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Ágrip 
 

Greinargerðin fjallar um sýninguna/innsetninguna Ofgnótt sem sett var upp á gangi 

Háskólatorgs Háskóla Íslands þann 30. Nóvember– 2. desember 2017. 

Sýningin/innsetningin fjallaði um sælgæti og sælgætisneyslu Íslendinga. Íslenska þjóðin 

innbyrðir um 6000 tonn af sælgæti árlega en það gera um 18 kg á mann að meðaltali. 

Sýningin Ofgnótt byggði á þessum staðreyndum en að auki sótti hún innblástur í sögu 

sælgætis sem veislufangs evrópsks aðalsfólks á 13. og 14. öld. Auk þess að fjalla um 

sýninguna er í greinargerðinni einnig stiklað á stóru í langri sögu sælgætis bæði erlendis 

og hérlendis. Þá er fjallað um sælgætisneyslu og afleiðingar óhóflegs sælgætisáts og þá 

hvata og markaðsöfl sem stuðla að ofneyslu sælgætis. Í lokin er dregin sú niðurstaða að 

sælgætis hafi alltaf verið og sé enn þá neytt í óhóflegu magni af þeim sem hafa efni á og 

löngun til. 
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Abstract 
 

This thesis is about the exhibition/installation Superabundance which took place in the 

hallway of Háskólatorg in Háskóli Íslands on the 30th of November and lasted until the 

2nd of December. The exhibition/installation was about sweets and the consumption of 

sweets by Icelanders. The Icelandic nation consumes around 6000 tonnes annually. That 

makes around 18 kg per person on average annually. The exhibition, Ofgnótt, was based 

on those facts as well as pulling inspiration from candys history as a banquet course in 

the palaces of the 13th and 14th century European aristocrats.The thesis also roughly 

explores candys long history, both Icelandic and international. Then there is a chapter 

about the consumption and over consumption of candy and the internal and external 

forces that guide that consumption as well as the consequences of eating too much 

candy. The essays conclution is that candy has always been over consumed, and still is, 

by those who have been able to. 
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Inngangur  
 

Ef við erum það sem við borðum þá hljótum við Íslendingar að vera sætir. Árlega neyta 

Íslendingar um 18 kg sælgætis á mann. Þrátt fyrir að vita að nammi er óhollt höldum við 

áfram að háma það í okkur (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 

2016). 

Frá örófi alda virðist manneskjan hafa leitað uppi allt sætt. Það var þó ekki fyrr 

en um 500 árum f.kr. að Indverjar byrjuðu að vinna sykur og þangað má einnig rekja 

upphaf sælgætisgerðar. Evrópubúar kynntust sælgæti fyrst sem meðali við ýmsum 

kvillum en þótti meðalið svo gott að þeir sem höfðu efni á hófu að neyta þess sem 

munúðarfullrar fæðu /hnossgætis. Á 16. öld gekk aðallinn í Englandi jafnvel svo langt 

að halda heilu veislurnar þar sem allt sem í boði var var gert úr sykri (Richardson, 2008, 

bls.65–88; bls.135–155). 

Eftir því sem aldirnar liðu urðu sykur og sælgæti ódýrari og sú tuttugasta boðaði 

síðan nýjar víddir í óhófinu. Allir gátu nú fengið sér eins mikið sælgæti og þeir vildu. 

Áður sjaldgæf heilbrigðisvandamál eins og sykursýki og hjartasjúkdómar urðu algengari 

á síðustu öld. Þegar leitað var orsaka skelltu hagsmunaaðilar sökinni alfarið á fitu og 

gerðu lítið úr þeim sem reyndu að upplýsa fólk um skaðsemi sykurs. Sannleikurinn um 

slæm áhrif sykuráts á heilsu fólks kom svo í ljós í lok síðustu aldar en þrátt fyrir það 

heldur óhófið áfram (Kawash, 2013, bls.27–42; Richardson, 2008, bls.135–155; Leslie, 

2016).  

Sælgæti er að mörgu leyti sérstakt. Þrátt fyrir að vera borðað er það yfirleitt ekki 

skilgreint sem matur. Sjaldan er fjallað um sælgæti sem hluta af matarmenningu og það 

er líka oftast undanskilið þegar fjallað er um eftirrétti og annan hátíðarmat. Nú á dögum 

er jafnvel hægt að segja að sælgæti sé orðið hálfgert tabú; eitthvað sem á að skammast 

sín fyrir að neyta eða leyfa börnum sínum að neyta (Richardson, 2008, bls.3–36; 

Kawash, 2013, bls.3–26). 

Þrátt fyrir þetta segja rannsóknir og fréttamiðlar endurtekið frá því að 

Íslendingar borði meira sælgæti en nokkurn tíma áður. 
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Næstum allar þjóðir neyta sælgætis í einhverju formi. Hvort sem það er 

súkkulaðið og lakkrísinn, sem við á Íslandi þekkjum svo vel, eða þessar dularfullu rauðu 

reimar sem Bandaríkjamenn kalla rauðan lakkrís þótt þær innihaldi reyndar engan 

lakkrís. Flestar þjóðir eiga sér sitt eigið sérstaka sælgæti sem þær neyta í bland við 

sælgæti frá alþjóðlegum sælgætisframleiðendum. Hvað fólki finnst best fer eftir því 

hvaðan það er upprunnið og hverju það hefur kynnst (Richardson, 2008, bls.3–36).  

 Á Íslandi er er hægt að nálgast sælgæti næstum alls staðar á hvaða tíma 

sólarhrings sem er. Það er ódýrt og úrvalið og framboðið mikið. En það var ekki alltaf 

þannig. Íslendingar voru fátæk þjóð og gátu ekki leyft sér munað eins og sykur eða 

sælgæti. Það hefur breyst á fáum áratugum og nú er framboðið af sælgæti orðið svo 

mikið að það er ekkert sem kemur í veg fyrir að fólk geti borðað sælgæti í hvert mál ef 

það kýs að gera svo (Guðmundur Jónsson, 1998, bls.24–41). 

 Sælgæti skipar svo stóran sess í lífi okkar að það virðist aldrei vera stund þar 

sem það er ekki viðeigandi. Það er boðið upp á konfekt í erfidrykkjum, fermingum og 

brúðkaupum. Páskaeggin eru ómissandi hluti páskanna og jólin koma ekki nema 

jólakonfektið sé á boðstólum. Sælgæti er viðeigandi bæði þegar fólk er ástfangið og 

þegar það er í ástarsorg. Það gerir góðu stundirnar betri og slæmu stundirnar skárri. 

 Frá því seint á 20. öld hefur það ekki verið neitt leyndarmál að of mikið 

sælgætisát er skaðlegt heilsu fólks. Á öldinni var aukning lífsstílstengdra sjúkdóma, eins 

og sykursýki og hjartasjúkdóma, mikil og er sykri þar um að kenna. Þrátt fyrir þetta 

virðist ekki vera neitt lát á sælgætisneyslu Íslendinga (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir 

og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Þar sem ég er mikill sælgætisunnandi fannst mér heillandi að skoða sögu 

sælgætis í von um að komast að því hvernig því vék við að við byrjuðum að borða 

svona mikið af því. Að kanna hvaðan sælgætið kemur og hvernig það náði þeim sessi í 

menningu okkar að það er orðinn ómissandi hluti af öllum hátíðum. Í þessari 

greinargerð er því leitast við að svara spurningunum: Hversu lengi höfum við borðað 

svo mikið sælgæti sem raun ber vitni? Hverjar eru afleiðingar sælgætisneyslunnar? Og 

ef afleiðingar neyslunnar eru þekktar af hverju heldur fólk áfram að neyta sælgætis? Til 

þess að unnt sé að svara þessum spurningum er nauðsynlegt að rekja sögu sælgætis og 

gera grein fyrir þeim öflum sem þar eru að verki. Þá verður einnig fjallað um 
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sýninguna/innsetninguna Ofgnótt sem sett var upp á Háskólatorgi Háskóla Íslands þann 

30. nóvember 2017– 2. desember 2017.  

Markmið verkefnisins er margþætt. Í fyrsta lagi er markmiðið að skoða hvernig 

óhófleg neysla sælgætis varð svo stór hluti af menningu Íslendinga. Hvers vegna 

borðum við sælgæti? Hvernig stendur á því að nammibarir landsins fyllist á hverjum 

laugardegi af fólki sem síðan yfirgefur þá með troðfulla poka af sælgæti? Hversu lengi 

höfum við gert þetta? Frá því seint á 20. öld hafa slæmar afleiðingar óhóflegs 

sælgætisáts verið vel þekktar en þrátt fyrir það heldur óhófið áfram. 

Þó að það sé að vissu leyti persónulegt val hvers og eins hvort hann borðar 

sælgæti eða ekki þá eru venjur okkar og neysla líka eitthvað sem tengist sameiginlegri 

menningu okkar og sögu. Að baki liggja allskonar hvatar og öfl. Í öðru lagi er því 

ætlunin að kanna þessa hvata og þessi öfl. Hvað veldur því að fólk velur að borða 

sælgæti þegar svo margir aðrir hollari möguleikar eru í boði? Hvernig er sælgæti 

markaðssett og hvernig áhrif hefur sú markaðssetning á neysluna?  

Í þriðja lagi er markmið verkefnisins að setja fram niðurstöður rannsóknarinnar í 

formi sýningar. Sýningin/innsetningin Ofgnótt sýnir sælgætisneyslu hvers Íslendings að 

meðaltali á ári. Sýningin/innsetningin samanstóð af hlaðborði þar sem boðið var upp á 

18 kg af sælgæti sem er meðaltalsársneysla hvers Íslendings. Gestum var boðið að 

borða af hlaðborðinu og framsetningin var höfð á þann veg að sælgætið var aðlaðandi 

og snyrtilega framreitt. Sýningin/innsetningin endurspeglar stöðu sælgætisneyslu 

Íslendinga í nútímanum en greinargerðin fjallar um það hvernig við komumst á þann 

stað sælgætisneyslu sem við erum á í dag. Sýningarskráin sem fylgir í viðauka tengir 

saman sýninguna og greinargerðina með því að segja í örstuttu máli sögu sælgætis og 

neyslu þess fram til dagsins í dag. 

 Í fyrsta kafla greinargerðarinnar er leitast við að skilgreina hvað sælgæti er og 

fjallað um nokkrar mismunandi gerðir þess. Þá er farið yfir sögu sælgætis frá upphafi 

hennar á Indlandi og útbreiðslu þess þaðan til Norður-Afríku og Evrópu og 

viðsnúninginn úr lúxusvöru fyrir aðalsfólk í skyndibita fyrir verkalýðinn. Þaðan verður 

sagan rakin til Íslands og fjallað um uppbyggingu sælgætisiðnaðarins hér á landi og 

þróun neyslunnar frá sérverslunum með sælgæti til nammibarsins sem prýðir margar 

matvöruverslanir (Richardson, 2008, bls.65–88). 
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Þá er fjallað um afleiðingar of mikils sælgætisáts og þær uppgötvanir sem orðið 

hafa um skaðsemi sykurs og hvernig sælgætisframleiðendur reyndu að breiða yfir þær 

uppgötvanir með blekkingum. Einnig er rætt um þá hvata sem knýja neysluna áfram og 

markaðsöflin sem þar eru að baki. 

Heimildir og rit sem notaðar voru við skrif greinargerðarinnar eru þessu næst 

tilgreindar og þeim lýst í stuttu máli en því næst er fjallað um sýningarmiðilinn og um 

sýninguna/innsetninguna Ofgnótt sem sett var upp á Háskólatorgi í Háskóla Íslands 

dagana 30. nóvember– 2. desember 2017. Sýningin/innsetningin fjallaði um óhóflegt 

sælgætisát Íslendinga og sótti innblástur í veislur enska aðalsins á 15. og 16. öld. 

Sælgætishlaðborð sem innihélt 18 kg af sælgæti var sett upp á neðri hæð Háskólatorgs 

og var gestum og gangandi boðið að borða af hjartans lyst. Magn sælgætisins sem á 

boðstólum var var ákvarðað út frá árlegri neyslu Íslendinga og var úrvalið haft fjölbreytt 

og litríkt (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Fjallað er um það hvernig hugmyndin að sýningunni kviknaði og hvernig 

rannsóknarvinnan varð innblásturinn að henni. Þá er farið yfir framkvæmd 

sýningarinnar og skissuvinnu tengdri uppsetningu hennar ásamt því að fjalla um kostnað 

við sýninguna og hvernig hún var auglýst. Einnig er fjallað um framvindu 

sýningarinnar/innsetningarinnar og viðtökur gesta. 
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Mynd 1: Sarah N. (2013) 
Súkkulaði. 

Hvað er sælgæti?  
 

Sælgæti er margskonar; fyrirfinnst í mörgum stærðum og gerðum, formum og litum. Er 

ýmist dísætt eða brimsalt, hart, mjúkt, klístrað eða þurrt. Það er allskonar. Aðallega er 

sælgæti þó mikið unnin matvara þar sem sykur eða annar sætugjafi er eitt af megin 

innihaldsefnunum, þó vissulega séu innihaldsefnin fleiri. Sælgæti á að geymast lengi og 

það á að vera auðvelt að neyta þess hvenær sem er (Hopkins, 2012, bls.11–26). 

Sælgæti er oft borðað við sérstök tilefni. Algengt er að það sé borðað á hátíðum 

eins og um jól eða um páska. Einnig er sælgæti borðað þegar fólk vill gera sér örlítinn 

dagamun til dæmis í afmælum og öðrum veislum. Síðast en ekki síst hefur sú hefð 

skapast, a.m.k. hér á landi, að neyta þess sérstaklega á laugardögum.  

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um mismunandi gerðir sælgætis, uppruna 

þeirra og innihaldsefni. 

Súkkulaði 
Þetta sælgæti þykir oft vera hápunktur munaðarins og hefur verið kallað fæða guðanna. 

Dökkbrúnt og silkimjúkt bráðnar það í munni 

súkkulaðiunnenda um allan heim. Það er oft tengt við 

frjósemi og segja sumir það vera ástarlyf (Richardson, 

2008, bls.215–244). 

Súkkulaði er tiltölulega ung sælgætistegund en 

súkkulaði til átu var ekki fundið upp fyrr en á 19. öld. 

Þess hafði þó lengi verið neytt í drykkjarformi af 

Astekum í Mið- Ameríku áður en Evrópubúar 

kynntust því. Súkkulaði er unnið úr kakóbauninni sem 

vex meðal annars í Mið-Ameríku en einnig í Vestur Afríku. Kakóbaunin líkt og svo 

margar aðrar baunir er full af fitu. Þessi fita er kölluð kakósmjör. Helsta ástæðan fyrir 

því að átsúkkulaði var fundið upp er sú að þegar verið var að vinna kakóduft úr 

baununum féll til mikið af fitu sem ekki var nýtt. Átsúkkulaði var því kjörin leið til þess 

að nýta fituna (Richardson, 2008, 215 – 244). 

