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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um viðbrögð landsmanna við innflytjendunum sem komu til Íslands frá 

upphafi 20. aldarinnar til 1940. Skoðað er hverjar hugmyndir Íslendinga um útlendinga voru 

eftir langvarandi einangrun og hvernig þær þróuðust eftir að landið opnaðist umheiminum. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar veitir upplýsingar um vaxandi þjóðerniskennd Íslendinga og viðhorf 

þeirra til erlendra auðmanna við upphaf 20. aldarinnar, en í honum er einnig rannsakað hvernig 

Íslendingar komu fram við innflytjendur, bæði „framandi“ og kunnuglega. Annar kaflinn gerir 

grein fyrir útlendingastefnu ríkisstjórnarinnar eftir 1918 og hvernig fullveldið mótaði viðhorf 

Íslendinga til aðkomufólks. Farið verður yfir hvernig þjóðernishyggja óx í landinu og í lok 

kaflans verður skoðað á hvaða forsendum ríkisstjórnin veitti útlendingum íslenskan 

ríkisborgararétt og hverjir fengu hann á þriðja áratugnum. Í þriðja kaflanum er farið yfir 

harðnandi viðhorf landsmanna í garð útlendinga og breytta stefnu stjórnvalda í ljósi 

atvinnuleysis og útlendingaandúðar á fjórða áratugnum. Fært verður rök fyrir því að álit 

landsmanna hafi orðið öfgafyllra í kjölfar kreppunnar miklu og að stefna ríkisstjórnarinnar hafi 

mótast af þjóðernishyggju. Síðar í kaflanum verður fjallað um viðleitni Íslendinga til að halda 

þjóðerni sínu „hreinu“ og í lok hans er skoðað hvort að kröfur stjórnvalda til erlendra 

umsækjenda íslensks ríkisborgararéttar hafi aukist á fjórða áratugnum. 
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Inngangur 

Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar tóku erlendir menn í fyrsta skipti frá landnámstíð að setjast 

að verulegu marki að á Íslandi. Landið hafði löngum verið lokað umheiminum sökum 

Piningsdóms, sem bannaði vetursetu erlendra manna á Íslandi, og einokunarverslunar Dana 

sem var hér við lýði 1602-1787. Fyrir þetta hafði þjóðin verið í reglulegum samskiptum við 

umheiminn í formi kaupmanna, aðallega frá Englandi og Þýskalandi, sem stunduðu hér verslun 

frá 15. öldinni. Eftir að einokun var komið á dróst úr þessum samskiptum til muna og fóru þau 

að mestu fram í gegnum Dani. Eftir að einokunarversluninni lauk opnaðist landið afar hægt, en 

svokölluð fríhöndlun tók við af henni og var það ekki fyrr en um miðja 19. öldina sem eiginlegri 

fríverslun var komið á.1 Þó svo var nær öll verslun enn á vegum danskra kaupmanna og því 

fátt um aðra útlendinga hér á landi.2 Til að mynda voru aðeins 71 erlendir einstaklingar búsettir 

á landinu árið 1880, en þar af voru 69 fæddir í Danmörku. Þessi tala hækkað töluvert á næstu 

áratugum og árið 1901 var hún komin upp í 658 einstaklinga fædda utanlands, en þó voru þeir 

einungis tæplega 1% þjóðarinnar.3 

Viðbrögð landsmanna við aðkomumönnunum voru margvísleg, en einkenndust oftar 

en ekki af tortryggni og minnimáttarkennd. Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvert 

viðhorf Íslendinga til búsetu útlendra manna á Íslandi var fyrstu áratugi 20. aldarinnar og 

hvernig það viðhorf þróaðist eftir því sem tengslin við umheiminn styrktust þegar leið á öldina. 

Einnig verður athugað hvort að ytri þættir, eins og efnahagskreppan mikla og uppgangur 

fasisma í Evrópu, hafi haft marktæk áhrif á viðhorf landsmanna til erlends verkafólks og 

flóttamanna. Loks verður athugað hvað útlendingar þurftu að hafa til brunns að bera til að vera 

samþykktir sem hluti af þjóðinni. Við rannsóknina einbeitti ég mér að þriðja og fjórðu 

áratugunum, en árið 1918 fékk Ísland fullveldi og gátu þá Íslendingar í fyrsta skipti mótað sína 

eigin útlendingastefnu, þar á meðal skilgreiningu á ríkisborgararéttindum. Til þess að setja 

útlendingastefnu Íslendinga í sögulegt samhengi verður rætt um vaxandi þjóðernisvitund 

Íslendinga á 19. og 20. öldinni. 

 
1 Tíðindi um stjórnmálaefni Íslands I ár, 2–6; Verslunin var þó bundin ákveðnum kaupstöðum. Þeir voru: 

Reykjavík, Vestmannaeyjar, Stykkishólmur, Ísafjörður, Akureyri og Eskifjörður. 
2 Árið 1876 voru ¾ skipa sem siglt var til landsins danskar, en restin frá Englandi og Noregi. Sjá Saga Íslands 

IX, bls. 341. 
3 Hagskinna, 142. Það verður þó að gera ráð fyrir einhverri skekkju í þessum tölum þar sem einungis var spurt 

um fæðingarstað en ekki eiginlegt þjóðerni, þar sem sérstakt íslenskt ríkisfang var ekki ennþá til. Vitaskuld 

fæddust einhverjir Íslendingar utanlands og einhverjir útlendingar á Íslandi. 
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Meginmáli ritgerðarinnar er skipt í þrjá kafla og mun sá fyrsti fjalla um viðbrögð 

Íslendinga við starfsemi og umsvifum útlendinga í landinu á fyrsta áratug aldarinnar, en einnig 

jaðarsetningu Dana í íslensku samfélagi sem afleiðingu af aukinni þjóðernisvitund landsmanna. 

Annar kaflinn rannsakar hvort að viðhorf til útlendinga hafi breyst eftir fullveldið og hvaða 

stefnu Ísland markaði sér í málefnum útlendinga á fyrsta áratugnum eftir fullveldi. Í þriðja kafla 

eru skoðaðar breytingar á viðhorfum Íslendinga til útlendinga í kjölfar kreppunnar miklu og 

jafnframt verður farið í saumana á stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. 

Aðalheimild ritgerðar varðandi viðhorf landsmanna eru dagblöð landsins, en það er 

einnig mikilvægt að líta til stefnu löggjafarvaldsins í garð útlendinganna, þar sem líta má á það 

sem birtingarmynd vilja fólksins, og var aðalheimild mín í þeim efnum Alþingistíðindi. 

Hagskinna var ómissandi um tölfræðilegar upplýsingar, en einnig nýtti ég aðrar bækur, greinar 

og ritgerðir. Má þar helst nefna bók Snorra G. Bergssonar, Erlendur landshornalýður?, bækur 

Þórs Whitehead, Ófriður í aðsigi, og Stríð fyrir ströndum, og doktorsritgerð Írisar Ellenberger, 

Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, sem og BA-ritgerð hennar, Stefna stjórnvalda í 

málefnum innflytjenda á Íslandi 1944-2000. 
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1. Viðhorf til útlendinga fyrir fullveldi 

Þegar kom fram á 20. öldina horfðu Íslendingar út í heiminn með óttablendinni spennu; 

möguleiki var á gríðarlegum tækifærum úti í hinni víðu veröld, en einnig miklum hrakföllum 

ef ekki var vel að gáð. Sjálfstæðisbaráttan var samofin framfarahyggju og gripu landsmenn 

hvert tækifæri til að efla veg sinn, en í sama mund litu þeir erlenda athafnamenn hornauga. 

Þessi kafli mun fara yfir fyrstu kynni Íslendinga af innflytjendum og viðbrögð þeirra við 

vaxandi erlendum áhrifum í landinu. 

 

1.1. Vaxandi þjóðernisvitund Íslendinga 

Þrátt fyrir margvísleg áhrif þjóðernisstefnunnar er hún tiltölulega ný hugmyndafræði í 

stjórnmálum. Þótt fræðimenn deili enn að einhverju leyti um hvenær hún kom fyrst fram þá 

telja flestir þeirra að hún eigi uppruna sinn í aðdraganda frönsku stjórnarfarsbyltingarinnar, 

laust eftir miðja 18. öld. Þjóðernishyggja er í grunninn sú trú að mörk þjóða og ríkja ættu að 

falla saman, en þessi hugmynd breiddist út frá Frakklandi og um alla Evrópu á 19. öldinni þar 

sem hún tók sér rótfestu í hugum frjálslyndra hugsuða álfunnar. Hingað barst hugmyndin frá 

Danmörku með íslenskum nemendum í Hafnarháskóla og ekki leið á löngu þar til menn fóru 

að endurskoða stjórnmálalegu tengsl landsins við herraþjóðina.4 

Þjóðernisstefnan féll í einkar frjóan jarðveg hér á landi. Þrátt fyrir tiltölulega ungan 

aldur bar íslenska þjóðríkið mjög skýr einkenni þjóðar eins og hún er yfirleitt skilgreind af 

þjóðernisstefnunni: Sem eyja langt úti í Atlantshafi var Ísland landfræðilega vel aðgreint frá 

öðrum löndum, landsmenn töluðu sama tungumál sem afkomendur norrænna landnema. 

Einsleitni í menningar- og trúmálum var hér ríkjandi og bjó þjóðin einnig yfir sameiginlegri 

sögu og einstökum bókmenntaarfi.5 Þessar staðreyndir fóru ekki framhjá frjálslyndum 

íslenskum hugsuðum um miðja 19. öld og var afstaða þeirra sú að Ísland ætti að hljóta frekari 

sjálfsstjórn innan Danaveldis, en á endanum þróuðust pólitískar hugmyndir Íslendinga yfir í 

kröfu um fullveldi og síðar algjört sjálfstæði. Má þar með segja að Íslendingar hafi á þessum 

tíma ákveðið að teljast sérstök þjóð, en ekki einungis lítill hluti af Danaveldi.6 Hugmyndin um 

 
4 Lbs-Hbs. Eiríkur Bergmann, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar,“ bls. 83. 
5 Gunnar Karlsson, „Folk og nation på Island“, Scandia, bls. 129–145. 
6 Lbs-Hbs. Eiríkur Bergmann, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar,“ bls. 83.; Guðmundur Hálfdanarson, 

Íslenska þjóðríkið, bls. 37. Sjá einnig: Guðmundur Jónsson, Frjálst og fullvalda ríki; Gunnar Þór Bjarnason, 

Hinir útvöldu; Anderson, Imagined Communities. 
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íslenskt þjóðfrelsi vakti enga andstöðu hér á landi þar sem enginn hópur utan hefðbundnu 

þjóðarímyndarinnar var staðsettur hér til að andmæla þessari þróun og berjast fyrir nánari 

samskiptum við Dani. Fann danska ríkisstjórnin því fáa bandamenn hér á landi í viðleitninni til 

að halda landinu í ríkjasambandinu. 

Þjóðernishyggjan varð allsráðandi í stjórnmálum landsins á seinni hluta 19. aldarinnar. 

Var ekki aðeins um einn skipulagðan flokk með mótaða stefnuyfirlýsingu að ræða heldur var 

hugmyndafræðin gegnumgangandi í allri pólitískri hugsun landsmanna. Það má líta á 

þjóðernishyggjuna sem lauslega félagshreyfingu sem viðurkenndi nokkrar almennar kröfur um 

stjórnarfarslegt sjálfstæði landsins, en innan hennar rúmuðust annars margvíslegar skoðanir um 

ýmis þjóðmál.7 Íslendingar tóku að hugsa um þjóðina sem náttúrulegt, og þar af leiðandi 

sjálfstætt, fyrirbæri.8 

Tungumál átti einnig stóran þátt í sjálfsstjórnarkröfunni. Menningarfróðir Íslendingar 

höfðu um árabil verið meðvitaðir um að það tungumál sem landsmenn töluðu væri einstakt, 

einkum fyrir þær sakir að það var að mestu leyti ófrábrugðið hinni fornu norrænu tungu sem 

landnámsmenn töluðu. Arngrímur Jónsson lærði leit svo á að íslenskan væri sígilt tungumál, 

ekki ósvipað forn-grísku og latínu, og væri þar með þjóðardýrgripur Íslendinga. Þessa 

hugmynd færði Arngrímur fram í höfuðriti sínu, Crymogæa, sem kom út árið 1609 í Hamborg, 

en þar tók hann einnig fram að vernda þyrfti þennan dýrgrip með því að halda málinu sem 

hreinustu. Frjálslyndir hugsuðir 19. aldarinnar tóku þessar hugmyndir að sér og varð 

málhreinsun að sérstöku baráttumáli þeirra. Þeir birtu hugmyndir sínar í ritgerðum og 

fyrirlestrum, samhliða aukinni lestrarkunnáttu breiddist þjóðernishyggjan út í landinu og varð 

kunnátta um mikilvægi tungunnar þannig almenn meðal landsmanna.9 

Einstök menning og tungumál voru grundvöllur sjálfstæðistilkalls Íslands, en ef að 

þessi sérkenni þjóðarinnar glötuðust þá myndi tilkall landsmanna til sjálfstæðis einnig hverfa. 

Jón Jónsson Aðils, helsti sagnfræðingur Íslendinga á fyrstu áratugum 20. aldarinnar og einarður 

þjóðernissinni, skrifaði í bók sinni Dagrenning: „Sagan og tungan eru fjöregg þjóðanna. Týnist 

þau þá hefur þjóðin fyrirgert lífi sínu og tilverurétti“.10 Samhliða sjálfstæðisbaráttunni þróaðist 

því einnig mikill vilji til að efla sérkenni íslensku þjóðarinnar. 

