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Ágrip 

Mislingar á Íslandi – Faraldrar 19.aldar 

Sandra Gunnarsdóttir
1
, Magnús Gottfreðsson

1,2
, Haraldur Briem

1,2,3
 

1Læknadeild Háskóla Íslands,2Smitsjúkdómadeild Landspítala, 3Embætti Landlæknis 

Inngangur: Mislingar voru algengur barnasjúkdómur hér á árum áður. Góður árangur hefur 

hlotist af bólusetningum en nú hefur í vaxandi mæli síðastliðin 15 ár borið á 

mislingafaröldrum í heiminum sem má rekja til ófullnægjandi þátttöku í bólusetningum. Á 19. 

öld bárust mislingar til Íslands með nokkurra áratuga millibili og árin 1846 og 1882 ollu þeir 

mannskæðum faröldrum. Gögn frá þeim tíma varpa ljósi á þær afleiðingar sem það hefur 

þegar stór hópur næmra einstaklinga er útsettur fyrir skæðri veiru á sama tíma. Markmið 

þessarar rannsóknar var að gefa sögulegt yfirlit yfir mislinga á Íslandi, sýna áhrif 

mislingafaraldra 19.aldar á dánarhlutfall á Íslandi og afla upplýsinga um þá sem líklega létust 

úr mislingum í þessum faröldrum. 

Efni og aðferðir: Gerð var afturskyggn, lýsandi rannsókn á mislingum á Íslandi. 

Rannsóknarþýðið voru þeir sem létust þegar mislingafaraldrar gengu yfir landið miðað við 

skráningar kirkjubóka. Til samanburðar voru þeir sem létust á sama tíma árið á undan og eftir. 

Reynt var að styðjast við samtíma sögulegar heimildir í gömlum tímaritum, bókum og 

heilbrigðisskýrslum Landlæknis. Upplýsingar um mannfjölda fengust í manntalsskýrslum, 

Hagskinnu og hjá Hagstofu Íslands. Upplýsingar um dánarorsakir á 19.öld voru sjaldan til 

staðar svo að dánardagsetning var notuð sem ígildi sjúkdómsgreiningar þar sem við átti. 

Niðurstöður: Fjöldi dauðsfalla í júní til og með desember árið 1846 jókst rúmlega þrefalt 

miðað við sama tímabil árið á undan og eftir. Dánarhlutfall var hæst í Mýrasýslu eða 6,6% en 

lægst í V-Ísafjarðarsýslu eða 2,4%. Fjöldi dauðsfalla í júní til og með ágúst árið 1882 jókst 

tæplega fjórfalt frá árinu á undan og er um þrefalt hærri en árið á eftir. Dánarhlutfall var hæst í 

N-Ísafjarðarsýslu eða 5,3% en lægst í N-Múlasýslu eða 0,60%. Listar yfir þá sem líklega 

létust úr mislingum í faröldrum árin 1868-70 og 1882 samanstanda af 365 og 952 manns. Þeir 

sem létust í júní, júlí og ágúst árið 1882 voru flestir í aldurshópnum 0-4 ára eða 64,6%. Í þeim 

faraldri var dánarhlutfall kvenna á barneignaaldri rúmlega tvöfalt á við karla. 

Ályktun: Upplýsingar liggja nú fyrir um þá einstaklinga sem líklega létust úr mislingum í 

faröldrum árin 1868-70 og 1882. Vitað er að mislingar herja harðast á ungabörn og 

barnshafandi konur svo að miðað við aldurssamsetningu og kynjahlutfall dauðsfalla þessa 

hóps er líklegt að stór hluti hans séu einstaklingar sem létust úr mislingum. Næstu skref 

rannsóknar eru að opna til samstarfs um að kanna hugsanlegt vægi erfðaþátta í tilurð 

banvænna afleiðinga sjúkdómsins, líkt og gert hefur verið við rannsóknir á Spönsku veikinni 

hér á landi. 
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Listi yfir skammstafanir 

 RPV: rinderpest virus 

 RNA: ribonucleic acid 

 F-prótein: fusion prótein 

 CD númer: cluster of differentiation 

 SLAM: human signaling lymphocyte activation molecule 

 MR initiative: measles and rubella initiative 

 WHO: World health organization 

 EU: European union. Evrópusambandið (á íslensku skammstafað ESB) 

 EEA: European economic area. Evrópska efnahagssvæðið (á íslensku skammstafað 

EES) 

 PME: primary measles encephalitis 

 APME: acute postinfectious measles encephalitis 

 MIBE: measles inclusion body encephalitis 

 SSPE: subacute sclerosing panencephalitis 

 MBP: myelin basic protein 

 IgM: immunoglobulin M 

 EIA: enzyme immunoassay 

 IgG: immunoglobulin G 

 MMR: measles, mumps, rubella (þrígilt bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum 

hundum) 
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1. Inngangur 

Mislingar eru bráðsmitandi sjúkdómur af völdum samnefndrar veiru. Þessi sýking var algeng í 

börnum og olli árlega milljónum dauðsfalla á heimsvísu áður en bóluefni kom til sögunnar á 

sjöunda áratug 20.aldar (1).  

Mislingaveiran heyrir undir ættkvísl morbilliveira og fjölskyldu paramyxoveira. 

Veiran er náskyld nautapestarveiru (e. rinderpest virus, RPV) sem sýkir nautgripi og veldur 

nautgripapest. Hún er talin hafa þróast í umhverfi þar sem menn og nautgripir lifðu í mikilli 

nálægð. Talið er að sundurhvarf (e. divergence) mislingaveiru úr RPV  hafi gerst í kringum 

11. og 12.öld (2). Veiran er úr einstranda, neikvæðu (e. negative sense), samfelldu RNA sem 

ber í sér upplýsingar um átta prótein veirunnar. Til þess að veiran geti tengst og runnið saman 

við hýsilfrumu þarf hún tvö glýkóprótein sem ná í gegnum himnuna; hemagglutinin og 

samrunaprótein (F-prótein). Viðtakar í okkar frumum sem tengjast öðru eða báðum þessum 

glýkópróteinum eru CD46, CD150, - einnig nefnd SLAM (human signaling lymphocyte 

activation molecule) og ónefndur viðtaki á bifhærðum stuðlafrumum öndunarfæraþekjunnar. 

CD46 er sameind sem kemur að stillingu ónæmiskerfisins og er tjáð á öllum mannafrumum 

sem hafa kjarna. CD150 er tjáð á hóstarkirtilsfrumum, virkjuðum eitilfrumum, átfrumum og 

sýnifrumum og hún stjórnar framleiðslu ýmissa frumuboða (e. cytokine) sem átfrumur seyta 

(3). Veiran leitar í frumur sem tjá þessa viðtaka og einnig er fjöldi af yfirborðssameindum 

sem tengjast próteinum veirunnar og leika mikilvægt hlutverk í sýkingunni. Við sýkingu 

myndast hlutleysandi mótefni gegn öðru eða hvoru tveggja þessara glýkópróteina sem veita 

vernd gegn endursýkingu. Hemagglutinin vekur sérstaklega sterkt ónæmissvar sem stuðlar 

ónæmi gegn veirunni alla ævi (4). Aðeins ein sermisgerð mislinga er þekkt en með 

erfðafræðilegum rannsóknum á kirnaröðum hefur verið sýnt fram á breytileika ákveðinna 

stofngerða. Þessar erfðafræðilegu breytingar gætu í náinni framtíð haft áhrif á núverandi 

forvarnir gegn mislingum (5).  

1.1 - Faraldsfræði 

Meðalaldur þeirra sem sýkjast af mislingum fer eftir hraða lækkunar verndandi mótefna frá 

móður í barni eftir að það hættir á brjósti, hversu mikið einstaklingar umgangast sýkta 

einstaklinga og bólusetningartíðni (1). Mislingar voru algengur sjúkdómur á meðal barna hér 

á árum áður en eftir að farið var að bólusetja gegn sjúkdómnum hefur dregið mjög úr nýgengi 

hans í vestrænum löndum. Vandinn er að mislingar eru sjúkdómur sem erfitt er að útrýma 
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vegna þess hversu gríðarlega smitandi hann er og faraldrar geta orðið þó næmishlutfall 

þýðisins sé undir 5%. Því er brýnt að efla þátttöku almennings til þess að bólusetja börnin sín 

til og halda næmishlutfalli eins lágu og mögulegt er (6).  

Sérstakt átak sem hefur það að markmiði að útrýma mislingum og rauðum hundum (e. 

MR initiative) hófst árið 2006. Sett var upp fimm ára plan með það að markmiði að draga úr 

dauðsföllum vegna mislinga um 90% árið 2010, miðað við tölur árið 2000. Komið var í veg 

fyrir 9,6 milljónir dauðsfalla með bólusetningum árin 2000-2010 og að undanskildri 

Suðaustur Asíu, þá náðu öll aðildalönd Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) að draga úr 

dauðsföllum vegna mislinga um 75% árið 2010 miðað við 2000. Ekki náðist þó það markmið 

að fækka dauðsföllum um 90%, einkum vegna seinkunna á forvörnum í Indlandi og stórra 

faraldra í Afríku (7).  

Þau 29 lönd sem eru innan Evrópska efnahagssvæðisins (EEA) og Evrópusambandsins 

(EU) tilkynntu 8.230 tilfelli af mislingum frá janúar til desember árið 2012. 94% tilfella voru í 

Frakklandi, Ítalíu, Rúmeníu, Spáni og Bretlandi. Ísland og Malta voru einu löndin þar sem 

engin mislingatilfelli voru skráð. Fjöldi tilkynntra tilfella var heldur lægri árið 2012 heldur en 

2011 en er þó yfir því takmarki að bægja sjúkdómnum frá svo að aðeins smitist einn af 

hverjum milljón einstaklingum. Af þessum 8.230 tilfellum voru 7.754 tilfelli þar sem talið var 

að bóluefnið hefði átt að vera aðgengilegt. Af þeim hópi voru 83% einstaklinga sem höfðu 

ekki látið bólusetja sig (8).   

1.1.1 - Faraldsfræði mislinga á Íslandi 

Faraldsfræði mislinga á Íslandi er um margt sérstök vegna einangrunar landsins og hefur 

orðið erlendum rannsakendum vinsælt rannsóknarefni. Þar má helst nefna Andrew Cliff sem 

hefur haft Ísland ofarlega í huga hvað mislinga og aðra smitsjúkdóma varðar. Hann hrósar í 

greinum sínum einstökum heilbrigðisskýrslum Íslands frá fyrri öldum. Þar séu að finna 

yfirgripsmiklar sögulegar heimildir og nákvæmar landfræðilegar upplýsingar. Einangrun 

Íslands ásamt nákvæmum skráningum og skýrslugerðum um heilsufar landsmanna eru 

einsdæmi og því kemur áhugi rannsakenda á landinu ekki á óvart (9,10).   

Á 150 ára tímabili frá 1840 til 1990 hafa um 93.000 mislingatilfelli verið skráð á 

Íslandi og yfir 99% þeirra gerðust í 19 faröldrum (10). Á 19.öld komu þeir svo sjaldan að 

þegar þeir komu þá smitaðist stórt hlutfall þjóðarinnar svo úr varð mannskæður faraldur. 

Ísland er það lítið að mislingarnir urðu ekki landlægur sjúkdómur hér en aftur á móti nógu 

stórt til þess að faraldrar gátu myndast við komu veirunnar til landsins (9). Allt til ársins 1945 
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fluttust mislingar nær eingöngu hingað til lands með skipum. Stærstu mislingafaraldrar sem 

sögur fara af hér á landi voru árin 1846 og 1882. Þá gengu mislingar yfir allt landið eins og 

eldur um sinu og smituðu nánast hvern einasta mann sem ekki höfðu fengið þá áður. Mikið 

var lagt upp úr einangrun og nýjum strangari sóttvarnarlögum var komið á árið 1896 (11). 

Einangrunaraðferðir náðu oft að halda mislingunum í skefjum en þó kom fyrir að þær 

brugðust og sjúkdómurinn náði að dreifa sér um landið.  

