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Ágrip 

Árið 1939 var gerð viðamikil rannsókn á stöðu fátækraframfærslunnar á Íslandi. Til-

gangur rannsóknarinnar var að fá ítarlegar upplýsingar um hagi styrkþega fátækra-

framfæris í landinu og ástæður fyrir styrkþörf með það að markmiði að draga úr 

framfærslukostnaði. Á þessum tíma var kreppa hér á landi, atvinnuleysi mikið og 

kostnaður vegna fátækraframfærslu var hár, bæði fyrir ríki og sveitarfélög. 

Hér verða skoðaðar helstu niðurstöður þessarar rannsóknar og leitað svara við 

spurningum líkt og hvernig voru hagir styrkþega fátækraframfæris? Hvaða fólk var 

þetta? Var einhver munur á milli kynja? Var framfærslan jöfn yfir landið eða voru 

svæði sem báru þyngri framfærslubyrði en önnur? Hverjar voru ástæður framfærslu? 

Þá verður fjallað um það hvernig viðhorf ráðamanna til fátæks fólks birtist í skýrslum 

styrkþega. Einnig verður rannsóknin frá 1939 borin saman við fyrri rannsókn sem 

gerð var á fátækraframfærslunni árið 1902. Athugað verður hvort viðhorf til fátækra 

hafði breyst frá aldamótum og fjallað verður um hugmyndir sem fylgdu gjarnan 

umræðu um fátækramál eins og stofnun vinnuhæla og hvort fátæktin væri arfgeng. 

Helsta ástæða framfærslustyrks í þéttbýli var atvinnuleysi en í sveitum var það 

barnaómegð. Framfærslubyrðin skiptist ekki jafnt yfir landið og á sumum svæðum 

voru fulltrúar hreppa hreinlega ráðþrota þegar kom að málefnum styrkþega, hvernig 

hægt væri að auka atvinnusköpun og minnka framfærslukostnað. Fátæktinni hafði 

lengi fylgt skömm og litið var niður á framfærsluþega, þó að vissulega megi sjá 

viðhorfsbreytingar á milli rannsóknanna 1939 og 1902. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um opinbera rannsókn sem gerð var á fátækrafram-

færslunni á Íslandi undir lok fjórða áratugar 20. aldar. Það var árið 1940 sem félags-

málaráðuneytið skipaði sérstaka nefnd fyrir hönd ríkisins sem átti að rannsaka 

fátækraframfærið í landinu eins og það var árið 1939. Á þessum tíma var kreppa hér á 

landi, atvinnuleysi mikið, fátækraframfærið talið gríðarlega stórt vandamál og stjórn-

mál snerust að miklum hluta um það hvernig best væri að ráða fram úr þeim vanda. 

Ekki hafði verið gerð rannsókn af þessari stærðargráðu á stöðu framfærslumála í 

landinu frá árinu 1902.1 Atvinnuleysi var eitt af erfiðustu vandamálum kreppunnar. 

Framfærslukostnaður var hár bæði fyrir ríki og sveitarfélög. Forsvarsmenn hreppa og 

sveitarfélaga landsins kröfðust umbóta í atvinnumálum og horfðu til ríkisstjórnarinnar 

varðandi ný atvinnutækifæri og óskuðu eftir auknu fjármagni til atvinnueflingar og 

uppbyggingar á sínu svæði. 

Í ritgerðinni mun ég leitast við að svara nokkrum lykilspurningum varðandi 

rannsóknina á fátækraframfærslunni 1939. Hvers vegna vildu stjórnvöld gera rann-

sókn á styrkþegaframfærinu í landinu? Hver var aðdragandi rannsóknarinnar og 

hvernig var hún framkvæmd? Hvaða fólk var það sem naut framfærslustyrks á 

þessum tíma? Hvernig voru hagir þessa fólks? Var framfærslan jöfn yfir landið eða 

voru svæði sem báru meiri framfærsluþunga en önnur? Ef svo var, hvers vegna og 

hvaða svæði voru það? Var einhver munur á milli kynja? Hverjar voru ástæður þess 

að fólk þurfti á styrk að halda? Voru þessar ástæður breytilegar eftir landsvæðum? 

Hver voru viðhorf yfirvalda til styrkþega og fátæks fólks? Hvernig birtast þessi við-

horf í skýrslum styrkþega? Hvaða hugmyndir og tillögur komu fram hjá sveitar-

stjórnarmönnum um eflingu atvinnulífs og umbætur á högum atvinnulausra? 

Enn fremur mun ég bera rannsóknina 1939 lauslega saman við rannsókn sem 

gerð var á högum styrkþega árið 1902 og skoða hvort þær eigi eitthvað sameiginlegt. 

Einnig athuga ég viðhorf ráðamanna til styrkþega bæði á tímum fyrri rannsóknarinnar 

og þeirrar seinni og hvort þau höfðu eitthvað breyst á þessum tæpum 40 árum. Fjallað 

verður um hugmyndir sem oft fylgdu umræðunni um framfærslumál líkt og það hvort 

stofna ætti vinnuhæli fyrir svokallaða vandræðamenn. 
                                                        
1 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899.; Jón 
Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 15. 
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Helsta heimildin sem ég byggi mína ritgerð á eru framfærsluskýrslur sem 

félagsmálaráðuneytið lét safna árið 1939 við gerð rannsóknarinnar. Eyðublöð voru 

send til allra oddvita og hreppstjóra í landinu og þeir fylltu þau svo út fyrir hvern 

styrkþega í hreppnum. Þessar skýrslur eru í sex möppum í Þjóðskjalasafni Íslands.2 

Ásamt skýrslunum sjálfum nýti ég einnig upplýsingar úr bréfum oddvita og hrepp-

stjóra til ráðuneytisins sem fylgdu með framfærsluskýrslunum. Ég nota nokkuð af 

tímaritsgreinum frá þriðja og fjórða áratugnum til að fá betri mynd af því hvernig 

þjóðfélagsumræðan var á þessum tíma. Þá leitaði ég fanga í bókinni Félagsmál á 

Íslandi, sem gefin var út árið 1942 í ritstjórn Jóns Blöndal, þar sem hann skrifar 

sjálfur nokkrar greinar um félagsmál og atvinnuleysi á þessum tíma. Í bókina skrifar 

einnig Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður sveitarstjórnarmálefna, sem tók sjálfur þátt 

í rannsókninni á fátækraframfæri ársins 1939. Hann skrifaði mikið um fátækramálin 

og ég styðst við nokkrar greinar hans í þessari ritgerð. Þar sem rannsóknin 1939 er 

borin saman við sambærilega rannsókn sem gerð var árið 1902 styðst ég nokkuð við 

skýrslur milliþinganefndar Alþingis sem skipuð var til að koma fram með tillögur að 

úrbótum í fátækramálum.3 Einnig styðst ég við bókina Fátækt og fúlga sem kom út 

árið 2016 eftir Jón Ólaf Ísberg og Sigurð Gylfa Magnússon og fjallar um rannsóknina 

sem gerð var á högum þurfamanna ársins 1902. Aðrar heimildir sem ég nota eru 

ýmsar bækur og bókakaflar bæði til að veita yfirsýn yfir tímabilið og til að hjálpa mér 

að kafa dýpra í ákveðna efnisþætti ritgerðarinnar. 

 Í fyrsta kafla mun ég gefa lesendum mynd af þjóðfélagsaðstæðum á Íslandi 

árið 1939, fjalla um hvað helst einkenndi stjórnmálaumræðu á þessum tíma, hverjar  

horfurnar voru í atvinnumálum og hvernig stjórnvöld reyndu að sporna við áhrifum 

kreppunnar í samfélaginu. Einnig verður litið á fátækralöggjöfina og þróun hennar í 

gegnum árin. Í öðrum kafla ræði ég hvernig ráðist var í rannsóknina 1939 og hvernig 

framkvæmd hennar var í megindráttum. Birtar verða helstu niðurstöður rannsóknar-

innar frá 1939, fjöldi styrkþega í landinu og ástæður fyrir styrkþörf. Ég mun bera 

saman fjölda styrkþega á milli kaupstaða, kauptúna og sýslna í landinu og athuga 

hvort finna megi ákveðna staði þar sem framfærslan var þyngri en annars staðar. Í 

þriðja kafla dreg ég fram mynd af viðhorfum ráðamanna í garð styrkþega og fátæks 

fólks almennt á þessum tíma. Skoðuð verða bréf sem oddvitar og hreppstjórar rituðu 

                                                        
2 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156–161. 
3 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899. 
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og einnig tek ég dæmi úr þeim skýrslum styrkþega þar sem ráðamenn fundu sig knúa 

til að rita langa texta um það hvernig viðkomandi styrkþegi gæti bætt hag sinn og 

breytt lífsstíl sínum til hins betra, í þeirri von um að hann gæti bjargað sér sjálfur. Í 

fjórða og síðasta kaflanum verður gerður samanburður á rannsóknum áranna 1939 og 

1902 og þá helst með viðhorf yfirvalda í garð fátæks fólks í huga. 

Í viðauka eru birtar töflur með niðurstöðum rannsóknarinnar frá 1939 eins og 

þær eru birtar í skjölum. Þar læt ég líka fylgja með töflur um hlutfall íbúa á fram-

færslu á hverjum stað, hve hátt hlutfall íbúa á hverjum stað féll undir hverja ástæðu 

fyrir styrkþörf og fleira í þeim dúr sem gefur skýrari mynd af stöðu framfærslumála á 

Íslandi undir lok fjórða áratugarins. Rétt er að geta þess að í ritgerðinni er stafsetningu 

í heimildum breytt til nútímahorfs. Þar sem notkun á gögnum félagsmálaráðuneytisins 

um rannsókn á högum styrkþega 1939 er bundin því skilyrði að gætt sé trúnaðar um 

upplýsingar um viðkvæm einkamálefni er styrkþegum gefin dulnefni í ritgerðinni. 

Ég valdi mér þetta verkefni meðal annars vegna þess að mér fannst spennandi 

að fá að rýna í eitthvað eins og þessa rannsókn á styrkþegaframfærinu sem hafði 

fengið mjög litla umfjöllun á sínum tíma og lítið er vitað um í dag. Þetta verkefni var 

gríðarlega skemmtilegt og mjög áhugavert var að fá að lesa í gegnum skýrslur allra 

þeirra sem hlutu fátækraframfæri fyrir nærri 80 árum. Gríðarlega mikinn fróðleik er 

þar að finna og ég vona að ég nái að kynna lesandann fyrir högum styrkþega fátækra-

framfæris á Íslandi árið 1939. 
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1. Íslenskt samfélag undir lok fjórða áratugarins 

Heimskreppa skall á Vesturlönd á fjórða áratug síðustu aldar og teygði hún anga sína 

hingað til lands. Áhrifa hennar gætti mikið í sjávarútvegi og landbúnaði sem háðir 

voru erlendum mörkuðum. Atvinnuhættir breyttust í kjölfarið, færri höfðu landbúnað 

sem sitt lifibrauð en fjölgun varð í sjávarútvegi. Atvinnugreinar í þéttbýli eins og 

verslun og samgöngur efldust. Með aukinni tækniþróun og framförum í atvinnuvegum 

fluttist fólk í auknum mæli úr sveitum í þéttbýli. Fólksfjölgun í þéttbýli olli hús-

næðisskorti og atvinnuleysi. Atvinnuleysinu og fátæktinni fylgdi skömm og oft bjó 

fólk við bágar aðstæður. Að leita á náðir ríkisins var oft síðasta úrræði hjá fólki af ótta 

við skömmina sem því fylgdi. Útgjöld ríkis og sveitarfélaga til félagsmála, og þá sér-

staklega fátækramála, jukust ört með vaxandi atvinnuleysi. Sem dæmi var fátækra-

framfærsla um þriðjungur allra félagsmálaútgjalda hins opinbera árið 1938.4 Fátækra-

löggjöfin sem hafði verið í gildi varð fljótt úreld með örum þjóðfélagsbreytingum. 

Sveitfestitíminn5 hafði lengi verið við lýði og valdið deilum, en með setningu nýju 

framfærslulaganna árið 1935 urðu langþráðar breytingar í félagsmálum. 

1.1. Þjóðfélagsaðstæður 

Fjórði áratugurinn á Íslandi hefur oft verið kenndur við kreppu og segja má að slæmt 

efnahagsástand og atvinnuleysi hafi verið ein helstu einkenni áratugarins. Heims-

kreppa hafði brotist út eftir hrun á verðbréfamarkaðinum á Wall Street í Bandaríkjun-

um árið 1929 og áhrifa kreppunnar fór að gæta hér á landi og víða í Evrópu í upphafi 

fjórða áratugarins. Þessi ár einkenndust af sundrung, pólitískum átökum og harðnandi 

verkalýðsbaráttu. Stjórnmálaflokkar deildu hart um leiðir til að koma landinu úr 

kreppu og vinstri- og hægri öfgahreyfingar fengu aukið fylgi.6 

Sjávarútvegur var helsta atvinnugrein þjóðarinnar, sjávarafurðir voru um 90% 

af útflutningsvörum á fyrri hluta fjórða áratugarins og því má segja að þjóðin hafi átt 

                                                        
4 Jón Blöndal, „Útgjöld hins opinbera til félagsmála“, bls. 19–21. 
5 Sveitfestitími var sá tími sem menn þurftu til að vinna sér sveit í sveitarfélagi, allt frá tveimur árum 

upp í tíu ár. Að vinna sér sveit var það kallað þegar fólk fluttist í nýtt sveitarfélag og þurfti að búa 
þar í ákveðinn tíma til að eiga rétt á framfærslu. Á meðan fékk fólk framfærslustyrk frá því sveitar-
félagi sem það bjó í sem rukkaði svo heimasveit viðkomandi um kostnaðinn. Með afnámi sveitfesti-
tímans átti hver maður rétt á framfærslu í þeirri sveit sem hann dvaldi í. Heimild: Jónas Guðmunds-
son, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 9–10. 

6 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 109; Kjartan Jónasson, Kreppuárin á Íslandi, bls. 9, 
14; Tómas Þór Tómasson, Heimsstyrjaldarárin á Íslandi, bls. 11. 
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mikilla efnahagslegra hagsmuna að gæta í sjávarútvegi. Fram yfir 1930 var saltfiskur 

mjög mikilvæg útflutningsafurð fyrir Íslendinga og helstu markaðir fyrir saltfiskinn 

voru í Suður-Evrópu. Í kjölfar kreppunnar í Evrópu þrengdust þessir markaðir eða 

lokuðust alveg, sem gerði það að verkum að íslenskar útflutningsvörur féllu í verði. 