 

 
7 Guðmundur Jónsson, „Þjóðernisstefna, hagþróun og sjálfstæðisbarátta,“ 71. 
8 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 37–38. 
9 Guðrún Kvaran. „Hverjir stóðu fyrir hinni veigamiklu málhreinsistefnu á 18. og 19. öld og hvernig var henni 

framfylgt?“; Gunnar Karlsson, „Hvaða þátt átti íslensk tunga í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga?“ 
10 Jón J. Aðils, Dagrenning, bls. 25. 
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1.2. Almenningsálit í garð útlendinga við upphaf 20. aldarinnar 

Við upphaf 20. aldarinnar var verslun á Íslandi mjög frjálslynd, þrátt fyrir langvarandi 

einangrun og einokun. Ísland var í hópi þeirra landa er aðhylltust fríverslunarstefnu hvað mest 

og voru hömlur á innflutningi varnings, fjármagns og vinnuafls til landsins næstum engar.11 

Ýmsar vörur voru fluttar inn frá Danmörku, Bretlandi og fleiri þjóðum, erlendir athafnamenn 

fjárfestu í togaraútgerð, og var Íslandsbanka komið á fót árið 1904, aðallega með dönsku 

hlutafé.12 Ýmsar Evrópuþjóðir stunduðu fiskveiðar af miklu kappi við strendur landsins og ber 

þar helst að nefna Breta og Norðmenn, þeir fyrrnefndu létu sér nægja að stunda veiðar í hafinu 

umhverfis Ísland en þeir síðarnefndu byggðu bæði hvalstöðvar og síldarbræðslur í landi auk 

veiðanna.13 

Hingað til lands kom reglulega stór hópur Dana og Norðmanna til vinnu við ýmis störf 

tengd iðnaði og sjávarútvegi. Slíkur innflutningur var þó yfirleitt ekki gagnrýndur af dablöðum 

landsins vegna þess vinnuaflsskorts sem var í landinu á þessum tíma.14 Megnið af athyglinni 

beindist þess í stað að athafnafrelsi erlendra auðmanna á landinu. Fannst mörgum að óhófleg 

áhrif slíkra einstaklinga og fyrirtækja á Íslandi gætu skaðað þjóðina. Dæmi um þetta viðhorf 

má finna á síðum blaðsins Ísafoldar, þegar það fjallaði um lántökur ríkisstjórnarinnar árið 

1900: 

 

Að lokum hljóta [Heimastjórnarmenn] að setja oss algerlega á höfuðið. Og jafnframt 

koma þeir landinu í hendur þeirra útlendinga, sem lána oss alla peningana. Enda 

leikurinn til þess gerður af slægvitrum útlendingum og illgjörnum íslendingum, að 

svíkja landið í hendur dönskum Gyðingum! [...] ættjörð vor hlýtur þá annaðhvort að 

verða að eyðiskeri eða byggjast af útlendingum — líklegast af þessum dönsku 

Gyðingum,15 

 

Þessa tortryggni réttlættu menn helst með því að vísa til þess að íslenska þjóðin væri einkar 

fámenn og fátæk. Landsmenn voru meðvitaðir um þær auðlindir sem landið hafði að geyma; 

 
11 Guðmundur Jónsson, „Smáþjóð á heimsmarkaði,“ 120. 
12 Guðmundur Jónsson, „Danskeres økonomiske aktiviteter på Island i det 20. Århundrede,“ 90–91. 
13 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland, 115–149. 
14 Undantekningar eru þó frá þessari reglu, má þar helst nefna andstöðu við skipulagðan innflutning Finna og 

Norðmanna á fyrsta áratug 20. aldarinnar, en fjallað verður um það í næsta kafla. 
15 Björn Jónsson, „Verndin,“ 20. júní 1900, 1. Björn var faðir Sveins Björnssonar, ríkisstjóra og síðar fyrsta 

forseta Íslands, en sjálfur var hann ráðherra Íslands árin 1909-1911 fyrir hönd Landvarnarflokksins. 
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gjöful fiskimið, jarðvarma, kraftmikla fossa og ár; og óttuðust þeir að útlendir menn gætu 

komist yfir þær og hagnast á þeim — máske á kostnað þjóðarinnar. 

Aðkoma útlendinga að vatnsafli landsins varð að sérstöku deiluefni um og eftir 

aldamótin 1900, en þá hafði nýlega komið í ljós að það gæti nýst vel undir áburðar- og 

rafmangsframleiðslu. Erlend fyrirtæki sýndu auðlindinni töluverðan áhuga og festu innlend og 

erlend félög kaup á ýmsum landskikum við helstu ár landsins. Óttuðust nú sumir að erlendir 

einstaklingar og fyrirtæki gætu öðlast eignarrétt á helstu vatnsföllum landsins, og þannig komið 

í veg fyrir að auðlindin yrði nýtt í þágu þjóðarinnar.16 Árið 1899 birtist stutt grein í blaðinu 

Þjóðólfi þar sem dregin voru saman helstu áhyggjuefni landsmanna: 

 

Athugavert í meira lagi er það, hvernig útlendingar og útlend auðmannafélög eru farin 

að teygja angalýjurnar til vor: til landeigna hér, málma í jörðu og fossa. Þetta verður 

ekki til þess að flytja fé inn í landið, heldur til að svipta oss því, er vér höfum, til að 

leggja á oss hapt einokunar og ófrelsis, binda hendur vorar á ókomnum tíma, og ef til 

vill gera oss að ánauðugum þrælum erlendra kúgara, er sjúga úr oss síðasta 

blóðdropann. Varið ykkur því landar góðir á þessum útlendu fjárgróðafélögum, er vilja 

fá ykkur til að láta af hendi, til sölu eða leigu, spildur úr jörðum yðar. Þér vitið ekki, 

hve mikils virði það getur orðið fyrir sjálfa yður eða eptirkomendur yðar, það sem 

útlendingarnir eru nú að seilast eptir hjá ykkur fyrir lítið gjald. Og furðulegt má það 

heita, sem heyrzt hefur, að enskt félag nokkurt ætli sér að ná tangarhaldi á öllum fossum 

á Íslandi, og enn furðanlegra, hafi því nú þegar orðið töluvert ágengt í því. En þessir 

góðu herrar hafa líklega ekki athugað það, að þingið getur hér tekið í taumana, og 

bannað einstökum útlendingum og félögum að gera tilraunir til þess að »leggja undir 

sig landið« — á hvern hátt sem, því er varið —eða takmarkað það svo, að engin hætta 

stafi af því. Og það er eitt meðal annars, sem þingið í sumar verður að íhuga, því að 

síðar getur það verið um seinan. Það er seint að byrgja brunninn, þegar barnið er dottið 

í hann.17 

 

Alþingi gerði nokkrar tilraunir til að hindra eignarrétt erlendra manna á íslenskum 

vatnsföllum, en þær báru þó ekki ávöxt fyrr en með fossalöggjöfinni árið 1907.18 Gísli 

 
16 „Ísland fyrir Íslendinga,“ 17. október 1907, bls. 1–2. 
17 „Athugavert,“ 21. apríl 1899, 3. 
18 Alþingistíðindi 1907 A, d. 1233–1236. Þessari löggjöf tókst þó ekki að takmarka eignarhald útlendinga á 

vatnsföllum, eins og hún átti að gera, og héldu þessi kaup því áfram á næstu tveimur áratugum. Sjá t.d.: „Land 
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Sveinsson, einn helsti stuðningsmaður þeirra laga, tileinkaði breyttu almenningsáliti stóran 

hluta af heiðrinum að þau náðu fram að ganga.19 Má þar með segja að sú hugsjón að takmarka 

þyrfti áhrif útlendinga á landinu að einhverju leyti hafi orðið nokkuð útbreidd meðal 

almennings á fyrsta áratug 20. aldarinnar. 

 

1.3. Erlendu verkafólki meinaður aðgangur á grundvelli þjóðernis 

Megináhersla opinberrar umræðu um útlendinga við upphaf 20. aldarinnar var á efnahagsáhrif 

erlendra auðmanna, en menningarlegar ástæður virðast einnig hafa mótað álit landsmanna í 

garð þeirra. Með hliðsjón af fyrri umfjöllun ætla ég að fjalla um það sem ég tel vera fyrsta 

skiptið sem mælt var gegn því að ákveðinn hópur einstaklinga myndi fá landgönguleyfi á 

grundvelli þjóðernis.20 

Árið 1903 flutti Valtýr Guðmundsson þingsályktunartillögu og síðan frumvarp á 

Alþingi um skipulagða fólksflutninga til Íslands. Frumvarpinu samkvæmt átti landsjóður að 

verja ákveðinni upphæð í að aðstoða innflutning útlendinga er búa og starfa vildu í landinu. 

Ástæðan fyrir þessu frumvarpi var almennur skortur á vinnuafli, bæði í sjávarútvegi og 

landbúnaði, vegna stórfeldra búferlaflutninga til Vesturheims sem hófust seint á 19. öldinni og 

stóðu þá enn yfir. Valtýr taldi erlent vinnuafl geta „orðið til ábata fyrir landið, sérstaklega þegar 

litið er til þess, að almennt er kvartað yfir vöntun á verkalýð í landinu.“21 

Valtýr hafði um nokkurn tíma verið hrifinn af því stuðla að landnámi erlendra bænda á 

þeim jörðum sem höfðu verið yfirgefnar á áratugnuum þar á undan.22 Samkvæmt frumvarpinu 

átti erlenda vinnufólkið að vera afmarkað við einstaklinga frá Norðurlöndum og sérstaklega 

var mælt með innflutningi Finna og Norðmanna.23 Norðmönnunum var ætlað að vinna við 

fiskveiðar en Finnunum átti að koma fyrir á þeim bæjum er vesturfarar höfðu yfirgefið. 

Hugmyndir Valtýs mættu þó strax nokkurri mótstöðu; sérstaklega áformin um 

innflutning Finna. 

Jónas Jónassen, landlæknir, var helsti andstæðingur frumvarpsins. Hann taldi 

fjármagninu betur varið í að aðstoða þá Íslendinga er flust höfðu vestur um haf að snúa aftur 

 
og lýður,“ Þjóðólfur, 15. júlí 1911, 1–2; „Fossafélögin,“ Tíminn, 28. maí 1919, 1; „Ísland fyrir Íslendinga,“ 

Þjóðólfur, 17. október 1907, 1–2. 
19 „Þingið,“ 22. sept 1907, bls. 1. 
20 Alþingismenn höfðu um miðja 19. öldina mælt gegn því að upp væru tekin lög um um innflutning gyðinga 

hér á landi, en þá helst vegna þess að þau myndu einungis auglýsa landið gyðingum, sem hefðu hvort eð er ekki 

áhuga á því að flytjast hingað. Taka ber fram að landganga gyðinga var leyfð á Íslandi skv. konungstilskipun 13. 

júní 1787. Sjá: Lovsamling for Island V, 436; Alþingistíðindi 1853 B, d. 616. 
21 Alþingistíðindi 1903 B, d. 675. 
22 Helgi Þorsteinsson, „Vinnuaflsskortur og erlent verkafólk á Íslandi 1896-1906,“ 146–147. 
23 Alþingistíðindi 1903 A, d. 210. 
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heim og hélt því þar að auki fram að innflutningur Finna til landsins myndi „hafa mjög ill áhrif 

á þjóðina, fyrst og fremst af því, að megnið af því fólki, sem inn flyttist, mundi verða tómt rusl. 

Það kynferðið mundi blandast saman og hafa í för með sér ýmsa ósiði og ef til vill sjúkdóma.“24 

Jónas efaðist um að Finnar myndu samræma sig vel að tungu þjóðarinnar og óttaðist að þeir 

myndu hafa spillandi áhrif á hana til lengdar. Valtýr varðist málflutningi Jónasar og benti á að 

börn innflytjenda sem sest höfðu að á Austfjörðum töluðu íslensku ekki verr en hreinræktaðir 

Íslendingar. Þrátt fyrir að eldri innflytjendur lærðu aldrei íslensku að fullu gæti það „aldrei haft 

nein áhrif á tungu vora“ sökum fámennis þeirra í samfélaginu. Valtýr taldi þó nauðsynlegt að 

skýra mál sitt hvað Finna varðaði nánar, og sagði hann að „með þessu ákvæði um Finna, var 

ekki átt við hina eiginlegu Finna, heldur hina sænsku talandi Finna, sem byggja alla 

strandlengjuna í Finnlandi.“25 

Þessi mótbyr sem frumvarpið hlaut er athugunarverður, einkum í ljósi þess 

vinnuaflsskorts sem var í landinu á þessum tíma, en vegna hans var yfirleitt talað vel um 

innflutning erlends verkafólks til landsins. Drepið var á slíkum innflutningi í tímaritinu 

Búnaðarriti árið 1897, einkum Færeyinga og Norðmanna, en þeir höfðu reynst vel í vinnu á 

Austurlandi.26 Það er því ekki að furða að höfuðblað Austfjarða, Austri, hafi einnig verið hlynt 

slíkum innflutningi. Batt blaðið vonir við að reglulegar skipaferðir milli Íslands og Noregs 

myndu laða þangað Norðmenn sem kynnu „að setjast hér að og kenna oss Íslendingum margar 

framfarir í fiskiveiðum og fleiru [...] mætti þá svo fara að hér á Austfjörðum byrjaði nýtt 

landnám frá Norvegi“.27 

Hvað innflutning á Finnum varðaði var blaðið Þjóðólfur fyrst til að mæla með honum 

árið 1901, og varð síðar helsti stuðningsaðilli flutninganna.28 Helstu rök blaðsins fyrir því að 

hér ætti að flytja inn Finna umfram aðrar þjóðir voru að þeir lifðu við bág kjör í sínu heimalandi 

og því yrði auðveldara að sannfæra þá en aðra Norðurlandabúa að flytjast búferlum hingað til 

lands, en einnig var talið að Finnarnir gætu vel iðkað landbúnað hér á landi vegna þess að 

landkostir í Finnlandi væru ekki ósvipaðir þeim á Íslandi.29 Þá sýndu dönsk blöð innflutningi 

þeirra einnig áhuga og birtust greinar þess efnis í blöðunum Berlingske Tidende og Klokken 

