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Haraldarbúð var merkileg verslun sem var til húsa í hinu sögufræga húsi Austurstræti 22 

í Reykjavík.  Verslunin starfaði á árunum 1915-1960 og saga hennar spannar því 45 ár.  

Reksturinn gekk að mestu leyti vel en erfiðar efnahagsaðstæður gerðu verslunum á 

þessum tíma oft erfitt fyrir.  Það var ekki fyrr en eftir eftir andlát stofnandans, Haraldar 

Árnasonar, 1949 sem rekstrinum tók að hnigna  af ýmsum ástæðum.   

Haraldarbúð hafði yfir sér einstaklega alþjóðlegan blæ, vörur sem hún  hafði á 

boðstólum voru sérstaklega vandaðar og eftir tísku síns tíma.  Verslunin var einkum 

skilgreind sem vefnaðarvöruverslun en bauð þó upp á ýmsar aðrar vörur og skiptist í 

nokkrar deildir líkt og vöruhús erlendis.  Fjölbreytt vöruúrval, vöruvöndun og gott 

starfsfólk gerðu það að verkum að verslunin varð rótgróin og hafði mikinn sess í hugum 

Reykvíkinga.   

Stofnandi verslunarinnar, Haraldur Árnason, þótti mörgum góðum kostum búinn og var 

vinsæll maður í samfélaginu.  Hann hafði mikinn metnað til að gera verslun sína eins 

vel úr garði og unnt var og lagði kapp á að selja vandaðar vörur frá mörgum löndum, á 

meðan aðstæður í þjóðfélaginu buðu upp á það.  Haraldur hafði starfað og menntað sig í 

verslunarfræðum í Englandi og lagði því frá upphafi einna mesta áherslu á að versla 

með breskar vörur.  Honum tókst að gera verslun sína að eins konar glugga sem gerði 

Reykvíkingum og öðrum viðskiptamönnum hans mögulegt að fá sýn á klæðaburð og 

fatatísku í nágrannalöndunum og bjóða þeim upp á  gæðavörur til kaups.  Þannig átti 

Haraldarbúð drjúgan  hlut  í því að þróa einn þáttinn í bæjarmenningu Reykjavíkur.  
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Inngangsorð 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er saga merkilegrar verslunar sem var til húsa í 

Austurstræti 22 í Reykjavík. Verslunin hét Haraldarbúð og starfaði fram yfir miðja 20. 

öld í alls 45 ár. 

Í ritgerðinni ætla ég að varpa ljósi á þau sérkenni sem þessi búð hafði umfram 

aðrar verslanir á sínu sviði auk þess sem fjallað verður um búðina og eiganda hennar 

almennt. Fyrst verður lýst með nokkrum orðum sögu hins merkilega húss, Austurstrætis 

22.  Síðan verður fjallað um verslunarsögu Reykjavíkur á því tímabili sem Haraldarbúð 

starfaði, svo og um þróun innflutnings á vefnaðarvörum.  Þá verður varpað ljósi á það 

hvers konar verslun Haraldarbúð var og saga búðarinnar sjálfrar og Haraldar Árnasonar 

verður rakin og fjallað nokkuð  um starfsfólkið sem þar vann. 

Haraldur Árnason var stofnandi verslunarinnar, sem við hann var kennd frá 

upphafi, árið 1915. Hann hafði með höndum  það krefjandi verkefni að reka verslun 

sína svo vel væri á  erfiðum tímum í verslunarsögu þjóðarinnar.  Haraldarbúð varð 

fljótlega vinsæl og landsþekkt.  Svo vinsæl var hún að eldra fólk nú á dögum man 

ennþá vel eftir versluninni og sérkennum hennar.  Það má því segja að Reykvíkingar og 

margir aðrir landsbúar hafi tekið ástfóstri við búðina og starfsfólkið sem þar vann.  

Þetta kom skýrt fram þegar sá dapurlegi atburður gerðist 2007 að húsið Austurstræti 22 

brann.  Í viðtölum fjölmiðla við roskið fólk í bænum var iðulega vísað til þess að 

Haraldarbúð væri að brenna eins og hún hefði í raun aldrei verið lögð niður í huga þess. 

Verslunarrekstur frá upphafi og fram yfir miðja 20. öld var um margt ólíkur 

þeim sem tíðkast nú á dögum.  Afgreiðslan fór fram yfir búðarborðið, kaupmaðurinn 

sjálfur og afgreiðslufólkið var því miðpunkturinn í verslunum, en nú er það oftast 

algjörlega undir viðskiptavininum sjálfum komið að velja sér það sem hann vill kaupa. 

Afgreiðslufólkið sinnir viðskiptavinum oftast ekki nema þegar það er spurt um eitthvað 

eða beðið um aðstoð.  

Það var því mjög mikilvægt fyrir kaupmenn, eins og Harald Árnason að velja starfsfólk 

sitt af kostgæfni og tryggja að það sýndi mikla þjónustulund.  En það þótti einmitt 

einkennandi fyrir Haraldarbúð hve þjónustan var góð.  Það hefur líklega haft einna 

mest að segja fyrir vinsældir verslunarinnar og langlífi hennar auk þess sem hún þótti 
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lengst af bjóða upp á sérstaklega vandaðar vörur. Verslunin þótti líka nokkuð stór á 

sínum tíma og var skipt í ýmsar deildir. Vöruúrval var yfirleitt allfjölbreytt.   

Starfsfólkið hjá Haraldi virðist flest hafa verið  ánægt í vinnunni og bar 

yfirmanni sínum vel söguna.  

Rekstur Haraldarbúðar gekk lengst af vel en en stundum var á bratta að sækja 

enda gekk ýmislegt á í þjóðfélaginu  á starfstíma verslunarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

I.  KAFLI 

 

Húsið Austurstræti 22 
 
Húsið þar sem Haraldarbúð hafði aðsetur sitt var mjög sögufrægt.  Það hýsti áður hina 

ýmsu starfsemi.  Ísleifur Einarsson yfirdómari byggði húsið upphaflega sem íbúðarhús  

árið 1801.1 Þetta hús var talið fyrsta íbúðarhúsið sem byggt var í Austurstræti.2  Ísleifur 

seldi  húsið til Trampes greifa stiftamtmanns árið 1805.  Það var síðan 

stiftamtmannsbústaður á árunum 1805-1820.3 Eins og frægt er tók Jörundur 

hundadagakonungur sér svo bólsetu í húsinu árið 1809 á meðan á hinni skammvinnu 

byltingu hans stóð. Húsið átti svo eftir að vera fangelsi þar sem vistaðir voru um tíma 

minni háttar afbrotamenn.4  Fangageymslurnar voru uppi á lofti.  Þar inni var mjög 

dimmt og því gengu fangageymslurnar oft undir nafninu „svartholið“.   

Landsyfirréttur hafði aðsetur í húsinu á árunum 1820 til 1872, þegar  hann flutti 

á efri hæð hegningarhússins við Skólavörðustíg, sem þá var nýbyggt.5 

Fangageymslurnar fluttu þá einnig í nýja húsnæðið.  Húsið Austurstræti 22 hafði   

jafnframt verið lögreglubústaður á þessum árum. Eftir flutning landsyfirréttarins hóf 

Prestaskólinn starfsemi í húsinu árið 1873  Þar starfaði skólinn til ársins 1911 þegar 

Háskóli Íslands var stofnaður.6    

 

Verslunarstarfssemin 
Haraldur Árnason keypti gamla prestaskólahúsið árið 1915 og hóf verslunarrekstur þar.  

Húsinu hafði verið breytt talsvert í gegnum tíðina frá upprunalegri mynd, og Haraldur 

endurbætti það svo enn frekar.  Haraldarbúð var starfrækt í húsinu fram til 1960. 

Eftir lokun Haraldarbúðar tók síðan önnur verslun, Herrabúðin við húsinu. Hún 

tók til starfa 19. nóvember 1960.  Við opnun þeirrar búðar voru gerðar stórtækar 

breytingar á öllum innréttingum svo búðin yrði sem glæsilegust.  Herrabúðin vildi 
                                                            
1 Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund.   Alþýðlegt fræðirit um sögu og sérkenni höfuðborgarinnar  
A-G  (Reykjavík, 1986),  bls.  59. 
2 Árni Óla, Reykjavík fyrri tíma III (Reykjavík, 1986),  bls.  205. 
3 Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund, bls.  59. 
4 Sigurður Líndal, „Prófastshús, Prestaskólahús og Landfógetahús“, Frjáls verzlun XX, 2 (1960), bls.  28. 
5 Sigurður Líndal, „Prófastshús, Prestaskólahús og Landfógetahús“, bls.  27. 
6 Árni Óla, Reykjavík fyrri tíma III, bls.  37. 
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leggja sömu áherslur á gæðavörur eins og Haraldarbúð gerði á sínum tíma.7 Herrabúðin 

var starfrækt í upphaflegri mynd til 1970, en þá eignaðist annað fyrirtæki húsið og rak 

verslunina í nokkur ár undir sama nafni.8 Fyrirtækið Karnabær eignaðist húsið árið 

1973 og hóf rekstur 1974.9 Karnabær var ein stærsta og vinsælasta tískuverslun 

bæjarins og starfaði í húsinu til ársins 1988.10 Eftir það var meðal annars 

hljómplötuverslun í húsinu og veitingastaðurinn Astro.  Eigendur Astros breyttu húsinu 

töluvert svo það hæfði veitingahúsarekstri. Þeir hófu meðal annars   miklar breytingar á 

innviðum þess árið 2000.11 

Skemmtistaðurinn Pravda var síðasti aðilinn sem nýtti húsið fyrir starfsemi sína.  

Pravda hóf rekstur árið 2003 og viðamiklar breytingar voru aftur gerðar á húsinu fyrir 

opnunina.12  Sá rekstur varð þó ekki langlífur því 18. apríl 2007 brann húsið  

Austurstræti 22 í miklum eldsvoða ásamt húsinu Lækjargötu 2.13  Prestaskólahúsið 

gjöreyðilagðist og var rifið skömmu síðar.  Með húsinu brunnu mikil 

menningarverðmæti, og örlög þess eru því sannarlega sorgleg.   

Það má með sanni segja að  Austurstræti 22 hafi verið eitt sögufrægasta hús í 

Reykjavík og ótrúlega fjölbreytt starfssemi farið þar fram í rúmar tvær aldir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
7 „Ný herrabúð“, Morgunblaðið  23.  nóvember 1960, bls.  23. 
8 „Herrahúsið kaupir tvær fataverzlanir“,  Alþýðublaðið 10.   janúar 1970, bls.  1. 
9 Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund, bls.  59. 
10 „Austurstræti 22“, Morgunblaðið 1.  apríl 2003, bls.  38B. 
11 „Austurstræti 22“, Morgunblaðið 1.  apríl 2003  bls.  38B. 
12 „Gömlu húsin við Austurstræti lifna við á ný“, Morgunblaðið 21.  ágúst 2003, bls.  16. 
13 Fréttir um brunann má finna í öllum helstu fjölmiðlum, meðal annars á forsíðu Fréttablaðsins 19.  apríl 
2007. 
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II.  KAFLI 
 

Verslun í Reykjavík 1900-1960 
Fjölgun smásöluverslana á Íslandi á fyrstu sextíu árum tuttugustu aldar setti svip sinn á 

þróun verslunar, sérstaklega í Reykjavík sem var ört stækkandi kaupstaður.  Á fyrri 

hluta þessa tímabils var mikill uppgangur í efnahagslífinu og verslun stóð yfirleitt með 

miklum blóma, þótt stundum áraði illa, svo sem á fyrstu starfsárum Haraldarbúðar 

undir lok fyrri heimsstyrjaldar. En  með heimskreppunni sem skall á í árslok 1929 hófst 

tímabil erfiðleika sem stóð fram í heimsstyrjöldina síðari.  Styrjöldin átti eftir að hafa 

mikil áhrif á rekstur verslana.  Gjaldeyrisskömmtun, innflutninghöft og vöruskömmtun 

urðu daglegt brauð eftir að kreppan fór að hafa áhrif á Íslandi.  Kaupmenn reyndu samt 

sitt  besta til að halda verslunum sínum gangandi. 