Súkkulaði samanstendur af kakósmjöri, kakói og sykri. Efnin eru hituð og 

blandað þangað til þau verða eins og þykkt deig. Þá er blandan þurrkuð og mulin niður í 
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fínt duft sem er síðan hnoðað saman og hitað þangað til það lítur út eins og bráðið 

súkkulaði. Þetta gefur súkkulaðinu þessa silkimjúku áferð sem einkennir sælgætið. Það 

er síðan mótað í form og látið kólna (Richardson, 2008, 215–244). 

Til eru þrjár megin gerðir af súkkulaði: dökkt súkkulaði, mjólkursúkkulaði og 

hvítt súkkulaði. Munurinn á þessum þremur gerðum liggur í því hversu mikið kakó er 

notað í súkkulaðið. Dökka súkkulaðið er yfirleitt flokkað eftir því hversu hátt hlutfall 

kakós er í súkkulaðinu. Því hærra hlutfall því dekkra og bitrara súkkulaði. 

Mjólkursúkkulaði hefur talsvert lægra hlutfall kakós heldur en dökkt súkkulaði og þar 

að auki er mjólkurdufti bætt við. Hvítt súkkulaði inniheldur ekkert kakó og er einungis 

búið til úr kakósmjöri, sykri og smá vanillu. Sumir líta svo á að hvítt súkkulaði sé alls 

ekki súkkulaði en það hefur þó sömu áferð og súkkulaði og er unnið á svipaðan hátt 

(Richardson, 2008, bls.215–244).  

Reglulega má lesa fréttir um heilsubætandi eiginleika súkkulaðis. Vísa 

fréttamiðlar þá í rannsóknir sem vísindamenn hafa framkvæmt. Hafa sumir jafnvel 

gengið svo langt að kalla súkkulaði ofurfæðu. Sagt er að súkkulaði geti dregið úr líkum 

á heilablóðfalli, hafi góð áhrif á blóðflæði og minnki líkurnar á blóðtappa. Því miður 

fyrir súkkulaðiunnendur hefur engum enn þá tekist að sanna að súkkulaði geri neitt af 

þessu. Rannsóknir á jákvæðum eiginleikum súkkulaðis eru nær alltaf fjármagnaðar af 

súkkulaðiverksmiðjum og því að líkindum mikil pressa á rannsakendum að finna 

eitthvað jákvætt við það (Kawash, 2013, bls.308–333). 

Rökin fyrir hollustu súkkulaðis eru meðal annars þau að það sé unnið úr 

kakóbaun og því sé hægt að kalla það grænmetisafurð. Kakóbaunin sjálf er reyndar 

mjög holl og inniheldur meðal annars efnið flavanol sem er einmitt talið að auki 

blóðflæði um líkamann og draga úr blóðtappamyndun. Þegar kakóbaunin er orðin að 

súkkulaði er hins vegar búið að vinna nánast allt flavanolið úr henni. Það er kannski 

eins gott því flavanol er ekki gott á bragðið. Ef njóta á heilsubætandi eiginleika flavnols 

úr súkkulaði þyrfti líka að innbyrða talsvert magn af því; meira magn en getur mögulega 

talist hollt (Kawash, 2013, bls.308–333). 
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Mynd 2:Franklin Hunting (2007) Lakkrís. 

Lakkrís 
Svartur og glansandi er lakkrís fágað sælgæti, ýmist út af fyrir sig eða paraður með 

súkkulaði eða marsípani. Hann hefur oft skemmtilegt form eins og form pípu, reima eða 

er mótaður sem rúlla.  

Upphaflega var lakkrís notaður í lækningarskyni og telst með elsta sælgæti í 

heimi. Það er misjafnt hvernig lakkrís er búinn til en blandan inniheldur oftast 

lakkrísrót, sykur og einhverskonar efni sem heldur blöndunni saman, eins og 

maíssterkju eða hveiti. Oft er blandað út í þetta anís eða ammóníumklóríð ef lakkrísinn 

á að vera saltur og matarlit. Lakkrís er umdeilt sælgæti, sumir elska hann, öðrum finnst 

hann ógeðslegur. Helsta ástæða þess að lakkrísinn er umdeildur er anísbragðið sem oft 

einkennir lakkrís. (Richardson, 2008, bls.59–64 ; Hopkins, 2012, bls.127–148). 

Lakkrísrótin vex villt víða í Asíu og Suður-Evrópu og til eru um tólf 

mismunandi tegundir sem allar eru ætar. Rótin inniheldur vökva sem er 50 sinnum 

sætari en sykur og úr þessum vökva er lakkrísinn 

unninn. Rótin er enn í dag notuð sem 

lækningajurt víða í Evrópu, þar sem hún þykir 

góð gegn hósta og magasárum, og í Kína þar 

sem hún þykir góð fyrir hjarta og milta ásamt 

því að vera góð gegn kvefi og við 

húðvandamálum. Einnig þykir hún hafa 

bólgueyðandi eiginleika og er sögð geta dregið 

úr túrverkjum og vera hægðalosandi (Richardson, 2008, bls.59–64).  

Lakkrísbragðið er mjög sérstakt. Lakkrís er ekki sætur á sama hátt og súkkulaði 

er sætt og eftirbragðið varir talsvert lengur. Það finnst jafnvel meira bragð eftir að 

lakkrísnum hefur verið kyngt. En ekki er allur lakkrís sætur og sumar tegundir lakkríss 

eru rammsaltar. Íslenskur lakkrís fetar þá slóð að vera sætur en samt örlítið saltur 

(Richardson, 2008, bls.59–64). 

Brjóstsykur 
Íslenska orðið kemur frá danska orðinu brystsukker en það heiti er líklega tilkomið 

vegna þess að brjóstsykur var notaður gegn brjóstsviða áður fyrr. Þetta sælgæti kemur 
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frá Mið-Austurlöndum en hefur dreifst um allan heiminn og er nú vinsælt í Evrópu og 

sérstaklega í Bretlandi (Guðrún Kvaran, 2010; Richardson, 2008, bls.95–132). 

Það voru Arabar sem fundu fyrstir upp á því að sjóða sykur og láta hann svo 

harðna. Til þess að búa til brjóstsykur er soðinn saman sykur og vatn. Í sumum 

uppskriftum er að auki þrúgusykur eða síróp. Blandan er soðin þangað til hún nær  

150°–155°C hita en þá er hún tekin af hitanum og bragð og litarefnum bætt við. 

Blöndunni er því næst hellt á vel smurða plötu eða sílíkonmottu og hún látin kólna 

þangað til hægt er að móta hana. Oft er búin til rúlla úr brjóstsykurblöndunni sem er 

klippt niður í mola af ákjósanlegri stærð en einnig er hægt að hnoða litlar kúlur úr 

blöndunni, stinga litlu priki í þær og þá er kominn sleikibrjóstsykur (Hopkins, 2012, 

bls.43–61; Synesael, e.d.). 

Sleikjó eða sleikibrjóstsykur hefur verið kallaður hið fullkomna sælgæti. Ekki af 

því þeir eru svo frábærir á bragðið heldur af því að þegar sætindum eða mjög sætum 

mat er kyngt sendir maginn frá sér neikvætt viðbragð sem veldur því að við upplifum 

eitthvað sem mætti líkja við vonbrigði. Þetta viðbragð nefnist alliesthesia og veldur því 

að fólk vill oft fá meira sælgæti þegar það er búið að kyngja. Þetta er ástæðan fyrir því 

að brjóstsykursmolar eru vinsælir vegna þess að við sjúgum þá í langan tíma og veltum 

þeim í munninum þannig að þeir eru sífellt að komast í snertingu við bragðlaukana á 

tungunni og því líður lengri tími áður en við finnum fyrir vonbrigðatilfinningunni sem 

fylgir því að kyngja. Ástæðan fyrir því að sleikjó þykir svo frábær er sú að það er hægt 

að taka hann út úr munninum og stinga síðan upp í hann aftur endirtekið (Richardson, 

2008, bls.41–58). 

Hlaup 
Glansandi mjúkir og litríkir hlaupormar, -bangsar, -ávextir og stundum í formi verkfæra 

eða lítilla hlaupkarla. Hlaupið í þeirri mynd sem við þekkjum það í dag er frekar nýlegt 

en saga þess byrjaði þó fyrir um 11 þúsund árum á Indlandi. Þar vex tré, ziziphus jujuba, 

eða jujubetréð sem er þekkt fyrir ávöxt sinn jujube. Ávöxturinn er sætur en hefur mjög 

sérstaka slím- eða klísturkennda áferð. Hann hefur mikið verið notaður í sælgætisgerð í 

Asíu en einnig í lyfjagerð en ávöxturinn þykir góður gegn hálsbólgu (Hopkins, 2012, 

bls.218–234). 
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Vinsældir ávaxtarins voru miklar en erfitt var að fá hann svo reynt var að líkja 

eftir bragði hans og áferð. Algeng leið var að blanda sykri saman við mikið magn 

arabísks gúmmís svo úr varð einhvers konar gúmmíkennt mauk. Í kringum aldarmótin 

1900 tókst Rowntree sælgætisverksmiðjunni í Englandi að finna leið til þess að gera 

glært hlaup sem hentaði í sælgætisgerð og það er hlaupið sem við þekkjum í dag 

(Hopkins, 2012, bls.218–234). 

Karamellur 
Ólíkt flestum sælgætistegundum sem voru þróaðar annað tveggja í apótekum eða 

sælgætisverksmiðjum urðu karamellur til inni í eldhúsum alþýðunnar. Karamellan 

verður í raun ekki til fyrr en á 18. öldinni þegar sykur var að verða ódýrari og því 

aðgengilegur fólki af lægri stéttum. Heldra fólk notaði sykurinn í kökur og sætabrauð en 

fólk af lægri stéttum notaði sykur, hunang, smjör og hveiti til þess að búa til sælgæti til 

þess að taka með í kirkju á allra heilagra messu. Sælgætið, þ.e. karamellan, náði enn 

meiri vinsældum á 19. öld þegar síróp varð ódýrara en einnig voru gerðar breytingar á 

uppskriftinni og var rjóma þá blandað saman við sykurinn og smjörið (Hopkins, 2012, 

bls.160–173). 

Karamellubragðið verður til þegar prótein sem fyrirfinnst í mjólkurvörum eins 

og smjöri blandast við sykurinn. Þetta er kallað Maillard viðbrögð og er reyndar algengt 

í matargerð; verður til dæmis þegar brauð er ristað (Hopkins, 2012, bls.160–173). 

Orðið karamella virðist hafa verið frekar illa liðið fyrst um sinn en orðið er 

tökuorð og var tekið í notkun hérlendis við upphaf 20. aldar. Til marks um óvinsældir 

þess fyrst um sinn má nefna að orðið fékk ekki að vera með í íslensku orðabókinni á 

árunum 1912-1915. Orðið kemur frá danska orðinu karamel sem á rætur sínar að rekja 

til annarra evrópskra orða eins og franska orðsins caramel og spænska orðsins caramelo 

sem þýðir sælgæti. Englendingar nota gjarnan orð eins og toffy, taffy eða butterscotch 

fyrir karamellur. Reynt var að taka upp orðið töggur í íslensku í staðinn fyrir karamellur 

en það gekk brösuglega og orðið náði ekki að festast í sessi. Það eru hins vegar enn í 

dag til karamellur frá sælgætisverksmiðjunni Nóa Siríus sem bera heitið Töggur 

(Guðrún Kvaran, 2002). 

Þá eru upp taldar þær fimm megin gerðir sælgætis sem framleiddar eru á Íslandi 

í ýmsum blöndum og afbrigðum. Algengt er að blanda tveimur eða fleiri tegundum 
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sælgætis saman; þannig er lakkrís oft hjúpaður súkkulaði eða vafinn í marsípan og 

súkkulaði er notað til þess að hjúpa hrískúlur, kex eða aðrar fyllingar. Sælgæti á sér 

langa sögu og því hefur í gegnum tíðina nánast allt verið reynt þegar kemur að 

framleiðslu nýs sælgætis. 
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Saga sælgætis 
 

Til þess að komast að því hvers vegna sælgætis er neytt í svona miklu magni nú á 

dögum er gott að skoða hvernig þess var neytt áður fyrr. Þó ætla mætti að sælgæti, sem 

núna er að stórum hluta verksmiðjuframleitt, væri eitthvað nýlegt fyrirbæri þá er það 

ekki svo. Í þessum kafla verður farið yfir sögu sælgætis á alþjóðlegum vettvangi allt frá 

því fyrir daga Krist og fram á 19. öld. 

Mennirnir hafa frá örófi alda laðast að öllu því sem er sætt á bragðið. Í 

náttúrunni er það sem er sætt yfirleitt eitthvað sem er í lagi að borða. Sætir ávextir eru 

t.a.m. ávextir sem eru fullþroskaðir. Séu þeir súrir eru þeir ekki tilbúnir og þegar það er 

komið biturt bragð í þá eru þeir ónýtir og því ekki lengur góðir til átu. Þróunin hefur 

m.ö.o. gert okkur þannig að við leitum í það sem er sætt. En margt hefur breyst og ekki 

er hægt að útskýra tilvist sælgætis einungis á þann hátt að þroskaðir ávextir séu sætir og 

að þess vegna finnist fólki sælgæti gott (Richardson, 2008, bls.41–58). 

Flest allar þjóðir eiga sína útgáfu af sælgæti. Hvernig það sælgæti bragðast og 

lítur út er eins mismunandi og þjóðirnar eru margar og hefur saga og menning fólks 

mikið um það að segja hvernig sælgæti því finnst gott (Richardson, 2008, bls.41–58). 

Fyrsta sælgætið 
Hvað var fyrsta sælgætið? Svarið við þeirri spurningu veltur á því hversu þröngt við 

skilgreinum merkingu orðsins sælgæti. Ef merkingin felur eingöngu í sér eitthvað sem 

er sætt og geymist lengi er fyrsta sælgætið líklega hunang. Í Valencia á Spáni er 

hellamálverk frá því kringum 6000 fyrir Krist sem sýnir manneskju hanga í 

einhverskonar reipi eða tág við að taka hunang úr eða slá niður býflugnabú á meðan 

félagi hennar bíður fyrir neðan tréð (Richardson, 2008, bls.65–88). 

Egyptar til forna notuðu  fíkjur, döðlur og aðra ávexti sem sætugjafa í sinni 

matargerð. Það sama á við um nágrannaþjóðir þeirra. Döðlurnar voru þurrkaðar, skornar 

og blandaðar við byggdeig og mótað í litla munnbita. Egyptar voru þar með fyrstir til 

þess að búa til „heilsubita“ ekki ósvipað Corny eða Special K sem við þekkjum í dag og 

eru búnir úr korni, fræjum og hunangi. Forn-Grikkir og Rómverjar notuðu, auk fíkja, 

hunang í margskonar sætindagerð. Það var venja í lok grískra veisla að bjóða upp á 

sætindi að máltíð lokinni þannig að gestirnir gætu setið lengur, talað og haft um leið 
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Mynd 3: Höfundur nafnlaus (e.d.) Teikning af hellamálverki í 
Cuevas de la Araña í Valencia á Spáni. 

eitthvað til þess að tyggja. Þar voru allskyns hunangskökur og annað góðgæti á 

boðstólum. Rómverjar fylltu döðlur með hnetum, furukjörnum eða muldum pipar, 

rúlluðu þeim svo upp úr salti og steiktu í hunangi og var það dæmi um rómverskt 

sælgæti (Hopkins, 2012, bls.11–26; Richardson, 2008, 65 – 88). 