12.30 

 
24 Alþingistíðindi 1903 B, d. 687. 
25 Alþingistíðindi 1903 B, d. 689–690. 
26 „Nokkrir „sundurlausir þankar“ um búskap,“ 38 (neðanmálsgrein). 
27 „Nýjar gufuskipaferðir,“ 29. ágúst 1896, 3. 
28 „Finnar,“ 22. nóv. 1901, 3. 
29 „Mannflutningar,“ Þjóðólfur, 12. sept. 1902, 2; „Fólkseklan á Íslandi,“ sama blað, 12. des. 1902, 2–3. 
30 Helgi Þorsteinsson, „Vinnuaflsskortur,“ 148–149. 
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Ekki var þó öll dagblaðaumfjöllun um aðflutning Finna þeim til framdráttar og var 

blaðið Austri til að mynda mjög mótfallið honum þrátt fyrir að það studdi „nýtt landnám“ 

Norðmanna í landinu. Byggði blaðið gagnrýni sína á grundvelli þjóðernis: 

 

Færu margir Finnar til Íslands, svo að þeir yrðu fleiri en Íslendingar, gæti þjóðerni 

Íslendinga orðið mikil hætta búin, því að Finnar halda tungu sinni og læra eigi önnur 

mál. Þeir munda því eigi blandast við Íslendinga og hverfa meðal þeirra, enda, er þess 

eigi von um svo óskyldar þjóðir. Það yrðu þá tvær þjóðir í landinu, sem jafnan mundu 

liggja í deilum. — Annars er það mjög aðgæzluvert fyrir Ísland, ef útlendingar tækju 

að flytja þangað.31 

 

Blaðið notaði einnig læknisfræðilegan rökstuðning, líkt og Jónas Jónassen, landlæknir hafði 

gert í máli sínu gegn frumvarpinu: „Það verður að gæta að því, að hætt er við að þeir [óskyldir 

útlendingar] flytji með sér og útbreiði illkynjaða sjúkdóma, sem Guðmundur læknir 

Magnússon hefir varað við nýlega“. Ekki voru önnur blöð sem mæltu gegn innflutningi Finna 

vegna þjóðernis þeirra, og skrifuðu blöð landsins almennt lítið um hann. Því er erfitt að draga 

ályktun um hvort að almenningur á þessum tíma hafi verið mótfallinn aðflutningi „framandi“ 

útlendinga til landsins en það er merkilegt að tveir læknar hafi lagst gegn innflutningi þeirra á 

þeim grundvelli að „óæskileg kynblöndun“ myndi hafa ill áhrif á þjóðina. Álit þeirra á framandi 

útlendingum kann að hafa verið mótað af mannkynbótastefnunni, sem var um þessar mundir 

að ryðja sér til rúms í fræðaheiminum. Vilmundur Jónsson, landlæknir Íslands 1931-1959, 

mælti árið 1932 einnig gegn landgöngu Finna með sömu rökum, en hann var viðloðandi 

mannkynbótastefnuna.32 

Þrátt fyrir nokkura andstöðu varð fyrrnefnda frumvarpið að lögum undir nafninu „lög 

um fólksflutninga til Íslands“. Fallið var frá því að mæla sérstaklega með innflutningi 

einstaklinga frá tilteknum þjóðum og var í staðinn talað um „Norðurlönd“ í heild sinni.33 Í 

reynd varð þó einungis um innflutning Norðmanna að ræða þar sem samtök útgerðarmanna við 

Faxaflóa bauðst til að ráða 150–200 þeirra við hásetastörf. Hagsmunasamtök íslenskra 

sjómanna mótmæltu þessum innflutningi og beittu sér fyrir því að fallið yrði frá honum, var 

það álit þeirra að norsku starfsbræður þeirra væru upp til hópa ónytjungar og þar að auki óþarfir 

á landinu þar sem hér „væru til nógu margir hásetar á öll skip, sem út væru gerð og yrðu því 

 
31 „Sænskar ritgjörðir og fyrirlestrar um Ísland,“ 23. júlí 1904, 1. 
32 Snorri G. Bergsson, Erlendur landshornalýður?, 124.  
33 Alþingistíðindi 1903 A, d. 688. 
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innflutningar til þess að bægja hérlendum mönnum frá atvinnu.“34 Þrátt fyrir mótmæli 

innlendra sjómanna ákváðu stjórnvöld að flytja um 100 norska sjómenn til landsins árin 1905 

og -6 og voru þeir ráðnir til starfa í Hafnarfirði og Reykjavík. Þeir reyndust þó mis-góðir 

vinnumenn og stöðvaðist innflutningur þeirra að mestu eftir 1907.35 

Aldrei voru neinir landbúnaðarverkamenn fluttir inn frá Finnlandi, hvorki frá sænskum 

né finnskum málsvæðum; hafa þeir fordómar sem fyrirfundust á landinu líklega spilað þátt í 

þeirri staðreynd. Einnig ber að nefna að eyðijarðirnar sem átti að gefa undir búskap Finna voru 

álitnar vera of lélegar til þess að laða að erlenda menn og var á endanum fallið frá því að nýta 

þær á þennan máta.36 Það er þó segjandi að þær jarðir sem valdar voru undir erlenda vinnuaflið 

voru þær sem vesturfararnir yfirgáfu, en þær voru upp til hópa heiðarkot eða hjáleigur á 

afskekktum stöðum og voru ræktunarskilyrði á þeim einkar léleg. Sess erlendra manna í 

íslenska samfélaginu átti því að vera að taka upp þau störf sem Íslendingar forðuðust. 

 

1.4. Þjóðernislínur skerpast: Danir og meirihlutasamfélagið 

Það er áhugavert í ljósi fyrri umfjöllunar um uppgang þjóðernishyggju og vaxandi andófs í 

garð erlendra auðmanna að skoða hvernig Íslendingar komu fram við eina þýðingarmikla 

innflytjendahóp landsins: Dani. Íris Ellenberger hefur gert samfélagsstöðu Dana á Íslandi í 

upphafi 20. aldarinnar greinargóð skil í doktorsritgerð sinni Danskir innflytjendur á Íslandi, 

1900-1970, og mun þessi kafli styðjast að miklu við umfjöllun hennar. 

Við upphaf 20. aldarinnar bjuggu hér á landi hundruðir Dana sem gengu inn í ýmis 

sérfræðistörf í þéttbýli víðs vegar á landinu. Danskir kjötiðnaðarmenn, bakarar, húsasmiðir og 

pípulagningarmenn veittu eftirsótta þjónustu sem heimamenn höfðu ekki enn öðlast næga 

þekkingu á og stofnuðu margir þeirra ýmis fyrirtæki, verslanir og veitingastaði. Danir komu 

sér fyrir í efstu lögum samfélagsins og voru margir af heldri mönnum Reykjavíkur annað hvort 

danskir eða danskættaðir; áttu þeir hlut í uppbyggingu og þróun byggðar á mörgum af 

þéttbýlisstöðum landsins.37 Þeir höfðu þannig meiri áhrif en ætla mætti fyrir svo fámennan hóp 

einstaklinga. Íris færir rök fyrir því að í kringum aldamótin 1900 hafi á Íslandi, og sérstaklega 

 
34 „Skríll í landið,“ 29. janúar 1905, 13. 
35 Helgi Þorsteinsson, „Vinnuaflsskortur og erlent verkafólk á Íslandi 1896-1906,“ 161–166. 
36 Snorri G. Bergsson, Erlendur landshornalýður?, 63–64. 
37 Lbs-Hbs. Íris Ellenberger, „Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970,“ 54–65, 73–85, 91–92; Guðmundur 

Jónsson, „Danskeres økonomiske aktiviteter på Island i det 20. århundrede,“ 85–129. 



 14 

í Reykjavík, þrifist þverþjóðlegt samfélag þar sem Danir lifðu og störfuðu samhliða 

Íslendingum án þess að krafist væri að þeir samlöguðust meirihlutasamfélaginu.38 

Yfirleitt lék allt í lyndi milli danskra og íslenskra íbúa en pólitísk málefni, einkum þau 

sem tengdust sambandi þjóðanna tveggja, höfðu þó áhrif á samskipti hópanna og gátu valdið 

talsverðri spennu þeirra í millum. Til að mynda jókst tortryggni í garð danskra stjórnvalda í 

kjölfar deilna um uppkastið árið 1908, en þá grunaði ófáa landsmenn að Danir ætluðu sér til 

mikilla áhrifa á Íslandi í skjóli nýrra sambandslaga. Í Reykjavík sumarið 1913 blossaði spennan 

einnig upp meðal bæjarbúa þegar fánatakan svokallaða átti sér stað. Gerði áhöfn danska 

varðskipsins Islands Falk þá Hvítbláa fána Einars Péturssonar upptækann og drógu margir 

íbúar höfuðstaðarins þann fána að húni í stað þess danska, í mótmælaskyni — auk annars konar 

uppsteyts.39 

Auknar erjur milli Dana og Íslendinga hér á landi eru til marks um að þjóðernislínur 

voru að skerpast og sterkari þjóðarímynd Íslendinga að myndast. Dönum var í sí-ríkari mæli 

hópað saman undir hatt þjóðernis og þeir jafnaðir við aðgerðir landa sinna eða ríkisstjórnar. Í 

fánatökunni var neikvæðri athygli t.a.m. ekki einungis beint að þeim dönsku erindrekum sem 

komu að málinu, heldur voru danskir fánar alls-ótengdra verslana og einstaklinga einnig 

dregnir niður. 

Annað dæmi um jaðarsetningu Dana í íslensku samfélagi á þessum tíma er sá sess sem 

þeim var skipaður í sögu þjóðarinnar. Á þessum tíma komu út tvær áhrifaríkar bækur sem báðar 

báru nafnið Íslandssaga, var önnur samin af Jóni J. Aðils en hin af Jónasi Jónssyni frá Hriflu 

og voru þær báðar ætlaðar til kennslu í skólum landsins. Bækurnar aðhylltust þá söguskoðun 

að dýrðartími Íslands hafði verið á meðan þjóðin stóð á eigin fótum, en að hnignunartímabil 

hafi byrjað skömmu eftir að hún fór undir erlent konungsvald. Viðvarandi þema í báðum 

bókunum var barátta góðra Íslendinga gegn oki vondra útlendinga. Þjóðinni var þannig stillt 

upp sem einni heild andspænis erlendu valdi. Hlutverk „vondu útlendinganna“ var oftar en ekki 

spilað af Dönum og var þessi umfjöllun þeim ekki til framdráttar þar sem bækurnar áttu drjúgan 

þátt í að móta söguskoðun komandi kynslóða, enda voru þær báðar afar lengi í umferð; bók 

Jóns fram á sjöunda áratuginn en bók Jónasar fram á þann áttunda.40 Bækurnar hlutu einnig 

 
38 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, bls. 257. Sjá einnig greinina „Danskere på Island 

i første halvdel af det 20. århundrede“ eftir sama höfund í bókinni Gullfoss: Mødet mellem dansk og islandsk 

kultur i 1900-tallet, bls. 38–84. 
39 „Fánatakan á Reykjavíkurhöfn,“ 16. ágúst 1945, 7; „80 ár liðin frá fánatökunni á Reykjavíkurhöfn,“ 11. júní 

1993, 51; Axel Thorsteinsson, „Þetta var okkar fáni,“ 31–38. 
40 Gunnar Karlsson, „Markmið sögukennslu,“ 184. 
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aukið vægi í ljósi fræðslulaga frá árinu 1907, en þá var komið á almennri skólaskyldu og var 

kennsla Íslandssögu í mun stærra hlutverki en tíðkast hafði fyrir þann tíma.41 

  

 
41 Stjórnartíðindi 1907 A, 380–396 (l. nr. 59/1907); Ólafur Rastrick, „Lestrarkennsla og ritþjálfun í barnaskólum 

og alþýðlegum framhaldsskólum 1880-1920,“ 98. 
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2. „Þjóðernisvarnir“ – viðhorf til útlendinga eftir fullveldi 

Eftir að Íslendingar fengu fullveldi gátu þeir í fyrsta skipti mótað eigin stefnu í málefnum 

útlendinga. Í þessum kafla verður farið yfir aðdraganda fullveldisins og skoðun landsmanna á 

sambandslagasamningnum og þá sérstaklega jafnréttisákvæði hans, en það álit var mótað af 

viðhorfi þeirra til útlendinga. Eftir fullveldið efldist þjóðernisímynd landsins og viðhorf 

landsmanna til útlendinga og stöðu þeirra í samfélaginu breyttist. 

 

2.1. Andstaða við sambandslögin og jafnréttisákvæði þeirra 

Um sumarið 1918 var skipað í samninganefndir til að leysa stjórnskipunarmálið milli 

Danmerkur og Íslands. Hófust viðræður nefndarinnar 1. júlí og stóðu til þess 18. sama mánaðar. 

Fulltrúar Íslands fóru fram á fullkomið jafnrétti landsins á við Danmörku og að aðskilnaður 

yrði í öllum málum landanna fyrir utan „konung og konungserfðir“.42 Dönsku 

samningsmennirnir voru fúsir til að koma til móts við megnið af kröfum íslensku 

nefndarbræðra þeirra, en héldu þó í nokkur ákvæði, þar á meðal jafnréttisákvæðið svokallaða. 

Það kvað á um að danskir ríkisborgarar myndu njóta „að öllu leyti sama réttar á Íslandi sem 

íslenskir ríkisborgarar fæddir þar og gagnkvæmt“, en þó yrði ríkisborgararéttur þjóðanna 

aðskilinn.43 

Andstaða við sambandslögin birtist helst í gagnrýni á jafnréttisákvæðið. Danir voru á 

þessum tíma rúmlega 32 sinnum stærri þjóð en Íslendingar44 og þar að auki voru þeir mun 

auðugri, óttuðust sumir að þeir gætu í skjóli sambandslaganna náð yfirráðum á landinu. Eitt 

bæjarblaðanna lýsti ástandinu á þann hátt að það væri „ekki sannarlegt jafnrétti, að láta danskt 

auðmagn leika sér hér eftir vild (án skilyrðis um búsetu fjáreiganda eða fjárstjórnanda hér í 

landi) — og bjóða svo íslendingum hér í móti að koma með auðmagn sitt til Danmerkur“.45 

Ljóst var að áhyggjur af efnahagsfrelsi útlendinga voru ofarlega á baugi hér á landi, líkt og við 

upphaf aldarinnar, en það sjónarmið að íslensku þjóðerni stæði ógn af útlendingum varð nú 

algengara. Síðar í sömu grein og vitnað var í áður fullyrti greinarhöfundur að innflutningur 

Dana í stórum stíl myndi skaða íslensk „þjóðareinkenni“. Benedikt Sveinsson, helsti 

 
42 Gunnar Þ. Bjarnason, Hinir útvöldu, 112–113. 
43 Einnig fór Danmörk enn með utanríkismál þjóðanna, samninginn var einungis hægt að endurskoða að 22 

árum liðnum (1940) og segja upp að 25 árum liðnum (1943). Danskir ríkisborgarar höfðu einnig rétt til þess að 

stunda fiskveiðar innan landhelgi Íslands. Stjórnartíðindi 1918 A, 75–79 (l. nr. 39/1918); Gunnar Þ. Bjarnason, 

Hinir útvöldu, 118–125. 
44 Íbúafjöldi Íslands árið 1918 var 91.897 manns, en í Danmörku bjuggu á sama ári tæplega 3. milljónir manna. 

