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Útdráttur 

Áfengi hefur ávallt fylgt mannkyninu, frá því við vorum einföld bændasamfélög til dagsinns í 

dag. Þessi neysluvara hefur verið hluti af okkar lífi svo lengi að það hefur myndast ákveðin 

menning í kringum vín eða með öðrum orðum vínmenning sem er mismunandi eftir þjóðum 

og landsvæðum. Spyrja má af hverju manneskjan hefur verið svona hrifin af þessum drykk í 

gegnum aldinar og raun ber vitni. Í ritgerðinni er vínmenningin skoðuð út frá mannfræðilegu 

sjónarhorni og í því skyni er notast við fræðilegar umfjallanir um áfengi og vínmenningu og 

þá einkum hugmyndir um hugtökin menningu og hnattvæðingu. Leitast er við að svara hvort 

áfengismennig sé raunverulegt fyrirbæri og hvort munur sé á milli menninga þegar kemur að 

meðhöndlun áfengis. Farið er stuttlega yfir söguna á bakvið áfengi og mismunandi 

vínmenningu eftir löndum; til dæmis Frakkland, Danmörk og Bandaríkin. Einnig er sjónum 

beint að Íslandi og skoðað hvort að áfengismennig hafi breyst eða sé að breytast hér á landi. 

Það er ákveðinn munur á milli landsvæða og menninga þegar kemur að áfengi, hvort svo sem 

það er meðhöndlað sem hluti af daglegu lífi eða sem efni til þess eins að verða ölvaður um 

helgar. Helstu niðurstöður eru þær að léttvíns-menning er að verða útbreiddari á kostnað 

sterkvínsmenningar og þá einkum fyrir tilstilli hnattvæðingar. 
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Abstract 

Alcohol has always followed the human race, ever since we were simple farming 

communities until today. This consumer product has always been a part of our life for so 

long it has formed a certain culture around wine, or in other words wine culture is diffrent 

by groups and regions. One might ask why has man been so fond of this drink through the 

ages. In this thesis is wine culture examined from the anthropological perspective and I will 

use theoretical reviews about alcohol and wine culture and globalization. Efforts are made to 

answer whether wine culture is a real phenomenon and whether there is a diffrence 

between cultures when it comes to handling alcohol. A quick glance at the story behind 

alcohol and diffrent wine culture by countries; for examble, France, Denmark and the United 

States. There is also a focus on Iceland to see whether alcohol culture has changed or is 

changing in this country. There is a definite diffrence between terretories and cultures when 

it comes to alcohol, whether if it is treated as a part of every day life or material to get drunk 

on the weekends. The result is that wine culture is becoming more widespread at the 

expense of strong alcohol culture in particular by globalization. 
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1 Inngangur 

Áfengi hefur fylgt manninum í gegnum árþúsundin og er hægt að finna í nánast hvaða 

menningarheimi sem er. Maðurinn hefur fundið upp áfengi í felstum tilfellum upp á eigin 

spítur eða fyrir slysni, hvort sem það hafi verið gerjaðir ávextir eða vatn komist í 

korngeymslurnar og búið til bjór. Mikil áhugi hefur fylgt áfengi í langan tíma hvort sem það 

sé fyrir veislur, þegar það er verið að fagna einhverjum áfanga í lífinu eða hreinlega bara til 

þess að detta í það. Við notum áfengi til þess að skemmta okkur og hafa einfaldlega gaman. 

Áfengi er líka munaðarvara sem hefur verið stundum notað í viðskiptum í gegnum tíðina og 

áfengi hefur líka selst fyrir háar fjárhæðir á uppboðum eða stundum bara í búðum. Elsta 

varðveitta uppskrift í heiminum er einmitt bjór uppskrift en tilurð hennar er sögð hafa verið 

sú að okkur hafi verið gefin þessi uppskrift af guðunum sjálfum hjá hinni fornu þjóð 

Súmerum. Þannig er  saga áfengis löng en einnig er menningin á bakvið áfengið áhugaverð í 

þessu samhengi; það er hvernig áfengi á að vera eða hvað felst í áfengismenningu tiltekinna 

staða, þjóða eða hópa. Í sumum menningarheimum þykir það vera eðlilegt að fá sér vín með 

matnum í hádeginu og líka á kvöldin. En annarsstaðar þá er horft niður á þannig hegðun og 

þar þykir það stundum vera merki um áfengisvandamál. Svo eru skiptar skoðarnir á því hvor 

hegðunin þykir vera betri en hin. Áfengi er oft sýnt og túlkað í bíómyndum eða sungið er um 

það í tónlist og ýmist lofað eða lastað. Þó svo að áfengi geti verið skemmtilegt þá má ekki 

gleyma því að þetta telst til vímuefna og er því vand með farið. Í flestum löndum eru til lög 

um áfengi á almannafæri, hversu gamall einstaklingurinn verður að vera orðinn til þess að 

mega kaupa áfengi og lög um áfengisdrykkju og akstur. Margt hefur verið reynt í gegnum 

tíðina til þess að banna áfengi, sem hefur af einhverjum ástæðum þótt vera böl á 

samfélaginu. Áfengisbönn voru vinsæl uppúr aldamótunum 1900 í mörgum löndum eins og 

til dæmis Bandaríkjunum og líka Íslandi, þó svo að bjórinn hafi verið bannaður á Íslandi alveg 

til ársins 1989. 

Í þessari ritgerð mun ég að fjalla um vínmenningu og söguna á bakvið hana; hvernig 

hún hefur áhrif á og mótað okkur í gegnum tíðina. Ég beini sjónum að hugtakinu menningu 

(e. culture) og tengslum áfengis við það og spyr hvort áfengismenning sé raunverulegt  

fyrirbæri; er raunverulega munur á milli menninga þegar kemur að drykkju og meðhöndlun 

áfengis? Og jafnframt hvort áfengismenning hafi breyst hér á landi í gegnum tíðina og þá 

hvernig? Mannfræðingar hafa rannsakað hin ýmsu menningarsvæði og þá beint sjónum að 
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margvíslegum þáttum í viðkomandi samfélags- og menningargerð. Þá hafa þeir skoðað 

hnattræn ferli menningarlegra áhrifa og meðal annars skoðað vínmenningu og breytileika 

hennar eftir landsvæðum og menningu sem er afar áhugavert. 

Ég byrja á því að fjalla um kenningarlegan bakgrunn, þar sem notast er við umfjöllun 

um hnattvæðingu (e. globalization) og kenningar þar að lútandi eftir mannfræðinginn Arjun 

Appadurai (1996) sem og skrifa Glifford Geertz (1973) um hugtakið menningu (e. culture). 

Áhrif hnattvæðingar er að finna allsstaðar, hún nær til okkra allra þó svo við finnum ekki 

alltaf fyrir því. Menning er mismunandi eftir því hvar þú ert staðsettur, því þarf að skoða 

hvernig viðhorf til áfengis er mismunandi á stað, stund og menningu. Mér fannst þessar tvær 

kenningar passa best við þetta efni og til þess að lýsa og skilja mismunandi viðhorf til áfengis 

og áfengismenningar. Í öðrum kafla verður saga áfengis skoðuð en ég tel mikilvægt að gera 

grein fyrir henni til þess að skilja af hverju vínmenningin er eins og hún er í dag. Margt af því 

sem er enn við lýði í dag á sínar rætur í sögunni, þar á meðal áfengismenning, eins og til 

dæmis hvernig Rómverjar eða Víkingar höguðu sér varðandi áfengi. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað um mismunandi birtingarmyndir vínmenningar eftir 

löndum og svæðum. Ef ferðast er um lönd í Evrópu eða um Bandaríkin þá sést að það er 

ákveðinn menningarmunur á því hvernig áfengi er meðhöndlað. En líka hvernig 

menningarleg áhrif geta dreifst á milli og haft áhrif meðal annars fyrir tilstilli hnattrænna afla. 

Skoðuð eru mismunandi samfélög og vínmenningu þeirra með áherslu á norður- og suður 

Evrópu, Bandaríkin, en einnig er komið inná neyslu sterkra drykkja hjá Jivaro fólkinu sem býr 

í frumskógum Amazon í Suður Ameríku. Hér verður farið yfir viðhorf til áfengis og 

áfengisneyslu sem hluti af daglegu lífi eða bara neyslu á helgidögum og frídögum. 

Í fjórða kaflanum er skoðað hvort að vínmenningin sé búin að breytast á Íslandi. Aðeins 

skoðað áhrif þess að bjórinn var leyfður, einnig fjallað um verkföllin hjá stéttarfélögunum 15 

október síðastliðinn og komu jólabjórsins. 

Í lokakafla ritgerðarinnar eru efnisatriðin sem fjallað hefur verið um dregin saman og 

spurningum ritgerðarinnar svarað. Einnig verður opnað til nýrra sjónarhorna á áfengi og 

mögulega komið fram með framtíðar spurningar til viðfangsefnisinns. 
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En aðeins um aðkomu mína að þessu efni. Ég fékk fyrst áhuga á að skrifa um þetta efni í BA 

ritgerð byrjun sumars 2015, þegar útskriftir voru í fullum gangi og nóg að gera í vinnunni, en 

ég vinn í Vínbúð. Ég ræddi lengi við íslenska konu sem bjó úti í Frakklandi og var að kaupa inn 

fyrir veislu. Hún sagði mér frá ýmsu sem væri ólíkt á milli okkar Íslendinga og Frakka þegar 

kemur að áfengi. Þar á meðal útfrá hennar sjónarhorni að Frakkar horfðu einfaldlega niður á 

bjór sem eitthvað til þess að verða ölvaður af en ekki til þess að njóta eins og gott rauðvín. 

Þetta samtal okkar opnaði augu mín fyrir því hversu mismunandi við erum eftir löndum 

þegar það kemur að áfengi, hvort sem við kjósum okkur vín eða bjór sem drykk til dæmis. 

Einnig annað fólk sem ég spjallaði við um hversu mikið áfengi er hluti af lífi okkar þó við séum 

ekki alltaf pælandi í því. Stundum er engu líkara að nánast hver þjóð sé með sinn 

einkennisdrykk. Sem dæmi má taka Brennivín hér á landi. Við eigum það stundum til að fá 

útlendinga sem hingað koma til að taka þátt í nokkurskonar víkinga keppni, þar sem þeir eru 

látnir drekka brennivínsskot og borða kæstan hákarl og ef þeir klára þessa litlu keppni þá eru 

þeir sannir víkingar. Þetta er pínu skondið því brennivín var ekki til á Íslandi á tímum 

víkingana. En brennivín er þó engu að síður birt sem þjóðarvín okkar. Þá hefur mér oft 

fundist samband okkar  við áfengi nokkuð sérstakt sem birtist meðal annars í því að oft er 

eins og það sé bara til ein leið til að skemmta sér og það er að verða ölvaður. Þó að með 

komandi kynslóðum sé það eitthvað að breytast. Ísland er einmitt gott dæmi um land þar 

sem vínmenning og viðhorf til áfengis hefur breyst mjög mikið á stuttum tíma, svona á sirka 

20-30 árum. Í næsta kafla verður fjallað um þær kenningarnar sem notast er við í þessari 

ritgerð og þær útksýrðar. 
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2 Kenningar og mannfræði 

Sá mannfræðingur sem hefur hvað mest fjallað um hugmyndir um  hnattvæðingu (e. 

globalization) er Arjun Appadurai (1996). Hann útskýrir hnattvæðingu meðal annars sem 

flæði (e. flows) áhrif og hugmynda og að í henni felist margar víddir (e. scapes) sem flæða 

óheft á öll landamæri, huglæg sem hlutlæg. Helstar eru fimm víddir; þjóð-vídd (e. 

ethnoscapes), tækni-vídd (e. technoscapes), fjármála-vídd (e. financescapes), fjölmiðla-vídd 

(e. mediascapes) og hugmynda-vídd (e. ideoscape). Þjóð-víddin snýst um fólk og að fólk flæði 

á milli landsvæða sem það hefur alltaf gert. Tækni-víddin verður alltaf sterkari og sterkari 

enda flæðir hún óheft um allt. Fjármála-víddin er peningaflæðið eða svokallað ,,globalnet” 

fjármagnsins sem fer um allan heiminn nánast óhindrað. Fjölmiðla-víddin dreifir ímyndum og 

upplýsingum og tengist þar tæknivíddinni. Sem dæmi má nefna internetið, sjónvarpið og 

útvarpið meðal annars sem stuðla að ákveðnum ímyndum. Fjölmiðlar móta hugmyndir í 

samfélaginu og skapa þannig hugmyndir manna um heiminn. Þannig fær fólk víðsvegar um 

heiminn ákveðnar ímyndir af heiminum, samfélaginu og sjálfum sér í gegnum fjölmiðla 

ýmiskonar. Hugmynda-víddin er hugmyndir sem flæða á milli og tengist því fjölmiðla-

víddinni. Þessi vídd nær yfir stjórnmálalegt innihald og vald (Appadurai, 1996).  

