Jónassonar (Framsóknarflokkur)  1938 39  13 mánuði 
2. Ólafs Thors (Sjálfstæðisflokkur)  1942  7 mánuði 
3. Ólafs Thors (Sjálfstæðisflokkur)  1949 50  3 mánuði 
4. Emils Jónssonar (Alþýðuflokkur)  1958 59  11 mánuði 
5. Benedikts Gröndal (Alþýðuflokkur)  1979 80  4 mánuði 
6. Jóhönnu Sigurðardóttur (Samfylking, Vinstri græn)  2009  3 mánuði 

Allar þessar stjórnir voru myndaðar þegar misklíð stjórnarflokka hafði sprengt meiri-

hlutasamstarf. Alltaf var það einn af flokkum fráfarandi stjórnar sem myndaði minni-

hlutastjórnina, venjulega með stuðningi stjórnarandstöðunnar. Þannig studdu Alþýðuflokkur og 

Sósíalistaflokkur stjórn Ólafs Thors 1942, Sjálfstæðisflokkur stjórnir Emils og Benedikts en 

Framsóknarflokkur stjórn Jóhönnu. Þá brá svo við að hinn stjórnarandstöðuflokkurinn, Vinstri

græn, gekk inn í samsteypustjórn með Samfylkingunni;; allar hinar voru eins flokks stjórnir. 

Stuðningur stjórnarandstöðunnar var tímabundinn, háður því að stjórnin beitti sér fyrir 

kosningum sem fyrst (1979, 2009), jafnvel tvennum kosningum og kjördæmabreytingu (1942, 

1959). Hin dæmigerða íslenska minnihlutastjórn er sem sagt mynduð fyrir kosningar en ekki eftir. 

Og hún nýtur meirihlutastuðnings á þingi. Oft er það orðað svo að stuðningsflokkur (eða -

flokkar) 

stjórnar- og stuðningsflokkar, sem til samans ráða meirihluta á Alþingi, koma sér saman um að 

stjórnin skuli mynduð. Verður þá að telja að forseta sé, í krafti þingræðisreglunnar, skylt að greiða 

fyrir slíkri stjórnarmyndun, rétt eins og um meirihlutastjórn sé að ræða. (Það er annað mál að 

1958 var Ásgeir Ásgeirsson farinn að beita sér fyrir minnihlutastjórn Emils áður en vilji 

Sjálfstæðisflokksins lá fyrir;; það var frjáls ákvörðun forseta og engin skylda.) 

Tvær minnihlutastjórnirnar eru frávik frá hinu almenna mynstri. 

Stjórn Hermanns Jónassonar 1938 var alls ekki mynduð;; hún sat bara eftir þegar hinn 

stjórnarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, dró ráðherra sinn út úr stjórninni. Hún leitaði ekki 

stuðnings stjórnarandstöðunnar (Sjálfstæðisflokksins þó í einstökum málum;; Kommún-

istaflokknum leit hún ekki við) heldur naut áfram hlutleysis Alþýðuflokksins. Hún varð til 

                                                
3 Nýjasta umfjöllun: Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga, ritstj. Ragnhildur Helgadóttir o.fl. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 
einkum bls. 115 117 (höf. Stefanía Óskarsdóttir);; 214 (Ragnhildur Helgadóttir);; 261 274, 279, 287, 295 314 
(Stefanía Óskarsdóttir);; 341 348 (Þorsteinn Magnússon). 
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snemma á kjörtímabili og gekkst ekki fyrir kosningum heldur greiddi fyrir myndun 

meirihlutastjórnar, einkum með því að undirbúa efnahagsaðgerðir, m.a. gengisfellingu. 

Stjórn Ólafs Thors 1949 var um margt svipuð: mynduð skömmu eftir kosningar og hafði það 

meginverkefni að undirbúa efnahagsaðgerðir  aftur með gengisfellingu  sem orðið gætu 

grundvöllur nýrrar meirihlutastjórnar. Stjórn Ólafs var þó vissulega mynduð (hann var ekki 

forsætisráðherra fráfarandi stjórnar eins og Hermann hafði verið) en án þess að styðjast við aðra 

þingflokka. Myndun hennar var því á valdi forseta (Sveins Björnssonar) á sama hátt og þegar 

hann (sem ríkisstjóri) ákvað myndun utanþingsstjórnar 1942. Hvorugt gat komið til greina ef 

þingmeirihluti hefði óskað eftir annars konar stjórn  sama hvort það hefði verið meirihluta- eða 

minnihlutastjórn. En þar sem enginn þingmeirihluti lá fyrir gat forseti tekið til sinna ráða. Til þess 

hafði hann sama rétt hvort sem hann valdi til stjórnarmyndunar embættismann eða flokksforingja 

og hvort sem ráðherrar voru sóttir í raðir þingmanna eða ekki. 

Norræna mynstrið og samráðshefðin 

Hjá frændþjóðunum í Skandinavíu, Dönum, Norðmönnum og Svíum, hafa minnihlutastjórnir 

verið miklu algengari en á Íslandi, raunar alla 20. öld en hér nægir að líta á tímann frá 1950.4 

Nokkuð var um meirihlutastjórnir fyrstu áratugina, sérstaklega í Noregi. Um 1970 féllu 

meirihlutastjórnir eða misstu meirihlutann í löndunum öllum og voru sjaldséðar eftir það. Í 

Svíþjóð voru meirihlutastjórnirnar tvær milli 1970 og 2006;; í Noregi aðeins ein á árabilinu 1971 til 

2005 og sat í þrjú ár (jafnvel sú stjórn hafði verið mynduð sem minnihlutastjórn en aðrir 

stjórnarflokkar bæst við hana síðar);; og í Danmörku hefur ekki setið meirihlutastjórn nema hálft 

annað ár allt frá 1971. Minnihlutastjórnir eru, í öllum löndunum þremur, iðulega myndaðar strax 

eftir kosningar og ætlað að starfa til nokkurrar frambúðar, rétt eins og meirihlutastjórnum. 

Í þessum löndum skiptast stjórnir í tvö horn  vinstri og hægri  eftir því hvort þær lúta 

Í Noregi höfðu jafnaðarmenn stundum hreinan 

meirihluta, þó ekki eftir 1961, og í Svíþjóð eitt kjörtímabil;; þá leiddi af sjálfu sér að þeir mynduðu 

meirihlutastjórn. Annars hafa stjórnir jafnaðarmanna oftast verið eins flokks minnihlutastjórnir. 

Samsteypustjórnir jafnaðarmanna með miðflokkum komu fyrir í Svíþjóð á 6. áratugnum, í 

Danmörku um 1960 og aftur eftir 1990 en ekki í Noregi fyrr en 2005. Samstjórn jafnaðarmanna 

með flokkum lengra til vinstri var lengi vel útilokuð, ísinn ekki brotinn fyrr en með núverandi 

ríkisstjórnum í Noregi (2005) og Danmörku (2011) sem báðar ná einnig til miðflokka.5 Þá hafa 

                                                
4 Sbr. Þingræði á Íslandi, bls. 342 343;; annars stuðst við yfirlitsefni, mest af vefjum, sem ekki verður vísað til nánar. 
5 Sú norska er meirihlutastjórn (varði meirihluta sinn í kosningum 2009), mynduð af báðum sósíalísku flokkunum 
(Verkamannaflokknum og Sosialistisk Venstreparti, SV) og helsta miðflokknum (Senterpartiet). Í Danmörku situr sams 
konar þriggja flokka stjórn jafnaðarmanna með Socialistisk Folkeparti (SF) og miðflokknum Radikale Venstre. Munurinn 
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sænskir jafnaðarmenn í seinni tíð lýst sig fúsa til stjórnarsamvinnu við aðra vinstriflokka en á það 

hefur ekki reynt. 

Um stjórnarsamstarf jafnaðarmanna við hægriflokk er aðeins eitt dæmi 6  (danskt og 

skammvinnt, 1978 79), enda myndi borgarlegur flokkur, sem vandræðalaust gæti unnið með 

jafnaðarmönnum, sjálfkrafa flokkast sem miðflokkur. 

Borgaralegar stjórnir eru nær alltaf samsteypustjórnir (undantekningar tvær og skammvinnar, 

norsk og dönsk), oft breið fylking mið- og hægriflokka en þó oftast minnihlutastjórnir. 

Þannig er ljóst að á Norðurlöndum ríkir allt annar hugsunarháttur hjá stjórnmálaflokkum, 

þegar kemur að myndun ríkisstjórnar, en á Íslandi. Norrænu flokkarnir eru miklu tilbúnari til að 

starfa í minnihlutastjórnum, sem þeir íslensku gera ekki nema í skamman tíma út úr neyð. 

Þá ber þess raunar að gæta að miklu auðveldara er að koma saman meirihlutastjórn í íslenska 

flokkakerfinu en í flokkakerfum hinna landanna. Aðalmunurinn er sá að þar hafa jaðarflokkar, 

bæði til hægri og vinstri, talist ósamstarfshæfir eða a.m.k. óstjórntækir (líkt og litið var á íslenska 

kommúnista/sósíalista fram til 1941). Þetta átti upphaflega við um gömlu kommúnistaflokkana, 

sem eftir 1950 hefur ekki farið mikið fyrir, en á sjöunda áratugnum komu fram breiðari 

sósíalistaflokkar vinstra megin við jafnaðarmenn og síðan nýir hægriflokkar, kenndir við 

, sem til samans hafa 

spannað talsvert og vaxandi svið flokkakerfisins (fyrst og mest í Danmörku, minnst í Svíþjóð). Án 

jaðarflokkanna eru sósíalískar meirihlutastjórnir alveg útilokaðar, borgaralegar meirihlutastjórnir 

oftast líka (nema helst í Svíþjóð) auk þess sem þær krefjast flókinnar samvinnu, yfirleitt ekki færri 

en fjögurra flokka. Eftir stendur þriðji möguleikinn: samstjórn jafnaðarmanna og miðflokka. En 

hann hefur verið jafnaðarmönnum ógeðfelldur, a.m.k. í Noregi og Svíþjóð, auk þess sem vægi 

miðflokka hefur verið lítið í flokkakerfum landanna (mest í Danmörku þar sem þeir hafa verið 

nokkrir en smáir) og ekki sjálfgefið að þeir dugi til meirihluta með jafnaðarmönnum. Er það ólíkt 

íslenska flokkakerfinu þar sem bæði Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur / Samfylking hafa 

verið miðflokkar í þeim skilningi að geta hæglega átt samstarf bæði til hægri og vinstri.7 

                                                                                                                                                   
er sá að í Danmörku hafa stjórnarflokkarnir ekki meirihluta einir sér, enda eru sósíalísku flokkarnir þar þrír, lengst til 
vinstri Enhedslisten (sameinaður úr nokkrum kommúnískum jaðarhreyfingum). Þótt hann kæmi ekki til greina sem 
stjórnarflokkur samdi stjórnin við hann um formlegan stuðning, og voru þeir samningar, ekki síður en stjórnaraðild 
SF, fráhvarf frá hefð jafnaðarmanna. 
6 Þ.e. ef miðað er við tímann frá 1950. Í stríðslokin kom víðari samvinna til greina, rétt eins og nýsköpunarstjórnin er 
íslenskt dæmi um. 
7 Það á við a.m.k. frá stríðslokum eða hátt í 70 ár. Báðir hafa þeir á vissum tímabilum  Samfylkingin t.d. um þessar 
mundir  talið samstarf til vinstri æskilegra og eðlilegra. Samstarf til hægri hefur hins vegar verið að því leyti 
auðveldara að stærri miðflokkurinn hefur næstum alltaf meirihluta með Sjálfstæðisflokknum einum, smærri 
miðflokkurinn stundum líka  en til að mynda meirihluta með Sósíalistaflokki / Alþýðubandalagi / Vinstri grænum 
hefði alltaf nema 2009 þurft báða miðflokkana og jafnvel ekki dugað til. Því hafa hægristjórnir (þ.e. stjórnir með 
Sjálfstæðisflokki) orðið miklu algengari en vinstristjórnir, öfugt við Norðurlöndin þar sem yfirleitt þarf færri flokka til 
að mynda meirihluta á vinstri vængnum. Hér eins og þar er alger undantekning  ef Alþýðuflokkurinn er skilgreindur 
sem miðflokkur  að hægri- og vinstriflokkur séu saman í stjórn.  
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Enn ber þess að geta að norrænu minnihlutastjórnirnar, rétt eins og þær íslensku, styðjast 

yfirleitt við nokkuð áþreifanlegan þingmeirihluta. Raunveruleg stjórnarandstaða er í minnihluta á 

þingi, einnig í tíð minnihlutastjórna sem gera greinarmun á stuðningsflokkum sínum og 

stjórnarandstöðuflokkum. Samráðshefðin norræna táknar ekki að stjórnin sé tilbúnari þar en hér 

að semja við þingið  það er oftúlkun sem stjórnmálamenn bregða fyrir sig þegar hentar.8 Heldur 

að stjórnarflokkarnir eru fúsari til samráðs og samninga við aðra flokka, ekki aðeins við 

stuðningsflokka sína (þar á milli er samningsviljinn reyndar stundum nokkuð takmarkaður) heldur 

umfram allt við minnihlutann, stjórnarandstöðuna.9 

Slíkt samráð við stjórnarandstöðu er ekki einskorðað við minnihlutastjórnir heldur virðist það 

tíðkast hjá meirihlutastjórnum líka, ekki síst í utanríkismálum. Það er ekki augljóst hvort Fredrik 

Reinfeldt gaf svarið, sem vitnað var til hér í upphafi, vegna þess að hann stýrir aðeins 

minnihlutastjórn eða hvort hann hefði svarað á sömu lund á síðasta kjörtímabili þegar stjórn hans 

hafði þó hreinan meirihluta á þingi. Sú var að vísu tíðin að Olof Palme spurði ekki hægriflokkana 

um leyfi þegar hann talaði máli Svíþjóðar á alþjóðavettvangi. En Palme stýrði samt aðeins 

meirihlutastjórn í eitt ár af sínum tíu sem forsætisráðherra. Hvers konar samráð er haft við 

stjórnarandstöðuna veltur sem sagt á fleiru en því hvort ríkisstjórnin er meirihluta- eða 

minnihlutastjórn. 

Misjafnir meirihlutar 

Íslensku minnihlutastjórnirnar, sem fyrr voru nefndar, skiptast að því leyti í tvo skýra flokka að 

allar studdust við yfirlýstan meirihluta á þingi nema ein, stjórn Ólafs Thors 1949, sem hafði engan 

ákveðinn stuðning út fyrir sinn eigin þingflokk  enda féll hún fyrir vantrausti. Þótt 

minnihlutastjórnirnar norrænu hafi líka flestar haft stuðningsflokka sem tryggðu þeim meirihluta 

á þingi, nema e.t.v. til bráðabirgða í skamman tíma, þá hefur verið mjög breytilegt hve formlegt 

og hve náið samstarfið var milli stjórnar og stuðningsflokka. Við miðflokka þurfti alltaf að gera 

einhvers konar samkomulag því að ella voru þeir óbundnir í stuðningi við hægri eða vinstri 

fylkinguna. Hins vegar tíðkaðist lengi, einkum í Noregi og Svíþjóð, að jafnaðarmenn stjórnuðu í 

                                                
8 Sjá dæmi í Þingræði á Íslandi, bls. 346 348. 
9 Hér má skjóta inn splunkunýju dæmi (júní 2012) frá Danmörku (sjá t.d. yfirlit og tengt efni hjá Berlingske Tidende: 
http://www.b.dk/politiko/vejen-til-det-svaere-skatteforlig, og viðhorf forsætisráðherra ásamt tengdu efni hjá 
Politiken: http://politiken.dk/politik/ECE1667896/thorning-aftale-med-enhedslisten-ville-give-mindre-velfaerd/). 
Minnihlutastjórnin (sjá nmgr. 5) vann að stefnumótun í skattamálum, var langt komin að semja við stuðningsflokk 
sinn, Enhedslisten, en kaus heldur, þegar þess reyndist kostur, að semja við tvo aðalflokka stjórnarandstöðunnar. Þeir 
féllust að mestu leyti á tillögur stjórnarinnar, komu þó að vissum breytingum, og skattgreiðendur mega vænta þess að 
samkomulagið gildi í stórum dráttum þótt stjórnarskipti verði. Stuðningsflokkurinn tók þessu illa og dró formlegan 
stuðning sinn við stjórnina til baka. Samt er reiknað með að hann verji hana falli, bregði t.d. ekki fæti fyrir fjárlaga-
frumvarp hennar;; er hann þar með kominn í svipaða stöðu og kallast má hefðbundin hjá jaðarflokkum til vinstri 
þegar jafnaðarmenn eru við völd.  
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skjóli róttækra smáflokka án þess að semja við þá um eitt eða neitt;; þeir myndu hvort sem er 

ógjarna leyfa sér að steypa stjórninni ef það þýddi að leiða hægrimenn til valda (eins og SF hafði 

orðið á í Noregi 1963 en flýtt sér að leiðrétta mistökin og koma jafnaðarmönnum til valda á ný). Í 

Danmörku var slíkt stjórnarmynstur sjaldgæfara en þekkist þó (fyrst 1966). 

Hægristjórnir gættu þess ekki síður að forðast formlegt samneyti við varhugaverða 

jarðarflokka og gátu þó tæplega gengið að óumsömdum stuðningi þeirra vísum á sama hátt og 

jafnaðarmenn gagnvart vinstriflokkum. Þannig sniðgengur Reinfeldt stuðningsflokk sinn (SD) 

jafn-vendilega og Carl Bildt hafði gert þegar hann stjórnaði í skjóli jaðarflokks (ND) á sínum 

tíma. Þar skiptir auk annars máli að báðir voru stuðningsflokkarnir nýir á þingi. Í Noregi og enn 

frekar Danmörku eru jaðarflokkarnir til hægri ekki eins ósnertanlegir í seinni tíð þegar þeir hafa 

haslað sér völl með verulegu og varanlegu fylgi. Í Svíþjóð voru það líka þáttaskil þegar 

jafnaðarmaðurinn Göran Persson stjórnaði (1996 2006) með umsömdum stuðningi 

smáflokkanna til vinstri. Nú má ætla að ný vinstristjórn í Svíþjóð yrði samsteypustjórn, líkt og þær 

sem þegar ráða ríkjum í Danmörku og Noregi. 

Stuðningsflokkur ríkisstjórnar tekur að sér  hvort sem það er umsamið eða óumbeðið  að 

verja hana vantrausti. Um leið væntir stjórnin fylgis hans við helstu þingmál, þau sem svo miklu 

varða að þingmeirihluti gegn þeim teldist ganga vantrausti næst. Hitt er mismunandi hvort samið 

er um málefnasamvinnu og þá e.t.v. aðeins á vissum sviðum (t.d. við hagstjórn og fjárlagagerð). 

Þannig stóð á í Danmörku 1982 88 þegar Radikale venstre var stuðningsflokkur borgaralegrar 

stjórnar og vann með henni í efnahagsmálum en ekki í varnarmálum, sem á þeim árum snerust 

um NATO-samstarfið og kjarnorkuvígbúnað í Evrópu. Í þeim efnum lét ríkisstjórnin sér lynda 

að vera raunveruleg minnihlutastjórn, hafa þingmeirihlutann á móti sér. Þessi staða (sem var mjög 

fodnotepolitik irvaranna sem Danir gerðu á vettvangi 

NATO) er þó undantekning í sögu norrænu minnihlutastjórnanna, a.m.k. þeirra sem sátu til 

lengdar. Annars reyndu þær að tryggja sér meirihluta í helstu málum, ef ekki í trausti 

stuðningsflokka sinna þá með samvinnu við stjórnarandstöðuna eða einstaka 

stjórnarandstöðuflokka. Þannig gat Göran Persson ekki verið þekktur fyrir að stjórna 

varnarmálum Svía í umboði kommúnista og samdi því við Miðflokkinn um að vera 

stuðningsflokkur stjórnarinnar á því sviði. Borgaralegar stjórnir hafa jafnvel gengið svo langt að 

semja við sjálfa jafnaðarmenn um afgreiðslu fjárlaga, t.d. í Danmörku um 1990 þegar borgaralegi 

meirihlutinn valt á Framfaraflokki Glistrups sem ríkisstjórnin vildi ekkert við tala og síst um 

ríkisfjármál. 

Slík flokkasamvinna á einstökum sviðum á sér raunar hliðstæður í Íslandssögunni, bæði hjá 

meirihluta- og minnihlutastjórnum. Þannig var Alþýðuflokkurinn í stjórnarandstöðu 1951 en þó 
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hafður með í ráðum, líkt og stjórnarflokkarnir sjálfir, um komu varnarliðsins. Minnihlutastjórn 

Hermanns Jónassonar vann á þingi ýmist með stuðningsflokki sínum, Alþýðuflokknum, eða 

aðalflokki stjórnarandstöðunnar, Sjálfstæðisflokki. Og minnihlutastjórn Emils Jónssonar, sem 

hafði með stuðningsflokki sínum, Sjálfstæðisflokknum, aðeins meirihluta í annarri deild þingsins, 

kom stærstu málum sínum fram í samvinnu við stjórnarandstöðuflokkana á víxl, 

Alþýðubandalagið um kjördæmabreytingu, Framsóknarflokk um efnahagsaðgerðir. 

En stjórn Tryggva? 

Hér hefur verið rætt um íslenskar minnihlutastjórnir eftir 1930, skandinavískar eftir 1950. En á 

Íslandi eru ekki síður dæmi um minnihlutastjórnir á fyrstu áratugum aldarinnar: 1911 12;; 1915

17;; 1920 22;; 1922 23;; 1926 27;; 1927 31.10 Af þeim er hin síðasta athyglisverð því að hún minnir 

sterklega á það norræna mynstur sem hér hefur verið lýst. Tryggvi Þórhallsson myndaði þá 

minnihlutastjórn Framsóknarflokksins með umsömdum stuðningi Alþýðuflokks, en hann var þá 

smáflokkur á þingi (með 5 af 42 þingsætum), lengst til vinstri í flokkakerfi landsins og hafði aldrei 

komið að stjórnarmyndun. Þótt Alþýðuflokkurinn héti stjórninni 
11 þá var samstarfinu í raun ætlað að standa sem 

lengst og vantaði lítið á að það entist út kjörtímabilið. Stjórnarflokkur og stuðningsflokkur 

mynduðu óopinberan þingmeirihluta (feimnislega viðurkenndan með því að kjósa Jón 

Baldvinsson vafaforseta efri deildar) andspænis stjórnarandstöðunni (frá 1929 sameinaðri í 

Sjálfstæðisflokknum) þótt aðeins annar legði til ráðherrana. 

Þetta stjórnarmynstur er þó í raun annars eðlis en við sjáum dæmi um í Skandinavíu síðar 

þegar jafnaðarmenn stjórna í skjóli jaðarflokka til vinstri. Það samsvarar stefnu Alþýðuflokksins 

sem hafði frá upphafi, lagt áherslu á það klassíska markmið jafnaðarmanna að taka völdin þegar 

. Í stjórnmálum líðandi stundar hlutu jafnaðarmenn þó að 

starfa með öðrum flokkum til að bæta hag umbjóðenda sinna (vökulögin eru hið klassíska 

íslenska dæmi), þar á meðal með því að styðja til valda hina skárri af borgaralegu flokkunum. Það 

höfðu danskir jafnaðarmenn gert með því að styðja minnihlutastjórn Radikale venstre, bæði 1909 

og 1913, áður en þeir litu á sjálfa sig sem hugsanlegan stjórnarflokk, og í þeim anda var 

stuðningur Alþýðuflokksins við ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar. 

Nú var það að vísu úrelt prinsipp 1927, a.m.k. í Danmörku og Svíþjóð, að jafnaðarmenn gætu 

ekki átt sæti í borgaralegri ríkisstjórn. Í báðum löndunum höfðu þeir tekið þátt í stjórnarsamvinnu 

                                                
10 Flokkun og afmörkun einhverra af þessum stjórnum kann að orka tvímælis (sbr. Þingræði á Íslandi, bls. 304 305), þó 
ekki þeirrar síðustu sem hér skiptir máli. 
11 Alþýðublaðið 26. ágúst 1927, bls. 2. 
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á stríðsárunum  að vísu við sérstakar aðstæður  og átt ráðherra fram til 1920.12 Eftir það höfðu 

þeir ekki aðeins stutt minnihlutastjórnir heldur myndað minnihlutastjórnir sjálfir, reyndar ekki átt 

aðild að samsteypustjórnum aftur, en án þess að þeir teldu það neitt útilokað. Þannig má kannski 

undrast að Alþýðuflokkurinn lifði enn eftir þeirri gömlu reglu að sækjast ekki eftir ráðherrastól í 

borgaralegri stjórn. En þá er þess að gæta að fimm manna þingflokkur var of lítill til að gera tilkall 

til eins ráðherra af þremur. Það gat flokkurinn hins vegar gert 1934 þegar hann átti meira en 

þriðjung af þingliði stjórnarflokkanna, auk þess sem jafnaðarmenn voru þá búnir að mynda sína 

fyrstu samsteypustjórn í Danmörku (1929) svo að fyrirmyndin var ótvíræð. 

Hvernig sem annars má líta á stjórn Tryggva Þórhallssonar er þó a.m.k. alþekkt að hin 

opinberu samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu hafa ekki í annan tíma verið með hatrammari 

átakablæ. Enginn norrænn samráðstónn þar þótt minnihlutastjórn væri. 

Stjórnsækni og átakahefð 

Svo að aftur sé horfið að seinni hluta aldarinnar, þá er hinn stóri munur á stjórnarmynstri Íslands 

og Norðurlandanna sem sagt ekki sá að þar sé ekki yfirleitt þingmeirihluti að baki 

ríkisstjórnunum, rétt eins og hér, og stjórnarandstaðan í minnihluta á þingi. Heldur sá að flokkar 

meirihlutans eru ekki allir í stjórn. Einhverjir þeirra láta sér lynda að vera aðeins stuðningsflokkar, 

sætta sig jafnvel við að styðja ríkisstjórn sem virðir þá naumast viðlits. Íslenskir stjórnmálaflokkar 

eru hins vegar vanir  með fáum og mjög tímabundnum undantekningum  að krefjast 

ráðherrastóla í ríkisstjórnum sem þeir á annað borð styðja. 

Þetta samstarfsmynstur íslensku flokkanna er túlkað sem merki um stjórnsækni þeirra, eftirsókn 

eftir hlutdeild í valdi ríkisstjórnarinnar.13 Og þá endilega beinni hlutdeild, eigin ráðherrastólum, 

fremur en bara þeim áhrifum sem fylgja aðild að þingmeirihluta. Þetta mun tengjast ólíkum 

hefðum um ráðherravaldið og beitingu þess (eða misbeitingu). Ef einungis kæmi til hin íslenska 

átakahefð, sem m.a. felur í sér að þingmeirihluti reynir eftir föngum að halda minnihlutanum frá 

áhrifum og stjórnarandstöðuflokkar bera ekki ábyrgð á öðru en að undirbúa valdatöku sína síðar, 

ætti staða stuðningsflokks líka að teljast eftirsóknarverð. En svo er greinilega ekki. 

Reyndar verður ekki sagt að hlutskipti stuðningsflokka sé beinlínis eftirsótt í norræna kerfinu 

heldur. Í því hlutverki lenda oftast jaðarflokkar sem, a.m.k. til mjög skamms tíma, hafa ekki þótt 

koma til greina sem stjórnarflokkar. Eða þá borgaralegir flokkar, oft mjög smáir á íslenskan 
                                                
12 Í Danmörku var ekki mynduð eiginleg samsteypustjórn á stríðsárunum heldur var eins flokks minnihlutastjórn 

flokkum, þar á meðal Stauning, leiðtoga 
jafnaðarmanna. En þegar sams konar ráðherrar hinna flokkanna létu af störfum sat hann áfram og nú sem 
félagsmálaráðherra. Það verður í rauninni að líta á sem þátttöku í samsteypustjórn. Þó hefur ekki tíðkast að flokka 
hana þannig, enda var hún aldrei  
13 Fleiri vísbendingar þykja styðja þá ályktun um flokkana, sjá Gunnar Helgi Kristinsson og Indriði H. Indriðason, 

Stjórnmál og stjórnsýsla  veftímarit, 3. árg. 2007, seinna hefti, bls. 265 288. 
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mælikvarða (en flokkar með minna en 8 9% fylgi hafa aldrei komið til álita sem stjórnarflokkar á 

Íslandi). Þannig er það að nokkru leyti flokkakerfið sem þvingar norrænu flokkana í þessa stöðu 

sem íslenskir flokkar líta helst ekki við. 

nærtækari möguleiki fyrir skandinavískan stjórnmálaflokk en íslenskan að ganga inn í hlutverk 

stuðningsflokks. 

Átakahefð og minnihlutastjórnir 

Meirihlutastjórnir og átakastjórnmál eru tvær mikilvægar hliðar á íslenskri stjórnmálamenningu. 

Hvernig þær tengjast er þó hvorki einfalt sé sjálfgefið  því hef ég a.m.k. reynt að halda fram hér 

að framan. En tengsl þessara tveggja hefða eru ekki síður verðugt rannsóknarefni þótt þau kunni 

að vera óbein og flókin. Þau má m.a. nálgast með því að athuga minnihlutastjórnirnar, sem þó 

bregður fyrir í íslenskri stjórnmálasögu, og gæta að því hvernig háttað var samstarfi meirihluta og 

minnihluta á þingi meðan þær sátu að völdum. Er þá til samanburðar á annan bóginn hið 

venjulega stríðsástand meirihlutastjórnar og stjórnarandstöðu, hins vegar valdatími þeirra tveggja 

stjórna  utanþingsstjórnarinnar og minnihlutastjórnarinnar 1949 50  sem engan þingmeirihluta 

höfðu við að styðjast. 

Nú hef ég ekki á reiðum höndum niðurstöður neinnar verulegrar rannsóknar á þessu efni  

sem ég vonast til að gera frekari skil á öðrum vettvangi síðar. En gögnin, sem einfaldast er að 

miða við í fyrstu umferð, eru annars vegar innanþingskosningar  þ.e. forsetakjör og nefndakjör á 

Alþingi, ásamt kosningu til efri deildar meðan hún var til  og hins vegar minnihlutaálit 

þingnefnda. Með þeim hætti má fylla upp í hina viðteknu sögu minnihlutastjórna sem aðallega 

styðst við rannsókn á myndun þeirra og endalokum. Um það verður hér að duga eitt dæmi.14 

Minnihlutastjórnirnar 1942 og 1958 59 áttu það sameiginlegt að þær tóku að sér að koma 

fram kjördæmabreytingu með samkomulagi sömu þriggja stjórnmálaflokkanna: Sjálfstæðisflokks, 

Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks / Alþýðubandalags. Gagnvart fyrri stjórninni hafði 

Sósíalistaflokkurinn (eins og Alþýðuflokkurinn) stöðu stuðningsflokks. Hin síðari var hins vegar 

mynduð út á nauman þingmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks með Alþýðubandalagið 

sem samstarfsflokk í þessu eina máli en að öðru leyti í stjórnarandstöðu. 

Athugun á nefndarálitum staðfestir þessa mynd hvað varðar mánuðina fram að þingrofi 1959. 

Að kjördæmamálinu slepptu skilar Alþýðubandalagið minnihlutaálitum í stíl stjórnarandstöðu  

jafnvel frekar en Framsóknarflokkurinn  sem Sjálfstæðisflokkurinn gerir að sjálfsögðu ekki. En 

þegar kemur að sumarþinginu 1959 er annað upp á teningnum. Þá hafa Sjálfstæðis- og 

Alþýðuflokkur ekki nema sléttan helming þingsæta sem að vísu dugir til þess að verja stjórnina 

                                                
14 Án nákvæmra heimildavísana en byggt á Alþingistíðindum. 
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vantrausti svo að hún situr orðalaust áfram. En á þingi myndar hún nýjan meirihluta þriggja 

flokka sem starfa ekki aðeins saman að afgreiðslu kjördæmabreytingarinnar heldur tryggja þeir sér 

í sameiningu þingforsetana og meirihluta í nefndum þingsins. (Sjálfstæðismenn létu sig m.a.s. hafa 

það að standa að kjöri Einars Olgeirssonar sem varamanns í utanríkismálanefnd.) Þannig er 

Alþýðubandalagið orðið hluti af skipulegum þingmeirihluta og í raun hluti af þingræðisgrundvelli 

minnihlutastjórnarinnar. Það er sama staða og Sósíalistaflokkurinn hafði að forminu til á 

sumarþinginu 1942. En þá var samstarf hans við ríkisstjórnina stranglega takmarkað við framgang 

kjördæmabreytingarinnar. Að öðru leyti, t.d. við nefndakjör, virðast Sósíalistar öldungis 

einangraðir á þingi og allra síst að þeir eigi samleið með stjórnarflokknum, Sjálfstæðisflokki. Þar 

minna þeir á skandinavísku jaðarflokkana eftir stríð, þá sem létu sér lynda að styðja stjórnir sem 

virtu þá ekki viðlits. En á Íslandi kom slíkur stuðningur ekki til greina nema tímabundið og í þetta 

eina skipti. 
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Frá Byrstofu til Breiðafjarðar. Voru írskir kaupmenn við Breiðafjörð undir 
lok miðalda? 

Helgi Þorláksson 
 

 

Í Breiðafjarðarverkefninu svonefnda er m.a. fengist við sögu utanlandsverslunar.  Henni sinntu í 

fyrstu Íslendingar og kaupmenn frá Noregi sem tóku höfn við Breiðafjörð. Síðar sigldu á hafnir 

við fjörðinn  Englendingar, Þjóðverjar og Danir og voru í viðskiptaerindum. Hér verður  

athyglinni hins vegar einkum beint að Írum, sagnir um að írskir kaupmenn hafi verið á 

Snæfellsnesi og við Breiðafjörð eru nokkuð tíðar og er bent á örnefni og fornleifar til 

sannindamerkis. Spurt er: Er sennilegt að írskir kaupmenn hafi verið á þessum slóðum? Og 

hvenær ætti það þá að hafa verið? 

 

Örnefni 

Minjar sem teljast vera um Íra á Snæfellsnesi og við Breiðafjörð eru örnefni og fornleifar.  Víkjum 

fyrst að örnefnum, þar með nöfnum á fornleifastöðum. Hér kemur skrá um þau og er ekki ætlað 

að vera tæmandi: 

 

Írsku tóftir (eða tóft) hjá Grafarósi (nefndar 1839, sbr. 1817). 

Írsku tóftir (eða tættur, tóttir) hjá Arnarstapa. 

Írsku dysjar nærri  Laugarbrekku og Hellnum (nefndar 1817). 

Írafell á Hellnum (tóftarhólar). 

Írsku búðir (nefndar 1755), Írskrabrunnur, Írskrabyrgi  og Íraklettur ([1360]) hjá Gufuskálum1. 

Íraklettur  við sjó, austan við Búðá innri í Hellnafellslandi í Grundarfirði.2 

Írland hjá Hallbjarnareyri (sker), Írland í Helgafellseyjum (sker, um 1274), Írafell við 

Pekronsdal, hjá Drápuhlíðarfjalli; Írá fellur úr dalnum.3 

Írafell hjá Háskaskarði, norður af Ljósufjöllum.4 

Írska leið, í mynni  Hvammsfjarðar, nægilega djúp stórum skipum  (1842).5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Írakletts er getið í skjali sem telst vera frá um 1360, sbr. DI III, 140, en er aðeins til í afritum frá 17. öld. Efni 
skjalsins kann að vera að stofni frá um 1360 en Íraklettur getur verið innskot frá seinni tíð, sbr. um sama efni, beit 
Hraunskerðinga, í  DI III, 141. Staðkunnugir kannast ekki við klettinn. 
2 ÖS 3709 a, Eyrarsveit (Hellnafell). 
3 Hermann Pálsson segir ritháttinn ýmist Pekansdalur eða Bekronsdalur og getur til að þarna geti verið írska 
mannsnafnið Bekan (Beccán), Keltar á Íslandi, 73, 70, 156, 161. Íraörnefnin í grennd  ættu þá helst að vera frá elsta 
skeiði. 
4 Sjá Einar Haukur Kristjánsson, Árbók 1986, einkum kort á bls. 80-81. 
5 Ólafur Lárusson nefnir 12 af þessum 15 ofangreindu örnefnum, sbr. Landnám á Snæfellsnesi, 35-6 (vantar Írsku dysjar 
og Írafell hjá Hellnum og Írska byrgi hjá Gufuskálum). Ártöl í svigum sýna hvenær nöfnin muni fyrst nefnd í 
ritheimildum, svo að hér sé kunnungt  
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Írsku búðir eða Írsku tófir á Vestliðaeyri við Hvammsfjörð (1842). 

Íravarða á Dögurðarnesi (hrundi 1627). Vesturhöfn í Dagverðarnesi, öðru nafni Írahöfn 

(svo um 1870). 

Írahöfn í Purkey (djúpt og gott skipalægi). 

Írlönd (tveir hólmar) og Írlandavogur (í Svefneyjum).6 

Íranaust (fornlegar tóftir) á Stóra-Írlandi (í Svefneyjum). 

Írski lækur hjá Auðshaugi í Vestur-Barðastrandarsýslu. 

 

Þetta eru samtals 24 dæmi á Snæfellsnesi og við Breiðafjörð en Hermann Pálsson taldi alls 36 

Íraörnefnid fyrir landið í heild.7 

Hvernig ber svo helst að skýra þessi örnefni?  Til er sú skoðun að Íraörnefni séu oft 

náttúrunöfn, gefin stöðum þar sem vatn ýri eða freyði. Orðin ýringur eða ýring eru höfð um úða. 

Til er og nafnorðið ýra sem merkir smágerð sletta.  Sums staðar sést að hinn virkjaði Írafoss í 

Soginu er nefndur Ýrufoss, skrifað með ý,  og er líklega tilgáta.  En heiti skersins Írlands hjá 

Hallbarnareyri ætti e.t.v.  að rita með ý því að í lýsingu frá því litlu fyrir miðja 18. öld segir um 

skerið, „yfir það skúmar í brimum“. 8 Skúm er froða eða kannski  ýra.  Í þessu dæmi og öðrum 

áþekkum þarf auðvitað að gæta að elsta varðveitta rithætti en verður ekki gert hér.9 

 Svo geta önnur örnefni tengd Írum verið frá upphafsskeiði byggðar. Frá Ásólfi alskik 

hermir í Landnámu að hann og fylgdarmenn veiddu í á sem nefnd var Írá „því að þeir voru 

írskir“, eins og þar segir.10 Þetta er að vísu ekki traustur fróðleikur en samt er líklegt að einhverjir 

ofangreindra staða með Íraörnefnum séu kenndir við Íra á elsta stigi byggðar en erfitt að segja 

hverjir.11  

 Fæst  Íraörnefnanna á Snæfellsnesi og við Breiðafjörð eru tengd pöpum eða Írum á elstu 

tíð Íslandsbyggðar heldur eiga að vera þannig til komin, eftir því sem hermt er í munnmælum og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Sjá Íslandsatlas (2006), 8 B1, 9 B2, 11 B2. 
7 Hermann Pálsson, Um Íra-örnefni. Hermann tínir til sömu 12 örnefni og Ólafur tilgreinir á Snæfellsnesi, sækir þau 
til hans.Hann hefur sjö önnur dæmi frá Breiðafirði en þau eru níu hér (Hermann hefur ekki með Íravörðu né heldur 
Írahöfn í Purkey). Tala Hermanns fyrir Snæfellsnes og Breiðafjörð er 21 og fyrir landið að öðru leyti 15, þar af tvö 
óviss. Hermann tengir eftirtalin örnefni landnámstíma eða elsta skeiði: a. Snæfellsnessýsla: Írafell tvö, Írlönd tvö, 
Íraklettar tveir, Írá; b. Dalasýsla: Írahöfn á Dagverðarnesi; c. Barðastrandarsýsla: Írlönd tvö, Írlandavogur, Íranaust, 
allt í Svefneyjum, sbr. Hermann Pálsson, Keltar á Íslandi, 72, 75, 82. 
8 Sýslulýsingar 1744-1749, 259. 
9 Þetta er engan veginn einfalt; undir Helgafell heyrði hólmurinn Írland og er ritað þannig á elsta stigi og hefur því 
trúlega aldrei nefnst Ýrland. Hins vegar má sjá dæmi um tvenns konar rithátt þar sem er Írafell í Tungusveit í 
Skagafirði, líka ritað Ýrarfell á 16. og 17. öld (DI XIII, 586-7). 
10 Íslendingabók, Landnámabók, ÍF I, 63. 
11 Giskað er á að Írskra brunnur og Írsku búðir hjá Gufuskálum séu kennd við þræla Ketils gufu (ÖS 3706, 
Neshreppur (Gufuskálar)) eða Gufu Ketilssonar en fornrit gefa ekki beint tilefni til að halda það, segja ekki frá veru 
þrælanna undir Jökli. Þá er getið til að þrælar Hallsteins Þórólfssonar hafi gefið tilefni til örnefnanna Írland og  
Íranaust í Svefneyjum (ÖS 4505 a) en gerðir Landnámu segja að þrælarnir hafi verið teknir á Skotlandi (Íslendingabók, 
Landnámabók, ÍF I, 163)  
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rituðum frásögnum,  að þar hafi verið írskir kaupmenn á ferð. Þetta er sjaldan tímasett nánar 

nema hvað Íraörnefnin á Vestliðaeyri eiga að vera frá 15. öld, eftir því sem heimildarmenn um 

1850  töldu (sjá hér aftar).  

 

Írar á ferð? 

Flestum mun líklega þykja ótrúlegt að kaupmenn frá Írlandi hafi verið hér á ferðinni á 15. öld. En 

það gæti þó vel staðist.  Í Lönguréttarbót frá 26. nóvember 1450 segir Kristján konungur  I  m.a., 

„ Og lýsum vér alla engelska menn og írska, sem til Íslands sigla, útlæga og friðlausa og þeirra skip 

og góss fyrirgjört sem ekki hafa vort bréf og innsigli fyrir sér og í öllum stöðum rétt tekna“.12  

Þetta um írska menn hefur líklega þótt ósennilegt því að til er sú tilgáta að þarna hafi í fyrstu 

staðið þýska fyrir írska en til þess eru ekki nein knýjandi rök að álykta þannig; Þjóðverja getur ekki 

á Íslandi um 1450.13  Það eru þekkt dæmi þess að menn frá Írlandi hafi farið í verslunarferðir til 

Íslands á 15. öld og kaupförum hafi verið haldið frá Íslandi til Írlands á sömu öld. Hér eru dæmi: 

 

1438: Skip frá Amsterdam flutti fisk o.fl. frá Íslandi og var rænt við Dalkey á Írlandi 

(leiguskip á vegum Írlendinga?).14 

[1436-41]: Kaupmenn í Drogheda á Írlandi gerðu út kaupfar til Íslands; tveir menn voru 

skildir eftir á Íslandi en félagar þeirra sóttu þá ekki.15 

1486: Menn á skipi frá London réðust á þýskt kaupfar við Ísland, sigldu þýska skipinu og 

11 mönnum úr áhöfn þess til Írlands og seldu góss og áhöfn tveimur Írlendingum.  Annar 

kaupendanna átti  heima í Galway.16 

 

Ekki eru beinu dæmin mörg, sem hér eru þekkt, um ferðir milli Írlands og Íslands  á 15. öld en 

tilviljun ræður nokkru um fjöldann, aðeins er getið ferða sem leiddu til klögumála. En hafi 

Írlendingar gert út skip að nokkru marki hefði mátt vænta þess að þeir  sæktu um leyfi til 

Íslandsferða, eins og krafist var í Lönguréttarbót og  Englendingar gerðu, en þess mun ekki verða 

vart.17 Það kemur því á óvart hversu fyrirferðarmiklir írskir kaupmenn eru í munnmælum. 

Hugsanlegt er að Englendingar hafi stundum leigt írsk skip til Íslandsferða en um það er aðeins 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 DI V, 67. Stafsetning er samræmd hér. 
13 Helgi Þorláksson, Íslensk skreið skákar norskri. Líndæla (Reykjavík 2001), 266-71. Þjóðverjar eru ekki nefndir á 
Íslandi í um 30 ár eftir 1442.  
14 Carus-Wilson, The Iceland venture, 124. DI XVI, 288.   DN XX, nr. 823, 110 (bréf 4.3. 1439). 
15 Carus-Wilson og Marcus vísa í óaðgengilegar heimildir um þetta en nefna ekki ártal, sbr. Carus-Wilson, The 
Iceland venture, 133. Marcus, The Conquest of the North Atlantic, 133. Carus-Wilson vísar í DN XX, nr. 789 en ekkert er 
að finna þar. Þetta mun hafa gerst í tíð Hinriks VI, líklega helst 1436-41.  
16 DI XVI, 553-4, 558-9.  
17 Dæmi er af kaupmönnum í Bristol sem þóttust ætla að gera út skip til Írlands, í apríl 1448, en sendu það til Íslands 
án leyfis þannig að skipið var gert upptækt til handa Englandskonungi þegar það kom hlaðið varningi frá Íslandi, DI 
XVI, 338.  
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kunnugt eitt, óljóst, dæmi.18 Írarnir í örnefnum hafa því varla verið írskir kaupmenn sem gerðu út 

kaupför til Íslands. Spurningin er hver sé vitnisburður fornleifa sem tengjast Írum og hvort þær 

geti bent til að verið hafi kaupmenn á ferð. 

 

Fornleifar 

Hér kemur yfirlit yfir ætlaðar fornleifar sem eiga að tengjast Írum á umræddu svæði: 

 

Írsku tóftir hjá Grafarósi (nefndar 1839, sbr. 1817). 

Írsku tóftir (tættur) hjá Arnarstapa. 

Írsku dysjar nærri Laugarbrekku og Hellnum (nefndar 1817). 

Írafell á Hellnum (talað um „tóftarhóla“ í örnefnaskrá). 

Írsku búðir (nefndar 1755), Írskrabyrgi og  Írskrabrunnur nærri  Gufuskálum.  

Írsku búðir eða Írsku tófir á Vestliðaeyri (nefndar 1842). 

Írahöfn í Purkey, þar hjá eru  Kaupmannalágar og búðir (nefndar 1842). 

Íravarða á Dagverðarnesi eða Dögurðarnesi (nefnd 1627). 

Kumbaravogur á Skarðsströnd, búðatóftir  eftir írska kaupmenn (1842). 

Íranaust í Svefneyjum (tóft). 

Kumbaravogur á Svínanesi,  gömul búðartóft írskra manna (um 1886). 

Írski lækur hjá Auðshaugi í V.-Barðastrandarsýslu og ætlaðar tóftir í Búðarhólma, tengdar 

veru írskra manna. 

 

Grafarós er í Breiðuvík á sunnanverðu Snæfellsnesi og þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 

nefna að þar hafi verið höfn fyrrum og unnt að leggja þar verslunarskipum en þeir geta að vísu 

ekki um Íra. Sagnir um veru Íra þarna og tvær búðir, og eins um Írsku dysjar, eru skráðar af  séra 

Ásgrími Vigfússyni, hann segir frá þessu 1817 og 1818.19 Árið 1846 segir að sjáist glöggt móta 

fyrir Írsku tóftum á hól við Hamraenda.20  Í örnefnaskrám  eru Írsku tóftir við Grafarós 

(Hamraenda) nefndar tóftarbrot og líka giskað á að Írska tóft sé gamalt hróf.21 Á Arnarstapa eiga 

að vera „gamlar tættur sem heita Írskutættur“, segir í örnefnaskrá. 22 

Þeir Eggert og Bjarni segja frá Írsku búðum undir Jökli, fremst á nesinu,  á svæði sem 

nefnist Móður. 23 Þeir nefna ekki kaupmenn í þessu sambandi en tala um búðir frekar en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Carus-Wilson nefnir að menn í Chester hafi leigt írskt skip til Íslandsferðar, The Iceland venture, 130. 
19 Frásögur um fornaldarleifar II, 317, 321, 325.   
20 Sýslu og sóknalýsingar (Snæfellsnes III), 113-14. 
21 ÖS 3705 a, Breiðavíkurhreppur (Hamraendar) 
22 ÖS 3705 a, Breiðuvíkurhreppur (Arnarstapi); aðrar myndir eru Írskutóttir og Írskutóftir. Örnefnið Írskutóftir má 
finna hjá Arnarstapa á korti,  1: 100.000,  í Íslandsatlas (2006) 7 C4.  
23 Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I, greinar 410, 426, 542. 
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bæjartóftir.  Í frásögn skráðri 1817 er getið um Írsku búðir hjá Rauðhól og að þar hafi fundist 

leirkrús og leifar tóbakspípu.24 Sagnir eru um írska skipbrotsmenn sem hafst hafi við í Írsku 

búðum.  Móður munu vera Gufuskálamóður en norður af  þeim eru Írsku búðir merktar á korti, 

hjá Gerðubergi,  og þaðan eru tæpir 2 km að Gufuskálum.25 Árið 1999 var grafinn þverskurður á 

einum stað  í Írsku búðir, einnig nefndar Írsku tóftir, þar sem mátti telja að verið hefði skáli, og 

var niðurstaðan sú að þar hefði verið byggð á 9. og 10. öld.  Nær Gufuskálum er hinn frægi 

brunnur,  Írskrabrunnur, sem fannst aftur 1989 og var grafinn upp. Hann er furðulega mikið 

mannvirki, 16-18 tröppur niður í jörð.26 Allt mun óljóst um uppruna hans. Ekki langt frá honum 

til vesturs stendur á sjávarbakka Írskrabyrgi, að stærð og gerð eins og rétt fyrir skepnur en þó eru 

ekki til þess nein bein rök að þetta hafi verið rétt og mun ekki kunnugt um upprunann.27   

Ekki er heldur gott að segja við hvað sagnirnar um veru Íra í Purkey og nafnið Írahöfn 

kunni að styðjast.  Lúðvík Kristjánsson ritar að höfnin sé góð og að búðirnar í Kaupmannalágum 

séu tvær, önnur sé 13 x 3,7 m að innanmáli, hin sé jafnbreið en nokkru lengri. Hann getur ekki 

séð að tóftirnar tengist bænum í Purkey eða búskap þar og finnst líklegt að þarna hafi verið 

kaupmenn á ferð enda bendi örnefnið Kaupmannalágar til þess. Helst dettur honum í hug að hér 

hafi verið Írar á þjóðveldistíma eða Englendingar síðar.28 

Lúðvík vísar í Eyrbyggju um Dyflinnarfar á Rifi sem tók svo höfn við Dögurðarnes.29 Það 

kann auðvitað að vera algjör skáldskapur. Engu að síður má hugleiða hvort heitið Íravarða í 

Dögurðarnesi eigi rætur í því að einhverjir hafi tengt saman vörðuna og frásögn Eyrbyggju. Sama 

máli kann að gegna um Vesturhöfn á Dagverðarnesi, næst við svonefnda Höfn. Í hinni 

síðarnefndu eru taldar vera búðaleifar og eiga að benda til veru kaupmanna. Vesturhöfn nefndist 

líka Írahöfn um 1870.30 Hugmyndin í Eyrbyggju kann að vera sú að skipið hafi verið norrænt en á 

því eiga að hafa verið írskir menn og suðureyskir en fáir norrænir.31  Í Ballarárannál segir að 

ótilgreindir írskir menn hafi hlaðið Íravörðu í Dagverðarnesi og að hún hafi hrunið árið 1627 en 

um tildrög er ekki getið.32 Íra mun annars ekki getið í Dögurðarnesi en oft er þar getið norskra  

kaupfara. Af hverju varðan er tengd við Íra en ekki Norðmenn er ekki gott að segja  en helst 

hefði þurft eitthvað meira til en frásögn Eyrbyggju. Má láta sér detta í hug að varða á þessum stað 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Frásögur um fornaldarleifar II,  333. 
25 Sjá Íslandsatlas (2006), 7 A2. 
26 Ólafur Elímundarson, Undir bláum sólarsali I,  23, 88. 
27 Annað heiti á þessu mannvirki mun vera Malarbyrgi (ÖS 3706, Neshreppur (Gufuskálar)). Til er sú tilgáta að þetta 
sé kirkjurúst, sbr. Skúli Alexandersson, Gönguleiðir undir Jökli, 163, 172. 
28 ÖS 3807 a, Klofningshreppur (Purkey).   
29 Eyrbyggja saga, ÍF IV, 137. 
30 Andrjes H. Grímólfsson, Dagverðarnes. Árbók Hins íslenzka fornleifafjelags 1925-1926 (1926), 63-4. 
31 Eyrbyggja saga, ÍF IV, 137.  Væri því trúað að skipið hefði verið til og í raun komið frá Dyflinni árið 999 eða 1000, 
eins og sagan segir, þyrfti að minnast þess að borgin var norræn  og skipið því væntanlega norrænt. Auk norrænna 
manna og Íra eiga að hafa verið Suðureyingar um borð og degur þetta allt úr líkum þess að skipið hafi orðið tilefni 
margra Íraörnefna. 
32 Ballarárannáll. Annálar 1400-1800 III, 197. Einar G. Pétursson minnti mig á Íravörðu.  
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tengist endurteknum siglingum og nafnið Íravarða hafi staðið í sambandi við  einhverja írska 

farmenn sem voru oft á ferðinni.  

 Skammt frá er örnefnið Írska leið, í mynni Hvammsfjarðar,  og taldist þessi leið nógu 

djúp stórum skipum, eða hafskipum,  á 19. öld.33 Heitið getur bent  til að þarna hafi verið leið 

einhverra sem kölluðust  Írar, manna sem vöndu þar komu sína. Auðvitað er freistandi að tengja 

saman Írahöfn í Purkey, Írahöfn í Dögurðarnesi, Íravörðu og Írsku leið. Má ímynda sér sem fyrr 

að Íravarða eigi einungis rætur í frásögn Eyrbyggju um Dyflinnarfar í Dögurðarnesi og hafi síðan 

kveikt hin örefnin en heldur er það ósennilegt, mönnum hefðu þá verið Írar furðuhugstæðir af 

litlu tilefni. 

Írska leið á svo að tengjast ferðum Íra á Vestliðaeyri við Hvammsfjörð þar sem eiga að 

vera ummerki um veru  írskra kaupmanna. Í frásögn frá 1842 er Írska leið nefnd „þjóðleið inn á 

Hvammsfjörð“ og er tengd frásögn Eyrbyggju um kauphöndlun írskra manna og er þetta notað í 

umræddri frásögn til að varpa ljósi á Írsku búðir á Vestliðaeyri þar sem telst hafa verið góð höfn 

eða skjól fyrir skip  í Gunnarsstaðapollum.34 Í nokkru yngri heimild (eldri en 1872) kemur hins 

vegar fram að sagt sé að á Vestliðaeyri hafi írskir menn stundað verslun, líklega á 15. öld, og þar 

sjáist húsatóftir þeirra.35 

Sé einhver fótur fyrir því að erlendir kaupmenn hafi leitað svo langt inn á Breiðafjörð 

fyrrum ætti það helst að hafa verið þegar fiskur veiddist sem ákafast innst við fjörðinn. Þannig 

veiddist ágætlega inn um allan Breiðafjörð langt  fram á seinni hluta 17. aldar og kann jafnan að 

hafa verið svo á miðöldum.36  Hins vegar er ekki vitað til að aðrir en Norðmenn hafi sótt til 

Íslands eftir skreið eða öðrum fiski  fyrir 1412. Síðan tóku Englendingar og Þjóðverjar við og er 

líklegast að Íraörnefnin, sem tengjast siglingum innst í fjörðinn og ætluðum  búðum við sjó, 

tengist þessari sókn eftir fiski á 15. öld eða síðar. 

Skammt frá Dögurðarnesi er Kumbaravogur, nánar til tekið í Melalandi á Skarðsströnd, 

nokkru fyrir innan Klofninga. Um staðinn segir árið 1842  m.a.,  „ ... þar sjást  merki til búðatófta 

sem írskum eru eignaðar“.37 

Við litla vík á Stóra-Írlandi meðal Svefneyja eru sagðar vera mjög fornlegar tóftir við 

lendingu og kallast þar Íranaust. Tilgátur einar eru um það hvernig á nafninu muni standa, og er 

giskað á papa, írska fiskimenn og þræla Hallsteins Þórólfssonar.38 Þessar tilgátur eru lítils virði. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Árni Thorlacius, Skýringar yfir örnefni í Landnámu og Eyrbyggju, 283.  
34 Sýslu- og sóknalýsingar (Snæfellsnes III),  213. Þar er vísað í 62. kafla Eyrbyggju en frásögnin um Dyflinnarfarið er í 
50. kafla í útgáfu Fornritafélags. 
35 Jón Jónsson, Örnefni í Snókdals sókn, 323. Vera má að heitið Vestliðaeyri hafi laðað fram hugmyndir um Íra, 
m.ö.o. Vestmenn. 
36 Helgi Þorláksson, Ódrjúgshálsar og sæbrautir. Ekki verður fullyrt að fiskur hafi gengið alla leið inn á Hvammsfjörð. 
37 Dalasýsla. Sýslu- og sóknalýsingar, 158. 
38 ÖS 4505 a, Flateyjarhreppur (Svefnaeyjar). 
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Í minningum sínum segist Snæbirni Kristjánssyni í Hergilsey svo frá að um 1886 hafi talist vera 

„gömul búðartóft írskra manna“  við Kumbaravog á Svínanesi.39  

Loks er sögn um að írskir farmenn hafi átt búðir  í Búðarhólma við Auðshaug í 

Barðastrandarhreppi og hafi farið í land til að sækja vatn í læk. Hann nefnist Írski lækur. Gamlar 

tóftir sáust í hólmanum og einn heimildarmanna gat til að það væru verbúðatóftir.40  

Írskra kaupmanna og búða sem eiga að sanna veru þeirra getur ekki einungis á Snæfellsnesi og við 

Breiðafjörð, árin 1775-6 hefur Olavius sagnir af þeim í Jökulfjörðum og á Austurlandi og vísar til 

búða sem sannindamerkja.41 

 

Kumbarar eða Þjóðverjar? 

Á tveimur stöðum við Breiðafjörð, þar sem Íra er getið, kemur fyrir örefnið Kumbaravogur, bæði 

á Svínanesi og á Skarðsströnd.  Þriðji staðurinn við fjörðinn með sama heiti er svo 

Kumbaravogur hjá Bjarnarhöfn. Þá er líka Kumbarapollur í Breiðuvík, fyrir utan Bjargtanga. Enn 

fremur er til Kumbaravogur hjá Stokkseyri. Ekki mun átt við menn frá Cumberland á Englandi; 

að vísu verður ekki þvertekið fyrir að menn þaðan hafi siglt hingað  á landnámstíð en um það er 

ekkert kunnugt.  Sennilegri skýring er fólgin í því að kumbari gat merkt skúta eða klunnalegt 

kaupmannsfar,  „et uanseligt Kjøbmandsskib“, eins og Björn Halldórsson ritar.42 Uppruni orðsins 

er óviss í þessari merkingu en mjög líklegt að þar sem orðin kumbari og vogur fara saman sé átt við 

nokkuð stórt flutningaskip.43   Ætlandi er að þar hafi verið kaupmenn á ferð, líklega annaðhvort 

Englendingar eða Þjóðverjar en hugsanlega Írar.44  

Vel má vera að Írum og Þjóðverjum hafi stundum verið ruglað saman. Því kann að hafa 

ráðið m.a. að „þýskir“ og „írskir“ hljómar ekki ólíkt.  Þannig kom t.d. fram 1817 að Þjóðverjar 

hefðu verið á ferð hjá Auðshaugi en þar nefnist Írski lækur. Snæbjörn í Hergilsey segir að 1885 

væri búðatóft eignuð írskum mönnum á Svínanesi en Ólafur Olavius hermir að þar sjáist um 

1775 ummerki eftir verslunarstöð Þjóðverja og Ólafur Sívertsen á líklega við sama þar sem hann 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Snæbjörn Kristjánsson, Saga Snæbjarnar í Hergilsey, 148-9. 
40 ÖS 4601 a, Barðastrandarhreppur (Auðshaugur og Auðnar). 
41 Olavius segir að sjá megi glöggar minjar eftir svonefnda írska krambúð í Hrafnsfirði; Írar eiga líka að hafa haft 
aðsetur og verslað í Veiðileysufirði og þar eigi að sjást tóftir. Hann nefnir hér Íra og Englendinga í sömu andrá. Enn 
fremur segir hann að sjá megi tóftir tveggja verslunarhúsa írskra kaupmanna á Búðareyri í  Reyðarfirði og loks hermir 
hann að Írar hafi siglt til Gautavíkur. Sjá Ólafur Olavius, Ferðabók I (Reykjavík 1964), 160, 161-2; II (Reykjavík 1965), 
126, 186. Þessi tenging milli Íra, kaupmennsku og verslunarstaða er athyglisverð. 
42 Björn Halldórsson, Orðabók (1992).  
43 Kannski tengt cumbersome á ensku (tilgáta Maríu Jóhannsdóttur) sem tengist aftur cumbrus á latínu sem merkir massi 
eða hleðsla. Kumbari merkti þá farmaskip en ekki rennilegur siglari. Ekki er líklegt að kuggum hafi verið lagt inn í 
Kumbaravog á Svínanesi. 
44 Íslendingar áttu ýmsir farmaskip (ferjur, byrðinga, skútur, stóra tólfæringa) og má geta til að kaupmenn hafi komist 
yfir slík skip og notað til flutninga með ströndum og inn á firði. 
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talar um þýska kaupmenn á Svínanesi og sjáist allglögg tóftamerki.45 Rök eru til að halda að þeir 

vísi allir til sömu tófta.46 Ekki er ósennilegt heldur að eitthvað sé málum blandið þar sem segir 

1842 að írskum mönnum séu eignaðar búðatóftir hjá Kumbaravogi  í landi Mela við Klofninga. 

 

Menn frá Byrstofu? 

Margt kann að vera ótraust um ætlaðar tóftir Íra, jafnvel ímyndun eða uppspuni. Hið sérstaka er 

að hugmyndirnar  frá 17. öld og fram á 19. öld um írska menn á ferð tengjast ekki pöpum eða 

landnámsmönnum heldur einhverjum kaupmönnum sem eiga að hafa verið síðar á ferð. Á 

þessum slóðum, undir Jökli og við Breiðafjörð, voru ósjaldan kaupmenn frá Bristol, eða Byrstofu, 

á 15. og fram á 16. öld og grunur vaknar um að hér geti verið komin meginskýring á hugmyndum 

um ferðir írskra farmanna við Ísland undir lok miðalda.47  Hermann Pálsson viðraði slíkar 

hugmyndir árið 1953.48 Það voru jafnan mikil samskipti milli Írlands og Bristol.49  Borgin er á 

vesturströnd  Englands, fyrir sunnan Írland en þau Carus-Wilson og nemandi hennar, Björn 

Þorsteinsson, telja víst að Bristolmenn hafi jafnan siglt fyrir vestan Írland þegar þeir héldu til 

Íslands og eins á heimleið. Carus-Wilson bendir á að það var mun hættulegra vegna skerja og 

skoskra sjóræningja að sigla um Írlandshaf.50  Víst er að Bristolmenn hafa stundum þurft að bíða 

byrjar til Íslandssiglingar við Írland51 og gátu þá leitað þar vars, td. í Galway, og Írlendingar hafa 

þá væntanlega stundum slegist í för. Vissara er að segja fremur Írlendingar en Írar  því að íbúar 

sem réðu málum  í Galway á umræddum tíma voru einkum engilnormannskir, eða Anglo-

Norman, ekki gelískir. Líklegt er að Bristolmenn frá vesturströndinni hafi verið í ýmsu ólíkir 

öðrum Englendingum á Íslandi sem komu jafnan frá Austur-Englandi, bæði í háttum og e.t.v. 

einnig í tali. Bristolmenn og Írlendingar kunna að hafa myndað einn hóp í augum Íslendinga. Og 

vera má að slíkur munur Bristolmanna og Íra annars vegar og Englendinga frá austurströndinni 

hins vegar komi fram á korti Olaus Magnus þar sem hann sýnir átök milli áhafna Hamborgarfars 

og annars skips við Ísland en við það stendur skrifað  Scoti. Skoskra skipa mun vart eða  ekki 

getið við Ísland á tíma kortsins, um 1530 en hins vegar stóð Íslandsförum nokkur stuggur að 

skoskum ræningjum á siglingaleið við Skotland og Orkneyjar. Hitt er kunnugt að lengi vel 

nefndust Írar Scoti upp á latínu og átti sér sögulegar skýringar. Var enn alsiða á 16. öld að latneskir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Ólafur Olavius, Ferðabók II  (Reykjavík 1965),  244.    Ólafur Sivertsen, Lýsing Flateyjarprestakalls. Sóknalýsingar 
Vestfjarða. I. Barðastrandasýsla (Reykjavík 1952), 114-15. 
46 Lengd sem Snæbjörn gaf upp á tóftinni (sbr. Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi (1956), 87-8 ) er 
því sem næst hin sama og á skýrri tóft sem er nærri Kumbaravogi og er jafnan eignuð Þjóðverjum. 
47 Nafn borgarinnar var oft ritað Bristowe og úr varð Byrstofa á íslensku. 
48 Hermann Pálsson, Um Íra-örnefni, 107-8.  
49 Carus-Wilson, The overseas trade of Bristol, 13-28. 
50 Björn Þorsteinsson, Enska öldin, 264. Carus-Wilson, The Iceland venture, 130. 
51 DI XVI, 358, 360; Íslandsfari frá Bristol var siglt til Cork á Írlandi þótt byr til Íslandssiglingar væri hagstæður. 
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höfundar, einkum á meginlandi Evrópu, nefndu Írland Scotia.52  Við annað kaupfar á korti Olaus 

Magnus stendur Angli upp á latínu sem merkir Englendingar og væri þannig gerður greinarmunur 

á Írum og Englendingum við Ísland, ef Scoti merkti Írar.53  Það er þó ekki víst því að  16 árum 

eftir að Olaus Magnus gaf út kort sitt (1539) birti hann ritið  Historia de gentibvs 

septentrionalibvs og þar nefnir hann Skota Scoti og Íra Hyberni.54 

 

Bristolmenn við Snæfellsnes og Breiðafjörð 

Bristolmenn sem fóru til Íslands héldu sig mest við suðvesturhornið og Vesturland, ekki síst við 

Snæfellsnes, eða almennt við Faxaflóa og Breiðafjörð.55 Þetta er skiljanlegt þar sem þeir vildu 

kaupa skreið. Þeir hafa þó væntanlega komið víðar við á landinu.   Fram á áttunda tug 15. aldar 

eru þeir fyrirferðarmestir enskra kaupmanna við landið. En þá tóku Þjóðverjar að keppa við þá 

og til árekstra kom og enskir kaupmennr fóru almennt halloka. Síðast er Bristolmanna getið 1528. 

Árekstrar við Þjóðverja og klögumál valda að við höfum nokkra vitneskju um hvar  Bristolmenn 

héldu sig við landið. Hér er helst að nefna:  

 

1467: Víg Björns í Rifi, menn frá Lynn og Bristol hafðir fyrir sök. 

1475: Skipið Le Mary de Bristowe [frá Bristol] við Snæfellsnes (DI X, nr. 27). 

1476: Skip frá Bristol við Snæfellsnes (DI XVI, 434). 

1528: Skipið Michael frá Bristol við Snæfellsnes (DI XVI, 533-4, 560-61). 

 

Þjóðverjar höfðu betur, kaupför Bristolmanna hurfu. Er sennilegt að Þjóðverjarnir hafi komið sér 

fyrir á stöðum þar sem Englendingar höfðu verslað áður, svo sem í Kumbaravogum.  

 

Írskur varningur á 15. og 16. öld 

Nokkuð ber á írskum vörum á Íslandi samkvæmt heimildum frá 15. öld og 16. öld og  kemur 

varla á óvart.  Bristolmenn fluttu írskan varning til Íslands. Þannig fluttu þeir írskt léreft til 

landsins árin 1466, 1475 og 1485,  eins og kemur fram í skýrslum.56  Líklega voru töluverð brögð 

að því að írskar vörur bærust  frá Bristol.  Má vel vera að Íslendingar hafi ekki alltaf gert glöggan 

mun á því hvort vörur sem bárust þaðan væru enskar eða írskar og iðulega nefnt þær írskar. Írsk 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 The Annals of Ireland, Translated from the Original Irish, of the Four Masters, by Owen Connellan (Dublin 1846), 391. Sverrir 
Jakobsson benti mér á þessa heimild. 
53 Haraldur Sigurðsson, Kortasaga Íslands frá öndverðu til loka 16. aldar, 189-91..  
54 Olaus Magnus, Historia de gentibvs septentrionalibvs (Copenhagen 1972), 454. Pétur Eiríksson hvatti mig til að gera því 
skil hvort Scoti á korti Olaus Magnus gætu ekki verið Írar.  
55 Björn Þorsteinsson, Enskar heimildir, 55, sbr. 52-5. 
56 DI XVI, 36 (léreft), 54 (léreft), 61 (léreft). Írskir karlar gengu sjálfir í efnismiklum léreftsskyrtum og írskar konur 
báru höfuðföt sem þær vöfðu upp í stróka (Carus-Wilson, The overseas trade of Bristol, 25). 
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ullarklæði voru eftirsótt og fluttust mikið til Bristol; Bristolmenn fluttu alls kyns ótilgreind klæði 

til Íslands.57  Árið 1542 er getið hérlendis um írskan feld en það er líklega það sem nefndist 

faldynge, írskt klæði sem er sagt hafa verið „rough-napped cloth“.58 Sé rétt skilið hafði það verið ýft.  

Þá er ósjaldan getið um írskar bækur og írska krossa í íslenskum kirkjum á 15. og 16. öld. Hér eru 

fyrst dæmi um írska krossa frá 12 stöðum á landinu. Nákvæmari leit gæti leitt meira í ljós: 

 

Írskur kross á 14. eða 15. öld (Hér er jafnan miðað við DI) 

Núpufell í Eyjafirði (III, 527 (1394 eða síðar, sbr. 1461 í V, 297)) 

 

Írskir krossar á 15. öld 

Írskur kross, Höfði í Eyjafirði (V, 263) 

Tveir írskir krossar, Hólar í Eyjafirði (V, 309) 

Írskur kross, Mikilgarður í Eyjafirði (V, 313) 

Írskur kross, steinar fallnir úr, Kross í Landeyjum (VI, 333) 

 

Írskir krossar á 16. öld 

Írskur kross, Reykir í Tungusveit (Skag.) (VIII, 837) 

Tveir írskir krossar, Þykkvabæjarklaustur (IX, 190) 

Írskur kross, Keldur á Rangárvöllum (XV, 663) 

Írskur kross, Holt undir Eyjafjöllum (XV, 671) 

Írskur kross, Borg  undir Eyjafjöllum (XV, 673) 

Írskur kross, Ásar (Skaft.) (XV, 705) 

Smeltur kross írskur, Einholt (Horn.) (XIII, 164; XIV, 493) 

 

Írsku krossarnir munu hafa verið úr málmi, smeltir með inngreyptum steinum.  Þá kemur yfirlit 

yfir írskar bækur í kirkjum: 

 

Írskar  bækur á 15. öld 

Írsk söngbók og  írsk bók, Háls í Fnjóskadal (V, 298) 

Írsk söngbók, Saurbær í Eyjafirði (V, 310) 

Írsk skrá, Ás í Kelduhverfi (V, 279) 

 

Írskar bækur á 16. öld 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 DI XVI, 55-7; 71. 
58 DI XI, 134. Carus-Wilson, The overseas trade of Bristol, 26. 
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Írsk messubók  og  grallari, Grenjaðarstaðir (IX, 322)  

Írsk messubók, Mörðuvallaklaustur  (IX, 317) 

Írsk messubók, Svalbarð í Eyjafirði (X, 557-60) 

Írsk messubók, Staður  í Grindavík (XII, 664) 

Írskur grallari, Laugardalur í Tálknafirði (XIII, 178) 

 

Loks má telja hér það sem mætti nefna ýmislegt: 

 

Ýmislegt írskt 

Tvö paxspjöld írsk, Grund í Eyjafirði (V, 314) 

Dóminíkur um sumar, írskar, Kvennabrekka (VII, 68) 

Írskur texti með silfur, Saurbær í Eyjafirði (IX, 328) 

Írsk Maríumynd, Vallanes (X, 697) 

 

Mikill meirihluti kirknanna, sem eiga þessa muni, telst í hópi hinna efnuðustu; undantekningar frá 

þeirri reglu gætu bent til að efnafólk hafi gefið fátækum kirkjum gripi. Írska muni er að finna í 

kirkjum um allt land en þó er lítið að finna við Breiðafjörð, hvernig sem á því stendur. Líkleg 

skýring er sú að tilviljun ráði miklu um það hvenær ástæða hefur þótt til að taka sérstaklega fram 

að t.d. bók væri írsk, ensk eða norræn. Annars er áberandi að vantar yfirlit um búnað kirkna undir 

Jökli á 15. og 16. öld, séu máldagar til hafa þeir ekkert að segja um búnað.59 

Hvað er svo helst að segja um þessa írsku muni?  Varla virðist líklegt að viðskipti við 

Írlendinga geti skýrt hversu algengir svokallaðir írskir kirkjumunir voru.  Kaupmenn frá Írlandi 

voru varla svo fjölmennir á Íslandi á umræddum tíma. Hinn skýringarkosturinn virðist álitlegri,  

að þetta séu munir sem Bristolmenn fluttu og margir þessara muna kunna þó að hafa verið írskir í 

reynd. Og ég ítreka, Bristolmenn áttu margvísleg viðskipti við Íra og komu stundum við á Írlandi 

á leið til Íslands. 