Í heildina séð einkennist 20.öldin frekar af mörgum, vægari faröldrum á meðan 

19.öldin einkennist af fáum en afar mannskæðum faröldrum. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

urðu flugsamgöngur algengari svo að mislingar komu mun örar til landsins. Bilið á milli 

faraldra á tímabilinu 1896 til 1945 var  að meðaltali meira en fimm ár en aðeins eitt ár á 

tímabilinu 1946-1982 (10). Byrjað var að bólusetja Íslendinga gegn mislingum á 7.áratug 

20.aldar. Þó bólusetningin hafi verið skrykkjótt í upphafi lét árangurinn ekki á sér standa, 

sérstaklega eftir að frekari festa koma á þær seint á 9.áratugnum. Í dag hafa mislingar ekki 

greinst á Íslandi í 17 ár, eða síðan árið 1996. 

1.2 - Meinmyndun 

Þrátt fyrir að mislingaveiran sé RNA veira og því með háa stökkbreytitíðni þá er hún einsleit 

hvað varðar mótefnavaka. Vakasetin (e. epitopes) á hemagglutinin próteininu eru mjög vel 

varðveitt. Það kemur sér einkar vel því lifandi veiklað bóluefni gegn mislingum sem var 

myndað fyrir áratugum síðan gegn ákveðinni gerð mislingaveiru er ennþá verndandi (12). 

Meðgöngutími mislinga er um 10 dagar fyrir byrjun hitans og 14 dagar fyrir byrjun útbrota. 

Sýktir einstaklingar eru smitandi nokkrum dögum áður og eftir að útbrotin koma fram, eða 

þegar styrkur veirunnar er hæstur í blóði/líkamsvökvum og þegar einkenni eins og hósti, 

nefkvef og hnerri eru mikil því þessi einkenni hvetja dreifingu veirunnar (13). Eini hýsill 

mislingaveirunnar er maðurinn svo að smit verður frá manni til manns. Veiran smitast með 

úðasmiti úr öndunarvegi sýktra einstaklinga og fjölgar sér til þess að byrja með í 

þekjufrumum efri öndunarvegar eða einstöku sinnum í augnslímhúð og hún dreifir sér síðan 

til nærliggjandi eitla (14). Eftir að veiran hefur fjölgað sér í eitlum fer hún í blóðið og þaðan 

til fjarlægra líffæra eins og eitla, húðar, nýrna, meltingarvegar og lifrar. Þar fjölgan veiran sér 

en frekar í þekjufrumum, æðaþelsfrumum, eitilfrumum, einkyrningum og átfrumum.  

Nýmynduð veiruögn myndar knappskot (e. budding) út frá sýktu hýsilfrumunni og því hafa 

veirusýktar frumur hemagglutinin og samrunaprótein á yfirborði sínu. Myndun risafruma 

getur orðið þegar nærliggjandi frumur tengjast þessum viðtökum á yfirborði hýsilfrumunnar 
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og renna saman við hana, en það gerist í risafrumulungnabólgu sem er sjaldgæf afleiðing 

mislinga (15).  

Hjá flestum einstaklingum nær ónæmiskerfið að hreinsa veiruna úr líkamanum og 

veita ævilangt ónæmi gegn henni. Þar leika CD8+ og TH1 CD4+ T-frumur stórt hlutverk í 

hindrun veirunnar (15). Samkvæmt nýlegri rannsókn á öpum (e. rhesus macaques) er RNA 

veirunnar til staðar í blóði, öndunarvegi og eitlum fjórum til fimm sinnum lengur en veiran 

sjálf, þ.e í allt að þrjá mánuði (16). Þessi langa viðvera RNA veirunnar í líkamanum er talin 

stuðla að bæði B-frumuþroskun og að bælingu átfrumna og minni svörun TH2 fruma gegn 

öðrum sýkingum. Ljóst er að sýkingin hefur áhrif á samspil margra þátta í ónæmiskerfinu og í 

kjölfarið fylgir nokkurra vikna ónæmisbæling. Þessu fylgir minnkun á síðbúnum 

ofnæmisviðbrögðum og auknar líkur á tækifærissýkingum (15).   

1.3 - Einkenni og afleiðingar mislinga 

Eftir um 10 daga meðgöngutíma taka við fyrirboðaeinkenni mislinga og þau standa yfir í tvo 

til fjóra daga. Þau eru hiti, hósti, nefkvef og tárubólga (1). Þessi einkenni eru oftast í hámarki 

nokkrum dögum áður en útbrotin koma fram. Koplik blettir geta þó sést áður en 

fyrirboðaeinkennin koma fram. Þetta eru hvítir, upphleyptir blettir sem koma oftast fram á 

slímhúð kinna og þeir eru einkennandi fyrir sjúkdóminn (17). Útbrotin sem fylgja mislingum 

eru rauðupphleyptir flekkir sem koma fyrst fram á andliti og fyrir aftan eyrun, dreifa sér síðan 

á búkinn og á útlimi. Þau standa yfir í þrjá til fimm daga og hverfa í sömu röð og þau komu 

fram (1). Ef sýkingin er án eftirmála byrja einstaklingar oftast að jafna sig rétt eftir að 

útbrotin koma fram.  Aðrir fá fylgikvilla sem tengjast sýkingunni. Hættan á fylgikvillum er 

talin vera aukin hjá  þeim sem eru mjög gamlir eða mjög ungir og dánartíðni er hæst í 

ungabörnum og börnum undir 5 ára aldri (18). Einnig hefur verið sýnt fram á aukna hættu á 

fylgikvillum mislinga hjá barnshafandi konum (19). Tárubólgan sem getur fylgt mislingum er 

algeng í börnum með A-vítamín skort og getur leitt til blindu. Mislingablinda er leiðandi 

orsök blindu í vanþróuðum löndum og er talin valda um 15.000-60.000 tilfellum af blindu á 

ári hverju (20). Sár í munni og magabólgur koma fyrir og geta gert það að verkum að börn 

vilja ekki borða. Einnig getur niðurgangur verið aukaverkun, valdið ofþornun og aukið á 

vannæringu (1).  
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1.3.1 - Öndunarkerfi 

Algengasti fylgikvilli mislinga og jafnframt algengasta orsök dauðsfalla af völdum veirunnar 

er lungnabólga. Hún er langoftast af völdum ofansýkingar (e. superinfection) bakteríu eða 

veiru sem kemur í kjölfar ónæmisbælingar sem mislingaveiran veldur. Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að bakteríusýking sé ástæða lungnabólgu í kjölfar mislinga hjá að minnsta kosti 

50% barna sem lögð eru inn á sjúkrahús (14). Mislingaveiran sjálf getur einnig valdið 

lungnabólgu en hún er sjaldgæfari og kemur oftast fram í ónæmisbældum einstaklingum. Þar 

getur sýkingin verið án útbrota sem gerir hana einkar erfiða í greiningu (21, 22). Sú gerð af 

lungnabólgu einkennist af myndun risafruma, kallast risafrumulungnabólga (e. giant cell 

pneumonia) og er oft lífshættuleg. Risafrumurnar voru uppgötvaðar árið 1931 af Warthin 

Finkeldey og þær eru nefndar eftir honum. Þær eru fjölkjarna, stórar frumur sem finnast í 

nefslímhúð, hálseitlum og botnlanga nokkrum dögum áður en einkenni mislinga koma fram 

og teljast einkennandi fyrir sjúkdóminn (23). Aðrir mögulegir öndunarfærafylgikvillar 

mislinga eru barkakýlis-, barka- og berkjubólga og miðeyrnabólga (1).   

1.3.2 - Fóstur og barnshafandi konur 

Þó dánartíðni vegna mislinga sé hæst hjá börnum undir fimm ára aldri þá hefur verið sýnt 

fram á skaðleg áhrif mislinga á ófrískar konur, bæði á móðurina og fóstrið (19, 24, 25): 

Rannsókn í Houston sem birt var árið 1992 lýsti afleiðingunum hjá 12 konum sem sýktust af 

mislingum á meðgöngu og einni sem var nýbúin að eignast barn. Þar var ályktað að mislingar 

á meðgöngu hefðu í för með sér skaðleg áhrif á fóstrið og yllu fósturlátum, andvana- og 

ótímabærum fæðingum (25). Ári síðar sýndi stærri rannsókn það sama. Auk þess reyndist 

vera hærri dánartíðni og nýgengi annarra fylgikvilla mislinga hjá konum meðan á meðgöngu 

stóð samanborið við konur sem ekki áttu von á barni (19).  

1.3.3 - Miðtaugakerfi 

Mislingaveiran getur sýkt eða haft áhrif á miðtaugakerfið og þar er um fjóra mögulega 

sjúkdóma að ræða: frumkomna heilabólgu af völdum mislinga (primary measles encephalitis, 

PME), bráða heilabólgu í kjölfar mislingasýkingar (acute postinfectious measles encephalitis, 

APME), mislingaheilabólgu með útfellingum/innlyksum (measles inclusion body 

encephalitis, MIBE) og innlyksuheilabólgu (subacute sclerosing panencephalitis, SSPE). 

Þessir sjúkdómar geta komið fram nokkrum dögum, vikum, mánuðum eða jafnvel árum eftir 

frumsýkingu eins og raunin er í SSPE (26). Heilabólgu er hægt að skipta í sjúkdóm sem 

kemur fram við frumsýkingu (e. primer) eða sjúkdóm sem kemur fram einhverjum tíma eftir  
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frumsýkingu (e. postinfectious). Í fyrrnefndu gerðinni eru einkenni vegna heilabólgu ráðandi 

og stafa þau af beinni innrás veirunnar inn í miðtaugakerfið. Hún veldur þannig vanstarfsemi í 

bæði hvelaheila og hnykli. Hin síðarnefnda er heilabólga sem verður eftir veikindi sem í 

upphafi herjuðu ekki á miðtaugakerfið. Sem dæmi má nefna bólgu í miðtaugakerfi vegna 

sjálfsofnæmis sem fer af stað vegna fyrri veikinda (27). Mislingar geta valdið báðum gerðum 

af heilabólgu. 

Þegar veiran sýkir miðtaugakerfið í frumsýkingunni þá kallast sjúkdómurinn PME. 

Þetta er heilabólga sem kemur fram á meðan útbrotin standa yfir og henni fylga einkenni eins 

og hiti, höfuðverkur, hegðunarbreytingar, hreyfiskerðing og flog (26). Nýgengi þessa 

sjúkdóms er 0,5-1 af hverjum 1000 sem sýkjast af mislingum og kemur frekar fyrir í börnum 

og ungu fólki með eðlilegt ónæmiskerfi (27). 

APME er gerð af heilabólgu sem kemur fram nokkrum vikum eða mánuðum eftir 

frumsýkingu. Hún verður vegna sjálfsofnæmisviðbragða í kjölfar mislingasýkingar en ekki 

vegna beinnar innrásar veirunnar í miðtaugakerfið eins og við PME (26). Meingerð þessa 

sjúkdóms lýsir sér meðal annars í eyðingu á mýli, sem hægt er að sýna fram á því styrkur 

undirstöðupróteins mýlis (e. myelin basic protein, MBP) í heila- og mænuvökva þessarra 

sjúklinga er aukinn (28). Nýgengið er einn af hverjum 1000 sem fá mislinga, aðallega eldri 

börn og fullorðnir. Hún kemur fram um tveimur vikum eftir að útbrotin byrja og einkenni 

hennar eru hiti, flog og fleiri afbrigðileikar í taugakerfi (1). Horfur sjúklinga með APME eru 

betri en þeirra sem fá PME. Sumir ná algjörum bata, en aðrir fá varanlegar 

miðtaugakerfisskemmdir (26).  

MIBE er heilabólga kemur aðallega fram hjá ónæmisbældum börnum. Hún er sjaldgæf 

en banvæn afleiðing mislinga og kemur oftast fram nokkrum mánuðum eftir frumsýkingu (1). 

Dánartíðni þeirra sem fá MIBE er 75% og einstaklingar látast oftast innan nokkurra vikna frá 

byrjun einkenna. Þeir sem lifa hljóta flestir varanlegan taugaskaða (26). 