Hagskinna, 90. Upplýsingar um íbúafjölda Danmerkur sóttar á vefsíðu Danmarks statistik, dst.dk. 
45 „Þegna-ójöfnuður,“ 10. júlí 1918, 1. 
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andstæðingur sambandslaganna á Alþingi, var tortrygginn í garð dönsku ríkisstjórnarinnar og 

taldi að hún myndi leyfa „aðeins á pappírnum að Ísland sje kallað frjálst og fullvalda ríki“.46 

Hann lagði einnig ríka áherslu á að mikill innflutningur danskra þegna til landsins yrði 

hættulegur íslensku þjóðerni og gæti jafnvel leitt af sér „tortímingu“ þess.47 Þá töldu sumir að 

ekki yrði mögulegt að rjúfa sambandið við Dani eftir þau 25 ár sem samningurinn sagði til um 

vegna þess fjölda Dana sem yrðu þá í landinu; en til að rifta samninginum var krafist stuðnings 

2
3⁄  þingmanna í báðum deildum Alþingis og 3

4⁄  kosningabærra einstaklinga í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.48 

Þó svo að jafnréttisákvæðið hafi verið umdeilt voru ekki allir á móti því. 

Alþýðuflokkurinn var t.d. hlyntur gagnkvæmum ríkisborgararétti á þeim grundvelli að hann 

myndi veita íslenskum verkamönnum frekari atvinnumöguleika og naut hann stuðnings blaða 

á vinstri-væng stjórnmálanna.49 Þá voru sumir alfarið á móti lögunum og töldu víst að þau 

myndu einungis láta illt af sér leiða, fór þar fremstur í flokki Magnús Arnbjarnarson, en hann 

gaf um tíma út blaðið Einar Þveræing til þess eins að andmæla sambandslögunum.50 

Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar um sambandslögin sýndu þó mikinn einhug 

þjóðarinnar; af þeim 44% sem neyttu atkvæðisréttar síns kusu tæplega 91% með lögunum og 

gengu þau í gildi 1. desember 1918.51 

 

2.2. Íslenskur ríkisborgararéttur verður til og réttindi útlendinga skert 

Eftir að fullveldi Íslands var náð varð eitt af höfuðverkefnum íslensku ríkisstjórnarinnar að 

skerpa muninn á réttindum íslenskra ríkisborgara og útlendinga. Áform um slíka lagasetningu 

voru í bígerð jafnvel áður en að sambandslögin gengu í gegn og kom það skýrt fram í 

málflutningi þingmanna á sambandslagaþinginu að þeir hafi rætt þau sín á milli.52 Fyrsta 

skrefið í því ferli voru íslensk ríkisborgaralög og voru þau samþykkt árið 1919. Af 12 greinum 

laganna voru fyrstu átta þeirra í beinu samræmi við dönsk lög um ríkisborgararétt frá 1898, 

sem enn voru í gildi í Danmörku. Þau lög voru og samræmd ríkisborgaralögum Noregs og 

Svíþjóðar og var skipan íslensks ríkisborgararéttar því sú sama og annars staðar á 

 
46 Alþingistíðindi 1918 B (sambandslagaþing), d. 29. 
47 Alþingistíðindi 1918 B (sambandslagaþing), d. 71–72. 
48 Alþingistíðindi 1918 B (sambandslagaþing), d. 60; Magnús Arnbjarnarson, „Of dýrt,“ 3. okt. 1918, 2. Einnig 

þurfti kosningaþátttaka að vera yfir 75% til þess að úrslit kosninganna væru tekin gild. 
49 „Fæðingjarétturinn“, Dagsbrún, 13. júlí 1918, bls. 1. 
50 Magnús Arnbjarnarson, „Til lesenda blaðsins,“ 3. október 1918, 1. 
51 Gunnar Þ. Bjarnason, Hinir útvöldu, 109–128, 299; „Skýrsla starfshóps ríkisstjórnarinnar um tilhögun 

þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. Stjórnarskrárinnar,“ 5. 
52 Alþingistíðindi 1918 B (sambandslagaþing), d. 28–29. 
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Norðurlöndunum. Málsmeðferð laganna var þar af leiðandi einkar knöpp og óumdeild og fór 

frumvarpið í gegnum báðar deildir Alþingis með litlum breytingum öðrum en orðalagi.53 

Fullveldi Íslands krafðist einnig nýrrar stjórnarskrár, en hún var staðfest af Alþingi í 

lok febrúar 1920. Í henni voru nokkur ákvæði sem skilgreindu íslenskan ríkisborgararétt enn 

frekar: 16. grein hennar sagði til um að allir opinberir embættismenn þyrftu að vera íslenskir 

ríkisborgarar og var réttur til kjörgengis og kosninga einnig afmarkaður við ríkisborgararétt, 

auk 5 ára búsetu á landinu (29–30. gr.). Útlendingar gátu þá ekki öðlast ríkisborgararétt hér á 

landi nema með lögum og mátti einnig leggja takmarkanir á eignarrétt þeirra með frekari lögum 

(64. gr.). 

Af þessum greinum var það fimm ára búsetuskilyrðið sem vakti mesta umræðu meðal 

landsmanna. Með því að binda kosningarétt við 5 ára búsetu í landinu var sneitt hjá því að 

Danir gætu haft veruleg áhrif í Alþingiskosningum. Ef íslenskur ríkisborgararéttur einn hefði 

verið lagður að grundvelli kosningaréttar hefðu Danir, í skjóli jafnréttisákvæðisins, getað nýtt 

sér hann að fullu. Búsetuskilyrðið var því vörn við dönskum áhrifum á Íslandi.54 Benedikt 

Sveinsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, réttlætti slíkar varnir í umræðum um 

stjórnarskrána á Alþingi árið 1919: 

 

Svo er á það að líta, hve íslendingar eru fámennir; kjósendur einar 30 þúsundir, og er 

þjóðfjelag vort því viðkvæmara en öll önnur fyrir útlendu aðstreymi. Tiltölulega fáir 

menn, miðað við mannfjölda nágrannaþjóðanna, þyrftu að flytjast hingað til þess að ná 

hjer sterkum tökum. Vjer verðum því að gæta þess eftir megni, að útlendingar vaxi oss 

eigi yfir höfuð hjer í landinu.55 

 

Ekki voru þó allir á einu um hvort að búsetuskilyrði myndi duga til, og vildu sumir lengja það, 

en aðrir skipta því út fyrir eins konar ríkisborgarapróf. Á þeim nótum gagnrýndi vikublaðið 

Tíminn, málgagn Framsóknarflokksins, búsetuskilyrðið: 

 

[Ú]tlendir menn, sem alls ekki kunna íslensku, ekkert vita í sögu landsins o. s. frv., 

[geta] orðið kjósendur og alþingismenn hér á landi, ef þeir hafa að nafninu til verið 

búsettir hér í 5 ár. Og reynslan sýnir að minsta kosti dönskum innflytjendum, tekst furðu 

 
53 Stjórnartíðindi 1919 A, 38–40 (l. nr. 21/1919). Einu eiginlegu nýjungina í ríkisborgaralöggjöf Íslands var að 

finna í greinum 9–12. Í þeim var fjallað um tilhögun ríkisborgararéttar til samræmis við 

sambandslagasamninginn frá 1918. 
54 Einar Arnórsson, „Búsetuskilyrði stjórnarskrárfrumvarpsins,“ 1.  
55 Alþingistíðindi 1919 B, d. 1467. 



 19 

vel að dvelja hér langdvölum án þess að fullnægja þessum skilyrðum. Íslenska þjóðin 

getur ekki sætt sig við svona lítið. Fimm ára skilyrðið er engin þjóðernisvörn.“56 

 

Í sömu grein voru stjórnvöld gagnrýnd fyrir að taka ekki tillit til þeirra Vestur-Íslendinga sem 

snúa vildu aftur heim þannig að þeir gætu fengið kosningarétt samstundis, þar sem að 

Íslendingar ættu ekki að þurfa að þola sömu kjör og „erlendur skríll“. Lagt var til að tekið yrði 

upp próf sem tryggði að aðeins þeir sem hefðu hæfilega kunnáttu í íslensku og íslenskri 

menningu hlytu hér kosninga- og ríkisborgararétt — slíkt próf væri auðvitað hagstætt þeim 

vesturförum sem snúa vildu aftur til landsins.57 

Tíminn hafði einungis stuðning Lögréttu hvað þetta varðaði og gagnrýndu önnur blöð 

andstöðu þeirra við ákvæðið, sérstaklega Frón og Morgunblaðið. Hið síðarnefnda tók fram að 

frekari laga væri þörf ef takmarka átti áhrif útlendinga í landinu til fulls, en taldi víst að 

ríkisstjórnin myndi koma þeim á síðar.58 Frón, málgagn Sjálfstæðisflokksins, taldi hins vegar 

að búsetuskilyrði væri það besta í stöðunni og að eftir fimm ár væru erlendir menn „búnir að 

fá þær tilfinningar gegn landinu, sem réttlæti hluttöku þeirra í umráðum yfir málum þess.“59 

Búsetuskilyrðið hafði einnig stuðning flestra þingmanna, þ.á.m. meirihluta þingmanna 

Framsóknarflokksins, og var því aldrei spurning um að gera breytingar á því, en ljóst var að 

skoðanir voru skiptar um hvernig landið yrði best varið erlendum áhrifum. 

 Ríkisborgaralögunum var breytt skömmu síðar, árið 1926, í samræmi við ný lög í 

Danmörku og hinum Norðurlöndunum. Rétt eins og í lögum hinna Norðurlandanna voru 

réttindi kvenna efld og var einnig bætt við frekari ákvæðum um missi íslensks 

ríkisborgararéttar. Íslensku löggjafarnir skáru sig þó úr með því að bæta ekki við búsetuskilyrði 

sem forsendu umsóknar um ríkisborgararétt, en hann var til staðar í lagabreytingum hinna 

Norðurlandanna.60 Erlendur einstaklingur gat því sótt um ríkisborgararétt nær fyrirstöðulaust 

eftir að hann flutti til landsins, þó svo að hann hefði ekki rétt til kosninga eða kjörgengis fyrr 

en eftir 5 ár. Lögin sögðu í raun lítið um gjaldgengi erlendra manna til ríkisborgaraumsóknar, 

til að mynda var settur 25 ára biðtími fyrir slíka umsókn í Danmörku ef að einstaklingur hafði 

komist í kast við lögin og var hann dæmdur algjörlega óhæfur um að fá ríkisborgararétt ef hann 

 
56 „Enn um þjóðernisvarnir,“ 23. ágúst 1919, 1–2. 
57 „Þjóðernisvarnir,“ 9. ágúst 1919, 1–2. 
58 „Þjóðernisvarnir,“ 29. ágúst 1919, 1. 
59 „Baráttan fyrir þjóðerninu og rétturinn til að ráða í landinu,“ 27. ágúst 1919, 1. 
60 Bernitz, Country report: Sweden, 4; Ersbøll, Country report: Denmark, 10; Brochmann, Country report: 

Norway, 3. Það er áhugavert að í Noregi og Svíþjóð var kveðið á um 5 ára búsetu áður en einstaklingur gat sótt 

um ríkisborgararétt, en í Danmörku var krafist 10 ára. 
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hafði þurft að sæta fangelsisdóm með erfiðisvinnu, en á Íslandi voru engin slík takmörk sett í 

ríkisborgaralögin.61 

Ríkisstjórnin sat engu að síður ekki á hækjum sér hvað réttindaskerðingu erlendra 

ríkisborgara varðaði. Íslenskt ríkisfang var gert að forsendu eignar og afnota fasteigna í landinu 

árið 1919,62 réttur erlendra skipa í íslenskri landhelgi var skertur til muna árið 1922 og þurftu 

menn að hafa íslenskan ríkisborgararétt til að stunda fiskveiðar innan hennar. Útlendingum var 

einnig óheimilt að setja upp hvers kyns aðstöðu til fiskveiða eða -verkunar í landinu.63 

Atvinnuréttur útlendinga var skertur árið 192764 og það sama ár voru sett lög um iðju og iðnað 

sem leyfðu aðeins þeim sem heimilisfastir voru á Íslandi að stunda iðnrekstur, og þurftu 

hlutafélög þar að auki að vera í helmings eigu Íslendinga.65 Ríkiseinkasölum var einnig beitt á 

þessum tíma til þess að koma atvinnustarfsemi úr höndum útlendinga, mætti þar t.d. nefna 

steinolíueinkasöluna 1923 og síldareinkasöluna 1928.66 Íslendingar voru þar með búnir að 

takmarka atvinnuréttindi útlendinga að svo miklu leyti að „segja má að markmiðinu um Ísland 

fyrir Íslendinga hafi verið náð að öllu leyti nema að forminu til.“67 

Árið 1920 setti ríkisstjórnin einnig lög um hvernig eftirliti með útlendingum skyldi 

háttað; skilyrði dvalar þeirra á Íslandi og í hvaða tilfellum mætti vísa þeim úr landinu.68 

Erlendir menn þurftu nú lögum samkvæmt að framvísa vegabréfi við komuna til landsins og 

skýra yfirvöldum frá því í hvaða skyni þeir væru komnir. Reglur voru settar um skrásetningu 

vistar þeirra og gat dómsmálaráðherra vísað einstaka mönnum á brott teldi hann hagi þeirra eða 

athafnir vera „hættulegar hagsmunum ríkis eða almennings".69 Eldri ákvæði um brottrekstur 

manna sem brutu lög eða urðu sveitarstyrksþurfi voru áréttuð70 og var nú einnig hægt að neita 

einstaklingi landvist ef hann var haldinn „næmum sjúkdómi“ og gat landlæknir ákvarðað hvað 

féll undir þann flokk. 