Í Kjalnesingasögu segir frá hinum írska landnema, Örlygi á Esjubergi, sem hafði með sér 

plenarium (messubók, tíðabók og guðspjöl) til Íslands. Það á enn að hafa verið til við lok 13. 

aldar og hermir sagan að á væri á írskt letur.60  Þetta held ég að sé einstakt og eigi sér vart 

hliðstæður í kirkjumáldögum fyrir 1400 þar sem slíkt ætti annars að vera að finna. Máldagar frá 15. 

og 16. öld eru hins vegar vitni um „írska“  gripi sem munu hafa átt rætur í Bristol eða á Írlandi.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Ólafur Elímundarson, Kirkjur undir Jökli. 
60 Kjalnesinga saga. ÍF XIV, 4, 44. Ég þakka Orra Vésteinssyni sem las þessa grein yfir í drögum; hann benti mér á að 
taka afstöðu til umsagnar Kjalnesingasögu um plenarium með írsku letri. 
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Ályktanir 

Ályktanir um efnið sem hér hefur verið til umræðu geta varla orðið áreiðanlegar að sinni. Dregið 

hefur verið fram að því var víða trúað á seinni hluta 18. aldar og á 19. öld að írskir kaupmenn 

hefðu verið fyrrum á Snæfellsnesi og við Breiðafjörð. Um það eiga að vitna örnefni og fornleifar 

og eru það ekki traustar heimildir, einar og sér, án rækilegrar könnunar og frekari, álitlegra  

vísbendinga í sömu átt. Hitt er hins vegar forvitnilegt hverng á þessari trú stendur. Umsögn í 

Lönguréttarbót frá 1450 um írska menn sem hingað sigli veldur að ástæða er til að taka þessa trú 

á ferðir írskra manna alvarlega. Hér hefur verið dregið fram að til eru vitnisburðir, aðrir en 

Langaréttarbót, um að einhverjir kaupmenn, búsettir á Írlandi, muni hafa komið hingað á 15. öld.  

Þó hafa varla verið mikil brögð að því. Hins vegar voru Bristolmenn iðulega hér við land í um 

eina öld, fram til um 1530, og um tíma allfjölmennir. Menn í Bristol  áttu margvísleg samskipti við 

Írlendinga og munu jafnvel oft hafa komið við á Írlandi á leið til Íslands. Þeir munu hafa flutt alls 

kyns írskan varning til landsins  og gætu ýmsir kirkjumunir verið til vitnis um það.  Annar 

möguleiki er sá að munirnir hafi stundum verið kallaðir írskir af því að þeir bárust með 

Bristolmönnum.  Hér væri þá kannski komin meginástæðan fyrir hugmyndum á 18. og 19. öld um 

írska kaupmenn fyrrum á Íslandi.  Tilgátan er sú að kaupmenn og aðrir farmenn frá Bristol hafi 

verið taldir írskir vegna náinna tengsla sinna við Írland og vegna þess írska varnings sem þeir 

fluttu eða töldust flytja. Enn fremur að ekki hafi verið gerður munur á þeim og raunverulegum 

Írlendingum sem hingað leituðu til kaupskapar. Þetta gæti orðið leiðsögustef fyrir frekari 

rannsóknir.  
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Samband ríkis og kirkju á „langri 20. öld“ 

Hjalti Hugason 

 

 

Hér verður fjallað um uppruna og þróun núverandi þjóðkirkjuskipanar á Íslandi en þó einkum 

það sem kalla má „ytri kirkjuskipan“ landsins. Með því er átt við ákvæði er kveða á um stöðu 

þjóðkirkjunnar og tengsl hennar við ríkisvaldið. Um þau er fjallað í 62. gr. og 2. mgr. 79. gr. 

núgildandi stjórnarskrár, sem og í 1.–4. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 

78/1997 (eftirleiðis þjóðkirkjulög).1 Fjallað verður um bakgrunn þessara tengsla, þróun þeirra og 

inntak, einkum spurninguna um það hvort líta beri á  „ytri kirkjuskipan“ landsins sem lýsandi (da. 

deskriptiv) eða stefnumarkandi (da. normativ) í trúarpólitísku tilliti (sjá síðar). Þá verður grafist fyrir 

um hvaða skyldur þessi tengsl leggja á þjóðkirkjuna og hvaða kvaðir þau kunna að leggja á 

ríkisvaldið. Loks skal vikið að álitamáli sem margir glíma við um þessar mundir, þ.e. hvort 

núverandi tengsl ríkis og kirkju samræmist ákvæðum um trúfrelsi og banni við mismunun fólks 

vegna trúarskoðana (sbr. jafnræðisreglu 65. gr. stjskr.).2 

Tímabil það sem hér er skoðað kallast „löng 20. öld“. Litið er svo á að það hefjist með 

gildistöku stjórnarskrárinnar 1874 sem lagði grunn að þjóðkirkjuskipan í stað ríkisátrúnaðar áður. 

Vissulega tók nokkurn tíma að útfæra hina nýju skipan með lögum. Eigi að síður virðist eðlilegt að 

láta þá stefnumörkun sem í stjórnarskránni fólst marka tímamót í þessu efni. Þann 20. október 

2012 fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um frumvarp Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. 

Þá greiddu tæp 60 prósent þeirra sem þátt tóku atkvæði með að þjóðkirkjuákvæði yrði áfram að 

finna í stjórnarskránni.3 Aðeins var kosið um hvort þjóðkirkjuákvæði skyldi vera í stjórnarskránni 

eða ekki. Hins vegar var ekki spurt um óbreytt ákvæði. Þrátt fyrir það kaus stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd Alþingis að setja 62. gr. núgildandi stjórnarskrár  óbreytta í stað 19. gr. í frumvarpi 

Stjórnlagaráðs. Var þannig mætt þrýstingi frá helstu stjórnarstofnunum þjóðkirkjunnar. Af þessum 

sökum stefnir ekki í að „löngu 20. öldinni“ ljúki að þessu leyti með yfirstandandi endurskoðun á 

stjórnarkránni.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vef. „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. júní.“ <http://www.althingi.is/lagas/140a/1944033.html> 10. 
júní 2012. „Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 1997 nr. 78 26. 
2 Vef. „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“. 
3 Vef. „Þingsályktun um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til 
stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd.“ <http://www.althingi.is/altext/140/s/1407.html> 6. júní 2012. 
Vef. „Niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar lýst“ http://landskjor.is/landkjorstjorn/frettir-tilkynningar/nr/1104. 
mars 2013. 

 

 



193

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
	  

2	  
	  	  

Mögulegt er þó að líta svo á að „löngu 20. öldinni“ hafi lokið með gildistöku 

þjóðkirkjulaganna 1. jan. 1998 og að þau hafi lagt grunn að „nýrri þjóðkirkjuskipan“ sem 

einkennist af mun víðtækari sjálfsstjórn kirkjunnar en tíðkaðist áður. Þjóðkirkjulögin setja þó 

einkum ramma um það sem kalla má „innri kirkjuskipan“ sem kveður á um stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar og kemur fram í starfsreglum sem kirkjuþing setur þar sem ákvæðum 

þjóðkirkjulaganna sleppir.  

Þegar um „innri kirkjuskipanina“ er að ræða má skipta „löngu 20. öldinni“ í að minnsta 

kosti tvö afmörkuð skeið: 1874–1907 sem er mótunartími („innri“) þjóðkirkjuskipanarinnar og 

1907–1997 en á því skeiði var „kirkjuskipan 20. aldarinnar“ við lýði. Að því leyti má ræða um 

„stutta 20. öld“. Þess má geta að tímabilinu sem hófst með „nýju þjóðkirkjuskipaninni“ 1998 

hefði ekki þurft að ljúka með neikvæðu svari um þjóðkirkjuákvæði í fyrrnefndri 

þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem ákvæði þjóðkirkjulaganna um stjórn og starfshætti evangelísk-

lúthersku meirihlutakirkjunnar í landinu geta flest staðið áfram þrátt fyrir að „ytri kirkjuskipan“ 

landsins breytist. Þau gætu þá til dæmis gilt áfram á grundvelli kirkjuþingssamþykktar í stað þess 

að vera lög frá Alþingi. Um „innri kirkjuskipanina“ verður ekki fjallað frekar hér. 

Hér verður einkum byggt á rannsóknarverkefni sem undirritaður hefur stundað undanfarin 

ár og kynnt í fjölda greina og fyrirlestra og fjallar um þróun og merkingu trúmálabálks 

stjórnarskrárinnar frá því umræður um trúfrelsi hófust í landinu til 1995 er síðasta endurskoðun 

stjórnarskrárinnar fór fram. Þá voru ákvæði hennar um mannréttindi einkum til skoðunar þar á 

meðal trúfrelsisákvæðin.  

Bakgrunnur 

Umræður og jafnvel átök um tengsl ríkis og kirkju eru í raun sístæð fyrirbæri og öðluðust aukið 

vægi í 4. öld er kristni var fyrst leyfð og síðar gerð að ríkisátrúnaði í rómverska ríkinu. Umræðan 

fékk þó nýja vídd á síðari öldum með framkomu hins veraldlega ríkisvalds í kjölfar 

upplýsingarinnar og síðar hins lýðræðislega ríkisvalds á 19. og einkum 20. öld. Loks hefur 

sívaxandi einstaklingshyggja og fjölhyggja í samfélögum Vesturlanda á 20. öld og við upphaf 

þeirrar 21. gert þessa umræðu enn brýnni og margbrotnari en áður. Nú er spurt hvernig sérstökum 

tengslum eins trúfélags og veraldlegs lýðræðislegs ríkisvalds geti verið fyrir komið í 

fjölhyggjusamfélagi framtíðarinnar. Hér er einkum um þrjú álitaefni að ræða: Býr veraldlegt 

ríkisvald að hæfi (da. komeptens) til að setja lög sem kveða á um stjórn og starfshætti trúfélags 

(„innri kirkjuskipan“) í þeim mæli sem til að mynda núgildandi þjóðkirkjulög gera? Getur trúfélag 

sætt sig við þá skerðingu á sjálfræði (da. autonomi) og hugsanlega trúfrelsi sem í slíkri lagasetningu 
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felst? Og loks hvort slík tengsl ríkis og eins trúfélags séu möguleg í fjölhyggjusamfélagi án 

óhæfilegrar mismununar. 

Til einföldunar má benda á tvær mismunandi hefðir sem fylgt hefur verið í vestrænum 

ríkjum í þessu efni. Önnur kemur að breyttu breytanda fram t.d. í Bandaríkjunum og Frakklandi. 

Þessi hefð felst í aðgreiningu veraldlegra og trúar- eða kirkjulegra fyrirbæra og á takmörkuðu 

svigrúmi kirkjulegra fyrirbæra í hinu opinbera rými samfélagsins sem samkvæmt þessari hefð á í 

sem ríkustum mæli að vera veraldlegt (laïceté-hugmyndin). Samkvæmt þessari hefð felst trúfrelsi 

einkum í frelsi undan trúarlegum áreitum. Þessi hefð á rætur að rekja til amerísku og frönsku 

byltinganna. Í Frakklandi beindist byltingin gegn bæði ríki og kirkju sem samfléttuðum 

stofnunum. Margir af fyrstu innflytjendunum til Norður-Ameríku voru líka að flýja aðstæður þar 

sem samtvinnun þessara stofnana setti trúarlegum minnihlutahópum þröngar skorður. Hin hefðin 

er meðal annars við lýði í Bretlandi og á Norðurlöndum þar sem ríkisvaldið tengist eða hefur til 

skamms tíma tengst einu trúfélagi og þar sem trúarleg fyrirbæri eiga greiða leið að opinbera 

rýminu þótt þau tengist ekki öll ríkis- eða þjóðkirkjunni. Í þessum löndum er fyrst og fremst litið á 

trúfrelsi sem frelsi til að játa, tjá og iðka trú í einrúmi eða opinberlega með öðrum. Bretland býr 

sem kunnugt er að frjálslyndishefð sem í trúarréttarlegum efnum má rekja allt aftur til 17. aldar. 

Lýðræðisþróun á Norðurlöndum hófst á hinn bóginn með hægfara móti á 19. öld og leiddi til 

stigvaxandi frelsis í trúarefnum Hér á landi var slíku frelsi raunar fremur þrýst upp á landsmenn að 

dönsku frumkvæði en að þeir sæktust eftir því sjálfir. Af þeim sökum er skiljanlegt að þróun 

trúfrelsis og tengsla ríkis og kirkju hafi verið með öðrum hætti hér en til að mynda í Frakklandi.4 Á 

síðustu árum hefur þó gætt aukins þrýstings hér í þá veru að sækja í auknum mæli fyrirmyndir til 

hinnar „frönsku“ hefðar.5 

Hvað svo sem stefnumörkun í trúarréttarlegum efnum á komandi árum og áratugum kann 

að líða er ástæða til að ítreka að aðstæður í þessu efni ráðast að verulegu leyti af sögulegum 

aðstæðum og sögulegri þróun á hverjum stað og þá ekki síst lýðræðisþróuninni. Þá er og 

mikilvægt að hugað sé að hinum trúar- og kirkjulega þætti í rannsóknum á nútímavæðingu. 

Umræður um trúfrelsi, trúarlegt jafnræði, tengsl ríkis og trúfélags eða trúfélaga og svigrúms þeirra 

í opinberu rými eru allt mikilvægir þættir í henni. 

Hér á landi ber einnig að skoða þróun þjóðkirkjunnar sem hluta af þeirri þjóðbyggingu sem 

átti sér stað á 19. og 20. öld. Kirkjumálin voru einn þeirra málaflokka sem stjórnarskráin frá 1874 

áskyldi Íslendingum sjálfsforræði yfir.6 Það var því ekki hið danska alríki sem skyldi styðja íslensku 

þjóðkirkjuna og vernda heldur „hið opinbera“, landshöfðingi meðan landið var hluti alríkisins, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Jan Buruma, Att tämja gudarna. Om religion och demokrati (Stokkhólmi 2010), bls. 16, 49–50, 55–56. 
5 Njörður P. Njarðvík, Spegill þjóðar. Persónulegar hugleiðingar um íslenskt samfélag (Reykjavík 2010), bls. 110. 
6 Lovsamling for Island 21. bd. (Kaupmannahöfn 1889), bls. 2, 4, 733–734, 746. 
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ráðherra um daga konungsríkisins Íslands og loks íslenska ríkið, framkvæmda- og löggjafarvaldið 

auk forseta, eftir lýðveldisstofnunina. Löggjafarvaldi í kirkjumálum var háttað með sama hætti og í 

öðrum sérmálum. Landið hafði eigin löggjöf og konungur og Alþingi fóru með löggjafarvaldið í 

sameiningu. Fjárveitingarvald á sviði kirkjumála var og hið sama og í öðrum innlendum 

málaflokkum, sem og dómsvald að öðru leyti en í málum er áhrærðu skyldur presta eða 

embættisverk og heyrðu undir prófastsdóm, synodalrétt og loks hæstarétt. Lengi þurfti konunglega 

úrskurði, heimildir og undanþágur í ýmsum kirkjulegum málum líkt og á öðrum sviðum. Heimildir 

ráðherra til að taka stjórnvaldsákvarðanir rýmkuðust þó í áföngum. Vald til að veita kirkjuleg 

embætti fluttist í áföngum til íslenskra stjórnvalda. Biskupar voru lengst konungsskipaðir 

embættismenn eða þar til lög um biskupskosningar voru samþykkt 1921.7     

Um daga sjálfstæðisbaráttunnar var litið á kirkjuna sem þjóðlega stofnun sem skipti máli í 

þeirri þjóðbyggingu sem þá var hafin. Þetta kemur glöggt í ljós þegar fram komu tillögur um að 

leggja biskupsembættið niður eða sameina það stöðu forstöðumanns Prestaskólans.8 Við eitt slíkt 

tækifæri lagði Grímur Thomsen (1820–1896) skáld og alþingismaður til dæmis áherslu á að 

embættið væri „þétt vafið inn í sögu landsins“.9 Þá voru embætti vígslubiskupa stofnuð (1909) til 

að biskup landsins þyrfti ekki að sækja vígslu erlendis eða til Danmerkur eins og verið hafði.10 

Margir prestar voru og virkir í sjálfstæðisbaráttunni bæði sem þingmenn og á annan hátt.11 Loks 

beittu framámenn þjóðkirkjunnar sér í umræðunni um aðskilnaðinn frá Danmörku og stofnun 

lýðveldis strax og sambandslögin frá 1918 leyfðu samkvæmt þeirri túlkun sem festist í sessi eftir 

hernám beggja landanna í síðari heimsstyrjöldinni, það er að Íslendingar gætu einhliða slitið 

konungssambandinu. Studdu kirkjunnar menn þessa afstöðu með guðfræðilegum og trúarlegum 

rökum.12 Enn má benda á að eftir lok styrjaldarinnar var Sigurbjörn Einarsson (1911–2008) síðar 

biskup einn af forystumönnum þjóðvarnarhreyfingarinnar samtímis og hann beitti sér  fyrir 

kirkjulegri endurrreisn meðal annars í Skálholti. Í starfi hans fléttuðust saman veraldlegt og 

kirkjulegt uppbyggingarstarf sem borið var uppi af þjóðernis-rómantískri söguhyggju sem víðar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Jón Pétursson, Kirkjurjettur (Reykjavík 1890), bls. 32–34. Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjurjettur (Reykjavík 1912), bls. 
63–65, 96–100. Bjarni Sigurðsson, Geschichete und Gegenwartsgestalt des isländischen Kirchenrechts (Frankfurt am Main 1986), 
bls. 255–263, 299–314. 
8 Bjarni Sigurðsson, Geschichete und Gegenwartsgestalt, bls. 256–259. 
9 Alþingistíðindi 1881 II, d. 1078.  
10 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, Til móts við nútímann. Kristni á Íslandi IV. bd. Ritstjóri Hjalti 
Hugason (Reykjavík 2000), bls. 242–243. 
11 Pétur Pétursson, Church and Social Change. A Study of the Secularization Process in Iceland 1830–1930 (Helsingborg 1983), 
bls. 89–97. 
12 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 300–302. Einar Laxness, Íslandssaga s–ö (Reykjavík 1995), bls. 
38–41. 
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varð vart í samfélaginu um sama leyti og hefur raunar lögnum ráðið ferðinni í íslenskri 

þjóðmálaumræðu.13  

Trúmálabálkur stjórnarskrárinnar — upphaf og þróun 

Trúmálaákvæði stjórnarskrárinnar 1874 sem enn eru öll í gildi þó með áorðnum breytingum 

eru eins og við er að búast sótt til dönsku grundvallarlaganna frá 1849. 14  Í íslensku 

stjórnarskránni hafa þó öll ákvæði sem beinlínis lúta að trúmálum ætíð verið að finna í 

sérstökum kafla eða trúmálabálki aftarlega í stjórnarskránni. Í dönsku grundvallarlögunum var 

aftur á móti og er enn eftir breytingar síðast 1953 komið inn á kirkju- og trúmál á nokkrum 

stöðum. Í 4. (upphafl. 3.) gr. í fyrsta kafla sem að öðru leyti fjallar um stjórnskipanina er að 

finna kirkjuskipan fyrir ríkið. Í 6. gr. í öðrum kafla sem fjallar um konunginn er kveðið á um að 

hann skuli tilheyra evangelísk-lútherskri kirkju. Að öðru leyti voru og eru ákvæði um trúmál að 

finna í sjöunda kafla þar sem kveðið er á um trúfrelsi, sem og sagt að málefnum þjóðkirkjunnar 

skuli fyrir komið með sérstökum lögum og að lög skuli sett um starfsemi annarra trúfélaga. Í 

núgildandi stjórnarskrá frá 1953 eru þessi ákvæði í meginatriðum óbreytt. Greinarnar um 

sérstök lög um þjóðkirkjuna og önnur trúfélög hafa löngum verið nefndar „fyrirheitisgreinar“ 

þar sem þær kveða á um lagasetningu sem áður hafði ekki verið fyrir hendi. Ýmis lög hafa 

vissulega verið sett á þessu sviði en heildstæð löggjöf (sem væri ígildi þjóðkirkjulaganna hér) 

hefur aldrei verið tekin saman um málefni dönsku þjóðkirkjunnar og raunar löngum staðið 

deilur um hvort slíkt væri æskilegt eða ekki.15  

Í upphaflegri gerð var trúmálabálkur stjórnarskrárinnar með þessum hætti: 

 

45. grein. Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal hið 

opinbera að því leyti styðja hana og vernda.16 

46. grein. Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, 

sem bezt á við sannfæringu hvers eins, þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er 

gagnstætt góðu siðferði og alls herjar reglu. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Hjalti Hugason, „„Nýtt“ og „heilagt“ Skálholt. Hugmyndir Sigurbjörns Einarssonar um endurreisn staðarins eins og 
þær endurspeglast í Víðförla 1947–1954“. Ritröð Guðfræðistofnunar 30 (2010), bls. 51–84. 
14 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun trúmálabálks stjórnarskrárinnar 1874–1995.“ Glíman 8 
(2011), bls. 162–163. 
15 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 160–161. 
16 Hinn opinberi danski texti kirkjuskipanarinnar (45. gr.) hljóðaði svo og vék örlítið frá dönsku fyrirmyndinni (sjá 
skáletur): „Den evangelisk-lutherske Kirke er den islandske Folkekirke og understøttes og beskyttes som saadan af det 
Offentlige.“ Lovsamling for Island 21. bd., bls. 742. 
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47. grein. Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

fjelagsskyldu.17 

 

Vilji Íslendinga hafði ýmist staðið til að kirkjuskipanin væri í fyrsta kafla stjórnarskrárinnar 

eins og í dönsku grundvallarlögunum eða sætt sig við að hún væri aftar ásamt trúfrelsisákvæðum. 

Umfram allt vildu þeir þó að „fyrirheitisgrein“ um kirkjulöggjöf væri að finna í stjórnarskránni. 

Þar sem sá vilji náði ekki fram að ganga gaf íslenska stjórnarskráin ekkert fyrirheiti um að sett yrðu 

samstæð kirkjulög eða að kirkjunni yrði veitt sérstök „stjórnarskrá“ sem auka mundi sjálfstæði 

hennar gagnvart ríkisvaldinu. Hafa konungur og ráðuneyti hans ekki viljað ýta undir sams konar 

væntingar og flokkadrætti hér og greinin hafði valdið í Danmörku þar sem hún hafði þegar staðið 

óuppfyllt í aldarfjórðung og ekkert hillti undir efndir hennar.18 

Hér verður aðeins fengist við breytingar og inntak upphaflegrar 45. gr. stjórnarskrárinnar 

frá 1874.19 Þegar 1909 var lagt til á Alþingi að kirkjuskipaninni yrði breytt þannig að fella mætti 

hana úr gildi með lögum en áður þurfti venjuleg stjórnarskrárbreyting að koma til. Var 

niðurfellingin talin jafngilda aðskilnaði ríkis og kirkju sem þá var mikið til umræðu. Tveimur árum 

síðar (1911) var lagt til að þessu markmiði yrði náð með því að kirkjuskipaninni yrði slegið saman 

við hliðstæðu dönsku „fyrirheitisgreinarinnar“ um sérstök stjórnskipunarlög fyrir þjóðkirkjuna á 

þann hátt að fyrsta grein trúmálabálksins hljóðaði svo: „Fyrirkomulagi kirkjunnar gagnvart 

landsstjórn skal skipa með lögum.“20 1913 og aftur 1914 var svo lagt til að aftan við upphaflega 

kirkjuskipan (45. gr.) kæmi viðbótin: „Breyta má þessu með lögum.“21 Ákvæðið átti við um hvers 

konar breytingar á kirkjuskipaninni en ekki aðeins niðurfellingu hennar. Breyting af síðarnefnda 

taginu felur að minnsta kosti í sér skref í átt að aðskilnaði ríkis og kirkju. Gekk þessi breyting í 

gildi 1915.22 

Samkvæmt þessari breytingu var ekki gert ráð fyrir að breyting á kirkjuskipaninni þyrfti 

neinna sérstakra ráðstafana við umfram aðrar lagabreytingar. Líta má svo á að þessi tilhögun hafi 

veikt kirkjuskipanina að minnsta kosti tímabundið en breytingar á stjórnarskrá kröfðust þingrofs, 

nýrra kosninga og staðfestingar nýkjörins þings eins og enn er gert ráð fyrir.23  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Lovsamling for Island 21. bd., bls. 742.	  
18 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 164. 
19 Um þróun trúfrelsisgreinanna sjá Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 157–187. Um Inntak 
trúfrelsisgreinanna sjá Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Inntak og merking trúmálabálks stjórnarskrárinnar 
ásamt breytingartillögum“. Ritið 11 (2011), bls. 166–174. 
20 Alþingistíðindi (1911) A, d. 221. Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 170–171. 
21 Alþingistíðindi (1913) A, d. 1331. Alþingistíðindi (1914) A, d. 4. Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og 
þróun“, bls. 171. 
22 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 171, 174. 
23 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 171.   
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Þegar Ísland var viðurkennt fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku 1918 varð að 

breyta stjórnskipunarlögum landsins. Kirkjuskipan og trúfrelsisákvæði var áfram að finna í fimmta 

kafla hinnar nýju stjórnarskrár og voru þessir hlutar samhljóða upphaflegum trúmálabálki frá 1874 

með á orðnum breytingum frá 1915. Þó varð sú orðalagsbreyting að í 58. (upphafl. 45.) gr. var nú 

kveðið á um skyldu „ríkisvaldsins“ til að styðja og vernda þjóðkirkjuna en áður hafði staðið „hið 

opinbera“ og átti við landshöfðingja og síðan ráðherra eftir að heimastjórn komst á. Var þetta 

eðlileg afleiðing af breyttri stöðu landsins sem fullvalda ríkis.24  

Eina efnislega breytingin sem að trú- og kirkjumálum laut var að við 76. (núv. 79.) gr. sem 

fjallaði um stjórnarskrárbreytingar var bætt ákvæði um að yrði kirkjuskipan stjórnarskrárinnar 

(þáv. 58. gr.) breytt skyldi leggja lög þar að lútandi undir leynilega atkvæðagreiðslu allra 

kosningarbærra manna til samþykktar eða synjunar. Átti þar með að viðhafa sömu aðferð og ef 

sambandslögum Íslands og Danmerkur frá 1918 yrði breytt. Kirkjuskipanin hlaut með þessu 

nokkuð aukna festu miðað við það sem verið hafði frá 1915.25 Ákvæðið gerir engan áskilnað um 

kjörsókn eða aukinn meirihluta í þjóðaratkvæðagreiðslu um breytingar á kirkjuskipaninni. 

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands var staðfest á aukaþingi 1920. 26  Þar með hafði „ytri 

kirkjuskipan“ landsins fengið núverandi form. 

Nú er trúmálabálkur (sjötti kafli) stjórnarskrárinnar þannig: 

 

62. gr. Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið 

að því leyti styðja hana og vernda. 

Breyta má þessu með lögum. 

63. gr. Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu 

hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða 

allsherjarreglu. 

64. gr. Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

þegnskyldu. 

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi 

persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild að. 

Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands gjöld þau 

sem honum hefði ella borið að greiða til trúfélags síns. Breyta má þessu með 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 176–177. 
25 Alþingistíðindi (1919) A I, d. 778. Alþingistíðindi (1919) B, d. 1523. Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og 
þróun“, bls. 177. 
26 Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 177. 
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lögum.27    

79. gr. [2. mgr.] Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins samkvæmt 62. 

gr., og skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til 

samþykktar eða synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.28 

 

Inntak og merking kirkjuskipanarinnar 

Kirkjuskipan má annað tveggja túlka svo að henni sé ætlað að endurspegla trúarlegar aðstæður í 

viðkomandi samfélagi (lýsandi (da. deskriptivt) hlutverk) eða þannig að henni sé ætlað trúarpólitískt 

(da. normativt) hlutverk.29  

Það er viðtekin túlkun að kirkjuskipan dönsku grundvallarlaganna hafi verið ætlað að falla 

sem best að ríkjandi aðstæðum í trúarefnum í Danmörku er hún var sett, það er að vera algerlega 

lýsandi, en hún kvað á um að evangelísk-lútherska kirkjan væri þjóðkirkja þar í landi. Þar störfuðu 

þá vissulega önnur trúfélög en lútherska kirkjan. Þau náðu þó nær einvörðungu til fólks af 

erlendum uppruna og afkomenda þess og störfuðu auk þess á grundvelli sérstakra laga og 

konungsleyfa. Svipuðu máli gegndi raunar í kaupstöðum hér á landi frá 1786 þótt ekki mættu 

útlendingar hér stofna trúfélög.  

Svo kann að virðast sem sú staðreynd að í íslensku stjórnarskránni segir allt frá 1874 að 

evangelísk-lútherska kirkjan „skuli vera“ þjóðkirkja hér mæli gegn þeirri túlkun að íslensku 

kirkjuskipaninni hafi einnig verið ætlað að vera einvörðungu lýsandi. Líta má svo á að um 

einfaldan orðalagsmun sé að ræða þar sem fyrrgreint orðalag eða einfaldur framsöguháttur (er) var 

notað á víxl í þýðingum stjórnarskrártextans fyrir 1874. Þá var framsöguháttur notaður í hinum 

opinbera danska texta stjórnarskrárinnar (sjá nmgr. 16). Fyrirmælin um að lútherska kirkjan „skuli 

vera“ þjóðkirkja á Íslandi kunna þó að stafa af því að þar sem þeirri kirkju hafði af „eðlilegum“ 

ástæðum verið veitt staða þjóðkirkju með lýsandi kirkjuskipan í Danmörku hafi verið talið 

mikilvægt að sama fyrirkomulag gilti hér. En um þessar mundir litu Danir svo á að Ísland hefði 

sömu stöðu og amt í Danmörku. Ákvæðinu hefur þannig fyrst og fremst verið ætlað að efla 

einingu ríkisins og stuðla að jafnræði í trúarefnum í löndunum tveimur. Engin rök virðast aftur á 

móti fyrir því að stjórnarskrár- eða löggjafinn hafi nokkru sinni litið svo á að evangelísk-lútherska 

kirkjan ætti að vera þjóðkirkja hér á landi vegna þess að evangelísk-lúthersk trú væri talin „réttari“ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Þessu ávæði var breytt með lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum 2009. Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. 
Saga og þróun“, bls. 173. 
28 Vef. „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“. 

29 Hugtakið trúarpólitík er hér notað í þröngri merkingu og látið ná yfir stefnu sem mörkuð er út frá því sjónarhorni 
að ein trúarbrögð eða ein kirkjudeild sé öðrum réttri og beri sérstakur stuðningur ríkisvaldsins af þeim sökum. Einnig 
er mögulegt að nota hugtakið í hlutlausari merkingu. Nær það þá yfir alla opinbera stefnumörkun í trúarefnum, þ.e. 
setningu trúmálaréttar. Eftirfarandi túlkun er undirbyggð frekar í Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Inntak og 
merking“, bls. 161–165. 
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en önnur trú. Þvert á móti var bundinn endi á trúarpólitík af því tagi með stjórnarskránni þar sem 

hún innleiddi trúfrelsi. Lútherska kirkjan skyldi eftir gildistöku hennar aðeins njóta stuðnings og 

verndar hins opinbera og síðar ríkisvaldsins „að því leyti“ sem hún var þjóðkirkja, það er að segja 

rammi um trúarhefð þjóðarinnar. Fái þessi túlkun staðist hefur kirkjuskipan Íslands á 19. öld 

ráðist af almennu pólitísku ástandi, það er stöðu Íslands í alríkisheildinni, en ekki af trúarpólitískri 

stefnu. Því ber að líta svo á að íslenska kirkjuskipanin sé einvörðungu lýsandi eins og sú danska en 

ekki normativ. 

Með setningu stjórnarskrárinnar 1849 var þjóðkirkjuhugtakið í fyrsta skipti tekið upp í 

lagatexta en hafði verið nokkuð í umræðu fyrir þann tíma. Merking þess og túlkun getur verið af 

ýmsum toga. Margir telja það fyrst og fremst guðfræðilegs eðlis og byggja þeir almennt á 

kenningum þýska guðfræðingsins Fr. D. E. Schleiermachers (1768–1834) en hann gagnrýndi þá 

stjórnskipan kirkjunnar sem fól í sér annað tveggja miðstjórn biskupa eða miðstjórn ríkisvalds 

(fursta). Í stað slíks fyrirkomulags mælti hann með stjórnarformi sem byggðist á því að valdið 

kæmi frá söfnuðunum (þ.e. almenningi eða þjóðinni í samtoga samfélagi 19. aldar). Taldi hann 

kirkjustjórn er byggðist á kjörnu kirkjuþingi samræmast best evangelískum kirkjuskilningi. Á hinn 

bóginn varaði hann við hröðum aðskilnaði ríkis og kirkju er fælist í að æðsta stjórn kirkjunnar yrði 

í einni svipan færð úr höndum ríkisvaldsins til kirkjuþings. Með þessum hætti lagði Schleiermacher 

grunn að lýðræðislegri þjóðkirkjuskipan. Beggja vegna aldamótanna kynntust Íslendingar þó 

hugmyndum af þessu tagi víðar, til að mynda meðal landa sinna vestanhafs. 

Þjóðkirkjuskipan í anda Schleiermachers komst hvorki á í Danmörku né hér á landi á 19. 

öld. Ákvæði 3. (núv. 4.) gr. dönsku grundvallarlaganna sem skyldar ríkið til að styðja þjóðkirkjuna 

sýnir þó að menn hafa þegar um miðja 19. öld hugsað sér kirkjuna sem stofnun er væri 

aðgreinanleg frá ríkinu en ekki sem órofa hluta þess eins og raun hafði verið á fram að gildistöku 

stjórnarskrárinnar. „Fyrirheitisgreinin“ bendir og til að ætlunin hafi verið að auka sjálfsstjórn 

dönsku kirkjunnar á grundvelli sérstakra kirkjulaga. Þar sem slík lög hafa ekki verið sett í 

Danmörku má líta svo á að grundvallarlögin 1849 hafi aðeins komið á ríkiskirkjufyrirkomulagi 

sem sé eins konar millistig milli trúarlega skilgreinds ríkisvalds og eiginlegrar þjóðkirkju af því tagi 

sem starfar hér á grundvelli „nýju þjóðkirkjuskipanarinnar“ frá 1997. Slík skipan er enn við lýði í 

Danmörku þrátt fyrir að lýðræði í kirkjunni hafi verið aukið mikið á safnaða- eða grasrótar-„plani“ 

með ýmsum sérlögum meðal annars um sóknarnefndir, leysingu sóknarbands, kjörsöfnuði og 

fleira en líta má á slík lög sem óbeina uppfyllingu „fyrirheitisgreinarinnar“. 

Líta má svo á að allt frá lokum 19. aldar og einkum upphafsárum þeirrar 20. hafi staðið 

yfir barátta um að koma á þjóðkirkju af fyrrgreindu tagi hér á landi — að vísu með löngum hléum 

— uns það tókst með þjóðkirkjulögunum frá 1997. Þau valda því að hér á landi ríkir í 
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grundvallaratriðum annars konar skipan en í Danmörku: Þjóðkirkjan er „sjálfstætt trúfélag“ og 

persóna að lögum sem fer með víðtæka stjórn í bæði ytri og innri málum sínum innan lögmæltra 

marka. Líta má því svo á að hér ríki eiginlegt þjóðkirkjufyrirkomulag sem víkur í veigamiklum 

atriðum frá dönsku ríkiskirkjuskipaninni. Þó er lýðræði og umfram allt sveigjanleiki á safnaða-

„planinu“ vissulega ekki eins mikið hér og í Danmörku.  

Annað merkingarsvið í þjóðkirkjuhugtakinu er meirihlutakirkja. Er það mikilvægt við 

túlkun á stjórnarskrárákvæðum sem um fyrirbærið fjalla og samræmist sú merking vel þeim 

hugmyndum sem búa að baki „lýsandi“ kirkjuskipan sem felur það eitt í sér að sú kirkja sem 

meirihluti þjóðar kýs að tilheyra skuli njóta sérstöðu að lögum og jafnvel í stjórnarskrá 

einvörðungu vegna þessarar stöðu sinnar meðal þjóðarinnar. Er þá litið svo á að viðkomandi 

kirkja muni missa þessa formlegu sérstöðu ef meirihluti þjóðarinnar yfirgefur hana. Til þess þarf 

þó stjórnarskrárbreytingu Lýsandi kirkjuskipan af þessu tagi tengist á engan hátt 

játningargrundvelli eða kenningum meirihlutakirkjunnar enda fæli slík tenging í sér mismunun án 

málefnalegra ástæðna. Þessi merking þjóðkirkjuhugtaksins skiptir miklu máli við túlkun á bæði 

íslensku og dönsku kirkjuskipaninni.  

 

Skyldur ríkis og kirkju 

Kirkjuskipanin skyldar þjóðkirkjuna til að játa og boða trú á grundvelli Postullegu 

trúarjátningarinnar, Níkeujátningarinnar, Aþanasíusarjátningarinnar, hinnar óbreyttu 

Ágsborgarjátningar frá 1530 og Fræða Lúters hinna minni auk Ritningarinnar.30 Einnig bindur 

kirkjuskipanin hendur ríkisvaldins þegar um kirkjulega löggjöf er að ræða að því leyti að það 

verður að virða þennan játningargrunn kirkjunnar. Þessi binding nær þó ekki út fyrir sérlög þau 

sem um þjóðkirkjuna gilda hverju sinni (nú þjóðkirkjulögin). 

Af því sem hér hefur verið sagt er ljóst að þjóðkirkjan býr ekki við trúfrelsi heldur ber 

henni að vera evangelísk-lúthersk í fyrrgreindri merkingu og hlýtur að glata stjórnarskrárvarinni 

sérstöðu sinni ef hún víkur frá þeim játningargrunni. Þá er jafnframt ljóst að önnur kirkja en sú 

lútherska getur ekki tekið yfir lögformlega stöðu sem þjóðkirkja jafnvel þótt viðkomandi kirkja 

væri orðin meirihlutakirkja nema stjórnarskrárákvæðinu yrði breytt í þá veru. 

Stjórnarskráin bindur á hinn bóginn ekki hendur ríkisvaldsins almennt eða veldur því að 

því beri að vera lútherskt í einhverjum skilningi þrátt fyrir að því sé skylt að styðja og vernda 

ákveðna lútherska kirkju (það er meirihlutakirkjuna í landinu en ekki aðra lútherska söfnuði). 

Aldrei hefur verið áskilið að forseti lýðveldisins væri skyldur til að tilheyra þjóðkirkjunni eða vera 

lútherskur þótt hann sé æðsti yfirmaður kirkjunnar. Aldrei hefur heldur verið tilskilið með lögum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Eftirfarandi túlkun er byggð á Hjalti Hugason: „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Inntak og merking“, bls. 156–161.  
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að kirkjumálaráðherra tilheyrði þjóðkirkjunni né hefur kirkjuskipanin haft nein áhrif á 

stjórnskipanina. Íslenska lýðveldið er því ekki og hefur aldrei verið trúarlega skilgreint. 

Löggjafanum er látið eftir að ákveða í hverju sá stuðningur og sú vernd séu fólgin sem 

ríkisvaldinu er skylt að veita þjóðkirkjunni. Hefur verið litið svo á að stuðningurinn komi einkum 

fram í því að ríkið veiti fé á fjárlögum til þjóðkirkjunnar. Einnig kemur óbeinn fjárhagsstuðningur 

fram í því að ríkið innheimtir sóknargjöld fyrir þjóðkirkjuna en sama fyrirkomulag gildir um önnur 

skráð trúfélög. Ennfremur er stuðningur talinn koma fram í að menntun presta og djákna fer fram 

við Háskóla Íslands, að biskup Íslands, vígslubiskupar, prófastar og prestar þjóðkirkjunnar teljast 

til embættismanna ríkisins, sem og að kristin fræði eru kennd í skyldunámsskólum. Þá er bent á að 

almannafriður er boðinn á helgidögum þjóðkirkjunnar (og þar með annarra kristinna trúfélaga). 

Ennfremur má benda á að í 122. grein almennra hegningarlaga er að finna sérstakt ákvæði sem 

bannar truflun á opinberri guðsþjónustu og öðrum kirkjuathöfnum og svipað ákvæði er að finna í 

lögum um helgidagafrið. Þá verndar 125. grein hegningarlaga þjóðkirkjuna og önnur trúfélög gegn 

því að dregið sé dár að kenningu þeirra eða trúariðkun (bann við „guðlasti“). Loks veitir 233. 

grein sérstaka refsivernd gegn ofsóknum vegna trúarbragða, litarháttar, kynþáttar og kynhneigðar. 

Öll þessi vernd verður þó tæpast leidd af kirkjuskipaninni og kemur að sumu leyti öllum 

trúfélögum til góða. Það fyrirkomulag að ríkið launar biskup Íslands, vígslubiskupa, ákveðinn 

fjölda presta og starfsmanna á Biskupsstofu er heldur ekki stuðningur í skilningi stjórnarskrárinnar 

þar sem það byggir á samningi milli ríkis og þjóðkirkju um endurgjald fyrir jarðeignir sem 

þjóðkirkjan afhenti ríkinu til umráða og loks eignar á 20. öld. Þessi hluti fjárhagstengsla ríkis og 

þjóðkirkju er með öðrum orðum ekki afleiðing af þjóðkirkjuskipaninni heldur stafa þau af tilfærslu 

á eignarhaldi og eignarrétti á kirkjujörðum á nýliðinni öld. 

Sumt af því sem hér hefur verið talið til stuðnings ríkisvaldsins við þjóðkirkjuna á 

grundvelli kirkjuskipanarinnar má einnig rökstyðja með tilliti til sögulegra ástæðna, ríkjandi 

menningarhefðar eða þeirrar staðreyndar að meirihluti þjóðarinnar lítur á þjóðkirkjuna sem „sína“ 

kirkju í einhverri merkingu. Helgidagafriðinn og kennslu í kristnum fræðum má til dæmis styðja 

slíkum almennum rökum. Þá má færa akademísk rök fyrir guðfræðiiðkun við ríkisháskóla þótt 

öðrum þræði sé um kirkjulega starfsmenntun að ræða. Mikilvægt er þó að mögulegt sé að stunda 

fullgilt guðfræðinám án starfsþjálfunar eða tengsla við kirkjustarf. Þá þarf að huga að því í hvaða 

mæli eðlilegt sé að þjóðkirkjan kosti starfsmenntunina. Fyrir skömmu (2007) var gerður 

samstarfssamningur milli Guðfræðideildar (síðar Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar) Háskóla 

Íslands og þjóðkirkjunnar um starfsþjálfun, kennslu í kennimannlegum fræðum (helgisiðafræðum 

en síðar sálgæslu) og símenntun presta og djákna sem þjóðkirkjan fjármagnar en deildin ábyrgist 

faglega og annast að minnsta kosti að hluta. 
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Varðandi kennslu í kristnum fræðum ber að hafa í huga að í mannréttindasáttmálum sem 

Ísland á aðild að er kveðið á um frumlægan uppeldisrétt foreldra eða forráðamanna sem felst í því 

að þeir eiga rétt á að menntun, fræðsla og trúarleg og siðferðileg mótun barna í þeirra umsjá sé í 

samræmi við trú eða lífsskoðanir þeirra sjálfra. Vegna þess er ekki heimilt að skylda börn til að 

taka þátt í kennslu í kristnum fræðum ef trúarsannfæring foreldranna er önnur. Færa má rök að 

því að sáttmálarnir undanþiggi nemendur ekki fræðslu um kristna trú og eftir atvikum önnur 

trúarbrögð sem menningarleg og félagsleg fyrirbæri. Sé litið svo á þarf að tryggja að fræðslan 

skarist ekki við eiginlega trúfræðslu eða trúariðkun og/eða setja ákvæði um greiðar undanþágur frá 

slíkri kennslu. 

Með kirkjuskipaninni eru þjóðkirkjunni tvímælalaust veitt forréttindi umfram önnur 

trúfélög. Sökum þessa er ekki jafnræði með trúfélögum í landinu þrátt fyrir trúfrelsið. Er 

misræmið réttlætt með að mikill meirihluti þjóðarinnar tilheyri þjóðkirkjunni, hún gegni 

fjölþættum samfélagslegum og menningarlegum hlutverkum sem önnur trúfélög hafi ekki axlað í 

sama mæli, þjónusta hennar standi öllum til boða óháð búsetu, kirkjuaðild og trú, sem og að hún 

eigi lengri samfellda sögu með þjóðinni en önnur trúfélög. Hefur mismunun trúfélaga af þessum 

ástæðum ekki verið talin án ástæðu og þar með ekki andstæð lögum. Ljóst er hins vegar að 

stjórnarskráin heimilar ekki mismunun milli trúfélaga án málefnalegra ástæðna eða mismunun — 

jákvæða eða neikvæða — milli einstaklinga sem rekja má til trúarskoðana þeirra eða trúariðkunar 

(sbr. 65. grein). Kirkjuskipanin kemur enda ekki í veg fyrir að ríkisvaldið veiti öðrum trúfélögum 

sama eða sambærilegan styrk og vernd og þjóðkirkjunni standi pólitískur vilji til þess. Trúarleg 

mismunun er því ekki óhjákvæmileg afleiðing þjóðkirkjuskipanar af því tagi sem hér er. Þess skal 

að lokum getið að þrátt fyrir aukna fjölhyggju hafa þær alþjóðastofnanir sem um tilvist þjóðkirkna 

hafa fjallað ekki talið slíkt fyrirkomulag í sjálfu sér andstætt trúfrelsisákvæðum. Í lýðræðisríkjum 

nútímans skiptir þó máli hvernig slíkt fyrirkomulag er framkvæmt og hversu mikil forréttindi það 

tryggir einni kirkju eða trúfélagi. 

 

Breytingartillaga 

Í upphafi var vakið máls á því að tengsl ríkis og kirkju séu sístætt álitamál sem taka verði afstöðu 

til út frá hæfi veraldlegs ríkisvalds til að setja trúfélagi lög um stjórn þess og starfshætti og skyldu 

ríkisvaldsins til að gæta jafnræðis í trúarefnum í fjölhyggjusamfélögum nútímans, sem og nauðsyn 

trúfélaga á sjálfræði gagnvart hinu veraldlega ríkisvaldi. Því er ekki óeðlilegt að litið sé svo á að 

ástæða sé til að endurskoða trúmálabálk stjórnarskrárinnar líkt og til dæmis er gert í frumvarpi 

Stjórnlagaráðs.  Við breytingar á trúmálabálkinum virðast eðlileg markmið vera að 1) tryggja 

jafnræði fólks óháð trúar- og lífsskoðunum, 2) tryggja rétt fólks til að tjá trúar- og lífsskoðanir 
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sínar og iðka þær í einrúmi eða með öðrum, 3) tryggja rétt fólks til að hafna slíkum skoðunum og 

4) jafna stöðu trúfélaga eftir því sem eðlilegt má telja með tilliti til stöðu þeirra í samfélaginu sem 

og jafna stöðu trú- og lífsskoðunarfélaga.31  

Í anda þessara markmiða hefur undirritaður lagt til að 62.–64. gr. og eftir atvikum 2. mg. 

79. gr. stjórnarskrárinnar verði sameinaðar. Þá er lagt til að hin sameinaða grein verði færð yfir í 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar en engin efnisleg rök mæla með staðsetningu 

trúfrelsisákvæða í sérstökum kafla. Virðist eðlilegt að endurskoðuð trúfrelsisgrein komi á eftir 

greinum sem fjalla um almennt skoðana-, tjáningar- og félagafrelsi (það er eftir núv. 74. gr.). Þar 

með er því lagt til að byggt verði á grunni núgildandi trúfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar enda var 

orðalag þeirra í veigamiklum atriðum fært til nútímahorfs í lok 20. aldar. Þó skal mælt með að 

gengið sé afdráttarlausar út frá rétti einstaklinga en nú er gert. Þá er lagt til að vikið sé að stöðu 

þjóðkirkjunnar eftir að réttur allra trú- og lífsskoðunarfélaga hefur verið tryggður. Hin 

endurskoðaða grein gæti hljóðað á eftirfarandi hátt: 

 

Allir eiga rétt á að iðka trú eða lífsskoðun í samræmi við sannfæringu sína og að 

stofna um það félög. Öllum er frjálst að standa utan slíkra félaga. Enginn má skorast 

undan almennri þegnskyldu vegna trúar eða lífsskoðana. Enginn er skyldur til að 

greiða persónuleg gjöld til trú- eða lífsskoðunarfélags sem hann á ekki aðild að.  

  Ríkisvaldið skal styðja og vernda öll skráð trú- og lífsskoðunarfélög. 

Evangelíska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Breyta má þessu með lögum. Slík 

lög skal bera undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar í leynilegri 

atkvæðagreiðslu. 

 

Hinu breytta trúfrelsisákvæði er ætlað að taka af tvímæli um skoðana-, tjáningar- og 

félagafrelsi á hinu trúarlega sviði og að tryggja jöfnuð milli trúar og veraldlegra lífsskoðana. Þá er 

því ætlað að standa vörð um rétt þeirra sem standa vilja utan allra trúfélaga og trúariðkunar. Um 

leið og þetta er gert byggir það á þeirri hefð sem hér hefur verið við lýði frá setningu 

stjórnarskrárinnar frá 1874. 

Á það skal að lokum bent að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar 20. október 2012 og 

viðbrögð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis við þeim leiða til þess að „löngu 20. öldinni“ 

er enn ekki lokið hér á landi hvað „ytri kirkjuskipan“ landsins áhrærir. Trúmálaréttur sem hæfir 21. 

öldinni er því enn óritaður hér á landi að því leyti.  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Breytingartillaga þessi er frekar skýrð og rökstudd í Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Saga og þróun“, bls. 
183–187. Hjalti Hugason, „Þjóðkirkja og trúfrelsi. Inntak og merking“, bls. 174–180. 
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Amtmaður og Íslands fátæklingar. Samfélagssýn í skjalasöfnum 

Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771 og síðari 1785–1787 

Hrefna Róbertsdóttir 

 

 

Í Þjóðskjalasafni Íslands eru varðveitt skjalasöfn hinna svokölluðu Landsnefnda á 18. öld. Hin 

fyrri starfaði á árunum 1770–1771. Hin síðari var sett á laggirnar árið 1785 og starfaði í tvö ár, en 

var ekki formlega lögð niður fyrr en 1794. Landsnefndirnar tvær höfðu svipað hlutverk og fékk 

sú fyrri ítarlegt erindisbréf. Hinni síðari var falið að halda áfram með ýmis mál sem ekki höfðu 

verið til lykta leidd af hinni fyrri, að viðbættum fleiri málum. 1  Skjalasöfn þessi eru mjög 

umfangsmikil, um 9000 handritaðar síður og spanna afar fjölbreytt efni um samfélag, viðhorf og 

áætlanir um aðgerðir á síðasta þriðjungi 18. aldar. 2  Landnefndin fyrri safnaði bréfum og 

greinargerðum frá Íslendingum um allt á milli himins og jarðar á meðan sú síðari starfaði meira að 

ákveðnum málaflokkum og er stórt safn til af fundargerðum og álitsgerðum frá henni.3 Segja má 

að hér hafi starfað rannsóknarnefndir í aldarfjórðung og skjöl þeirra eru mikilvægur spegill á 

samfélagið á Íslandi á síðasta þriðjungi 18. aldar.  

Skjalasafnið er að stórum hluta skrifað á dönsku, enda bréfin og greinargerðirnar ætlaðar 

embættismönnum og konungi í Danmörku. En þó eru mörg bréf frá almenningi á íslensku. Mörg 

þeirra eru þó einnig til í dönskum þýðingum og hafa líklega verið þýdd jafnóðum og þau bárust. Í 

Þjóðskjalasafni er verið að vinna að uppskriftum á skjölum Landsnefndarinnar fyrri með útgáfu 

að markmiði. Útgáfa á uppskriftum þeirra og ljósmyndum af frumskjölunum mun breyta aðgengi 

að þeim til muna. Gögnin eru náma fyrir alla þá sem hafa áhuga á 18. aldar samfélaginu á Íslandi 

og mikilvæg viðbót við skjöl úr stjórnsýslunni og aðrar heimildir eins og manntöl og 

búnaðarskýrslur sem til eru frá þeirri öld. Hér birtist hin persónulega hlið, upplifun og skoðanir 

landsmanna sjálfra, margra hverra sem að öðru jöfnu settu ekki skoðanir sínar á blað. 
                                                
1 Lovsamling for Island. III. 1749–1772. Samlet og udgivet af Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson 
(Kjöbenhavn 1854), bls. 639–640 (Commissorium til den islandske Landcommission. 
Christiansborg 20/3 1770); bls. 641–642 (Kongelig Resolution ang. den islandske Landcommission. Christiansborg 
27/3 1770); bls. 665–677 (Instruction for den islandske Landcommission. Christiansborg 22/5 1770). – Lovsamling for 
Island. V. 1784–1791. Samlet og udgivet af Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson (Kjöbenhavn 1855), bls. 118–120 
(Kongelig Resolution ang. Nedsættelse af en Commission om Islands almindelige Væsen. Christiansborg 2/2 1785); 
bls. 124–127 (Commissorium for Grev Schimmelmann m.fl. ang. Undersögelse af Islands almindelige Væsen. 
Christiansborg 16/2 1785).  
2 Sjá almennt um starfsemi beggja Landsnefndanna:  Lýður Björnsson, „18. öldin“. Saga Íslands. VIII. 
Ritstj. Sigurður Líndal og Magnús Lyngdal Magnússon (Reykjavík 2006), bls. 178–183, 228–231.  
3 Frumgögn Landsnefndanna eru varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands. Skjalasafn 
 Landsnefndarinnar fyrri: ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771. D3/1–D3/8 (eldri  
skráningarnúmer eru Rtk. 18.1–18.8 og Ds. 222–227). Landsnefndin sendi stiftamtmanni hluta af  
skjölum sínum í afriti og eru þau gögn varðveitt í skjalasafni stiftamtmanns: ÞÍ. Stiftamt. III. 199– 
202. – Skjalasafn Landsnefndarinnar síðari: ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar síðari 1785–1794.  
D4/1–11 (eldri skráningarnúmer eru Ds. 572–579).  
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Nokkrir fræðimenn hafa nýtt sér gögn Landsnefndanna í skrifum um 18. öldina. Þau hafa til 

dæmis verið notuð sem heimildir um viðhorf til einstakra málefna, um ýmis þjóðfélagsmál og um 

samanburð milli hópa og landshluta. Ljóst er að það eru þó enn gríðarlega miklir ónýttir 

möguleikar í tengslum við landsnefndarskjölin og hvað þau geta sagt um samfélagið á Íslandi 

undir lok 18. aldar. Hér verður fyrst litið til dæma sem varpa ljósi á þessi skrif landsmanna frá 

mismunandi þjóðfélagshópum. Annars vegar er rýnt í skrif amtmannsins sem fékk beiðnir um að 

svara nefndinni um ákveðin málefni. Hins vegar verður gluggað í bréf frá fátækum íbúum 

landsins sem sendu lýsingar á aðstæðum sínum, en hvernig þau bréf eru tilkomin er þó erfitt að 

segja til um. 

 

Amtmaður 

Ólafur Stefánsson varð amtmaður árið 1766, þegar tengdafaðir hans Magnús Gíslason amtmaður 

féll frá. Hann var áður bókari Innréttinganna og varalögmaður, aðstoðarmaður amtmanns og átti 

síðar eftir að verða stiftamtmaður.4 Samhliða því sem Landsnefndin fyrri var skipuð árið 1770 til 

að gera rannsókn á högum Íslands, var ákveðið að stiftamtmaður hefði frá þeim tíma fasta búsetu 

á landinu og við það varð Ólafur amtmaður norðan og austan í stað þess að sinna öllu landinu.5 

 Ólafur fékk eins og aðrir embættismenn margar spurningar frá landsnefndarmönnum sem 

honum var ætlað að svara.6 Hann svaraði þeim skilmerkilega og skrifaði álitsgerð sem dagsett er 

20. mars 1771.7 Hann sagði skoðun sína á högum landsins í fortíð, samtíð og framtíð. Jafnframt 

því sem áhugaverð sögusýn kemur fram um ókyrrð og bágborið ástand á miðöldum samanborið 

við hans eigin tíma, fjallar Ólafur um viðreisnarhugmyndir samtímamanna í ljósi reynslu sinnar og 

hvað hann telur að muni nýtast landinu til framtíðar. 

Góð lög nefndi hann fyrst alls, bæði þörfina á heildarlöggjöf fyrir landið sem og fyrir nýja 

lögreglutilskipun, sem öllu fremur mætti nefna landsagatilskipun.8 Sú síðarnefnda ætti að innhalda 

                                                
4 Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940. IV. Tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík 
1951), bls. 81–82 (Ólafur Stefánsson stiftamtmaður, 1731–1812).  
5 Lovsamling for Island. III, bls. 654–658 (Forordning ang. den islandske Landcommission, Amts 
Inddelingen m.v. Christiansborg 15/5 1770); bls. 677–678 (Kongelig Resolution ang. Islandske 
Expeditioner, samt Stiftbefalingsmanden og Landcommissionen. Frederiksberg 22/5 1770). 
6 Erindisbréf Landsnefndarinnar gerði ráð fyrir 14 tölusettum málefnum sem hún ætti að kanna á Íslandi,  
auk þess sem fleiri atriði voru gerð að umtalsefni. Auk þess hafa sérstök bréf nefndarinnar til Ólafs sem  
amtmanns verið birt, sjá: Landsnefndin 1770–1771. I. Bréf frá nefndinni og álitsgerðir embættismanna. Sögurit  
XXIX. Bergsteinn Jónsson sá um útg. (Reykjavík 1958), bls. 25–26, 28–32.  
7 Jón Sigurðsson hefur nýlega gert grein fyrir skrifum Ólafs í heild til Landsnefndarinnar fyrri í riti um  
hugmyndir hans. Sjá: Jón Sigurðsson, Mikilhæfur höfðingi. Ólafur Stefánsson Stephensen stiftamtmaður og hugmyndir  
hans (Reykjavík 2011), bls. 62–68. 
8 Á dönsku er talað um politi-forordning og byggir hugtakið á þýskri fyrirmynd, Polizeiverordnung. Sjá t.d.: Inger Dübeck,  
„„Alt hvis Politien egentlig vedkommer...“. Forholdet mellem Danske Lov og den såkaldte politiordning“.  Med lov  
skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger. Udg. Ditlev Tamm (U. st. 1989), bls. 227–236. Hugtakið hefur oft  
verið þýtt með lögreglutilskipun, en í raun er hugtakið heldur víðara og tekur til fleiri þátta en lögreglutilskipanir gera.  
Helgi Skúli Kjartansson hefur lagt til að notað verði hugtakið landsagatilskipun, til mótvægis við húsagatilskipun átjándu  
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nauðsynlegar reglur fyrir heimilin, skyldur foreldra og barna, réttindi húsbænda yfir þjónustufólki 

sínu og hlýðni þeirra við húsbændur, sem og laun vinnufólks og uppihald. Það þyrfti einnig 

skynsamlegar viðmiðunarreglur um framfærslu fátækra, reglur um letingja og hæfilegar refsingar 

fyrir þá sem ekki sinntu sínu og væru landinu til skaða. Auk alls þessa þyrfti að koma reglu á 

máldagabækur kirkna og eignabréf jarða, bæta menntun, minnka brennivínsinnflutning, efla 

jarðabætur og taka eyðijarðir í byggð. Hann vildi einnig efla fiskveiðar, taka upp sundíþrótt og 

skíðagöngu, efla Innréttingarnar, stöðva fjársýkina, taka upp saltvinnslu, bæta 

verslunarfyrirkomulag og koma upp vopnaburði nálægt höfnum landsins. Að lokum fjallaði hann 

um skatta og gjöld og hlutverk hjáleigumanna í fiskveiðum.9  

 Sýn Ólafs á hlutverk hjáleigumanna er áhugaverð með hliðsjón af því sem kom fram í 

bréfum frá fátæklingum landsins til Landsnefndarinnar fyrri. Hann er með skrifum sínum að fjalla 

um þá spurningu hvort sé æskilegra fyrir landið að hjáleigumenn rói á eigin bátum til veiða eða rói 

á bátum landeigenda. Hann er hér m.a. að bregðast við skrifum Guðmundar Runólfssonar 

sýslumanns sem taldi, einn embættismanna, að hjáleigumenn ættu að fá að róa á eigin bátum.10  

Ólafur sá fyrir sér að búskaparkerfi landsins myndi fara afar illa út úr því ef 

hjáleigumönnum yrði leyft að róa á eigin bátum og þar með sleppa við þá kvöð að róa fyrir 

landeiganda eða gjalda mannslán ella. Hann rökstuddi mál sitt í 11 liðum. Hvorki biskupsstólar, 

umboðsmenn konungseigna, embættismenn, sýslumenn, prestar né almennir landeigendur hefðu 

efni á því að missa þær tekjur sem kæmu inn af vinnu hjáleigumanna. Ef því yrði breytt, myndi 

það leiða til skjótrar eyðileggingar jarða. Enginn jarðeigandi myndi láta hvarfla að sér að taka á sig 

að bera ábyrgð á jarðarafgjaldi ef hann gæti ekki nýtt vinnu hjáleigumanna, hvað þá að bera 

ábyrgð á greiðslu tíundar, gjaftolls, lögmannstolls, leigukúgilda og annarra afgjalda. Og Ólafur 

spyr í framhaldi af þessu hvort það geti virkilega verið réttmæt skoðun hjá sýslumanninum 

Guðmundi Runólfssyni að líta svo á að „at alle skal være lige rige i et Land, eller at det sletteste 

Folks Interesse skal befordres frem for de dueligste og beste Bönders.“ 11  Þetta myndi 

                                                                                                                                                   
aldarinnar (tölvupóstur til höfundar dags. 23/7 2012). Fer vel á því þar sem þessar tilskipanir kölluðust á. Þegar  
tilraunir voru gerðar með að setja almenna landsagatilskipun, voru ákvæði um húsaga þar meðtalin.  
9 Svör Ólafs Stefánssonar hafa verið birt á prenti í: Landsnefndin 1770–1771. I, bls. 168–287 (Lit II 20/3 1771 Lit. Q  
10/2 1771, Lit. Z 1-2 23/2 1771, Lit. LL 6/4 1771, Lit. RR án dags. auk Pro Memoria 17/4 1771). Sjá einnig: Skjöl  
Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771, D3/3–D3/4. Hluti af Lit. Q hefur ekki verið prentað.  
10 Ólafur vísar hér til viðhorfa Guðmundar Runólfssonar sýslumanns. Sjá einnig bréf Guðmundar sjálfs til  
Landsnefndarinnar fyrri: Landsnefndin 1770–1771. II. Bréf frá nefndinni og svör sýslumanna. Bergsteinn Jónsson sá um útg.  
Sögurit XXIX (Reykjavík 1961), bls. 89–90. (Underdanig giensvar paa Velædle og Velbyrdige Herrers Land  
Commissariers, Deres Trende Pro Memorier til Samtlige Sysselmændene næst afvigte Aar. Lit. Ii 2. 12/6 1771).  
Bergsteinn Jónsson bendir á í formála (bls. 49) að skrifum Guðmundar, að hann hafi skorið sig úr hópi annarra  
sýslumanna, m.a. vegna þess að hann var af meira alþýðufólki kominn en flestir hinna og það megi glöggt sjá af  
viðhorfum hans.  
11 Landsnefndin 1770–1771. I, bls. 268.  
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óhjákvæmilega leiða til landauðnar nema á örfáum stöðum; jarðir leggjast í eyði og engir verða til 

að manna bátana.12  

Íslands fátæklingar  

Eins og gefur að skilja voru „Íslands fátæklingar“ og „Íslands vesalingar“13, sem einnig komu 

saman bréfum til að senda Landsnefndinni fyrri, ekki á sama máli og amtmaðurinn um kjör 

almennings. Þeir töldu miklar álögur standa lífsbjörg sinni fyrir þrifum, ekki hvað síst eftir að 

fjárpestin reið yfir landið. Þeir röktu raunir sínar og armæðu fyrir nefndarmönnum og hvað þeir 

vildu fá aðstoð konungs við að færa til betri vegar. Hverjir beinlínis skrifuðu bréfin er hins vegar 

óljóst. Af skriftinni að dæma eru vanir menn á ferð og því að öllum líkindum eitthvað lærðir 

menn, en bréfin þrjú sem fjallað verður um hér eru hvert með sinni hendi. Ekki er við því að 

búast að alþýða manna hafi haft skriftarþekkingu á sínu valdi til að ganga frá bréfunum og því 

hugsanlegt að einhverjir þeim hliðhollir, hugsanlega prestur eða bóndi, hafi haldið um pennann.  

Eitt bréfið er bæði ódagsett og óundirritað og er líklega skrifað á Norðurlandi, jafnvel í 

Húnavatnssýslu.14 Segir svo í bréfinu um þá sem kúgaðir eru:  

 

Vegna þessa ásigkomulags, að þeir eru svo mjög undirþrykktir með margskonar tollum og 

tekjum, bæði yfirvalda, verdsligra jafnvel geistlegra, sömuleiðis embættismanna og 

ríkisalmúga, þá gefum vér yðar háeðlagöfugheitum til kynna þessa eftirfylgjandi pósta.15  

 

Þeir gera grein fyrir álögum á sér í mörgum liðum, og eru þær margar hinar sömu og 

amtmaðurinn taldi yfirstéttina með engu móti getað verið án, sjálfri sér til uppihalds. Meðal þess 

sem krafist er, er að gjaftollur sem greiddur sé til sýslumanna verði afnuminn, sem og þeir tveir 

fiskar sem sýslumaður Snæfellsnessýslu taki af öllum útróðramönnum sem koma utan sýslu. Á 

þeim svæðum sem fjárpestin hefur riðið yfir óska þeir eftir að ljóstollur verði minnkaður og hann 

verði ekki meiri en svo að hann nægi til að lýsa kirkjurnar, en prestar og prófastar innheimti 

ljóstoll ótæpilega. Þeir vilja láta afnema heytollinn með öllu sem og dagsverk sem goldin séu 

                                                
12 Um 15 árum síðar, 1785, bauð Ólafur landsetum sínum að rýmka reglur um sjóróðra og að þeim væri þar gefinn  
möguleiki á að róa einnig fyrir sjálfa sig. Það var á svipuðum tíma og hann var í miklum deilum við landseta sína  
vegna meintrar kúgunar og ofríkis. Tveimur árum síðar varaði hann við hugmyndum um að breyta reglum um  
skipsáróðra og skyldur bænda. Sjá: Jón Sigurðsson, Mikilhæfur höfðingi, bls. 53–55, 84–85, 108–111.  
13 Bréfin voru send með þessum undirskriftum, en ekki undirskrifuð með nöfnum. Af innihaldi þeirra má ráða um  
það bil hvaðan af landinu bréfin voru skrifuð. Þriðja bréfið var óundirritað, en þar var skrifað fyrir hönd vinnuhjúa.  
14 Af bréfinu sjálfu má ráða að það er skrifað á Norðurlandi. Af samanburði á umfjöllunarefnum í þessu bréfi og þess  
sem sjá má í öðrum bréfum frá Húnavatnssýslu, telur Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir líklegt að bréfin megi líklega  
heimfæra á þá sýslu.  Þakka ég henni fyrir þessa ábendingu.  
15 ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771. D3/7–19. Lit. Ss. 2. (óundirritað og ódagsett bréf). Stafsetning  
hefur verið samræmd.   
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prestum. Sýnist þeim að flestir prestar hafi nægjanleg efni sér til uppihalds og þurfi ekki á þessum 

gjöldum að halda frá fátækum bændum. Verðmat á lélegum jörðum þurfi einnig að lækka, en 

margar hafi orðið fyrir miklum skaða af völdum skriðufalla, snjóflóða og sjógangs. Verðgildi 

danskrar krónu biðja þeir auðmjúklega um að verði athugað gagnvart innlendum landaurum 

vegna innheimtu landskuldar, því þeir segja að sumir valdsmenn hafi ekki innheimt landskuldina 

eftir hefðbundu verðgildi og landskuldin því aukist fyrir fátækan almúga. Að lokum eru reifuð 

vandkvæði við að greiða landskuld í ull og prjónlesi vegna fjárpestarinnar og rekja óréttlæti 

landeigenda gagnvart leiguliðum í því efni. Fátæklingar landsins geti ekki greitt allar þessar álögur 

lengur.16  

Úr Gullbringusýslu kom bréf undirritað af „Íslands vesalingum“ dagsett í febrúar 1771. 

Þar var fjallað um aðra þætti en hjá Norðlendingunum hér að framan. Réttarfarið sé ekki réttlátt 

og sérstaklega var kvartað undan valdníðslu sýslumanna. Þeir bæði ákæri og dæmi og fátækir eigi 

litla möguleika gagnvart þeim. Grunur sé á að manntalsbækur séu ekki alls staðar löglegar og 

dómaraverk þeirra stundum vafasöm. Þetta mætti lagfæra með því að minnka völd sýslumanna. 

Næsta atriði sem þeir tóku til umfjöllunar er hvað konunglegar tilkynningar og náðarbréf skili sér 

illa til almennings. Oftast skilji fólk ekki tungumálið sem tilkynningarnar komi á og sé það þá háð 

sýslumönnum, sem kannski einungis kynni einstaka hluta þeirra fyrir fólki. Almúgamenn sem sæki 

um náðun frá konungi séu því alveg háðir sýslumönnum og betra væri að slík bréf væru send til 

presta. Prestar séu oftar hliðhollir almenningi en sýslumenn, sem fari oft fram með yfirgangi. 

Hreppstjórar fá einnig sína sneið og fyrirkomulag fátækratíundar og fátækramála er ekki talið gott. 

Of mörgu fólki sé jafnað niður á fátæka bændur sem geri þá enn fátækari. Nær væri að stofna til 

„hospitals“ þar sem öreigar gætu búið og greiða fyrir starfsemina með fátækratíund og 

manneldisskatti. Lausaganga fólks um sveitir sé slæm fyrirmynd fyrir ungdóminn, „hvar af kemur 

agg, reiði og illar fyrirbænir svo vel af húsbónda sem þénara.“ Allt sé þó ekki öðrum að kenna. 

Allir bændur verði að endurnýja tún sín og er lagt til að öllum sé gert að slétta tún, og „þeim 

aumustu“ lagt á herðar að slétta aðeins um 5–10 faðma árlega. Þeir fengju þá líka slétt tún á 

nokkrum árum. Fiskveiðar útlendinga eru einnig teknar til umfjöllunar, þær séu of miklar nálægt 

landi og við því þurfi að bregðast. Að lokum eru hin tíðu jarðaskipti fólks talin vera til mikils 

skaða fyrir landið og „ein stór orsök“ til þess hve ræktarleysi jarða sé mikið á landinu.17 

Athyglisvert er í þessu bréfi hversu menn telja sig þrúgaða af sýslumönnum og valdi þeirra. 

Ályktun þeirra er sú að helst sé vænlegt að halla sér að prestunum til stuðnings og kvartað yfir að 

menn geti ekki komist framhjá sýslumönnum þegar þeir vilja eiga samskipti við konung sinn.  

                                                
16ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771. D3/7–19. Lit. Ss.2 (óundirritað og  
ódagsett bréf).  
17 ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771. D3/7–19. Lit. Ss.1 (Íslands vesalingar, 12. febrúar 1771). 
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Í öðru bréfi frá apríl sama ár, og sem líklega er skrifað á Suðvesturlandi, er fjallað um enn 

undirokaðri hópa en hjáleigumenn og fátæka bændur. Segir í bréfinu að: 

 

vinnumenn, vinnukonur og uppvaxandi fólk, í einu orði þeir fátæku í landinu, sem stynja 

undir sínu grátlegu ástandi, sem þeir verða að þola af sínum húsbændum og öðrum þeirra 

yfirboðurum, inn senda þessa aumkunarlegu harmaraust.18  

 

Þarna er að finna áhugaverðar lýsingar á kjörum þessa hóps, hvernig aðbúnaði var háttað, 

klæðum, launum, verkefnum og svefnstæðum, svo nokkuð sé nefnt. Vinnumenn séu oft „lítt 

haldnir að fatnaði og þjónustu“, séu klæðlitlir og þurfi að búa við erfiðan aðbúnað, lítinn mat og 

lélegan.  