SSPE er sjaldgæf og alvarleg afleiðing mislinga sem hendir um það bil 4-11 

einstaklinga af hverjum 100.000 sem fá sýkinguna (29). Þetta er hægvaxandi, viðvarandi 

sýking í heila- og taugakerfi sem kemur oftast upp um þremur til tíu árum eftir fyrstu sýkingu. 

Oftast hafa einstaklingarnir smitast á unga aldri, virðast ná sér af sýkingunni og allt virðist 

með feldu. Nokkrum árum síðar koma fram einkenni vanstarfsemi í heila- og taugakerfi eins 

og erfiðleikar með lærdóm, hegðunanarvandamál, flog og hraðvaxandi heilabilun (26). 

Sjúkdómurinn virðist frekar koma fram hjá börnum sem smitast af mislingum undir tveggja 
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ára aldri og þau sem smitast á fyrsta aldursári eru í enn meiri áhættu (30). Breytileiki er milli 

einstaklinga hversu ágengur sjúkdómurinn er eftir að einkennin koma fram, en sameiginlegt 

öllum er að hann er banvænn að lokum. Þegar bóluefni gegn mislingum kom fram höfðu 

menn áhyggjur af aukinni áhættu á SSPE sjúkdómi hjá bólusettum einstaklingum. Þvert á 

móti reyndist bóluefnið vera verndandi gegn sjúkdómnum og hefur stuðlað að því að bægja 

honum frá ásamt því að stuðla að því að bægja mislingum frá (29). Ekki er ljóst hvaða 

atburður hrindir sjúkdómsgangi SSPE af stað né hver undirliggjandi líffræði hans er en 

dýratilraunir hafa sýnt fram á tengsl við ónæmisbælingu (31). Einnig hefur verið bent á 

möguleg tengsl milli veirumagns og hraða sjúkdómsgangsins (30), sem gæti enn frekar ýtt 

undir ónæmisbælingu sem áhættuþátt, en frekari rannsóknir þarf til þess að styrkja þær 

niðurstöður.  

1.4 - Greining og meðferð 

Ef fólk leitar læknis vegna hita og dreifðra útbrota um líkamann, ætti að hafa mislinga í huga 

sem mögulega skýringu. Sérstaklega ef um þekktan faraldur er að ræða eða einstaklingurinn 

hafi ferðast til landa þar sem mislingar eru landlægir. Einkenni mislinga geta oft líkst öðrum 

sjúkdómum sem gerir klíníska greiningu erfiðari en ella en læknar sem kannast við þá ættu að 

geta greint þá auðveldlega, sérstaklega ef faraldrar geisa. Koplik blettir eru mjög hjálplegir 

hvað varðar greininguna, því þeir koma á undan útbrotunum og eru einkennandi fyrir 

sjúkdóminn (1).  Samkvæmt WHO ætti að gruna mislinga ef einstaklingur er með hita og 

rauðupphleypt útbrot (e. maculopapular rash) og hósta, nefkvef eða tárubólgu. Greiningin er 

síðan staðfest ef IgM mótefni gegn veirunni finnst í sermi sjúklingsins (32).  Hér er á landi er 

gerð sú krafa að öll tilfelli séu rannsökuð með mótefnamælingu (IgM). IgM mótefni er oftast 

hægt að greina í sermi sjúklings með mótefnaprófi (e. EIA) þremur dögum til fjórum vikum 

eftir byrjun útbrotanna (33). IgG mótefni koma síðar og veita vernd gegn endursýkingu. 

Einnig er hægt að greina mislinga með því að einangra veiruna úr hráka, stroki úr nefkoki eða 

augnslímhúð, blóði eða þvagi og setja í frumurækt eða með keðjufjölmögnun (PCR) 

varðveittra svæða innan erfðamengis veirunnar (1).   

Engin viðurkennd sértæk and-veirumeðferð gegn mislingum er möguleg í dag. 

Dýratilraunir hafa sýnt fram á að CD4+ - og CD8+ T-frumur ásamt IFN-γ þarf til þess að ráða 

við sýkinguna. Lyf eins og ríbavirin og inferferón alfa verið notuð til þess að meðhöndla 

alvarlegar mislingasýkingar eins og SSPE, en sú meðferð er í besta falli talin geta lengt 

sjúkdómsganginn og er því ekki læknandi (34). A-vítamín skortur er þekktur áhættuþáttur 
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fyrir alvarlegar mislingasýkingar og WHO mælir með gjöf vítamínsins fyrir börn með 

mislinga sem lifa á svæðum þar sem skortur er líklega til staðar (35,36). Annars er meðferðin 

almenn stuðningsmeðferð og sýklalyfjameðferð ef um bakteríusýkingar er að ræða.  

1.5 - Forvarnir 

Hægt er að koma í veg fyrir mislinga með bóluefni sem veitir flestum ævilangt ónæmi sem fá 

það (37). Fyrsta lifandi veiklaða bóluefnið gegn mislingum var einangrað af John Enders úr 

frumum kjúklingafósturs. Það var sett á markað árið 1963 í Bandaríkjunum, var vernandi en 

hafði einnig marga galla, olli m.a. hita og útbrotum í mörgum bólusettum börnum. Með 

frekari þróun var Schwarz bóluefnið myndað og sett á markað í Bandaríkjunum árið 1965. 

Þetta er það bóluefni sem er viðurkennt og notað í dag.  Mislingaveiran er ræktuð endurtekið í 

vefjum eða dýrum og veikluð með útfjólubláu ljósi og hita. Þetta veikir hana mjög en hún er 

þó nógu sterk til þess að vekja ónæmissvar (1). Bólusetning gegn mislingum gefur 95% vörn. 

Þátttaka á Íslandi í bólusetningu gegn mislingum hefur verið með ágætum á undanförnum 

árum, eða tæplega 95% (38).  

Bólusetningar gegn mislingum hófust hér á landi upp úr 1960 og árið 1976 hófst 

bólusetningin við tveggja ára aldur. Árið 1989 hófst bólusetning með þrígildu bóluefni gegn 

mislingum, hettusótt og rauðum hundum (e. MMR vaccine) og gefið við 18 mánaða aldur. 

Árið 1994 var ákveðið að endurbólusetja við níu ára aldur og 2001 var endurbólusetningin 

færð upp í 12 ára aldur. Í dag er því ein sprauta gefin við 18 mánaða aldur og síðan aftur við 

12 ára aldur (39). Einstaklingar 12 ára og eldri sem ekki hafa verið bólusettir þurfa einungis 

eina sprautu (40). Bóluefnið á að gefa í vöðva eða undir húð og æskilegir staðir eru framan- 

og utanvert læri yngri barna og axlarvöðvi upphandleggs hjá eldri börnum, unglingum og 

fullorðnum. Nokkrar frábendingar eru fyrir notkun bóluefnisins: 1) ofnæmi fyrir einhverju 

bóluefni gegn mislingum, hettusótt eða rauðum hundum eða einhverju hjálparefnanna, þar á 

meðal neomycin, 2) forðast skal þungun í einn mánuð eftir bólusetningu til þess að forðast 

fósturskaða fyrst og fremst af völdum rauðra hunda, því ekki hafa verið gerðar nægar 

rannsóknir á MMR bóluefninu hjá þunguðum konum, 3) fresta skal bólusetningu við öll 

veikindi með hita hærri en 38,5°C og 4) ekki skal gefa bóluefnið ónæmisbældum 

einstaklingum (39). Aukaverkanir þessarar bólusetningar eru yfirleitt vægar. Í innan við 10% 

tilvika koma hiti og útbrot fram 5-12 dögum eftir bólusetninguna, en börnin verða yfirleitt 

ekki mikið veik. Staðbundin roði, eymsli og þroti koma fyrir á stungustað í innan við 10% 

tilfella. Þessi einkenni ganga yfir á nokkrum dögum (41).  
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1.5.1 - Bólusetningar og einhverfa  

Upphafið af þeim áhyggjum að bólusetningar valdi einhverfu og síðan sniðgöngu sumra 

foreldra við bólusetningar er grein Andrew Wakefield og samstarfsmanna sem birtist í Lancet 

árið 1998. Þar lýsti Wakefield átta börnum sem höfðu fengið einhverfueinkenni innan 

mánaðar frá MMR bólusetningu. Wakefield hélt því fram að MMR bóluefnið ylli bólgu í 

meltingarvegi sem leiddi til þess að óæskileg prótein kæmust inn í blóðrásina og þaðan til 

heilans og hefðu þannig áhrif á þroska og yllu einhverfu (42). Greinin reyndist vera 

meingölluð en olli samt sem áður óbætanlegum skaða. Hún var dregin til baka af Lancet árið 

2010 (43). Greinin vakti óhug meðal foreldra sérstaklega og þótti því ástæða til þess að 

framkvæma nokkrar stórar rannsóknir þar sem þessi tengsl væru skoðuð, þrátt fyrir að ekkert 

styddi þá ályktun að bólusetningar hefðu eitthvað með einhverfu að gera.  

Aðallega er um þrjár tilgátur að ræða hvað varðar tengsl milli bólusetninga og 

einhverfu: 1) tilgáta Wakefield að MMR bólusetningin valdi skemmdum á þekju 

meltingarvegar og auki þannig aðgang heilaskaðlegra efna inn í líkamann, 2) að thiomerosal, 

rotvarnarefni sem er til staðar í sumum bóluefnum og inniheldur meðal annars etýlkvikasilfur, 

sé eitrað miðtaugakerfinu (thiomerosal er þó ekki í lifandi-veiru bóluefnum eins og MMR er) 

3) að samtíða gjöf margra bóluefna í einu yfirkeyri eða veiki ónæmiskerfið. Að minnsta kosti 

20 faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á að hvorki thiomerosal né MMR valdi 

einhverfu. Stærð þýðisins í þessum rannsóknum gefur þeim svo tölfræðilegan háan styrk  að 

jafnvel er mögulegt að rannsaka hin sjaldgæfustu tengsl . Aukning hefur verið á 

einhverfugreiningum síðastliðin ár, en líklega er það vegna víðari greiningarviðmiða og 

aukinnar vitundar á sjúkdómnum. Fyrrnefndar rannsóknir ásamt þeirri líffræðilega ósennilegu 

staðreynd að mörg bóluefni í einu yfirgnæfi ónæmiskerfið og veiki það, hafa gert það að 

verkum að vísindamenn hafa afskrifað þá hugmynd að bóluefnið valdi einhverfu (42).  

Þó að bólusetningarhlutfall barna sé víðast hvar hátt þá virðist erfitt að sannfæra fólk 

um að einhverfuhugmyndin var byggð á fölskum forsendum. Þetta er mikið áhyggjuefni því 

þessi hópur fólks vill ekki bólusetja börnin sín og sjúkdómar sem nánast voru horfnir úr 

vestrænu samfélagi eru að birtast á ný, þar á meðal mislingar. Sem dæmi má nefna að í apríl 

2013 gekk mislingafaraldur í Norðaustur Englandi og í Wales (44). 
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1.6 – Mögulegir áhættuþættir banvænna afleiðinga mislinga 

Mörgum spurningum er ósvarað hvað varðar banvænar afleiðingar mislinga. Þar á meðal 

hvort hugsanlega sé einhver samnefnari hjá þeim einstaklingum sem látast af sjúkdómnum. 

Rannsókn á dauðsföllum af völdum mislinga í börnum í Guinea Bissau í Afríku var birt árið 

1983, en mislingafaraldur gekk þar yfir frá janúar til júní 1979. Þar var sýnt fram á að 

mislingar væru alvarlegri í fjölmennum fjölskyldum og að börn í þeim fjölskyldum væru í 

aukinni hættu á að deyja úr sjúkdómnum miðað við börn í fámennum fjölskyldum. Ein 

ályktunin var sú að eftir því sem fleiri smitast innan hvers heimilis, því meira veirumagn er til 

staðar og mögulega eykur það líkurnar á alvarlegum afleiðingum sjúkdómsins (45). Einnig 

hefur verið sýnt fram á tengsl veirumagns við sýkingu og hraða sjúkdómsgangs SSPE eins og 

fyrr hefur komið fram (30). Rannsóknin í Guinea Bissau sýndi fram á að ekki var marktækur 

munur á fjölda barna sem létust vegna mislinga og voru vannærð, miðað við börn sem voru 

við eðlilegt næringarástand (45). Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt hið gagnstæða, að vannæring 

sé áhættuþáttur þess að deyja úr mislingum (46). Þær rannsóknir sem sýna fram á slík tengsl 

hafa flestar verið gerðar út frá sjúkraskrám (47). 