 

Árin 1900-1930 
Verslun á Íslandi var gefin frjáls 1855.  Eftir það fóru verslunarhættir að breytast 

talsvert. Verslunin fór  að færast til innlendra aðila ólíkt því sem áður var þegar stærstur 

hluti hennar var í höndum aðila búsettra erlendis. Sérverslanir ýmsar byrjuðu að spretta 

upp eftir 1880.  Á árunum 1901-1905 voru verslanir á Íslandi 300 talsins en voru 

orðnar 563 árið 1915.14 Verslunum fjölgaði því mjög mikið á fyrstu fimmtán árum 

aldarinnar.  Í byrjun aldarinnar var Thomsen-verslunin langstærst, en hún var alhliða 

vöruhús.15  Stór deildaskipt vöruhús sem buðu upp á gríðarlegt vöruúrval eins og 

Thomsens-verslunin, Edinborg og Brydesverslun voru áberandi í byrjun aldarinnar. 

Sérverslanir fóru svo að taka við hlutverki þessara stóru vöruhúsa smám saman, en  þau 

lögðu öll upp laupana á fyrri stríðsárunum. Aðstæður í þjóðfélaginu voru þannig að 

ekki var rekstrargrundvöllur lengur fyrir þessar stóru verslanir.  Brydesverslun var seld 

1914 og Thomsens-verslunin var seld 1916.  Verslunarhúsnæði Edinborgar brann 

1915.16  Verslunin var þó ekki lögð niður, heldur var hún endurreist en umsvif hennar 

                                                            
14 Verslunarskýrslur 1915, bls.  31. 
15 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20.  öld  (Reykjavík, 2003), bls.  53. 
16 Lýður Björnsson, Afmælisrit V.R. Saga Verzlunarmannafélags Reykjavíkur I (Reykjavík, 1992),  bls.  93. 
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voru þá mun minni en verið höfðu.  Haraldarbúð var stofnuð á svipuðum tíma og 

vöruhúsin hættu rekstri, en hún var deildaskipt í anda þessara stóru verslana og má því 

segja að hún hafi byggt á grunni þeirra.  

Innlend heildsalastétt var búin að myndast á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar og 

íslensku stórkaupmennirnir fóru brátt að hafa vaxandi ítök í versluninni.  Stóru 

vöruhúsin höfðu flutt inn allar sínar vörur sjálf, en smásölukaupmenn áttu nú 

auðveldara um vik með að koma upp verslunum því þeir gátu verslað beint við 

heildsalana.17 Þetta kom sér því vel fyrir kaupmenn eins og Harald Árnason enda hafði 

hann starfað fyrir einn umsvifamesta heildsala á Íslandi um tíma og hafði því góða 

reynslu í viðskiptum. 

Fyrri heimsstyrjöldin hafði sín áhrif á Íslandi eins og annars staðar í heiminum.  

Mikill uppgangur hafði verið í verslun fram til 1915-1916.  Eftir það fór fjárhag 

þjóðarinnar hrakandi um skeið. Árin 1917-1918 voru sérstaklega slæm. 

Verslunarviðskipti höfðu áður verið mikil við Danmörku.  En í stríðinu fóru viðskipti 

Íslendinga að beinast talsvert til Bretlands og svo Bandaríkjanna vegna hafnbanns Breta 

og samgönguerfiðleika við Danmörku.18  Það er því ljóst að Haraldur Árnason stofnaði 

verslun sína á óstöðugum tímum.  Búðin var stofnsett á uppgangsárinu 1915 en erfiðari 

ár fylgdu í kjölfarið.  Haraldur verslaði frá upphafi mest með breskar vörur, enda þóttu 

honum þær vandaðastar.19  

Það má segja að frelsi hafi verið ríkjandi í verslun á Íslandi fram að kreppunni 

miklu á fjórða áratuginum þótt kaupmáttur fólks hafi ekki alltaf verið með besta móti. 

Verslanir spruttu upp eins og gorkúlur og vöruúrval var almennt mikið fram að kreppu. 

Verslanir á Íslandi voru orðnar 831 árið 1923, þar af voru 277 í Reykjavík.20 Samt sem 

áður höfðu fyrstu ár þriðja áratugarins reynst nokkuð erfið enda hafði verslunum ekki 

fjölgað að ráði á tímabilinu frá 1919-1923.  Árin frá 1924-29 voru mikil uppgangsár í 

verslun.  Árið 1927 voru verslanir á Íslandi til dæmis orðnar 932 talsins, þar af  voru 

397 í höfuðstaðnum.21 Lokaár þessa tímabils, 1930, voru verslanir á Íslandi 1043, og  

471 þeirra voru nú í Reykjavík.22 Verslunum í höfuðstaðnum var því búið að fjölga 

mikið á þessum áratug, enda var innflutningur á vörum  tiltölulega frjáls lengst af á 

                                                            
17 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur.  Bærinn vaknar 1870-1940 II (Reykjavík, 1994), bls.  352-353. 
18 Vilhjálmur Þ.  Gíslason, Verzlunarráð Íslands og viðskiftalífið 1917-1942 (Reykjavík, 1942), bls.  23. 
19 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
20 Verslunarskýrslur 1923, bls.  95. 
21 Verslunarskýrslur 1927, bls.  101. 
22 Verzlunarskýrslur 1930, bls.  103. 
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tímabilinu og átti það sinn þátt í því að flestum verslunum, þar á meðal Haraldarbúð, 

gekk vel á þessum tíma.  Þetta kemur meðal annars fram í viðtölum sem tekin voru við 

starfsfólk Haraldarbúðar í blöðum og tímaritum á fyrri árum.  Góðar og vinsælar 

verslanir eins og Haraldarbúð voru búnar að festa sig í sessi. Fólk hafði úr mörgum 

verslunum að velja og því  var mikilvægt fyrir þær að tryggja sér fastan hóp 

viðskiptavina. 

 Reykjavík varð miðstöð inn- og útflutnings við upphaf 20. aldarinnar.23 Íbúum 

borgarinnar fjölgaði stöðugt og neyslusamfélagið fór því stækkandi.  Sívaxandi vægi 

höfuðborgarinnar sést einna best á því hve verslunum fjölgaði þar.  Reykjavík efldist 

síðan sem verslunarmiðstöð fyrir allt landið á fyrri stríðsárunum. Reykvísk 

kaupmannastétt var búin að myndast, enda var árið 1917 stofnað Verslunarráð Íslands,  

en flestir kaupsýslumenn og fyrirtæki sem stóðu að stofnun þess voru úr Reykjavík.24  

 Kreppan mikla fór ekki að hafa víðtæk áhrif á verslun á Íslandi fyrr en eftir 

1930. 

 

Árin 1930-1960 
Þetta tímabil í íslenskri verslunarsögu einkennist mjög af haftabúskap, en á stærstum 

hluta tímabilsins var innflutningur takmarkaður.  Heimskreppan skall á Íslandi í byrjun 

fjórða áratugarins og eftir það breyttist margt.  Á fjórða áratugnum voru til dæmis sett 

ýmis bönd á viðskiptalífið.  Ný lög og reglugerðir voru sett varðandi innflutnings og 

gjaldeyrismál.25 Til dæmis var sett á reglugerð um takmörkun á innflutningi á óþarfa 

varningi árið 1931.26 Innflutningur fór að dragast saman en þó misjafnlega mikið eftir 

árum.  Hann jókst til dæmis á árunum 1933-1934.27  

„Stjórn hinna vinnandi stétta“ komst til valda árið 1934, og herti höftin enn 

frekar.  Gjaldeyris- og innflutningsnefnd réð nú öllum innflutningi. Ríkiseinkasölur 

fóru svo að spretta upp á fjórða áratugnum.28  Þrátt fyrir nokkur erfið ár á þessum 

áratug fjölgaði verslunum nokkuð á fyrri hluta áratugarins, þær voru til dæmis orðnar 

1124 talsins árið 1935, þar af 549 í Reykjavík.29 Rúmur helmingur verslana var því  í 

höfuðstaðnum.  Árið 1939 voru verslanir á Íslandi 1118, og yfir helmingur þeirra var í 
                                                            
23 Lýður Björnsson, Afmælisrit V.R.  Saga Verzlunarmannafélags Reykjavíkur I, bls.  88. 
24 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur.  Bærinn vaknar 1870-1940 II, bls.  348-349. 
25 Vilhjálmur Þ. Gíslason, Verzlunarráð Íslands og viðskiftalífið, bls.  44. 
26 Stjórnartíðindi 1931 B, bls.  271-272. 
27 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur.  Bærinn vaknar 1870-1940 II, bls.  372. 
28 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur.  Bærinn vaknar 1870-1940 II, bls.  372-373. 
29 Verslunarskýrslur 1935, bls.  133. 
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Reykjavík, eða 613.30  Verslanafjöldi hafði hins vegar verið 1043 í byrjun áratugarins 

1930 eins og áður sagði. Verslunum fækkaði því á landvísu á seinni hluta áratugarins, 

en þeim fjölgaði engu að síður í Reykjavík, þrátt fyrir innflutningshöft.  Það má sjá í  

auglýsingum blaða og tímarita frá þessum tíma að samkeppni milli verslana hefur verið 

mjög mikil.  Verslanir auglýstu jafnan undir fyrirvaranum „eigum fyrirliggjandi á 

lager“, og tóku það fram í auglýsingum þegar nýjar vörur komu í verslanirnar.  Þetta 

má meðal annars sjá í auglýsingum frá Haraldarbúð, en aðallega þó í auglýsingum 

heildverslana. Vegna innflutningshafta fengust ekki alltaf vörur frá þeim löndum sem 

kaupmenn vildu helst versla við.   

Talsvert af nýjum lögum og reglum  sem höfðu áhrif á alla verslun voru síðan 

samþykkt á Alþingi á fimmta áratugnum.  Má meðal annars nefna lög frá 16. janúar 

1943.  Þessi lög fjölluðu um innflutning og gjaldeyri. Sérstakt ráð, viðskiptaráð  átti að 

ráða öllum innflutningi og einnig fara með verðlagseftirlit.31 Sum þessa laga og 

reglugerða voru sett til bráðabirgða á meðan á heimsstyrjöldinni síðari stæði.  

Herverndarsamningurinn sem gerður var við Bandaríkin 1941 hafði samt sín áhrif, en 

hann opnaði fyrir gríðarlegan innflutning frá Bandaríkjunum.  Vörukömmtunin hafði 

því ekki mjög mikil áhrif á stríðsárunum, það var ekki fyrr en síðar á fimmta áratugnum 

sem skömmtunin fór að koma illa við öll viðskipti.   

Það voru sérstaklega vörur sem ekki töldust brýnar nauðsynjar sem voru háðar 

strangri skömmtun. Meðal annars birtist heilsíðutilkynning í  Frjálsri verzlun árið 1948 

þar sem talinn er upp sá fatnaður sem skyldi seldur samkvæmt sérstöku einingakerfi.  