 

Þar að auki mega menn kasta sér niður ofan á eina rekkjuvoð með hörðum staurum eður 

skógarviðarhrísi undir og mjög litlu af heyi ofan á, líka við sjósíðuna með marhálmi undir 

rekkjuvoðinni, sem hann má annað hvort kasta sér ofan í óuppbúið, eður sjálfur rífa upp 

þennan moð- eður marhálmsbálk, sem hann skal á hvílast...19 

 

Morgunverði er einnig lýst, en hann gæti verið grautur úr sjó og vatni og eilitlu af mjöli. 

Vinnukonur búi við svipaðan aðbúnað, en fái þó bæði minna kaup og minni mat. Þegar 

vinnumenn fari á sjó, sinni þær útiverkum vinnumannanna, auk vefnaðarins. Fátæk hjú reyni oft 

að ganga í hjónaband og sé það þeim oft erfitt ef þau eiga ekkert fyrir. Ef þau setjast að við 

sjávarsíðuna í tómthúsi eða hjáleigu, á maðurinn alla jafna að róa á báti húsbónda síns. Og „af því 

þeir aldrei mega mannslánsfríir vera, hafa þeir ei önnur úrræði en taka lán og auka skuld á skuld 

ofan, hvað sumir húsbændur láta sér ei til hjarta ganga.“ Reyni leiguliðinn svo að sinna 

jarðabótum, sé það unnið fyrir gýg, því hann missi gjarnan jörðina. Mannslán íþyngi við 

sjávarsíðuna og jarðarkúgildin til sveita. Í lokin er þó tekið fram að einnig séu til góðir húsbændur 

og eigi lýsingin ekki við þá. Einnig er fjallað um hóp fólks, sem afar litlar upplýsingar eru til um, 

en það eru fullorðin börn sem búa hjá fátækum foreldrum sínum. Þau búi við mikið reiðuleysi, 

séu ekki undir húsaga og hafi lítið til að lifa af. Þau eyði oft bestu árum sínum í skömmum og 

ódyggðum og skapist af þeim ýmis vandræði í landinu.  

Hinir fátæku séu einnig beittir órétti bæði hjá kaupmanni og hreppstjórum og hinir betur 

stæðu njóti hvarvetna forgangs. Hinir ríku versli fyrst hjá kaupmanni, kaupi bestu vöruna og 
                                                
18 Þetta bréf hefur verið birt í tímaritinu Andvara: „Verkalýðsmál á Íslandi á ofanverðri 18. öld“, Andvari. Tímarit Hins  
íslenzka þjóðvinafélags. 73 (1948), bls. 87–91. Sjá einnig frumbréfin: ÞÍ. Rtk. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771.  
D3/4–3. Lit. SS (Íslands fátæklingar, 16. apríl 1771).  
19 „Verkalýðsmál á Íslandi á ofanverðri 18. öld“, bls. 88.  
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mörgum sinnum meira en þeir þurfi. Seinna selji þeir hinum fátæku vöruna á hærra verði. Hinir 

ríku verði því ríkari og hinir fátæku fátækari. Ekki sé heldur ljóst hvort hreppstjórar skili allri 

tíund sem fara á til fátækra á rétta staði og ekki sé vitað hvort reikningar séu gerðir og sendir 

yfirvöldum þar um.20 

Þessi stuttu dæmi úr textum landsnefndarskjalanna eru dregin hér fram til að sýna nokkrar 

hliðar á því hvers konar heimildir þær hafa að geyma. Bréfin öll þarf að skoða sem 

frásagnarheimildir og rýna í samhengi og trúverðugleika út frá þeirra samtíma. Afar fróðlegt er 

t.d. að sjá hér í þessum dæmum, bæði frá amtmanni, hjáleigubændum og vinnufólki hvernig litið 

var á vinnukvaðir og mannslán og hvaða áhrif þær höfðu á afkomu og aðbúnað hvers hóps um 

sig. Viðhorfin eru grundvöllur frekari spurninga um samfélagsgerðina. Ótal fleiri efni eru gerð að 

umtalsefni í skjölum Landsnefndanna og skal nú vikið að skjalasafninu í víðara samhengi.  

Skjalasöfn Landsnefndanna 

Í raun er fjallað um allt milli himins og jarðar í skjölum Landsnefndarinnar fyrri. Hún var send í 

leiðangur frá Kaupmannahöfn til Íslands til að hitta háa sem lága, afhenda þeim spurningar, 

innheimta svör eða taka við þeim erindum sem menn vildu koma á framfæri við konunginn. 

Nefndarmennirnir voru þrír og ferðuðust um landið í eitt og hálft ár.  

Fyrirfram ákveðin umfjöllunarefni voru fólksfjöldi, heilbrigðismál, fiskveiðar, verslun, 

kornrækt, landbúnaður, húsdýrahald, konungseignir, amtsskipan, varnir landsins, handverk, 

auðlindir í jörðu, samgöngur og launverslun.21 Þessum spurningum var fyrst og fremst beint til 

veraldlegra og andlega embættismanna, sýslumanna og presta. Nefndin fór víða um land til að 

auðvelda fólki að koma bréfum og sjónarmiðum á framfæri. Auk þess hvöttu nefndarmenn 

almenning til að tjá sig um það sem þeim þætti ástæða til. Þannig fjölluðu bréfin frá hinum fátæku 

Íslendingum sem að ofan voru rakin um þeirra eigin kjör og málefni sem þeim fannst æskilegt að 

skrifa um, en voru ekki svör við ákveðnum spurningum sem nefndin setti fram. Það var ekki 

alltaf sem slíkt tækifæri gafst til að koma skoðunum sínum á framfæri á hæstu stöðum. Harald 

Gustafsson hefur látið að því liggja að túlka megi för Landsnefndarinnar fyrri að einhverju leyti 

sem vantraust á sýslumenn á Íslandi. Þeir hafi einokað lýsingar á ástandi landsins, en með skipun 

                                                
20 „Verkalýðsmál á Íslandi á ofanverðri 18. öld“, bls. 87–91.  
21 Lovsamling for Island. III, bls. 666–677. Sjá einnig fjallað um verkefni Landsnefndarinnar fyrri í: Bergsteinn Jónsson,  
„Inngangur“. Landsnefndin 1770–1771. I, bls. 7–21. – Harald Gustafsson, Mellan kung och allmoge – ämbetsmän,  
beslutsprocess och inflytande på 1700–talets Island (Stockholm 1985), bls. 102–169. – Nordatlanten og Troperne.  
Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne. Kilder til dansk forvaltningshistorie V. Red.  
Erik Nørr og Jesper Thomassen (København 2007), bls. 216–223.  
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Landsnefndarinnar hafi yfirvöld í Kaupmannahöfn viljað fá milliliðalausar lýsingar á hinum 

margvíslegustu málum sem snertu Ísland.22  

Árangurinn lét ekki á sér standa og varð raunin sú að gríðarlegur fjöldi bréfa barst 

nefndinni. Fjöldi nafna undir bréfunum eru mörg þúsund. Flest lengri bréfin og greinargerðirnar 

eru frá háembættismönnum, sýslumönnum og prestum, en meirihluti bréfanna er frá 

almenningi.23 Fullyrða má að þetta sé einstakt safn heimilda þar sem rödd almennings heyrist. 

Þess ber þó að geta að öll bréfin eru frá körlum, engar konur sendu Landsnefndinni erindi um 

1770. Hluti bréfanna frá almenningi er þó ekki undirritaður með nafni eða nöfnum, heldur eru 

bréfin skráð frá ákveðnum hópi manna. Einnig er nokkuð misjafnt eftir landshlutum hversu 

mörg bréf voru send inn og skýr tenging er á milli fjölda bréfa frá almenningi og þess hvar 

nefndarmenn fóru um. Fæst bréf komu frá Austfjörðum og Vestfjörðum.  

Embættismenn og margir prestar og bændur sendu Landsnefndinni bréf undir eigin nafni. 

En það er ekki síður athyglisvert að mörg bréfanna (um sjötti hluti þeirra) eru undirrituð af hópi 

manna og ekki ólíklegt að stundum hafi verið samantekin ráð um að senda bréf. Það eru t.d. til 

bréf frá „Prestum og próföstum“ úr bæði Vestur-Skaftafellssýslu, Múlasýslu og Rangárvallasýslu. 

Einnig eru almenn bréf úr hreppum og sveitum, frá leiguliðum ákveðinna jarða eða 

konungseigna, hreppstjórum, starfsmönnum Innréttinganna, ábúendum, kotungum og 

hjáleigubændum auk þeirra sem kenna sig t.d. beint við Borgarfjörð, Fljótshlíð, Ölfushrepp eða 

aðrar sveitir.24  

Landsnefndin síðari safnaði almennari gögnum um ástandið í landinu en sú fyrri, bæði um 

starfstíma sinn en einnig um ástandið á síðari hluta 18. aldar. Nefndin átti að ljúka eldri málum 

sem þurftu enn úrlausnar við auk þess sem ný verkefni voru á hennar dagskrá. Gosið hafði í 

Lakagígum og fyrirhuguð var breyting á verslunarfyrirkomulaginu. Landsnefndin síðari var skipuð 

mörgum embættismönnum í Kaupmannahöfn sem höfðu með Íslandsmál að gera, auk fráfarandi 

og þáverandi stiftamtmanna Íslands og Þorkeli Fjeldsted, sem einnig hafði verið í hinni fyrri.25 Í 

erindisbréfi Landsnefndarinnar síðari segir  að hún eigi að gera úttekt á öllu sem varðaði 

náttúruhamfarir, auk þess að taka til skoðunar:  

 

                                                
22 Gustafsson, Mellan kung och allmoge, bls. 108–109.  
23 Gustafsson, Mellan kung och allmoge, bls. 116–117. – ÞÍ. Vinnugögn. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771:  
Yfirlit yfir sendendur og fjölda bréfa. 
24 ÞÍ. Vinnugögn. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771: Rafræn skrá yfir skjalasafn Landsnefndarinnar fyrri.  
25 Lovsamling for Island. V, bls. 118–120. Sjá einnig fjallað um verkefni Landsnefndarinnar síðari í: Sigfús Haukur  
Andrésson, Verzlunarsaga Íslands 1774–1807. Upphaf fríhöndlunar og almenna bænarskráin. I (Reykjavík 1988), bls. 317– 
320. Umfjöllun um Landsnefndina síðari í samhengi við stjórnsýslu þessa tímabils er í: Gísli Ágúst Gunnlaugsson,  
„Viðbrögð stjórnvalda í Kaupmannahöfn við Skaftáreldum“. Skaftáreldar 1783–1784. Ritgerðir og heimildir. Ritnefnd  
Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Gylfi Már Guðbergsson, Sigurður Þórarinsson, Sveinbjörn Rafnsson og Þorleifur  
Einarsson (Reykjavík 1984), bls. 187–214.  
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Alt hvad ved den i Aaret 1770 anordnede islandske Land-Commission er bleven bragt i 

Forslag, og siden videre ventileret, om en til Islands Opkomst og dens Indvaaneres 

Vilkaars Forbedring tjenlig Handels-Indretning og dennes Forberedelse og Understötning 

ved Fiskeriernes Udvidelse i de salte og ferske Vande, Fiskevirkningens Forbedring, 

Kornmalingens, Fædriftens og Uldarbeidets, samt andre Manufacturers og Haandværks-

Arbeiders med flere Næringsveies Befordring, Havnenes Undersögning, 

Communicationens bekvemmere Indretning imellem Landets fraliggende Steder og 

Distrikter, saavel som endelig den Deel af dets Politievæsen, der staaer i nöieste 

Sammenhæng med forberörte Punkter.26 

 

Verkefni nefndarinnar var því ærið og fleira tekið fyrir en þarna er upptalið.  

Til er yfirlitsskrá yfir skjalasafn Landsnefndarinnar síðari í Þjóðskjalasafni sem Sigfús 

Haukur Andrésson tók saman. Þar eru skráðar fundargerðarbækur, bréfabækur, innkomin bréf og 

tillögur, efnisskrár bréfa auk lista yfir bréfauppköst. Efnisflokkar bréfanna í skránni eru 23 og 

spanna vítt svið þjóðlífsins á Íslandi. Auk málefna sem tengjast Landsnefndinni sjálfri og hennar 

gögnum, er fjallað um landshagi alla, stjórnun og veraldlega og geistlega embættismenn. Alþingi, 

embætti, landvarnir, landsagatilskipun, tugthúsið, skuldir og innheimta voru til skoðunar. Auk 

þess voru kirkjuleg yfirvöld til umfjöllunar, biskupsstólar, kirkjur, fátækramál, prentun, skólamál, 

samgöngu- og póstmál. Umfangsmikil skjöl lúta að verslunarfyrirkomulaginu, kaupstöðum og 

iðnaðarmálum. Á þessum tíma var mikið verið að velta fyrir sér mannfjölda og bæði er fjallað um 

manntöl og búfjártöl. Fólkið og búféð var grunnur búsetunnar. Eignafyrirkomulag jarða og sala 

Skálholtsjarða voru til athugunar, kvaðir og kúgildi og grunnstoðirnar landbúnaður og 

sjávarútvegur almennt voru mikilvæg viðfangsefni nefndarinnar. Að lokum ber að nefna 

náttúruhamfarir, en Skaftáreldarnir voru brýnt verkefni Landsnefndarinnar síðari.27  

Í skjalasafni Landsnefndarinnar síðari er mikið af bréfum, greinargerðum, úttektum og 

fundargerðum sem fjalla um aldarfjórðungstímabil í sögu Íslands, þótt nefndin sjálf hafi aðallega 

starfað á árunum 1785–1787. Skjölin í þessu skjalasafni hafa ekki verið gefin út.  

Landsnefndin fyrri – uppskriftir og útgáfa  

Skjalasafn Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771 er yfirgripsmikið; um 4100 handritaðar síður, 

innsend bréf og greinargerðir, instrúxar og fundargerðir og bréf nefndarinnar sjálfrar. Safnið er 

mikið til skrifað á dönsku, en þó eru mörg bréf frá almenningi á íslensku og mörg þeirra eru 

                                                
26 Lovsamling for Island. V, bls. 126. 
27 ÞÍ. Landsnefndin síðari, fjölfölduð skrá.  
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einnig til í dönskum þýðingum. Ef talið er eftir fjölda bréfritara er helmingur innsendra bréfa og 

greinargerða skrifaður á íslensku. En sé litið til fjölda síðna, er aðeins tæp 15% safnsins á 

íslensku. 28  Flest skjölin í skjalasafninu eru innsend gögn frá Íslendingum og úrvinnsla 

Landsnefndarinnar fyrri úr þeim. Landsnefndin síðari safnaði meira af gögnum sjálf og lét útbúa 

greinargerðir og skýrslur. Minna er því um bréf frá landsmönnum sjálfum í hennar skjalasafni. 

Skjölin tilheyra skjalasafni Rentukammersins í Kaupmannahöfn. Þar var nefndin skipuð og 

þangað skiluðu nefndarmenn gögnunum ásamt úrvinnslu sinni og tillögum. Árið 1928 þegar 

skjalaskil voru ákveðin á milli Íslands og Danmerkur, voru þessi skjöl afhent Þjóðskjalasafni 

Íslands til varðveislu.29  

Um þessar mundir er verið er að vinna að uppskriftum á skjölum Landsnefndarinnar fyrri 

í Þjóðskjalasafni Íslands til undirbúnings fyrir vefbirtingu.30 Áður hefur hluti skjalanna verið 

skrifaður upp í tengslum við ýmis verkefni og sumt hefur verið gefið út. Uppskriftir á skjölum 

Landsnefndarinnar fyrri til birtingar hafa staðið yfir með umtalsverðum hléum í meira en hálfa 

öld.  

Þorkell Jóhannesson sagnfræðingur var fyrstur til að gefa út bréf úr safni 

Landsnefndarinnar fyrri. Það var eitt af ofangreindum bréfum frá „Íslands fátæklingum“ árið 

1948. Hann bjó það bréf til prentunar og birti í tímaritinu Andvara.31 Um áratug síðar, á árunum 

1958 og 1961, gaf Bergsteinn Jónsson út tveggja binda verk með hluta skjalanna á vegum 

Sögufélags. Þar er að finna um 18% af heildarskjalasafni Landsnefndarinnar fyrri. Efnislega er 

það hluti af skrifum háembættismanna og sýslumanna.32 Sögufélag tók upp þráðinn aftur mörgum 

árum síðar og hóf undirbúning að útgáfu þriðja bindisins, þar sem birta átti framhald á skjölum 

sýslumanna, lögmanna og varalögmanna. Skjölin liggja að mestu fyrir á rafrænu formi í það bindi, 

um 13% safnsins. 33  Samtals hefur Sögufélag því látið skrifa upp um þriðjung 

                                                
28 ÞÍ. Vinnugögn. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771: Yfirlit yfir sendendur og fjölda bréfa.  
29 Sigfús Haukur Andrésson, Þjóðskjalasafn Íslands. Ágrip af sögu þess og yfirlit um heimildasöfn þar. Ritsafn  
Sagnfræðistofnunar 1 (Reykjavík 1982, 2. útg.), bls. 36–40, 44–47.  
30 Uppskriftirnar eru unnar í tengslum við þriggja ára rannsóknarverkefni í sagnfræði sem undirrituð vinnur að og ber  
heitið „Þéttbýlishverfi og byggðamenning á Íslandi á árnýöld“. Verkefnið er fjármagnað af Rannís og Þjóðskjalasafni  
Íslands. Styrkur fékkst frá Rannís til uppskrifta á skjölum Landsnefndarinnar fyrri í tengslum við rannsóknina og  
vinnur Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir sagnfræðingur að þeim uppskriftum. Ritstjórn og samlestur þessarar útgáfu er í  
höndum Hrefnu Róbertsdóttur og Jóhönnu Þ. Guðmundsdóttur.  
31 „Verkalýðsmál á Íslandi á ofanverðri 18. öld“, bls. 87–91.  
32 Landsnefndin 1770–1771. I–II.  
33 Helgi Skúli Kjartansson veitti upplýsingar um uppskriftir og útgáfuáform Sögufélags, auk þess sem upplýsingar  
liggja fyrir í skjalasafni Sögufélags. Árni Böðvarsson vann við uppskriftir á skjölum fram undir 1980. Már Jónsson  
kom til aðstoðar við uppskriftir sumarið 1980, en kom ekki frekar að verkinu. Einar G. Pétursson og Eiríkur  
Þormóðsson unnu um skeið við samanburð uppskrifta og frumrita. Árið 1985 fékk Sögufélag Helga Skúla  
Kjartansson til verksins og ákvað að gefa út þriðja og fjórða bindið sem þegar hafði verið hafinn undirbúningur að.  
Ekki var stefnt að heildarútgáfu skjalanna. Helgi hafði bætt nokkru við uppskriftirnar þegar verkefnið var lagt til  
hliðar árið 1997. Vísindasjóður styrkti verkefnið nokkrum sinnum með framlögum, bæði upphaflegu útgáfuna um  
1958-1961, sem og þá vinnu sem unnin var á níunda og tíunda áratugnum. ÞÍ. Skjalasafn Sögufélags, DB/3-1. Helgi  
Skúli Kjartansson, Greinargerð 2/9 1985; DB/5-1. Greinargerð með umsókn til Vísindasjóðs feb. 1980; Útgáfa á  
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landsnefndarskjalanna, þótt hluti sé enn óútgefinn og ósamlesinn. Ætlunin var að láta staðar 

numið við þessi völdu bréf.  

Yfirgripsmikil greinargerð Skúla Magnússonar landfógeta, sem er um 330 síður í handriti, 

hefur ekki verið gefin út ennþá. Greinargerðin er hins vegar til uppskrifuð í handriti Arnheiðar 

Sigurðardóttur, en Lýður Björnsson sagnfræðingur hafði umsjón með uppskriftunni. Hún fjallar 

öll um Innréttingarnar, og er varnarrit Skúla fyrir iðnaðarstofnanirnar ásamt fjölda fylgiskjala. Á 

sínum tíma stóð til að gefa hana út í ritröð Sögufélags Safn til sögu Reykjavíkur34 í samvinnu við 

Reykjavíkurborg, en af því varð ekki. Einnig kom til tals að gefa verkið út á vegum Félagsins 

Ingólfs í Nýju safni til sögu Landnáms Ingólfs á tíunda áratug síðustu aldar. Þau útgáfuáform urðu 

heldur ekki að veruleika.35  

Rúmur helmingur skjalasafns Landsnefndarinnar fyrri liggur enn fyrir óútgefinn. Þar er 

um að ræða mestöll gögn Landsnefndarinnar sjálfrar, fundargerðir og skýrslur, m.a. uppkast að 

landsagatilskipun og tillaga að frjálsri verslun og skoðanir ýmissa manna á þeim. Mikilvægur hluti 

skjalasafnsins eru bréf og greinargerðir frá almenningi og prestum sem enn liggur óútgefinn og 

verður gríðarlegur fengur að birtingu þess hluta.  

Skjalasafn Landsnefndarinnar fyrri er því mjög stórt að vöxtum og áætla má að 

heildarútgáfa þess gæti orðið ríflega 3000 síður í prentaðri útgáfu, ef til þess kæmi og fjármögnun 

tækist. Hafist verður handa við vefútgáfu og er samvinna við Sögufélag um að birta einnig þau 

gögn sem skrifuð hafa verið upp á vegum félagsins og stefna að heildarútgáfu á því sem til er á 

einum stað. Ekki eru uppi áform um útgáfu á skjölum Landsnefndarinnar síðari að sinni, en 

skjalasafn hennar er ívið meira að vöxtum en safnið frá þeirri fyrri, eða um 4900 handritaðar 

síður. Skjöl úr þessu safni hafa ekki verið birt á prenti. Ef í útgáfu þessara skjala yrði ráðist, má 

áætla að það gætu orðið um 3600 síður. Svo það er nokkuð í land í þessu efni.  

Útgáfa á uppskriftum á skjölum Landsnefndarinnar fyrri mun breyta aðgengi að þeim til 

muna. Bréfin verða lykluð með nafni bréfritara, starfi, búsetu og þeim málefnum sem rætt er um í 

hverju þeirra, auk þess sem textaleit verður möguleg. Uppskriftirnar verða gerðar aðgengilegar á 

vef Þjóðskjalasafnsins í rafrænni útgáfu ásamt ljósmyndum af skjölunum. Síðar verður hugað að 

því hvort æskilegt sé að birta gögnin einnig í prentaðri útgáfu. Gögnin munu verða náma fyrir alla 

þá sem hafa áhuga á 18. aldar samfélaginu á Íslandi og mikilvæg viðbót við heimildir eins og 

manntöl, búfjártöl og skýrslur ýmsar sem til eru frá þeirri öld. Hér er um að ræða hina 

                                                                                                                                                   
skjölum Landsnefndarinnar fyrri 1770-71, rannsóknaráætlun 1990; Afrit umsókna til Vísindasjóðs.  
34 Ritröðin heitir Safn til sögu Reykjavíkur og eru komin út sex bindi. Fyrstu tvö bindin voru heimildaútgáfur sem Lýður  
Björnsson sá um útgáfu á: Kaupstaður í hálfa öld 1786–1836 (Reykjavík 1968) og Bæjarstjórn í mótun 1836–1872  
(Reykjavík 1971).  
35 Upplýsingar um útgáfuáform og eintak af uppskriftunum á álitsgerð Skúla Magnússonar eru fengnar frá Magnúsi  
Guðmundssyni sagnfræðingi.  
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persónulegu hlið, upplifun og skoðanir landsmanna sjálfra, margra hverra sem venjulega settu 

ekki skoðanir sínar á blað. Ekki síður eru skjölin heimild um stjórnsýslu Dana á Íslandi. 

Nýting landsnefndarskjalanna í rannsóknum 

Eins og gefur að skilja er gríðarlega mikið af áhugaverðu efni í landsnefndarskjölunum; bréf og 

greinargerðir sem lýsa ástandi, skoðunum, viðhorfum og rökræðum um breytingar. Til þessa hafa 

skjölin eitthvað verið nýtt í sagnfræðiverkum, bæði hin útgefnu og þau óbirtu. Málefnin sem helst 

hefur verið skrifað um eru verslun, landsagatilskipanir, jarðyrkja og Innréttingarnar, auk þess sem 

Magnús Ketilsson sýslumaður hefur vakið áhuga fræðimanna. Hér verður litið til nokkurra 

þessara verka sagnfræðinga til að varpa frekara ljósi á möguleika skjalanna til að veita innsýn inn í 

samfélagsgerð Íslands undir lok 18. aldar.  

Þorkell Jóhannesson var einn sá fyrsti til að nýta sér skjöl Landsnefndarinnar fyrri í 

rannsóknum og fjallar um skrif séra Árna Þórarinssonar í riti sínu um sögu Búnaðarfélags 

Íslands.36 Einn er sá sýslumaður sem hefur vakið áhuga margra, og það er Magnús Ketilsson 

sýslumaður Dalasýslu. Hann skrifaði langa álitsgerð um margvísleg málefni. Helgi Skúli 

Kjartansson skrifaði upp hluta skjalsins og skrifaði um það þriðja stigs ritgerð í sagnfræði.37  

Magnús var afar lesinn maður og fróðlegt að sjá hugmyndaheim hans sem menntaðs sýslumanns 

speglast við búskap og afkomuraunir landsmanna undir lok 18. aldar.  

Fyrirkomulag verslunarinnar á Íslandi er málefni sem sagnfræðingum hefur verið 

hugleikið. Gísli Gunnarsson skoðaði afstöðu embættismanna út frá útgefnum skjölum til 

utanríkisverslunarinnar en um það leyti voru hugmyndir uppi um endurskoðun hennar.38 Harald 

Gustafsson, sem notaði skjöl Landsnefndarinnar allmikið í sinni doktorsritgerð, skoðaði 

verslunarmál ásamt fleiri málum út frá ferli við ákvarðanatöku í stjórnsýslu landsins.39 Sigfús 

Haukur fjallaði sérstaklega um skrif til Landsnefndarinnar fyrri um hugmyndir um frjálsa verslun 

og setti í samhengi við umræðu um verslunarmál innanlands og utan á þeim tíma.40 Það voru helst 

embættismenn sem tjáðu sig um verslunarfyrirkomulagið. Almenningur skrifaði hins vegar meira 

um verslunarhættina og árekstra við kaupmenn í þeirra eigin verslun. Björn Rúnar Guðmundsson 

hefur skrifað um þessi viðhorf til kaupmanna á tímum Almenna verslunarfélagsins.41 

                                                
36 Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands. Aldarminning. I. Búnaðarsamtök á Íslandi 1837-1937 (Reykjavík 1937), bls.  
65–66. 
37 Lbs.-Hbs. Helgi Skúli Kjartansson, „Om jordegodset“, kafli úr álitsgerð Magnúsar Ketilssonar sýslumanns í  
Dalasýslu til Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771. Uppskrift með skýringum og athugasemdum. Lokaritgerð (3. stig) í  
sagnfræði. Háskóli Íslands 1970.  
38 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602–1787 (Reykjavík 1987), bls. 233–242.  
39 Gustafsson, Mellan kung och allmoge, bls. 125–131.  
40 Sigfús Haukur Andrésson, Verzlunarsaga Íslands 1774–1807. I, bls. 32–41. 
41 Lbs.-Hbs. Björn Rúnar Guðmundsson, Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga 1763–1774.  
BA ritgerð í sagnfræði. Háskóli Íslands 2009.  
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Tillögur að nýrri landsagatilskipun fyrir Ísland voru settar saman í tengslum við vinnu 

Landsnefndarinnar fyrri. Þorkell Fjeldsted, einn nefndarmannanna, skrifaði drög að henni. Harald 

Gustafsson hefur fjallað um skoðanir samtímamanna á henni og velt fyrir sér ástæðum þess að 

ekki tókst að taka hana í gildi.42 Helga Hlín Bjarnadóttir hefur unnið að uppskriftum á nokkrum 

skjölum tengdum landsagatilskipuninni og unnið greinargerð um þær.43  

Eignarhald á jörðum og réttindi leiguliða, fjárpestin og málefni sem almenningur hafði 

áhuga á að koma á framfæri utan hinna formlegu athugunarefna eru einnig málefni sem Harald 

Gustafsson hefur rannsakað. Almenningur hafði mestar áhyggjur af ábúðarmálum jarða, sköttum 

og gjöldum, húsaga og fátækramálum og hlutverki hreppstjóra. 44  Slík efni voru einnig 

fyrirferðamikil í álitsgerð Einars Magnússonar umboðsmanns Miðfjarðarjarða, en Hlynur Þór 

Magnússon skrifaði sagnfræðiritgerð um álitsgerð hans.45  

Aukin jarðyrkja var ein af nýjungunum sem breyta átti grundvelli búskapar á síðari hluta 

18. aldar og voru gerðar tilraunir til að efla bæði akuryrkju og garðrækt. Nokkrar lokaritgerðir í 

sagnfræði hafa verið skrifaðar sem nýta skjöl úr safni Landsnefndarinnar til að varpa ljósi á stöðu 

ræktunar og jarðyrkju út frá ýmsum sjónarhornum. Kristrún Auður Ólafsdóttir skrifaði um 

viðreisn jarðyrkju á tímabilinu 1750–178046 og Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir um viðhorf, 

hlutverk og áhrif presta í eflingu jarðyrkjunnar á tímabilinu 1754–1764 með áherslu á prestana í 

Görðum á Álftanesi.47 Nýleg rannsókn Jóhönnu Þ. Guðmundsdóttur á þróun garðyrkju á síðari 

hluta 18. aldar á landinu öllu, nýtir einnig landsnefndarskjöl til að skoða viðhorf og viðbrögð 

almennings við nýjungum stjórnvalda á þessu sviði.48  

Einn af póstunum sem Landsnefndin átti að kanna sérstaklega voru Innréttingarnar og 

handverksvinnsla á landinu. Undirrituð hefur skoðað skrif landsmanna um það efni, m.a. út frá 

viðhorfum landsmanna til þeirra; hverjir voru fylgjandi og hverjir andvígir handiðnaðinum og af 

hvaða orsökum. Einnig hef ég notað skjölin sem heimildir um stöðu handverksvinnslunnar víða 

um land.49 Annar þáttur Innréttingastarfseminnar var brennisteinsvinnsla og hefur Jóhanna Þ. 

                                                
42 Gustafsson, Mellan kung och allmoge, bls. 149–161.  
43 ÞÍ. Helga Hlín Bjarnadóttir, Ísland 1770. Lögreglutilskipanir og félagslegur rammi samfélagsins. Nýsköpunarsjóður 
námsmanna. Rannís 2011. Ítarlegri grein og frekari úrvinnsla þessa verkefnis til birtingar er í vinnslu. 
44 Gustafsson, Mellan kung och allmoge, bls. 131–149, 170–183.  
45 Lbs.-Hbs. Hlynur Þór Magnússon, Álitsgerð Einars Magnússonar, umboðsmanns konungsjarða í Miðfirði, til fyrri 
landsnefndarinnar. Lokaritgerð (3. stig) í sagnfræði. Háskóli Íslands 1971. 
46 Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Iislands bedste“. Viðreisn jarðyrkju  
á Íslandi 1750–1780. BA ritgerð í sagnfræði. Háskóli Íslands 1997.  
47 Lbs.-Hbs. Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir, Af Guðsmönnum og grænum fingrum. Prestar í viðreisn  
jarðyrkjunnar á Íslandi 1754–1764. Viðhorf, hlutverk og áhrif. BA ritgerð í sagnfræði. Háskóli Íslands 2010.  
48 Lbs.-Hbs. Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Ætli menn þyrftu ekki að byrja á að bæta smekk sinn?“ Viðreisn  
garðræktar á síðari hluta 18. aldar. MA ritgerð í sagnfræði. Háskóli Íslands 2012. Grein til útgáfu byggð á helstu  
niðurstöðum þessarar ritgerðar er í vinnslu.  
49 Hrefna Róbertsdóttir, Landsins forbetran. Innréttingarnar og verkþekking í ullarvefsmiðjum átjándu aldar. 
Sagnfræðirannsóknir – Studia Historica 16 (Reykjavík 2001), bls. 200–212. Sjá einnig: Hrefna Róbertsdóttir, Wool and 
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Guðmundsdóttir skrifað um gæði framleiðslunnar og viðhorf sem komu fram um hana, m.a. í 

skjölum Landsnefndarinnar.50 

Þótt mörgu hafi verið sinnt eru möguleikar til að nýta landsnefndarskjölin til frekari 

rannsókna miklir. Bréf og greinargerðir embættismanna hafa til þessa verið aðgengilegri en það 

sem frá almenningi kom, en bráðlega verður unnin bragarbót þar á.  

Að lokum 

Vorið 1770 kom Landsnefndin fyrri með vorskipum til Íslands, skipuð þremur mönnum og 

ritara. Hún skyldi kanna landshagi, viðhorf og sjónarmið hárra sem lágra á Íslandi til fjölmargra 

þátta í íslenskum samtíma. Leitast var við að ná bæði til embættismanna og almennings. Fimmtán 

árum síðar, árið 1785, tók Landsnefndin síðari við. Hún starfaði í Kaupmannahöfn og var skipuð 

fjölda embættismanna. Hún tók á þeim málum sem sú fyrri hafði ekki lokið auk fleiri verkefna. 

Skjalasöfn þessara Landsnefnda, sem varðveitt eru á Þjóðskjalasafni Íslands, eru mikil að vöxtum, 

um 9000 handritaðar síður. Hluti skjala Landsnefndarinnar fyrri hefur verið gefinn út, en ekki 

gögn þeirrar síðari. Um 1960 stóð Sögufélag fyrir útgáfu á hluta af skjölum Landsnefndarinnar 

fyrri í tveimur bindum og liggur fyrir óútgefið efni í það þriðja. Það voru aðallega skrif frá 

embættismönnum. Uppskriftir eru langt komnar á skjölum almennings og undirbúningur hafinn 

fyrir vefútgáfu þeirra. Til að sýna breiddina í gögnum nefndarinnar voru tekin dæmi af 

sjónarmiðum amtmanns landsins og sjónarmiðum fátækra landsmanna, m.a. til mannslána og 

álagna og hvaða máli fyrirkomulag þeirra skipti fyrir hvorn hóp um sig. Einstakt er að hafa svo 

góðan aðgang að sjónarmiðum almennings fyrir þetta tímabil. Fræðimenn hafa nýtt sér 

landsnefndarskjölin í nokkru mæli í sagnfræðiverkum og þá m.a. sem heimildir um viðhorf, sem 

efnislegar upplýsingar um ákveðin málefni, samanburð milli landshluta eða félagshópa. Ljóst er 

þó að það eru enn gríðarlega miklir ónýttir möguleikar fyrir sagnfræðinga í tengslum við 

landsnefndarskjölin og hvaða sögu þau geta sagt af samfélagi 18. aldar. 

                                                                                                                                                   
Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland. Centrum för Danmarksstudier 21 
(Gothenburg & Stockholm 2008), bls. 24–33, 205–222.  
50 Vef. http://vefnir.is/ Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Brennisteinsvinnsla í tíð Innréttinganna. Kvartanir og tillögur 
til úrbóta“. Vefnir 8. Tímarit Félags um átjándu aldar fræði (2008), bls. 1–23.  
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Mikilvægi sendibréfa sem heimilda 

Kristín Bragadóttir 

 

 

Annað stærsta safn íslenskra rita í útlöndum er í Íþöku í Bandaríkjunum, kallað Fiske 

Icelandic Collection. Aðeins Konungsbókhlaða í Danmörku hýsir meira af íslensku efni 

utan Íslands, en þess ber að gæta að það safn naut skylduskila á íslensku prentefni  vegna 

þess að Ísland var dönsk hjálenda. Fiskesafn er  hins vegar afrakstur vinnu einstaklings og 

er því ekki hægt að jafna saman erfiði og kostnaði við að ná söfnunum saman. Annað stórt 

safn íslenskra rita í Vesturheimi er  Íslenska safnið við Manitoba háskóla í Winnipeg. Það  

er ekki jafnstórt Fiskesafni en þar hafa verið íslensk menningáhrif lengi. 

Rannsókn mín beinist að bókasafnaranum Willard Fiske og hvernig honum tókst að 

ná saman safni sínu sem átti sér stað að mestu leyti á meðan hann bjó í Flórens á árunum 

1883-1904.1 Ljóst er að til þess þurfti Fiske þéttriðið tengslanet Íslendinga. Hann kom sér 

upp þessu neti í Íslandsferð sinni sumarið og haustið 1879 meðal annars þegar hann sigldi 

umhverfis landið með strandferðaskipinu Díönu og kynntist skólapiltum sem voru á leið í 

Lærða skólann í Reykjavík. Sumir þeirra reyndust honum seinna afar hjálpsamir við að 

nálgast ritin og sumir voru beinlínis í vinnu fyrir Fiske við aðföng í safn hans. Uppistaðan í 

rannsókn minni eru bréf Íslendinga og útlendinga um íslenskan ritakost. 

Bréfaskipti milli manna eru mikilvæg þegar hugað er að heimildum frá fyrri tímum  

en því miður er þessi venja að mestu að líða undir lok. Ný tækni hefur ráðið þar mestu og 

tæknivæðing seinni ára hefur gjörbreytt umhverfinu frá því að gamaldags bréfaskipti 

tíðkuðust. Tilkoma símans eyðilagði heilmikið og síðan tölvupósturinn. Samtíðin er að 

morgue leyti mun snauðari af heimildum en eldri tímar. Bréfasafn Williards Fiskes er ágætt 

dæmi um þetta en þar er að finna miklar upplýsingar um íslenskan ritakost. Fyrir mig eru 

bréfasöfnin náma vegna bóksögu og margir bréfritaranna skrifa eingöngu um bækur en í 

bréfunum er einnig sagt frá  mörgu öðru úr íslensku þjóðlífi. 

Í rannsókninni er bréfritaranum Fiske fylgt í 57 ár, allt frá því hann var unglingur í 

Hamilton College í New York fylki og skrifaði vini sínum Charles um áhuga á norrænum 

ritum og er honum fylgt eftir allt þar til hann dó 1904. Ég skoða rithönd þessa manns frá 

því að hann var 17 ára og skrifaði dálítið unggæðingslega þar till hann, fullorðinn maður, 

náði fágaðri skrift. En að síðustu var hann orðinn svo gigtveikur að hann hann gat ekki 

haldið sjálfur á penna og hafði mann sér til aðstoðar við bréfaskriftir.   Er nærri ómöguleg 
                                                
1 Greinin tengist doktorsritgerð minni, sem er í vinnslu, og sem er um hvernig Fiske náði saman íslenskum 
ritakosti sínum á árunum 1850 til 1904. Safn hans kallast Fiske Icelandic Collection. 



220

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

2 
 

að lesa hans eigin bréf undir lokin. Hann hafði skrifara sem hann las fyrir til dæmis ítalska 

aðstoðarmenn sína Ettori Sordi og Michele Monzecchi. Samkvæmt heimildum kunni 

hvorugur þeirra ensku, dönsku né sænsku. Engu að síður eru nokkur bréfanna á þeim 

málum og hefur Fiske bókstaflega stafað í þá orðin en sjálfur var hann vel heima í þessum 

tungumálum. 

Vegna aðfanga Fiskes á íslensku prentefni skrifuðu Íslendingar honum frá 

fjölmörgum stöðum á Íslandi, í Danmörku, Bretlandi, Kanada og Þýskalandi en bréfin til 

hans enduðu loks til varðveislu í Íþöku. 

Svarbréfin eru á jafnmörgum stöðum og ég elti þau í söfnum um víðan völl. Ég ætla 

að gera grein fyrir aðgengi að bréfum þessum og öðrum gögnum viðvíkjandi íslenskum  

ritakosti safnarans mikla eins og reikningum og minnissneplum. Ég er sannarlega alltaf að 

finna eitthvað nýtt í skjölum. 

Veigamikil heimild um horfna tíma 

Sendibréf eru vandmeðfarin skjöl og geta átt langa lífdaga og lent í höndum margvíslegra 

einstaklinga. Í sendibréfum, hinu opna tjáningarformi er oft allt og ekkert á dagskrá. Það er 

hægur leikur að vinda sér úr einu í annað formálalaust, ræða stór mál og lítil, 

alþjóðastjórnmál og veðurfar svo að segja í sömu setningunni. 2  Einkasendibréf gefa 

mönnum möguleika á að tjá sig persónulega, segja hug sinn og velta vöngum yfir mönnum 

og málefnum. 

Bréf eru ætluð einhverjum til aflestrar, öndvert við dagbók sem er gerð fyrir 

eigandann sjálfan. Því kalla sendibréf á vandaða miðlun. Bréfritari getur ekki verið viss um 

að bréf hans muni ekki verða lesið af fleirum en ætluðum viðtakanda og oft eru sendibréf 

beinlínis ætluð fleirum en einum, jafnvel hópi manna eða sveitinni allri. Þetta gerir það að 

verkum að bréfaskriftir kalla á mun meðvitaðri athöfn en til dæmis dagbókarskrif þar sem 

ritari bréfsins gerir stöðugt upp við sig þýðingu þeirra upplýsinga sem hann lætur í ljós eins 

og Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur hefur bent á í einsögurannsóknum sínum.3 Í 

sendibréfum er oft vitnisburður eða frásögn sem hvergi annars staðar er að finna, iðulega 

finnast ekki merki um að aðrir hafi flett gögnunum eftir að gengið var frá þeim, sem gerir 

það að verkum að ákaflega spennandi er að lesa sendibréf og vinna úr þeim. Maður kemst í 

kynni við gengið merkisfólk. Sumt hefur maður þekkt af afspurn en aldrei heyrt um annað. 

                                                
2 Eiríkur Guðmundsson: Gefðu mér veröldina aftur: Um sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á átjándu og nítjándu 
öld með hliðsjón af hugmyndum Michels Foucault. (Studia Islandica 55). (Reykjavík 1998), bls. 99. 
3 Sigurður Gylfi Magnússon: Menntun, ást og sorg: Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. 
(Reykjavík 1997), bls. 52. 
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Bréf hafa þann kost að hægt er að skrifa þau í áföngum. Í safnritinu Sendibréf frá 

íslenzkum konum 1784-1900 eru bréf ólík innbyrgðis. Rannveig Ólafsdóttir Briem skrifaði 

séra Eggerti Ó. Briem bróður sínum langt og innihaldsríkt bréf. Í miðju bréfi er eins og hún 

fái bakþanka og finnist nóg komið, ákveður að hætta og hún skrifar:  

 

„Jæja, góða nótt í guði, og dreymdu um mig – helzt. 

Nú er kveld þess 16., og fyrsta hugsun mín er, hvort ég nú loksins muni geta klárað 

þetta bréf. Reyndar get ég sagt, „good-by“ hvenær sem verkast vill, því eg hef ekkert 

sérstakt að segja.“4 

 

Svo heldur hún áfram með bréfið eins og ekkert sé og er langt frá því að hafa lokið því sem 

hún ætlaði að segja. Þetta er dæmi um hvers eðlis bréf geta verið. 

Ákveðin ánægja fylgir því að grúska og gramsa í frumgögnum og hafa stundum á 

tilfinningunni að maður sé fyrstur til þess að skoða þau. Þá er ekki verið að fara í spor 

annarra sem hafa unnið úr gögnumum og þegar birt á prenti það sem þar er að hafa. 

Tengslanet 

Fiske fékk bréf frá að minnsta kosti 145 Íslendingum og sumir þeirra skrifuðu meira en 100 

bréf og þar að auki frá fjölda útlendinga um íslensk málefni svo hér er um að ræða 

gríðarmikla íslenska menningarsögu. Þessar heimildir geta verið uppspretta margvíslegra 

forvitnilegra rannsókna. Hér er bara að láta sér detta eitthvað spennandi í hug.  

Bréf Fiske til tenglanna eru mjög föst í formi og ekki fjallað um fleira en nauðsyn 

krafði. Fiske skrifaði sárasjaldan um líf sitt utan bókaheimsins í bréfum til Íslendinganna. 

Ekki tjáði hann sig heldur svo nokkru næmi um heilsu sína eða sorgir fyrst eftir andlát konu 

sinnar og síðan vegna málaferlanna, vegna arfs eftir hana. Málaferlin tóku verulega á hann 

og gerði það að verkum að hann ákvað að segja upp stöðu sinni við Cornell háskólann og 

flytja alfarinn til Ítalíu. 

Og hvað skrifuðu svo Íslendingar háir sem lágir til Willards Fiskes um annað en 

bækur? Hvaða skoðanir ríktu? Hvað vakti fólki gleði eða sorg, samúð eða andúð? Hér 

kennir margra grasa og eru umfjöllunarefnin mörg. Skrifað var um búskaparhætti, gæftir til 

sjós og lands, náttúruhamfarir, veðurfar, samgöngumál og jafnvel fjárkláða. Stjórnmálin og 

sambandsslit við Danmörku voru ofarlega á baugi. Stofnun háskóla á Íslandi var hitamál og 

svona mætti lengi telja.Vestur-Íslendingarnir sögðu frá hversdagslífi sínu og afkomu. Einnig 
                                                
4 Rannveig Ólafsdóttir Briem til Eggerts Ó. Briem 13. mars 1887. Sendibréf frá íslenzkum konum 1784-1900. 
Finnur Sigmundsson bjó til prentunar. (Reykjavík 1952), bls.139-140. 
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deilum trúarfélaga og vitaskuld blaða- og bókaútgáfu vestra. Þar að auki liggur mikið 

bréfasafn með skjölum Fiskes sem snerta ekki Ísland og ég hef látið það liggja milli hluta.   

Flest bréfin í bréfasafninu eru um íslenskan ritakost og bókaútgáfu, bæði frá 

Íslendingum heima og í Kaupmannahöfn. Geysimikil bóksaga er í þeim fólgin. Ekki verður 

fjallað um það hér en mun verða gert á öðrum vettvangi.5 Í þessari grein er sjónum beint að 

bréfum sem tjá hugi bréfritaranna um ýmislegt úr daglegu lífi. 

Hægt er að skoða marga bréfritaranna sem fulltrúa ákveðinna málaflokka eða hópa 

manna. Þorvaldur Thoroddsen birtist strax sem vísindamaðurinn, hann segði frá 

kennslustarfi sínu við Möðruvallaskóla þar sem honum fannst hann “vera nokkuð utan við 

heiminn.”6 Hann skýrði frá rannsóknum sínum á hálendi landsins og aðstöðuleysi við að 

stunda þær.7 Einnig skilningsleysi yfirvalda á rannsóknunum.8 Honum fannst alþýða manna 

þurfa á uppfræðingu að halda í náttúruvísindum.9 Sum bréfa hans til Fiskes eru afar 

fræðandi um náttúru Íslands og nánast eins og uppkast í kennslubækur. Þorvaldur sendi 

jafnan Fiske rit sín að gjöf. Hann sagði frá fyrirlestraferðum sínum í útlöndum og hvernig 

erindum hans var tekið.10 

Töluvert er um bréf frá alþýðumönnum. Margir vildu fá einhverja fyrirgreiðslu, 

komast í nám eða í vinnu og nokkrir í vinnu til hans við íslenska bókasafnið. Mjög margir 

sögðu honum frá efnaleysi sínu og báðu um fjárhagsaðstoð. Margir skrifuðu einungis til að 

halda sambandinu við hann og sögðu þá gjarnan frá lífshlaupi sínu og oft vonbrigðum. Jón 

Egilsen var einn af piltunum um borð í Díönu haustið 1879 og hafa fjögur bréf hans 

varðveist.  Hann skrifaði Fiske strax í nóvember sama haust og Fiske sigldi héðan og var 

fullur þakklætis og sagði: „Þótt jeg hljóti að blygðast mín fyrir að láta yður sjá frá mér línur 

þessar, þá er mjer þó svo minnisstæð ástsemi sú og mannúð sem þjer hæztvirti elskulegi 

herra, sýnduð mjer, umkomulausum dreng, á gufuskipinu „Díana“  í sumar, að jeg þess 

vegna dyrfist að senda yður þetta blað, í fullu trausti þess, að þér virðið vel, þó það hafi 

ekki annað að færa yður en einfalt barnamál.“11  Það er þó sannarlega hvorki barnalegt að 

formi né innihaldi hjá 13 ára dreng. Rithönd hans er skýr og læsileg og bréfið vel mótað að 

efni, að mestu leyti um þrá hans til að mennta sig og læra ensku til þess að geta skrifað 

Fiske einhvern tíma á móðurmáli hans. Annað bréf Jóns er dagsett 22. apríl 1880 og sagði 

hann þá frá því að hann hafi verið að læra landafræði, mannkynssögu, reikning, biblíusögur 

                                                
5 Áherslan á bóksöguleg bréf er í stærri rannsókn minni. Það er bréf um íslenskan ritakost.  
6 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 26. júní 1882.   
7 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 2. janúar 1883. 
8 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 9. júní 1887. 
9 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 6. febrúar 1880. 
10 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 16. júní 1885. 
11 Cornell. Willard Fiske Papers. Jón Egilsen til Fiskes 9. nóvember 1879. 
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og Lærdómsbókina að Kornsá í Vatnsdal. Að vetri langar hann til að læra ensku og latínu. 

Hann þakkaði Fiske fyrir bækur, blöð og myndir en Fiske sendi ýmsum ungum oog 

öldnum Íslendingum efni til fróðleiks. Í ágúst 1880 skrifaði Jón að hann byrji um haustið 

að læra undir skóla og hlakki hann mikið til. Hann hét því að vera iðinn og kappsamur við 

námið. Síðan varð 18 ára hlé á bréfaskriftum en 21. janúar 1898 skrifaði Jón afsökun á því 

að hann hafi ekki komið sér að því að skrifa öll þessi ár. Hann skýrði frá lífshlaupi sínu. 

Haustið 1881 komst hann í Lærða skólann en varð að hætta námi vegna fjárskorts og bætti 

við „en það var það eina, sem mig langaði til, að læra“. Hann vann síðan við verslunarstörf 

og kennslu, varð bóndi á Hvammi í Vatnsdal og hvarf síðan aftur til verslunarstarfa og nú á 

Blönduósi með 900 krónur í árslaun sem varla dugði  til framfærslu lítillar fjölskyldu. Hann 

lauk bréfinu með þunga og eftirsjá: „Þetta er nú aðalsagan um lífsferil minn í þessi 18 ár. 

Að ég ekki fjekk að læra, verður alltaf mín raunasaga.“12 

Nokkur fleiri dæmi eru um einlæg bréf frá Íslendingum sem vart voru komnir af 

barnsaldri. Fáar konur skrifuðu og þá oftast til að þakka Fiske fyrir sendingar til dæmis 

sælgætisöskjur eða leikföng til barna þeirra. Þóra Pétursdóttir biskups sendi honum grein 

sína um útsaum. 13  Sigríður Magnússon í Cambridge langaði ósköpin öll að stofna 

kvennaskóla á Íslandi og þakkaði í bréfi frá 20. apríl 1892 fyrir fjárstuðning Fiskes til 

skólans. Björg Þorláksson sendi honum nokkrar línur ásamt mynd af sér og Sigfúsi Blöndal, 

manni sínum með stúdentshúfurnar.14 

Hægt er að tína út menn sem skrifa meira en aðrir um þjóðlífið og hvað er að gerast 

í nánasta umhverfi þeirra eins og Björn M. Ólsen sem varð rektor Lærðaskólans. Hann 

sagði  mikið frá skólapiltum og lífinu í Reykjavík frá 1879 – 1904.  Þar eru talsverðar 

heimildir um skólann  og eins ritverk Björns.15   

Að skoða bréf löngu látins fólks kallar á persónuleg tengsl. Maður verður mjög 

náinn bréfritaranum og verður auðveldlega bandamaður hans. Sumir, eins og Bogi Th. 

Melsteð, urðu nokkuð persónulegir í skrifum sínum til Fiskes. Hann segir frá finnskri 

kærustu sinni sem sé „óvenjulega göfug og góð, látlaus og hógvær og syngur yndislega vel“. 

En hún hefur líka yndi af bókum. Þau lesa íslensku saman og hún spreytir sig á þýða íslensk 

kvæði á finnsku til dæmis Ástu eftir Jónas Hallgrímsson.  Hann segir frá því hverra manna 

hún er enda var hún komin út af prestum og prelátum.16 - En hann skrifar ekki hvað hún 

heitir. Bogi skrifaði Fiske alls 21 bréf og 16 bréfspjöld, upplýsandi og lífleg og mörg þeirra 

                                                
12 Cornell. Willard Fiske Papers. Jón Egilsen til Fiskes 21. janúar 1898. 
13 Cornell. Willard Fiske Papers. Þóra Thoroddsen til Fiskes 20. nóvember 1903. 
14 Cornell. Willard Fiske Papers. Björg Þ. Blöndal til Fiskes 12. nóvember 1903. 
15 Bréf þessi eru varðveitt í bókasafni Cornell háskóla. 
16 Cornell. Willard Fiske Papers. Bogi Th. Melsteð til Fiskes 7. ágúst 1901. 
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um bókmenntastrauma meðal Íslendinganna heima og í Kaupmannahöfn. Hið fyrsta sendi 

hann á hæla Fiskes eftir Íslandsdvölina eða í nóvember 1879 og hið síðasta í febrúar 1904 

svo kunningsskapur þeirra hélst á meðan báðir lifðu.  

Einar Benediktsson skáld, þá nemandi í Lærða skólanum, sagði í bréfi frá 22. 

mars.1880: „Við fáum á morgun páskafríið og helst það í viku til hálfsmánaðar. Við 

hyggjum gott til þess að skemmta okkur ef gott verður veðrið. Þar á eptir kemur 8 apríl 

(fæðingardagur konungs) og er hann ætið helgur haldinn, þá er í skólanum bæði dansleikur 

og drykkja sem við köllum „ball“ og „rall“ og er þá opt glatt á hjalla, til þess er okkur 

veittur 100 kr. styrkur úr landssjóði.“  

Einar bað Fiske um lán til þess að ljúka námi sínu í Kaupmannahöfn.17 Faðir hans 

Benedikt Sveinsson, sýslumaður hafði einnig farið þess á leit að Fiske styddi fjárhagslega 

við son sinn.18 

Önnur hlið lífsins í Lærða skólanum birtist í bréfum fullorðinna og reynslumeiri 

manna sem einnig skrifuðu til Fiskes. Björn M. Ólsen, kennari við skólann og síðar rektor 

skrifaði að skólapiltar væru uppivöðslusamir og óviðráðanlegir. Fór svo að lokum að hann 

hrökklaðist frá skólanum og kennir skólapiltum um að sér hafi ekki verið vært innan 

skólans.19 Alls hefur 81 bréf varðveist frá Birni og 11 bréfspjöld. Björn vildi endurgjalda 

Fiske mikilar og merkilegar gjafir til lestrarfélags Lærðaskólans, Íþöku sem kallað var eftir 

heimabæ Fiskes og sendir Fiske rit sín og annarra að gjöf en um viðskipti milli þeirra er 

ekki að ræða.  Menntamennirnir Björn og Fiske skrifa meira á jafnréttisgrunni en sjá má í 

öðrum bréfum, en eiga ekki í viðskiptum. 

Séra Matthías Eggertsson ásamt fleiri Grímseyjingum skrifuðu ítarleg bréf um 

daglegt líf í eyjunni og harða lífsbaráttu. Bréf Matthíasar eru fróðleg lýsing á amstri 

hversdagsins og bregður hann upp líflegri þjóðlífsmynd. Hann skrifaði fallega um lífið í 

Grímsey en einnig um hafísinn sem var alveg að gera útaf við eyjaskeggja. Margir í eyjunni 

skrifuðu um skák og fræðslumál, en Fiske var mikill skólamaður og hvatti Íslendinga til 

dáða. 

Athygli vekur hve vel Íslendingarnir eru máli farnir og ritfærir. Sumir voru óhemju 

afkastamiklir eins og Matthías Jochumsson, Steingrímur sonur hans segir að hann hafi sest 

niður eftir dagsins önn og skrifað sendibréf, stundum um ekki neitt en eins og til að létta á 

huganum.  

                                                
17 Cornell. Willard Fiske Papers. Einar Benediktsson til Fiskes 18. júlí 1891. 
18 Cornell. Willard Fiske Papers. Benedikt Sveinsson til Fiskes  29. ágúst 1890. 
19 Cornell. Willard Fiske Papers. Björn M. Ólsen til Fiskes 22. júlí 1881. 
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Bréf Íslendinganna eru mjög mismunandi. Á 19. öldinni voru bréf mikilvægur 

tjáningarmiðill. Steingrímur Matthíasson gaf út bréf föður síns Matthíasar Jochumssonar að 

honum látnum en í bréfasafni Fiskes hafa 16 bréf Matthíasar varðveist og 2 bréfspjöld. 

Steingrímur sagði í formála:  

Ég held ég megi segja, að fátt var föður mínum tamara og um leið ljúfara, en að 

skrifa bréf kunningjum sínum. Honum var það kærkomin dægradvöl, ef hann var ekki 

öðrum störfum bundinn. Eða, ef illa lá á honum, þá var honum það hreint og beint andleg 

upplyfting og bezta hressing að skrifa einhverjum til, kvart yfir og undan öllu heimsins 

háttalagi og öllum djöfulskap, en slá svo öllu í glens og gaman, mæla öllu einhverja bót og 

láta andann leika frjálst um heima og geima, þar til bréfsörkin var búin. Þá lét hann oftast 

sitja við þá einu örk og tók ekki nýja, heldur skrifaði öðrum kunningja. En stundum skrifaði 

hann minna en ella af því að hann vantaði pappír, og enn oftar kom fyrir að hann vantaði 

frímerki eða aura fyrir frímerki.20 

Fiske hitti Matthías í Reykjavík sumarið 1879 og tókust með þeim góð kynni. 

Heima hjá Matthíasi áttu þeir aðild að stofnun Fornfræðafélagsins.21 Bréf Matthíasar bera 

keim af ofangreindu, að þau séu skrifuð í fljótheitum og um það sem upp í hugann kom á 

stað og stund. Skriftin var einföld en þó listfeng, mjúklipur og læsileg. Hann sagðist fyrst 

hafa fengið góð tök á rithönd sinni hjá dönskum kennara, er kenndi honum skrift og 

fljótaskrift og bókhald í Kaupmannahöfn veturinn 1856-1857. Það var þegar hann var að 

afla sér menntunar í verzlunarfræði og tungumálum.22  

Matthías var einlægur og opinn. Hann sagði hispurslaust frá lífi sínu, skáldskap og 

þjóðlífinu í bréfum sínum til Fiskes. Hann var upptekinn af starfi sínu hverju sinni. Hann 

skrifaði um blað sitt Þjóðólf og ýmislegt sem rak á fjörur hans sem blaðamanns. Sama er að 

segja um prestsstörf í Odda og síðar á Akureyri. Sóknarbörnin voru ekki ætíð eins og 

sálnahirðirinn óskaði. Í sumum bréfunun lýsti hann áhyggjum sínum vegna þess að hann 

skili of litlu á bókmenntasviðinu. Matthías fylgdist vel með því sem Fiske skrifaði um Ísland 

í erlend blöð, til dæmis nauðsyn þess að Íslendingar fengju fréttaþráð, og hrósaði honum 

fyrir greinarnar. Hann lét ýmsar lausavísur flakka með í bréfunum. Sú sem Fiske fékk neð 

jólabréfinu 1879 hljóðar svo:  

 

Gleðileg jól! Gleðilegt nýár! 

Aungva gigt en glaða sál. 

                                                
20 Steingrímur Matthíasson:  „Forspjall”. Bréf Matthíasar Jochumssonar. (Akureyri 1935), bls. VII. 
21 Matthías Jochumsson: Sögukaflar af sjálfum mér. (Reykjavík 1959), bls. 276. 
22 Steingrímur Matthíasson: Bréf Matthíasar Jochumssonar. (Akureyri 1935), bls. VII. 
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Gefi sá sem skenkir kál 

þessa lífs í þína skál. 

Þarna´ eru skáldsins áhrínsmál.23 

 

Heimsmaðurinn Matthías skrifaði ýmist á ensku eða íslensku. Hann sagði einnig frá ferðum 

sínum til útlanda og í mörgum bréfum sveif hann í skáldlegum vangaveltum og þá héldu  

honum engin bönd. 

Fjöldi bréfa er í bréfasafninu frá útlendingum sem voru velviljaðir Íslendingum og 

skrifuðu Fiske um íslensk menningar- og útgáfumál auk annars sem snerti Ísland. Hér 

verður þó aðeins tveggja getið, þeirra Carls Christians Rafns, ritara danska 

fornfræðafélagsins og Rolfs  Arpis, amanuens í Svíþjóð, en þeir áttu sammerkta aðdáun á 

íslenskri menningu. Þeir skrifuðu um rannsóknir sínar í bóklegum skilningi og er margt 

athyglisvert í bréfum þeirra sem hafa annað sjónarhorn en bréf Íslendinganna og hafa þau 

verið býsna upplýsandi fyrir Fiske. Rafn sendi Fiske stíla fyrir séríslenska bókstafi til þess að 

nöfn og staðarheiti yrðu rétt í þeim greinum sem Fiske birti í erlendum blöðum og 

tímaritum. 

Ljóst er að það eru gríðarlega miklir ónýttir möguleikar í tengslum við bréfasafn 

Fiskes  og mikil menningarsaga í því fólgin. Sjá má hvernig bréfin endurspegla samfélagið á 

Íslandi á síðari hluta 19. aldar og daglegt líf íslenskra námsmanna í Kaupmannahöfn.  

Vandi fylgir vegsemd hverri 

Margs konar vandræði geta komið upp við lestur gamalla bréfa. Oft er pappírinn orðinn 

stökkur og molnar í höndum manns. Um 1850 var farið að blanda trjákvoðu í pappír til 

þess að gera hann ódýrari og þar með varð hann miklu endingarverri. Bréfin brotna og 

kvarnast enda pappírinn súr.  

Annað sem torveldar lestur er að afar þunnt bréfsefni var oft notað til bréfaskipta 

milli landa. Blek fer stundum í gegnum þunnan pappírinn svo illlæsilegt verður. Bréfsefnið 

er svo þunnt að það sem er á bakhliðinni kemur í gegn.  

Á löngum tíma hafa bréf velkst og orðið fyrir skaða í misgóðum húsakynnum. 

Bréfin eru stundum verulega léleg. Vatnsskaðar  eða aðrir blettir torvelda lestur þeirra. 

Nýtni var 19. aldar mönnum eðlileg. Bréfsefnið var oft notað út í æsar, fyllt út í 

hverja eyðu sem skapaðist til dæmis vegna greinaskila eða að kveðjan kom helst til fljótt 

                                                
23 Cornell. Willard Fiske Papers. Matthías Jockumsson til Fiskes 29. nóvember 1879. 
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enda bréfsefni dýrt og ekki rétt að bruðla með það. Efnið kemst naumlega til skila, svo hart 

er gengið fram í því að nýta plássið. 

Margt er jákvætt við úrvinnsluna. Sérstaklega gaman er þegar fallegar og læsilegar 

rithendur eru á bréfunum og efnistök greinileg.  

Ytri gerð getur líka verið til hjálpar. Finna má úr fleiru en textanum sjálfum atriði 

sem geta skipt máli og margt er hægt að lesa og túlka umfram það sem skrifað er. Má nefna 

að bréfahausar á bréfpappír geta virkað eins og vörður á leiðinni til dæmis ef dagsetningar 

vantar við að ákvarða skriftartíma bréfa. Fiske var ekki nákvæmur með ártöl. Bréfsefni með 

húsunum Villa Forini og Villa Landor, þar sem hann hélt til, koma þá að gagni við að 

ákvarða tíma. Unnt er að ákvarða hvenær hann bjó á hvorum stað.  Einnig eru bréfsefni 

merkt ýmsum gististöðum þar sem hann dvaldi til lengri eða skemri tíma. Hægt að 

sannreyna ferðir hans. 

Ytri gerð segir stundum jafn mikið og orð. Fiske var ekki örlátur á upplýsingar um 

sjálfan sig, eins og áður sagði. Kona hans dó í september 1881 og í mars 1882 voru menn á 

Ísland að furða sig á að bréf hans og bréfspjöld voru með svartri rönd. Hann hljóti að hafa 

orðið fyrir einhverri sorg. Björn M. Ólsen skrifaði: “Jeg get ekki neitað því, að bæði jeg og 

aðrir vinir yðar hjer á Íslandi erum hugsjúkir vegna yðar, af því að Gröndal hefir fengið 

brjef frá yður með svartri rönd, sem sýnir að þjer hafið sorg. Hver sem þessi sorg er, þá 

verið þess fullvissir að yðar íslenzku vinir taka eigi síður þátt í henna en vinir yðar í 

Ameríku”.24  Bréf með svörtum kanti þýddi að sorg var á ferð. Fiske hafði ekki sagt frá 

konumissinum. 

Fiske skrifaði Íslendingunum ekki persónuleg bréf. Hann minntist varla á heilsu 

sína sem var honum þó verulegur fjötur um fót og var hann oft rúmliggjandi vegna hennar. 

Hann skrifaði vinum í Bandaríkjunum opnari bréf um daglegt amstur. Augljóslega leit hann 

á Íslendingana standa sér fjær og eru bréfin oft hrein viðskiptabréf tengd bókasöfnuninni. 

Lang flest bréfin frá Íslendingi eru frá Jóni Þorkelssyni, síðar þjóðskjalaverði alls 125 bréf. 

Jón var jafn ópersónulegur. Hann skrifaði eingöngu um bækur nýjar og gamlar, fágæti, 

ásigkomulag eintakanna, bar saman titilsíður, hver átti eintök þau sem föl voru, verð, 

uppboð og ýmislegt sem átti erindi við bókasafnarann. 

Stundum eru vandræði með að finna mótbréfin frá Fiske sem eru til dæmis ótrúlega 

fá í handritadeild Landsbókasafns. Þetta er bagalegt en þarf þó ekki að þýða að öll von sé 

úti í rannsókninni. Finnur Sigmundsson sem gaf út bréf íslenskra kvenna sagði í formála 

þeirrar bókar: „Þó að meginhluti þeirra sendibréfa, sem fara á milli ættingja, vina og 

                                                
24 Cornell. Willard Fiske Papers. Björn M. Ólsen til Fiskes 24. mars 1882. 
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kunningja, verði fyrr eða siðar eldinum að bráð eða fúni eða glatist í höndum næstu 

kynslóðar, hafa jafnan verið uppi nokkrir hirðusamir menn, sem bjargað hafa sínum hluta 

og séð svo um að hann kæmist á öruggan geymslustað.”25 Þessi ummæli sýna að rétt er að 

gera ráð fyrir að aðeins brot af því sem sent var milli manna varðveitist fyrir seinni tíma 

grúsk. 

Að vinna með bréf minnir á leynilögreglustarf. Stundum finnast bréf í allt öðru 

bréfasafni en þar sem eðlilegt er að leita fyrst. Maður verður að vera á vaktinni um alla aðra 

sem lifðu og hrærðust í umhverfinu. Stundum eru bréf Fiskes ætluð tveimur eða fleirum. Í 

hvaða bréfasöfnum er þá vænlegast að leita? Ímyndunaraflið verður að virkja og gæta þess 

að leita fanga sem víðast. Í sumum handritadeildum eru bréf mjög gróflega skráð og mikil 

vinna við að finna þau. 

Niðurlag 

Bréfasöfn varðandi Willard Fiske hafa varðveist víða á opinberum söfnum sem innihalda 

bréf frá honum til fjölmargra aðila. Ekki er hægt að útiloka að einhver séu enn til í 

einkaeign. Mörg þessara bréfa fjalla um söfnun hans á íslenska bókasafninu hans. Glögglega 

má sjá hvaða aðferðum hann beitti til að ná öllu því efni saman sem hann taldi eiga heima í 

bókasafni sínu. Má nefna nokkur söfn sem finna má bréf hans, svo sem handritadeildir 

Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn og í 

Stokkhólmi, háskólabókasafnið í Uppsölum, þann hluta ítalska þjóðbókasafnsins sem 

varðveitt er í Flórens auk vitaskuld háskólabókasafnsins í Cornell þar sem bréf ýmissa aðila 

til Fiskes eru geymd. Í Library of Congress í Bandaríkjunum eru geysimikil bréfasöfn 

manna sem hann átti samskipti við. En ekki er hægt að elta hvern bréfsnefil. Það þarf að  

ákveða hvar á að láta staðar numið og hætta að leita. Mér hefur verið nokkur vandi á 

höndum vegna þess að bréf frá honum eru mun færri varðveitt en bréf til hans sem eru 

vandlega geymd í bókasafni Cornell háskólans. 

Fýsilegt er að komast til Þýskalands þar sem bréf Fiskes til Theodórs Möbiusar og 

Konrads Maurers hljóta að vera varðveitt. Í Oxford eru bréf til Guðbrands Vigfússonar frá 

Fiske, en Guðbrandur var bókamaður og lét sig varða hvaðeina um íslenskan ritakost. Í 

Winnipeg eru væntanlega bréf Fiskes til nokkurra aðila, þar sem hann sótti fast að komast 

yfir efni sem tengdist Vestur-Íslendingum. Það er því seinni tíma verkefni að skoða bréfin í 

þessum söfnum. 

 

                                                
25 Sendibréf frá íslenskum konum 1784-1900. Finnur Sigmundsson bjó til prentunar. (Reykjavík 1932), bls. V. 

Greinin er óritrýnd.
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Skjalasafn lénsmanns á Bessastöðum 1552–1682 
Kristjana Kristinsdóttir 

 

 

Í greinargerð um danska ríkisskjalasafnið frá árunum 1889–1891 er rætt um skjalasöfn lénsmanna. 

Segir þar að þrátt fyrir að konungleg embættisskjalasöfn (brevkister) væru til í Danmörku frá 

gamalli tíð hjá lénsmönnum, í kirkjum, klaustrum og hjá biskupum væri það samt í kjölfar 

siðaskipta þar, árið 1537, sem fest var í lög að varðveita skyldi lagaboð, konungleg bréf og önnur 

skjöl sem þýðingu hefðu. Og strax við siðaskiptin hafi skjölum verið safnað til lénsmanna og 

biskupa.1  

Ætlun konungs var að skjalasöfnin yrði eftir í léninu eins og önnur innistæða2 við 

lénsmannsskipti. Sú varð þó ekki alltaf raunin. Litu margir lénsmenn á skjölin sem einkaeign sína. 

Vegna þessa er lénsmönnum fyrirskipað með lokuðu bréfi (missive) þann 9. júlí 1593 að varðveita 

skjalasöfn sín og færa í bók öll konungleg opin bréf og afhenda skjalasafnið nýjum lénsmanni við 

lénsmannsskipti. Í bréfinu er sá formáli að hverjum og einum þeirra beri að halda skjalasafni 

lénsins í röð og reglu og að þeir eigi að afhenda safnið eftirmanni sínum ásamt skrá eða lista yfir 

það. 3  Þessi fyrirskipun er ítrekuð árin 1615 og 1643.4  Í bréfinu sagði um ástæðu þessarar 

orðsendingar, að oft hafi verið kvartað yfir því að við lénsmannsskipti í ríkinu hafi fráfarandi 

lénsmenn tekið með sér öll skjöl varðandi lénið. Af því leiddi að eftirmenn þeirra hefðu engin 

eldri bréf til að fara eftir við stjórn lénsins. Því voru menn beðnir að halda til haga þeim bréfum, 

sem gefin voru út í embættistíð þeirra, láta skrá þau og skrifa inn í bók, sem ætíð ætti að fylgja 

léninu. Við lénsmannsskipti átti að afhenda skjalasafnið ásamt skránni yfir það með annarri 

innistæðu. Eldri bréf, sem horfin voru, átti að reyna að hafa upp á og skrá. Öll bréf átti að lesa 

upp á þingum, skrá þau og varðveita vel í léninu, þannig að þau hvorki skemmdust né týndust. 

Krafa Henriks Krag lénsmanns (1591–1595) á alþingi árið 1593 hefur örugglega tengst 

þessu bréfi konungs. Þar segir að þeir sem hafi konungsbréf í fórum sínum, sem bætt gætu hag 

landsins, eigi að afrita þau, þ.e. ef þeir vildu ekki láta frumbréfin með innsiglum frá sér fara. 