Sýnt hefur verið fram á að ónæmisbæling við sýkingu veirunnar auki líkurnar á því að 

fá hinn skelfilega sjúkdóm SSPE sem er banvæn afleiðing mislinga eins og komið hefur fram 

(31, 48). Í mislingafaraldri í New York árið 1989 létust 12 vegna veikinnar og af þeim voru 

sex sem líklega voru HIV-sýktir og því líklega með lægra CD4+ T-frumumagn (49).  

Þrátt fyrir ýmsar tilgátur og vangaveltur er ennþá óljóst hvað það er sem veldur því að 

sumir einstaklingar fá alvarlegan sjúkdóm vegna mislinga en aðrir ekki. Þeirri spurningu um 

hvort einstaklingar með ákveðna arfgerð séu í aukinni hættu á að deyja úr mislingum hefur 

ekki enn verið svarað. 

  



14 

2. Markmið rannsóknar 

Þrátt fyrir miklar framfarir hér á landi í bólusetningum eftir að bóluefni kom á markað þá 

hefur síðastliðin 15 ár í vaxandi mæli borið á mislingafaröldrum í heiminum, m.a. víða í 

Evrópu og má rekja það til ófullnægjandi þátttöku í bólusetningum. Því er brýnt að efla 

þátttöku og vitund almennings og jafnframt auka við þekkingu okkar á hvaða þættir ráða 

mestu um hvort sýkingin verður alvarleg. Á 19. öld bárust mislingar oft ekki til Íslands nema 

með nokkurra áratuga millibili og má því segja að gögn frá þeim tíma varpi ljósi á það sem 

gerist þegar stór hópur næmra einstaklinga er útsettur fyrir skæðri veiru á sama tíma. Árin 

1846 og 1882 bárust mislingar til landsins, gengu um allt landið og ollu gríðarlegu manntjóni. 

Þessir faraldrar hafa þó fremur lítið verið rannsakaðir og lítið birt um þá í læknisfræðiritum.  

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt:  

1) Að gefa sögulegt yfirlit yfir mislinga á Íslandi, allt frá því þeir komu fyrst til landsins og til 

okkar tíma. Sérstök áhersla er lögð á stóru faraldrana 1846 og 1882. Reynt var að styðjast við 

samtímaheimildir.  

2) Að sýna áhrif mislinga á dánarhlutfall á Íslandi á 19.öld þegar stærstu faraldarnir geisuðu 

árin 1846 og 1882 ásamt því að sýna áhrif faraldurs sem gekk yfir Austurland árin 1868-1870 

með skoðun á frumgögnum frá þessum tíma (kirkjubókum, manntalsskýrslum, skýrslum 

héraðslækna). 

3) Að afla upplýsinga um þá einstaklinga sem líklega létust úr mislingum í faröldrum 

19.aldar. Með þeim upplýsingum opnast möguleiki á að efla til samstarfs um að kanna 

ættlægni dauðsfalla af völdum mislinga á landsvísu og þar með hugsanlegt vægi erfðaþátta í 

tilurð banvænna afleiðinga sjúkdómsins, líkt og gert hefur verið við rannsóknir á Spönsku 

veikinni hér á landi (50). 
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3. Efni og aðferðir 

Rannsóknin er afturskyggn, lýsandi rannsókn á mislingum á Íslandi. Gefið var sögulegt yfirlit 

frá því að þeir komu fyrst hingað til lands til okkar tíma, með áherslu á stærstu faraldrana árin 

1846 og 1882 ásamt faraldri sem gekk yfir N-Þingeyarsýslu og Austurland frá hausti 1868 til 

janúar/febrúar 1870. Sögulegar heimildir fengust í gömlum tímaritum frá 19.- og 20.öld (á 

síðu Landsbókasafns: www.timarit.is), fréttaritum og bókum. Einnig voru yfirfarnar 

greinargóðar lýsingar á mislingafaröldrum í heilbrigðisskýrslum Landlæknis og skýrslum frá 

héraðslæknum.   

Upplýsingar um dauðsföll fengust í kirkjubókum frá 19.öld og fjöldi dauðsfalla í 

hverjum mánuði árin 1845-1847, ágúst 1868 til janúar 1870 og 1881-1883 skráður niður. 

Kirkjubækurnar eru handskrifaðar af prestum og í þeim eru upplýsingar um fædda, gifta, 

látna, innkomna í sókn og burtvikna úr 

sókn. Árið 1816 hófst skráning í þær og 

fyrir 19.öldina eru þetta einu 

upplýsingarnar um fjölda látinna í hverri 

sókn á landinu. Upplýsingar um 

dánarorsök í kirkjubókum voru oft af 

skornum skammti svo að borinn var 

saman fjöldi dauðsfalla í hverjum 

mánuði þess árs sem mislingafaraldur 

geisaði við samsvarandi tölur fyrir árið á 

undan og eftir. Ef fjöldi látinna jókst um 

50% miðað við fjölda látinna á 

samanburðarmánuðum fyrir árið á undan og 

eftir var ályktað að mislingar væru líkleg 

ástæða aukinnar dánartíðni. Dánardagsetning 

var því notuð sem ígildi sjúkdómsgreiningar 

þar sem við átti.  

Borið var saman dánarhlutfall í hverri 

sýslu fyrir árin 1846 og 1882 og dánarhlutfall 

í hverjum landshluta árið 1846. Mannfjöldi í 

hverri sýslu var fenginn úr handskrifuðum 

 Mynd 1 – Manntalsskýrsla og kirkjubók á 

Þjóðskjalasafni Íslands 
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manntalsskýrslum á Þjóðskjalasafni Íslands og í Hagskinnu. Tölur um mannfjölda á Íslandi 

voru fengnar hjá heimasíðu Hagstofu Íslands (www.hagstofa.is). Fyrir árið 1846 var reiknuð 

hallatala dánarhlutfalls í hverjum landshluta frá þeim mánuði áður en 50% aukning á 

dánarhlutfalli sást til þess mánaðar með hæsta dánarhlutfallið.   

 

Misjafnt var hversu vel elstu prestþjónustubækur höfðu varðveist þar sem slæm 

húsakynni, brunar, flutningar á kirkjustöðum svo eitthvað sé nefnt, varð til þess að margar 

glötuðust. Af þeim 205 kirkjubókum sem voru skráðar fyrir árin 1845-47 þá voru átta sem 

voru ekki til staðar, eða tæp 4%. Fyrir árin 1868-70 voru allar kirkjubækur til staðar. Af þeim 

188 kirkjubókum sem voru skráðar fyrir árin 1881-83 voru 13 ekki til staðar, eða tæp 7%. Því 

má gera ráð fyrir að dauðsföll hafi verið fleiri en þessi rannsókn sýnir fram á.  

 

Með skoðun á kirkjubókum og í samstarfi við Íslendingabók var safnað saman 

upplýsingum um nafn, kyn, aldur, dánardag, búsetu og dánarorsök (ef skráð) hjá þeim 

einstaklingum sem létust í mislingafaröldrunum 1868-70 og 1882. Miðað var við að þeir 

einstaklingar fæddir fyrir 1846 hafi smitast það ár þegar mislingafaraldur gekk yfir allt landið 

og því dáið úr öðrum orsökum síðar. Fyrir faraldurinn 1868-70 voru því aðeins þeir 

einstaklingar skráðir sem voru 23 ára eða yngri og fyrir faraldurinn 1882 aðeins þeir sem voru 

36 ára eða yngri, nema ef mislingar voru skráð dánarorsök. Reiknað var aldursbundið 

dánarhlutfallið milli kynja hjá þeim sem líklega létust úr mislingum árið 1882 miðað við 

dánardagsetningu og aldur. Til þess að varpa ljósi á möguleg áhrif mislingafaraldursins 1882 

á barnshafandi konur var borið saman fjölda fæðinga 9-11 mánuðum eftir byrjun faraldursins 

1882 (febrúar-apríl 1883) og meðalfjölda fæðinga á fimm ára tímabili áður en faraldurinn 

hófst, það er árin 1877-1881.  

Upplýsingar voru skráðar í tölvuforritið Excel® og lýsandi tölfræði unnin í því.  

Sökum þess hve um gömul gögn var að ræða þurfti engin tilskylin leyfi frá 

Persónuvernd né Vísindasiðanefnd. Í viðauka má sjá tilkynningu verkefnisins hjá 

Persónuvernd.  
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4. Niðurstöður 

 

4.1 – Sögulegt yfirlit yfir mislinga á Íslandi 

4.1.1 – Mislingar á Íslandi – Fyrstu heimildir 

Sögulegum heimildum ber ekki saman um hvenær mislingar komu fyrst til Íslands. Ekki er 

hægt að fullvissa sig um að um mislinga hafi verið að ræða þegar notuð voru nöfn eins og 

„krefðubóla“ eða „krefðusótt“. Jón Steffensen læknir telur að orðið „krefða“ hafi merkt útbrot 

almennt. Því hafi krefðusótt geta verið útbrotasjúkdómur af einverju tagi. Ósennilegt er að 

læknar hafi notað krefðuheitið um bólu, því bólusótt áttu læknar að þekkja. Líklegra er að 

almenningur hafi ekki getað greint bólusótt frá öðrum útbrotasjúkdómum (51). Oft eiga 

lýsingar á sjúkdómnum vel við mislinga en þeim var oft ruglað saman við rauða hunda og 

skarlatssótt svo eitthvað sé nefnt (52). Menn töluðu ósjaldan um landfarssótt án þess að gefa 

henni frekari skil. Samkvæmt Gottskálksannáli gekk landsfarssótt um Ísland árið 1310 sem 

var lungnabólgufaraldur (51). Lungnabólgan gæti hafa komið í kjölfar mislinga, því ósjaldan 

er lungnabólga afleiðing þeirra og er mörgum afar þungbær.  

Mislingaheitið var fyrst notað í annálum árið 1644, en þá komu þeir til Íslands með 

Eyrarbakkaskipi. Sótt sem Danir kölluðu „messling“ (51, 52). Sóttin var mannskæð, voru 106 

taldir hafa dáið úr henni í Skagafirði (53). Í Ballarárannáli kemur fram að þetta hafi verið í 

fyrsta sinn sem mislingar komu til landsins. Þar er veikinni lýst á þessa vegu: „Varð með 

rauðum flekkjum um holdið á fólkinu, hvarf svo aftur móti því fólkinu létti. Lágu margir 

langa tíma. Sú sótt hefur aldrei fyrr á Ísland komið“ (52). Víst er að þarna var höfundur 

Ballarársannáls, Pétur Einarsson, ekki að rugla saman við bólusótt því hann sjálfur fékk 

bólusótt árið 1616 og sá sjúklinga sýkta af henni 1635. Lýsing sjúkdómsins í Ballarárannáli 

passar best við mislinga af hinum bráðu útbrotasóttum, sérstaklega hvað varðar útbreiðslu og 

skaðleg áhrif. Skarlatsótt getur að vísu verið mannskæð en yfirleitt eru mun færri næmir fyrir 

henni en mislingum (51).  

Árið 1669 gekk sótt um haustið og allt fram á vetur. Hún var kölluð mislita sótt eða 

flekkusótt. Í orðabók Björns Halldórssonar segir að flekkusótt merki „Morbilli morbus 

lentigenous“ og af nafninu mætti telja að um mislinga væri að ræða. Menn eru þó ósammála 

um þetta: Jón Steffensen heldur að frekar eigi við um húðblæðingar í skyrbjúgi, sem hann 

telur líklegast að verði mislitar þegar á líður (51). Sigurjón Jónsson læknir telur aftur á móti 
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og vafalaust að þessi sótt hafi verið mislingar vegna lýsingarorðsins „mislita“. Hann telur að 

nafnið hafi verið svo óvanalegt á þessum tíma að annar sjúkdómur komi ekki til greina (52).  