Ef við skilgreinum 

sælgæti hins vegar þannig að það 

sé eitthvað sem er búið til úr 

sykri má ætla að fyrsta sælgætið 

að komi þaðan sem sykurinn 

kemur. Sykurreyrinn hefur nú 

náð að dreifast víða um heiminn 

með hjálp mannsins en 

upphaflega er hann frá Suð- 

Austur Asíu og var fyrst að finna 

í Papúa -Nýju- Gíneu þaðan 

fluttist hann til Indlands og Kína 

(Richardson, 2008, bls.65–88). 

Það var á Indlandi sem 

menn byrjuðu fyrst að vinna 

sykur úr sykurreyr. Indverskir 

sagnfræðingar telja að Indverjar 

hafi byrjað að vinna sykur u.þ.b. 

árið 500 fyrir Krist og jafnvel 

fyrr. Jafnhliða vinnslu sykurs 

hófst síðan sælgætisgerð 

Indverja. Sælgætið var ýmist í föstu eða vökvaformi, oft bragðbætt með sesamfræjum, 

mjólk eða kókoshnetum og rík sætindahefð skapaðist á Indlandi. Þaðan dreifðist 

sykurreyrinn og þekkingin að vinna sykur úr honum vestur til Persíu og norður til Kína 

(Richardson, 2008, bls.65–88). 

Þátt fyrir að sykurreyr hafið vaxið í Kína nánast jafn lengi og hann hefur gert á 

Indlandi voru Kínverjar töluvert seinni til þess að tileinka sér notkun hans í matargerð. 
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Kínverjar þróuðu því ekki jafn sterka sætindamenningu og Indverjar. Þeir notuðu 

aðallega maltósu, sem er unnin úr meltu byggi, sem sætuefni og seinna hunang en fengu 

einnig safa úr sykurreyr frá Indlandi. Það var ekki fyrr en 647 eftir Krist sem Kínverjar 

lærðu að vinna sykur. Algengasta sælgætið í Kína var þá sykraðir ávextir og þá 

sérstaklega ávöxturinn jujube. Sykur náði þó ekki að koma í stað maltósunar í Kína eða 

annarra sætuefna þar. Kínverjar tóku honum ekki opnum örmum á sama hátt og 

vestrænu þjóðirnar áttu eftir að gera (Richardson, 2008, bls.65–88). 

Sykurinn kom til vestursins með herförum Araba um Austurlönd nær og Norður-

Afríku. Arabar höfðu hingað til fengið sykur í gegnum viðskipti sín við Indland og selt 

áfram til Evrópu en í herförunum tóku þeir með sykurreyr frá Indlandi og ræktuðu hann 

síðan sjálfir á sínum eigin búsvæðum. Arabar voru hrifnir af sykri en gekk fyrst um sinn 

illa að rækta og vinna sykurreyrinn. Þegar þeir náðu loksins tökum á 

sykurframleiðslunni byrjuðu þeir að nota hann í matargerð. Arabar elskuðu sykur ekki 

bara vegna sæta bragðsins heldur einnig vegna fagurs útlits. Möndlur eru grunnurinn í 

mörgum arabískum sætindum og er hægt að rekja upphaf flestra möndlutengdra sætinda 

eins og marsipans til Mið-Austurlanda (Richardson, 2008, bls.65–88; Hopkins, 2012 

bls.11–26). 

Frá lyfjum til góðgætis 
Næstum allt sælgæti, nema súkkulaði og rjómakaramellur, á rætur sínar að rekja til Mið-

Austurlanda og arabískrar sælgætisgerðar. Arabar voru fyrstir til þess að sjóða sykur 

þangað til hann varð harður eins og brjóstsykur og hjúpuðu möndlur, hnetur eða krydd í 

sykri. Þeir voru einnig fyrstir til þess að tileinka sér notkun arabísks gúmmís í 

sælgætisgerð og notuðu það til að gera litlar kringlóttar pillur sem þeir bragðbættu með 

allskonar kryddum eins og lakkrís eða anís. Hljómar ekki ólíkt íslenska opalinu. Hjá 

Márum í Portúgal má finna forföður ávaxtahlaupsins í formi fyrirbæris sem kallað var 

marmelada og var ekki ólíkt nútíma marmelaði nema svo stíft að það var hægt að skera 

það í sneiðar eða form (Richardson, 2008, bls.95–132). 

Þó Márarnir hafi komið með sykurreyr til Evrópu, meðal annars til Sikileyjar og 

Spánar, fyrir árið 1000 fóru Evrópubúar ekki að kunna að meta sykur fyrr en að 

krossferðirnar hófust um árið 1095. Krossfararnir fluttu heim með sér smekk fyrir sykri 

og sætindum og skapaðist þá markaður í Evrópu fyrir sykur sem matvöru en fyrr hafði 
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Mynd 4: Sandro Botticelli. (1482 – 1483). Sagan af Nastagio Degli Onesti: Veislan í furuskóginum. 
Mynd í eigu Pardo safnsins. 

sykur einungis verið fluttur inn sem lyf (Richardson, 2008,bls.95–132; Hopkins, 2012 

bls.27–42). 

Feneyjar voru í þá daga ein stærsta verslunarmiðstöð Evrópu og þangað barst 

stærstur hluti sykursins sem var síðan seldur áfram um álfuna, aðallega til apótekara 

sem bjuggu til lyf úr honum. Þessi lyf voru í reynd lítið annað en sælgæti eins og við 

þekkjum það í dag og ekki leið á löngu þar til það myndaðist stétt manna sem bjó til 

sömu „lyf“ og apótekararnir en markaðssettu þau sem sælgæti. Mikill rígur var á milli 

lyfjasala sem þótti sælgæti einungis eiga að vera til læknisfræðilegra nota og 

verslunarmanna sem seldu það sem munað og matvöru. Varð ágreiningurinn til þess að 

lyfsalar víða um álfuna mynduðu gildi og gátu þannig haft áhrif á innflutning hráefnis á 

sín búsvæði. Þessi atburðarás hefur mögulega valdið því að sælgæti varð mismunandi 

eftir löndum og borgum þar sem það gekk ekki lengur á milli svæða eins og áður. Nú 

notuðust menn við sínar eigin uppskriftir og bragðefni. Það leið þó ekki á löngu þar til 

sælgætissalar mynduðu sjálfir sín eigin gildi (Richardson, 2008, bls.159–177; Hopkins, 

2012, bls.43–61). 

Veislur aðalsins 
Á 15. öld  notaðist aðalsfólk í Evrópu mikið við „sælgætislyf“ til að bæta meltingu og 

fljótlega myndaðist hefð fyrir því að bjóða gestum sælgæti í lok máltíðar líkt og gert var 

í grískum veislum á tímum Forn-Grikkja. Aðalsfólkið tileinkaði sér einnig þá egypsku 

venju að skreyta veisluborðin með stórum styttum steyptum úr sykri og bindiefnum, 
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ýmist ætum eða óætum. Stærð styttanna var misjöfn en oft voru þær stórar og flóknar og 

notaðar til þess að segja sögu, t.d. af fæðingu Krists eða af nýliðnum atburðum. Sagan 

var þá sögð í gegnum skreytingarnar á borðunum með hápunkti hennar myndgerðum á 

háborðinu. Í sumum veislum var jafnvel allur borðbúnaður búinn til úr sykri 

(Richardson, 2008, bls.135–155). 

Tilgangur þessara skreytinga var margþættur. Fyrir það fyrsta var fátt betra til 

þess að sýna ríkidæmi en óhóflegt magn af sykri en skreytingarnar voru einnig listaverk 

gerð til þess að tryggja það að veislugestir myndu eftir veislunni og töluðu um hana. 

Skreytingarnar voru þar að auki notaðar til þess að heiðra sérstaka gesti og sýndu þá frá 

lífi eða afrekum viðkomandi gests. Stundum voru skreytingarnar þó einfaldlega til þess 

að borða þær (Hopkins, 2012 bls.101–119). 

Eftir 1500 fór marsípanið að taka við af sykrinum í skreytingagerð og 

skreytingarnar minnkuðu. Þegar leið á 18. öldina varð sykur ódýrari og þá duttu þessar 

skreytingar úr tísku og dóu að lokum hægt og rólega út. Við skreytum þó enn í dag 

brúðartertur og aðrar tilefnistertur með marsípanblómum eða dýrum (Richardson, 2008, 

135 – 155). 

Túdorarnir á Englandi voru sérstaklega alræmdir fyrir sínar sykurveislur. Þetta 

voru glæsilegar veislur aðeins ætlaðar allra nánustu vinum. Undir stjórn Elísabetar 

fyrstu og James fyrsta eftirmanns hennar á valdastóli urðu slíkar veislur reglulegur hluti 

af lífi hirðarinnar. Elísabet fyrsta Englandsdrottning var þekkt fyrir það að vera 

einstaklega hrifin af marsípani og reyndu nokkrir af biðlum hennar að vinna hönd 

hennar með því að láta reisa handa henni glæsileg listaverk úr sælgæti. Það gekk þó 

ekki eftir og endaði Elísabet líf sitt enn ógift og með ónýtar tennur (Richardson, 2008, 

bls.135–155; McKerrow, Thomson-Woolley & Devonshire, 2016 [36:00- 37:24]; 

Hopkins, 2012, bls.101–119). 

Skuggahlið sælgætisins 
Árið 1453 tók Ottómanveldið Konstantínópel og þar með féll Austur-Rómarveldi. Þetta 

olli gífurlegum breytingum á pólitísku landslagi í Suður-Evrópu og Mið-Austurlöndum 

sem gerði mörgum kaupmönnum erfitt fyrir að versla við Miðjarðarhafið og því varð 

erfitt að fá sykur og krydd (Hopkins, 2012, bls.75–87). 
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Mynd 5: William Clark. (1823). Þrælar skera sykurreyr. Mynd í eigu 
Þjóðbókasafns Bretlands.  

Þá hófu Portúgalar að sigla um heiminn í leit að góðum verslunarleiðum og tóku 

með sér sykurreyr til þess að planta á hentugum stöðum. Þeir fundu hentugar 

siglingaleiðir til 

Indlands og komu 

sér upp nýlendum 

víða í Afríku. 

Seinna hófust 

siglingar vestur til 

nýja heimsins. 

Spánverjar 

byrjuðu að rækta 

sykur í Suður-

Ameríku og á 

Karabísku 

eyjunum. Þannig byggðust nýlendur í Ameríku og Afríku upp í kringum 

sykurframleiðslu. Þar birtist skuggahlið sælgætisins því til þess að aðalsfólk gæti troðið 

í sig eins miklu sælgæti og það réði við þurftu einhverjir að vinna á sykurökrunum. 

Notast var við þræla í vinnu á þessum ökrum og um 1650 hófst útflutningur þræla frá 

Afríku yfir Atlantshafið til þess að rækta sykur fyrir ríku Evrópubúana (Hopkins, 2012, 

bls.75–87; Richardson, 2008, bls.181–212; Bristol City Counsil, e.d.). 

Þrælahald hafði reyndar alltaf verið viðloðandi sykuriðnaðinn í 

miðausturlöndum og kringum Miðjarðarhafið á miðöldum (Richardson, 2008, bls.181–

212). 

Þetta umbreytti sykurmarkaðinum og lagði grunninn að því að breyta sykri og 

sælgæti úr lúxusvöru í almenna vöru sem allir gátu keypt. Portúgalar voru fljótir að ná 

yfirhöndinni á sykurmarkaðinum með brasilíska sykrinum sínum en Spánverjar fylgdu 

fast á eftir og einokuðu þessi tvö ríki innflutning sykurs frá Ameríku til Evrópu fram á 

síðari hluta 16. aldar. Markaðurinn hélst nokkuð stöðugur vegna einokunarinnar sem 

styrkti sælgætisiðnaðinn. Nú var það ekki lengur bara aðalsfólk sem gat keypt sér 

sælgæti, efnaðir kaupmenn og iðnrekendur gátu nú einnig fengið sér örlítið sælgæti í 

sælgætisbúðinni (Richardson, 2008, bls.181–212 ). 
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Það voru miklir pólitískir skruðningar í álfunni á þessum tíma. Spánverjar höfðu 

mikil völd í Evrópu. Árið 1585 studdu Bretar sjálfstæði Hollendinga í 80 ára stríðinu 

(1568 – 1648) og árið 1588 réðust Spánverjar á Breta en voru sigraðir og var floti þeirra 

lagður í rúst. Bretar voru þá í sóknarhug og ætluðu að stækka veldi sitt með því að ná 

sér í sínar eigin sykurnýlendur. Þeir tóku Barbados og Jamaíku frá Spánverjum og lögðu 

fljótt undir sig stóran hluta eyjanna í Karabíska hafinu. Þannig urðu Bretar stærstu 

innflytjendur sykurs til Evrópu og sykur varð ódýrari en nokkurn tímann fyrr 

(Richardson, 2008, bls.181–212). 

Verð á sælgæti hélst þó enn hátt því það var handgert og sælgætisgerð var talin 

erfið og flókin vinna sem þarfnaðist mikillar kunnáttu. Sælgætisunnendur voru því 

tilbúnir til þess að borga hátt verð fyrir góðgæti keypt af færum handverksmönnum 

(Richardson, 2008, bls.18 –212). 

Sælgæti verður skyndibiti 
Í Bretlandi og Evrópu boðaði iðnbyltingin miklar breytingar á sælgætisframleiðslu. Á 

heimssýningu Breta árið 1850 sýndu nokkrir sælgætisgerðarmenn nýjar vélar sem þeir 

notuðu við framleiðsluna. Sælgæti hætti m.ö.o. að vera handverk og í staðinn urðu til 

sælgætisverksmiðjur. Iðnbyltingin boðaði því endalok sjálfstætt starfandi 

sælgætisgerðarmannsins og upphaf fjöldaframleiðslunnar (Hopkins, 2012, bls.193–

204). 

Í Bandaríkjunum hafði vélvæðing sælgætisframleiðslunnar þau áhrif að 

framleiðsla þess margfaldaðist. Framboðið varð margfalt meira en eftirspurnin. Það 

þurfti að selja þetta sælgæti einhvern veginn og var fólk hvatt til þess að kaupa það 

vegna þess að sykur er hitaeiningaríkur og því góður orkugjafi. Þannig var almenningur 

hvattur til þess að neyta mun meira magns sælgætis en nokkurn tímann áður (Kawash, 

2013, bls.95–123). 
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Mynd 6: E.J. Brach & Sons.(1962). Bandarísk 
sælgætisauglýsing.  