Afritið átti að senda til  Bessastaða þar sem bréfin yrðu aðgengileg þegar þörf væri á.5 

Í greininni verður leitast við að varpa ljósi á skjalasafn Bessastaða á árabilinu 1552–1682 

og sýnt fram á hvaða skjalaflokkar mynduðu safnið í upphafi og þegar líða tekur á tímabilið. 

                                                
1 Meddelelser om Rigsarkivet for 1889–1891, (København 1892), bls. 28. 
2 Innistæða þýðir hér skepnur og munir sem fylgja jörð. Sjá Sigfús Blöndal, Íslensk-dönsk orðabók. A-Ö, (Reykjavík 
1920–1924), bls. 402. 
3 V.A. Secher, Forordninger, recesser og andre kongelige breve II, (København 1889–1890), bls. 647–649. 
4 V.A. Secher, Forordninger III, (København 1891–1894), bls. 448–449; V.A. Secher, Forordninger V, (København  
1903), bls. 215. 
5Alþingisbækur Íslands  II, (Reykjavík 1915–1916), bls. 371. 
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Skjalasafn Bessastaða 

Heitið, skjalasafn Bessastaða, er notað hér sem samheiti yfir þau skjöl sem safnað var til Bessastaða 

og samin voru þar á árunum 1552–1682. Reynt verður að draga upp mynd af skjalasafninu og 

gera grein fyrir þeim skjalaflokkum eða tegundum skjala sem mynduðu safnið. Safnið hefur ekki 

varðveist sem heild og er nú tvístrað í söfnum í Danmörku og á Íslandi. Elsta skjal úr safninu sem 

nú er varðveitt er staðfesting konungs á Stóradómi frá 13. apríl 1565.6 

Ætla verður að helstu gerðir skjala sem mynda safnið séu bréf og fyrirskipanir frá konungi 

og skjöl varðandi jarðir konungs, þ.e. jarðabækur. Skjalasafn á Bessastöðum hefur ekki varðveist í 

samhengi en unnt er að fá vísbendingu um hvers konar skjöl mynduðu skjalasafnið með því að 

athuga þau gögn sem eru varðveitt um safnið. Þau eru til frá árinu 1553, frá árabilinu 1619–1648 

og frá árinu 1662. 

Árið 1553,  í kjölfar siðaskiptanna, fékk lénsmaðurinn á Bessastöðum eignasafn 

Viðeyjarklausturs í hendur  til þess að standa undir rekstri embættis síns. Lágu þá í skjalasafninu 

tveir pokar af Viðeyjarklaustursskjölum, alls 28 pergamentsbréf auk eins pappírsbréfs frá Birni 

Jónssyni syni Jóns Arasonar biskups, auk tíu bréfa sem sérstaklega er getið. Þessi bréf eru t.d. um 

staðfestingu biskups á Píningsdómi frá 1480 og bréf um verslun við þýska kaupmenn og bann við 

vetrardvöl þeirra.7 Hvar frumrit þessara bréfa eru nú er óvíst en Viðeyjarklaustursbréfin eru 

varðveitt í afskrift frá um 1570.8  

Árið 1619 má sjá af skrá lénsmanns að þá eru í safninu á Bessastöðum 39 konungsbréf, 

innsigli landsins úr silfri, ein jarðabók yfir tekjur landsins og ein máldagabók yfir kirkju eignir á 

Íslandi.9 Ekki er vitað nákvæmlega hvaða jarðabók og máldagabók er hér um að ræða. En 

konungsbréfin eru varðveitt í Stiftamtmannssafni.10 Strax árið eftir eru konungsbréfin orðin 55 

með nokkrum kópíum.11 Næstu yfirlit yfir skjalasafnið eru frá árunum 1647 og 1648. Þá eru 

konungsbréfin orðin 60 auk eins próventubréfs.12 

Árið 1662, þegar Íslendingar féllust á einveldisskuldbindinguna, voru í skjalasafni 

Bessastaða 97 konungsbréf og nokkrar kópíur, ein máldagabók, ein jarðabók, eitt próventubréf 

og eitt makaskiptabréf. Jafnframt máldagabók Hóladómkirkju og kirkna í Hólabiskupsdæmi, listi 

                                                
6 Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.) Skjalasafn Stiftamtmanns III. nr. 2. 1. 13. apríl 1565. Konungsstaðfesting á Stóradómi 30. 
júní 1564. 
7 Íslenzkt fornbréfasafn XII, (Reykjavík 1923–1932,) bls. 594–595, 598. 
8 AM 238 4to. Bessastaðabók. 
9 ÞÍ. Rentukammer (Rtk). Y.2. Lénsreikningar. Skrá yfir fylgifé frá Friðrik Friis. Innistæðuskrá 1619. 
10 ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtmanns III. nr. 2. Þrjú skinnbréf 1565-1643, nr. 3. Konungsbréf til höfuðsmanns 1542–1682. 
11 ÞÍ. Rtk. Y.2. Lénsreikningar. Skrá yfir fylgifé frá Friðrik Friis. Innistæðuskrá 1620. 
12 ÞÍ. Rtk. Y.6. Lénsreikningar. Lénsreikningur fyrir reikningsárið 1646–1647, bls. 45, Lénsreikningur fyrir 
reikningsárið 1647–1648. Sjá ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtmanns III. nr. 2. 2. 18. maí 1641. Próventugerningur Margrétar 
Gunnsteinsdóttur. 
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yfir jarðagóss þeirra og tilheyrandi skrautgripi (ornamenter), máldagabók Skálholtsdómkirkju og 

kirkna í Skálholtsbiskupsdæmi, listi yfir jarðagóss þeirra og tilheyrandi skrautgripi. Einnig 

jarðabók yfir jarðir sem liggja undir Skálholtsdómkirkju sjálfa, auk bókar með eignarheimildum 

sömu jarða og kirkna. Tvær bækur samhljóða um eignarheimildir klaustranna, tvær bækur 

samhljóða um innistæðu klaustranna og alþingisdómabók frá 1646 til 1659.13 

Árið 1703 fær Árni Magnússon handritasafnari lánuð eftirfarandi skjöl úr amtskistunni á 

Bessastöðum hjá Christian Müller amtmanni: 

 

1. Een altingsbog in 4to begynder 1646. 

2. Een bog in 4to. Om nogle clostere i Iisland og deris rettigheder. 

3. Een bog i stor 4to indeholdende Hoole domkirckes maaldage. 

4. 121 gamle pergaments breve Om closternes eiendomme udi Iisland.14 

 

Þessi kvittun er einhver síðasta heimildin um skjalasafnið í vörslu á Bessastöðum.  

Eftir þetta, þ.e. árið 1703, hefur það sem eftir var af skjalasafni lénsmanns borist frá amtmanni til 

stiftamtmanns þar sem skjölin liggja nú í skjalasafni hans í Þjóðskalasafni Íslands.15 

 
Stjórnsýsla og verkefni lénsmanna 

Þau skjöl sem hér hafa verið nefnd urðu til af nauðsyn, vegna stjórnsýslu konungs í léninu og því 

vegna verkefna lénsmanns. Verkefni hans voru í stuttu máli þau að lénsmaðurinn, oftast 

aðalsmaður, átti að kunngera fyrirskipanir konungs, sjá um að þeim væri framfylgt og innheimta 

tekjur af eignum konungs í léninu. Hann hafði eftirlit með réttarfari, innheimtu sakeyris og að 

réttri kirkjuskipan væri fylgt. Hann hafði rétt til að setja menn í embætti og átti að hafa eftirlit 

með versluninni.16 

Í þessu samhengi verður hér að nefna lögbókina Jónsbók þó hún hafi ekki tilheyrt beint 

skjalasafni Bessastaða. En Jónsbók hefur verið lénsmanninum nauðsynleg við stjórn lénsins. 33 

handrit af Jónsbók eru til á dönsku, flest frá 17. öld og eru nokkrar þeirra merktar lénsmanni og 

jafnvel skrifaðar af fógetum þeirra. Í þessar bækur voru auk lagatextans færðar  inn ýmsar 

upplýsingar eins og um setningu og slit þinga, konungsbréf, dómar og fleira.17 

 
                                                
13 AM Steph. 70, bls. 2. Innistæðuskrá frá Bessastöðum. 
14 Árni Magnússon,  Arne Magnussons Private Brevveksling, (København-Kristiania 1920), bls. 339. 
15	  ÞÍ.	  Skjalasafn	  Stiftamtmanns	  III.	  nr.	  2.	  Þrjú	  skinnbréf	  1565–1643,	  nr.	  3.	  Konungsbréf	  til	  höfuðsmannanns	  
1542–1682.	  	  
16 Kr. Erslev, Danmarks len og lensmænd i det sextende Aarhundrede (København 1879), bls. 1;  Jens Engberg, Dansk 
finanshistorie i 1640‘erne (Aarhus 1972), bls. 154–155. 
17 Jónsbók. Lögbók Íslendinga. ,,Inngangur“. Már Jónsson tók saman (Reykjavík 2004), bls. 26–27; Jónsbók og réttarbætur. 
Útgefandi Ólafur Halldórsson, (København 1904), bls. LVI-LVII. 
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Söfnun eignarheimilda 1552-1553 

Jarðabók var sennilega hluti skjalasafnsins frá upphaf eins og fram hefur komið. Strax við 

siðaskiptin hófst söfnun eignarheimilda en mikilvægustu skjölin fyrir konung voru um jarðirnar, 

hvaða jarðir hann átti, hvað voru þær stórar og hvað þær gáfu af sér. Á þeim byggðust tekjurnar 

af landinu og völd konungs. Að afla upplýsinga um jarðeignir er einmitt eitt það fyrsta sem 

lénsmanni hans er skipað að gera eftir siðaskipti. Í erindisbréfi Páls Hvítfeld, sem varð lénsmaður 

1552, er honum fyrirlagt að láta útbúa jarðabók yfir allt veraldlegt og andlegt góss.18 Þessi 

fyrirskipun var ekki aðeins orðin tóm því árið 1553 sendi konungur þrjá menn til þess að aðstoða 

Pál við að semja slíka jarðabók.19 Þeir áttu að safna upplýsingum, sérstaklega um jarðir Jóns 

Arasonar biskups og sona hans, koma þeim upplýsingum til alþingis og þar áttu þeir að setja 

saman jarðabók,  með aðstoð innlendra embættismanna, yfir þær jarðir sem konungur var nú að 

eigna sér. Þessi jarðabók gæti verið bók frá árunum 1550–1579 sem kennd hefur verið við Jóhann 

Bocholt lénsmann í fyrra sinn 1570–1587 þó ekki sé hægt að færa sönnur á það með óyggjandi 

hætti. Í þessari bók eru jarðirnar taldar upp og landskuldin.20 Önnur bók tengd Bocholt er frá 

árunum 1583–1616 yfir konungsjarðir sem lágu til Bessastaða, auk þess eru í henni skrár yfir 

sýslurnar, klaustrin og hafnir sem siglt var á.21   

  Allt frá siðaskiptum hefur konungur gert kröfu um að biskupar skili inn upplýsingum um 

kirkjujarðir og jarðir biskupsstólanna. Ein bók er varðveitt frá árinu 1597 með þeim 

upplýsingum22 en erfiðlega gekk að fá slíkar upplýsingar frá biskupum. Krafa var gerð um það 

árið 161923 en heimildir eru litlar sem benda til að biskupar hafi þá samið nýja jarðabók. Þeir 

sögðu að slík bók lægi þegar á Bessastöðum. 

 

Söfnun eignarheimilda 1636–1639 

Árið 1635 mætti Ólafur Pétursson, fógeti Holgers Rosenkrantz (1620-1633) lénsmanns á árunum 

1629 til 1633 og Pros Munds lénsmanns árið 1634, í kansellíið og gerði athugasemdir í 22 liðum 

um ýmislegt sem betur mætti fara á Íslandi.24  

Að eigin sögn hafði hann verið á Íslandi í sjö og hálft ár og hafði áður fyrr siglt á landið í 

átta ár og gjörþekkti því landshætti og hann virðist hafa kunnað eitthvað í íslensku. Hvers vegna 

                                                
18 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 363. 
19 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 516, 519-520. 
20 AM 902c 4to. Jarðabók yfir klaustraeignir og konungsjarðir 1550–1579. 
21 AM 459 fol. Jarðabók 1583–1616.  
22 ÞÍ. Norska gjöfin 1974. Legg 14. Jarðabók 1597. 
23 ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtmanns III. nr. 3. Konungsbréf til höfuðsmanns 1542–1682; Magnús Ketilsson, Kongelige 
Allernaadigste Forordninger og aabne Breve II, (Rappsøe 1778), bls. 276. 
24 ÞÍ. KA-1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verslun og ýmsu öðru með greinargerð í 22 liðum. Jón 
J. Aðils segir í bók sinni Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787. 2. útgáfa (Reykjavík 1971), bls. 103  að hann hafi 
skrifað langt bréf til konungs með þessu sama innihaldi frá Glückstað 3. nóvember 1635.  
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hann kom í kansellíið er ekki vitað með vissu. Undirrótin gæti þó verið deilur hans við íslenska 

ráðamenn sem þessar athugasemdir hans vitna um, en sjálfur hafði hann ekki alltaf farið að lögum 

því hann þáði jarðir að gjöf og veitti prestum brauð sem aðrir sátu.25 Ólafur hafði skrifað konungi 

bréf um þetta leyti með ósk um að fá að sigla á nokkrar hafnir og versla. Að mati sumra og þar á 

meðal Pros Mund lénsmanns sem nú skipaði embættið vildi Ólafur verða lénsmaður á Íslandi. Að 

minnsta kosti nefnir Ólafur í athugasemdunum að sá sem Íslandi ætti að stjórna þyrfti að þekkja 

landið vel, geta lesið og skilið tungumálið og útskýrt á dönsku makaskiptabréf, kaupbréf, dóma og 

vitnisburði því Íslendingum sé ekki treystandi. Þeir hugsi frekar um sinn eigin hag en konungs því 

þeir séu ekki trúir Dönum. Þetta viti hann því hann hafi sjálfur umgengist þá svo lengi að hann 

þekki vel refshátt þeirra. 

Athugasemdir Ólafs fjölluðu m.a. um óeiningu og óvissu í réttarfari og deilur innan 

andlegu stéttarinnar vegna þess að norska kirkjuskipanin hentaði ekki  á Íslandi, en flestar 

athugasemdanna varða skjalagerð og nauðsyn þess að semja nýja jarðabók yfir landið þar sem 

dýrleika jarða sé getið auk landamerkjabókar.26  

Hvað sem lá að baki komu Ólafs Péturssonar í kansellíið höfðu orð hans áhrif og 

konungur  hlustaði á hann. Pros Mund lénsmaður fékk nóg að gera og einnig aðrir ráðamenn á 

Íslandi við að svara fyrir störf sín. Til þessara athugasemda má rekja fyrirspurn Pros Mund á 

alþingi árið 1636 um ýmislegt er varðaði rekstur jarða konungs og kirkju auk þess sem hann 

spurðist fyrir um eftir hvaða lögbók væri dæmt í landinu og eftir hvaða kirkjuskipan biskuparnir 

dæmdu um andleg mál. Pros Mund var falið að afla upplýsinga til þess að geta svarað 

athugasemdum Ólafs sem hann gerði árið 1637.27 Í framhaldi af þessari upplýsingaöflun kom 

konungsbréf árið 1638, sem var lesið upp á alþingi 1639 um ýmislegt varðandi Ísland. 28 

Konungur vill upplýsingar og gerir viðamikla kröfu um skjalagerð. Þessi upplýsingaöflun og 

skjalagerð var konungi nauðsynleg til þess að efla stjórn sína í léninu.  

Klausturhöldurum og öðrum, sem höfðu eignir konungs á leigu, er boðið að gera skrá yfir 

innistæðu krúnunar á jörðum, klaustrum og annarsstaðar. Einnig áttu biskupar ásamt próföstum 

og prestum að gera skrá yfir alla innistæðu dómkirkna, kirkna og annarra þeirra staða, sem 

kirkjunnar menn héldu og innistæðu höfðu. Frumrit innistæðuskránna átti að varðveita á hverjum 

stað fyrir sig, en tvö afrit átti að gera, annað skyldi geyma á Bessastöðum en hitt senda til 

rentukammers. Þá bauð lénsmaður klausturhöldurum, umboðsmönnum og öllum þeim, er lén 

höfðu af kóngi, að gera jarðabók yfir allt landið. Í jarðabók þessari átti að koma fram dýrleiki, 

                                                
25 Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 364–366. 
26 ÞÍ. KA-1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verslun og ýmsu öðru með greinargerð í 22 liðum. 
27Alþingisbækur Íslands V, (Reykjavík 1922, 1925–1932), bls. 426-428; ÞÍ. KA-1. 8. júlí 1637.  
28Alþingisbækur Ísland  V, bls. 561–567; Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 416–421; ÞÍ. KA-1. 8. júlí 1637; Jón 
Árnason, Historisk Indledning til den gamle og nye Islandske Rettergang, (København 1762), bls. 512. 
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leigukúgildi og landskuld og öll réttindi krúnunnar og þær breytingar, sem orðið höfðu á jörðum 

hennar. Einnig áttu biskupar að láta gera rétta jarðabók yfir allar jarðir kirkjunnar, sem tilheyrðu 

biskupsstólum, kirkjum, skólum, spítölum eða öðrum kirkjunnar jörðum. Biskupar áttu árlega að 

afhenda lénsmanni reikning og skrá yfir bústofn og tekjur dómkirknanna, skólanna og spítalanna, 

með skýringum um hvernig þeim hafði verið ráðstafað. Þá áttu klausturhaldarar, umboðsmenn og 

aðrir að afhenda lénsmanni öll jarðabréf sem fyndust á landinu og vörðuðu réttindi og eignir 

krúnunnar. Lénsmaður og lögmenn áttu að setja innsigli sín á þau, láta skrifa þau inn í eina bók á 

íslensku með læsilegum, góðum, dönskum bókstöfum og á góðan pappír. Afrit bréfanna skyldu 

vera tvö, annað fyrir skjalasafnið á Bessastöðum en hitt fyrir kansellíið.  Á sama hátt áttu 

biskuparnir að afhenda öll bréf varðandi dómkirkjur, kirkjur og spítala, og þau að skrifast inn í 

eina bók. Alþingisskrifarinn átti að halda númeraða alþingisbók með innsigli landsins. Í hana átti 

að færa öll útgefin bréf konungs, alþingisdóma og annað, sem lénsmaðurinn vildi að fært yrði inn 

og varðaði hagsmuni konungs. Gegn greiðslu skyldi hann gera afrit úr bókinni fyrir sýslumenn, 

klausturhaldara, embættismenn og aðra, ef um væri beðið.29 Víst er, að ekki hlýddu allir strax 

þessum fyrirskipunum sem hér hafa verið nefndar.  

 

Ítrekun á söfnun eignarheimilda 1641–1645 

Á  alþingi árin 1641 og 1642 kvartaði lénsmaður bæði við andlegu stéttina og við klausturhaldara 

og umboðsmenn yfir lélegum heimtum til Bessastaða á máldögum, bréfum og skjölum ásamt 

reikningum kirknanna. Árið 1642 bauð hann lögmönnum að þeir ættu um veturinn með aðstoð 

alþingisskrifarans að athuga öll veraldleg jarðabréf og færa inn í sérstakar bækur. Á alþingi árið 

1643 tók hann fram að frá veraldlegu stéttinni hefði hann fengið nokkuð af gögnum, en alls 

ekkert frá biskupum vegna kirkjunnar.30 

Þrátt fyrir þessar kvartanir yfir lélegum heimtum á skjölum hafa menn setið sveittir við, 

því að fjórar jarðabækur yfir konungseignir, sem lénsmaðurinn og fógeti hans hafa sett , eru 

varðveittar frá 1638–1639. Í bókunum er getið leigukúgilda, landskuldar og dýrleika jarða. Þar eru 

einnig upplýsingar um t.d. hafnirnar, íslensk verðgildi, listi yfir umboðsjarðir, sýslurnar og 

klaustrin og hvað greitt er af þeim. Ein þessara bóka er á dönsku.31  

                                                
29 Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 416–421; Alþingisbækur Íslands. V, bls. 561–567.  
30 Alþingisbækur Íslands  VI, (Reykjavík 1933) bls. 42–43, 76–77, 100. Björn Lárusson segir ennfremur, í bókinni Islands 
Jordebok under förindustriel tid (Lund 1982), bls. 9, að árið 1643 hafi Pros Mund krafist jarðabókar yfir allar jarðir í 
einkaeigu en án árangurs. Hér vísar hann til Jóns Espólín, Íslands Árbækur i Söguformi VI (Kaupmannahöfn 1827), bls. 
109 og áfram. Aðrar heimildir hafa ekki fundist fyrir þessu.  
31 ÞÍ. Leyndarskjalasafn 4. Supplem II. 37. Jarðabók 1638. Þessi bók er á dönsku; ÞÍ. Rtk. Y.4. 1631–1640. 
Lénsreikningar, jarðabók 1639; AM 460 fol. Jarðabók 1639; Lbs. 492 4to Jarðabók 1639.  
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Björn Karel Þórólfsson skjalavörður segir að fyrst á 17. öld hafi megnið af fornbréfum 

klaustra farið til Bessastaða.32 Varðveittar eru tvær afskriftabækur klaustraskjala, báðar frá um 

1640 og báðar skrifaðar af Hákoni Ormssyni sem var alþingisskrifari 1641–1645. Önnur er nú í 

Árnasafni og hin í Þjóðskjalasafni Íslands í skjalasafni amtmanns.33 Bækurnar eru svipaðar þó að 

ekki séu þær alveg samhljóða. Í bókinni í Árnasafni, sem kölluð er Bessastaðakópíubók,  er einnig 

getið innistæðu eftirfarandi klaustra og jarðaumboða: Reynistaðar, Arnarstapa, Bessastaða, 

Viðeyjar, Munkaþverár, Þingeyra, Möðruvalla, Kirkjubæjar og Þykkvabæjar. Í þeirri bók stendur: 

 

Anno 1642 aa Jolafostu voru þesser Menn samankommner a Kongsgaardenum a 

Bessastodum til ad yfferlesa þaug Breff Reikningskape Klaustranna sem velbyrdig herra 

Hoffudsmann Pros Munndt haffde befalad Logmonnum badum ad yfferskoda a næsta 

fyrerfarende Alþynge Aarne Oddsson Logmadur Paall Giislason vegne Magnusar 

Logmanns Þordur Henriksson i naalægd Umbodsmannssins Lauridtz Niellssonar.34 

 
Sennilega á önnur þessara bóka heima í skjalasafni Bessastaða og hin í kansellíi eða rentukammeri, 

þó að ef til vill séu hér komnar þær tvær samhljóða bækur yfir klaustraeignir sem árið 1662 lágu í 

skjalasafni Bessastaða.35 

Á alþingi árið 1643 kvartar lénsmaður yfir því að hann hafi engar upplýsingar fengið frá 

biskupum. Hólabiskup hefur þó verið byrjaður að afrita bækur en láðst að afhenda eintökin til 

Bessastaða. Frá Hólabiskupsdæmi eru nú varðveittar þrjár bækur sem skrifaðar voru  á árunum 

1639–1645. Sú fyrsta er afritabók gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633, skrifuð samkvæmt bréflegri 

befalningu konungs 1641–1642.36 Önnur er afritabók gamalla bréfa Hóladómkirkju frá árinu 1639 

og stendur á forsíðu hennar að hún sé kópíeruð og afskrifuð úr þeim gömlu kálfskinns máldaga 

bókum samkvæmt Kong Majestatis befalningu Anno 1639.37 Á forsíðu þeirrar þriðju stendur:  

 

Maldaga Bækur Hooladomkyrkiu coperadar og saman teknar epter þeim gomlu Kalskins 

[svo] Maldaga Bokum sem liggia a Hoolum Ord epter Ord epter Befalningu vorz 

Nadugasta Herra Konungs Christians þess fiorda thil Danmerkur og Norregs er og epter 

thilsogn velburdugs Mans Pros Munds Kong Majestatis Befalnings Mans yfer Islands. 

                                                
32 Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“, Skírnir 127 (1953), bls. 117. 
33 AM 280 4to. Bessastaðakópíubók; ÞÍ. Skjalasafn amtmanns II. nr. III. Afrit af skjölum ýmissa klaustra ca. 1200–
1643; Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna Magnússonar sem komin eru úr opinberum skjalasöfnum á Íslandi. 
Samin af fyrirlagi Stjórnarráðs Íslands. (Reykjavík 1908), bls. 43–44; Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur í 
Landsskjalasafninu í Reykjavík I,1, (Reykjavík 1903), bls. 81. 
34 AM 280 4to. Bessastaðakópíubók, bls. 206.  
35 AM Steph. 70. Innistæðuskrá frá Bessastöðum, bls. 2.  
36 ÞÍ. Biskupsskjalasafn (Bps). B.I. 13. Afritabækur gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633. 
37 ÞÍ. Bps. B.III. 3. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1639. 
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Aptur ad nyu uppskrefadar og underskrifadar a Hoolum i Hialltadal: 1645. Maldaga Bok 

Audunar Bps huorrar Datum er 1318 ar.38 

 

Brynjólfur biskup Sveinsson gaf sínar skýringar í bréfi til lénsmanns, skrifuðu í Skálholti 

28. júní árið 1641 og afhenti lénsmanni á alþingi.39 Í inngangi bréfsins kemur fram að hann hafi 

verið í útlöndum og komið seint og því misst af því þegar höfuðsmaður las bréfið á alþingi. Og 

svo sé hann ungur og reynslulaus. Um þær uppskriftir skjala, sem hann er krafinn, hefur hann 

ýmislegt að segja. Vegna jarðabókar yfir kirkjueignir og kristfjárjarðir er svar hans að hann telur 

að jarðaregistur dómkirkjunnar hafi nokkrum sinnum verið sent til Bessastaða og að stærstur hluti 

eigna allra kirkna sé færður inn í þann almennilega kirknastól Vilchinsmáldaga sem hann telur að 

liggi þegar á Bessastöðum. Þrátt fyrir þetta ætlar hann að láta skrifa upp vísitasíuna og „þad 

Registur maa Lensmadurinn faa þegar þad er bued. Þessu verdur ei suo fliott fyrerkomed suo vel 

vandad sie“.40 Einnig lofar hann skrá yfir kristfjárjarðir. Varðandi afhendingu á reikningum 

dómkirkjunnar hefur hann þetta að segja, „þar til suara eg fyrir Domkirkuina i Skaalhollte, ad 

hennar Inntekt sem eru Leigur og Landskyllder eru Innskriffadar i þad Jarda Registur er eg vona a 

Bessastödum ligge huad alldre vex, helldur miklu helldur aarlega minkar vegna Faatæktar og 

Landsins Hardenda ... sem Reikningarner skulu noglega utviissa“.41 Í sömu heimild segir: 

 

... fraa þvi ad skyra huorninn Inntektunum er varid mun Reikningurinn giorast herma 

huors inntak eg fa Hoffudsmannenum i stuttri Summu þvi omogulegt er einum Manne 

suo opt ad laata allt i gegnum skrifa med ollum odrum Breffagiordum, Erendum og 

Reidum sem hann a i alla stade ad giegna vegna syns Embættis huad ei maa hier 

fyrerforsomast þo huor og eirn vilie sier sem best ummhugad vera laata sitt besta ad giora 

epter Skylldu.42 

 

Brynjólfur segir að reikningurinn segi best til um hvernig tekjunum er varið og þær tölulegu 

upplýsingar hafi höfuðsmaðurinn. Hann segir jafnframt að það sé ómögulegt einum manni að 

skrifa allt upp svo oft með öðrum bréfagerðum og verkefnum embættisins. Þeim verkefnum vill 

hann þó gegna samkvæmt bestu vitund. Svar hans við skipun um afritun á öllum bréfum 

dómkirkjunnar hljóðar svo: 

 

                                                
38 ÞÍ. Bps. B.III. 4. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1645. 
39 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 178r-186r. 
40 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 183v. 
41 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 184r. 
42 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 184v. 
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huar til eg svara ad ei sie mogulegt þaug gömlu Breff er Skaalhollts Kirkia medferdis 

heffur, suo snarlega og fliotlega ad yffersiaa og underskriffa sem margur meinar, þui þo 

þaug sieu ei morg, þa er þo ei ouyst nema Aarid teffiest umm þad allt er ordriett skriffad, 

samanlesed og handskriffad aff þvi Rusle sem þar liggur. Sumt til nockurs enn sumt til 

onytis þo ad eg Hanns Maytts naadar bifalning underdanlegast giore þad eg maa. Og velb. 

Herra Hoffudsmanne hlydnest. heff eg epter þui sem Tymenn og Tydenn vill leyffa 

fyrerborest ad lata utskriffa þaug Breff er Skaalhollts Domkirkia aa nu og heffur 

medferdis i eina Bok med Handskrifftum, suo þar meiga faast epter su Bok er Herra 

Hoffudsmadurinn umtalar eff Gud vill oss so leinge lyda, ...43 

 

Brynjólfur segir að ekki sé eins fljótlegt að skrifa upp bréf, lesa yfir og undirrita og margir haldi. 

Þó þau séu ekki mörg getur vinnan við að skrifa þau upp og lesa saman dregist fram eftir ári. Sum 

þessara bréfa eru merkileg og önnur ekki. Hann segist reyna það sem hann geti sem undirmaður 

konungs og hlýðnast herra höfuðsmanni. Eftir því sem tíminn og tíðin leyfir muni hann láta 

skrifa upp þau bréf sem Skálholtsdómkirkja á nú í eina bók svo þar fáist sú bók sem 

höfuðsmaðurinn óskar eftir ef guð lofar.44  Biskup hefur staðið við orð sín því varðveittur er 

máldagi Brynjólfs biskups Sveinssonar eða skrá yfir kirkjugóssið í Skálholtsbiskupsdæmi.  Einnig 

skjalabók Skálholtsstóls með hendi Hákonar Ormssonar frá um 1643. Þar má m.a. finna virðingu 

á óbrúkanlegri innistæðu frá Skálholti sem gerð var á alþingi árið 1641 og einnig reikning um 

tekjur og gjöld Skálholtsdómkirkju og skóla „svo sem reyndist í Meðalárum“.45 Hákon Ormsson 

hefur einnig verið fenginn árið 1642 til að skrifa upp máldaga Gísla biskups Jónssonar 1558–1587 

sem nú er varðveittur í afskrift frá árinu 1710.46 Varla getur það verið tilviljun að a.m.k. fimm afrit 

af Vilchinsmáldaga eru frá árabilinu 1640–1643 og fjögur þeirra sögð skrifuð fyrir Brynjólf 

biskup.47 

 

Samantekt 

Skjalasafn Bessastaða er ekki varðveitt í heild. Skjöl úr því eru nú dreifð í ýmsum söfnum hér á 

landi og í Danmörku. Safnið er samsett úr nokkrum skjalaflokkum og verður á tímabilinu 1552–

1682 stöðug aukning í skjalagerð. Það er vísbending um aukna stjórnsýslu. Í upphafi tilheyrðu 

safninu aðallega konungsbréf, fljótlega bætist við jarðabók yfir konungseignir og í kjölfarið 

                                                
43 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 185v. 
44 AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 185v. 
45 AM 262 fol. Máldagi Brynjólfs Sveinssonar biskups;  AM. 258 4to, Bréfabók Skálholtsstóls. 
46 AM 261 fol. Máldagi Gísla Jónssonar biskups; Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling I, 
(København 1889), bls. 238. 
47 Íslenzkt fornbréfasafn IV, (Kaupmannahöfn 1895), bls. 29. 
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jarðabók yfir eignir biskupsstólanna. Er líða tekur á tímabilið fjölgar konungsbréfunum og 

máldagabækur kirkjunnar verða hluti safnins auk klaustraskjala. Jafnframt þessu verður 

alþingisbók a.m.k. frá árinu 1631 hluti safnins. Jónsbók er ef til vill ekki hægt að telja til safnins, 

enda oft merkt lénsmönnum og fógetum þeirra sem einkaeign. Hún er þó nefnd hér enda 

ómissandi lénsmanni við stjórn lénsins. Öll þessi skjöl varpa ljósi á stjórnsýslu konungs í léninu 

Íslandi og eru mikilvæg fyrir rannsóknir á sögu tímabilsins. 
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Hákarlaveiðar í Strandasýslu á öðrum fjórðungi 19. aldar 

Már Jónsson 

 

 

 

Úr Trékyllisvík eru hákarlaveiðar stundaðar 
meira og með betri árangri en annars staðar á 
Vesturlandi. Veiðar þessar eru annars mjög 
arðvænlegar bæði vegna fisksins og lýsisins.  

 

Eggert og Bjarni 17721 

 

Merkileg gögn eru til um hákarlaveiðar í Strandasýslu á öðrum fjórðungi 19. aldar. Í þessari grein 

verður sagt frá því sem þau geyma og aukið í með upplýsingum úr dánarbúsuppskriftum úr 

sýslunni. Greinin er hluti af þreifingum mínum við að nýta arfaskiptagögn til að segja eitthvað 

nýtt og spennandi um 19. öldina, einkum fyrri hluta hennar.2 Hér fylgir tilraunaskurður um eina 

tegund lífsviðurværis alþýðu manna og miklu bætt við fyrirliggjandi vitneskju um hákarlaveiðar 

sem einkum lýtur að síðustu áratugum 19. aldar og byggir á frásögnum sem hafðar eru eftir 

körlum sem stunduðu þær eða þeir skrifuðu sjálfir. 3  Verður fyrst rakið það sem 

dánarbúsuppskriftir gefa til kynna um nýtingu hákarls. Þá fylgja nýfengnar tölur um útgerð og afla 

með dæmum af skipakosti og veiðarfærum. 

                                                
1 Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1. Steindór Steindórsson íslenskaði (Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og 
Örlygur 1974), bls. 289. 
2 Um þann flokk heimilda og arfaskipti almennt, sjá: Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú. Lagalegar forsendur og 
varðveisla“, Saga 50:1 (vor 2012), bls. 80-105. 
3 Sjá til dæmis: Bergsveinn Skúlason, Áratog. Þættir úr atvinnusögu Breiðafjarðar (Reykjavík: Prentsmiðjan Leiftur 1970), 
bls. 265-275; Guðmundur Guðmundsson, „Hákarlaróður á Ströndum“, Strandapósturinn 34 (2001), bls. 54-61; 
Guðmundur Ólafsson, „Hákarlaveiði og vetrarlegur á Skagafirði 1880-1890 eftir frásögn Sveins Magnússonar frá 
Ketu“, Skagfirðingabók 17 (1988), bls. 43-56; Halldór Guðmundsson, „Á hákarlamiðum. Frásögn úr lífi alþýðunnar“, 
Réttur 29 (1944), bls. 158-176; Helgi Laxdal, „Hákarla-Jörundur“, Víkingur 72 (2010), bls. 16-20, 24-30; Ingi Karl 
Jóhannesson, „Hákarlaveiðar á Ströndum“, Strandapósturinn 26 (1992), bls. 51-69; Jóhann Hjaltason, „Hákarlaveiðar á 
Ströndum“, Eimreiðin 45:3 (1939), bls. 257-267, endurprentað í Íslenskir sagnaþættir 2. Gunnar S. Þorleifsson safnaði 
(Reykjavík: Bókaútgáfan Hildur 1983), bls. 42-51; Pétur Jónsson, Strandamannabók (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja 
1947), bls. 109-146; Sigfús M. Johnsen, „Hákarlaveiðar í Vestmannaeyjum fyrrum“, Andvari 57 (1932), bls. 91-95; 
Sveinn Guðmundsson, „Hákarlaveiðar á Ströndum“, Gestur. Íslenskur fróðleikur gamall og nýr 2. Gils Guðmundsson 
safnaði (Reykjavík: Iðunn 1985), bls. 135-142; Theódór Friðriksson, Hákarlalegur og hákarlamenn (Reykjavík: 
Menningarsjóður 1933). Fræðileg umfjöllun um hákarlaveiðar á fyrri tíð er ekki mikil að vöxtum og má einkum nefna 
stórvirki Lúðvíks Kristjánssonar um íslenska sjávarhætti, sem vitnað verður til hér á eftir og lýtur einkumm að lokum 
19. aldar og upphafi 20. aldar; sjá einnig: Jón Þ. Þór, „Hákarlaveiðar Eyfirðinga á síðari hluta 19. aldar“, Ægir 74 
(1981), bls. 418-431, 490-499, 536-554; sami, „Hákarlinn og endurreisn íslensks efnahagslífs á 19. öld“, Ársrit 
Sögufélags Ísfirðinga 43 (2003), bls. 277-283; Jóhann Tómasson, „Þróun hákarlaútgerðar við Norðurland“, Siglfirðingabók 
1 (1975), bls. 47-71; Lbs-Hbs. Þorsteinn Hjaltason, Frá hákarli til síldar. Atvinnu- og búsetuþróun í Árneshreppi á 
Ströndum 1850-1950. BA-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2009, bls. 9-15. 
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Afurðirnar 

Jón Sverrisson húsmaður í Stóru-Ávík í Trékyllisvík lést 23. ágúst 1825 að Kolbeinsá við 

Hrútafjörð. Hann var utansveitarmaður, fæddur um 1770 á Rauðabergi í Fljótshverfi í Vestur-

Skaftafellssýslu, þriðji í röðinni af 24 systkinum. Árið 1801 var hann bóndi á Seglbúðum í 

Landbroti (32 ára), kvæntur Halldóru Þorláksdóttur (46 ára). Hún var áður gift Grími Ormssyni 

bónda á Seljalandi í Fljótshverfi og voru tvö af sex börnum þeirra á heimilinu, 12 og 13 ára. Börn 

þeirra Jóns og Halldóru voru Jón átta ára og Ólöf fimm ára, en Margrét dóttir Jóns framhjá 

Halldóru var sex ára gömul hjá móður sinni Vilborgu Jónsdóttur á Seljalandi.4 Vorið 1816 var Jón 

Sverrisson kominn þvert yfir landið og taldist húsmaður í Drangavík í Árneshreppi á Ströndum, 

þá 46 ára. Fullyrðir Gísli Konráðsson í Strandamanna sögu (frá um 1860) að Jón hafi strokið frá 

konu sinni eystra og verið grunaður um þjófnað á peningum, sem hann svo átti að hafa dysjað í 

urð í Skjaldarbjarnarvík. Gísli segir tröllasögur af Jóni og ósennilegt er að nokkuð sé að marka orð 

hans.5  

Andrés Guðmundsson bóndi á Kolbeinsá lét Jón Jónsson sýslumann á Melum í 

Hrútafirði vita af andláti Jóns Sverrissonar. Sýslumaður skrifaði Jóni Salómonssyni faktor í 

Kúvíkum og hreppstjóra í Árneshreppi 2. september 1825 og óskaði eftir uppskrift á eftirlátnum 

eigum húsmannsins. Bréfinu fylgdu fjórir lyklar sem Jón Sverrisson hafði verið með og 

sýslumaður taldi líklegt að gengju „að kofa hans og hirðslum í Stóru-Ávík“.6 Eignirnar voru 

skráðar 17. október og sendi hreppstjóri uppskriftina samdægurs ásamt þremur 

skuldaheimtuseðlum til sýslumanns, sem fékk gögnin 13. nóvember.7 Andvirði eignanna nam 40 

ríkisbankadölum og 85 skildingum (framvegis stytt í rbd. og sk.). Húskofa átti Jón með hurð á 

járnum og skrá, metinn á 40 sk., og líklega bjó hann þar en ekki í bænum í Stóru-Ávík. Hann 

hafði haft sex kindur á fóðrum í nágrenninu, metnar á 7 rbd. 48 sk. samanlagt. Nokkuð var af 

fatnaði, ílátum og verkfærum, en ekki átti Jón nema hálfa guðsorðabók, sem þar að auki var fúin. 

Eftirtektarverðust eru matvælin, sem sjaldan er getið í skiptagögnum. Jón átti hákarlsafurðir af 

                                                
4 Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt (Reykjavík: Ættfræðifélagið 1978), bls. 28, 37; Vef. Gagnagrunnurinn Íslendingabók 
á slóðinni islendingabok.is. 
5 Manntal á Íslandi 1816 (Akureyri og Reykjavík: Ættfræðifélagið 1947-1974), bls. 740; Gísli Konráðsson, Strandamanna 
saga. Jón Guðnason gaf út (Reykjavík: Iðunn 1947), bls. 186-187, 192. Dómabækur eru ekki til úr Skaftafellssýslu árin 
1804-1819 og ekki hægt að komast að því hvort Jón hafi verið borinn þjófnaði opinberlega. Jón og Halldóra voru 
farin úr Kirkjubæjarklaustursókn þegar séra Bergur Jónsson gekk frá sálnaregistri 25. janúar 1805. Þá (og næstu árin) 
bjuggu á Seglbúðum Sverrir Eiríksson, faðir Jóns, og seinni kona hans Sigríður Salomonsdóttir ásamt fjórum sonum, 
þar á meðal Eiríki sem kemur við sögu síðar í þessari grein; sjá: Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ). Kirknasafn. 
Kirkjubæjarklaustur BC 2. Sóknarmannatal 1805-1821, bls. 11-12. Jón er hvergi getið í sálnaregistri Árnessóknar árin 
1806-1815, sjá: Kirknasafn. Árnes BC 2. Sóknarmannatal 1796-1833, bls. 168-284. 
6 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 292 (nr. 328); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 
1821-1831, bls. 121 (nr. 342).  
7 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 126 (nr. 464). Bréf Jóns Salomonssonar fannst 
ekki við leit í bréfum til sýslumanns, sem ekki liggja nema stundum eftir númerum bréfadagbókar, en nr. 463 og 465 
eru saman í Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 2. Dánarbúsuppskriftin fylgir arfaskiptum í Strandasýsla ED1/2, 
1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 35r-37r. 
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ýmsu tagi en líka smjör og kornmeti. Mokka er mygla og fjórðungur var tíu pund eða tæp fimm 

kíló: 

 

27½ pund af þráum tólgi á 2 rbd.  

5 pund af smjöri illa útlítandi á 35 sk. 

13 fjórðungar af mokkuðum og illa tilhöfðum hákalli á 1 rbd. 34 sk. 

5 fjórðungar af skráphákalli slæmum á 25 sk. 

9 fjórðungar af lélegum skráp á 1 rbd. 48 sk. 

½ tunna bankabygggrjón mokkuð á 4 rbd. 8 sk. 

¼ tunna rúgmél gamalt og mokkað á 48 sk. 

24 fjórðungar af sumarfengnum hákalli sæmilegum á 3 rbd. 48 sk. 

6 fjórðungar af skráphákalli á 42 sk. 

1 fjórðungur af lifur á 24 sk. 

 

Jafnframt átti Jón átti þrjá „skinnstakkagarma“, fernar gamlar buxur af skinni og tvö pör 

skinnsokka, auk tíu punda af skinni; samanlagt metið á 62 sk. Samkvæmt þessu má gera ráð fyrir 

því að hann hafi róið á skipi sem var gert út í sveitinni og verkað sinn hlut úr hákarlinum til eigin 

neyslu eða sölu í kaupstað. Sé tekið mið af lýsingum Lúðvíks Kristjánssonar var lifrin yfirleitt 

tekin úr við borðstokkinn en hákarlinum sundrað og skipt, ýmist um borð eða í landi. Hann var 

svo kasaður í gryfjum eða gjótum í tvo til þrjá mánuði, með eða án skráps, en að því loknu 

hengdur upp og hertur í nokkra mánuði. Úr lifrinni var unnið lýsi. 8  Má geta sér til að 

„sumarfenginn hákarl sæmilegur“ hafi veiðst um sumarið og Jón verið nýbúinn að hengja hann 

upp áður en hann hélt í sína hinstu ferð. Fjórðungurinn var metinn á 26 sk. Mokkaði hákarlinn 

hefur verið tilbúinn og án skráps, en farinn að spillast hjá Jóni og aðeins metinn á 10 sk. hver 

fjórðungur. Skráphákallinn var sennilega hertur líka og taldist enn síðri, metinn á 7 sk. í eðlilegu 

ástandi og á 5 sk. slæmur. Fjórðungur Jóns af lifur var metinn á 24 sk. og hefur verið í lagi með 

hana. Til samanburðar var pund af illa útlítandi smjöri virt á 7 sk. sem þýðir að fengist hefðu 70 

sk. fyrir fjórðunginn. Þótt lélegar væru námu hákarlsafurðir Jóns samanlagt 7 rbd. 5 sk., sem 

slagaði hátt í það sem kindur hans sex voru metnar á. Hákarlaveiðar voru þar af leiðandi sérlega 

mikilvægar fyrir afkomu hans. 

Jón var 55 ára þegar hann lést og erfingjarnir „hér í byggðarlagi öllum óþekktir“, eins og 

hreppstjóri orðar það í formála að uppskriftinni. Einhverjir þóttust þó vita að Eiríkur bróðir hans 

væri sýslumaður í Snæfellsnessýslu. Honum skrifaði Jón Jónsson sýslumaður 28. nóvember 1825 
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og útskýrði að Jón Sverrisson hefði verið í sýslunni „um nokkur undanfarin ár“ og væri nú látinn. 

Hann hafði „heyrt eftir honum haft að hann skyldi hafa verið yðar al- eða hálf-bróðir og þarhjá 

að hann hafi farið til fundar við yður á næstliðnu vori“.9 Eiríkur Sverrisson, sem bjó í Mávahlíð 

og var tveimur áratugum yngri en Jón, svaraði því til 1. janúar 1826 að Jón hefði verið skilgetinn 

hálfbróðir sinn og ætti tvö börn komin til fullorðinsára, sem tveimur árum fyrr voru á 

Hallormsstað í Múlasýslu. Réttast væri að Jón Jónsson bæði Grím Jónsson amtmann á 

Möðruvöllum um að kanna málið. Eiríkur sagðist hafa gefið bróður sínum sex krónudali þegar 

þeir hittust um sumarið og hafði það eftir Klemens nokkrum Bjarnasyni, ættuðum úr 

Strandasýslu, að fjármunir Jóns hefðu „víða geymdir verið og með fárra vitorði; mun því verða að 

framkoma hið fornkveðna að ýmsir haldi á auði þá út sé borinn sá dauði“. Jón Jónsson hafði í 

bréfi sínu lagt til að Árneshreppur fengi eignir Jóns Sverrissonar til styrktar ómögum. Ekki ansaði 

Eiríkur því heldur sagðist hafa þá trú til Jóns Jónssonar „sem alþekkts dugnaðarmanns“ að hann 

varðveitti réttindi hinna „fjærverandi fátæku erfingja“.10  

Bréf Eiríks kom að Melum 8. febrúar og 20. mars gekkst Jón hreppstjóri fyrir uppboði á 

eignum Jóns Sverrissonar í Stóru-Ávík. Hafði sýslumaður kveðið á um það í bréfi 19. nóvember 

árið áður og uppboðið verið auglýst í hreppnum 11. mars. Allt annað en kindurnar var selt og 

ekki kemur fram hvernig þeim var ráðstafað. Flest fór á svolítið hærra verði en matið gerði ráð 

fyrir; nam virðing á því sem boðið var upp 26 rbd. 33 sk. en útkoman varð 36 rbd. 49 sk. Sumt 

fór reyndar á margföldu verði, til að mynda skinnstakkarnir á ríkisdal og skinnbuxurnar á annað 

eins, en sokkarnir á 26 sk. Hákarlsafurðirnar keypti Árni Árnason á Kambi á fáeina skildinga yfir 

mati, nema lifrina sem Sigríður Jónsdóttir í Stóru-Ávík fékk á matsverði.11 Fötin sem Jón hafði 

verið í, pelaflaska og fjórðungur af smjöri höfðu þá þegar verið seld á uppboði á Kolbeinsá 17. 

október 1825 og reyndist „stervbúsins höfuðsumma“ vera 52 rbd. 62 sk. Kostnaður við 

sjúkralegu í viku og síðan útförina dróst nú frá og útistandandi skuldir voru nokkrar fyrir matvæli 

og ærfóður, en jafnframt við Sigríði í Stóru-Ávík fyrir húsaleigu og „hjallalán fyrir hákall hans“. 

Skipti fóru fram að Melum 20. júní 1826 og það sem afgangs var skuldum og kostnaði fór til 

barnanna; fékk Ólöf 6 rbd. 87 sk. eða helming á móti Jóni sem fékk 13 rbd. 78 sk., nokkuð sem 

var í fullu samræmi við gildandi lög.12  

                                                                                                                                                   
8 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir. Fimm bindi (Reykjavík: Menningarsjóður 1980-1986): 3, bls. 370-381; 
samanber Jóhann Jónsson, „Að kasa og þurrka hákarl“, Strandapósturinn 10 (1976), bls. 84-88. 
9 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 303-304 (nr. 345); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 127 (nr. 361).  
10 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 15, bl. 293; Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-
1831, bls. 136 (nr. 500). 
11 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 46-49. 
12 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 37v-38v. Kolbeinsáruppboðið er í 
Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 38-39. 
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Hér er komin svipmynd af húsmanni langt að komnum sem tileinkaði sér háttu 

heimamanna og aflaði sér lífsviðurværis meðal annars með verkun á hákarli sem hann að öllum 

líkindum fékk í hlut úr veiðum sem hann líklega tók sjálfur þátt í. Jón Sverrisson átti nóg til að 

geta verið húsmaður með eigin rekstur, ef svo má segja, og kjör hans voru svipuð því sem Friðrik 

Friðriksson reyndi að skammta sér sem ólöglegur lausamaður í Kaldrananeshreppi nokkru síðar. 

Veturna 1839-1841 var hann vinnumaður á tveimur bæjum upp á hálfan hlut en veturinn eftir 

það í Sandnesi, laus að þriðja hluta en vinnumaður að öðru leyti fyrir „¼ part síns hlutar úr 

hákalls og fiskiabla“. Friðrik útskýrði störf sín eftir það við yfirheyrslur 22. maí 1843: „Ég fór á 

Gjögur til róðra með góu í fyrra með hálfa útgjörð frá sjálfum mér en hálfa frá hreppstjóranum 

og dvaldi þar til messna, síðan var ég í Hrófbergshrepp í kaupavinnu um sláttartímann, og dvaldi 

þar oftast fram undir veturnætur, en veik þá að Hellu til Guðmundar, hvar ég dvaldi til þess vika 

var eftir af þorra, og fór svo á Gjögur í fyrstu viku góu, og hefi verið þar síðan, og gjört mig 

sjálfur út þangað“. Fyrir þetta var hann dæmdur til 12 vandarhagga hýðingar og Guðmundur í 

átta ríkisdala sekt fyrir að leyfa honum að vera í trássi við bann sem hreppstjóri hafði gefið út og 

látið vinnukonu sína fara með á milli bæja.13  

Verkaður hákarl er tilgreindur í nokkrum dánarbúsuppskriftum úr Strandasýslu og eru 

dæmin sem fylgja tæmandi fyrir Árneshrepp á þessum árum.14 Dagsetningar miðast við skráningu 

dánarbús. Vætt var átta fjórðungar eða tæplega 40 kíló. Í fjórðungi voru 20 merkur: 

 

Guðmundur Guðmundsson bóndi í Ingólfsfirði 14. júlí 1823 

4 fjórðungar hákalls á 76 sk. 

18 merkur af skráp á 52 sk.  

2½ fjórðungar hákallslifur á 1 rbd. 32 sk. 

 

Jón Jónsson bóndi á Krossnesi 18. desember 1826 

2 fjórðungar af skráp á 76 sk.  

1 vætt af nýjum hákalli á 76 sk. 

8 fjórðungar af hákallslifur á 4 rbd.  

 

Jón Grímsson á Finnbogastöðum 8. september 1837  

2 tunnur lýsis á 36 rbd.  

Hákall illa hertur á 12 rbd. 

                                                
13 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 162-169; beinar tilvísanir á bls. 163 og 165-
166. 



244

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

6 
 

5½ fjórðungur af lélegum skráp á 3 rbd.  

 

Grímur Alexíusson í Seljanesi 12. október 1841 

6 fjórðungar af skráp á 2 rbd.  

13 fjórðungar af rúðuhákalli á 1 rbd. 

9 fjórðungar af tvífornum hákalli á 1 rbd. 

55 fjórðungar af einfornum hákalli á 5 rbd.  

 

Athygli vekur sundurgreiningin hjá Grími Alexíussyni, sem var einn mesti athafnamaðurinn á 

Ströndum í sinni tíð. Lúðvík Kristjánsson nefnir ekki þessar þrjár tegundir verkaðs hákarls og um 

orðið „tvíforn“ er í ritmálssafni Orðabókar Háskóla Íslands (á vefslóðinni lexis.hi.is) aðeins vísað 

í prentaða útgáfu Búalaga frá 1775.  

Útgerðin 

Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, sem Jón Magnússon sýslumaður (bróðir Árna og 

mágur Páls) tók saman í norðurhluta Strandasýslu í september 1706, kemur fram að 17 bátar voru 

gerðir út til hákarlaveiða á vorin. Verstöðvar voru í Skreflum og Gjögri en víða róið að heiman, 

allt frá Eyjum að Munaðarnesi.15 Ólafur Olavius fór um sýsluna sumarið 1777 og útskýrði þremur 

árum síðar að þar væri „gnótt af hákarli, og aflast oft mikið af honum, en stundum sáralítið“. 

Hann mat aðstæður svo að hákarlaveiði væri ekki stunduð af nægu kappi og í raun ætti hún að 

vera „aðalgrein útvegsins“ á svæðinu. Til þess skorti veiðarfæri, stærri báta og betri stýrisbúnað, 

auk þess sem efla mætti veiðar á milli jóla og páska „þegar svo mikið er hér af hákarlinum... að 

þeir éta hver annan af önglunum“.16 Ekkert var að gert, en þó fékk Ólafur Ólafsson á Melum í 

Trékyllisvík fjóra ríkisdali í verðlaun árið 1790 fyrir að nýta „hið svo nefnda veiðarfæri hákallalóð 

til slíkrar veiðar“, nokkuð sem Lúðvík Kristjánsson telur að hafi verið fátítt í sýslunni, þá og 

síðar.17  

Tilurð gagna getur verið tilviljunum háð og á það við um skýrslur um hákarlsútgerð á 

Ströndum fyrir miðja 19. öld. Svonefndur „hospitalshlutur“ var lagður á sjávarafla við stofnun 

holdsveikraspítala í hverjum landsfjórðungi árið 1652 og skilgreindur ítarlegar með tilskipun 27. 

maí 1746 sem ákveðinn hlutur afla tiltekinn dag. Á Suður- og Vesturlandi var það næsti dagur 

                                                                                                                                                   
14 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 140 (GG); Strandasýsla ED1/2, 1-2. 
Skiptabók 1825-1835, bl. 55v (JJ); Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 8, bl. 146 (JG); örk 14, bl. 261 (GA). 
15 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 320; Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7 (Kaupmannahöfn: 
Hið íslenska fræðafélag 1940), bls. 329-377. 
16 Ólafur Olavíus, Ferðabók 1. Steindór Steindórsson íslenskaði (Reykjavík: Bókfellsútgáfan 1964), bls. 249-250. 
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eftir krossmessu á vori eða 3. maí.18 Þetta nægði ekki fyrir reksturinn á Hallbjarnareyri og 30. mars 

1821 kvartaði Ísak Bonnesen sýslumaður Snæfellsnessýslu við stiftamtmann undan slæmum 

fjárhag spítalans. Hann lagði til að hospitalshlutur yrði einnig greiddur af veiði fugla og 

„havkalle“, en slíka veiði bar að hans sögn sjaldnast upp á tilskilda veiðidaga sem hospitalshlutur 

reiknaðist af; til dæmis hófst hákarlaveiði ekki fyrr en eftir krossmessu undir Jökli.19 Bjarni 

Þorsteinsson amtmaður Vesturamts var þá settur stiftamtmaður og ásamt Geir biskupi Vídalín í 

stjórn Hallbjarnareyrarspítala. Í bréfi til kansellís í Kaupmannahöfn 30. desember 1821 lýstu þeir 

stuðningi við tillögur Bonnesens og tóku fram um „havkalvefangst“ að víða í amtinu væri hún „ei 

siælden meget indbringende“. Ekki sáu þeir fyrir sér hvernig best mætti útfæra þessa tekjustofna 

og nefndu það eitt að hákarl væri ekki góð fæða fyrir holdsveikt fólk. Nokkur bréfaskipti urðu um 

málið og lausnin kom frá Stefáni Þórarinssyni amtmanni Norður- og Austuramts. Hann lauk við 

álitsgerð 14. janúar 1823 og sendi afrit af bréfi sínu til sýslumanna í Norðuramti frá 3. júní 1811. 

Þar var kveðið á um að hospitalshlutur af hákarli til spítalans í Möðrufelli í Eyjafirði skyldi 

ákvarðast eftir töflu sem Stefán hafði útbúið, að virðist að eigin frumkvæði. Af 6-10 hákörlum átti 

að gjalda einn pott af lýsi og fimm pund af „virket havkalv“ en tvo potta og tíu pund af 10-20 

hákörlum, og svo framvegis. Til einföldunar gerði Stefán ráð fyrir því að af 16-19 hákörlum skyldi 

greiða sem af 20 en væru þeir 11-15 átti að greiða sem af tíu. Embættismenn í Kaupmannahöfn 

nýttu sér hugmyndina og í bréfi 15. nóvember 1823 lýstu Bjarni Þorsteinsson og séra Árni 

Helgason, settur biskup, stuðningi sínum við hana, en juku því við að einungis bæri að greiða 

hospitalshlut af hákarli ef bátar voru alfarið gerðir út til hákarlaveiða eða höfðu veitt svo lítinn 

þorsk áður að ekki nægði til að greiða hospitalshlut af þeim afla. 

Með konungsbréfi 26. maí 1824 var stiftamtmanni og amtmönnum tilkynnt að fjórða 

hvern veiddan fugl skyldi leggja til holsveikraspítala og sömuleiðis einn pott af lýsi og fimm pund 

úr hverjum tíu „havkalve“ sem veiddust, þó þannig að ekki væri greitt af bátum sem áður höfðu 

borgað hospitalshlut af þorski. 20  Bréfið fékk Bjarni Þorsteinsson 1. júlí með öðrum 

stjórnardeildabréfum. Hann kom efninu til skila við sýslumenn 11. júlí og tók fram að þetta gilti 

um „indeværende Aar“.21 Jón Jónsson sýslumaður á Melum fékk bréf amtmanns 13. ágúst.22 

                                                                                                                                                   
17 Rit þess konunglega íslenzka Lærdómslistafélags 12 (1791), bls. 260-261; Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 
334. 
18 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 121-122; Lovsamling for Island. 21 bindi (Kaupmannahöfn 1853-
1889): 2, bls. 585.  
19 ÞÍ. Kansellí (KA) 94. Innkomin bréf 1821, örk 52: 30. desember 1821. Hér liggja þau bréf sem rakin eru í 
meginmáli. Uppköst að tveimur bréfum kansellís til rentukammers um málið eru í KA 96. Innkomin bréf 1822, örk 
36: 13. apríl 1822; KA 99. Innkomin bréf 1823, örk 6: 3. maí 1823. 
20 Lovsamling for Island 8, bls. 556.  
21 ÞÍ. Vesturamt (VA) I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 1941; VA III, 11. Bréfabók 1822-1824, nr. 1921-1926.. Bréfið 
26. maí með undirritun konungs er í VA II, 88. Fylgiskjöl bréfadagbókar 1824, nr. 1941. 
22 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 98 (nr. 349). Circulaire amtmanns er í 
Strandasýsla B/2. Bréf 1819-1824, örk 16, án blaðamerkinga en að hluta raðað eftir númerum bréfadagbókar. 
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Hann kynnti sér málið og 10. september sendi hann amtmanni hospitalshluti „af 

haakallefangsten“ árið 1823, að andvirði 4 rbd. 95 sk., með útskýringu á því að þorskveiði hefði 

brugðist nokkur síðustu árin. Amtmaður vildi fá að sjá fylgigögnin og 19. janúar 1825 sendi 

sýslumaður þau. Þar sést að Gísli Sigurðsson hreppstjóri í Kaldrananeshreppi hafði gert sér ferð í 

Byrgisvík 5. júní 1823 og „selt hlut úr hákallsabla“ Magnúsar bónda þar. Gísli var í Skreflum 16. 

júní og bauð upp hákarlshluti Guðmundar í Nesi, Bjarna frá Reykjarvík, Bjarna í Bæ, Sveins í 

Eyjum og Jóns Sigmundssonar. Við þetta bættust greiðslur frá sex bændum í öðrum hreppum. 

Ekki er aflamagn tilgreint enda var þetta samkvæmt eldra kerfi um skil á hospitalshlut og hefur 

líklega verið miðað við veiðar tiltekinn dag.23 

Fljótlega kom í ljós að ákvæði konungsbréfsins rímaði ekki við aðstæður í Strandasýslu, 

því þar veiddist mikið af litlum hákarli og ekki þótti sanngjarnt að greiða sama gjald af þeim og 

fullvöxnum hákörlum. Sýslumaður skrifaði amtmanni 4. desember 1824 og útskýrði að 

svonefndir doggar og renningar veiddust í miklum mæli og gæfu af sér hálfan til fjóra potta af lýsi. 

Doggar væru svo litlir að 50-60 þeirra jöfnuðust á við fullvaxinn hákarl. Þeir væru ekki nýttir til 

matar í öðrum sýslum heldur hent í sjóinn eftir að lifrin hefði verið hirt eða þá kastað fyrir hunda 

og hrafna. Í Strandasýslu verði menn að nýta þennan afla sér til framfæris „formedelst 

torskfiskeriets aarlige udeblivelse og havkallefangstens mislighed“. Jón lagði til að ekki yrði 

greiddur hospitalshlutur af smærri hákörlum, en vildi að öðrum kosti vita hvaða regla ætti að 

gilda.24  

Hreppstjórum skrifaði Jón 22. janúar 1825 og útskýrði ákvæðið um hákarla á íslensku: 

„Að af hvörjum 10 háköllum sem ablast frá einu vorþingi til annars skuli ogsvo gjalda til næsta 

hospitals 1 pott lýsis og 5 pund af verkuðum hákalli“, þó þannig að þetta hvíli aðeins á bátum 

„sem annaðhvört eru einungis útgjörð til hákallaveiða ellegar hafa ablað svo lítið þó til 

þorskfiskeries hafi verið útgjörð að þeim ei hafi borið að skipta hospitalinu hlut úr því“.25 

Forstöðumenn spítalans, þeir Bjarni og Árni, svöruðu 6. mars og fékk Jón bréfið 28. mars. Hann 

                                                
23 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 238 (nr. 262); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 
1821-1831, bls. 99 (nr. 277); VA I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 2123, 2242; gögnin eru í VA II 347. 
Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1824 ad nr. 9. Sýslumaður hafði fengið þau 4. ágúst; sjá Strandasýsla 
A/1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 66 (nr. 230). Það númer er á skýrslunum frá Gísla hjá amtmanni. 
24 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 248-49 (nr. 279); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 105 (nr. 294). Frumritið er í VA II, 95. Fylgiskjöl bréfadagbókar 1826-1827, nr. 449 II 
(merkt nr. 2243); samanber VA I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 2243. Um dogga og doggaróðra, sjá: Bjarni Jónsson 
„Doggaróðrar“, Árbók Fornleifafélagsins 1954, bls. 48-52, endurprentað í Strandapóstinum 5 (1971), bls. 47-51; einnig 
Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 352, 362, 394-395.  
25 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 260-261 (nr. 294); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 109 (nr. 310). Fram kemur í tilkynningum hreppstjóra um upplestur opinberra úrskurða 
að konungsbréfið 26. maí var birt eftir messu í Árnesi og á Óspakseyri 13. mars en að Felli 3. apríl; leyfi til handa 
sýslumanni að ákvarða fjölda dogga var lesið í Árnesi 18. september; sjá: Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 10, 
bl. 179 (nr. 490); örk 15, bl. 286 (nr. 481); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 132 (nr. 481) og 134 (nr. 
490). 
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átti að ákvarða hlutfallið sjálfur, enda þekkti hann aðstæður manna best.26 Niðurstöðuna tilkynnti 

hann hreppstjórum 28. maí og sendi amtmanni afrit: 

 

Að 40 doggar, eða smáhákallshvolpar, sem hér í sýslu eru hafðir innanborðs, samgyldi 

einum fullkomnum eða meðal hákalli, þannig: að úr hinum gjaldist jafn hospitalshlutur 

sem einum þessara, hvarámót fullkominn hospitalshlutur, nefnilega 5 pund af verkuðum 

hákalli, og 1 pottur lýsis, skal gjaldast úr hvörjum 10 háköllum, sem hafðir eru utanborðs, 

þó smáir séu, og renningar kallaðir. Viðkomandi formenn og skipseigendur eiga á hvörju 

manntalsþingi að gefa mér skriflega til kynna tölu þeirra hákalla, sem þeir næst undanfarið 

ár veitt hafa, og hvað marga af þeim þeir haft hafa utan- eða innanborðs.27  

  

Úrskurðinn samþykktu forstöðumenn spítalans 31. júlí 1825 og fékk Jón svarið 14. ágúst.28 Fyrstu 

skýrslu sína samkvæmt nýjum reglum tók hann saman 28. desember um hospitalshluti vorið 1825. 

Þar er greint á milli stórra og lítilla hákarla: Guðmundur Guðmundsson hafði sent gjald af „16 

fuldvoxne og 44 smaae haakalle“, en Gísli Sigurðsson af 12 stórum og 60 litlum og Bjarni 

Bjarnason af 18 og 30. Það gerði samanlagt 46 fullvaxna og 134 litla eða hospitalshlut upp á fimm 

potta af lýsi og 24½ pund af verkuðum hákarli eftir reikningsaðferð sýslumanns. Jón lét amtmann 

vita að ekki hefði tekist að selja afurðirnar á uppboði á manntalsþingum og hann hefði beðið 

ónafngreindan mann um að selja þær í öðrum sýslum. Hann skrifaði aftur 28. janúar 1826 og 

útskýrði að á landsvísu reiknuðust pottarnir til fimm álna og pundin sömuleiðis, sem gerði tíu 

álnir og það aftur 1 rbd. 44 sk. „efter nu gjeldende Capituls Taxt“. Peningarnar fylgdu bréfinu 

þótt ekki hefði tekist að selja afurðirnar og má ætla að Jón hafi borgað sjálfur.29 

Á manntalsþingum 1826 var gengið til skýrslugerðar samkvæmt úrskurði sýslumanns og var 

„skipseigandinn“ Andrés Guðmundsson á Kolbeinsá fyrstur til að telja fram tíu fullvaxna hákarla 

á Bæ við Hrútafjörð 3. júní; voru pottur lýsis og fimm pund af „verkuðum hákalli“ seld 

samdægurs á uppboði.30 Kerfið var komið á hreint og á uppboðum næstu daga var talað um 

„fullvaxinna hákalla ígildi“. Sýslumaður sendi afrit uppboðsgjörða til amtmanns 24. júní.31 Hér 

fylgir skrá yfir eigendur skipa þetta árið og urðu skipin aldrei fleiri eða 22 og aflinn aldrei meiri 

                                                
26 ÞÍ. VA III, 12. Bréfabók 1824-1825, nr. 386; Sýsluskjalasafn. Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 3, bl. 33 (nr. 
414); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 114 (nr. 414). 
27 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 275-276 (nr. 309-310); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 115 (nr. 325-326). 
28 ÞÍ. VA III, 12. Bréfabók 1824-1825, nr. 736; Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 124 
(nr. 449); Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 9, bl. 160 (nr. 449). 
29 ÞÍ. VA II, 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826, nr. 8-9. 
30 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 39. 
31 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 40-44; Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 
1808-1839, bls. 50-54; afrit í VA II, 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826, nr. 10-11. 
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eða samanlagt 433 hákarlsígildi. Nöfn bænda og bæja eru höfð eins og þau koma fyrir í 

uppboðsbók og fjöldi hákarlsígilda settur strax á eftir: 

 

Andrés Guðmundsson á Kolbeinsá 10 

Jón Tómasson á Broddanesi 10  

Einar Jónsson á Kollafjarðarnesi 20  

Sigurður Björnsson á Smáhömrum 14  

Tómas Jónsson á Heydalsá 15 

Stefán á Þorpum 15  

Séra Hjalti Jónsson á Stað 22 

Guðmundur á Hamri 30  

Jón Sigmundsson á Kleifum 17 

Gísli á Bæ 20 

Guðmundur á Kaldrananesi 24 

Sveinn á Eyjum 22 

Bjarni á Kaldbak 35 

Magnús á Byrgisvík 10 

Óli á Reykjarfirði 25 

Jón á Reykjanesi 25 

Jónas á Litlu-Ávík 12 

Magnús á Finnbogastöðum 37 

Hermann á Melum 10 

Arngrímur á Krossnesi 25 

Jón á Munaðarnesi 25 

Grímur á Ófeigsfirði 10 

 

Næstu árin var hafður sami háttur á skýrslugerð og uppboðum. Miklar sveiflur voru á milli ára og 

stundum veiddist ekki neitt. Jón sýslumaður greindi amtmanni frá því 8. desember 1836 að ekkert 

hefði veiðst í tvö ár vegna hafíss. Gísli Konráðsson nefnir ekki síðara árið en segir frá því að um 

sumarmál 1835 hafi verið svo mikill hafís að ekki varð róið á Gjögri.32 Tekið er fram í dómabók 

sýslunnar þegar hákarlsafli var enginn, til að mynda í Árnesi fjögur ár í röð eða 26. maí 1834, 25. 

maí 1835, 11. júní 1836 og 24. maí 1837, en líka í Kaldrananesi og Árnesi 11. og 13. júní 1827.33 

                                                
32 ÞÍ. VA II 348. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1833-1842: 1837, nr. 6; Gísli Konráðsson, Strandamanna saga, bls. 
222; samanber „Frá Torfa Einarssyni á Kleifum eftir handriti síra Friðriks Eggerz“, Blanda 2 (1921-1923), bls. 394. 
33 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 56-57, 102, 107, 113, 117. 
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Árið 1831 voru aftur á móti 17 skip að veiðum og 20 níu árum síðar. Ekki skal fullyrt að 

uppgefnar aflatölur séu hárnákvæmar og líklega eru þær frekar í lægri kantinum. Til dæmis vekur 

það grunsemdir að fljótlega fóru skipseigendur að gefa upp aflatölur sem stóðu á heilum og 

hálfum tug. Engu að síður er óhætt að gera ráð fyrir því að töflur 1 og 2 sýni nokkurn veginn 

fjölda báta sem róið var eftir hákarli og gefi viðunandi hugmynd um aflann. Ekki er vit í því að 

reikna meðaltöl vegna þess að ekki var alltaf róið. Bændur í því sem hér er kallað Suðursveitir, 

sem eru Bæjarhreppur, Fellshreppur, Kirkjubólshreppur og Hrófbergshreppur, reru ekki árin 

1835, 1836 og 1843 (þrjú ár). Úr Kaldrananeshreppi fóru engir til hákarlaveiða árin 1827, 1835, 

1836, 1837, 1843 og 1844 (sex ár) og engir úr Árneshreppi 1827, 1834, 1835, 1836 og 1837 (fimm 

ár). Tafla 1 sýnir því samanlagðan fjölda báta. Neðsta línan sýnir meðaltal ára sem eitthvað 

veiddist. Byggt er á uppboðsbókum en fyllt í fáeinar eyður þar með skýrslum sýslumanns til 

amtmanns. Borið er saman við dómabók. Þar eru færslur ekki alltaf nákvæmar og má nefna að 

það eitt kemur fram árið 1832 að teknar voru skýrslur um hospitalshluti.34 Tafla 2 sýnir fjölda 

uppgefinna hákarlsígilda eftir sömu heimildum, með samlagningu næstneðst og meðalafla í lokin.  

 

 
Tafla 1. Fjöldi báta við hákarlaveiðar í Strandasýslu 1826-1845 

 Suður- 
sveitir 

Kaldrana- 
neshreppur 

Árnes- 
hreppur 

Strandasýsl
a 

1826-30 22 22 30 73 

1831-35 30 12 9 51 

1836-40 13 17 23 53 

1841-45 14 8 21 43 

Meðaltal á ári 4,4 4,2 5,5 12 

 

Tafla 2. Fjöldi veiddra hákarlsígilda í Strandasýslu 1826-1845 

 Suður- 
sveitir 

Kaldrananes- 
hreppur 

Árnes- 
hreppur 

Strandasýsla 

1826-30 290 274 327 891 

1831-35 328 152 80 560 

1836-40 160 158 204 522 

1841-45 174 76 173 423 

Alls 952 660 784 2396 

Meðaltal 56 47 52 133 

                                                
34 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 79-81. 
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Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 50-54, 58, 72-80, 84-86, 107-111, 
136-139, 173-180; EC1/1, 2. Uppboðsbók 1838-1854, bls. 17-19, 33-38, 82-83, 103-104; Strandasýsla GA/1, 2. 
Dómabók 1822-1845, bls. 39-45, 53-62, 68-81, 93-117, 125-144, 147-161, 169-175; GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, 
bls. 15-23. Skýrslur til amtmanns eru í VA II 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826 nr. 8-11; 1827 
nr. 6-7; 1828 nr. 5; 1829 nr. 8; 1830 nr. 8; 1831 nr. 7; 1832 ad nr. 8; VA II 348. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 
1833-1842: 1833 ad nr. 8; 1835 ad nr. 8; 1837 ad nr. 6; 1838 ad nr. 7; 1839 ad nr. 7; 1840 nr. 5-7; 1841 nr. 9-11; 1842 

nr. 8-10; VA II 349. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1843-1857: 1843 nr. 10-13; 1844 nr. 6-9; 1845 II nr. 12-15. 
 