Mislingasótt er nefnd í annálum árið 1671. Hún gekk á Vestfjörðum það sumar og 

henni fylgdi lungnabólga, höfuðverkur og beinverkir (52). Mislinga er síðan aftur getið árið 

1694 í Fitjaannáli. Að þessu sinni var hún ekki talin mannskæð og aðeins fáein ungabörn hafi 

látist. Hvað menn telja mannskæða sótt er síðan álitamál, en líklega hefur verið miðað við 

faraldurinn árið 1644 (51, 52).  

Sótt gekk um landið árin 1791 og 1797-98 og samkvæmt grein í Ísafold frá 1882 var 

um sömu sótt að ræða (53, 54). Veikinni 1798 er lýst í Minnisverðum tíðindum og þar kemur 

meðal annars fram að þessi sótt hafi einkennst af hálsbólgu, höfuðverkjum, þyngslum og 

rauðum smáflekkjum sem komu út um allan líkamann (55). Þessi sótt var skæðust í V-

Skaftafellssýslu og á Seltjarnarnesi árið 1797. Árið eftir geisaði veikin um allt landið og fjöldi 

ungbarna lést úr henni, einkum í Þingeyjarsýslum og S-Múlasýslu (53).  

4.1.2 – Faraldurinn 1846 

Árið 1846 geisaði stærsti mislingafaraldur á Íslandi hingað til og sagt var að það væri í sögur 

fært ef að einn eða tveir í heilli sókn fengu þá ekki. Mislingarnir komu til landsins með 

sýktum Dönum sem komu í höfn í Hafnarfirði 20.maí. Fljótt fór veikin að geisa um Álftanes 

og síðan smám saman um allt land . Þeir þjóðfélagshópar sem urðu verst úti samkvæmt grein í 

Þjóðólfi frá 1882 voru börn undir þriggja ára aldri, fólk yfir fimmtugt og drykkjumenn. Í júní 

bárust mislingar með skólapiltum  til Vestfjarða og fólk veiktist í hrönnum. Heyvinna og aðrir 

atvinnuvegir lágu niðri í tvær til þrjár vikur og sums staðar var hvorki smalað né hjúkrað að 

sjúklingum. Manndauði var misjafn í sveitum, 5-6 af 100 dóu í sumum þeirra (56). Á þessum 

tíma geisaði sóttin líka í Færeyjum. Þar var hún svo slæm að af 800 manns sem bjuggu í 

Þórshöfn veiktust 700 á stuttum tíma og margir létust í júní. Þetta var í fyrsta skipti sem sóttin 

kom til Færeyja frá árinu 1781 (54). Seint í júlí kom sóttin til Suðurlands en í hinum 

fjórðungum landsins nokkuð síðar. Alls létust á landinu árið 1846 rúm 3300 manns sem var 

um 2000 manns meira en vanalega. Samkvæmt fyrrnefndri grein í Þjóðólfi sem birt var rétt 

fyrir mislingafaraldurinn 1882 var árið 1846 hið mannskæðasta ár Íslands af því sem var liðið 

af 19.öldinni, en næst því var árið 1843 (kvefsóttarár). Þá létust rúmlega 1900 manns yfir það 

vanalega. Orsökin fyrir því að mislingasóttin varð svo skæð var sú að oft fékk hvert einasta 

barn á heimilum sýkina á sama tíma, svo að á mörgum bæjum lágu heimilisstörf niðri. Allir 

lágu rúmfastir á bæjunum í einu svo að dagleg störf voru ekki unnin og jafnvel ekki mögulegt 
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að hjúkra hinum sjúku. Jafnóðum og sjúklingurinn varð fær um að fara á fætur þá hafði hann 

einfaldlega ekki tíma til þess að hlífa sér heldur þurfti strax að byrja að vinna nauðsynlega 

vinnu og utanbæjarstörf. Við það tók sóttin sig upp aftur og fylgikvillar mislingasýkingar létu 

á sér kræla, eins og t.d lungnabólga, sem varð mörgum banvæn. Sýkinni gat fylgt hálsbólga, 

höfuðverkir, hósti, brjóstþyngsli og fleira og stundum mikill niðurgangur sem olli mörgum 

dauðsföllum (56).  

4.1.3 – Austurlandsfaraldurinn 1868-1870 

Næst bárust mislingar hingað til lands með frönsku fiskiskipi á Langanesi haustið 1868 (57). 

Sóttin var hægfara frá hausti 1868 til byrjunar árs 1870 og dreifðist síðan frá Langanesi um N-

Þingeyjarsýslu, Múlasýslur og allt að V-Skaftafellssýslu. Sóttin náði einnig að stinga sér niður 

á Grund í Eyjarfirði, en vegna skjótra viðbragða heilbrigðisnefnda þar, þá náði hún ekki að 

dreifa sér frekar. Þórður Tómasson héraðslæknir á Akureyri skráði varnarrit gegn veikinni 

árið 1868 til varnar frekari útbreiðslu hennar og Hafsteinn amtmaður gaf út strangt erindisbréf 

til heilbrigðisnefnda í N- og A-amtinu gegn henni (53). Mislinga er síðast getið í Fljótshverfi í 

V-Skaftafellssýslu, nánar tiltekið í Kálfafelli seint í janúar 1870, þeir náðu ekki að dreifa sér 

frekar það ár (58). Þarna voru liðin 23 ár frá stóra faraldrinum 1846, héraðslæknar og 

embættismenn skjótari í viðbrögðum gegn sóttinni sem hefur eflaust hjálpað til við að halda 

henni í skefjum. Einnig voru færri einstaklingar næmir en hún herjaði einmitt harðast á 

ungabörn (57) . Sem dæmi eru um 30 börn talin hafa látist vegna mislinga á árunum 1868-

1870 í Vopnafirði eingöngu (53) og miðað við heildarfjölda barna undir 10 ára aldri í N-

Múlasýslu árið 1868, eða 901 þá voru það 3,3% barna í sýslunni.  

4.1.4 – Faraldurinn 1882 

Árið 1880 kom til Íslands skúta frá Færeyjum með mislinga, en sóttin náði þó ekki á land (59) 

. Mislingar höfðu þá verið að ganga í Suðurey á Færeyjum og öll skip sem komu þaðan til 

Íslands voru rannsökuð af lækni. Sum voru meira að segja látin bíða um tíma til þess að 

öruggt væri að ekki væri um mislinga að ræða. Eina skútan sem hafði mislinga var skútan 

Trangisvåg, með einn veikan mann um borð. Síðan urðu sjö skipverjar veikir af mislingum. 

Skipið var þá sett í sóttgæslu og auglýsingar settar á báðar skipshliðar um að mislingar væru 

um borð og mönnum stranglega bannað að nálgast skipverja (60) . 



20 

Þann 2.maí 1882 fluttust mislingar til Íslands með Helga Helgasyni snikkara sem kom 

frá Kaupmannahöfn með póstskipinu Valdemar. Skipið hafði farið úr höfn þann 15.apríl frá 

Danmörku (56, 61) en mislingafaraldur gekk þar í febrúar sama ár (62). Sjúkdómurinn kom 

til Reykjavíkur 2.maí og varð faraldur í kjölfarið sem breiddist út um allt land. Hann náði 

hámarki í júlí og fjaraði 

víðast hvar út í ágúst (56, 63, 

64). Helgi fann fyrir 

slappleika þegar hann kom 

til Íslands og fór rakleitt í 

lyfjabúðina við 

Thorvaldsenstræti. Þar hitti 

hann Jón Tómasson 

afgreiðslumann og bað hann 

um að láta sig fá eitthvað 

hressandi því að „slen“ væri í 

sér. Jón varð við ósk hans en 

Helgi gleymdi síðan 

vettlingunum sínum á borðinu. Jón tók þá til handargagns og geymdi. Tveimur dögum síðar 

þá komu útbrot fram á Helga og hann varð að leggjast í rúmið. Jónas Jónassen var settur 

landlæknir á þessum tíma og þegar sóttin gerði vart við sig í húsi Helga þá var hann settur í 

sóttkví, hús hans einangrað og vörður settur fyrir utan húsið bæði dag og nótt. Þessar aðgerðir 

áttu að fyrirbyggja útbreiðslu mislinganna en menn voru þó svartsýnir um að það tækist. 

Helgi hafði farið víða og talað við marga áður en hann lagðist í rúmið. Mislingarnir eru 

einnig smitandi áður en útbrotin koma fram og því næstum öruggt að einverjir hefðu sýkst af 

honum. Jón Tómasson lagðist fyrstur á eftir honum og sú saga gekk um bæinn að hann hefði 

betur sleppt því að hirða vettlingana sem Helgi gleymdi í lyfjabúðinni.  

Jónas Jónassen sendi út rit til meðferðar og varnar mislingunum en allt kom fyrir ekki, 

veikin breiddist út, enda Reykjavík þéttbýli og erfitt að hindra útbreiðslu jafn smitandi 

sjúkdóms og mislingar eru. Þarna höfðu mislingar ekki náð að dreifa sér í Reykjavík frá árinu 

1846 og því voru flestir undir 36 ára aldri næmir. Ef  faraldurinn 1846 er tekinn til 

samaburðar þá voru flestir árið 1882 eldri en 36 ára þegar búnir að fá sjúkdóminn og gátu 

hjúkrað hinum sjúku en í fyrri stóra faraldrinum var það títt að allir á heimilinu veiktust á 

sama tíma svo að öll atvinna lá niðri (53, 64). 

Mynd 2 - Apótekið við Thorvaldsenstræti 6.  

Ljósmyndasafn Reykjavíkur ©. 
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Mislingarnir gerðu fljótlega vart við sig í Latínuskólanum sem nú er Menntaskólinn í 

Reykjavík. Þar tók sóttin skólapilta svo geist að á nokkrum dögum höfðu þrír af hverjum 

fjórum lagst í rúmið. Kennsla var látin falla niður og aðeins fimm piltar tóku vorpróf, annars 

var prófum frestað til næsta hausts, nema stúdentsprófi sem haldið var seint í júlí. Um það 

leyti sem Latínuskólanum var lokað var talið að 1000-1100 manns hefðu fengið mislingana.. 

Ýmsir kvillar fylgdu veikinni eða komu í kjölfar hennar. Lungnabólgan virtist vera algengust 

og á þessum tíma voru engin sýklalyf svo að hún gat orðið mjög illvíg. Margir fengu slæman 

hlustarverk og misstu nær heyrn í e-n tíma. Þetta mislingasumar svokallaða olli því að 

Reykjavík varð einstaklega dapurleg. Á mörgum heimilum var enginn maður uppi standandi 

og enginn til þess að hjúkra sjúklingunum. Breitt var fyrir alla glugga því sjúklingar þoldu illa 

birtuna. Þegar faraldurinn náði hámarki í júlí sást varla maður á ferð um göturnar og fólk lést 

af mislingum dag eftir dag. Líkfylgdir voru því algeng sjón þetta sumar og grafarar í 

kirkjugörðum höfðu varla undan. Í Lesbók Morgunblaðsins frá árinu 1950 um faraldurinn 

1882 greinir frá samræðum tveggja manna. Annar þeirra var í gönguferð um kirkjugarðinn og 

hinn síðari grafari að atvinnu. Hinn fyrrnefndi segir: „Það er nóg að gera núna“, og grafarinn 

svarar: „já, bara að það haldist“ (64).  