         Menning (e. culture)  og það sem felst í því hugtaki er mikilvægt, ekki bara í mannfræði 

heldur í allri samfélagslegri umræðu. Menning á sinn þátt í að við samsömum okkur við 

annað fólk sem er staðsett innan sömu menningar og við. Við eigum það  til að flokka okkur 

niður eftir ýmsum hugmyndum, þar á meðal menningu. En menning er mismunandi eftir 

löndum sem hefur ýmist verið mótuð í gegnum heimssöguna og veðráttunni í landinu. 

Mannfræðingarnir Jonathan Xavier Inda og Renato Rosaldo (2008) segja hnattvæðingu vera 

heim sem er fullur af hreyfingu og samblöndun (e. mixture), sambanda og tengsla, og 

viðvarandi menningar samskipta og miðlunar (bls 29-30). Mikilvægasta dæmið þegar kemur 

að hnattvæðingu er slit á félagslegum og menningarlegum hefðum (e. de/territoralization) 

sem vekur áhyggjur af því hvernig flæði menninga í heiminum er, eða eitthvað sem má kalla 

menningarlegt hagkerfi hnattvæðingarinnar. Semsagt það að deila menningum saman í 

gegnum hnattvæðingu. Eins og sem dæmi skyndibitastaðirnir sem við flest öll þekkjum sem 

koma frá Bandaríkjunum (McDonalds, KFC og Dominos). Umræðan um menningar 

heimsvaldastefnu (e. imperialism) býður upp á mjög afgerandi afstöðu gegn hnattvæðingu 

menninga. Helstu rök gegn hnattvæðingunni er auðvitað yfirburðir Vestrænnar menningar 
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og sívaxandi hreyfing þess að verða eins (e. sameness) (Inda og Rosaldo, 2008 bls 15). 

       Menning er mikilvægt hugtak í þessari ritgerð og mannfræðingurinn Clifford Geertz hefur 

útskýrt það vel í bók sinni The Interpertaion of Cultures (1973). Geertz hélt því fram að 

menning væri opinber og að vitrænn skilningur væri sá sami hjá okkur öllum og að það skipti 

máli hvaða menningarvef við tilheyrum til að skilja staðarhætti og samfélagslegt samhengi 

hverju sinni. Í rannsóknum sínum skoðaði Geertz hvernig tákn hafa áhrif á heimsmynd fólks 

og hvernig sérhver menning er skilin og skilgreind út frá sjónarhorni einstaklinga. Að hans 

mati er menning afurð þess að einstaklingar geri tilraunir til þess að skilja og gera grein fyrir 

heiminum, fólk notar tákn til þess að miðla sinni sýn áfram til annarra. Geertz sagði að 

hugtakið menning væri túlkandi (e. symbolic). Að menning væri skipulagt kerfi merkinga og 

tákna og innan þessa kerfis menningarinnar, túlka gerendurnir allar gjörðir sínar. Geertz 

sagði jafnframt að menningin væri falin í opinberum og viðurkenndum táknum (1973). 

Menning með öllum sínum fjölbreytilegu þáttum hefur alltaf verið mannfræðingum 

hugleikin eins og sést meðal annars í frægri upptalninu Clyde Kluckhons (sjá Geertz, 1973) á 

útskýringum á hugtakinu en þar talar hann meðal annars um menningu sem birtingarmynd 

þess á hvern hátt fólk hugsar, upplifir og trúir og lærða hegðun. Í bókinni Writing Culture 

(1986) fjallar annar af ritstjórum hennar, James Clifford, um menningu og tengsl hennar við 

etnógrafíuna (e. ethnography). Í etnógrafíum er leitast við að spyrja spurninga um mannlega 

þætti svo sem eins og siði, hefðir, menningu, trú, stéttir, etnískan uppruna og kyngervi.  

Etnografían útskýrir og lýsir því sem mannfræðingurinn upplifir á vettvangi og þannig er texti 

hennar í raun hluti af því kerfi sem mannfræðingurinn skoðar. Clifford vill einnig meina að 

etnografían skapaði ekki bara vísindalega þekkingu heldur fæli hún einnig í sér 

bókmenntalega þætti og væri í raun list þar sem mannfræðingurinn skapar lifandi og fallegan 

texta sem útskýrir niðurstöður hans og vísindalega þekkingu sem hann hefur fundið  á 

vettvangi (Clifford,1986). Menning er ekki og getur ekki verið stöðug eða afmörkuð, hún er 

sífelt á hreyfingu og að breytast, en breytist samt mismunandi hratt eftir staðsetningu og 

tíma. 

 

Síðast liðna þrjá áratugi hafa mannfræðingar skoðað áhrif áfengis á manninn með tilliti til  

lýðheilsu (e. public health). Þrátt fyrir þó nokkra áherslu á að skoða áfengi sérstaklega, þá er 

einnig rík mannfræðileg hefð fyrir því að skoða önnur lyfjafræðilega virk efni. Ef skoðaðar eru 

bókmenntir um notkun eiturlyfja annara en áfengis, þá er hægt að uppgötva að 
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mannfræðingar hafa lengi spilað mikilvægt hlutverk í að skrá niður fjöldan allan af efnum (e. 

substances), þeirra hefðbundnu notkun og með hvaða hætti þau hafa verið felld inn í 

alþjóðlegt flæði samtímans, annaðhvort sem lögleg eða ólögleg efni (Marshall, 2001. bls 156-

57). Mannfræðingurinn Sveinn Eggertsson (2010) skrifaði aðeins um áfengi í entógrafíunni 

sinni um Kwermin fólkið sem býr í afskekktum dal í fjöllunum á Papúa Nýju-Gíneu. Hann segir 

þar meðal annars  frá því að ungir karlkyns Kwermin hefðu farið til byggðar sem heitir Star 

Min í leit að atvinnu en lífið hjá þeim var þó frekar dapurlegt. Þar var enga vinnu að fá nema 

að slá gras hér og þar um bæinn, en slík vinna var illa launuð. Ungu mennirnir kynntust 

áfengi og öðrum vímugjöfum í þessari byggð, en í heimabyggð þeirra voru slík efni bönnuð, 

þar sem þau þykja ókristileg og ókarlmannleg. Það þótti illt til afspurnar ef það fréttist að 

ungu mennirnir hefðu prófað áfengi eða hin efnin, einnig gátu þeir komist í kast við lögin í 

Star Min (Sveinn Eggerstsson, 2010). 

           Margir mannfræðingar hafa fjallað um vínmenningu heilla þjóða og Dwight B. Heath 

(1995) er þar fremstur í flokki. Heath er prófessor í mannfræði við Brown háskólan í 

Providence í Rhode Island fylki í Bandaríkjunum. Hann hefur skrifað nokkrar bækur um áfengi 

og mismunandi áfengismenningu milli landa en hann er jafnframt ritstjórinn að bókinni 

International Handbook on Alcohol and Culture (1995). Í henni er fjallað um mismunandi 

vínmenningar í löndum eins og Bandaríkjunum, Ítalíu,Nígeríu,  Svíðþjóð, Kína og Íslandi.  

Farið er yfir sögu nokkra landa í tengslum við áfengi en einnig sumstaðar farið yfir tengls 

frumbyggja við áfengi eins og í Ástralíu og Bandaríkjunum. Í lok bókarinnar fer Heath (1995) 

yfir mannfræðileg sjónarhorn og einnig nokkrar alhæfingar varðandi  áfengi og menningu.  

Aðrir mannfræðingar eins og Thomas Wilson (2004), Janet Chrzan (2013) og Mary Douglas 

(1991) hafa fjallað um áfengi í sínum fræðaskrifum. 

Hugtökin menning og hnattvæðing skipta miklu máli í ritgerðinni minni, til þess að 

skoða áhrifin sem vínmenningin veldur. Þó aðalega hnattvæðingar hugtakið útfrá Appadurai 

(1996) og menningar hugtakið útfrá Geertz (1976), þar að auki sem bókin hans Heath (1995) 

mun einnig koma mikið við sögu. Í næsta kafla er fjallað um sögu áfengis, þó svo að fólk hugsi 

ekki um það þá hefur sagan áhrif á okkur og hefur mótað menningu okkar. 
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3 Sögulegt samhengi 

Í þessum kafla er fjallað í stuttu máli um sögulegt samhengi við áfengi, sagan hefur mótað 

okkur hvernig mannfólkið meðhöndlar áfengi, hvort svo sem það er í trúarlegum tilgangi, 

gæðaeftirlit eða eða til þess að verða ölvaður. 

        Bjór og vín hefur verið mannfólkinu mikilvægt í gegnum aldinar og fylgt okkur alveg 

síðan hið ritaða orð var fundið upp eða mögulega lengur. Maðurinn hefur stundum verið svo 

heillaður af áfengi að hann hefur tilbeðið það, sumir guðir hafa verið partý guðir þar á meðal 

Díónósíus í Grikklandi til forna, Bakkus í Róm eða Hathor í Egyptalandi sem og fleiri guðir 

(Brooks, 2013). Við Íslendingar þekkjum samt best guðina í Norræni goðafræði þar sem Ægir 

er guð sjávarins og bjórs og Þór sem var þekktur fyrir að kunna meta góðan mjöð. Í Norrænni 

goðafræði trúðu menn því að þegar einstaklingur féll í bardaga þá fékk viðkomandi að fara til 

Valhallar lifa þar í vellystingum við að borða, slást og drekka mjöð sem kom úr spenum 

geitarinnar Heiðrúnar. Í þessu samhengi má benda á að í sumum athöfnum í kristinni trú fær 

fólk stundum sopa af blóði kristst (messu-vín) sem er yfirleitt áfengi (Jakob Bjarnar, 2014). 

  Enn aftur að sögu áfengsinns. Í hverri einustu heimsálfu er að finna áfenga drykki og 

sögulega séð þá hefur maðurinn alltaf uppgötvað áfengið sjálfur eða fyrir slysni. Áfengi í dag 

er örugglega mjög frábrugðið því sem hefur verið á boðstólum áður fyrr, í sumum tilfellum 

hafa fundist leyfar af furu kvoðu, sem annaðhvort var notað sem bragðefni eða aðferð til 

þess að geyma vínið lengur (Pappas, 2013). Sú þekking sem þarf til að búa til áfengi og 

áfenga drykki í dag er e.t.v orðin betri en áður fyrr og einnig hvað varðar geymslu vínsins. En í 

dag geymast vín mun lengur  og benda má á víntegundir frá Bordeux héraði í Frakklandi og 

reserva og gran reserva vín frá Spáni sem geta geymst í allt að 20 ár miðað við réttar 

aðstæður. Að sjálfsögðu eru til undatekningar á endingu víns og sum gömul vín hafi endst í 

yfir 10 ár eða lengur. Þá hafa líka fundist gömul vín sem hafa smakkast betur en á horfðist 

þegar flaskan var opnuð (Julian, 2009).  

         Elstu heimildir um áfengisframleiðslu hafa fundist í Kína, en þar hafa fundist leirker sem 

voru notuð undir gerjaða (e.fermented) drykki sem voru búnir til úr hrísgrjónum, hunangi, 

vínberjum og hawthorn berjum. Aðrar vísbendingar hafa fundist í Kákasus löndunum (e. 

Transcaucasia) þar sem Georgía er í dag og þar hafa fundist vínberja stilkar sem voru 

frábrugðnir þeim sem finnast viltir í náttúrunni, sem virðist benda til þess að þau hafi verið 

ræktuð. Einnig hafa fundist leirmunir skreyttir með myndum af fólki að lyfta höndunum í loft 
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upp í fögnuði. Fólkið á þessu svæði virðist hafa haft tæknina og löngunina til þess að búa til, 

geyma þessa drykki og skreyta umbúðinar að utan með skemmtilegum myndum (Gately, 

2008, bls 2-3).  Þjóðfélagshópar koma og fara og tíminn líður áfram, í mörgum löndum er 

hægt að finna fornar minjar um áfengi og hvar það hefur verið í hávegum haft. Grikkland til 

forna kunni að meta vín og stundum tilbáðu Grikkir guðina sína með víni og öðrum gjöfum. 

Einn af vinsælustu guðunum þeirra var Díónósíus sem var guð frjósemi, skemmtanahalda og 

áfengis. 