Þetta hafði mikil áhrif á afkomu þjóðarinnar, útflutningur dróst saman og hér varð 

gjaldeyrisskortur. Þessi lokun á útflutningsmörkuðum ásamt langvarandi aflabrest, 

voru helstu ástæðurnar fyrir slæmri stöðu sjávarútvegarins.7 

Áratugum saman höfðu staðið yfir fólksflutningar úr sveitum til bæja og 

markaðsbúskapur tók við af sjálfsþurftarbúskap sveitanna. Hluti þjóðarinnar sem bjó í 

sveitum árið 1940 var ríflega helmingi minni en árið 1890. Helstu ástæður mikilla 

fólksflutninga úr sveitum í þéttbýli voru framfarir atvinnuvega, þróun tækni og aukin 

verkskipting. Miklar breytingar urðu á atvinnuháttum á þessum tíma. Um 80% þjóðar-

innar lifði á landbúnaði árið 1860 en aðeins rúmur þriðjungur árið 1930. Fiskveiðar 

voru lifibrauð um 10% þjóðarinnar árið 1860 en rúmra 20% árið 1930. Atvinnuvegir 

voru orðnir fjölbreyttari og verkskipting meiri. Verkafólk var langstærsta atvinnu-

stéttin árið 1930, eða um 2/3 af öllum framfærendum.8 

Íbúum í Reykjavík fjölgaði sérstaklega eftir aldamótin 1900 og bærinn 

stækkaði mjög hratt á mjög skömmum tíma. Árið 1901 voru landsmenn um 78 

þúsund og aðeins 6.682 þeirra bjuggu í Reykjavík, eða 8,5% landsmanna. Árið 1940 

var heildaríbúafjöldi á landinu 121 þúsund manns og tæpur þriðjungur bjó í Reykja-

vík, eða 38 þúsund manns.9 Þetta olli húsnæðisskorti, hærri húsaleigu og atvinnuleysi, 

en meðaltal skráðra atvinnulausra í bænum á árunum 1935 til 1939 var um 660 manns 

og mest var það árið 1940 rétt áður en setuliðsvinnan hófst. Fólksfjölgunin varð mikið 

áhyggjuefni meðal íbúa þéttbýla þar sem fátækraframfærslan jókst. Ástandið var svo 

slæmt sums staðar, að upp komu hugmyndir um hvort ekki væri best að innleiða 

einskonar byggðabann og reyna að takmarka aðstreymi og koma í veg fyrir flutning 

fólks úr sveitum, í það minnsta á þeim stöðum þar sem mesta atvinnuleysið var.10 

Atvinnuleysi og húsnæðisskortur hafði í för með sér vaxandi fátækt svo að 

fólk þurfti í auknum mæli að leita til ríkis eða sveitarfélaga eftir hjálp. Atvinnuleysis-

                                                        
7 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 109; Jón Blöndal, „Atvinnuleysismál“, bls. 203; 

Tómas Þór Tómasson, Heimsstyrjaldarárin á Íslandi, bls. 17. 
8 Jón Blöndal, „Mannfjöldinn, atvinnu- og tekjuskipting o.fl.“, bls. 38–39 og 41; Sigurður Gylfi 

Magnússon, Lífshættir í Reykjavík, bls. 11. 
9 Hagskinna, bls. 120–122. 
10 Jens Hólmgeirsson, „Bæir og kauptún“, bls. 10–13; Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykja-

vík, bls. 11, 26. 
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bætur voru ekki til á þessum tíma og margir veigruðu sér við að leita eftir styrk því að 

lengi vel þótti slíkt ekki virðingarvert. Fólk sem þáði styrk frá ríkinu var áður fyrr 

kallað þurfamenn eða þurfalingar og margir óttuðust að fá þann stimpil á sig. Fram til 

ársins 1934 þýddi það mannréttindamissi að vera á fátækrastyrk, fólkið sem stóð í 

skuld fyrir þeginn fátækrastyrk hafði ekki einu sinni kosningarétt. Að sækja um 

fátækrastyrk var síðasta úrræðið sem fólk greip til og líklegt er að mun færri sóttust 

eftir þessari hjálp en þurftu.11 

Atvinnuleysinu fylgdi fátækt og vanlíðan. Fólk sem bjó við mikinn skort 

vegna lélegs aðbúnaðar varð oft heilsulaust af langvarandi næringarskorti og sulti. 

Húsakostur í þéttbýli var oft ekki upp á marga fiska og óviðunandi þegar kom að al-

mennu heilbrigði.12 Langvarandi atvinnuleysi tók mikið á andlega. Jens Hólmgeirsson 

framkvæmdastjóri Framfærslumálanefndar ríksins lýsti því svo: 

 

Það er ekki hægt að meta eða vega á neinn mælikvarða alla þá manngildis-

hrörnun, sem að öllum jafnaði á sér stað hjá vinnufærum styrkþegum, sem 

brestur ytri möguleika til þess að vinna sér brauð. Enginn getur reiknað til 

verðmæta þá lífsorku, sem missist við það, að menn glata sjálfbjargarlöngun 

sinni og lífstrú.13 

 

1.2. Stjórnmálaumhverfið 

En hvernig beitti ríkisstjórn landsins sér gegn atvinnuleysinu? Hér verður  stjórnmála-

umhverfi landsins skoðað og sömuleiðis viðleitni stjórnvalda til að skapa næga 

atvinnu. Fjórði áratugurinn á Íslandi einkenndist af miklum stjórnmálaátökum sem 

snerust að miklu leyti um ráðstafanir ríkisstjórnarinnar til að vinna bug á kreppunni og 

ná tökum á slæmu efnahagsástandi og atvinnuleysi. Deilt var um hvernig best væri að 

leysa þjóðina undan efnahagsþrengingum. Árin 1934 til 1938 sátu Alþýðuflokkur og 

Framsóknarflokkur í ríkisstjórn sem kölluð var stjórn hinna vinnandi stétta og var 

talsvert umdeild enda talin nokkuð róttæk. Þessi stjórn setti allan kraft í að vinna á 

móti þeim erfiðleikum sem komu í kjölfar kreppunnar og sótti sérstaklega fram í 

atvinnu- og félagsmálum. Alþýðuflokkurinn var lengi vel „einn helsti málsvari 
                                                        
11 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 110; Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykja-

vík, bls. 28–29. 
12 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík, bls. 26. 
13 Jens Hólmgeirsson, „Bæir og kauptún“, bls. 13. 
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aukinna ríkisafskipta og skipulagshyggju,“14  og með auknum ríkisafskiptum vildi 

stjórn hinna vinnandi stétta ná fram sínu helsta markmiði, að vinna bug á atvinnu-

leysinu.15 

Helstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum voru atvinnubótavinnan og 

aðgerðir sem miðuðu að því að draga úr fátækraframfærslu. Atvinnubótavinna var 

úrræði fyrir atvinnulausa sem stofnað var til af ríkinu og Reykjavíkurbæ og tryggði 

alltaf einhverjum atvinnulausum vinnu í stuttan tíma. Tilgangur atvinnubótavinnunnar 

„var fyrst og fremst að skera mesta broddinn af atvinnuleysinu og var hún aðeins 

hugsuð sem neyðarúrræði og þá til skamms tíma.“16  Til þess að halda skrá yfir 

atvinnulausa var Ráðningarskrifstofa Reykjavíkur stofnuð árið 1934 og Vinnu-

miðlunarskrifstofa ríkisins var stofnuð í Reykjavík og öðrum kaupstöðum árið 1935. 

Aðalverkefni hennar var ráðning atvinnulausra manna, bæði í þá litlu vinnu sem var í 

boði og í atvinnubótavinnuna. Atvinnubótavinnan stóð sem hæst þegar atvinnuleysið 

var hvað mest, á árunum 1936–1939. Þetta framtak ríkisstjórnarinnar var mikilvægt 

skref í baráttunni við atvinnuleysið á þessum tímum efnahagslegra þrenginga í land-

inu. Útgjöld ríkisins til atvinnubótavinnu á tíma stjórnar hinnar vinnandi stétta voru 

stóraukin og oft voru upp undir 500 manns í atvinnubótavinnunni í Reykjavík.17 

Þann 29. ágúst árið 1934 setti ríkisstjórnin á fót nefnd sem kallaðist Skipulags-

nefnd atvinnumála og hafði það markmið að rannsaka helstu atvinnuvegi landsins, 

afkomu þeirra og hvernig hægt væri að sigrast á atvinnuleysinu.18 Nefndin átti að: 
 

hafa með höndum rannsókn á fjármálum ríkis og þjóðar og á hverskonar 

atvinnurekstri í landinu, framkvæmdum og framleiðslu, svo og á sölu og 

dreifingu afurða innanlands og utan og verzlun með aðfluttar vörur. ... að 

koma fram með, að rannsókn lokinni, rökstuddar tillögur og sem nákvæmastar 

áætlanir um aukinn atvinnurekstur, framkvæmdir og framleiðslu í landinu, þar 

á meðal um stofnun nýrra atvinnugreina, svo og um það, hvernig komið verði 

                                                        
14 Valdimar Unnar Valdimarsson, Alþýðuflokkurinn og stjórn hinna vinnandi stétta 1934–1938, bls. 7. 
15 Jón Gunnar Grjetarsson, Síbería, bls. 11; Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík, bls. 30; 

Valdimar Unnar Valdimarsson, Alþýðuflokkurinn og stjórn hinna vinnandi stétta 1934–1938, bls. 7 
og 13. 

16 Jón Gunnar Grjetarsson, Síbería, bls. 23. 
17 Jón Blöndal, „Atvinnuleysismál“,bls. 206–207, 209, 212; Jón Gunnar Grjetarsson, Síbería, bls. 23, 

29–30; Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík, bls. 12–13, 29; Valdimar Unnar 
Valdimarsson, Alþýðuflokkurinn og stjórn hinna vinnandi stétta 1934–1938, bls. 28. 

18 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík, bls. 14 og 30; Valdimar Unnar Valdimarsson, 
Alþýðuflokkurinn og stjórn hinna vinnandi stétta 1934–1938, bls. 24. 
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föstu skipulagi á allan þjóðarbúskapinn, jafnt opinberar framkvæmdir og fyrir-

tæki sem atvinnurekstur einstaklinga, þannig, að þau verði sem hagkvæmast 

rekin og aukin með hag almennings fyrir augum (Planökonomi). ... í öllum 

tillögum sínum hafi nefndin það markmið fyrir augum að útrýma atvinnu-

leysinu og afleiðingum kreppunnar, svo að nýtt fjör megi færast í alla atvinnu-

vegi þjóðarinnar og kaupgeta hinna vinnandi stétta aukast.19 

 

Þetta var stórt verkefni sem nefndin fékk í sínar hendur og því fylgdi mikið 

valdsvið, sem ekki allir voru sáttir við, enda var nefndin talsvert gagnrýnd af stjórnar-

andstöðunni og sérstaklega sjálfstæðismönnum. Nefndin var mikilvægur þáttur í 

markmiði ríkisstjórnarinnar að skapa fleiri atvinnutækifæri í landinu og bæta hag 

þjóðarinnar. Nefndin vann gott starf og kom mörgum verkefnum í höfn á árunum sem 

hún starfaði, frá 1934 fram til ársins 1937 þegar nefndin setti fram álit sitt og lauk 

formlega störfum. 20 

Þrátt fyrir allar þær aðgerðir sem ríkisstjórnin réðist í urðu aðstæður í þjóð-

félaginu ekki betri, það dró ekki úr atvinnuleysinu og útgjöld til fátækraframfærslu 

voru mikil. Það reyndist stjórninni erfitt að ráða við utanaðkomandi áhrif, þar sem 

erfiðleikar annarra landa höfðu áhrif á afkomu í sjávarútvegi og markaðsskilyrði voru 

Íslandi ekki í hag.21 

1.3. Vaxandi fátækrabyrði 

Félagsmálaútgjöld ríkis og sveitarfélaga jukust gríðarlega og þá sérstaklega fátækra-

framfærslan. Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður sveitarstjórnarmálefna, birti töflu 

yfir heildarkostnað vegna fátækraframfærslu á landinu á árunum 1935–1940, í bók-

inni Félagsmál á Íslandi. Þar sést að framfærslukostnaðurinn hafði vaxið nokkuð á 

síðari hluta fjórða áratugarins. 

 

                                                        
19 Álit og tillögur Skipulagsnefndar atvinnumála, bls. 3–4. 
20 Jón Gunnar Grjetarsson, Síbería, bls. 12–14. 
21 Valdimar Unnar Valdimarsson, Alþýðuflokkurinn og stjórn hinna vinnandi stétta 1934–1938, bls. 

27–28. 
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Tafla 1. Fátækraframfærsla 1935–1939 

 

 

 
Heimild: Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan á Íslandi“, bls. 182. 
----------------------------------------- 

 

 Lækkunina á milli áranna 1938 og 1939 segir Jónas meðal annars stafa af því 

að lífskjör urðu betri á seinni hluta ársins 1939 en einnig vegna þess að tryggingar 

höfðu tekið við nokkrum kostnaði sem áður taldist til fátækrastyrks, eins og elli-, 

örorku- og sjúkratryggingar. Á þessum árum eru ýmsir kostnaðarliðir að færast á milli 

ríkis og sveitarfélaga í kjölfar nýrra laga um alþýðutryggingar sem sett voru árið 1936 

og aftur 1937 þá með talsverðum breytingum, sem útskýra þessar sveiflur á milli ára 

sem sjá má í töflu 1.22 

Árið 1939 voru kaupstaðir landsins átta talsins, kauptún með íbúafjölda yfir 

500 voru tólf og önnur sveitarfélög voru 197. Fátækrabyrðin skiptist mjög misjafnlega 

á landshluta. Heildarframfærslukostnaður ársins 1939 var 2.970 þúsund krónur og í 

töflu 2 má sjá hvernig þessi kostnaður skiptist niður á sveitarfélög. Þarna sést að 

kaupstaðir og kauptún báru samtals 85% fátækraframfærslunnar á móti hinum sveitar-

félögunum 197.23 Þessi gríðarlegi munur er aðallega vegna þess hve atvinnuleysi var 

miklu meira í þéttbýli en í sveitum landsins, og þá sérstaklega mikið í Reykjavík. Í 

næstu köflum verður fjallað um ástæður framfærslustyrks á öllu landinu og þá sést 

betur hvers vegna framfærslukostnaðurinn skiptist svona misjafnlega á sveitarfélög 

landsins. 

 

                                                        
22 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 17; Stjórnartíðindi 1936 A, bls. 59; 

Stjórnartíðindi 1937 A, bls. 185. 
23 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 17. 
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Tafla 2. Fátækrabyrði landsins eftir byggðastigi árið 1939 

 

 
 
Heimild: Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938-1939“, bls. 17. 
----------------------------------------- 

 

Ör þróun varð í félagsmálefnum og fyrirkomulagi fátækraframfærslu á fyrri 

hluta 20. aldar. Áður fyrr hafði hver hreppur verið sérstakt framfærsluhérað og hafði 

það helsta markmið að annast fátækraframfærslu. Ættingjum var skylt að framfæra 

þeim sem gátu það ekki sjálfir og ef það gekk ekki tók hreppurinn við. Lengi vel var 

það þannig að menn misstu kosningarétt ef þeir þurftu að þiggja af sveit.24 Skoðum nú 

það helsta í þróun fátækralöggjafar á Íslandi, nýju fátækralögin sem sett voru árið 

1935 og breytingarnar sem þau boðuðu. 

1.4. Fátækralöggjöfin 

Árið 1907 voru ný fátækralög samþykkt á Alþingi sem tryggðu þurfamönnum aukin 

réttindi. Það helsta sem mátti gagnrýna varðandi lögin var það að framfærslubyrðin 

hvíldi ekki jafn þungt á þjóðinni og var mjög misskipt á milli hreppa. Sumir hreppar 

höfðu enga fátækraframfærslu á sama tíma og sífellt fleiri náðu ekki að standa undir 

þessum mikla kostnaði. Nýja löggjöfin hélst nánast óbreytt fram til ársins 1927 og ári 

síðar tóku í gildi ný fátækralög. Þau fólu þó í sér litlar breytingar og þegar líða tók á 

fjórða áratuginn kom í ljós að löggjöfin var ekki lengur í samræmi við það þjóðfélags-

ástand sem hafði skapast á kreppuárunum. Vöxtur þéttbýla og versnandi atvinnu-

ástand kallaði á nýja löggjöf. 25 

                                                        
24 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan á Íslandi“, bls. 155. 
25 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 25; Jónas Guðmundsson, 

„Fátækraframfærslan á Íslandi“, bls. 153–155; Skúli Þórðarson, „Félagsmálalöggjöfin á Íslandi“, 
bls. 4. 
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Ný framfærslulög voru sett árið 1935 og tóku gildi þann 1. janúar árið 1936.  