Faraldurinn var mjög mannskæður og talið var að allir þeir sem ekki höfðu fengið 

mislinga áður hafi veikst. Þungaðar konur urðu hvað verst úti ásamt ungabörnunum og 

mislingarnir höfðu þau áhrif að þær fæddu margar fyrir tímann. Mörg börn fæddust því 

andvana og margar mæður létust af barnsförum (64). Samkvæmt Þorvaldi Jónssyni, 

héraðslækni á Ísafirði árið 1882 var veikin sérstaklega hættulega ungbörnum, veikluðu fólki 

og barnshafandi konum. Flestar barnshafandi konur misstu fóstur eða fæddu fyrir tímann og 

flest þau börn létust (65).  Mislingarnir ollu líka miklu fjárhagslegu tjóni, því þeir voru á ferð 

að sumri til, þegar fólki gengur best að bjarga sér og sínum (63). Árið 1882 var erfitt ár að 

mörgu leyti. Sumarið var kalt og mikið samgönguleysi. Hestar voru svo magrir að erfitt var að 

ferðast með mat og aðrar nauðsynjar frá kaupstöðunum. Sauðfé og hestar drápust þúsundum 

saman. Ekki var hægt að fá mat frá útlöndum vegna samgönguleysis og matvælaskortur var í 

verslunum víðs vegar um landið. Ofan á allt bættust mislingarnir (64) . Héraðslæknar tala lítið 

um aðra sjúkdóma á árinu í skýrslum sem þeir sentu til Landlæknis. Enda hafa mislingarnir 

skyggt á flest annað. Sóttin var fólki ofarlega í huga og nánast óhjákvæmlegt að rekast á 

frásagnir mislingafaraldursins í alls kyns ritum frá þessum tíma. Þar má nefna ritaðar 

bernskuminningar langafa undirritaðar, Björns Helgasonar skipstjóra: „Þarna liggur einn 

ræfillinn. Það væri nú best að taka hníf og skera af honum hausinn, svo hann  kveljist ekki 
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lengur“. En þetta voru þau orð sem bóndinn á sveitabænum lét frá sér um leið og hann benti á 

átta ára gamlan langafa minn sem lá rúmfastur vegna veikinnar. Fjórir létust vegna mislinga á 

sveitabænum sem Björn bjó á þetta sumar í Borgarfjarðarsýslu, tvær konur og tvö börn.  

Mislingaárið 1882 létust um 1300 fleiri en venjan var hér á landi. Heldur hafði fækkað 

en fjölgað í helmingi af sýslum landsins og í sumum þeirra var fækkunin mjög mikil. Mesta 

fólksfjölgunin var í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Ísafjarðarsýslum. Algengt var að þegar 

hart var í ári þá yfirgaf fólk sveitabúskapinn og flykktist að sjónum, en fyrrnefndar sýslur 

höfðu einmitt helstu fiskipláss landsins að geyma. Þó straumurinn úr landbúnaðarsveitunum í 

sjávarsveitirnar á harðindatímabilinu 1882-1887 var mikill, þá var hann þó margfalt meiri af 

landi brott, nánast eingöngu til Vesturheims. Þó að fólksfækkunin sé eignuð að mestu leyti 

vesturförum á þessu tímabili sem hér ræðir þá má ekki gleyma því að frumorsök 

vesturfaranna til þess að fara af landi brott, var hin sama og fólkstraumsins til sjávarsveitinna, 

harðærið (66) .  

4.1.5 – Mislingar við lok 19.aldar til dagsins í dag 

Árið 1895 bárust mislingar hingað með skipi frá Kaupmannahöfn. Um var að ræða tvö börn 

sem veiktust síðan á Norðfirði í S-Múlasýslu. Vegna strangrar einangrunar smitaðist enginn. 

Þó deildu menn um hvort einangrun væri rétt ákvörðun. Landlæknir árið 1895 taldi sem dæmi 

að betra væri að gera mislinga landlæga á Íslandi frekar en að þeir bærust með margra ára 

millibili (67).  

Í maí 1896 komu mislingar til Seyðisfjarðar með Færeyingum og 25 veiktust. Tókst að 

koma í veg fyrir útbreiðslu veikinnar með ströngu sóttvarnarhaldi. Veikin var væg í þetta sinn 

og enginn lést úr henni (68). Í byrjun júlímánaðar sama ár voru ný sóttvarnarlög tekin í gildi. 

Læknum og héraðsvaldsmönnum var með þessum lögum veitt mun meira vald en áður til 

öflugari ráðstafana gegn því að næmar sóttir færu um landið. Hreppstjórar, sveitarstjórar og 

heilbrigðisnefndir voru skylduð til að veita læknum hjálp til að koma fram þeim 

varnarráðstöfunum til varnar útbreiðslu slíkra sjúkdóma. Meðal sótta sem fyrst voru nefndar 

og yfirvöld ættu jafnan að reyna af fremsta megni að verja almenning fyrir voru kólera, 

bólusótt, skarlatsótt og mislingar. Fyrir þessa sjúkdóma giltu ströngustu reglurnar. Brot gegn 

fyrirmælum laganna varðaði við fangelsi eða sektum, nema hærri refsing lægi við eftir 

almennum hegningarlögum (11). 
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Mislingar bárust mun oftar hingað til lands á 20.öldinni þá aðallega vegna betri og 

örari samgangna. Oft náðist að hefta útbreiðslu þeirra með sóttvörnum svo að stundum var 

einungis um smáfaraldra að ræða. Þó kom fyrir að sóttvarnir brugðust og mislingarnir gengu 

um allt land.  

Í apríl 1904 bárust mislingar til Íslands frá Noregi til hvalveiðistöðva í Hesteyrarhéraði 

og Ísafjarðarhéraði. Náðist að stöðva sóttina í Hesteyrarhéraði en sagan var önnur í 

Ísafjarðarhéraði. Héraðslæknirinn þar fékk seint að vita af sóttinni svo að hún lék þar lausum 

hala fyrstu vikurnar. Síðan breiddist hún út, þá mest eftir fermingarmessu á Eyri í Seyðisfirði 

22.maí. Mislingarnir náðu að dreifa sér þrátt fyrir sóttvarnir. Þeir bárust á heimili í mörgum 

sveitum og loks til Ísafjarðar í júní (69). Þann 15.júní sama ár, birtist grein í tímaritinu Ísafold 

um að ráðherra Íslands hafi ákveðið að setja N-Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaði í sóttkví 

vegna mislinga. Landlæknir og landritari fóru vestur til þess að skipa fyrir um sóttvarnirnar. Í 

þessari sömu grein er gerð grein fyrir þeim áhyggjum að vegna ónæmisbælingar 

mislingaveirunnar þá gátu berklar sprottið upp. Á Íslandi eins og annars staðar á þessum 

tímum var fjöldi af börnum og fullorðnum sem höfði lítils háttar berklamein í lungum eða 

annars staðar. Þessir einstaklingar lifðu flestir við góða heilsu því berklarnir stóðu í stað eða 

voru á batavegi. Mislingarnir gátu valdið því að berklarnir blossuðu upp á ný (70). 

Héraðslæknirinn í Ísafjarðarhéraði taldi að varla hefði eitt heimili sloppið og að um 1500 hafi 

sýkst og hann sjálfur vissi um 23 sem létust, þá flestir vegna lungnabólgu. Hann giskaði 

einnig á að annar hver mislingasjúklingur hafi fengið niðurgang. Frá Ísafirði barst sóttin síðan 

í nálæg héruð. Ströngum sóttvörnum var alls staðar beitt eftir að kunnugt var um sóttina, þótt 

víða kæmi að litlum notum og sumir héraðslæknanna (Stranda- og Siglufjarðar) létu 

sótthreinsa alls staðar þar sem sóttin kom, þegar hún var um garð gengin. Óháð þessum 

faraldri á Vestfjörðum þá kom veikur sjómaður til Seyðisfjarðar í maí á norsku fiskiskipi, en 

hann var einangraður á spítalanum og sóttin breiddist ekki út. Skráðir sjúkir vegna mislinga 

árið 1904 voru 802 (71) .  

Árið 1907 gekk mislingafaraldur um landið og 6492 mislingatilfelli voru skráð á 

Íslandi frá maí til desember (72). Þeir bárust til Reykjavíkur með skipi frá Kaupmannahöfn og 

þeir sjúku á skipinu voru um leið settir í sóttvarnarhús, þeir einangraðir sem ekki höfðu fengið 

mislinga en öllum hinum sleppt sem reyndust heilbrigðir og höfðu lýst því yfir upp á æru og 

samvisku að þeir hefðu smitast af mislingum áður. Einn af þessum fór til Stykkishólms og 

stuttu seinna fóru mislingar að brjótast út í fólki þar. Þessi maður fékk mislinga og aðrir 

sýktust af honum. Hann var fæddur mislingaárið 1882 og móðir hans veik eftir mislinga þegar 



24 

hún fæddi hann. Hann hafði verið veikur fyrstu vikurnar eftir fæðinguna og fólk haldið að 

hann hefði mislinga. Því hafði honum alltaf verið sagt að hann væri búinn að fá þá. 

Stykkishólmur var settur í sóttkví og aðkomufólk eingangrað á heimilum þar sem enginn var á 

mislingaaldri, síðan var því sleppt eftir tvær vikur ef allir voru heilbrigðir. Þar af var ein 

stúlka, frá Reykjavík. Hún kom með einangrunarvottorð frá héraðslækni í Stykkishólmi. Þetta 

var um konungskomuleytið og bærinn fullur af fólki. Þessi stúlka fékk síðan mislinga. Síðar 

kom í ljós að eldri kona hafði komið á heimilið þar sem stúlkan hafði verið á vist í 

Stykkishólmi en allir talið það í lagi aldursins vegna. Rétt eftir að stúlkan fór til Reykjavíkur 

þá fréttist það að þessi eldri kona væri með mislinga. Hún hafði aldrei fengið þá áður, en um 

það voru engin boð send suður. Sóttin gaus upp á mörgum stöðum í Reykjavík og fljótlega 

var ljóst að ekki var hægt að stöðva úbreiðslu hennar. Mislingarnir bárust óðfluga um allt land 

og voru í hámarki þrjá síðustu mánuði árisins 1907 og fram í febrúar 1908. Síðustu fréttir af 

sóttinni eru frá ágústmánuði 1908, rúmu ári eftir að hún byrjaði. Nokkrir bæir náðu að verja 

sig og vörnin var þá fólgin í því að láta engan af heimilinu á mislingaaldri koma á 

sóttarheimili eða grunuð heimili og ekki taka á móti neinum gestum nema þeim sem ekki 

höfðu fengið mislinga áður (73). Af þessu má sjá hversu lítið þurfti til þess að faraldur 

myndaðist, ekkert í einangrunaraðferðum mátti fara úrskeiðis. 

 

Mynd 3 - Skráð mislingatilfelli árin 1909 til og með apríl 2013. Gögn fengin úr heilbrigðisskýrslum Landlæknis 

og á síðu landlæknisembættis (www.landlaeknir.is).   

Næstu ár bárust mislingar til Íslands nánast á hverju einasta ári og stundum náðu þeir 

að dreifa sér um allt land. Eftir árið 1945 komu þeir mun örar til landsins eins og sjá má á 

mynd 3. En eftir síðari heimsstyrjöldina urðu flugsamgöngur algengari sem gerði það að 

verkum að sóttin barst hingað oftar (10). Eftir að bólusetningar byrjuðu hér upp úr 1960 
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fækkaði tillfellum ört. Eftir að almenna bólusetningin við 2 ára aldur var tekin í gildi 1976 

snarfækkaði tilfellunum. Þó geisaði hér mislingafaraldur 1977, enda voru bólusetningar þá 

nýhafnar og ekki komin mikil festa í þær. Varla er hægt að tala um aðra faraldra frá árinu 

1976 en árið 1985 urðu mislingatilfelli nokkuð mörg, eða 374. Fyrir bólusetninguna 1976, ef 

tekið er 5 ára tímabilið 1971-1975, þá voru að meðaltali 4 tilfelli á hverja 1000 íbúa á ári. En 

fyrir 1986-1990 voru aðeins 0,15 tilfelli á hverja 1000 íbúa á ári (74). Verulega dró úr fjölda 

tilfella eftir 1976 en sérstaklega eftir árið 1989, árið sem MMR bólusetningin hófst. Mislingar 

hafa ekki greinst hér á landi síðan 1996.  

 

 

  



26 

4.2 – Mislingafaraldrar 19.aldar - Lýsandi gögn 

Faraldurinn 1846 

Mislingar bárust til Íslands í lok maí 1846 og fjöldi dauðsfalla jókst þrefalt frá maí til júní. 

Faraldurinn var víðast hvar farinn að hjaðna í desember og heildarfjöldi dauðsfalla frá júní til 

og með desember árið 1846 var 2690 og fyrir samanburðarárin var hann 870 árið 1845 og 857 

árið 1847. Fjöldi dauðsfalla árið 1846 jókst því rúmlega þrefalt ef tímabilið júní til desember 

er borið saman við sama tímabil árið á undan og eftir (3,09-falt og 3,14-falt hvert um sig). 