Vín hefur líka verið tengt við lækningar-mátt og hefur átt að lækna hina ýmsu kvilla 

en samt alltaf í hófi því annars færðu dúndrandi höfuðverk. Vínið frá Heraea í Arkadíu hafði 

til dæmis þann töframátt að gera karlmenn alveg snældu-vitlausa og konur líklegar til þess að 

verða ófrískar. Svo voru önnur vín sem áttu að hjálpa þér til með þarmana (e. bowels), til 

þess að bæta andardráttinn eða til þess að lækna sár og krabbamein. Faðir Vestrænnar 

læknisfræði Hippócrates mælti með víni við þeim kvillum sem hann bar kenni á nema ef 

sjúklingurinn bar því fyrir sig að vera þungur í heilanum (e. heaviness of the brain) þá ætti 

hann hinsvegar að halda sig frá áfenginu (Gately, 2008, bls 13). 

Rómverjar voru mikil menningar þjóð sem fengu flestar hugmyndir sínar lánaðar frá 

Grikkjum. Grikkir höfðu verið duglegir við að stofna nýlendur víðsvegar um Miðjarðarhafið, 

þar á meðal Ítalíu og dreifðu þannig menningu sinni. Rómverjar voru með fordóma gagnvart 

víni, sérstaklega eftir að tilbeiðni á guðinum Bakkusi kom til Ítalíu. Bakkus var guð víns, 

vínuppskeru, víndrykkju, víngerðar og trúarlegra athafna, en mikil drykkja fylgdi því að 

tilbiðja hann sem Rómverjum fannst vera ósiðlegt. Rómverjar drukku eins og Grikkir, þeir 

þynntu vínið út með vatni til þess að draga úr áhrifunum þess, það þótti vera ósiðsamlegt 

eða villimannslegt að vera ofurölvi og þar af leiðandi yrði litið niður á þig (Gately, 2008, bls 

32). Rómverjar áttu það sameiginlegt með Grikkjum að fyrirlíta Barbara eða villimenn 

(Keltar), bæði Grikkir og Rómverjar voru hræddir við hið óþekkta. En  Keltar voru mjög hrifnir 

af ofdrykkju, drukku bjór, mjöð og vín en vatnsþynntu það ekki áður en þeir drukku það. 

Líklega þá hafa Keltar verið misskildir af annaðhvort Rómverjum eða Grikkjum, þeir hafa ekki 

skilið menningu þeirra nægilega vel. En drykkja var samt Rómverjum og Grikkjum mikilvæg, 

þeir drukku öðruvísi og urðu agndofa (e. appalled) yfir drykkjusiðum annara sem 

samræmdust ekki þeirra eigin (Hornsey, 2012, bls 592). Þessi ofdrykkja hjá Keltum átti það 

stundum til að koma þeim í vandræði. Þeir réðust inn í Ítalíu 105 f.kr og komust alla leið til 
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Alban hérðasins, þar kláruðu þeir allt vínið í héraðinu. Þeir voru svo óvanir svona sterku 

áfengi (af því þeir þynntu ekki vínið með vatni) að þeir urðu ofurölvi og gátu ekki einu sinni 

haldið á vopnunum sínum. Það gerði rómversku hersveitunum sem komu á svæðið ennþá 

auðveldara með að drepa þá (Gately, 2008, bls 37). 

Alkahól var miðpunktur í menningu Víkinga. Guðirnir þeirra drukku mikið, paradísin 

þeirra var bardagavöllur, þar sem dauðar hetjur gætu barist út eilífðina og himneska (e. 

celestial) höllin þeirra var Valhöll, þar sem hinir látnu gætu notið svínakjöts og mjöðs sem var 

borið fram af frábærum ljóshærðum valkyrjum. Víkingarnir höfðu sömu flóru af áfengi og 

Saxarnir, mjöð, öl, vín og beor. En öl var mest drukkið hjá þeim. Nútíma aðferðir sem hafa 

verið notaðar til þess að endurskapa víkinga brugg hafa sýnt framá að ölið þeirra var 9% í 

áfengisstyrkleika, með malt sætu-leika, sem hefur fundist vera miklu sætara á því tímabili 

þegar lítið var um sykur (Gatley, 2008, bls 62-63). 

En færum okkur nú til miðalda, tæknin hefur aðeins farið fram á við og Evrópa hefur 

fengið að kynnast nokkrum nýjungum í gegnum krossfarinar, svo sem aukin þekking á 

stræðfræði, kryddi og opnað nýjan heim fyrir Evrópumenn. Fólk var farið í meira mæli að 

hugsa um hreinlæti. Þeir sem bjuggu í bæjum komust ekki alltaf í hreint vatn og var fólk 

almennt óhreint vegna ónógra hreinlætisaðstæðna og möguleika til þess að losa sig við 

úrgang. Búið var til borgarlegt starf sem nefndis Öl-gæðakannari (e. ale-conner). Starf Öl-

gæðakannarans gengur út á að kanna gæði vörunar að hún væri hæf til mannlegar neyslu og 

samkvæmt sögunni þá átti hann að fara inn á krá og fá könnu af öli hella  svo hluta af því á 

viðar bekk og sitjast á bekkinn án þess að hreyfa sig í hálftíma. Ef hann festist ekki við 

bekkinn þá var bjórinn sagður vera góður til neyslu enn ef hann festist við bekkinn þá myndi 

bjórinn vera dæmdur til þess að vera ófullnægjandi og óhæfur til neyslu (Hornsey, 2003, bls 

285). 

Margt breyttist, auknar reglur komu fram, að þau öl-hús sem voru með sína eigin 

bruggun þyrftu að vera með tilskilin leyfi um varúðarráðstafanir gegn eldhættu nema ef 

húsið væri byggt úr steini. En flest öl-hús á þessum tíma voru búin til úr timbri og ný 

reglugerð kom fram að konur ættu að vera ábyrgar fyrir bruggun og sölu á öli á þessum tíma. 

Orðið bruggari virðist hafa komið fram á 12.öldinni, það var iðulega gert ráð fyrir því, fyrir 

utan klaustrin, að konur sáu um ölgerð og héldu áfram að gera það næstu aldinar (Hornsey, 

2003, bls 290). Þetta hefur verið góð aðferð fyrir konur til þess að fá örlitlar auka tekjur í 
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hendunar, sérstaklega ef þær voru ekkjur, þar sem það hefur ekki verið um mikla vinnu að 

finna á þessum tíma fyrir konur.  

                 Ég talaði um það hérna á undan hversu hreinlæti var ábótavant, en sumstaðar var 

það þannig að fólk treysti sér ekki til þess að drekka vatnið sem var í boði. Bjór var því 

fullkominn fyrir alla, börn, konur og jafnvel karla, hann svalaði þorstanum fyrir þyrsta svo var 

hann líka kaloríuríkur. Að drekka áfengi var hluti af daglegu lífi í Evrópu og áfengi var drukkið 

með mat reglulega sem form af félagsgerð og sem mikilvægur hluti af gisitlífi (e. 

commensality). Ættlast var til þess af börnum að drekka áfengi með mat og læra að taka þátt 

í þessari menningu frá unga aldri (Holt, 2006, bls 37). Enn heimurinn var sífellt að breytast og 

stækka í augum fólks, tækninni fór fram, skipinn urðu stærri og sterkbyggðari, smátt og 

smátt byrjaði fólk að fara lengra og lengra út fyrir landsteinana í leit af nýjum löndum og 

framandi menningu. Evrópumenn vilja líta á sig sem frumkvöðla í víni og öðrum áfegnum 

drykkjum og halda stundum að þeir hafi fyrstir kynnt áfengi fyrir frumbyggjum Ameríku. Þá 

voru frumbyggjanir í raun búnir að vera að framleiða sitt eigið áfengi lengi og mögulega 

jafnlengi og Evrópumennirnir. Í sumum tilfellum var áfengi bara árstíðarbundinn drykkur, 

eitthvað sem nýlendubúarnir kunnu að búa til allan ársins hring og að auki þá var yfirleitt 

drykkur Evrópumannana sterkari en sá sem frumbyggjanir bjuggu til. Helstu þjóðirnar í að 

„uppgötva“ Ameríku voru Spánn, England, Frakkland, Portúgal og Holland. Spánverjar tóku 

eftir hvað fólkið í Mið-Ameríku var að drekka þar. Þar voru fjórir hlutir sem stóðu upp úr, en 

það voru ávextir eða tunas af kaktus, maís, trébörkur og pulque. Framleiðsla á áfengi úr 

kaktus var útbreidd á meðal veiði- og safnaraættbálka. Samkvæmt spænskum frásögnum þá 

urðu mennirnir í Chichimeca ættbálknum svo ofbeldisfullir þegar þeir urðu ölvaðir, að 

konurnar þeirra þurftu að fela bogana og örvarnar þeirra svo þeir dræpu ekki hvorir aðra. 

Enn Chichimeca útnefndu menn til þess að vera edrú og fylgjast með útsýninu (e. lookout) 

þegar aðrir í ættbálknum duttu í það, svo að óvinurinn gæti ekki komið þeim á óvart (Gatley, 

2008, bls 97). 

Ekki er alveg vitað hvort áfengi hafi mögulega skipt sum frumbyggja samfélög eins 

miklu máli og það gerði fyrir Evrópumenn. Stundum hefur komið fram mýtan um fulla 

indjánan og þar af leiðandi hafa frumbyggjar fengið neikvæða ímynd þegar kemur að áfengis 

drykkju. Þessi ímynd hefur fylgt þeim frá því Evrópumaðurinn kom fyrst til Ameríku. En það 

hafa verið Evrópumennirnir sjálfir sem ekki hafa verið hinar bestu fyrirmyndir fyrir 

frumbyggjana þegar það kom að áfengis drykkju. Mikil öl-víma var algeng á meðal 
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nýlendubúa og skapaði öfluga ímynd fyrir félagslega notkun á áfengi fyrir óreynda 

frumbyggjana (Beauvais, 1998. bls 253). Áfengi varð fljótlega mikilsmetin verslunarvara fyrir 

frumbyggja Ameríku og var notað í skiptum fyrir loðfeldi, land og kynlífsgreiða. Það var við 

fyrsta samband við Evrópubúana sem að „eldvatns mýtan“ byrjaði, það að frumbyggjanir 

voru vanhæfir til að þola áhrif áfengis.  Verslunar starfshættir Evrópumannana voru oft 

svikulir. Kaupmennirnir hvöttu frumbyggjana til þess að drekka þangað til þeir urðu ölvaðir 

og nýttu sér svo miskunarlaust ástand þeirra sér í hag. Á endanum var sett bann á kaupmenn 

að fara í búiðr frumbyggjana (Abbott, 1996). 

         Við iðnvæðinguna var byrjað að horfa á ölvun með meiri fordómum en áður fyrr og 

farið var að hafa áhyggjur af almennings hagsmunum og siðsemi. Að gæta hófsemi í drykkju 

fór að koma fram á sjónarsviðið. En að gæta hófsemi gekk betur í mótmælendatrúar 

löndunum frekar en í kaþólskum löndum. Hófsemi var sterkust í löndum þar sem drukkið var 

sterkt áfengi en veikast í vín-drykkjar löndum (Barrows og Room, 1991, bls 13). 

        Í kjölfar hófsemis fylkingana; að þegar leið á 19.öldina, urðu vínbönn mun algengari, 

þar sem áfengi átti að vera ábyrgt fyrir glæpum, morðum og öðrum neikvæðum hliðum í 

samfélaginu (Bernard, 1991, bls 344). Þessi bönn höfðu frekar neikvæð áhrif frekar en 

jákvæð. Ekki var hægt að henda öllum í fangelsi sem fengu sér að drekka sem hefði sett 

mikið álag á réttarkerfið. Vínbannið jók á skipulagða glæpastarfsemi eins og hjá mafíunni. 

Vínbannið hjálpaði heldur ekki til við drykkjarvenjur þar sem fólk mátti ekki sjást með áfengi 

þá var það líklegra til þess að stúta heillri flösku heldur en nást með flöskuna á sér. Á 

endanum var vínbanninu aflétt.  

           Á Íslandi var vínbann sett á árið 1916 en var svo aflétt 1935. Því hafði verið framfylgt 

algjörlega þar til Spánverjar og Portúgalir sögðust ætla að hætta að kaupa af okkur fisk árið 

1922 og þá var aflétt banni við innflutning á víni frá Spáni.  Hins vegar var banni við 

innflutningi á bjór ekki aflétt fyrir en 1.mars 1989 eins og flestir þekkja til. Hér fyrir ofan 

hefur verið stikklað á stóru í vínmenninu víðsvegar í Evrópu. Allt frá tímum Rómverja, 

Miðalda og allt til dagsinns í dag. 