Um var að ræða innlendan fatnað og innlenda framleiðslu úr erlendum efnum.  Til 

dæmis má nefna flibba, slaufur, hálsbindi, náttkjóla, sundboli, kvenblússur og fleira.32 

Vefnaðarvörur ýmsar voru háðar strangri skömmtun, þær hafa líklegast talist til „óþarfa 

varnings“. Þær voru hluti þeirra vara sem þurfti að sækja um sérstakt leyfi fyrir til 

innflutnings.  Ýmsar þekktar gerðir snyrtivara, til dæmis sum ilmvötnin sem 

Haraldarbúð hafði á boðstólum gátu verið illfáanleg.33 

Vöruverð hækkaði á stríðsárunum 1939-1945 en kaupmáttur Íslendinga var 

samt í ágætis lagi og einkaneysla jókst mjög mikið. Allt seldist upp í verslunum.34  

Framboð annaði ekki eftirspurn og því varð vart við nokkurn vöruskort á sumum 

                                                            
30 Verslunarskýrslur 1939, bls.  121. 
31„Hin nýju lög um verðlag“,  Frjáls verzlun V, 1-2 (1943), bls.  19.   
32 Frjáls verzlun X, 1 (1948). 
33„Jólaverzlunin fyrr og nú“, viðtal við Kristján L.  Gestsson, Frjáls verzlun XII, 11-12 (1950),  bls.  168. 
34 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur.  Borgin 1940-1990 I (Reykjavík, 1998), bls.  138. 
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sviðum.  Haraldarbúð var engin undantekning frá þessu.  Þar var vöruskortur á 

stríðsárunum, en þó varð vöruskorturinn enn meiri á árunum eftir stríðið.  Hillur 

verslunarinnar voru þá stundum allt að því tómar.  Allt var rifið út sem kom í 

verslunina.35     

Verslunum á Íslandi fækkaði á stríðsárunum 1939-1945.  Árið 1941 höfðu þær 

verið 1363 talsins, þar af 824 í Reykjavík.36 Árið 1944 voru verslanir hins vegar 1331, 

þar af 764 í Reykjavík.37 Verslunum fór svo fjölgandi á árunum eftir stríðið þrátt fyrir 

ströng innflutningshöft.  Þær voru til dæmis orðnar 1662 talsins árið 1952, þar af voru 

1049 í Reykjavík.38 

Fyrstu árin eftir síðari heimsstyrjöld gekk Haraldarbúð nokkuð vel.39  Vörulager 

verslunarinnar var stór, en eins og áður sagði gerði vöruskortur samt sem áður vart við 

sig. 

 Árið 1947 var gjaldeyrisforði Íslendinga uppurinn.  Höftin voru því hert enn 

frekar, eins og áður var nefnt.40 Meðal annars var tekin upp skömmtun á öllum helstu 

nauðsynjavörum.  Árið 1949 var svo enn hert á höftunum og biðraðir urðu algengar 

fyrir utan verslanir.41  Kristján L. Gestsson verslunarstjóri í Haraldarbúð nefndi í viðtali 

sem tekið var við hann í Frjálsri verzlun 1950 að vöruúrval væri mun minna á þessum 

tíma en áður hefði verið.  Vöruskortur væri talsverður.42   Starfsfólk Haraldarbúðar var 

almennt sammála um að skömmtunarárin hafi verið versti tíminn í versluninni.  Margir 

viðskiptavinir hafi iðulega þurft að fara tómhentir heim.  Verslunarfrelsið sem áður ríkti 

hafi gert öll viðskipti ánægjulegri. 43 

Á árunum á milli 1950-1960 var gríðarlegur gjaldeyrisskortur í landinu þrátt 

fyrir ströng gjaldeyrishöft.  Þorvarður J. Júlíusson hagfræðingur skrifaði grein um þessi 

vandamál í Frjálsa verzlun árið 1958.  Þar nefnir hann að birgðir af ýmsum innfluttum 
                                                            
35 „Ólafur Maríusson, verslunarmaður.  Hálfa öld innanbúðar í tveim herradeildum í hjarta miðbæjarins“, 
viðtal við Ólaf Maríusson,  V.R. blaðið XIII, 10 (desember 1991), bls.  23.  Ólafur segir í viðtalinu 
skemmtilega sögu um kaupæði landans þegar mikið af svörtu satínefni barst í búðina.  Fólk reif efnið út 
þótt notagildi þess við fatasaum væri ansi takmarkað.  Hver einasti metri af mörgum kílómetrum efnis 
seldist upp og Ólafur nefnir að ekki kæmi á óvart þótt efnið lægi enn óhreyft inni í skápum hjá fólki. 
36 Verslunarskýrslur 1941, bls.   99. 
37 Verzlunarskýrslur 1944, bls.   88-89. 
38 Verslunarskýrslur 1952, bls.   124-125. 
39 Bjarni Ingvar Árnason, tölvupóstur til Lindu Bjarkar Ólafsdóttur 18.  maí 2009. 
40 Jakob F. Ásgeirsson, Þjóð í hafti.  Saga verslunarfjötra á Íslandi 1930-1960,  önnur útgáfa (Reykjavík, 
2008),  bls.  168. 
41 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur.  Borgin 1940-1990 I,  bls.  143. 
42 „Jólaverzlunin fyrr og nú“ , viðtal við Kristján L.  Gestsson, bls.  168. 
43 „Ég á þá ósk að verzlunin verði frjáls og óháð“, viðtal við Sveinbjörn Árnason, Morgunblaðið  17. 
janúar 1980,  bls.  11  og „Minningar úr starfi“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, Afmælisrit V.R. (Reykjavík, 
1961),  bls.  59. 



11 
 

vörum hafi gengið til þurrðar og atvinnurekstur af þeim orsökum því orðinn erfiður 

víðast hvar.44  

Það dró eitthvað úr vöruþurrðinni snemma á sjötta áratugnum og var þá nokkuð 

losað um innflutningshöftin, en þau voru engu að síður hert á ný síðar á áratugnum.  

Höftin voru svo ekki afnumin að fullu fyrr en  eftir árið 1960, en það ár voru horfur 

þjóðarbúskapsins til betri vegar með aðkomu viðreisnarstjórnarinnar.  Viðskiptalífið fór 

því að verða frjálst á ný.  

 Ef litið er á fjölda verslana á Íslandi á lokaárum þessa tímabils, 1950-1960, þá 

voru þær orðnar 1870 talsins árið 1957, þar af voru 1154 í Reykjavík.45 Verslunum 

hafði því fjölgað á áratugnum. 

Það er ljóst að verslun var háð ýmsum takmörkunum á tímabilinu 1930-1960.  

Verslunum fór þó fjölgandi á þessum tíma þrátt fyrir þá efnahagsörðugleika sem voru 

ríkjandi á stærstum hluta tímabilsins.  Verslunarrekstur gat verið þungur í svifum á 

þessum árum, en vinsælar verslanir með fastan viðskiptavinahóp héldust gangandi.  

Haraldarbúð var ein af þessum vinsælu verslunum, enda var hún rótgróin í borginni.   

 

Innflutningur 1914-1960 
Innflutningur til landsins jókst mikið á þessu tímabili þegar litið er á það í heild.  

Innflutningur á vefnaðarvörum var þar engin undantekning. Hér á eftir fer tafla með 

nokkuð gróflega reiknuðum hlutföllum vefnaðarvara af heildarinnflutningi.  Hún veitir 

ágætis yfirlit yfir tímabilið 1914-1960.46 

 

  

                                                            
44 Þorvarður J. Júlíusson, „Á krossgötum“, Frjáls verzlun XVIII, 1 (1958),  bls.  9. 
45 Verzlunarskýrslur 1957, bls.  142-143. 
46 Tölur þessar eru reiknaðar gróflega út frá Verslunarskýrslum fyrir tímabilið.  Þann fyrirvara verður að 
hafa á þeim að með vefnaðarvörum eru flokkaðar ýmsar vörur til fiskveiða, svo sem net og færi.  Einnig 
fór verðlag mjög rokkandi á þessu tímabili og gengið var tvisvar sinnum fellt.  Taflan gefur því aðeins 
grófa mynd af hlutfalli vefnaðarvara af innflutningi. 
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              ÁR  Innfl. vefnaðarvara             % Innflutnings    Athugasemdir 

1914 2,5 millj. 13,8% 
Mest innflutt frá 
Bretlandi og 
Danmörku. 

1925 11,6 millj. 16,5% Sama. 

1929 12,6 millj. 16,3% Sama. 

1932 4,2 millj. 11,3% 
Mun minni 
heildarinnfl.  en 
undanfarin ár. 

1936 4,2 millj. 9,7% 
Innfl. nokkuð 
dreifðari milli 
landa en oft 
áður. 

1939 9,6 millj. 15%  

1941 35,9 millj. 27,4% Stóraukinn 
innflutningur. 

1944 54,2 millj. 22% Mest innfl. frá 
Bandaríkjunum.  

 

1946 65,3 millj. 14,6% 
Mikill innfl. 
Hlutf. Bretlands 
jókst á ný. 

1949 46,3 millj. 10,9% Minni innfl. en 
undanfarin ár. 

1951 168,6 millj. 18,2% 
Gríðarleg 
verðhækkun 
innfl.vara. 

1957 139 millj. 10,2% Vaxandi innfl. 
frá A-Evrópu. 

1960 369,3 millj. 11% 
Gengisfelling 
sem leiddi til 
mikilla 
verðhækkana. 

 

 Eins og sjá má af þessari töflu er hlutfall vefnaðarvara af heildarvirði innflutnings alls 

ekki jafnt og stöðugt allt tímabilið.  Verðhækkanir og –lækkanir, ásamt gengisfellingum 

árin 1950 og 1960 höfðu sín áhrif auk þess sem innflutningshöft á vefnaðarvörum voru 

lengst af í gildi á tímabilinu 1914-1960. 

Árið 1914,  ári áður en Haraldarbúð hóf starfsemi sína, voru fluttar inn 

vefnaðarvörur að andvirði rúmlega 2,5 milljóna króna.  Það nam þá 13,8% af 

heildarvirði innflutnings til landsins á þessu upphafsári heimsstyrjaldarinnar fyrri.  

Þetta var aukning miðað við árin á undan.  Vörurnar komu mest frá Bretlandi og ennþá 

var flutt inn talsvert frá Danmörku.47 Næstu ár á eftir jókst innflutningur svo enn frekar 

og vefnaðarvörur komu einkum frá Bretlandi.  Það urðu þó einhverjar breytingar á 

innflutningi á meðan á fyrra stríðinu stóð, svo sem eftir að veruleg innkaup hófust frá 
                                                            
47 Verslunarskýrslur 1914, bls.  13-25. 
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Bandaríkjunum.  Vefnaðarvörur voru þó  áfram fluttar inn frá á öðrum löndum Evrópu, 

til dæmis Sviss, Ítalíu og Frakklandi, en í minna mæli.48   

Fyrstu ár þriðja áratugarins var innflutningur í minna lagi en eftir 1925 fór 

vöruverð á innflutningsvörum að lækka.  Innflutningur fór því vaxandi á ný. 

Vefnaðarvörur voru áfram nokkuð stór hluti heildarinnflutnings eða rúmlega 14-17% á 

árunum frá 1925-1931.49 Þetta er í samræmi við góðærið sem ríkti í verslun á seinni 

hluta þriðja áratugarins.  Verslunum gekk almennt vel á þessu tímabili.  Kreppan mikla 

fór svo að segja illilega til sín 1932, enda höfðu innflutningshömlur verið settar á um 

haustið 1931.  Innflutningur tók að dragast saman.50  Innflutningur vefnaðarvara var til 

dæmis frekar í minna lagi á árunum 1934-1936, og sem fyrr komu vefnaðarvörurnar 

mest frá Bretlandi en eitthvað frá öðrum löndum Evrópu.51  Þetta virðist í samræmi við 

vöruúrvalið í Haraldarbúð, ef dæma má af auglýsingum og fleiri heimildum, en 

Haraldur virðist alla tíð hafa haft sérstaklega sterk viðskiptasambönd í Englandi. 

Verðlag á innflutningsvörum hækkaði mikið á stríðsárunum 1939-1943.52  Það 

útskýrist af ástandinu sem stríðið skapaði, eins og áður var nefnt.  Erfitt var að nálgast 

vörur frá hinum hefðbundnu viðskiptalöndum Íslendinga að Bretlandi frátöldu.  

