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Útdráttur 

Félagslegar umbætur sem ætlað var að bæta hag þjóðarinnar, jafnt lágstétta sem efri 

stéttanna, urðu í auknum mæli verkefni stjórnvalda undir lok nítjándu aldar. 

Almenningsbaðhús voru reist í fátækrahverfum margra stórborga í Bandaríkjunum um og 

upp úr aldamótunum nítjánhundruð og einnig í Reykjavík sem þá var óðum að stækka. 

Baðhúsunum var ætlað að knýja á um bætta hreinlætishætti meðal alþýðunnar og bæta 

þannig líkamlega heilsu hennar og hag.  

Í ritgerðinni er rakið hvernig hinar nýju hugmyndir um aukið hreinlæti samræmdust 

illa heimsmynd fólks úr lægri stéttum samfélagsins þar sem vinna, óhreinindi og 

lífsafkoma voru tengd órjúfanlegum böndum. Einnig er sýnt fram á hvernig baðhúsin og 

hreinlætissiðboðið var hluti af stjórnvaldstækni efri stéttanna og hvernig valdastéttin 

dulbjó eigin hagsmuni sem almannahagsmuni sem lið í að staðfesta og tryggja eigið 

forræði yfir samfélaginu.  
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1 Inngangur 
Það krefst oft töluverðs átaks að rífa sig fram úr rúminu snemma á morgnana meðan aðrir 

fjölskyldumeðlimir sofa, til að geta verið búinn að fara í sturtu áður en börnin vakna og 

slagurinn byrjar við að koma þeim í föt og síðan út úr húsi. Ég læt mig samt oft hafa það og 

skakklappast fram á bað og stíg undir sturtuna. Sjampó. Sápa. Skola. Stíg svo undan sturtunni. 

Þurrka. Bursta tennurnar. Renni hendinni í gegnum hárlubbann og tel sjálfum mér trú um að 

ég líti sómasamlega út. Tilbúinn. Tekst á við fjölskylduna og daginn. 

Tilhugsunin um að fara út í daginn án þess að vera búinn að skola af mér nóttina er nógu 

óaðlaðandi til að ég læt mig hafa þessa rútínu flesta morgna, sama hversu mikið mér leiðist 

hún. Að burðast með skít gærdagsins utan á mér og inn í nýjan dag hljómar svo íþyngjandi. 

Hvað myndi fólk halda? Og kannski er það málið, ég geri þetta ekki síður vegna þess að ég vil 

ekki að fólk haldi eitthvað misjafnt um mig. Ég veit ekki hvort er verra, að upplifa sjálfan sig 

skítugan eða að samferðafólk manns telji mann skítugan. Hlýt ég ekki að vera það sem öðrum 

finnst um mig? Best að taka enga sénsa og fara bara í sturtuna á morgnana.  

Ég ímynda mér að þetta samtal sem ég á reglulega við mitt innra sjálf hljómi kunnuglega 

fyrir mörgum. Ég hef samt átt það svo lengi og svo reglulega við sjálfan mig að ég er eiginlega 

hættur að taka eftir því þegar það fer fram. Við erum orðnir svo þjálfaðir í samtalinu, ég og 

innri ég, að það þarf varla að fara fram. Við vöknum bara á morgnana og hugsum ósjálfrátt um 

sturtuna og kinkum kumpánlega kolli hvor til annars, vitandi báðir að samtalið þarf ekki að 

eiga sér stað. Niðurstaðan er gefin. Margt samtímafólk mitt hlýtur að kannast við þetta samtal.  

Gefum okkur nú að ég geti ferðast hundrað ár aftur í tímann og reyni að útskýra þetta 

samtal fyrir Reykvíkingi þess tíma. Það myndi líklega ekki ganga vel. Hugmyndin um að það 

væri algjörlega sjálfgefið að byrja hvern dag á því að hoppa í sturtu hefði þótt fullkomlega 

fjarstæðukennd árið 1918. Skítur gærdagsins var líklega ekki fyrsta áhyggjuefni fólks í 

morgunsárið. Hugmyndir fólks um hreinlæti voru allt aðrar þá en eru í dag, viðmiðin allt önnur 

og aðstæður til hreinlætis gjörólíkar því sem við þekkjum. 

Til að reyna að varpa ljósi á það af hverju ómeðvitað samtal mitt við sjálfan mig um 

sturtuna á morgnana er mér svona sjálfgefið og eðlilegt og hinsvegar af hverju það hefði líklega 

þótt fullkomlega snarruglað fyrir hundrað árum verður skoðað hvernig hugmyndirnar um 
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borgaralega hreinlætishætti ruddu sér til rúms meðal alþýðunnar á Íslandi og lægri stéttanna 

í Bandaríkjunum á nítjándu og fram á tuttugustu öld.  

 Ýmsar félagslegar umbætur sem ætlað var að bæta hag þjóðarinnar, jafnt lágstétta sem 

efri stéttanna, urðu í auknum mæli verkefni stjórnvalda og ráðandi stétta undir lok nítjándu 

aldar. Segja má að með þróun á stjórnarháttum yfirvalda hafi almannahagur komist á 

sjóndeildarhring stjórnvalda. Í ritgerðinni verða almenningsbaðhús sem komið var á fót á 

Íslandi og í Bandaríkjunum í kringum aldamótin nítjánhundruð tekin til rannsóknar sem dæmi 

um félagslegar umbætur sem ætlað var að hvetja til bættra hreinlætishátta. 

Almenningsbaðhús áttu sér litla eða enga sögu í báðum löndum ólíkt því sem var víðast hvar í 

Evrópu þar sem baðhúsin byggðu á aldagömlum grunni. Aðstæður milli stórborganna í 

Bandaríkjunum og Reykjavíkur voru gjörólíkar og hugmyndafræðin bak við almenningsböðin 

því ólík að sumu leyti. 

Í þessari ritgerð verða hugmyndir um bætt hreinlæti borgarastéttarinnar meðal annars 

skoðaðar í ljósi kenninga félagsfræðingsins og heimspekingsins Pierre Bourdieu um veruhátt 

(e. habitus) sem Bourdieu sagði mótast af bakgrunni okkar og félagslegu uppeldi. Skoðað 

verður hvaða þættir gætu hafa átt þátt í að veruháttur lægri stéttanna breyttist smám saman 

þannig að borgarlegar hugmyndir um hreinlæti gátu að lokum fest rætur. 

Kenningar heimspekingsins Antonio Gramsci um menningarlegt forræði og verkun 

valdsins í hversdeginum verða einnig til umræðu í ljósi siðboðs hinna ráðandi stétta um bætta 

hreinlætishætti. Kenningar Gramsci ganga út frá því að ráðandi stéttir nái og viðhaldi völdum 

með því að hagnýta sérfræðinga sína (e. intellectuals) á öllum sviðum samfélagsins og stjórni 

þannig almenningsálitinu eftir eigin hagsmunum.   

Einnig verður siðboð borgarastéttarinnar um bætta hreinlætishætti borið við kenningar 

félagsvísindamannsins og heimspekingsins Michel Foucault um hvernig valdið beitir 

ráðagerðum til að dulbúa eigin hagsmuni sem almannahagsmuni. Félagslegar umbætur, sem 

við fyrstu sýn virtust einlæglega og eingöngu vera aðgerðir sem ætlað var að bæta líf og 

aðstæður fólks af neðri stéttum, voru um leið oft ráðagerðir valdsins til að undirstrika 

siðferðislega yfirburði þess yfir þeim sem umbæturnar voru ætlaðar. 

Tengsl fagurfræði, siðferðis og hreinlætis verður einnig rætt í ljósi kenninga Bourdieu um 

aðgreiningu (e. distinction). Bourdieu sagði smekk ekki vera náttúrulega mótaðan heldur 
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félagslega og því mætti líta á fagurfræði og smekk sem valdatæki til aðgreiningar og 

jaðarsetningar tiltekinna hópa. 

Umfjöllunin hér á eftir mun flakka nokkuð fram og til baka milli Bandaríkjanna og 

Reykjavíkur og rýnt verður í orðræðuna og umbótastarfið á báðum stöðum til að varpa ljósi á 

sameiginlega þætti og eins það sem var ólíkt milli landanna. Skoðað verður af hverju 

hugmyndirnar um breytta hreinlætishætti stönguðust á við veruhátt neðri stéttanna í fyrstu 

en um leið hvernig breytingar á veruhættinum voru grundvöllur þess að hinar nýju hugmyndir 

náðu að lokum að skjóta rótum í menningu neðri stéttanna. Einnig verður varpað ljósi á 

hvernig baðhúsin og hreinlætissiðboðið voru hluti af stjórnvaldstækni efri stéttanna og liður í 

að staðfesta og tryggja forræði efri stéttanna í samfélaginu á sama tíma og um var að ræða 

raunverulegar félagslegar umbætur sem ætlað var að bæta hag fólks af lægri stéttum.   