Lögin sögðu til um það hvernig framfæra skyldi fólki sem gat það ekki sjálft.26 Í 

fyrstu grein laganna, um framfærsluskyldu, segir að framfærslustyrk skuli „veita 

hverjum þeim manni, er sökum fátæktar, vanheilsu, atvinnuskorts eða af öðrum or-

sökum getur eigi aflað sér þess, er sjálfur hann og skyldulið hans má eigi án vera til 

lífsframfærslu.“27 

Hjónum var skylt að framfæra hvoru öðru, foreldrum var skylt að framfæra 

börnum sínum, og börnum, yfir 16 ára, var skylt að sjá fyrir foreldrum sínum. Ef fólk 

átti afkomendur, eða foreldra á lífi, hafði það ekki rétt á framfærslustyrk. Ráðherra fór 

með yfirumsjón framfærslumála í landinu, en bæjarstjórnir og hreppsnefndir stjórn-

uðu framfærslumálum í héraði. Bæjarstjórn kaupstaða og hreppsnefndir kausu sér-

staka framfærslunefnd sem sá um framkvæmd framfærslumála. Nefndin skyldi stuðla 

að því að fólk þyrfti ekki að sækja um framfærslustyrk, hvetja fólk til sjúkratrygginga, 

til reglusemi og hjálpa fólki að finna sér atvinnu.28 

Eitt hið merkilegasta með tilkomu nýju framfærslulaganna var afnám sveit-

festitímans, en hann hafði lengi ollið deilum. Áður var það þannig að menn gátu ekki 

fengið framfærslustyrk hvar sem er, heldur þurfti ákveðinn fjölda ára til að vinna sér 

sveit í einhverju sveitarfélagi, allt frá tveimur árum upp í tíu ár. Að vinna sér sveit var 

það kallað þegar fólk fluttist í nýtt sveitarfélag og þurfti að búa þar í ákveðinn tíma til 

að eiga rétt á fátækraframfærslu í því sveitarfélagi. Á meðan gat fólk fengið fram-

færslustyrk frá því sveitarfélagi sem það bjó í sem rukkaði svo aftur heimasveit við-

komandi um framfærslukostnaðinn. Margt fátækt fólk hafði flust úr sveitum í þéttbýli 

í von um vinnu. Með afnámi sveitfestitímans átti hver maður rétt á framfærslu í þeirri 

sveit sem hann dvaldi í, sem gerði það að verkum að fátækraframfærslan óx í kaup-

stöðum og kauptúnum, en dróst saman í sveitum.29 

Í nýju framfærslulögunum var einnig kveðið á um að fátækraframfærslan á 

öllu landinu skyldi jöfnuð af ríkissjóði. Skyldu 700 þúsund krónur renna í sérstakan 

sjóð, sem fékk heitið Jöfnunarsjóður bæjar- og sveitarfélaga. Árlega var reiknaður út 

meðalframfærsluþungi fyrir allt landið og þau sveitarfélög sem höfðu meira en meðal-

framfærsluþunga fengu endurgreidda 2/3 hluta af því sem var umfram meðaltalið. 

                                                        
26 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan á Íslandi“, bls. 156–158, 160; Skúli Þórðarson, „Félags-

málalöggjöfin á Íslandi“, bls. 4; Stjórnartíðindi 1935 A, bls. 353. 
27 Stjórnartíðindi 1935 A, bls. 337. 
28 Stjórnartíðindi 1935 A, bls. 337–339, 342–344. 
29 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 9–10. 
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Framfærslan hvíldi mjög misþungt á sveitarfélögunum og því mikil þörf á þessari 

jöfnun. Það má segja að með nýju framfærslulögunum hafi landið allt orðið að einu 

framfærsluhéraði.30 

Það sem ekki var síður mikilvægt fyrir félagsmálalöggjöf landsins var þegar 

ný lög um alþýðutryggingar voru samþykkt árið 1936 og tóku gildi 1937. Lögin 

kváðu á um slysa- og sjúkratryggingar, elli- og örorkutryggingar og atvinnuleysis-

tryggingar. Lífeyrissjóður Íslands var stofnaður árið 1937 og almennri trygginga-

skyldu allra manna 16–67 ára var komið á. Tryggingastofnun ríksins var stofnuð árið 

1936 og almannatryggingar á vegum ríksins tóku að stórum hluta við því sem áður 

heyrði undir fátækraframfærslu, til dæmis kostnað við berklasjúklinga og aðra lang-

varandi sjúkdóma. Tilkoma þessara laga hafði því mikil áhrif á fátækrabyrðina í 

landinu.31 En fátækrabyrðin óx þrátt fyrir þetta jafnt og þétt á árunum fram til 1939. 

Þegar staðan var orðin þessi í þjóðfélaginu vildu stjórnvöld fá skýra mynd af fátækra-

framfærinu í landinu og fóru af stað með rannsókn á þeim málaflokki. 

                                                        
30 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 10, 16–17, 19. 
31 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 403; Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 

1938–1939“, bls. 21; Stjórnartíðindi 1937 A, bls. 185, 196. 
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2. Fátækrabyrðin 1939 og ástæður hennar 

Sérstök nefnd var skipuð til að annast framkvæmd rannsóknarinnar á fátækrafram-

færinu og starfaði hún á vegum Framfærslumálanefndar ríkisins. Gögnum um styrk-

þega var safnað saman úr þeim hreppum landsins sem höfðu einhverja á framfæri. Í 

þessum kafla verða birtar tölur yfir fátækraframfærsluna á Íslandi árið 1939 eins og 

þær koma fram í skjölum félagsmálaráðuneytisins. Miklar upplýsingar er þar að finna 

um fjölda styrkþega, búsetu þeirra og fjölskyldustöðu, en einnig annan fróðleik frá 

fulltrúum hreppa sem fylla þessar skýrslur út. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar á högum styrkþega á Íslandi og ástæðum styrks. Skýrslurnar hafa að 

geyma ítarlega landfræðilega sundurliðun á styrkþegum og því hægt að bera saman 

aðstæður milli svæða á landinu, t.d. muninn á þéttbýli og dreifbýli. Á sumum stöðum 

á landinu var framfærslan mun hærri en annars staðar og þau svæði verða skoðuð sér-

staklega. 

Hver var aðdragandi þess að þessi mikla rannsókn á högum fátækra var gerð í 

landinu árið 1939 og hvernig var staðið að henni? Aðgerðum stjórnvalda gegn fátækt 

og atvinnuleysi voru skorður settar. Efnahagsástand í landinu var slæmt, það skorti 

bæði fé og mikilvægar upplýsingar um umfang fátæktar og ástæður þess að fólk 

leitaði ásjár sveitarstjórna. 

2.1. Tildrög og framkvæmd rannsóknarinnar 

Skoðum nú hvernig Framfærslumálanefnd ríkisins varð til og hverjir skipuðu hana. 

Fræðumst betur um helstu hlutverk hennar og þá sérstaklega stærsta verkefni hennar, 

rannsóknina á styrkþegaframfærinu árið 1939, aðdraganda og framkvæmd rann-

sóknarinnar. 

Þann 12. febrúar árið 1940 voru samþykkt lög um breytingar á framfærslu-

lögunum frá 1935. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði skyldi ríkisstjórnin skipa þriggja 

manna nefnd, einn mann úr hverjum stóru flokkanna, sem myndi samkvæmt fyrir-

mælum ráðherra, sjá um „framkvæmdir og ráðstafanir til framleiðslubóta og atvinnu-

aukningar.“ 32  Félagsmálaráðherra, Stefán Jóhann Stefánsson, skipaði Framfærslu-

málanefnd ríkisins þann 13. febrúar 1940. Framkvæmdastjóri nefndarinnar og fulltrúi 

Framsóknarflokksins var Jens Hólmgeirsson, Sigurður A. Björnsson framfærslufull-

                                                        
32 Stjórnartíðindi 1940 A, bls. 123. 
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trúi átti þar sæti fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og Kjartan Ólafsson, bæjarfulltrúi í 

Hafnarfirði, fyrir hönd Alþýðuflokksins.33 

Félagsmálaráðherra fól nefndinni fjölmörg störf í hendur, meðal annars að 

leggja fram tillögur um vinnu unglinga, sumardvöl barna, meðalmeðlag barnsfeðra, 

skipulag ráðningastofu fyrir landbúnaðinn og fleira. Nefndin átti að koma með til-

lögur um ráðstöfun á því fé sem nota átti til framleiðslubóta og atvinnuaukningar. 

Einnig hve hátt mótframlag bæjar- og sveitarfélaga ætti að vera gegn ríkissjóðsfram-

lagi til framleiðslubóta og aukningar á atvinnumöguleikum í bæjar- eða sveitarfélög-

um. Féð átti að nota í arðgæfar framkvæmdir til styrktar atvinnulífinu og koma þannig 

atvinnulausu fólki til starfa í framleiðsluvinnu. Nefndin gerði úttekt á atvinnuskil-

yrðum og atvinnuástandi í bæjum og kauptúnum og leitaði úrræða til að nýta atvinnu-

tækifæri betur á hverjum stað.34 

Nefndin átti að gæta þess að sveitar- og bæjarstjórnir gerðu allt sem þær gætu 

til að útvega fólki vinnu í stað þess að hafa það á sinni framfærslu. Hafði nefndin 

heimild ráðherra til að gera ráðstafanir í þessu skyni, líkt og sveitar- og bæjarfélög 

höfðu, lögum samkvæmt. Ráðherra myndi aðstoða nefndina við skrifstofustörf og 

Búnaðarfélag Íslands skyldi hjálpa nefndinni við útvegun atvinnu í sveitum landsins.35 

Eitt veigamesta verkefni framfærslumálanefndarinnar var að rannsaka styrk-

þegaframfærið í landinu. Nefndin átti að hafa eftirlit með framkvæmd og ráðstöfun 

framfærslu- og fátækramála hjá bæjar- og sveitarfélögum, í samvinnu við eftirlits-

mann sveitarstjórnarmálefna, Jónas Guðmundsson.36 Þann 11. apríl árið 1940 sendi 

nefndin út bréf fyrir hönd félagsmálaráðuneytisins til allra oddvita, lögreglustjóra og 

bæjarstjóra á landinu, þar sem fyrirhuguð rannsókn var útskýrð. Með bréfinu voru 

send eyðublöð sem framfærslufulltrúar á hverjum stað áttu að fylla út, eitt fyrir hvern 

styrkþega, þar sem gera átti grein fyrir framfærslu hvers og eins. Tilgangurinn með 

rannsókninni var að fá nákvæmt og sundurliðað yfirlit yfir fátækraframfærslu í land-

inu árið 1939, athuga ástæður og orsakir framfærslunnar og hvernig framfærslumálum 

                                                        
33 Morgunblaðið 4. mars 1941, bls. 5; Tíminn 18. nóvember 1941, bls. 467; Útvarpstíðindi 17. febrúar 

1941, bls. 262. 
34 Morgunblaðið 4. mars 1941, bls. 5; Stjórnartíðindi 1940 A, bls. 123. 
35 Stjórnartíðindi 1940 A, bls. 123. 
36 Stjórnartíðindi 1940 A, bls. 123. 
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væri háttað á hverjum stað, til þess að vinna að frekari úrbótum í þessum mála-

flokki.37 

Á eyðublöðin voru aðeins skráðir þeir styrkþegar sem fengu framfærslustyrk á 

árinu 1939. Fulltrúar framfærslumála á hverjum stað áttu að fylla út skýrslublöðin og 

senda Framfærslumálanefnd ríkisins í Reykjavík, fyrir 1. júlí árið 1940. Hjón, pör í 

sambúð og öll börn þeirra undir 16 ára aldri, voru skráð á sama eyðublaðið. Börn eldri 

en 16 ára voru líka skráð á sama blað, nema þau sem voru sjálfstæðir styrkþegar. Við 

útfyllinguna átti að taka það fram ef börnin væru byrði á foreldrum sínum.38 

Framfærslumálanefndin krafðist allítarlegra upplýsinga um fjölskylduhagi 

styrkþega. Skrá átti nafn styrkþega, aldur, fæðingarstað, heimili og hjúskaparstöðu. 

Spurt var hvort styrkþegi byggi með foreldrum eða tengdaforeldrum og hvort hann 

ætti foreldra á lífi. Gefa átti upp hvenær hann flutti í hreppinn eða bæinn og hvaðan. 

Einnig hversu lengi hann hefði verið á framfæri hjá bænum eða hreppnum og hvort 

hann hafi áður verið á framfæri. Gera átti sem ýtarlegast grein fyrir ástæðum fram-

færslunnar hjá hverjum styrkþega fyrir sig. Dæmi voru gefin um líklegar ástæður eins 

og veikindi, ómegð, atvinnuleysi, barnsmeðlög eða óregla.39 

Greina þurfti frá öllum eignum styrkþegans og hvort hann eða fjölskylda hans 

hefðu einhverjar tekjur. Einnig hvort hann væri á styrk frá einstaklingum eða því 

opinbera, svo sem örorkubótum eða ellilaunum, og þá hve háum styrk. Telja átti fram 

allar skuldir, þ.m.t. framfærsluskuld, hve mikið hann hafði þegið á árinu og hve mikið 

hann hafði nú þegar endurgreitt með vinnu eða á annan hátt. Við útfyllinguna átti að 

taka fram hvort styrkþegi væri vinnufær eða hefði einhverja sérstaka hæfni í ákveð-

inni starfsgrein eða iðn, til sjómennsku eða búskapar. Einnig ef hann hefði hæfni til 

náms sem gæti hjálpað honum að framfleyta sér og sínum. Framfærslufulltrúar voru í 

lokin beðnir um að taka fram hvað þeir telji að þurfi að gera svo styrkþegi gæti fram-

fleytt sér sjálfur. Gert var ráð fyrir lengri texta í svari fulltrúa við þessari síðustu 

spurningu skýrslunnar sem gaf þeim tækifæri til að útskýra mál viðkomandi styrkþega 

ítarlega.40 

                                                        
37 Morgunblaðið 4. mars 1941, bls. 5; Tíminn 18. nóvember 1941, bls. 470; ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, 

framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Bréf Félagsmálaráðuneytisins til allra 
oddvita, lögreglustjóra og bæjarstjóra á landinu 11. apríl 1940. osfrv. 

38 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Framfærslu-
málanefnd ríkisins. Reglur um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 1939. 

39 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Framfærslu-
málanefnd ríkisins. Reglur um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 1939. 

40 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Bréf Félags-
málaráðuneytisins til allra oddvita, lögreglustjóra og bæjarstjóra á landinu 11. apríl 1940.; ÞÍ. 
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Nefndin fékk sendar til sín skýrslurnar af öllu landinu, flokkaðar eftir hreppum 

og sýslum sumarið 1940. Í nóvember árið 1941 hafði nefndin að mestu leyti lokið við 

að vinna úr þessum gögnum og hafði sent félagsmálaráðuneytinu skýrslu um störf 

sín.41 

Ljóst er að félagsmálaráðuneytið vildi vita hvernig hinum háu fjárhæðum til 

fátækraframfærslu í landinu væri varið. Ekki væri unnt að setja fram úrbætur í þessum 

málaflokki ef ekki væri til staðar yfirlit yfir framfærslumál í landinu. Af spurningun-

um að dæma virðist hafa verið mikill vilji hjá stjórnvöldum að fækka fólki á fátækra-

framfærslu og finna atvinnu fyrir styrkþegana. 

2.2. Fjöldi styrkþega og skipting eftir búsetu 

Þegar allar skýrslur um styrkþega ársins 1939 höfðu borist Framfærslumálanefnd 

ríkisins var hafist handa við að vinna úr þeim. Við úrvinnsluna var farið eftir sér-

stökum reglum sem nefndin gaf út. Öllum styrkþegum var skipt í annað hvort fram-

færendur eða framfærða. Framfærandi var sá sem talinn var fyrir styrknum, sá sem 

framfærði fjölskyldu sína, sem á þessum tíma var oftast heimilisfaðirinn. Kona hans 

og börn undir 16 ára aldri voru á hans framfæri. Framfærendur voru einnig þeir sem 

voru einhleypir, karlar eða konur. Ekkjur og ógiftar konur sem héldu heimili voru 

taldar framfærendur þess heimilis. Allir einstaklingar, 16 ára og eldri, sem höfðu 

engan á framfæri en þáðu sjálfir styrk voru taldir sínir eigin framfærendur, hvort sem 

þeir dvöldu á „sjúkrahúsum, hælum, á eigin heimilum eða á heimilum annara.“42 

Þeir sem nutu styrks, ásamt sínum framfærendum, voru flokkaðir sem fram-

færðir. Oftast voru það börn og konur. Ef um óskilgetin börn var að ræða þá náði 

framfærslustyrkurinn bara til barnsins sjálfs en ekki til móður þess eða föður.43 

Í töflu 3 má sjá heildartölu styrkþega um land allt árið 1939, eins og tölurnar 

eru settar fram í skýrslum félagsmálaráðuneytisins. Samtals voru styrkþegar 11.011 á 

öllu landinu, þar af voru 4.811 í Reykjavík. Flestir styrkþegar voru í þéttbýli, eða 

8.689 manns, og 2.322 voru í sýslum landsins. Frekari sundurliðun eftir kaupstöðum, 

kauptúnum og sýslum í landinu er birt í viðauka. 