Markaðir á meginlandi Evrópu lokuðust og allur innflutningur frá hernumdum löndum 

Þjóðverja, þar með talinni Danmörku, stöðvaðist.  Íslendingar fóru þá að líta til annarra 

markaða og Bandaríkjamarkaður virtist tilvalinn. Innflutningur þaðan jókst því mikið á 

stríðsárunum, sérstaklega eftir herverndarsamninginn 1941, en samkvæmt honum hét 

Bandaríkjastjórn því að greiða fyrir vörukaupum Íslendinga vestra og tryggja siglingar 

til landsins.53 Á þessum fyrstu árum styrjaldarinnar sá Sonja Benjamínsson 

tískublaðakona hjá Morgunblaðinu um innkaup á tískuvarningi fyrir Haraldarbúð í 

New York.  Hún keypti þar tískufatnað á íslenskar konur af ýmsum aðilum, aðallega 

kaupmönnum við Sixth Avenue.54  

                                                            
48 Verslunarskýrslur 1918, bls.  22-23. 
49 Sjá til dæmis Verslunarskýrslur 1925, bls.  7.  Verslunarskýrslur 1927, bls.  7.  Verzlunarskýrslur 1929, 
bls.  7.  Verslunarskýrslur 1930, bls.  7.  Verzlunarskýrslur 1931, bls.  7. 
50 Verslunarskýrslur 1932, bls.  5. 
51 Sjá Verslunarskýrslur 1935, bls.  37-41 og Verslunarskýrslur 1936, bls.  8. 
52 Sjá Verslunarskýrslur fyrir þessi ár, til dæmis Verslunarskýrslur 1940, bls.  6 .  Verzlunarskýrslur 1943, 
bls.  6. 
53 Tómas Þór Tómasson, Heimsstyrjaldarárin á Íslandi 1939-1945 II (Reykjavík, 1984), bls.  152-153. 
54 Reynir Traustason, Sonja.  Líf og leyndardómar Sonju W. Benjamínsson de Zorilla (Reykjavík, 2002), bls. 
168-69. 
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Útflutningur til Bretlands stórjókst á árunum 1940-1941, en á þessum fyrstu 

stríðsárum var gríðarlega mikið flutt þangað af fiski.  Innflutningur frá Bretlandi jókst 

sömuleiðis á þessum árum,  og vefnaðarvörur komu sem fyrr mest þaðan. 55 

Árið 1942 var svo komið að um 97% útflutnings fór til Bretlands og Bandaríkjanna, og 

89% alls innflutnings kom þaðan.56  

Á árunum 1943-1944 fluttu Íslendingar langmest inn af vörum frá 

Bandaríkjunum.  Stærsti hluti vefnaðarvara, sérstaklega fatnaðar kom nú þaðan.57 Þetta 

kom meðal annars fram í vöruúrvali í Haraldarbúð þar sem bandarískar vörur settu um 

skeið mikinn svip á verslunina. Haraldi sjálfum var ekki eins vel við bandarísku 

vörurnar og þær ensku, honum fannst þær óvandaðri og því fór það nokkuð illa í hann 

að vera háður því að kaupa sínar vörur í Ameríku.58 

Vöruverð hélt  áfram að hækka eftir lok stríðsins árið 1945, en það ár hafði 

vöruverð þó lækkað eitthvað.  Markaðir á meginlandi Evrópu tóku nú að opnast en 

áfram var mest flutt inn frá Bretlandi og Bandaríkjunum.59   

Árin 1946-1947 varð mikil aukning á innflutningi enda eftirspurnin gríðarleg 

því að gengi krónu hélst hátt.  Vöruverð var orðið rúmlega þrisvar sinnum hærra árið 

1948 en fyrir stríð árið 1938.60 Innflutningur dróst svo saman 1948-1950  eftir að 

höftum var komið á  og vöruverð hélt áfram að hækka.61   

Árið 1950 var svo komið að vöruverð var orðið rúmlega fimmfalt hærra en  það hafði 

verið árið 1938.62 Gengisbreytingin mikla árin 1949 og 1950 hafði þar sín áhrif.63 

Vefnaðarvörur komu sem áður mest frá Bretlandi þessi ár.  Vöruverð hélt áfram að 

hækka árin 1951 og 1952 en innflutningur var samt sem áður talsvert mikill, enda nutu 

Íslendingar nú góðs af Marshall-hjálp frá Bandaríkjunum og efnahagssamstarfi 

Evrópuríkjanna á þeim grundvelli.  Innflutningur stórjókst enn á árunum 1953-1955 en 

þau ár lækkaði vöruverð.64 Mest var flutt inn af álnavöru frá Bretlandi en fatnaður kom 

                                                            
55 Verslunarskýrslur 1941, bls.  23. 
56 Verzlunarskýrslur 1942, bls.  22. 
57 Verzlunarskýrslur 1943, bls. 46-49, og Verzlunarskýrslur 1944, bls.  46-49. 
58 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
59 Verzlunarskýrslur 1945, bls.  23. 
60 Verzlunarskýrslur 1948, bls.  6. 
61 Sjá til dæmis Verzlunarskýrslur 1948, bls.  6 og Verzlunarskýrslur 1950, bls.  11. 
62 Verzlunarskýrslur 1950, bls.  11. 
63 Gengið var fellt á seinni hluta ársins 1949 og svo aftur 1950.  Sjá: Landsbanki Íslands, ársskýrslur fyrir 
þessi ár. 
64 Verzlunarskýrslur 1951, bls.  10-11.  Verzlunarskýrslur 1952, bls.  13.  Verzlunarskýrslur 1953, bls.  11.  
Verzlunarskýrslur 1954, bls.  11.  Verzlunarskýrslur 1955, bls.  11. 
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mest frá Bandaríkjunum á þessum árum, þar sem Íslendingar höfðu aftur 

Bandaríkjadali handa á milli.   

Árin 1956 og 1957 hækkaði vöruverð mikið og það dró úr innflutningi seinna 

árið.65 Talsvert af fatnaði var nú flutt inn frá Austur-Evrópu, því að eftir löndunarbann 

á íslenskan fisk í Bretlandi gerðu Íslendingar mikla vöruskiptasamninga við Sovétríkin 

og bandalagsríki þeirra.  Áfram var þó flutt inn mikið af vefnaðarvörum frá 

Bandaríkjunum.  Vöruverð lækkaði eitthvað 1958 en stóð nokkurnveginn í stað 1959.  

Innflutningur jókst bæði þessi ár.66 Sem fyrr var mestur innflutningur á vefnaðarvöru 

frá Bretlandi eftir að löndunarbanninu var aflétt og jafnframt frá Bandaríkjunum en 

talsvert var áfram flutt inn af slíkri vöru frá löndum Austur-Evrópu og Danmörku.  

Árið 1960 var gengi íslensku krónunnar enn fellt.  Innflutningur var svipaður og 

árið áður en gengislækkunin olli meira en 100% verðhækkun á vörum.67 Mest af 

fatnaði kom frá Austur-Evrópulöndum og Bandaríkjunum þetta ár og þaðan kom líka 

mest af álnavöru. 

Það skiptust því sannarlega á skin og skúrir í innflutningsmálum á fyrstu sextíu 

árum 20. aldar.  Í heild jókst innflutningur mikið  en vöruverð fór um leið hækkandi.  

Neyslusamfélagið á Íslandi var að þróast og eftirspurn fór því mjög vaxandi.  Það var 

misjafnt eftir árum hvernig verslunum tókst að anna eftirspurn, vöruskortur var 

stundum talsverður eins og áður var nefnt og stafaði hann einkum af óviðráðanlegum 

orsökum eins og af tveimur heimsstyrjöldum og kreppunni miklu.   

Haraldur Árnason naut þess að hafa góð viðskiptasambönd í Englandi og átti 

því líklega auðveldara en aðrir með að flytja inn þaðan fínar vörur. Á meðan 

verslunarfrelsi var ríkjandi flutti hann einnig inn vörur frá ýmsum löndum Evrópu eftir 

því hvar vörurnar töldust vandaðastar og verðið hagstæðast.  Þær efnahagsþrengingar 

sem skullu á þjóðinni höfðu síðar þau áhrif að Haraldur þurfti, eins og aðrir kaupmenn, 

að versla við þau lönd sem Íslendingum stóðu opin til innkaupa.  Mörg gömul 

viðskiptasambönd rofnuðu, ekki bara hjá Haraldi heldur almennt hjá kaupmönnum á 

Íslandi.  Vandaðar vörur gátu verið illfáanlegar á tímum kreppu og styrjalda en 

Haraldur lagði sig allan fram við að hafa bestu vörur sem fáanlegar voru á boðstólum í 

verslun sinni.   

 

                                                            
65 Verzlunarskýrslur 1956, bls.  11.   Verzlunarskýrslur 1957, bls.  12. 
66 Verzlunarskýrslur 1958, bls.  12.   Verzlunarskýrslur 1959, bls.  11. 
67 Verzlunarskýrslur 1960, bls.  12. 
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Breytingar á verslunarháttum 
Ýmsar miklar breytingar urðu á verslunarháttum á tímabilinu 1900-1960.  Fyrir 

kreppuna og efnahagslægðina sem henni fylgdi var algengt að fólk væri í reikningi í 

verslunum. Þessi lánsviðskipti lögðust að einhverju leyti sjálfkrafa niður með tímanum.  

Lánsverslunin gat skapað ýmis leiðinda- og vandræðamál og  staðgreiðslukerfið var því 

betri kostur.68 Á fyrri hluta aldarinnar stundaði fólk utan af landi  árstíðabundna 

verslun, eins og lengi hafði tíðkast til sveita.  Fólk verslaði þá mest að haustlagi þegar 

það átti leið í bæinn með afurðir sínar en einnig á vorin.  En eftir því sem á öldina leið 

lagðist slík verslun niður með aukinni verkaskiptingu.69 Reykjavík var að breytast úr 

bæ í borg. 

Opnunartími verslana styttist líka á þessu tímabili, og þar með vinnutími 

starfsfólks.  Á fyrstu starfsárum Haraldarbúðar voru verslanir almennt opnar frá kl. 8 á 

morgnana til kl. 20 á kvöldin á virkum dögum.70 Eftirvinna starfsfólks var því mun 

algengari á fyrstu starfsárum Haraldarbúðar en síðar varð.  Það var talið skref í rétta átt 

að stytta vinnutímann.71  Kjör verslunarfólks eins og annarra vinnustétta fóru því  

batnandi með tímanum. 

Verslanir fóru að verða stærri og bjartari eftir því sem á leið.  Margar verslanir í 

bænum voru mjög glæsilega úr garði gerðar.  Eftir því sem kjör manna bötnuðu vildu 

þeir vera betur til fara og þeir sem voru í efnum vildu að sjálfsögðu ganga í fínum 

fatnaði sem væri sambærilegur við tískufatnaðinn erlendis.  Sumar fataverslanir sem 

settar voru á fót í Reykjavík stóðust algjörlega samanburð við erlend tískuhús.  

Haraldarbúð var tvímælalaust í þessum flokki glæsiverslana, en þar má einnig nefna  

verslun Marteins Einarssonar á Laugavegi  31 og verslunina Vöruhúsið sem var í sama 

húsi og Hótel Ísland. 72  Þessar tvær verslanir voru einhverjir helstu samkeppnisaðilar 

Haraldarbúðar, enda stórar í sniðum.73  

Afgreiðsluhættir breyttust tiltölulega lítið á því tímabili sem hér er til skoðunar. 

