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Útdráttur 
 

Markmiðið með greiningu á umfjöllun um áfengi og vímuefni var að finna út áherslu- 

eða blæbrigðamun í takt við tíðaranda hverju sinni og þróun samfélagsins á milli tímabila sem 

tekin voru fyrir. Fyrir valinu voru tölublöð Morgunblaðsins í janúarmánuði árin 1933, 1963 

og 1993.  

Meginniðurstöður greiningarinnar benda til þess að áherslumunur sé á umfjölluninni. Í 

sérstakri greiningu á orðanotkun (sjá töflu í kafla 3) var töluverð breyting á orðanotkun á milli 

tímabila. Áfengisbann ríkti fyrsta tímabilið (1933) og var áhersla frétta og annars efnis lituð 

því, svo sem um smygl og heimabrugg. Þá voru fyrirferðarmiklar innsendar greinar þar sem 

hallaði á þá sem studdu áfengisbannið og efni greinanna var beinlínis hvatning til þess að 

afnema það. Á miðtímabilinu, 1963, var kominn fjöldi frétta af ölvun og afbrotum vegna 

ölvunar auk þess sem bar á áhyggjum af hegðun ungs fólks í innsendum greinum. Skop um 

áfengi meira áberandi á tveimur seinni tímabilunum. Það sem svo helst greindi seinasta 

tímabilið frá hinum tveimur var áhersla á umfjöllun um áhrif áfengis og vímuefna á heilsu og 

fjölskyldulíf. Einnig urðu breytingar og þróun í vínmenningu og sterkari fíkniefni voru komin 

til sögunnar.   

Samhliða greiningu á efni á tilteknum tímabilum voru þau tengd við samtök, félög og 

annað sem stofnuð voru til hjálpar og forvarna og gætu hafa haft áhrif á fjölmiðlaumræðu og 

þar af leiðandi orðræðu í samfélaginu.  
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Abstract  

 
This is the theoretical part of an MA thesis in Journalism and Mass Communication at the 

Department of Human and Social Sciences at the University of Iceland. The aim of the 

analysis of the coverage of alcohol and drugs was to find out the possible image of alcohol 

and drugs at three different time periods in 20th century, and also find the focus or some 

difference in tune at any time and social development between the years. The month of 

January in the years 1933, 1963 and 1993 were chosen and the newspaper Morgunblaðið 

because it was the biggest and most read newspaper of Iceland these years.  

 

The main results of the analysis indicate that the emphasis is on the analysis. In a separate 

analysis of the use of terms (see table in Section 3) was a significant change in the use of 

terms between periods. Alcohol prohibition reigned during the first season (1933), so the 

focus of the news and other contents in Morgunblaðið were inspired by that, such as about 

smuggling and homemade alcohol. Large articles appeared which were against those who 

supported alcohol prohibition and materials sectors were explicitly motivation to abolish it.  

 

In 1963 many news items and articles were about drunkenness and crime due to 

intoxication as well as the bar on concern the behavior of young people. The last season, 

1993, was discussion of the effects of alcohol and drugs on health and family life. There were 

also changes and developments in alcohol culture and stronger drugs were brought into the 

story. 



 6 

Efnisyfirlit 
 
Útdráttur.................................................................................................................................4 

Abstract..................................................................................................................................5 

Efnisyfirlit..............................................................................................................................6 

Formáli...................................................................................................................................7 

Inngangur................................................................................................................................8 

1. Fræðilegur hluti....................................................................................................................12 

1.1 Áfengi og menning........................................................................................................12 

1.2 Um áfengi......................................................................................................................13 

1.3 Áfengislög og áhrif þeirra.............................................................................................14 

1.4 Kenningar um áhrif og ábyrgð fjölmiðla......................................................................16 

1.5 Kenningar úr afbrotafræði.............................................................................................18 

1.6 Rannsóknarspurningarnar.............................................................................................19 

2. Greining - Morgunblaðið......................................................................................................20 

2.1 Árið 1933......................................................................................................................20 

2.1.1 Áfengisbann og áhrif þess.......................................................................................21 

2.1.2 Innsendar greinar.....................................................................................................21 

2.1.3 Heimabrugg og smygl.............................................................................................23 

2.2 Árið 1963......................................................................................................................25 

2.2.1 Skemmtistaðurinn Lídó...........................................................................................26 

2.2.2 Ungdómurinn..........................................................................................................26 

2.2.3 Afbrotafréttir...........................................................................................................28 

2.2.4 Reglusemi og menning............................................................................................31 

2.3 Árið 1993......................................................................................................................37 

2.3.1 Afbrot og lögreglumál.............................................................................................37 

2.3.2 Eftirlit og forvarnir..................................................................................................38 

2.3.3 Menning og minning...............................................................................................39 

3. Orðalag...............................................................................................................................44 

Niðurstöður..........................................................................................................................45 

4. Svör við rannsóknarspurningum .......................................................................................48 

Lokaorð og umræður............................................................................................................50 

Heimildaskrá........................................................................................................................51 

  



 7 

Formáli  
 

Ritgerð þessi er skriflegur hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku 

við Háskóla Íslands. Hún gildir 15 einingar á móti 15 einingum í verklegum hluta. Sá hluti er 

fjölmiðlaafurð: þriggja opna viðtalsgrein um alkóhólisma þar sem þrír einstaklingar segja frá 

upplifun sinni af því að hafa sagt skilið við Bakkus og hvernig þeim hefur fundist umræða 

hafa áhrif á fordóma í garð alkóhólista. Leiðbeinendur verklega hlutarins voru Ingi R. Ingason 

og Valgerður Anna Jóhannsdóttir.  

 

Ég vil þakka Helga Gunnlaugssyni, Hilmari Thor Bjarnasyni, Inga R. Ingasyni og Valgerði 

Önnu Jóhannsdóttur fyrir hreinskilni og góð ráð. Móður minni, Helgu Magnúsdóttur, þakka 

ég fyrir yfirlestur. Þá hafa samnemendur mínir verið mér afar mikilvæg og góð heild. Að auki 

fá foreldrar mínir, systkini og mágur mínar bestu þakkir fyrir þeirra aðstoð og stuðning.  

 

Þessi ritgerð er tileinkuð dætrum mínur tveimur sem ég reyni að vera góð fyrirmynd og 

fræða þær um það sem ber að varast, hvort sem það tengist vímuefnum, fordómum eða 

trúverðugleika fjölmiðla.  
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Inngangur 
 

Fyrir tæpum áratug ætlaði ég að verða djákni vegna mikils áhuga á sálgæslu og velferð. Þá 

hafði ég ekki lokið stúdentsprófi en var þó komin vel á veg með það. Ég sótti um undanþágu 

til guðfræðináms við Háskóla Íslands en fékk synjun. Stúdentspróf af félagsfræðibraut 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti varð að veruleika vorið 2006 auk verðlauna fyrir góðan 

námsárangur í fjölmiðlafræði. Í kjölfar þess (með barnsburði og viðdvöl á vinnumarkaði) lá 

leiðin í nám í íslensku (sem var einnig áhugasvið) við Háskóla Íslands með aukagreinina 

fjölmiðlafræði og ég útskrifaðist með BA gráðu á aldarafmæli skólans 2011. Meistaranám í 

blaða- og fréttamennsku varð auðvelt val eftir það.  

 

Á þessu tímabili stórjókst áhugi minn á fjölmiðlum og áhrifum þeirra á orðræðu og 

ímyndir. Fram að því hafði ég haft mikinn áhuga á fólki, margbreytilegri hegðun þess og þeim 

stóra sessi sem áfengi og vímuefni hafa í samfélagi manna, til góðs og ills. Sjálf nota ég 

áfengi í hófi til afslöppunar eða upplyftingar og hef verið félagi í al-anon (meðvirklar og 

aðstandendur alkóhólista) í níu ár. Þar hef ég lært mest um hvernig áfengi getur í sumum 

tilfellum haft slæm áhrif á líf einstaklinga og fjölskyldna. Þar hef ég einnig orðið vör við að 

fordómar í garð alkóhólista og skilningsleysi í garð aðstandenda þeirra hafi áhrif á hvort 

alkóhólistar og aðstandendur þeirra leiti leiða til hjálpar eða bata. Þeir eru oft hræddir við að 

verða stimplaðir út frá fordómafullum skilgreiningum.  

 

Líklega er erfitt og í raun óframkvæmanlegt að mæla áhrif fjölmiðla á til dæmis fordóma, 

en oftast er talað um samasemmerki á milli fordóma og þekkingarleysis. Þess vegna langaði 

mig að kanna hvernig ímynd og orðræða áfengis og vímuefna var í dagblöðum með tvisvar 

sinnum þrjátíu ára millibili.  

 

Áhrif fjölmiðla hafa þó verið rannsökuð í tímans rás og margar kenningar settar fram þess 

efnis. Nokkrum þeirra verða gerð skil í ritgerðinni og þær tengdar við efni í niðurstöðum 

greiningar. Ekki er vitað til þess að greining hafi verið gerð á umfjöllun um áfengi eða önnur 

vímuefni í íslenskum fjölmiðlum á sögulegan hátt eins og gert er í ritgerð þessari. Töluverðar 

samfélagslegar breytingar verða milli tímabilanna sem valin voru til greiningar á 

fjölmiðlaumfjöllun, en það voru janúarmánuðir áranna 1933, 1963 og 1993. Tímarnir og 

tíðarandinn eru að vissu leyti ólík; viðhorf, venjur og gildi breytast og ýmis þróun á sér stað í 

málefnum sem tengjast áfengis- og vímuefnum.  
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Árið 1933 ríkti áfengisbann á Íslandi sem gekk í gildi árið 1915. Bannið tók til þess að 

framleiða og selja áfenga drykki. Sala léttra vína var þó leyfð aftur árið 1922 (Spánarvín). 

Árið 1935 var áfengisbannið afnumið í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu, en þó mátti ekki selja 

bjór. Áfengisauglýsingar voru einnig bannaðar með lögum á Íslandi frá árinu 1928 og það 

bann hefur haldist síðan (Fjámálaráðuneytið, 2010). Góðtemplarafélög (bindindissamtök) 

höfðu þegar verið stofnuð á fjórða hluta nítjándu aldar (IOGT á Íslandi). 

 

Þegar hér er komið við sögu árið 1963 hafði áfengisbann verið afnumið á Íslandi. 

Góðtemplarafélög auglýstu fundi sína á sömu síðu og skemmtistaðir. Löggjöf um meðferð 

ölvaðra manna og drykkjusjúkra voru sett 1949 (Lög um meðferð…), áfengisvarnardeild 

Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur tók til starfa 1952 og endurhæfðir alkóhólistar stofnuðu 

Bláa bandið sem rekið var 1956 – 1963. Víðines hóf starfsemi sína 1959 og starfar enn 

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). AA samtökin (e. Alcoholic Anonymous) voru stofnuð 1954 

(Ingólfur Margeirsson, 1994). Samhjálp, samtök sem vilja koma þeim til hjálpar sem lotið 

hafa í lægra haldi fyrir ógnarvaldi áfengis og annarra vímuefna, voru stofnuð 1973 (Samhjálp, 

á.á.).  

 

Á þeim 30 árum sem liðu frá 1963 til 1993 hafði verið heimiluð sala á bjór á Íslandi 

(1989), samtökin Vímulaus æska var stofnuð árið 1986 (Vímulaus æska), Samtök áhugafólks 

um áfengis- og vímuefnavandann, betur þekkt sem SÁÁ, voru stofnuð árið 1977 (SÁÁ, á.á.), 

Al-anon (samtök aðstandenda alkóhólista) 1972 (Al-anon, á.á.) og samtökin FBA (fullorðin 

börn alkóhólista) voru einnig stofnuð á 8. áratugnum (SÁÁ, á.á.). Ávana- og fíkniefnadeild 

var stofnuð 1972 og sjúkrahúsið Vogur 1984 (Sjúkrahúsið Vogur, á.á). Blaðamannafélag 

Íslands hafði einnig verið stofnað og áratug áður, eða um miðjan sjöunda áratuginn, hafði 

félagið komið sér upp sérstakri siðanefnd sem úrskurðaði um brot á siðareglum sem félagið 

kom sér upp samhliða. Siðareglurnar og siðanefndin voru eitt mikilvægasta skrefið í mótun 

sjálfsmyndar og meðvitundar íslenskra blaðamanna um sig sem fagstétt (Blaðamannafélag 

Íslands, á.á.).  

 

Við flokkun frétta í greiningunni voru blöðin skoðuð í heild sinni, hver einasti 

dálksentímetri, og fundin tenging við áfengi, vímuefni, fíkn og jafnvel bindindismennsku. 

Ekkert var skilið eftir ólesið eða óskoðað. Ákveðið var að velja Morgunblaðið vegna þess að á 

fyrrgreindum tímabilum var það stærsta og mest lesna dagblað á Íslandi. Það gæti orðið 
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verðugt rannsóknarefni fyrir aðra nemendur síðar að bera saman umfjöllun fjölmiðla nútímans 

við hina eldri, um sama eða sams konar efni.  