2  Hreinlæti og siðgæði 

Þróun læknavísindanna, uppgötvun hlutverks baktería við smit sjúkdóma og óttinn við ýmsa 

faraldra breyttu hugmyndum manna um hreinlæti á nítjándu öldinni. Milli- og hástéttir, sem 

greiðastan aðgang höfðu að upplýsingum um mikilvægi hreinlætis, og jafnframt tækifæri til að 

tileinka sér þessa nýju þekkingu, litu á það sem skyldu sína að koma þekkingunni áfram til 

lágstéttarinnar og aga hana samkvæmt því.1 Í Bandaríkjunum var meðal annars talað um að 

fyrir innflytjendur, sem voru stór hluti fátækra í borgum Bandaríkjanna, væri það að tileinka 

sér borgaralega hreinlætishætti hluti af því að verða bandarískur (e. Americanizing).2 Þó oftast 

væri talað eins og um væri að ræða einhverskonar siðferðislega skyldu millistéttarinnar að 

breiða út betri siði voru hennar eigin hagsmunir henni augljóslega ofarlega í huga líka enda 

lágstéttin talin smitberi ýmissa sjúkdóma á opinberum stöðum þar sem efri stéttirnar og 

lágstéttin deildu rými, eins og á vinnustöðum, verslunum eða einfaldlega á götum úti.3 

En það var ekki nóg með að óþrifnaður lágstéttarinnar ógnaði heilsu annarra borgara 

heldur töldu menn að félagslegum stöðugleika þjóðfélagsins alls stæði ógn af þrifaleysinu. Í 

gegnum siðboð efri stéttanna til lágstéttarinnar um aukið hreinlæti, varð til í orðræðunni 

                                                      
1 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 24. 
2 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 25. 
3 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 22. 
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tenging milli líkamlegs hreinlætis og siðferðislegrar hegðunar manna; það er að segja að til 

varð hugmyndin um að í óhreinum líkama gæti ekki þrifist hrein sál. Þannig urðu umbætur í 

hreinlætismálum ekki einungis vettvangur til að bæta líkamlega heilsu manna heldur var þeim 

einnig ætlað að bæta siðferði þeirra og þar með draga úr ýmsum félagslegum vandamálum 

eins og glæpum, leti, ofdrykkju og vændi. Auk þess var álitið að um leið og menn þrifu af sér 

skítinn myndi sjálfstraust, sjálfsvirðing og mannleg reisn aukast sem nauðsynleg væri til að fólk 

gæti rifið sig upp úr fátæktinni.4  

Hugmyndirnar um nauðsyn aukins hreinlætis bárust fljótt til Íslands. Áhrifin má meðal 

annars sjá í tímaritaútgáfu í landinu en á árunum 1870-1873 og aftur árið 1879 gaf dr. Jón 

Hjaltalín út tímaritið Heilbrigðistíðindi. Mánaðarritið Eir kom einnig út á tveggja ára tímabili, 

1899-1900, í ritstjórn dr. J. Jónassen, Guðmundar Magnússonar og Guðmundar Björnssonar, 

en þar voru tekin til umfjöllunar helstu atriði sem snertu heilbrigðismál þjóðarinnar, meðal 

annars þrifnaður, heilbrigði og forvarnir gegn sjúkdómum. Eir hvatti til dæmis landsmenn til 

að sápuþvo sér til að koma í veg fyrir bakteríusýkingar enda væri skíturinn kjörlendi baktería 

og þeir væru fáir sem ekki þyrftu að taka til hendinni svo þeir óhreinkuðust.5 Töldu ritstjórar 

Eirar æskilegt að ungum Íslendingum yrðu kenndir almennilegir þrifnaðarhættir enda „[...] 

miklu þarflegra fyrir þjóðina, að unga fólkið læri að baða sig, en að það læri rómversk 

keisaranöfn, eða rósasaum.“6 

Til að fá hugmynd um hvernig hreinlæti Íslendinga var háttað á öldum áður er gagnlegt að 

glugga í Íslenzka þjóðhætti séra Jónasar Jónassonar. Hann segir að íslenskir fornmenn hafi 

verið mjög hreinlátir og að oft sé getið um það í sögum að þeir hafi laugað sig. En Jónas segir 

að á 17. og 18. öld hafi hugsunarháttur Íslendinga farið að seyrast og öll fegurðar- og 

sómatilfinning hafa sljóvgast. Hann lýsir ágætlega aðstæðum í húsakynnum fólks og hvernig 

aðbúnaði og umgengni hafi oft verið ábótavant. Mikill raki og fúkkalykt hafi verið í hýbýlum 

fólks, sót upp um veggi og loft eftir lýsi sem brennt var til ljósgjafar, gólf í baðstofum voru 

sjaldan þrifin og fatnaður ekki oftar en hjá varð komist.7 „Skyrtur voru þvegnar á 

hálfsmánaðar- til mánaðarfresti, en nærbuxur miklu sjaldnar. Rúmföt, t.d. rekkjuvoðir, voru 

                                                      
4 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 24-25. 
5 Guðmundur Magnússon, Um fingurmein, 6-7. 
6 Guðmundur Björnsson, Um varnir gegn útbreiðslu nærma sjúkdóma, 160. 
7 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 29-31. 



9 

þvegin í hæsta lagi einu sinni eða tvisvar á ári.“8 En þó Jónas segi að ýmislegt hafi verið 

ábótavant með þrifnað á húsum og fötum blöskrar honum greinilega mest líkamleg umhirða.  

Það verður ekki betur séð en sú óheillatrú hafi komizt inn hjá þjóðinni á verstu tímunum, 
að sóðaskapurinn og óþrifnaðurinn væri happadrjúgur til auðs og efna. »Saursæll maður 
er jafnan aursæll« er gamalt orðtæki, enda var ekki vandað til þrifnaðarins á skrokknum á 
sér. Börnin voru að sönnu þvegin nokkrum sinnum, eftir að þau komu úr laugartroginu, en 
svo kom sjaldan eða aldrei vatn á líkama manna að sjálfráðu upp frá því.9  

Jónas segir kvenfólk hafa verið heldur þrifalegra en karlmenn og að þær hafi þvegið sér og 

greitt um helgar og jafnvel oftar. Sumar hafi jafnvel greitt sér daglega. Algengt hafi verið að 

fólk þvoði sér upp úr hlandi en annars væri oftast notað vatn og þær stúlkur sem mest tilstand 

gerðu þvoðu sér úr mjólk, mysu eða skyrblöndu. Sápa til andlits- og handþvottar þekktist ekki 

fyrr en á síðari hluta 18. aldar meðal höfðingja og varð ekki almenn fyrr en á seinni hluta 19. 

aldar.10 

Íslendingar fóru heldur ekki varhluta af þeim hugmyndum að óþrifnaður stæði 

siðferðislegum þroska þjóðarinnar fyrir þrifum. Í Skírni birtist árið 1863 grein þar sem rakin 

voru nokkur helstu tíðindi af frændum okkar í Noregi. Í greininni var vikið nokkuð að 

hreinlætisháttum Norðmanna og meðal annars vitnað í þarlendan yfirlækni á 

holdsveikraspítala. 

Þá talar hann og um viðbjóðskvilla (kláða og geitur) og segir til lykta: „Móti þessu illnæmi 
finnst engin vörn önnur en viðbjóður alþýðu á óhreinlæti og sóðaskap, og hann verður 
hún að fá, ef hún eigi vill komast úr tölu siðaðra manna, en ávinna sjer virðingu hjá 
dugandis og menntuðum þjóðum. Eitt sinn áður hefi jeg sagt, að vor fámenna þjóð fær 
ekki varið þjóðfrelsið, utan vjer náum sem mestum þroska til líkama og sálar, en 
þjóðforræði vort er eigi engöngu komið undir orku vorri og afla, heldur hinu samt, hvernig 
aðrar þjóðir líta á og virða ástand vort í líkamlegum og siðferðislegum efnum. Þetta 
verðum vjer um fram allt að hugleiða, þar sem máli skiptir um hreinlæti fólksins, því ekkert 
er það í enu ytra fari einnar þjóðar, sem vekur eins fyrirlitning annarra og sóðaskapurinn; 
og má vera, að það beri til, að flestum þyki, sem hið ytra óhreinlæti verði að nokkru leyti 
að vara samfara enu innra“.11 

Það er ljóst að greinarhöfundi þykir ástand hreinlætismála Íslendinga ekki mikið betra en 

Norðmanna og segir: „Margt mættu Íslendingar taka til sín af því, er um óþrifnaðinn er sagt, 

                                                      
8 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 31. 
9 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 32. 
10 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 32. 
11 Eiríkur Jónsson, Frjettir frá vordögum 1862 til vordaga 1863, 90. 
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og óskandi væri að vjer hefðum nóg af þeim mönnum, er eigi ljetu þreytast á að ganga í 

berhögg við sömu eður áþekk vankvæði á voru landi.“12  

Ef marka má orð Halldórs Laxness í Alþýðubókinni árið 1929 má gera ráð fyrir að umbætur 

í hreinlætismálum Íslendinga hafi gengið hægt, enda segir skáldið „Auðvitað eru íslendíngar 

sóðar; eingum manni með fullu viti gæti komið til hugar að bera á móti því.“ Um tengsl 

hreinlætis og siðferðis segir svo Laxness: „Ég er fyrirfram sannfærður um að sálir skítugra 

manna eru ekki hreinni fyrir sitt leyti en líkamir þeirra [...]“13 , og áfram heldur hann: 

Hreinn líkami veldur þokkalegu sálarlífi. Menn fara að hugsa bjartara; menn fara að vilja 
fegur. Hreinir menn eru geðslegir í umgeingni. Viti maður sig geðslegan fyrir sjálfum sér 
verður hann ósjálfrátt geðslegur gagnvart öðrum. Maður sem veit sig ógeðslegan með 
sjálfum sér hagar sér ruddalega gagnvart öðrum. Sóðaskapur og ókurteisi haldast í 
hendur.14 

Vatni og sápu var þess vegna ekki einungis ætlað að þrífa limi og líkama fólks heldur einnig að 

hreinsa geð þess og stuðla að bættri og heilbrigðari hegðun. Sápuþvotturinn var þjóðarsálinni 

ekki síður mikilvægur en þjóðarlíkamanum. 