 
                                                                                                                                                               

Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðarsýsla, 
Sléttuhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Önnu] árið 1939. 

41 Morgunblaðið 4. mars 1941, bls. 5; Tíminn 18. nóvember 1941, bls. 470. 
42 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Framfærslu-

málanefnd ríkisins. Reglur um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 1939. 
43 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 20. 
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Tafla 3. Yfirlit yfir styrkþega um allt land 1939 

 

 
 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri á Íslandi árið 1939. 

----------------------------------------- 

 

Athyglisvert er að skoða betur hvernig þessar tölur skiptast á milli kynjanna. 

Tafla 4 sýnir hvert hlutfall kvenna var á meðal styrkþega ársins 1939. 

 
Tafla 4. Konur sem framfærendur og framfærðir 

 

 
 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri á Íslandi árið 1939. 
----------------------------------------- 
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Af öllum 11.011 styrkþegum landsins voru 2.441 konur, sem gera um 22%. 

Karlar hafa því verið í miklum meirihluta sem styrkþegar fátækrastyrks almennt í 

landinu. Konur voru aðeins 28% framfærenda yfir landið allt og hlutfallslega fáar í 

hópi framfærenda fjölskyldna eða 17%. Þetta sést þegar litið er til atvinnuþátttöku 

kvenna á þessum tíma. Heildar atvinnuþátttaka kvenna árið 1940 var um 36%. Hjá 

giftum konum var það þó einungis um 7%. Mikill meirihluti giftra kvenna starfaði 

ekki úti á vinnumarkaði en sinnti frekar störfum inni á heimilum eins og barnaupp-

eldi, vinnumennsku, hannyrðum og búskap. Þetta var öðruvísi hjá ógiftum konum en 

meiri hluti þeirra, eða 58%, var á vinnumarkaði árið 1940.44 

Lítum nú nánar á landfræðilega dreifingu styrkþega og hlutfallslega skiptingu 

þeirra sem sjá má í töflu 5. Ef litið er á íbúafjölda á landinu öllu árið 1939 má sjá 

hlutfall þeirra sem voru á framfærslustyrk á hverjum stað. 

Þegar hlutfall styrkþega af íbúafjölda á hverjum stað er athugað sést betur hve 

ójöfn framfærslubyrðin var eftir búsetu, oftast meiri í þéttbýli en í sveitum. Til dæmis 

höfðu 50 hreppar í landinu enga á fátækraframfærslu og aðeins um 4% íbúa í sýslum 

landsins voru á framfærslu. Enginn styrkþegi var skráður í Austur-Skaftafellssýslu og 

Borgarfjarðar-, Mýrar- og Kjósarsýslur höfðu 0–1% íbúa á framfærslu. Þegar litið er á 

atvinnuskiptingu til dæmis í Austur-Skaftafellssýslu árið 1940 kemur í ljós að 74% 

vinnuaflsins vann við landbúnaðarstörf.45 Áður hefur verið skýrt frá því að sjávar-

útvegur landsins hafi farið sérstaklega illa í kreppunni. Það hefur því ekki árað eins 

illa í sveitum landsins og í sjávarplássum. 

 

                                                        
44 Hagskinna, bls. 216; Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 182–187. 
45 Manntal á Íslandi 2. desember 1940, bls. 149. 
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Tafla 5. Hlutfall styrkþega af íbúafjölda eftir búsetu 1939 

 

 

 
Heimild: Hagskinna, bls. 102–107; ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 

1971–0. D/156. Skýrsla um styrkþegaframfæri og ástæður fyrir styrkþörf árið 1939. 

----------------------------------------- 

 

Sums staðar á Vestfjörðum var framfærslan óvenju mikil. Ísafjörður var með 

nokkuð hátt hlutfall íbúa á framfærslu og þegar litið er á ástæður fyrir styrk (birt síðar 

í þessum kafla) sést að um 40% allra styrkþega á Ísafirði nutu styrks vegna atvinnu-

leysis. Norður-Ísafjarðarsýsla var með hæsta hlutfall íbúa á framfærslu af öllum 

sýslum landsins (sjá viðauka), um 14%, en hlutfall styrkþega af íbúafjölda í sýslum 

landsins var almennt lágt, aðeins 4%. Þegar ástæður styrks í Norður-Ísafjarðarsýslu 



 25 

eru skoðaðar betur má sjá að langflestir styrkþegar þurftu á framfærslu að halda vegna 

atvinnuleysis, eða rétt rúmlega helmingur styrkþega í sýslunni. Innan sýslunnar voru 

hrepparnir Eyrarhreppur, Súðavíkurhreppur og Sléttuhreppur með flesta styrkþega. 

Helstu ástæður fyrir framfærslu í þessum hreppum voru atvinnuleysi, ómegð og sjúk-

dómar. Atvinnuleysið hefur greinilega verið mikið á þessu svæði. Það sést einnig 

þegar bréf oddvita til félagsmálaráðuneytisins eru skoðuð en oddviti Sléttuhrepps 

segir að nauðsynlegt sé að auka atvinnu ef styrkþegar eigi að geta framfleytt sér 

sjálfir. Oddvitinn í Súðavíkurhreppi tekur undir þetta og skrifar „[a]llir vinnufærir 

styrkþegar stunda sjómennsku eða daglaunavinnu. Það er þess vegna aukin útgerð og 

bætt atvinnuskilyrði við sjávarútveginn, sem helst gætu létt undir með þessu fólki að 

sjá fyrir sér sjálft.“46 

2.3. Austfirðir og Eskifjörður 

Hér verða skoðuð sérstaklega þau svæði landsins þar sem framfærslubyrðin var 

þyngri en annars staðar. Austfirðir og sérstaklega Eskifjarðarkauptún skáru sig úr 

hvað þetta varðaði. Á Austurlandi voru Norður- og Suður-Múlasýsla hvor með 7% 

íbúa á framfærslu. Í Suður-Múlasýslu voru Geithellnahreppur og Fáskrúðsfjarðar-

hreppur með flesta íbúa á framfæri. 35 styrkþegar voru í Geithellnahreppi sem var 

22% allra íbúa í hreppnum. Í Fáskrúðsfjarðarhreppi voru 75 á framfærslu, 20% íbúa 

(tölur miða við árið 1940).47 Í Norður-Múlasýslu voru hrepparnir með mestu fram-

færsluna Vopnafjarðarhreppur með 63 styrkþega á framfæri, eða um 9% íbúa og 

Skeggjastaðahreppur sem hafði 37 styrkþega sem gerir 14% íbúa á framfærslu.48 Odd-

viti Vopnafjarðarhrepps sendi bréf til framfærslumálanefndarinnar og bað um uppbót 

sem hann ætti von á frá ríkinu vegna fátækraframfærslunnar sem hann þurfi nauðsyn-

lega til að geta borgað af lánum og sjúkrahúskostnað. Hann segir að hann „[v]ænti 

þess að þér styrkið þetta hreppsfélag eftir bestu getu – því erfitt er að sjá þeim fyrir 

vinnu sem í kauptúninu búa.“49 

                                                        
46 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðar-

sýsla, Súðavíkurhreppur, Bréf Þórðar Jónssonar oddvita Súðavíkurhrepps til Framfærslumála-
nefndar ríkisins í Reykjavík 19. júní 1940. 

47 Manntal á Íslandi 2. desember 1940, bls. 7. 
48 Manntal á Íslandi 2. desember 1940, bls. 6. 
49 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. N-Múlasýsla, 

Vopnafjarðarhreppur, Bréf Sigurðar Gunnarssonar oddvita Vopnafjarðarhrepps til Félagsmálaráðu-
neytisins í Reykjavík 26. júní 1940. 
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Framfærslan hefur verið nokkuð mikil á Austfjörðum á þessum tíma. Líkt og 

sjá má í töflu 5 voru þau tvö kauptún sem höfðu hlutfallslega flesta íbúa á framfærslu 

á landinu á Austfjörðum þ.e. Eskifjörður og Fáskrúðsfjörður. Af þeim fjórum kaup-

stöðum sem höfðu hæst hlutfall styrkþega voru tveir á Austfjörðum, Seyðisfjörður og 

Neskaupsstaður. Helsta ástæðan fyrir því að fólk þurfti á framfærslu að halda var 

atvinnuleysi. Sem dæmi þáðu 58% styrkþega á Neskaupsstað styrk vegna atvinnu-

leysis og á Eskifirði voru það 53% (sjá viðauka). 

Athafna- og atvinnulíf á Austfjörðum var „mjög í rústum“ þegar leið á fjórða 

áratuginn.50 Atvinnulíf í fjörðunum byggðist að mestu leyti á fiskveiðum og lifibrauð 

flestra var í gegnum sjómennsku. Í harðnandi efnahagsástandi í kjölfar kreppunnar var 

því erfiðara fyrir fólk sem þar bjó að fá vinnu og atvinnuleysi var mikið, meðal annars 

vegna mikils aflaleysis í sjávarútvegi. Á Fáskrúðsfirði hafði atvinnulíf verið í blóma 

út þriðja áratuginn, sem mátti þakka viðskiptum við útlendinga og vélbátaútgerð. Þar 

og á fleiri stöðum á Austfjörðum þar sem notaðir voru stærri vélbátar til útgerðar fór 

að ganga verr eftir 1930 vegna aflaleysis. Trillubátar gáfu betri afkomu en á Fáskrúðs-

firði voru þeir ekki nógu margir til að standa undir atvinnuþörf og þar var talsvert 

atvinnuleysi.51 Þegar skýrslublöð styrkþega í Fáskrúðsfjarðarhreppi eru skoðuð má sjá 

að þar er skrifað um margra styrkþega að þeir hafi orðið framfærsluþurfi vegna tregs 

sjávarafla.52 Um 36% styrkþega á Fáskrúðsfirði þáðu styrk vegna atvinnuleysis (sjá 

viðauka). 

 Oddviti Geithellnahrepps skrifar í svari við því hvað hægt væri að gera til að 

styrkþegi geti framfleitt sér sjálfur, að ekki sé sú vinna í boði sem hentar þeirri kunn-

áttu sem maðurinn hefur. Hann sé snjall vélamaður „en í kauptúninu er ekki útgerð 

með þeim hætti að hann geti haft atvinnu af slíku.“53 Oddviti Vopnafjarðarhrepps 

segir að „[í] kauptúninu þurfa að aukast og skapast nýjar atvinnugreinar t.d. síldar-

söltun, hraðfrysting og að bátabryggjan verði fullgerð.“54 

                                                        
50 Morgunblaðið 19. janúar 1938, bls. 3 og 6. 
51 Alþýðublaðið 7. júlí 1935, bls. 1; Jens Hólmgeirsson, „Frá Austfjörðum“, bls. 395; Morgunblaðið 3. 

nóvember 1935, bls. 3. 
52 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. S-Múlasýsla, 

Fáskrúðsfjarðarhreppur, t.d.: Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Atla] árið 1939. Og 
Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Ásgeirs] árið 1939. 

53 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. S-Múlasýsla, 
Geithellnahreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Björns] árið 1939. 

54 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. N-Múlasýsla, 
Vopnafjarðarhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Davíðs] árið 1939. 
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Á Eskifirði var hæsta hlutfall styrkþega á landinu en kauptúnið hafði verið á 

beinu framfæri ríkisins í mörg ár. Þar bjuggu 691 manns og 251 voru á fátækrafram-

færslu, um 36% íbúa (sjá töflu 5). Ástandið þar fór sífellt versnandi og hætt var við að 

það sama gerðist á fleiri stöðum á Austfjörðum.55 Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður 

sveitarstjórnarmálefna, taldi Eskifjörð vera „eitt af þeim fáu sveitarfélögum hér á 

landi, sem gefist hefir upp í baráttu sinni, ef svo mætti orða það, á þeim erfiðleika 

tímum, sem gengið hafa yfir kauptúnin við sjávarsíðuna síðustu 10 árin.“56 Hann taldi 

það vera þjóðfélaginu hættulegt að sveitarfélög eins og Eskifjörður gætu ekki bjargað 

sér sjálf. Það væri fordæmisskapandi fyrir önnur sveitarfélög þannig að ríkið myndi á 

endanum taka að sér hlutverk sveitarfélaganna að sjá um fátækraframfærið í landinu 

og „slík uppgjöf skapar þann hugsunarhátt hjá íbúum sveitarfélagsins, að það geri 

ekkert til, hvort þeir reyni mikið eða lítið til að bjarga sér, því ríkið borgi brúsann.“57 

Hann taldi það mikilvægt að ríkið setti fram betri úrræði fyrir þetta sveitarfélag en 

einungis að styrkja það til fátækraframfærslu. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar á fátækraframfærslunni 1939 var 

helsta ástæða styrks hjá íbúum Eskifjarðar atvinnuleysi, en um 53% styrkþega á Eski-

firði þáðu styrk vegna þess (sjá viðauka). Kauptúnið hafði að mestu leyti byggst upp í 

kringum síldveiðar og í kjölfar kreppunnar var sjávarútvegurinn í bágri stöðu. Jónas 

Guðmundsson taldi „bókstaflega engin skilyrði til að bjargast fyrir allt það fólk, sem 

þar er.“58 Staðsetning kauptúnsins var slæm með tilliti til fiskveiða á litlum skipum og 

stórútgerð hafði áður verið reynd en gat ekki borið sig. „Síldveiðin, sem Eskifjörður 

upphaflega byggðist á, verður nú ekki stunduð lengur á sama hátt og áður og fyrir 

síldveiðar nútímans liggur Eskifjörður einna verst allra staða á Austurlandi.“59 Skil-

yrði til jarðræktar voru engin og garðrækt var erfið vegna landslagsins. Jónas lagði til 

að allir íbúar Eskifjarðar yrðu fluttir á Vattarnes, jörð sem lá yst í Reyðarfirði, þar sem 

lífvænlegra var að búa. Þar væru góð skilyrði fyrir útróður trillubáta, góð ræktunar-

skilyrði og mikið landrými.60 Svo virðist sem oddvitanum á Eskifirði hafi þótt það 

                                                        
55 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3; Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–

1939“, bls. 20; Morgunblaðið 19. janúar 1938, bls. 3 og 6. 
56 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3. 
57 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3. 
58 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3. 
59 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3. 
60 Jónas Guðmundsson, „Eskifjörður“, bls 2–3. 



 28 

góð hugmynd að flytja íbúa á Vattarnes, því í styrkþegaskýrslum þaðan er mjög oft 

ritað: „myndi bjargast á Vattarnesi.“61 

2.4. Ástæður fyrir styrkþörf 

Skoðum nú betur hvaða upplýsingar koma fram í skýrslunum um ástæður fyrir 

styrkþörf og hvort um sé að ræða mun á landshlutum og stöðum. Stjórnvöldum var 

umhugað að grafast fyrir um ástæður framfærslunnar og spurðust sérstaklega fyrir um 

þær í skýrslunum. Styrkþegum var skipt í átta flokka eftir ástæðum fyrir styrkþörf og 

við flokkunina var farið eftir upplýsingum úr skýrslunum. Hér eru flokkarnir birtir 

eins og þeir eru settir fram í reglum „um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 

1939“62: 

 

1. Geðveiki: Þar eru taldir geðveikisjúklingar og fávitar, bæði í heimahúsum 

og á hælum. Það er vitað að upplýsingar skýrslnanna um þetta fólk, eru ófull-

nægjandi, og gefa niðurstöðurnar því ekki rétta mynd af þessari tegund sjúk-

dóma í landinu. 

 

2. Berklaveiki og aðrir langv. sjúkd.: Þar eru taldir berklasjúklingar á hælum 

og í heimahúsum, og fólk með aðra langvarandi sjúkdóma, dveljandi á sjúkra-

húsum eða heimilum. Ennfremur öryrkjar og ellihrumt fólk, ef það nýtur fram-

færslustyrks, auk ellilauna og örorkubóta, en að því munu hafa verið nokkur 

brögð árið 1939, en fer nú mjög þverrandi. 