Í langflestum verslunum var verslað yfir borðið.  Ýmiss konar varningur var raunar 

geymdur í skúffum sem voru lagðar á afgreiðsluborðið þegar viðskiptavinir sýndu 

                                                            
68„Þannig var það í gamla daga“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur,  Heimilispósturinn 2 (mars-apríl 1951),  
bls.  3. 
69 „Minningar úr starfi“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, bls.  58. 
70 „Fimmtíu ára starfsafmæli“, Frjáls verzlun XVIII, 2 (1958), bls.  19. 
71„Jólaverzlunin fyrr og nú“, viðtal við Kristján L.  Gestsson, bls.  169. 
72 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur.  Bærinn vaknar 1870-1940 II, bls.  355-356. 
73 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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vörunum áhuga. Viðskiptavinir voru jafnan þéraðir af afgreiðslufólki.74 Þéranir 

tíðkuðust einnig í auglýsingum á þessum tíma.  Kjörbúðum fjölgaði ekki að ráði fyrr en 

eftir 1960.  Afgreiðslufólkið var því í lykilhlutverki á tímabilinu 1900-1960 og efast má 

um að mikil breyting hafi orðið á þessu hvað fataverslanir varðaði þótt smám saman 

fjölgaði kjörbúðum á þessu sviði sem öðrum.   Því var mikilvægt að starfsfólkið stæði 

sig vel og hefði góða kunnáttu í starfi.  Það þurfti einnig að hafa til að bera 

þjónustulund, vera kurteist og hafa góða vöruþekkingu, því starfsfólkið þurfti gjarnan 

að aðstoða viðskiptavinina mikið við kaupin. 

Einnig má nefna að mjög algengt var að verslanir sendu vörur heim til 

viðskiptavina sinna, sérstaklega á fyrri hluta tímabilsins.  Það voru gjarnan ungir piltar 

á hjólum sem sáu um slíkar sendingar í Reykjavík og mynduðu allfjölmennan hóp 

sendisveina, sem oft þurftu að ferðast með þungar byrðar.  Haraldarbúð hafði að jafnaði 

nokkra sendisveina á sínum snærum og var það algengt að ungir menn hæfu störf sín í 

Haraldarbúð sem og í öðrum verslunum sem sendlar. 

 Viðskiptin voru því öll á persónulegri nótunum á þessum tíma en síðar varð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
74 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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III.  KAFLI 
 

Saga Haraldarbúðar og rekstur fram til 1949 
Verslunarumhverfi 
Austurstræti var ein aðalverslunargata bæjarins á starfstíma Haraldarbúðar ásamt 

Hafnarstræti, Aðalstræti, Lækjargötu og Laugavegi.  Í minningarorðum um Harald 

Árnason árið 1949 lýsti Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður Austurstræti sem 

slagæð Reykjavíkur.75   Gatan var að byggjast mjög upp á árunum milli 1920-1930.76 

Haraldarbúð var því í þjóðleið á sínum tíma, og það kom sér  til dæmis mjög vel í 

jólaversluninni þegar bæjarbúar gerðu sér ferð í miðbæinn til að kaupa gjafir og skoða í 

verslunargluggana. 

Verslanir í miðbæ Reykajvíkur  voru af öllum gerðum, flestar sérverslanir sem 

einbeittu sér að einhverju ákveðnu sviði, svo sem vefnaðarvöruverslanir, 

nýlenduvöruverslanir eins og til dæmis verslun Silla og Valda, kjötverslanir, 

blómaverslanir og skóverslanir, svo sem hin mikla verslun Lárusar G. Lúðvíkssonar í 

Bankastræti.  Sumar verslanir voru með talsvert fjölbreytt vöruúrval eins og 

Haraldarbúð og  Edinborg.77 

 

Deildaskiptingin 
Árið 1925, 10 árum eftir stofnun Haraldarbúðar, var búið að stækka verslunina til að 

auðvelda öll viðskipti og skipta henni upp í fjórar deildir.  Í vefnaðarvörudeildinni var 

til sölu ýmis álnavara, karlavörudeild hafði á boðstólum allan þann fatnað sem hver 

karlmaður þurfti til að vera fínn í taujinu, meðal annars hatta, axlabönd, regnhlífar, 

göngustafi, manchettskyrtur og vasaklúta.  Í  prjónavörudeildinni fengust til dæmis 

sokkar og peysur og „stærsta og besta úrval borgarinnar“ af prjónagarni.  Fjórða deildin 

var  kvenfatadeildin.  Hún var staðsett uppi á lofti og þar fengust meðal annars kápur, 

kjólar, tófuskinn, regnhlífar og sjöl.78  

                                                            
75 Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, „Borgin saknar borgarans“, Frjáls verzlun XI, 7-10 (1949),  bls.  162.  
76 „Ég spái því að stórar og fallegar verslanir komi aftur“, viðtal við Sveinbjörn Árnason, Morgunblaðið 1. 
júlí 1984, bls.  47. 
77 Verslunin Edinborg var endurreist eftir brunann 1915 og var hinn nýji rekstur umsvifaminni en áður 
hafði verið. 
78 Auglýsing, Morgunblaðið 20.  desember 1925, bls.  16.  
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Árið 1955 hafði deildunum fjölgað um eina frá 1925 og voru fimm talsins:  

Herradeildin:  Þar fengust þá karlmannaföt, buxur, drengjaföt, frakkar, hattar og fleira.  

Loftið: Þar fengust meðal annars kvenkápur, kjólar og pils.  Dömubúð: Þar voru til sölu 

baðmullarvörur, kjólaefni og önnur efni í ströngum, meðal annars gardínuefni.  

Skemman hafði á boðstólum kven-undirföt, peysur og sokka. Einnig fékkst þar 

ýmislegt smálegt eins og snyrtivörur.  Að lokum fengust svo gólfteppi og 

sængurfatnaður í Svölunni.  Allar vörur í versluninni voru einnig fáanlegar með 

póstkröfu .79 

 

Mikið vöruúrval 
Haraldarbúð taldist til vefnaðarvöruverslana þótt þar væri margt annað til sölu en 

vefnaðarvörur.   Jafnan var reynt að bjóða upp á  mikið og vandað vöruúrval eins og 

deildaskiptingin sýndi fram á.   Í auglýsingum frá Haraldi kemur oft fram að vörurnar 

séu þær bestu sem völ er á.  Í  Frjálsri verzlun 1941 segir til dæmis:- „Komið í 

Haraldarbúð og gerið góð kaup, því við útvegum ávallt þær beztu og vönduðustu vörur 

sem fáanlegar eru á hverjum tíma.“80 Taldar voru upp nokkrar vörur sem á boðstólum 

voru, eins og til dæmis rykfrakkar, regnfrakkar, stormblússur, hattar, húfur, 

manchettskyrtur, flibbar og sportskyrtur.   

Haraldarbúð auglýsti lengst af mjög mikið, enda skiptu auglýsingar miklu máli 

fyrir verslanir á tímum Haraldarbúðar eins og nú á tímum, og þá einna mest í stærsta 

dagblaðinu, Morgunblaðinu, en einnig birtust tíðum auglýsingar frá Haraldi í 

Alþýðublaðinu, á meðan það blað naut verulegrar útbreiðslu í bænum. Auglýsingar  

birtust auk þess í helstu tímaritum og voru lesnar upp í ríkisútvarpinu eftir að það tók til 

starfa.  Fjöldamargar auglýsingar birtust til dæmis í tímaritinu Frjálsri verzlun. 

Auglýsingar búðarinnar voru margar mjög stórar og grípandi í stíl þessa tíma, oft 

fallega myndskreyttar og þöktu jafnvel heilu blaðsíðurnar og baksíðurnar á blöðum og 

tímaritum.  Í auglýsingum verslunarinnar sást vel hið fjölbreytilega vöruúrval sem 

boðið var upp á, til dæmis var í einni slíkri í Frjálsri verzlun 1940 upptalið allt það sem 

fólk þurfti fyrir tjaldútileguna um sumarið, en einnig fyrir skíðaferðina þegar haustaði.  

Þetta var ein af baksíðuauglýsingum Haraldarbúðar, en þær voru nokkrar á árunum 

1939-1940.  Í búðinni var með öðrum orðum hægt að kaupa  skíði, tjöld, svefnpoka, 

                                                            
79 Auglýsing, Frjáls Verzlun XVII, 3-4 (1955), fyrsta opna.  Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af 
Lindu Björk Ólafsdóttur. 
80 Auglýsing, Frjáls verzlun III, 7 (1941), bls.  22.   
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bakpoka, prímusa og suðuáhöld.81 Það má einnig nefna að í versluninni fengust 

saumavélar og prjónavélar.82 

Jólagjafir og aðrar gjafir átti að vera auðvelt að finna í búðinni.  Í auglýsingum 

kom gjarnan fram að nóg væri að líta við í Haraldarbúð til að finna gjafirnar.  

Samanber:  „Í Haraldarbúð rata flestir, og af hverjum 10, sem koma þangað fyrst, og 

síðan skoða í öllum búðum, enda 9 með að kaupa hversdagsvörur og jólagjafir í 

Haraldarbúð.“83   Yfirleitt var mikið auglýst fyrir jólin enda samkeppni við aðrar 

verslanir með meira móti á þeim árstíma.  Útsölur fengu einnig sérstaklega mikið rými í 

auglýsingum.   

Karlmannaföt verslunarinnar voru mest áberandi í auglýsingum, enda virðist 

Haraldarbúð hafa lagt mesta áherslu á þau.   Herrahattar og frakkar voru til dæmis í 

miklu úrvali.  

Það var einkennandi fyrir Haraldarbúð að íþróttaandi var jafnan svífandi yfir 

vötnum, íþróttafatnaður og íþróttavörur voru jafnan til sölu í versluninni og sumir 

starfsmenn voru nátengdir íþróttahreyfingunni og fóru þar með forystu á ýmsum 

sviðum. 

Saumastofa starfaði einnig í húsinu. Þar vann margt fólk sem saumaði meðal 

annars sængurfatnað en einnig tískusaumakona sem saumaði dýrindis kjóla.84  Fólk gat 

því bæði komið í verslunina til að kaupa vönduð efni til að sauma úr sjálft eða til að  

láta verslunina sauma þau fyrir sig.  Jafnframt gátu viðskiptavinir  keypt hin vönduðu 

föt sem búðin hafði á boðstólum fullsaumuð.  Bæði var til sölu innfluttur fatnaður og 

innlendur.  Vörurnar voru fluttar inn frá mörgum löndum og fór það eftir aðstæðum 

hvaðan þær komu hverju sinni.  

Vöruúrval í versluninni var því í raun ótrúlega fjölbreytt eins og keppt var að 

með deildaskiptingunni.  ,,Það fæst allt í Haraldarbúð“ var slagorð sem var talsvert 

notað í auglýsingum ásamt viðkvæðinu, ,,allt frá hatti ofaní skó“.  Þetta mikla vöruúrval 

átti áreiðanlega sinn þátt í velgengni og vinsældum verslunarinnar, þar var hægt að 

kaupa fatnað á alla fjölskylduna á einum stað.  Fólk gat verið öruggt um að fá nýjasta 

tískufatnaðinn á hverjum tíma hjá Haraldi vegna dugnaðar kaupmannsins við  að kynna 

sér nýjustu tískustraumana úti í heimi.  Tryggt var að Íslendingar gætu gengið í sömu 

tískufötunum og fræga fólkið í útlöndum.  Haraldur kom með ferska strauma inn í 
                                                            
81 Auglýsing, Frjáls verzlun II, 2 (1940), baksíðan.   
82 Auglýsing, Morgunblaðið  13.  desember 1925, bls.  3.  
83 Auglýsing, Morgunblaðið  20.  desember 1925, bls.  16.   
84 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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íslenska verslunarstétt enda leit hann helst til þess sem vel var gert í  verslunum í 

öðrum löndum.  Vöruúrval búðarinnar var því með alþjóðlegum blæ þegar þess gafst 

kostur.  Dugnaður Haraldar við að flytja inn nýjasta tískufatnaðinn varð til þess að 

búðin varð vinsæl frá upphafi og var ein nafntogaðasta fataverslun bæjarins alla tíð.  