Sælgæti var meðal annars auglýst sem hentugt nesti í skólann fyrir börnin og 

verkafólk var hvatt til þess að sækja sína orku í sælgæti. Það var auglýst sem besti 

orkugjafinn fyrir húsmæður og á 

stríðstímum var því dælt ofan í 

herinn til þess að hermennirnir 

hefðu orku til þess að berjast fyrir 

land og þjóð; var hluti af þeirra 

daglega matarskammti. 

Sælgætisát jókst mikið í 

Bandaríkjunum í fyrri 

heimsstyrjöldinni. Könnun meðal 

verkafólks á vegum hersins 

greindi frá því að sex af hverjum 

tíu einstaklingum borðaði sælgæti 

daglega. Sagt var að verkafólk 

væri hætt að fá sér hádegismat og 

kysi frekar að vinna áfram og 

narta í súkkulaðistykki á meðan. 

Sælgætisneysla jókst jafnt og þétt 

eftir því sem leið á 20. öldina og 

sælgæti fór frá því að vera lúxusvara yfir í að vera skyndibiti (Kawash, 2013, bls.277–

307). 

Frá því að byrjað var að búa til sælgæti hefur óhóf tengt sætindum verið fyrir 

hendi hjá yfirstéttinni. Með iðnbyltingunni fjölgaði hins vegar fólki sem gat tekið þátt í 

óhófinu. Auglýsingar og áróður höfðu tryggt sælgæti þá stöðu að vera eitt af því sem 

fólk þurfti að geta leyft sér og veitt börnum sínum ef það ætlaði ekki að líta út fyrir að 

vera fátæklingar eða slæmir foreldrar. Það er því ekki skrýtið að lágtekjufólk keypti og 

neytti sælgætis þegar það fékk loks tækifæri til þess. 
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Saga sælgætis á Íslandi 
 

Saga sælgætis á Íslandi hefst seinna en saga þess á erlendri grundu en ástæðan er líklega 

sú að landið var einangrað og fátækt og því voru nauðsynleg hráefni ekki fáanleg 

hérlendis. Í þessum kafla verður rakin í grófum dráttum saga sælgætis á Íslandi frá 19. 

öld og til dagsins í dag. 

Það er ekki fyrr en snemma á 19. öld sem Íslendingar komast almennilega í 

kynni við sykur en hann var ekki teljanlegur hluti af mataræði Íslendinga fyrr en á 

seinna hluta aldarinnar þegar framboðið hafði aukist. Á seinni hluta 19. aldar urðu þau 

viðhorf síðan algeng að sykur væri góð næring sökum þess að hann er hitaeiningaríkur 

og kostaði ekki mikið. Framboðið og fjölbreytnin af sælgæti og öðrum sykurtengdum 

varningi jókst eftir 1854 þegar verslun var gefin frjáls og Íslendingar gátu loks byrjað að 

versla við aðra en Dani (Guðmundur Jónsson, 1998, bls.24–41). 

Þrátt fyrir þetta virðist ekki hafa verið mikið framboð af sælgæti á Íslandi en 

Sighvatur Bjarnason (1983, bls.127–162) segir í erindi sínu um verslunarlíf í Reykjavík 

1870 að konfekt hafi ekki þekkst þá og að einungis hafi verið í boði slæmur brjóstsykur. 

Þórbergur Þórðarson (1935, bls.144–242) lýsir lifnaðarháttum í Reykjavík á síðari hluta 

19. aldar á þann hátt að fólk drekki sætt kaffi og borði glæran og rauðan kandís en segir 

þann rauða ekki hafa byrjað að birtast í borginni fyrr en um 1870. 

Þrátt fyrir þessar lýsingar þeirra Sighvatar og Þórbergs eru heimildir um að 

súkkulaði hafi mögulega verið flutt hingað inn árið 1841 en þá birtu Ný Félagsrit (1841) 

verðsamanburð á vörum í Kaupmannahöfn, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi og þar er 

minnst á súkkulaði sem vöru sem kom sjaldan eða aldrei til Íslands. Það er hins vegar 

ekki fyrr en upp úr 1885 sem verslanir byrja að auglýsa súkkulaði, lakkrís og 

brjóstsykur sem hluta af vöruframboði sínu (V.Ó. Breiðfjörð,1885). 

20. öldin  
Kringum aldamótin 1900 gekk Ísland í gegnum miklar breytingar. Fram að því hafði 

atvinnulíf Íslendinga verið mjög fábreytt enda Íslendingar mjög fátæk þjóð sem gat ekki 

leyft sér allan þann munað sem þekktist meðal annarra Evrópuþjóða. En með 

iðnbyltingunni, sem hófst í reynd ekki fyrr en á síðari hluta 19. aldar hér á landi eða 150 

árum síðar en í Evrópu, byrjaði atvinnulífið hægt og rólega að þróast í átt að meiri 
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Mynd 7: Magnús Ólafsson. (1910-1920). Sælgætisverslun Guðrúnar Jónsdóttur, Gunnu gott, Aðalstræti 
8. Mynd í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur. 

fjölbreytni og meiri framleiðni. Greiðari samgöngur í formi gufuskipa og frjáls verslun 

juku eftirspurn eftir útflutningsvörum Íslendinga og það gjörbreytti verslunarlífi hér. 

Verslunum fjölgaði og margar þeirra bættu útgerð eða annarskonar framleiðslu við sig. 

Kaupfélög voru stofnuð og þegar leið á 20. öldina byrjaði vöruskiptaverslunin að 

leggjast niður og peningahagkerfið tók við (Helgi Skúli Kjartansson, 2002, bls.33–36 & 

bls.50–54). 

Verslunarmynstur fólks breyttist líka að sama skapi. Fólk verslaði oftar og fór á 

fleiri staði til þess að versla. Þannig myndaðist umhverfi fyrir sérvöruverslanir en áður 

höfðu flestar búðir reynt að eiga alltaf allt til alls. Nokkrar danskar 

kaupmannafjölskyldur festu rætur hér á landi en þar á meðal var fjölskylda Ditlev 

Thomsens sem rak Thomsens-magasín í kringum aldamótin 1900. Í frásögnum sem 

varðveittar eru hjá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins lýsir kona fædd 1896 versluninni 

eins og hálfgerðu ævintýralandi þar sem hægt var að fá allt sem hugurinn girnist. Hún 

minnist sérstaklega á að hægt hafi verið að fá brjóstykurskramarhús fyrir 10 aura og að 

henni hafi alltaf þótt gaman að vera send í magasínið til að versla (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2002, bls.50–54; Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins a), e.d.). 
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Árið 1901 þegar lagður var tollur á sælgæti og aðra vöru sem talin var 

ónauðsynleg stofnaði Thomsen fyrstu brjóstsykursverksmiðjuna í Reykjavík. Lagður 

var 30 aura tollur á hvert brjóstsykurpund og í auglýsingu fyrir nýju verksmiðjuna segir 

Thomsen tilganginn augljóslega vera þann að ýta undir innlendan iðnað og að því hafi 

hann fjárfest í dýrri og góðri verksmiðju. Hann býður sama gamla verðið, án tollsins, og 

fullyrðir að ágóðinn sé lítill og gæðin mikil. (Guðjón Friðriksson, 1991, bls.374–375). 

Thomsen framleiddi yfir 20 brjóstsykurstegundir þar á meðal anís-, hindberja- 

og engiferbrjóstsykur. Þar að auki framleiddi hann marmelaði og piparmyntur. Thomsen 

fullyrðir einnig í auglýsingunni að íslenski brjóstsykurinn sé betri en sá erlendi og að 

fólki muni líka hann. (Guðjón Friðriksson, 1991, bls.374–375). 

Eftir 1910 voru fleiri sælgætisverksmiðjur stofnaðar. Systurnar Irma og Carla 

Olsen stofnuðu sælgætisgerð 1910 þar sem þær framleiddu um skeið um 250 tegundir af 

sælgæti og voru m.a. seld páskaegg í verslun þeirra. Ekki þó súkkulaðiegg eins og við 

þekkjum í dag heldur pappaegg full af sælgæti. Þess má geta að þær systur hlutu 

verðlaun fyrir marsipan á iðnsýningu 1911. Magnús Th. S. Blöndal stofnaði 

sælgætisgerð árið 1913 sem varð mjög umsvifamikil og framleiddi m.a. konfekt og 

karamellur (Guðjón Friðriksson 1991, bls.374–375; Vísir 1911). 

Fyrri heimsstyrjöldin 
Stríðsárin höfðu jákvæð áhrif á sælgætisframleiðslu hérlendis. Í byrjun stríðs keypti 

Landsverslunin töluvert af vörum frá Bandaríkjunum sem hún gat síðan miðlað til 

verslana þegar syrti í álinn. Fyrri heimsstyrjöldin hafði mikil áhrif á verslun hlutlausra 

þjóða svo erfitt var að nálgast nauðsynjar. Bretar settu hafnarbann á Miðveldin og 

takmörkuðu viðskipti og verslun hlutlausra þjóða, sérstaklega nágrannaríkja Þýskalands. 

Stríðið leiddi af sér hækkað vöruverð þar á meðal á sykri en árið 1917 var orðinn svo 

mikill sykurskortur hér á landi að yfirvöld neyddust til þess að skammta hann (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2002, bls.54–59; Guðjón Friðriksson, 1994, bls.3–17). 

Þrátt fyrir þetta lagðist sælgætisgerð ekki af á stríðsárunum. Miklu frekar áttu 

sælgætisgerðir hér landi blómaskeið vegna þess að auðveldara var fyrir almenning að 

nálgast brjóstsykurinn þeirra en venjulegan sykur. Voru sumir ósáttir við það að hægt 

væri að fá sykur í sælgætisgerð á sama tíma og hinn almenni borgari gat ekki nálgast 

hann (Guðjón Friðriksson, 1994, bls.328 ). 
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Eftir stríðið fékk sælgætisiðnaðurinn enn meiri stuðning frá alþingi þegar lagðir 

voru tollar á konfekt og brjóstsykur árið 1919. Sælgætisgerðum fjölgaði mikið á þessum 

tíma og eru sumar þeirra eins og Freyja (stofnuð 1918) og Nói (stofnuð 1920) starfandi 

enn þann dag í dag. Þetta jók fjölbreytnina í sælgæti hér á landi. Árið 1922 var 

samþykkt að leyfa sælgætis- og tóbaksverslunum að hafa opið lengur á kvöldin eða til 

klukkan 22. Það var því gott að vera nammigrís í Reykjavík á árunum milli stríðs og 

kreppu (Guðjón Friðriksson, 1994 bls.328). 

Kreppan og seinni heimsstyrjöldin 
Mikill hagvöxtur var á árunum eftir fyrri heimsstyrjöldina og sökum þess að mikið af 

hráefni og matvælum var flutt inn myndaðist jafnframt mikill gjaldeyrisskortur. Á 

fjórða áratug 20. aldar varð kreppa. Landsstjórnin reyndi að draga úr viðskiptahallanum, 

sem myndast hafði með auknum innflutningi, með því að setja höft á innflutning 

ónauðsynlegra vara eins og sælgætis. Vegna haftana blómstraði síðan íslenskur mat- og 

neysluvöruiðnaður enda virkuðu þau eins og verndartollar fyrir þessar greinar. Höftin 

sköðuðu þó ekki kaupgetu almennings heldur bættu frekar skilyrði fyrir iðnaðinn. Þetta 

leiddi af sér að súkkulaði- og sælgætisgerð jókst í kreppunni (Kjartan Jónasson, 1986, 

bls.75–79). 

Seinni heimsstyrjöldin tók við af kreppunni og þá dafnaði sælgætisgerðin hér 

sem aldrei fyrr. Ekki urðu mörg ný fyrirtæki til á meðan á stríðinu stóð en þau sem 

þegar voru til nutu góðs af auknum kaupmætti Íslendinga. Framleiðsla á sælgæti 

margfaldaðist á stríðsárunum og Íslendingar borðuðu mörg tonn af því á ári. Árið 1940 

framleiddu súkkulaðiverksmiðjur í Reykjavík um 137 tonn af súkkulaði en árið 1943 

var framleiðslan komið upp í 245 tonn. Framleiðsla á öðru sælgæti, eins og brjóstsykri 

og konfekti, jókst einnig sem og sælgæti framleiðsla á landsbyggðinni en stærstur hluti 

sælgætisframleiðslu fór á þessum tíma fram í Reykjavík (Eggert Þór Bernharðsson, 

1998 bls.193). 

Bandaríski herinn flutti inn töluvert magn af sælgæti til Íslands en herinn passaði 

vel upp á það að hermennirnir fengju nóg af sælgæti á meðan á stríðinu stóð. 

Bandarísku hermennirnir héldu þó ekki öllu sælgætinu út af fyrir sig á meðan þeir 

dvöldu hér á landi. Í frásögnum frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins má finna sögur af 

fólki sem fékk sælgæti frá hermönnum. Má þar lesa frásagnir af mikill gjafmildi 
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Mynd 8: Gunnar Heiðdal.(e.d.)Sælgætisgerðin Opal. Mynd í eigu Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur. 

hermannanna sem gáfu bæði börnum og fullorðnum sælgæti (Þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafnsins b), e.d.; Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins c), e.d.). 

Innflutningsbanninu aflétt 
Árið 1946 var Sælgætisgerðin Opal stofnuð og byrjaði fyrirtækið fljótlega að framleiða 

Opalpillurnar sem við þekkjum í dag. Árið síðar fór afkoma þjóðarbúsins að fara niður á 

við. Tekjur fólks drógust saman eftir að seinna stríði lauk og með dvínandi tekjum 

dvínaði sælgætisframleiðsla. Ríkisstjórnin setti á enn frekari innflutningshömlur, til þess 

að draga úr eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri, og í þetta skiptið var iðnaðinum ekki á 

nokkurn hátt hlíft við áhrifum þeirra. Eitt af því sem ríkisstjórnin takmarkaði innflutning 

á voru vélar. Það reyndist því litlum fyrirtækjum eins og Opal mjög erfitt að fá vélar og 

voru pillurnar því handsteyptar í mörg ár. Vélakostur var þó ekki eina vandamál 

fyrirtækisins en eftir stríðið var sykurskortur á heimsvísu. Fyrir stríð höfðu margar af 

stærstu sykurframleiðsluþjóðum heimsins dregið úr framleiðslu til þess að koma í veg 

fyrir offramboð á sykri. Ríkisstjórnin takmarkaði innflutning á sykri og fengu fyrirtæki 

ákveðinn sykurkvóta. Sælgætisverksmiðjurnar þurftu því stundum að loka vegna 

hráefnisskorts. Opal leysti þetta vandamál með því að kaupa tvö lítil fyrirtæki, 

lakkrísgerð og 

kexverksmiðju, sem 

áttu sykurkvóta og gátu 

þannig haldið sér á 

floti. Árið 1948 flutti 

Opal í nýtt og stærra 

húsnæði, bætti við 

framleiðsluna og hóf að 

framleiða brjóstsykur, 

súkkulaði og 

karamellur. Það var þó 

ekki fyrr en árið 1964 

sem Opal náði loksins 

að eignast vél til þess  
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Mynd 9: Olga Dagmar Nielsen. (1956) Páskar 1956. Sælgætisgerðin Nói, Barónsstíg 2 í Reykjavík. 
Mynd í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur. 

að steypa rautt og blátt Opal og pakka því inn (Eggert Þór Bernharðsson,1998, bls.200–

201; Deild IV á Iðnsýningunni, 1966; Skúli Skúlason 1945). 