 

3. Aðrir sjúkdómar: Þar eru taldir þeir, sem ætla má að hafi notið styrks, vegna 

veikinda, sem ekki hafa verið langvarandi, eða eru líkleg til þess að verða 

orsök framhaldsstyrks. 

 

4. Atvinnuleysi: Í þennan flokk eru færðir einhleypingar og fjölskyldumenn 

með allt að 6 börn á ómagaaldri, (innan 16 ára) sem hafa heilsu og hæfni til að 

vinna, en skortir næga atvinnu. 

 
                                                        
61 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/159. Eskifjörður, t.d. 

Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Einars] árið 1939. 
62 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Framfærslu-

málanefnd ríkisins. Reglur um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 1939. 
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5. Ómegð: Þar eru færðir vinnufærir og heilsuhraustir fjölskyldumenn, sem 

eiga 7 börn og þar yfir og hafa ekki haft, svo teljandi sé, af veikindum að 

segja. 

 

6. Engin fyrirvinna: Í þann flokk eru settar ekkjur og konur með ófeðruð börn, 

sem halda heimili vegna barna sinna, eða ef úrskurðar meðlag nægir ekki til 

framfæris börnunum. 

 

7. Barnsmeðlög: Í þennan flokk eru færðir þeir einstaklingar, karlar og konur, 

sem eiga óskilgetin börn, og eru styrkþegar vegna vangreiðslu á meðlögum 

með þeim. Einnig er hér fært gift fólk, sem á óskilgetin börn, ef styrkþágan er 

eingöngu vegna meðlagsins. 

 

8. Óregla og ráðleysi: Þar eru taldir þeir, sem vegna drykkjuskapar, ómennsku 

eða annara lasta, eru ekki færir um að sjá sér eða fjölskyldu sinni farborða.63 

 

Flokkurinn barnsmeðlög skiptist í barnsfeður og börn. Árlega fór mikill 

kostnaður sveitarfélaganna í að greiða meðlög feðra óskilgetinna barna. Feðurnir voru 

svo rukkaðir um þessa fjárhæð en gátu ekki alltaf borgað sveitarfélaginu til baka. 

Barnsfeður eru því strangt til tekið ekki styrkþegar, en þeir eru taldir þarna fram ef 

greidd hafa verið út barnsmeðlög vegna þeirra og skuldin hefur ekki fengist greidd.64 

Í töflu 6 má sjá skiptingu styrkþega eftir ástæðum styrks samkvæmt ofan-

greindum átta flokkum. Taflan sýnir að helsta orsök þess að fólk um allt land þurfti á 

framfærslustyrk að halda var atvinnuleysi. Berklar og „aðrir sjúkdómar“ vega einnig 

nokkuð hátt eða um 27% samtals, en þar liggja ýmiskonar veikindi að baki. 

Sá hluti sjúkrakostnaðarins sem sjúklingar þurftu sjálfir að greiða var sá 

kostnaður sem sveitarfélagið greiddi þá fyrir þá og er sá hluti sem tekinn er fram á 

skýrslum styrkþega. Oft kemur þar einnig fram hvort viðkomandi styrkþegi sé líka að 

fá greitt úr tryggingum en þær hafa þá ekki verið það háar til að þær nægðu fyrir 

framfærslu. Margir voru því bæði á framfærslu sveitarfélags og að fá styrki í formi 

trygginga. 
                                                        
63 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Framfærslu-

málanefnd ríkisins. Reglur um hvernig unnið er úr styrkþegaskýrslum ársins 1939. 
64 Félagslegt öryggi eftir stríð, bls. 13; Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 

21. 
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Tafla 6. Ástæður styrks yfir allt landið og hlutfall hverrar ástæðu 

 

 
 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri á Íslandi árið 1939. 
----------------------------------------- 

 

Í töflu 7 má sjá frekari sundurliðun þessara flokka eftir landshlutum eins og 

greint er frá í skjölum félagsmálaráðuneytisins. Nákvæmari tölur yfir kaupstaði, kaup-

tún og sýslurnar í landinu eru birtar í viðauka. 

 
Tafla 7. Ástæður fyrir styrkþörf 

 

 
 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri á Íslandi árið 1939. 
----------------------------------------- 

 

Tafla 8 sýnir svo hvernig ástæður styrks eru misjafnar eftir landsvæðum. 
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Tafla 8. Hlutfall hverrar ástæðu yfir landið allt 

 

 

 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri á Íslandi árið 1939. 

----------------------------------------- 

 

Af öllum þeim sem eru á framfærslustyrk í Reykjavík eru 41% vegna atvinnu-

leysis. Það er talsvert hærra hlutfall en í dreifðari byggðum landsins. Aftur á móti er 

barnaómegð mun meiri á landsbyggðinni og nær engin í Reykjavík. Hvernig stendur á 

því? Það er líklega vegna íbúasamsetningar í Reykjavík, þar bjó meira af einhleypu 

barnslausu fólki en á landsbyggðinni var mikið um fjölskyldufólk og fjölskyldur voru 

þar mun fjölmennari. Talsverður munur var á stærð heimila í Reykjavík og í sveitum 

landsins. Á 61% heimila í sveit bjuggu fimm eða fleiri heimilismenn og 32% sveita-

heimila voru enn stærri, með sjö heimilismenn eða fleiri. Ef þetta er borið saman við 

Reykjavík má sjá að þar voru aðeins 36% heimila með fimm eða fleiri og aðeins rúm 

10% heimila höfðu sjö eða fleiri heimilismenn.65 Atvinnuleysi var meira í þéttbýli 

vegna þess að þar var launavinna útbreidd. Ómegð er hins vegar mun meira áberandi í 

sveitum og þar var barnafjöldi yfirleitt meiri. 

 Í þessum kafla hafa verið birtar helstu tölur yfir fátækraframfærið eins og það 

var á Íslandi árið 1939 og ástæður þess. Framfærslan hefur verið nokkuð misskipt á 

milli sýslna og yfir landið. Sérstaklega hefur ástandið verið slæmt á Austfjörðum þar 

sem margir byggðu afkomu sína á sjávarútvegi. 

                                                        
65 Manntal á Íslandi 2. desember 1940, bls. 27. 
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Þessar upplýsingar eru allar að finna í skýrslum oddvita og hreppstjóra til 

félagsmálaráðuneytisins en það sem er ekki síst athyglisvert er allt það sem oddvitar 

skrifuðu um styrkþega sína og hvernig viðhorf ráðamanna til styrkþega birtist í 

þessum skýrslum. Þeir settu oft fram ýmsar tillögur til úrbóta í sínu héraði og komu 

líka með misgóðar ráðleggingar handa styrkþegum um hvernig þeir gætu hagað sínu 

lífi betur. 
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3. Viðhorf yfirvalda til styrkþega 

Með skýrslum um styrkþega sendu fulltrúar sumra hreppa bréf til framfærslunefndar-

innar í Reykjavík, þar sem þeir greindu nánar frá framfærslumálum í sínu héraði, settu 

fram hugmyndir að úrbótum í fátækramálum og nefndu hvað hafði verið gert til að 

auka atvinnusköpun, draga úr fátækraframfærslu og skapa betri lífsskilyrði í 

hreppnum. 

Félagsmálaráðuneytið hafði sent öllum oddvitum, bæjarstjórum og lögreglu-

stjórum á landinu kynningarbréf varðandi rannsóknina, þar sem fram kom að fátækra-

framfærið í landinu kostaði þjóðfélagið svo gríðarlega mikinn pening árlega að það 

væri í raun óásættanlegt að ekki væru til ítarlegar skýrslur um það í hvað þessi 

peningur væri að fara til þess að umbætur gætu orðið á framkvæmd framfærslumál-

anna væri nauðsynlegt að hafa í höndum ítarlegt yfirlit yfir ástand þessara mála. Ítar-

legra upplýsinga var óskað um það hverjar ástæður framfærslu voru og hvað hægt 

væri að gera til að styrkþegi geti framfleitt sér sjálfur „[t].d. hvort styrkþegi hefur sér-

staka hæfni til ákveðinna starfa, iðnaðar, sjómennsku, búskapar eða náms í einhverri 

þeirri grein, er þá gæti veitt honum lífsframfæri, en vanti ytri möguleika til þess að 

geta notið sín og unnið fyrir sér og sínum, o.s.frv.“ Í kjölfarið sjá sumir hreppstjórar 

sig knúna til að svara framfærslunefndinni með sérstöku bréfi þar sem þeir útskýra 

stöðu mála í sínu umdæmi, þó svo að nefndin hafi ekki beðið um slík bréf sérstaklega. 

Hér verða þessi bréf skoðuð ásamt nokkrum skýrslum styrkþega þar sem ráða-

menn í hreppnum setja fram sínar hugmyndir um það hvernig styrkþegi gæti séð um 

sig sjálfur og ekki þurft lengur á framfærslustyrk að halda. Á skýrslublöðunum má 

stundum sjá langar greinagerðir þar sem fulltrúar hreppa tjá sig um ákveðna styrkþega 

og þeirra líf. Þessi bréf og athugasemdir eru oft og tíðum mjög áhugaverð því þar má 

sjá ríkjandi viðhorf yfirvalda til fátækra og þeirra sem þurftu að reiða sig á framfærslu 

hjá hinu opinbera. 

3.1. Hugmyndir oddvita og hreppstjóra um úrbætur 

Í bréfunum bentu fulltrúar hreppa á það hvað mætti betur fara í atvinnumálum og 

settu fram hugmyndir um hvernig minnka mætti framfærslukostnað á svæðinu eða á 

landinu almennt. Margir fulltrúar hreppanna lögðu áherslu á að auka atvinnu og fjölga 

atvinnugreinum og bentu á að víða hafði verið unnið að því að draga úr framfærslu-
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kostnaðinum. Oddviti Reyðarfjarðarhrepps, í Suður-Múlasýslu, skrifaði til nefndar-

innar „viðvíkjandi meðferð á framlagi til atvinnubóta skal þess getið að við höfum 

þegar lagt allt það fé sem hreppurinn hefur fengið til garðs og grasræktar þorpsbúum 

til nota...“66  Oddvitinn í Staðarveit í Snæfells- og Hnappadalssýslu skrifaði fram-

færslunefndinni og sagði að enginn hafi verið á fátækraframfæri hjá hreppnum, hins 

vegar hafi hreppsnefndin talið það heppilegast „að styrkja á ýmsan hátt gamalt og 

fátækt fólk, án þess að það teljist á beinu framfæri hreppsins, til að viðhalda sjálfs-

bjargarlaungun þess, þar sem því verður við komið.“67 

Fleiri fulltrúar sveitastjórna töluðu um mikilvægi þess að auka sjálfsbjargar-

löngun styrkþega og stuðla þannig að lækkun framfærslukostnaðar. Einhverjir voru á 

þeirri skoðun að aukinn framfærslustyrkur hefði dregið úr sjálfsbjargarviðleitni styrk-

þega. Oddvitinn í Auðkúluhreppi skrifar um styrkþega sem við köllum Finn, 41 árs 

giftan mann með 10 börn. Finnur skuldaði mikið og bjó á jörð sem hreppurinn hafði 

keypt fyrir hann. Um hann skrifaði oddviti „[f]yrst fékk hann styrk vegna veikinda, en 

síðan hefur honum verið ómegð mikil, ennfremur hefur hann virst tapa þeirri sjálfs-

bjargarviðleitni, sem hverjum manni er nauðsynleg, eftir því sem hann hefur fengið 

meiri styrk.“68 

Hreppsnefndir leituðust við að lækka framfærslukostnað sinn og eitt af því 

sem þær horfðu til var sjúkrahúsvist, sem gat verið hár kostnaðarliður. Oddvitinn í 

Norðfjarðarhreppi í Suður-Múlasýslu skrifaði í bréfi sínu til framfærslunefndarinnar 

að „það væri mikill léttir af hreppsfélögunum ef öll sjúkrahúsvist, sem hreppsfélögin 

þurfa nú að kosta, væri greidd af almanna fé.“69  Oddviti Mýrarhrepps í Vestur-

Ísafjarðarsýslu skrifaði að kostnaður við sjúklinga og sjúkrahúsvist greidd af 

hreppnum væri einmitt það sem væri að valda miklu fátækraframfæri, „[s]íðan bænd-

um var gert ókleyft að hafa vinnu- eða verkafólk, er mjög erfitt að koma fyrir sjúkl. 

sem þurfa sérstaka umhirðu. Þeir lenda oftast fljótlega á vegum sveitastjórnanna, 

verða þær þá – nauðugar viljugar – að grípa til sjúkrahúsanna (þótt ekki sé alltaf þörf 

                                                        
66 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. S-Múlasýsla, 

Reyðarfjarðarhreppur, bréf Þorsteins Jónssonar oddvita Reyðarfjarðarhrepps til Félagsmálaráðu-
neytisins í Reykjavík 7. desember 1940. 

67 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/158. Snæfells- og 
Hnappadalssýsla, Staðarsveit, bréf Gísla Þórðarsonar oddvita Staðarsveitar til Félagsmálaráðu-
neytisins í Reykjavík 5. júni 1940. 

68 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/158. V-Ísafjarðar-
sýsla, Auðkúluhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Finns] árið 1939. 

69 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. S-Múlasýsla, 
Norðfjarðarhreppur, bréf Guðjóns Hermannssonar oddvita Norðfjarðarhrepps til Framfærslumála-
nefndar ríkisins í Reykjavík 25. júní 1940. 
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vegna sjúkdómsins). Þetta hefur víða, átt verulegan þátt í, að hækka fátækrafram-

færið.“70 

3.2. Viðhorf til styrkþega og um líferni þeirra 

En það eru ekki bara bréf oddvita til framfærslunefndarinnar sem eru áhugaverð 

heldur rituðu þeir stundum langar greinagerðir á skýrslublöð einstakra styrkþega þar 

sem þeir tjáðu sig nánar um mál þeirra og er ástæða til að skoða þær sérstaklega. Í 

þessum greinargerðum má sjá viðhorf hreppsfulltrúa og annarra ráðamanna til styrk-

þeganna. Almennt má segja að ráðamenn hafi ekki borið mikla virðingu fyrir styrk-

þegunum eða rétti þeirra yfir sínu eigin lífi. Ásamt því að tilgreina ástæður styrks í 

hverju tilfelli má stundum finna langar lýsingar á því hvernig viðkomandi styrkþegi 

hagar lífi sínu og hvernig hann gæti mögulega bætt það til þess að þurfa ekki lengur á 

framfærslu hreppsins að halda. 

Ódugnaður og iðjuleysi voru talin mikil ógn við sveitarfélagið. Oddvitinn í 

Helgafellssveit skrifaði um heimili þar sem var mikil ómegð og atvinnubrestur, taldi 

hann að þar þyrfti að „koma börnunum í burtu á góð heimili jafnskjótt og þau fermast 

og geta farið að vinna fyrir sér. Nú eru 3 börn fermd og öll heima, þar sem þau ganga 

margs góðs á mis og hafa ekkert að starfa, þau eru því hreinir ómagar mestan tíma 

ársins. Það má ekki ske að börn séu alin upp í [i]ðjuleysi af því getur stafað mikil 

ógæfa, bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélagið.“71 Í skýrslu um styrkþegann Ingólf, 36 

ára gamlan mann með konu og 4 börn skrifaði oddviti að ástæða fyrir styrk í hans til-

felli væri of lítill dugnaður. Til þess að geta framfleitt sér sjálfur yrði Ingólfur að 

verða að „dugandi manni, en um slíkt mun ekki vera að ræða“.72 

Sumir oddvitar og fulltrúar sveitastjórna töldu inngrip í heimilislíf styrkþega 

nauðsynlegt og aðrir töldu nauðsynlegt að breyta hugsunarhætti þeirra. Til að vinna 

bug á skorti á sjálfsbjargarviðleitni og leti sagði Oddviti Sléttuhrepps í Norður-Ísa-

fjarðarsýslu í bréfi sínu til framfærslunefndarinnar að nauðsynlegt væri „að uppræta 

hugsunarháttinn: „sveitasjóðurinn er ekki ofgóður til að ala mann“, sem virðist vera 

                                                        
70 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/158. V-Ísafjarðar-

sýsla, Mýrarhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Guðjóns] árið 1939. 
71 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/158. Snæfells- og 

Hnappadalssýsla, Helgafellssveit, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Halldórs] árið 
1939. 