 

Talið er að fjölmiðlar hafi ýmist aukin eða þverrandi áhrif og að upplýsingarnar sem við 

fáum frá fjölmiðlum mótist af eðli miðilsins (Bagdikian, 1992). Einnig er talið að vitneskja 

almennings um heiminn sé að mestu fengin úr fjölmiðlum og samfélag sé ekki til nema með 

boðskiptum og í raun megi segja að boðskiptin sjálf séu samfélagið (Carey, 1988). Flestir 

fræðimenn eru sammála um að fjölmiðlar séu valdamikið afl sem getur haft mikil áhrif á 

margan hátt þótt þeir sýni ekki endilega fullkomna mynd af heiminum eins og hann er 

(Luhmann, 2000). Þá hafa fjölmiðlar, öðrum fremur, tækifæri til þess að krydda umræðuna 

með ólíkum viðhorfum og geta varpað nýju ljósi á atburði líðandi stundar (Sigrún 

Stefánsdóttir, 2001). Kenningar um áhrif fjölmiðla verða kynntar og tengdar við greiningu 

efnis úr Morgunblaðinu. 

 
Störfum og hlutverkum blaðamanna verða gerð skil og skýrt frá því hvernig þau hafa 

breyst frá því prestar og kirkjur voru ráðandi upplýsingagjafi í samfélögum (Þorbjörn 

Broddason, 1994). Blaða- og fréttamenn sinna æ mikilvægari hlutverkum í 

lýðræðissamfélögum sem nokkurs konar sérfræðingar, hver á sínu sviði (Þorbjörn Broddason, 

2007). Starfumhverfi blaðamanna hefur þó tekið ýmsum breytingum og má þar til að mynda 

nefna áhrif lagasetningar, s.s. útvarpslög, lög um prentrétt og upplýsingalög. Einnig hafa 

siðareglur blaðamanna orðið til á tímabilinu sem tekið er fyrir.   

 

Drepið er niður á sögu áfengis og örlítið fjallað um áfengissýki. Einnig er minnst á ölvímu 

sem þátt í samfélagi manna, samskiptum kynjanna, drykkjumenningu vestrænna þjóða og 

hvernig hegðun er misjafnlega viðurkennd frá einu tímabili til annars. Framleiðsla, dreifing og 

sala á áfengi er sögð í föstum skorðum og um hana gilda sérstök lög (SÁÁ, á.á.). Þess vegna 

koma áfengisbann og áfengislög einnig við sögu, tilurð þeirra og áhrif og ýmsar staðreyndir 

um áfengisauglýsingar.  

 

Í afbrotafræði er vísað í að minnsta kosti tvenns konar samband milli glæpa og fjölmiðla; 

fjölmiðlar endurspegli eingöngu stig glæpa og ótta samfélagsins í garð þeirra og að ótti 

almennings gagnvart glæpum sé afleiðing framsetningar blaðamanna og hins opinbera (Helgi 

Gunnlaugsson & Galliher, 2000). Sýnt er fram á hvernig hægt er að flokka glæpi og fjallað 

um aðferðir svokallaðra krossfara sem eru reiðubúnir að berjast fyrir siðferðislegum 
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heiðarleika (Becker, 1963). Í tengslum við það er leitað  mögulegra ritstjórnaráhrifa í efni 

tölublaðanna.  

 

Að loknum fyrsta hluta þessarar ritgerðar, sem inniheldur inngang og markmið með 

greiningu, verður fræðilegur hluti. Hann skiptist annars vegar í umfjöllun um efnisatriði sem 

mest ber á í efnistökum í ritgerðinni. Hins vegar verða þar kynntar kenningar í fjölmiðla-, 

félags- og afbrotafræði sem koma efninu við. Svo koma rannsóknarspurningar í sérstökum 

undirkafla. Greining tölublaða Morgunblaðsins er þar strax á eftir og tímbilin, janúarmánuðir 

áranna 1933, 1963 og 1993, í þeirri röð. Þá verður skoðaður munur á orðanotkun í fréttum, 

umfjöllun og greinum á milli tímabila, og hann settur fram í töflu í 3. kafla. Orð sem voru 

einkennandi á hverjum tíma, en meira og minna horfin úr tal- og ritmáli síðar, eru skáletruð í 

greiningarkaflanum. Í framhaldi af því er rýnt í niðurstöður og ályktanir gerðar út frá þeim. 

Að endingu er rannsóknarspurningum svarað og lokaorð reka lestina.  
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1. Fræðilegur hluti 

 
1.1 Drykkja og menning  
 

Enginn maður og enginn fjöldi manna hefur rétt til að banna mannlegum einstaklingi, sem 
kominn er til vits og ára, að lifa lífi sínu, eins og honum sjálfum sýnist. Sjálfur á hann mest í 
húfi.  
(Mill, 1970) 

 
Eitt af því sem einkennir hegðun manna er að hún á það til að endurtaka sig. Í leikhúsi 

Rómverja til forna var gríma leikarans kölluð „persona“. Ein elsta skilgreining á 

persónuleikanum er í samræmi við þessa leikhefð Rómverja, að tala um persónuleikann sem 

hina ytri gerð einstaklingsins; það sem aðrir skynja og verða fyrir áhrifum frá. Í dag tölum við 

líka um persónuleika manns þegar við erum að lýsa þeim þætti í fari viðkomandi sem er hvað 

mest áberandi. Við höfum skoðanir á öðru fólki sem auðvelda okkur að sjá reglu í hegðun 

þeirra, þannig að við getum sagt fyrir um hvernig þeir munu hegða sér. Þegar við reynum að 

útskýra hegðun annarra sjáum við hvernig hún getur verið breytileg eftir aðstæðum. 

Hugmyndir okkar um okkur sjálf er einnig gjarnan endurspeglun á viðhorfum annarra (Hörður 

Þorgilsson, á.á.). Hegðun fólks er mismunandi eftir ríkjandi tíðaranda og það sem er 

viðeigandi á einum tíma er óviðeigandi eða sjaldgæfara á öðrum tímum.  

 

Oft er talað um að fjölmiðlar reyni að endurspegla samfélagið og þar af leiðandi einnig 

viðurkennda hegðun á hverjum tíma. Í bókinni Deviant Behavior eftir kínverska 

félagsfræðiprófessorinn Alex Thio (2010), segir hann skilgreininguna á andfélagslegri  

hegðun vera mikið þrætuepli meðal félagsfræðinga og að þá greini meira á um 

skilgreininguna sjálfa en í hverju hegðunin felist. Félagsfræðingar gefa það þó til kynna að, 

hvort sem það er jákvætt eða neikvætt; truflandi hegðun eða ósamþykkt ástand, andfélagsleiki 

sé raunverulegur í sjálfum sér, þ.e. gæddur þáttum sem aðgreina hann frá viðeigandi hegðun. 

Rökin að baki þessari forsendu eru að ef hann væri ekki til, gæti hann ekki talist jákvæður, 

neikvæður eða truflandi. En aðrir félagsfræðingar eru ósammála þeim rökum að afbrigðileiki 

þurfi ekki að vera raunverulegur til þess að hegðun og aðstæður fái á sig andfélagslegan 

stimpil.  

 

Áfengi er fyrir löngu orðið hluti af vestrænni menningu og má segja að það hafi unnið sér 

viðurkenndan sess í lífi flestra borgara. Í samtímanum er áfengi viðurkenndur vímugjafi og 

haft um hönd við margvísleg og ólík tækifæri. Það þykir af mörgum losa um hömlur og hafa 
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örvandi samskipti. Breytilegt er þó eftir löndum og heimshlutum hvað telst viðeigandi og 

hvað ekki undir áhrifum áfengis. Líklegt er að samfélagið móti hugmyndir okkar um 

viðeigandi hegðun og víman getur stundum þjónað því hlutverki að vera heppilegt skálkaskjól 

fyrir óæskilega hegðun (Helgi Gunnlaugsson, 2001). Áfengisdrykkja er einstaklingsbundin og 

fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif áfengis á fólk. Unglingar sem drekka eiga 

félaga sem drekka. Þegar unglingar eru spurðir um ástæður segjast þeir nota áfengi til að 

skemmta sér með vinum sínum og til að finna á sér (Weinberg, Rahdert, Colliver & Glantz, 

1998). Hugsanlega líta unglingar á vímuefnaneyslu sem „aðgöngumiða“ að 

„skemmtanalífsstíl“ og tækifærum til að upplifa spennandi og skemmtilega hluti, viðurkennda 

leið í samskiptum við hitt kynið (Einar Gylfi Jónsson, 2001). 

 

Yfir sextíu prósent Bandaríkjamanna drekka áfengi eins og líkjöra, léttvín og bjór. Þau 

teljast til miðlungs-drykkjufólks, þ.e. drekka hvorki mikið né lítið af áfengi miðað við aðrar 

þjóðir. Þrátt fyrir aukna meðvitund um skaðsemi áfengis og hættuna af ölvunarakstri er áfengi 

meira notað en öll ólögleg vímuefni til samans. Misnotkun þess er einnig útbreiddust og 

alkóhólismi er eitt af stærstu heilbrigðisvandamálum þar (Thio, 2010). Íslenskar rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á tengsl áfengisneyslu og ofbeldisbrota (Gísli H. Guðjónsson og Hannes 

Pétursson, 1990). Ekki fara þó allir illa með vín og sums staðar er jafnvel talað um að léttvín 

sé hollt í hófi. Drykkjusiðir Íslendinga stafa ekki síst af því menningarlega og félagslega 

umhverfi sem áfenginu hefur lengstum verið búið hér á landi (Helgi Gunnlaugsson, 2001).  

 

1.2 Um áfengi  
Áfengi er samofið menningu okkar og neysla þess markar líf okkar meira en flest annað. 

Frá örófi alda hefur maðurinn sóst eftir því að komast í áfengisvímu og lært að framleiða 

áfengi og var farinn að nota það reglulega. Fyrstu rit um vínframleiðslu eru 6000 ára og frá 

Egyptalandi. Á þeim tíma tilbáðu Egyptar Osiris sem vínguð og guð dauðans. Fornleifar 

benda til þess að vín hafi verið framleitt að minnsta kosti 2000 árum fyrr. Vín er einnig nefnt 

nokkrum sinnum í Kviðum Hómers.  

 

Áfengi er beinlínis markaðssett sem vímuefni til að nota í tengslum við skemmtanir, 

hátíðleg tækifæri og hjá sumum sem slökun frá amstri dagsins. Áfengi hefur um aldir einnig 

verið notað við kvíða, svefnleysi og ýmsum kvillum (SÁÁ, á.á.). Víða um heim undanfarna 

áratugi hafa líkjör og bjór aukið vinsældir sínar á kostnað léttvína. Meðferð áfengis yfirleitt er 
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þó misjöfn milli samfélaga (Thio, 2010).  

 

Í meistararitgerð sinni í heilsuhagfræði nefnir Ari Matthíasson (2010) að misnotkun 

áfengis og vímuefna sé alvarlegt heilbrigðisvandamál sem hrjái einstaklinga á öllum aldri sem 

búi við misjafn heilsufar og félagslega stöðu. Einnig að slík misnotkun valdi einstaklingum, 

fjölskyldum og samfélögum skaða og tengist margvíslegri glæpastarfsemi, heilsubresti og 

félagslegum vandamálum. Frá alda öðli hefur maðurinn notað ýmis efni til að hafa áhrif á 

líkamsstarfsemi sína og skynjun; annars vegar í lyfjaskyni til að bæta líðan og losna við 

sjúkdóma, hins vegar í vímuskyni til þess að hafa áhrif á skynjun (Árni Einarsson, 2001). Þeir 

sem eru hlynntir áfengisdrykkju segja að áfengi dragi úr spennu, dreifi áhyggjum, auki 

ánægju og félagslega færni og umbreyti reynslu til hins betra. Langtímanotkun áfengis hefur 

þó verið tengd við þunglyndi og fjölda líkamlega kvilla, eins og hjartasjúkdóma og 

skorpulifur (Siegel, 2009).  

 

Benjamin Rush (1746-1813) hefur oft verið kallaður faðir amerískra geðlækninga og er án 

efa einn sá fyrsti sem lét sig áfengissýki varða. Sjúkdómshugtakið kom fyrst fram þegar Rush 

setti fram þá hugmynd að áfengismisnotkun leiddi til sjúkdóms (White, 1988). Greining á 

sjúkdómnum alkóhólisma getur þó oft verið erfið. Nauðsynlegt er að skilgreina hvað er 

sjúkdómur og síðan hvort alkóhólismi falli undir það. Orðið sjúkdómur merkir að einhverjum 

líður ekki vel eða þjáist og í raun og veru eru það samt læknar sem einir ákvarða hvað er 

sjúkdómur og hvað ekki. Á siðferðislegan hátt er fólk almennt sammála um að lina beri 

þjáningar fólks og er það mikilvægur þáttur í skilningi almennings á sjúkdómi (Pétur 

Tyrfingsson, 1997). Viðhorf þeirra sem starfa við heilbrigðisþjónustu til áfengis- og 

vímuefnasjúklinga hafa breyst mikið með vaxandi þekkingu.   