Árið 1966 var haldin iðnsýning í tilefni dags matvælaiðnaðar. Á sýningunni 

sýndu tuttugu fyrirtæki framleiðslu sína og þar af voru níu sælgætisframleiðendur. Þetta 

voru fyrirtækin Móna, Freyja, Nói, Sirius, Efnablandan, Amor, Opal, Linda og 

Víkingur. Á sýningunni sýndu fyrirtækin meðal annars allskonar brjóstsykur, jólasveina 

úr súkkulaði, páskaegg úr súkkulaði og karamellur. Árið 1968 bættist sælgætisgerðin 

Góa síðan við flóru sælgætisframleiðenda á Íslandi (Deild IV á Iðnsýningunni, 1966; 

Góa , e.d.).  

Umhverfi sælgætisframleiðenda var frekar sérstakt hér á landi lengi framan af 

sökum þess að innflutningur á sælgæti var bannaður fram til ársins 1972. Íslendingar 

voru þó duglegir að taka með sér erlent sælgæti heim úr utanlandsferðum en fríhöfnin 

hóf sölu á erlendu sælgæti um 1960. Innflutningsbanninu var aflétt í lotum með 

sérstökum innflutningskvóta, eða „sælgætiskvóta“ eins og hann var kallaður, sem 

innflytjendur sóttu um. Árið 1980 var banninu síðan aflétt að fullu. Innlendir 

framleiðendur sögðust ekki vera hræddir við erlenda samkeppni og töldu að Íslendingar 

yrðu aðeins spenntir fyrir erlenda sælgætinu fyrst um sinn. Enn fremur töldu sumir að 
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erlent sælgæti væri ekki jafn spennandi ef það væri fengið á heiðarlegan hátt, frekar en í 

gegnum einhvern sem hafði smyglað því inn (SG, 1971; Anna Hildur 

Hildibrandsdóttir,1993). 

Meðal þess sælgætis sem var flutt inn var Mackintosh eða Quality Street eins og 

það heitir næstum alls staðar annars staðar á byggðu bóli. Óeiginlegur „innflutningur“ á 

Mackintoshi hafði hafist um 1950 þegar hægt var að sigla með Gullfossi til Skotlands. 

Þar gátu ferðamenn keypt dósir af konfektinu góða og tekið með heim. Þegar fríhöfnin 

hóf sölu á sælgæti var Mackintoshið eitt af þeim fjölmörgu sælgætistegundum sem hægt 

var að fá þar og seldist í miklu magni. Mackintoshið á sér sinn sérstaka stað hjá íslensku 

þjóðinni enn í dag og hafa vinsældir þess lítið dvínað (Anna Hildur Hildibrandsdóttir, 

1993). 

Þrátt fyrir sjálfsöryggi framleiðenda varð raunin sú að innflutningur á sælgæti 

hafði talsverð áhrif á innlenda framleiðslu og frá árinu 1980 fækkaði fyrirtækjum 

hérlendis. Árið 1968 átti innlend sælgætisframleiðsla 86,5% markaðshlutdeild en þegar 

innflutningsbanninu var aflétt og sælgætiskvótinn tók við fór sú tala lækkandi. Árið 

1980 hrapaði markaðhlutdeildin niður í 43,8% og hefur ekki enn jafnað sig(Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls.366). 

Nammidagur á nammibarnum 
Tannskemmdir voru mjög sjaldgæfar á Íslandi í eina tíð; voru reyndar óalgengar allt 

fram á 19. öld en þá byrjuðu Íslendingar að neyta sykurs. Eins og allir vita getur neysla 

sykurs og slæm tannhirða valdið tannskemmdum en reyndar var það ekki fyrr en eftir 

1950 að sannað var að sælgæti ætti þátt í tannskemmdum (Inga Bergmann Árnadóttir, 

2000). 

Tannskemmdir eru þó auðvitað flóknari en svo að bara það að borða eða borða 

ekki sælgæti ríði þar baggamun. Fólk var nefnilega ekki mikið að spá í það að þrífa í sér 

tennurnar. Í Bandaríkjunum var uppgötvað að flúor gat komið í veg fyrir tannskemmdir. 

Bandaríkjamenn hófu í framhaldinu að blanda flúor í drykkjarvatnið í mjög litlu magni 

og átti það að leysa tannpínuvandann. Flúor var einnig bætt í vörur eins og tannkrem og 

stuðlaði flúortannkremið að bættri tannheilsu Íslendinga (Kawash, 2013, bls.246–258; 

Inga Bergmann Árnadóttir, 2000 ). 
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Mynd 10: Andrea Arnarsdóttir.(2017) Nammibar. 

Það var misjafnt hvernig tekist var á við tannpínuvandann eftir löndum. Í 

Bandaríkjunum voru skilaboðin skýr; ekki borða nammi því þá færðu tannpínu. Í 

Svíþjóð var viðhorfið hins vegar annað því þeir ákváðu að hafa sérstakan nammidag á 

laugardögum. „Eins mikið nammi og þú vilt en bara einn dag“ auglýstu þeir og enn í 

dag er laugardagur nammidagur hjá Svíum. Þessi sænski siður hefur einnig fest sig í 

sessi hérlendis og hefur lengi verið venja að fá sér bland í poka á laugardögum 

(Kawash, 2013, bls.246–258). 

Elstu heimildir um bland í poka á Timarit.is eru frá árinu 1986. Veitingahúsið 

Pítan auglýsir sérstaka fjögurra daga hátíð þar sem öll börn fá bland í poka. Sama ár 

kemur einnig fyrst fyrir orðið nammidagur. Orðasambandið „bland í poka“ var mikið 

notað á níunda áratugnum og notkun þess eykst á þeim tíunda. Má sjá talsvert af 

auglýsingum frá þeim tíma frá sjoppum sem tilgreina sérstaklega að það sé í boði að 

kaupa bland í poka. Í Víkurfréttum frá árinu 1990 má meðal annars lesa kvörtun frá 

manni sem var ósáttur við að ekki væri selt bland í poka á Aðalstöðinni og Biðskýlinu í 

Njarðvík (Afgreiða ekki „bland í poka“,1990). 

Elstu heimildir um fyrirbærið nammibar eru frá árinu 1999 en þá auglýsa KÁ- 

verslanir nammibarinn; og það er meira að segja tilboð hjá þeim: 50% afsláttur. Þetta 

virðist þó stakt tilboð og ekki hægt að fullyrða neitt um hvort hafi verið afsláttur allar 
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helgar. Sama ár auglýsir Select í Smáranum stærsta blandbar á landinu. Þar með tók 

nammibarinn við af sjoppunum í sölu blands í poka og þykir núna sjálfsagður hlutur. 

Þann 19.október árið 2002 var nammilandið í Hagkaup í Smáralind opnað og auglýstur 

var 50% afsláttur í tilefni opnunarinnar. Nammilandið í Kringlunni hafði verið opið 

síðan í maí sama ár en ekki var auglýstur sérstakur afsláttur á þeirri opnun. Það er hins 

vegar ekki fyrr en 2004 sem afsláttur á nammibarnum á laugardögum virðist vera orðinn 

regla en ekki sérstakur viðburður(Danskir dagar í Nettó, 2004; Stórkostleg, 2002; 

Nammiland, 2002; Helgartilboðin,1999). 

Á tíunda áratugnum virðist það vera viðtekin venja að keypt sé bland í poka í 

sjoppu fyrir 100 krónur. Nú er hins vegar öldin önnur og sælgæti keypt fyrir talsvert 

hærri upphæðir enda engin leið að vita hvenær komið er nammi fyrir 100 kr í pokann á 

nammibörum nútímans. Fyrst um sinn var vigt við nammibarina þannig að hægt var að 

vigta nammipokana og sjá hvað komið var nammi fyrir mikinn pening í hann. Það var 

nokkuð maus að ná nákvæmlega 100 krónum en oft voru ein til tvær krónur yfir 100 

krónurnar látnar sleppa. Vigtina er sums staðar enn að finna en víðast hvar, eins og á 

nammibarnum í Krónunni, er enga að sjá lengur. (Einar Lövdahl Gunnlaugsson, 2011). 

Þegar sælgætið var afgreitt yfir borðið var það geymt í litlum dollum eða körfum 

í afgreiðsluborðinu og matskeiðar notaðar til þess að setja það í pokana. Afgreiðsla 

blands í poka tók langan tíma ef viðskiptavinurinn ætlaði að fá að velja sjálfur hvað fór í 

pokann. Það var því hægt að spara tíma við kaupin með því að láta afgreiðslufólkið 

velja sjálft í pokann en þá var auðvitað hætta á að fá nammi sem ekki þótti gott. 

Með tilkomu nammibaranna er orðið ótrúlega fljótlegt að kaupa sér sælgæti og 

þeir rúma töluvert meira magn af sælgæti heldur en afgreiðsluborðin gerðu. Þannig er 

hægt að bjóða viðskiptavininum meira úrval og hraðari þjónustu með nammibörum. 

Viðskiptavinurinn hefur einnig fengið meiri stjórn á því hvað fer í pokann hans þar sem 

hann skóflar sjálfur í hann og stjórnar þá ekki aðeins því hvað fer í pokann heldur einnig 

hversu mikið. 

Nammibarirnir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir þeirra eru tiltölulega 

litlir og bjóða takmarkað úrval sælgætis en aðrir eru mjög stórir og bjóða upp á tugi 

tegunda. Stóru barirnir ná yfir heilu ganga matvöruverslananna og að stíga inn á þá er 

eins og að hverfa inn í annan heim. Þar er sælgæti upp um alla veggi og þeir minna 
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meira á eitthvað úr skáldsögu eða ævintýri en eitthvað sem á heima í raunveruleikanum. 

Það er auðvelt að týna sér á svona stað. Græðgin tekur völdin og smátt og smátt fyllist 

nammipokinn þó einungis sé tekið örlítið af hverri tegund. 

Sælgætisneysla Íslendinga hefur aukist mikið á undanförnum áratugum og þykir 

mörgum nóg um. Árið 2011 var greint frá því að Íslendingar neyttu árlega um 6000 

tonna af sælgæti. Árið 2016 greindi Fréttablaðið frá því að sælgætisneysla á Íslandi 

væri um 18 kíló á mann. Þar var einnig greint frá því að ungt fólk neytti þess í meiri 

mæli heldur en þeir eldri (Elva Gísladóttir og Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2011; Kristjana 

Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi ekki búið við sama áróður og Bandaríkjamenn um 

heilsufarslegan ávinning sælgætisneyslu þá hefur hún engu að síður aukist hér jafnt og 

þétt á 20. öldinni. Meira að að segja á tímum efnahagsþrenginga hélt fólk áfram að 

kaupa sælgæti. Eftir því sem leið á öldina lærðu Íslendingar meira og meira um hættur 

óhóflegs sælgætisáts en þrátt fyrir það hefur neyslan ekki minnkað. Í næsta kafla verður 

fjallað um mögulegar ástæður óhóflegs sælgætisáts.  
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Hvers vegna borðum við allt þetta nammi? 
 

Fram á 19. öld einkenndist sælgætisneysla af því að vera einkaóhóf efnaðs fólks en þá 

byrjaði sælgætisverð að lækka. Eftir því sem sælgætið varð ódýrara og aðgengilegra 

gátu fleiri tekið þátt í óhófinu. Eftir iðnbyltinguna og vélvæðingu sælgætisiðnaðarins 

varð framleiðsla sælgætis mun auðveldari og því var það framleitt í magni sem ekki 

hafði þekkst áður. Þá þurftu framleiðendur að leita á ný mið til þess að koma út öllu 

sælgætinu. Almenningur hafði fyrir iðnbyltingu ekki haft efni á því að neyta sælgætis en 

nú var það svo ódýrt að flestir gátu leyft sér smá munúð. Til þess að fá almenning til 

þess að eyða peningunum sínum í sælgæti þurfti samt einhvern hvata (Kawash, 2013, 

bls.27–42; Richardson, 2008, bls.135–155 ). 

 Á 19. öld var hitaeiningin uppgötvuð sem hentug mælieining orku eða varma og 

var þá farið að nota hana sem mælieiningu fyrir orku fengna úr matvælum. 

Næringarfræði var þá mjög ung vísindagrein í hinum vestræna heimi og enn lítið vitað 

um orku og næringarefnin og sambandið þar á milli. Það er hins vegar mikið af 

hitaeiningum í sykri og því auglýstu sælgætisfyrirtækin að sælgæti væri frábær og 

næringarríkur orkugjafi. Nokkrir mótmæltu þessu, annars vegar vísindamenn sem 

vöruðu við því að sykur væri kannski ekki eins fullkomin fæða og framleiðendur 

fullyrtu að hann væri og hins vegar trúarleiðtogar kirkju sjöunda dags aðventista í 

Bandaríkjunum sem fullyrtu að sykurát ylli því að fólk stundaði sjálfsfróun. En það var 

ekki mikið mark tekið á vísindamönnunum sökum þess hversu lítið var vitað um öll 

önnur næringarefni sem við þurfum og vegna þess að þeir gátu ekki sannað það að 

önnur fæða væri nauðsynleg. Það var heldur ekki tekið mark á trúarleiðtogunum en það 

var af öðrum ástæðum (Kawash, 2013, bls.94–123).  

Sælgætis- og gosdrykkjafyrirtæki, ásamt smásölum, halda enn í dag áfram tengja 

framleiðslu sína myndrænt við heilbrigði í auglýsingum. Myndir af hamingjusömu, 

heilbrigðu og fallegu fólki á góðri stund eru tengdar við vöruna í huga neytandans. Í 

Bandaríkjunum virkaði vel að auglýsa sælgæti sem orkuríka fæðu á 19. öld og á 20. öld 

var það beinlínis auglýst sem hollustufæða og jókst sælgætisneysla upp úr öllu valdi þar 

eftir því sem leið á öldina. Íslendingar voru einnig hvattir til þess að neyta meiri sykurs 

á 19. öldinni og á 20. öld var hann orðinn reglulegur hluti af fæðu þeirra. Þessar 
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staðreyndir stuðluðu án efa að aukinni sælgætisneyslu Íslendinga á 20. öld (Kawash, 

2013, bls.94–123; Guðmundur Jónsson, 1998). 