3 Baðhús 

Á árunum fyrir aldamótin nítjánhundruð var að verða sprenging í íbúafjölda flestra borga í 

Bandaríkjunum, vegna stöðugs straums innflytjenda frá Evrópu, Suður-Ameríku og Afríku, auk 

þess sem Bandaríkjamenn flykktust í borgirnar í leit að betra lífi. Þetta olli því að gríðarlega 

þéttbýl hverfi urðu til í stærstu borgunum þar sem mikil fátækt ríkti. Vegna plássleysis í 

hverfunum voru híbýli ófullnægjandi auk þess sem almenningsþjónusta var af skornum 

skammti og almennu hreinlæti mjög ábótavant í fátækrahverfunum og meðal íbúa þess.15 Á 

þessum árum hafði einungis örlítið hlutfall íbúa fátækrahverfanna aðgang að baði eða sturtu 

heima hjá sér, eins og tíðkaðist þá þegar víðast hvar meðal millistéttarfólks í Bandaríkjunum.16 

                                                      
12 Eiríkur Jónsson, Frjettir frá vordögum 1862 til vordaga 1863, 89. 
13 Halldór Kiljan Laxness, Alþýðubókin, 73. 
14 Halldór Kiljan Laxness, Alþýðubókin, 74. 
15 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 14. 
16 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 12. 
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Á Íslandi var ástandið engu skárra. Vatnsskortur og óþrifnaður var viðvarandi í Reykjavík 

um og upp úr aldamótunum, en bærinn var að stækka mikið á þessum árum og mikil fátækt 

víða. Þessi skortur á þrifnaði og hreinu vatni var talin helsta ástæða þess að heilsufar 

Reykvíkinga var ekki gott.17 Salernisaðstaða var bágborin víðast hvar og útikamrar við flest hús, 

með þeim óþrifnaði sem þeim fylgdi, enda engin vatns- eða fráveita í boði fyrr en árið 1909.18 

Þótti ýmsum málsmetandi mönnum Íslendingar baða sig allt of sjaldan.19 

Til að sporna gegn óþrifnaðinum og siðspillandi áhrifum hans á samfélagið allt var ráðist í 

ýmsar samfélagsumbætur undir lok nítjándu aldarinnar og við upphaf þeirrar tuttugustu, bæði 

erlendis og hér heima á Íslandi. Baðhús voru liður í þeim umbótum. Þau voru að miklu leyti 

byggð að evrópskri fyrirmynd þar sem slíkar stofnanir höfðu víða skotið upp kollinum áratugina 

áður eftir að hafa legið í dvala frá því á sautjándu öld. Forvígismenn almenningsbaðanna í 

Bandaríkjunum vísuðu gjarnan til glæsilegrar baðmenningar Rómverja og forn-Egypta, málstað 

sínum til framdráttar.20 Á Íslandi horfðu umbótasinnar til „siðaðra manna“21, og gáfu þannig 

til kynna að skítugir Íslendingar gætu tæplega talist siðaðir. Um leið minntust Íslendingar 

gjarnan afreka forfeðranna á öldum áður og settu þau í samhengi við hreinlætishætti þeirra:  

Hve marg-oft er í fornsögunum getið um böð? Það er einkennilegt, að orðið baðstofa skuli 
enn haldast, svo fjarri sem það er að það nafn sé borið með rentu. [...] Í þá daga voru böð 
talin nauðsynleg á hverju heimili, og svo ætti það að vera enn. Hver getur sagt, hve mikinn 
þátt sá þrifnaður hafi átt í mann dómi og tápi forfeðra vorra? Það hefir efalaust ekki verið 
lítið.22  

Einn reginmunur var þó á evrópskum og bandarískum baðhúsum en hann var sá að evrópsku 

baðhúsin stundaði jafnt fólk af lægstu stigum samfélagsins og millistéttin en hin bandarísku 

voru fyrst og fremst ætluð fátæklingum úr lægstu stéttum. Millistéttin í Bandaríkjunum hafði 

sannfærst um mikilvægi hreinlætis á nítjándu öldinni, rétt eins og millistéttir í Evrópu, en 

innréttaði baðherbergi á heimilum sínum ólíkt því sem tíðkaðist í Evrópu.23 Baðhúsin í 

                                                      
17 Anna Dröfn Ágústsdóttir, Vatnaskil, 51. 
18 Anna Dröfn Ágústsdóttir, Vatnaskil, 15 og 75. 
19 Guðmundur Magnússon, Skinnið og skinnhirðing, 150-151. 
20 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 6-7. 
21 Eiríkur Jónsson, Frjettir frá vordögum 1862 til vordaga 1863, 90. 
22 Guðmundur Magnússon, Skinnið og skinnhirðing, 153. 
23 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 10. 
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Bandaríkjunum voru því almennt byggð í fátækustu hverfunum sem innflytjendur byggðu að 

miklu leyti.24 

Á Íslandi voru að sama skapi gerðar tilraunir til að reka baðhús. Baðhúsfjelagið í Reykjavík 

var stofnað þann 21. janúar árið 1895 og sátu í stjórn þess meðal annarra þeir Guðmundur 

Björnsson, Guðmundur Magnússon og J. Jónassen, ritstjórar tímaritsins Eirar.25 Baðhúsið 

opnaði í Aðalstræti sama ár. Í endurminningabók sinni Úr bæ í borg vitnar Knud Zimsen 

fyrrverandi borgarstjóri í Reykjavík í orð Einars Benediktssonar sem sagði um baðhúsið í 

Aðalstræti að það væri „eitt af því fáa, sem gert hefur verið fyrir almenning á síðari árum í þá 

átt að gera Reykjavíkurbæ líkan aðsetursstað siðaðra manna.“26 Þrátt fyrir þessi ágætu 

meðmæli lifði baðhúsið einungis í örfá ár eða til ársins 1898.27 Íslenskir viðskiptajöfrar og 

umbótasinnar urðu þó ekki alveg afhuga baðhúsum við þetta og árið 1899 keypti Sigurður 

Thoroddsen Ingenlör baðáhöldin frá fyrra baðhúsinu og opnaði nýtt baðhús ætlað almenningi 

við tjörnina austanverða, þar sem nú heitir Fríkirkjuvegur.28 Örlög þess voru svipuð; það 

starfaði í fjögur ár en var að því loknu lagt niður.29 Árið 1907 opnuðu svo Eggert Claessen og 

Jón Þorláksson baðhús á Kirkjustíg (sem nú heitir Kirkjustræti). Þetta baðhús var rekið með 

þúsund króna styrk frá bæjarsjóði, fyrstu þrjú árin, sem veittur var með því skilyrði að 

aðgangseyri yrði haldið í lágmarki og börn sem nytu ókeypis náms í barnaskólanum fengju að 

þrífa sig þar að minnsta kosti tvisvar á ári.30 Árið 1912 keypti Reykjavík reksturinn á baðhúsinu 

en árið 1965 var tekin ákvörðun um að hætta rekstri þess sökum minnkandi notkunar og var 

skrúfað fyrir síðasta baðið árið eftir, 1966.31 Ekki er ólíklegt að tilkoma Vesturbæjarlaugarinnar 

árið 1961 hafi átt þátt í minnkandi aðsókn að baðhúsinu síðustu starfsár þess og þeirri 

ákvörðun að því væri lokað.   

                                                      
24 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 3. 
25 Baðstofnun í Reykjavík, 15. 
26 Lúðvík Kristjánsson, Úr bæ í borg, 371. 
27 Islands frjettir, 1. 
28 [Ónefnd grein], 29. 
29 Fríkirkjuvegur 3, 44D. 
30 Reykjavík, [1906], 4. 
31 Anna Dröfn Ágústsdóttir, Vatnaskil, 78; Baðhúsið hættir, 1965, 3. 
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3.1 Lýðurinn baðar sig samt ekki 

Þrátt fyrir að hvert baðhúsið á fætur öðru væri reist í öllum helstu stórborgum Bandaríkjanna, 

í öllum helstu fátækrahverfunum, varð aðsókn að þeim aldrei sú sem gert hafði verið ráð fyrir. 

Það var einungis á heitustu sumardögum sem aðstaða þeirra komst nálægt því að vera fullnýtt, 

eða þar sem einhverskonar afþreyingaraðstöðu hafði verið komið upp samhliða böðunum, til 

dæmis sundlaugum eða íþróttasölum.32 Það virðist því sem lágstéttin, sem baðhúsin voru reist 

til að þrífa, hafi eftir sem áður verið jafn skítug – eða allt að því. 