Svo að samanburður fáist er í töflu 3 reiknaður afli á hvern bát sem gerður var út og kemur þá í 

ljós að skipseigandi gat gert ráð fyrir að fá á bilinu átta til tólf hákarla á vertíð. Aflinn fór heldur 

dvínandi á tímabilinu og var ávallt minnstur á hvern bát í Árneshreppi, þótt ekki muni miklu, en 

þaðan fóru reyndar flestir bátar til hákarlsveiða.  

 

 
Tafla 3. Hákarlsígildi á hvern bát í Strandasýslu 1826-1845 
 Suður- 

sveitir 
Kaldrananes- 

hreppur 
Árnes- 

hreppur 
Strandasýsla 

1826-30 13 12 11 12 

1831-35 11 13 9 11 

1836-40 12 9 9 10 

1841-45 12 10 8 10 

Öll árin 13 11 10 11 

 

 

Hákarlaútgerð var ekki á færi allra bænda. Stofnkostnaður var mikill og veiðarfæri voru dýr, auk 

þess sem óhjákvæmilegt var að endurnýja þau reglulega. Fram kemur í úttekt á verslunarbirgðum í 

Kúvíkum haustið 1822 að tjargaður 120 faðma hákarlsstrengur kostaði 20 ríkisdali og hvítur 60 

faðma strengur níu dali, á meðan lóðlínur til veigaminni fiskveiða kostuðu tvo dali stykkið.35 

Veiðin fylgdi ákveðnum jörðum, sem flestar voru í hópi hinna bestu. Úr syðri hreppum má nefna 

Broddanes, Kollafjarðarnes, Smáhamra, Víðidalsá, Heydalsá og Þorp, en úr Kaldrananeshreppi 

jarðirnar Hamar, Kleifar, Bæ, Kaldrananes, Eyjar og Kaldbak. Aldrei voru gerðir út bátar á hákarl 

frá nærri helmingi jarða í Árneshreppi, strangt tekið þeim nyrstu og syðstu: Skjaldarbjarnavík, 

Drangar, Drangavík, Ingólfsfjörður, Fell, Norðurfjörður, Bær, Gjögur, Kjörvogur, Naustvík, 

Kjós, Veiðileysa og Kolbeinsvík. Frá nokkrum jörðum var aðeins gert út einu sinni, tvisvar eða 

þrisvar á tímabilinu, eða frá Ófeigsfirði (1826, 1828), Seljanesi (1838, 1840), Eyri við Ingólfsfjörð 

(1828, 1829, 1833), Munaðarnesi (1826, 1828, 1829), Kambi (1828) og Byrgisvík (1826). 

Árnesprestar gerðu út árin 1828, 1829, 1831 og 1845 en verslunarmenn í Kúvíkum árin 1838, 



251

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

13 
 

1839, 1844 og 1845. Mest var útgerðin úr Trékyllisvík, líkt og þegar Eggert og Bjarni voru þar á 

ferð, og frá tveimur jörðum þar í grennd. Þetta sést í töflu 4 sýnir. Hlé varð á veiðum frá þessum 

jörðum árin 1833-1837: 

 

Tafla 4. Jarðir í Árneshreppi sem oftast var farið frá til hákarlaveiða árin 1826-1845   

 

 

 

Við fornleifauppgröft á Finnbogastöðum árið 1990 fundust tvær tennur úr hákarli (somniosus 

microcephalus) innan um bein úr fiskum og fuglum. Þær fóru í ruslið öðru hvoru megin við 

aldamótin 1800.36 Frá Finnbogastöðum var gert út á hákarl af krafti og til eru uppskriftir dánarbúa 

eftir tvo bændur. Haustið 1821 lét Guðmundur Bjarnason eftir sig hálft hákarlaskip með segli, 

árum, færum, sóknum, ífærum og „öllu tilheyrandi“; samanlagt metið á 16 rbd. Sextán árum síðar 

átti Jón Grímsson sexærings skip gamalt og gallað með áhöldum, fornfálegt segl, tvær sóknir, 

ífæru og skutul að verðgildi 15 rbd. 38 sk. Einnig átti hann nýlegan bát metinn á 16 rbd. og búð 

við sjóinn virta á 4 rbd. Stjórafæri átti hann gamalt, 60 faðma langt.37 Jón gerði upp hospitalshlut 

árin 1829, 1831 og 1832, en Magnús Guðmundsson Bjarnasonar sambýlingur hans miklu oftar. 

Ekki er til uppskrift frá Reykjanesi á þessum árum, en aftur á móti þrjár frá Krossnesi sem sýna 

                                                                                                                                                   
35 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandaýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 89. 
36 Ragnar Edvardsson, Sophia Perdikaris, Thomas H. McGovern, Noah Zagor og Matthew Waxman, „Coping with 
Hard Times in NW Iceland: Zooarchaeology, History, and Landscape Archaeology at Finnbogastaðir in the 18th 
century“, Archaeologia Islandica 3 (2004), bls. 24, 27. 
37 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 59 (GB); Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 
1834-1843, bl. 146 (JG). Séra Sveinbjörn Eyjólfsson getur þess árið 1852 að róið sé til hákarls frá Melum, 
Finnbogastöðum og Krossnesi, auk Gjögurs; sjá: Sóknalýsingar Vestfjarða 2. Ólafur Lárusson sá um útgáfuna 
(Reykjavík: Samband vestfirzkra átthagafélaga 1952), bls. 230. 

 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832  1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 Ár 

Krossnes x  x   x   x x  x    x 7 

Melar x        x x x x x x  x 8 

Finnboga- 
staðir x  x x x x x    x x x  x x 11 

Litla-    
Ávík x  x  x x   x x       6 

Stóra-   
Ávík     x    x x x x     5 

Reykjanes x  x x x x   x  x x  x x x 11 
Reykjar- 
fjörður x  x x       x    x   
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undirstöðubúnað til hákarlaveiða. Árið 1826 átti Jón Jónsson hálft áttæringsskip „nýaðgjört“ með 

hálfum útbúnaði, virt á 20 rbd., og hálft færi með einum sóknum og ífærum „er fylgja skipi“ á 6 

rbd. Ekki kemur fram hver átti hinn helminginn en vafalaust annar sona hans, Arngrímur eða 

Jón. Þegar Guðrún Grímsdóttir, kona Arngríms, lést haustið 1834 segir af sexærings skipi með 

veiðarfærum og segli, 20 dala virði. Þau áttu það hálft á móti Jóni Jónssyni yngra, sem lést fimm 

árum síðar og átti þá gamalt skip með árum, segli og veiðarfærum, hálft á móti Arngrími, virt á 12 

rbd.38 Brotakenndar upplýsingar fást úr nokkrum dánarbúum enn: 

 

Andrés Guðmundsson á Veiðileysu 17. október 1837 

Hálfur þriggja rúma bátur á móti Magnúsi á 6 rbd.  

Tvísnúið hákallafæri á 1 rbd. 32 sk. 

Ífæra á 16 sk. 

Hákallasóknir lélegar á 38 sk.  

 

Jónas Jónsson í Litlu-Ávík 5. október 1840 

Tvö fiskifæri brúkuð á 2 rbd. 

Skipgarmur með mastri og sex árum lélegum á 4 rbd. 

Einar sóknir og ífæra á 38 sk. 

Tveggja rúma bátur gamall með árum á 8 rbd.  

 

Jón Ólafsson í Stóru-Ávík 29. september 1843 

Sexærings skip lélegt með stýri, segli og sex árum á 14 rbd. 

Tvennar sóknir á 76 sk.  

Tvær ífærur á 38 sk. 

Hákallaskálma á 8 sk. 

Stjórafæri lélegt á 1 rbd. 50 sk. 

Tvö veiðarfæri brúkuð á 4 rbd. 

Áttæringur með stýri, mastri, segli og þremur árum á 32 rbd.39  

 

Fullkominn búnaður til hákarlaveiða birtist í dánarbúi Jóns Salomonssonar faktors og hreppstjóra 

í Kúvíkum, sem lést 27. júlí 1846. Hann hóf verslunarrekstur árið 1822 og var skráður fyrir 

hospitalshlut af hákarli árin 1838-1840 og 1845: 

                                                
38 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 55v (JJ 1826), 169v (GG); Strandasýsla 
ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 10, bl. 192 (JJ 1839). 
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Hákallshjallur með litlu timburhúsi upp af á 14 rbd. 

Sexahrings skip með öllum farvið, segli og reiðaböndum á 50 rbd. 

Gamall sexahringur með öllum farvið, segli og reiðaböndum á 9 rbd. 

Tveggja rúma bátur með fjórum árum, mastri, segli og stýri á 16 rbd.  

Jolla með fjórum nýjum árum á 4 rbd. 

Stjóra- og veiðarfæri, fullkomin á sexahring til hákallsafla á 16 rbd. 

Skipsfesti og hákallsfesti á 6 rbd. 

Hákallasóknir, 5 pör, 3 ífærur, skutull, 2 skálmur, dubl og beitnakista á 6 rbd. 

Skipsdrekar tveir, vega hver fyrir sig 20 pund, hver á 2 rbd. 

Skipskompás í kassa á 1 rbd. 48 sk.  

 

Þarna er komin fjárfesting upp á vel yfir hundrað ríkisdali með flestu af því sem Lúðvík 

Kristjánsson lýsir eftir ritheimildum og viðtölum að hafi þurft til hákarlaveiða á opnum bátum, 

nema helst vaðurinn sem hefur talist til veiðafæra almennt.40 Jón Salomonsson hefur ætlað sér að 

halda áfram útgerð því hér gætir uppbyggingar. Hjallinum lýsir séra Sveinbjörn Eyjólfsson svo í 

greinargóðri sóknarlýsingu árið 1852: „steinhús með timburþaki, lítið, og er í því húsi brædd 

hákallslifur“.41 Aðrir voru þá teknir við rekstrinum.  

Lokaorð 

Árið 1770 voru skráðir 40 bátar í Strandasýslu, þar af fimm sexæringar. Árið 1839 voru í sýslunni 

123 bátar og af þeim þrír áttæringar. Hákarlaskipin voru sexæringar, ályktar Lúðvík Kristjánsson, 

og segir jafnframt að eftir 1845 hafi áttæringar tekið við, margir tírónir. Þá fyrst var farið „að 

skera hákarlinn niður og flytja einungis lifrina í land, ef mikið aflaðist“.42 Slíkt brottkast er raunar 

fyrst nefnt í skýrslum til sýslumanna árið 1846, að þeir bræður Ásgeir og Torfi Einarssynir, ásamt 

fleiri bændum í Kaldrananeshreppi og sunnar í sýslunni, gerðu grein fyrir aflabrögðum og sögðu 

um hákarlana: „er þó hefðu allir verið skornir af sér í sjó en með engan í land komið“.43 Aðeins 

                                                                                                                                                   
39 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 8, bl. 141 (AG); örk 11, bl. 217 (JJ); örk 16, bl. 
287 (JÓ).  
40 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 4. Skiptabók 1843-1852, bls. 133-134; Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir 
sjávarhættir 3, bls. 322-328, 335-340. 
41 Sóknalýsingar Vestfjarða 2, bls. 236. 
42 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 2, bls. 105, og Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 344.  
43 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, bls. 57. Tilkynningar ársins eru á bls. 53-70 og var 
ekkert skorið í sjó af því sem veiddist úr Trékyllisvík; sjá einnig skýrslu Jóns Péturssonar sýslumanns til amtmanns í 
VA II 349. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1843-1857: 1847 ad nr. 7. Árið 1847 var allur afli fluttur í land og árið 
1848 brást veiðin; sjá: Strandasýsla GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, bls. 125-139, 153-159. Gísli Konráðsson segir í 
Strandamanna sögu, bls. 227, að haustið 1846 hafi Torfi Einarsson gengist fyrir því „að gjörður væri félagsskapur um 
það, að skera ei hákarl í sjó og taka lifrina eina, sem þá var farið að tíðkast og við hélzt lengi síðan, fyrr en með miðju 
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var þá greiddur hospitalshlutur af lýsi. Ekkert í þeim heimildum sem nú hafa verið raktar, það er 

dánarbúsuppskriftum og uppboðslýsingum, leyfir ótvíræðar ályktanir um það hvert menn réru 

eftir hákarli fyrir miðja 19. öld eða á hvaða mið, sem Lúðvík útskýrir að nokkru út frá því sem 

tíðkaðist um aldamótin 1900. Ólafur Olavius rekur allmörg hákarlamið sem ekki voru langt 

undan landi, yfirleitt 10-20 kílómetra.44 Til styttri ferða bendir sagan af því að 24. febrúar 1848, 

þegar Jófríður Jónsdóttir vinnukona á Krossnesi tók jóðsótt í hákarlalegu, var haldið til lands.45 

Líklegt er að þeir karlar sem hér hafa komið við sögu hafi ekki farið í margra sólarhringa legur 

eftir hákarli og að fyrst eftir þeirra daga hafi orðið þær svaðilfarir sem til eru lýsingar á, enda 

stóðu hákarlaveiðar í blóma á Ströndum síðustu áratugum 19. aldar og þeim linnti ekki fyrr en á 

þriðja áratug 20. aldar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
sumri, eður þá fyrst yrði vart við fiskiskútur, bæði innlendar og útlendar, til veiða komnar og vanalegast skáru niður“. 
Í framhaldinu lýsir Gísli hrakningi Torfa og annarra í apríl 1847, sjá bls. 228-36. 
44 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 167-169, 182; Ólafur Olavius, Ferðabók, bls. 248-249. 
45 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 365; Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 237-238. Ekki fær staðist 
(sem Pétur segir) að móðir og barn hafi verið nokkurn tíma á Finnbogastöðum, því prestur skírði barnið á Krossnesi 
26. febrúar; sjá: ÞÍ. Kirknasafn. Árnes BA 3. Prestsþjónustubók 1829-1851, bl. 45r. 
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Brúin milli tveggja heima. Um hlutverk trúar og kirkju meðal Vestur-
Íslendinga  

Móeiður Júníusdóttir 

 

 

Austur- Íslendingar tóku snemma að velta því fyrir sér hvers vegna trú- og kirkjumál urðu svo heitt 

málefni meðal landa þeirra í Vesturheimi sem raun bar vitni. Dæmi um þetta má til að mynda finna í 

fyrirlestri Einars Hjörleifssonar um Vestur-Íslendinga sem hann flutti í Reykjavík árið 1895. Í 

 lýsir 

upplifun sinni af trúarlegu andrúmslofti Vesturheims og bendir jafnframt á þrjár megin ástæður og 

orsakir fyrir deilunum. Í fyrsta lagi hina sterku mótspyrnu sem myndast hafi gegn kirkju og 

kristindómi í Vesturheimi, í öðru lagi hina mun víðtækari félagslegu þýðingu kirkjunnar ytra en t.d. á 

Íslandi. Loks bendir hann á hið mikilvæga hlutverk kirkju Vestur-Íslendinga sem öflugasta vörðinn 

fyrir íslenskt þjóðerni í nýja heiminum.1 Margt er hér eftirtektarvert, þó ekki síst, hvernig Einar leitast 

við að meta og skoða málin út frá amerísku samhengi en tilhneiging til hins íslenska sjónarhorns 

hefur að sumu leyti loðað við umfjöllun um gróskumikið og umhleypingasamt trúar- og kirkjulíf 

Vestur-Íslendinga. Ýktasta mynd þess í gegnum tíðina eru t.d. skýringar á borð við óvenjulega 

þrætugleði Íslendinga eða einhvers konar sérstakt íslenskt skapferli. Þótt vissulega geti þar falist 

sannleikskorn bendir margt til þess að skýringar séu að miklu leyti samofnar því kjarnlæga hlutverki 

sem trú og kirkja gegndi í aðlögun Vestur-Íslendinga að amerísku samfélagi. Í þessu erindi verður 

leitast við að varpa ljósi á það hlutverk.  

 

Skýringarmódel 

Oft er rætt um innflutning fólks til N-

þeirrar klas .2   Samkvæmt 

þeirri hugmynd felur innflutningurinn í sér ferli sjálfsskilgreiningar þar sem innflytjendur leitast við 

að tengja lífið í nýjum aðstæðum við æðri köllun af einhverju tagi. Þessi áhersla endurspeglast víða í 

                                                                                                                          
1 Einar Hjörleifsson 1895: Vestur-Íslendingar. Fyrirlestur. Reykjavík: bls. 26-27. 
2 Smith, Timothy L. Religion and Ethnicity  The American Historical Review, 83: bls. 1181.  
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prédikunum og ræðum séra Jóns Bjarnasonar, frumherja og eins áhrifamesta leiðtoga í kirkjumálum 

Íslendinga vestan hafs. Skal hér tekið dæmi: 

 Svo framarlega sem vér Íslendingar höfum átt nokkurt erindi til Ameríku, þá eigum vér 

ekki að hverfa hér í mannlífinu eins og dropi í sjóinn. Vér eigum að gjöra þjóðlífinu hér 

eitthvert sérstakt gagn, veita þessu landi einhvern dálítinn andlegan arf eftir oss. Vér 

eigum að flytja hið bezta úr íslenzku þjóðerni inn í mannlífið hér. Það er guðleg köllun 

vor. Og til þess að fullnægja þeirri köllun gefr vor eigin lúterska kirkja oss hæfilegleika. 

Hyrfi fólk vort úr lútersku kirkjunni eftir að komið er til þessa lands, þá yrði ekkert úr 

oss sem þjóðflokki. Það yrði þá ekkert til að halda þessum fámenna Íslendingahópi 

saman;; vér gliðnuðum allir í sundr andlega, og aðalætlunarverk vort hér í landinu yrði 

óunnið. Og þá væri betr heima setið en að heiman farið.3  

Orð Jóns endurspegla ólíkar orðræður þar sem tvær meginhugmyndir takast á. Hér birtist glöggt hin 

lífsseiga hugmynd um Ameríku sem eins konar útvalinn menningarlegan suðupott þar sem hlutverk 

innflytjendanna er að leggja til nauðsynlegt hráefni. Á hinn bóginn svífur yfir vötnum andi hugsýnar 

um einingu hópsins þar sem tengsl trúar, kirkju og menningar eru undirstrikuð þannig, að vert er að 

gefa nánari gaum.    

Spurningin um eðli þessara tengsla þ.e.a.s. sambandið milli trúarbragða annars vegar og 

innflutnings fólks hins vegar hefur öðlast aukið vægi í samtímanum, ekki síst í N-Ameríku. Í kjölfar 

hinnar nýju innflytjendabylgju sem hófst þar um miðjan 7. áratug síðustu aldar hefur flóra 

trúarbragða aukist verulega og innflytjendakirkjur sprottið upp í kjölfarið. Þessi gróska hefur beint 

athygli rannsakenda að félags-sálfræðilegum ávinningi trúarlegrar þátttöku í aðlögun innflytjenda að 

amerísku samfélagi og félags-hagfræðilegu hlutverki þessara kirkna þeirra.4 Eitt af þeim hugtökum 

sem nýtt hafa verið til þess að varpa ljósi á þetta hlutverk er félagsauðshugtakið (e. social capital ) 

sem rekur uppruna sinn til franska félagsfræðingsins og heimspekingsins Pierre Bourdieus.5 Litið er 

innflytjendakirkjurnar sem félagsgerðar (e. structural) fyrirbæri þar sem félagsleg tengsl og félagsnet 

veita einstaklingum og hópum aðgengi að björgum (e. resources). Sú kenning liggur til grundvallar að 

                                                                                                                          
3  . Sameiningin, 4. árg. 2. tbl., bls. 19.   
Winnipeg.  
4 The Role of Religion in the Origins and Adaption of Immigrant Groups in the United 
States  IMR Volume 38 Number 3 (Fall 2004): bls. 1206-1233.  
5 Sjá t.d. umfjöllun um hugtakið í 

Þjóðarspegillinn 2. Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010, bls. 29-38. 
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kirkjurnar gangi í gegnum mismunandi tímaskeið sem einkennast af tilteknu hlutverki. Einkum er 

greint á milli tvenns konar hlutverks í þessu sambandi, annars vegar að binda félagsauð, sem felst í 

sameiningarhlutverki  að kirkjan sé þjónustumiðstöð  eins konar heimili eða fjölskylda að 

heiman, þar sem lögð er áhersla á hinn sameiginlega þjóðernislega bakgrunn, tungu og menningu. 

Hins vegar felst það á seinni stigum í því að brúa félagsauð, sem felst aftur á móti í viðleitni til þess 

að tengja hópinn við menningu hins nýja samfélags. Sú viðleitni krefst þess að móðurtungan víkji 

fyrir nýja tungumálinu, og að sjálfsmynd kirkjusafnaðanna byggist fyrst og fremst á trúarkenningum 

fremur en eþnískum sérkennum. Þetta getur verið sársaukafullt stig þar sem böndin milli trúar, 

tungumáls og sjálfsmyndar safnaðarins eru rofin. Ferlinu mætti lýsa sem umskiptum 

innflytjendakirkju yfir í ameríska kirkju. 6  

Þessar kenningar byggja að miklu leyti á klassísku skýringarmódeli fræðimannanna Oscar 

Handlin og Will Herberg frá miðri síðustu öld. Í grundvallarritinu The Uprooted lagði bandaríski 

sagnfræðingurinn Handlin áherslu á hið sálræna áfall, bæði persónulega og félagslega, sem evrópskir 

innflytjendur til N-Ameríku á 19. öld urðu fyrir í kjölfar brottflutningsins og tengir það við hið 

trúarlega. Handlin telur að hin ákafa þörf innflytjendanna til þess að ljá þeirri ákvörðun sinni, að 

segja skilið við fortíðina og yfirgefa heimkynni sín trúarlegri merkingu, hafi legið að baki þeirri ríku 

áherslu sem bæði leikmenn og prestar meðal innflytjendanna lögðu á trúarleg félagasamtök. Hann 

rekur áhugann þannig til hinna gríðarlegu sálrænu áskorana sem landnemarnir stóðu frammi fyrir í 

nýjum aðstæðum og beinir kastljósinu að hinum félags-sálfræðilega þætti  hvernig aðskilnaðurinn 

frá félagsneti bernskustöðvanna þandi alla tilfinningastrengi til hins ýtrasta. Erfiðleikar, s.s. 

aðskilnaður frá ástvinum, hverful vinátta og einmanalegar andvökunætur í skugga sjúkdóma, 

atvinnuleysis og höfnunar á ýmsum sviðum leiddu af sér djúpstæðar andlegar krísur. Á slíkum 

andartökum virtist vonin og hinn fastmótaði rammi sveitakirkjunnar, prestsins og hinna föstu 

trúarhefða bernskustöðvanna í órafjarlægð. Samt sem áður krafðist knýjandi tilvistarspurning 

einstaklingsins og ringulreið þess siðrofs sem innflytjendurnir upplifðu í nýjum aðstæðum trúarlegrar 

útskýringar. Samkvæmt Handlin var þær að finna í trúarbrögðum gamla heimalandsins. Og ástæðan 

var sú að þau ein lifðu af flutninginn yfir hafið á meðan rof varð frá öllum öðrum þáttum hins gamla 

lífs. Í gegnum trúararf sinn og kirkju héldu innflytjendurnir tengslum við fortíðina og gamla heiminn. 

Jafnframt fundu þeir þar nauðsynlegan grundvöll hins nýja lífs. Kjarni röksemdarfærslu Handlin er 

m.ö.o. sá að trúarbrögð innflytjendanna hafi gegnt því þýðingarmikla hlutverki að brúa bilið milli 
                                                                                                                          
6 The Immigrant Urban Studies. 45(10), bls. 2057-2074.  
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tveggja ólíkra heima.7 Sálfræðirannsóknir á eðli og hlutverki trúarreynslunnar í aðlögun innflytjenda 

að nýjum menningarheimum hafa á síðustu árum ennfremur rennt stoðum undir þetta 

 Borið hefur verið kennsl á virkni þeirra í þessu sambandi sem 

no

sjálfheims einstaklinga annars vegar og raunheims hins vegar. Lögð er áhersla á nauðsynleg tengsl 

menningar og trúar í ferlinu og skírskotað er til sálrænnar og félagslegrar víddar þessa skynheims í 

senn. Sjónum er beint að því hvernig hið menningarlega samhengi gerir trúarreynslunni kleift að 

virka á þann hátt að menningin næri hana á tilteknum sviðum.8  

Löngum hefur verið bent á sérstakt mikilvægi hinnar félagslegu víddar trúarbragðanna fyrir 

innflytjendur í fjölhyggju- og fjölmenningarsamfélagi N-Ameríku. Trúarbrögðin hafa þar verið, og 

eru raunar enn, þrátt fyrir gagnstæðar spár þess efnis, grundvallandi tjáningarform sérkenna hinna 

ýmsu ólíku menningarkima.9 Rekja má þetta öðru fremur til þeirrar trúfrelsis stefnu sem mörkuð var 

með bandarísku stjórnarskránni 1787 þar sem kveðið var á um algeran aðskilnað ríkis og kirkju. Sú 

stefna skapaði að ýmsu leyti þá amerísku hefð að takast á við og túlka veruleikann á forsendum 

trúarinnar með ríkri áherslu á hið siðræna og praktíska. Trúarbrögðin urðu leið innflytjendanna til 

þess að skapa sér tilvistargrundvöll í nýjum og oft fjandsamlegum aðstæðum. Þau sáu fyrir 

nauðsynlegum félagslegum ramma og reglum sem þó þörfnuðust vissulega oft endurbóta. Segja má 

að trúarbrögð innflytjenda hafi af þessum sökum orðið mikilvægur farvegur ferlis sjálfsskilgreiningar 

einstaklingsins og hópsins. En samkvæmt klassískri útlistun bandaríska guðfræðingsins Will Herberg 

á innflytjendum og trúarbrögðum í N-Ameríku sem hann setti fram í grundvallarritinu Protestant, 

Catholic, Jew og byggir að ýmsu leyti á rökum Handlin, afmarkaði þetta sjálfsskilgreiningarferli fyrsta 

stig aðlögunar innflytjenda að amerísku samfélagi þar sem eþnískar kirkjur þeirra þjónuðu 

lykilhlutverki sem samfélagslegt hreyfiafl kynslóðanna.10    

Samkvæmt skýringarmódeli Herberg/Handlin sem stutt er af mörgum dæmum bæði 

nýlegum og eldri, verða nýjir innflytjendur trúhneigðari eftir komu sína til N- Ameríku til þess að 

viðhalda menningarlegri samfellu í kjölfar brottflutnings. Endurspeglast þetta ljóslega í því að það 
                                                                                                                          
7 Handlin, Oscar 1973[1951]: The Uprooted. Second Edition. Boston: Little, Brown and Company. 
8  Demarinis Valerie og Grzymala- The nature and Role of Religion and Religious 
Experience in Psychological Cross-Cultural Adjustment: Ongoing Research in the Clinical Psychology of Reli  
Social Compass 42: bls.121-135, 
9 Chong, Kelly H. What it means to be Christian: The Role of Religion in the Construction of Ethnic Identity and 
Boundary among Second- Generation Korean Americans.  Sociology of Religion, 59 (3): bls. 283. 
10  Herberg, Will 1960: Protestant-Catholic-Jew. An Essay in American Religious Sociology. Revised edition. Anchor Books, 
Garden City, New York.  
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fyrsta sem innflytjendur gera er að stofna sína eigin kirkju andspænis þeim breytingum og þeim 

áskorunum sem þeir standa frammi fyrir á öðrum sviðum mannlífsins. Ef þeir finna ekki fyrir kirkju 

sem gundvallast á trúarhefð þeirra og tungumáli er ameríska hefðin sú að stofna sína eigin. 

Skuldbinding, helgisiðafesta og þátttaka verður þó almennt meiri í hinum amerísku fjölmenningar  

og fjölhyggjuaðstæðum en í upprunalandinu. Kenningin er í hnotskurn sú að að innflytjendurnir 

verði Ameríkanar í gegnum aðild sína að þessum innflytjendakirkjum. 

 

Trú og kirkja meðal Vestur-Íslendinga  fjölþætt og víðtækt brúarhlutverk 

Módel Herberg/Handlin getur verið gagnlegt til þess að varpa ljósi á blómlegt og gróskumikið trúar- 

og kirkjulíf Vestur-Íslendinga. Skal nú vikið nánar að því. Líkt og meðal hinna ótalmörgu ólíku 

innflytjendahópa sem streymdu til N-Ameríku á síðari hluta 19. aldar og við upphaf þeirrar 20. 

leituðust íslensku landnemarnir vestanhafs býsna fljótt við að koma á skipulagðri kirkjustarfsemi 

íslenskrar kristni. Þó var sú viðleitni ákveðnum vandkvæðum bundin sökum þess hve mjög sá 

félagslegi veruleiki, sem við þeim blasti, var ólíkur þeim er þeir áttu að venjast að heiman. Það Ísland 

sem þeir skildu við var kyrrstætt bændasamfélag, þar sem menning var einsleit og ein hefð lúterskrar 

þjóðkirkju ríkti. Jafnframt spilaði fleira inn í. Þótt íslenska kirkjan hefði lifað góðu lífi sem kirkja 

þjóðarinnar í sveitum og nyti sjálfstæðis og frelsis, lifði hin miðlæga kirkjustjórn öðru lífi sem 

óaðskiljanlegur hluti af danska embættismannakerfinu.11 Að ýmsu leyti var íslenska kirkjan undir lok 

19. aldar því líkari ríkiskirkju a.m.k. hvað hið ytra snertir. Þau einkenni komu betur í ljós og voru í 

auknum mæli talin gagnrýniverð þegar íslensku landnemarnir, með öfluga leiðtoga í fararbroddi, tóku 

að hasla sér völl vestra og endurskapa þá þjóðkirkju sem þeir þekktu að heiman í nýjum aðstæðum 

sem kölluðu á nýstárlegt fríkirkjufyrirkomulag og framandi grasrótar- og lýðræðishugsun. Og það var 

síður en svo á vísan að róa.  

Engin lútersk kirkja var fyrir í Winnnipeg þegar Íslendingar komu þangað fyrst og menn 

gerðu sér fljótt grein fyrir því að hinn lúterski evangelíski trúararfur átti í vök að verjast. Þótt ýmsir 

kunni að hafa litið á landnám í nýjum heimi sem gullið tækifæri til þess að losna undan hinni lútersku 

ríkiskirkju  og almennt undan yfirráðum Dana var meginþorrinn á þeirri skoðun að varasamt væri 

að tapa hinum íslensku sérkennum og trúararfi í nýjum aðstæðum. 12  Túlka þurfti hinn íslenska 

                                                                                                                          
11 Pétur Pétursson 2009: Þjóðkirkjan og lýðræðið. Kjalarnessprófastsdæmi: bls. 30. 
12 Valdimar J. Eylands 1977: Íslensk Kristni í Vesturheimi: bls. 20-21. Þjóðkirkja Íslands, Reykjavík.  
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kristna trúararf inn í samhengi fjölmenningar og trúarlegrar fjölhyggju og fljótlega kom í ljós að 

menn voru alls ekki sammála um þá túlkun. Meginspursmálið var, að hve miklu leyti tekið skyldi mið 

af gildum og viðhorfum hins nýja heims. Líta má á trúardeilurnar á frumbýlingsárunum í Nýja 

Íslandi, þar sem fóru fremstir í flokki þeir séra Páll Þorláksson og séra Jón Bjarnason, sem nokkurs 

konar upptakt að þvi er síðar kom í þessum efnum. Í raun var þar tekist á um það grundvallaratriði 

hvort Íslendingar skyldu ganga inn í norsku lútersku kirkjuna í Ameríku eða stofna sína eigin sem 

varð og niðurstaðan    enda í samræmi við hina amerísku hefð.  

Tveir andstæðir hópar mynduðust fljótt og eftirtektarvert er að báðir töldu sig standa á sama 

kenningagrunni og íslenska þjóðkirkjan. Annars vegar voru það þeir sem héldu fram hefðbundinni 

lúterskri játningarguðfræði þ.e. Jón Bjarnason og sporgöngumenn hans. Hins vegar voru það þeir 

sem hölluðust að frjálslyndum guðfræðiviðhorfum (einkum unitaratrú og nýguðfræði) en slík viðhorf 

hafa gjarnan verið tengd nútímavæðingunni sterkum böndum. Báðir hópar stofnuðu öflug 

kirkjufélög sem skipuðu málum sínum á lýðræðislegan hátt á kirkjuþingum löngu áður en slíkt varð 

að veruleika í íslensku þjóðkirkjunni. Stofnað var irkjufélag Íslendinga í 

Vesturheimi  að Mountain í Norður Dakota, í Bandaríkjunum í janúar 1885 og var fyrsti ársfundur 

þess haldinn í Winnipeg í júní sama ár. Ársþingin hafa verið borin saman við Alþingi Íslendinga 

hvað varðar félagslegt mikilvægi meðal Vestur-Íslendinga. 13  Árið 1888 var og stofnað í North 

enningarfélag  þar sem mikilvægur grunnur var lagður að frjálslyndri 

trúarhreyfingu meðal Vestur-Íslendinga. Frjálslyndu söfnuðirnir, sem voru dreifðir til að byrja með, 

v

var haldið í júní árið 1923 í Winnipeg. Báðir þessir hópar þ.e. 

 gáfu út öflug tímarit þar sem guðfræðilegum áherslum þeirra var haldið fram. Raunar 

voru Vestur-Íslendingar leiðandi á þessu sviði en Sameiningin, tímarit lúterska kirkjufélagsins var 

fyrsta kirkjulega tímarit Íslendinga beggja vegna hafs. Og eftirtektarvert er að þrátt fyrir ýmsan 

ágreining sameinuðust báðir hópar í áherslunni á hið þjóðlega og endurspeglast það ljóslega í því að 

bæði kirkjufélögin komu að stofnun Hins íslenska þjóðræknisfélags í Vesturheimi árið 1919. Stofnuð 

voru ótal félög á grundvelli beggja kirkjufélaga s.s. kvenfélög, ungmennafélög, bindindisfélög, 

lestrarfélög og voru sum þeirra t.d. sunnudagaskólarnir nýstárleg meðal Íslendinga. Þá kom 

hugmyndin um almennan menntaskóla á vegum lúterska kirkjufélagsins mjög snemma til umræðu og 

var skóli formlega stofnaður þó í smáum stíl væri árið 1914 og starfaði hann til ársins 1941.  

                                                                                                                          
13 Saga Íslendinga í Vesturheimi IV 1953. Ritstjóri Tryggvi J. Oleson, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík: bls. 394.  
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Draga má þá ályktun og niðurstöðu að kirkja Vestur-Íslendinga hafi gegnt þýðingarmiklu 

hlutverki við að binda félagsauð allt fram yfir miðja 20. öldina. Þá tók hlutverk hennar á hinn bóginn 

fremur að einkennast af því að brúa félagsauð. Birtist það með hvað gleggstum hætti í því, að um 

það leyti hættir íslenskan að vera megintungumál almenns kirkjustarfs og messuhalds og enskan fær 

yfirhöndina. Ennfremur tóku söfnuðir beggja kirkjufélaga á svipuðum tíma að renna saman við 

í allsherjarfélag 

únitara í Kanada. Og tíu árum seinna 1962, voru söfnuðir Evangelíska lúterska kirkjufélagsins felldir 

inn í Lútersku kirkjuna í Ameríku.  

Hlutverk trúar- og kirkju meðal Vestur-Íslendinga virðist m.ö.o. í samræmi við það fjölþætta 

brúarhlutverk sem áhersla er lögð á í skýringarmódeli Handlin og Herberg. Margt bendir þó til þess 

að það hlutverk hafi verið enn víðtækara í þeim skilningi að áhrifa þess hafi gætt allt til gamla 

heimalandsins. 

 

Að lokum  

Á meðan kirkjufélögin vestra voru virk var rík viðleitni innan safnaðanna til þess að fá presta frá 

Íslandi til þjónustu og dvöldu allmargir íslenskir prestar ytra í þeim tilgangi. Flestir þeirra héldu þó til 

baka og tóku til starfa innan vébanda Þjóðkirkjunnar. Með þeim bárust ýmsir áhrifastraumar frá 

kirkjulífinu vestra. Þá voru kirkjuleg tímarit Vestur-Íslendinga talsvert lesin af prestum hérlendis. 

Böndin beinast þó ekki síst að tengslum þes  og kirkju Vestur-

rannsakenda beinst í auknum mæli að tengslum trúarbragða annars vegar og eþnískum sérkennum 

hins vegar. Bent hefur verið á gagnkvæmt orsakasamband þar á milli  hvernig hvort um sig getur 

örvað hitt við sérstakar aðstæður  en aðlögun innflytjenda að nýjum menningarheimum hefur verið 

tekið sem dæmi um slíkar.14  

Í þessu sambandi er því vert að velta fyrir sér hvort hin nánu tengsl trúar, kirkju og 

menningar sem birtast svo sterk meðal Vestur-Íslendinga við lok 19. aldar og upphaf þeirrar 

tuttugustu kunnu hina 

                                                                                                                          
14 Identities  Sociology 40: bls. 1135-1152. 
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 helga inntak  sem nauðsynlegt var í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. Við slíkar vangaveltur verður hér þó látið staðar numið. 
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Sjálfsmyndir og sendibréf íslenskra vesturfara 
Ólafur Arnar Sveinsson 

 
 
 
Ég elska þig lítið eða alls ekki neitt, 
þú íslenzka brennisteins-  
í heim þenna inn þótt þú hafir mig leitt, 
þar hrak er og all-lítil sæla.1 

 

Framfara þann 5. apríl 1878. Framfari var fyrsta blaðið sem kom út á íslensku í N-Ameríku og var 

gefið út í Nýja-Íslandi við Winnipegvatn á árunum 1877 1880. Aðeins einu sinni áður hafði 

útgefið efni í N-Ameríku verið prentað á íslensku, en það var bæklingur frá 1875 sem gekk út á 

að sannfæra vesturfara um að flytjast til Alaska.2 

Áðurnefnt kvæði er í 44 erindum og inniheldur klassíska stuðla og höfuðstafi. Rím heldur 

sér í gegnum allt kvæðið og umfjöllunarefni þess er annars vegar hvað höfundur elskar og hins 

vegar hvað hann elskar ekki. Ást á ýmsum einkennum Íslands, s.s. Heklu og Ódáðahrauni, er 

engin og höfundur fyrirlítur hafísinn, fjárkláðann og höft gamla samfélagsins. Hann elskar hins 

vegar frelsið sem nýi heimurinn hefur upp á að bjóða. 

kvæða sem birtust í blöðum Íslendinga í 

Vesturheimi. Texti þess er talinn vera dæmigerður fyrir orðræðu íslenskra vesturfara á 19. öld, 

sem ósjaldan voru sakaðir um að flýja ættjörðina á ögurstundu og svíkja þannig sjálfstæðisbaráttu 

Íslands.3 Það kann því að hljóma kaldhæðnislegt að kvæðið var alls ekki ort af vesturfara, því það 

var ort af hálfsjötugum presti, sr. Bjarna Sveinssyni á Stafafelli í Lóni. Bjarni var faðir sr. Jóns 

veðja Ameríkufara 

Framfara. 

Það ætti þó ekki að draga úr gildi texta kvæðisins því hann er merki um orðræðu og 

hugsunarhátt vesturfaranna, sem hafði talsverð áhrif á sjálfsmyndasköpun þeirra. Spurningin er 

hins vegar: Hvar birtist sá vitnisburður um höfund kvæðisins, sem getur gert umfjöllun og túlkun 

þess eins kaldhæðnislega og raun ber vitni? Svarið er: Í sendibréfi frá 26. mars 1878, eða rúmri 

viku áður en kvæðið var birt í Framfara. Í viðkomandi sendibréfi skrifaði Rannveig Ólafsdóttir 

Briem til Torfhildar Hólm rithöfundar: 

 

                                                                                                                          
1 Framfari, 5. apríl 1878, bls. 70. 
2 Sjá Jón Ólafsson, Alaska. Lýsing á landi og lands-kostum, ásamt skýrslu innar íslenzku sendinefndar. Um stofnun íslenzkrar 
nýlendu (Washington 1875). 
3 - Saga XXXVII (1999), 
bls. 19 20. 
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Svo hef jeg verið að lesa próförk af Framfara með Jóhanni. Þar er nóg af rusli eins og 

vant er. Halldór var með eitthvað kvæði sem hann endilega vildi koma í þetta blað áður 

enn hann fór, en það var svo langt að það komst ekki, það kvæði hefur sjera Jón sent 

Framfara og er það Kveðja Ameríkufara til Íslands, er séra Bjarni faðir hans hefir orkt (þó 

líklega ekki til að prenta).4 

 

Í þessari grein ætla ég að fjalla um sendibréf og sjálfsmyndir íslenskra vesturfara. Í jafn stuttri 

grein sem þessari er ekki hægt að taka til mörg dæmi, en þó nógu mörg til að vekja upp 

spurningar um aðferðafræðileg álitaefni og endurskoða vissa þætti í eldri sagnaritun um sögu 

vesturferða. 

Með orðinu sjálfsmynd vísa ég hér í hugtakið identity, sem þýtt hefur verið sem samsemd á 

íslensku, en ekki náð fótfestu í tungumálinu.5 Allir einstaklingar hafa einhvers konar sjálfsmynd 

 og í raun sjálfsmyndir  og engin sjálfsmynd mótast í tómarúmi. Hún mótast ávallt í 

tengslum við hina, jafnvel þó hinir séu ekki á staðnum. Ýmsir fræðimenn hafa jafnvel talað um 

þýðingarmikla hina (e. significant others), þ.e.a.s. þá einstaklinga sem móta sjálfsmynd okkar með 

nánum og persónulegum tengslum.6 Identity vísar í megindráttum til persónunnar sem einstaklings, 

sögu hans og reynslu en um leið sem félagsveru, sem þá er hluti af samfélagi og skipar þar 

ákveðinn sess.7 Með öðrum orðum 

.8 Sú 

vitneskja getur náð til hugmynda um kyngervi, þjóðerni, félagslega stöðu o.s.frv. Þó sjálfsmynd 

einstaklings sé kenning um hvernig hann er, þá snýst sjálfsmyndasköpun þó aðallega um það hver 

einstaklingurinn vill verða.9 Sjálfsmyndasköpun er síbreytilegt ferli sem tekur aldrei enda og nær 

aldrei fullkomnu jafnvægi. Á tímum óvissu skapast efi um sjálfsmyndir, sem krefst þess að fólk 

endurhugsi sjálfsmyndir sínar og endurskapi þær, eða með orðum pólska félagsfræðingsins 

Zygmunts Baumans: 

 

One thinks of identity whenever one is not sure of where one belongs;; that is, one is not 

sure how to place oneself among the evident variety of behavioural styles and patterns, 

                                                                                                                          
4 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Hólm (Rannveig Briem til Torfhildar Hólm, 26. mars 1878). 
5 Fjölmenning á Íslandi, ritstj. Hanna Ragnarsdóttir, 
Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Reykjavík 2007), bls. 78. 
6 Self and Identity 1 (2002), 
bls. 159 160
Self- Journal of Social History 39:2 (2005), bls. 318. 
7 Fjölmenning á Íslandi, bls. 78. 
8 Fjölmenning á Íslandi, bls. 78 79. 
9 Stuart Hall,  í Questions of Cultural Identity, ritstj. Stuart Hall og Paul du Gay (London 1996), 
bls. 4. 
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and how to make sure that people around would accept this placement as right and 

a name given to the escape sought from that uncertainty.10 

 

Það má því segja að identity vísi bæði til sjálfsmyndar einstaklingsins eins og hann skilgreinir sig og 

einnig þeirrar sjálfsmyndar sem honum er gefin af samfélaginu, sem kalla mætti auðkenni á 

íslensku. 

Eldri rannsóknir og nýjar nálganir 

Hefðbundin sagnaritun um fyrstu ár íslenskra vesturfara í N-Ameríku segir að fljótlega eftir að 

hafa stigið fæti í Vesturheimi hafi leit þeirra að íslenskri nýlendu hafist. Aðalmarkmið þeirra hafi 

verið að vernda menningareinkenni sín.11  Hugmyndir Jóns Ólafssonar ritstjóra um nýlendu í 

Alaska voru stórhuga og urðu áberandi í eldri sagnaritun um vesturfarana. Í sendibréfum sínum 

til sr. Jóns Bjarnasonar taldi hann að leggja ætti Ísland í eyði og flytja alla Íslendinga til Alaska.12 

Þessar hugmyndir Jóns Ólafssonar voru mjög langsóttar og fjarstæðukenndar, en eins og flestum 

er kunnugt urðu svokallaðar Íslendingabyggðir í N-Ameríku fjölmargar. Þekktasta svæðið var 

Nýja-Ísland við Winnipegvatn. Þrátt fyrir ýmsa erfiðleika landnámsins hefur sagnaritun um fyrstu 

ár byggðarinnar einkennst af umfjöllun um framtakssemi landnemanna og sjálfstæði í verki með 

útgáfu Framfara og setningu stjórnarlaga fyrir byggðina. Sú umfjöllun hefur síðan getið af sér 

hugmyndina um Nýja-Ísland sem sjálfstætt ríki eða lýðveldi þar sem íbúarnir sameinuðust undir 

einu tungumáli, þjóðerni og trú, og höfðu sína eigin stjórnarskrá, byggða á íslenskri hugsjón.13 

Þegar samtímaheimildir eru kannaðar, sérílagi sendibréf, kemur í ljós að hugmyndir 

íslenskra vesturfara um sjálfstætt ríki eiga þar enga stoð. Áform Jóns Ólafssonar ritstjóra eru þar 

undarleg, en um leið fjarstæðukennd undantekning. Jón var hins vegar afar þjóðernissinnaður og 

hann var síðar virkur þátttakandi í samfélagi Íslendinga í Vesturheimi. Eldri rannsóknir um sögu 

vesturfaranna hafa einhverra hluta vegna átt erfitt með að horfa á vesturfarana frá öðru en 

þjóðernislegu sjónarhorni. Hefðbundið var að líta á vesturferðirnar sem einn tímaramma 

fólksflutninga frá Íslandi, þ.e. frá 1870 1914.14 Þá var saga Íslendinganna sjaldan sett í samhengi 

við sögu annarra hópa í N-Ameríku og áherslan virðist í flestum tilfellum hafa verið sú að 

                                                                                                                          
10  Questions of Cultural Identity, bls. 19. 
11 Jonas Thor, Icelanders in North America. The First Settlers (Winnipeg 2002), bls. 3 5. 
12 Lbs. 4389, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Jón Ólafsson til sr. Jóns Bjarnasonar, 27. júní 1874). 
13 Hér nægir að nefna, Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn. Útvarpserindi um landnám Íslendinga í Vesturheimi (Reykjavík 
1935), bls. 104 - Eimreiðin, 49:2 (1943), bls. 116 126;; 
Guðjón Arngrímsson, Nýja-Ísland. Örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum (Reykjavík 1997), bls. 189 191. 
14 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870 1914. A Record of Emigrants from Iceland to America 1870 1914 (Reykjavík 
1983);; Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór Heiðarsson, Framtíð handan hafs. Vesturfarir frá Íslandi 1870 1914 
(Reykjavík 2003). 
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rannsaka vesturfarana sem útflytjendur frá Íslandi, í stað þess að skoða þá sem innflytjendur í 

Ameríku. Hafi það síðan verið gert, var það yfirleitt með þröngu sjónarhorni þjóðernisins. Í 

innflytjendarannsóknum hefur þessi nálgun m.a. verið kölluð aðferðafræðileg þjóðernisstefna eða 

methodological nationalism. 15  Þannig er þjóðríkið álitið hin eðlislæga og náttúrulega eining til 

rannsókna. Eldri rannsóknir hafi að því leytinu til lagt áherslu á sjónarhorn og hagsmuni 

þjóðríkisins  gjarnan þjóðríkis rannsakandans.16 Í tilfelli íslenskra vesturfara var sjónarhornið 

ávallt frá íslenskum gildum og veruleika og einblínt var á ástæður vesturferða í sambandi við 

íslenskt þjóðfélagsástand. 

Brýnt er að forðast þessi gömlu viðhorf og taka tillit til nýlegra strauma í fræðilegri 

orðræðu, með annars konar nálganir í rannsóknum á sviði hug- og félagsvísinda. Hér er lagt til að 

rannsóknir á íslenskum vesturförum taki m.a. mið af hugmyndum um þverþjóðleika (e. 

transnationalism). Með hugtakinu þverþjóðleika er í stuttu máli átt við hugmynd eða ferli, þar sem 

hópur fólks eða einstaklingar upplifa sig eða taka þátt í tveimur eða fleiri þjóðríkjum á sama tíma. 

Þátttakan getur miðast við efnhagsleg og stjórnmálaleg málefni, en einnig náð til félagslegra og 

menningarlegra sviða. Með auknu flæði fólks, hugmynda og fjármagns milli ríkja lýsir 

þverþjóðleiki því eins konar ástandi sem fer þvert á landamæri landa, eða eins og segir í grein 

mannfræðingsins Stevens Vertovecs  

 

Transnationalism describes a condition in which, despite great distances and 

notwithstanding the presence of international borders (and all the laws regulations and 

national narratives they represent), certain kinds of relationships have been globally 

intensified and now take place paradoxically in a planet-spanning yet common  

however virtual  arena of activity.17 

 

Aðferðarfræði sem byggir m.a. á hugtakinu þverþjóðleika felur því í sér gagnrýni á tilvist þjóðríkja 

sem eðlislægar einingar til rannsókna. Það er afar mikilvægt að tileinka sér þess háttar sjónarmið 

þegar fólksflutningar á milli landa eru teknir til athugunar og hin margbreytilegu tengsl milli gamla 

og nýja heimalandsins. 

Heimildagildi sendibréfa 

Með rannsóknum á þessum margþátta tengslum verður notkun sendibréfa í rannsóknum afar 

spennandi viðfangsefni, því með þeim opnast heimur þar sem hægt er að skoða tjáningu 
                                                                                                                          
15 Nina Glick American Arrivals, ritstj. Nancy Foner (Santa Fe 2003), bls. 
112 113. 
16 Nina Glick Schi American Arrivals, bls. 112 113. 
17 Ethnic and Racial Studies 22:2 (1999), bls. 447. 
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vesturfaranna sem einstaklinga. Þar birtast okkur ótal hugmyndir um margs konar efni, sem sýna 

fram á margbreytileika hópsins en ekki einsleitni hans. 

Á síðustu árum hafa fræðimenn í auknum mæli beint sjónum sínum að sendibréfum í 

rannsóknum. Sendibréfið hefur verið kallað 

.18 Sem heimild hefur það 

þó samræðan beri önnur merki en ef einstaklingarnir tveir ættu samtal augliti til auglitis. 19 

Sendibréfum .20 Þá hefur 

.21 Hægt er að taka heilshugar undir 

þessar skilgreiningar en um leið vakna upp spurningar um áreiðanleika sendibréfanna og hverju 

þau lýsa.22 Flest þeirra sem fengist hafa við rannsóknir á sendibréfum benda á mikilvægi þess að 

fjöldi sendibréfa í bréfasamskiptum sé nægur til að mynda einhvers konar röð. Með röð af 

sendibréfum og reglulegum samskiptum á milli bréfritara og viðtakanda er líklegra að meðvitund 

bréfritarans til að hagræða sannleikanum dofni og hann hafi í raun minna að fela. Sendibréfin 

myndi ennfremur tengsl innbyrðis, þar sem merking þeirra verður dýpri, frásögnin gjarnan 

persónulegri og auðveldara verður að greina samband bréfritara og viðtakanda. Sumt var 

einfaldlega ekki sagt í bréfum, þar sem lesendur gátu verið fleiri en aðeins viðtakandinn og sumt 

var jafnvel aðeins gefið í skyn eða orðað á annan hátt, með vísun í eldri bréf.23 

Það er þó varla hægt að gera ráð fyrir að bréfritarar hafi munað allt sem skrifað hafði verið 

áður. Það birtist okkur augljóslega í sendibréfum vesturfaranna, þó svo að umfjöllunarefnið hafi 

verið þeim hugleikið. Friðjón Friðriksson, sem var einn af forsvarsmönnum Íslendinganna í Nýja-

Íslandi, skrifaði t.d. í júnímánuði 1875: 

 

Við hjer, eins og margir fleiri Íslendingar óskum að hægt væri að koma á sameiginlegri 

íslenzkri nýlendu, en þótt við álítum allgott nýlendustæði hjer kring um oss, þá getur það 

þó ekki fyllt þær þarfir, sem sameiginleg nýlenda fyrir alla Ísl. útkrefur, því landrými er 

                                                                                                                          
18 Bréf Vestur-Íslendinga I (Reykjavík 2001), bls. i. 
19 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850 1903 (Reykjavík 2011), 
bls. 59. 
20 í Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar. Bréf og greinar (Reykjavík 2005), bls. 21. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar (Reykjavík 
1997), bls. 52. 
22 Við rannsóknir á sendibréfum koma þó til kastanna mörg önnur fræðileg viðfangsefni, s.s. spurningar um frá 
hverju megi segja úr persónulegum heimildum, í hvaða tilgangi og þá vakna upp vangaveltur um persónulega nánd 
fræðimannsins við viðfangsefnið, eins og Erla Hulda Halldórsdóttir lýsir í doktorsritgerð sinni, sjá Erla Hulda 
Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 58 64. 
23 Sjá t.d. Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 53;; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 61. 
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hjer ónóg til þess að við mundum blandast of mjög saman við innlendinga hjer til að geta 

til framtíðar haldið hinu nýtilega úr þjóðerni voru, tungu og trú.24 

 

Aðeins mánuði síðar skrifaði Friðjón aftur til sama viðtakanda 

.25 

Það væri þó rangt að slíta samhengið í sundur og álykta að Friðjón hafi ekki talið mikilvægt að 

Íslendingar byggju saman í fjölmenningarsamfélagi N-Ameríku. Flest hans sendibréf frá þessum 

26 Þetta dæmi sýnir okkur hins 

vegar fyrst og fremst að fyrir bréfritarann gat sendibréfið einungis náð yfir það sem gerðist í 

núinu. 

Persónulegar sjálfsmyndir 

Í skjalasöfnum á Íslandi eru varðveitt gríðarlegur fjöldi sendibréfa frá vesturförum og talsverður 

fjöldi hefur verið gefinn út. Í flestum tilfellum eru þetta bréf sem send voru ættingjum eða vinum 

á Íslandi til að halda uppi virkum samskiptum eða jafnvel telja fólki trú um að flytja til 

Vesturheims. 

Bandaríski sagnfræðingurinn David A. Gerber hefur meðal annarra rannsakað sendibréf 

innflytjenda í N-Ameríku sem send voru til gamla heimalandsins. Í grein sinni

Bretlandseyjum sem skrifuðu ættingjum sínum, en úr bréfum þeirra mátti augljóslega sjá hvernig 

sannleikanum var annað hvort hagrætt eða þagað yfir honum. Gerber bendir á að skrifin heim til 

ættingja og vina, sem líklega myndu aldrei hitta bréfritarann aftur, snerust að miklu leyti um að 

sannfæra viðtakendurna um að bréfritarinn væri enn sami einstaklingurinn og þegar hann fór, eða 

með orðum Gerbers: 

 

In seeking to preserve a bond across time and distance, and in using writing as a 

substitute for the intimate, personal conversation they most desired, immigrant letter-

writers were ultimately writing not to produce texts or artifacts, but to serve a 

psychological need for continuity. Personal identity depends on the assurance that we are 

                                                                                                                          
24 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, 15. júní 
1875). 
25 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, 26. júlí 
1875). 
26 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, ódagsett 
bréf. Fyrri hlutann vantar á bréfið). 
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indeed the same person, we have always been, and it is served most profoundly through 

abiding relationships with significant others. Immigration disrupts such relationships.27 

 

Sendibréf til heimalandsins voru því ekki aðeins fréttir sem sendar voru heim, heldur höfðu þau 

dýpri og persónulegri merkingu. Þessi merki eru augljós í bréfum Jóhannesar Halldórssonar til 

mágs síns, Benedikts Jónssonar á Auðnum, á 8. áratug 19. aldar. Samkvæmt bréfunum virðist 

Jóhannes hafa verið trúlofaður áður en hann flutti til Vesturheims, en unnustan var eftir á Íslandi. 

Þegar hún sleit trúlofuninni skrifaði Jóhannes til Benedikts og bað hann að nálgast öll bréf, 

myndir og fleira sem hann hafði áður sent unnustunni. Á sama tíma og hann virtist vilja rjúfa öll 

tengsl við unnustuna skrifaði hann til Benedikts að hann myndi hvorki gleyma henni né hætta að 

elska hana. 28 

Í bréfaskrifum sínum til Benedikts var Jóhannes því enn sami maðurinn og hann elskaði 

enn sömu stúlkuna. Jóhannes átti þó erfitt með að skilgreina sjálfan sig á nýjan hátt við nýjar 

aðstæður: 

 

mér finnst það ekki vera ég sjálfur þegar ég þarf að tala þetta skrípamál, enskuna, sem er 

það stór skömm ef nokkur landi sem hingað kemur léti sér verða að hafa skipti á þessu 

dýrmæta og [ó]metanlega erfðafé okkar og hinum óhreina samtíningi sem hér er 

brúkaður.29 

 

Þó Jóhannes hafi skrifað til Benedikts líkt og hann væri enn sami maðurinn og sá sem bjó á 

Íslandi, þá gætir ákveðinna breytinga þegar lesið er í gegnum sendibréf hans. Hann lýsir aukinni 

þátttöku sinni í amerísku samfélagi, s.s. verkalýðsbaráttu og atvinnuháttum, en ein áhugaverðasta 

breytingin sem greina má í bréfunum er beiting tungumálsins. Líkt og margir vesturfarar áttu til, 

þá skrifaði Jóhannes hluta bréfanna á ensku til að sýna færni sína í tungumálinu. Þegar árin liðu 

jókst vægi skrifa á ensku í sumum bréfum, en var síðan ekkert í öðrum. Umfjöllunarefnin sem þá 

voru skrifuð á ensku voru gjarnan einkamál á milli hans og Benedikts, t.d. ástarmálin í N-Ameríku 

eftir að Jóhannes trúlofaðist annarri konu og þegar hann var að hvetja Benedikt til að flytja til 

Vesturheims. Þetta vekur upp ýmsar spurningar um tilgang þess að skrifa hluta bréfanna á ensku. 

                                                                                                                          
27 Journal of Social History 39:2 (2005), 
bls. 318. 
28 Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar á Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 1. júlí 
1878). Sjá einnig, Bréf Vestur-Íslendinga I, 159. 
29  Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar á Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 6. 
september 1874);; sjá einnig, Bréf Vestur-Íslendinga I, bls. 140. 
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Var sá hluti aðeins ætlaður Benedikt? Var hann þá eini einstaklingurinn á heimilinu sem kunni 

ensku? 

Sannleikurinn sem vesturfarar skrifuðu í sendibréf sín gat því oft verið hulinn eða jafnvel 

blekkjandi, en á sama tíma mótunarkennd frásögn af því sem átti að vera satt  og jafnvel 

óbreytt. Bandaríski sagnfræðingurinn David A. Gerber bendir réttilega á að góð söguleg frásögn, 

sem myndi einhvers konar samfellu í lífi bréfritarans, sé einstaklingnum mikilvægari en 

bókstaflegur sannleikur þegar kemur að því að skapa sér persónulega sjálfsmynd.30 

Sendibréf innan N-Ameríku 

Vesturfarar sendu ekki eingöngu bréf til ættingja og vina á Íslandi. Við rannsóknir á Íslendingum 

sem innflytjendur í N-Ameríku liggur einn áhugaverðasti flöturinn í sendibréfum sem 

vesturfararnir skrifuðu sín á milli innan nýja heimalandsins. Þar má vissulega greina og túlka 

persónulegar sjálfsmyndir líkt og birtast í bréfum til náinna viðtakenda heima á Íslandi, en þar eru 

góð tækifæri til að kanna félagslegar sjálfsmyndir vesturfaranna, hvernig þeir skiptust á skoðunum 

um það samfélag sem þeir bjuggu í, hvaða hugmyndir þeir höfðu um það samfélag og hvaða hópi 

vesturfararnir töldu sig tilheyra. Minna er um að þess háttar sendibréf séu varðveitt á Íslandi, en 

þó eru þau til. Bréf Láru Bjarnason til Torfhildar Hólm eru gott dæmi um slíkt. Lára var kona sr. 

Jóns Bjarnasonar og í bréfum hennar til Torfhildar má merkja allt aðrar skoðanir á Nýja-Íslandi, 

en þær sem hafa verið ríkjandi í hefðbundinni sagnaritun. Láru fannst byggðin einfaldlega vera of 

afskekkt og vegalengdir innan nýlendunnar voru að hennar mati allt of langar. Hún virðist ekki 

hafa haft mikla trú á að framtíð Nýja-Íslands sem íslenskri nýlendu. Um brottflutning fólks úr 

nýlendunni árið 1878 sagði hún það vera mikið gleðiefni að margir karlarnir færu til Winnipeg, 

því fle 31 

Lára lýsti Nýja-

ekki myndi sakna nýlendunnar þegar fór að nálgast Íslandsför hennar og sr. Jóns árið 1880.32 

Lára hafði þó lítinn áhuga á að setjast aftur að á Íslandi og svo virðist sem hún hafi haft 

sterkar taugar til Bandaríkjanna á þessum tíma, eftir að hafa búið þar fyrstu ár sín í N-Ameríku: 

 

Mig rak í stans, að sjá hvað Winnipeg hefur vaxið síðan í haust, og mjer leizt margfalt 

öllu útliti hans en þjer vitið kanske ekki hvað mikil United-States kona jeg er, jeg held það 
                                                                                                                          
30 Journal of Social History 39:2 (2005), 
bls. 322. 
31 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, Páskadagsmorgun 
[21. apríl] 1878). 
32 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, 29. desember 
1878, 20. júlí 1879, 16. desember 1879). 
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seint gjöra það.33 

 

Í skrifum sínum til Torfhildar má sjá hvernig sjálfsmynd Láru mótaðist af því nýja samfélagi sem 

hún flutti til, en Lára tók fljótt upp eftirnafnið Bjarnason eftir eiginmanni sínum. Nafngiftir 

íslenskra vesturfara eru áhugavert rannsóknarefni, því í þeim getur birst hin tvíþætta 

sjálfsmyndasköpun, þ.e.a.s. hvernig einstaklingar annað hvort skilgreindu sjálfa sig með nýjum 

einkennum, líkt og Lára gerði, eða hvernig þeim var einfaldlega gefið nýtt auðkenni, sem þeir 

All mail matters bearing my old or right name, are liable to fail in ever 

reaching their destination as this (John H. Frost) name is the only one, by which I am known in 

this quarters Some other time I will tell you how and 

when I got this nickname , sagði Jóhannes ennfremur.34 

Í varðveittum bréfum Jóhannesar til Benedikts mágs síns skrifar hann aldrei aftur um 

tilkomu viðurnefnisins Johns H. Frost. Jóhannes gefur þó í skyn að sér hafi verið gefið nafnið og 

þá væntanlega af erlendum félögum sínum. Það má leiða líkur að því að eftirnafnið Frost hafi 

einhvers konar tengingu við nafn gamla heimalandsins Íslands og John sé einfaldlega stytting á 

nafninu Jóhannes. Það vekur þó mesta athygli að Jóhannes virðist hafa samþykkt það auðkenni 

sem honum var gefið af öðrum í Vesturheimi. 

Lokaorð 

Sendibréf eru varhugaverðar og vandmeðfarnar heimildir, en um leið spennandi og krefjandi efni 

til rannsókna. Á sama tíma og innihald þeirra getur dregið upp aðra mynd af atburðum og 

hugmyndum en þá sem ríkjandi hefur verið í sögu íslenskra vesturfara, þá vakna spurningar um 

áreiðanleika heimildanna og hverju þær lýsa. Því er afar mikilvægt að hafa í huga uppruna 

persónulegra heimilda, tilgang þeirra og hvernig þær geta nýst í fræðilegum rannsóknum.35 

Rannsóknir á bréfasöfnum eru háðar ýmsum annmörkum, bæði vegna þess að sendibréf 

eru ólík innbyrðis, tengsl þeirra geta verið óljós eða jafnvel engin og þá getur aðgengi að þeim 

verið mismunandi. Eitt sendibréf getur vissulega veitt miklar upplýsingar, en segir í raun afar 

takmarkaða sögu um hugmyndir bréfritarans. Með röðum sendibréfa er hægt að komast nær 

hugarheimi vesturfaranna, ef þannig má að orði komast, og kanna skoðanir þeirra og reynslu frá 

                                                                                                                          
33 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, 3. september 
1878). 
34 Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar frá Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 21. 
október 1878). 
35 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 45. 
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sjónarhóli þeirra sjálfra. Fræðimenn eru þó ávallt bundnir við túlkun á heimildum. Bréfin voru 

skrifuð í fortíð sem er löngu liðin og það er ekki hafið yfir gagnrýni að fræðimenn geti lýst reynslu 

fólks sannri og réttri.36 

Þegar litið er til hugtaksins sjálfsmyndar (e. identity) er ljóst að í sendibréfum getur birst hin 

tvíþætta sjálfsmyndasköpun. Sendibréf varpa ljósi á þær sjálfsmyndir sem einstaklingar sköpuðu 

sér sjálfir, en einnig getur birst hinn þátturinn, þ.e. hvernig einstaklingum var gefin sjálfsmynd af 

ráðandi samfélagsgerðum og hvaða skoðanir fólk hefur á þeim. 

Það er þó ekki nóg að leggja aðeins til „nýjan“ heimildaflokk þegar ráðast á í nýjar 

rannsóknir á sögu íslenskra vesturfara. Fræðileg sjónarhorn þurfa að taka mið af öðrum 

nálgunum, þar sem beina þarf sjónum að vesturförunum sem innflytjendum í nýju landi og 

umfram allt setja sögu þeirra í alþjóðlegt samhengi, enda voru vesturferðir ekki séríslenskt 

fyrirbæri. Þverþjóðlegar nálganir, með áherslu á flæði fólks og hugmynda þvert yfir landamæri 

þjóðríkja, eru mikilvægar í því sambandi. Á undanförnum árum hafa margar rannsóknir leitað í 

þessa átt og að mínu mati má gera meira af því. Sendibréf íslenskra vesturfara yrðu ríkulegt 

innlegg í þess háttar rannsóknir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 59. 
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Hugmyndir um lýðræði við stofnun lýðveldis 

Ragnheiður Kristjánsdóttir 
 

 

Í vorhefti tímaritsins Melkorku, seint á 5. áratugnum, skrifaði Nanna Ólafsdóttir grein sem hún 

fulltrúa tveggja stjórnmálaflokka (flokks forsætisráðherra og utanríkisráðherra) hafa misbeitt valdi 

sínu gagnvart útvarpsráði með því að knýja fram bann við fréttum af fundahöldum og 

kunnuglega í eyrum þeirra sem hafa fylgst með umræðu um stjórnmál á Íslandi undanfarna 

áratugi. Hún kvartaði undan skorti á rökræðu í dagblöðunum og gagnrýndi stjórnarmeirihlutann 

fyrir að hafa keyrt mál gegnum þingið með takmörkun á ræðutíma þingmanna og alls konar 

frávikum frá þingsköpum. Auk þess taldi hún mjög skorta á að stjórnmálamenn sættu ábyrgð á 

athöfnum sínum;; svo virtist sem að í íslenskum stjórnmálum 

að það kæmi að sök fyrir þann stjórnmálamann sem fremdi það. 1 

 Nanna lagði megináherslu á að allt hefði þetta verið gert undir merkjum lýðræðisástar. Hún 

sagði að mikið hefði verið rætt um lýðræðisskipulag og lýðræðisþjóðir og þeim mun meira sem 

ræðinu var misþyrmt ... því meira 
2 Og hún varaði við því að 

nú hefði verið brotið blað á Íslandi og hættan væri sú að ekki yrði aftur snúið, lýðréttindin væru í 

hættu: 

 

Það er hættulegt fyrir einstaklingana og ekki síður þjóðarheildina, að hafa menn við 

stjórnvölinn, sem láta sig engu skipta mannréttindi og lýðræði, ef annað hentar betur 

áformum þeirra. Þá minnka fljótt lýðréttindin og stutt leiðin í lögregluríkið. Ekkert tal og 

engin skrif til lofs lýðræðinu, hversu umfangsmikil sem þau eru, fá haggað þeirri 

staðreynd, að við höfum þegar horft á það troðið í svaðið og að það verður endurtekið í 

enn ríkari mæli, ef fólkið þolir það óátalið.3 

 

                                                
1 Melkorka 5:2 (1949), bls. 46 48. 
2  
3  
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Í lok greinarinnar hvatti Nanna svo lesendur tímaritins Melkorku  þ.e.a.s. kvenkjósendur sem 

hún sagði hafa hreinni skjöld og meiri mannslund en karlarnir  

 

Þær hugmyndir, sú orðræða og þau stílbrögð sem birtast í skrifum Nönnu má skoða sem 

vitnisburð um að átök, en ekki samráð, hafi löngum einkennt samstarfið milli stjórnar- og 

stjórnarandstöðu á Alþingi. Lýsingu Nönnu á starfsháttum stjórnarmeirihlutans, en ekki síður orð 

hennar sjálfrar um pólitíska andstæðinga sína, má hafa til merkis um þá átakahefð sem margir telja 

að hafi einkennt íslensk stjórnmál og íslenska lýðræðishefð allt  4 

Skrif Nönnu geta þannig verið enn einn vitnisburðurinn um að ólíkt frændum sínum í 

Skandinavíu hafi Íslendingum ekki tekist að skapa sátt um samstarf stjórnar og stjórnarandstöðu.5 

En það sem ég vildi sérstaklega að draga fram hér er hvernig hugmyndin um lýðræði skýtur 

upp kollinum í málflutningi Nönnu. Hún segir stjórnarliða hafa notað fagurgala um lýðræði til að 

réttlæta slæman málstað en að sjálfir hafi þeir gerst sekir um að vanvirða lýðræðið með athöfnum 

sínum. Hér held ég að við séum komin býsna nálægt kjarna íslenskrar lýðræðisumræðu í kringum 

lýðveldisstofnun og jafnvel allar götur síðan. Því mér virðist sem að í stjórnmálaumræðunni hafi 

lýðræðið einna helst komið fram sem óljós hugsjón sem var annað hvort beitt til að styðja eigin 

málstað eða (og það er líklega algengara) til að klekkja á andstæðingunum. 