 

1.3 Áfengislög og áhrif þeirra 
 
Þó svo að sala og dreifing á áfengi sé lögleg í vestrænum ríkjum er óhófleg áfengisneysla 

talin stórt vandamál. Áfengi er í raun eina löglega vímuefnið í vestrænum heimi og neysla 

þess í hófi telst hluti af eðlilegu lífi flests fólks. Framleiðsla, dreifing og sala á áfengi er í 

föstum skorðum og um hana gilda sérstök lög (SÁÁ, á.á.). Þegar litið er á sögu áfengisbanns í 

Bandaríkjunum höfðu ýmis trúfélög og –hópar áhyggjur af þróun í innflytjendamálum. Þeim 

fannst að með komu írskra, ítalskra og austur-evrópskra innflytjenda hefði orðið til miðstöð 



 15 

hnignunar og illsku. Tilhneiging þessara þjóðarbrota til að drekka mikið var skoðuð 

sérstaklega og helstu gildi á bak við „úrkynjaðan“ lífsstíl þeirra (Thio, 2010).  

 

Íslendingar hafa lengi reynt að hafa áhrif á neyslu vímuefna. Bannlög tóku gildi hér á landi 

1. janúar 1915 og giltu til ársins 1922, þegar innflutningur á svokölluðum Spánarvínum var 

leyfður. Grunnurinn að núgildandi áfengislögum var lagður eftir banninu var aflétt. Sama ár 

(1922) var Áfengisverslun ríkisins stofnsett og hafði lengi vel einkarétt á smásölu áfengis 

(Árni Einarsson, 2001). Í lokaverkefni sínu frá Háskólanum á Akureyri vorið 2012, 

Auglýsingabann á áfengi, segir Anna Lóa Kjerúlf Svansdóttir að  stór hluti reglugerða um 

áfengi og markaðsetningu á áfengi miðist við að vernda ungt fólk gegn skaðlegum áhrifum 

áfengisneyslu. Þarna vitnar hún í skrif de Bruijn o.fl. (2010) sem halda því fram að víða um 

heim séu áfengisauglýsingar leyfðar með því skilyrði að þær beinist ekki að ungu fólki eða 

höfði ekki til þess. Þó sé vafamál hvernig skilgreina eigi hvað beinist að ungu fólki og hvað 

ekki. Mörg ríki séu með mismunandi lög eftir því hver áfengistegundin er og yfirleitt gildi 

strangari reglur yfir þá drykki sem innihalda meira magn af hreinum vínanda.  

 

Í auglýsingum er áfengisneysla gerð spennandi og eftirsóknarverð með skírskotun til 

eftirsóknarverðra eiginleika, aðstæðna eða ávinnings, svo sem vellíðunar og árangurs í lífi og 

starfi (Árni Einarsson, 2001). Íslensk yfirvöld hafa tekið eindregna afstöðu til áfengis og 

tóbaks í auglýsingum. Það er bannað að auglýsa þessar vörur (Sigrún Stefánsdóttir, 2001). Í 

íslenskum áfengislögum nr. 75/1998 hljóðar 20. grein á eftirfarandi hátt:  

 

„Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. 

Enn fremur er bannað að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í 

auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu.“  

 

Ennfremur:  

 

„Með auglýsingu er átt við hvers konar tilkynningar til almennings vegna 

markaðsetningar þar sem sýndar eru í máli og myndum áfengistegundir eða atriði tengd 

áfengisneyslu, svo sem áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar af áfengisvarningi, 

spjöld eða annars svipaður búnaður, útstillingar, dreifing prentaðs máls og 

vörusýnishorna og þess háttar.“  

(Áfengislög nr. 75/1998) 
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Denis McQuail (2008) segir afleiðingar af fjármögnun auglýsinga í fjölmiðlum vera 

þekktar. Augljóst sé að uppbygging fjölmiðla í flestum vestrænum ríkjum endurspegli áhuga 

auglýsenda; eitthvað sem hefur þróast sögulega ásamt öðrum félagslegum og efnahagslegum 

breytingum. Gagnrýni á auglýsingamenningu hefur meðal annars tengst því að 

auglýsingavörur séu eftirsóknarverð leið neytenda til að ná félagslegri og menningarlegri 

stöðu.    

 
 
1.4 Kenningar um áhrif og ábyrgð fjölmiðla 
 
Ýmsum fræðimönnum ber ekki saman um áhrif fjölmiðla eða hversu víðtæk áhrif 

fjölmiðlar hafa á líf einstaklinga. Talið er að fjölmiðlar hafi ýmist aukin eða þverrandi áhrif, 

það fer eftir miðlunarleiðinni. Upplýsingarnar sem við fáum frá fjölmiðlum mótast af eðli 

miðilsins. Merkilegustu skilaboð fjölmiðla felast því líklega í miðlinum sjálfum. Bandaríski 

fræðimaðurinn og blaðamaðurinn Ben Bagdikian (1992) komst svo að orði um fjölmiðla að 

vitneskja almennings um heiminn væri að mestu fengin úr fjölmiðlum og enginn hefði 

jafnmikil áhrif á almenning og fjölmiðlar. Landi hans, kenningasmiðurinn og 

fjölmiðlarýnirinn James W. Carey (1988) tekur djúpt í árina og heldur því fram að samfélag 

sé ekki til nema með boðskiptum og í raun megi segja að boðskiptin sjálf séu samfélagið. 

 

Að mati breska blaðamannsins og rithöfundarins David Randall (2007) eru lesendurnir 

sjálfir nöfnin, sögurnar og viðfangsefnin sem eru valin til umfjöllunar hverju sinni. Aðferðum 

er síðan beitt við textagerð, textinn skrifaður og endurskrifaður með framsetningu og hönnun 

fjölmiðlaefnis. En af öllum misvísandi þáttum í blaða- og fréttamennsku – þeim sem veita 

hugsanlegar upplýsingar (heimildarmenn), þeim sem setja þær í ferli (fréttamenn, eigendur, 

ritstjórar) og þeim sem lesa, eru þeir síðastnefndu þeir einu sem ekki eru til staðar við gerð 

efnisins.  

 

Denis McQuail (2010), breskur fræðimaður, segir hlutverk dagblaðs vera að finna út 

ferskar upplýsingar um mál út frá hagsmunum almennings og birta þær eins fljótt og eins 

nákvæmlega og mögulegt er til lesenda á heiðarlegan og yfirvegaðan hátt. Athugasemdir séu 

frjálsar og staðreyndir heilagar. Fjölmiðlar eru valdamikið afl sem getur haft mikil áhrif á 

margan hátt. Þrátt fyrir það eru þeir ekki alltaf sjálfstæðir því oft eru þeir tengdir pólitísku 
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og/eða efnahagslegu valdi á einhvern hátt. Fjölmiðlar geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif 

á eintaklinga, hópa og samfélagið í heild sinni.  

 

Þýski félagsfræðingurinn Niklas Luhmann (2000) segir fjölmiðla ekki birta fullkomna 

mynd af heiminum eins og hann er. Sú mynd sem við lesendur fáum að sjá er oftast hálfur 

sannleikurinn. Sigrún Stefánsdóttir (2001), doktor í fjölmiðlafræði, segir alveg ljóst að 

fjölmiðlar hafi áhrif, bæði með því hvernig þeir fjalli um mál og einnig með því að taka ekki á 

málum eða drepa þau með þögninni. Hlutverk fjölmiðla sé þó margþætt og erfitt að draga 

einhver skýr mörk í þeim efnum. Flestir sem starfi við fjölmiðlum séu sammála um að 

meginhlutverk þeirra sé að miðla upplýsingum. Fjölmiðlar hafi, öðrum fremur, tækifæri til 

þess að krydda umræðuna með ólíkum viðhorfum og geti varpað nýju ljósi á atburði líðandi 

stundar. 

 
Í erindi um meistaraverkefni sitt í blaða- og fréttamennsku „Íslenskir fjölmiðlar þjónar 

hagsmuna?“ fjallar Alda Áskelsdóttir (2009) um áhrif eigenda á fjölmiðla. Hún nefnir 

innrömmunaráhrif (e. framing effects) og dagskráráhrif (e. agenda-setting) í þessu samhengi 

og vitnar í kenningar McQuail (2010). Með innrömmunaráhrifum er átt við að jafnvel þó að 

fjölmiðlar stjórni ekki skoðunum fólks á tilverunni þá matreiða þeir fréttirnar á ákveðinn hátt 

til að knýja fólk til að skoða fréttirnar út frá ákveðnu sjónarhorni. Fjölmiðlar hafa þannig ekki 

áhrif á það hvernig við hugsum, heldur hafa þeir áhrif á hvað við hugsum um.  
 
Störfum blaða- og fréttamanna hefur verið líkt við störf presta og lækna vegna þess að þeir 

vinna allir óreglulegan vinnutíma og eru alltaf á vakt. Störf þessa þriggja starfstétta geta verið 

afar áhættusöm og oft við erfiðar aðstæður. Áður fyrr voru hlutverk presta og kirkna afar 

mikilvæg í samfélögum og í raun ráðandi í lífi fólks. Prestar voru fyrstu sérfræðingarnir sem 

fólk treysti á (Þorbjörn Broddason, 1994).  Blaða- og fréttamenn sinna æ mikilvægari 

hlutverkum í lýðræðissamfélögum sem nokkurs konar sérfræðingar, hver á sínu sviði, og því 

meira og minna komnir í fræðandi hlutverk kirkjunnar áður fyrr (Þorbjörn Broddason, 2007). 

Fjölmiðlar hafa þó ákveðin réttindi og skyldur umfram önnur rekin fyrirtæki. Útvarpslög voru 

fyrst samþykkt árið 2000 (Útvarpslög nr. 53/2000) og lög um prentrétt árið 1956 (Lög um 

prentrétt nr. 57/1956). Fjörutíu árum síðar voru að auki upplýsingalög samþykkt og með þeim 

er stjórnvöldum skylt, með takmörkunum, að veita almenningi aðgang að gögnum sem varða 

ákveðin mál (Upplýsingalög nr. 50/1996).   
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Fjölmargar kenningar eru til um áhrif fjölmiðla á almenning. Ein þeirra er 

sprautunálakenningin, sem gengur út á bein áhrif fjölmiðla eins og að efni miðlanna væri 

sprautað beint í æðar almennings og hefði þannig bein áhrif á hegðun hans og skoðanir 

(McQuail, 2010). Kenningar sem tengjast óbeinum áhrifum fjölmiðla eru meðal annars 

ræktunarkenningin, þriðju-persónuáhrifin og ELM-líkanið. Kenningin um þriðju-

persónuáhrifin vísar til þess þegar fólk telur að aðrir verði fyrir meiri áhrifum af fjölmiðlum 

en það sjálft (Choi o.fl., 2008). Ein þekktasta kenning um áróður er líklega ELM-líkanið (e. 

elaboration likelihood model) sem skoðar hvernig auglýsingar geta haft áhrif á fólk og breytt 

viðhorfi þess (Petty, Priester og Brinol, 2002).  

 
 
1.5 Kenningar úr afbrotafræði  
 
Að minnsta kosti tvær hliðar eru á sambandi milli glæpa og fjölmiðla. Önnur er sú að 

fjölmiðlar endurspegla eingöngu stig glæpa og ótta samfélagsins í garð þeirra. Hin hliðin er að 

ótti almennings gagnvart glæpum er afleiðing framsetningar blaðamanna og hins opinbera 

(Helgi Gunnlaugsson & Galliher, 2000). Samfélög hafa lengi vel bannað eða takmarkað 

hegðun sem talin er ganga gegn félagslegum venjum, siðum og gildum. Hægt er að flokka 

glæpi í glæpi án þolenda, sem þó eru kærðir til lögreglu, eða glæpi án fórnarlamba (Schur, 

1965). Svo er það sambandið milli laga og siðferðis. Ef opinberir glæpir skaða ekki þá sem 

eiga þátt í þeim ætti samfélagið kannski sem heild að teljast fórnarlamb þessara glæpa (Schur, 

1965). Siðakrossferðir og eru innan samfélaga og meðlimir í sérstökum áhugahópum eru 

reiðubúnir að berjast fyrir siðferðislegum heiðarleika (Becker, 1963). Þeir nota 

tímaritagreinar, opinberan vettvang og opinbera vitnisburði til að hafa áhrif á skoðanir 

almennings (Brecher, 1972). Almennir glæpir eru hegðun sem er talin ólögleg vegna þess að 

hún stangast á við félagslega stefnu, samþykktar siðferðisreglur og almenningsálit (Siegel, 

2007). 

 

Það sem hér hefur komið fram, hvort sem um var að ræða kenningar í ýmsum fræðum eða 

vitneskja um áfengi, saga þess og áhrif; tilkoma áfengislaga eða krossferðir krossfara, tengist 

allt efni greiningarinnar síðar í ritgerðinni. Athuguð verður möguleg afstaða ristjórnar 

Morgunblaðsins til áfengis og vímuefna og þannig áhrif á ímynd þessara efna í augum 

lesenda.  
 

 



 19 

1.6  Rannsóknarspurningarnar 

 

1) Hvers konar munur er á umfjöllun um áfengi og vímuefni í Morgunblaðinu í 

janúartölublöðum áranna 1933, 1963 og 1993?  