Sömu sögu er að segja af baðhúsunum í Reykjavík. Aðsókn að þeim náði aldrei þeim 

hæðum sem búist hafði verið við. Um böðin í baðhúsunum í Aðalstræti og aðsóknina að þeim 

má meðal annars finna háðslega frásögn frá árinu 1897 í vikublaðinu Nýja öldin þar sem sagt 

er frá því „að sex daga vikunnar eru þau lokuð og læst, og mestan hluta sjöunda sólarhringsins 

líka.“ Og áfram heldur greinarhöfundur: „Afleiðingin er, að baðhúsið er að sálast. Fær víst hægt 

andlát eftir langvinna og þunga þjáning næstu viku, og útförin er búizt við að verði í næsta 

mánuði, ef reiturnar hrökkva þá fyrir henni.“33 Af þessu að dæma virðist greinarhöfundur hitta 

naglann á höfuðið varðandi vatnsfælni Íslendinga þegar hann segi: 

Það er eitt þjóðarmein, sem þjáir alt of marga af oss Íslendingum. Það er vatnsfælni og 
vatnsótti. Það er að segja meðfædd, djúpt inngróin óbeit og andstyggð á vatni – vel að 
merkja: hreinu vatni. Því að við skítugt vatn og for erum vér ekki smeykir.34 

Grein í Ísafold frá árinu 1899 varpar nokkru ljósi á hverjir þeir eru, þessir fáu, sem nýttu sér 

baðhúsið á Fríkirkjuvegi á þessum árum. Baðstjórinn, eins og greinarritari titlar sig, segir þar 

frá því að af þeim 146 böðum sem tekin höfðu verið á um það bil þriggja mánaða tímabili höfðu 

alþingismenn, Hafnarstúdentar og ýmsir ferðamenn tekið 40. Af þessum 106, sem 
Reykjavíkurbúar hafa þá tekið, hafa 32 verið tekin af embættismönnum, mest kennurum, 
30 af handiðnaðarmönnum, 20 af verzlunarmönnum, 12 af stúdentum og öðrum 
menntamönnum, 6 af kvenþjóðinni, 4 af unglingum og loks 2 af sjómönnum (2 
skipstjórum).35 

Það verður varla séð af þessari upptalningu að fólk af lægri stigum þjóðfélagsins hafi sótt 

baðhúsið heim.  

                                                      
32 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 135. 
33 Skæðadrífa, 18. 
34 Skæðadrífa, 17. 
35 Baðhúsið nýja og baðanir, 265. 
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Aðsókn að baðhúsinu á Kirkjustíg virðist þó hafa verið betri en að fyrri baðhúsunum enda 

varð það langlífast af þessum þremur baðhúsum. Til er heimild úr tímaritinu Lögréttu um 

nákvæmar aðsóknartölur að baðhúsinu á árabilinu 1907 til 1911, fram að því að Reykjavík 

keypti rekstur baðhússins. Fæst böð voru seld á árinu 1910, eða 13.844 talsins en flest árið 

1911, eða 16.926 böð.36 Íbúar Reykjavíkur voru árið 1910 11.600 talsins37 svo aðsóknin 

jafngildir því að hver Reykvíkingur hafi farið í rétt rúmlega eitt bað í baðhúsinu það árið.  

Ómögulegt er að fullyrða um samsetningu viðskiptavinahóps baðhússins á Kirkjustíg, enda 

engar nánari heimildir til um hann eins og um viðskiptavini baðhússins á Fríkirkjuvegi. 

Hugsanlega má skýra aukna aðsókn að baðhúsinu með því að ódýrara hafi verið að kaupa 

aðgang að því en þeim fyrri, þar sem það var rekið með styrk frá sveitarfélaginu sem kvað á 

um að aðgangseyri skyldi haldið í lágmarki. Leiða má líkur að því að efnaminna fólk hafi þess 

vegna frekar getað sótt baðhúsið heim en ómögulegt er að fullyrða um þetta þar sem engar 

heimildir virðast vera til um aðgangseyrinn að fyrri baðhúsunum tveimur til samanburðar við 

þá 15 aura sem steypibað kostaði í baðhúsinu á Kirkjustíg og 40 aurana sem það kostaði að 

fara í kerlaug.38 Aðbúnaður í þessu baðhúsi þótti hinsvegar mun vandaðri en í hinum tveimur 

húsunum sem gæti útskýrt að einhverju leyti betri aðsókn að því.39 En hvað sem því líður er 

ljóst að reykvískur almenningur getur tæplega hafa talist tandurhreinn á þessum fyrstu árum 

tuttugustu aldarinnar þó baðferðum hafi farið fjölgandi. 

4 Veruháttur 

Í þessum kafla verður rætt um hreinlætissiðboð borgarastéttarinnar og baðhúsin í ljósi 

kenninga franska heimspekingsins og félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um veruhátt (e. 

habitus) og auðmagn (e. capital). Með vísan í þessar kenningar verður reynt að skýra ástæður 

þess að þrátt fyrir siðboð borgarastéttarinnar virtist lágstéttin ekki gera þessar umbætur á 

hreinlætisháttum að sínum án nokkurs viðnáms. Til þess að gera grein fyrir kenningum 

                                                      
36 Reykjavík, [1912], 123. 
37 Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990. 
38 Reykjavík, [1906], 4. 
39 Knud Zimsen, Úr bæ í borg, 373. 
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Bourdieu er gott að varpa smá ljósi á bakgrunn hans enda hafði sá bakgrunnur bein áhrif á 

kenningarnar sem Bourdieu er hvað þekktastur fyrir og auðvelda skilning á þeim. 

Bourdieu fæddist árið 1930 í sveitahéraði í Suður-Frakklandi og var af sveitafólki kominn 

og tilheyrði því lægri stéttum samfélagsins. Bourdieu gekk í heimavistarskóla þar sem hann 

sýndi afburða námsárangur og var sökum þess boðið að stunda nám við Lycée Loui-le-Grand 

menntaskólann í París og í kjölfar þess fékk hann inngöngu í einn af bestu og flottustu 

háskólum landsins, École Normale Supérieure í París. Þaðan útskrifaðist Bourdieu með gráðu 

í heimspeki.40 

Á námsárunum áttaði Bourdieu sig á því að hegðun og menning samnemenda hans, 

nemenda sem flestir voru af hærri þjóðfélagsstigum og aldir upp í stórborgarsamfélaginu, var 

talsvert frábrugðin hans eigin menningu og gildum. Eftir margra ára dvöl í París og síðar í Alsír 

við herþjónustu og rannsóknarstörf, snéri Bourdieu aftur heim til sveitaþorpsins þar sem hann 

ætlaði að leggja stund á rannsóknir en komst þá að því að hegðun, menning og samskiptamáti 

fólksins þar virtist honum nú framandi rétt eins og borgarasamfélagið hafði verið áður.41 

Í tilraun til að útskýra þennan mun á menningarlegum gildum og athöfnum fólks af 

mismunandi bakgrunni, og ekki síður til að útskýra þá breytingu sem hann fann á eigin 

viðhorfum og gildum við heimkomuna í sveitaþorpið, setti Bourdieu fram kenninguna um 

veruhátt. Veruháttinn taldi hann geta útskýrt þá tilfinningu að eitthvað virkaði framandi á 

mann sem fyrir öðrum er sjálfgefið. Hann sagði veruháttinn vera reglubundna, ómeðvitaða 

formgerð sem lægi að baki allri hegðun, hugsun og skynjun einstaklinga og að veruhátturinn 

væri mótaður af þeim skilyrðum sem einstaklingar hefðu alist upp með og vanist.42 Sjálfur 

sagði Bourdieu meðal annars að veruhátturinn væri 

systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to 
function as structuring structures, that is, as principles which generate and organise 
practices and representations that can be objectively adopted to their outcomes without 
presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations 
necessary in order to attain them.43  

                                                      
40 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, 7-8. 
41 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, 8-9. 
42 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, 8. 
43 Bourdieu, The Logic of Practice, 53. 
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Veruhátturinn er, með öðrum orðum, ómeðvituð lögmál sem stjórna hegðun fólks. Þess vegna 

eru þeir sem aldir eru upp við að fara á listasöfn og skoða klassíska myndlist líklegri en hinir, 

sem ekki fá slíkt uppeldi, til að njóta hennar seinna í lífinu, því „[l]istaverk hefur merkingu og 

gildi aðeins fyrir þann sem býr yfir lyklinum sem það er lyklað í.“44 Menningarauðmagn (e. 

cultural capital) þeirra sem alast upp með hinum háum listum er með öðrum orðum annað 

(eða meira – það fer eftir því hver fer með skilgreiningarvaldið) en hinna sem ekki eru aldir 

upp við að njóta eða neyta fínna lista. Þetta á að sjálfsögðu ekki eingöngu við um listaverk eða 

smekk fólks fyrir æðri listum heldur gegnsýrir þetta alla okkar tilveru, lífsskoðanir, viðhorf, 

hegðun, samskipti og gildi. Af þessu má sjá að uppeldið og samfélagslegur bakgrunnur veitir 

einstaklingum lykla sem gefa aðgang að ákveðnum kimum samfélagsins á meðan aðrir hlutar 

eru harðlæstir. „Habitus [veruháttur] rennur einstaklingnum í merg og bein í kjölfar áralangrar 

dvalar hans við þau tilteknu lífsskilyrði sem einkenna umhverfi hans“ segir Davíð Kristinsson, 

ritstjóri greinasafns með úrvali af ritum Bourdieu í íslenskri þýðingu.45 Með öðrum orðum, 

veruháttur hvers og eins verður sjálfgefinn og eðlilegur í huga fólks, jafnvel eins og hann sé 

náttúrulega skapaður. 