Þjóðarstolt og ný stjórnarskrá 

Vissulega má sjá dæmi þess að Íslendingar hafi verið með hugann við lýðræði við 

lýðveldisstofnun. Það var klifað á því endurreisa  íslenska lýðveldið6 

og í því samhengi skaut upp kollinum sú ranga en lífseiga hugmynd að í kjölfar landnáms norræna 

manna hefði fæðst íslensk þjóð sem aftur hefði stofnað lýðræðisríki sem ætti sér enga hliðstæðu í 

veraldarsögunni.7 Reyndar virðist sérstaklega hafa borið á þessu í Vesturheimi.8 Skúli Johnson 

                                                
4 Sjá t.d. nýlega umfjöllun: Þorsteinn Þingræði á Íslandi. 
Samtíð og saga. Ritstjórar Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík 2011), 
bls. 361 422. Sjá jfr. um hversu rótgróin þessi átakahefð virðist vera: Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld 
(Reykjavík 2002), bls. 163. 
5  Um samráð og átök í norrænu samhengi sjá: 

 
6 Sjá t.d. Þriðja íslenska söguþingið 18. 21. maí 
2006. Ritstjórar Benedikt Eyþórsson og Hrafnkell Lárusson (Reykjavík 2006), bls. 407 420, einkum bls. 420 421;; 
Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk verkalýðsstjórnmál 1901 1944 (Reykjavík 2008), bls. 300 301. 
7 Um þá hugmynd að vestrænt lýðræði ætti rætur sínar að rekja til íslenska þjóðveldisins sjá: Sigríður Matthíasdóttir, 

Ný Saga 9 (1997), bls. 65 70. Um hvað sé hæft í 
þessum hugmyndum sjá: Gunnar Karlsson, Goðamenning. Staða og áhrif goðorðsmanna í þjóðveldi Íslendinga (Reykjavík 
2004), bls. 179 202. 
8 Auk þeirra dæma sem hér fylgja sjá t.d. kveðju frá Canadian Co-

Lögberg 3. ágúst 1944, bls. 3. Fljótt á litið virðist sem þessari hugmynd hafi frekar verið haldið á loft af 
erlendum gestum og Vestur-Íslendingum en síður af Íslendingum. Það er athyglisvert ef rétt reynist  gæti til dæmis 
bent til þess að hugmyndin hafi verið á undanhaldi á Íslandi. 
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m haldið var í Winnipeg 16. júni, daginn 

fyrir stofnun lýðveldis á Íslandi, -

undrun og aðdáun menntaðra manna. Ekkert sviplíkt íslenska allsherjaríkinu v

álfunnar frá því á tímum frelsiselskandi fríríkja Forn- 9 Annar Vestur-Íslendingur,  Paul J. 

lýðveldi, frjálsa stjórn með ákveðnu 10 

Og sá þriðji, Ingibjörg Jónsdóttir, skrifaði að stofnun Alþingis væri einn af merkustu atburðum 
11 Heima á Íslandi fullyrti Ludvig 

Hjálmtýsson (þar sem verslunarmenn héldu frídaginn sinn hátíðlegan á Hótel Borg nokkrum 

vikum síðar) að þegar í fði hún valið sér lýðræði að þjóðskipulagi, 
 12 Og eins og á Alþingishátíðinni 

lýðræðisþróunar í heiminum.13 

Lýðræði komst líka á dagskrá við undirbúning lýðveldisstjórnarskrárinnar. Eins og fram 

hefur komið á opinberum og fræðilegum vettvangi undanfarin misseri, skapaðist umræða um 

útfærslu fulltrúalýðræðisins í tengslum við stofnun forsetaembættisins og þá sérstaklega 26. 

greinina margfrægu.14 Þar tókust á tvenns konar meginsjónarmið. Annars vegar sjónarmið þeirra 

sem töluðu fyrir því að tryggja fullnaðarvald þingsins í öllum málum (nema þá helst kjöri forseta). 

Hins vegar voru sjónarmið þeirra sem voru hallir undir forseta sem skapaði mótvægi gegn of 

miklu valdi stjórnmálaflokkanna og fulltrúa þeirra á þingi. Sjónarmið þeirra sem vildu mótvægi 

við þingið byggðu á tvenns konar grunni. Þau byggðu annars vegar á íhaldssömum hugmyndum 

um mikilvægi þess að eiga sterkan og áhrifamikinn talsmann þjóðarviljans (hugmyndir sem 

stundum miðuðu að því að takmarka lýðræði). Hins vegar byggðu þær hugmyndum um beint 

                                                
9 Heimskringla 14. júní 1944, bls. 2. 
10 Heimskringla 12. júlí 1944, bls. 3. Greinin er jfr. prentuð í: 
Lögberg 13. júlí 1944, bls. 4. 
11 Lögberg 15. júní 1944, bls. 2. 
12 Frjáls verslun 6:7 10 (1944), bls. 35. 
13 Úr ávarpi sem Louis G. Dreyfus flutti fyrir hönd Bandaríkjaforseta á Þingvöllum 17. júní: Lýðveldishátíðin (Reykjavík 
1946), bls. 176. Sjá jfr. ávörp annarra fulltrúa í sama riti, bls. 179 186. Um aðdáun útlendra gesta á Alþingishátíðinni 
sjá: Magnús Jónsson, Alþingishátíðin 1930 (Reykjavík 1943), bls. 190 213. Sbr: Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, 
bls. 221 223. 
14 Yfirlit yfir umræðuna fra Þingræði á 
Íslandi, bls. 132

Saga 48:1 (2010), bls. 15 60;; Á
Lögfræðingur 4:1 (2010), bls. 20

Stjórnmál og stjórnsýsla 7:1 (2011), bls. 61 72. 
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lýðræði.15 Þessi tvenns konar sjónarmið þeirra sem vildu hverfa frá fullnaðarvaldi þingsins í öllum 

málum eiga sér rætur í umræðum millistríðsáranna, en þá höfðu komið fram tillögur um 

breytingar á íslenskri stjórnskipun sem flestar miðuðu að því að draga úr meintri spillingu og 

ofurvaldi flokkanna. 

Umræður millistríðsáranna um að breyta stjórnskipaninni til að vinna gegn flokksræðinu 

höfðu hins vegar ekki ratað inn á Alþingi og aðeins að takmörkuðu leyti á síður flokksblaðanna. 

Og þótt ekki megi gleyma þeim sem beittu sér fyrir umræðu utan þings  til að mynda þeim sem 

stóðu að blaðinu Þjóðólfi og svo framboði Þjóðveldisflokksins árið 194216  þá sýnist mér, þvert 

á það sem mætti ráða af skrifum Svans Kristjánssonar sem hefur sagt að í lýðveldisstjórnarskránni 

hafi falist nýsköpun lýðræðis,17 að Íslendingar hafi alls ekki verið sérlega uppteknir af því að ræða 

hvers konar lýðræðishugmyndir skyldu liggja til grundvallar hinu nýja (og endurreista) lýðveldi. 

1944 á tímarit.is 

tímarit.is má fá hugmynd um notkun þess og 

stöðu í pólitískri umræðu.18 Þótt slík orðaleit komi ekki í stað ítarlegri greiningar á orðræðunni um 

lýðræði á Íslandi,19 þá gefur hún engu að síður vísbendingum um megindrættina. Og niðurstaðan 

er áhugaverð. Lýðveldisárið 1944 kemur orðið lýðræði lang oftast fyrir í tengslum við umræður 

um einræðishreyfingar til hægri og vinstri, bæði þegar fjallað er um stjórnmálaþróunina annars 

staðar í Evrópu en líka í umfjöllun um íslensk stjórnmál. Sérstaklega ber á þessu í Alþýðublaðinu, 

enda lögðu alþýðuflokksmenn sig mjög eftir því á þessum árum að minna á hollustu 

20 Jafnframt því héldu þeir því því fram, svo 

vitnað sé beint í Gylfa Þ. Gíslason, að um leið 

byltingarleiðinni til framkvæmdar sósíalismanum [væru] þeir að lýsa sig andvíga lýðræðinu og 
21 Gylfi hafði árið 1943 gefið út bókina 

Sósíalismi á vegum einræðis eða lýðræðis og hún var mikið til umræðu í blaðinu fram á árið 1944. 

                                                
15 Ég færi rök fyri  ... ? 45. 
16 Sjá: 136. 
17 , Skírnir 176 (vor 2002), bls. 7 45. 
18 Í gagnagrunninum timarit.is var 
1944. Öll tilvikin þar sem orðið kom fyrir voru skoðuð og grófflokkuð. Greiningin sem hér fer á eftir byggir á þeirri 
skoðun. 
19 Hér má t.d. benda á að hægt er að ræða um inntak og útfærslu lýðræðis án þess að orðið komi fyrir. Þannig hefur 

Gunnar Þór Bjarnason, Upp með fánann. Baráttan um uppkastið 1908 og sjálfstæðisbarátta Íslendinga (Reykjavík 2012), bls. 
267 og aftanmálsgrein 2. 
20 Alþýðublaðið 31. desember 1944, bls. 5. 
21 Alþýðublaðið 22. mars 1944, bls. 4. 
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Umræður alþýðuflokksmanna um tengsl sósíalisma og lýðræðis voru þó annað og meira 

en and-kommúnískur áróður gegn Sósíalistaflokknum. Markmiðið var jafnframt að halda því 

maðurinn Jón Blöndal orðaði það í grein árið 1942.22 

Þessi tenging við alþjóðlegar en sérstaklega norrænar sósíaldemókratískar hugsjónir var áberandi í 

stjórnmálaorðræðu alþýðuflokksmanna á þessum tíma. Í þeim anda, í anda hinna norrænu 

hugmynda um folkehjem, héldu Stefán Jóhann Stefánsson og Haraldur Guðmundsson því til að 

mynda fram árið 1944 að íslenska lýðveldið ætti að verða öllum Íslendi

þar sem búið væri að létta af öllu oki ófrelsis, örbirgðar, skorts, fáfræði og volæðis og tryggja fullt 

jafnrétti allra kvenna og karla. Íslenska lýðveldið átti að verða þjóðarheimili þar sem enginn væri 

hafður útundan, allir hefðu rétt til að lifa og starfa, en um leið ríkar skyldur til samfélagsins. Og til 

að gulltryggja það átti að skrifa slík gildi inn í nýja stjórnarskrá lýðveldisins.23 

Þessi þráður í lýðræðisumræðu blaðanna árið 1944, sem mætti nefna lýðræði og 

jöfnuður,24 sést vitaskuld líka í Þjóðviljanum. Hann kemur fram þar sem brugðist er við ásökunum 

um að Sósíalistaflokkurinn aðyllist einræðisstefnur,25 en jafnframt sem fullyrðing um að lýðræði sé 

óhugsandi í kapítalísku samfélagi26 eða áminning um mikilvægi þess að hið nýja lýðveldi verði 

stéttlaust þjóðfélag ] ríkjandi í atvinnumálum, auk hins pólitíska 
27 Það vekur reyndar athygli 

mun oftar fyrir í Þjóðviljanum þetta ár en nokkru öðru blaði.  Og ef maður les úr dæmunum skín í 

gegn sú togstreita og þau vandræði sem fólust í því fyrir Sósíalistaflokkinn að halda því fram að 

hann væri flokkur sem starfaði á þingræðis- og lýðræðisgrundvelli, flokkur lýðréttinda og 

lýðræðis, en halda því um leið fram, eins og það var orðað í leiðara blaðsins 4. ágúst, að að það 

28 

Umræða um tengsl lýðræðis og jöfnuðar fór eðli málsins samkvæmt fyrst og fremst fram í 

vinstri blöðunum. En hugmyndir um jöfnuð og jafnrétti áttu meiri hljómgrunn meðal Evrópubúa 

                                                
22 Alþýðublaðið 19. mars 1942, bls. 4. 
23 Alþýðublaðið. Hátíðarútgáfa 17. júní 1944, bls. 9
10. Sjá jfr. ræðu Haraldar Guðmundssonar á lýðveldishátíðinni: Lýðveldishátíðin 1944, bls. 275 279. Fyrir fleiri dæmi 

Helgafell 2. tbl. 1945, bls. 
114 Alþýðublaðið 1. apríl 1944, 

Alþýðublaðið 18. mars 1945, bls. 4. 
24 -  
25 Sjá t.d: Þjóðviljinn 

Þjóðviljinn 31. mars 1944, bls. 4 5.  
26 Þjóðviljinn 1. október 1944, bls. 3 og 5. 
27 Þjóðviljinn 20. maí 1944, bls. 2. 
28 Þjóðviljinn 4. ágúst 1944, bls. 4. 
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í lok seinni heimsstyrjaldar, en nokkru sinni fyrr, og sumt af því sem skrifað var í Tímann29 og 

jafnvel Morgunblaðið30 árið 1944 endurspeglar þá þverþjóðlegu þróun. Kynjajafnrétti kemur hins 

vegar sjaldan við sögu í þessu samhengi. Einu blöðin sem minna markvisst á tengsl jafnréttis og 

lýðræðis eru kvenréttindablöðin Hlín og Nýtt kvennablað. Í Hlín var vakin athygli á að þótt konur 

hefðu kosningarétt hefðu Íslendingar enga konu á Alþingi eða í ríkisstjórn;; e

um lýðræði þar sem karlmennirnir einir f[æru] með völd og helmingur þjóðarinnar, konurnar, 
31 Þá kom fram í Nýja kvennablaðinu að Kvenréttindafélag Íslands 

hefði í aðdraganda landsfundar kvenna sumarið 1944 hvatt kvenfélögin í landinu til að huga að 

því tækifæri sem konum hefði skapast við stofnun lýðveldis. Í bréfi sem sent var kvenfélögunum 

var fullyrt að sú sköpun nýrrar stjórnarskrár sem hafði verið sett á dagskrá eftir lýðveldisstofnun 

(lýðveldisstjórnarskráin átti að vera til bráðabirgða)32 gæti hjálpað til þess að skapa aukið jafnrétti. 

ð búa til stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, 

þá verða íslenskar konur að taka höndum saman til þess að krefjast þess að sjálf stjórnarskráin 
33 

Eins og fulltrúar Alþýðuflokksins, og að einhverju marki Sósíalistaflokksins, sáu fulltrúar 

Kvenréttindafélagsins fyrir sér að ný stjórnarskrá ætti að tryggja aukin jöfnuð og jafnrétti. En ég 

hef ekki rekist á að þessar almennu óskir hafi komið fram í fastmótuðum tillögum um útfærð 

stjórnarskrárákvæði. Öðru máli gegndi hins vegar um Framsóknarflokkinn sem vorið 1944 lagði 

fram í umræðuna tillögur um að í nýrri stjórnarskrá skyldi kveðið á um að kosið yrði til þings í 

einmenningskjördæmum.34 Jafnframt því lagði flokkurinn til að völd forseta yrðu aukin.35 Eins og 

fram hafði komið í Alþýðublaðinu áttu síðarnefndu hugmyndirnar, hugmyndir um aukið valdsvið 

forseta, hljómgrunn innan Alþýðuflokksins. 36  Talsmenn Sjálfstæðisflokks og Sósíalistaflokks 

brugðust hins vegar við báðum þessum hugmyndum af mikilli hörku. Í Morgunblaðinu var fullyrt 

að tillögur framsóknar væru andstæðar lýðræðinu37 og fram eftir sumri 1944 var klifað á því í 

                                                
29 Tíminn Tíminn  
18. janúar 1944, bls. 22 24. 
30 Helst kemur þess háttar hugsun fram í umræðum í blaðinu um myndun Nýsköpunarstjórnarinnar haustið 1944, en 

Morgunblaðið 16. á Morgunblaðið 22. júlí 1944, bls. 5 (sjá það sem 
 

31 Hlín 27:1 (1944), bls. 7. 
32 Sjá nmgr. 42. 
33 Nýtt kvennablað 5:4 (1944), bls. 7 8. 
34 Tíminn 22. apríl 1944, bls. 162. 
35 Tíminn 29. apríl 1944, bls. 174. 
36 Alþýðublaðið 8. mars 1944, bls. 4. Sjá jfr: Stefán Jóhann 

Alþýðublaðið 27. nóvember 1943, bls. 4 og 6. 
37 Morgunblaðið Morgunblaðið 7. maí 1944, bls. 7. 
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Þjóðviljanum að hér væru á ferðinni stórhættulegar fasískar tillögur.38 Með slíkum hugmyndum 

(sem áttu líka hljómgrunn meðal þeirra sjálfstæðismanna sem stóðu að dagblaðinu Vísi) taldi 

ritstjórn Þjóðviljans Eyðileggja þingræði og lýðræði og endurreisa 

konungsvald undir nýju gerfi. 39 

Umræðan í Tímanum um gildi þess að kjósa í einmenningskjördæmum var að stofninum til 

málefnaleg.40 En ásökunum um að þessar tillögur væru stórhættuleg aðför að lýðræðinu var að 

sjálfsögðu svarað í sömu mynt, 

vi  

 

Íslenzku kommúnistaforingjunum og eiturbyrlurunum hins forna tíma er ekki ólíkt farið. 

Eiturbyrlararnir hræsnuðu mest fyrir höfðingjum sínum og velgerðarmönnum, er þeir 

voru að brugga þeim hin dulbúnu banaráð. Kommúnistar þykjast vera hinir einu sönnu 

vinir og verndarar lýðræðisins á sama tíma, er þeir láta ekkert ógert til að vinna að 

álitsleysi þess og eyðileggingu.41 

 
Röksemdafærslan er sú sama og í grein Nönnu sem vitnað var til í til í upphafi. Pólitískir 

andstæðingar hneigjast til einræðis, þótt þeir reyni að dylja þá tilhneigingu sína með fagurgala um 

lýðræði. Þannig gekk hringekjan. Ásakanir um einræðistilburði voru eins konar tromp sem hvað 

eftir annað drap í umræðu um lýðræði á Íslandi. 

Forræðisdeilur 

Stjórnmálabarátta millistríðsáranna hafði að miklum hluta til snúist um viðbrögð við fasisma og 

kommúnisma  og þar með um lýðræði í víðum og almennum skilningi.  Hún hélt áfram í sama 

fari á stríðsárunum, þ.e.a.s. í aðdraganda lýðveldisstofnunar og þó ég sé ekki farin að greina 

almennilega umræðuna fram á eftirstríðsárin, þá held ég að það megi ganga út frá því sem vísu að 

það hafi herst enn á þessu í kalda stríðinu. 

Hér fylgdu Íslendingar þverþjóðlegum (e. transnational ) straumum og orsökin lá ekki síst í 

þróun sósíalismans og viðbrögðum við þeirri þróun. Fram að byltingu bolsévika árið 1917 voru 

allir sósíalistar sammála um að þeir væru lýðræðissinnar. En með tilkomu Sovétríkjanna og 

                                                
38 Þjóðviljinn 

Þjóðviljinn Þjóðviljinn 28. apríl 1944, 
Þjóðviljinn 29. apríl 1944, bls. 4. 

39 Þjóðviljinn 15. júlí 1944, bls. 4. Sbr: Einar Olgeirsson, 
Þjóðviljinn 17. júní 1944, bls. 1 2. 

40 Sjá t.d: Vigfús G Tíminn 11. 
Tíminn 4. 

maí 1944, bls. 177 og 180. 
41 Tíminn 29. apríl 1944, bls. 174. 
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alþjóðlegrar kommúnistahreyfingar fór af stað hatrömm deila um hvort bolséviska módelið fæli í 

sér kúgun og harðstjórn eða frelsi frá kúgun auðvaldsins og þar með meira jafnrétti og lýðræði en 

baráttuaðferðir þingræðissinnaðra sósíalista gætu nokkurn tíma leitt af sér. 42  Eftir því sem 

áhrifavald Sovétríkjanna jókst í og upp úr 

fyrirferðameira í stjórnmálaumræðunni. Og umræðan umbreyttist fljótt  svo fengin sé að láni 

útlegging breska hugmyndasögufræðingsins John Dunn  í ruglingslegt og oft ómálefnalegt 

rifrildi þar sem þrætt var um 43  

Það má vitaskuld ekki líta framhjá því að við lýðveldisstofnun var töluvert rætt um 

lýðræði, til að mynda í tengslum við þá heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sem menn töldu 

vera í vændum.44 En í umræðum í blöðum og tímaritum lýðveldisárið 1944 kom lýðræði helst 

fram sem óljós hugsjón sem notuð var í deilum um hvaða stjórnmálahreyfing væri kyndilberi 

lýðræðisins. Það sem einkennir umræðuna eru ásakanir um hvernig ekki mátti haga sér í 

lýðræðisríki  neikvæðar hugmyndir um lýðræði  frekar en umræða um það hvaða skilyrði 

þyrfti að uppfylla til að stjórnarhættir og stjórnmálastarf geti talist lýðræðislegt. 

Og hér í lokin fylgir eitt dæmi enn um þessa ríku tilhneigingu, í þetta skipti úr Ársriti 

ræktunarfélags Norðurlands: 

 

Það virðist nú mjög í móð, að hafa endaskipti á gömlum rótgrónum hugtökum, 

þegar dylja þarf óvinsælar stefnur eða athafnir. Hvorki er þetta stórmannlegt eða 

prúðmannlegt, og svo klaufalegir geta þessir tilburðir orðið, að þeir blekki engan, og svo 

fer, þegar reynt er að telja það hámark lýðræðis, að einn ráðherra tilnefnir, að eigin 

geðþótta, 25 menn til að ákveða verð á framleiðslu bænda. ... Samkundur, þannig 

skipaðar, þekkjast vel í einræðisríkjum, en munu ávallt illa séðar þar sem lýðræði ríkir, 

og það er næstum ömurlegt að hlusta á forráðamenn íslenzka lýðveldisins keppast við að 

telja bændum trú um, að þetta séu þeirra fulltrúar. Það gæti verið afsakanlegt, að 

ríkisstjórnin taldi sig knúða til að skipa búnaðarráð með þessum hætti, en það er 

óverjandi, að telja slíkt lýðræði og meðlimi Búnaðarráðsins fulltrúa bænda.45 

 

                                                
42 Um tengsl sósíalisma og lýðræðis sjá Geoff Eley, Forging Democracy. The History of the Left in Europe 1850 2000 
(Oxford 2002). 
43 John Dunn, Setting the People Free. The Story of Democracy (London 2006), bls. 157 158. 
44  Eins og kunnugt er óttuðust þeir sem báru ábyrgð á undirbúningi lýðveldisstofnunar að umræður um 
heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar yrðu flóknar og erfiðar. Þess vegna var ákveðið að fresta þeirri 
heildarendurskoðun fram yfir lýðveldisstofnun, en gera aðeins þær breytingar á stjórnarskránni sem nauðsynlegar 

72. 
45 Ársrit ræktunarfélags Norðurlands 41 42. árg. (1944 1945), bls. 
33 66. Leturbreyting mín. 
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Ég hef viljandi reynt að sneiða því sem mesta athygli hefur fengið undanfarið, þ.e.a.s. umræðum 

um 26. greinina og forsetaembættið, og beina þess í stað sjónum að umræðuþráðum sem síður 

hafa verið til skoðunar. En ég stenst ekki mátið, hér í blálokin að hnykkja á þeirri skoðun, sem ég 

færði rök fyrir í grein í Sögu vorið 2010, 46  að ég er ósammála því sem hefur verið klifað á 

undanfarið, þ.e.a.s. því að þær breytingar sem gerðar voru á stjórnarskránni 1944 endurspegli 

ríkan vilja til að gera beint lýðræði að hornsteini íslenskrar stjórnskipunar.47 Og þó ég vilji ekki 

ganga of langt í að alhæfa um lýðræðishugmyndir Íslendinga út frá þeirri bráðabirgða-greiningu á 

lýðræðisumræðunni árið 1944 sem hér er kynnt og þó hún sé vissulega einföldun á flóknari 

umræðu, ætla ég að stinga upp að þau dæmi sem ég hef reitt fram renni frekari stoðum undir þá 

skoðun. 

 

 

                                                
46  45. 
47 Þetta er skoðun Svans Kristjánssonar eins og áður segir. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson hefur túlkað 
lýðveldisstjórnarskrána með sama hætti. Sumir frambjóðendur til forsetakjörs á þessu ári tóku undir, aðrir síður. Fyrir 

 
sögulegar rætur . 55. Afstaða Ólafs Ragnars Grímssonar kemur m.a. fram í rökstuðningi hans fyrir því að 
hafna undirritun svokallaðra Icesave-laga í ársbyrjun 2010. Sjá: Vef. Yfirlýsing forseta Íslands. < 
http://www.forseti.is/media/PDF/10_01_05_yfirlysing_med_skjaldarmerki.pdf> 5. janúar 2010. Um afstöðu 
frambjóðenda til forsetakjörs 2012 sjá t.d. umræður í Ríkisútvarpinu 7. og 29. júní:   Vef. Baráttan um Bessastaði. < 
http://www.ruv.is/sarpurinn/barattan-um-bessastadi/07062012> 7. júní 2012 ;; Vef. Baráttan um Bessastaði. < 
http://www.ruv.is/sarpurinn/barattan-um-bessastadi/29062012-4> 29. júní 2012. 
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Samþætt barátta. Verkalýðshreyfing og jafnaðarmenn á Ísafirði 1921 - 1945 

Sigurður Pétursson 

 

 

 

Á Ísafirði náði verkalýðshreyfingin og jafnaðarmenn meirihluta í stjórn kaupstaðarins strax upp 

úr 1920 og hélt pólitískri forystu í bænum í aldarfjórðung.1 Hér verður horft til þess, hvernig það 

gerðist og hvers vegna. Hverjar voru pólitískar áherslur jafnaðarmanna á Ísafirði og hver voru 

þau tæki sem notuð voru til að ná fram markmiðum þeim sem sett voru? Hvaða úrræðum var 

beitt og hvernig ríma þau við stefnumál jafnaðarmanna í Alþýðuflokknum á þessum tíma? 

Hin umbótasinnaða verkalýðshreyfing 

Hér í byrjun er rétt að setja fram fullyrðingu: Íslensk sagnfræði hefur fram að þessu nær algerlega 

sniðgengið meginhreyfingu íslenskra jafnaðarmanna og verkalýðshreyfingar: Hina umbótasinnuðu 

verkalýðs- og stjórnmálabaráttu Alþýðuflokksins og Alþýðusambandsins fram til 1942.  

Meginstraumur verkalýðshreyfingarinnar var frá upphafi umbótasinnaður og starfaði á forsendum 

lýðræðisjafnaðarstefnu. Þessi hluti verkalýðshreyfingarinnar var ekki aðeins ráðandi á Ísafirði, 

heldur næstum öllum Vestfjörðum og einnig í Reykjavík, Hafnarfirði og víðar um landið.  Hér 

verða aðstæður á Ísafirði til umræðu. 

20. öldina má með sanni nefna öld fjöldans.  Á 20. öld fékk allur almenningur smátt og 

smátt í sínar hendur þau réttindi sem frjálslyndi 19. aldar lagði grunninn að. Kosningaréttur hélst í 

hendur við skoðanafrelsi, prentfrelsi og félagafrelsi. Jafnframt var barist fyrir félagslegum og 

efnahagslegum réttindum til handa öllum almenningi og jöfnum rétti vinnufólks og verkafólks, 

karla og kvenna. Verkalýðshreyfingin og jafnaðarmenn áttu þar stóran hlut að máli.  

Ísafjörður var annar stærsti kaupstaður landsins um aldamótin 1900. Næstu tíu ár gekk 

vélvæðing bátaflotans yfir. Hún breytti byggðamynstri á Vestfjörðum. Byggðin þéttist. Á Ísafirði 

fjölgaði íbúum úr 1200 í um 1900 eða um tvo þriðju á einum áratug. Margir sjálfstæðir 

útgerðarmenn tóku að gera út vélbáta, óháð stóru verslununum sem áður stjórnuðu öllu lífi 

manna í plássinu. Fjölbreytnin jókst og möguleikarnir með. 

Fyrsta verkalýðsfélagið var stofnað á Ísafirði 1906 í mikilli uppsveiflu (sama ár var 

Dagsbrún stofnuð í Reykjavík). Félagið á Ísafirði var skipað bæði körlum og konum, setti fram 

                                                
1 Fyrirlesturinn byggir á riti höfundar: Sigurður Pétursson. Vindur í seglum. Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum 1. bindi 
1890-1930. Ísafirði 2011.  
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ákveðnar kröfur um styttingu vinnutíma og hærri laun og setti á verkstöðvun til að fylgja þeim 

eftir. 

Atvinnurekendur höfnuðu öllum samningum og knésettu félagið á nokkrum vikum. Tíu ár 

liðu þar til aftur voru stofnuð verkalýðsfélög í bænum. 

Á þeim tíma voru bæði góðtemplarareglan og iðnaðarmenn áberandi í bæjarlífinu. 

Góðtemplarareglan var öllum opin, bæði körlum og konum og öllum stéttum. Í henni öðlaðist 

margt alþýðufólk félagsreynslu og tók þátt í menningarstarfi, sem það hafði ekki möguleika á 

annars staðar. Iðnaðarmannafélagið vann að hagsmunamálum félagsmanna sinna bæði með 

samhjálp og með þátttöku í almennum framfaramálum. Bæði góðtemplarar og iðnaðarmenn tóku 

þátt í kosningum til bæjarstjórnar á Ísafirði eftir 1903. 

Um sama leyti og sjö verkalýðsfélög í Reykjavík og Hafnarfirði stofnuðu Alþýðusamband 

Íslands og Alþýðuflokkinn undir merkjum jafnaðarstefnunnar voru Verkalýðfélagið Baldur og 

Sjómannafélag Ísfirðinga stofnuð á Ísafirði. Félögin náðu viðurkenningu að hluta til strax í 

byrjun, enda fóru þau sér hægt í kröfugerð. Nýstofnað verkakvennafélag sem lagði út í verkfall 

árið 1917, til að ná fram betri kjörum sinna félagsmanna, mætti aftur á móti hvössum klóm 

atvinnurekenda, eins og séra Guðmundur Guðmundsson kallaði það í blaðinu Nirði. Félagið bar 

ekki sitt barr eftir það. 

Rauði bærinn Ísafjörður 

Séra Guðmundur Guðmundsson var einmitt guðfaðir jafnaðarstefnunnar á Ísafirði. Hann var 

fyrrum prestur í Gufudalssveit, eldheitur bindindispostuli, blaðaútgefandi og framkvæmdastjóri 

Bökunarfélags Ísfirðinga (nokkurskonar Alþýðubrauðgerðar). Hann ásamt öðrum 

forystumönnum í góðtemplarareglunni, iðnaðarmannafélaginu og verkalýðsfélögunum, mynduðu 

saman andstöðuafl í bæjarmálum gegn fulltrúum stórverslana og betri borgara. Séra Guðmundur 

var liðsmaður Sjálfstæðisflokksins gamla, í þversumliðinu, sem studdu áður Skúla Thoroddsen. 

Þetta voru sömu öflin og kusu Jörund Brynjólfsson á þing í Reykjavík 1916 og náðu fyrsta 

verkamannasigrinum í bæjarstjórnarkosningum í höfuðstaðnum í janúar 1916. Þetta samstarf varð 

endasleppt í Reykjavík, en á Ísafirði voru böndin treyst og urðu til þess að jafnaðarmenn ásamt 

bandamönnum þeirra náðu meirihluta í bæjarstjórninni árið 1921 og héldu honum í 25 ár (að 

undanteknu einu ári 1934 1935, þegar pattstaða kom upp með fulltrúa kommúnista sem 

oddamann). 

Þessi meirihluti byggði á stjórnmálahefð, sem rekja má aftur til Skúla Thoroddsen og 

fylgismanna hans og andstöðu þeirra við stórverslanirnar í bænum.  Hann byggði einnig á 

samtökum góðtemplara og iðnaðarmanna, sem tóku þátt í almennum málum og kosningum. 
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Hann byggði á ungum félögum verkakarla og háseta. Og að lokum byggði hinn sterki meirihluti á 

ungum forystumönnum, sem kynnst höfðu jafnaðarstefnunni og hugsjónum hennar. Það voru 

póstmeistarinn og héraðslæknirinn, Finnur Jónsson og Vilmundur Jónsson.  Í janúar árið 1922 

réði þessi breiðfylking jafnaðarmanna sjö mönnum af níu í bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar. 

Verkalýðsfélögin í bænum stóðu á sama tíma í mjög hörðum slag um tilvist sína.  

Hásetafélagið gerði verkfall í ársbyrjun 1920, til að ná fram viðurkenningu á samningsrétti 

félagsmanna sinna á vélbátunum. Hann náðist ekki. Verkfallinu var aflýst án þess að nokkuð 

næðist fram af kröfum sjómanna og sannarlega engin viðurkenning á félaginu. Það var kreppa í 

sjávarútveginum og laun sjómanna voru þvinguð niður. 

Veturinn eftir, þegar jafnaðarmenn náðu fyrstu sigrum sínum í bæjarstjórnarkosningum, 

tóku atvinnurekendur í bænum að krefjast þess að verkamenn afneituðu verkalýðsfélaginu. 

Verkamenn voru neyddir til að ganga úr félaginu, til að halda vinnunni. Félagið breyttist í hálfgert 

leynifélag, þegar hætt var að lesa upp úrsagnir eða inntökur á fundum. Og atvinnurekendur 

neituðu öllum samningum. Sama ár 1921 1922 sigruðu jafnarðarmenn í öllum kosningum til 

niðurjöfnunarnefndar og bæjarstjórnar gegn framboði borgaraaflanna. 

Fyrstu verkalýðsfélögin á Vestfjörðum sofnuðu öll útaf, enda höfðu þau engan pólitískan 

bakhjarl. Félög háseta og verkamanna á Ísafirði knúðu fram viðurkenningu með pólitískum 

stuðningi Alþýðuflokksins eftir 1920. 

Árið 1926 háði Verkalýðsfélagið Baldur harða verkfallsbaráttu. Þá voru konur jafnt sem 

karlar í félaginu. Baldur náði fram viðurkenningu á samningsrétti fyrir hönd félagsmanna og það 

sem meira var. Félagið náði fram kröfunni um forgangsrétt til allrar verkamannavinnu. Þá hafði 

bærinn beitt sér fyrir framkvæmdum, keypt upp bæjarlandið og stærstu hafskipabryggjuna og 

byggt nýtt sjúkrahús. Bærinn var því orðinn virkur aðili á vinnumarkaði, eins og sagt er núna. 

Árið eftir voru 11 vélbátar auglýstir til sölu í bænum. Í janúar 1927, einmitt rétt fyrir 

bæjarstjórnarkosningar. Útibússtjóri Íslandsbanka, sem seldi bátana burt úr bænum, skrifaði grein 

þar sem hann réðst á meirihluta jafnaðarmanna í bænum og sagði þá grafa undan öllum 

atvinnurekstri í bænum. Talaði hann þar um að hæstlaunuðu embættismenn bæjarins þættust 

vinna fyrir verkafólkið, en væru í raun að leggja niður atvinnu þeirra. 

Jafnaðarmenn brugðust við með því að stofna samvinnuútgerð og kaupa sjö stóra vélbáta 

til bæjarins næstu tvö árin. Samvinnufélagsbátarnir, eða Rússarnir, eins og þeir voru stundum 

kallaðir, voru stolt Ísafjarðar næstu árin. Samvinnufélagið var stærsta útgerðarfélag á Vestfjörðum 

og veitti stórum hópi sjómanna trygga atvinnu.  

Þannig brugðust jafnaðarmenn við með samþættri hreyfingu stjórnmála og 

verkalýðshreyfingar. Þriðja stoðin fyrir utan kosningar og verkalýðshreyfinguna var svo Kaupfélag 
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Ísfirðinga, sem jafnaðarmenn stofnuðu árið 1920 og varð nokkrum árum síðar stærsta verslunin í 

bænum, með margháttaða starfsemi. 

Hugsjónir í framkvæmd 

Jafnaðarmenn á Ísafirði fengu tækifæri til að vinna að markmiðum sínum um nýtt þjóðfélag, 

byggt á jafnrétti og bræðralagi. Þeir vissu að verkalýðshreyfing án pólitísks stuðnings eða 

bakhjarls var máttlaus. Og að kosningar einar og sér myndu ekki breyta samfélaginu, án baráttu 

verkalýðshreyfingar og að almenningur fengi yfirráð atvinnutækjanna í sínar hendur, með 

samvinnufélögum. Allt þetta var gert á Ísafirði eftir 1921. Forystumenn jafnaðarmanna náðu 

árangri, þeir skiluðu því sem þeir voru kosnir til.  Þegar kom að því að kommúnistar stofnuðu 

sinn eigin flokk í samkeppni við jafnaðarmenn árið 1930, má segja að þeir ættu ekki séns á 

Ísafirði. 

Það var að vísu undantekning. Árið 1934 fengu kommúnistar einn bæjarfulltrúa af níu og 

komust í oddaaðstöðu. Bæjarfulltrúi kommúnista var jafnmikið á móti jafnaðarmönnum, sem 

voru álitnir svikarar verkalýðsins og handbendi auðvaldsins, og kapítalistunum eða 

íhaldsmönnunum í Sjálfstæðisflokknum. Fulltrúinn sat því hjá í öllum atvkæðagreiðslum, svo 

varpa varð hlutkesti um öll embætti og fleiri atriði í stjórn bæjarins. Þá var gripið til þess að setja 

sérstök lög um að kjósa á ný á Ísafirði, þar sem bærinn væri stjórnlaus. Alþýðuflokkurinn fékk 

aftur hreinan meirihluta og hélt honum til 1946. 

Verkalýðshreyfingin á Vestfjörðum vann undir sama merki, þó að hvergi yrði hún 

jafnöflug og á Ísafirði. Sennilega hafa áhrif jafnaðarmanna hvergi verið eins mikil í einum 

landshluta eins og þegar Alþýðuflokkurinn fékk alla þrjá þingmenn Ísafjarðarsýslu árið 1937, Finn 

Jónsson í kaupstaðnum, Vilmund landlækni í norðursýslunnni og Ásgeir Ásgeirsson í 

vestursýslunni.  

Stundum heyrist sú bábilja að forystumenn jafnaðarmanna hafi ekki verið eins vel að sér í 

pólitískum kenningum og forystumenn kommúnista. Þá hafi vantað hina fræðilegu undirstöðu. 

Þetta er ein af þeim klisjum sem sagnaritun á vinstri vængnum hefur alið af sér. Ætla menn í 

alvöru að halda því fram að Vilmundur Jónsson og Finnur Jónsson hafi ekki þekkt til sögu 

verkalýðshreyfingarinnar eða stjórnmálakenninga sósíalískrar hreyfingar? Framganga þeirra og 

stefna, hvort heldur var í félagsmálum eða stjórnmálum ber þess einmitt skýr merki, að þeir 

þekktu vel til bæði fræðikenninga og reynslu jafnarðarmanna í öðrum löndum. Og það sem meira 

er, þeir fengu tækifæri til að láta verkin tala. 

Ég vil nefna hér nokkur dæmi ákvarðanir sem jafnaðarmenn tóku á Ísafirði: Uppkaup á 

stórum lóðum og hafnarmannvirkjum í kaupstaðnum, sem áður voru í einkaeigu, stofnun 
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elliheimilis á vegum bæjarins, bygging sjúkrahúss, bygging og rekstur kúabús á vegum bæjarins, 

stofnun samvinnuútgerðar, stofnun niðursuðuverksmiðju og þátttaka í togaraútgerð. Allar þessar 

ráðstafanir sýna bæði pólitíska víðsýni og útsjónarsemi, þar sem saman fóru hugsjónir 

jafnaðarstefnunnar og raunhæfar lausnir sem miðuðust við aðstæður í kaupstað vestur á fjörðum 

og pólitískt ástand í landinu.  

Meginstraumur verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi var sama marki sett: Hún var 

umbótasinnuð og lýðræðissinnuð. Hún stefndi ekki að byltingu, heldur róttækum breytingum á 

samfélaginu. Félagslegum og efnahagslegum réttindum almennings. Og það var þannig sem 

þjóðfélagið þróaðist, þegar best lét. Með samvinnu verkalýðshreyfingar og stjórnmálahreyfingar 

jafnaðarmanna. 

 Greinin er óritrýnd.
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„Hysterian „liggur í landi.““ Nýjar hugmyndir um geðveiki ná til íslenskra 
lækna 

Sigurgeir Guðjónsson 

 

 

Í þessari grein er markmiðið að athuga hvort nýjar hugmyndir um hysteriu sem náðu fótfestu á 

meginlandi Evrópu eftir miðja 19. öld höfðu áhrif á Íslandi. Í því tilliti verða manntölin sem lögð 

voru fyrir árin 1845 til 1910 og ársskýrslur héraðslækna til landlæknis höfð til viðmiðunnar.  

 Hysteria er gamalt sjúkdómsheiti sem nær aftur til fornaldar. Það hefur verið nefnt 

móðursýki á íslensku og er nafnið dregið af gríska heitinu hysteria, eða leg. Ekki er ljóst hvað var 

átt við með sjúkdómsheitinu en legið var talið orsök margra kvilla er gátu hrjáð konur.1 Það er 

erfitt að meta hvort þetta voru eiginlegir geðsjúkdómar eða aðrir kvillar. Á 17. öld komst hysteria 

á kortið sem sjúkdómsgreining í heimi læknisfræðinnar og voru það rannsóknir Tomas Willis sem 

höfðu mest áhrif og má nefna rit hans Pathologicae cerebri, et nervosi generis specimen, frá árinu 1667. 

Þær hugmyndir urðu smám saman ríkjandi að geðsjúkdómar ættu rætur í taugakerfinu og 

heilanum en ekki í vessum líkamans. Rannsóknir Jean Charcot á Salpére spítalanum í París á 

sjöunda áratug 19. öld átti eftir að hafa mikil áhrif og reyndi hann að lækna sjúkdóminn með 

dáleiðslu. Áhorfendur fengu að vera vitni að dáleiðslunni og urðu þetta vinsælir viðburðir sem 

eftir var tekið víða um Evrópu.2  

 Í bókinni Female malady, benti feminíski bókmenntafræðingurinn Elaine Showalter á að 

hysteria væri ekki sjúkdómur í eiginlegum skilningi heldur tilbúið kennimark (stigmata), sem hefur 

verið notað í gegnum aldirnar til að hafa hemil á konum í samfélaginu. Showalter skoðaði 

sérstaklega aðstæður í Englandi á síðari 19. aldar og benti á að fjöldi hysteriutilfella hefði aukist 

samhliða því sem konur reyndu að bæta hag sinn og öðlast sjálfstæði. Í því tilliti lítur hún 

fyrirbærið sem ákveðið vopn gegn konum og sjálfsforræði þeirra.3 Showalter lýsir því  hvernig 

læknir Virginiu Wolf vildi láta hana draga úr heimalærdómi og stunda garðyrkju sér til heilsubótar. 

Metnaður Virginiu gæti nefnilega skaðað hana. Einnig vísar Showalter í þekkt bókmennaverk, t.d. 

Jane Eyre eftir Bronté, en ein af sögupersónunum var hin geðveika Bertha Mason sem þurfti að 

fela í lokuðu þakherbergi. Hún nefnir einnig skrif læknaprófessorsins Henry Maudslsey upp úr 
                                                
1  Michael Gelder, [et al.] Shorter Oxford textbook of psychiatry  (Oxford: Oxford university press 2001),  bls. 254. Ýmsir 
skrifuðu um hysteriu á 18. öld og fyrri hluta 19. aldar. Það má nefna skrif Charles Perry frá árinu 1755, Edward 
Shorter, A history of psychiatry. From the era of the asylum to the age of prozac (New York: John Wiley & Sons, Inc 1997), bls. 
25. Orðið móðursýki er íslenskt heiti yfir hysteriu. Íslensk orðabók, M-Ö Ritstjóri Mörður Árnason, fjórða útgáfa. 
(Rvík: Edda 2007), bls. 1017. Eitthvað var um að íslenskir læknar notuðust við heitið á seinni hluta 19. aldar. Júlíus 
Halldórsson héraðslæknir notaði það í ársskýrslu til landlæknis árið 1882. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur 
héraðslækna, 1882, 8. læknishéraði, Júlíus Halldórsson. 
2 Ruth Harris, Murders and madness. Medicine, law, and society in the fin de siècle (Oxford: Clarendon press 1989),  bls. 155–
203. 
3 Elaine Showalter, The female malady. Women, madness and english culture 1830–1980 (London: Virago 1991). 
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miðri 19. öld þar sem hann telur of langa skólagöngu og frama fara illa með viðkvæmt taugakerfi 

kvenna. 4  Ýmsir hafa gert athugasemdir við hugmyndir Elaine Showalter, m.a. skoski 

fræðimaðurinn R.A. Houston sem rannsakað hefur geðveika og aðstæður þeirra í Skotlandi á 18. 

öld og fyrri hluta 19. aldar. Hann sagði geðsjúkdóma og ýmsa geðkvilla valda því að fólk ætti 

erfitt með að fóta sig í samfélaginu og næði því ekki að uppfylla kröfur þess um viðeigandi 

hegðun og hátterni. Orsök þess væri ekki vilji samfélagsins til að halda geðveiku fólki niðri heldur 

staðfesti þetta að fólk með geðsjúkdóma þyrfti ákveðna meðhöndlun því það væri veikt.5  

  

Konur voru meirihluti geðveikra á seinni hluta 19. aldar á Íslandi 

Aðstæður geðveikra voru slæmar á Íslandi. Það var enginn geðspítali í landinu og var geðveikt 

fólk hýst inni á heimilum víða um landið.6 Þess voru dæmi að „slegið væri utan um“ geðveika og 

þeir settir í einskonar klefa eða búr eða þeir bundnir niður.7  Háskólamenntaðir læknar höfðu fá 

ráð gegn geðsjúkdómum og öðrum geðkvillum en reyndu að koma ýmsum upplýsingum til 

almennings. Hér má t.d. nefna að Jón Hjaltalín landlæknir birti grein í Þjóðólfi árið 1866 þar sem 

hann sagði að mjólkurneysla dygði vel gegn móðursýki og það myndi einnig róa þá sem væru 

vitstola að drekka eitt mjólkurglas fyrir svefninn. 8  Vafalítið komu þessar ráðleggingar að 

takmörkuðum notum. Í upphafi 20 .aldar kynntust íslenkir læknar síðan greiningarkerfi Emil 

Krapelins sem mörkuðu upphaf að nútímageðlæknisfræði en í millitíðinni bar á öðrum 

hugmyndum.9  

 Það má sjá í töflu 1.1 að á árabilinu 1880–1901 voru hlutfallslega fleiri konur en karlar 

taldar geðveikar.10 

 
 
 

                                                
4 Elaine Showalter, The female malady, bls. bls.68–69 og 124–126. 
5 R.A. Houston, „Madness and gender in the long eighteenth century“, Social history 27, (2002), bls. 310–311. 
6 Í nágrannalöndunum risu fyrstu sérbúnu geðspítalarnir á fyrstu áratugum 19. aldar. Reyndar voru þetta frekar 
geymslustaðir en eiginleg spítalahús. Edward Shorter, A history of psychiatry, bls. 33–69. 
7 Úr Austur-Skaftafellssýslu hefur varðveist bréf frá árinu 1857 sem sýnir hvernig brugðist var við og „slegið utan um 
konu“  þegar hún varð skyndilega brjáluð. Héraðsskjalasafn Austur Skaftafellssýslu. Bréf E-33–2–5.  Guðmundur 
Björnsson landlæknir lýsti því í greinargerð vegna stofnunar geðspítala á Íslandi hvernig geðveik kona var bundin 
niður. Guðmundur Björnsson, Fylgiskjal 1, „Tillögur um frumvarp til laga um stofnun geðveikrahælis á Íslandi“ 
Tillögur um frumvarp um stofnun geðveikrahælis frá nefnd þeirri er skipuð hefur verið samkvæmt konungsúrskurði 13. nóvember 1901 
til þess að íhuga og koma fram með tillögur um fátækra og sveitastjórnarmál. (Rvík,: án útg 1905), bls. 8. 
8 Jón Hjaltalín, „Um lækningar með mjólk“ Þjóðólfur, 11. desember 1866, bls. 26. 
9 Edward Shorter, A history of psychiatry,bls. 100–109. Á sjötta áratug 20. aldar urðu síðan umskipti á meðhöndlun 
geðveikra þegar kom í ljós að Chlorpromazine lyf virtust hafa áhrif á geðklofa. Edward Shorter, A history of psychiatry, 
bls. 246–255. 
10 Við notkun á manntölunum má benda á eftirfarandi: Varðandi manntalið árið 1845 var stuðst við frumgögn 
manntalsins, Þ.Í. Statistisk bureau, manntal 1845. Hvað varðar manntölin á árabilinu 1850–1890 var stuðst við 
vélritaðar skrár á lessal Þjóðskjalasafnins. Þ.Í. Manntöl 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890 , vélritaðar skrár.  Hvað 
varðar manntölin árin 1901 og 1910 var stuðst við frumgögn manntalanna, Þ.Í. Statistisk bureau, manntal 1901, . Þ.Í. 
Hagstofa Íslands, manntal 1910.   
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Tafla 1 Fjöldi geðveikra eftir kyni og hlutfall af hverjum 1000 íbúum 
                           

      

Ár Alls 
  

Fjöldi karla Hlutfall 
Fjöldi 
kvenna Hlutfall 

  
  

kk kvk 
 

kk 
 

kvk 
  1845 135 60 75 27.896 2,1 30.662 2,4 
  1850 91 39 52 28.234 1,3 30.923 1,6 
  1855 27 10 17 30.869 0,3 33.784 0,5 
  1860 26 11 15 31.867 0,3 35.120 0,4 
  1870 5 1 4 33.103 0 36.660 0,1 
  1880 80 17 63 34.150 0,5 38.295 1,6 
  1890 123 30 93 33.689 0,9 37.238 2,4 
  1901 133 37 96 37.583 0,9 40.887 2,3 
  1910 200 67 111 41.105 1,6 44.078 2,5 
  

          
          

 

     
      
      

Þ.Í. Statistisk bureau, manntal 1845. Þ.Í. Manntöl 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890 .  
Þ.Í. Hagstofa Íslands, manntal 1910. 

      
      

 

    
Guðmundur Björnsson landlæknir benti á hve hlutfallslega fleiri konur en karlar voru taldar 

geðveikar í tillögum til laga um stofnun geðspítala árið 1905. Hann bætti síðan við að það væri 

„með öllu órannsakað“ hversvegna svo væri.11 Í framhaldinu er ætlunin að koma með mögulegar 

skýringar á þessu. Í manntalinu árið 1845 var í fyrsta skipti skylt að skrá geðveikt fólk og hélst 

ákvæðið í manntalinu árið 1850.12 Það flækir þó málin að í manntölunum árin 1855, 1860 og 1870 

voru geðveikir ekki lengur skráningarskyldir. 13  Geðveikir voru aftur skráningarskyldir í 

manntölunum árin 1880, 1890, 1901 og 1910.14 

 Í leiðbeiningum (instrúxunum) sem fylgdu manntölunum voru ákveðin orð notuð yfir 

geðveiki. Í instrúxi fyrir manntalið árið 1845 voru orðin „vitskertur“ og „vitstola“ nefnd jafnhliða 

og voru dönsku orðin „berövede“, „fiollede“  og „afsindig“ notuð  í sama dálki á 

skráningarblöðum manntalanna yfir geðveiki.15 Orðið vitskertur er vandmeðfarið og  bendir til 

þess að hluti þeirra sem á síðari tímum voru kallaðir „vangefnir“ hafi verið taldir með.16 Í 

manntalinu árið 1850  var orðið „vitstola“ hinsvegar hvorttveggja tekið fram í instrúxinu og á 

                                                
11 Guðmundur Björnsson, Fylgiskjal 1, „Tillögur um frumvarp til laga um stofnun geðveikrahælis á Íslandi“  bls. 7. 
12 Lovsamling for Island (án. nr/1845). –1845, bls. 203. Lovsamling for Island (nr.124–141/1850). 1850, bls. 408. 
13 Lovsamling for Island (nr. 377/1855). –1855, bls. 180-189. Lovsamling for Island (nr.95/1860).–1860, bls. 19.  Lovsamling 
for Island (nr.561/1870).–1870,  bls. 570. 
14 Stjórnartíðindi (nr. 52/1880). –1880 B, bls. 55. Stjórnartíðindi ( nr. 67/1890). –1890 B, bls. 79. Stjórnartíðindi (nr. 
18/1901). –1901 A deild, bls. 66-69. Stjórnartíðindi (nr. 116/1910) –1910  B, bls. 229–230. 
15 Lovsamling for Island (án. nr./1845).–1845, bls. 203. Þ.Í. Statistisk bureau, manntal 1845. 
16 Sjá, Rannveig Traustadóttir, „Í nýjum fræðaheimi: Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra hugmynda“  Fötlun: 
Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði. Ritstjóri, Rannveig Traustadóttir,,  (Rvík: Háskólaútgáfan 2006) , bls. 13–36. 
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skráningarblöðum manntalsins.17 Árin 1880 og 1890 var orðið „geðveikur“ notað jafnt í instrúxi 

og á skráningarblöðum manntalanna. Í instrúxunum sem fylgdu manntölunum árin 1901 og 1910 

var ekki sérstaklega minnst á geðveika en á skráningarblöðunum sem fylgdu manntölunum átti að 

merkja við hvort viðkomandi væri „sinnisveikur.“18 Af og til fylgja þó önnur orð eða heiti með 

sem ætlað er að skýra nánar hvernig veikindin lýsa sér og átti það sérstaklega við manntölin 1855, 

1860 og 1870 þegar ekki var skylt að telja geðveika. Hér má meðal annars benda á: „er út af sér“, 

með brjálsemi“, „ráðvilltur“, „sinnisdeyfður“, „bilaður á geði“, og „missti vit.“19 Af þessu má sjá 

að þeir sem skráðu hverjir væru geðveikir notuðu ekki læknisfræðileg heiti yfir einstaka 

geðsjúkdóma sem hrjáðu viðkomandi einstaklinga. Er skýringin á því að konum fjölgar í 

manntölum eftir miðja 19. öld að þær sem sagðar voru með hysteriu eru taldar geðveikar? Margt 

bendir til þess. Í ársskýrslum héraðslækna er hysteria flokkuð með öðrum geðsjúkdómum, s.s 

maniu, melancholiu og hypochondria.20 En nánar um forsögu hysteriu á Íslandi. 

  

Hugmyndir lækna um móðursýki (hysteriu) 

Sveinn Pálsson læknir og náttúrufræðingur nefndi árið 1794 að móðursýki, (hysteria) væri oftast 

vægur sjúkdómur sem hrjáði konur en gæti breyst í alvarlega geðveiki, eða melancholia eins og 

hann nefndi slík veikindi.21 Jón Hjaltalín læknir lýsti því í grein í Nýjum Félagsritum árið 1841 

hvernig blóðtökur nýttust gegn hysteriu. Jón sagði að hysteria gæti stundum komið vegna blóðríki 

eða tíðateppu „og er þá gott að taka blóð á fótum einu sinni eða tvisvar.“ 22 Læknirinn J.R. 

Hüberz var sá fyrsti sem gerði skipulega talningu á geðveikum í Danmörku. Veturinn 1841-42 

hafði hann farið um þýsku hertogadæmin og kynnt sér geðspítala og aðbúnað á geðveiku fólki og 

í kjölfarið lagði hann fram tillögur um breytingar til yfirvalda í málefnum geðveikra í ríkinu. Hann 

birti tillögurnar síðan í ritinu Om daarevæsenets indretning i Danmark árið 1843. Hann fór ekki til 

Íslands en Jón Hjaltalín landlæknir sagði í Nýjum Félagsritum árið 1844 að hann hefði stuðst við 

tölur frá kansellíinu um fjölda geðveikra í landinu. Það kemur fram í riti J.R. Hüberz að geðveikir 

á Íslandi hafi verið 52, 31 kona og 21 karlmaður. Í ritinu minnist hann ekki á hysteriu.23 Það gerði 

hinsvegar Petur Anton Schleisner  árið 1849 en samkvæmt honum voru 188 konur með hysteriu í 

                                                
17  Lovsamling for Island (nr.124–141/1850).–1850, bls. 408. 
Þ.Í. Statistisk bureau, manntal 1850. 
18  Stjórnartíðindi  nr. 51/1880).–1880 B, bls. 55. Stjórnartíðindi  (nr. 67/1890).–1890 B, bls. 79. Stjórnartíðindi (nr. 
18/1901). –1901 A deild, bls. 66-69. Stjórnartíðindi (nr. 116/1910).–1910 B, bls. 229–230.  Þ.Í. Statistisk bureau, 
manntöl 1880, 1890, og 1901. Þ.Í. Hagstofa Íslands, manntal 1910. 
19 Þ.Í. Manntöl 1855, 1860 og 1870, vélritaðar skrár 
20 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna. 
21 Sveinn Pálsson „Tilraun að upptelja sjúkdóma þá er að bana verða og orðið geta fólki á Íslandi“ Rit þess (konunglega) 
íslenzka lærdómslistafélags, 15 (1794), bls. 85. 
22 Jón Hjaltalín, „Um læknaskipun á Íslandi‟ Ný Félagsrit, 4 (1844), bls. 54. 
23 J.R. Hüberz, Om daarevæsenets indretning i Danmark, (Kaupmannahöfn: án útg 1843), bls. vii-xiv (formáli), 33–34, 43–
44 og 48–49. Jón Hjaltalín, „Um læknaskipun á Íslandi“, bls. 98. 
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landinu en það þýðir að hlutfall hysterískra kvenna hafi verið sex af hverjum þúsund konum. Á 

sama tíma fann hann út að 82 karlmenn og 52 konur væru með það sem hann kallaði „andre 

kroniske nervesygdome“ 24 Þetta gefur til kynna að hann álítur hysteriu ekki vera eiginlegan 

geðsjúkdóm heldur einskonar „borderline“ tilfelli, ef við notum tungutak sem notað er í dag um 

hegðun eða atferli sem erfitt er að gefa ákveðið fræðiheiti. 

 Ársskýrslur íslenskra héraðslækna á seinni hluta 19. aldar sýna að flestar geðveikar konur 

voru greindar með hysteriu.“ Hysteria forkomenn er hyppig“ sagði Jósep Skaftason læknir á 

Hnausum í Húnavatnssýslu í ársskýrslu til landlæknis árið 1874.25 Árið 1885 sagði Jónas Jónassen 

læknir í Reykjavík sjúkdóminn algengan og einfaldlega „liggja í landi.“26 Hann hafði nefnt í 

ársskýrslu sinni árið 1884 að hysteria, „hefur eins og ávallt að undanförnu verið einhver hinn 

almennasti sjúkdóma og þó eru langtum fleiri móðursjúkir, sem eigi leita læknisráða.“27 Þessi 

athugasemd gefur til kynna að í mörgum tilvikum hafi einkennin verið væg og vafamál hvort 

viðkomandi fengi hysteriu greiningu. Árið 1884 gaf  Jónas Jónassen út bókina Lækningabók handa 

alþýðu á Íslandi og nefndi hann einn kaflann „Um móðursýki.“28 Þar er einkennum sjúkdómsins 

lýst og nefnt að hysteriu fylgdi æsingur og duttlungar  í skapi, næm skilningarvit, ljósfælni, 

viðkvæmt hörund, verkir í kvið, mjöðmum og baki, mikill hjartsláttur, krampi og stundum 

yfirlið.29 Í þessari upptalningu eru einkennin nokkuð mismunandi og oft hlaut það því að vera 

matsatriði hvort læknar greindu sjúklinga með hysteriu eða ekki. Ekki bætir úr skák að sjaldnast er 

að finna nánari skýringar á því hvað læknarnir eiga við þegar þeir skrá hysteriu tilfelli í ársskýrslur 

sínar.   

 En hvað taldi Jónas Jónassen orsaka hysteriu? Hann hélt sig við eldri hugmyndir um að 

ólag í „fæðingarpörtum“ orsakaði sjúkdóminn og væri því mikilvægt að konur hefðu  reglulegar 

tíðir; „reynslan sýnir að með óreglunni fylgir sjúkleiki, sem smáýfist með köflum og stundum svo, 

að sjúklingurinn tekur aldrei á heilum sjer.“30 Hann áleit að konur gætu gert ýmislegt til að 

fyrirbyggja tíðateppu, sérstaklega taldi hann mikilvægt að þær yrðu ekki blautar í fæturnar við 

heyvinnu á útengjum. „Hún á að vera í tvennum sokkum og góðum skinnsokkum, sem nái upp 

undir hné og þar eð margar eru fátækar og hafa ekki ráð að eignast skinnsokkana, ætti 
                                                
24 Peter Anton Schleisner, Island undersögt fra et lægevidenskabeligt synspunkt, (Kaupmannahöfn: C.G. Iversen 1849), sjá  
töflu 1, án blaðsíðutals. 
25 Alls voru það 12 sjúklingar í ársskýrslunni. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1874, Vestara 
vesturhéraði, Norður og austuramtsins, Jósep Skaftason. 
26 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1885, fyrsta læknishéraði, Jónas Jónassen. 
27 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1884, fyrsta læknishéraði, Jónas Jónassen. 
28 Jónas Jónassen, Lækningabók handa alþýðu á Íslandi, (Rvík: án útg 1884), bls. 349-354.  
29 Jónas Jónassen, Lækningabók handa alþýðu á Íslandi, bls. 350–351. Þá lýsti Fritz Zeuthen læknir í 
Austfirðingafjórðungi einu hysteriu tilfelli árið 1876 þar sem krampar fylgdu. Sama ár nefndi Þorsteinn Jónsson 
læknir í Vestmannaeyjum hysteriu tilfelli af „melanchólskum“ uppruna og árið 1891 nefndi hann hysteriu tilfelli með 
sinateygjum. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1876, 15. læknishéraði, Fritz Zeuthen. Þ.Í. Skjalasafn 
landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1876, 1891, 20. læknishéraði, Þorsteinn Jónsson .  
30 Jónas Jónassen, „Stúlkurnar mega ekki standa á votengi skinnsokkalausar“, Eir, 2 (1900), bls. 36. 
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húsbóndinn að leggja stúlkunni þá til,“ 31 Einnig hafði Jónas Jónassen ráðlagt konum með 

hysteriu að þvo sér daglega í köldum sjó eða vatni og stunda almenna hreyfingu, gönguferðir og 

útreiðartúra. Einnig gátu laukdropar hjálpað þeim að ná bata ef óþægindi fyrir brjósti eða kökkur í 

hálsi fylgdi með.32 Ósagt skal látið hvort þessi ráð komu að gagni.  

 Um miðja 19. öld höfðu smáskammtalækningar eða homopathia borist til landsins. 

Aðferðina má rekja til þýska læknisins Hahnemann og fólst hún í að nota lyf í útþynntum 

skömmtum og vinna þannig gegn veikindum. 33  Jón Hjaltalín landlæknir varaði við 

hómópatalækningum í Þjóðólfi þann 31. maí árið 1856 og seinna sama ár sendi hann frá sér ritið, 

Vísindin, reynslan og homöpatharnir.34 En málið var ekki einfalt því oft komu fram efasemdir um getu 

háskólamenntaðra lækna til að lækna ýmsa sjúkdóma og kvilla.  Í ágúst 1856 sagði í Norðra að 

læknar verði að „ hlífast við að ofsækja þá menn, er þó opt hafa hjálpað og hjálpa svo mörgum 

manni.“35 Dæmi voru um að skottulæknar (hómópatar) hefðu afskipti af konum sem voru taldar 

vera með hysteriu. Árið 1895 sagði Kristján Kristjánsson læknir í Seyðisfjarðarhéraði eftirfarandi 

um Lárus Pálsson hómópata: „Hysteriskri konu hafði hann skipað að liggja í rúminu, og átti jeg 

mjög bágt með að vinna hana til að fara á fætur.  Hún hafði og eitthvert meðalagutl frá honum.    

... og er meinlegt, að þessháttar fólk skuli hafa leyfi til að ganga laust og fara í spekulantstúra.“36 

 Læknar reyndu að ýta hómópötum frá læknisverkum og nutu þeir stuðnings ríkisvaldsins 

til þess. Samkvæmt stöðulögunum árið 1871 skyldi ríkissjóður Danmerkur greiða ákveðna 

upphæð á hverju ári til landssjóðs Íslands og með þessu móti vannst svigrúm til að fjölga 

embættismönnum í landinu. Lög um læknaskipan frá árinu 1875 tryggðu læknum föst laun, 

lögskipuð réttindi og heimild til gjaldtöku fyrir unnin læknisverk. 37  Það má finna óöryggi 

gagnvart hómópötum í ræðu Sighvats Árnasonar á Alþingi árið 1875 í umræðum um nýja 

læknaskipan þar sen hann varaði við því að gjaldskráin sem fylgdi lögunum mætti ekki vera of há.,  

„þó lítið væri, fæla menn frá að leita læknisráða og snúa sjer heldur til skottulækna og 

hómópatanna, að minnsta kosti ef læknirinn hefði ekki öllu meira álit á sjer.“ 38 Árið 1884 var 

                                                
31 Jónas Jónassen, „Stúlkurnar mega ekki standa á votengi skinnsokkalausar“, bls. 36. 
32 Jónas Jónassen, Lækningabók handa alþýðu á Íslandi, bls. 349–353. 
33 Einn af hómópötunum var séra Magnús Jónsson á Grenjaðarstað í Þingeyjarsýslu. Sigríður Svana Pétursdóttir, „Í 
smáum skömmtum“ Árbók Þingeyinga, 39 (1996), bls. 23–35. 
34 Jón Hjaltalín, „Homöpatharnir“ Þjóðólfur 8. árg. 31. maí 1856, bls. 94-96. Jón Hjaltalín, Vísindin, reynslan og 
homöpatharnir.(Rvík: án útg 1856). 
35 „Það er ekki allt gull sem glóir“ (Höf ókunnur), Norðri 4. árg. 1. ágúst 1856, bls. 62. 
36 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1897, Seyðisfjarhéraði, Kristján Kristjánsson. 
37 Alþingistíðindi, fyrri partur, 1875, bls. 201-203. Frá árinu 1883 komst sú venja á að veita styrki til aukalæknishéraða. 
Framkæmd þeirra mála var nokkuð handahófskennd. Árið 1899 var lögfest að konungsveiting var á 20 
læknisembættum og fylgdi þeim eftirlaunaréttur. Hin 22 embættin veitti landshöfðingi, þar voru launin lægri og ekki 
eftirlaunaréttur. Stjórnartíðindi, (nr.24/1899).–1899 A, bls. 114–125. Auk launa fengu læknar búsetu og ferðastyrki. 
Efnisyfirlit stjórnartíðinda 1874–1903, (læknamálefni), bls. 129–132. 
38 Alþingistíðindi, fyrri partur, 1875, bls. 198. Ný lög um skottulækningar (hómópatalækningar) voru samþykkt árið 
1883. Í lögunum sagði að hómópatalækningar væru refsilausar nema skaði yrði sannaður af þeim. Einar Arnórsson, 
„Skottulækningar í íslenzkum lögum“ Tímarit lögfræðinga, 3 (1953), bls. 226-254.  



293

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

7 
 

síðan tilskipuninni um læknaleyfi frá árinu 1794 breytt.  Þar kom fram að sérhver sem stundaði 

lækningar án þess að vera löggiltur til læknisstarfa og yrði uppvís að því að gera einhverjum mein 

með lækningatilraunum sínum þyrfti að borga 100 krónur eða sitja í fangelsi í fjóra mánuði.39 

Þessar lagasetningar styrktu lækna sem embættismenn ríkisins og vopn þeirra var þekking á 

sjúkdómum en þar var ekki allt sem sýndist.  

 Það  var mjög misjafnt hversu langt héraðslæknar gengu í að greina hysteriu hjá konum. 

Árið 1892 greindi Þorgrímur Þórðarson læknir í Austur-Skaftafellssýslu 16 konur með hysteriu. 

Ólafur Guðmundsson læknir í Rangárvallasýslu greindi hvorki fleiri né færri en 108 tilfelli en 

Bjarni Jensen læknir í Vestur-Skaftafellssýslu greindi ekkert tilfelli.40 Hversvegna var beinlínis 

hysteríufaraldur í Rangárvallasýslu meðan ekki greindist eitt einasta tilfelli í Vestur-

Skaftafellssýslu? Voru konur á þessu svæðum svona ólíkar? Ástæðurnar fyrir þessu eru sjálfsagt 

nokkrar en líklega hefur mestu  ráðið hversu vel læknarnir voru að sér í nýjustu 

sjúkdómsgreiningum í geðlæknisfræði. Það var misjafnt í hve miklum mæli héraðslæknar höfðu 

lesið eða kynnt sér nýleg fræðirit um hysteriu. Áhugi lækna og tækifæri til að kynna sér nýjar 

hugmyndir un geðsjúkdóma skýra því þessa aukningu á hysteriu tilfellum á Íslandi á seinni hluta 

19. aldar frekar en breytt staða kvenna í samfélaginu.41 Árið 1896 voru karlar í fyrsta skipti 

greindir með hysteriu. Það gerðu Ásgeir Blöndal héraðslæknir í Árnessýslu sem greindi tvo og 

Þórður Thoroddsen héraðslæknir Gullbringusýslu sem greindi einn. Sama ár greindi Þorsteinn 

Jónsson héraðslæknir í Vestmannaeyjum tvo drengi með þennan sjúkdóm, annan 14 ára og hinn 

10 ára.42 

 Hvað hafði breyst? Til að svara því er ekki úr vegi að nefna annan sjúkdóm til sögunnar, 

neurastenthiu. Árið 1869 birti Georg Miller Beard grein í ritinu Boston Medical and Surgical Journal. Í 

greininni kynnti hann neurastenthiu, nýjan geðsjúkdóm sem hann taldi sig hafa uppgötvað. Fram 

að þessu hafði fólk ekki fengið lækningu við sjúkdómnum eða verið greint með hysteriu en ólíkt 

hysteriu virtist sjúkdómurinn ekki síður hrjá karlmenn en konur.43 Neurastenthia brúaði bilið á 

                                                
39 Stjórnartíðindi, (nr. 4/1884).–1884 A, bls. 22. 
40 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1892, 16. læknishéraði, Þorgrímur Þórðarson. Þ.Í. Skjalasafn 
landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1892, 18. læknishéraði, Ólafur Guðmundsson. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, 
ársskýrslur héraðslækna, 1892, 17. læknishéraði, Bjarni Jensson. 
41 Reyndar er erfitt að meta hversvegna þessir þrír læknar fara svo ólíkt að í störfum sínum. Þeir störfuðu allir eitt ár á 
fæðungarstofnunni í Kaupmannahöfn eftir próf í læknaskólanum í Reykjavík. Eftir það urðu þeir héraðslæknar á 
Íslandi. Lárus H Blöndal, Vilmundur Jónsson, Læknar á Íslandi, I bindi, (Rvík: Ísafold 1970),  bls. 151, 593 og 809. 
42 Þess má reyndar geta að fram að þessum tíma voru hysteriu sjúklingar ekki alltaf kyngreindir. Það má þó gera ráð 
fyrir sjúklingarnir hafi í yfirgnæfandi tilvikum verið konur. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1896, 
öðru læknishéraði, Þórður Thoroddsen. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1896, 19. læknishéraði, 
Ásgeir Blöndal. Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1896,  20. læknishérað, Þorsteinn Jónsson. 
43 Edward Shorter, A history of psychiatry, bls. 129–130 og 362. Það kemur fram í skrifum Elaine Showalter að 
neurasthenia var viðurkenndari úti í samfélaginu en hysteria. Fyrrnefndi sjúkdómurinn var talinn stafa af þreytu á 
samfélaginu og var talinn geta hent flesta sem lentu í erfiðum aðstæðum meðan síðarnefndi sjúkdómurinn var talinn 
einkenna einstaklinga með veiklun og mótþróa. Elaine Showalter, The female malady, bls. 121–144. 
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milli líkamlegra þreytueinkenna og andlegrar vanlíðunar og var sjúkdómurinn talinn fylgja 

stórborgarlífi.  Í kjölfarið þróaði bandaríski geðlæknirinn Weir Silas meðferð, the rest care, eða 

hvíld á sérbúnum stofnunum.  Árin 1890 og 1891 minntist Þorgrímur Johnsen héraðslæknir á 

Akureyri á sjúklinga með neurastenthiu í ársskýrslum sínum.44 

 Ekki var því lengur horft til kynbundina þátta þegar sjúkdómur var greindur heldur var 

horft til þeirrar reynslu og áfalla sem einstaklingurinn hafði orðið fyrir. Ekki er jafnafdráttarlaust 

gengið út frá þeirri hugmynd að kynin búi yfir ólíku eðli sem ákvarðaði hvaða geðsjúkdóma þau 

fengju. Rannsókn dönsku fræðikonunnar Jette Möllerhöj frá árinu 2009 staðfestir þetta. Þar 

kemur fram að 1/3 af þeim 3000 sjúklingum sem greindir voru með hysteriu og komu á geðdeild 

spítalans í Kaupmannahöfn á nefndu árabili hafi verið karlmenn.45 Sömu breytingar eiga sér stað á 

Íslandi eftir aldamótin 1900. Manntalið árið 1910 sýnir að dregið hafði saman með kynjunum frá 

því sem var í fyrri manntölum þetta voru afgerandi breytingar og sýnir ljóslega hvernig íslenskir 

læknar reyndu að tileinka sér nýjar hugmyndir í geðlæknisfræðum.46 

 

Niðurlag 

Eftir miðja 19. öld bar á nýjum hugmyndum um hysteriu á meginlandi Evrópu. Manntöl og 

ársskýrslur héraðslækna sýna að þessar hugmyndir náðu fótfestu á Íslandi. Undir aldamótin 1900 

bárust síðan ný sjónarmið til landsins. Þá var horft til þeirra rauna sem einstaklingurinn hafði 

orðið fyrir og ekki var lengur gengið út frá því að kynbundnir þættir ákvörðuðu hvaða 

geðsjúkdómar hrjáðu viðkomandi. 