2) Er umfjöllun jákvæð, neikvæð eða hlutlaus í garð áfengis og vímuefna?  

3) Breytist áherslan mikið?  

4) Hvað einkennir umræðuna hverju sinni?  

5) Eru möguleg ritstjórnaráhrif á efni og þá hvers konar efni fremur en annað?  

6) Á hvaða hátt birtist ímynd áfengis í efni blaðanna? 
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2. Greining - Morgunblaðið 
2.1 Árið 1933 
 

Í janúar 1933 komu út 25 tölublöð Morgunblaðsins. Ekkert blað kom út á mánudögum og 

ekki heldur á frídeginum 1. janúar. Á virkum dögum var hvert tölublað Morgunblaðsins fjórar 

síður, en átta á sunnudögum. Forsíða blaðsins á þessum tíma var þakin smáauglýsingum og 

tilkynningum (Morgunblaðið, 1933). 
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Fyrsta umfjöllun um áfengi árið 1933 var í þriðja tölublaðinu. Í janúar skiptist umfjöllun 

um áfengi annars vegar í fréttir af afbrotum eða innsendar greinar gegn áfengisbanni. Annars 

var umfjöllunin á þessa leið: 

 

2.1.1 Áfengisbann og áhrif þess 

Frétt var um nokkurra mánaða reynslu af afnámi áfengisbanns í Finnlandi (sem var 

samþykkt í febrúar 1932) og sagt að mikið hafi dregið úr smygli, 7.200 lítrum hefði verið 

smyglað til Finnlands í stað 483.222 lítra árið áður. Einnig að á fjórtán finnskum 

lögreglustöðvum af 20 hafi verið haldið fram að drykkjuskapur hafi minnkað. Þó er tekið 

fram í fréttinni að óvarlegt sé að draga miklar ályktanir af reynslu Finna en eftirtektarvert sé 

fyrir Íslendinga að fylgjast með hvernig afnámið hefur gefist. Margir Finnar hefðu óttast að 

drykkjuskaparalda gengi yfir landið en raunin orðið önnur. Heimabruggun hafði á þessum 

tímapunkti enn viðhaldist í sveitum Finnlands en annars ýmist minnkað eða aukist 

(Áfengismálið í Finnlandi, 1933).  

 

2.1.2 Innsendar greinar 

„Þ.G.G.“ er höfundur innsendrar greinar „Börnin og heimilin“ í þriðja tölublaði 

Morgunblaðsins þetta ár. Þetta er svargrein við annarri sem birstist í nóvember árið áður: 

„Unglingarnir á götunum“ og fjallaði um að unglingar sem búi við slæm húsakynni flækist 

frekar á götum og skemmtistöðum og lendi í óreglu. Því er „Þ.G.G.“ ósammála og telur ekki 

síður að börn og unglingar frá efnameiri heimilum, að minnsta kosti í Reykjavík, „haldi sig á 

götunum, á billardstofum, kaffistofum og öðrum skemmtistöðum (sic), þrátt fyrir auð og 

allsnægtir heimilanna og góð og hlýleg húsakynni.“ Hann segir þjóðfélagið eiga sök á því að 

heimili séu þeim ekki nógu miklir griðarstaðir. Þá freisti vínsölustaðir, ölknæpur, 

billiardstofur og slíkt óþroskaðra unglinga, „ræni þá fé og fjöri og skilji svo aflvana eftir á 

harðvelli lífsins, þar sem stormar úr öllum áttum næða um sálir þeirra“. Innra samband 

foreldra og sé og verði haldbærasti þátturinn í samheldni þeirra við heimilið, hvort sem það er 

ríkt eða fátækt (Börnin og heimilin, 1933).  

 

Hér á landi var á þessum tíma frumvarp til afgreiðslu á Alþingi um afnám áfengisbanns og 

annað frumvarp um leyfi til að brugga nokkuð sterkara öl en þá leyfðist. Óvenju löng grein 

(nær yfir heila síðu) er birt undir yfirskriftinni „Bindindi“ og kemur höfundur fram undir 

stöfunum „G.H.“ Þar fjallar hann um lítilsvirðingu á áfengisbanninu sem ríki á Íslandi og 

heldur því fram að bruggað sé um allt land. Kunningjar komi sjaldnar í heimsóknir til hans 
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því þeim finnist dauflegra að fá kaffi hjá honum en ölföng. Þá heldur hann því fram að 

ölæðisáflog á skemmtunum séu algengari en áður. Hann viðurkennir að á stúdentsárum sínum 

hafi hann haft frekar horn í síðu bindindismanna. Þeir hefðu drukkið í laumi en létu eins og að 

flestar syndir væru áfenginu að kenna. Honum hafði fundist þeir sérkreddumenn því fyrir 

sumum sé áfengi ótrúleg freisting, öðrum ekki og er þeirra dyggð lítil, þó þeir séu 

bindindismenn. Þess hafi þó verið dæmi að þeir fengju drykkjumenn til að hverfa frá villu síns 

vegar (Bindindi, 1933).  

 

„G.H.“, líklega sá sami og sá sem áður hefur verið nefndur, skrifaði grein þar sem hann 

telji að örfáir af bruggurum landsins hafa náðst og þeim hegnt en hinir sleppi.  Hann veltir 

fyrir sér hvað geti komið í veg fyrir að þeir bruggi á ný. Hann telur að áfengisbannið hafi 

kennt fólki að brugga áfengi og sú þekking verði ekki burtu skafin. Meðferð yfirvalda sé því 

gagnslaust fálm og ekkert annað. Hann ber Ísland saman við útlönd og segir að í Noregi hafi 

heimabruggun ekki minnkað þrátt fyrir afnám áfengsbanns þar, sem og í Finnlandi og 

Bandaríkjunum. Hann er samt á þeirri skoðun að verði áfengisbann afnumið muni 

heimabruggun minnka, þá einungis ef áfengisverði verði stillt í hóf:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                              (Herferð gegn heimabrugginu, 1933). 

 

Ef miðað er við plássið sem greinar „G.H.“ fá fyrir boðskap sinn er hægt að álykta að 

ritstjóri/ritstjórn Morgunblaðsins á þessum tíma hafi verið greinahöfundi sammála eða hann 

verið í ritstjórn sjálfur. Í annarri innsendri grein „svarar“ sami höfundur „áliti bannmanna“ á 

sér og skoðunum sínum [þetta er einungis hluti greinarinnar, sem þekur heila síðu]: 
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(Bindindi, 1933). 

 

2.1.3 Heimabrugg og smygl 

Bruggun var greinilega fylgifiskur áfengisbannsins því afbrotafréttir janúarmánaðar þetta 

ár voru þrjár, þar af tvær íslenskar vegna heimabruggunar. Í annarri þeirra var greint frá því að 

lögreglan stöðvaði bruggun í heimahúsi í Reykjavík:  
 

 

(Bruggun, 1933). 
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Tæpum tvemur vikum síðar stöðvaði lögreglan bruggun í sumarbústað í Fossvogi: 

 

 
 

Um var að ræða, þá nafngreindan Knud Rasmussen, annan aðstoðarmanna fyrrnefndar 

Friðsemdar Jónsdóttur. Hann er í fréttinni nefndur „fagmaður“ í heimabruggi. Var hann 

dæmdur í í 35 daga „einfalt“ fangelsi og 1200 króna sekt fyrir þessa Fossvogar-bruggun og 

inn í sumarbústað suður í Fossvogi  (Bruggun í Fossvogi, 1933).  

 

Erlenda fréttin var um norska smyglara sem myndað höfðu sér hlutafélag, nokkurs konar 

smyglarasamlag. Belgísk yfirvöld höfðu að sögn lagt mikla torfærur í veg fyrir sendimenn 

smyglaranna. Í sömu frétt var sagt frá öðrum norskum smyglurum sem höfðu orðið 

„óheppnir“ því norskt skip var tekið í Eystrasalti með 40 þúsund lítra af spíritus og annað skip 

í Englandi með 60 þúsund lítra (Frá norskum smyglurum, 1933). 
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2.2. Árið 1963 
 

Fyrsta tölublað Morgunblaðsins árið 1963 kom út fimmtudaginn 3. janúar. Alls voru 

tölublöðin 25 í janúar og síðurnar hvers blaðs 24. Stærstu forsíðu- og baksíðufréttir 

Morgunblaðsins í janúar 1963 voru í langflestum tilfellum af erlendum toga (Morgunblaðið, 

1963). Innlendar fréttir voru á blaðsíðu tvö og innar, auk einhverra á baksíðu. Umfjöllun þess 

efnis var á þessa leið í tölublöðum Morgunblaðsins í janúar.  
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2.2.1 Skemmtistaðurinn Lídó 

Lesendadálkurinn Velvakandi er þarna til staðar fyrir innsendar póst og stuttar greinar 

lesenda í bland við álitamál ritstjórnar. Í sumum tilfellum tekur ritstjórn undir orð höfunda 

innsends efnis. Lídó fær fleiri hrós frá tveimur góðtemplurum; „H.Þ.B.“ 

(Góðtemplarareglumaður hrósar Lídó, 1963) og nafnlausum. Sá síðarnefndi mærir eiganda 

Lídó, Þorvald Guðmundsson, fyrir að opna salarkynni staðarins með kjörorðunum: 

„Skemmtið ykkur án áfengis“ (Enn um Lídó, 1963). Æðstitemplarinn Kristján Guðbjartsson 

þykist mæla fyrir munn allra bindindismanna og fagnar opnun Lídó. Þrjú höfuðatriði þurfi að 

nást til að skemmtun megi vel takast: bindindi, ánægja og menning (Enn ritar templari um 

Lídó, 1963). Þá hrósar „faðir“ Lídó fyrir áfengislausar skemmtanir fyrir ungt fólk. Einnig 

hampar hann kvenfélögum, æskulýðsráðum og bindindisfélögum fyrir að berjast fyrir 

skemmtun án áfengis. Skattlagningu hins opinbera á skemmtanahald Lídó gagnrýnir hann 

aftur á móti harðlega. Öðrum sé ívilnað, svo sem Góðtemplarareglunni, sem hann segir að í 

seinni tíð hafi haft lélega og kjánalega forystu með pólitísku brölti í þokkabót (Til skammar 

fyrir bindindisfélögin, 1963). Og annar nafnlaus bætir við í sama dálki hvernig eigandi 

staðarins hafi fórnað persónulegum hagsmunum til að reka skemmtistað fyrir æskufólk sem 

ekki neyti áfengis. Foreldrar sem viti af börnum sínum í Lídó geti verið örugg um að þau séu 

ekki í neinum áfengisháska meðan þau eru þar.  
 

2.2.2. Ungdómurinn 

„Andleg og líkamleg eiturbyrlun“ er yfirskrift hugleiðingar „Áhyggjufulls“ í Velvakanda 

af hverskonar andlegri og líkamlegri eiturbyrlun. Nefnir hann að í kvikmyndum séu sýnd rán, 

morð, drykkjuskapur og samfarir þar sem menn hjálpist að við að nauðga ungum stúlkum. 

Sama lesanda finnst að almennir skemmtistaðir séu hluti af saurlifnaði. Skapa verði sterkt 

almenningsálit gegn þessu. Morgunblaðið tekur undir og segir að aldrei verði góð vísa of oft 

kveðin: 
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(Andleg og líkamleg eiturbyrlun, 1963). 

 

Öðrum áhyggjufullum og nafnlausum lesanda er umhugað um unga fólkið og velferð þess. 

Hann segir að ungar stúlkur hafi rætt sín á milli í strætó hvernig best væri að fela sígarettur 

fyrir mömmu [sinni]. Einnig hafi hann séð pilt á skautum á tjörninni [í Reykjavík] með 

brennivínsflösku og verið óspar á veitingar. Lesandi þekkti til pars sem neytti þess sem í boði 

var, auk stúlkna og pilta. Hann velti fyrir sér hvort börn og unglingar fari út á kvöldin til þess 

að komast undan pabba og mömmu undir yfirskini íþrótta til að neyta áfengis og „gera 

ýmislegt fleira“. Velvakandi tekur undir þetta að vissu leyti; segist þó muna eigin æsku og að 

reykingar unglinga séu ekki nýtt fyrirbæri! (Velvakandi, 1963). Yfirskrift annarrar aðsendrar 

greinar í Velvakanda er „Vandamál æskunnar“ og að mati höfundar lætur æskan sér ekki 

nægja það sem gert er fyrir hana hjá borgaryfirvöldum og ýmsum félögum. Hún vilji fá betri 

aðstöðu til skemmtana og hafi sótt á almenna veitingastaði. Rekstur Lídó hafi gengið 

erfiðlega, m.a. vegna skemmtanaskatts. Óskandi væri að samkomulag yrði um það á Alþingi 

að undanþiggja heilbrigðar skemmtanir, sem eingöngu eru ætlaðar ungu fólki, 

skemmtanaskatti. Eins og sést í niðurlagi greinarinnar tekur Morgunblaðið undir þau orð: 
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(Vandamál æskunnar, 1963). 