Alþingismönnum var mikið í mun að efla eftirlit með útlendingum og flýttu þeir 

frumvarpinu. Lögðu þeir ríka áherslu á að hætta væri á að óæskilegir einstaklingar gætu komið 

 
61 Ersbøll, Country report: Denmark, 10. 
62 Alþingistíðindi 1919 A, d. 1663–1665.  
63 Alþingistíðindi 1922 A, d. 629–632. 
64 Alþingistíðindi 1927 A, d. 482–484. 
65 Alþingistíðindi 1927 A, d. 602–605. 
66 Guðmundur Jónsson, „Þjóðernisstefna,“ 90. 
67 Guðmundur Jónsson, „Þjóðernisstefna,“ 91. 
68 Alþingistíðindi 1920 A, d. 252–254. 
69 Dómsmálaráðherra gat einnig vísað manni úr landi ef hann hafði gerst sekur um brot „sem svívirðileg eru að 

almenningsáliti“ í öðrum löndum eða ef honum hafði verið vísað frá öðru landi vegna „hættulegs atferlis“. 
70 Almenn hegningarlög frá 1869 veittu ríkisstjórninni heimild til að gera erlenda afbrotamenn brottræka úr 

landinu og fátækralög frá 1905 veittu henni heimild til að vísa atvinnuleysingjum burt. Sjá: Alþingistíðindi 

1869, Viðbætir, d. 11; Alþingistíðindi 1905 A, d. 1214. 
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til landsins smitaðir öfgahugmyndum, „nauðsyn ber til, að sett verði hið allra fyrsta lög um 

þetta efni, á þeim umbóta- og byltingatímum, sem nú eru“. Fyrrnefnda ákvæðið um ógn við 

hagsmunum ríkis eða almennings hefur að öllum líkindum verið afleiðing af þessu viðhorfi 

alþingismanna. Dómsmálaráðherra var þannig veitt leyfi til að vísa hverjum sem honum lysti 

frá landi ef hann taldi að sá einstaklingur gæti stofnað öryggi þjóðarinar í hættu — hafa aðgerðir 

byltingarsinna í Evrópu og Bandaríkjunum vafalaust verið ofarlega í huga þingmanna. 

 

2.3. Breyttust viðhorf til útlendinga eftir fullveldi? 

Á sama tímabili og ríkisstjórnin takmarkaði réttindi útlendinga hér á landi má greina 

breytingu í umfjöllun um þá í fjölmiðlum landsins. Áherslan var að miklu leyti svipuð því sem 

hafði tíðkast fyrir 1918 — þ.e.a.s. að nokkuð var fjallað um athafnafrelsi erlendra auðmanna í 

landinu en áherslan færðist að miklu leyti yfir á erlent verkafólk. Alþýðublaðið fordæmdi í 

þeim dúr þau áhrif sem norskir síldarverksmiðjueigendur höfðu hér á landi en gagnrýndi í sömu 

andrá íslensku ríkisstjórnina fyrir að leyfa innflutning erlendra verkamanna: „[E]r þessi 

hefðarmaður [Magnús Guðmundsson, þáverandi atvinnumálaráðherra] svo kærulaus og 

andlega volaður, að hann láti sér í léttu rúmi liggja, þó útlendingar traðki rétti og hagsmunum 

íslenzkra ríkisborgara og dragi stórfé úr vösum þeirra á sviksamlegan hátt?“71 

Hugmyndin um erlenda „vinnuþjófa“ (þ.e. útlendinga sem tóku vinnu af Íslendingum) 

var lífseig og vaknaði til lífsins í hvert skipti sem atvinnuleysi lét á sér kræla að einhverju marki 

á landinu.72 Áhyggjufullur lesandi skrifaði t.d. bréf til Alþýðublaðsins eftir að atvinnuleysi jókst 

í júlí 1927: „Getur Alþýðublaðið frætt mig og aðra um það, hvort satt sé [...] að við 

hafnargerðina hér í Reykjavík vinni töluvert margir útlendingar? Sömuleiðis af hvaða ástæðum 

þeir hafa verið teknir fram yfir ísIenzka verkamenn, sem ekki virðist vera nein vöntun á?“73 

Alþýðublaðið var langötulast þegar það kom að þessari gagnrýni á erlent verkafólk og var það 

án efa vegna þess hlutverks sem það spilaði sem málgagn Alþýðuflokksins. Tíminn kom þar 

næst, en hann skrifaði um mikið af sömu málum og Alþýðublaðið, einnig sem pólitískt 

málgagn.74 Það verður þó ekki þar með sagt að gagnrýni á athafnir útlendinga hafi verið bundin 

við flokksblöðin, önnur blöð, sem voru opinberlega hlutlaus, tóku í sama streng. Stóð t.d. í 

Morgunblaðinu í nóvember 1923: „hefði undanfarin ár verið lagðar hömlur á innflutning fólks 

 
71 „Pistlar að vestan,“ 8. jan. 1925, 2. 
72 Á þessum tíma var atvinna margra Íslendinga árstíðabundin og óx atvinnuleysi því með reglulegu millibili. 

Sjá: Sumarliði Ísleifsson, „Saga Alþýðusambands Íslands – Atvinnuleysi og stéttaátök.“ 
73 „Fyrirspurn,“ 24. júlí 1927, 3. 
74 „Á víð og dreif,“ 25. okt. 1924, 3; „Búnaðarbálkur,“ 22. okt. 1927, 1. 
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hingað, myndi atvinnuleysi hjer vera lítið — ef til vill ekkert.“75 Á þessum tíma ríkti einmitt 

mikið atvinnuleysi í Reykjavík og um mánaðarmótin nóvember-desember 1923 fór tala 

atvinnulausra þar yfir 600 einstaklinga.76 

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar endurspegluðu breytt almenningsálit til útlendinga á þriðja 

áratugnum. Þar sem þjóðin hafði fengið algjört innlent fullveldi höfðu íbúar landsins auknar 

væntingar til ríkissins um að það tryggði farsæld og öryggi þeirra.77 Það myndaðist krafa um 

að ríkisstjórnin efldi réttindi sinna eigin þegna á kostnað utanríkismanna og blöðin þrýstu á 

stjórnmálamenn til að ná henni fram. 

 Annar angi útlendingaumræðunnar sem óx fiskur um hrygg eftir fullveldi var ótti við 

að útlendingar ógnuðu séreinkennum þjóðarinnar, ekki síst tungumálinu. Unnur Birna 

Karlsdóttir segir í bók sinni, Mannkynbætur, að mannkynbótastefnan hafi öðlast nokkrar 

vinsældir hér á landi á þriðja áratug 20. aldarinnar. Vinsældir hennar byggðu á einangrun 

landsins og „óspillts“ þjóðernis íslensku þjóðarinnar, en féll einnig vel að ríkjandi söguskoðun 

þar sem hún höfðaði til fólks í dreifbýli og birst í gagnrýni á borgmyndun og þá „úrkynjun“ 

sem hún leiddi af sér.78 Hugmyndir mannkynbótastefnunnar byggðu á þeim rökum að maðurinn 

lifði best í sveit og að bændur væru hinn hreini kynstofn þjóðanna. Í borgum myndi maðurinn 

verslast upp; hinn ríki sökum áreynsluleysis, en sá fátæki sökum þrengsla, sólarleysis og af 

daunillu lofti. Borgir þyrftu því sífellda „kynbót“ frá sveitunum til þess að viðhalda heilsu og 

viðgangi íslenska kynstofnsins.79 Hér á landi blönduðust þessar hugmyndir við almenna andúð 

í garð útlendinga, þar sem að þeir höfðust mest megnis við í bæjum landsins. Þetta viðhorf kom 

nokkuð skýrt fram í tímariti Búnaðarfélags Íslands, Búnaðarriti, árið 1920, en þar var 

sveitarmenningu landsins hampað á kostnað bæjarlífsins. 

 

Jeg skal ekki spá hrakspám fyrir kaupstaðarfólki hjer í framtíðinni, en jeg hygg, að því 

muni meir fara hnignandi, er fækkar aðfluttu fólki þangað úr sveitunum, og minna ber 

þar á íslenzkum lyndiseinkennum, og að enn ömurlegri verði sú mynd, sem höfuðstaður 

landsins (Litla-Kaupmannahöfn) gefur, sem íslenzkur aðalbær, með íslenzkum 

sjerkennum. Svo framarlega sem íslenzkt þjóðerni, með sjereinkennum í samræmi við 

 
75 „Atvinnumálin enn,“ 24. nóv. 1923, 2. 
76 Sumarliði Ísleifsson, „Saga Alþýðusambands Íslands – Atvinnuleysi og stéttaátök.“ 
77 Guðmundur Jónsson, „Fullveldið í reynd,“ 95. 
78 Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur, 33–57. 
79 Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur, 53–57.   
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landshagi, á að haldast við, verður að hefja landbúnaðinn og hvers konar menningu til 

sveita.80 

 

 Slíkar hugmyndir höfðu farið að gerjast hér nokkru fyrr. Guðmundur Björnsson, 

landlæknir árin 1906-1931, flutti t.a.m. ræðu árið 1911 þar sem að hann upphafði slíkar 

hugmyndir81 og Jónas frá Hriflu birti ítarlega grein í Skinfaxa árið 1915 þar sem hann tíundaði 

hugmyndir mannkynbótastefnunnar og tengdi meinta líkamlega og andlega yfirburði íslensku 

þjóðarinnar við „fjölbreytileika sveitarlífsins“. Jónas tengdi „úrkynjunina“ í borginni við 

útlendinga og kallaði hana „innflutta-spillingu“.82 Almenningur kynntist þessum hugmyndum 

betur á þriðja áratugnum í gegnum þýddar fræðigreinar í íslenskum tímaritum.83 Guðmundur 

Finnbogason ritaði eins konar kynningargrein um mannkynbætur og var hún birt í tímaritinu 

Andvara árið 1922. Bar þar nokkuð á umfjöllun um ágæti íslenska kynstofnsins: 

 

Vér [Íslendingar] stöndum ef til vill í þessu efni [mannkynbótum] betur að vígi en 

flestar aðrar þjóðir. Varla verður því neitað, að hinn upphaflegi kynstofn var óvenju-

góður. Hann hefir síðan lítið blandast útlendu blóði [...] þá er það dýrmæt hnoss, er 

leggur oss þá skyldu á herðar að vaka yfir því, að þeir ættarkostir, sem þjóðin kann að 

vera gædd, spillist ekki. Þar til heyrir fyrst og fremst að varna því, að hingað flytjist 

útlendur trantaralýður og blandi blóði við þjóðina.84 

 

Guðmundur Finnbogason var ekki sá eini sem hafði áhuga á þessum málefnum. Læknar 

landsins sýndu mannkynbótum nokkurn áhuga og birtust nokkrar greinar um efnið í 

Læknablaðinu á þriðja- og fjórða áratugnum.85 Einn af forvígsmönnum hérlendra mannkynbóta 

á þriðja áratugnum, læknirinn Guðmundur Hannesson, skrifaði þar að auki grein í Andvara um 

kostgæði hins norræna kyns.86 Bar Guðmundur H. norræna kynið saman við aðra kynstofna og 

komst að þeirri niðurstöðu að það stæði framar. „Vestræna kynið“ var þannig næst því norræna 

að gæðum en, „jafnast það tæpast við norræna kynið“. „Austræna kynið“ taldi Guðmundur vera 

„þröngsýnna, hugmyndasnauðara og metnaðarminna en norræna kynið [...] betri þegnar en 

 
80 Jón H. Þorbergsson, „Sveitirnar,“ 240. 
81 „Land og lýður,“ 12. júlí 1912, 128. 
82 „Framtíðarmenning Íslendinga“, 9–11. 
83 Lundborg, „Verksmiðjuiðnaður og þjóðarheilsa.“ 
84 Guðmundur Finnbogason, „Mannkynbætur,“ 202. 
85 „Mannfræðingamótið í Uppsölum,“ 156–159; „Ný mannfræði,“ 164; „Nýju mannfræðirannsóknirnar í 

Noregi,“ 24–27; „Kynbætur í Þýskalandi,“ 167. 
86 Guðmundur var kennari við Læknaskólann og síðar Háskóla Íslands, þar sem hann var prófessor í 

líffærafræði, hann sat einnig á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn 1914-15. 
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foringjar“ á meðan norrænt fólk væri „drotnunargjarnt og vel til forustu fallið.“87 Lauk 

Guðmundur máli sínu á þessum orðum: 

 

Á síðustu árunum hefir og víða sú skoðun komið í ljós, að menning og gifta þjóðanna 

sje að mestu bundin við norrænt kyn og að afturförin sje vís, ef það hverfur og blóð 

þess blandast svo, að það njóti sín ekki. Þannig er það ofarlega í Bandaríkjamönnum að 

banna Suður-Evrópuþjóðum að flytja inn í landið, en menn af norrænu kyni eru þeim 

kærkomnir. »Þeir eru besta varan, sem Norðurálfan býr til«, segja þeir.88 

 

Ómögulegt er að fullyrða um tilfinningar allra Íslendinga í garð erlendra manna á 

þessum tíma, en það er ljóst að þjóðerni skipaði stærri sess en áður í samfélagsumræðunni. 