72 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Rangárvallar-
sýsla, Austur-Landeyjahreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Ingólfs] árið 1939. 
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orðinn nokkuð víðtækur.“73 Sumir fulltrúar sveitastjórna töldu að fólk treysti of mikið 

á sveitaframfærslu og að því fyndist ekkert sjálfsagðara en að fá framfærslustyrk. 

Fleiri oddvitar skrifa um nauðsyn þess að breyta hugsunarhætti styrkþega. Oddviti 

Glæsibæjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu skrifaði: 

 

sá hugsunarháttur virðist vera ríkjandi og jafnvel fara vaxandi að menn telji 

sveitunum skyldara að sjá um sig heldur en t.d. nánum ættingjum. Foreldrar 

vilja hlífa börnunum við því að verða þeim byrði, og börnin vilja í mörgum 

tilfellum vera laus við að þurfa að liggja á foreldrunum, enda oft vafamál 

hvort börnin geta hjálpað foreldrunum án þess að verða sjálf þyggjandi. En 

„sigursæll er góður vilji“. Það er eðlil. og heilbrigð tilhneiging að vilja bjarga 

sér sjálfur, en skilyrðin til þess að geta það eru í mörgum tilfellum ekki fyrir 

hendi. Er þá ekki sjálfsagt fyrir sveitarfél. eða ríkið að skapa þar skilyrði. 

Óefað er það, ef vissa eða sterkar líkur eru fyrir því að það kæmi að 

tilætluðum notum, að hin virkil. sjálfbjargarlöngun sé fyrir hendi. Þó ekki með 

því að rétta mönnum brauðið upp í hendurnar heldur með því að skapa þeim 

skilyrði til þess að vinna fyrir því. Þessi hugsun felst sjálfsagt í síðustu 

spurningu á meðfylgjandi skýrslum. En hvað á að gera fyrir þá, sem ekki nota 

hin veittu skilyrði? Hvað á t.d. að gera við mann, sem fengið hefir jörð og 

bjarglegan bústofn, en óregla og athafnaleysi orsaka það að hann þiggur eftir 

sem áður? Að svifta hann fjárforræði er hefnd en ekki hjálp.74 

 

Eins og sjá má í þessu bréfi voru sumir oddvitar hreinlega ráðþrota þegar kom 

að ákveðnum styrkþegum, í sambandi við hvað væri hægt að gera til þess að viðkom-

andi gæti séð um sig sjálfur, þegar sá hinn sami hafði fengið allt upp í hendurnar til að 

geta bjargað sér en þurfti samt á styrk að halda. Þessi sami oddviti heldur áfram og 

skrifar „[h]ið eina, sem þyrfti að gera, í sumum tilfellum, væri að breyta hugsunar-

hætti þiggjandans. En að gefa slík svör, myndi vera talinn útúrsnúningur.“75 

                                                        
73 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðar-

sýsla, Sléttuhreppur, bréf Bergs Sigurðssonar oddvita Sléttuhrepps til Framfærslumálanefndar 
ríkisins í Reykjavík 15. október 1940. 

74 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. Eyjafjarðarsýsla, 
Glæsibæjarhreppur, bréf Stefáns Sigurjónssonar oddvita Glæsibæjarhrepps til Framfærslumála-
nefndar ríkisins í Reykjavík 28. nóvember 1940. 

75 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. Eyjafjarðarsýsla, 
Glæsibæjarhreppur, bréf Stefáns Sigurjónssonar oddvita Glæsibæjarhrepps til Framfærslumála-
nefndar ríkisins í Reykjavík 28. nóvember 1940. 
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Hugmyndir ráðamanna um það hvernig styrkþegar gætu bjargað sér betur 

sjálfir fólu oft í sér nokkuð rót á daglegu lífi þeirra. 

3.3. Inngrip í líf fólks 

Margir fulltrúar sveitastjórna töldu það bestu lausnina við miklu fátækraframfæri að 

grípa inn í líf styrkþega, annað hvort með því að senda þá á vinnuhæli eða taka upp 

heimili þeirra og setja börnin í vist á öðrum bæjum. Í þeim tilfellum þar sem ómegð 

var mikil, atvinnuleysi eða ráðleysi, var talið best að heimilið yrði leyst upp og full-

orðna fólkið réði sig sem vinnuhjú á öðrum bæjum. Dæmi má nefna úr skýrslu styrk-

þegans Jóhanns, 44 ára gamals manns með konu og 6 börn. Jóhann varð styrkþegi 

vegna ómegðar og ráðleysis, þar sem oddiviti skrifaði að nauðsynlegt væri að „[t]aka 

upp heimilið og koma hjónunum með yngstu börnunum í vinnumennsku. Foreldrarnir 

geta engu stjórnað, til verulegra framkvæmda, hvorki sér né börnunum. Ættu því að 

vera vinnuhjú.“76 

Ekki voru allir styrkþegar tilbúnir til að hætta búskap eða senda börn sín frá 

sér. Í skýrslu Kristjáns, manns með konu og 5 börn á heimili, sem þurfti framfærslu-

styrk vegna ráðleysis, skrifar oddviti „[h]reppsnefndin gerir sér enga von um að hægt 

sé að láta hann framfleyta sér og liði sínu. Hann á að heita við bú. Voru honum einu 

sinni gefnar um 20–30 kindur en þær drápust flestar ... Mjög hefir verið reynt að fá 

hann til að láta eldri börnin tvö fara að heiman í góða staði, sem hann mátti sjálfur 

tilnefna. En það hefur verið ófáanlegt.“77 Mörg dæmi voru um að konum sem skorti 

fyrirvinnu var ráðlagt að ráða sig og börn sín í vist á öðrum heimilum eða að láta frá 

sér börnin svo hægt sé að koma þeim fyrir annars staðar. Oddviti Stokkseyrarhrepps í 

Árnessýslu skrifaði um styrkþegann Berglindi, 36 ára ekkju með 3 börn sem varð 

styrkþurfi vegna vöntunar á fyrirvinnu „[e]f hægt væri að fá styrkþegann til að láta frá 

sér börnin, mætti koma þeim fyrir á sveit og sjálf gæti hún unnið fyrir sér og yngsta 

barninu. Yrði það sveitinni sjálfsagt miklu ódýrara, en hún hefur ekki fengist til að 

skilja við sig börnin.“78  

Oddviti Búðahrepps vildi ganga langt. Í skýrslu styrkþegans Lárusar, 46 ára 

gamals manns sem var giftur 33 ára gamalli konu með 9 börn undir 16 ára aldri og 
                                                        
76 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðar-

sýsla, Grunnuavíkurhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Jóhanns] árið 1939. 
77 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. N-Múlasýsla, 

Jökuldalshreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Kristjáns] árið 1939. 
78 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Árnessýsla, 

Stokkseyrarhreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Berglindar] árið 1939. 
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hafði verið á framfæri síðan 1931 með miklar skuldir og á framfærslu vegna ómegðar, 

skrifaði oddviti „[í] fyrsta lagi aðgerð á konunni svo hún ekki eigi fleiri börn. Því næst 

mætti reyna stöðuga atvinnu.“79 Þarna vill oddviti hreinlega ganga úr skugga um að 

konan eignist ekki fleiri börn með því að senda hana í ófrjósemisaðgerð og skerða 

þannig rétt hennar til að eignast fleiri börn. Þetta dæmi sýnir vel hve lítil virðing var 

borin fyrir sjálfstæði styrkþega og lífi þeirra almennt. 

Konur urðu oft styrkþegar ef þær áttu ekki eiginmann eða þegar þær urðu 

ekkjur. Stundum áttu þær mann, en ekki nógu góðan mann að mati oddvita. Þetta átti 

við um styrkþegann Elínu, sem var 36 ára með 4 börn. Í skýrslu hennar skrifaði odd-

viti að ástæðan fyrir framfærslustyrk hafi verið ráðleysi og vegna sambands Elínar við 

ógæfumanninn Sigfús. Oddviti vildi meina að á meðan hún héldi við þann umrædda 

Sigfús, „verður ekki um sjálfsbjörg að ræða.“80 Karlarnir áttu heldur ekki alltaf nógu 

góðar konur, að mati oddvita. Um styrkþegann Magnús skrifaði oddviti að hann hafi 

„alla tíð verið mannskapslaus og úrræða lítill, þó að um þverbak keyrði er hann fyrir 

nokkrum árum tók saman við stúlku þá er hann býr nú með sem er honum lítið betri 

hvað framtak og vitsmuni snertir. Hefir hreppsn. orðið nú á þ.á. sökum heilsubrests 

konunnar að taka tvö börnin og koma í dvöl annarstaðar. Vér teljum því að vel at-

huguðu máli að ekki sé hægt að rétta þessari fjölskyldu hjálparhönd til sjálfsbjargar en 

brýn nauðsyn að taka heimilið upp og koma fólki þessu í góða dvalarstaði.“81 

Margir hreppsfulltrúar hafa séð sig knúna til að skrifa bréf til framfærslu-

nefndarinnar til að útskýra stöðu mála í sínu umdæmi og hvað væri hægt að gera til að 

skapa meiri atvinnu. Þeir segja einna helst að nauðsynlegt sé að fjölga og stofna nýjar 

atvinnugreinar. Þegar þessi bréf hafa verið skoðuð kemur líka glögglega í ljós viðhorf 

yfirvalda til fátækra á þessum tíma. Hreppsfulltrúar höfðu ýmsar hugmyndir um hvað 

væri best að gera til að styrkþegar gætu framfleytt sér sjálfir og oftar en ekki þýddi 

það mikið rask á þeirra lífi og jafnvel að þeir misstu börn sín á önnur heimili. Þeir eru 

oft harðorðir í garð styrkþega og segja rót vandans vera almenn leti styrkþega og að 

ódugnaður og iðjuleysi sé helsta ógnin við þjóðfélagið. Í sumum tilfellum vilja þeir 

taka heimilin upp, senda börn styrkþega á önnur heimili og koma styrkþegum fyrir á 

vinnuhælum þar sem þeim yrði kennt að vinna. Margar af þessum hugmyndum voru 
                                                        
79 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 19710. D/159. Búðahreppur 

(Fáskrúðsfjörður), Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Lárusar] árið 1939. 
80 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 19710. D/157. V-Húnavatns-

sýsla, Kirkjuhvammshreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Elínar] árið 1939. 
81 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 19710. D/157. A-Húnavatns-

sýsla, Höfðahreppur, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Magnúsar] árið 1939. 
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einnig í umræðunni tæpum 40 árum áður, þegar rannsóknin var gerð á fátækrafram-

færinu árið 1902. 
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4. Samanburður við rannsóknina 1902 

Í þriðja kafla var rætt um viðhorf ráðamanna til styrkþega árið 1939 og athyglisvert er 

að bera það saman við ríkjandi viðhorf tæpum 40 árum fyrr. Í þessum kafla verður 

litið á hugmyndir sem viðgengust um fátækt fólk og fólk sem þurfti að lifa á styrk frá 

ríkinu á tímum rannsóknanna 1902 og 1939. Fjallað verður um einstaka þætti sem 

tengdust umræðunni um fátækramál, líkt og það hvort ekki væri best að stofna 

vinnuhæli fyrir þá vinnufæru styrkþega og þurfamenn sem ekki fengust til að vinna, 

en einnig um þá hugmynd hvort fátækt gengi í erfðir. Þessar hugmyndir má sjá bæði 

árin 1939 og 1902. 

Fyrsta opinbera rannsóknin á fátækramálum og fátækraframfærslu var gerð 

árið 1902 þegar Alþingi hafði skipað milliþinganefnd sem átti að endurskoða fátækra-

löggjöfina í landinu. Gögnum var safnað um allt land með upplýsingum um styrkþega 

eða þurfamenn eins og þeir voru þá kallaðir. Í skýrslum hreppsnefnda um þurfamenn 

landsins koma fram almennar upplýsingar um hvern þurfamann eins og nafn, aldur, 

fæðingarhreppur og staða viðkomandi en hreppstjórar voru einnig beðnir um að gera 

grein fyrir ástæðum styrks hjá hverjum þurfamanni og setja fram sínar eigin athuga-

semdir varðandi hann og hans mál.82 Fjallað er um þessa rannsókn í bókinni Fátækt 

og fúlga, þurfalingarnir 1902, þar sem Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnús-

son setja fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar og fjalla um viðhorf yfirvalda til 

þurfamanna á þessum tíma. 

4.1. Þurfamenn og styrkþegar – fjöldi og ástæður styrks 

Lítum nú á fjölda styrkþega í kringum aldamótin 1900 og árið 1939. Úthlutaðir fram-

færslustyrkir árið 1902 voru 2186, en þeir sem nutu þessara styrkja ásamt þurfa-

mönnunum sjálfum voru fjölskyldur þeirra, eiginkonur og börn. Í raun voru styrk-

þegar því samtals 6098 eða 7,8% íbúa landsins.83 Til samanburðar voru 9% lands-

manna á fátækraframfærslu árið 1939, alls 11.011 manns (sjá kafla 2). Þetta gefur til 

kynna að fátækraframfærslan hafði aukist frá aldamótum, sennilega mest vegna 

kreppunnar miklu. 

                                                        
82 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 15, 24. 
83 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899, bls. 22–
23. 
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Þegar skoða á gögn um fátækraframfærslu frá 1902 þarf að hafa það í huga að 

hugtakið fátækraframfærsla hafði breyst nokkuð. Stór hluti þess sem taldist til 

fátækraframfærslu árið 1902, var árið 1939 flokkað sem tryggingar, líkt og kostnaður 

við berklasjúklinga, aðra sjúkdóma og elli. Einnig var búið að færa eitthvað af fá-

tækrabyrðinni af sveitarfélögum yfir á ríkið. Munurinn er því sennilega meiri en 

tölurnar gefa til kynna.84 

Guðjón Guðlaugsson, sem sat í milliþinganefndinni sem rannsaka átti fátækra-

málin árið 1902 sagði helstu ástæður fyrir styrkþörf vera „[g]eðveiki eða brjálsemi, 

fábjánaskap, ýmsa aðra sjúkdóma og heilsuleysi, ellilasburði, drykkjuskap, ráðleysi 

og leti og loks ómegð með ýmsum fleiri ástæðum.“85 Flestir þurfamenn voru gamal-

menni sem ekki gátu unnið lengur. Sjúkdómar og heilsuleysi voru algengar ástæður 

fyrir styrkþörf og „[o]ftar en ekki tengdust þessi einkenni með einum eða öðrum hætti 

og oft mátti lítið út af bregða svo að heimili lentu ekki í vandræðum.“86 Mikið er talað 

um elli sem ástæðu framfærslustyrks árið 1902, en alþýðutryggingar höfðu tekið við 

þessum hópi að mestu á tímum seinni rannsóknarinnar. Margir þurfamenn sem fengu 

fátækrastyrk árið 1902 hefðu því fengið ellistyrk eða sjúkrastyrk árið 1939. Sá styrkur 

var þó mjög lágur og dugði ekki einn til framfærslu. Það er greinilegt að stór hópur 

þurfamanna í kringum aldamótin 1900 hefði fallið undir almannatryggingakerfið 

seinna meir. Þetta virðast hafa verið að miklu leyti öryrkjar og fólk sem ekki gat 

unnið fyrir sér. Erfitt er að fara í samanburð á helstu ástæðum fyrir styrkþörf á milli 

rannsóknanna tveggja vegna þess að ástæðurnar sem nefndar voru, voru ekki alltaf 

sambærilegar. Helsta ástæðan fyrir því að fólk var á fátækraframfærslu í kringum 

1939 var atvinnuleysi, en sjúkdómar, heilsuleysi og barnaómegð vógu þar einnig 

nokkuð þungt. 