    Áfengi hefur skipt mannkynið miklu máli í gegnum söguna og menningar skapast í kringum 

áfengið eins og hjá Grikkjum eða Rómverjum. Einnig hefur verið passað upp á að áfengi sé til 

staðar þegar hreinlæti var ábótavant. Að auki hefur áfengi einnig verið notað í viðskiptum 

eins og í samskiptum Evrópubúa við frumbyggja í Ameríku eða í samskiptum Íslendinga við 

Spánverja. Hér í næstu köflum verður fjallað um áfengismenningu í mismunandi löndum svo 

sem Frakklandi, Norðurlöndunum og Bandaríkjunum, þar sem skoðuð verða mismunandi 

tengsl þeirra og viðhorf til áfengis. 
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4 Áfengismenning í mismunandi löndum 

Í þessum fjórum köflum er fjallað um mismunandi birtingarmyndir áfengismenningar eftir 

löndum, eins og til dæmis þann mun sem birtist á milli norður- og suður Evrópu þegar kemur 

að áfengi og viðhorfi til áfengis. Eins og áður hefur verið bent á eru til margar útskýringar á 

menningarhugtakinu og það skilgreint á mismunandi hátt bæði af fólkinu sjálfu sem og 

mannfræðingum. Skilgreiningar helgast gjarnan af  aðstæðum, hefðum, sögu, trú og rými 

hverju sinni. En menning eru lifnaðarhættir fólks, félagsleg arfleið sem einstaklingur aflar sér 

úr sínum hóp; leið til þess að hugsa, tjá tilfinningar, trú og lærða hegðun (Geertz, 1973. bls 4-

5). Eins og með matarmenningu, þá er áfengismenning mismunandi eftir ríkjum. Sumstaðar 

er ekki borðað grísakjöt þar sem það er talið vera „óhreint“ og annarsstaðar eru pöddur og 

skordýr borðuð með bestu lyst. Sama á við um áfengi eins og til dæmis Absinthe sem er mjög 

sterkt áfengi og var lengi bannað í Bandaríkjunum og í öðrum löndum, þar sem það var jurtin 

malurt (e. wormwood) í Absinthe sem átti að valda ofskynjunum og jafnvel dauða, en svo var 

raunin ekki (Swignoski, 22 júní 2013). Í öðrum menningum er áfengi alveg bannað eins og á 

sumum stöðum í Mið-Austurlöndunum. Samkvæmt Kóraninum þá er áfengi bannað og því 

fylgja múslimar. 

      Vínmenning er mismunandi eftir samfélögum og ríkjum. Sum ríki vilja stundum skilgreina 

sig eftir því hvernig áfengi þau framleiða eða sögð eru vera einkennandi fyrir þau. Til dæmis 

er talað um að framúrskarandi rauðvín, hvítvín og Kampavínin séu einkennandi fyrir 

Frakkland á meðan Belgía og Þýskaland þykja framleiða góða bjóra; Belgía með Klaustur 

bjórana sína og Þýskaland með hveiti og pilsner bjóra. Tekíla er oft sagt vera hluti af 

menningu Mexíkó enda framleitt þar. Þá framleiða Ítalir líkjöra eins og Sambúkó og Grikkir 

Ouzo sem er ramm sterkur drykkur, á meðan að Spánn er þekkt fyrir sherrý og Portúgal fyrir 

púrtvín. Í Bretland er framleitt mjög gott öl og gin, Skotland og Írland vilja vera þekkt fyrir 

hágæða viskí.  Austurríki er þekkt fyrir snöppin/snaffs, Ungverjaland fyrir  dísæt desertvín. 

Japan er þekkt fyrir hrísgrjónadrykkinn sake og eyjarnar í Karabíska hafinu eins og Kúba eru 

þekkt fyrir romm. Einkennis drykkur Bandaríkjana er bourbon viskí. Rússland, Finnland og 

Svíþjóð eru svo þekkt fyrir gæða vodka.Hvað okkur varðar hér á landi þá viljum við stundum 

halda fram brennivíni sem nokkurs konar þjóðarvíni líkt og Danmörk er þekkt fyrir sitt ákavíti. 

Ég gæti haldið endalaust áfram að telja svona upp en eins og sést þá er þetta allt saman mjög 

mismunandi eftir sérhverri menningarheild og landfræðilegri staðsetningu. Þær hugmyndir 
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sem liggja að baki hugmyndum um þjóðarvín/drykk eru líkt og Geertz (1973) lýsti táknrænar 

hugmyndir sem byggja á uppsafnaðri reynslu og lífsviðhorfi sem þróast hefur í samskiptum 

fólks við umhverfi sitt og umheiminn (bls 89). 

 

                 Öll viljum við skilgreina okkur sem einstaklinga og sem hluta af hópi. Oftast 

endurspegla slíkar skilgreiningar ríkjandi hugmyndir sem eru í viðkomandi þjóðarsál, enda er 

það þannig sem við teljum okkur geta tilheyrt ákveðnum hópi. Þáttur í slíkum eru 

matarvenjur og drykkjusiðir. Aukin hnattvæðing hefur gert mönnum kleift að nálgast mat og 

vín frá fjarlægum stöðum, nokkuð sem var mun erfiðara áður. Þanni má nú fá gæða vín frá 

Bordeux eða sake alla leiðina frá Japan, nánast hvar sem er í heiminum. Heimurinn er þannig 

að mörgu leiti alltaf að tengjast meira saman. Samgöngur eru orðnar betri og öruggari,  og 

internetið auðveldar fólki að panta vörur hvaðan sem er úr heiminum og fá sendar heim til 

sín. Við búum í heimi þar sem ríkir stöðugt flæði hugmynda, fólks, varnings, skilaboða, tækni 

og ímynda. Allt þetta flæði er þó ekki  jafnt og þó það hafi marga snertifleti  þá er það oftast 

aðskilið hvort frá öðru og fer eftir ólíkum takti, dreifist misjanft á milli fólks og svæða 

(Appadurai, 2000).   Áfengi er nánast alls staðar, það er til staðar þegar kemur að viðskiptum 

og  það er skálað þegar nýjum áfanga í lífinu er fagnað. Áfengi er eins og hluti af lífsstíl fólks 

og hvert sem litið er þá má sjá einhver merki um það: í auglýsingum fyrir fótboltakeppni í 

myndmiðlum og sjónvarpinu, í dagblöðum, útvarpi eða á risastórum auglýsingaskiltum úti í 

hinum stóra heimi. Viðhorfið til áfengis er samt mismunandi og fer eftir landfræðilegum stað 

og stund. Ef þú ert einhversstaðar í N-Evrópu eða N-Ameríku þá er áfengi gjarnan tengt við 

ofbeldi og ósæmilega hegðun, á meðan í S-Evrópu og S-Ameríku er það yfirleitt tengt við 

friðsæld og afslöppun. Í Mið- og Suður Ameríku er öðruvísi stíll á því að drekka áfengi; það 

drykkju mynstur krefur menn til þess að drekka jafnt og þétt þar til þeir ná svokölluðu 

sljóleika (e. stupefaction) ástandi. Drykkja er félagsleg, oftast gerð í tengslum við trúarlegar 

hátíðir og aðrar félagslegar samkomur. Þessi drykkjustíll er dreifður víðsvegar um mið- og 

suður-Ameríku (Mandelbaum, 1965,bls 285). Þetta fer samt eftir því hversu mikið er neytt af 

áfengi við tækifæri og getur einnig farið eftir félags- og menningar þáttum og jafnvel trú. 

Að drekka áfengi er að vera mennskur. Þó svo sumir drekki það ekki þá er það bara 

gott mál. En það er ekki komsti hjá því að sjá áfengi núna í dag, það eru framleiddar 

bíómyndir þar sem sögupersónurnar lenda í einhversskonar vandræðum tengt áfengi. Svo 
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hafa líka verið samin lög um áfengi um það að vera ölvaður eða skaðsemi áfengis eða þurfa 

að fara í meðferð aftur. Áfengi er oftast tengt hátíðarhöldum og stundum er viðhorfið til 

hátíðarhalda eins og afsökun til þess að neyta áfengis eða frekar réttlæting til þess að drekka 

aðeins meira en venjulega. Það geta samt fylgt áfengi ákveðnir fordómar eins og til dæmis ef 

manneskja er að drekka ein. David Matsumoto (1996) lýsti menningu sem safn viðhorfa, 

gilda, trúar og hegðunar miðlað af fólki, en er mismunandi fyrir hvern einstakling, tjáð frá 

einni kynslóð til næstu (Van Dyk, 2004). Oftast er horft á áfengi sem félagslega athöfn, þar 

sem fólk kemur saman kannski tveir og drekka saman. Þá er ekki verið að tala um það að 

drekka til þess að finna á sér, yfirleitt til þess að fagna einhverju eða bara fá sér góðan mat 

saman. Svo getur líka fylgt því í svona félagaslegum athöfnum eins og brúðkaupi eða 

annarskonar samkomu, þá er oftast boðið upp á áfengi þá er líka möguleiki fyrir því að vera 

spurður af hverju er ekki verið að drekka. Það að drekka áfengi getur einnig verið táknræn 

virkni t.d klukkan hvað er drukkið, í hádeginu eða seint um kvöld, hvað er drukkið bjór, vín 

eða sterkt, í sumum menningum er horft niður á bjórinn. Hvar er drukkið, í heimahúsi eða á 

bar, hverjir eru með þér að drekka og hvernig er drukkið, er drukkið í hófi eða er öllu skellt í 

sig í einum sopa. Áfengi er búið að vera hluti af menningum okkar allra í vel yfir þúsund ár og 

menningin sem við búum í hefur mótað okkur hvernig við umgöngumst það, hvort sem þú 

ert frá Frakklandi, Bretlandi eða Íslandi. Áfengi er líka tengt við af hvaða slóðum ertu kominn, 

norður slóðir eru yfirleitt tengd við bjórinn og sterkt áfengi eins og gin og vodka, á meðan 

suður slóðir eru tengdar við létt áfengi eins og vín. Einnig er munur á því hvar áfengisinns er 

neytt. Oftast í suður-evrópu þá fer drykkjan fram á opnum stöðum eins og veitingahúsum 

eða í almenningsgarði sitjandi á teppi. Á meðan í hinum hófsamari löndunum í norðri þá fer 

drykkjan fram í lokuðu rými eins og heimahúsi eða krá. Enn þessir staðir eiga það 

sameiginlegt að þetta er staður þar sem fólk getur tengst félagslegum böndum, 

einhversstaðar þar sem allir vinnufélagarnir hittast og kvarta yfir yfirmanninum.  

     Fólk  verður líka fyrir menningarlegum áhrifum annarsstaðar frá, eftir því hvert það 

ferðast og kemur svo með þessi áhrif með sér heim, t.d. að selja áfengi í búðum og hætta að 

hafa vín í ríkisverslunum, svo eru færð ýmis rök fyrir því af hverju það ætti að breyta, yfirleitt 

í þeim tilgangi að beturumbæta vínmenninguna.  En svo getur það líka virkað öfugt að það 

finnist sniðugt að hafa áfengi ríkisrekið til þess að draga úr neyslu, en einnig hafa komið upp 

mál þar sem hafðar eru áhyggjur af neikvæðum áhrifum sem ofdrykkja (e. binge drinking) 

hefur á ungmenni úr öðrum menningum, sem dæmi getum við nefnt Frakkland og Bretland 
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(Walden, 2015). En þar eru Frakkar að kenna Bretum um að ungmenni þeirra séu að hafa 

slæm áhrif á ungmenni í Frakklandi og menningu þeirra. Þannig flæða hugmyndir úr öðrum 

menningum inní aðrar, eins og þjóð-víddin talar um. Vestræn menning er oftast ráðandi í 

öllu, útaf hnattvæðingunni, við borðum hamborgara þegar við ferðumst til Asíu og asískan 

mat á Spáni til dæmis. Sama getur átt við vínmenningu eins og ég sagði frá hérna á undan 

með Frakkland og Bretland. Eða eins og til dæmis með Ísland þegar bjórinn var loksinns 

leyfður eftir að hafa verið bannaður alla þessa áratugi, því bjórinn átti að hafa svo slæm áhrif 

á okkur að fólkið í landinu hefði mögulega bara endað í ræsinu (Tímarit.is, 1985). Í raun þá 

hafði hann góð áhrif og drykkja á sterku áfengi hefur farið minnkandi síðan. En vínmenning 

er mismunandi eftir því hvar maður er staddur og í næstu undirköflum verður fjallað um 

nokkur lönd og þeirra menningu 

4.1 Suður Evrópa 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um mismunandi viðhorf og siði hvað vín og neyslu þess 

varðar í nokkrum ríkjum í Evrópu og sjónum beint að Frakklandi, Ítalíu og Spáni. Skipta má 

Evrópu í tvennt þegar kemur að vínmenningu; í norður og suður. Í suður Evrópu virðist ríkja 

meira frjálslyndi gagnvart víni og drykkju á meðan að í norður Evrópu eru 

samfélagshugmyndir svolítið íhaldssamari og strangari hvað áfengi varðar. Í suður Evrópu er 

vínmenning hluti af daglegu lífi eða hluti af norminu, en í norðrinu er eins og vínmenning sé 

eitthvað sem kemur upp á yfirborðið um helgar og á frídögum. 