Faraldurinn náði hámarki í júlí en þá létust 741 manns. Það var rúmlega fjórfjöld aukning 

miðað við sama mánuð árið á undan og um 3,5-föld aukning miðað við árið á eftir (mynd 4).  

 

 

Mynd 4 - Fjöldi dauðsfalla á Íslandi í hverjum mánuði árin 1845-1847. 
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Dánarhlutfall náði hámarki í júlí í Reykjavík og nágrenni, Suðurlandi, Vesturlandi og á Norðurlandi 

vestra. Dánarhlutfall náði hámarki í ágúst á Vestfjörðum og í september á Norðurlandi eystra og 

Austurlandi (mynd 5). 

 

Mynd 5 - Útbreiðsla faraldursins 1846. Grafið sýnir dánarhlutfall í landslutum Íslands árið 1846. 
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Í Töflu 1 má sjá í hvaða mánuði dánarhlutfallið árið 1846 var hæst í hverjum landshluta fyrir 

sig. Einnig má sjá hallatölu dánarhlutfalls í hverjum landshluta frá þeim mánuði áður en 50% 

aukning á dánarhlutfalli sást til þess mánaðar með hæsta dánarhlutfallið. Hæsta hallatalan 

mældist í Reykjavík og nágrenni en sú lægsta á Austurlandi.  

Tafla 1 - Sá mánuður þar sem faraldur náði hámarki í hverjum landshluta og hallatala dánarhlutfalls frá þeim 

mánuði áður en 50% aukning á dánarhlutfalli sást til þess mánaðar með hæsta dánarhlutfallið. 

Landshluti Hápunktur dánarhlutfalls 

(mán) 

Hallatala 

Reykjavík og nágrenni júlí 0,0125 

Suðurland júlí 0,0075 

Vesturland júlí 0,0093 

Vestfirðir ágúst 0,0035 

Norðurland vestra júlí 0,0069 

Norðurland eystra september 0,0035 

Austurland september 0,0028 

 

Dánarhlutfall var breytilegt á milli sýslna og náði frá 2,4% í V-Ísafjarðarsýslu á Vestfjörðum í 

6,6% í Mýrasýslu á Vesturlandi. Meðaldánarhlutfall í sýslu var 4,5% (mynd 6).  

 

Mynd 6 - Dánarhlutfall í hverri sýslu á tímabilinu júní-desember 1846. 
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Austurlandsfaraldurinn 1868-70 

Mislingafaraldur gekk yfir Austurland frá hausti 1868 til janúar/febrúar 1870. Heildarfjöldi 

dauðsfalla á Austurlandi frá ágúst 1868 til og með janúar 1870 var 699 manns. Fæst dauðsföll 

voru í ágúst 1868 eða 20 en flest í ágúst 1869 eða 92 (mynd 7). Af þeim 92 sem létust í ágúst 

voru 44 börn undir 10 ára aldri. 

 

Mynd 7 - Fjöldi dauðsfalla í N-Þingeyjarsýslu, Múlasýslum og A-Skaftafellssýslu á tímabilinu ágúst 1868 til 

janúar 1870. 
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Af þeim 363 sem létust á tímabilinu ágúst 1868 til janúar 1870 og voru 23 eða yngri 

voru 55 með mislinga sem skráða dánarorsök. Tvær konur voru eldri en 23 ára en með 
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Mynd 8 - Aldurssamsetning þeirra sem létust á tímabilinu ágúst 1868 til janúar 1870 og voru með mislinga sem 

skráða dánarorsök í kirkjubókum. 

 

Konur voru  í meirihluta eða 57% þeirra sem létust á umræddu tímabili og 43% voru karlar 

(mynd 9).  

 

Mynd 9 - Skipting dauðsfalla milli karla og kvenna 23 ára og yngri frá ágúst 1868 til janúar 1870 í N-

Þingeyjarsýslu, Múlasýslum og A-Skaftafellssýslu. 
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Faraldurinn 1882 

Mislingar bárust til Íslands í maíbyrjun árið 1882 og fjöldi dauðsfalla jókst 2,57-falt frá maí til 

júní (432/168). Faraldurinn gekk í júní til og með ágúst og náði hámarki í júlí. Alls létust 

1916 manns í júní, júlí og ágúst árið 1882 en aðeins 507 manns og 637 þessa sömu mánuði 

árin 1881 og 1883 hvert um sig. Fjöldi dauðsfalla í júní til ágúst 1882 jókst tæplega fjórfalt 

(3,77-falt) frá árinu á undan og er þrefalt hærri en árið á eftir. 1084 létust í júlí 1882 og fjöldi 

dauðsfalla jókst því rúmlega sexfalt (6,38-falt) miðað við saman mánuð árið á undan og 

rúmlega fjórfalt miðað við árið á eftir (4,15-falt) (mynd10). 

 

Mynd 10 - Fjöldi dauðsfalla á Íslandi í hverjum mánuði árin 1881 – 1883.  
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Dánarhlutfall í sýslum landsins þegar mislingafaraldur geisaði 1882 var breytilegt og náði frá 0,6% í 

N-Múlasýslu í 5,3% í N-Ísafjarðarsýslu. Meðaldánarhlutfall í sýslu var 3,16% (mynd 11). 

 

Mynd 11 - Dánarhlutfall í sýslum landsins í júní, júlí og ágúst árið 1882. 
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Þeir sem létust í júní til ágúst árið 1882 og voru á aldrinum 0-36 ára, með mislinga sem 

skráða dánarorsök eða enga skráða dánarorsök voru 950 talsins. Tvær konur voru eldri en 36 

ára en með mislinga sem skráða dánarorsök svo að heildarfjöldi þeirra sem líklega létust úr 

mislingum í faraldrinum 1882 samanstendur af 952 manns. Flestir létust í aldurshópnum 0-4 

ára eða 64,5% (614/952) og konur á barneignaaldri voru með tvöfalt hærra dánarhlutfall en 

karlar á sama aldri (mynd 12).  

 

Mynd 12 - Aldursbundið dánarhlutfall milli kynja hjá þeim sem létust í júní, júlí og ágúst árið 1882 og voru 0-36 

ára. Þær tvær konur sem létust árið 1882 og voru eldri en 36 ára en með mislinga sem skráða dánarorsök eru 

undanskildar hér.    
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Fjöldi fæðinga í febrúar, mars og apríl 1883, þ.e. 9-11 mánuðum eftir byrjun faraldursins í 

júní 1882 var 246 börn. Meðalfjöldi fæðinga í febrúar, mars og apríl á fimm ára tímabilinu 

1877-1881 var 476,8 börn. Fjöldi fæðinga í febrúar, mars og apríl 1883 var því aðeins 51,6% 

(246/476,8) af meðalfjölda fæðinga þessa sömu mánuði árin 1877-1881 (mynd 13) 

 

Mynd 13 - Áhrif mislingafaraldursins 1882 á fjölda fæðinga árin 1883. Flatarmálsgrafið sýnir fjölda dauðsfalla 

frá júní 1882 til og með maí 1883. Gula línan sýnir meðalfjölda fæðinga í hverjum mánuði á fimm ára tímabilinu 

1877 – 1881. Bláa línan sýnir fjölda fæðinga frá júní 1882 til maí 1883. 
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5. Umræða 

5.1 – Um niðurstöður 

Elstu heimildir um mislinga á Íslandi 

Nokkuð öruggt er að mislingar komu til Íslands árið 1644 með Eyrabakkaskipi. Þá er 

mislingaheitið fyrst notað í annálum og lýsingin í Ballárannáli á best við mislinga. Hvort þetta 

hafi verið í fyrsta skipti sem veikin kom til landsins er ómögulegt að segja. Oft er erfitt að vita 

með vissu um hvaða sótt var að ræða miðað við heimildir þessa tíma. Útbrotafaraldurinn árið 

1669 er dæmi um það, sóttin sem kölluð var mislita sótt. Þá hafði mislingaheitið verið notað 

25 árum áður (í faraldrinum 1644) og því mætti ætla að það yrði notað aftur um sóttina. 

Mislita sótt var ef til vill heitið sem festi sig vegna þess að fólk var ekki visst um hvaða sótt 

var um að ræða, en einhvers konar útbrotasótt verður að teljast líklegust af nafninu að dæma. 

Einnig er erfitt að segja til um hvaða sjúkdómur gekk yfir landið árið 1798. Lýsingin í 

Minnisverðum tíðindum er ekki á þann veg að hægt sé að fullyrða hvaða sótt um ræðir. 

Heimild sem styður þá tilgátu að þetta hafi verið skarlatsótt en ekki mislingar er frásögn 

Eggerts Johnsen fjórðungslæknis á Norðurlandi þegar mislingasóttin gekk þar 1846. Hann 

ræddi við fólk fætt á tímabilinu 1786-1787 og þau könnuðust ekki við mislingafaraldur 1797-

98 (52). 

Faraldurinn 1846 

Mislingar bárust til Íslands þann 20.maí árið 1846. Fjöldi dauðsfalla rauk upp frá júní til 

desember og náði hámarki í júlí. Faraldurinn var víðast hvar farinn að hjaðna í desember eins 

og sjá má á myndum 4 og 5. Hægt er að álykta þessi aukni fjöldi sé vegna mislinganna því 

dauðsföll á umræddu tímabili árið á undan og eftir helst nokkuð jafn.  

Með því að reikna dánarhlutfall á hverju landsvæði árið 1846 má sjá útbreiðslu 

faraldursins yfir landið og hve dánarhlutfallsbylgjan færist í báðar áttir út frá Reykjavík og 

nágrenni, stöðvast við mót Suðurlands og Austurlands og heldur jafnframt áfram réttsælis 

hringinn um landið (mynd 5). Á þessum tímum var hindrun við mót Suðurlands og 

Austurlands þar sem Skeiðará olli því að fólk komst erfiðlega þar yfir. Skeiðarárbrú var ekki 

vígð fyrr en árið 1974 og þar  með var hringvegurinn um Ísland loks endanlega tilbúinn. Fyrir 

þann tíma fóru fáir yfir ána nema örfáir á hestum því yfirferð yfir hana gat verið mjög 
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hættuleg. Því má álykta að  það sé ástæðan fyrir því að útbreiðsla faraldursins var réttsælis um 

landið en ekki öfugt.  

Með því að bera saman hallatölu hvers landshluta fyrir sig frá byrjun faraldursins 

þangað til hámarki var náð, var ályktað hversu hratt faraldurinn dreifði sér á hverju svæði. En 

líklegra er að smitsjúkdómar komist ekki á milli bæja ef um mjög strjálbýl landsvæði er að 

ræða, eru lengur að komast á milli bæja eða að faraldrar deyi út. Sá landshluti sem var með 

hæstu hallatöluna var Reykjavík og nágrenni, mögulega vegna þéttbýlis. Austurland var með 

lægstu hallatöluna, en þar var oft langt á milli bæja, mikið um firði og um stóran landshluta að 

ræða. Dánarhlutfall á milli sýslna var mjög breytilegt og var lægst í V-Ísafjarðarsýslu sem var 

mjög strjálbýl. Dánarhlutfall var hæst í Mýrasýslu á Vesturlandi þrátt fyrir að hún hafði fjórða 

lægsta íbúafjöldann árið 1846.  

Mislingafaraldur gekk í Færeyjum sama ár (1846). Þá höfðu mislingar ekki komið til 

landsins síðan 1781, en þá gengu þeir um allt landið. Rannsókn á færeyska faraldrinum 1846 

er talin vera ein af þeim fyrstu rannsóknum sem sýndu fram á ónæmisfræðilegt minni hvað 

varðar sjúkdóminn. En danski læknirinn Peter Ludwig Panum tók eftir því að þeir sem höfðu 

fengið mislingana 1781 smituðust ekki árið 1846 (75). Því má velta fyrir sér hvort að 

Íslendingar hafi haft tækifæri til þess að komast í sögubækurnar þarna en misst af því, þ.e.a.s 

ef faraldurinn sem gekk yfir allt Ísland árið 1798 var mislingafaraldur og þeir fæddir fyrir 

þann tíma líklega þegar búnir að smitast. En eins og fyrr hefur komið fram stangast heimildir 

á um hvort sá faraldur hafi í raun verið mislingafaraldur. 