4.2. Viðhorf til þurfamanna 

Viðhorf yfirvalda til fátæks fólks birtist í athugasemdum oddvita og hreppstjóra og 

endurspeglast í skýrslum fátækra. Í kafla 3 voru viðhorf ráðamann í garð fátæks fólks 

árið 1939 skoðuð og nú verður litið betur á það hvernig viðhorfin birtust á tímum 

rannsóknarinnar 1902. Ríkjandi viðhorf í kringum aldamótin 1900 var það að upp-

                                                        
84 Jónas Guðmundsson, „Fátækraframfærslan 1938–1939“, bls. 21–22. 
85 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899, bls. 32. 
86 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 24. 
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sprettu fátæktar væri að finna í leti alþýðumanna.87 Of greiður aðgangur að fátækra-

styrk var talin vera ástæðan fyrir leti fólks. Mikilvægt þótti að ekki væri of auðvelt að 

fá styrk og styrkurinn mátti ekki vera það hár að þurfamenn hættu að reyna að bjarga 

sér sjálfir.88 Samkvæmt milliþinganefndinni sem sá um að rannsaka fátækramálin árið 

1902 skyldi þurfamönnum veitt aðstoð en lögð var áhersla á að veita minnstu hjálp 

sem hægt var. 

 

Fátækrastyrkur verður að hafa slík óþægindi fyrir þiggjanda, að þau haldi 

honum frá því, svo lengi sem hann getur, að leita sveitastyrks. ... Ef 

fátækraframfærslan lætur þurfamennina eiga betra en þessa efnalausu 

sjálfstæðu menn, þá er hætt við að hún dragi úr tilraunum þeirra til að halda 

sjer frá sveit, og gjöri þá ófúsari á að berjast fyrir sjálfstæði sínu, og spilli 

þannig viðleitni þeirra í þá átt.89 

 

Það að segja sig á sveit mátti alls ekki að vera of auðvelt, það átti að vera 

neyðarúrræði og helst átti það að hafa í för með sér einhver óþægindi fyrir fólk. 

Sveitarstjórnir áttu að fylgja ákveðnum reglum við veitingu fátækrastyrks, „veita 

[skyldi] þurfamönnum nauðsynlegan styrk og ekkert meira, helzt í vörum, sérstaklega 

gæta þess, að þurfamenn fái engan óþarfa, t.a.m. kaffi eða te ... að láta þá hafa tóbak 

nokkuru sinni, er alveg óhæfilegt.“90 Gengið var úr skugga um að þurfamenn lifðu 

engu lúxuslífi. 

Til að bera þetta saman við viðhorf ráðamanna eins og það birtist í skýrslum 

styrkþega og bréfum oddvita frá árinu 1939 er hægt að nefna nokkur dæmi. Oddvitar 

töluðu gjarnan um mikilvægi þess að auka sjálfsbjargarlöngun styrkþega og höfðu 

áhyggjur af því að styrkþegar væru að treysta of mikið á sveitaframfærslu. Fulltrúar 

töldu í sumum tilvikum að fólki fyndist ekkert sjálfsagðara en að fá framfærslustyrk. 

Oddviti Sléttuhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu talaði til dæmis um að nauðsynlegt væri 

„að uppræta hugsunarháttinn: „sveitasjóðurinn er ekki ofgóður til að ala mann““ sem 

                                                        
87 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 112. 
88 Guðmundur Jónsson, „Hjálp til sjálfshjálpar“, bls. 385. 
89 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899, bls. 36. 
90 Tillögur um frumvarp til fátækralaga, bls. 39. 



 43 

hann taldi vera of algengan meðal styrkþega.91  Oddviti Glæsibæjarhrepps í Eyja-

fjarðarsýslu taldi þann hugsunarhátt „vera ríkjandi og jafnvel fara vaxandi að menn 

telji sveitunum skyldara að sjá um sig heldur en t.d. nánum ættingjum.“92 

Athyglisvert er að bera saman beint orðalag ráðamanna þar sem þeir tala um 

þurfamennina 1902 og styrkþegana 1939. Í skrám hreppstjóra yfir þurfalinga árið 

1902 má sjá nokkur dæmi um það hvernig fulltrúar hreppa töluðu um styrkþega. Einn 

þeirra skrifar að „„[þ]urfamaðurinn er fremur lítilmenni til sálar og líkama““. 93 

Hreppstjórinn í Rangárvallahreppi skrifar „„[þ]urfamaðurinn er sérstakur letingi, 

hefur nú tvö börn hjá sér með konunni sem vinnur eingöngu fyrir hyskinu.““94 Hann 

skrifar um annan þurfamann „„[k]vennmaður þessi gefur 20 kr. með 3 ára gömlu 

barni sínu sem er fábjáni.““95 Hreppstjórinn í Árneshreppi á Ströndum segir eftir-

farandi „„[þ]urfamaðurinn er fábjáni, holgóma og mállaus.““96  Hreppstjóri Vatns-

leysustrandarhrepps skrifar um þurfamann að sé „[g]eðveikur og drykkfelldur og 

iðjuleysingi.“97 Hreppstjóri í Ásahreppi er stuttorður og kemur sér beint að efninu, en 

hann segir um einn þurfamann „„[e]r ræfill.““ 98  Sigurður Gylfi talar um þetta í 

bókinni Fátækt og fúlga og nefnir að hreppstjórum á þessum tíma hafi oft þótt vert að 

nefna ef konur áttu börn með fleiri en einum manni og eru þeir oft og tíðum harðorðir 

í garð þessara kvenna. Hann tekur dæmi þar sem einn þeirra skrifar um konu „„[h]efur 

átt 4 börn í lausaleik. Geðrík mjög og óstýrilát. Hefur stokkið til Reykjavíkur hvað 

eftir annað og verið rekin aftur hingað á sveit sína barnshafandi og klæðalítil. Hefur 

nú ungabarn með sér í húsmennsku að vetrinum. Annars 2 á meðgjöf.““99 Um aðra 

konu var skrifað „„[h]ún er lauslætiskvendi sem á víða börn, veit ekki hvað mörg, 2 

þeirra hér.““100 

Orðaval ráðamanna í garð þurfamanna árið 1902 var oft og tíðum ansi gróft og 

gefur hugmynd um viðhorf þeirra til fátæks fólks. Skoðum nú dæmi um orðanotkun í 

                                                        
91 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðar-

sýsla, Sléttuhreppur, bréf Bergs Sigurðssonar oddvita Sléttuhrepps til Framfærslumálanefndar 
ríkisins í Reykjavík 15. október 1940. 

92 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/157. Eyjafjarðarsýsla, 
Glæsibæjarhreppur, bréf Stefáns Sigurjónssonar oddvita Glæsibæjarhrepps til Framfærslumála-
nefndar ríkisins í Reykjavík 28. nóvember 1940. 

93 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 118. 
94 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 121. 
95 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 121–122. 
96 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 122. 
97 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 175. 
98 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 122. 
99 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 124. 
100 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 124. 
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skýrslum styrkþega frá árinu 1939. Sjá má hvernig oddvitar lýsa styrkþegum og 

mörgum gæti þótt þetta ansi harkalegt. Oddviti Eyrarbakkahrepps skrifaði um styrk-

þega einn að hann sé „landsfrægur óreglumaður. Er mjög þungur til vinnu og ekki vel 

liðinn. Styrkþegi á þrjár dætur, sem ýmist eru styrkþegar eða aumingjar.“101 Fleiri 

sambærileg dæmi má sjá í ýmsum skýrslum styrkþega: „varð ráðvilltur“, „varð 

brjálaður“, „að dómi lækna er hann fæddur fáviti“, „hefur alla tíð verið fáviti“, „mál-

laus fáviti“, „fæddur mállaus og er aumingi“, „andlegur aumingi“, „geðbilaður“, „fá-

bjáni“, „meðfæddur fábjánaskapur“, „læknar hafa ekkert getað hjálpað til að bæta úr 

meðfæddum fábjánaskap“, „vöntun á viti“, „er vitgrönn“, „telst tæplega með fullu 

viti“, „styrkþeginn er fáráðlingur og mjög þungur ómagi“, „geðveik á köflum“ og 

„geðveikisjúklingur öðru hvoru“.102 

Hreppstjórar og fleiri fulltrúar sveitastjórna á tímum rannsóknarinnar 1902 

kalla þurfamenn alls kyns illum nöfnum eins og ræfla og hyski. Árið 1939 voru notuð 

orð eins og fábjáni og fáviti sem vissulega eru gróf miðað við nútíma orðalag en hafa 

verður í huga að á þessum tíma voru slík orð almennt notuð yfir fatlað fólk og geð-

fatlað. Af þessum samanburði má draga þá ályktun að nokkur viðhorfsbreyting hafi 

átt sér stað á meðal valdhafa í garð þeirra sem þurftu á framfærslu að halda, á þessum 

tæpu 40 árum á milli rannsóknanna. 

4.3. Vinnuhæli fyrir vandræðamenn 

Ýmsar hugmyndir komu fram um það hvernig draga mætti úr fátækraframfærslu í 

hreppum. Nokkuð var rætt um það að koma þurfamönnum fyrir á einskonar vinnu-

hælum, einkum þeim sem þóttu latir og ráðlausir, þar sem þeir áttu að læra að vinna. 

Þessar hugmyndir um vinnuhæli eða vinnuhús mátti sjá bæði á tímum rannsóknar-

innar 1902 og árið 1939. 

Milliþinganefnd sem sá um rannsókn á fátækraframfærinu árið 1902 lagði til 

að stofnað yrði vinnuhæli fyrir þurfamenn og flækinga, sem voru á framfærslu „vegna 

leti, þrjósku, siðleysis eða af öðrum (líkum) ástæðum.“103 Ein helsta ástæða þess hve 

margir voru á framfærslu á þessum tíma var talin vera sú að margir þurfamenn nenntu 

ekki að vinna. Nefndin lagði því til að stofnuð yrðu vinnuhús eða vinnuhæli, sem 
                                                        
101 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/159. 

Eyrarbakkahreppur. 
102 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156–157, 160. Ýmsar 

sýslur og hreppar. 
103 Guðjón Guðlaugsson, Skýrsla um þurfamenn og munaðarlaus sveitarbörn, fátækraframfæri þeirra, 

aldur og ástand fardagaárið 1901–1902, með hliðsjón til sveitareikninganna 1895–1899, bls. 34. 
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væru einskonar  nauðungarvinnuhús en þó ekki fangelsi. Í tillögum um frumvarp til 

fátækralaga ársins 1905 var tekið fram að þurfamenn sem vinnufærir voru áttu að vera 

látnir vinna. Ef þeir vildu það ekki ætti að setja þá í nauðungarvinnuhús. Sú dvöl átti 

að hafa í för með sér einhvers konar betrun þurfamannanna, þar myndu þeir læra betri 

siði og vera betur í stakk búnir til að sjá um sig sjálfir. 104 

Hugmyndir um vinnuhæli mátti einnig sjá árið 1939. Dæmi voru um að ráða-

menn teldu það góða lausn við leti og skorti á sjálfsbjargarviðleitni að senda styrk-

þega á slík hæli, til að kenna þeim að vinna. Í skýrslu styrkþegans Guðrúnar, 79 ára 

ekkju, skrifar oddviti að Guðrún eigi þrjá syni á fertugsaldri „sem vel gætu séð um 

hana ef að þeir nenntu að vinna. Synir þeirra þyrftu að komast á vinnuhæli þar sem 

þeir væru látnir vinna.“105 Vist á vinnuhælum gat verið talin æskileg til þess að laga 

hugsunarhátt fólks, eins og kemur fram í skýrslu styrkþegans Ólafs, 25 ára gamals 

manns, sem var á framfæri vegna óreglu og ræfilskapar. Oddviti skrifar um Ólaf að 

setja þyrfti hann „á vinnuhæli undir góða stjórn, nokkur ár til að reyna að laga 

hugsunarhátt hans.“106 Styrkþeginn Páll, 25 ára maður sem bjó hjá foreldrum sínum 

hafði verið á framfærslu frá barnsaldri vegna þess að hann var fáviti, að sögn oddvita 

sem skrifar að þessi styrkþegi verði að komast á vinnuhæli. „Hann er hrein plága hér í 

þorpinu fyrir óknytti, óþrif o.sv.frv. Væri æskilegt, ef framfærslunefndin vildi útvega 

honum vist á slíku hæli eða fávitahæli.“107 

En voru einhvern tíma stofnuð slík vinnuhæli? Í fátækralögunum árið 1927 var 

talað um það ef þurfalingur sýndi „mikla óhlýðni eða þrjósku við sveitarstjórn, eða 

hann sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknytta eykur sveit sinni sýnileg 

þyngsli“108 mátti sveitarstjórnin setja hann í fangelsi í allt að 3 mánuði eða í nauð-

ungarvinnu. Þeir sem töldust til vandræðamanna og fengust ekki til að vinna gátu lent 

í því að vera sendir á vinnuhæli. Fátækrastjórnir gátu þvingað menn sem voru byrði á 

sveitinni til vinnu, svo lengi sem þeir voru vinnufærir og neituðu að vinna þá vinnu 

sem þeim bauðst.109 

                                                        
104 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 143; Tillögur um frumvarp til 

fátækralaga, bls. 39. 
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Hnappadalssýsla, Eyrarsveit, Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Guðrúnar] árið 1939. 
106 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/159. Stykkishólmur, 

Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Ólafs] árið 1939. 
107 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/159. Búðahreppur 

(Fáskrúðsfjörður), Skýrsla um ástæður og framfærslu styrkþegans [Páls] árið 1939. 
108 Stjórnartíðindi 1927 A, bls. 129. 
109 Stjórnartíðindi 1928 A, bls. 126, 129. 
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Stofnun vinnuhælis var til umræðu árið 1928, þegar upp var komin þörf fyrir 

nýtt betrunarhús í stað hegningarhússins í Reykjavík. Á sama tíma var mikil þörf fyrir 

einhvers konar stofnun eða heimili fyrir óreiðumenn, sem einnig voru kallaðir slæp-

ingjar, letingjar eða vandræðamenn. Þetta voru menn sem ekki fengust til að vinna og 

voru byrði annað hvort á ættingjum sínum eða á ríkinu. Þessir menn voru oft ekki 

síður til vandræða en þeir sem brutu lögin og hlutu fangelsisvist. Spara átti kostnað 

með því að reka í sama húsi bæði betrunarhæli fyrir fanga og vinnuhæli. Þetta þótti 

ákveðin lausn á þeim vanda sem stafaði af vandræðafólki, þarna yrði þetta fólk 

þvingað til vinnu. Til að byrja með var talað um slíka stofnun ýmist sem vinnuhæli, 

letigarð eða slæpingjahæli. 110  Samþykkt voru lög um vinnuhæli árið 1928 sem 

hljóðuðu þannig: „[l]andsstjórninni skal heimilt að verja af ríkisfé allt að 100 þús. kr. 

til að undirbúa og láta reisa betrunarhús og vinnuhæli, þar sem skilyrði þykja góð, til 

að fangar og slæpingjar, sem ekki vilja vinna fyrir sér eða sínum, geti stundað holla 

og gagnlega vinnu.“111 Vinnuhælið Litla-Hraun tók til starfa í mars árið 1929 og var 

þekkt sem Vinnuhæli ríkisins.112 

Fáum árum eftir stofnun hælisins voru sjáanlegar breytingar til dæmis í 

Reykjavík, þar sem menn sem áður fyrr höfðu ekki greitt meðlag greiddu það nú svo 

þeir yrðu ekki sendir á vinnuhælið á Litla hrauni.113 Líklegt er að með árunum hafi 

þetta meira verið notað sem fangelsi fyrir afbrotamenn en vinnuhæli fyrir letingja. Það 

virðist sem hugmyndin um vinnuhús eða vinnuhæli hafi fylgt umræðunni um fátækra-

málin í gegnum tíðina en milliþinganefndin í fátækramálum 1902 samdi aldrei tillögur 

um vinnuhús og þessi hugmynd varð ekki að veruleika þá né á tímum rannsóknarinnar 

1939.114 Fleiri hugmyndir fylgdu umræðunni um fátækramál í gegnum árin og ein 

þeirra er sú hvort fátækt hafi í raun gengið í erfðir, sem hér á eftir verður rætt um. 