 

 

                                                
44 Þ.Í. Skjalasafn landlæknis, ársskýrslur héraðslækna, 1890, 1891, 11. læknishéraði, Þorgrímur Johnsen. 
45 Jette Möllerhöj, Encountering hysteria: doctor´s perspective on hysteria in Denmark 1875-1918 History of psychiatry 
20 (2009), bls. 163-183.  
46 Sjá töflu 1.1. Þ.Í. Hagstofa Íslands, manntal 1910. 
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Saga sigurvegaranna. Kommúnistahreyfingin á Íslandi og söguskoðun kalda 
stríðsins 

Skafti Ingimarsson 
 

 

 

Saga kommúnistahreyfingarinnar á Íslandi á 20. öld er eitt umdeildasta viðfangsefni íslenskrar 

samtímasögu. Varla líður það ár að ekki kemur út fræðigrein sem tengist sögu hreyfingarinnar, 

eða bók þar sem saga hennar er jafnvel öll til umfjöllunar. Þessi mikli áhugi fræðimanna á sögu 

íslenskrar vinstrihreyfingar á sér eðlilegar skýringar. Í fyrsta lagi snertir saga hreyfingarinnar bæði 

mismunandi lífsviðhorf manna og stjórnmálaskoðanir og í öðru lagi er það söguleg staðreynd að 

á Íslandi starfaði öflug kommúnista- og sósíalistahreyfing sem var ein hin stærsta sinnar tegundar 

í Vestur-Evrópu á tímum kalda stríðsins.1 

Þegar sagnaritun íslenskrar kommúnista- og sósíalistahreyfingar er skoðuð sést að hún 

hefur allt frá upphafi verið nátengd eða jafnvel mótuð af viðhorfum manna til stjórnmálaátaka 

kalda stríðsins. Á þetta jafnt við um rit þeirra fræðimanna sem látið hafa sig málið varða og 

endurminningabækur stjórnmálamanna er tóku virkan þátt í starfi hreyfingarinnar.2 Hér verður 

fjallað um það hvernig þessi „kaldastríðssaga“, ef svo má að orði komast, birtist í þremur 

nýlegum fræðibókum sem allar fjalla um sögu kommúnista- og sósíalistahreyfingar á Íslandi. 

Bækurnar sem hér um ræðir eru Sovét-Ísland, óskalandið eftir Þór Whitehead prófessor, Íslenskir 

kommúnistar eftir Hannes Hólmstein Gissurarson prófessor og Roðinn í austri eftir Snorra G. 

Bergsson sagnfræðing. Þessu til viðbótar verða lagðir til grundvallar fjórir ritdómar um 

áðurnefndar bækur sem allir eru eftir Styrmi Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins.3 

Fyrst verður gerð grein fyrir því pólitíska sjónarhorni sem einkennir bæði bækurnar og ritdómana. 

Þá verður fjallað um alræðishyggju í alþjóðlegu samhengi, hvar hugtakið varð til, hvað í því felst 

og hvernig því var beitt bæði í fræðilegum og pólitískum tilgangi á öldinni sem leið og hvers 

vegna fræðimenn hafa í vaxandi mæli horfið frá því að beita því við greiningu fræðilegra 

                                                
1 Neal R. Tannahill, The Communist Parties of Western Europe. A Comparative Study (London: Greenwood Press 1978), 
bls. 249-264. 
2 Þór Whitehead, Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921-1934 (Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1979); Einar 
Olgeirsson, Ísland í skugga heimsvaldastefnunnar. Jón Guðnason skráði (Reykjavík: Mál og menning 1980); Einar 
Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar. Jón Guðnason skráði (Reykjavík: Mál og menning 1983); Brynjólfur Bjarnason. 
Pólitísk ævisaga. Viðtöl Einars Ólafssonar ásamt inngangi (Reykjavík: Mál og menning 1989). 
3 Þór Whitehead, Sovét-Ísland – óskalandið. Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 1921-1946 (Reykjavík: Bókafélagið Ugla 
2010); Styrmir Gunnarsson, „Grundvallarrit Þórs Whitehead“, Lesbók Morgunblaðsins, 9. janúar 2011, bls. 30; Styrmir 
Gunnarsson, „Verk sem markar þáttaskil“, Þjóðmál, VII:1 (2011), bls. 83-86; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 
Íslenskir kommúnistar 1918-1998 (Reykjavík: Almenna bókafélagið 2011); Styrmir Gunnarsson, „Þeir voru erindrekar 
erlends valds“, Lesbók Morgunblaðsins, 13. nóvember 2011, bls. 34-35; Snorri G. Bergsson, Roðinn í austri. 
Alþýðuflokkurinn, Komintern og kommúnistahreyfingin á Íslandi 1919-1924 (Reykjavík: Bókafélagið Ugla 2011); Styrmir 
Gunnarsson, „Þeir hafa verið afhjúpaðir“, Lesbók Morgunblaðsins, 18. desember 2011, bls. 35. 
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viðfangsefna. Þessu næst verður þeirri spurningu velt upp hvaða notagildi slík nálgun hefur þegar 

fjallað er um kommúnista- og sósíalistahreyfinguna á Íslandi og því haldið fram að pólitísk 

sagnaritun af þessu tagi hafi takmarkað skýringargildi fyrir sögu íslenskrar vinstrihreyfingar. Að 

lokum verður bent á aðrar rannsóknaraðferðir sem höfundur telur vænlegri til árangurs. 

 

Söguskoðun kalda stríðsins 

Bækurnar þrjár sem áður voru nefndar fjalla allar um mislöng tímabil í sögu kommúnista- og 

sósíalistahreyfingar á Íslandi. Bók Snorra fjallar um upphafsár kommúnismans hér á landi og 

lýkur þegar kommúnistar eru byrjaðir að láta að sér kveða sem sérstakur armur innan 

Alþýðuflokksins árið 1924. Bók Þórs spannar hins vegar tímabilið frá hvíta stríðinu svokallaða 

árið 1921 allt til loka síðari heimsstyrjaldar og lýkur þegar stjórnmálaátök kalda stríðsins eru að 

hefjast fyrir alvöru árið 1946. Bók Hannesar hefst aftur á móti við lok fyrri heimsstyrjaldar árið 

1918 og lýkur árið 1998, eða 7 árum eftir hrun Sovétríkjanna og lok kalda stríðsins sem er út af 

fyrir sig áhugavert.  

Allar bækurnar eiga það hins vegar sameiginlegt að þær nálgast viðfangsefnið alfarið á 

þeirri pólitísku forsendu að íslenskir kommúnistar hafi frá upphafi verið hluti alþjóðlegrar 

byltingarhreyfingar sem „laut ströngum reglum og járnaga undir einræðisstjórn í Moskvu“, eins 

og Þór orðar það.4 Lögð er höfuðáhersla á að Kommúnistaflokkur Íslands hafi verið deild í 

Alþjóðasambandi kommúnista, Komintern, sem hafði það yfirlýsta markmið að steypa ríkjandi 

þjóðskipulagi með ofbeldi og byltingu. 5  Íslenskir kommúnistar hafi þegið stórfé úr hendi 

ráðamanna í Moskvu, neitað að beygja sig undir leikreglur lýðræðisins og stofnað vopnað 

bardagalið með það að markmiði að taka völdin í landinu í sínar hendur. Starf og stefna 

Kommúnistaflokksins og Sósíalistaflokksins hafi í raun öll beinst að þessu marki og þess sjáist 

jafnvel merki í starfi Alþýðubandalagsins sáluga að frumherjar kommúnismans á Íslandi hafi fyrst 

og síðast verið erindrekar erlends valds í íslensku samfélagi.6 

Það er ekki ætlunin að fjalla hér um áðurnefndar lýsingar á bæði stefnu og starfi íslenskra 

kommúnista og sósíalista á öldinni sem leið, enda hafa þær þegar verið gagnrýndar í íslenskum 

fræðitímaritum. 7  Það sem vekur hins vegar athygli eru ritdómar sem Styrmir Gunnarsson, 

                                                
4 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, óskalandið, bls. 425. 
5 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, óskalandið, bls. 424-431; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar, bls. 526-
532; Snorri G. Bergsson, Roðinn í austri, bls. 73-79. 
6 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar, bls. 526; Sjá einnig Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 
„Erindrekar erlends valds. Svar við athugasemdum Kjartans Ólafssonar“, Lesbók Morgunblaðsins, 18. desember 2011, 
bls. 34-35. 
7 Um gagnrýni á bók Þórs, sjá Jón Ólafsson, „Landráðakenning Þórs Whitehead. Nokkrar athugasemdir við ritið 
Sovét-Ísland óskalandið“, Tímarit um félagsvísindi 5-6 (2011-2012), bls. 47-72; Skafti Ingimarsson, „Fimmta herdeildin. 
Hugleiðingar um Sovét-Ísland, óskalandið“, Saga XLIX:2 (2011), bls. 152-195; Kjartan Ólafsson, „Nokkrar 
athugasemdir við bók Þórs Whitehead Sovét Ísland óskalandið“, Tímarit Máls og menningar 72:1 (2011), bls. 82-98. Um 
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fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, hefur birt um áðurnefndar bækur á síðum blaðsins en þar 

hefur hann fullyrt að þær marki þáttaskil í ritun stjórnmálasögu 20. aldar og krafist þess „að sú 

saga sem kennd er í grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum verði endurskoðuð í ljósi nýrra 

upplýsinga“.8 Foringjar íslenskra kommúnista og sósíalista hafi loks verið endanlega afhjúpaðir, 

enda hafi bein samskipti þeirra við ráðamenn í Sovétríkjunum verið „miklu meiri en við höfum 

gert okkur grein fyrir og afskipti Moskvu af íslenskum stjórnmálum miklu meiri en fram hefur 

komið“.9 Eða eins og segir í ritdómi Styrmis um bók Hannesar: 

 

Þegar hin nýja bók Hannesar Hólmsteins er lesin ásamt með Sovét-Íslandi, 

óskalandinu, eftir Þór Whitehead prófessor, fer ekki á milli mála, að þeir tveir hafa 

með ritverkum sínum dregið saman svo mikið safn upplýsinga um þennan þátt 

stjórnmálasögunnar, að fram hjá þeim verður ekki gengið. Um stjórnmálasögu 20. 

aldarinnar verður ekki fjallað þannig að mark sé á takandi nema með hliðsjón af þeim 

upplýsingum, sem fram koma í þessum tveimur bókum.10 

 

Styrmir heldur því líka fram á grundvelli þeirra lýsinga sem fram koma í bókum Hannesar og Þórs 

að ekki verði lengur um það deilt að íslenskir kommúnistar og sósíalistar hafi um áratuga skeið 

staðið fyrir skipulegum undirbúningi ofbeldisaðgerða og safnað vopnum í því skyni að taka 

völdin í landinu í sínar hendur, enda fari ekki milli mála að vopnum var safnað þótt þeim væri 

aldrei beitt. Stjórnmálaástandið í landinu hafi því verið mun viðkvæmara en áður var talið.11 

Íslendingar hafi hins vegar ekki skynjað hættuna, enda trúi menn því almennt ekki í fámenninu 

hér heima „að vinur okkar, frændi eða nágranni ætli að efna til byltingar, sem gæti orðið blóðug“, 

eins og það er orðað.12 Frásagnir Þórs af bæði vopnasöfnun og æfingum með vopn „skýra 

ýmislegt í æskuminningum þeirra, sem nú eru komnir á efri ár“, ritar Styrmir og bætir við: „Ég 

skildi betur vinnu, sem ég tók þátt í fyrir hálfri öld í Valhöll í Suðurgötu við að skipuleggja 

varalið, sem gæti verið tiltækt, ef á þyrfti að halda.“13 

                                                                                                                                                   
gagnrýni á bók Hannesar, sjá Árni Björnsson, „Kolröng mynd“, Tímarit Máls og menningar 73:2 (2012), bls. 118-125. 
Gagnrýni á allar bækurnar er að finna í tímaritinu Herðubreið, sjá Pétur Tyrfingsson, „Þrjúþúsund-og-tvöhundruð-
grömm af leiðinlegri Heimdallarsagnfræði. Strákalingar á 2. þingi Komintern 1920“, Herðubreið 3:1 (2012), bls. 26-43; 
Runólfur Ágústsson, „Síðasti hvítliðinn“, Herðubreið 3:1 (2012), bls. 75-76; Um svör Hannesar við áðurnefndri 
gagnrýni, sjá Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Kolröng gagnrýni“, Tímarit Máls og menningar 73:3 (2012), bls. 128-
134; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Til varnar íslenskum jafnaðarmönnum“, Tímaritið Herðubreið 3:2 (2012), bls. 
71-80.    
8 Styrmir Gunnarsson, „Verk sem markar þáttaskil“, bls. 86. 
9 Sama heimild, bls. 85. 
10 Styrmir Gunnarsson, „Þeir voru erindrekar erlends valds“, bls. 34. 
11 Sama heimild, bls. 34-35. 
12 Styrmir Gunnarsson, „Verk sem markar þáttaskil“, bls. 84. 
13 Sama heimild, bls. 85-86. 
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 Orð Styrmis eru áhugaverð, enda sýna þau að viðhorf hans og umfjöllun um áðurnefndar 

bækur eru mörkuð af upplifun hans og minningum frá stjórnmálaátökum kaldastríðsáranna en í 

þeim var hann virkur þátttakandi eins og tilvitnuð ummæli sýna. Fyrir vikið hafa bækurnar fyrst 

og fremst pólitíska merkingu í huga hans, enda hamrar Styrmir á því í ritdómum sínum að 

íslenskir kommúnistar hafi fyrst og síðast gengið erinda erlends valds í íslensku samfélagi. Um 

bók Hannesar segir Styrmir til dæmis orðrétt: 

 

En fyrst og fremst er þó verk Hannesar Hólmsteins enn ein sönnun þess, að 

kommúnistahreyfingin á Íslandi 20. aldarinnar var erindreki erlends valds á Íslandi. Þeir 

skipulögðu starfsemi sína í samræmi við fyrirmæli frá Moskvu. Þeir mörkuðu stefnu 

sína í íslenskum þjóðmálum í samræmi við fyrirskipanir frá Moskvu. Þeir höguðu 

seglum eftir vindi í pólitískri dægurbaráttu í samræmi við skipanir frá Moskvu. Þeir 

breyttu um stefnu eftir fyrirmælum frá Moskvu. Þeir snerust í hringi eftir fyrirmælum 

frá Moskvu. Og – starfsemi þeirra var fjármögnuð frá Moskvu og reyndar frá fleiri 

ríkjum sósíalismans eftir því sem leið á öldina. Það er óskemmtilegt að segja þetta en 

það verður ekki komist hjá því að horfast í augu við að bein afskipti Moskvu af 

starfsemi þeirra hér var margfalt meiri en hörðustu andstæðingar þeirra létu sér til 

hugar koma á þeim tíma. Hér var virk stjórnmálahreyfing, skipulögð í Moskvu, 

stjórnað frá Moskvu og fjármögnuð frá Moskvu, sem hafði það að markmiði að 

kollsteypa stjórnkerfi þess fullvalda ríkis, sem hér var að verða til.14 

 

Það þarf ekki víðtæka þekkingu á íslenskri samtímasögu til að sjá að hin tilvitnuðu orð eru 

nátengd orðræðu kaldastríðsáranna hér á landi þegar ásakanir um þjónkun við erlent vald og 

landráð gengu í sífellu á milli andstæðra fylkinga. Og viðhorf Styrmis er að nú sé kominn tími til 

að íslenskir sagnfræðingar endurskrifi stjórnmálasögu 20. aldar í ljósi þeirrar staðreyndar að 

alþjóðahreyfing kommúnismans og Sovétríkin biðu ósigur í kalda stríðinu. Hann biður menn að 

velta fyrir sér „hlutskipti þeirra, sem tapa“ og bætir við: „Þeir sem tapa hafa alltaf rangt fyrir 

sér.“15 Vissulega megi bera virðingu fyrir þeim sem berjast fyrir pólitískri sannfæringu sinni „þótt 

þeir séu ósammála manni en það er engin leið að hafa annað en megnustu fyrirlitningu á þeim, 

sem taka við erlendu fé og nota það til þess að berjast undir fölsku flaggi í stjórnmálabaráttunni 

hér heima.“16 Og Styrmir vill að þjóðin dragi lærdóma af fortíðinni, enda megi af sögu þessari 

                                                
14 Styrmir Gunnarsson, „Þeir voru erindrekar erlends valds“, bls. 34. 
15 Sama heimild, bls. 35. 
16 Styrmir Gunnarsson, „Þeir hafa verið afhjúpaðir“, bls. 35. 
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„margt læra um framtíðina og samskipti okkar við önnur ríki og ríkjabandalög“, og á þá við 

mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið ef rétt er skilið.17 

Skoðanir Styrmis eru áhugaverðar bæði í innlendu og erlendu samhengi því að þær 

enduróma pólitísk sjónarmið sem í sagnaritun kalda stríðsins eru jafnan nefnd „triumphalism“ og 

hafa einkum átt sér harða talsmenn meðal bandarískra stjórnmálamanna og ráðgjafa sem tengdust 

Reagan-stjórninni á sínum tíma. Hin síðari ár hefur þessi „saga sigurvegaranna“ ef svo má að orði 

komast hins vegar sætt harðri gagnrýni meðal fræðimanna, meðal annars á þeirri forsendu að 

talsmenn hennar nálgist sögu kalda stríðsins alfarið á grundvelli „sigurvegarans“ og því séu 

athafnir þeirra og sjónarmið yfir gagnrýni hafin.18 

 

Kommúnistar og nasistar 

Áðurnefnd viðhorf eru þó ekki það sem mesta athygli vekur í skrifum Styrmis, heldur ummæli 

hans um félaga í Þjóðernishreyfingu Íslendinga, það er íslenska nasista, og samanburður sem 

Styrmir gerir óhikað á hreyfingum íslenskra kommúnista annars vegar og nasista hins vegar. 

Þannig verður ekki betur séð en að þær lýsingar sem fram koma í bók Þórs á bæði stefnu og starfi 

íslenskra kommúnista hafi sannfært Styrmi um að kominn sé tími til að íslenskir sagnfræðingar 

taki hlutskipti nasista í stjórnmálasögu þjóðarinnar til endurskoðunar á þeirri forsendu að þeir 

hafi verið eindregnir andkommúnistar. Eða eins og segir í ritdómi Styrmis um bók Þórs:  

 

En jafnframt þótti mér forvitnilegt að sjá, að hópur ungra manna, sem kölluðu sig 

þjóðernissinna, virðist hafa skapað meira mótvægi í þessum átökum á götum 

Reykjavíkur en hingað til hefur verið viðurkennt. … Hingað til hafa þessir ungu menn 

ekki skipað merkilegan sess í stjórnmálasögu 20. aldarinnar! En af bók Þórs 

Whiteheads má ráða að það mótvægi, sem þeir sköpuðu um skeið gegn götuofbeldi 

kommúnista hafi skipt máli. Kannski er kominn tími til að skoða betur sögu þessarar 

stjórnmálahreyfingar?19 

 

Styrmir virðist í reynd þeirrar skoðunar að íslenskir sagnfræðingar hafi orðið uppvísir að 

hlutdrægni í umfjöllun sinni um kommúnistahreyfinguna á Íslandi annars vegar og hreyfingu 

íslenskra nasista hins vegar. Þeir leggi ólíka siðferðilega mælikvarða til grundvallar í umfjöllun 

                                                
17 Styrmir Gunnarsson, „Þeir voru erindrekar erlends valds“, bls. 35. 
18 Beth A. Fischer, „US Foreign Policy under Reagan and Bush“, The Cambridge History of the Cold War. Volume III. 
Endings. Edited by Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad (Cambridge: Cambridge University Press 2010), bls. 267-
288; Vladislav M. Zubok, „Why did the Cold War end in 1989? Explanations of ‘The Turn’“, Reviewing the Cold War. 
Approaches, Interpretations, Theory. Edited by Odd Arne Westad (London: Frank Cass 2000), bls. 344-345. 
19 Styrmir Gunnarsson, „Verk sem markar þáttaskil“, bls. 85-86. 
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sinni um starfsemi áðurnefndra stjórnmálahreyfinga sem birtist í því að á sama tíma og starfsemi 

íslenskra nasista sé fordæmd og hafi lengi verið feimnismál í íslensku samfélagi sé íslenskum 

kommúnistum og foringjum þeirra hampað fyrir þátttöku sína í réttinda- og kjarabaráttu 

verkafólks á öldinni sem leið. Íslenskir sagnfræðingar eigi að leggja samskonar mat á starfsemi 

kommúnista og nasista hér á landi, enda hafi báðar þessar stjórnmálahreyfingar verið 

grundvallaðar á ofbeldi og alræðishyggju. Styrmir hnykkir á þessu atriði í ritdómi sínum um bók 

Snorra en þar er greint ítarlega frá styrkjum sem forustumenn íslenskra kommúnista þáðu úr 

hendi Kremlverja. Orðrétt segir Styrmir: 

 

Hvað hefði verið sagt hér á Íslandi ef félagar í Þjóðernissinnaflokki Íslands, öðru nafni 

nasistar, sem hér störfuðu á fjórða áratug 20. aldarinnar, hefðu farið í reglulegar 

heimsóknir til þriðja ríkis Adolfs Hitlers og sótt þangað peninga til þess að fjármagna 

stjórnmálabaráttu þeirra hér? Ef þeir hefðu gengið á fund Jóseps Göbbels og fengið 

hjá honum fjárstyrk til að setja upp prentsmiðju á Íslandi til að prenta vikublaðið 

Ísland, sem þeir gáfu út eða tímaritið Mjölni, svo dæmi séu nefnd. Hvað hefði verið 

sagt, ef þeir hefðu sótt fundi og ráðstefnur fasista, nasista og falangista víðs vegar um 

Evrópu og komið til baka sigri hrósandi og lýst þeim fyrirmyndarríkjum, sem þeir 

Hitler, Mússólini og Franco voru að byggja upp? Þetta var það sem forustumenn 

kommúnista á Íslandi gerðu um og upp úr 1920. Það er búið að skjalfesta þetta, 

staðfesta og sanna en það er eins og það skipti engu máli, ef marka má 

þjóðfélagsumræður hér, að á Íslandi voru útsendarar erlends valds á ferð – og það er 

búið að afhjúpa þá.20 

 

Sú skoðun Styrmis að taka eigi hlutskipti íslenskra nasista í stjórnmálasögu 20. aldar til 

endurskoðunar á þeirri forsendu að þeir hafi verið andkommúnistar vekur óneitanlega eftirtekt, 

enda hefur enginn annar áhrifamaður í íslenskri þjóðmálaumræðu haldið slíkri skoðun á lofti 

opinberlega hin síðari ár. Og þó hún veki litla eða jafnvel enga athygli hér á landi er víst að 

erlendis myndu margir reka upp stór augu ef ritstjórar stórblaða í Noregi eða Þýskalandi héldu 

slíkum skoðunum fram opinberlega, svo að dæmi sé tekið. En þó að skoðanir sem þessar veki 

undrun eða jafnvel furðu meðal flestra þeirra fræðimanna sem helga sig rannsóknum á sviði 

íslenskrar stjórnmálasögu má taka undir með Styrmi varðandi það að tímabært sé orðið að 

sagnfræðingar taki sögu íslenskrar nasistahreyfingar til frekari umfjöllunar, enda hafa íslenskir 

fræðimenn lítið fjallað um þennan áhugaverða hluta íslenskrar stjórnmálasögu hin síðari ár. Og 

                                                
20 Styrmir Gunnarsson, „Þeir hafa verið afhjúpaðir“, bls. 35. 
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hér dugar ekki að bera því við að umfjöllunarefnin vanti því af nógu er að taka bæði heima og 

erlendis.21  

 

Alræðishyggjan 

Styrmir er hins vegar alls ekki einn um að nálgast sögu kommúnistahreyfingar á Íslandi á 

forsendum alræðishyggjunnar svonefndu, það er að kommúnismi og nasismi séu sambærilegar 

stjórnmálastefnur, því slík nálgun er einmitt miðlæg í hinum nýju bókum Hannesar og Þórs og 

var raunar lengi mikilvægur hlekkur í sagnaritun kalda stríðsins í vestrænu fræðasamfélagi.22 

Alræðishyggja hefur verið skilgreind sem pólitískt kerfi þar sem ríkisvaldið viðurkennir engin 

takmörk á valdi sínu og keppist við að stjórna öllum hliðum mannlegrar tilveru þegar það er 

mögulegt.23 Fræðimenn telja að hugtakið hafi fyrst verið notað í pólitískri merkingu skömmu eftir 

lok fyrri heimsstyrjaldar en ítalski blaða- og stjórnmálamaðurinn Giovanni Amendola notaði það 

fyrstur manna í dagblaðinu Il Mondo hinn 12. maí árið 1923 til að lýsa fasistahreyfingu Benitós 

Mússólinis.24 Frá Ítalíu barst hugtakið til Þýskalands, þar sem þýski stjórnmálaheimspekingurinn 

Carl Schmitt notaði það á 3. áratugnum þó að nasistar hafi aldrei notað það, enda töldu þeir 

stjórnarfarið í Þýskalandi nasismans og á Ítalíu fasismans alls ekki sambærilegt. Frá Ítalíu og 

Þýskalandi barst hugtakið síðan til Vestur-Evrópu og Bandaríkjanna, mest með ítölskum, þýskum 

og síðar sovéskum flóttamönnum og náði takmarkaðri fótfestu í vestrænu fræðasamfélagi þó að 

vinstrisinnaðir fræðimenn hafi lengi verið alfarið á móti öllum samanburði á Sovétríkjunum 

annars vegar og Þriðja ríkinu og fasistastjórn Mússólinis hins vegar.25 

  Eftir að heimsstyrjöldin síðari braust út og Sovétríkin gengu til liðs við Breta og 

Bandaríkjamenn árið 1941 hvarf alræðishugtakið tímabundið úr vestrænni þjóðfélags- og 

fræðaumræðu. Þeir Roosevelt, Churchill og Stalín voru nú orðnir bandamenn og þann 

síðastnefnda mátti ekki styggja af augljósum ástæðum. Þetta breyttist hins vegar snarlega eftir 

ósigur öxulveldanna árið 1945 og upphaf kalda stríðsins. Sú skoðun að lýðræðisríki Vesturlanda 

                                                
21 Ásgeir Guðmundsson, „Nasismi á Íslandi. Saga Þjóðernishreyfingar Íslendinga og Flokks þjóðernissinna“, Saga 
XIV (1976), bls. 5-68; Hrafn Jökulsson og Illugi Jökulsson, Íslenskir nasistar (Reykjavík: Tákn 1988); Ásgeir 
Guðmundsson, Berlínar-blús. Íslenskir meðreiðarsveinar og fórnarlömb þýskra nasista (Reykjavík: Skrudda 2009).  
22 Til að fá yfirlit um sagnaritun vestrænna fræðimanna um Sovétríkin, sjá Ronald Grigor Suny, „Reading Russia and 
the Soviet Union in the Twentieth Century. How the ‘West’ Wrote its History of the USSR“, The Cambridge History of 
Russia. Volume III. The Twentieth Century. Edited by Ronald Grigor Suny (New York: Cambridge University Press 
2006), bls. 5-64. Áðurnefnd nálgun er áberandi í ritum Þórs, til dæmis í ritröð hans um heimsstyrjaldarárin á Íslandi, 
sjá Þór Whitehead, Ísland í síðari heimsstyrjöld. Ófriður í aðsigi (Reykjavík: Almenna bókafélagið 1980) bls. 72, 192-195; 
Þór Whitehead, Ísland í síðari heimsstyrjöld. Stríð fyrir ströndum (Reykjavík: Almenna bókafélagið 1985), bls. 150-151; Þór 
Whitehead, Ísland í síðari heimsstyrjöld. Milli vonar og ótta (Reykjavík: Vaka-Helgafell 1995), bls. 59-70, 192-198; Þór 
Whitehead, Ísland í síðari heimsstyrjöld. Bretarnir koma (Reykjavík: Vaka-Helgafell 1999), bls. 79, 123-124, 222, 240-247. 
23 Robert Conquest, Reflections on a Ravaged Century (New York: John Murray 2000), bls. 74. 
24 Abbott Gleason, Totalitarianism. The Inner History of the Cold War (Oxford: Oxford University Press 1995), bls. 14.  
25 Abbott Gleason, „Totalitarianism“, A Dictionary of 20th-Century Communism. Edited by Silvio Pons and Robert 
Service (Princeton: Princeton University Press 2010), bls. 805. 
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ættu í höggi við alræðisstjórnir kommúnista í Sovétríkjunum og Austur-Evrópu breiddist út um 

heimsbyggðina og var fyrr en varði orðin hin hefðbundna orðræða kalda stríðsins. 

Fræðasamfélagið fór heldur ekki varhluta af þessari þróun og á árunum 1950-1956 lögðu 

landflótta evrópskir fræðimenn á borð við Hannah Arendt, Carl J. Friedrich og Zbigniew 

Brzezinski sem öll störfuðu í háskólum vestanhafs sitt af mörkum til alræðishugtaksins þó með 

ólíkum hætti væri.26 

Blómaskeið alræðishyggjunnar í fræðilegri umræðu stóð fram eftir 6. áratugnum og hafði 

mismikil áhrif. Í Vestur-Þýskalandi hafði hugtakið umtalsverð áhrif bæði í fræðasamfélaginu og 

samfélagsumræðunni, en þar notuðu hægrimenn sem margir báru í brjósti sektarkennd vegna 

daðurs eða jafnvel samvinnu við nasista alræðishugtakið jöfnum höndum um kommúnisma og 

nasisma og héldu því jafnvel fram að nasismi væri í raun frávik frá vinstristefnu en ekki hægri. 

Svipuð saga var uppi á teningnum í Bandaríkjunum en þar notuðu hægrimenn alræðishugtakið 

óspart í gagnrýni sinni á vinstrimenn sem aftur gerði allar þjóðfélagsumbætur í anda sósíalisma 

illmögulegar, enda erfitt að standa að breytingum á samfélaginu sem í sífellu voru tengdar við 

kommúnisma og þar með alræðishyggju. Sú kenning austurríska hagfræðingsins Friedrichs A. 

Hayeks að efnahags- og félagsleg miðstýring væri í raun angi alræðishyggju var til dæmis óspart 

notuð til þess að ráðast á „gamla vinstrið“ í bandarískum stjórnmálum og hleypti um leið nýju lífi 

í kenningar nýfrjálshyggjunnar sem síðan náðu nýjum hæðum í verkum hagfræðinga á borð við 

Milton Friedman.27 

 Það var fyrst um miðjan 7. áratuginn sem bera tók á alvarlegri gagnrýni á alræðishugtakið. 

Gagnrýnin var frá upphafi nátengd afstöðu manna til Víetnamstríðsins og í raun angi sögulegrar 

endurskoðunar sem í sagnaritun kalda stríðsins er kennd við endurskoðunarhyggju (revisionism). 

Talsmenn hennar höfnuðu hinni einföldu heimsmynd rétttúnaðarhyggjunnar (traditionalism) og 

töldu að upphaf kalda stríðsins væri ekki að finna í útþenslustefnu Sovétríkjanna undir forustu 

Stalíns heldur í utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem byggðist á pólitískri og efnahagslegri 

útþenslustefnu. 28  Áhrifamesta gagnrýnin á alræðishyggjuna kom hins vegar ekki frá 

Bandaríkjunum heldur Vestur-Þýskalandi og þá sérstaklega frá sagnfræðingnum Hans Mommsen 

sem var og er einn fremsti fræðimaður samtímans í sögu Þriðja ríkisins og helfararinnar. 

Mommsen benti á það lykilatriði að alræðishyggjan dugar ekki til að greina og skilja þróunarferil 

                                                
26 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951, New York: Harcourt 1973); Carl J. Friedrich and Zbigniew 
Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956, New York: Preager 1966). 
27 Abbott Gleason, Totalitarianism, bls. 10-11; Friedrich A. Hayek, Leiðin til ánauðar. Hannes H. Gissurarson íslenskaði 
(Reykjavík: Almenna bókafélagið 1980), bls. 80-90 og áfram. 
28 Geir Lundestad, „How (Not) to Study the Origins of the Cold War“, Reviewing the Cold War, bls. 64-66. Hinn sígildi 
texti endurskoðunarsinna er William Appleman Williams, The Tragedy og American Diplomacy (New York: Norton 
1959). Ítarlega umfjöllun um þau áhrif sem kalda stríðið hafði í bandarísku fræðasamfélagi er að finna í David C. 
Engerman, Know Your Enemy. The Rise and Fall of America‘s Soviet Experts (Oxford: Oxford University Press 2009). 
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nasismans í Þýskalandi eða kommúnismans í Sovétríkjunum og af hverju hreyfingarnar þróuðust 

með ólíkum hætti í öðrum löndum Evrópu.29 Hugtakið geri í raun lítið annað en að skrapa 

yfirborð sögunnar, ef svo má að orði komast, með því að benda á hið augljósa sem er að í 

Sovétríkjunum og Þriðja ríkinu hafi verið við lýði ógnarstjórn sem kúgaði þegna sína með 

kerfisbundnum hætti. Hlutverk sagnfræðinga sé hins vegar að kafa dýpra í söguna og greina 

raunverulegar orsakir þess að svo fór sem fór.30 

 Hin síðari ár hafa margir vestrænir sagnfræðingar tekið undir áðurnefnd sjónarmið 

Mommsens og í vaxandi mæli hafnað því að nota alræðishugtakið sem greiningartæki á söguleg 

viðfangsefni. Þannig hefur Ian Kershaw, höfundur rómaðrar ævisögu um Hitler, til dæmis bent á 

að þótt ýmislegt hafi verið sameiginlegt með stjórnarfarinu í Þriðja ríkinu annars vegar og 

Sovétríkjunum hins vegar og ráðamenn landanna notað svipuð tæki til að ná fram markmiðum 

sínum hafi stjórnkerfi ríkjanna byggst á gjörólíkum forsendum er endurspeglist ekki hvað síst í 

kynþáttahyggju nasismans sem sé einstök í samtímasögunni. Alræðishugtakið sé þannig fyrst og 

fremst lýsandi hugtak en ekki kenning og hafi því takmarkað fræðilegt skýringargildi.31      

 

Þróun kommúnista- og sósíalistahreyfingar á Íslandi 

En hvernig tengist þetta sögu íslenskrar kommúnistahreyfingar, kynni einhver að spyrja. Því er til 

að svara að áðurnefnd gagnrýni sýnir vel hve lítið skýringargildi pólitísk sagnaritun af því tagi sem 

birtist í bókum þeirra Þórs, Hannesar og Snorra hefur fyrir sögu íslenskrar kommúnista- og 

sósíalistahreyfingar, af þeirri einföldu ástæðu að hún útskýrir ekki hvernig hreyfingin þróaðist, það 

er af hverju íslenskum kommúnistum og sósíalistum tókst að gera flokk sinn að fjöldahreyfingu, 

ólíkt því sem gerðist í nágrannalöndunum.32 Þegar hreyfing íslenskra kommúnista og sósíalista er 

borin saman við sambærilegar hreyfingar á meginlandi Evrópu kemur í ljós að við lok síðari 

heimsstyrjaldar var hún þegar orðin ein stærsta hreyfing sinnar tegundar í Vestur-Evrópu, enda 

greiddi allt að fimmtungur atkvæðisbærra Íslendinga henni atkvæði sitt í alþingiskosningum á 

tímum kalda stríðsins. 33  Eitt helsta verkefni fræðimanna sem fást við sögu íslenskrar 

vinstrihreyfingar á 20. öld hlýtur að vera að útskýra af hverju þetta stafaði. Og þá dugar skammt 

                                                
29 Abbott Gleason, „Totalitarianism“, bls. 806-807. 
30 Nýlegt innlegg Mommsens í þessa umræðu er að finna í Yoram Gorlizki og Hans Mommsen, „The Political 
(Dis)orders of Stalinism and National Socialism“, Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. Edited by 
Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick (Cambridge: Cambridge University Press 2009), bls. 41-86. 
31 Ian Kershaw, „Working Towards the ‘Führer’. Reflections on the Nature of Hitler‘s Dictatorship“, Stalinism and 
Nazism. Dictatorships in Comparison. Edited by Ian Kershaw and Moshe Lewin (Cambridge: Cambridge University 
Press 1997), bls. 88-89. 
32 Eric D. Weitz hefur sett fram svipaða gagnrýni á sagnaritun um kommúnistahreyfinguna í Þýskalandi, sjá Eric D. 
Weitz, Creating German Communism, 1890-1990. From Popular Protests to Socialist State (Princeton: Priceton University 
Press 1997), bls. 11-15. 
33 Skafti Ingimarsson, „Fimmta herdeildin“, bls. 190. 
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að hamra í sífellu á tengslunum við Moskvu, að íslenskir kommúnistar hafi verið erindrekar 

erlends valds í íslensku samfélagi og þegið fé úr hendi ráðamanna í Moskvu, því að það gerðu 

systurflokkarnir í nágrannalöndunum einnig.34 Þessi útgáfa sögunnar hefur líka verið sögð oft 

áður og því er lítið nýtt á henni að græða. Og er þá á engan hátt dregið úr mikilvægi þeirra 

heimilda sem fundist hafa í skjalasöfnum bæði í Moskvu og Berlín, því þær eru sannarlega 

merkilegar og veita fágæta innsýn í skipulag og starfshætti íslenskrar kommúnista- og 

sósíalistahreyfingar á 20. öld.35 En þær segja hins vegar alls ekki alla söguna. 

Í þessu sambandi er líka vert að hafa í huga muninn á þróun kommúnistahreyfingar á 

Íslandi annars vegar og hreyfingar íslenskra nasista hins vegar. Kommúnistahreyfingin var frá 

upphafi nátengd baráttu verkalýðshreyfingarinnar fyrir auknum réttindum og bættum kjörum til 

handa íslenskri alþýðu þrátt fyrir tengslin við Moskvu, enda hafði Kommúnistaflokkur Íslands 

meiri ítök innan verkalýðshreyfingarinnar en systurflokkarnir annars staðar á Norðurlöndum. 

Lykilatriði í þessu sambandi er sú staðreynd að Einar Olgeirsson, einn helsti foringi íslenskra 

kommúnista, hafði forustu um uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar á Norðurlandi, enda réðu 

íslenskir kommúnistar lögum og lofum innan Verkalýðssambands Norðurlands á 3. og 4. 

áratugnum. 36  Svipuð staða var líka uppi í Vestmannaeyjum en þar gekk oft mikið á í 

verkalýðsbaráttunni. 37  Fyrir vikið var staða Kommúnistaflokksins í íslenskum stjórnmálum 

óvenjusterk miðað við nágrannalöndin og flokkurinn umtalsvert áhrifameiri í íslensku samfélagi 

en fjöldi flokksfélaga sagði til um. 

Þegar kemur að því að skoða íslensku nasistahreyfinguna er myndin sem við blasir allt 

önnur. Þjóðernishreyfing Íslendinga var stofnuð árið 1933, eða aðeins nokkrum mánuðum eftir 

að Hitler komst til valda í Þýskalandi. Meðal helstu stefnumála flokksins var hörð barátta gegn 

„kynblöndun og úrkynjun“ íslensku þjóðarinnar og útbreiðslu kommúnisma hér á landi sem 

nasistar töldu að stafaði af vitfirringu, enda kölluðu þeir hreyfingu íslenskra kommúnista „rauða 

dauða“ og líktu henni jafnvel við alræmdar drepsóttir á borð við svartadauða og stórubólu.38 Er 

skemmst frá því að segja að hreyfingin náði aldrei eyrum almennings og dó drottni sínum árið 

1938, þegar flestir frumkvöðla hennar voru horfnir aftur inn í Sjálfstæðisflokkinn.39 Það er því 

                                                
34 Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990. Redigeret af Mortin Thing (København: 
Forum 2001).  
35 Jón Ólafsson, Kæru félagar. Íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 1920-1960 (Reykjavík: Mál og menning 1999). 
36 Stefán Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938 (Uppsala: Uppsala 
universitet 1989), bls. 253-254; Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 61-175; Sólveig Kr. Einarsdóttir, 
Hugsjónaeldur. Minningar um Einar Olgeirsson (Reykjavík: Mál og menning 2005), bls. 157-303. 
37 Jón Rafnsson, Vor í verum. Af vettvangi stéttabaráttunnar á Íslandi (Reykjavík: Heimskringla 1957). 
38 Gísli Sigurbjörnsson, Sannleikurinn um kommúnismann (Reykjavík: Prentsmiðja Jóns Helgasonar 1933), bls. 4-5, 12-
16; Eiður S. Kvaran, Kynspilling og varnir gegn henni (Reykjavík: [s.n.], 1933). Stefnuskrár Þjóðernishreyfingar Íslendinga 
og Flokks þjóðernissinna er að finna í grein Ásgeirs Guðmundssonar, „Nasismi á Íslandi“, bls. 10-12, 37-39.  
39 Ásgeir Guðmundsson, „Nasismi á Íslandi“, bls. 58-61. 
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vandséð hvernig hægt er að leggja kommúnistahreyfinguna á Íslandi að jöfnu við hreyfingu 

íslenskra nasista. Báðar hreyfingarnar komu fram sem stjórnmálaflokkar þegar heimskreppan var 

nýhafin. Þróun þeirra á kreppuárunum var hins vegar gjörólík. Á sama tíma og 

Kommúnistaflokkurinn þróast frá því að vera byltingarsinnaður smáflokkur árið 1930 yfir í 

róttæka fjöldahreyfingu kommúnista og vinstrisinnaðra sósíalista árið 1938, sem tók fyrst sæti í 

ríkisstjórn árið 1944, þróast Þjóðernishreyfing Íslendinga í öfuga átt, það er yfir í smáflokk 

hreinræktaðra nasista sem best er þekktur undir heitinu Flokkur þjóðernissinna og hvarf að 

lokum af sviði íslenskra stjórnmála fyrir upphaf síðari heimsstyrjaldar. Fátt sýnir betur hversu 

fánýtt það er að beita slíkum samanburði í íslensku samhengi, enda gerði íslenskur almenningur 

skýran greinarmun á þessum tveimur stjórnmálahreyfingum. Og er þá á engan hátt verið að halda 

því fram að stefna og starfsemi íslenskra kommúnista, sósíalista og forustumanna þeirra á 20. öld 

sé yfir gagnrýni hafin. 

 

Hvað ber að gera? 

En hvað er þá til ráða? Hvernig er hægt að útskýra þá staðreynd að kommúnista- og 

sósíalistahreyfingin á Íslandi varð ein hin öflugasta sinnar tegundar í Vestur-Evrópu í kalda 

stríðinu? Í fyrsta lagi er mikilvægt að færa sjónarhornið aftur að íslensku heimildunum, bæði 

gögnum forustumanna flokkanna og flokksdeildanna sjálfra og skoða þær í ríkara mæli en gert 

hefur verið í samhengi við erlendu heimildirnar. Þannig ætti að fást víðara sjónarhorn á sögu 

hreyfingarinnar og meira jafnvægi í umræðuna. Ágætt dæmi um það hve góðum árangri slík 

nálgun getur skilað er doktorsritgerð Ragnheiðar Kristjánsdóttur en þar dregur hún skýrt fram 

mikilvægi þjóðernishyggju í þróun kommúnista- og sósíalistahreyfingar á Íslandi, fyrst og fremst á 

grundvelli innlendra heimilda.40 

Í öðru lagi þarf að skapa ný sjónarhorn á áðurnefnda sögu. Þetta má gera með því að nýta 

betur en gert hefur verið þau tæki sem félagssagan færir okkur og beina athyglinni um leið í meira 

mæli að flokksmanninum sjálfum og því fjölbreytta starfi sem fram fór innan hreyfingarinnar, en 

það byggðist á samhjálp sem var einstök í íslenskum stjórnmálum. Í þessu sambandi má benda á 

félagatal Kommúnistaflokks Íslands sem Kjartan Ólafsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri 

Sósíalistaflokksins, tók saman en þar er að finna gagnlegar upplýsingar um félagana sem opna 

nýja sýn á sögu hreyfingarinnar, bæði á einstakar flokksdeildir og Kommúnistaflokkinn í heild 

sinni.41  

                                                
40 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk verkalýðsstjórnmál 1901-1944 (Reykjavík: Háskólaútgáfan 
2008). 
41 Landsbókasafn Íslands. 16 NF. Kommúnistaflokkur Íslands. Félagatal 1930-1938. Kjartan Ólafsson tók saman. 
Greinarhöfundur vinnur að rannsókn á félagatölum Kommúnistaflokks Íslands og Sameiningarflokks Íslands – 
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Í þriðja lagi er nauðsynlegt að fræðimenn átti sig á því að íslenska kommúnista- og 

sósíalistahreyfingin var alls ekki ósveigjanleg stjórnmálahreyfing eins og oft er haldið fram. 

Staðreyndin er sú að innan bæði Kommúnistaflokksins og Sósíalistaflokksins þrifust ólíkar 

skoðanir og innan flokkanna var tekist á um völd og áhrif líkt og í öðrum íslenskum 

stjórnmálaflokkum, enda liggur slík valdabarátta í eðli stjórnmálanna. Ágætt dæmi um þetta er ólík 

afstaða forustumanna flokkanna, þeirra Einars Olgeirssonar og Brynjólfs Bjarnasonar, til 

lýðræðisins. Einar var þeirrar skoðunar að íslensk alþýða gæti komist til valda í samfélaginu eftir 

leiðum þingræðisins en það sama verður ekki sagt um Brynjólf. Með öðrum orðum: Þeir voru 

sammála um markmiðið sem var söguleg valdataka íslenskrar alþýðu, en þá greindi á um leiðina 

að markinu.42 Og sú staðreynd að skoðanir Einars urðu ofan á innan hreyfingarinnar sýnir að 

flokkarnir og foringjar þeirra létu ekki stjórnast af pólitískum kreddum einum saman. Ef svo 

hefði verið hefði hreyfingin aldrei náð því fjöldafylgi meðal íslensku þjóðarinnar sem raun ber 

vitni. 

Í fjórða lagi þarf að beina kastljósinu aftur að sögu íslenskrar verkalýðshreyfingar og nýta í 

ríkara mæli rannsóknir er gerðar hafa verið á þeim vettvangi undanfarin ár. Kommúnistaflokkur 

Íslands og Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn voru fyrst og síðast verkalýðsflokkar, 

sem endurspeglast í þeirri staðreynd að um tveir þriðju hlutar félaga í Kommúnistaflokknum voru 

sjómenn og almennt verkafólk. Frekari rannsóknir á stefnu og starfi heildarsamtaka verkalýðsins 

og einstakra verkalýðsfélaga, stórra og smárra, geta skýrt enn betur þá mynd sem við höfum af 

sögu íslenskrar vinstrihreyfingar og vekja án efa nýjar spurningar. Dæmi um velheppnaðar 

rannsóknir í þessum anda eru bækur Þorleifs Friðrikssonar um sögu Dagsbrúnar og Sigurðar 

Péturssonar um sögu verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum, en þær varpa nýju ljósi á upphaf og 

þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi.43  

En mikilvægast er þó að láta af pólitískri sagnaritun í anda kalda stríðsins, eins og þeirri 

sem birtist í hinum nýju bókum þeirra Þórs Whitehead, Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar og 

Snorra G. Bergssonar og ritdómum Styrmis Gunnarssonar um þær. Þau ummæli Hannesar að 

„valdalausir kommúnistar í vestrænum lýðræðisríkjum, sem gættu hófs í umræðum, stilltu sig um 

ofbeldi og stunduðu ekki njósnir“, hafi gerst „sekir um vítavert gáleysi“ og séu „siðferðilega 

ámælisverðir“, fyrir það eitt að hafa tekið afstöðu með Sovétríkjunum í kalda stríðinu, sýna betur 

                                                                                                                                                   
Sósíalistaflokksins sem hann hefur tekið saman. Stefnt er að því að félagatal Sósíalistaflokksins verði einnig 
aðgengilegt öðrum fræðimönnum á handritadeild Landsbókasafnsins. 
42 Skafti Ingimarsson, „Fimmta herdeildin“, bls. 156-163. 
43 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags. Saga Verkamannafélagsins Dagsbrúnar 1906-1930 (Reykjavík: Háskólaútgáfan 
2007); Þorleifur Friðriksson, Dagar vinnu og vona. Saga Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í kreppu og köldu stríði (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan 2012); Sigurður Pétursson, Vindur í seglum. Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum 1890-1930 (Ísafjörður: 
Alþýðusamband Vestfjarða 2011). Sjá einnig Vilhelm Vilhelmsson, „Verkalýður og stjórnmál á Hvammstanga á fyrri 
hluta 20. aldar“, 4. íslenska söguþingið 7.-10. júní 2012 (Ráðstefnurit). 
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en nokkuð annað í hvílíkt óefni umræðan um íslenska vinstrihreyfingu er komin og hve 

aðkallandi það er orðið að íslenskir sagnfræðingar ryðji nýjar brautir í umfjöllun sinni um þessi 

efni, skapi ný sjónarhorn í fræðimennsku sinni og horfist um leið endanlega í augu við þá 

staðreynd að kalda stríðinu lauk fyrir tæpum aldarfjórðungi.44 

 

                                                
44 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar, bls. 527-528. 
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„Syng, frjálsa land, þinn frelsissöng.“ 

Úlfar Bragason 

 

 

Hver veit, nema að jörðin öll eigi eftir að verða „iðjagræn“ — eins og Vesturhaginn 

minn í Háahrauninu. Öruggt hæli friðsamra og fullkominna manna.  — Eða á hún að 

farast af völdum þess voða, sem mennirnir hafa sjálfir fundið upp og skapað? 

Hvort sem væri gæti skeð, úr því sem nú er komið. 

 
Svo skrifaði Unnur Benediktsdóttir Bjarklind — Hulda skáldkona — í lok bernskuminninga 

sinna, Úr minningablöðum  haustið 1945, „skömmu eftir að kjarnorkuspengjunni var varpað á 

Japan“ eins og hún segir — og á þá líklega við sprengjuna sem varpað var á Hiroshima 6. ágúst 

það ár.1 Hulda lést 10. apríl 1946. 

Við lýðveldistofnunina hafði Huldu hlotnast sá heiður að hljóta fyrstu verðlaun (ásamt 

Jóhannesi úr Kötlum) fyrir hátíðarkvæði sem hún kallaði „Söngva helgaða þjóðhátíðardegi 

Íslands 17. júní 1944.“ 2  Brynjólfur Jóhannesson leikari flutti allan ljóðaflokkinn á 

lýðveldishátíðinni á Þingvöllum og þá var einnig frumflutt verðlaunalag Emils Thoroddsens 

tónskálds við þriðja hluta flokksins sem hefst á orðunum: „Hver á sér fegra föðurland ….“ En 

daginn eftir, 18. júní, hélt Íslendingafélagið Vísir í Chicago samkomu (picnic) þar sem Paul J. 

Halldorson iðnrekandi (1883–1964) hélt ræðuna „Iceland’s Unique Destiny” (Einstök örlög 

Íslands) til að minnast lýðveldisstofnunarinnar.3 Hér er ætlunin að bera saman viðhorfin sem 

koma fram í hátíðarkvæði Huldu og ræðu Pauls — skoðanir á sögu Íslendinga og sjálfsmynd 

þeirra heima og heiman. 

 

Elskuvinirnir Jón frá Stóruvöllum og Benedikt á Auðnum 

Í æskuminningum Huldu er birt „gamalt blað“ sem hún segist hafa „einhverntíma rissað á með 

býanti eins og upphaf á endurminningum um þá þrjá af samstarfsmönnum og vinum föður 

míns, er mér voru einna nánast kunnir “.4 Þetta voru þeir alþingismennirnir Jón Jónsson í Múla 

(1855–1912) og Pétur Jónsson á Gautlöndum (1858–1922) og Jakob Hálfdánarson (1836–

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hulda, Úr minningablöðum (Reykjavík 1965), bls. 128. 
2 Hulda, Segðu mér að sunnan. Ljóðaúrval (Reykjavík 1961), bls. 152–156. 
3 Paul J. Halldorson, Iceland’s Unique Destiny, hdr. 	  
4 Hulda, Úr minningablöðum, bls. 106. 
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1919) erindreki Kaupfélags Þingeyinga. Hulda segist munu hafa skrifað þetta skömmu eftir 

andlát Péturs 1922. Á öðrum stað í minningunum nefnir hún þýska „söngva- og ljóðabók, sem 

Millbank lávarður hafi sent vini sínum frá Sviss, Sigfúsi Magnússyni á Grenjaðarstað, 

fósturbróður og frænda móður minnar. Sigfús var farinn til Ameríku og hafði gefið foreldrum 

mínum bókina“.5 Hún segir þó ekki frekar frá Sigfúsi sem einnig var vinur föður hennar. Sigfús 

fór fyrst vestur 1873 og síðan alfarinn 1886.6 Enn þá eftirtektarverðara er að Hulda segi ekki 

frekar frá Ameríkuferðum sem voru í hámarki þegar hún var barn og unglingur og margt 

skyldfólk og vinir foreldra hennar höfðu hleypt heimdraganum. Ef til vill tengist það þögninni 

um vesturfarirnar að Hulda getur þess ekki hverra manna Begga, fósturdóttir Jóns 

Jóakimssonar á Þverá í Laxárdal, afa hennar, og seinni konu hans, Bergljótar Guttormsdóttur, 

var. En þessi Bergljót (f. 1873), sem vafalaust hefur þegið nafn af fóstru sinni, stjúpu Benedikts 

á Auðnum, var dóttir Tómasar Halldórssonar bónda í Kasthvammi í Laxárdal. Var Tómas 

bróðir fornvinar Benedikts Jónssonar, Jóns Halldórssonar, sem fór frá Stóruvöllum í Bárðardal 

til Milwaukee í Wisconsin 1872. Ekkja Tómasar og öll önnur börn hans, sem upp komust, 

nema Bergljót fluttu vestur til Nebraska árið 1888 á vit Jóns Halldórssonar og konu hans 

Þórvarar Sveinsdóttur frá Garði í Aðaldal.7 En Þórvör hafði farið til Milwaukee með Sigfúsi 

Magnússyni frá Grenjaðarstað, frænda sínum,  árið 1873.8 

Áður en Jón Halldórsson fór til Ameríku höfðu þeir Benedikt Jónsson, Sigfús o.fl. 

verið í samlögum um að útvega sér bækur til lestrar, íslenskar og erlendar.9 Í bréfasafni 

Benedikts á Landsbókasafni eru varðveitt fjörutíu og fjögur bréf frá Jóni, þar af þrjátíu og 

fjögur sem skrifuð eru í Bandaríkjunum á árunum 1873–1914, tuttugu og átta þeirra fram til 

1889.10 En Benedikt hafði jafnvel hugsað sér að flytjast vestur í stað þess að fara að hokra á 

Auðnum, hjáleigu frá Þverá þar sem faðir hans bjó rausnarbúi.11 Benedikt sinnaðist við Jón um 

það leyti, sem Tómas, bróðir Jóns, lést, út af rekstri hreppa á Íslandi sem Jón taldi bitna á 

fátæklingum en Benedikt hreppstjóri tók óstinnt upp.12 Jón hélt þó áfram að skrifa elskuvini 

sínum, þó með hléum. Síðasta bréfinu, sem dagsett er 10. nóvember 1914, lýkur hann með 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Hulda, Úr minningablöðum, bls. 27. 
6 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870–1914 (Reykjavík 1983), bls. 53, 322. 
7 Hallgrímur Pétursson, Laxdælir. Ábúendatal í Laxárdal í Suður-Þingeyjarsýslu 1688–1990 (Reykjavík 1991), bls. 24–
25. 
8 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870–1914, bls. 291. Lbs. án safnmarks, Sigfús Magnússon, Ferðalög og 
flakk,. 
9 Sveinn Skorri Höskuldsson, Benedikt á Auðnum. Íslenskur endurreisnarmaður (Reykjavík 1993), bls. 454–55. 
10 Lbs. 4415–4419 4to, Benedikt Jónsson, Bréfasafn. 
11	  Sveinn Skorri Höskuldsson, Benedikt á Auðnum, bls. 44–50.	  
12 Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar. Bréf og greinar (Reykjavík 2005), bls. 114–120. 
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orðunum: „Hún Hulda litla er uppáhaldið mitt svo ég bið að heilsa henni og konunni þinni ef 

hún lifir.“13 

Benedikt á Auðnum hafði þótt gagnrýni Jóns á ófrelsið á Íslandi beinast að sér, 

hreppstjóranum, og ásakaði Jón fyrir að vera með öllu amerísku, móti íslenskum venjum og 

honum þætti vænna um náttúruna í Ameríku en fólkið á Íslandi. Jón hafði farið til Ameríku til 

að ráða sér sjálfur. Sjálfræði skipti hann miklu meira máli en þjóðfrelsi því að hann taldi sig og 

sitt fólk hafa orðið fyrir barðinu á áþján þeirra sem heimtuðu frelsi frá Dönum. Benedikt þótti 

hins vegar kvæði Guðmundar á Sandi „Bréf til vinar míns“, sem er borið uppi af brennandi 

þjóðernistilfinningu, andskoti gott.14 

 

Sjálfmynd Vestur-Íslendinga 

Steinþór Heiðarsson hefur rannsakað sjálfsmynd Vestur-Íslendinga. Telur hann að á fyrsta 

skeiði vesturflutninganna hafi íslensku vesturfararnir einkum fordæmt Ísland fyrir að vera 

harðbýlt og ljótt en upp úr 1890 hafi þeir farið að taka landið í sátt sem móðurjörð sína. 

Viðhorf þeirra til Íslands hafi orðið hlutlægara en áður. Um aldamótin 1900 hafi síðan hafist 

gyllingarskeið „sem einkennist af staðleysu, viðsnúningi staðreynda og draumórakenndri 

umræðu um auðlindir Íslands“. Loks eftir miðjan fyrsta áratug 20. aldar „fer að bera á 

tilhneigingu til bælingar óviðkunnanlegra skoðana. Vestur-Íslendingar fara þá að taka nærri sér 

allt last um Ísland, það verður raunverulega heilagt í hugum margra og þess er krafist að fólk ali 

börn sín upp í ást á ættjörðinni“.15 Þessar viðhorfsbreytingar til gamla landsins setur Steinþór í 

samband við þróun vesturflutninganna, umræður sem spruttu út af þeim og gagnrýni sem 

Vestur-Íslendingar máttu þola heima á Íslandi. Gagnrýnin þróaðist um leið og þjóðernisstefnan 

varð einbeittari og varð raunar hömlulaus í meðförum manna eins og Benedikts 

Sveinbjarnarsonar Gröndal þótt Matthías Jochumsson og ýmsir aðrir leituðu sátta.16  

Jón Halldórsson var allt of mikill raunsæismaður til að viðhorf hans til Íslands þróuðust 

í þá veru sem Steinþór Heiðarsson lýsir, þótt hann hafi varla verið ósnortinn af slíkum 

skoðunum þar sem hann las blöð Vestur-Íslendinga og skrifaðist á við marga. Síðasta uppgjör 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar, bls. 183–184. 
14 Úlfar Bragason, „Bréf til vinar míns. Jón frá Stóruvöllum svarar kvæði Guðmundar á Sandi“, Milli himins og 
jarðar, ritstjórar Anna Agnarsdóttir, Pétur Pétursson og Torfi H. Tulinius (Reykjavík 1997), bls.  137–145. 
15 Steinþór Heiðarsson, „Íslands ástmegir og þrælar. Drættir úr sjálfsmynd Vestur-Íslendinga“, Saga XXXVII 
(1999), bls. 50. 
16 Úlfar Bragason, „Images of North America in Writings by Three Icelandic Authors, Matthías Jochumsson, Jón 
Ólafsson, and Einar H. Kvaran“, Canada. Images of a Post/National Society, ritstjórar Gunilla Florby, Mark 
Shackleton og Katri Suhonen (Brussel 2009), bls. 235–244. 
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hans við Ísland er að vísu í bréfi til Helgu systur hans 1901 og á síðustu árum sínum verður 

hann stöðugt uppteknari af æskustöðvum sínum.17 Hann vill fyrirgefa eins og sá sem lítur til 

baka og sér að það tjáir ekki að fást um orðinn hlut en hann getur ekki gleymt þeim rangindum 

sem hann telur að hann og fólk hans hafi orðið fyrir.  

Hann lauk því aldrei að skrifa æviþátt sinn eins og hann ætlaði.18 Enda hefur hann 

líklega gert sér grein fyrir að neikvæð skrif um Ísland áttu ekki upp á pallborðið hjá ritstjóra 

Almanaks Ólafs S. Thorgeirssonar sem gefið var út í Winnipeg og hann hafði skrifað fyrir um 

búsetu Íslendinga í Nebraska (1914).  

 Thomas, Paul og Sophia Jónsbörn unnu að myndasmíði og framleiddu ljósmyndavörur, 

m.a. flashlampa, sem Thomas fann upp. Fyrirtækið sem þau settu á fót, eftir að þau fluttust til 

Chicago 1913 ásamt Jóni föður sínum, framleiddi einnig útvarpstæki og spennubreyta. Þar 

störfuðu um 100 manns þegar flest var. Paul kvæntist Ingu Thorlaksson 1930. Hún var 

bróðurdóttir sr. Páls Þorláksson, sem var leiðtogi fyrstu vesturfaranna, en móðir hennar var 

Petrína Guðnadóttir frá Arnarvatni í Mývatnssveit, ættingi Jóns Halldórssonar.19  

 

Einstök örlög Íslands 

Eins og kemur fram í bréfum Jóns frá Chicagoárunum, hefur fjölskyldan haft samneyti við 

ýmsa Íslendinga sem þar bjuggu eða voru á ferð. En eftir að félag Íslendinga í Chicago, Vísir,  

var stofnað gerðist Paul J. Halldorson félagi í því og tók virkan þátt í félagsstarfinu ásamt konu 

sinni og systur.20  

 Paul J. Halldorson flutti aðalræðuna á samkomu Íslendingafélagsins Vísis 18. júní 1944. 

Varðveist hefur auglýsing um viðburðinn og ræðan er til í handriti og kallast „Iceland's Unique 

Destiny“. Paul hóf mál sitt, eftir að hafa boðið Ísland velkomið í röð frjálsra þjóða sem 

systurlýðveldi Bandaríkjanna, með því að víkja að ásjónu landsins. Telur hann að gamalt 

máltæki segi að Ísland sé fegursta land undir sólinni. Hann segir að vísu að það sé ekki víst að 

bandarísku hermennirnir á Íslandi muni taka undir það þegar þeir komi heim. Þeir muni 

vafalaust fagna því að vera komnir vestur frá þessu guðsvolaða landi. En Íslendingar, fyrrum 

Íslendingar og afkomendur þeirra, jafnvel af þriðju kynslóð, séu heillaðir af því. Er það raunar í 

samræmi við rannsókn Steinþórs Heiðarssonar á þróun sjálfsmyndar Vestur-Íslendinga. Paul 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Sjá Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar, bls. 130–136, 142, 157–158. 
18 Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar, bls. 166, 167–170. 
19 Elmer Halldorson, Paul J. Halldorson, hdr. 
20 Sjá Elmer Halldorson, Paul J. Halldorson. 
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dregur að vísu upp heldur  hrjúfa mynd af landinu og spyr hvaða Íslendingur hafi ekki staðið á 

einmanalegri strönd, horft á öldurnar skolast á land eða skvettast við kletta og hugsað sömu 

hugsun og komi fram í hinu fræga kvæði Byrons lávarðar, „Childe Harold’s Pilgrimage“: 

„There is a rapture on the lonely shore/There is society where none intrudes/By the deep sea 

and music in its roar.“  

Síðan rekur Paul þrennt sem sér þyki einkum merkilegt við Íslandssöguna: að svo 

fámenn þjóð hafi þraukað svo lengi og lagt svo ríkulegan skerf til heimsmenningarinnar, 

fólksfjöldinn sé ekki meiri en í smáborg í Bandaríkjunum; að Íslendingar hafi stofnað lýðveldi 

930 þegar ekkert slíkt fyrirfannst í heiminum og án þekkingar á stjórnarfyrirkomulagi Grikkja 

og Rómverja; að þessi fámenna þjóð hafi á sama tíma og Evrópa einkenndist af vankunnáttu 

skapað bókmenntir á móðurmálinu sem eigi sér ekki hliðstæðu. Paul leitar síðan orsaka þessa 

og hafnar að þeirra sé að leita í því að besta fólkið hafi flúið áþján Haralds hárfagra úr Noregi 

eða þriðjungur Íslendinga sé kominn af Írum þótt eitthvað geti verið til í þessum skýringum. 

Meginorsakirnar sé að finna í landfræðilegri legu Íslands því að væri þær að finna hjá 

kynþættinum þá hlyti sams konar menning jafnvel miklu frekar að hafa þróast annars staðar á 

Norðurlöndum. En vegna legu Íslands hafi þar ríkt friður og öryggi og næði til að vinna úr 

þeim söguefnum og áhrifum sem skáld og sagnamenn fluttu heim með sér frá öðrum löndum. 

Þannig hafi frelsi og regla skapað gullöld Íslendinga en menningarhnignun komið með erlendu 

valdi. Paul rekur síðan niðurlægingarsögu Íslendinga. Þeir hafi að vísu aldrei alveg gleymt 

sagnasjóði sínum og síðan hafi fornbókmenntirnar verið endurfundnar á 17. og 18. öld. Það 

hafi þó ekki verið fyrr en með rómantík Bjarna Thorarensen og Jónasar Hallgrímssonar að 

áhugi Íslendinga á sagnaarfinum hafi vaknað fyrir alvöru. Hann rekur upphaf rómantíkurinnar 

til Þýskalands, áhugann á öllu sem germansk var og uppreisnina gegn erlendri menningaráþján. 

Um leið hafi þjóðfrelsisandinn vaknað. Síðan ber hann saman hvernig þjóðerniseldurinn hafi 

leikið Þjóðverja en gagnast Íslendingum vegna þess að þeir hafi kunnað að fara með hann. 

Fram að þessu hefur ræðan raunar einkennst af söguskoðun rómantíkurinnar enda flutt yfir 

Vestur-Íslendingum, sem vafalaust hafa séð Ísland í hillingum, og líklegast fengin úr söguyfirliti 

á ensku eða alfræðibók.  

 En í lok ræðunnar kemur Paul með eigin hugleiðingar sem byggjast á röklegu mati hans 

sjálfs og eru meira í ætt við skynsemi föður hans en gullaldarsagan. Hann spyr hvort Ísland geti 

haldið sjálfstæði sínu í fyrirsjáanlegri framtíð. Hann viðurkennir að hann hafi lengi efast um að 

það hafi verið rétt af Íslendingum að sækjast eftir fullum sambandsslitum við Dani því að 
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sambandið hafi verið þeim nokkur hernaðarvörn. En hann sé þeirrar skoðunar nú að lega 

landsins, sem skapi landsmönnum örlög, komi því enn til hjálpar. Flugvélaöldin hafi orðið til 

þess að Ísland sé hernaðarfræðilega mikilvægt fyrir samstarf Evrópuríkja og Bandaríkjanna og 

þess vegna sé sjálfstæði þess borgið undir verndarvæng Bandaríkjanna. Ísland muni njóta 

herverndar Bandaríkjanna án þess að greiða fyrir það svo mikið sem cent. Að vísu geti verið að 

Bandaríkin fari fram á að hafa áfram varðstöð á Íslandi en það muni byggjast á frjálsum 

samningum og nauðsynlegt sé fyrir Bandaríkin að halda hinu besta vináttusambandi við Ísland. 

Landið getur þess vegna ákveðið örlög sín sjálft án erlendrar íhlutunar. Síðan víkur hann að því 

að vegna loftferðanna gæti þróast á Íslandi alþjóðleg viðskiptamiðstöð eða þjónusta fyrir 

erlenda ferðamenn. A.m.k. sé ólíklegt að Ísland geti miklu lengur haldið sér utan við straum 

heimsviðskiptanna. Paul sá því glöggt að draumur Íslendinga um að vera engum öðrum háðir 

voru blekkingar einar. Þróun samgangna og alþjóðaviðskipta myndi grípa inn í framtíð þeirra 

og fjarstaða landins væri því ekki lengur vörn. Þessa vörn myndi hins vegar föðurland hans —

Bandaríkin — veita Íslendingum.  

 

„Hver á sér fegra föðurland“ 

Breski sagnfræðingurinn Anthony D. Smith segir að þjóðernisstefnan á 19. öld hafi orðið tæki 

„til skjótra félagslegra  breytinga, til að virkja fólk, krefjast „heimkynna“ með því að  

endurteikna landabréfin og til að gera að engu staðar- og héraðsbönd í þeim tilgangi að efla 

höfuðstaðinn og samfélagið sem heild“. 21 Sterk héraðsvitund kemur fram í bréfum Jóns 

Halldórssonar — hann hefur áhuga á Þingeyjarsýslu og öllu því sem þingeyskt er en talar 

sjaldan um Ísland og Íslendinga sem heild. Benedikt á Auðnum taldi sig heimalning „í orðsins 

fyllstu merkingu“.22 Líklega má merkja breytingar í skáldskap Huldu frá hinum þingeyska arfi til 

hins þjóðlega. Í endurminningum sínum alhæfir hún um Íslendinga : „Íslendingar eru yfirleitt 

rólyndir menn og gjörhugulir og öll þau ærsl og öfgar, sem tíðkazt hafa í suðlægari löndum í 

hátíðarskyni, er þeim mjög fjarri skapi.“23 Því hefur einnig verið haldið fram að hún hafi leitað 

sér að nýju ídeali — þegar æskudraumar hennar brugðust — með því að upphefja sveitalífið, 

þjóðlega menningu og hefðbundin gildi.24 Sögumaður í smásögunni „Loftur Markússon“ vill 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford 1999), bls. 61. 
22 Sveinn Skorri Höskuldsson, Benedikt á Auðnum, bls. 554. 
23 Hulda, Úr minningablöðum, bls. 84. 
24 Guðrún Bjartmarsdóttir og Ragnhildur Richter, Inngangur, Hulda, Ljóð og laust mál (Reykjavík 1990), bls. 96. 
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eins og sögupersónan „vinna þjóð sinni gagn, og standa vörð um ætt sína og óðal. … Þessi 

boðskapur gengur aftur í ýmsum myndum í flestum síðari sögum Huldu“.25  

Sama boðun er uppistaðan í verðlaunakvæði skáldkonunnar „Söngvum helguðum 

þjóðhátíðardegi Íslands 17. júní 1944“. Í kvæðinu spyr ljóðmælandinn hver eigi fegra föðurland 

og biður drottin að geyma landið sem sé svo langt frá heimsins vígaslóð. Hún segir einnig að 

þjóðin uni grandvör, farsæl, fróð og frjáls við ysta haf og hún óskar að Ísland verði aldrei 

framar öðrum þjóðum háð. Jafnframt minnir hún þjóðina á forna gullöld, frjálst þing, 

menntasjóð og fornar sögur en líka ólög þung og þúsund ára raun. Kvæðið er raunar byggt á 

þeim viðhorfum og þeim þjóðernislegu mýtum (ethnic myths) sem þjóðernisbaráttumenn héldu 

að landsmönnum og dóttir Benedikts á Auðnum hefur kynnst þegar heima í föðurgarði.  

Anthony D. Smith hefur fjallað um inntakið í slíkum þjóðernismýtum. Þar sé gerð 

grein fyrir landnámi í tíma og rúmi, kynstofninum, hetjuskap gullaldarinnar og sæmd, 

niðurlægingartímabili og síðan nýjum frelsistímum, nýrri gullöld, sem renni upp.26 Þetta er það 

form sem íslenska skólakerfið mótaði Íslandssöguna í,  ekki síst Þingeyingurinn Jónas Jónsson 

frá Hriflu í Íslandssögu. Kennslubók handa börnum sem fyrst kom út 1915–1916.27  

 En jafnframt hafði bókmenntastofnunin búið til ákveðinn bókmenntakanón sem 

birtist ekki síst í Íslenzkri lestrarbók sem Sigurður Nordal tók saman og var fyrst gefin út 1924. 

Hulda vísar einnig í þessar „heilögu ritningar“. Strax í fyrsta ljóðinu í flokknum notar hún 

rómantíska svaninn bæði í myndlíkingu og mynd. Í öðru ljóðinu vísar hún í Njáls sögu með 

orðunum „Og ennþá er fegurst „Hlíðin.““ Þar er einnig vísanir í hin frægu kvæði Jónasar 

Hallgrímssonar „Ísland“ og  „Ferðalok“ og í „ Úr Íslendingadagsræðu“ Stephans. G.  Og í 

lokaerindi ljóðaflokksins er enn ein vísunin í bókmenntakanóninn — fánasöng Einars 

Benediktssonar: „Syng frelsissöngva, frjálsa þjóð,/ við fánans bjarta þyt.“ Það er því ekki að 

undra að dómnefndin hafi fallið fyrir ljóðaflokknum sem svo rækilega staðfesti bæði hina 

þjóðernislegu söguskoðun og textaval bókmenntastofnunarinnar. 