Það hefur verið stundum sagt að Frakkar eigi gott og heilbrigt samband við áfengi; 

það er að segja að lítið er um hjarta- og æðasjúkdóma í Frakklandi sem oftast er tengt við 

hóflega áfengisdrykkju  sem dregur úr hjartadrepi (e. myocardial) (Renaud, 1992). 

Frökkum þykir eðlilegt að drekka rauðvín með hádegismatnum sem kannski skýrist af því að 

þar í landi er hlýtt á sumrin og áfengi er mun fljótara að gufa út úr líkamanum. Frakkar eru 

mestu vínframleiðendur í heiminum, en á eftir þeim koma Ítalir og Spánverjar í þriðja sæti. 

Frakkar framleiða ekki einungis gæða vín, heldur einnig dýrustu vín í heiminum. Að auki þá 

framleiða þeir kampavín og koníak og þó svo að þessir drykkir séu líka framleiddir 

annarsstaðar í heiminum þá mega önnur lönd ekki kalla þá kampavín eða koníak. Áfengar 

vörur eru oft verndaðar af innlendum og alþjóðlegum (e. supranational) lögum og tollum og 

þannig eru mikilvæg auðkenni þjóðmenninga og sjálfsmynd varin. Hvernig drykkjusiðir hafa 

mótandi áhrif á menningu og sjálfsmynd þjóða og geta þannig verið upplýsandi fyrir 
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mannfræðilegar rannsóknir, bæði staðbundnar og í stærra samhengi. (Wilson, 2004. bls 7). 

Kampavín er freyðivín sem hefur gerjast á flösku og aðeins má kalla það kampavín ef það 

kemur frá Champagne héraðinu í Frakklandi. Hið sama gildir um brandý; það má bara heita 

koníak ef það er frá Cognac héraðinu. Þetta byggir á flóknum lögum sem sett voru til þess að 

forðast rugling og að fólk fengi örugglega rétta vöru því sérhver vínframleiðandi getur 

mögulega framleitt svipaða vöru og einfaldlega kallað hana kampavín ef honum býður svo 

við að horfa. Gera má ráð fyrir því að vínframleiðendur vilji ekki að aðrir kalli það sem þeir 

framleiða sama nafni. Frakkar, sem neyta mest af áfengi í heiminum miðað við höfðatölu 

þykja hafa  framúrskarandi og áhugavert samband við víndrykkju. Að auki er hlutafall 

áfengis-tengdra vandamála lágt í Frakklandi sem margir vilja ranglega tengja við hlutfall 

neyslu. 

Víndrykkja er óaðskiljanlegur hluti franskrar menningar, ekki aðeins efnahagslega 

heldur er hún einnig mikilvægur hlutur af daglegu lífi. Vín er stór hluti af úfluttnings vörum, 

frönsk vín eru stöðugt dæmd og verðlaunuð sem best í heiminum. Hlutfall þess víns sem flutt 

er út, er miklu hærra en í öðrum löndum (Heath, 2000). En þar af leiðandi hafa Frakkar 

stundum fengið það orðspor yfir sig að vera kallaðir snobbaðir. Frakkland er þekkt fyrir tísku, 

ilmvötn, góðan mat og auðvitað góð vín. Vínin eiga það samt stundum til að vera dýr bara af 

því að þau eru frönsk og hafa þetta orðspor yfir sér að vera sérstaklega góð. Frakkland er 

með dýrari löndum í heiminum til þess að búa í og París líka ein dýrasta borg í heimi. 

Áfengi er mikilvægur hluti af fjölskyldulífinu í Frakklandi og fjölskyldan spilar 

mikilvægt hlutverk í að kynna áfengi fyrir börnum. Á Ítalíu þá er öll drykkja tengd við mat og 

neysla ungmenna af víni með mat þykir engin sérstakur viðburður (Milgram, 2013). Í 

Frakklandi þegar haldin eru afmælispartý eða útskriftarveislur þá er yfirleitt keypt freiðivín 

og léttvín en ekki bjór. Í sumum tilvikum er litið niður á bjór sem lægri stéttar áfengi og þykir 

ekki eins fínt og vínið og er tengt við fyllerí.  Það er ákveðin hefð fyrir hvernig drukkið er með 

mat í Frakklandi, í byrjun er fengið apertif sem er drykkur fyrir mat, með matnum er fengið 

sér rauðvín eða hvítvín og eftir mat þá er fengið eitt lítið koníak glas. Ef það er ekki farið eftir 

þessari óskrifuðu reglu þá er horft skringilega á þig nánast eins og þú hafir verið að fremja 

ófyrirgefanlegan glæp. Þetta er eins og ef þú vilt sjá Ítala gráta, þá skaltu fá þér sjávarrétt og 

panta þér þungt rauðvín með, það er bókað mál að þjóninn þinn mun dæma þig í hljóði. 

Alkahólismi er annað mál í Frakklandi. Það eru tvær mismunandi leiðir að áfengis tengdum 
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vandamálum í Frakklandi. Fyrst er jákvæð nálgun tengd við vín, við ofdrykkju (fr. L‘irvesse), 

við hátíðar drykkju og á rætur að finna í langri menningarsögu Frakklands. Hin er mjög 

neikvæð nálgun sem einblínir á það að vera háður (e. dependency) og fíkn, félagslega 

brennimerkt (e. stigmatized) sem virðist lúta að hinum lægri settu stéttum sem er af völdum 

alkahóls (fr. Les alcools), ekki af hinum „hreinni“ gerjuðu drykkjum (Naboum-Grappe, 1995). 

Horft er meira niður á eimaða drykki og bjór heldur en „hreina“ vínið.  

         Í þessum löndum, Frakklandi, Ítalíu og Spáni, er mikið framleitt af víni og þau mjög 

þekkt fyrir það eins og áður sagði tengt daglegu lífi en einnig yfirleitt með mat. En þar er líka 

búið að ríkja í mörg ár hófsemis drykkja, sem norður Evrópubúar kynntust aðeins á 

bannárunum. Spánn er vinsælt ferðamannaland fyrir norður Evrópubúa þar sem hægt er að 

slappa af og mörg ungmenni koma þangað til að djamma. Það er fylgjandi því að vera í fríi að 

kannski er drukkið aðeins meira en venjulega er gert og stundum er það sagt að það megi því 

þú sért í fríi. Það þarf kannski ekki eins mikið að hugsa um það magn sem drukkið er því 

hitinn á Spáni getur stundum verið það rosalegur að það er fljótt að gufa upp. Þú kemst ekki 

einu sinni framhjá því á ströndinni að sleppa við bjór, því það labba sölumenn meðfram 

ströndinni og selja þeim bjór og sangríur sem vilja. Á Spáni eins og í Frakklandi fer drykkjan 

fram í opnu rými, svona eins og veitingastaðir með risastórum gluggum þar sem allir sjá til 

þín. Á Spáni þykir það vera eðlilegt að fá sér vín á hverjum degi og með mat. Það er algeng 

sjón að sjá Spánverja með vínglas í hendi, hvort sem það er hvítvín,rauðvín eða rósavín, allan 

ársinns hring. Líkt og í Frakklandi þá þykir ekkert að því að fara í hádegishlénu í vinnunni og fá 

sér eina flösku. Spánverjar fylgja ákveðnum reglum þegar það kemur að „réttri“ drykkju, sem 

snýst að því hvenær og hvar á að drekka og haga sér rétt. Góð lýsing er á þessu í bókinni 

International Handbook on Alcohol and Culture eftir Dwight B. Heath (1995) en þar segir 

meðal annars að á milli tíu og eitt fái fólk sér oft áfengi annað hvort bjór eða vínglas með 

morgunmatnum, í hádeginu er oft drukkin vínflaska með tveggja rétta máltíð og á kvöldin 

eru uppáhalds tíminn fyrir ungt fólk að byrja að drekka, sérstaklega um helgar. Þetta er 

algengasti tíminn sem fólk fer á kráarrölt.  Á nóttunni er áfengi ekki tengt neyslu matar 

heldur er þess neytt til að slappa af og til dæmis að stofna til félags- og kynferðislegra 

sambanda (Gamella, 1995). 

Ítalir eru miklir vínunnendur en vín þar eru oftast kennd við mat og sjaldan á milli 

máltíða. Ítalía er land þar sem ekki er drukkið hreint alkahól, heldur er drukkið vín og í litlu 

magni aðrar áfengistegundir. Ólíkt hófsemis löndum þá hvorki fordæma Ítalir né hrósa ölvun. 



  

23 

Það er ekki hægt að segja að þessi misnotkun eigi sér ekki stað, né það að Ítalir horfi fram hjá 

neikvæðum afleiðingum mikillar drykkju. Þeir hafa því þróað sitt eigið kerfi í kringum það. 

Fyrsta kallast „regluleg misnotkun“  sem er í trúarlegum hefðum þar sem fólk er annaðhvort 

kvatt til þess að drekka eða ekki. Annað er það að leggja áhersluna á að drekka einungis vín 

með mat. Það er sagt að algengt sé „aldrei drekka vín á milli máltíða“ . Það er til þess að ekki 

sé drukkið á tóman maga. Ennfremur er lögð áhersla á neikvæðar hliðar þess sem mikil 

drykkja getur haft á vinnuna og félagslífið. Seinni áherslan er til þess að draga úr drykkju hjá 

fólki sem hefur misst alla stjórn á neyslu sinni. Ítölsk menning setur ekki siðferðislega 

fordóma á drykkfelldni sem slíka, frekar kennir manneskjunni um sem hefur misst stjórn. Þær 

persónur eru sagðar eiga „slæmt vín“ . Þau mæta því skömm, því neysla þeirra er að skaða 

heilsuna en líka afþví hún eyðileggur líka félagsleg gildi og karlmennsku. Samkvæmt 

hefðbundnum gildum, þá er maður sem er óhæfur til að drekka ekki alvöru karlmaður 

(Cottino, 1995). Í dag virðist það vera að suður Evrópubúar hafa auknar áhyggjur af því 

hvernig norður evrópskir ferðamenn séu að hafa slæm áhrif á vínmenningu þeirra. Enn þessi 

mikla áfengisdrykkja þeirra hefur áhrif á ungukynslóðina sem tekur upp þennan ósið. 

4.2 Norður Evrópa 

Norður Evrópubúar hafa ekki haft gott orð á sér hvað varðar drykkju og drykkjusiði. 

Staðalímyndin af þeim er að þeir drekka alltof mikið áfengi alltof hratt, njóta þess eiginlega 

ekkert. Í því sambandi má benda á að hæsta stig túr drykkju og ofdrykkju er að finna á 

Norðurlöndunum, Stóra Bretlandi, Írlandi, Slóveníu og Lettlandi. Þetta er andstæðan við það 

lága stig af túr drykkju sem fyrir finnst í Frakklandi, Ítalíu, Litháen, Póllandi og Rúmeníu 

(Anderson, 2008, bls 24).  