Tímarit landsins stóðu ekki ein að vígi hvað þetta varðaði heldur breiddist slík umfjöllun út í 

dag- og vikublöðin. Voru þau ekki ómeðvituð um stækkandi hlutverk þjóðernis í 

samfélagsumræðunni og gagnrýndu sum þeirra þá er aðhylltust þjóðernishyggju: „Á þjóðerni 

hafa nútíðarmenn mikinn átrúnað í flestum löndum. Þó margt sé fagurt í þjóðernisdýrkuninni, 

þá er hún þó oftast mjög blandin heimsku og hégóma, og víst er um það, að hvergi í Evrópu er 

hægt að finna alveg hreint þjóðerni.“89 Tryggvi Þórhallsson, ritstjóri Tímans, tók sér stöðu með 

þjóðernishyggjunni og upphafði ágæti norræns þjóðernis þegar hann fjallaði um búsetuskilyrði 

stjórnarskrárinnar árið 1919. Mælti hann með því að Íslendingar fengju hingað aðeins 

einstaklinga sem myndu samlagast þjóðinni og „efla hana með því að verða hold af hennar 

holdi“, en að hans mati voru eftirsóknarverðustu innflytjendurnir þeir sem samræmdust 

landsmönnum að siðum og tungu hvað mest. Fremstir í flokki fóru Vestur-Íslendingarnir, þar 

á eftir „frændur okkar“ Norðmenn, og loks „fjarskyldari frændur“; Danir, Þjóðverjar og 

Englendingar. Útlendingar af framandi ættum taldi hann óæskilega íslensku þjóðerni.90 

Alþingismenn voru alls ekki ónæmir fyrir þessum breyttu aðstæðum. Þjóðerninu var 

t.d. beitt óspart af stjórnarandstæðingum í aðdraganda Alþingiskosninga árið 1919 og spilaði 

það einnig hlutverk í umræðum þingmanna á milli. Sem dæmi má nefna að þegar Alþingismenn 

ræddu frumvarp um atvinnurétt útlendinga árið 1927 andmæltu sumir þeirra undanþágu bænda 

frá banni við erlendu vinnufólki á þeim forsendum að íslensku þjóðerni væri stefnt í hættu ef 

 
87 Guðmundur Hannesson, „Norræna kynið,“ 140–143. 
88 Guðmundur Hannesson, „Norræna kynið,“ 163. 
89 „Þjóðerni og þjóðarígur,“ 19. júní 1923, 2. 
90 „Þjóðernisvarnir,“ Tíminn, 9. ágúst 1919, 1. Líklegt er að Tryggvi hafi talið innflytjendur frá öðrum 

germönskum þjóðum eins og Svíþjóð og Austurríki vera eftirsóknarverða, þó svo að hann nefni þær þjóðir ekki 

sérstaklega – óljóst er þó hvar í röðinni hann myndi hafa þá. 
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að bændur gætu ráðið til sín útlendinga eins og þeim sýndist. Bernharð Stefánsson 

(Framsóknarflokki) og Héðinn Valdimarsson (Alþýðuflokki) óttuðust t.d. innflutning Pólverja 

eða Rússa til landsins, en slíkur „óþjóðalýður“ myndi einungis hafa skaðleg áhrif á þjóðina.91 

Sveinn Ólafsson (Framsóknarflokki) taldi þó fráheyrt að skaði myndi vinnast af svo fjarlægum 

þjóðum vegna þess að þær myndu ekki leita til landsins, og fullyrti hann að einungis kæmu 

hingað Norðmenn, influtningur hverra væri í lagi „enda er svo margt þar líkt með skyldum, að 

óhætt er að strika yfir þjóðernishættuna.“92 Flestir þingmenn voru sammála Sveini og töldu 

ólíklegt að bændur landsins myndu freistast til að ráða svo „lélegan“ vinnukraft til sín. 

Umræðan um innfluttning erlendra manna sem drepið hefur verið á hér að ofan byggðist 

að miklu leyti á að fá réttu einstaklingana inn í landið, hvort sem forsendur réttmætis þeirra 

byggðu á þjóðerni, fjármagni eða öðrum eiginleikum. Löggjafar landsins hafa ekki farið 

varhluta af allri samfélagsumræðunni í kringum útlendinga, sumir þeirra sem komu við sögu 

fyrr í textanum voru nú þegar Alþingismenn eða tóku einhvertíman sæti á þingi.93 Það er því 

vert að skoða hvaða einstaklingar fengu hér ríkisborgararétt á þriðja áratug 20. aldarinnar og 

hvaða þættir höfðu áhrif á ákvarðanir Alþingis í þeim málum. 

 

2.4. Hvaða skilyrði þurfti einstaklingur að uppfylla til að fá ríkisborgararétt? 

Þegar Alþingismenn ræddu veitingu ríkisborgararéttar voru engar formlegar reglur til að 

leiðbeina þeim. Umfjöllunin gat því verið óskipulögð og tilviljanakennd, og ferlið breyttist í 

takt við tíðarandann. Stjórnarskrá Íslands frá árinu 1920 gaf alþingismönnum óskoraðan rétt til 

þess að veita erlendum mönnum ríkisborgararétt, án þess að festa frekari ákvæði við hann: 

„Enginn útlendingur getur fengið ríkisborgararjett nema með lögum.“94 Engin krafa var um 

fasta búsetu áður en einstaklingur gat sótt um ríkisborgararétt hér á landi, annað en á hinum 

Norðurlöndunum. Á endanum mynduðust þó óformlegar reglur þegar rætt var um veitingu 

ríkisborgararéttar og miðuðu Alþingismenn oftast við a.m.k. 5 ára búsetu á Íslandi og góða 

kunnáttu á íslensku tungumáli, en þar sem þau skilyrði voru ekki greipt í stein voru dæmi um 

undantekningar frá reglunum; sérstaklega þegar um einstaklinga af íslenskum ættum var að 

ræða. 

 
91 Alþingistíðindi 1927 B, d. 151–152, 167, 178. 
92 Alþingistíðindi 1927 B, d. 162–163. 
93 Má þar helst nefna Tryggva Þórhallsson og Jónas Jónsson frá Hriflu, en þeir gegndu hvor um sig embættum 

forsætisráðherra og dómsmálaráðherra árin 1927-1931. 
94 Stjórnartíðindi 1920, 19 (l. nr. 9/1920).  
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Til að skoða ferlið sem einstaklingar af erlendum uppruna þurftu að fara í gegnum til 

þess að fá ríkisborgararétt ætla ég að fara yfir málsmeðferð fyrstu einstaklingana sem hlutu 

réttinn. Það voru Norðmaðurinn Ole Tynes og Þjóðverjinn Jóhann Meulenberg, en þeir hlutu 

báðir ríkisborgararéttindi árið 1921. Meulenberg var kaþólskur prestur í Landakoti og hafði 

verið búsettur á landinu frá 1903, að undanskildum styrjaldarárunum 1914–1918, þegar hann 

var landfastur í Danmörku. Vegna hinnar löngu dvalar sinnar utan Þýskalands hafði hann tapað 

ríkisborgararéttindum þar og var því ríkisfangslaus.95 Umsókn Meulenbergs var staðfest 2. apríl 

og stuttu síðar bættist Tynes einnig í hópinn.96 Tynes var útvegsmaður frá Noregi sem búið 

hafði á Siglufirði síðan 1907 og rekið þaðan stóra útgerð frá 1909. Hann giftist íslenskri konu, 

Indíönu Pétursdóttur, árið 1911 og eignuðust þau eina dóttur saman.97 Tynes hlaut íslenskan 

ríkisborgararétt rúmum mánuði á eftir Meulenberg, 14. maí.98 

Það er margt líkt með flutningi á málum þeirra Tynes og Meulenberg, fyrst og fremst 

ber að nefna það fyrirrúm sem þjóðerni hafði í allri umfjöllun um þá báða. Í greinargerð sem 

fylgdi frumvarpi Tynes og í umræðum á Alþingi 1921 var sérstaklega tekið fram að barn hans 

og Indíönu væri alið upp sem Íslendingur, með íslensku að móðurmáli. Eiginkona Tynes glataði 

þar að auki íslenskum ríkisborgararéttindum sínum þegar hún gekk að eiga hann, og gæti sú 

staðreynd einnig hafa ýtt undir vilja þingmanna til þess að samþykkja umsókn Norðmannsins, 

þar sem að Indíana myndi þá endurheimta ríkisborgararétt sinn á nýjan leik. 

Um Meulenberg sagði í nefndaráliti allsherjarnefndar efri deildar: 

Maður sá, er ræðir um að veita ríkisborgararjett í frv., kom hingað til landsins árið 1903 

og hefir átt heimilisfang hjer siðan. Hann talar og ritar íslenska tungu og hefir kynt sig 

hið besta. Borgarstjórinn hjer í bænum hefir lýst þvi yfir í brjefi til nefndarinnar, dags. 

10. þ. m., að hann geti ekki sjeð neitt athugavert við, að honum verði veitt 

ríkisborgararjettindi hjer í landi, og þar sem hann [...] hefir mist rikisborgararjettindi í 

föðurlandi sinu, eftir þarlendum lögum, vegna hinnar löngu búsetu utan rikisins, og 

 
95 Alþingistíðindi 1921 A, d. 378. 
96 Alþingistíðindi 1921 A, d. 626. 
97 Alþingistíðindi 1921 A, d. 1080; „Ole Tynes,“ 30. des. 1944, 1, 3. Heimildunum tveimur ber á um ýmsa hluti í 

lífi Tynes: Greinargerðin í Alþingistíðindum heldur því fram að hann hafi rekið atvinnustarfsemi á Siglufirði 

síðan 1909 en í minningargreininni í Siglfirðingi kemur fram að hann hafi starfað í nafni bróður síns frá 1907 og 

ekki rekið eigið fyrirtæki fyrr en árið 1910. Í Alþingistíðindum kemur einnig fram að hann hafi verið búsettur á 

Siglufirði síðan 1907 en Siglfirðingur segir þá búsetu ekki hafa verið fasta fyrr en hann kvæntist Indíönu, árið 

1911. Þar sem heimildirnar eru ósammála mun ég nýtast við þær úr Alþingistíðindum þar sem þær eru nær 

atburðunum sem um ræðir og líklegara er að þær hafi komið frá Tynes sjálfum. 
98 Alþingistíðindi 1921 A, d. 1455. 
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hefir óskað eftir að fá slík rjettindi hjer, virðist alt mæla með því, að hann fái þá ósk 

uppfylta.99 

 

Viðhorf þingmanna var einnig mótað af mannorði mannanna tveggja, í þeim tilgangi reiddu 

þeir sig á meðmæli mektarmanna úr þeim sveitarfélögum sem mennirnir voru búsettir í. 

Meulenberg naut meðmæla borgarstjóra Reykjavíkur, en Tynes bæjarfógetans á Siglufirði sem 

bar honum „besta orð“ og taldi hann gagnlegan sveitarfélaginu.100 Það ber einnig að benda á 

að báðir mennirnir voru virtir meðlimir í íslensku samfélagi; Meulenberg sem prestur og Tynes 

sem auðugur iðnrekandi í mikilvægri atvinnugrein hér á landi. Alþingismenn voru fljótir að 

benda á að Tynes hafi um skeið verið einn „mesti og stórvirkasti síldarsaltandi [á Íslandi]“ og 

þar að auki hefði hann kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna.101 Stefán Stefánsson, 

flutningsmaður frumvarpsins, tók undir orð bæjarfógetans og sagði Tynes til stuðnings: 

„dugnaðar- og framtaksmenn höfum við aldrei of marga, og verði þessum manni veittur hjer 

ríkisborgararjettur [...] þá höfum við hjer einum fleira af slíkum mönnum.“102 Um Meulenberg 

sagði Jón Magnússon, þáverandi forsætisráðherra: „Maðurinn er að góðu kunnur, og jeg er þess 

fullviss, að hann sækir um þennan rjett af hlýjum hug til Íslands.“ Þingmennirnir fóru þannig 

ekki einungis eftir formlegum bréfum um gott mannorð, heldur einnig eftir eigin tilfinningu 

fyrir hverjum umsækjenda, þ.e.a.s. ef þeir þekktu til hans. 

Umræður á Alþingi Íslands árið 1932 gefa okkur frekari innsýn í ferlið sem lá að baki 

umsókn um ríkisborgararétt. Rasmus Reinhold Andersson, tæplega sjötugur klæðskeri frá 

Svíþjóð sem búsettur hafði verið á landinu síðan 1889, sendi inn umsókn sína um íslenskan 

ríkisborgararétt seint og vantaði í hana flest þau skjöl sem vanalega var krafist af 

umsækjendum. Jakob Möller, þingmaður sjálfstæðismanna, taldi þau skjöl upp og voru meðal 

þeirra skírnarvottorð auk sakavottorðs frá lögreglustjóra og staðfestingu íslensks heimilisfangs 

frá viðkomandi bæjaryfirvöldum. Jakob nefndi einnig að Andersson skorti „vottorð frá 

,áreiðanlegum mönnum‘ um það, að upplýsingarnar séu réttar, og [...] vottorð frá áreiðanlegum 

mönnum um, að þeir [fyrrnefndu] menn séu áreiðanlegir.“103 

Þarna virðist stöðlun á umsóknarferlinu hafa átt sér stað. Þegar umsóknir Tynes og 

Meulenbergs voru ræddar rúmum áratug fyrr gerðu þingmennirnir til að mynda ekki kröfu um 

 
99 Alþingistíðindi 1921 A, d. 536. 
100 Alþingistíðindi 1921 B, d. 1975–76. 
101 Alþingistíðindi 1921 A, d. 1080. 
102 Alþingistíðindi 1921 B, d. 1976. Benda ber á að þar sem Stefán var bóndi í Fagraskóg sem er aðeins smá spöl 

frá Siglufirði verður að teljast líklegt að „dugnaðar- og framtaksmaðurinn“ Tynes hafi verið kunnur honum áður 

en hann sótti um íslenskan ríkisborgararétt. 
103 Alþingistíðindi 1932 B, d. 1541–1542. 
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að þeir bæru með sér vottorð frá „áreiðanlegum mönnum“, þó svo að Tynes hafi gert það að af 

eigin frumkvæði. Í tilfelli Meulenbergs þá báðu þingmennirnir borgarstjóra Reykjavíkur um að 

staðfesta þær upplýsingar sem fylgdu umsókn prestsins, en þegar hér var komið sögu kröfðust 

þeir þess að slík vottorð fylgdu öllum umsóknum, auk frekari vottorða sem staðfestu 

trúverðugleika heimildamannanna. Þingmennirnir voru þó tilbúnir að líta framhjá annmörkum 

umsóknar Anderssons, helst vegna þess hve lengi hann hafði verið búsettur á landinu og vegna 

þess að hann var kvæntur íslenskri konu og átti með henni uppkomin íslensk börn. Andersson 

hafði þá einnig lært að tala og rita íslensku, auk þess sem hann var kunnur þingmönnunum. 