Austurlandsfaraldurinn 1868-70 

Austurlandsfaraldurinn 1868-70 hagaði sér öðruvísi en faraldurinn 1846. Hann gekk mun 

hægar yfir, þ.e. í um 18 mánuði, enda um strjálbýlla landsvæði að ræða.  Eftir að fyrsti sýkti 

maður steig á landið á Langanesi í N-Þingeyjarsýslu þá dreifði faraldurinn sér réttsælis um N-

Þingeyjarsýslu, Múlasýslur og A-Skaftafellssýslu. Samkvæmt grein í Ísafold árið 1882 þá 

varð mislinganna vart í Grund í Eyjafirði, en heilbrigðisnefndin þar var fljót að bregðast við 

og setti viðkomandi í einangrun, þeir dreifðu sér því ekki vestar en það (53). Líklega hefur 

Skeiðarársandur verið ástæða þess að mislingarnir náðu ekki að dreifa mikið sunnar en að V-

Skaftafellssýslu, enda fáir sem hættu sér þar yfir.  

Af þeim einstaklingum sem létust á tímabilinu þegar faraldurinn gekk yfir og voru 23 

ára og yngri voru 70% í aldurshópnum 0-5 ára. Hápunktur faraldursins var í ágúst árið 1869 
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og af þeim 92 sem létust í þeim mánuði voru 44 börn undir 10 ára aldri. 57 einstaklingar voru 

með mislinga sem skráða dánarorsök. Eins og fyrr hefur verið nefnt þá endurspeglar sá fjöldi 

líklega ekki allan þann heildarfjölda sem lést úr mislingum, því algengara var en ekki að 

prestar tilgreindu ekki dánarorsök í kirkjubókum.  Af þessum 57 einstaklingum voru tvær 

konur sem voru eldri en 23 ára og höfðu þar af leiðandi sloppið við faraldurinn 1846. Af 

þessum 57 einstaklingum voru tæp 70% í aldurshópnum 0-5 ára. Vitað er að mislingar herja 

hvað harðast á ungabörn svo að líklegt er að stór hluti þessarra einstaklinga hafi látist úr 

mislingum. 

Faraldurinn 1882 

Mislingar komu til Íslands þann 2.maí og fjöldi dauðsfalla rauk upp frá í júní til ágúst og náði 

hámarki í júlí þegar 1084 létust. Faraldurinn gekk hraðar yfir en 1846 faraldurinn, mögulega 

vegna betri samgangna þó erfitt sé að segja til um það. Hann gekk yfir á þremur mánuðum á 

meðan 1846 faraldurinn virðist hafa náð að teygja sig yfir um sex mánuði. Það sama á við um 

þennan faraldur og 1846 faraldurinn hvað varðar samanburðarárin. Fjöldi dauðsfalla árin 1881 

og 1883 helst nokkuð jafn yfir allt árið svo að hægt er að álykta að aukning í dauðsföllum frá 

júní til ágúst 1882 sé vegna mislinganna . 

Dánarhlutfall í sýslum landsins var breytilegt eins og fyrir 1846 faraldurinn. Þær 

sýslur sem komu út með lægsta dánarhlutfallið voru þær sýslur sem lentu í 

Austurlandsfaraldrinum 1868-70: N-Þingeyjarsýsla, Múlasýslur og A-Skaftafellssýsla. Því má 

álykta að nokkuð öruggt sé að sá faraldur hafi verið mislingar en ekki einhver önnur 

útbrotasótt. En eins og fyrr hefur verið nefnt þá var þeim gjarnan ruglað saman við rauða 

hunda og skarlatsótt (52). Sú sýsla sem kom út með hæsta dánarhlutfallið árð 1882 var N-

Ísafjarðarsýsla. Á mynd 6 fyrir faraldurinn 1846 sést að sú sýsla var með næstlægsta 

dánarhlutfallið árið 1846. Því má álykta að þetta landsvæði hafi sloppið ágætlega í fyrri 

faraldrinum svo að fleiri voru næmir gegn mislingunum árið 1882. Þetta á ekki aðeins við um 

N-Ísafjarðarsýslu. Þær sýslur sem komu út með hvað lægsta dánarhlutfallið árið 1846 koma 

að jafnaði verr út árið 1882. Þær fjórar sýslur með lægsta dánarhlutfallið 1846 ef undanskildar 

eru þær sýslur sem lentu í faraldrinum 1868-70, voru V-Ísafjarðarsýsla, N-Ísafjarðarsýsla, 

Dalasýsla og Strandasýsla með dánarhlutfall upp á 2,4%, 3,0%, 3,3% og 3,4%  hver um sig í 

júní til desember árið 1846. Þar var meðaldánarhlutfall í sýslu 4,5%. Hafa skal í huga að þetta 

dánarhlutfall er miðað við lengra tímabil heldur en fyrir faraldurinn 1882, þ.e. júní til 

desember vegna þess að fyrri faraldurinn varði lengur en sá síðari. Á mynd 11 má sjá að 
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fyrrnefndar sýslur sem komu út með dánarhlutfall vel undir meðaltali árið 1846 eru að koma 

út með dánarhlutfall rétt við eða yfir meðaltali árið 1882 sem var 3,16%. Því má álykta að 

líklega sé um sama sjúkdóm að ræða í báðum tilfellum og fleiri næmir gegn sjúkdómnum árið 

1882 í þeim sýslum sem komu út með lægsta dánarhlutfallið árið 1846. 

Ef aldur- og kynjaskipting þeirra einstaklinga 0-36 ára sem létust á tímabilinu júlí til 

ágúst árið 1882 er skoðuð (mynd 12) má sjá að langstærsti hlutinn eru börn frá 0-4 ára og 

konur á barneignaaldri eru í meirihluta miðað við karla á sama aldri. Fækkun í fjölda fæðinga 

9-11 mánuðum eftir byrjun faraldursins 1882 er greinileg og því má álykta að stór hluti 

kvenna á barneignaaldri sem lést þegar faraldurinn gekk yfir landið 1882 hafi verið 

barnshafandi. Fækkunin í fæðingum árið 1883 mætti því skýra í ljósi þess að umræddar konur 

hafi misst fóstur eða hreinlega látist. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

sem hafa sýnt fram á skaðleg áhrif mislinga á barnshafandi konur (19, 24, 25). Athygli vekur 

að toppur er í fjölda fæðinga þegar faraldurinn er í hámarki í júlí árið 1882. En vitað er að 

mislingar höfðu oft þau áhrif á barnshafandi konur að þær fæddu fyrir tímann. Þessi toppur 

gæti því mögulega verið vegna fjölda ótímabærra fæðinga.  

5.2 – Styrk- og veikleikar rannsóknar 

Styrkur rannsóknarinnar felst í því að verið er að skoða áhrif skæðrar, bráðsmitandi veiru á 

heila þjóð. Ísland er eyja og einangrunin er styrkur þegar um rannsókn ýmissa sjúkdóma er að 

ræða. Skráningarnar frá 19.öld á Íslandi eru einsdæmi og þau gögn fela í sér upplýsingar um 

nánast alla Íslendinga sem létust þegar faraldrar geisuðu. Ísland er því í einstakri stöðu til þess 

að endurgera 130-160 ára gamlan sjúklingalista. Vitað er með nokkuð mikilli vissu hvenær 

faraldur kom til landsins og hvenær hann hjaðnaði. Fyrir faraldrana 1846 og 1882 kom veikin 

að vori og gekk yfir á nokkrum mánuðum. Því er upplagt að skoða árin á undan og eftir til 

samanburðar þegar vitað er með vissu að mislingar gengu ekki á þeim árum. Styrkur felst 

einnig í því að sami einstaklingur (undirrituð) skráir niður allar upplýsingar sem notaðar eru. 

Því ætti gagnaskráning að vera sambærileg hjá bæði rannsóknar- og samanburðarþýðinu. 

Lýsandi gögn um faraldrana ættu því að veita góða sýn yfir ástandið á þeim árum. 

Gallar rannsóknarinnar eru að hún er afturskyggn og nær mjög langt aftur í tímann og því er 

ógerlegt að finna upplýsingar um alla þá einstaklinga sem létust. Dánarorsök í kirkjubókum er 

sárasjaldan tilgreind svo að ef hún er notuð sem skilyrði eru líkur á að meirihluti sjúklinga 

greinist ekki. Því er dánardagsetning notuð sem ígildi sjúkdómsgreiningar. Annmarki þessarar 
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nálgunar er þó sá að einhverjir innan hópanna sem létust á umræddum tímabilum hafa ekki 

látist úr mislingum. Listarnir munu því aldrei innihalda einungis þá sem létust af sjúkdómnum 

en sú nálgun sem hér hefur verið beitt á að tryggja að þeir innihaldi sem stærstan hluta þeirra. 

Við reyndum að auka nákvæmni skilmerkjanna með því að útiloka þá sem að öllum líkindum 

voru þegar búnir að fá mislinga og einnig þá sem voru með aðrar tilgreindar dánarorsakir. Að 

síðustu má geta þess að kirkjubækur eru misvel farnar og því hætta á að lesið sé vitlaust úr 

sumum þeirra og sumar þeirra eru glataðar eins og áður hefur komið fram. Hlutfall glataðra 

gagna er þó lægra en gjarnan kemur fram við afturvirkar rannsóknir á Landspítala, jafnvel þótt 

um aðeins 20 ára gögn sé að ræða.  
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5.3 – Lokaorð 

Ljóst er að mislingafaraldrar 19.aldar voru gríðarlega mannskæðir. Þó að mislingatilfelli hafi 

ekki greinst hér á landi frá 1996 þá er nauðsynlegt að fylgjast vel með gangi máli og halda 

bólusetningartíðni í hámarki, sérstaklega í ljósi þess að faraldrar eru að koma upp víðast hvar í 

Evrópu í dag. Einnig þarf að hafa í huga að sá hópur fólks sem ekki vill bólusetja börnin sín 

vegna hræðslu um skaðleg áhrif bóluefna, hefur aldrei þurft að upplifa neitt í líkingu við 

mislingafaraldra 19.aldar. Alvarleiki sjúkdómsins hefur því líklega fallið í gleymsku hjá 

mörgum. Því er mikilvægt að auka vitund almennings á sjúkdómnum því mögulegt er að 

margir haldi að um saklausan útbrotasjúkdóm sé að ræða og því óþarfi að bólusetja börn sín 

gegn honum.  

Ein áleitin spurning um mislinga lýtur að vægi erfðaþátta í tilurð sjúkdómsins. Er 

hugsanlegt að ákveðnir einstaklingar séu í aukinni hættu á að fá lífshættulega fylgikvilla og 

jafnvel deyja af hans völdum? Þessi rannsókn gefur okkur tækifæri til að stíga fyrstu skrefin 

til að svara þeirri spurningu með því að kanna ættlægni dauðsfalla af völdum mislinga á 

Íslandi. Það verður gert í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu með aðferðum sem áður hefur 

verið lýst (50). Einnig er hugsanlegt að unnt verði að bæta í sjúklingalistann og auka þannig 

styrk hennar með því að yfirfara dánarvottorð og/eða kirkjubækur frá fyrri hluta 20.aldar og 

skrá dauðsföll þar sem mislingar eru tilgreind dánarorsök. Hugsanlega eru til erfðaefni úr 

ættingjum þeirra sem létust og þannig má ef til vill tilreikna arfgerð þeirra með aðferð sem 

Íslensk erfðagreining hefur þróað (e. imputing of genotypes) (76). 
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Ég vil ég þakka Jóni Torfasyni og öðru starfsfólki á Þjóðskjalasafni Íslands fyrir aðstoð í 

lestrarsal safnsins. Ég vil þakka foreldrum mínum Helgu Ólafsdóttur og Gunnari St. 

Gunnarssyni fyrir góð ráð og að lokum vil ég þakka Kristjáni Haukssyni fyrir yfirlestur og 

stuðning.   
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