         Orðið túr drykkja (e. binge drinking) er stundum kennt við hegðun ungmenna hvað 

drykkju varðar og norður Evrópubúa.  Þá er miðað við hvernig áfengi er haft um hönd, hvort 

sem það er í brúðkaupsveislu eða öðrum samkvæmum. Túr drykkja gengur út á það eina að 

drekka rosalega mikið magn af áfengi á sem skemmstum tíma í þeim eina tilgangi að verða 

eins ölvaður og mögulegt  er. Allt frá miðöldum hefur Bretland verið þekkt fyrir að framleiða 

gott öl og sagt að þeir bretar sem þjónuðu í nýlendum Bretaveldis á Indlandi hafi saknað 

ölsins svo mikið að þeir kröfðust þess að fá breskt öl til sín. Þannig varð til IPA bjórinn Indian 

Pale Ale, sem er mjög hummlað öl og sterkara í prósentu en vanalega til þess að lifa langa 

sjóleið af. Í Bretlandi hefur svokölluð túrdrykkja breskra ungmenna valdið heilbrigðisvöldum 
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töluverðum áhyggjum. Þar í landi voru sett lög „Licensing Act of 2003“ árið 2005, sem ætlað 

var að beturumbæta breska drykkjumenningu. Með þessum lögum varð leyfilegt að hafa 

staði sem selja áfengi opna í 24 tíma sólarhringsinns sjö daga vikurnar. Þessi reglugerð átti 

meðal annars að draga úr glæpum og óreglu, bæta lýðheilsu fólks og öryggi þess líka. Þetta 

var gert í þeim tilgangi að reyna að stýra Bretlandi í áttina að löndum eins og Frakklandi eða 

Spáni þegar kemur að drykkju, þar sem áfengisdrykkja er hluti af daglegu lífi sem er oftast 

lýst sem meira siðmenntaðari og afslappaðri, en einnig í lýðheilsu og allsherjarreglu 

(Measham og Brain, 2005).  Það eru samt áfengis tengd vandamál í þessum löndum en 

mögulega ekki í eins miklu mæli og í Bretlandi til dæmis. Bretland hefur áður fyrr lent í 

vandamálum með áfengi, eins og þegar gin kom fyrst til Bretlands á 18.öldinni frá Hollandi. 

Neyslan á gini náði upp undir þrjár milljónir lítra. Út af því hvað það kostaði lítið að framleiða 

gin og framboðið var mikið, var mikil uppgangur í opinberum drykkjuskap, sérstaklega á 

meðal hinna fátæku. Enska þingið bannaði innfluttning á gini 1736 en innkallaði það bann 

1742 útaf innkalli af óhreinu ólöglegu gini sem var að valda heilsufarsvandamálum (Black, 

2010). 

Alveg frá tíma Víkingana (800-1250 eftir krist) þá hefur verið talað um norður 

Evrópubúa sem mikla drykkjumenn sem verði gjarnan haugafullir (Schiøler, 1995, bls 51). 

Þetta er sú ímynd sem þeir hafa sjálfir haldið á lofti. Þetta tengist aðeins inná 

menningarhefðir, hefð eins og okkar íslendinga að halda Þorrablót. Þar sem fólk kemur 

saman og borðar mat sem var borðaður á árum áður, einnig er búið að blanda inn í 

Þorrablótið að fá sér Brennivín með hákarlinum og að auki þá eru framleiddir sérstakir Þorra 

bjórar fyrir þessa hefð okkar. Enn þetta er líka skoðun sem hefur verið rík hjá þeim sjálfum 

þar sem hófsemisfylkingar voru sterkastar í norður Evrópu áður en áfengsibönn voru sett í 

lög og bönnin stóðu lengst af í Finnlandi,Færeyjum, Íslandi, Noregi og Svíþjóð en Danmörk 

var eina Norðurlandaþjóðin sem setti ekki neitt svona bann á. Flest lönd í norður Evrópu hafa 

haft ríkisrekstur í áfengissölu fyrir utan Danmörku. Ríkisrekstur á vínbúðum nær allt aftur til 

upphafs 20.aldarinnar, eða þegar iðnvæðinginn var kominn á fullt  og framboðið á áfengi var 

orðið mun meira en áður fyrr.  Þessi ríkisrekstur hefur sætt gagnrýni seinustu árin á 

Norðulöndunum sem og á Íslandi, á þeim forsendum að slíkt rekstrarfyrirkomulag þyki í 

rauninni gera lítið sem ekkert gagn þegar kemur að áfengisforvörnum eða að draga úr 

áfengisneyslu. 
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Það virðist sem að hugsunin sé þannig að það sé bara um tvær leiðir að velja þegar 

víndrykkjarmenningu er annars vegar; annaðhvort er um að ræða hófsemis aðferðina eins og  

hjá Norðurlöndunum eða eins og tíðkast í suður Evrópu þar sem víndrykkja er einfaldlega 

hluti af daglegu lífi. Óhófleg áfengisdrykkja er rík í sögu Norðurlandana, oftast tengd 

menningunni við Ásatrúna og gömlu guðina, þar sem lífið virtist snúast um drykkju og 

slagsmál. En e.t.v líka tengt því að lítið var um hráefni að finna í þessum löndum í gamla 

daga. Eina korntegundin sem var eitthvað ræktuð var bygg og þar á meðal á Íslandi þangað 

til það lagðist af þar á 14.öldinni, mest af bygginu var notað til þess að brugga öl sem var 

stöðugur (e. stable) drykkur allra stétta. Meira að segja drukku börn öl daglega sérstaklega á 

þéttbýlissvæðum (Skaarup, 1993). Veðráttan á tímabili gæti eflaust ekki hafa verið góð og 

uppskerur ekki heppnast nægilega vel og þar með ekki mikið til þess að brugga áfengi. Það 

sem er einkennandi fyrir Norðurlöndin er að víndrykkja í miðri viku þekkist lítið sem ekki 

neitt og í sumum tilfellum er horft niður á það eða haldið að viðkomandi eigi við vandamál 

að stríða, ennþá gamlir fordómar gagnhvart víni við lýði. Hinsvegar þegar helgin kemur þá er 

öllu áfenginu sturtað í sig nánast bókstaflega eða þegar frídagar af einhverju tagi eins og t.d 

jólafrí. Það mætti segja að það áfengi sem er ekki drukkið yfir miðja viku er fljótlega náð upp 

yfir helgina með drykkju í miklu magni. Á Íslandi var örðugura að afla hráefnis til öls, þó að 

kornrækt væri stunduð til 16.aldar en á takmörkuðu svæði og þurfti því að flytja inn malt til 

ölgerðar. Algengur drykkur hjá Íslendingum á þessum tíma var sýru drykkur eða mysa. Var 

því á Íslandi öl aðeins notað til hátíðarhalda, brúðkaupsveislur og önnur heiðvirð samkvæmi 

vegna skorts á korni. Á 19.öldinni brugguðu bakarar hér og seldu, meðal annars til að halda 

geri til brauðgerðarinnar, en með lögum nr. 5 frá 12 janúar 1900 var bannað að brugga 

vínandadrykki og áfenga maltdrykki á Íslandi (Hallgerður Gísladóttir, 1999). En þessi skortur á 

hráefni til ölgerðar á sínum tíma hefur eflaust lagt sitt að mörkum við að móta 

vínmenninguna á Íslandi. Það virðist sem álitið sé að norður Evrópubúar þó helst 

Norðurlandabúar drekki mikið áfengi, en í heildina litið þá drekka suður Evrópubúar yfir alla 

vikuna, enn svo ná kannski Norðurlandabúar þeim upp þegar kemur að helginni. Á 

Norðurlöndunum er áfengi meðhöndlað sem hver önnur vara, hún er seld í ríkisreknum 

verslunum og með því sé verið að gæta hags íbúana og hugsa um lýðheilsuna. Í þessum 

löndum sprettur alltaf af og til umræða um ríkisreknu verslunina með áfengi en engu að 

síður virðist  vera almenn ánægja með það fyrirkomulag enda staðið í heila öld. Áherslan hjá 

ríkisreknu verslunum á Norðurlöndunum hefur dregið úr skaða af völdum áfengisneyslu og 
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stjórnað heildarneyslu áfengis í samfélaginu. Grundvallarreglan  bakvið þessa einokun hefur 

verið að koma í veg fyrir persónulegan hagnað af áfengisviðskiptum. Til þess að skilja af 

hverju áfengi varð háð opinberi stjórnun, þá verður að hafa í huga að á Norðurlöndunum 

hefur félagslegt hlutverk áfengis  verið fyrst og fremst leið til ölvunar en ekki hluti af daglegri 

næringu. Hófsemin hefur því verið talin lykillinn að betra lífi, merki um félagsleg siðgæði og 

almenna velferð (Ugland, 1997). 

Gott dæmi um breytingu á þessu hófsemiskerfi er Finland. Árið 1968 var 

áfengislöggjöfinni breytt aðeins þar í landi, þar sem mátti selja létta bjóra í verslunum,þar 

sem finnska vínbúðin Alko var bara að finna í þéttbýli, þar með var hægt að kaupa áfengi úti 

á landi og að auki var áfengiskaupa aldurinn var lækkaður úr 21 í 20 ár fyrir eimaða drykki, 18 

ára fyrir létta bjóra. Áfengisneysla jókst um 43% fyrsta árið, bjórdrykkja rauk upp um 124%. 

Neyslan á eimuðum drykkjum jókst og hélt áfram að aukast þar til ársins 1975 en hún hefur 

staðið í stað síðan þá (Beauchamp, 1981). Við þessar umbætur 1968 í Finnlandi jókst tíðni 

ölvunar, áfengis tengdra slysa og félagslegra vandamála. Jafnvel hvað varðar vandamál tengd 

etanól líter á mann, var skýrt að sú neysla væri ekkert á leiðinni niður á við, það var engin 

sönnun fyrir því að þessi nýja neysluhegðun væri minna skaðlegri en sú gamla sem var fyrir 

(Room, 1992). Áfengi er dýrt á Norðurlöndunum sem er til þess að draga úr neyslunni á 

áfengi. En hinsvegar þá bregður fólk á það ráð að fara eitthvert til þess að kaupa sér áfengi 

þar sem það er ódýrara. 

Danmörk er eina þjóðin á Norðurlöndunum sem er ekki með ríkisrekna 

áfengisverslun. Áfengi er álitið vera óaðskiljanlegur hluti af máltíð, áfengi er notað á milli 

máltíða til þess að styðja við félagsleg tengsl og til að stuðla að almennri vellíðan. Danir samt 

trúa að það sé til „ röng neysla á áfengi“ og svo „venjuleg drykkja“; röng neysla á áfengi er 

þegar einstaklingur er kominn langt yfir strikið í félagslegum normum. Eins og aukin 

ofbeldishneigð, keyra bifreið undir áhrifum, vanrækja fjölskylduna og valda hjónabands 

erfiðleikum. Einnig að hundsa einkenni frá líkamanum, halda áfram að drekka eftir greiningu 

á veikindum eða vera almennt fullur yfir lengri tíma. Það er mismunandi eftir menningum 

hvenær eitthvað er orðið óvenjuleg neysla. En venjulegt ástand í þessu tilviki fer eftir 

sambandi hans við áfengi, að það sé ekki að valda heilsufars vandræðum miðað við 

venjulegar aðstæður (Schiøler,1995, bls 55-57). Dönum þykir eðlilegt að fá sér áfengi á 

virkum dögum enn samt fer mesta neyslan fram um helgar, eins og á hinum 
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Norðurlöndunum. Það virðist sem að Norðurlöndin séu svipuð þegar það kemur að viðhorfi 

til áfengis og drykkju, þar sem það er ennþá viðloðandi við þau lönd er þessi drykkja yfir 

helgar og almenna frídaga.  

        Þýskaland er með langa sögu bjórmenningar. Í Þýskalandi er starfrækt elsta bruggsmiðja 

í heimi Weihenstephan sem hefur verið starfrækt síðan árið 1040. Þýskaland er þekkt fyrir 

bjórhátíðina Októberfest, sem í dag er nokkurskonar þýsk útgáfa af Þakkargjörðarhátíðinni í 

Bandaríkjunum, svo stór er hún í hugum Þjóðverja. Drykkjumenningin er samt mismunandi 

eftir því hvar þú ert í Þýskalandi;  þannig er munur á Rínardalnum þar sem framleidd eru vín, 

svæðinu austan Elbe og í bjórframleiðslusvæðunum í Bavaríu, Berlín og 

iðnvæðingarsvæðunum í vestur Þýskalandi. Þó það sé líkur á að fólk haldi í drykkjarvenjur á 

sínu svæði, þá hefur iðnvæðingin jafnað það aðeins út á milli svæða og stétta. Samt kýs fólk 

frekar vín á vínframleiðslu svæðunum, eimaða drykki í austurhlutanum og bjór í Bavaríu. Bjór 

er aðaldrykkurinn í Þýskalandi. Vín er svona sparidrykkur, tengd við sérstök tilefni en líka 

félagsstöðu, því vín er oftast dýrari en bjór. Hvað þú drekkur er tengt þinni efnahagslegri 

félagsstöðu í Þýskalandi. Dýrir og innfluttir drykkir eru tengdir þeim með háa inkomu. Þeir 

sem eru hámenntaðir og í hærri stéttunum drekka meira og reglulega heldur en þeir sem eru 

í lægri stéttunum, þeirra kjördrykkur er vín (Vogt, 1995). 