 Vöruverð var nokkuð hærra en í mörgum öðrum fataverslunum en því meiri áhersla 

var lögð á gæði varanna.  Þeir sem á annað borð gátu keypt sér gæðavörur spöruðu sér 

líka áreiðanlega oft pening á sinn hátt, því að ending varanna var örugglega oft í 

samræmi við verðið 

 

Búðin fram til 1949 
Á ýmsu gekk í rekstri Haraldarbúðar í 45 ár en hún hélt þó lengst af velli  og má helst 

þakka það góðu starfsfólki og tryggum viðskiptavinum.   

Þegar Haraldur keypti húseignina Austurstræti 22 gerði hann ýmsar breytingar á 

húsinu eins og áður segir.85  Það þurfti að laga húsið svo það hæfði verslunarstarfsemi.  

Framhlið hússins var mikið breytt og stuttu síðar var settur á það kvistur.86 

Breytingarnar tókust vel enda þótti verslunin vera mjög glæsileg.  Inrréttingar þóttu 

sérdeilis fínar og verslunin var talin á undan sínum tíma að mörgu leyti.87   

Haraldarbúð var ekki eingöngu á undan sinni samtíð hvað innréttingar og 

réttindi starfsfólks varðaði.  Eitt það eftirminnilegasta við búðina og það sem flestir 

viðskiptavinir sem enn eru til frásagnar muna best eftir er hið frumlega greiðslukerfi 

sem þar var að finna.  Það var nefnt Lamson-systemið eða Lamson- loftpósturinn.  

Þessu kerfi var komið fyrir í búðinni árið 1927. „Seðlunum og reikningnum var stungið 

í málmhylki, sem síðan fluttist [með loftþrýstingi] í pípu til gjaldkerans og afgangurinn 

kom til baka.“88 Haraldarbúð var fyrsta búðin á Norðurlöndum sem notfærði sér þetta 

greiðslukerfi en kaupmaðurinn hafði kynnst því í Englandi, en þar var þetta kerfi 

algengt.89  Á þessum tíma var Haraldarbúð eina verslunin á Íslandi sem var búin þessu 

kerfi.   Gluggaskreytingar Haraldarbúðar voru einnig mjög framúrstefnanlegar og með 

alþjóðlegum blæ.  Það var mikið í þær lagt og fólk sem átti leið um miðbæinn hafði 

                                                            
85 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur II (Reykjavík, 1929), bls.  245. 
86 Sigurður Líndal, „Prófastshús, Prestaskólahús og Landfógetahús“, bls.  28. 
87 „Verzlunarhöft koma verst við þá fátæku“, viðtal við Sveinbjörn Árnason,  Morgunblaðið  1.  ágúst 
1964,  bls.  21. 
88 „Verzlunarhöft koma verst við þá fátæku“, viðtal við Sveinbjörn Árnason, Morgunblaðið 1.  ágúst 
1964,  bls.  21. 
89 Jón Bjarnason, „Aldarminning: Haraldur Árnason kaupmaður“, Morgunblaðið 4.  nóvember 1986,  bls.  
50. 
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gaman af að berja þær augum.  Sérstök áhersla var lögð á slíkar skreytingar fyrir jólin 

og voru þær oft eins og listaverk. Jólatré með ljósum var jafnan sett upp hjá 

Haraldarbúð fyrir hver jól.  Jólatréð þótti mjög fallegt og ómissandi þáttur í 

jólastemningu miðbæjarins.  

Það var yfirleitt nóg að gera í Haraldarbúð.  Verslun í Reykjavík var mjög 

blómleg í verslunarfrelsi þriðja áratugarins eins og áður sagði. Í kringum 

Alþingishátíðina árið 1930 var alveg sérstaklega mikið að gera í Haraldarbúð.  Fjöldi 

fólks utan af landi kom þá í bæinn og keypti sér sparifatnaðinn fyrir hátíðina.  Það 

seldist svo dæmi sé tekið alveg sérstaklega mikið af frökkum þessa daga.90   

Skrifstofur Haraldarbúðar voru uppi á lofti í Lækjargötu 2, en það hús komst í 

eigu Haraldar á árunum 1926-1927.91 Haraldur sjálfur hafði þar litla skrifstofu og 

einnig aðalfulltrúi hans (þ.e. skrifstofustjóri), en auk þess var almenn skrifstofa 

verslunarinnar í húsinu.  Það segir talsverða sögu um hæversku Haraldar og vinnulag 

hans hve lítið skrifstofurými hann notaði sjálfur þrátt fyrir mikil umsvif. 

Rekstur Haraldarbúðar varð  æ umsvifameiri með árunum. Þann 19. desember 

1942 var stofnað hlutafélag um Heildverslun Haraldar Árnasonar h.f.  Tilgangur 

hlutafélagsins var ,,að reka verzlun með hvers konar varning, eftir því sem félagið telur 

sér haganlegast á hverjum tíma.  Hlutafé er 300 þús. kr.“92 Auk Haraldar sjálfs voru í 

stjórn félagsins Árni Haraldsson (sonur Haraldar), Páll. Kr. Árnason (skrifstofufulltrúi), 

Kristján L. Gesstson (verslunarstjóri Haraldarbúðar) og Bjarni Bjarnason.  Starfsemi 

Haraldarbúðar var eftir þetta tvíþætt.  Smásöluverslun og heildverslun.  Haraldur 

Árnason hafði síðan áform um að efla reksturinn enn frekar, en á árunum 1946-1947 

hafði hann hugmyndir um að byggja upp nýtt stórt verslunarhúsnæði á horni 

Austurstrætis og Lækjargötu í stað gömlu húsanna tveggja sem hýstu 

verslunarstarfsemina. Úr því varð ekki.  Hins vegar færði hann á þessum tíma starfsemi 

heildverslunarinnar í nýtt og stærra húsnæði í Ingólfsstræti 5 sem hann hafði látið 

byggja. 93 

Haraldarbúð gekk því vel að mestu leyti fram til 1949, þrátt fyrir þau 

innflutningshöft sem voru á vefnaðarvöru á stórum hluta starfstímans.  Stofnandinn sá 

um rekstur verslunarinnar á þessu tímabili 1915-1949 og naut Haraldarbúð góðs af því.  

                                                            
90„Minningar úr starfi“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, bls.  59. 
91 Sigurður Líndal, „Prófastshús, Prestaskólahús og Landfógetahús“, bls. 31. 
92 Frjáls verzlun V, 1-2 (1943), bls.  41.  
93 Bjarni Ingvar Árnason, viðtal tekið 11.  maí 2009  af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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Það urðu hins vegar kaflaskipti í sögu verslunarinnar árið 1949 eins og fjallað verður 

um síðar. 
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IV.  KAFLI 
 

Haraldur Árnason 
Haraldur Árnason fæddist á Akureyri 4.  nóvember 1886.  Hann var sonur hjónanna 

Árna Björnssonar skrifara í pósthúsinu í Reykjavík og Kristínar Björnsdóttur.  Faðir 

Haraldar lést um borð í skipi á leið til Íslands þegar Haraldur var á barnsaldri.94 Móðir 

hans átti síðar eftir að gifta sig aftur Birni Símonarsyni gullsmið frá Sauðárkróki. 

Kristín og Björn eignuðust tvö börn, þá Árna sem síðar átti eftir að reka 

skartgripaverslunina Gullhornið á horni Austurstrætis og Lækargötu, við hlið 

Haraldarbúðar, og Björn sem stofnaði og rak um skeið Björnsbakarí.95  Björn var oft 

kallaður Bjössi bolla, enda flutti hann til Íslands hefðina um bolludaginn.96 

Haraldur hélt til Englands til að  mennta sig í verslunarfræðum þegar hann var 

um tvítugt.  Hann starfaði þar í stórri vefnaðarvöruverslun og stundaði verklegt 

verslunarnám, svo og bóklegt nám í kvöldskóla í þrjú ár.97  Eftir að Haraldur sneri heim 

árið 1909 hóf hann störf við verslunina Dagsbrún hjá Garðari Gíslasyni, einum 

umsvifamesta stórkaupmanni landsins. Haraldur gerðist síðan verslunarstjóri í 

versluninni Th. Thorsteinsson í Hafnarstræti árið 1912.  Þar starfaði hann þar til sú 

verslun brann í miðbæjarbrunanum mikla 1915.98 Eigandinn ákvað að hætta 

verslunarrekstri eftir brunann og bauð Haraldi reksturinn til kaups.  Haraldur keypti 

lagerinn og reksturinn og opnaði eigin verslun stuttu síðar. Var sú verslun  eins og áður 

segir  í húsinu  Austurstræti 22 og var starfrækt þar upp frá því.  

Eiginkona Haraldar hét Arndís Bartels.  Hún var ættuð frá Danmörku en var 

fædd á Íslandi.  Þau giftust árið 1909 og eignuðust fimm börn. Þar af tvo syni, þá  Björn 

og Árna, sem síðar átti eftir að starfa í Haraldarbúð, og þrjár dætur,  Jóhönnu, Kristínu 

og Erlu. Haraldur og Arndís áttu heimili að Laufásvegi 33 þar sem breski 

sendiherrabústaðurinn er nú til húsa.99 

                                                            
94Jón Bjarnason, „Aldarminning: Haraldur Árnason kaupmaður“, Morgunblaðið  4. nóvember 1986, bls. 
50. 
95 Bjarni Ingvar Árnason, viðtal tekið 11.  maí 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
96 Bjarni Ingvar Árnason, viðtal tekið 11.  maí 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
97 „Haraldur Árnason sextugur“, Frjáls verzlun VIII, 6-7 (1946), bls. 148.  „25 ára verzlun“, Frjáls verzlun II, 
9 (1940), bls.  29. 
98 „25 ára verzlun“, bls.  29. 
99 Bjarni Ingvar Árnason, viðtal tekið 11.  maí 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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Hvar sem komið er niður á heimildir um Harald Árnason er honum ævinlega 

lýst sem einstökum drengskapar- og dugnaðarmanni. Í Frjálsri verzlun árið 1940 fékk 

hann til dæmis þau ummæli að hann væri fágætt lipurmenni með einstakan áhuga á 

verslun sinni.  Hann hafi vel kunnað að velja sér starfsfólk, „enda er hann hinn besti 

húsbóndi sem hugsast getur og skilur því manna best, að ánægt starfsfólk er tryggasta 

undirstaðan undir farsælli verzlun.“100 Haraldur fékk einnig góða umsögn í Frjálsri 

verzlun í tilefni af sextugsafmæli hans árið 1946.  Þar var hann sagður „framúrskarandi 

húsbóndi starfsmanna sinna“ og vísað í ummæli manna um að hann  „hafi verið sem 

faðir alls þess fólks, sem unnið hefur hjá honum.“ Í greininni segir enn fremur: 

„verzlun Haraldar [hefur] áreiðanlega verið góður skóli, enda munu flestir 

starfsmannanna hafa tileinkað sér marga mannkosti ,,skólastjórans“.“101 Allar lýsingar 

starfsmanna Haraldar á honum eru á eina lund,  hann var mjög dáður af 

samstarfsfólkinu og mikils metinn.  Hann þótti virðulegur maður sem litið var upp til en 

jafnframt var hann ljúfur maður í framkomu hver sem í hlut átti .102  

Haraldur Árnason rak verslun sína   af miklum metnaði og vilja til að gera vel til 

verka.  Hann var frægur fyrir lipurð og smekkvísi og taldist frumkvöðull í því að hafa 

,,kennt mönnum smekklegan og góðan klæðaburð.“103 Hann var ætíð vel til fara sjálfur 

og vildi gera viðskiptavinum sínum kleift að ganga í fínum og vönduðum fatnaði eins 

og efni þeirra frekast leyfðu. 