4.1 Félagslega mótuð viðhorf til skíts og hreinlætis 

Til að setja veruháttinn í tengingu við hreinlætishætti og til að skilja hvernig veruhátturinn er 

samofinn lífsskilyrðum og heimssýn fólks er nærtækt að skoða umfjöllun þjóðfræðinganna 

Jonas Frykman og Orvar Löfgren í bókinni Culture Builders á umbreytingunum sem eiga sér 

stað á sænsku bændasamfélagi á nítjándu og fram á tuttugustu öld. Þar segir Frykman að 

viðhorf bænda til líkamans og hlutverks hans í samfélaginu varpi ljósi á heimssýn 

bændasamfélagsins. Skíturinn var þar eðlilegur hluti hversdaglegrar tilveru, jafnvel tákn um 

velmegun í samfélagi þar sem bændur voru nátengdir dýrunum sem þeir héldu. Sambýli 

manna og dýra var mikið með tilheyrandi lykt og skít og skíturinn varð þannig hluti af 

sjálfsvitund bænda. Bændur vissu sem var að úr skítnum spratt líf og skíturinn var því 

órjúfanlegur hluti lífsafkomunnar.46 Skíturinn var þess vegna hluti af veruhætti 

bændasamfélagsins, eðlilegur og jafnvel nauðsynlegur hluti daglegrar tilveru.  

                                                      
44 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, 35. 
45 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, 7. 
46 Frykman og Löfgren, Culture builders, 179-180, 189-190. 
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Á 19. öld urðu hinsvegar miklar breytingar á sænsku sveitasamfélagi. Framleiðslu- og 

búsetuhættir breyttust mikið, sveitabýlin stækkuðu og tækniframfarir mörkuðu ýmsar 

breytingar á vinnu fólks. Fólk til sveita kynntist borgarlegum háttum þegar synir og dætur 

bænda réðu sig til vinnu á nálægum bæjum fólks úr efri stéttum og reyndu að yfirfæra það 

sem þau lærðu um borgaralegt hreinlæti yfir á heimili sín á sveitabæjunum. Í skólum lærðu 

einnig börn af öllum stéttum um góð áhrif hreinlætis á heilsu og hegðun. Um leið og sveitabæir 

stækkuðu og framleiðslugeta jókst með nýjum ræktunarmöguleikum og ýmsum 

tækniframförum varð einnig aukin stéttaskipting á bæjunum og stórbændur og landeigendur 

þurftu minna líkamlegt streð að leggja í vinnuna á bænum en höfðu frekar yfirumsjón með 

framleiðslunni.47 Þessar breytingar sem urðu á öllum búsetu- og framleiðsluháttum í 

bændasamfélaginu, aukin menntun og nánari kynni af borgarlegum háttum lögðu 

grundvöllinn að því að borgarlegar hugmyndir um bætt hreinlæti gætu smám saman fest rætur 

og orðið hluti af veruhætti gamla sveitasamfélagins.48 

Tengdar kenningunum um veruháttinn eru líka kenningar mannfræðingsins Mary Douglas 

sem sagði í bók sinni Purity and Danger að óhreinindi væru ekkert annað en efni á röngum 

stað (e. matter out of place). Moldin sem pottaplanta vex úr í blómapotti er ekki óhreinindi en 

um leið og hún berst úr blómapottinum og á gluggakistuna sem potturinn stendur á er hún 

orðin að skít. Hugmyndin um að tiltekið efni sé skítur helgast því ekki af eðli efnisins sem slíks 

heldur af félagslega mótuðum hugmyndum okkar um það í hvaða samhengi efnið er eðlilegt.49 

Þessar hugmyndir eru, eins og veruhátturinn, okkur svo eðlilegar að þær virka nánast 

náttúrulegar og gera það að verkum að við upplifum frávik frá þeim sem eitthvað neikvætt; 

sem skít.  

4.2 Ólíkur veruháttur – ólíkir hreinlætishættir 

Borgaralegar hreinlætisvenjur voru orðnar hluti af veruhætti og menningarauðmagni fólks af 

milli- og hástéttum í Bandaríkjunum við aldamótin nítjánhundruð. Heimili þeirra höfðu þá 

þegar verið útbúin með hreinlætisaðstöðu sem gerði líkamsþvott og almennt hreinlæti 

auðveldara. Ögun líkamans var mikilvægur þáttur í að tileinka sér borgaralegt siðferði og sú 

ögun fól fyrst og fremst í sér að fjarlægja sem mest ummerki um hann og líkamsstarfsemina 
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af hinu opinbera sviði og fela umhirðu hans og óhjákvæmileg merki um náttúrulega starfsemi 

eins mikið og kostur var.50 Fjórir veggir og læst hurð baðherbergisins sköpuðu hinn fullkomlega 

persónulega og einangraða vettvang til slíkrar sjálfsögunar.   

Eins og aðsóknartölurnar í baðhúsin í fátækrahverfum bandarískra stórborga sýna virðast 

borgarlegir hreinlætishættir ekki hafa verið verkamannastéttinni ofarlega í huga á þessum 

tíma, ekki frekar en reykvískum almenningi. Líf- og læknisfræðilegar útskýringar á heilnæmi 

líkamsþvottar og skaðsemi baktería, sem fólk gat ekki einu sinni séð með berum augum, olli 

því að „á meðan sóðar þrifust við ágæta heilsu gat boðskapur lækna og broddborgara verið 

veigalítill í eyrum fátækrar alþýðunnar.“51 Í niðurlagi bókarinnar Washing “The Great 

Unwashed”, sem segir frá hugmyndafræði og þróun opinberu baðhúsanna í Bandaríkjunum, 

segir Marilyn Thornton Williams, höfundur bókarinnar: 

Although labor leaders were represented on the mayors’ committees on public baths in 
New York and Boston, they were only peripherally interested in the cause and were not 
important advocates. Among the great unwashed there was little interest or enthusiasm. 
With the exception of a few public meetings in New York City and support rallied by 
settlement house workers in Boston and Chicago, there was no mass advocacy in slum 
neighborhoods for public baths. This was truly a reform offered from above.52 

Það má því ætla að hinar nýlegu hugmyndir um hreinlætishætti og líkamsþvott hafi illa 

samræmst veruhætti verkamannastéttarinnar og þannig megi skýra tregðu hennar við að nýta 

sér aðstöðuna sem komið var á laggirnar og við að tileinka sér siðboð efri stéttanna. Líkamleg 

óhreinindi voru ekki efni á röngum stað heldur hluti af sjálfsmynd verkamanna. Það ber að 

sama brunni að á þeim stöðum sem baðkör voru til í fátækrahverfunum í Bandaríkjunum á 

árunum rétt fyrir og eftir aldamótin voru þau sjaldan notuð til þrifa en oftar sem geymsluílát, 

til dæmis fyrir kol.53 Það gefur að minnsta kosti einhverjar vísbendingar um hvar bættir 

hreinlætishættir voru í forgangsröðinni. 

                                                      
50 Frykman og Löfgren, Culture Builders, 223-225. 
51 Anna Dröfn Ágústsdóttir, Vatnaskil, 76. 
52 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 133. 
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5 Völd og hagsmunir 
Eins og fram kom í orðum Williams, sem vitnað var til hér að framan, voru baðhúsin í 

Bandaríkjunum ekki byggð að ósk þeirra sem þau voru ætluð. Þau voru félagslegar umbætur 

sem boðaðar voru að ofan og byggðu jafnvel á hugmyndum sem voru að einhverju leiti 

framandi þeim sem þær voru ætlaðar. Það má því líta á stofnun baðhúsanna og orðræðuna 

um mikilvægi aukins hreinlætis sem valdboð að ofan. Í krafti menningarlegs forræðis síns, eins 

og ítalski heimspekingurinn Antonio Gramsci kallaði það, gerðu efri stéttirnar tilraun til að 

þröngva eigin hagsmunum á neðri stéttir samfélagsins með því að gera sína hagsmuni að 

almannahagsmunum. 