Þessi aukna sykurneysla í vestrænum samfélögum hafði sínar afleiðingar. 

Lífsstílstengdir sjúkdómar, eins og hjartasjúkdómar og sykursýki, voru eitt sinn nánast 

óþekktir en í kringum 1960 hafði tilfellum hjartasjúkdóma t.a.m. fjölgað í 

Bandaríkjunum. Á Íslandi hafði tilfellum sykursýki einnig fjölgað á 20. öld en 

sjúkdómurinn hafði verið nánast óþekktur fram til ársins 1950 (O‘Connor, 2016; Leslie, 

2016; Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Þegar Eisenhower Bandaríkjaforseti fékk hjartaáfall, 23. september 1955, 

ákváðu Bandaríkjamenn að leita leiða til þess að koma í veg fyrir hjartasjúkdóma. Það 

var um það leyti sem sykuriðnaðurinn hóf að borga vísindamönnum fyrir að velja úr 

rannsóknum niðurstöður sem komu sér vel fyrir iðnaðinn. Einn þessara vísindamanna 

var Angel Keys en hann setti fram þá kenningu að það væri í raun neysla fitu sem ylli 

heilsufarsvandamálum. Með því að fá rannsóknir sínar birtar í virtum vísindatímaritum, 

og á sama tíma grafa undan trúverðugleika þeirra vísindamanna sem ekki voru sammála 

þeim, tókst Keys og sykuriðnaðinum að fela þátt sykurs í hjartasjúkdómum og öðrum 

lífstílstengdum sjúkdómum og skella skuldinni á fitu (O‘Connor, 2016; Leslie, 2016; 

Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Slíkar aðgerðir fyrirtækja tengdum sykuriðnaðinum hafa áhrif á hugmyndir 

okkar um næringu enn í dag. Þær grafa undan trúverðugleika næringarfræðinnar sem 

vísindagreinar og stýra þannig því hvað við teljum vera heilbrigðan lífsstíl (O‘Connor, 

2016; Leslie, 2016). 

Auglýsingar og fullyrðingar hagsmunaaðila eru ekki eini hvati neyslunnar; 

efnahagslegir hvatar eru líka fyrir hendi. Því ódýrara sem sælgæti hefur verið í gegnum 

tíðina þeim mun fleiri neyta þess. Lögmál framboðs og eftirspurnar er alveg jafn virkt 

þegar kemur að sælgætisneyslu og flestri annarri neyslu. Því ódýrara sem eitthvað er 

þess meira neytum við af því. Eftir því sem leið á 20. öldina jókst framboð á sælgæti 

hérlendis. Þegar innflutningur á sælgæti var gefinn frjáls árið 1980 jókst hann langt 

umfram væntingar og neyslan fylgdi. Framboðið óx og neyslan að sama skapi ( Mankiw 

& Taylor, 2014, bls.41–71; Ragnar Arnalds, 1980; Magnús R. Gíslason, e.d.). 
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Mynd 11: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Nammipoki, 
600g. 

Árið 2012 var sælgætisneyslan á Íslandi orðin um 6000 tonn á ári, um 2000 

tonnum meira en árið 1997. Eitt af því sem breyttist milli áranna 1997 og 2012 hvað 

varðar sælgætisneysluna var hvernig það var keypt. Fyrir aldamótin 2000 var sælgæti 

selt yfir borðið, skammtað af afgreiðslufólki fyrir fyrirfram ákveðna upphæð. Eftir 

aldamótin tóku nammibarirnir við með 

sínar stóru skóflur og poka og óhóflega 

úrval. Stuttu eftir aldamótin bættist einnig 

við sérstök laugardagstilboð um 50% 

afslátt á blandi í poka á þessum sömu 

börum. Stærð pokanna og úrval 

sælgætisins getur gert það að verkum að 

erfiðara er að fylgjast með því hversu 

mikið er komið í pokann og allt í einu er 

það e.t.v. alltof mikið (Elva Gísladóttir og 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2011). 

Nammibarirnir eru fljótleg og 

auðveld leið fyrir neytandann. Það þarf 

ekki að fara sér ferð úr í sjoppu til þess að kaupa sælgætið, hægt að gera það í leiðinni 

þegar verslað er í matinn. Það þarf heldur ekki að bíða eftir afgreiðslu við nammibarinn 

því þar er sjálfsafgreiðsla. Viðskiptavinurinn gengur inn á barinn, nær sér í poka, skóflar 

því sem hann langar í ofan í hann og heldur svo áfram að versla í búðinni eða fer beint á 

kassann að borga. Skóflurnar eru stórar svo það er auðvelt að ná (miklu) sælgæti upp úr 

boxinu og ofan í pokann. Þetta er eins auðvelt og það getur orðið. 

En nammibarinn er ekki eini staðurinn þar sem fljótlegt er að ná sér í sælgæti. 

Nammi er einnig oft staðsett við afgreiðslukassa matvöruverslana þannig að 

viðskiptavinurinn geti gripið í það þegar hann hefur lokið við að versla og finnur 

skyndilega þörf fyrir smá sælgæti þrátt fyrir að það sé kannski alls ekki nammidagur. 

Við afgreiðslukassana eru oft geymd súkkulaðistykki eða litlir pokar með sælgæti. Ekki 

mikið magn heldur bara rétt nóg til þess að freista viðskiptavinarins og kveikja hjá 

honum sælgætislöngunina. 
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Verð þessara vara virðist hafa áhrif á neyslu þeirra en eina árið í langan tíma sem 

sykurneysla hefur minnkað á Íslandi var árið 2014. Það ár var líka eina heila árið þar 

sem lagður var á sérstakur sykurskattur. Það er því líklegt að hægt væri að draga úr 

sykurneyslu með því að setja sykurskatt á aftur (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og 

Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Hérlendis er frekar rannsökuð sykurneysla en sælgætisneysla. Sælgæti sett undir 

sama hatt og gosdrykkir, kex og önnur sykurrík fæða. Þannig er lítið hægt að segja um 

skaðsemi sælgætis eins og sér heldur einungis hversu mikils er neytt af því. Neyslan er, 

eins og áður hefur komið fram, að meðaltali um18 kg á hvern Íslending á ári. Það eru 

um 350g á viku. Þar að auki neyta Íslendingar mests sykurs af Norðurlandaþjóðunum en 

meðaltalsneysla Íslendinga er um 45 – 48 kg á ári en til samanburðar er neysla 

Norðmanna um 28- 30 kg á ári (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 

2016). 

Hvað er það samt við sælgæti sem fólk fær ekki nóg af?  
Það er þekkt að sykurát veldur því að heilinn sendir frá sér taugaboðefni sem valda 

sælutilfinningu þegar hans er neytt. Það getur því verið mjög ánægjulegt að fá sér smá 

nammi til þess að láta sér líða vel. Það er hugsanlega skýringin á því að mörgum þykir 

sælgæti nauðsynlegt á kósýkvöldum þar sem ætlunin er að hafa það gott og láta sér líða 

vel. Þess utan hafa mennirnir verið sjúkir í allt sem er sætt frá því við bjuggum í hellum 

og vorum veiðimenn og safnarar (Richardson, 2008, bls.41–58). 

Vegna þessa viðbragðs heilans sem áður er lýst er sælgæti og sykri er gjarnan 

líkt við við fíkniefni og í nokkrum rannsóknum hafa fundist merki um það að sykur geti 

mögulega verið ávanabindandi. Þessi samanburður er þó umdeildur sökum þess að 

sælutilfinningaviðbragð heilans er gert til þess að hvetja okkur til þess að leita uppi 

fæðu og er ekki nærri því jafn öflugt og viðbragð heilans við fíkniefnum. Í raun veldur 

hvaða fæða sem er sömu áhrifum sem og aðrar athafnir eins og t.d. hreyfing (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2005; Avena, Rada og Hoebel, 2008, bls.20–39). 

Sælgæti er mjög þægileg matvara að krækja í þegar svengdin segir til sín. Það 

þarf ekki að elda það, það geymist lengi og er mjög seðjandi. Það er oft staðsett við 

kassa í verslunum eða á bensínstöðvum þar sem erfitt er að koma ekki auga á það og því 

auðvelt að grípa það í leiðinni þegar verslað er í matinn eða fyllt er á bílinn. 
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Ástæða þess að við neytum svo mikils sælgætis sem raun ber vitni er líklega 

margþætt blanda af líffræðilegum, efnahagslegum og menningarlegum hvötum. Í 

gegnum klóka markaðssetningu af hálfu sælgætisframleiðenda hefur sælgæti ekki 

einungis verið tengt við allar stærstu hátíðir ársins heldur einnig sérstaklega við góðar 

stundir og almenna vellíðan. Neytendur eru síðan hvattir til þess að kaupa enn meira 

með afsláttum og tilboðum. Á meðan reyna hagsmunaaðilar að breiða yfir tjónið sem 

þeir valda með lærðum rannsóknum sem skila auðvitað einungis þeim niðurstöðum sem 

henta framleiðendunum best. 

Núna vitum við þó um skaðsemi sælgætisneyslu. Sælgæti hefur verið afhjúpað 

sem óhollt og allir vita það þótt iðnaðurinn reyni enn þá að varpa fram heilbrigðri mynd 

sælgætisneytenda. Almenningur ætti að vita að hverju hann gengur þegar sælgæti er 

anars vegar og hvaða afleiðingar óhófleg neysla þess hefur í för með sér. Hins vegar 

getur verið erfitt að berjast á móti aðdráttarafli sælgætisins, því það er svo fljótlegt, 

seðjandi, gott á bragðið og vel markaðssett. Það er því ekki skrýtið að margir finni fyrir 

togstreitu þegar kemur að sælgæti.  
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Söfnun heimilda 
 

Til þess að rannsaka alþjóðlega sögu sælgætis var að miklu leyti stuðst við ritin Sweets: 

A History of Candy eftir Tim Richardson og Candy: a Century of Panic and Pleasure 

eftir Samiru Kawash. Í bókinni Sweets fer Tim Richardson yfir sögu sælgætis frá 

upphafi hennar Indlandi árið 500 fyrir krist og til Evrópu nútímans. Richardson fjallar 

að auki um mismunandi sælgætismenningu mismunandi landsvæða og þjóða. Samira 

Kawash fjallar um sögu sælgætis í Bandaríkjunum frá iðnbyltingu til nútímans. Hún 

fjallar um mýtur og rannsóknir tengdar sælgæti og viðhorfsbreytingar tengdar þeim. Það 

góða og það slæma. Einnig var notast við bókina Sweet Tooth: The Bittersweet History 

of Candy eftir Kate Hopkins. Hopkins fer með lesandann í ferðalag um Evrópu í bókinni 

Sweet tooth þar sem hún fjallar um sögu sælgætis í Evrópu með áherslu á sögu 

mismunandi tegunda þess og tengingu þeirra við borgir Evrópu. 

Það hefur ekki verið mikið skrifað um sögu sælgætis á Íslandi. Helst má finna 

umfjöllun um sælgæti í bókum sem fjalla um Reykjavík eða stríðsárin og þá er nánast 

alltaf verið að fjalla um sælgætisframleiðslufyrirtækin frekar en sælgætið sjálft. Í 

bókaröðinni Saga Reykjavíkur sem gefin var út af Iðunni á tíunda áratug síðustu aldar 

fjalla sagnfræðingarnir Guðjón Friðriksson og Eggert Þór Bernharðsson meðal annars 

um sælgætisfyrirtækin í Reykjavík og ýmis vandamál sem þau þurftu að eiga við tengd 

efnahagi og innflutningi. Bókaröðin er alls sex bindi en einungis var notast við þrjú 

þeirra í greinargerðinni; það voru Saga Reykjavíkur :Bærinn vaknar 1870–1940, fyrri og 

seinni hluti (1991 og 1994) eftir Guðjón Friðriksson og Saga Reykjavíkur :Borgin 

1940–1990, fyrri hluti (1998) eftir Eggert Þór Bernharðsson.  

Í bókinni Kreppuárin á Íslandi segir Kjartan Jónsson (1986) frá kreppunni og 

þar minnist hann á það hvernig sælgætisframleiðendum vegnaði á fjórða áratug síðustu 

aldar. Til þess að rannsaka sögu sælgætis á Íslandi fyrir 20. öldina voru einnig skoðaðar 

ritgerðir Þórbergs Þórðarsonar (1935- 1939) og Sighvats Bjarnarsonar (1983) um 

lifnaðarhætti og verslunarlíf í Reykjavík á seinni hluta 19. aldar. Einnig var stuðst við 

bók Helga Skúla Kjartanssonar (2002) Ísland á 20. öld til þess að fræðast um 

samfélagsbreytingar sem urðu á Íslandi við aldarmótin 1900 en Helgi Skúli fjallar 

meðal annars um breytingar á verslunarmynstri þjóðarinnar. Hagskinna, sem er safn 

sögulegra tölugagna Hagstofu Íslands, var einnig notuð til þess að skoða tölfræðilegar 
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upplýsingar tengdar sælgætisiðnaðinum hérlendis. Ritstjórar Hagskinnu eru Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon. 

Gagnagrunnurinn Timarit.is var einnig mikilvægur í upplýsingaleit um tilvist 

sælgætis á Íslandi. Í grunninum má finna auglýsingar og greinar um sælgæti og út frá 

þeim er hægt að ákvarða gróflega hvenær tiltekið sælgæti var fáanlegt á hér á landi. Þar 

má að auki finna litlar greinar sem lýsa viðhorfi fólks til sælgætis. Auk þessa má nota 

Timarit.is til þess að skoða hvenær orð eða hugtök um sælgæti eru tekin í notkun í 

íslensku máli og hversu mikið þau eru notuð. 

Aðrar mikilvægar vefheimildir voru frásagnir frá Þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafnsins í Sarpinum, sem er gagnagrunnur margra helstu safna Íslands, en þar 

hafa verið skráðar frásagnir fólks og út frá sumum þeirra er mögulegt að finna út 

hvenær og hvers vegna fólk hér á landi neytti sælgætis og hvernig sælgæti það borðaði. 

Að síðustu voru greinar á fréttamiðlum nauðsynlegur hluti rannsóknarinnar. Á 

vefmiðlum eins og Vísir.is og Mbl.is getur að líta fréttaflutning um neysluvenjur og 

neyslu Íslendinga en að auki var notast við erlenda fréttamiðla, þá sérstaklega The 

Guardian og The New York Times, en þar má finna upplýsingar um ýmislegt tengt 

hagsmunagæslu og rannsóknum á sykri og sælgæti. 
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Miðlunarleiðin 
Frá upphafi verkefnisins var ákveðið að niðurstöður þess skyldu settar fram í formi 

sýningar, en hvernig sýningar? 