Haraldur þótti sýna góða verkstjórn og sást það vel á því hve samstilltur 

hópurinn í Haraldarbúð var við vinnu sína.  En Haraldi var líka umhugað um það að 

starfsfólkinu liði vel, og gaf mönnum til dæmis reglulega sumarfrí, þótt engar reglur 

væru til um slíkt á þeim tíma.  Sumarferðir starfsfólks í boði Haraldar voru líka árlegur 

viðburður og einnig fóru fram vetrarsamkomur á hans vegum.104 

Menntun Haraldar erlendis skilaði sér hingað heim.  Hann fylgdist vel með 

erlendum tískustraumum og verslunarháttum og var vel að sér í þeim efnum eins og 

áður sagði.  Hann leit mjög upp til Englendinga í viðskiptum og fylgdist vel með ensku 

fatatískunni sem setti mikinn svip á fataframleiðslu á þessum tíma, sérstaklega í 

karlmannafatnaði.  Hann keypti líka mikið inn af varningi frá Englandi eins og oft hefur 

                                                            
100 „25 ára verzlun“, bls.  29. 
101 „Haraldur Árnason sextugur“, bls.  148. 
102 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
103 „Haraldur Árnason sextugur“, bls.  148. Það segir ennfremur í greininni að verslunarrekstur hans hafi 
verið honum til sóma og viðskiptavinum hans til ánægju. 
104 „Ég spái því að stórar og fallegar verslanir komi aftur“, viðtal við Sveinbjörn Árnason, Morgunblaðið  
1.  júlí 1984, bls. 47. 
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verið nefnt hér að framan, enda hafði hann sterkan bakgrunn til að byggja á viðskipti 

þar í landi eftir nám sitt.  Haraldur var duglegur við að sækja ýmsar kaupstefnur 

erlendis og lét styrjöld ekki hamla ferðum sínum.  Meðal annars fór hann á 

Alþjóðaráðstefnu kaupsýslumanna í New York árið 1944 ásamt mörgum öðrum 

íslenskum stórkaupmönnum.  Frjáls verzlun sagði frá þessari ráðstefnu 1945 og  birti 

ferðasögu Haraldar og góðvinar hans Magnúsar Kjarans stórkaupmanns.105  Sú 

ferðasaga er nokkuð skemmtileg lesning. Hún sýnir ágætlega þann mun sem var á 

ferðalögum Íslendinga á þessum tíma miðað við nú á dögum. 

 

Önnur störf Haraldar 
Haraldur var ötull í félagsmálastarfi, sat meðal annars í ýmsum nefndum og ráðum á 

vegum ríkisins.  Hann tók mikinn þátt í störfum Verslunarráðs Íslands og var einn 

hvatamanna að endurreisn Verzlunarmannafélags Reykjavíkur á öðrum áratug 20.  

aldarinnar.  Þá átti hann sæti í framkvæmdastjórn Íslandsdeildar heimssýningarinnar í 

New York árið 1939, og sat nokkrum sinnum í nefndum sem önnuðust móttökur 

erlendra þjóðhöfðingja.106 Haraldi var því treyst til ýmissa mikilvægra starfa.  Þá var 

hann hvatamaður að stofnun félags vefnaðarvörukaupmanna árið 1932, en á þessum 

tíma voru starfandi hagsmunafélög fyrir hinar ýmsu greinar smásöluverslunar. 107 Loks 

má nefna að Haraldur tók einnig mikinn þátt í starfi Rauða Krossins á Íslandi.108 Hann 

útvegaði til dæmis lín og sængurfatnað fyrir rauðakrossheimilin og byggði upp 

barnaheimili að Silungapolli.109    

Eins og sjá má af þessari upptalningu gaf Haraldur sér tíma til margs annars en 

reka verslun.   Í Reykjavík vissu flestir hver Haraldur Árnason kaupmaður í 

Haraldarbúð var og hann naut trúnaðar og vinsælda samborgara sinna. 

 

Dauði Haraldar og endalok Haraldarbúðar 
Haraldi entist ekki aldur til að reka verslun sína seinustu ellefu árin sem hún starfaði.  

Hann varð bráðkvaddur um borð í millilandaflugvél þann 8. október 1949,  en hann 

                                                            
105 Sjá: Magnús Kjaran, „Alþjóðaráðstefna Kaupsýslumanna.  Kafli úr erindi, fluttu 22.  jan.  sl.“ Frjáls 
verzlun VII, 1 (1945), bls.  3-6.   Magnús Kjaran, „Jól – á flækingi milli tveggja heimsálfa“, Frjáls verzlun 
VII, 5 (1945),  bls.  7-9. 
106 „Haraldur Árnason sextugur“, bls.  148. 
107 Verzlunartíðindin XIII, 1 (1962), bls.  1. 
108 Frjáls verzlun XI, 7-10 (1949), bls.  160. 
109 Bjarni Ingvar Árnason, viðtal tekið 11.  maí 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
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hafði verið á leið til Íslands frá Englandi úr verslunarferð.110 Andlát hans kom mjög á 

óvart enda hafði hann verið mjög heilsuhraustur maður um ævina.111 Vilhjálmur S. 

Vilhjálmsson blaðamaður á Alþýðublaðinu og kunnur jafnaðarmaður skrifaði falleg 

minningarorð um Harald.  Hann minntist hans sem manns sem hefði sett svip sinn á 

bæinn og yrði sárt saknað.112 Í  annarri minningargrein er kaupmennskuferli Haraldar 

lýst sem eindæma glæsilegum.  Haraldarbúð hafi náð því marki að verða nafntogaðasta 

vefnaðarvöruverslun í landinu og búðin verið einstök að mörgu leyti.  Haraldur hafi 

verið „sannkallað valmenni, ljúfur og hýr í lund, greindur og úrræðagóður, [og] sá 

oftast nær greiðfæra leið út úr vandanum, hvort sem hann reis í eigin götu eða annarra.“  

„Með fyrirmyndar- kaupmennsku sinni og með sjálfs síns brag setti hann [Haraldur] 

hreinan svip á bæinn“.113  Þau eru því ekki léleg eftirmælin sem Haraldur Árnason fékk 

frá samborgurum sínum og starfsfólki.   

Ekki varð langt á milli andláts þeirra hjóna Haraldar og Arndísar því að hún lést 

skömmu eftir dauða eiginmanns síns 16.  janúar 1950.114 

Til marks um þá væntumþykju sem starfsfólk Haraldar hafði gagnvart yfirmanni 

sínum þá stofnaði það minningarsjóð um hann til að greiða fyrir sumardvöl 

kaupstaðarbarna í sveit.115 Þetta var einmitt málefni sem var Haraldi sjálfum mjög 

hugleikið á meðan hann lifði. 

Fráfall Haraldar árið 1949 hafði að sjálfsögðu áhrif á rekstur búðarinnar.  Hann 

hafði sjálfur alla tíð haft góða yfirsýn yfir reksturinn.  Haraldarbúð var einfaldlega 

búðin hans Haraldar í augum fólks.  Eftir dauða hans fór að koma nokkurt los á 

reksturinn.  Það var ekki alveg ljóst hver réði yfir versluninni lengur.  Árni Haraldsson, 

sonur Haraldar, sá um búðina um skeið, en á lokaárum hennar eftir miðjan sjötta 

áratuginn tók Jón Bjarnason lögfræðingur, tengdasonur Haraldar við rekstrinum.  

Heimildarmenn fullyrða að verslunarrekstur hafi lítt legið fyrir honum og hann hafi 

skort mjög yfirsýn.  Í raun hafi Jón hvorki haft reynslu né menntun til að halda uppi 

merki Haraldar og rekstur búðarinnar því ekki gengið sem best.  Jón fór að segja upp 

starfsfólki sem sumt hafði unnið mjög lengi í búðinni, og einnig tók þess að gæta að 

                                                            
110 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
111 Jón Bjarnason, „Aldarminning: Haraldur Árnason kaupmaður“, Morgunnlaðið 4.  nóvember 1986, bls.  
50. 
112 Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, „Borgin saknar borgarans“, bls. 162. 
113 Frjáls verzlun XI, 7-10 (1949), bls.  159-160. 
114 Jón Bjarnason, „Aldarminning: Haraldur Árnason kaupmaður“, Morgunblaðið 4.  nóvember 1986, bls.  
50. 
115 Frjáls verzlun XI, 7-10 (1949), bls.  160. 
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vörur vantaði til sölu þótt það kunni auðvitað að einhverju leyti að hafa stafað af 

innflutningserfiðleikunum sem áður er lýst.  Uppsagnirnar voru mjög óvinsælar hjá 

starfsfólkinu eins og skiljanlegt var, því fannst það hafa verið svikið eins og 

heimildarmenn fullyrða.116 En hér verður að gæta að því að heimildir um þátt Jóns í 

endalokum verslunarinnar eru aðeins úr einni átt og engar forsendur til að meta hvað 

óhjákvæmilegt kann að hafa verið í þeim efnum. Eitt er víst að  að reksturinn var lagður 

niður seint á árinu 1960.  Fyrst var herradeildin lögð niður þann 1. október 1960 og 

hinar deildirnar skömmu síðar.117  Lokið var merkum kafla í verslunarsögu 

Reykjavíkur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
116 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009  af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
117 Það hjálpaði ekki til að deilur urðu milli erfingja um eignaskiptingu.  Enginn vissi hver átti hvaða eignir. 
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V.  KAFLI 

 

Starfsfólkið 

Andrúmsloftið í Haraldarbúð þótti vera mjög gott, svo sem hér hefur oft komið fram.  

Fólki átti að líða vel þegar það kom inn í búðina hvort sem um var að ræða starfsfólk 

eða viðskiptavini.  Starfsmannahópurinn var samhentur og starf í Haraldarbúð þótti 

vissulega eftirsóknarvert, enda störfuðu sumir einstaklingar í versluninni um 

áratugaskeið.  Ungum stúlkum fannst mörgum hverjum gott að komast að í verslun, þar 

sem vinnan var snyrtileg og laun ágæt. 118   Skólafólk var stundum ráðið í Haraldarbúð 

yfir sumarið.   

Haraldarbúð hafði marga starfsmenn, en að jafnaði störfuðu um 30-35 manns í 

versluninni.  Störfin voru fjölbreytt, þarna vann skrifstofufólk, afgreiðslufólk, 

saumafólk og sendlar. 

Meðal starfsfólks sem vann í Haraldarbúð um áratugaskeið má nefna: Guðrúnu 

Árnadóttur, Kristján L. Gestsson, Ólaf Maríusson, Pál Kr.  Árnason, Pétur Sigurðsson, 

Sigurð Halldórsson og Sveinbjörn Árnason. 

Ólafur Maríusson fæddist í Reykjavík 25.  október 1921. 119  Félagi hans,  Pétur 

Sigurðsson fæddist í Reykjavík 23.  júní 1918, og lést 13.  apríl 1990.120  Þeir Ólafur og 

Pétur byrjuðu báðir að vinna hjá Haraldi ungir að árum.  Pétur hóf störf 12 ára gamall 

árið 1930, en Ólafur 11 ára 1932.  Báðir byrjuðu þeir sem sendlar.   Pétur og Ólafur 

unnu í fyrstu báðir aðeins á sumrin meðfram skóla en síðar voru þeir ráðnir  í fullt starf 

í herradeildinni, þar sem Guðrún Árnadóttir starfaði fyrir.  Þeir félagar voru á meðal 

þeirra afgreiðslumanna í Haraldarbúð sem mest seldu af varningi í versluninni, enda 

vinsælir og vel látnir menn í bænum.  Sú reynsla sem þeir félagar Pétur og Ólafur fengu 

hjá Haraldi átti síðan eftir að nýtast þeim vel þegar þeir stofnuðu sína eigin verslun,  

Herradeild P&Ó þann 10. apríl 1959.121 Þeir félagar höfðu nokkru fyrr ákveðið að hætta 

störfum í Haraldarbúð vegna versnandi starfsaðstæðna undir það síðasta.  P&Ó var 

sérverslun með karlmannsföt, og lagði sömu áherslu á vörugæði og Haraldarbúð.  P&Ó 

                                                            
118 „Þannig var það í gamla daga“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, bls.  1.  Guðrún hætti námi í 
Kvennaskólanum til að geta starfað í verslun. 
119 „Herradeild P&Ó, ný karlmannafataverzlun“, Frjáls verzlun XIX, 3 (1959), bls.  24. 
120 Minningargrein, Morgunblaðið 24.  apríl 1990, bls.  14. 
121„Verzlunarmaður 34 ár af 46“, viðtal við Pétur Sigurðsson, Morgunblaðið 1.  ágúst 1964, bls.  24. 
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varð fljótlega ein stærsta og vinsælasta herrafataverslun bæjarins og ráku þeir Ólafur og 

Pétur hana fram til ársins 1986.122   

Guðrún Árnadóttir var fædd 30. september 1891 í Reykjavík, og lést 20. 

september 1971.123  Hún vann hjá Haraldi frá upphafi, en þau Guðrún höfðu áður 

starfað  saman hjá verslun  Th. Thorsteinsson. Guðrún starfaði samfleytt í Haraldarbúð 

í 44 ár. Hún vann lengst af í herradeildinni og vakti það nokkra athygli á sínum tíma.  Í 

Afmælisriti V.R.  1961 var Guðrúnu vel borin sagan og henni lýst sem afskaplega 

duglegri og kurteisri afgreiðslustúlku sem hefði liðsinnt fjölda viðskiptavina af stakri 

prýði um langa tíð.124 Í sama viðtali var hún spurð að því hvort karlmönnum hafi 

nokkuð þótt verra að láta konu afgreiða sig í herradeildinni en karlana sem þar störfuðu.  