Gramsci setti fram kenningu sína um menningarlegt forræði (e. hegemony) í tilraun til að 

átta sig á verkun valdsins í hversdeginum. Menningin er ein birtingarmynd forræðisins í 

samfélaginu, segir Gramsci og menninguna hlýtur því að þurfa að rannsaka sem undirokun 

ákveðinna hópa en valdboð annarra. Til að ná völdum og viðhalda þeim þurfa hin ráðandi öfl 

á sérfræðingum (e. intellectuals) að halda á öllum sviðum mannlífsins, hvort sem er á pólitísku 

sviði, menningarlegu, réttarfarslegu eða annarsstaðar. Þessir sérfræðingar réttlæta og styðja 

menningarlegt forræði hinna ráðandi hópa og þrýsta um leið á um að gera eigin gildi að 

almennum gildum þeirra sem lúta menningarlega forræðinu.54  

Gramsci sagði að völdum megi viðhalda á tvennu vegu, annarsvegar með drottnun og 

valdbeitingu og hinsvegar með samþykki þeirra sem forræðnu lúta og á því þyrfti að vera gott 

jafnvægi. Á milli valdhafa og þeirra sem stjórnað er fer því fram stöðug málamiðlun, því 

nauðsynlegt er að hin ráðandi öfl taki tillit til hagsmuna þeirra hópa sem stjórnað er svo þeir 

geti dafnað.55 Um þetta samband forræðisins við hina undirokuðu, málamiðlanirnar sem 

gerðar væru og jafnvægið milli hagsmuna þessara hópa, sagði Gramsci meðal annars: 

In other words, the dominant group is coordinated concretely with the general interests 
of the subordinate groups, and the life of the State is conceived of as a continuous process 
of formation and superseding of unstable equilibria (on the juridical plane) between the 
interests of the fundamental group and those of the subordinate groups – equilibria in 
which the interests of the dominant group prevail, but only up to a certain point, i.e. 
stopping short of narrowly corporate economic interest.56 
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Málamiðlanirnar eru því nánast alltaf á forsendum valdsins og hjálpa valdhöfum að stjórna 

hinum lægra settu án valdbeitingar. Virðingin sem valdhafar njóta í ljósi stöðu sinnar hjálpar 

þeim að vinna samþykki þeirra sem þeir stjórna en til þess þurfa þeir þó að búa sína eigin 

hagsmuni í búning almannahagsmuna.57  

Sérfræðingar forræðisins sem boðuðu breytta hætti í hreinlætismálum voru, meðal 

annarra, læknar sem sóttu vald sitt til menntastofnana borgaralegs þjóðfélags og segja má að 

með útgáfu tímarita um heilbrigði og læknavísindi, sem vitnað var til hér að framan, hafi þeir 

hagnýtt þekkingu sína og stofnanabundið hana á sviði hversdagsins, til að knýja fram breytta 

hegðun almennings. Halldór Laxness, upprennandi ungur rithöfundur sem þegar var farinn að 

kveða sér hljóðs, varð einnig rödd skynsemi og framfara í orðræðu forræðisins þegar hann 

skrifaði til landsmanna sinna frá fyrirheitna landinu í Ameríku um siðferðislega yfirburði 

þarlendra manna yfir kotbændunum á Íslandi. 

Franski heimspekingurinn og félagsvísindamaðurinn Michel Foucault rannsakaði að sama 

skapi vald og valdatengsl í samfélaginu. Hann sagði að þær miklu breytingar sem áttu sér stað 

á stjórnunarháttum yfirvalda á Vesturlöndum frá sautjándu öld samfara breytingum á 

samfélagsgerðinni og lifnaðarháttum fólks ættu rætur sínar að rekja til þess að hætt var að líta 

á fjölskylduna sem grunneiningu samfélagsins. Í stað þess að líta svo á að fjölskyldan sé mengið 

sem sé forsenda hagsældar og framfara, grunneining stjórnunar, valdinu og þegnum þess til 

hagsbóta, var á átjándu öld mengið stækkað og farið að líta á þjóðina (e. population) sem 

grunneiningu þess sem þyrfti að stjórna. Foucault segir að stjórnvaldið sjálft (e. act of 

government) hafi þá ekki lengur verið frumforsenda stjórnunar, stjórnvald stjórnvaldsins 

vegna, heldur urðu almannahagsmunir og bætt lífsafkoma þjóðarinnar einnig að viðfangsefni 

stjórnvaldsins. Þjóðin verður að einingu sem á sér sameiginlegar og meðvitaðar þrár og 

drauma, hvað svo sem líður einstaklingsbundnum þrám þeirra sem mynda þjóðina. En um leið 

verður þjóðin tæki í höndum valdhafanna, ófær um að hafa eiginlega meðvitund um hvað 

valdið er að gera henni. Fjölskyldan hverfur frá því að vera grunnviðfang stjórnunar en verður 

þess í stað mælieining á þrár og þarfir þjóðarinnar.58 Þessi nýja stjórnvaldsaðferð getur dulbúið 

vald sitt með því að gera málamiðlanir við þegnana sem stjórnað er; látið hagsmuni þegnanna 

og hagsmuni valdsins fara saman. Í stað þess að stjórna eingöngu með lögum, valdboði og 
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refsingum, eins og alræðisstjórnir, er hægt að beita ýmsum ráðagerðum (e. tactics) til að móta 

æskilega hegðun fólks hverju sinni.59  

5.1 Af sóðum, subbum og dulbúnum umbótum 

Ef við lítum þær miklu félagslegu og efnahagslegu umbætur sem ráðist var í við upphaf 

tuttugustu aldar í gegnum gleraugu þeirra Foucault og Gramsci má ætla að umbótunum, svo 

sem aukinni menntun, bættri heilsuþjónustu og auknu hreinlæti, hafi ekki eingöngu verið 

ætlað það óeigingjarna hlutverk að bæta hag og heilsu lægri stéttanna. Þeir Foucault og 

Gramsci segja okkur að við þurfum að kafa dýpra til að reyna að afhjúpa dulda hagsmuni 

valdsins.  

Hagsmunir borgarastéttarinnar í Bandaríkjunum lágu vissulega í því að mennta lágstéttina 

í tilhlýðilegum hreinlætisháttum til að vinna gegn smiti og útbreiðslu sjúkdóma enda deildu 

stéttirnar víða rými, svosem á vinnustöðum og í öðrum opinberum rýmum. Þessir hagsmunir 

borgarastéttarinnar voru raunverulegir og hafa örugglega haft áhrif á umbótastarf hennar á 

hreinlætisháttum lægri stétta en ekki má gleyma því heldur að menningarlega forræðið byggir 

á því að athafnir og skoðanir þeirra sem með valdið fara gegnsýri allt samfélagið og verði að 

almenningsáliti og viðteknum venjum. Eins og fram kom hér að framan er forsenda þess að 

stétt nái forræði og viðhaldi því sú að hún geti undirstrikað yfirburði eigin skoðana og athafna 

yfir menningu annarra stétta. Þannig aðgreinir hún sig en elur um leið aðra upp í eigin háttum. 

Óhjákvæmilega grefur það undan eigin valdi um leið en Gramsci segir þessi þversögn inngróna 

í menningarlega forræðið því það sé í eðli sínu alltaf samband milli þjóðfélagshópa sem helgast 

af því að hinn ráðandi hópur er að mennta hina undirokuðu. Til þess beitir forræðið 

sérfræðingum og stofnunum sínum til að dulbúa hagsmuni sína og láta líta út fyrir að 

valdbeitingin sé með samþykki þeirra sem hún beinist gegn. 

Á orðræðunni sem birtist meðal annars í tímaritum eins og Eir og Heilbrigðistíðindum 

sjáum við tilraunir menntamanna á Íslandi til að breiða út eigin hreinlætishætti og gera þá að 

almennu siðgæði í samfélaginu. Þar byggja útgefendur og ritstjórar tímaritanna á eigin 

sérfræðiþekkingu sem þeir hafa öðlast í gegnum stofnanir valdsins og eru þannig sérfræðingar 

þess, eins og Gramsci kallaði þá, sem staðfesta yfirburði skoðana valdsins gagnvart viðteknum 

venjum alþýðunnar. Tengsl líkamlegs óþrifnaðar við ýmsa ólesti, t.d. leti og ókurteisi, og 
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líkingamál þar sem „sóðar og subbur“ voru borin saman við „illa hirt svín“, var til þess fallið að 

benda á siðferðislega yfirburði borgaralegra hátta.60 

Það er athyglisvert að á umbótatímunum í Bandaríkjunum í kringum aldamótin, þegar 

orðræðan um nauðsyn þess að koma á legg almenningsböðum stóð sem hæst, var lítið sem 

ekkert minnst á það af fulltrúum þeirra samtaka sem hvað harðast gengu fram í þeim efnum 

að nauðsynlegt væri að beita sér fyrir umbótum í húsnæðismálum lágstéttarinnar með það 

fyrir augum að koma baðaðstöðu fyrir á heimilum lágstéttarfólks. Þvert á móti eru til heimildir 

um að slíkum hugmyndum væri illa tekið af þeim sem börðust fyrir baðhúsunum.61 Slíkt var 

munaður sem einungis milli- og hástéttin nutu og hin hörðu viðbrögð baráttumanna 

almenningsbaðanna benda til þess að þeir hafi viljað tryggja að svo yrði áfram, hvað svo sem 

siðbót lágstéttarinnar leið. Um leið opinberast dulbúnu hagsmunirnir sem liggja að baki 

umbótunum og samningaumleitanirnar sem Gramsci talar um. Hin ráðandi stétt hvetur til 

bættra siða og lætur fjármuni í að bæta aðstæður og líf fátækra en þó með takmörkunum svo 

aðgreining stéttanna hverfi ekki  að fullu og valdastöðu ráðandi stétta sé þannig ekki ógnað. 

5.2 Fagurfræði hreinlætis 

Það er áhugavert að skoða tengingu hreinlætis og fagurfræði í ljósi kenninga Bourdieu um 

aðgreiningu (e. distinction). Í bókinni Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, 

sýnir Bourdieu fram á að smekkur er ekki handahófskenndur eða náttúrulegur á nokkurn hátt 

heldur byggður á valdatengslum og félagslegum bakgrunni. 