Þegar höfundur las sér til um sögu sælgætis var þrennt sem vakti einkum áhuga 

og stóð upp úr. Í fyrsta lagi var það saga sælgætis sem munaðar og samband þess við 

breska aðalinn og Túdorana. Í öðru lagi viðsnúningur sælgætis frá því að vera handgerð 

lúxusvara, einungis á færi þeirra ríkustu, yfir í það að vera ódýr fjöldaframleiddur 

skyndibiti. Það þriðja sem vakti áhuga var það óheyrilega magn sem Íslendingar neyta 

af sælgæti árlega en samkvæmt tölum sem blaðamenn Vísis fengu frá embætti 

landlæknis nemur neysla Íslendinga á sælgæti að meðaltali um 18 kílóum á mann á ári. 

Þessir þrír framangreindir þættir liggja til grundvallar sýningunni (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

Sýningin var innsetning og var sett upp á milligangi í Háskóla Íslands sem tengir 

Háskólatorg og Gimli. Á ganginum var sett upp hlaðborð með 18 kg af sælgæti og 

gestum og gangandi var boðið að skoða og neyta þess. Innsetningin var hugsuð sem 

einskonar nútímavædd útgáfa á túdorhlaðborði. 

Sýningar eru ein algengasta leiðin til þess að miðla list eða menningu til 

almennings. Þær eru sérstakar að því leyti að þær eru miðill en miðla oft með öðrum 

miðlum, svo sem texta eða myndefni, til fólks. Sýningin er ríkjandi miðlunarform 

myndlistar í dag en er að auki mikið notuð til þess að miðla öðrum sviðum menningar 

(O‘Neill, 2012, bls.90–91). 

Í bókinni grunnatriði safnastarfs fjalla Timothy Ambrose og Crispin Paine 

(1998) um sex meginflokka sýninga. Þessir flokkar eru eftirfarandi: 

Vekjandi sýning. Sýning þar sem munir eru valdir út frá fagurfræði eða fegurð í 

þeim tilgangi að veita áhorfandanum innblástur eða vekja hann til umhugsunar. 

Frásagnarsýning. Sýning þar markmiðið er að segja sögu eða kenna eitthvað. 

Endurgerðarsýning. Þegar höfundur sýningar endurgerir svið eða umhverfi, 

annað hvort raunverulegt eða ímyndað, í sýningarrýminu eða utandyra. 

Sýnigeymslur. Þegar safn sýnir marga eða alla safngripi sína eða opnar geymslur 

sínar fyrir almenningi. 
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Uppgötvunarsýningar. Sýningar sem eru settar upp þannig að heildarskipulag 

sýningarinnar er lítið eða ekki neitt. Gestir eru frekar hvattir til þess að uppgötva 

muni sýningarinnar á sinn eigin hátt (Ambrose og Paine, 1998 bls.102–103). 

Ef mið er tekið af flokkunarkerfi Ambrose og Paine er sýningin Ofgnótt 

vekjandi sýning þar sem ætlunin er að vekja áhorfandann til umhugsunar frekar en að 

fræða hann. Sýningin getur ekki talist endurgerðarsýning þar sem ekki er um eiginlega 

sviðsetningu að ræða heldur frekar skírskotun eða samanburð. Það mælir einnig á móti 

því að skilgreina sýninguna sem endurgerð að hlaðborðið er sett upp í almenningsrými 

með fjöldaframleiddu sælgæti og er því í raun í algerri andstöðu við hlaðborð aðalsins 

til forna þar sem allt var handgert, hver biti einstakur og einungis nánustu vinum var 

boðið. 

Hönnun sýningar í tengslum við rýmið sem hún er sett upp í er mikilvæg. Í bók 

sinni The Curating of Culture and the Culture of Curating fjallar Paul O‘Neill (2012) 

um hönnun sýninga í tengslum við hugmyndir Susan Stewart um landslagið. Segir hann 

frá því hvernig ekki sé hægt að hafa áhrif á nema hluta þess landslags sem við sjáum. 

Hann fjallar um landslagið sem bakgrunn, miðju og forgrunn og segir að hægt sé að 

hugsa sýningar á svipaðan hátt. Hann skilgreinir sýningarrýmið sem bakgrunninn; það 

umkringir áhorfendur sem ferðast um það án þess að ætlast sé til þess að áhorfendur 

bregðist mikið við rýminu. Miðgrunninn kallar hann svæðið sem áhorfendur hreyfast 

um og eiga að hluta til að bregðast við án þess að eiga beint að horfa á. Undir þetta 

flokkar hann lýsingu, húsgögn og hér um bil allt sem er í rýminu nema sýningargripina. 

Forgrunnurinn eru sýningargripirnir sjálfir. Það sem áhorfandinn kemur til þess að 

skoða. Verkin eða hlutirnir sem sýningin miðlar. Með forgrunni telst einnig 

sýningartexti og annað sem áhorfandanum er ætlað að sjá, heyra eða lesa (O‘Neill, 

2012, bls.91–96). 

Bakgrunnur sýningarinnar Ofgnótt er milligangur í Háskóla Íslands. Rýminu er 

ekki hægt að breyta á nokkurn hátt þar sem það tilheyrir skólanum og er ekki hugsað 

sérstaklega til sýningarhalds. Rýmið hefur mikil áhrif á merkingu innsetningarinnar og 

ýtir enn frekar undir þann viðsnúning á aðgengi að sælgæti sem hún fjallar um þar sem 

það er almenningsrými og opið öllum sem vilja. 
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Það hefði vel verið hægt að setja sýninguna upp í galleríi eða öðru sýningarrými 

en þá hefði hún orðið allt önnur sýning. Í almenningsrými eru allir velkomnir og margir 

sem sjá sýninguna en e.t.v. fáir sem koma þangað sérstaklega til þess að sjá hana. Í 

galleríi koma flestir áhorfendur hins vegar til þess að sjá sýningu og andrúmsloftið er 

frekar stíft og þögult. Það er ákveðinn hátíðarbragur yfir því. Almenningsrými hentaði 

þessari sýningu betur vegna þess að andrúmsloftið er frjálsara í almenningsrými og 

sýningin nógu nýmóðins og óhefðbundin til þess að vekja athygli í rými þar sem allir 

eru uppteknir við eitthvað annað en það að skoða sýningar. 

Sökum þess að rýmið er almenningsrými sem þjónar ákveðnum tilgangi sem 

húsnæði er lítið hægt að hafa áhrif á þá þætti sem skipa miðgrunn sýningarinnar. Þar að 

auki skiptir miklu máli hvernig innsetningin er staðsett í rýminu. Hún má ekki vera út í 

horni því þá er hætta á að áhorfendur taki ekki eftir henni en innsetningin má heldur 

ekki vera í vegi fyrir fólki sem er að reyna að komast leiðar sinnar í rýminu.  

Forgrunnur sýningarinnar er innsetningin sjálf. Hún samanstóð af tveimur 

borðum, borðdúk, tertubökkum og 18 kg af sælgæti. Borðin voru dúkuð og var raðað 

hvoru við enda hins þannig að þau mynduðu langborð. Á langborðinu var síðan18 kg af 

sælgæti raðað snyrtilega á bakka. 
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Tafla 1: Framkvæmdaráætlun fyrir sýninguna Ofgnótt 

Framkvæmd 

Vinnsla verkefnisins hófst í maí 2017 þegar hugmyndin var kynnt fyrir leiðbeinanda. 

Að því búnu hófst rannsóknin. Fyrst var saga sælgætis hérlendis á fyrri hluta 20. aldar 

rannsökuð. Ýmis rit um líf á Íslandi og í Reykjavík á fyrri hluta 20. aldar voru nýtt í 

rannsóknina sem og tímaritsgreinar af vefnum timarit.is. 

 Í júní hófst rannsókn á sögu sælgætis á heimsvísu. Þar komu margar gagnlegar 

upplýsingar fram í dagsljósið, sérstaklega hvað varðar uppruna og almenna neyslu 

sælgætis fyrr á tímum. Rannsóknin á sögu sælgætis og þær upplýsingar sem hún leiddi í 

ljós um sögu óhófs og vellystinga mótaði lokahugmyndina að sýningunni. Í júli hófst 

hugmyndavinna samhliða frekari rannsóknum. Nokkrar mismunandi hugmyndir 

kviknuðu og voru skoðaðar en um verslunarmannahelgina fæddist hugmyndin að 

sýningunni sem hefur nú fengið titilinn Ofgnótt. 

 Ágúst og septembermánuðir fóru í frekari rannsóknir og vinnslu fyrir 

uppsetningu sýningarinnar. Það sem þurfti meðal annars að gera var að finna rými fyrir 

sýninguna og ákveða dagsetningu opnunar og tímabilið sem hún átti að vara. Einnig 

þurfti að ákveða hvernig best væri að útvega sælgætið og annað sem til þyrfti. Í lok 

september hafði sýningarrými verið fundið og það verið ákveðið að sýningin skyldi fara 

upp 30. nóvember og yrði staðsett í Háskóla Íslands, á ganginum á milli Háskólatorgs 

og Gimlis. Haft var samband við Önnu Birnu Halldórsdóttur þjónustustjóra í 

Háskólanum og veitti hún leyfi til notkunar rýmisins. 

 Í október var sælgætið keypt. Sælgætið var keypt frá sælgætisgerðinni Góu og 

heildversluninni Costco. Að auki var hluti af sælgætinu keyptur af góðgerðasamtökum 

sem voru að safna peningum til styrktar langveikum börnum. Sælgætið var fyrst og 

fremst valið vegna útlits þess. Valið var sælgæti sem er litríkt og endurspeglaði þá 

sköpunargleði sem einkennir útlit sælgætis. Að auki var sægætið valið með það fyrir 
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augum að það gæfi sýningunni léttara andrúmsloft en hætt var á því að hún yrði of 

alvarleg. Íslenskt sælgæti var ekki valið sérstaklega fram yfir erlent heldur var útlitið 

fyrst og fremst látið ráða. Benda má einnig á að erlent sælgæti er vel sýnilegt á 

nammibörum hérlendis og því átti það ekki síður heima á sýningunni en innlenda 

framleiðslan. 

Ástæða þess að greitt var fyrir sælgætið frekar en að leitast eftir því að fá það 

gefið var sú að sýningin mátti ekki verða einhverskonar auglýsing fyrir ákveðinn 

sælgætisframleiðanda. Sýningin átti að standa sjálfstæð og var því hvergi í sýningarskrá 

eða í kynningu viðburðarins minnst á hvaðan sælgætið kæmi. 

Borðbúnaður fékkst ýmist lánaður eða gefins. Notaðir voru flatir einnota 

kökubakkar og diskar. Þessir bakkar urðu fyrir valinu vegna þess hversu auðvelt það er 

að raða sælgæti á sléttan flöt ásamt því hversu stórir þeir eru. Þannig var hægt að koma 

miklu magni af sælgæti fyrir. Borðin voru fengin að láni hjá Háskóla Íslands; tvö borð, 

hvert um sig 1,4 m x 0,6m. Samanlagt mynduðu þau því 2,80 m langborð. Dúkur var 

fenginn að láni hjá mömmu en hann varð fyrir valinu vegna þess að hann var 

snyrtilegur, úr fallegu efni og var þar að auki nægilega stór til þess að ná yfir allt borðið. 

Dúkurinn er kremaður með blómamynstri en mér þótti það passa vel við vegna þess að 

hann leit út fyrir að vera ekki mjög ódýr. 

Sýningarskráin var unnin í nóvember, aðeins á eftir áætlun. Listamaðurinn 

Auður Lóa Guðnadóttir var fengin til þess að hanna sýningarskrána. Sjálf skrifaði ég 

textann í hana en Starkaður Sigurðarson sá um prófarkarlestur auk þess sem hann litaði 

hluta sýningarskránna. Skráin var gerð í formi bæklings og er eitt A4 blað brotið í 

þrennt. Á annarri hliðinni er textinn um sýninguna ásamt opnunartíma, heimildum og 

örlítilli myndskreytingu en á hinni hliðinni eru þrjár myndir af andlitum búnum til úr 

sælgæti. Hver sýningarskrá var lituð sérstaklega af Auði Lóu og Starkaði og var því 

hvert eintak hennar einstakt. 

Við hönnun sýningarskrárinnar voru Auði Lóu gefnar nokkuð frjálsar hendur en 

hún ráðfærði sig þó töluvert við mig og leitaði samþykkis fyrir hönnuninni. Í upphafi 

var gengið út frá því að sýningarskráin endurspeglaði mannlega þáttinn á einhvern hátt, 

t. d. með því að teikna mynd af manneskju sem væri búin til úr sælgæti. Sú hugmyndin 

þróaðist síðan yfir það sem getur að líta í lokaútgáfunni, þ.e. þrjú andlit sem mynduð 
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Mynd 12: Andrea Arnarsdóttir.(2017) Skissa af hlaðborði. 

eru úr sælgæti (sjá viðauka A). Sýningarskrárnar voru prentaðar og brotnar saman á 

prentverkstæðinu í Listaháskóla Íslands.  

 

Uppsetning sýningarinnar 
Þegar kom að uppsetningu sýningarinnar voru margar leiðir sem hægt var að fara hvað 

varðar framsetningu sælgætisins. Mér fannst þó mikilvægt að sýningin væri falleg og 

snyrtileg og að hún sýndi eitthvað meira en hrúgur af sælgæti. Hrúgur gæfu í skyn 

ákveðna leti fannst mér, eins og ég nennti ekki að hafa fyrir því að hafa þetta snyrtilegt 

eða fallegt, þó á sama tíma gætu þær auðvitað táknað óhóf. Markmiðið var að 

áhorfandinn upplifði að sýningin byði upp á eitthvað að horfa á og jafnvel að það 

myndast togstreita hjá honum milli þess að vilja borða sælgætið annars vegar og hins 

vegar að vilja ekki skemma uppröðunina. Ég vissi þó að það væru alltaf einhverjir sem 

myndu ekki finna fyrir slíkri togstreitu og myndu bara vaða beint í sælgætið og ég 

treysti því að þeir hinir sömu myndu þá leiða nammiátið. 

 Nokkrar tilraunir voru gerðar með uppröðun sælgætisins á borðið og meðal þess 

sem var skoðað var að raða því upp í form manneskju. Það kom ekki út eins og til var 

ætlast og var „manneskjan“ löng og frekar klunnaleg í útliti svo ákveðið var að raða 

sælgætinu frekar upp á bakka á snyrtilegan og frumlegan hátt eins og ætlunin hafði 

verið í upphafi. 

 Við uppröðun sælgætisins var það fyrst og fremst lögun þess sem varð 

innblásturinn. Mikið af sælgætinu, aðallega hlaupið, minnti mig á krónublöð blóma og 

var því innblástur að uppröðunum hlaupsins sóttur í skrautblóm. Hvað lakkrískonfektið 
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Mynd 13: Andrea Arnarsdóttir (2017) Myndir af uppröðun sælgætis á bakkana. 

áhrærir var horft sérstaklega til þess hversu auðvelt er að byggja úr marsípanbitunum. 