 

 

 

Oft er sagt að fólk á köldum slóðum drekki mun meira en fólk á suðlægari slóðum. 

Samkvæmt þessari mynd hér á það ekki alltaf við. 
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4.3 Bandaríkin 

Bandaríkjamenn eru vel þekktir sem frumkvöðlvar í áfengisframleiðslu. Þeir fundu upp 

Bourbon viskí sem er búið til úr 51% maís. Bandaríkin voru mjög þekkt fyrir bann sitt á öllu 

áfengi á sínum tíma. Landið er samansett úr mörgum þjóðarbrotum. Áfengi hefur lengi vel 

verið lofsamað og bölvað í Bandaríkjunum.  Bandaríkjamenn eru vínmenningarþjóð, þó svo 

hófsemis hugmyndin sé ennþá ágætlega sterk þar í dag. Ef farið er á fótboltaleik, þá er oft 

stór samkoma fyrir utan leikvanginn þar sem fólk kemur saman, grillar kjöt og drekkur bjór í 

miklu magni fyrir leikinn. Þessi iðja kallast pregaming og er aðalega stunduð af ungu 

fullorðnu fólki og fólki undir hinum löglega drykkjaraldri í Bandaríkjunum sem er 21 árs. 

Aðalmarkmiðið með því að drekka fyrir leikinn er að verða eins fullur og hægt er, þá er 

aðalega drukkinn ódýr bjór og kannski með smá sterku áfengi. Svo er farið inná leikvanginn 

til þess að styðja við sitt lið, seinna um kvöldið er haldið áfram og fundinn sér einhver bar 

eða hús partý en það fer eftir því hvort að manneskjan sé kominn á löglegan aldur til þess að 

drekka.  Þó að mikið sé drukkið í Bandaríkjunum þá horfa samt sumir ennþá á áfengi sem 

vondan hlut, oftast tengt trú eða einhverjum mórölskum siðum eða varðandi heilsu. Mestu 

áhrifin á hvernig Bandaríkjamenn drekka er líklegast tengt því að flestir Bandaríkjamenn eru 

af evrópskum uppruna. Þeir virðast einnig tengja vandamál tengd áfengi við upprunan sinn. 

Því ef þú ert af þýskum uppruna þá hlýtur þú að elska að drekka og hvaðan þú ert ættaður er 

tengt áfengisvandamálum líka. Með öðrum orðum þá eru vandamál tengd fíkn tengd 

fyrirfram við forfeðurna, svosem óþol fyrir áfengi og annara lyfja. Hvort sem þú ert af 

þýskum eða filipeyskum uppruna (Gutman, 1999). 

Bannárin í Bandaríkjunum höfðu frekar leiðinleg áhrif á þjóðina þar sem hún hafði búið í 

mörg ár við vínframleiðslu. Frakkar og Spánverjar sem fluttu til Nýja heimsins tóku með sér 

þekkingu, reynslu og  vínviði. Hinsvegar lögðust margar vínekrur af,  því engan gróða var að 

hafa en sumar vínekrur náðu mögulega að bjarga sér með því til dæmis að búa til messuvín. 

Bannárin breyttu neyslu fólks sem fór að drekka sterka drykki eins og landa (e, moonshine) 

og annað heimabrugg.  Áhrif bannárana í Bandaríkjunum og annarsstaðar í vínframleiðslu og 

sölu voru þannig gífurleg. Á árabilinu 1919-1925, féll fjöldi vínframleiðenda í Kaliforníu úr 

700 í lítið rétt yfir 100 vínframleiðendur og í Bandaríkjunum datt framleiðslan á víni úr 208 

milljónum lítra í 13 milljón lítra (e. 55 to 3,5 million gallons) (Estreicher, 2006). Bjór og sterkt 

áfengi var fljótara að rétta sig af eftir bannárin, þar sem framleiðslu ferlið er ekki eins 

tímafrekt og vínframleiðslan. 
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 Síðustu ár hefur bjórmenning í Bandaríkjunum farið vaxandi og upp hafa sprottið litlar 

bruggsmiðjur (craft beer) með sérbjór tegundir þannig að hvert og eitt fylki á sína einkennis 

bruggsmiðju. Ákveðin menning fylgir þessum sérbjórum, það er sífellt að aukast við flóruna 

mismunandi tegundir af bjórum. Flestar bruggsmiðjunar vilja einkenna sig við Þjóðverja, útaf 

bjórmenningunni þeirra. Þær einkenna sig því sem þýsk-bandarísk til þess eins að fá gott 

orðspor. Það eru þó til ítalskir-bandarískir bruggarar en þeir skipta ekki eins miklu máli í 

tengslum við bjór (Enkerli, 2006).  Bandaríkjamenn eiga það til að þjóðkenna sig á sérstökum 

dögum, besta dæmið um það er þegar St. Patricks day er haldinn. Á þeim degi í 

Bandaríkjunum er stundum klæðst í græn föt og fagnað írskri menningu með því að detta í 

það og verða svolítið írskur. Í Bandríkjunum er áfengi tengt við frítíma (e. leisure) sem er hluti 

af einstöku drykkjar mynstri. Þeir tengja líka áfengi við vísan hluta dags, við vísan dag 

vikunar, við vísan stað í sínu umdæmi (e. locality). Þegar þessi viðmið eru brotin, þá eru 

afleiðingar þeirra vald fyrir höfnun, athlægi og öðrum refsandi aðgerðum. Það er ákveðinn 

tími sem er leyfilegur fyrir drykkju áfengis, réttur staður skiptir máli og afþreying tengd 

drykkju en einnig er til óviðeigandi tími og staður þar sem á að forðast drykkju (Gusfield, 

2003). Í þessu landi eru líka ströng áfengislög, þú mátt aðeins kaupa þér áfengi ef búið er að 

ná 21 árs aldri. Fylkin eru ekki einu sinni eins þegar kemur að sölu áfengis, sumstaðar er það 

fylkis-rekið annarsstaðar ekki. Í Bandaríkjunum er að finna mörg mismunandi menningarbrot 

sem hafa mótandi áhrif á vínmenninguna. Mikilvægur munur er á milli kynja, aldurs, 

innkomu, trúar, búsetu eftir svæðum sem og þjóðernishópa (Hanson, 1995). Fjölskylda og trú 

er mikilvægt fyrirbæri í Bandaríkjunum. Könnun sem var gerð á milli bandaríska og kanadíska 

námsmanna sýndi fram á að trúarleg viðmið í samhangandi (e. cohesive) trúarhópum hafa 

áhrif á drykkjuhegðanir þeirra, á meðan menningarleg viðmið voru áhrifameiri í minna 

samhangandi hópum (Milgram, 2013). Bandaríkin eru ein af fáum þjóðum í heiminum sem 

eru með svona háan áfengiskaupa aldur. Áfengisdrykkja ungs fólks milli 18-20 ára er ekki eins 

grandskoðuð í öðrum löndum eins og í Bandaríkjunum. Drykkja ungs fólks í miklu magni eða 

drykkja sem er áhættusöm í eðli sínu (eins og blöndun orkudrykkja við áfengi), veldur 

áhyggjum hjá fullorðu fólki og ríkisstjórnum víðsvegar um heim. 

4.4 Amazon frumskógurinn 

Að lokum skulum við líta til Suður Ameríku og í Amazon frumskóginn þar sem búa hinir ýmsu 

ættlbálkar fólks. Í hugum margra er þetta svæði ennþá tengt ímyndinni um framandi 
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ókannað svæði þar sem leyndarmálin leynast. Margir þessara ættbálka vilja ekki eiga 

samskipti við utanaðkomandi fólk, en engu að síður þrengir hinn vestræni heimur að þeim 

með sínar skoðanir, hugmyndir og athafnir allt í nafni framfara og fyrir tistilli 

hnattvæðingarinnar.  Neysluvenjur okkar hér á Vesturlöndum  kalla á  ákveðið hráefni og 

vörur sem sumt er sótt í frumskóga Amazon. Sumir ættbálkar á þessu svæði hafa tekið í sína 

þjónustu hluti, aðferðir og hugmyndir sem komið hafa til þeirra fyrir tilstilli hnattvæðingar og 

má þar nefna hluti eins og mótor fyrir bátana þeirra og sveðjur. Sumir hafa jafnvel tekið 

kristna trú. Um marga af þessum hópum er ekki mikið vitað, hvað þá menningu þeirra og siði 

en þó eru til hópar sem mannfræðingar og fleiri hafa komist í kynni við eins og til 

dæmis Guaycuru og Bororo ættbálkarnir sem Claude Leví – Strauss dvaldi hjá og skrifaði um í 

Tristes Tropique (1992). Sumir ættbálkar vilja ekkert með utanaðkomandi fólk  hafa en aðrir 

eru opnari og leyfa fólki að heimsækja sig, eins og mannfræðingurinn Philippe Descola fékk 

að gera þegar hann gerði sína rannsókn og skrifaði um í etnógrafíunni Life and Death in the 

Amazon Jungle (1997).  Á því svæði sem Descola dvaldi höfðu ættbálkarnir fundið upp áfengi 

upp á eigin spýtur löngu áður en Evrópumaðurinn náði þangað. Helsta áfengið sem drukkið 

er, er nokkurskonar rótarbjór og kallast manioc bjór. Sumir þessir ættbálkar eru aðeins 

frábrugðnir Evrópumönnum þegar kemur að klæðnaði og lifnaðar háttum, en þegar kemur 

að drykkju áfengis þá eru þeir mögulega ekkert svo ósvipaðir okkur. Þegar ættbálkarnir fara í 

að drekka þá hittast þeir saman í stórum kofa, margir eru búnir að klæða sig í fín föt svona 

nokkurnveginn gala föt við okkar standard og skreyta sig með jagúar tönnum. Veislan byrjar 

og konurnar koma fram með manioc bjórinn sem er búinn að gerjast í fáeina daga, búið að 

blanda út í hann safa úr sykurreyr til að auka við áfengismagnið. Karlmennirnir eru látnir sitja 

í hálfhring, meðan konurnar stunda stanslausa ferju þjónustu til þess að halda þeim fullum. 

Konurnar hella úr ílátum sínum stanslaust í munninn á karlmönnunum með kaldhæðnislegt 

(e. sardonic) bros á vörum, halda ílátinu upp á við þangað til að búið er að klára úr því 

algjerlega. Lítra eftir lítra er þessum súra bjór neytt uns við liggur hálf-köfnunar (e. semi-

suffocation) ástand,  við þetta hellist niður á fötin sem enda rennandi blaut eftir þetta. 

Tilgangurinn með þessari setu (e. session), er ekki til þess gerður að njóta drykkjarins, heldur 

að neyta sem mests á sem minnstum tíma, til þess að verða ölvaður. Þetta tekur ekki langan 

tíma, þar sem háværar samræðurnar verða líflegari, orðin eru borin fram þoglumæltari, 

brandarar verða víðari (e. broader) og hláturinn hlutteknari (e. empatheic) (Descola,1997). 

Þetta er ekkert ósvipað því þegar ungt fólk dettur í það á Vesturlöndunum og drekkur allof 
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mikið á túr drykkjum sínum. Fólkið í ættbálknum verður í þessari skemmtun minna stífara (e. 

stiff) en það venjulega er. Fljótlega er farið að spila tónlist og dansa. Venjulega í þessu 

samfélagi þá er kona dauða dæmd ef hún er staðinn að framhjáhaldi, en á meðan þessu 

stendur þá tekur enginn eftir tælingum og hegðun elskhuga á þessum tímapunkti. 

Þagmælska er mikilvæg þegar svona á sér stað, þar sem konan er búinn að vera að hella úr 

ílátinu sínu til ákveðins manns og daðra svolítið í leiðinni. Samt má ekki ganga oflangt í þessu 

daðri, því ef reynt er við annars manns konu þá endar það oftast í slagsmálum (Descola, 

1997, bls 260-63). 

 

Eins og komið hefur fram í þessum kafla er munur á milli menninga eftir löndum. Hvernig 

áfengi er drukkið hvort sem það er haft með mat eins og á Ítalíu eða drukkið aðalega um 

helgar eins og á Norðurlöndunum þar sem drykkjan tengist meira helgarfríi og frítíma 

almennt. Í næsta kafla verður fjallað um hvort að áfengisneysla sé að breytast hér á landi frá 

því úr að drekka sterkt áfengi yfir í létt áfengi. 
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5 Er áfengisneysla að breytast á Íslandi? 