Paul J. Halldorson, sonur fornvinar föður Unnar Benediktsdóttur Bjarklind, flutti 

löndum sínum áþekkan boðskap á Vísissamkomunni í Chicago um sögu Íslands og Íslendinga 

og Hulda á Þingvöllum. En á meðan Hulda glósaði alveg yfir að til lýðveldisins var stofnað 

1944 í skjóli bandarísks setuliðs og með samþykki bandarískra stjórnvalda þá lagði Paul J. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Guðrún Bjartmarsdóttir og Ragnhildur Richter, Inngangur, bls. 91. 
26 Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation, bls. 62–70. 
27 Sjá Guðmundur Hálfdanarson, „„Stöndum sem einn veggur gegn öllu erlendu valdi.“ Hugleiðingar um 
söguskoðun og íslenska fullveldispólitík“, Heimtur, ritstjórar Guðmundur Jónsson, Helgi Skúli Kjartansson og 
Vésteinn Ólason (Reykjavík 2009), bls. 146–159. 
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Halldorson áherslu á að: „Engin þjóð á meginlandi Norður-Ameríku megi við því að Ísland 

falli í hendur evrópskra árásarmanna.“ Kaldhæðni örlaganna varð sú að landið sem Benedikt á 

Auðnum ásakaði Jón Halldórsson fyrir að elska meira en fólkið á Íslandi þurfti nú að koma 

þessu fólki til hjálpar! 
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Verkalýður og stjórnmál á Hvammstanga á fyrri hluta 20. aldar 

Vilhelm Vilhelmsson 

 

 

Í bókinni Kraftaverk einnar kynslóðar segir Einar Olgeirsson sögu verkalýðsfélagsins Hvatar á 

Hvammstanga vera „lýsandi dæmi um þá ströngu baráttu, sem mörg fámenn verkalýðsfélög urðu 

að heyja, og um þrautseiga brautryðjendur, sem með staðfestu sinni lögðu grunn að 

lífskjaraumbótum handa fátækri alþýðu á Íslandi“.1 

 Það er óhætt að taka undir með Einari. Félagið mætti mikilli mótspyrnu af hálfu 

atvinnurekenda fyrstu starfsárin og lifði eingöngu vegna þrautseigju brautryðjenda þess. En sögu 

Hvatar má einnig skoða í öðru samhengi. Líkt og þekkt er ríktu á þriðja og fjórða áratug 

tuttugustu aldar hörð átök um hugmyndafræðilega forystu verkalýðshreyfingarinnar. Átökin klufu 

Alþýðuflokkinn árið 1930 og nokkur verkalýðsfélög klofnuðu sömuleiðis eftir þessum pólitísku 

línum. Með því að skoða sögu Hvatar nánar má sjá hvaða áhrif þessi átök gátu haft á þau 

fjölmörgu litlu verkalýðsfélög sem stofnuð voru víðsvegar um landið á fyrri hluta aldarinnar. 

Athugun á þeim áhrifum á félag eins og Hvöt getur veitt innsýn í umrædd átök sem ekki næst 

með því að einblína á verkalýðshreyfinguna í heild eða stærstu aðildafélög hennar. Slíka athugun 

má jafnframt líta á sem andsvar við þeirri tilhneigingu fræðimanna að einblína á leiðtoga 

verkalýðsflokkanna eða tengsl þeirra við erlend öfl – stóra atburði og mikla menn – á kostnað alls 

þess valdalitla alþýðufólks sem raunverulega byggði upp og starfrækti verkalýðshreyfinguna í 

árdaga hennar og myndaði bakland verkalýðsflokkanna. 

 

Upphafsárin 

Verkamannafélagið Hvöt var stofnað þann 16. janúar 1926 af nokkrum verkamönnum á 

Hvammstanga en á stofnfundinn mættu níu manns.2 Annar fundur félagsins var ekki haldinn fyrr 

en í desember 1926 og fundir voru óreglulegir allt fram til ársins 1930. Engir nýjir félagar gengu til 

liðs við félagið fyrstu fjögur árin og snerust umræður funda fyrst og fremst um kaup við skipa- og 

eyrarvinnu, vinnutíma og húsnæðis- og fjárþröng félagsins. Starf félagsins var ekki mikið fyrstu 

árin og má kannski frekar kalla það umræðuklúbb en verkalýðsfélag fyrstu starfsár þess. Tilvist 

félagsins virðist engu að síður hafa hreyft við atvinnurekendum á staðnum. Félagsmenn voru 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar. Jón Guðnason skráði (Reykjavík 1983), bls.  90. 
2 Skjal. V-Hún. Gjörðabækur Verkalýðsfélagsins Hvatar 1926-1939. Hilla 1.H.6. Bók 1. 16. janúar 1926. Hér eftir 
verður vísað til gjörðabóka með orðunum „Gjörðabók Hvatar“ auk númers bókar og dagsetningar fundargerðar. 
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sniðgengnir við vinnu og atvinnurekendur virðast hafa gert í það minnsta eina tilraun til þess að 

hleypa upp fundi á vegum félagsins.3  

 Hvammstangi hafði orðið löggiltur verslunarstaður árið 1895 og óx íbúafjöldinn úr 15 

manns árið 1901 í 214 árið 1930. Verkafólk af ýmsu tagi var þar í meirihluta og unnu þau einna 

helst við að þjónusta kaupmenn. Kaupfélag Vestur-Húnvetninga var stofnað árið 1909 og varð 

fljótt stærsti atvinnurekandinn á staðnum en vinna var að mestu árstíðabundin sláturvinna og 

daglaunastörf á borð við uppskipun. Í slíkri vinnu var unnið samfleitt í allt að tvo sólahringa og 

sama kaupið borgað nótt sem dag. Á sumrin var algengt að menn færu í vegavinnu víðs vegar um 

sýsluna. Þurfti verkafólk af Hvammstanga yfirleitt að keppa við bændur úr héraðinu um þessi 

störf.4 

 Miðað við fundargerðarbækur Hvatar hefur ekki verið mikið rætt um pólitíska afstöðu 

félagsmanna á þessum upphafsárum. Þó var það samþykkt á aðalfundi árið 1927 að 

„stjórnmálastefna félagsins sé hægfara jafnaðarstefna“. 5  Raunar virðist pólitísk afstaða 

félagsmanna vera eitthvað á reiki fyrstu árin. Sigurður Gíslason, einn stofnmeðlima félagsins, ritar 

t.d. í bréfi til Einars Olgeirssonar vorið 1930 að hann sé „kaldhæðinn kommúnisti“. hann sé eini 

kommúnistinn á staðnum en að Magnús Þorleifsson og Eiríkur Hjartarson séu þeir sem „næst 

standa kommúnistum“ en að óséð sé „hvar þeir lenda er í odda skerst“.6 

 Einnig hefur þó verið óséð með afstöðu Sigurðar því honum hefur á öðrum stað verið 

lýst sem dyggum sósíaldemókrata á fjórða áratugnum og hann skrifaði leynilegar skýrslur um öll 

verkalýðs- og stjórnmál á staðnum til ASÍ frá 1931 til 1937, þ.e. á hápuntki þessara átakaára innan 

verkalýðshreyfingarinnar.7 Hann átti einnig í illvígri ritdeilu við Magnús Þorleifsson, annan af 

forystumönnum Hvatar, um starfsemi kommúnista innan verkalýðsfélaganna.8 Raunar eru þeir 

Sigurður og Magnús einna mest áberandi í öllum deilum um stjórnmál innan félagsins á þessum 

árum, Sigurður málsvari sósíaldemókrata en Magnús forystumaður kommúnista. Eiríkur 

Hjartarson var einnig áberandi talsmaður sósíaldemókrata í þeim deilum en Sigurður Gíslason 

hafði raunar áhyggjur af því að að Eiríkur væri að færast talsvert til vinstri þar sem hann þyldi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sigurður Gíslason, „Verkalýðsfélagið Hvöt á Hvammstanga“, Alþýðublaðið 14. janúar 1935; Lbs. 15 Nf, Bréfasafn 
Einars Olgeirssonar, kassi M-R. Magnús Þorleifsson til Einars Olgeirssonar, 9. nóvember 1930. 
4 Steingrímur Steinþórsson, Saga Hvammstanga og hins forna Kirkjuhvammshrepps I. Kirkjuhvammshreppur hinn forni. 
(Hvammstangi 1995), bls. 191-192; Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, Saga Hvammstanga II 1938-
1998 (Hvammstangi 2008), bls.46; Hafsteinn Sigurbjarnarson, Ævisaga Hafsteins Sigurbjarnarsonar. Reykholti í 
Höfðakaupstað (Reykjavík 1974), bls. 256-282. 
5 Gjörðabók Hvatar 1, 22. janúar 1927. 
6 Lbs. 15 Nf, Bréfasafn Einars Olgeirssonar, kassi S. Tvö bréf frá Sigurði Gíslasyni til Einars Olgeirssonar dagsett 26. 
maí og 8. september 1930. 
7 Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938. Acta Universitatis 
Upsaliensis/ Studia Historica Upsaliensia 158 (Uppsala 1989), bls.150. 
8 Sigurður Gíslason, „’samfylkingar’blekkingar kommúnista“, Alþýðublaðið 9. apríl 1934; Magnús Þorleifsson, „Svar til 
Sigurðar Gíslasonar“, Verkamaðurinn 16. júní 1934. 
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ekki að vera kallaður „hægfara“. 9  Þessir þrír menn drottnuðu yfir flestum umræðum um 

sambands- og stjórnmál innan félagsins og sátu þeir nær óslitið í stjórn félagsins fyrstu áratugina. 

 Hvöt gekk í Verklýðssamband Norðurlands (VSN) snemma árs 1927 og virðist það hafa 

verið að frumkvæði sambandsins.10 Verklýðssamband Norðurlands var líkt og þekkt er höfuðvígi 

vinstri armsins í Alþýðuflokknum og eftir stofnun Kommúnistaflokks Íslands var VSN ein aðal 

máttarstoð flokksins.11 Ástæður þess að Hvöt gekk í Verklýðssamband Norðurlands frekar en 

ASÍ koma hvergi fram í fundargerðarbókum eða öðrum samtímaheimildum. Þó hljóta ýmsir 

samverkandi þættir að hafa haft áhrif á þá ákvörðun. 

 Í fyrsta lagi hafa praktískar ástæður skipt máli. Samgöngur um norðurland voru mun 

auðveldari en suður yfir heiðar, auk þess sem það hefur legið beinast við að verkalýðsfélag á 

norðurlandi leitist eftir að mynda samband við félög á sínu heimasvæði. Eitt af helstu 

markmiðum VSN var að samþætta launakröfur verkalýðsfélaga á norðurlandi og í augum fátækra 

og áhrifalítilla verkamanna í smáþorpi hlýtur það að hafa vegið þungt að sambandið hugðist 

einblína á kaup og kjör verkafólks á svæðinu en standa utan við stjórnmálaþras.12 Í öðru lagi hafði 

VSN tekið frumkvæði og boðið félaginu inngöngu en ekki er að sjá á fundargerðum félagsins að 

ASÍ hafi svo mikið sem haft samband við félagið, hvað þá boðið því inngöngu. Í þriðja lagi þá 

ríkti innan Hvatar almenn óánægja með það hvernig ASÍ fléttaði saman pólitík og verkalýðsmál 

og félagið ályktaði oftar en einu sinni um að æskilegt væri að aðskilja þetta tvennt. 13 

Sambandsmálin urðu þó eitt helsta ágreiningsmál félagsmanna á 4. áratugnum í kjölfar þess 

hvernig verkalýðshreyfingin tók á stuðningi sínum við fyrsta verkfall Hvatar. 

Brúarfossdeilan 

Hvöt gekk í Alþýðusamband Íslands um vorið 1931. Mánuðina á undan hafði félagið deilt við 

kaupfélagið á staðnum um kaup og kjör og var ASÍ falið að semja fyrir hönd félagsins.14 Deilan 

átti sér töluvert langan aðdraganda15 en allt frá haustinu 1930 hafði verið tekist á um kaup og kjör 

við skipavinnu og forgöngurétt félagsmanna að þeirri vinnu. Samkomulag hafði náðst um kaup 

en þar sem kaupfélagsstjóri gat ekki sætt sig við önnur skilyrði félagsins var deilan óleyst fram á 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen, bls.119-120. 
10 Gjörðabók Hvatar 1, 20. mars 1927; „Verklýðssamband Norðurlands fær liðsauka”, Verkamaðurinn 9.apríl 1927. 
11 Þór Whitehead, Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921-1934. Sagnfræðirannsóknir – Studia Historica 5. Ritstjóri 
Þórhallur Vilmundarson (Reykjavík 1979), bls.71-73; 79. 
12 Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen, bls. 80-81, 134. 
13 Gjörðabók Hvatar 1, 11. október 1931; 11. September 1932. 
14 Gjörðabók Hvatar 1, 1. júní 1931; Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen, bls. 147-148. 
15 Í bréfi til Einars Olgeirssonar, dagsett 9. nóvember 1930, segir Magnús Þorleifsson að á Hvammstanga sé „nokkur 
ólga undir niðri ... og má ef til vill vænta einhverja tíðinda.“  
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haustið 1931.16 Ekki kemur fram af hverju leitað var til ASÍ frekar en VSN en ekki er erfitt að 

giska á ástæðurnar. ASÍ hafði mun meiri slagkraft, gat beitt Sambandi Íslenskra Samvinnufélaga 

þrýsting sem VSN var ekki í jafn góðri aðstöðu til og ekki er erfitt að ímynda sér að 

kaupfélagsstjórinn Hannes Jónsson, sem einnig var þingmaður fyrir Framsóknarflokkinn, hafi sett 

einhver skilyrði um það hvaða aðila hann væri reiðubúinn að semja við. 

 Samþykkt var að efna til verkfalls um haustið og þegar Brúarfoss kom til Hvammstanga 

að sækja fryst kjöt í byrjun október 1931 hófst Brúarfossdeilan svokallaða. Alþýðusambandið bað 

verkalýðsfélög um land allt að vinna ekki við skipið en Brúarfoss var afgreiddur á Hvammstanga 

af verkfallsbrjótum. Á Siglufirði fékkst skipið ekki afgreitt en á Akureyri var einungis neitað að 

uppskipa vörum til eða frá Hvammstanga en skipið annars afgreitt. 17  Stuttu síðar setti 

Alþýðusambandið afgreiðslubann á öll þau skip sem afgreiddu vörur til og frá staðnum. Samið 

var skömmu eftir það. Öll skilyrði Hvatar voru samþykkt og áleit Hvöt sig réttilega hafa unnið 

stórsigur.18 

 Framkvæmd afgreiðslubannsins varð tilefni harðrar gagnrýni kommúnista á stjórn 

Alþýðusambandsins. Á síðum Verkamannsins var ASÍ gagnrýnt fyrir að hafa ekki leitað til VSN 

heldur einungis til fulltrúa ASÍ á Akureyri, sem hundsað hafi hjálparbeiðnina.19 Sú ákvörðun 

Erlings Friðjónssonar, formanns Verkamannafélags Akureyrar og fulltrúa ASÍ, að bera 

afgreiðslubannsbeiðnina á Brúarfoss ekki undir félagsmenn heldur taka sjálfur einhliða ákvörðun 

um að tilkynna ASÍ að samtökin væru of veik á Akureyri til að framkvæma allsherjar verkbann 

vakti mikla reiði.20 Stefán Hjartarson sagnfræðingur telur í doktorsritgerð sinni að ákvörðun 

Erlings hafi fyrst og fremst verið pólitísk og hafi þjónað þeim tilgangi að grafa undan ítökum 

kommúnista í verkalýðshreyfingunni á Norðurlandi og ég held að það sé óhætt að taka undir það 

með honum.21 Það voru í það minnsta áhrifin af ákvörðun Erlings innan Hvatar. 

 Mikillar óánægju gætti strax innan félagsins með framgöngu einstakra verkalýðsfélaga í 

málinu og á fundi þann 11. október var rætt um „svik félaganna á Akureyri og hásetanna á 

Brúarfossi“.22 Ályktun frá félaginu birtist í Verkamanninum þann 24. nóvember 1931 þar sem lýst 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Sjá eftirfarandi fundargerðir í Gjörðabók Hvatar 1: 19.desember 1930; 9.janúar 1931. Lbs. 15 Nf. Bréfasafn Einars 
Olgeirsson, kassi M-R.	  
17	  „Kaupdeila á Hvammstanga“ og „Deilan á Hvammstanga“, Alþýðublaðið 2. október 1931; „Verkamenn  rísa 
gegn kaupkúguninni á Hvammstanga“, Verklýðsblaðið 6. október 1931; „Hvammstangadeilan“, Alþýðublaðið 7. 
október 1931.	  
18 Samningurinn er birtur í heild sinni í Alþýðublaðinu þann 12. október 1931 og má glögglega sjá að Hvöt  fékk 
þar allar kröfur sínar uppfylltar, enda lýsti félagið því yfir á fundi þann 11. október að það hefði „náð fullum sigri” í 
deilunni. Gjörðabók Hvatar 1, 11. október 1931. 
19 „Kaupdeila á Hvammstanga“, Verkamaðurinn 3. október 1931. 
20 „Svik kratanna“, Verkamaðurinn 10. október 1931. Í Verklýðsblaðinu er framkvæmdaleysi Erlings kallað síðasti 
hlekkurinn í „svikakeðju kratanna“. „Hvammstangadeilunni lokið“, Verklýðsblaðið 13. október 1931. 
21 Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen, bls. 148. 
22 Gjörðabók Hvatar 1, 11. október 1931. 
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er yfir vantrausti á stjórn Verkamannafélags Akureyrar vegna viðbragða Erlings við kalli 

Alþýðusambandsins.23 Þar með tók Hvöt undir þá gagnrýni kommúnista að framkoma Erlings 

Friðjónssonar og „kratanna“ hafi verið verkalýð landsins síst til hagsbóta. Á sama tíma urðu 

ýmsir félagsmenn Hvatar fráhverfir VSN og töldu sambandið hafa „sofið vært“24 á meðan á 

deilunni stóð. Hvöt sagði sig endanlega úr því í mars 1933 eftir talsverðar deilur innan félagsins. 

Félagsmenn voru hins vegar almennt séð hæstánægðir með framgöngu Alþýðusambandsins og 

styrktust bönd þess við ASÍ talsvert hér eftir. 

Átakaárin 

Sé túlkun Stefáns Hjartarsonar rétt, og ég tel að svo sé, þá er ákvörðun Erlings Friðjónssonar gott 

dæmi um þau undirförlu bellibrögð sem beitt var í átökum kommúnista og sósíaldemókrata á 

fjórða áratugnum á kostnað almennra verkamanna. Með stofnun Kommúnistaflokks Íslands árið 

1930 höfðu deilurnar magnast og má segja að næstu ár hafi sósíalistahreyfingin – og þá jafnframt 

verkalýðshreyfingin – á Íslandi verið að fullu klofin í tvennt. Á Siglufirði og Akureyri klofnuðu til 

dæmis félög verkafólks eftir flokkslínum í aðskilin félög og voru þau ýmist rekin úr eða tekin inn í 

Alþýðusambandið eftir pólitískri afstöðu þeirra.25 Stríðandi fylkingar sendu jafnframt fulltrúa sína 

til funda við verkalýðsfélög vítt og breitt um landið þar sem aðalmarkmiðið virðist hafa verið 

ýmist að sverta andstæðinga sína eða snúa félögum á sitt band. Þannig komu fulltrúar frá 

Alþýðusambandinu til Hvammstanga til þess að fá Hvöt til að segja sig úr Verklýðssambandi 

Norðurlands og til að stofna jafnaðarmannafélag hliðhollt Alþýðuflokknum. Fyrir hönd 

Verklýðssambands Norðurlands kom Gunnar Benediktsson til fundar við félagsmenn í svipuðum 

erindagjörðum og jafnframt til að stofna deild Alþjóðjasamhjálpar Verkalýðsins (ASV) á 

Hvammstanga.  

 Þær umræður sem heimsóknir erindreka stríðandi fylkinga vöktu upp á fundum Hvatar 

undirstrika þau áhrif sem framkvæmd vinnustöðvunarinnar á Akureyri hafði á félagsmenn. Í því 

tilfelli varð hið smávaxna félag á Hvammstanga að leiksoppi í pólitísku valdatafli heittrúaðra 

verkalýðsforingja á Akureyri.  

 Erlingur Friðjónsson, sem hafði setið í stjórn Alþýðusambandsins og sat jafnframt á 

Alþingi fyrir Alþýðuflokkinn, hafði verið formaður VSN en stjórnin var að mestu skipuð 

kommúnistum. Um áramótin 1930/1931 hófust miklar deilur milli Erlings og Einars Olgeirssonar 

á síðum Verkamannsins, en þeir höfðu ritstýrt blaðinu í sameiningu fram að því. Lét Erlingur af 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 „Frá Verkamannafél. 'Hvöt'“, Verkamaðurinn 24. nóvember 1931. 
24 Eiríkur Hjartarson tók svo til orða á fundi félagsins í febrúar 1933. Gjörðabók Hvatar 2, 10. febrúar 1933. 
25 Benedikt Sigurðsson, Brauðstrit og barátta. Úr sögu byggðar og verkalýðshreyfingar á Siglufirði I (Siglufjörður 1989), bls.300; 
Tryggvi Emilsson, Baráttan um brauðið, Æviminningar 2. bindi  (Reykjavík 1977), bls.266-267;270f.	  
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störfum bæði sem formaður VSN og sem ábyrgðarmaður og ritstjóri Verkamannsins í kjölfar 

orðaskipta hans og Einars í janúar 1931. Erlingur hóf útgáfu nýs rits jafnaðarmanna auk þess sem 

hann hóf ásamt fleirum að leggja grunn að nýju héraðssambandi á Norðurlandi sem yrði deild 

innan ASÍ. Tilgangur alls þessa var að grafa undan áhrifum Verklýðssambands Norðurlands og 

þar með áhrifum kommúnista innan verkalýðshreyfingarinnar. Erlingur hélt hins vegar 

formennskuembætti í Verkamannafélagi Akureyrar þrátt fyrir að kommúnistar væru ráðandi 

innan félagsins, og gegndi hann því bæði embætti sendifulltrúa ASÍ á Akureyri og formennsku í 

Verkamannafélagi Akureyrar þegar Brúarfossdeilan hófst. Það getur því varla talist langsótt að 

Erlingur hafi upp á sitt einsdæmi ákveðið að nýta ekki styrk Verkamannafélags Akureyrar til 

fullnustu í því skyni að klekja á andstæðingum sínum innan verkalýðshreyfingarinnar á Akureyri 

og vekja upp úlfúð og vantrú á getu VSN, og þar með kommúnista, til að styðja aðildarfélög sín í 

baráttu sinni fyrir bættum kjörum.26 

 Innan Hvatar var deilt um sambandsmál félagsins, þ.e. hvort félagið ætti að halda áfram 

aðild sinni að VSN eða hvort félagið ætti að segja sig úr því og styrkja frekar tengslin við 

Alþýðusambandið, allt frá því Brúarfossdeilunni lauk og þar til félagið sagði sig loks úr VSN í 

mars 1933.27 Af fundargerðarbókum félagsins má bersýnilega sjá að bæði kommúnistar og 

sósíaldemókratar innan félagsins hafa stundað það að smala fylgismönnum sínum á fundi í því 

skyni að fá samþykktar umdeildar tillögur, sem oftar en ekki voru dregnar til baka á næsta fundi 

þegar hin fylkingin hafði smalað sínum stuðningsmönnum á fund. Þannig fengu kommúnistar 

undir forystu Magnúsar Þorleifssonar samþykkta tillögu um að mótmæla opinberlega 

„klofningsstarfsemi krataforingjanna á Akureyri“ og jafnframt brottrekstri þriggja kommúnista úr 

Dagsbrún í mars 1933, og birtust þau mótmæli á síðum Verklýðsblaðsins þann 21. mars sama ár.28 

Viku síðar höfðu hins vegar sósíaldemókratar meirihluta á fundi og samþykktu að draga 

mótmælin opinberlega til baka, enda gæti félagið ekki sent frá sér svo „gífuryrta“ yfirlýsingu.29 

 Fulltrúar stríðandi fylkinga kynntu undir þetta bál með heimsóknum sínum á fundi 

félagsins. Þannig vildi Guðjón B. Baldvinsson, sem heimsótti Hvöt fyrir hönd ASÍ þann 10. 

febrúar 1933 (aðeins tveimur dögum áður en Erlingur Friðjónsson klauf Verkamannafélag 

Akureyrar) fá að vita hvaða gagn félagsmenn teldu af veru sinni í VSN í ljósi þess að félagið hafi 

stuttu áður kosið að halda áfram aðild sinni að sambandinu. Hann lýsti því sem ónýtu sambandi 

sem hafi brugðist skyldu sinni í Brúarfossdeilunni og ítrekaði við fundinn að ASÍ hyggðist stofna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Stefán F. Hjartarson, Kampen om fackföreningsrörelsen, bls. 70, 84, 124-125, 153-156. 
27 Gjörðabók Hvatar 2, 17. apríl 1932; 1. maí 1932; 11. september 1932; 11. janúar 1933. 
28 Gjörðabók Hvatar 2, 19. mars 1933; „Frá Hvammstanga“, Verklýðsblaðið 21. mars 1933. 
29 Gjörðabók Hvatar 2, 24. mars 1933. 



322

Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
	  

7	  
	  

nýtt fjórðungssamband á norðurlandi, líkt og verið hafði á dagskrá frá upphafi árs 1931, og hvatti 

Hvöt til þátttöku í því.30  

 Þegar Gunnar Benediktsson mætti hins vegar á fund félagsins rúmum mánuði síðar var 

hamrað á „klofningsstarfsemi“ Alþýðusambandsins, það væri í vasanum á auðvaldinu og væri að 

„vega aftan að verkalýðnum“ með starfsháttum sínum. Hann ýkti jafnframt styrk kommúnista og 

fullyrti að bylting væri möguleg á hverri stundu. Aðeins „svik“ Héðins Valdimarssonar hefðu 

komið í veg fyrir byltingu þegar „búið var að slá niður lögregluna“ eftir Gúttóslaginn nokkrum 

mánuðum fyrr og verkalýðurinn hafi haft hálstak á yfirstéttinni „sem aldrei hefði þurft að 

sleppa“.31 Slíkar fullyrðingar voru öflugt áróðurstæki á krepputímum þegar bylting virtist ekkert 

ofboðslega fjarlægur draumur og mikil reiði ríkti í garð stjórnvalda og forkólfa atvinnulífsins 

vegna framgöngu þeirra í atvinnumálum. En þær voru líka fyrst og fremst áróður, ætlaður til þess 

að grafa undan trúverðugleika sósíaldemókrata sem raunhæfum málsvörum verkafólks og afla 

kommúnistum fylgis. Í þessu tilviki var tilgangurinn augljós: Að stappa stálinu í stuðningsmenn 

VSN innan félagsins og grafa undan Alþýðusambandinu. 

Takmarkað umfang stjórnmáladeilna 

Í öllum umræðum innan félagsins um sambands- og stjórnmál eru línurnar á milli kommúnista og 

sósíaldemokrata mjög skýrar, en það vekur raunar athygli hversu fáir félagsmenn hafa séð ástæðu 

til að taka þátt í þessum deilum. Á aðalfundi Hvatar haustið 1934 var samþykkt tillaga þar sem 

skorað var á VSN að hætta að „vinna að sundrungu“ innan verkalýðshreyfingarinnar, en það voru 

aðeins fjórtán manns sem greiddu atkvæði um áskorunina og einungis 6 manns sáu ástæðu til að 

tjá sig um málið. Þó voru félagsmenn tæplega hundrað talsins um þetta leyti og hljóta meirihluti 

þeirra að hafa verið mættir til að aðalfundarstörf teldust gild. 32  Líklega kærðu stór hluti 

félagsmanna sig kollótta um þetta stöðuga rifrildi og einblíndu heldur á þau mál er snertu félagið 

og kjaramál í héraðinu á beinan hátt enda er talað um í fundargerð þann 11. október 1931, í lok 

Brúarfossdeilunnar, að flestir félagsmenn telji að „æskilegt væri að halda félaginu utan við 

stjórnmál“.33 

 Raunar heyrðu umræður um sambands- og stjórnmál til undantekninga á fundum 

félagsins. Á árunum 1930 – 1934 voru það helst þrjú mál sem hæst voru á baugi innan félagsins: 

bygging Verklýðshúss á Hvammstanga, vegavinnumál innan héraðsins og sífelldar breytingar á 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Gjörðabók Hvatar 2, 10. febrúar 1933. 
31 Gjörðabók Hvatar 2, 19. mars 1933. 
32 Gjörðabók Hvatar 2, 8. nóvember 1934. Í lok ársins 1934 voru félagar þó orðnir tæplega hundrað talsins og 
þarsem umræddur fundur var aðalfundur hlýtur stór hluti félagsmanna að hafa verið mættir til að stjórnarkjör og 
önnur aðalfundarstörf teldust gildandi. 
33 Gjörðabók Hvatar 1, 11. október 1931. 
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lögum félagsins. Bygging verklýðshúss var borðliggjandi mál og naut stuðnings flestra 

félagsmanna þvert á flokkslínur en hinar sífelldu lagabreytingar komu til af ýmsum ástæðum. Að 

einhverju leyti spiluðu ólíkar pólitískar áherslur kommúnista og sósíaldemókrata þar hlutverk, en 

þó er ekki hægt að skella skuldinni með öllu á pólitískar deilur. Þannig var til dæmis kosið þvert á 

flokkslínur í spurningum um rétt sjálfstæðra atvinnurekenda til að ganga í félagið. 

Vegavinnumálið er einnig um margt athyglisvert því þar reyndust línurnar á milli deiluaðila mjög 

óljósar. Þar kemur skýrt fram hversu grunnt deilur um sambandsmál og pólitík ristu þegar kom 

að raunverulegum velferðarmálum félagsmanna. 

 Mikið misræmi var á kaupi við vegavinnuna milli sýslna, en vinnan var atvinnubótavinna á 

vegum hins opinbera, og var það baráttumál hjá ASÍ að samræma kaupið sem og að tryggja 

forgangsrétt félagsbundinna verkamanna til vinnunnar.34 Innan Hvatar gekk þrálátur orðrómur 

var um að félagsmenn yrðu sniðgengnir þegar kæmi að ráðningu í hreppnum.35 Forystumenn 

beggja fylkinga innan Hvatar deildu ítrekað um útfærslur á ýmsum smáatriðum er vörðuðu 

vegavinnumálin, þ.á m. kauptaxtann,36 en þegar til kastana kom voru flestir sammála um efnisleg 

atriði baráttunnar og þegar kom að atkvæðagreiðslu var kosið þvert á pólitískar línur. Þannig kusu 

þann 29. maí 1934 helstu forvígismenn beggja fylkinga með tillögu þess efnis að stöðva alla 

vegavinnu í sýslunni og hvetja Alþýðusambandið til að gera slíkt hið sama.37 Tillagan var hins 

vegar felld af almennum félagsmönnum, sem lögðu ekki í það að eiga á hættu að missa vinnuna, 

fengju þeir hana á annað borð. Vegavinnumálið er þannig lýsandi dæmi þess að þegar kom að 

raunverulegum hagsmunamálum félagsmanna var lítið mál fyrir stríðandi fylkingar að slíðra 

sverðin og sameinast um sameiginleg markmið, en jafnframt að þriðji áhrifaaðilinn í þessum 

efnum voru almennir félagsmenn, sem ekki deildu hinni áköfu pólitísku sannfæringu 

forsvarsmannanna. Þeir gátu haft afgerandi áhrif á útkomu mála og settu því hinar stríðandi 

pólitísku fylkingar í þá stöðu að þurfa ávallt að sannfæra hinn almenna félagsmann um ágæti 

afstöðu sinnar. 

 

Niðurlag 

Með því að þrengja sjónarsviðið í rannsóknum á íslenskri verkalýðssögu má draga fram 

blæbrigðaríkari mynd af þeirri sögu, mynd sem vissulega endurspeglar hinar breiðu pensilstrokur 

yfirlitssögunnar en veitir meiri dýpt og meiri tilfinningu fyrir þeim ólíku einstaklingum og þeim 

ólíku félögum sem mynduðu grasrót íslenskrar verkalýðshreyfingar. Fámenn og „ómerkileg“ félög 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Svanur Kristjánsson, Íslensk verkalýðshreyfing 1920-1930. Íslensk þjóðfélagsfræði 2. Ritstjóri Ólafur Ragnar Grímsson 
(Reykjavík 1976 [2.útg.]), bls.26-27. Sjá einnig Gjörðabækur Hvatar 2 og 3, ýmsar fundargerðir. 
35 Sjá Gjörðabækur Hvatar 2 og 3, 15. nóvember 1931; 21. mars 1932; 28. janúar 1934. 
36 Sjá t.d. Gjörðabók Hvatar 2, 1. maí 1932. 
37 Gjörðabók Hvatar 3, 29. maí 1934.	  
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á borð við Hvöt á Hvammstanga fóru ekki varhluta af þeim átökum sem skuku stoðir 

hreyfingarinnar, urðu jafnvel peð í pólitísku valdatafli leiðtoga hennar, en á sama tíma virðist það 

ekki hafa verið mikið mál að leggja pólitískar innbyrðisdeilur til hliðar þegar kom að 

raunverulegum hagsmunamálum félagsmanna. Þannig kom það t.d. aldrei til greina að kljúfa 

félagið eða reka „óþekka“ menn úr því. Það var ekki bara smæð félagsins sem gerði það að 

verkum, heldur skiptu einstaklingarnir sem fóru fyrir ólíkum fylkingum og skapgerð þeirra 

töluverðu máli. Af gjörðabókum má t.d. sjá Eirík Hjartarson leggja fram hverja 

málamiðlunartillöguna á fætur annarri þegar skiptar skoðanir Magnúsar Þorleifssonar og Sigurðar 

Gíslasonar komu í veg fyrir niðurstöðu í brýnum málum. Þá var pólitík og sambandsmál aldrei 

annað en partur af þeim málefnum sem félagið hafði á sinni könnu og auðvelt reyndist að leggja 

ágreining til hliðar þegar byggja þurfti samkomuhús fyrir félagið eða þegar standa þurfti vörð um 

hagsmuni félagsmanna gagnvart sveitarfélaginu eða atvinnurekendum á staðnum. Reyndar má 

segja að þrátt fyrir mikilvæga aðstoð „heildarsamtaka verkalýðsins“ í ýmsum mikilsverðum 

málum þá hafi pólitísk afskipti slíkra samtaka á stundum staðið velferð félagsins fyrir þrifum. 

Jafnvel má fullyrða að félög eins og Hvöt hafi ekki lifað af erfið upphafsár sín eingöngu vegna 

stuðnings heildarsamtaka verkalýðsins heldur á köflum þrátt fyrir slíkan stuðning, með þeim þunga 

pólitíska bagga sem óhjákvæmilega fylgdi slíkum stuðningi. 

Greinin er óritrýnd.
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Það gefur enginn mér kredit . Sigfús B. Benedictsson og vestur-íslensk 

sagnaritun. 
Vilhelm Vilhelmsson 

 

 

Árið 1945 skrifaði Sigfús Benedict Benedictsson bréf til vinkonu sinnar sem tengdist stjórn 

tímaritsins The Icelandic Canadian, til að kvarta undan því að fá ekki birta athugasemd hans við 

grein sr. Alberts Kristjánssonar únitaraprests um Margréti J. Benedictsson, fyrrum eiginkonu 

Sigfúsar, og framlag hennar til kvenréttindamála í Kanada. Í greininni er Sigfús einungis nefndur 

sem eiginmaður sem setti byrðar eiginkonu og móður á Margréti og gefið í skyn að þær byrðar 

hafi íþyngt henni sem baráttukonu og hugsuði.1 

. Hann taldi blaðið gera sér óleik með því að neita að birta 

athugasemd sína og sagði engan vilja gefa sér kredit fyrir að hafa talað máli ástar og mannúðar alla 

sína tíð.2 

Sigfús og Margrét höfðu sett á fót kvenréttindablaðið Freyju árið 1898, fyrsta og eina 

kvenréttindablað Kanada á þessum árum. Þau skildu árið 1905 en héldu áfram samvinnunni við 

útgáfu blaðsins fram að lokum þess árið 1910. Þau tilheyrðu fámennum og sundurleitum en 

jafnframt áberandi hópi pólitískra róttæklinga meðal Íslendinga í Vesturheimi, sem andæfðu bæði 

félagslegu og pólitísku fyrirkomulagi kanadísks samfélags og ríkjandi sjónarmiðum meðal 

samlanda sinna þar.3 Þær samfélagshugmyndir sem þau báru á borð í tímaritum eins og Dagskrá 

II, Baldri, Freyju og Tuttugustu öldinni ollu hneykslan, deilum og misklíð í samfélagi Vestur-

Íslendinga. Þessar persónur eiga það jafnframt sammerkt að hafa ýmist verið hvítþvegnar af 

róttækari skoðunum sínum eða gerðar hornreka í vestur-íslenskri sagnritun sem dregið hefur úr 

slíkri misklíð, m.a. í því skyni að ýkja samheldni og þjóðrækni Íslendinga í Vesturheimi.  

Tilgangur þessarar greinar er að gagnrýna hina hvítþvegnu sagnritun um íslenska 

vesturfara með því að rekja hlutskipti Sigfúsar innan hennar. Fyrir því liggja tvær megin ástæður. Í 

fyrsta lagi er það lýsandi fyrir þá gerð sagnritunar að nafn Sigfúsar er nánast hvergi að finna í 

sagnritun um Vestur-Íslendinga þrátt fyrir að hann hafi verið áberandi í öllu menningarlífi 

                                                                                                                          
1 A.E.K. , The Icelandic Canadian 3:2 (1944), bls. 16 17. 
2 Mss Isl 2 Hólmfríður Daníelson papers. Box 3 folder 5. Sigfús B. Benedictsson til Hólmfríðar Daníelson, 3. apríl 
1945 og 28. september 1946. 
3 Sjá: Lbs-Hbs. t skal frjálst, allt skal jafnt . Um hugmyndaheim og félagsskap róttæklinga 
meðal Íslendinga í Vesturheimi 1890 1911. MA-ritgerð í sagnfræði frá Háskóla Íslands 2011. Endurbætt en töluvert 
stytt útgáfa er: Vilhelm Vilhelmsson,  

Saga L:2 (2012), bls. 34 69. 
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Íslendinga í Winnipeg fyrstu tvo áratugi tuttugustu aldar og látið eftir sig mikið magn prentaðra 

heimilda. Í öðru lagi þá varð Sigfús snemma meðvitaður um það hvernig fyrirmenni vestur-

íslensks samfélags hyggðust skrifa sögu þess og gagnrýndi það opinberlega. Hann gerði sjálfur 

tilraunir til að rétta hlut sinn í opinberri sagnritun en með því tók hann ósjálfrátt þátt í því að 

hvítþvo eigin sögu. Tilraunir hans til að fá nafn sitt ritað á bækur sögunnar veita þannig óvenju 

góða innsýn í þá togstreitu sem ávallt ríkir um sagnritun og þau völd sem felast í sköpun og 

miðlun sögulegrar þekkingar. 

Helstu einkenni sagnritunar um Vestur-Íslendinga 

Áður en við beinum sjónum að Sigfúsi er vert að renna í fljótu bragði yfir vestur-íslenska 

sagnritunarsögu og þær áherslur sem þar var lengi helst að finna. Segja má að upphaf hennar megi 

rekja til útgáfu Almanaks Ólafs S. Thorgeirssonar sem hóf göngu sína árið 1895, en í því birtust 

reglul . 4  Þar er tónninn sleginn fyrir þær áherslur sem lengi 

einkenndu sagnritun um Vestur-Íslendinga, þar sem þjóðernisrómantískum dýrðarljóma er 

varpað á hetjur og frumkvöðla frumbýlingsáranna sem með eljusemi, dugnaði og drengskap 

sigruðust á erfiðleikum fyrstu áranna til að verða velmegandi borgarar og fyrirmenni. Þeir hefðu 

með öðrum orðum verið fyrirmyndarinnflytjendur. 

 Þess háttar áherslur voru ríkjandi í kanadískri innflytjendasögu framan af tuttugustu öld, 

gjarnan er um að ræða börn og barnabörn innflytjenda að rita lofgjörðir um forfeður sína.5 Í 

samhengi íslenskra innflytjenda vestanhafs er efnisleg áhersla slíkra verka á þá sem þóttu skara 

fram úr í samfélagi Íslendinga vestanhafs  stjórnmálamenn, lækna, góðbændur, presta og skáld 

auk þeirra sem náðu langt í viðskiptalífinu. Líf og starf íslenskra innflytjenda er málað með 

björtustu litum sem sómasamlegt, siðsamlegt og öðrum innflytjendum til fyrirmyndar og 

eftirbreytni. Þá er trúrækni Vestur-Íslendinga upphafin sem og fórnfýsi þeirra og ættjarðarást 

 fyrri heimsstyrjöld. Það er með öðrum orðum sögð saga þeirra 

Vestur-Íslendinga sem samþykktu félagslegt fyrirkomulag samfélagsins og löguðu sig að því án 

þess að fórna þjóðernislegum sérkennum sínum. 

 Ýkt en lýsandi yfirlitsrit Walters J. Líndal, The 

Icelanders in Canada frá árinu 1967. Þar tíundar hann yfirburðaeðli hins íslenska kynstofns og veltir 

                                                                                                                          
4 -íslenskri sagnritun í 

Sjá t.d. Walter J. Lindal, The Icelanders in Canada. Canada Ethnica II (Winnipeg 1967). 
5 
Canada . Gerald Friesen, River Road. Essays on Manitoba and Prairie History (Winnipeg 1996), bls. 185.  
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Íslandi öldum saman og s . 6 
7 (e. cultural aristocracy) sem 

beri einstaka hæfileika til að gegna leiðtogahlutverkum. Máli hans til stuðnings inniheldur bókin 

ítarlegar frásagnir af velgengni Íslendinga vestanhafs í íþróttum, menntum, innan stjórnkerfisins 

og í viðskiptum, gjarnan í samanburði við innflytjendur af öðrum þjóðernum. Önnur yfirlitsrit 

um Vestur-Íslendinga taka svipaðan pól í hæðina. Áhersla er lögð 

hafi falist í einstöku framlagi til eigin samfélagshóps eða hafa haft mikil áhrif á landsvísu eða á 
8 -Íslendinga 

þar sem því er lýst hvernig lu hinnar íslenskrar 

arfleifðar .9  

Hugmyndir, líf og störf Íslendinga í Vesturheimi sem ekki rímuðu við þessa mynd voru 

lengi vel hunsuð eða lítið gert úr þeim. Sem dæmi má nefna þá þöggun um kynferðislegt samneyti 

Íslendinga og frumbyggja við Winnipeg-vatn sem Helga Ögmundardóttir mannfræðingur hefur 

bent á í meistaraprófsritgerð sinni eða þá algjöru þögn sem lengi ríkti um stórmerkilega ævi 

Ólafar Sölvadóttur, sem brá sér í gervi eskimóa og varð víðfræg sem fyrirlesari um menningu 

inúíta, byggða á eigin lygasögu um uppruna sinn.10 Þá hefur pólitískt starf Vestur-Íslendinga sem 

lýsa má sem róttæku grasrótarstarfi ýmist verið hvítþvegið af umdeildri róttækni þess eða gert 

hornreka í sagnrituninni. Það heyrir t.d. til undantekninga að vísað sé í útgefin tímarit pólitískra 

róttæklinga í yfirlitsritum yfir sögu íslenskra vesturfara. Jafnvel samkomustaðir Íslendinga í 

Winnipeg á fyrri hluta 20. aldar  staðir eins og kaffihúsið Wevel Café eða billjarðstofa Hjálmars 

Gíslasonar  hafa verið skrifaðir burt úr sögunni þar sem það félags- eða menningarlíf sem þar 

fór fram rímaði illa við þessa tilbúnu ímynd hins vestur-íslenska fyrirmyndarinnflytjanda.11 

Helstu sporgöngumenn sagnritunar um Vestur-Íslendinga var Þjóðræknisfélag Íslendinga 

í Vesturheimi sem stofnað var árið 1919, en félagið stóð m.a. að baki útgáfu hins fimm binda 

                                                                                                                          
6 Walter J. Líndal, The Icelanders in Canada
Iceland ... and be carried over to Canada in such full measure . 
7 Sama heimild, bls. 99. 
8 Thorstina Walters, Modern Sagas. The Story of the Icelanders in North America (Fargo 1953), bls. 141. hose 
achievements indicate special contributions either to their own particular group or the wider field of national and 
international interest . 
9 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland. Örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum (Reykjavík 1997) og Annað Ísland. Gullöld 
Vestur-Íslendinga í máli og myndum (Reykjavík 1998);; Jonas Thor, Icelanders in North America. The First Settlers (Winnipeg 
2002), bls. 5. he dedication of the pioneers ensured the transplantation of Icelandic heritage . 
10 Lbs-Hbs. Helga Ögmundardóttir, Ímyndir, sjálfsmyndir og vald í samskiptum Indíána og Íslendinga í Vesturheimi 
1875 1930. MA-ritgerð í mannfræði frá Háskóla Íslands 2002, bls. 97 99;; Inga Dóra Björnsdóttir, Ólöf eskimói. 
Ævisaga íslensks dvergs í Vesturheimi (Reykjavík 2004). 
11 Um pólitíska róttæklinga og störf þeirra, sjá: Lbs-Hbs. t skal frjálst, allt skal jafnt . Fyrir 
umfjöllun um samkomustaði og menningarlíf Íslendinga í Winnipeg, sjá: Andrea McIntosh, In plain sight. The 
development of western Icelandic ethnicity and class division 1910 1920. Doktorsritgerð í mannfræði frá University 
of Manitoba 2004. 
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grundvallarrits Saga Íslendinga í Vesturheimi.12 

fremsta megni að því að Íslendingar megi verða sem beztir borgarar í hérlendu [þ.e. kanadísku] 

a og læra að þekkja sjálfan sig .13 Að 

þekkja eigið þjóðerni og leggja rækt við það var þannig talin forsenda þess að geta með góðu 

samlagast kanadísku samfélagi.  

Í því skyni birtust í Tímariti Þjóðræknisfélagsins sögulegar greinar um íslenskt þjóðerni og 

ekki síst um viðhald þess í Vesturheimi. Þar var skautað fram hjá hvers kyns ágreiningi eða 

misskiptingu í þeim tilgangi að sýna fram á samheldni Íslendinga vestanhafs og yfirburði þeirra 

meðal innflytjenda. 14  Þannig var spilað inn á almenna ímynd Íslendinga í Kanada sem 

fyrirmyndarinnflytjendur, sem hvorki kvörtuðu né gagnrýndu en lögðu sitt af mörkum til 

samfélagsins með dugnaði og undirgefni við ráðandi samfélagsmynstur. Á sama tíma var 

þjóðernisleg samheldni ýkt og undirstrikuð til þess að þjappa Íslendingum saman í hinni 

fjölþjóðlegu deiglu kanadísks samfélags. Snilld þessarar sagnritunar fólst í því að gera bæði 

íslenskri þjóðernishyggju og angló-kanadískri samlögunarkröfu til geðs. Slíkt var hins vegar ekki 

mögulegt án þess að útskúfa eða jaðarsetja þá hegðun og þau sjónarmið sem ekki samrýmdust 

þessum tvíþættu markmiðum Þjóðræknisfélagsins. Það gefur augaleið að pólitísk róttækni og 

önnur viðhorf og athafnir sem stungu í stúf við þessa ímynd urðu að lúta í lægra haldi í þess 

konar sagnritun.15 

Ritun innflytjendasögu Kanada tók miklum breytingum á 7. áratug síðustu aldar með 

aukinni áherslu á fjölbreytni og víðara sögulegt samhengi. Talað var um hið kanadíska mósaík 

sem samanstæði af ólíkum þjóðernishópum sem allir mótuðu kanadískt samfélag og farið var að 

beina sjónum að innri togstreitu og átökum meðal þjóðarbrota í stað filiópíetískrar lofgjörðar um 

forfeðurna. Með áhrifum póstmódernismans og eftirlendufræða (e. postcolonial studies) á síðustu 

tveimur áratugum hafa áherslur innflytjendasögunnar þróast enn frekar í þá átt.16  

Sú þróun innflytjendasögunnar fór þar til nýlega nær alfarið framhjá sagnriturum sögu 

Vestur-Íslendinga, en á síðasta áratug eða svo hefur verið talsverð gróska í rannsóknum á þeim 

                                                                                                                          
12 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson og Tryggvi J. Oleson, Saga Íslendinga í Vesturheimi I V (Winnipeg og Reykjavík 1940
1953). 
13 , Tímarit Þjóðræknisfélags Íslendinga 1 (1919), bls. 5 6. 
14 Sjá t.d. framhaldsgrein séra Rögnvalds Péturssonar sem hefst í fyrsta árgangi og heldur áfram næstu árganga á eftir. 
Fyrsta innleggið er: sturheimi , Tímarit Þjóðræknisfélags 
Íslendinga 1 (1919), bls. 98 127. 
15 tan Winnipeg. 1: The Icelanders , 
Manitoba Free Press 16. nóvember 1912;; Daniel McIvor, Work and the Working Men of Winnipeg. MA-ritgerð í 
óþekktu fagi frá University of Manitoba 1908, bls. 7;; James Woodsworth, Strangers Within Our Gates or Coming 
Canadians (Toronto 1972 [1909], bls. 77 80. Sjá jafnframt greiningu Andreu McIntosh á hugmyndafræði 
Þjóðræknisfélagsins: Andrea McIntosh, In plain sight, bls. 341 362. 
16 ics, Pluralists, Postmodernists , bls. 183 196. 
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vettvangi og ýmsar þjóðernisrómantískar goðsagnir gagnrýndar og afbyggðar.17 Það má í raun 

segja að á síðasta áratug eða svo hafi átt sér stað eins -

sem þjóðernisrómantíkin sem áður var ríkjandi víkur fyrir öðrum rannsóknaráherslum og nýjum 

sjónarhornum, sem eru mun betur til þess fallin að skýra og greina frá hinum ýmsu blæbrigðum í 

sögu íslenskra innflytjenda í Vesturheimi, sögu sem ekki var jafn slétt og felld og sagnritun um 

Vestur-Íslendinga hefur lengi haldið fram. 

Sigfús og sagnritunin 

Víkjum nú aftur að Sigfúsi. Hann hafði flutt vestur árið 1888, þá 23 ára gamall. Hann settist að í 

Winnipeg og hóf snemma að tala þar opinberlega fyrir róttækum framfaramálum. Hann var 

jafnframt einn af stofnendum Hins fyrsta íslenzka únitarasafnaðar í Winnipeg árið 1891, en var 

sjálfur yfirlýstur trúleysingi. Þar kynntist hann Margréti og giftust þau árið 1893. Eftir að hafa 

baslað í nokkur ár við búskap á Hecla Island á Winnipeg-vatni fluttust þau til Selkirk og hófu þar 

útgáfu Freyju árið 1898. Auk þess gaf Sigfús einnig út blöðin Selkirking (1900 1901), Tuttugustu 

öldina (1909 1911), Frey (1924 1925) og árlegt almanak á árunum 1900 1905 sem hann kallaði 

Maple Leaf Almanak.18 

 Þó ekki mætti ætla það af síðari tíma sagnritun var Freyja ákaflega umdeilt rit enda mjög 

róttækt. Auk þess að berjast fyrir kosningarétti kvenna var á síðum Freyju talað gegn hjónabandi 

og fyrir frjálsum ástum, fyrir takmörkun barneigna, birtar frjálslyndar sögur um samskipti 

kynjanna sem ollu hneykslan með léttúð sinni, lýst yfir stuðningi við sósíalista og anarkista og 

kúgun auðvalds á verkalýð fordæmd og jafnvel hvatt til byltingar. Sigfús og Margrét voru bæði í 

reglulegu sambandi við ameríska anarkista, fríþenkjara og róttæka kvenfrelsissinna sem kenndu 

sig við frjálsar ástir og birtu reglulega í Freyju þýðingar úr blöðum þeirra.19 

 Viðbrögð samfélags Vestur-Íslendinga við efni blaðsins voru eftir því. Freyja var kölluð 

-

                                                                                                                          
17Sjá t.d. Ryan Eyford, Icelandic Migrations to Canada 1872 1875. New Perspectives on , 
MA-ritgerð í sagnfræði frá Carleton University 2003;; Ryan C. Eyford, An Experiment in Immigrant Colonization. 
Canada and the Icelandic Reserve, 1875 1897. Doktorsritgerð í sagnfræði frá University of Manitoba 2010;; Lbs-Hbs. 
Ólafur Arnar Sveinsson, Sjálfstæði Nýja-Íslands. Sjálfstæðishugsun íslenskra innflytjenda í Ameríku á 19. öld. MA-
ritgerð í sagnfræði frá Háskóla Íslands 2011;; Lbs-Hbs. Steinþór Heiðarsson, Í sláturpotti umheimsins. Helstu hvatar 
og hindranir í aðlögun íslenskra innflytjenda að kanadísku samfélagi, MA-ritgerð í sagnfræði frá Háskóla Íslands 2004;; 

-Aboriginal interactions in the 
Manitoba Interlake , Journal of Canadian Studies 36:2 (2001);; Lbs-Hbs. Helga Ögmundardóttir, Ímyndir, sjálfsmyndir og 
vald;; Inga Dóra Björnsdóttir, Ólöf eskimói;; Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar. Bréf og greinar. Úlfar Bragason safnaði og 
bjó til prentunar (Reykjavík 2005). Þetta er þó engan veginn tæmandi listi. 
18 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870 1914 (Reykjavík , Heimskringla 20. febrúar 
1890, bls. 4;; V. Emil Gudmundsson, The Icelandic Unitarian Connection. Beginnings of Icelandic Unitarianism in North 
America 1885 1900 (Winnipeg 1984), bls. 97 102;; Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski femínistinn. Þættir úr baráttusögu 
Margrétar J. Benedictsson (Reykjavík 2007), bls. 79. 
19 Sjá: Lbs-Hbs. t skal frjálst, allt skal jafnt , bls. 35 52. 
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20 

uslakista 

.21 Freyja 

karlmenn með því allra argasta, sem hægt er að finna í sögunni .22  

 Sigfús var sjálfur afar umdeildur. Hann var yfirlýstur anarkisti og guðleysingi og var 

óvæginn í háðskri gagnrýni sinni á menn og málefni.23 Auk þeirra tímarita sem hann gaf út hélt 

hann reglulega fyrirlestra um anarkisma og kvenfrelsi og hann skrifaði mikið í hin ýmsu blöð 

Vestur-Íslendinga. Afdráttarlaus skrif hans sköpuðu honum ýmsa hatramma andstæðinga. Ólafi 

Torfasyni í Selkirk hefur t.d. verið sérstaklega í nöp við Sigfús og sagði hann stunda það að pynta 

að hafa stofnað í Selkirk, en fyrir slíku félagi finnast reyndar 

engar heimildir.24 Ritstjóri Heimskringlu 

við Sigfús sem vísvitandi bæru á borð blekkingar um anarkistastefnuna sem í raun væ

eitur í mannfélaginu .25 Jafnvel í ritdómum um ljóðabók hans Ljóðmæli sem kom út árið 1905 og 

var lýst sem prentað hefir verið á voru máli , fékk Sigfús að 

a lífsskoðana og rúð dómgreind 

hans því jafnvægi, sem ætíð einkennir heilbrigða vitsmuni manna .26  

 Sigfús var þó ekki bara umdeildur heldur var hann einnig áberandi og virkur þátttakandi í 

menningarlífi og þjóðmálaumræðu Íslendinga í Manitoba og hann var viðriðinn flestan þann 

félagsskap sem Íslendingar í Winnipeg stóðu að við upphaf 20. aldar. Auk eigin blaðaútgáfu 

skrifaði hann mikið í önnur blöð Íslendinga vestanhafs. Hann var virkur í starfi 

Menningarfélagsins svokallaða, sem starfaði innan vébanda únitarasafnaðarins, og hélt þar 

fyrirlestra auk þess sem hann tók þátt í stofnun og stjórnun safnaðarins sjálfs. Hann var einn af 

stofnendum Hagyrðingafélagsins og voru fundir þess gjarnan haldnir á heimili hans og svo mætti 

áfram telja.27 Hugsanlega var það vegna þess hversu virkur hann var í félagslífi Vestur-Íslendinga 

og hversu óragur hann var við að koma gagnrýnum skoðunum sínum á framfæri sem áhrifamiklir 

pólitískir andstæðingar hans sáu ástæðu til að níða hann og verk hans með slíkum hætti á 

opinberum vettvangi. 

                                                                                                                          
20 Málrún , Heimskringla 3. nóvember 1904, bls. 3. 
21 Lárus Guðmu , Heimskringla 18. maí 1905, bls. 2 3. 
22 , Heimskringla 6. apríl 1905, bls. 1. 
23 lfssonar frá S.B. Benediktssyni , Baldur 6. apríl 1903, bls. 1.  
24 , Heimskringla 7. júlí 1904, bls. 3 og 28. júlí 1904, bls. 3.  
25 , Heimskringla 31. mars 1904, bls. 2 
26 , Heimskringla 19. október 1905, bls. 2. 
27 Sjá: Lbs-Hbs. t skal frjálst, allt skal jafnt , bls. 53 69. 
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þess að hann hafi verið álitinn möguleg fyrirmynd annarra og þar með sem ógn við ríkjandi 

ástand.28 

Sagan hefur ekki leikið þau hjón á sama hátt. Margrét varð snemma viðurkennd sem 

frumkvöðull kvenréttinda vestanhafs og um hana hafa verið skrifaðar margar fræðigreinar auk 

einnar ævisögu.29 Í sagnrituninni er henni ja , frumkvöðli á undan 

samtíð sinni, merkustu persónum meðal íslenskra frumkvöðla í Norður-

o.s.frv.30 Hún hefur að sama skapi verið að mestu hvítþvegin af þeirri umdeildu róttækni sem 

einkenndi hugmyndir hennar og skrif. Daðurs hennar við anarkisma og verkalýðsbaráttu er hvergi 

getið og þar til nýlega var iðulega dregið úr gagnrýni hennar á hjónabönd, kynferðislega kúgun og 

baráttu fyrir bættri löggjöf um hjónaskilnað. Þess í stað hefur barátta hennar fyrir kosningarétti 

kvenna verið hafin á stall, enda hefur sú hlið kvenréttindabaráttunnar hlotið almenna 

viðurkenningu í seinni tíð og hvaða íhaldsfauskur sem er reiðubúinn að skreyta sig þeirri 

skrautfjöður.31 Þannig var Margrét löguð að sagnritun fyrirmyndarinnflytjandans, þeirri sagnritun 

sem lengi einkenndi vestur-íslenska sagnritun, og jákvæðu ljósi þar með varpað á hlut hins 

almenna Vestur-Íslendings í kvenréttindamálum vestanhafs, jafnvel ýjað að framsæknum 

yfirburðum Íslendinga hvað það varðar.32 

Sigfúsi  þegar hann er á annað borð nefndur  lúr[um] í 

rithætti og skáldskap , hann hafi v , 

aus . 33  Sú lyndiseinkunn er kannski í sjálfu sér ekki röng en fjarvera hans í 

sagnrituninni vekur engu að síður furðu. Um hann hefur ekkert verið skrifað utan þess sem um 

hann er getið í skrifum um Margréti auk þess sem nafn hans og blaðaútgáfa eru nefnd í 

                                                                                                                          
28 flestu illu: S. B. Benedictsson , Heimskringla 5. október 1905, bls. 3. 
29 Catherine L. Cleverdon, The Woman Suffrage Movement in Canada. The Social History of Canada 18, ritstj. Michael 
Bliss (Toronto 1974 [2. útg.]);; Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn;; 
jafnrétti. Margrét J. Benedictsson og Freyja , Skírnir 175 (2001), bls. 119

ity , The Icelandic Canadian 52:3 (1994), bls. 117
Icelandic Connection. Freyja and the Manitoba Woman Suffrage Movement , Canadian Woman Studies 7:4 (1986), bls. 
25 1956) . Úr ævi og starfi íslenskra 
kvenna 3. Bindi (Reykjavík 1986), bls. 206  Manitoba Pioneer Women. A Legacy of 
Servant-Leadership , Manitoba History 53 (2006), bls. 11 21;; Evelyne R. Holenski, Margrjet Jónsdóttir Benedictsson. 
Created Equal  Our Fair Share, Óútgefið rannsóknarverkefni við University of Manitoba, Winnipeg, 1980. 
30 Saga Íslendinga í Vesturheimi 

quality , bls. 126;; A. , bls. 16. Bein tilvitnun er úr síðastnefndri grein og er 
ne of the outstanding personalities among Icelandic pioneers in North America . 

31 
sér hárið, verður foringi kvenréttindamálsins í Canada , Heimskringla, 21. febrúar 1951, bls. 4. Frá því á níunda áratug 
síðustu aldar hefur róttækni Margrétar verið gert hærra undir höfði en ávallt hefur verið einblínt á kvenfrelsismálefni í 
Freyju argret Benedictsson, Freyja and the struggle for 

. 
32 Sjá t.d. Wilhelm Kristjanson, The Icelandic People in Manitoba. A Manitoba Saga (Winnipeg 1965), bls. 371 375;; Jonas 
Thor, Icelanders in North America, bls. 260 261. 
33 Saga Íslendinga í Vesturheimi V, bls. 456;; Björn Jónsson, Fyrsti vestur-íslenski feministinn, bls. 145;; Ein
upphafi aldar. Frásögn frá baráttublöðum íslenzkra sósíalista í Vesturheimi á fyrsta áratug aldarinnar , Réttur 52:4 
(1969), bls. 168. 
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framhjáhlaupi í eldri yfirlitsritum um sögu Vestur-Íslendinga.34 Hlutskipti Sigfúsar er því býsna 

rýrt í sagnrituninni miðað við hversu áberandi hann var í félagslífi Íslendinga í Winnipeg og ekki 

síður það magn prentaðra heimilda sem eftir hann liggur. Af hverju ætli Sigfús hafi verið skrifaður 

með fyrrgreindum hætti út úr sögu Vestur-Íslendinga á meðan Margrét hefur hlotið hvítþveginn 

heiðursess meðal þeirra? Skýringa þess ber að leita í þeirri ímynd íslenska innflytjandans sem 

vestur-íslenskri sagnritun var ætlað að varpa fram og ólíku framlagi þeirra til þeirrar ímyndar. 

 Eftir að baráttan fyrir kosningarétti kvenna öðlaðist samfélagslega viðurkenningu varð 

barátta Margrétar að gagnlegu dæmi um framsækni Íslendinga í Vesturheimi, um mikilvægt 

framlag þeirra til kanadísks samfélags. Samstarf hennar við kanadísk kvenréttindasamtök varð 

tákn um velheppnaða aðlögun Íslendinga að kanadísku samfélagi og sönnun þess að Íslendingar 

stæðu innfæddum jafnfætis, ef ekki framar, að manngæðum. Það var því upphafning fyrir Vestur-

Íslendinga almennt að tengja sig við Margréti og baráttu hennar, enda leitaðist Margrét sjálf eftir 

því í seinni árgöngum blaðsins að tengja baráttu sína við orðspor Vestur-Íslendinga almennt.35 Þá 

hjálpaði til að Margrét hætti að mestu afskiptum sínum af samfélagsmálum eftir að Freyja lagði 

upp laupana um 1910. Nafn Margrétar var því ekki lengur með sama hætti hægt að tengja við 

umdeild og gagnrýnin sjónarmið um það leyti þegar mótun vestur-íslenskrar söguskoðunar hófst 

af fullri alvöru eftir stofnun Þjóðræknisfélagsins. 

 Sigfús hélt hins vegar áfram andófi sínu innan samfélags Íslendinga í Winnipeg og beindi 

spjótum sínum að helstu fyrirmennum þess og hugmyndum þeirra um hlutverk og stöðu 

Íslendingsins vestanhafs. Í blöðum og bæklingum sem hann gaf út á þriðja og fjórða áratug 

tuttugustu aldar gagnrýndi hann Þjóðræknisfélagið fyrir stefnu þess sem hann taldi vera 

afturhaldssama þjóðrembu. Hann fordæmdi sameiningu Únitarasafnaðar og Tjaldbúðarsafnaðar 

árið 1920 sem svik við únitara og fríhyggjumenn og hann prentaði rætin háðskvæði um 

Heimfararnefndina og deilur um hópferð Vestur-Íslendinga á Alþingishátiðina 1930. Það voru 

þau öfl sem einna helst stóðu fyrir ímyndarsköpun vestur-íslenskrar sagnritunar sem hann 

gagnrýndi svo harkalega og hlutskipti hans í sagnritun þeirra var í samræmi við það.36 

 Sigfús hafði jafnframt gagnrýnt innihald vestur-íslenskrar sagnritunar frá upphafi. Þegar 

Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar varð honum fljótt ljóst hvers 

frá höfrum, og þeirri reglu svo fylgt að varpa í öllu ljósi á sauðina en kasta skugga á hafrana . Það 

                                                                                                                          
34 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn. Útvarpserindi um landnám Íslendinga í Vesturheimi (Reykjavík 1994 [1935]), bls. 
211 212;; Saga Íslendinga í Vesturheimi V, bls. 48, 456. 
35 ar: Freyja og kvenréttindamálið , Freyja 12:2 3 (1909), bls. 68
breytt og kvenréttindahreyfingin nær er Freyja þekt og viðurkend sem EINA kvenréttindablaðið í Kanada 
Freyja hefur því áunnið Vestur-Íslendingum alheimsviðurkenningu fyrir hluttöku í þessu máli . 
36 Sjá t.d: S.B. Benedictsson, Auglýsing heimfararnefndarinnar (Winnipeg [án árs]);; S.B. Söndahl, Þjóðræknisrímur 
(Winnipeg 1928);; S.B. Benedictsson, Opið bréf til sr. Rögnvalds Péturssonar og Heimfararljóð (Winnipeg 1930). 
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sé gert ýmist með útskúfun og þögn eða hliðhollu lasti og lofi en þó sé algengast að skoða 

i gleri að þess gæti sem minnst . Þess í stað lofaði hann að rita 

einskonar gagnsögu í Maple Leaf Almanak.37 Úr því varð aldrei, en þetta var ekki í eina skiptið sem 

Sigfús átaldi Almanak Ólafs fyrir að gæta ekki sanngirni í umfjöllun sinni. Þannig var Sigfús 

sannfærður um að aðstandendur þess hafi vísvitandi haldið nöfnum únitara utan við árlegar 

skýrslur almanaksins um látna Vestur-Íslendinga. Prestur únitara hafi með erfiðismunum fengið 

ar ósannindum kristinnar 

kyrkju .38  

 Slíkt hljómar sem ýkjur, jafnvel ofsóknaræði, af hálfu pólitísks sérvitrings en við nánari 

athugun virðist það sama vera uppi á teningnum hvað aðra umdeilda Vestur-Íslendinga varðar. 

Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar með 

fornafni hennar, kyni og aldri við andlát hennar, ólíkt þeim ítarlegu upplýsingum um ættir og 

helstu störf látinna Vestur-Íslendinga sem alla jafna voru birt í almanakinu. Inga Dóra 

Björnsdóttir mannfræðingur telur það vera vegna þess að samfélag Vestur-Íslendinga hafi haft 

skömm af Ólöfu og ævistarfi hennar.39 

 Á gamals aldri virðist Sigfúsi Benedictssyni enn hafa verið umhugað um hlutskipti sitt í 

sögu Íslendinga í Vesturheimi. Árið 1941 hafði hann sjálfur skrifað stílfærða og yfirlýsingaglaða 

grein í Lögberg þar sem hann tíundaði þátt sinn í stofnun Freyju og mótun kvenfrelsisbaráttunnar 

meðal Íslendinga í Vesturheimi.40 Greinin ber þess merki hversu umhugað honum var um að 

nafn sitt væri ekki strokað út úr sögu kvenréttindahreyfingarinnar í Manitoba og hann 

margítrekaði mikilvægi sitt fyrir þróun hennar meðal Íslendinga.41 

 En með greininni lagði hann jafnframt sitt af mörkum til þeirrar hvítþvegnu sagnritunar 

sem einkennt hefur frásagnir af Freyju. Blaðinu lýsti hann sem hlutlausu og saklausu kvennablaði 

sem engum hafi staðið stuggur af. Tilvist Freyju  fyrir Íslendinga í þessu 

landi . Á síðum blaðsins hafi verið háð einföld barátta fyrir kosningarétti kvenna sem hafi hlotið 

almenna hylli meðal Vestur-Íslendinga og á endanum lokið með sigri, Íslendingum almennt til 

                                                                                                                          
37 S.B., saga Vestur-Íslendinga , Maple Leaf Almanak 5 (1904), bls. 53 54. Sigfús var ekki sá eini sem þótti 

landnámssögu sína í Almanak Ólafs S. Thorgeirssonar árið 1937 vegna þess að hans hafði hvergi verið getið í 
landnámssögu Íslendinga vestanhafs
ekkert um ættartölu mína og geti ekki rakið til konunga og hersa . Sjá: Mart dnámssaga mín . 
Burt  og meir en bæjarleið. Dagbækur og persónuleg skrif Vesturheimsfara á síðari hluta 19. aldar. Davíð Ólafsson og Sigurður 
Gylfi Magnússon tóku saman (Reykjavík 2001), bls. 179. 
38 -íslenzkt frjálslyndi , Tuttugasta öldin 9. apríl 1909, bls. 2. 
39 Inga Dóra Björnsdóttir, Ólöf eskimói, bls. 211. 
40 -ágrip af hluttöku Íslendinga í kvenréttindahreyfingunni í Manitoba , Lögberg 13. 
nóvember 1941, bls. 3 og 7. 
41 Sama heimild, bls. 7. 
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.42 Þannig virðist hinn óforbetranlegi róttæklingur, gagnrýnandi og andófsmaður 

á endanum láta eftir gagnvart kröfu samtíma síns um þjóðernislega einingarsögu Íslendinga í 

Vesturheimi, hvítþvegna af þeim skoðunum sem hann hélt svo hátt á lofti við upphaf aldarinnar.  

Að lokum 

Væri Sigfús Benedictsson og afdrif hans í vestur-íslenskri sagnritunarsögu einsdæmi væri lítið mál 

að afgreiða sögu hans sem sérvisku karlfausks sem hafi haft óhóflega mikið álit á eigið mikilvægi. 

En saga Sigfúsar er ekkert einsdæmi. Þegar hefur verið vísað til annarra fræðimanna sem hafa 

rannsakað hlutskipti Vestur-Íslendinga hverra líf pössuðu ekki inn í þau mynstur sem frásögnum 

af íslenskum vesturförum var ætlað og marga fleiri mætti eflaust finna. Samanlagt varpar staða 

þeirra á jaðri sögulegrar þekkingar um vesturfara ljósi á þá mótandi sjálfsmyndarsköpun sem fólst 

í sagnritun um Vestur-Íslendinga, en afmörku  stór þáttur í 

sjálfsmyndarsköpun félagslegra hópa.43 Íslenskir innflytjendur vestanhafs sem ekki pössuðu inn í 

-Íslendingsins voru þannig hvítþvegnir, jaðraðir, hunsaðir eða 

útskúfaðir í því skyni að varpa skærara ljósi á þá sem sköpuðu ímyndina eða pössuðu í það 

minnsta í þann stakk sem þeim var sniðinn af ráðandi ímynd. 

 Sigfús varð snemma var við þá jöðrun ímyndarlegra frávika sem einkenndi sagnritun um 

íslenska vesturfara og barátta hans fyrir viðurkenningu á eigin hlutskipti í sögu kvenréttinda í 

Manitoba ber að skoða í því samhengi, hvað sem öllum rangfærslum í skrifum hans líður. Hann 

vissi það betur en flestir hver viðbrögð samfélags Vestur-Íslendinga við baráttu Margrétar og 

Freyju fyrir kvenréttindum höfðu verið og þekkti af eigin raun þann hvítþvott og þá jöðrun sem í 

opinberri sagnritun ráðandi hópa fólst. 

 Það birtir þó til -

-Íslendinga hafa í seinni tíð flestar allt aðrar 

áherslur en þær sem áður ríktu. Þær rannsóknir einblína á gagnrýnni hátt á fyrrnefnda 

ímyndarsköpun og saga Vestur-Íslendinga er nú skoðuð í samhengi við kanadíska 

innflytjendasögu og kastljósinu beint að innri togstreitu, persónubundinni upplifun og 

goðsagnasköpun í samfélagi þeirra, svo fáein dæmi séu nefnd. Það er að mínu viti jákvæð þróun. 

Vestur-íslenska söguendurskoðunin lengi lifi! 

                                                                                                                          
42 Sama heimild, sama stað. 
43 Sjá umræðu í: Sverrir Jakobsson, Við og veröldin. Heimsmynd Íslendinga 1100 1400 (Reykjavík 2005), bls. 130 131. 
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