Þegar Elísabet fyrsta hélt sín sælgætishlaðborð var sælgætið oft mótað í hluti eða jafnvel 

borðbúnað. Til þess að líkja eftir því var lakkrísbitunum raðað saman og látnir mynda 

einskonar turn eða skál sem síðan var fyllt með svörtu bitunum. Umhverfis var síðan 

sáldrað salmiaklakkrísbitum. 

 Hver bakki hafði sitt eigið útlit og var unninn óháð hinum bökkunum. Bakkarnir 

áttu þannig ekki endilega að vera í stíl heldur hafði hver þeirra sína eigin litapallettu og 

sitt eigið þema. Mismiklu sælgæti var raðað á bakkana, á sumum bökkunum voru allt að 

8 kg og á öðrum var töluvert minna eða um 2 kg. 

 

Nokkrar tilraunir voru gerðar með það hvernig bökkunum skyldi raðað á borðið 

þannig að þeir kæmust allir fyrir og litu vel út. Upphaflega var ætlunin að hafa 

lakkrísbakkann í miðjunni en við nánari umhugsun var ákveðið að hafa hann annars 

staðar. Það virkaði svo augljóst að hafa bakkann með háa sívalningnum í miðjunni 

þannig að hann var látinn víkja og í staðinn var bakkinn með mesta sælgætinu settur 

þar. Upphaflega áttu líka tveir minni bakkarnir að vera hlið við hlið en um leið og 

prófað var að raða þeim hvorum við hliðina á öðrum leit það ekki vel út. Því varð úr að 

þrír stærri bakkarnir voru í miðjunni og minni bakkarnir á endunum. Reynt var að raða 

bökkunum þannig að sælgætið virkaði ekki of einhæft. Þess vegna voru til dæmis 

lakkrísbakkinn og súkkulaðibakkinn ekki settir hlið við hlið því þá hefðu verið of 

margir bakkar af hlaupi í röð. Bakkarnir á borðinu voru alls fimm, þrír með hlaupi, einn 

með súkkulaði og einn með lakkrís. Gerðar voru tilraunir með að hafa fleiri bakka en 

þeir komust ekki fyrir á borðinu svo ákveðið var að hafa frekar færri bakka og meira af 

sælgæti á hverjum um sig. 
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Mynd 15: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Skissa af hlaðborði og staðsetningu. 

Mynd 14: Andrea Arnarsdóttir. (2017). Skissa af hlaðborði og staðsetningu. 

Staðsetning 

Sýningin var staðsett á neðri hæð Háskólatorgs. Upphaflega átti hún að vera staðsett 

beint fyrir framan innganginn að Ingjaldsstofu (sjá mynd). 

Nauðsynlegt reyndist hins vegar að færa hana til vegna annarrar sýningar sem var opnuð 

sama dag. Sýningin var því færð á ganginn vinstra megin við Ingjaldsstofu, beint á móti 

stiganum sem liggur upp á torgið. Sá staður hafði marga kosti fram yfir hitt svæðið. 

Hann er bjartari og betur lýstur og þar að auki eru veggirnir þar hvítir en ekki bláir sem 

gerir það að verkum að rýmið virkar töluvert bjartara. Helsti gallinn var sá hversu 

þröngt er á ganginum. Á upphaflega staðnum var meira pláss og þar var möguleiki að 

gefa verkinu meira rými. Áhorfendur hefðu einnig fengið meira pláss til þess að skoða 

verkið og getað gefið sér meiri tíma til þess án þess að fá það á tilfinninguna að þeir 

væru fyrir öðrum. Þrengslin voru þó ekki alslæm því þau gerðu það að verkum að erfitt 

var að ganga fram hjá sýningunni án þess að taka eftir henni. 

Kynningarmál 
Ofgnótt var fyrst og fremst kynnt með viðburði á facebook sem sendur var á vini og 

vandamenn. Viðburðurinn var einnig opinber þannig að hver sem vildi gat fengið 
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Tafla 2: Kostnaðaráætlun fyrir sýninguna Ofgnótt. 

upplýsingar um sýninguna með því að lesa um viðburðinn. Einnig var skrifuð 

fréttatilkynning og hún send á alla helstu fjölmiðla landsins. Fréttatilkynningin skilaði 

sér í viðtali í Fréttablaðinu þar sem sagt var frá sýningunni (sjá viðauka B). Þá var 

sýningin einnig kynnt á vef Háskólans (sjá viðauka C). 

Kostnaður 

Við upphaf verkefnisins var unnin gróf kostnaðaráætlun. Hún átti þó eftir að breytast 

eftir því sem leið á framkvæmdina. 

Sælgætið sjálft var stærsti og dýrasti liðurinn í kostnaðaráætluninni en þó ekki svo dýr 

að það þyrfti að fara fram yfir áætlun þegar kom að kaupunum. Áætlaðar voru 25.000 kr 

sem var mjög nærri lagi en sælgætið kostaði 25,366 kr þegar upp var staðið. 

 Leiga á bókum í millisafnaláni hjá Þjóðarbókhlöðunni fyrir rannsókina var hinn 

stóri kostnaðarliðurinn. Samtals voru þrjár bækur leigðar tvisvar sinnum en leiguverðið 

er misjafnt eftir því hvaðan bókin er fengin. Ein bókin fékkst leigð frá bókasafni í 

Noregi og kostaði 1200 kr að fá hana leigða. Hinar tvær komu frá söfnum utan 

Norðurlandanna og kostuðu því 1800 kr hvor. Það er 50% afsláttur fyrir háskólanema í 

Þjóðarbókhlöðunni. Samtals var því kostnaður vegna rannsóknarinnar 9600 kr. 

 Hönnuðinum sem hannaði sýningarskrána voru boðnar 15.000 kr laun fyrir 

vinnu sína. Hún hafnaði þeim launum og vildi frekar fá borgað í fjórum litlum 

bragðarefum. Samkvæmt grein Nútímans um hækkun á verði bragðarefa kosta litlir 

bragðarefir á bilinu 850 – 1100 kr. Sá kostnaður var því samtals um 4400 kr. Prentunin 
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fékkst ókeypis á prentverkstæði Listaháskóla Íslands en fyrir pappírinn voru greiddar 

um 1300 kr (Lára Halla Sigurðardóttir, 2017). 

 Bæði sælgætið og rannsóknin var fjármagnað með eigin fé. Allt annað, svo sem 

borðin, borðbúnaður og dúkur fékkst lánað eða gefið og fellur það því undir liðinn 

styrkur á fjármagnsáætlun. 
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Mynd 15: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Fyrir opnun sýningarinnar Ofgnótt. 

Framvinda sýningarinnar 
Sýningin opnaði þann 30. nóvember klukkan 16:00. Mætingin var ágæt og tóku gestir 

vel í sýninguna. Svona leit hlaðborðið út fyrir opnunina: 
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Mynd 16: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Fyrir opnun sýningarinnar Ofgnótt. 

Mynd 17: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Fyrir opnun sýningarinnar Ofgnótt. 
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Mynd 19: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Eftir klukkutíma var sælgætið byrjað að hverfa. 

Mynd 18: Andrea Arnarsdóttir. (2017). Eftir klukkutíma var sælgætið byrjað að hverfa. 

Klukkutíma eftir opnun var sælgætið strax byrjað að hverfa.  

Viðtökur voru góðar, jafnvel of góðar. Áhorfendur töluðu um hvað allt væri fallegt og 

vel úti látið og sögðu að það væri næstum því synd að eyðileggja þetta með því að fá sér 

af hlaðborðinu. Þrátt fyrir yfirlýsingar gesta var sælgætið þó fljótt að hverfa. 
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Mynd 20: Andrea Arnarsdóttir. (2017) Eftir sólarhring var ekkert eftir nema 
nokkrir lakkrísbitar. 

 Áhorfendur sýndu stillingu og gættu hófs á meðan ég var viðstödd en sú hófsemi 

virðist þó hafa horfið eftir að opnuninni lauk því að um sólarhring seinna var hlaðborðið 

orðið næstum alveg autt. 

Allt hlaupið var horfið, sem og allt súkkulaðið. Allir bakkarnir, utan einn, voru auðir og 

ekkert nema smá sykur sem hafði fallið af sælgætinu sjáanlegur. Á þessum eina bakka 

sem ekki var alveg tómur lágu nokkrir einmanalegir svartir lakkrísmolar. 

  



57 
 

Mynd 21:Andrea Arnarsdóttir. (2017) Eftir sólarhring var ekkert eftir nema nokkrir lakkrísbitar. 

 

Eftir á að hyggja var kannski ekki tiltakanlega sniðugt að leyfa Fréttablaðinu að 

birta grein um sýninguna með fyrirsögninni „Vonar að fólk borði upp sýninguna“. 

Næsta dag var allt orðið tómt. Borðið og bakkarnir fengu að standa auð yfir helgina en 

mánudaginn 4. desember var gengið frá þeim. 

 Áður en sýningin var sett upp hafði ég nokkrar áhyggjur af því að enginn myndi 

vilja borða sælgætið. Ég taldi að fólk myndi haga sér í kringum verkið eins og hvert 

annað listaverk og forðast að snerta það. Það bjó jafnvel í mér sá ótti að ég myndi sitja 

uppi með 18 kg af sælgæti í lok sýningarinnar. Það gat þó ekki verið fjær sannleikanum.  
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Lokaorð 
 

Í þessari greinargerð hefur verið fjallað um alþjóðlega sögu sælgætis og neyslu þess. 

Einnig hefur verið fjallað um sögu sælgætis á Íslandi og þróun neyslu þess hérlendis. 

Þar að auki hefur verið rýnt í mögulegar ástæður þess hvers vegna sælgætis sé neytt í 

því magni sem þess er neytt nú til dags.  

 Í síðari hluta greinargerðarinnar hefur verið fjallað um sýninguna Ofgnótt sem 

sett var upp sem einskonar niðurstaða rannsóknarinnar sem fjallað var um í fyrri hluta 

greinargerðarinnar. Fjallað var um miðlunarleiðina og um sýningarmiðilinn auk þess 

sem farið var yfir framkvæmd sýningarinnar og aðdraganda. Einnig voru framvindu 

sýningarinnar og þeim breytingum sem urðu á henni á meðan hún stóð lýst auk þess 

sem fjallað var um kostnað verkefnisins.  

 Ef skoðuð er saga sælgætis í Evrópu má sjá hvernig það hefur þróast og 

umbreyst. Það þróast úr því að vera lyf við ýmsum smákvillum eins og hálsbólgu eða 

meltingartruflunum borið fram í lok máltíðar í fínum  veislum fyrir ríkt fólk yfir í það 

að vera sjálf veislumáltíðin og svo þegar framleiðsla þess verður ódýr verður það 

skyndibiti fyrir verkalýðinn.   

 Á 21. öldinni komu loks í ljós gögn sem staðfestu án nokkurs vafa að sykur, eitt 

af þeim innihaldsefnum sem helst einkenna sælgæti, væri að valda okkur mannfólkinu 

alvarlegum heilbrigðisvandamálum. Það sem einu sinni læknaði okkur er byrjað að 

valda okkur skaða.  Þrátt fyrir þessar upplýsingar hefur ekki dregið úr sælgætisneyslu.  

Neysla sælgætis hefur áður fyrr einkennst af óhófi en fyrst um sinn náði það 

óhóf einungis til ríkasta fólksins. Nú nær óhófið til allra. Fólk borðar enn þá óhóflega 

mikið af sælgæti. Auglýsingar og markaðsherferðir risastórra alþjóðlegra 

sælgætisframleiðenda, sem svífast einskis til þess að selja meira sælgæti, ásamt 

efnahagslegum hvötum og afsláttum ýta undir neysluna auk þess sem úrvalið er oft 

mikið og pokarnir stórir. Sælgæti er oft keypt í flýti og lítið fylgst með því hversu mikið 

er keypt. Fólk virðist því hafa litla stjórn á því magni sem er neytt.  

 Það ber þó að hafa í huga að þó að eitthvað geti, í miklu magni, leitt til 

heilbrigðisvandamála þýðir það ekki að það megi ekki neyta þess inn á milli og hóflega. 
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Með vitundarvakningu almennings um skaðleg áhrif óhóflegrar sykurneyslu veit fólk að 

hverju það gengur þegar það velur að neyta sælgætis. Það veit að sælgæti er ekki hollt 

og slæmt fyrir tennurnar líka. En sé þess neytt af hófsemi þarf það ekki að valda miklu 

tjóni. Því miður sýnir reynslan okkur þó að alltof margir eru ekki færir um að gæta hófs 

enda ekki alltaf skýrt hvar mörkin milli hófs og óhófs liggja. 

 Til þess að draga úr neyslu sælgætis væri hugsanlegt að leggja aftur á sykurskatt 

en árið 2014, eina árið sem sykurskattur var lagður á hér í heilt ár, minnkaði 

sykurneysla almennings merkjanlega. Aðrar mögulegar leiðir til þess að draga úr 

sælgætisneyslu væri enn frekari vitundarvakning og fræðsla um skaðleg áhrif hennar. Þá 

mætti auka fræðslu um það hvað er hóflegt magn af sælgæti, bæði fyrir börn og 

fullorðna. Sumar verslanir hafa sett upp veggspjöld sem sýna hæfilegt magn sælgætis 

fyrir börn eftir aldri barnsins. Til þess að styðja betur við slíkar aðgerðir væri æskilegt 

að minnka bæði pokana og skeiðarnar á nammibörunum. Það er þó mikilvægt að muna 

að fullorðið fólk ber ábyrgð á sinni eigin neyslu og neyslu barna sinna (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir og Sæunn Gísladóttir, 2016). 

 Sýningin Ofgnótt gekk vel þann stutta tíma sem hún varði. Það olli þó nokkrum 

vonbrigðum að sælgætið skyldi klárast svo fljótt sem raunin varð en segja má að 

hraðinn endurspegli það óhóf sem einkennir sælgætisneyslu Íslendinga.  

Það væri áhugavert að prófa að setja sömu sýningu upp í öðru rými en opinberu, 

til dæmis galleríi eða öðru rými ætluðu sérstaklega til sýningarhalds, og sjá hvort rýmið 

hafi áhrif á hegðun áhorfendanna. Hefði sælgætið horfið jafn hratt í t.a.m. 

Hafnarhúsinu? 

 Það hefði einnig verið áhugavert ef hægt hefði verið að fylgjast með hlaðborðinu 

stöðugt yfir sýningartímann með myndavélum. Þá hefði verið hægt að sjá hvernig fólk 

umgekkst verkið og hvort það fékk sér bara smá af því eða rosalega mikið. Hvort 

einhver hafi jafnvel mætt með skál eða poka og fyllt til þess að taka með sér. 

 Sýningin Ofgnótt stóð vart undir nafni a.m.k. ekki ef marka má hraðann sem 

sælgætið hvarf á. Þvert á móti laut ofgnóttin í lægra haldi fyrir óhófinu. Sýningin virtist 

þó falla vel í kramið hjá áhorfendum sem hrósuðu henni í hástert og færðu 

hamingjuóskir sínar.  
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