Jakob Möller lagði því til að hann og samstarfsmenn sínir beygðu reglurnar aðeins og þjónuðu 

sem hinir „áreiðanlegu menn“ og staðfestu að upplýsingar Anderssons væru réttar.104 

Þingmennirnir voru tilbúnir að brjóta sínar eigin óformlegu reglur og leysa mál á sértækum 

grundvelli ef þeir töldu þess vera þörf. Það er þó bersýnilegt að slík meðferð var ekki í boði 

fyrir alla og hjálpaði það Andersson stórlega að þingmennirnir könnuðust við hann og voru 

tilbúnir að ábyrgjast það að hann væri hæfur til þess að hljóta ríkisborgararétt. 

Ef Alþingistíðindi eru skoðuð kemur í ljós að allir viðtakendur ríkisborgararéttar á 

þriðja áratugnum voru af germönskum ættum — þar af 74% frá öðrum Norðurlöndum. 

Hagskinna sýnir því miður ekki gögn um erlenda ríkisborgara búsetta á Íslandi fyrir árið 1930, 

en það árið voru þeir 1454 talsins, eða rúmlega 1% af heildar-íbúafjölda landsins. Af þeim voru 

allir frá Vesturlöndunum (Evrópa og N-Ameríka) og um 85% frá Norðurlöndunum.105 Það er 

ekki að furða að flestir innflytjendanna hafi verið frá nágrannalöndunum þar sem lega Íslands 

og efnahagsleg staða stuðluðu ekki að innflutningi einstaklinga frá fjarlægum kimum 

hnattarins.106 

Ef fjöldi útlendinga á Íslandi er borinn saman við hin Norðurlöndin, einkum Svíþjóð 

og Noreg,107 kemur í ljós að hlutfall þeirra var ekki ýkja ósvipað og í nágranalöndunum. Í 

Svíþjóð, líkt og á Íslandi, voru rúmlega 1% af íbúunum erlendir ríkisborgarar en í Noregi var 

hlutfall þeirra nær helmingi hærra, eða tæp 2%. Hlutur Norðurlandabúa af útlendingahópnum 

var einnig töluvert hærri á Íslandi; hann var 70% í Noregi og í Svíþjóð var einungis helmingur 

innflytjenda frá hinum Norðurlöndunum.108 Þessar tölur sýna að fjölbreytni í innflytjendahóp 

var meiri annars staðar á Norðurlöndunum og styðja þá niðurstöðu að einsleitni Íslands hafi 

stafað af hversu afskekt landið var. Auk landfræðilegar nálægðar við Ísland var auðveldara 

 
104 Alþingistíðindi 1932 B, d. 1541–1542. 
105 Hagskinna, 142. 
106 Gunnar Karlsson, „Hvernig komst fólk til útlanda árið 1918?“ 
107 Ég fann ekki gögn í Hagstofu Danmerkur sem varðveittu erlenda ríkisborgara búsetta þar á þessum tíma. 
108 Statistisk sentralbyrå (Hagstofa Noregs); Statistikmyndigheten SCB (Hagstofa Svíþjóðar).  
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fyrir íbúa Norðurlandanna en annara þjóða að sækja um ríkisborgararétt á Íslandi vegna 

ríkisborgaralaga landsins, en þau voru samræmd lögum hinna Norðurlandanna.109 Í umfjöllun 

þingmanna um hvort að veita ætti ákveðnum einstaklingi ríkisborgararétt snerist umræðan oft 

um þjóðerni einstaklings og vilja hans til þess að samlagast siðum og tungu þjóðarinnar. 

Afstaða þingmanna var því ekki ósvipuð þeim skoðunum sem Tryggvi Þórhallsson aðhylltist. 

Í slíku umhverfi nutu íbúar Norðurlandanna óneitanlega yfirburða vegna menningar og tungu 

sinnar, sem var náskyld þeirri íslensku. 

Þegar horft er til atvinnu og menntunar þeirra sem urðu réttindanna aðnjótandi kemur í 

ljós að stór hluti hafði sérfræðiþekkingu í mikilvægum atvinnugreinum. Prentarar, vélstjórar, 

lyfjafræðingar og smiðir voru á meðal viðtakenda, en einnig voru forstjórar og eigendur 

fyrirtækja, almennir verkamenn og námsmenn. Engin regla virðist hafa mælt fyrir um hverjir 

fengu ríkisborgararétt, en það er ljóst af umræðum að vel menntaðir, virtir eða efnaðir 

einstaklingar hafi verið eftirsóttir sem handhafar íslenks ríkisborgararéttar. 

  

 
109 Ríkisborgaralög landanna voru fyrst samræmd seint á 19. öldinni, en aftur var komið saman árið 1923 til að 

framkvæma endurbætur á gildandi lögum; sjá: Midtbøen, Birkvad og Erdal, Citizenship in the nordic countries, 

27–29. 
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3. Fjandsamlegara umhverfi í kjölfar efnahagskreppu 

Með versnandi lífskjörum hér á landi eftir 1930 harðnaði viðmót landsmanna í garð útlendinga. 

Dagblöð og tímarit hófu að fjalla í ríkari mæli um útlendinga og þá menningar- og efnahagslegu 

ógn sem að steðjaði af þeim. Almenningsálit á Íslandi snerist nú nær alfarið gegn innflutningi 

þeirra. Eftir að Herman Jónasson tók við embætti forsætis- og dómsmálaráðherra fyrir 

Framsóknarflokkinn, þá í samstarfi við Alþýðuflokkinn, harðnaði viðmót ríkisstjórnarinnar til 

útlendinga og aðgerðir gegn þeim jukust. 

 

3.1. Neikvæð umfjöllun um útlendinga í dagblöðum 

Dagblaðaumfjöllun um útlendinga hér á landi breyttist ekki ýkja mikið á fyrstu árum 

kreppunnar. Þrátt fyrir að upphaf hennar sé markað við 29. október 1929 þá jókst atvinnuleysi 

hér á landi ekki að ráði fyrr en árið 1931. Þegar mest lét það árið voru 623 einstaklingar á 

atvinnuleysisskrá í Reykjavík110, en atvinnuleysið jókst þegar leið á áratuginn.111 Eftir að 

atvinnuleysi í stórum stíl gerði vart við sig jókst gagnrýni dagblaða til muna. Til að mynda bar 

varla á því að illum orðum væri farið um útlent vinnufólk á síðum Vísis árið 1929, en eftir að 

atvinnuleysið lét á sér kræla í höfuðborginni byrjaði síðdegisblaðið að gagnrýna aðflutning 

þeirra.112 Alþýðublaðið, sem höfuð-verkamannablað landsins, var ötulast í málflutningi gegn 

útlendu verkafólki, en sú umfjöllun hafði einnig verið til staðar á þriðja áratugnum og jókst hún 

með versnandi lífskjörum. 

Mikið var gert úr aðgerðarleysi íslenska stjórnvalda varðandi „útlendingavandamálið“. 

Ríkisstjórnin hafði í höndum sér lögin um atvinnurétt útlendinga frá 1927 sem veittu þeim 

valdið til þess að flytja af landi brott þá útlendinga sem störfuðu hér í leyfisleysi, en var af 

einhverjum ástæðum ekki fús til þess að nýta þau að fullu. Í kreppubyrjun voru því enn 

þónokkrir erlendir menn sem stunduðu ólöglega atvinnu á landinu.113 Stóð á síðum 

Alþýðublaðsins í upphafi árs 1932: 

 

Í öðrum löndum er reynt að bæta úr [atvinnuleysi], til dæmis með því að takmarka eða 

banna innflutning á útlendingum. Hér er takmarkaður innflutningur á vörum, en lítið 

 
110 Íbúafjöldi Reykjavíkur árið 1930 var 28.304 einstaklingar. Hagskinna, 77. 
111 Hagskinna, 245. Benda ber á að einungis þeir sem voru í verkalýðsfélögum hafi verið skráðir. 
112 „Athugunarefni,“ 30. des. 1932, 3. 
113 „Eftirlit með atvinnu,“ 13. ágúst 1935, 1, 4. Árið 1935 lét atvinnumálaráðuneytið taka saman skýrslu um 

hversu margir erlendir menn stunduðu ólöglega atvinnu í Reykjavík og var niðurstaðan að þeir einstaklingar 

væru 134 talsins. 
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eða ekkert gert til þess að takmarka innflutning á útlendu fólki, enda flykkist útlent fólk 

hingað.114 

 

Blaðið gagnrýndi einnig erlenda verksmiðjueigendur fyrir að stunda „of-innflutning“ erlends 

verkafólks í því skyni að lækka laun innlendu verkamannanna. Ríkisstjórnin takmarkaði 

reyndar fjölda erlendra verkamanna, en veitti í sumum tilfellum undanþágu til þess að fyrirtæki 

gætu flutt inn erlenda sérfræðinga. Í augum Alþýðublaðsins var slíkur innflutningur þó jafn 

slæmur og að flytja inn verkamenn í leyfisleysi – átti hann helst að vera stöðvaður alfarið til að 

vernda atvinnu innlendra manna.115 Í mars 1932 skoruðu leiðtogar ýmissa stéttarfélaga í 

Reykjavík á stjórnvöld að gera þá útlendinga sem störfuðu hér í leyfisleysi brottræka og 

endurnýja ekki dvalarleyfi þeirra sem tóku atvinnu af Íslendingum, þrátt fyrir að þeir væru hér 

löglega.116 Stéttarfélögin nutu í þessu liðsinni allra helstu bæjarblaðanna, þ.e. Morgunblaðsins, 

Vísis og Alþýðublaðsins, sem birtu öll greinar til stuðnings áskorunar stéttarfélaganna.117 

Slík umræða var ekki aðeins bundin við erlenda verkamenn, heldur teygði hún sig 

einnig til erlendra atvinnurekenda. Sem dæmi má nefna að þegar forráðamenn 

síldarbræðslunnar á Krossanesi í Eyjafirði hugðust hætta starfsemi sinni yfir sumarið ef 

verkafólk þar þæði ekki lægra kaup lagði blað Verkalýðssambands Norðurlands, 

Verkamaðurinn, til að atvinnumálaráðherra svipti fyrirtækið atvinnuleyfi sínu og gerði eignir 

þess upptækar. Blaðið gagnrýndi og ríkisstjórnina fyrir að leyfa erlendu fyrirtæki að vera svo 

áhrifaríkt í eins mikilvægum atvinnuveg og síldarbræðslu.118 Málinu lyktaði þannig að 

verkamenn samþykktu kauplækkun, með því skilyrði að verksmiðjueigendurnir myndu 

takmarka fjölda erlendra verkamanna við 5–6 einstaklinga.119 Verkamenn voru þannig tilbúnir 

að þyggja lægra kaup ef það kom í veg fyrir að útlendingar tækju atvinnu af löndum þeirra. 

Gagnrýni á atvinnurekstur útlendinga í landinu var ekki einskorðuð við „mikilvægar“ 

atvinugreinar eins og síldveiði og -bræðslu. Hvers kyns starfsemi útlendra manna hér á landi 

virðist hafa verið litin hornauga. Í þeim anda var eign og rekstur Norðmanna á hérlendum 

ferðamannamóttökum fordæmd af Vísi og Alþýðublaðinu. Síðarnefnda blaðið gekk svo langt í 

 
114 „Atvinnuleysið og útlendingarnir,“ 20. feb. 1932, 3. 
115 Jóhann F. Guðmundsson, „Ísland fyrir Íslendinga,“ 14. maí 1932, 1–2. 
116 „Athugunarefni“, Vísir, 30. des. 1932, bls. 3. 
117 „Ísland fyrir Íslendinga,“ Vísir, 18. mars 1932, 3; „Ísland fyrir Íslendinga,“ Alþýðublaðið, 23. mars 1932, 6; 

„Ísland fyrir Íslendinga,“ Morgunblaðið, 18. mars 1932, 2. Þrátt fyrir að bæjarblöðin hafi oft á tíðum átt í deilum 

sín á milli þá sameinuðust þau um þetta verkefni og er það til merkis um hve alvarlega landsmenn litu á þetta 

mál. 
118 „Rekstur Krossanesverksmiðjunnar,“ 11. júní 1932, 2; „Síldarbræðslurnar,“ 25. júní 1932, 3–4. 
119 „Krossanesverksmiðjan,“ 29. júní 1932, 4. 



 32 

gagnrýni sinni að gefa í skyn að slík starfsemi gæti grafið undan sjálfstæði landsins: „má gott 

heita ef þeir ekki segja [ferðamönnunum] að Norðmenn eigi landið.“120 

 

3.2. Ný ríkisstjórn boðar þáttaskil í útlendingastefnu 

Með stjórnarskiptunum sem áttu sér stað árið 1934 komst til valda ríkisstjórn sem var reiðubúin 

að taka á kreppumálum af þeirri hörku sem landsmenn virtust krefjast. Hermann Jónasson, nýi 

forsætisráðherrann, hafði áður gengt embætti lögreglustjóra Reykjavíkur og ávalt tekið starf 

sitt mjög alvarlega. Kom hann m.a. að brottflutningi nokkurra fjölskyldna og einstaklinga úr 

landinu.121 Hermanni fannst útlendingaeftirliti landsins vera mjög ábótavant og er því ekki að 

furða að eftir að hann tók við leiðsögn ríkisstjórnarinnar hafi orðið nokkrar umbætur á því. 