 

2.2.3 Afbrotafréttir 

Umfangsmesta umfjöllun tengd áfengisnotkun í janúar 1963 var í formi frétta af afbrotum, 

eða þrettán talsins. Ölvun á almannafæri er gjarnan fylgifiskur skemmtanahalds og var hún 

áberandi í Kópavogi um þá-nýliðin áramót, er fram kom í skýrslu lögreglunnar þar. Þá rýmdu 

lögreglumenn í Reykjavík götur í nágrenni lögreglustöðvarinnar með táragasi aðfararnótt 

nýársdags. Í sömu frétt er greint frá því að á tíu klukkustundum hafi lögreglan skrifað 70 

skýrslur um ölvun. Alls 38 manns hafi verið teknir í vörslu og 32 ekið heim. Einnig hefði 

lögreglan jafnað ágreining meðal ölvaðs fólks á heimili einu. Meirihluti þeirra sem höfðu 

leitað á slysavarðsstofu var ölvaður, þó misjafnlega mikið (Mikil ölvun í Kópavogi um 

áramótin, 1963).  

 

Nokkru síðar beitti lögregla einnig táragasi gegn óróaseggjum í miðbænum. Ölvun hafi þá 

verið mjög mikil og tugir manna teknir úr umferð. Þá hafi lögreglan skakkað leikinn í 

heimahúsum, mikið borið á ölvun unglinga og stöðumælir eyðilagður (Lögreglan beitti 

táragasi gegn óróaseggjum í miðbænum, 1963). Í janúar var einnig drukkið allfast á tveimur 
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dansstöðum á Húsavík og nánast óþekktar óspektir urðu þar (Prúðmannleg áramót í 

Borgarnesi, 1963).  

 

„Unglingur úr Reykjavík“ var handtekinn í Hafnarfirði þegar hann hugðist beita kylfum á 

samkomugesti þar. Þó var tekið fram að pilturinn hafi verið lítið drukkinn (Hugðist beita 

kylfum á samkomugesti, 1963). Einhver áhersla var á notkun orðsins unglingur, eins og sést í 

þessari frétt:  

 

 
(Drukkinn unglingur brýtur rúður hér í borg, 1963). 

 

Tveimur dögum fyrr er sagt frá drukknum ökumanni sem ók á þrjá bíla á Hringbraut í 

Reykjavík. Um hafi verið að ræða „allölvaðan pilt“ (Drukkinn ökumaður ekur á þrjá bíla á 

Hringbraut, 1963). Í sama blaði greinir frá  þremur bílstjórum á Akureyri sem teknir voru fyrir 

meint ölvunarbrot. Bætt var við að það sem af væri árinu hefðu tveir eða þrír menn verið 

teknir við viðbótar fyrir sama brot (Ölvaðir bílstjórar á Akureyri, 1963). Þá fékk ungur maður 

stúlku til að bera ljúgvitni og segjast sjálf hafa ekið bílnum og valdið skemmdum en 

viðurkenndi svo sjálfur ölvunarakstur við frekari yfirheyrslur (Fékk stúlku til að bera 

ljúgvitni, 1963). Tveimur dögum síðar er sagt frá drukknum ökumanni sem ók á 

Fossvogsbrúna (Ók drukkinn á Fossvogsbrúna, 1963) og annar var drukkinn á stolnu hjóli, 

hjólaði fram af gangstéttarbrún og steyptist við það í götuna. Tekið er fram að tvítugur 

pilturinn hafi þá undanfarið valdið ýmsum vandræðum og verið tíður gestur hjá lögreglunni:  
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(Drukkinn á stolnu hjóli, 1963) 

 

Á Akureyri voru drukknir bílstjórar teknir og tekið fram að óvenju mörg slík brot hafi 

komið til kasta lögreglunnar þar á svo skömmum tíma, eða tíu bílstjórar frá áramótum. Þá 

þykir sérstaklega tekið fram að enginn þeirra hafi verið leigubílstjóri (Drukknir bílstjórar 

teknir á Akureyri, 1963). Ein frétt var í Morgunblaðinu í umræddum mánuði sem tengdist 

beint áfengi og ofbeldi. Hún var um sextugan mann sem var barinn með flösku og rændur 

áfengi og peningaveski (Sextugur maður barinn og rændur, 1963). 

 

2.2.4 Reglusemi og menning 

Á þessum tíma voru ekki óalgengar auglýsingar þar sem reglusemi var hampað. 

Tryggingafélag auglýsti á eftirfarandi hátt:  

 

 
(Bindindismenn athugið!, 1963). 

Þá auglýsir hlutafélag á þennan hátt og leggur áherslu á reglusemi: 
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(Ungir reglusamir menn, 1963). 

 

Hins vegar bregður fyrir einstaka mynd af áfengisneyslu, til dæmis af fjórum rússneskum 

geimförum að skála fyrir nýju ári í Moskvu: 

 

 
(Utan úr heimi, 1963). 

 

 

Og á forsíðu Lesbókar barnanna er teiknuð mynd af heitstrengingu á víkingaöld:  
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(Heitstrenging, 1963) 

 

Áfengisneysla er þarna einnig orðin hluti af menningunni sem húmor í dagblöðum. Með 

morgunkaffinu var daglegur dálkur og í einum þeirra var brandari um tvo herra sem spjölluðu 

saman yfir glasi af víni: 

 

 
(Með morgunkaffinu, 1963). 
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Myndaspaugið Cosper var þar einnig á sínum stað með skírskotun í „ólifnað“ og 

afbrýðisama eiginkonu með kökukefli. 

 

 
(Cosper c, 1963). 

 

 
(Cosper b, 1963) 



 34 

 
 (Cosper a, 1963). 

 

 

Í Morgunblaðinu var dálkur sem nefndist Ljóð dagsins. Í einum þeirra er birt ljóð eftir 

atómskáldið Stefán Hörð Grímsson. Dálkarhöfundur telur að í óvirðingarskyni sé talað um 

tegund þess ljóðskapar, atómljóð, „og gjarnan í sömu andrá og lauslæti og drykkjuskapur og 

annar heimsósómi, sem líklegur er að koma menningu vorri fyrir kattarnef.“ Ritari efast um 

að önnur skáldsagnakynslóð hafi mætt illskyttari andróðri samtíðar sinnar. (Ljóð dagsins, 

1963). 

 

Áfengisverzlunin gaf á þessum tíma út verðlista um áfengisverð í veitingahúsum. 

Saksóknari ríkisins rannsakaði áfengisverð á veitingahúsum vegna þess að þjónn á 

veitingahúsinu Röðli í Reykjavík kærði mann fyrir að hafa gengið frá borði sínu ógreiddu. 

Manninum ofbauð álagning á áfengi þar. Í ljós kom að áfengisverð var töluvert hærra hjá 

Röðli en löglegt var. Einnig í Glaumbæ og Klúbbnum, sem voru vinsælustu skemmtistaðir 

landsins þá. (Áfengisverð í veitingahúsum rannsakað, 1963).  

 

Eina fréttin um önnur vímefni en áfengi var um mál sem fór fyrir sjórétt vegna veikinda 

skipverja. Samkvæmt framburði skipstjórans hvarflaði að honum, þegar veikindi háseta varð 

vart, að notkun eiturlyfja, eða nautnalyfja, ættu þátt í þeim: 

 



 35 

 
(Eiturlyf, leiðarvísir, grunur um hættuna, 1963). 
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2.3 Árið 1993 
 

Hvert tölublað Morgunblaðsins þetta ár var 

52 síður. Eins og þrjátíu árum fyrr voru 

stærstu forsíðufréttir árið 1963 af erlendum 

toga, en innlendar sóttu á (Morgunblaðið, 

1993). Inn í umræðu um áfengi, önnur 

vímuefni og afleiðingar höfðu bæst nýir 

vinklar: fjölskyldulíf, eftirlitsmyndavélar og 

rógburður. Töluvert atvinnuleysi ríkti og tók 

þáverandi forseti Íslands, Vigdís 

Finnbogadóttir, það sérstaklega fram í 

nýársávarpi sínu (Fullveldishugsjónin er 

fjöregg okkar, 1993). Biskup Íslands, Ólafur 

Skúlason, fjallar í nýársávarpi sínu um 

Samhjálp og meinta fjandsemi í garð þeirra 

sem standa að þeim samtökum og tók svona 

til orða: „Bakkus hefur farið um sínum 

ómjúku höndum og tælt með sér í björg eins og Pétur Gaut forðum“ (Böl bjargbúa eða 

kærleikur Krists, 1993). Nýársræða Jóhannesar Páls páfa II. var þýdd og birt í heild sinni í 

sama blaði og hann hafði áhyggjur af skaða af völdum fíkniefna:  
 

 

(Liðsinnið fátækum ef þér óskið friðar, 1993) 

 
2.3.1 Afbrot og lögreglumál 
 
Fréttir sem tengdust afbrotum voru færri í janúarmánuði 1993 en 30 árum fyrr. Fyrst var 

greint frá því að slegist hefði verið slysadeild á nýársnótt vegna ölvunar. Mikið annríki var hjá 
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starfsfólki slysadeildar Borgarspítalans og fylltist biðstofan meðal annars af ölvuðu fólki og 

þurfti lögregla nokkrum sinnum að hafa afskipti af slagsmálum þar og flytja á brott „ölvaða 

óróaseggi“ (Slegist á slysadeild, 1993). Áramót á Suðurnesjum voru með friðsamlegri nótum 

en menn voru þó teknir vegna ölvunar og fíkniefnabrota (Áramótin friðsamleg, 1993). Þá 

voru einnig fréttir af áramótum víðar af landsbyggðinni. Maður særður með eggjárni á 

skemmtistað í Vestmannaeyjum og var borið við ölvun og árásarmaður hafi verið ungur 

(Maður særður með eggjárni, 1993).  

 

Á Akureyri var töluverður erill, margt um manninn í miðbænum og dyravörður sleginn í 

Sjallanum. Maður greip til hnífs þegar hann átti í deilum við annan mann og sérstaklega var 

tekið fram að þeir voru báðir útlendingar (Erill hjá lögreglu, 1993). Ökumaður bíls var fluttur 

á slysadeild á Akureyri og þaðan í fangageymslu vegna gruns um ölvun (Af slysadeild í 

fangageymslu, 1993). Í frétt sem unnin var úr skýrslu lögreglunnar á Akureyri kom fram að 

um 500 voru kærðir vegna ölvunar og óspekta árið á undan (Um 500 manns kærðir vegna 

ölvunar og óspekta á liðnu ári, 1993). Þá grunaði lögreglu tvo vélsleðamenn um ölvun, annan 

við Kjalarfell á Kili og hinn í Grafningi. Þeir slösuðust báðir, annar þeirra hætt kominn með 

höfuðáverka (Lögreglan grunar vélsleðamenn um ölvun, 1993).  

 

Venja var á þessum tíma að birta vikulega dálk undir yfirskriftinni Dagbók lögreglunnar. Í 

einum þeirra var sagt frá fjórum mönnum sem gengu í skrokk á ölvuðum manni. Ekki var 

tekið fram hvort árásarmennirnir voru ölvaðir (Úr dagbók lögreglunnar í Reykjavík, 1993). Þá 

ætlaði lögregla að koma, að því er virtist, lífvana manni til hjálpar. Maðurinn svaraði ekki 

hrópum og barsmíðum á glugga á verkstæði. Þegar lásasmiður kom stökk maðurinn á fætur, 

skellti slagbrandi fyrir dyr og kallaði ókvæðisorð. Lagðist hann síðan til svefns og var 

grunaður um ölvun (Sá lífvana í fullu fjöri, 1993). Lögreglan í Breiðholti tók 17 ára gamlan 

dreng með amfetamín og þýfi. Að sögn hafði hann oft komið við sögu lögreglunnar áður  

(Tekinn með amfetamín og þýfi, 1993).  

 

Þrjú dómsmál voru til umfjöllunar í umræddum mánuði. Þeirra á meðal var þyngsti 

fíkniefnadómur sem kveðinn hafði verið upp á Íslandi, sjö ár (Dómi í kókaínmáli áfrýjað). Þá 

vísaði Héraðsdómur Reykjavíkur frá ákæru á hendur tveimur mönnum sem gefið hafði verið 

að sök að hafa lagt á ráðin um fíkniefnasmygl til landsins í ágóðaskyni. Efnið reyndist vera 

staðdeyfilyfið prókaín en ekki kókaín (Töldu lyfið prókaín vera kókaín, 1993). Þá voru menn 

teknir í Njarðvíkum með fíkniefni í fórum sínum og tæki til slíkrar notkunar. Tekið er fram að 
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fíkniefnaneysla sé að aukast á Suðurnesjum (Áramótin friðsamleg, 1993). Einnig hlaut 

skipverji sem stakk skipstjóra sinn í fullri rútu af fólki, 18 mánaða fangelsi 20 dögum eftir 

afbrot. Hann hafði verið ölvaður og með dólgslæti (18 mánaða fangelsi 20 dögum eftir afbrot, 

1993).  