Taste classifies, and it classifies the classifier. Social subjects, classified by their 
classifications, distinguish themselves by the distinctions they make, between the 
beautiful and the ugly, the distinguished and the vulgar, in which their position in the 
objective classifications is expressed or betrayed. 62 

Bourdieu byggir á fyrri kenningum sínum um veruháttinn, þ.e.a.s. að viðhorf fólks og hegðun 

þess sé ómeðvitað mótuð af félagslegum þáttum eins og uppeldislegum og menningarlegum 

bakgrunni. Smekkur, segir Bourdieu, tekur mið af þessum bakgrunni og er því í eðli sínu bæði 

sameinandi og sundrandi. Þó Bourdieu fjalli mikið í bók sinni um samband smekks, fagurfræði 
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og lista (tónlistar, myndlistar, bókmennta o.s.frv.) segir hann að hversdagslegt líf, hverskonar 

athafnir manna og gildi sem þeir aðhyllast, megi skoða á sama hátt á forsendum fagurfræði.  

Although art obviously offers the greatest scope to the aesthetic disposition, there is no 
area of practice in which the aim of purifying, refining and sublimating primary needs and 
impulses cannot assert itself, no area in which the stylization of life, that is, the primacy 
of forms over function, of manner over matter, does not produce the same effects.63 

Það er freistandi að skoða valdboð hinna ráðandi stétta um bætta hreinlætishætti og 

orðræðuna þar í kring í þessu ljósi. Á Íslandi var t.d. bæði í ræðu og riti talað um tengsl 

hreinlætis og fagurfræði, hvort tveggja líkamlegrar fegurðar og siðferðislegrar. „Bezta og til 

lengdar eina meðalið til að varðveita fríðleikann er gagngert hreinlæti og umhyggja fyrir sér 

sjálfum persónulega“ segir til dæmis í grein í Kvennablaðinu árið 190064. Og áður hefur verið 

vísað til orða Halldórs Laxness þar sem hann segir hreina menn „fara að vilja fegur.“65  

Leiða má líkur að því að þessi tengsl hreinlætis, fagurfræði og siðferðis hafi í fyrstu komið 

lágstéttunum í Bandaríkjunum og íslenskri alþýðu nokkuð spánskt fyrir sjónir enda, eins og 

áður hefur komið fram, skítur nátengdur sjálfsmynd lægri stéttanna áður fyrr og jafnvel tákn 

farsældar.66 Ummerki um vinnu bænda og verkamanna á hörundinu var því eðlilegur og 

sjálfsagður hluti tilverunnar og þar af leiðandi ekki skítur í þeirra augum, sé sá skilningur Mary 

Douglas lagði í orðið að skítur sé efni á vitlausum stað. En þessi gjá sem orðræða 

borgarastéttarinnar býr til milli hinna hreinu og óhreinu, um tengsl siðferðis, fagurfræði og 

hreinlætis, þjónar þeim tilgangi að aðgreina enn frekar stéttirnar og ítreka yfirburði og styrkja 

vald borgarastéttarinnar yfir lágstéttinni. Enda sagði Bourdieu að hugsanlega væri eina 

hlutverk lágstéttarinnar að vera neikvæður útgangspunktur sem fagurfræði og smekkur væru 

skilgreind út frá.67 

Hér rekum við okkur aftur á þá þversögn að ráðandi stéttir grafi undan eigin hagsmunum 

með því að reyna að gera eigin siðgæði að almennu siðgæði og dragi þannig úr stéttamuninum 

að einhverju leyti. Aðgreining stéttanna sem bent er á og viðhaldið með skírskotunum til 

fagurfræði og smekks afmáist um leið og lægri stéttin gengst við fagurfræði efri stéttanna.  

                                                      
63 Bourdieu, Distinction, 5. 
64 [Höfundur óþekktur], Viðhald fríðleikans, 21. 
65 Halldór Kiljan Laxness, Alþýðubókin, 74. 
66 Frykman og Löfgren, Culture builders, 189. 
67 Bourdieu, Distinction, 57. 



24 

6 Breyttur veruháttur 

Veruháttur er ekki óbreytanlegur fasti og getur hann tekið breytingum samhliða breytingum á 

lífsskilyrðum og umhverfi. Það var einmitt það sem Bourdieu upplifði á eigin skinni þegar hann 

flutti úr sveitinni og til Parísar. Breytingin á umhverfinu, menningunni, gildunum og 

samskiptamátanum sem Bourdieu þurfti að tileinka sér síaðist smám saman inn í veru hans og 

vitund og hann fór að líta á þann veruleika sem sinn eigin og eðlilegan. Þar með höfðu honum 

hlotnast lyklar að nýjum herbergjum, öðrum þjóðfélagskimum, sem aftur á móti gerði honum 

erfitt fyrir þegar hann snéri til baka í sveitasamfélagið. Veruhátturinn hafði „klofnað.“68 

Án möguleikans á því að veruháttur geti tekið breytingum yrði engin þróun í samfélaginu. 

Rétt eins og borgaralegir hreinlætishættir voru nýir fyrir lágstéttinni við upphaf tuttugustu 

aldarinnar, höfðu þeir verið nýir fyrir millistéttinni og jafnvel hástéttinni og aðlinum áður. 

Þegar líða tók á annan áratug aldarinnar, fáum árum eftir að baðhúsahreyfingin hafði náð 

hámarki, höfðu hreinlætishættir verkamannastéttarinnar í Bandaríkjunum þegar þróast í átt 

til borgaralegra hátta. Takmarkaða notkun baðhúsanna ætti nefnilega ekki alltaf og endilega 

að túlka sem viðnám við sjálfum hugmyndunum um aukið hreinlæti, heldur frekar sem viðnám 

við aðferðunum sem beitt var við ögunina og aðstæðunum sem lágstéttunum var ætlað að 

tileinka sér hina bættu siði við. Lágstéttirnar gengust við siðboði efri stéttanna þegar leið á 

tuttugustu öldina en gerðu kröfu um að þeim yrðu veitt sömu tækifæri til að ástunda hina 

bættu hreinlætishætti - það er að segja með baðaðstöðu inni á heimilinu.69  

Við upphaf tuttugustu aldarinnar voru sífellt fleiri íbúðir verkamanna í bandarískum 

borgum innréttaðar með baðaðstöðu meðal annars vegna þess að fjöldaframleiðsla á 

galvanhúðuðum baðkerum varð ódýr. Breytingar á húsnæðisreglugerðum á þriðja áratugnum  

kváðu einnig á um að í hverri íbúð skyldi vera baðaðstaða.70 Smátt og smátt má því segja að 

efri stéttunum hafi tekist ætlunarverk sitt, að gera borgaralegt hreinlæti að almennu siðferði. 

Veruháttur lágstéttarinnar breyttist og hún tileinkaði sér siðgæði efri stéttanna og fékk þannig 

hlutdeild í menningarauðmagni efri stéttanna. Baráttumenn almenningsbaðanna í 

Bandaríkjunum lögðu einmitt áherslu á að siðbót lágstéttarinnar í gegnum þrifnaðinn gerði 

fólki kleift að færast upp þjóðfélagsstigann og losna þannig úr viðjum fátæktar og stuðla að 
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auknum jöfnuði.71 En umbreytingin varð ekki án viðnáms og, eins og fram hefur komið, ekki 

öll á forsendum valdsins. 

Á Íslandi varð þróunin með svipuðum hætti þó hún hafi verið nokkrum áratugum á eftir. 

Baðhúsin á Íslandi, rétt eins og í Bandaríkjunum, hafa örugglega átt einhvern þátt í að aga 

almenning til bættra hreinlætishátta en þó er ljóst er að baðhúsin voru ekki mikið nýtt og hafa 

því tæplega ein og sér verið grundvallaratriði við breytingar á veruhætti íslenskrar alþýðu, 

heldur hljóta aðrir þættir að hafa haft áhrif líka. Vatnsveitan sem komið var á laggirnar árið 

1909 í Reykjavík gæti hafa átt þátt í að breyta veruhætti fólks. Helsti baráttumaðurinn fyrir 

lagningu vatnsveitunnar var Guðmundur Björnsson, sá hinn sami og sat í stjórn baðhússins í 

Aðalstræti sem opnaði árið 1895. Guðmundur var skipaður héraðslæknir í Reykjavík árið 1896 

og gerði sér strax grein fyrir að vatnsból bæjarbúa væru heilsuspillandi og óttaðist 

sjúkdómsfaraldra, eins og varð til dæmis raunin árið 1906 þegar taugaveiki braust út í 

Reykjavík. Þegar Guðmundur tók svo sæti í bæjarstjórn árið 1900 hóf hann að berjast fyrir 

lagningu vatnsveitu.72  

Tilkoma vatnsveitunnar í Reykjavík þýddi að ekki þurfti lengur að sækja vatn langar leiðir 

og bera það heim eða borga vatnsbera fyrir vinnuna. Nú var nóg að skrúfa frá krana og hreint 

vatn flæddi úr honum eftir þörfum. Í aðdraganda vatnsveitunnar var gerð könnun á 

vatnsnotkun Reykvíkinga og kom í ljós að hver íbúi bæjarins notaði að meðaltali sautján potta 