4.4. Hugmyndin um arfgenga fátækt 

Það var viðurkennd skoðun í opinberri umræðu á síðari hluta 19. aldar, að fátækt 

gengi í erfðir og var talin fylgja sumum ættum frekar en öðrum. Talið var að með því 

að þiggja af sveit hafi fólk vanist þeim lífstíl og því líferni, tekið upp ákveðið hugarfar 

                                                        
110 Alþýðublaðið 8. mars 1928, bls. 2; Dagur 9. ágúst 1928, bls. 135; Sigurbjörn Á. Gíslason, 

„Hegningarhúsvistin í Reykjavík“ Vísir 28. febrúar – 2. mars 1928; Tíminn 2. júní 1928, bls. 97; 
Tíminn 17. nóvember 1928, bls. 200. 

111 Stjórnartíðindi 1928 A, bls. 71. 
112 Alþýðublaðið 28. febrúar 1929, bls. 4; Tíminn 2. mars 1929, bls. 47; Vísir 14. maí 1935, bls. 2 
113 Dagur 9. ágúst 1928, bls. 135; Dagur 8. september 1932, bls. 141. 
114 Guðmundur Jónsson, „Hjálp til sjálfshjálpar“, bls. 386. 
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gagnvart sinni stöðu í samfélaginu og sætt sig við að vera þurfamaður, sem síðan hafi 

smitast út frá sér á næstu kynslóðir. Áhugavert er að skoða þessa hugmynd og sjá 

hvernig þetta viðhorf kemur fram í niðurstöðum rannsókna á fátækraframfærinu árið 

1902 annars vegar og 1939 hins vegar.115 

Í bókinni Fátækt og fúlga, greinir Sigurður Gylfi frá hugmyndum manna um 

arfgenga fátækt í kringum aldamótin 1900. Hann kemst að þeirri niðurstöðu, að fátækt 

hafi ekki endilega fylgt fjölskyldum en vissulega hafi oft þurft mjög lítið til að fólk 

yrði fátæktinni að bráð. Fólki reyndist erfitt að komast út úr fátækt og margir glímdu 

við hana alla sína tíð, segir Sigurður, „sem og börn þeirra sem á eftir komu. Þannig lá 

fátæktin oft í ættum, mann fram af manni, án þess þó að hægt sé að tala um að fólk 

hafi setið í fátækragildru.“116 Fátækt var nær landlæg hjá alþýðu landsins í kringum 

aldamótin. Lítið þurfti út af að bregða til þess að menn yrðu fátæktinni að bráð og 

neyddust til að sækja um fátækrastyrk. Atvinnumissir, heilsutjón eða ástvinamissir gat 

til dæmis haft mjög slæmar efnahagslegar afleiðingar. Það þýddi oft að fólk þurfti að 

sækja um fátækrastyrk og stundum voru börn þeirra send á önnur heimili.117 

Á tímum rannsóknarinnar 1939, líkt og um aldarmótin, þurfti lítið út af að bera 

til að heimili urðu styrkþurfa. Ef kona missti mann sinn, eða maður konu sína, þurfti 

oft að taka heimilið upp og senda börn á aðra bæi. Þá voru uppi hugmyndir um það 

hvort fátæktin fylgdi ákveðnum fjölskyldum og hvort líklegra væri að börn styrkþega 

yrðu sjálf styrkþegar á fullorðinsárum. Dæmi má taka um oddvitann í Sléttuhreppi í 

Norður-Ísafjarðarsýslu, þar sem fátækraframfærslan var hvað mest af sýslum landsins. 

Hann ýjaði að því að sveitarþyngslin gengu í erfðir og ef foreldra hafi skort sjálfs-

bjargarviðleitni, eins og hann orðaði það, og þurft á sveitarstyrk að halda þá væru 

allar líkur til þess að börn þeirra fetuðu í sömu spör. Hann skrifaði bréf til Fram-

færslunefndarinnar og sagði mikið bera á því að „börn þurfalinganna, sem uppkomast 

tengjast syfjaböndum og halda svo áfram í flestum tilfellum að vera sveitunum til 

þyngsla.“ Hann hélt áfram og skrifaði „[e]itt hygg ég að mætti gera, og það er að 

börnum og unglingum um fermingaraldur, væri veitt meiri fræðsla um hvað opinber 

                                                        
115 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 38 og 126. 
116 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 128 og 138. 
117 Jón Ólafur Ísberg og Sigurður Gylfi Magnússon, Fátækt og fúlga, bls. 37 og 53. 
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starfræksla er, t.d. sveitasjóður o.s.frv. og í því sambandi fræða og hvetja til sjálf-

bjargar og manndóms. En um þetta eru flestir unglingar víða mjög ófróðir.“118 

Þrátt fyrir hugmyndir manna um arfgenga fátækt þá virðist fátæktin ekki bein-

línis hafa gengið í arf á þessum tíma, frekar en um aldamótin. Þó er augljóst að oft 

þurfti lítið að koma upp hjá fólki sem olli því að það þurfti að sækja um framfærslu-

styrk. Margar hugmyndir sem ríktu í samfélaginu í kringum aldamótin 1900 voru enn 

við lýði um 40 árum síðar. Viðhorf yfirvalda til fátækra og styrkþega almennt hafði 

vissulega breyst með nýjum lögum og breyttu samfélagi en þegar þessar tvær rann-

sóknir eru skoðaðar og bornar saman má sjá þar margt svipað. Hætt var að kalla fólk 

þurfamenn og orðið styrkþegi var notað í staðinn. Ýmsir sem þurftu framfærslustyrk í 

kringum aldamótin 1900 tilheyrðu ekki þeim hópi 40 árum síðar með tilkomu laga um 

almannatryggingar. Styrkþegar höfðu meiri réttindi en ennþá var samt litið niður á þá 

að vissu leyti. 

                                                        
118 ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. N-Ísafjarðar-

sýsla, Sléttuhreppur, bréf Bergs Sigurðssonar oddvita Sléttuhrepps til Framfærslumálanefndar ríkis-
ins í Reykjavík 15. október 1940. 
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Niðurstöður 

Megintilgangur rannsóknar minnar á fátækraframfærslunni árið 1939 var að fá úr því 

skorið hvers vegna svo margir þurftu á framfærslustyrk að halda. Þá var nauðsynlegt 

að fá einhverskonar heildarmynd af íslensku samfélagi undir loka fjórða áratugarins, 

hvað var að gerast í stjórnmálum, athuga hver umræðan var í dagblöðum og þess 

háttar. Framfærslubyrði hafði farið vaxandi framan af fjórða áratuginum bæði hjá ríki 

og sveitarfélögum. Heimskreppa, lokanir á mörkuðum fyrir íslenskan saltfisk, afla-

brestur og breyttir atvinnuhættir, allt voru þetta þættir sem ollu miklu atvinnuleysi. 

Ástandið var verra í þéttbýli og einna verst í Reykjavík. Með auknum tæknifram-

förum í sveitum hafði fólk flutt í þéttbýli í von um vinnu. Afnám sveitfestitímans árið 

1935 hafði áhrif á aukinn framfærsluþunga í þéttbýlli stöðum landsins. Mikil eymd 

fylgdi fátæktinni, vanlíðan og skömm yfir því að þurfa að leita á náðir ríkisins fyrir 

framfærslu. Stjórn hinna vinnandi stétta vann hörðum höndum að því að minnka 

atvinnuleysi en erfitt var fyrir ríkisstjórnina að vinna á móti áhrifum kreppunnar og 

skapa ný atvinnutækifæri þegar aðstæður erlendis voru landinu óhagstæðar. Lagt var í 

rannóknina árið 1940 og Framfærslumálanefnd ríkisins sá um skipulag og fram-

kvæmd. 

Markmið ritgerðarinnar var einnig að svara spurningum eins var einhver 

munur á milli kynja þegar kom að styrkþegum framfærslustyrks? Í ljós kom tals-

verður munur þar á milli. Af öllum styrkþegum landsins var mikill meirihluti karlar 

og aðeins um fimmtungur konur. Þeir sem framfærðu fjölskyldum voru í flestum 

tilfellum karlar en konur og börn voru lang mest í hlutverki framfærðra. Konur voru 

hins vegar í meirihluta í hópi einhleypra framfærenda og áberandi mest í Reykjavík. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var árið 1939 sýndi mikinn mun á 

framfærslubyrði eftir búsetu. Framfærslan var meiri í þéttbýli en í sveitum og fram-

færsluþunginn skiptist ekki jafnt yfir landið. Til að finna ástæður þess er hægt að 

skoða atvinnuástand og atvinnuhætti á þessum tíma. Launavinna var algengari í 

þéttbýli en atvinna í tengslum við landbúnað var meiri í sveitum. Atvinnuleysi var 

mest á svæðum sem höfðu orðið verst úti í kreppunni. Svæði eins og Vestfirðir og 

Austfirðir voru verr stödd en önnur. Á Vestfjörðum var atvinnuleysi nokkuð mikið 

vegna minni sjávarafla og versnandi hag útgerðarinnar. Á Austfjörðum hafði fólk 

lengi byggt lifibrauð sitt á sjávarútvegi og atvinnu í tengslum við hann. Það var því 
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mikið í húfi fyrir íbúa á þessu svæði þegar fiskveiðar og fiskútflutningur dróst saman. 

Hvergi var ástandið þó jafn slæmt og á Eskifirði, kauptúninu sem var á beinu framfæri 

ríkisins á þessum tíma. Ýmsar skýringar virðast hafa legið þar að baki. Líkt og annars 

staðar á Austfjörðum var þar helst að hafa atvinnu af sjómennsku, þó að landbúnaður 

hafi einnig verið stundaður inni í sveitum. Það sem talið var standa Eskifirði einnig til 

fyrirstöðu var það að kauptúnið sjálft var illa staðsett. Skilyrði til jarðræktunar 

vantaði, atvinnuhættir höfðu breyst í sjávarútvegi og staðsetningin hentaði ekki nógu 

vel fyrir veiði á litlum bátum. Menn vildu skapa þar aukin atvinnutækifæri og nýjar 

atvinnugreinar en það skorti fjármagn frá ríkinu, eins og á fleiri stöðum í þessu 

efnahagsástandi. 

Hverjar voru ástæður þess að fólk þurfti á styrk að halda og voru þær breyti-

legar eftir landsvæðum? Til að sjá betur hvað hver ástæða vó þungt á hverju svæði var 

reiknað út hlutfall hverrar ástæðu sem gefin var upp fyrir styrkþörf út frá heildartölu 

styrkþega sem flokkuðust undir hverja ástæðu styrks. Meginorsök framfærsluþarfar 

styrkþega var atvinnuleysi. Oft var um að ræða menn sem höfðu áður stundað sjó-

mennsku en misst vinnuna. Oft voru það margir þættir sem spiluðu saman eins og 

atvinnuleysi og ómegð. Í sveitum voru fjölskyldur stærri og ómegðin þar meiri en 

atvinnuleysi var meira í þéttbýli. Berklar og aðrir sjúkdómar, geðveiki og heilsuleysi 

var allt talið sem ástæður fyrir styrkþörf en ekki var alltaf samræmi á milli þess hvort 

oddvitar töldu þetta fólk styrkþega eða ekki. Það sama á við um gamalt fólk. Þá var 

tekið fram hvort viðkomandi væri einnig á elli- og örorkustyrk eða sjúkrastyrk ásamt 

framfærslustyrknum. Þó svo að lög um alþýðutryggingar hafi verið sett stuttu áður 

hefur það ferli tekið tíma að skila sér inn í framfærslukerfið. Fólk var ýmist flokkað í 

framfærslu hjá sveitinni eða með elli-, eða örorkustyrk hjá ríkinu og margir með bæði, 

því að ríkisstyrkurinn var ekki nógu hár til að duga fyrir framfærslu. 

Í upphafi setti ég fram spurningar um það hvernig viðhorf ráðamanna var til 

styrkþega og hvernig það birtist í skýrslum þeirra. Síðasta spurningin á skýrslublaði 

fyrir styrkþega þar sem spurt var hvað hægt væri að gera til þess að styrkþeginn gæti 

séð um sig sjálfur, bauð oft upp á skrautleg svör frá oddvitum og þar má gjarnan sjá 

ríkjandi viðhorf í garð styrkþega og fátæks fólks á þessum tíma. Skýrslur þeirra styrk-

þega sem nutu styrks vegna óreglu- og ráðleysis er oft áhugaverðast að lesa. Þar var 

styrkþegum oft úthúðað af ráðamönnum fyrir óheilsusamlegt líferni og almennt 

ábyrgðarleysi. Það er líkt og sumir oddvitar hafi beðið eftir tækifærinu til að tjá sig 

um það hvað viðkomandi styrkþegi þyrfti að gera til að bæta hag sinn og taka til í sínu 
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lífi. Þetta var auðvitað misjafnt eftir því hver var að skrifa skýrsluna og hefur örugg-

lega farið eftir því í hvernig skapi viðkomandi fulltrúi var á þeim tíma. Einn gekk svo 

langt að leggja það til að framkvæmd yrði ófrjósemisaðgerðir á konum ef þær voru 

búnar að eignast of mörg börn, að hans mati. Það er auðvelt að fá ákveðna hugmynd 

um viðhorf ráðamanna um styrkþega þegar lesið er í gegnum skýrslurnar frá 1939. En 

auðveldara er að taka eftir því slæma sem skrifað er um fólkið og það er það sem situr 

helst eftir í minningunni. 

Oddvitar og hreppstjórar voru flestir allir af vilja gerðir til að veita styrkþegum 

hjálparhönd. Fulltrúar voru stundum hreinlega ráðþrota þegar kom að því hvað ætti að 

gera við styrkþega, sérstaklega þá sem voru kallaðir vandræðamenn. Þetta voru menn 

sem höfðu fengið allt upp í hendurnar frá hreppnum en gátu samt ekki séð fyrir sér og 

sínum. Hugmyndir um vinnuhæli höfðu verið til umræðu um langt skeið og þótt 

vinnuhælið og betrunarhúsið á Litla-Hrauni hafi að hluta til verið ætlað fyrir svo-

kallaða letingja var aldrei stofnað hér á landi hæli sem einungis var ætlað vandræða-

mönnum. 

Nákvæm rannsókn á fátækraframfærinu í landinu hafði ekki verið gerð síðan 

árið 1902 og áhugavert var að bera saman þá rannsókn við rannsóknina frá 1939. Við 

þann samanburð notaði ég skýrslur milliþinganefndar í fátækramálum frá 1902 og 

bækur sem skrifaðar hafa verið um þá rannsókn. Það breyttist mikið í framfærslu-

málum með tilkomu alþýðutryggingarlaganna 1937 og það sem áður heyrði undir 

fátækraframfærslu var þá komið inn í tryggingakerfið. Þetta má glögglega sjá þegar 

rannsóknin 1902 er borin saman við rannsóknina 1939 og litið er á helstu ástæður 

styrks. Framfærslan hafði aukist á þessum tæpu 40 árum en gera má ráð fyrir því að 

raunveruleg aukning á framfærslu hafi verið enn meiri en tölur gefa til kynna. 

Sjá mátti svipaða orðanotkun og svipuð viðhorf í rannsóknunum frá 1902 og 

1939, en þó má sjá merki um að viðhorf ráðamanna til fátæks fólks hafi mildast 

töluvert á þessum árum. 

Fátækraframfærið í landinu var vaxandi áhyggjuefni ríkis og sveitarfélaga á 

fjórða áratugnum. Eins gríðarleg vinna og fór í þessa rannsókn á styrkþegum í landinu 

gæti þótt furðulegt hve litla athygli niðurstöður hennar fengu á sínum tíma. En árið 

1940 breyttist margt í íslensku samfélagi og fátækraframfærsla lá ekki eins þungt á 

þjóðinni eins og hún hafði gert, sem gæti útskýrt það hvers vegna lítið var birt af 

niðurstöðum þessarar miklu rannsóknar. 
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Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri og ástæður fyrir styrkþörf árið 1939. 

----------------------------------------- 
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Tafla D. Hlutfall þeirra styrkþega sem falla undir hverja ástæðu styrks fyrir sig, á hverjum stað 

 

 
 
Heimild: ÞÍ. Félagsmálaráðuneytið, framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla 

um styrkþegaframfæri og ástæður fyrir styrkþörf árið 1939. 

----------------------------------------- 
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– Framfærsluskýrslur, ýmsar sýslur 1939. 1971–0. D/156. Skýrsla um styrkþegafram-

færi og ástæður fyrir styrkþörf árið 1939. 
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