 

2.3.2 Eftirlit og forvarnir 

Töluverð þróun varð í tengslum við forvarnir, aðstoð og rannsóknir á áfengi og fíkn þegar 

hér var komið við sögu. Morgunblaðið greindi frá því, úr Berlingske Tidende, að danskir 

sálfræðingar sem meðhöndlað höfðu áfengissýki töldu spilafíkn vera skapgerðarvillu. 

Samhengi væri á milli skorts á efninu serotonin (sem annast boðskipti milli heilafruma) og 

óhóflegar áfengisnotkunar (Verður tryllt spilafíkn læknuð með lyfjum?, 1993). Til að sporna 

gegn og hafa meira eftirlit með óæskilegri ofbeldisþróun beindi samstarfsnefnd um 

lögreglumálefni þeim tilmælum til borgarráðs að  eftirlitsmyndavélum yrði komið fyrir á 

opnum svæðum í Reykjavík, þar sem fólk kemur saman, einkum í miðborginni og á 

íþróttakappleikjum (Eftirlitsmyndavélar notaðar utandyra, 1993). 
 

Í smáauglýsingum auglýstu daglega samtök eins og Vímulaus æska, Áfengis- og 

fíkniefnadeild, Kvennaathvarf, Stígamót, Samhjálp, IOGT, SÁÁ, Al-anon, AA-samtökin og 

FBA-samtökin starfsemi sína, samkomur og fundi ((Án yfirskriftar), 1993). Áfangaheimili 

fyrir konur sem lokið höfðu áfengis- og vímuefnameðferð óskaði eftir starfsmanni í 50% starf. 

(Áfangaheimili – 50% starf, 1993). Einnig auglýsir sálfræðingur námskeið í stjórn á 

áfengisneyslu og einstaklings- og hjónaráðgjöf í sambandi við áfengisvanda: 

 

 
(Áfengisráðgjöf, 1993). 
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Vinalína Rauða krossins hóf starfsemi sína árið áður og er fjallað um nokkra sjálfboðaliða 

sem voru til staðar á línunni. Mánaðarlegir fræðslufundir voru haldnir fyrir þá og þeim meðal 

annars kynnt starfsemi SÁÁ (Vinalínan gott kvöld, 1993). „Komið og dansið“ er hópur sem 

hittist og dansar án áfengis og í umfjöllun um hópinn segir forsvarsmaður hans meðal annars: 

„Ef þú þorir að dansa, þá þarft þú ekki að nota vímuefni áður en þú gengur út á dansgólfið“ og 

„Ef þú dansar af kunnáttu, þá muntu ekki óska eftir því að nota vímuefni…“ og einnig „Það er 

viðurkennt álit að aukin þátttaka í dansi leiðir til minni notkunar áfengra drykkja og hefur 

þannig áhrif í þá átt að fyrirbyggja notkun vímuefna á skemmtunum…“  (Komið og dansið, 

1993).  

 

2.3.3 Menning og minning 

Áfengissala er minni árið á undan en þar áður, að því er segir í frétt um árlega úttekt frá 

ÁTVR. (Minni sala á tóbaki og áfengi en árið á undan, 1993). Bandaríski vínframleiðandinn 

Smirnoff reynir að komast á rússneska vodkamarkaðinn:  

 

 
(Deilt um Smirnoff, 1993). 

 

Áherslubreyting verður í innsendum greinum um áfengi og fíkn. Í stað áhyggna af 

ungdómnum eru fjallað meira um áhrif á heilsu og fjölskyldulíf. Ein grein ber yfirskriftina 

„Fíkn og fullorðin börn“. Þar skrifar sendandi um fullorðin börn alkóhólista og þá „flokka“ 

(hetjan, svarti sauðurinn, týnda barnið, trúðurinn, bjargvætturinn, ásakandinn, fórnarlambið 

og sá hlutlausi) sem þau séu sett í. Einnig gefur hann útskýringu á hugtakinu fíkn (Fíkn og 

fullorðin börn, 1993). Önnur innsend grein „Lélegt sjálfsmat“ fjallar um alkóhólisma og 

fjölskyldulíf. Þar tekur Súsanna Svavarsdóttir upp hanskann fyrir börn sem „kvíða helginni“ 
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og ólíka afstöðu barna og fullorðinna til áfengisneyslu. Börnin læri snemma að tileinka sér 

þann hugsunarhátt að þau geti á einhvern hátt stjórnað því hvort alkóhólistinn drekki eða ekki. 

Þegar komi að því að mynda tilfinningasamband við maka seinna meir kunni barn alkóhólista 

að setja sig í annað sæti (Lélegt sjálfsmat, 1993).  

 

„Með kveðju frá Gróu á Leiti“ er grein eftir Gerði Pálmadóttur verslunarrekanda þar sem 

hún svarar rógburði um að hún hafi gerst sek um eiturlyfjaneyslu, -kaup og –sölu. Hún talar 

samhliða um þróun áfengisnotkunar á landinu; að óeðlileg dýrkun á brennivíni sé greipt í 

þjóðarsál Íslendinga. Fínar veislur séu haldnar á kostnað hins opinbera: 

 

 
(Með kveðju frá Gróu á Leiti, 1993). 

 

Í dálknum Menning er umfjöllum um drykki fyrir þá sem ekki vilja áfengi og segjast vera 

orðnir leiðir á gosdrykkjum og vatnsglösum. Uppskrift af óáfengum drykk fylgir með: 
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(Hollusta fyrir sérvitra í samkvæmi, 1993). 

 

Viku síðar er heilsíðuauglýsing um bjórglös á útsölu og stór mynd af slíkum með öli í: 
  

 
(Tilboð, 1993). 

 

Tveir merkir menn létust í janúarmánuði þetta ár; tónlistarmaðurinn Ingimar Eydal og 

kraftajötuninn Jón Páll Sigmarsson. Í ljósi þess hversu margir lesendur Morgunblaðsins lesa 

minningargreinar, og þá sérstaklega þekkts fólks, eru hér brot úr greinum sem skrifaðar voru 

um þá. Þar kemur fram afstaða til áfengis- og vímefna. Ítrekað var tekið fram að Ingimar hafi 

verið bindindismaður og að lífið hafi verið hans besta víma. Einnig nefndi einn að Ingimar 

hafi sagt nei við öllu sem deyfði skilningarvitin og það hafi mörgum þótt einkennilegt hjá 

manni sem lifði og starfaði í næstum öllum vínveitingahúsum landsins. Annar bætti við að 

þrátt fyrir það hafi Ingimar látist á sama hátt og Haukur Morthens, úr lungnakrabba (Ingimar 

Eydal, minning, 1993). Og enn annar ritar þetta:  
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„Ekki var það óreglan, áfengi og vímuefni eða eigin reykingar sem urðu honum 

að fjörtjóni. Allir vissu að Ingimar var stakur bindindismaður og barðist fyrir 

bindindismennsku um alla ævi. Ekki aðeins af því að hann hefði marga hæfileika og 

ágætismenn sem verða áfenginu að bráð, heldur einnig af því að hann gerði sér grein 

fyrir því ævarandi sálartjóni sem áfengi á heimili veldur“ (Ingimar Eydal, minning, 

1993). 

 

 Á svipaðan hátt er Jón Páll kvaddur með virktum: „Þrátt fyrir viðurkenningu og 

heimsfrægð var hann alltaf sami góði drengurinn, reglusamur, glaðlyndur og traustur vinur, 

sómi lands og þjóðar á keppnisvelli sem utan“ (Jón Páll Sigmarsson, minning, 1993). Fleiri 

kváðu við sama tón:  

 
(Jón Páll Sigmarsson, minning, 1993). 

 

Ekki var vart við að í þessari greiningu væri skrifað um látna einstaklinga í 

minningargreinum þannig að tekið væri fram að viðkomendur hefðu átt við áfengis- eða 

vímuvanda að stríða. Eflaust var staðan þó sú með einhverja, en eins og vani er með 

minningagreinar, að dregið er fram það besta og einstaka orðalag notað um breyskleika þar 

sem nánustu aðstandendur, sem skilja samhengið, fylla í eyður.  

 

Úr sorg yfir í skop, þá voru svipað margar skrýtlur tengdar áfengi eða vímu í janúar 1993 

og þrjátíu árum áður, eða þrjár:  
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(Cosper, 1993). 

 

 
(Ljóska, 1993). 

 
(Weng, 1993). 
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3. Orðalag  
 
Eitt af því sem einkennir breytta orðræðu á milli tímabila í er breytt orðanotkun. Í töflunni 

hér fyrir neðan eru dæmi um blæbrigðamun í orðanotkun í fréttum og umfjöllun um áfengi, 

vímuefni og öðru því tengdu á milli áranna 1933, 1963 og 1993. Orð eða orðasambönd tóku 

við af öðrum eða ný orð til að lýsa nýrri umræðu og efnum sem bæst höfðu í orðforðann: 
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Niðurstöður 
 

Eins og fram kemur í töflunni hér að neðan voru fréttir, umfjöllun og greinar, sem tengdar 

voru efni ritgerðarinnar, alls níutíuogníu. Fyrirferðarmestar voru þær í blöðum frá 1933, því 

bæði fréttir og greinar um efnistök ritgerðarinnar þöktu heilu og hálfu síðurnar í fjögurra til 

átta síðna tölublöðum. Í mánuðinum sem tekinn var fyrir (janúar) helst fjöldi efnistaka 

nokkurn veginn í hendur við fjölda síðna í blöðunum, þó að þeim fækki örlítið 1993 og séu í 

mesta lagi 1963. Ekki var algengt að fréttir tengdar efninu rötuðu á forsíður eða baksíður. 

Blaðsíður hvers tölublaðs árið 1933 voru frá fjórum til átta, árið 1963 voru þær 20 til 24 og 

voru síðurnar orðnar í mesta lagi 52 árið 1993.  

 

 
 

Í greiningu tölublaða Morgunblaðsins í janúar 1933, 1963 og 1993 kom mest á óvart að 

mikilla ritstjórnaráhrifa gætti fyrsta árið, einhverra annað árið en þau voru ekki mælanlega 

síðasta árið. Möguleg ritstjórnaráhrif voru á efni Morgunblaðsins árið 1933 og það virðist sem 

ritstjórn sé á móti áfengisbanninu sem ríkir þá. Hún tekur undir efni innsendra greina 

höfundarins „G.H.“ og er einkennilegt að hann komi ekki fram undir nafni. Langar innsendar 

greinar voru þess efnis að áfengisbannið væri lítilsvirt. Einnig eru neikvæð áhrif 

áfengisbannsins áberandi í fréttum, svo sem smygl og brugg. Árið 1963 tók „Morgunblaðið“ 

stöku sinnum undir orð í innsendum greinum í Velvakanda en slíkt sást ekki 1993.  

 

Nafnbirtingar í fréttum af afbrotamálum voru algengar og venjubundnar árið 1933 án þess 

að dómur hefði verið kveðinn upp. Þrjátíu árum síðar voru engar nafnbirtingar, ekki einu sinni 

fréttir voru af dómsuppkvaðningum þar sem birt eru nöfn nú á tímum. Einungis var tekið fram 

í afbrotafréttum hvort um síbrotafólk var að ræða. Flestar afbrotafréttir tengdar áfengi árið 

1933 voru um heimabruggun og voru plássmikil skrif um þau líka í innsendum greinum. 

Enda, eins og áður hefur komið fram, ríkti áfengisbann hér á landi á þessum tíma. Það minnir 

óneitanlega á krossferðir og krossfara sem nefnd voru í fræðilega hlutanum. Enginn höfunda 

innsendu greinanna kom fram undir nafni á fyrsta tímabilinu en það breyttist hin tímabilin 



 46 

tvö, ef undan eru skildar einstaka greinar í dálknum Velvakanda árið 1963. Árið 1993 voru 

innsendar greinar birtar undir fullu nafni og mynd af höfundi með. Þá voru auglýsingar um 

skemmtanahald algengar á forsíðu blaðsins árið 1933 en þær voru innar í blaðinu hin árin tvö.  

 

Áfengislausi og vinsæli skemmtistaðurinn Lídó var töluvert í umræðunni árið 1963 og fóru 

góðtemplararar mikinn í innsendum greinum um ánægju sína yfir tilvist hans. Þarna er einnig 

krossfaralykt og einhverra áhrifa gætti mögulega af umræðu um góð gildi tengd 

bindindismennsku því eitt tryggingafyrirtæki bauð þeim sem iðkuðu slíkt betri kjör og 

hlutafélag óskaði eftir reglusömum mönnum til náms hjá sér. Þótt örlítið sé deilt um aðbúnað 

og velferð ungmenna árið 1933 er það aðeins dropi í haf áhyggna sumra lesenda 

Morgunblaðsins af hegðun og drykkju unglinga þrjátíu árum síðar. Sterk orð eins og 

saurlifnaður eru notuð og algengt er að ritstjórn taki undir málflutning greinahöfunda, bæði í 

nafni Morgunblaðsins og Velvakanda. Mætti þarna greina dæmi um eigendaáhrif á orðræðu, 

því blaðið er það stærsta og útbreiddasta á landinu á þessum tíma.  