á mann á dag þó þörfin væri af flestum talin mun meiri. Guðmundur Björnsson hélt því enda 

fram að það væri ekki frá náttúrunnar hendi sem Reykvíkingar væru óþrifnir heldur stafaði það 

af því hversu dýrt vatnið væri.73 Það má ímynda sér að þegar allt að því óþrjótandi vatnslind 

var komin inn á heimili fólks hafi viðhorf þess til notkunar vatnsins, til dæmis til líkamsþvottar, 

byrjað að breytast. Enda jókst vatnsnotkun Reykvíkinga umtalsvert eftir tilkomu 

vatnsveitunnar.74  

Það er svo til marks um að borgaralegar hugmyndir um hreinlæti hafi verið farnar að skjóta 

nokkuð föstum rótum í veruhætti verkamanna að þau merkilegu tíðindi urðu árið 1932 að 

verkamannabústaðir við Hringbraut urðu með fyrstu íbúðum á landinu til að vera teiknaðar og 

                                                      
71 Williams, Washing “The Great Unwashed”, 2, 136. 
72 Hilmar Garðarsson, Saga Vatnsveitu Reykjavíkur 1909-1999, 63-64. 
73 Hilmar Garðarsson, Saga Vatnsveitu Reykjavíkur 1909-1999, 67-69; Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, 262. 
74 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, 267. 
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innréttaðar með fullkomnum baðherbergjum með baðkari, sturtu, vatnssalerni og vaski. Þetta 

var gert að kröfu verkamanna, fólksins sem búa átti í húsunum, sem hafnaði teikningum af 

húsinu þar sem ekki var gert ráð fyrir baðaðstöðu. Þegar íbúðirnar voru teknar í notkun voru 

baðherbergi einungis í einstaka lúxusíbúðum á landinu, eins og Guðmundur J. Guðmundsson, 

fyrrverandi alþingismaður, verkalýðsforingi og frumbyggi í verkamannabústöðunum, sagði frá 

í bókinni Reykjavík bernsku minnar.75 „Ég næ þessu nú ekki alveg. En þetta fólk var stolt í 

allsleysinu, vildi engan óþrifnað, lús eða annað á sínum heimilum [...]“.76 Guðmundur lýsir því 

hvernig stöðugur straumur gesta var til þeirra til að fá að berja baðið og aðrar nýjungar í húsinu 

augum. „Góðir vinir voru heiðraðir með því að þeir fengu að fara í bað svona einu sinni, tvisvar 

til þrisvar á ári. Það var hátíðleg stund í lífi þeirra þegar þeir komu til að fá að fara í bað.“77 Af 

þessu verður ekki annað ráðið en að hugmyndirnar um borgarlega hreinlætisætti væru 

byrjaðar að hreiðra um sig í veruhætti verkamanna á fjórða áratug aldarinnar og að þeir 

krefðust þess að geta tileinkað sér þá að fullu á eigin forsendum. 

7 Niðurstöður 

Það væri fróðlegt, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, að geta farið hundrað ár aftur í tímann og 

reynt að útskýra fyrir Reykvíkingi þess tíma að árið 2018 væru fjórar mismunandi tegundir af 

sjampói auk annarra sturtusápa standandi á baðbrúninni heima hjá mér. Að það væru tvær 

mismunandi handsápur á vaskinum og tvær tannkremstúpur auk munnskols í baðskápnum. 

Að mér þætti óþægilegt að byrja daginn án þess að þrífa af mér nóttina. Þetta hefði líklega litla 

þýðingu fyrir viðkomandi.         

Mínar hugmyndir um hreinlæti eru mótaðar af því samfélagi sem ég hef alist upp í og 

hrærist í daglega. Samfélagi þar sem sjampó- og sápuauglýsingar dynja á mér í sífellu með 

tölvuteiknuðum myndum af óhreinindum og bakteríum að skolast burt af hörundi eða úr hári 

brosmildra leikara. Samfélagi þar sem áminning um mikilvægi handþvottar er hengd upp á 

salernum vinnustaða. Samfélagi sem framleiðir margar mismunandi tegundir efna sem ætlað 
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er að fela líkamslykt. Samfélagi þar sem hreinlæti er alþjóðlegur iðnaður sem veltir væntanlega 

þúsundum milljarða á hverju ári. 

Þegar millistéttirnar fóru að boða aukna áherslu á hreinlæti á nítjándu öldinni hljómaði sá 

boðskapur framandi í eyrum lágstéttanna enda aðstæður stéttanna mjög ólíkar og 

veruhátturinn sömuleiðis. Lágstéttarinnar hafði engar forsendur til að meðtaka þessar nýju 

hugmyndir og gera að sínum. Í raun má segja að þær hafi gengið þvert gegn ýmsum grundvallar 

hugmyndum lágstéttanna um tilveruna, eins og kristallast einna best í málshættinum sem 

vísað var til hér að framan, saursæll maður er jafnan aursæll. Þessi munur á veruhætti 

stéttanna útskýrir því tregðu lágstéttirnar við að tileinka sér þessa nýju hætti þrátt fyrir 

boðskap efri stéttanna og ýmsar samfélagslegar umbætur, svo sem byggingu baðhúsa, sem 

ætlað var að auðvelda fólki að tileinka sér bætta hreinlætishætti.  

En vegna þess að veruhátturinn er ekki óbreytanlegur fasti heldur ómeðvitað samband 

lögmála og gilda sem móta samfélagsgerðina urðu ýmsar samfélagslegar breytingar til þess að 

veruháttur lágstéttanna breyttist þannig að hugmyndirnar um breytta hreinlætishætti 

hljómuðu ekki lengur jafn framandi. Viðnámið sem lágstéttirnar veittu gegn siðboði efri 

stéttanna var því bundið í veruhættinum og um leið lykillinn að því að með tímanum gerðu 

lágstéttirnar hina nýju hreinlætishætti að sínum. Sú staðreynd að verkamenn í Reykjavík hafi 

gert kröfu um fullkomna baðaðstöðu í bústöðum sínum, snemma á fjórða áratug tuttugustu 

aldarinnar, er staðfesting þess að borgarlegir hreinlætishættir hafi farið að verða hluti af 

veruhætti verkamanna á þeim tíma. 

Nítjánda og tuttugasta öldin var tími mikilla þjóðfélagsbreytinga víða. Þéttbýlismyndun 

jókst mikið, hefðbundin búsetuform riðluðust og miklar breytingar urðu á framleiðsluháttum 

með ýmsum tækninýjungum. Stjórnunarættir valdahafa breyttust í takt við þessa þróun og 

fjölskyldan hætti að vera grunneining stjórnunar og mælikvarði á velmegun þegnanna. Þjóðin 

varð í staðin grunneining og almannahagur varð viðfangsefni valdhafanna. Ýmiskonar 

félagslegt umbótastarf komst því á sjóndeildarhring hinna ráðandi stétta sem málamiðlanir 

sem valdið gerði við þegna sína, sjálfu sér og þegnunum til góða.  

Baðhúsin eru gott dæmi um félagslegar umbætur. Þeim var ætlað að fylgja eftir 

orðræðunni um nauðsyn aukins hreinlætis, hvetja lágstéttina til að þrífa sig og sporna þannig 

gegn útbreiðslu ýmissa sjúkdóma. En um leið kom fram í orðræðunni að baðhúsunum var ekki 

síður ætlað að hreinsa lágstéttina af ýmsum siðferðislegum og félagslegum löstum. 
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Hreinlætissiðboðið og baðhúsin voru þannig áminning um siðferðislega yfirburði hinna 

ráðandi stétta og réttlæting á valdastöðu þeirra yfir lágstéttunum.  

Í raun má segja að í andstöðu ýmissa valdhafa í Bandaríkjunum við umbótum á baðaðstöðu 

inn á heimilum lágstéttarfólks opinberist vel samningaumleitanirnar sem Gramsci segir 

valdhafa þurfa að eiga við þegna sína og ráðagerðirnar sem Foucault segir valdið nota til að 

dulbúa eigin hagsmuni sem almannahagsmuni. Baðhúsunum var ætlað að kenna fólki af lægri 

stéttum að þvo af sér skítinn og bæta með því líðan sína og heilsu og sporna gegn smiti 

sjúkdóma. En um leið var baðhúsunum ætlað að viðhalda aðgreiningunni milli ráðandi stétta 

og lágstéttarinnar og vera áþreifanleg áminning um stéttamuninn. Umhirða lágstéttarlíkamans 

og ögun hans skyldi vera viðfangsefni hins opinbera rýmis í almenningsböðunum á meðan 

hinar ráðandi stéttir fjarlægðu öll ummerki um eigin líkama og líkamsumhirðu af opinbera 

sviðinu og földu hann bak við læstar dyr einkabaðherbergisins.  

Lágstéttirnar tileinkuðu sér með tímanum hina nýju borgarlegu hreinlætishætti og eflaust 

áttu baðhúsin einhvern þátt í að kynna fólk fyrir þessum nýju háttum og ýta undir þá þó 

aðsóknin að baðhúsunum, bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum, hafi aldrei verið mikil. 

Lágstéttirnar gerðu hinsvegar kröfu um sambærileg tækifæri og valdastéttin hafði til að 

tileinka sér aukið hreinlæti - það er að segja baðaðstöðu innan heimilisins.  
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