Guðrún svaraði því neitandi.  Flestir karlanna sem kæmu að versla í búðinni hefðu alist 

upp við að koma í búðina með mæðrum sínum og væru því vanir að sjá hana 

afgreiða.125 

Guðrún var kjörtinn heiðursfélagi í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur eftir að 

hún lauk störfum.126 

Sveinbjörn Árnason fæddist 2.  júlí 1904, og lést 17.  mars 1990. 127  Hann 

starfaði mjög lengi hjá Haraldi, eða í rúm 40 ár.  Sveinbjörn byrjaði störf sín í 

Haraldarbúð sem sendill í janúar 1920.  Eftir það var hann við ýmis störf í búðinni, sá 

meðal annars um verðmerkingar og slíkt ásamt með því að hjálpa til við afgreiðsluna 

þegar á þurfti að halda.  Hann sá svo síðar um almenna afgreiðslu, en einnig sinnti hann 

lengi vel gluggaskreytingum Haraldarbúðar, sem var eitt mikilvægasta framlag hans til 

rekstursins en Haraldur hafði sent hann til Englands á árunum 1926-1927 til að læra 

sérstaklega gluggaskreytingar og útstillingar. Gluggaskreytingar Haraldarbúðar vöktu 

jafnan mikla athygli eins og áður sagði og var það ekki síst vegna hæfni Sveinbjarnar á 

þessu sviði. Á árunum 1939-1940 skrifaði hann greinar í Frjálsa verzlun um 

gluggaskreytingar. 

Sveinbjörn tók síðar við verslunarstjórastöðu í Haraldarbúð eftir að Kristján L. 

Gestsson tók að sér forstöðu heildverslunar Haraldar Árnasonar árið 1942.  Sveinbjörn 

hætti störfum í Haraldarbúð árið 1959 eins og þeir Ólafur og Pétur og stofnaði sína 

                                                            
122 „Hálfa öld innanbúðar í tveim herradeildum í hjarta miðbæjarins“, viðtal við Ólaf Maríusson, bls.  23. 
123 Minningargrein, Morgunblaðið  19. október 1971, bls.  5. 
124 „Minningar úr starfi“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, bls.  58. 
125 „Minningar úr starfi“, viðtal við Guðrúnu Árnadóttur, bls.  59. 
126 Minningargrein, Morgunblaðið 19.  október 1971,  bls.  5. 
127 „Ég spái því að stórar og fallegar verslanir komi aftur“, viðtal við Sveinbjörn Árnason, Morgunblaðið 1.  
júlí 1984,  bls.  35. 
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eigin verslun, Fatabúðina við Skólavörðustíg, sem er enn starfandi þegar þessi orð eru 

rituð. 

Kristján L. Gestsson var fæddur 4.  janúar 1897 og lést 5.  apríl 1971.128  Hann 

starfaði hjá Haraldi frá upphafi, en hafði einnig unnið með honum hjá Th. Thorsteinsson 

eins og Guðrún Árnadóttir.  Kristján var lengi verslunarstjóri Haraldarbúðar og veitti 

heildverslun Haraldar Árnasonar forstöðu frá upphafi árið 1942 og allt til dánardags en 

eftir dauða Haraldar keypti hann heildverslunina ásamt Páli Kr.  Árnasyni. 129   Kristján 

var mikill íþróttagarpur á sínum yngri árum, og var alla tíð mjög virkur í 

íþróttahreyfingunni, og gegndi einkum forystustörfum á vegum K.R.  Til marks um 

þann íþróttaanda sem Kristján sýndi í störfum sínum við Haraldarbúð má nefna að hann 

fór reglulega í sund á morgnana með ungu strákana sem unnu í versluninni.130 

Páll Kr.  Árnason fæddist 19.  júli 1899 og lést 7.  mars 1970.131  Páll byrjaði 

snemma að vinna hjá Haraldi og starfaði lengi sem aðalskrifstofufulltrúi hans. Páll var 

góður vinur Kristjáns Gestssonar og rak síðar með honum Heildsölu Haraldar 

Árnasonar eins og áður sagði. 

Sigurður Halldórsson fæddist 24.  mars 1907 og lést 20.  janúar 1980.132  Hann 

starfaði í Haraldarbúð mjög lengi, og var lengi meðal helstu forystumanna í K.R.  

Vinsælir forystumenn íþróttahreyfingarinnar á borð við Sigurð og Kristján L.  Gestsson 

tryggðu Haraldarbúð sérstök tengsl við íþróttamenn í bænum sem þar gengu að sínum 

vörum og heilsuðu upp á þá félaga. 

Hér hefur aðeins verið getið fáeinna starfsmanna Haraldar sem hve lengst 

störfuðu í hans þjónustu. Þessir einstaklingar eins og svo margir aðrir sem störfuðu í 

Haraldarbúð unnu í anda stofnandans og áttu sinn þátt í að skapa það orð sem af 

versluninni fór.   

 

 

 

 

 

                                                            
128 Minningargrein, Morgunblaðið 15.  apríl 1971, bls.  18. 
129 Jón Bjarnason, „Aldarminning: Haraldur Árnason kaupmaður“, Morgunblaðið 4.  nóvember 1986,  bls.  
50. 
130 Ólafur Maríusson, viðtal tekið 26.  apríl 2009 af Lindu Björk Ólafsdóttur. 
131 Minningargrein, Morgunblaðið 14.  mars 1970, bls.  22. 
132 Minningargrein, Vísir 29.   janúar 1980, bls.  20. 
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Niðurstöður 
Haraldarbúð var á sínum tíma talin ein glæsilegasta verslun í Reykjavík.  Í búðinni var 

höfuðáhersla lögð á vörugæði og þar var oftast hægt að ganga að hátískufatnaði síns 

tíma.  Vegna smekkvísi og vandfýsi Haraldar Árnasonar var fólki ljóst að í versluninni  

gat það gengið að vörum sem stóðust samanburð við það besta sem á boðstólum var í 

vefnaðarvöru- og fataverslunum erlendis. 

En Haraldarbúð var einnig til fyrirmyndar hvað varðaði samskipti eiganda og 

starfsfólks, enda bar það honum og versluninni jafnan vel söguna.  Haraldur var á 

undan sinni samtíð um margt, gerði vel við starfsmenn sína og veitti þeim snemma 

réttindi sem ekki tíðkuðust almennt á vinnumarkaði fyrr en síðar á 20.  öld.   

  Eflaust skiptir það enn miklu máli fyrir verslanir að hafa hæft og duglegt 

afgreiðslufólk, en fyrir daga kjörbúðafyrirkomulagsins gat það ráðið úrslitum um 

reksturinn.  Af starfsfólki Haraldar fór sérstakt orð í bænum, eins og af kaupmanninum 

sjálfum.  Þetta átti að öllum líkindum drjúgan þátt í velgengni og vinsældum 

verslunarinnar lengst af starfstíma hennar í tæpa öld. 

Vöruúrval var líka tiltölulega mjög fjölbreytt þótt innflutningshöft hafi að 

sjálfsögðu takmarkað úrvalið um árabil.  Oftast virðast þó flestir hafa fundið eitthvað 

við sitt hæfi í versluninni.  Jafnvel á verstu krepputímum var lögð áhersla á góðar og 

vandaðar vörur og reynt var að bjóða upp á eins mikið úrval og unnt var.   Búðin þótti 

líka óvenju glæsileg hvað innréttingar varðaði og var með framúrstefnulegt 

greiðslukerfi sem tíðkaðist ekki í öðrum verslunum í Reykjavík á þessum tíma.  

Verslunin var rekin af metnaði og vilja til að gera vel til verka enda auglýsti Haraldur 

vörur sínar gjarnan sem þær bestu sem völ væri á.  Haraldarbúð var raunar rekin með 

það grundvallarsjónarmið í huga að betra væri að hafa vandaðar og því dýrari vörur á 

boðstólum, heldur en ódýrar og óvandaðar vörur.  Gæðin voru fyrir öllu.  Auðvitað 

höfðu ekki allir bæjarbúar efni á því að versla jafnaðarlega í búðinni.  Bæjarbúar litu 

hins vegar aldrei svo á að Haraldarbúð væri verslun fyrir þröngan og útvalinn hóp 

efnafólks.  Fólk af öllum stéttum sýnist hafa verslað í búðinni, en misjafnlega mikið 

eftir efnum og aðstæðum.  Útsölur voru líka haldnar reglulega, sérstaklega á fyrstu 

áratugum verslunarinnar  og þannig fengu þeir sem efnaminni voru, betra tækifæri til 

innkaupa. 
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Rekstur verslunarinnar gekk lengst af mjög vel, en margt var að gerast í 

þjóðfélaginu á starfstíma hennar.  Verslunum fjölgaði mikið í Reykjavík á þeim langa 

tíma sem búðin starfaði og margar þeirra þóttu glæsilegar.  Haraldarbúð þurfti því að 

sjálfsögðu að keppa við aðrar verslanir í bænum en stóðst þá samkeppni lengi með 

prýði, enda naut hún sérstaks sess í hugum bæjarbúa.   

Haraldur Árnason sjálfur var talinn einn þeirra manna sem settu svip á bæinn.  

Hann varð þjóðkunnur og eftirminnilegur í augum þeirra sem þekktu hann.  Haraldar 

var sárt saknað í bænum.  Það sést best á þeim fallegu minningarorðum sem um hann 

voru rituð.   Eftir andlát Haraldar kom los á reksturinn, eins og skiljanlegt er miðað við 

það hve nátengd verslunin var eiganda sínum.  Búðin var ekki söm og áður en var þó 

rekin í rúm 11 ár eftir dauða stofnandans. 

Aðsetur verslunarinnar í hinu sögulega húsi Austurstræti 22 gaf henni einnig 

sérstakan ljóma í hugum fólks og hélt vafalaust við minningunni um Harald og 

starfsfólk hans.  Austurstræti var hjarta miðbæjarins og ein aðalverslunargata 

Reykjavíkur og búðin naut einnig góðs af því. 

Það má segja að Haraldarbúð hafi verið gluggi til umheimsins á tvo vegu. 

Glæsilegar gluggaútstillingar, ekki síst í Skemmunni, voru með mjög  alþjóðlegum blæ, 

en síðast en ekki síst bauð verslunin Íslendingum upp á alþjóðlegt vöruúrval sem bætti 

klæðaburð þeirra og átti þannig sinn þátt í þróun borgarmenningar í Reykjavík. 
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