Segja má að áfengismenningin hér á landi sé að breytast í dag. Til dæmis  er enn í dag mælt 

með áfengi í lækningarskyni samkvæmt gömlum húsráðum, oftast þá við smákvillum eins og 

kvefi eða sárum hálsi. Samkvæmt gömlum munnmælum er mælt með því á fá sér smávegis 

brandý eða snaffs með heitu eftirbragði. 

Þegar Íslendingar kaupa sér áfengi, horfa þeir á styrkleikan og bera gjarna saman við 

verðið. Benda má á að upp hafa komið vefsíður eins og buzzy.is á Íslandi sem hafa það 

markmið að hjálpa til við að kaupa sem sterkasta áfengið miðað við verð og magn. Hinir 

hefðbundnu drykkju-siðir á Íslandi lýsa sér í drykkju við vel skilgreind tilefni, en í slíkum 

tilfellum er hún ásamt því að verða ölvaður menningarlega samþykkt (Gylfi Ásmundsson, 

1995, bls 121). 

Engu að síður má segja að það sé ennþá ákveðin skömm hér í samfélaginu yfir því að 

kaupa sér áfengi í Vínbúð, þó svo að yngra fólkið finni fyrir því minna enn hið eldra. Áður fyrr 

var mjög mikið keypt af sterku áfengi, en það breyttist eftir því sem íslendingar hófu að 

ferðast meira til útlanda og kynnast þar öðrum vín-siðum. Svo breyttist neyslan ennþá meira 

þegar bjórinn var loksins leyfður. Í dag er staðan sú að enn er verið að ræða hið svokallaða  

vínfrumvarp á Alþingi, en í stuttu máli þá gengur það út á að gefa sölu áfengi frjálsa, það er 

að afnema einkaleyfi ÁTVR á sölu áfengis sem meðal annars myndi þýða að almennar 

matvöruverslanir mættu selja áfengi. Við það þá myndi áfengismenningin á Íslandi breytast 

mjög mikið.  

Vel má ímynda sér að áfengi yrði þá mun  „samþykkara“ af  samfélaginu og ekki lengur tabú. 

Hinsvegar má vel ímynda sér að það væri óumflýjanlegt, til að byrja með, að neysla áfengis 

ryki upp úr öllu valdi og hugsanlega tæki allt að tíu árum að komast á jafnvægi aftur. Allt er 

það þó háð því að skattur á áfengi breyttist líka.  Í hófsemissamfélagi eins og Íslandi er ein 

leið til breytinga á áfengismenningu sú að kenna ábyrga notkun áfengis, ekki að halda því frá 

almenningi með því að takmarka aðgengi að því. 

Þann 15. október 2015 samþykktu stéttarfélögin SFR, SLFÍ og LL verkfall. Það var 

áhugavert að fylgjast með því máli, því að þó nokkrar stofnanir færu í verkfall þá virtist sem 

að helstu áhyggjunar væru að vínbúðinar myndu loka í verkfallinu. En það komu u.þ.b. fjórar 

til fimm fréttir á fréttamiðlunum um að afleiðingar verkfallsinns myndu hafa þau áhrif að 

vínbúðinar gætu lokað. En það var pínu grín tengt því og fólk var að segja að það þyrfti að 
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fara byrgja sig upp ef það vildi eiga eitthvað til heima hjá sér, en aðrir sögðu bara að þetta 

væri gott að áfengisverslanir myndu loka, sem mér finnst lýsa viðhorfi þeirra til áfengis 

nokkurnveginn. 

Undanfarin ár, í nóvembermánuði, hefur komu jólabjórsins á markað verð fagnað. 

Það má í sjálfu sér teljast nokkuð sérstakt að árstíðarbundinni vöru eins og jólabjór sé 

fagnað. Slíkt hefur verið gert með skrúðgöngu, kór fengin til að syngja jólalög, en lögunum 

hefur verið breytt aðeins og bjór troðið inn í textann. Þegar Tuborg Julebrygg kemur þá 

klæða sumir sig upp í bláan jólasveinabúning og farið er í skrúðgöngu niður Laugarveginn, 

þetta er hefð sem á rætur að rekja til Danmerkur og er tiltölulega nýkomin til Íslands (Sindri 

Þór, 2014). Fyrir suma þá táknar kom jólabjórsins komu jólana. Svo virðist sem að viðhorf til 

áfengis sé að breytast og þá til hins betra. Það má meðal annars sjá af því að  yngra fólk er 

mun opnari fyrir jákvæðum hugmyndum um áfengi og að því fylgi ekki lengur skömm að 

kaupa sér áfengi í miðri viku og jafnframt að neyslan hefur þróast frá sterku áfengi í léttara. 

Áfengisneysla er þó ennþá mun frekar tengd helgum og almennum frídögum. Þá má benda á 

að mikil umræða hefur verið undanfarin misseri um breytt fyrirkomulag hvað varðar sölu á 

áfengi (sjá til dæmis Heiðar Kristjánsson, 2015 og Jóhann Ó. Eiðisson, 2015). 
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Hér má sjá hvernig áfengisneysla hefur breyst á Íslandi frá 1960-2010. Heimild: 

WHO.int  

 

Mánaðarleg áfengissala á Íslandi frá janúar til desember 2013. Hér má sjá að 

áfengissalan ríkur upp í júlí þegar þjóðhátíð í Eyjum er haldin og jafnframt þegar 

jólin nálgast í desember. Heimild: vinbudin.is 

 

 

 

 

 

 



  

35 

Lokaorð 

Eins og bent er á í ritgerðinni þá hefur áfengi alltaf fylgt manninum og það er að finna nánast 

hvar sem er með vissum undantekningum þó; það er á stöðum þar sem það er bannað. Það 

virðist sem svo að maðurinn hafi ætíð fiktað við ávanabindandi efni hvort sem það finnist í 

plöntum eins og til dæmis nikótínplöntunni. Alveg frá því að byrjað var að  fjöldaframleiða 

áfengi hefur það verið mun aðgengilegra en það var áður. Í sumum löndum er hægt að kaupa 

áfengi nánast hvar sem er, en annarsstaðar er bara hægt að kaupa áfengi á ákveðnum 

sölustöðum. Hér í okkar nánasta umhverfi má þó sjá að áfengi getur verið mjög aðgengilegt 

fyrir fólk, það er til dæmis á boðstólum á árshátíðum, afmælum, útskriftum og oft eru 

vinnustaðir með vínpott í gangi í sambandi við veðmál þar sem sigurvegarinn gengur út með 

allar flöskurnar. 

Í þessari ritgerð hef ég lagt áherslu á að skoða og svara þeim spurningum hvort að 

áfengismenning sé raunverulegt fyrirbæri út frá hugtakinu menning og einnig hvort að 

áfengismennig á Ísland hafi breyst í gegnum árin? 

 

        Menning er mismunandi eftir tíma og rúmi og  hið sama á við um vínmenningu. Sama er 

hvort litið er til suður eða norður Evrópu; viðhorf til áfengis er mismunandi eftir stöðum. 

Sumstaðar er áfengi hluti af daglegu lífi til dæmis í Frakklandi og/eða það hefur á sér slæmt 

orð og því fylgir jafnvel smá skömm að kaupa það til dæmis á Íslandi. Áfengi eins og mörg 

önnur alþjóðleg vara, er miðill og tákn fyrir heildaröfl hnattvæðingarinnar sem hefur áhrif á 

okkur öll (Wilson, 2004). Mannfræðingurinn Clifford Geertz skoðaði hvernig tákn hafa áhrif á 

heimsmynd fólks og hvernig sérhver menning er skilin og skilgreind út frá sjónarhorni 

einstaklinga (1973). Þannig er hægt að túlka næstum allt sem við gerum og til dæmis þá þykir 

það vera dónaskapur að hella ofmiklu víni í glas hjá einstaklingi. Slíkt er annað hvort túlkað 

sem slysni eða þá að gestgjafinn sé að reyna að hella viðkomandi fullan með þessari aðgerð. 

Vínmenning er sérstakt fyrirbæri og fyrir marga norður Evrópubúa þá gildir það viðhorf að 

vínmenning sé ekki raunverulegt hugtak. Það virðist sem að áfengi sé bara efni til þess að 

verða ölvaður og skemmta sér, ekki til þess að njóta, „sé maður fullur á einum stað þá er 

hann aumingi, en ef hann er fullur út um allan heim þá sé hann afreksmaður“ (Bragi P. 

Sigurðsson, 2015). Hins vegar gildir oft og tíðum annað viðhorf til áfengis og neyslu þess eftir 
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því sem sunnar dregur í álfuna. Þá er viðhorfið mun afslappaðra og frjálsara heldur en í 

norður hlutanum. 

Ég tel að drykkjusiðir og vínmenning séu lærð hegðun og eftir því hvar einstaklingur 

er staðsettur þá lærir hann samkvæmt sinni menningu hvernig á að meðhöndla vín, sem er 

þá annað hvort á afslappaðan eða mun „spenntari“ hátt sem felur meðal annars í sér að 

detta í það um helgar.  

Þá eru viðhorf til áfengisneyslu og vandamála henni tengdri einnig mismunandi eftir 

landfræðilegri staðsetningu. Þannig er viðhorf til slíkra mála  í suður Evrópu oftast mun 

mildara en í norður Evrópu. Oft er það þannig í norðurhlutanum að ef til dæmis sést til 

einstaklings sem kaupir sér vínflösku í miðri viku eða neytir áfengis með mat í hádeginu eða 

fyrir hádegi, þá er viðhorfið að það sé verið að brjóta ákveðnar félagslegar reglur og norm. 

Hinsvegar virðist ríkja mun opnara viðhorf til slíkra athafna í suður Evrópu og oftast er ekki 

litið svo á að þarna sé um vandamál að ræða. 

 

       Áfengismenning líkt og aðrir menningarlegir þættir teka breytingum eftir stað og stund. 

Ein af ástæðum þess má rekja til áhrifa frá hnattvæðingu og auknu flæði hugmynda og 

viðhorfa í gegnum miðla og ferðalög (Appadurai, 1996).  Fólk ferðast mikið í dag og flyst á 

milli landa. Þannig kynnist það siðum og venjum annara menninga og flytur með sér 

jafnframt sína siði og menningu hvað varðar vín og víndrykkju. Þannig verða til ákveðnar 

breytingar á neysluvenjum, smekk og viðhorfi. Ísland er gott dæmi um breytingar sem hafa 

orðið hafa á viðhorfi til neyslu áfengis og umgengni við, en hér á landi hefur dregið mikið úr 

drykkju á sterkum eimuðum drykkjum á meðan að neysla á bjór og léttvíni hefur aukist á 

síðastliðnum 30 árum. Oft er áfengi notað til þess að brjóta félagslegar reglur, eins og að 

drekka í sig kjark til að kynnast einhverjum öðrum einstaklingi. Sungið er um áfengi í 

vinsælum lögum og drykkjusöngvum og heilar bíómyndir hafa verið gerðar í kringum áfengi 

og áfengisneyslu. En áfengi er líka auglýst í kringum ýmiskonar opinbera viðburði eins og 

íþróttir og stundum er viðhorfið það að áfengi sé nokkurs konar hluti af leiknum (e. part of 

the game). Þannig er eins og verið sé að senda þau skilaboð að einstaklingurinn geti ekki 

notið sín eða leiksins án þess að drekka áfengi. Þá má nefna ákveðin hópþrýsting sem getur 

verið frá félögum um að taka þátt og drekka sem menn gera þá til að passa inn í hópinn. Þó 

svo að allir hafi val um að taka þátt eða standast slíkan þrýsting þá getur það stundum verið 
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erfitt.  Hópþrýstingur er oft til staðar hjá yngri kynslóðinni og algengt er að ungt fólk smakki 

áfengi í fyrsta sinn á sínu fyrsta framhaldsskólaballi. 

        En boð og bönn við neyslu áfengis hafa sýnt og sannað að fólk finnur alltaf og mun alltaf 

finna einhverja leið til þess að nálgast áfengi með löglegum eða ólöglegum hætti. Hvort svo 

sem áfengi sé selt í sölu ríkisins eða það er  frjáls verslun með það, þá mun fólk halda áfram 

að kaupa sér áfengi. Jafnvel þó í sumum tilfellum sé ennþá gildandi það viðhorf að horfa 

gagnrýnum augum á fólk sem er undir áhrifum á almannafæri og utan þess tíma sem er 

talinn vera eðlilegur hvað það varðar. Þannig má segja að það sé nokkuð víst að  sama hver 

menningarleg þróun verður hér eða annars staðar þá mun áfengi ætíð vera til staðar sem 

gleðigjafi eða eyðileggingarmáttur. 
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