 

Einnig er hægt að tengja þetta við innrömmunaráhrif því efnið er matreitt til að knýja fólk 

til að skoða fréttirnar út frá ákveðnu sjónarhorni. Töluvert fleiri fréttir voru af afbrotum 

tengdum áfengi og vímuefnum 1963 en 1993. Ekki fór fyrir fréttum af heimabruggi árið 1963 

en fréttir um andfélagslega hegðun voru aðallega tengdar ölvun á almannafæri og í 

heimahúsum, skemmdarverk og stuldur þar sem grunur var um ölvun, auk ofbeldisbrota og 

umferðalagabrota undir áhrifum áfengis. Einnig var sagt frá rannsókn Saksóknara ríkisins á 

áfengisverði í veitingahúsum en ekki bar á slíku í janúar 1933 og 1993. Orðið nautnalyf kom 

einnig við sögu 1963, en ekki hin árin, í tengslum við mál sem fór fyrir sjórétt.  

 

Töluverðar breytingar urðu í íslensku samfélagi á milli áranna 1963 og 1993. Bjórinn var 

leyfður og ýmis samtök, stofnanir og deildir höfðu verið stofnuð sem unnu að velferðar- og 

forvarnamálum; þau auglýstu starfsemi sína daglega í Morgunblaðinu. Blaðamannafélag 

Íslands hafði ráðið framkvæmdastjóra og komið sér upp sérstakri siðanefnd. Nýir vinklar voru 

komnir inn í umræðu um vímefni og afleiðingar þeirra. Eins og fram kom í árlegum 

nýársræðum þriggja leiðtoga (forseta Íslands, biskups Íslands og páfans í Róm) er áberandi 

hversu hugleikin áhrif áfengis og vímuefna voru þeim. Þá þótti fréttnæmt 1993 þegar áramót 

fóru friðsamlega fram og unnar voru fréttir úr lögregluskýrslum og Dagbók lögreglunnar var 

vikulegur dálkur. Þar mátti finna ýmsar grátbroslegar fréttir tengdar ölvun. Sú breyting varð á 

milli áranna 1963 og 1993 að síðarnefnda árið var orðið algengt að nota orðið fíkniefni og var 
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slík frétt um smygl. Þá var einnig komin umræða um aukið eftirlit, myndavélar og 

samstarfsnefnd um lögreglumálefni.  

 

Í stað áhyggna af ungdómnum 1963 eru fjallað meira um áhrif á heilsu og fjölskyldulíf árið 

1993. Orðið alkóhólismi er komið inn í orðræðu um áfengi og í innsendri grein svarar kona 

rógburði um eiturlyfjaneislu- og sölu og gagnrýnir í sömu grein dýrar veislur á kostnað hins 

opinbera og drykkjuvenjur landans. Í menningarlegri umfjöllum eru komnar uppskriftir af 

óáfengum drykkjum og bjórglös (með bjórlegum vökva í) auglýst á heilsíðu. 

Minningagreinum fjölgar mikið á milli áranna 1963 og 1993 (eðlilega þegar landsmönnum 

fjölgar og fleiri deyja) og bindidis- og reglumennsku tveggja þjóðþekktra manna haldið á lofti 

í nánast hverri grein um þá. Skýr afstaða gegn áfengi og vímuefnum gætir þar. Húmor sem 

tengst áfengi eða vímefnaneyslu er hvergi að finna í Morgunblaðinu 1933 en hans gætir hin 

árin tvö í formi brandara og myndasagna.      

 

Að þessu sögðu er komið að því að svara rannsóknarspurningunum. 
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4. Svör við rannsóknarspurningum  
 

• Hvers konar munur er á umfjöllun um áfengi og vímuefni í Morgunblaðinu í 

janúartölublöðum áranna 1933, 1963 og 1993?  

• Breytist áherslan mikið?  

• Hvað einkennir umræðuna hverju sinni?  

• Eru möguleg ritstjórnaráhrif á efni og þá hvers konar efni fremur en annað?  

• Á hvaða hátt birtist ímynd áfengis í efni blaðanna? 

 

Umræðubreyting 

Munurinn felst aðallega í því að árið 1933 ríkir áfengisbann á Íslandi og virðist sem efni 

innsendra greina og frétta snúist mikið um það að sýna fram á slæmar afleiðingar af banninu. 

Færri raddir eru til að miðla skoðunum og upplýsingum á svo fáum síðum en síðar þegar þeim 

fjölgaði. Árið 1963 bar umfjöllun keim af „ófrið“ og velferð æskufólks og fulltrúar 

bindindisfélaga hrósuðu áfengislausum samkomum í Morgunblaðinu. Nánast allar fréttir 

tengdar afbrotum voru einnig tengdar áfengisneyslu Árið 1993 var áherslan meira orðin á 

slæm áhrif áfengis á heilsu og velferð fjölskyldna alkóhólista, sérstaklega í innsendum 

greinum og einstaka auglýsingum sem buðu aðstoð við áfengisvanda. Fíkniefni voru einnig 

komin til sögunnar 1993 og lögreglumál sýnilegri í vikulegri samantekt.  

 

Ritstjórnaráhrif 

Út frá áðurnefndum kenningum um andfélagslega hegðun virðast ritstjórnir 

Morgunblaðsins nokkurn veginn endurspegla ríkjandi álit samfélagsins á hverjum tíma um 

hvað flokkast undir slíkt og endurspeglast það til dæmis í afbrotafréttunum og innsendum 

greinum. Fordæmingarbragur og hæðnistónn er í fréttum um smygl og heimabrugg 1933 og 

áhersla á „fagmennsku“ þess sem braut af sér. Árið 1963 eru orð og eins og „óróaseggir“ og 

„drukkinn unglingur“ hiklaust notuð í yfirskriftum frétta af áfengisneyslu og brotum tengdum 

slíku. Í texta var minnst á „pörupilta“ og virtist sem ungir menn hefðu verið í meirihluta 

gerenda í málum sem komu á borð lögreglu á þeim tíma. Þrjátíu árum síðar (1993) var 

einungis tekinn fram aldur þeirra sem brutu af sér ef hann var 17 eða 18 ára, annars er aðeins 

talað um menn, sem getur að sjálfsgöðu átt við um bæði konur og karla. Í fréttum af afbrotum 

er ein kona nefnd fullu nafni árið 1933 en hvergi er minnst sérstaklega á að kona hafi brotið af 

sér 1963 eða 1993. Ein kona var fengin til að bera ljúgvitni 1963. Þá þótti ástæða að taka fram 
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ef áramót fóru prúðmannlega fram einhvers staðar árin 1963 og 1993. Áberandi minnst, og 

jafnvel engin, ritstjórnaráhrif koma fram í fréttum af áfengi árið 1933 og gæti ástæðan fyrir 

því verið sú að fréttirnar eru unnar úr faglegum skýrslum lögreglunnar.   

 

      Ímyndin 

Ímynd áfengis birtist á ólíkan hátt þessi þrjú ár sem tekin voru fyrir. 1933 var það 

einfaldlega bannað og ólöglegt að selja það, kaupa, brugga eða smygla því; á sama hátt og 

fíkniefni árið 1993. Þó var reynt í innsendum greinum 1933 að sýna fram á fáránleika 

bannsins og að það hefði verri áhrif en að leyfa áfengi. Miðað við fréttir og innsendar greinar 

árið 1963 virtust mestmegis ungmenni misnota áfengi og verða sér til skammar vegna þess. 

Það þótt að minnsta kosti ástæða til að taka það sérstaklega fram ef um ungmenni var að ræða. 

Þá var áfengi selt, þeim voru orðin tvítug, í ríkisrekinni tóbaks- og áfengisverslun, og einnig á 

skemmtistöðum sem höfðu tilskilin leyfi. Áfengisdrykkja var orðin samofin menningu og 

skemmtanahaldi en ekki voru allir jafn sáttir með þá þróun, miðað við innsendar greinar frá 

stúkumönnum og áhyggjufullum samborgurum.  

 

Árið 1993 voru fíkniefni komin til sögunnar og sem algjör bannvara, líkt og áfengið 1933. 

Áhrif afnáms bjórbanns fjórum árum áður breytti áfengismenningu Íslendinga og voru til að 

mynda sérstaklega auglýst bjórglös til sölu í heilsíðuauglýsingu. Bjór og áfengi voru áfram 

seld í áfengisverslunum og á vínveitingastöðum (veitinga- og skemmtistöðum). Þróun 

ímyndar áfengis og vímuefna breyttist að því leyti að árið 1993 var fólk orðið meðvitaðra um 

skaðsemi þess að neyta slíks. Kom þar fram bæði í innsendum greinum, þar sem fjallað var 

um alkóhólisma og áhrif hans á fjölskyldulíf, auk þess sem úrræði voru auglýst daglega fyrir 

þau sem þurftu hjálp vegna áfengis- og vímuefnaneyslu. Þá þótti leiðtogum sérstök ástæða til 

að minnast á áfengis- eða vímuefnaböl í nýársræðum sínum og sterk afstaða gegn áfengi kom 

fram í minningargreinum tveggja þekktra reglumanna sem létust það sama ár.   
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Lokaorð og umræður 
 

Sögulegur samanburður eins og gerður var í þessari ritgerð gefur vissa mynd af umfjöllun 

stærsta fjölmiðils á Íslandi, um áfengi og vímuefni, á þeim tímabilum sem tekin voru fyrir. 

Þótt einungis einn mánuður hafi verið tekinn fyrir árin 1933, 1963 og 1993 eru þeir vel 

samanburðarhæfir því um er að ræða nákvæmlega sama tíma árs. Umræða um áhrif fjölmiðla 

á ímyndir og skoðanir almennings er lífseig þótt erfitt eða ógerlegt sé að mæla þau. Kenningar 

fræðimanna gefa þó til kynna ritstjórnaráhrif við val á efnistökum og vinklum, sem og önnur 

áhrif, sem hljóta að skila sér til lesenda og skoðana þeirra á málefnum líðandi stundar.  

 

Áfar áhugavert var að greina mun á orðanotkun um áfengi og vímuefni með tvisvar sinnum 

þrjátíu ára millibili; lesa orð sem heyrast ekki lengur í töluðu máli og jafnvel sjást hvergi í 

daglegu skrifuðu máli. Það sem mest kom á óvart var ímynd áfengis og vímuefna á milli 

tímabilanna. Ég bjóst til dæmis ekki við svona stóru vægi umfjöllunar um unglingavandamál 

árið 1963 og ég taldi að greiar um alkóhólisma og skaðsemi áfengis og vímefna árið 1933 

yrðu færri. Skýr afstaða ýmissa leiðtoga í nýársávörpum gegn áfengi og vímuefnum kom 

einnig á óvart. Þá var ég steinhissa á hversu mikið pláss innsendar greinar fengu í 

Morgunblaðinu 1933 og hversu langdregnar þær fengu að vera miðað við fjögurra til átta 

síðna tölublöð.   

 

Auðvelt var fyrir mig að lifa mig inn í tímana sem birtust á síðum Morgunblaðsins og var 

greiningin hin skemmtilegasta. Innsendar greinar frá lesendum voru kannski það helsta sem 

mögulega endurspeglaði orðræðuna í samfélaginu 1963 og 1993, á svipaðan hátt og 

athugasemdakerfi vefmiðla og samskipti á samfélagsmiðlum gera nú til dags. Efnistökin, 

áfengi og vímuefni, munu væntanlega ávallt vera til staðar í samfélaginu og þess vegna einnig 

í fjölmiðlum. Birtingarmyndirnar og ímyndin munu bara þróast og breytast í takt við aðra 

þróun, t.d. á þann hátt að eitthvað sem er bannað á einum tíma er leyft á öðrum.  

 

 
  



 51 

Heimildaskrá:  

 
Al-anon. (á.á.) Sótt 17. febrúar 2013 af http://www.visir.is/afmaelisfundur-hja-al-

anon/article/2006111180028 
 

Alda Áskelsdóttir. (2009). Íslenskir fjölmiðlar þjónar hagsmuna? Rannsóknir í félagsvísindum 
X, bls. 188-189. Félags-og mannvísindadeild, Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

 
Anna Lóa Kjerúlf Svansdóttir (2012). Auglýsingabann á áfengi: Áhrif þess á áfengisneyslu. 

Lokaverkefni í viðskipta- og raunvísindadeild við Háskólann á Akureyri.  
 
Ari Matthíasson. (2010). Þjóðfélagsleg byrði af áfengis- og vímuefnaneyslu, bls. 3-4. Háskóli 

Íslands. Meistararitgerð í heilsuhagfræði.  
 
Áfengislög nr. 75, 1998. Sótt 5. mars 2013 af http://www.althingi.is/lagas/140b/1998075.html 

 
Árni Einarsson (2001). „Venjur, viðhorf og vandi“. Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir 

heimili og skóla, bls. 180-189. Ritstjórar: Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. 
Fræðslumiðstöð í fíknvörnum. 

 
Bagdikian, Ben H. (1992). The Media Monopoly. 4. útgáfa. Boston: Beacon Press.   

 
Becker, Howard. (1963). Outsiders. NewYork: Macmillian.  
 
Blaðamannafélag Íslands. (á.á). Stiklur úr 115 ára sögu Blaðamannafélagsins. Sótt 9. mars 

2013 af http://www.press.is/index.php/component/content/article/8-felagid/3203-stiklur-
ur-soegu-bladhamannafelagsins  

 
Brecher, Edward. (1972). Licit and Illicit Drugs. Boston: Little, Brown. 
 
Carey, James W. (1988). Communication As Culture: Essays on Media and Society. London: 

Routledge.  
 
Choi, Y., Leshner, G., og Choi J. (2008). „Third-person effect of idealized body image in 

magazine advertisements“. American Behavioral Scientist, 52(2), 147-164.  
 

de Bruijn, A., Johansen, I. og van den Broeck, A. (2010). Effective Alcohol Marketing 
Regulations: A proposed framework to evaluate existing alcohol marketing regulations. 
Utrecht: STAP –Dutch institute for alcohol policy.  

 
Einar Gylfi Jónsson (2001). „Áhættuþættir varðandi neyslu unglinga á áfengi og öðrum 

vímuefnum“. Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir heimili og skóla, bls. 123-125. 
Ritstjórar: Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. Fræðslumiðstöð í fíknvörnum. 

 
Gísli H. Guðjónsson og Hannes Pétursson. (1990). Homicide in the Nordic Countries. Acta 

Psychiatr. Scand., 82, 49-50. 



 52 

Helgi Gunnlaugsson (2001). „Vímuefni og samfélag“. Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir 
heimili og skóla, bls. 78-80. Ritstjórar: Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. 
Fræðslumiðstöð í fíknvörnum. 

 
Helgi Gunnlaugsson & John F. Galliher (2000). Wayward Icelanders. Punishment, boundary 

maintenance and the creation of crime. Wisconsin, The University of Wisconsin Press. 
 
Hildigunnur Ólafsdóttir (2001). „Meðferð á Íslandi – saga og stofnanir“. Fíkniefni og 

forvarnir – handbók fyrir heimili og skóla. Ritstjórar: Árni Einarsson og Guðni R. 
Björnsson. Fræðslumiðstöð í fíknvörnum. 

 
Hörður Þorgilsson. (á.á.) „Hvað er persónuleiki?“ Persona.is. Sótt 27. febrúar 2013 af 

www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=23&pid=24 
 
IOGT á Íslandi. (2013). Um IOGT. Sótt 17. febrúar af http://www.iogt.is/id/2356 

 
Ingólfur Margeirsson (1994). Frumherjarnir. Saga AA-samtakanna á Íslandi 1948-1954. 

Reykjavík: AA-útgáfan. 
 

Luhmann, Niklas. (2000). Sociale systemer: grundrits til en almen teori. Kaupmannahöfn: 
Reitzel.  

 
Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra nr. 39/1964.  

 
Lög um prentrétt nr. 57/1956. 

 
McQuail, Denis. (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. 5. útgáfa. London: Sage.   

 
Mill, John S. (1970). Frelsið [On Liberty, 1859)]. Þýð. Jón Hnefill Aðalsteinsson og 

Þorsteinn Gylfason. Hið íslenska bókmenntafélag. Reykjavík.  
 

Petty, R., Priester, J. R. og Brinol, P., (2002). „Mass Media attitude change: Implications of 
the Elaboration likehood model of persuation“. Í J. Bryant og D. Zillmann (ritstj.), Media 
Effects: Advanced in Theory and Research. Lawrence, Erlbaum Associates: New Jersey.  

 
Pétur Tyrfingsson (1997). Forsendur áfengisráðgjafar og erindi sálfræðinnar. MA ritgerð: 

Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild.  
 
Randall, David. (2007). The Universal Journalist. (Þriðja útgáfa). New York: Plutobooks. 
 
Samhjálp (á.á.) Sótt 17. febrúar 2013 af http://www.samhjalp.is/pistlar/41-samhjalp-a-

afmaeli-i-dag-39-ara) 
 
SÁÁ. (á.á). Sótt 17. febrúar 2013 af http://www.saa.is/islenski-vefurinn/fraedsluefni/afengi/ 

 
Schur, Edwin. (1965). Crimes without Victims. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  

 



 53 

Siegel, Larry J. (2009). Criminology, tenth edition, bls. 417. California, Thomson Wadsworth. 
 

Sigrún Stefánsdóttir. (2001). „Forvarnir og fjölmiðlar“. Fíkniefni og forvarnir – handbók fyrir 
heimili og skóla, bls. 226-229. Ritstjórar: Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. 
Fræðslumiðstöð í fíknvörnum. 

 
Sjúkrahúsið Vogur. (á.á.) Sótt 17. febrúar 2013 af http://www.saa.is/islenski-

vefurinn/samtokin/starfsemi/sjukrahusid-vogur/  
 

Thio, Alex. (2010). Deviant Behaviour, tenth edition. Pearson. Allyn & Bacon, New York.  
 

Upplýsingalög nr. 50/1996.  
 

Útvarpslög nr. 53/2000. 
 

Vímulaus æska (á.á.) Sótt 17. febrúar 2013 af http://www.vimulaus.is/is/um-vae), 
 

Weinberg, N.Z., Rahdert, E., Colliver, J.D., Glantz, M.D. (1998) „Adolescent substance 
abuse: A review of the past 10 years.“ J. of the American Acadeny of Child and 
Adolescent Psychiatry 37, bls. 252-261. 

 
White, W.L. (1988). Slaying the dragon: The history of addiction treatment and recovery in 

America. (3. útgáfa). USA: A Chestnut Health Systems Publication.  
 
Þorbjörn Broddason (2007). „Sérfræðingar í sókn eða vörn? : blaða- og fréttamennska á 

tímum nýmiðlabyltingarinnar“. Rannóknir í félagsvísindum VIII, bls. 313-314. Félags- og 
mannvísindadeild, Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

 
Þorbjörn Broddason (1994). „The Sacred Side of Professional Journalism“. European Journal 

of Communication, bls 227. London: Sage.  
 

 
 
Morgunblaðið:  

 
18 ára fær tveggja ára fangelsi. (1993, 27. janúar). Morgunblaðið, bls. 44. 

 
Af slysadeild í fangageymslu. (1993, 5. janúar). Morgunblaðið, bls. 32. 

 
Andleg og líkamleg eiturbyrlun. (1963, 4. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Áfangaheimili – 50% starf. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 36. 

 
Áfengismálið í Finnlandi. (1933, 5. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Áfengisráðgjöf. (1993, 24. janúar). Morgunblaðið, bls. 33. 

 
Áfengisverð í veitingahúsum rannsakað. (1963, 10. janúar). Morgunblaðið, bls. 24. 



 54 

 
(Án yfirskriftar). (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 8. 

 
Áramótin friðsamleg. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Átján mánaða fangelsi 20 dögum eftir afbrot. (1993, 14. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Bindindi. (1933, 8. janúar). Morgunblaðið, bls. 5. 
 
Bindidismenn athugið! (1963, 6. janúar). Morgunblaðið, bls. 14. 
 
Börnin og heimilin. (1933, 8. janúar). Morgunblaðið, bls. 8. 

 
Bruggun. (1933, 15. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Bruggun í Fossvogi. (1933, 25. janúar). Morgunblaðið, bls. 3. 

 
Böl bjargbúa eða kærleikur Krists. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 23. 

 
Cosper. (1993, 19. janúar). Morgunblaðið, bls. 43. 

 
Cosper (a). (1963, 6. janúar). Morgunblaðið, bls. 20. 

 
Cosper (b). (1963, 26. janúar). Morgunblaðið, bls. 21. 

 
Cosper (c). (1963, 24. janúar). Morgunblaðið, bls. 20. 

 
Deilt um Smirnoff. (1993, 14. janúar). Morgunblaðið, bls. 1. 

 
Dómi í kókaínmáli áfrýjað. (1993, 5. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Drukkinn á stolnu hjóli. (1963, 18. janúar). Morgunblaðið, bls. 23. 

 
Drukkinn unglingur brýtur rúður hér í borg. (1963, 12. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Drukkinn ökumaður ekur á þrjá bíla á Hringbraut. (1963, 10. janúar). Morgunblaðið, bls. 24. 

 
Drukknir bílstjórar teknir á Akureyri. (1963, 26. janúar). Morgunblaðið, bls. 16. 

 
Eftirlitsvélar notaðar utandyra. (1993, 6. janúar). Morgunblaðið, bls. 44. 

 
Eiturlyf, leiðarvísir, grunur um hættuna. (1963, 24. janúar). Morgunblaðið, bls. 1. 

 
Enn ritar templari um Lídó. (1963, 17. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Enn um Lídó. (1963, 18. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Feluleikir. (1993, 24. janúar). Morgunblaðið, bls. 37. 

 
Fékk stúlku til að bera ljúgvitni. (1963, 22. janúar). Morgunblaðið, bls. 23. 



 55 

 
Fíkn og fullorðin börn. (1993, 7. janúar). Morgunblaðið, bls. 13. 

 
Frá norskum smyglurum. (1933, 8. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Fullveldishugsjónin er fjöregg okkar. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 20. 

 
Glæsilegt samkomuhús fyrir æskuna. (1963, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 
 
Góðtemplarareglumaður hrósar Lídó. (1963, 12. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Gripinn á skyndibitastað. (1993, 26. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Heitstrenging. (1963, 25. janúar). Morgunblaðið, bls. 15. 

 
Herferð gegn heimabrugginu. (1933, 18. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Hollusta fyrir sérvitra í samkvæmi. (1993, 14. janúar). Morgunblaðið, bls. 32. 

 
Hugðist beita kylfum á samkomugesti. (1963, 9. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Ingimar Eydal, minning. (1993, 17. janúar). Morgunblaðið, bls. 31. 

 
Jón Páll Sigmarsson, minning. (1993, 26. janúar). Morgunblaðið, bls. 16. 

 
Komið og dansið. (1993, 23. janúar). Morgunblaðið, bls. 49. 
 
Lélegt sjálfsmat. (1993, 17. janúar). Morgunblaðið, bls. 45. 
 
Liðsinnið fátækum ef þér óskið friðar. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 24. 

 
Ljóð dagsins. (1963, 13. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Ljóska. (1993, 26. janúar). Morgunblaðið, bls. 40. 

 
Lögreglan beitti táragasi gegn óróaseggjum í miðbænum. (1963, 3. janúar). Morgunblaðið, 

bls. 24. 
 

Lögreglan grunar vélsleðamenn um ölvun. (1993, 14. janúar). Morgunblaðið, bls. 12. 
 

Maður særður með eggjárni. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 
 

Með kveðju frá Gróu og Leiti. (1993, 12. janúar). Morgunblaðið, bls. 37. 
 

Með morgunkaffinu. (1963, 20. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 
 

Mikil ölvun í Kópavogi um áramótin. (1963, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 11. 
 

Minni sala á tóbaki og áfengi en árið á undan. (1993, 19. janúar). Morgunblaðið, bls. 28. 
 



 56 

Ók drukkinn á Fossvogsbrúna. (1963, 24. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 
 

Ók undir áhrifum á ofsahraða. (1993, 21. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 
 

Prúðmannleg áramót í Borgarnesi. (1963, 4. janúar). Morgunblaðið, bls. 15. 
 

Sá lífvana í fullu fjöri. (1993, 19 . janúar). Morgunblaðið, bls. 52. 
 

Sextugur maður barinn og rændur. (1963, 18. janúar). Morgunblaðið, bls. 23. 
 

Slegist á slysadeild. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 
 

Stálu léttvíni og peningum. (1993, 21. janúar). Morgunblaðið, bls. 28. 
 
Sýknuð þremur árum eftir ákæru. (1993, 21. janúar). Morgunblaðið, bls. 13. 
 
Tekinn með amfetamín og þýfi. (1993, 30. janúar). Morgunblaðið, bls. 4. 

 
Til skammar fyrir bindidisfélögin. (1963, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Tilboð. (1993, 21. janúar). Morgunblaðið, bls. 18. 

 
Tvítugir bræður voru dæmdir í tólf mánaða fangelsi. (1993, 27. janúar). Morgunblaðið, bls. 2. 

 
Töldu lyfið prókaín vera kókaín. (1993, 13. janúar). Morgunblaðið, bls. 3. 

 
Um 500 kærðir vegna ölvunar og óspekta á liðnu ári. (1993, 6. janúar). Morgunblaðið, bls. 28. 

 
Ungir reglusamir menn. (1963, 10. janúar). Morgunblaðið, bls. 11. 

 
Utan úr heimi. (1963, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 12. 

 
Úr dagbók Lögreglunnar í Reykjavík. (1993, 19. janúar). Morgunblaðið, bls. 51. 

 
Vandamál æskunnar. (1963, 20. janúar). Morgunblaðið, bls. 12. 

 
Velvakandi! (1963, 11. janúar). Morgunblaðið, bls. 6. 

 
Vinalínan gott kvöld. (1993, 31. janúar). Morgunblaðið, bls. 18. 

 
Weng. (1993, 3. janúar). Morgunblaðið, bls. 46. 

 
Ölvaðir bílstjórar á Akureyri. (1963, 10. janúar). Morgunblaðið, bls. 3. 

 