Samhliða forsætiseráðherraembættinu gegndi Hermann einnig embætti dómsmálaráðherra og 

samkvæmt lögum um eftirlit með útlendingum frá 1920 og lögum um atvinnurétt erlendra 

manna frá 1927 var hann, í krafti embætta sinna, svo gott sem einvaldur í útlendingastefnu 

Íslands. 

Eitt af fyrstu verkefnum Hermanns eftir að hann tók við völdum var að breyta lögum 

um ríkisborgararétt, en grunnurinn fyrir þeim breytingum sem Hermann hugðist ná fram var 

lagður árið áður. Sveinbjörn Högnason, þingmaður Framsóknarflokksins, hafði í umræðum á 

þingi árið 1933 lagt til að upp yrði tekð a.m.k. 8 ára búsetuskilyrði áður en að einstaklingur 

yrði hæfur til umsóknar um ríkisborgararétt. Tillaga Sveinbjörns var viðbragð við þeim 

tiltölulega háa fjölda manna sem sóttu um réttinn á þessu ári, en þeir voru 18 talsins.122 Í máli 

sínu gagnrýndi Sveinbjörn skort á almennilegu eftirliti með innflutningi erlendra manna til 

landsins sem og vinnubrögð alþingismanna, sem hann taldi samþykkja menn er fullnægðu ekki 

þeim skilyrðum sem sett voru fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Skilyrðin sem Sveinbjörn sakaði 

þingmenn um að brjóta voru fyrrnefndar óformlegar viðmiðanir sem voru notaðar þegar menn 

sóttu um ríkisborgararétt hér á landi, en voru þó ekki lögfestar. Eins og kom fram í kafla 2.4. 

var miðað við 5 ára búsetu á Íslandi og góða kunnáttu á íslensku tungumáli. Sveinbjörn vildi í 

því skyni binda ríkisborgararéttinn með lögum við búsetu, eins og tíðkaðist á hinum 

Norðurlöndunum. „Ég held, að meðan ekki er komið á öruggara eftirliti með innflutningi 

útlendinga, þá sé ekki annað hægt að gera en að ákveða einhvern lágmarks árafjölda“. Nefndi 

 
120 „Orð í tíma talað“, Alþýðublaðið, 6. ágúst 1932, bls. 2; „Einokun útlendra ferðamannafélaga“, Alþýðublaðið, 

6. apríl 1933, bls. 2. 
121 Dæmi er um að Hermann hafi sinnt starfi sínu af of mikilli ákefð, því árið 1930 senti hann tvo Norðmenn úr 

landi án heimildar dómsmálaráðherra. Sjá: Snorri G. Bergsson, Erlendur landshornalýður?, 121–122. 
122 Alþingistíðindi 1933 A, d. 1329–1330; Alþingistíðindi 1933 A (aukaþing), d. 318. 
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Sveinbjörn helst máli sínu til stuðnings varðveislu íslenskrar tungu, sem stefnt væri í hættu ef 

að „ómenntaðir almúgamenn“ hlytu íslenskan ríkisborgararétt án uppfylltra skilyrða.123 

Taka ber fram að Alþingismenn litu oft framhjá viðmiðinu um 5 ára búsetu, t.d. í tilfelli 

einstaklinga sem höfðu ættartengsl hér á landi, eða í tilfelli Íslendinga sem glatað höfðu 

ríkisborgararétt sínum með langri búsetu erlendis.124 Ef menn voru taldir sérstaklega nytsamir 

þjóðinni eða höfðu starfað á sviði hins opinbera var oft flýtt fyrir umsóknum þeirra.125 Almenn 

viðleitni var einnig fyrir því að veita mönnum ríkisborgararétt ef þeir voru taldir líklegir til þess 

að vera áfram búsettir á landinu og samlagast þjóðinni að siðum og tungu, ef þeir voru það ekki 

nú þegar; eins og dæmi Anderssons í kafla 2.4. sýnir.126 

Þær skoðanir sem Sveinbjörn færði fram í ræðu sinni voru merki um harðari afstöðu til 

innflytjenda á kreppuárunum, en ríkisstjórn framsóknar- og sjálfstæðismanna var reiðubúin að 

fallast á. Eftir að stjórn Hermanns Jónassonar tók við völdunum breyttist umhverfið hins vegar. 

Sama ár og hún tók við stjórntaumunum kynnti ríkisstjórnin frumvarp sem miðaði einmitt að 

því að draga úr lögveitingu ríkisborgararéttar með því að bæta búsetuskilyrði við 

ríkisborgaralög landsins — en frumvarpinu samkæmt þurfti einstaklingur að vera búsettur á 

landinu í 15 ár samfleytt áður en hann gat sótt um ríkisborgararétt. 

Í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu voru ástæðurnar fyrir nauðsyn þess lagðar fram, 

en hún byrjaði á sömu gagnrýni og Sveinbjörn færði fram árið áður: 

 

Í öllum löndum öðrum en Íslandi hefir ríkisborgararéttur verið veittur með hinni mestu 

gætni [...] Hér hefir þetta orðið með öðrum hætti, því að hverjum útlending, sem hér 

hefir dvalizt 4–5 ár og kynnt sig sæmilega, hefir reynzt það vandalítið að fá hér 

ríkisborgararétt. Hafa ástæðurnar fyrir umsóknum um ríkisborgararétt alloft verið harla 

veigalitlar, og ekki sjaldan í fullu ósamræmi við ríkisborgararéttarlögin sjálf.127 

 

Síðar í greinargerðinni voru markmið frumvarpsins skilgreind, og voru þau þríþætt. Í fyrsta 

lagi þurfti að stöðva erlenda menn frá því að misnota gestrisni íslensku þjóðarinnar og „tjalda 

 
123 Alþingistíðindi 1933 B, d. 1068–1069. 
124 Alþingistíðindi 1934 B, d. 2054–2055. 
125 Þetta kom t.d. fyrir árið 1949 þegar ríkisborgaraumsókn þýsks vísindamanns á sviði fiskeldis var keyrð í 

gegnum Alþingi á aðeins einum degi. Sá maður fluttist stuttu síðar til Suður-Ameríku og sneri aldrei aftur til 

landsins. Sjá: „Dr. Metzner að leita tengdamóður sinni lækninga í Suður-Ameríku!“, Alþýðublaðið, 8. feb. 1951, 

bls. 1, 5. 
126 Alþingistíðindi 1933 B, d. 1068. 
127 Alþingistíðindi 1934 A, d. 699. 



 34 

til einnar nætur í landinu“.128 Í öðru lagi töldu smiðir frumvarpsins atvinnu á landinu vera af 

svo skornum skammti að vernda þyrfti heimamenn undan ásækni útlendinga; „það er alveg 

ástæðulaust að auka atvinnuleysi innfæddra manna með því að löghelga það, að erlendir menn 

megi taka vinnuna undan þeim.“ Í þriðja lagi þurfti að vernda landið frá „fjölmörgum 

óróaseggjum“ frá meginlandi Evrópu sem flúið höfðu heimaland sitt og efnt til óeirða annars 

staðar í heimsálfunni.129 

Hvergi í frumvarpinu er minnst á varðveislu íslenskrar tungu, en það var eitt af 

áhersluatriðunum í ræðu Sveinbjörns árið áður. Í greinargerð með frumvarpinu kom fram 

annars konar rökstuðningur þar sem nefnt var tengsl útlendinga við óheiðarlega starfsemi (1. 

liður), verri efnahagsleg kjör fyrir landsmenn (2. liður) og hættuleg erlend hugmyndafræði sem 

kæmi til með að valda óstöðugleika í landinu (3. liður). Gefið var í skyn að með óbreyttum 

lögum væri fullveldi landsins stefnt í hættu og útlendingar farnir að ógna sjálfstæðinu, helsta 

baráttumáli íslensku þjóðarinnar.130 

Ákvæðið um búsetuskilyrði var í meðförum þingsins lækkað úr 15 árum niður í 10, en 

annars var frumvarpið samþykkt án mikilla breytinga síðla árs 1934. Varð það að lögum í 

upphafi 1935.131 

Með því að auka þær kröfur sem einstaklingur þurfti að uppfylla áður en hann varð 

hæfur til umsóknar um ríkisborgararétt var erlendum mönnum gert það erfiðara að verða hluti 

af íslensku þjóðinni. Þannig var með lögum tryggt, að aðeins þeir menn sem búið höfðu í 

landinu um árabil og væru orðnir „hold af holdi“ íslensku þjóðarinnar gætu sótt um réttinn. 

Greinarhöfundar lögðu fram markmið frumvarpsins í lok greinargerðarinnar á afdráttarlausan 

hátt: „Yfir höfuð á ekki að veita rikisborgararétt nema í brýnustu og réttlætanlegustu þörf 

umsækjanda, en það á ekki að gera það af rælni eða amennri tillátssemi.“ Fyrir þeim var það 

brýnt mál að útlendingar fengju ekki auðveldlega aðild að öllum helstu réttindum sem 

ríkisborgararéttur veitti — vernda þurfti þjóðina fyrir erlendum áhrifum. 

Jón E. Ragnarsson, síðar hæstaréttarlögmaður, færði fram þá skoðun í tímaritinu Úlfljóti 

árið 1965 að með því að bæta búsetuskilyrði við ríkisborgaralög landsins hafi ríkisstjórn 

Hermanns Jónassonar gerst sek um stjórnarskrárbrot. Samkvæmt 64. grein stjórnarskrár Íslands 

 
128 Þessi liður var í rauninni bein tilvitnun í atvik sem átti sér stað tveimur árum áður. En þá hafði Ungverskur 

fiðluleikar og læknanemi að nafni Georg Takács öðlast ríkisborgararétt á Íslandi sem hann nýtti síðan til að 

flytjast til Danmerkur (þar sem honum hafði verið synjað landvistarleyfi áður), þar sem hann spilaði með 

hljómsveit. Íslenska ríkisstjórnin sat því eftir með sárt ennið og fannst sumum alþingismönnum að unga 

fiðluleikaranum hefði verið veittur ríkisborgararéttur of léttúðlega. 
129 Alþingistíðindi 1934 A, d. 698–699. 
130 Alþingistíðindi 1934 A, d. 699. 
131 Stjórnartíðindi 1935 A, 127–130 (l. nr. 64/1935). 
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var löggjöfunum gefin óskoruð heimild til þess að veita útlendum mönnum ríkisborgararétt, en 

með því að bæta við skilyrði um búsetu á landinu áður en hægt var að veita erlendum 

einstakling réttinn hafi ríkisstjórnin hindrað þetta ákvæði. Þrátt fyrir þá staðreynd stóðu lögin 

óbreytt til ársins 1952 þegar ný ríkisborgaralöggjöf gekk í gildi.132 

Í upphafi greinargerðarinnar kom fram að frumvarpið hafi verið flutt af sérstakri beiðni 

dómsmálaráðherrans, Hermanns Jónassonar, og hefur hann án efa verið einn af höfundum 

frumvarpsins. Þetta frumvarp var ein af mörgum lagabótum sem Hermann stóð fyrir og miðuðu 

að því að þrengja réttindi útlendinga á Íslandi. Helst ber að nefna bætt lög og reglugerð um 

eftirlit með útlendingum sem færðu landgöngu- og atvinnurétt erlendra manna kirfilega undir 

væng íslensku ríkisstjórnarinnar og gáfu atvinnu- eða dómsmálaráðherra leyfi til að vísa öllum 

þeim sem gerðust brotlegir við þau úr landinu. Nýju lögin gengu í gildi árið 1936, hertu þau 

skilyrði landvistarleyfis og veittu dómsmálaráðherra mikið svigrúm til að túlka lögin og gat 

hann vísað af landi brott hverjum þeim erlenda einstakling sem tekið hafði upp búsetu á Íslandi 

„ef hegðun hans eða hagir að öðru leyti gefa tilefni til brottvísunar.“133 Lögin veittu 

dómsmálaráðherra í raun vald til að vísa einstakling úr landinu af hvaða ástæðu sem honum 

sýndist. Reglugerðin, sem tók gildi árið 1937, efldi rétt ríkisstjórnarinnar til að meina 

útlendingum landgöngu ef þeir framvísuðu ekki löggildum skilríkjum við komuna til landsins. 

Norðurlandabúar og Vestur-Íslendingar voru undanskyldir þessari reglu, en þeir fyrrnefndu 

þurftu einungis að sýna norrænt ferðaskírteini.134 Erlendir menn í atvinnuleit þurftu nú, auk 

vegabréfs, að bera með sér gilt leyfisbréf frá atvinnumálaráðuneytinu sem veitti þeim 

atvinnuréttindi á landinu.135 

Það er ljóst að raunveruleg þörf var á lagabótunum sem Hermann kom í gegnum 

Alþingi eftir að hann tók við embætti. Þó er hægt að greina meira en vott af þjóðernishyggju í 

allri umræðuinni í kringum lögin og er hún til marks um viðhorfsbreytingu, ekki einungis innan 

ríkisstjórnarinnar, heldur í samfélaginu almennt. Þór Whitehead segir í bók sinni um Ísland í 

síðari heimsstyrjöldinni, Ófriður í aðsigi, að Hermann hafi hrifist af þjóðernishyggju þegar 

hann var að námi í Þýskalandi á þriðja áratugnum og að sú hugmyndafræði hafi mótað stefnu 

hans í málefnum útlendinga.136 Þegar horft er til þeirrar stefnu sem Hermann boðaði og farið 

hefur verið yfir hér á undan styður hún þessa niðurstöðu Þórs að einhverju leiti. Frekari 

 
132 Jón E. Ragnarsson „Um forsendur og öflun íslenzks ríkisfangs,“ 173; Guðni Th. Jóhannesson og Gunnar Þ. 

Pétursson, Country report: Iceland, 9. 
133 Alþingistíðindi 1936 A, d. 463–466, 606. 
134 Átti einungis við um þá Vestur-Íslendinga sem fæddir voru á Íslandi. 
135 Stjórnartíðindi 1937 B, 78–83 (r. nr. 52/1937). 
136 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 148–149. 
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sönnunargögn er að finna þegar rýnt er í persónulegar skoðanir Hermanns, en fjallað verður 

um þær í næsta kafla.  

 

3.3. Verndun kynstofnsins 

Viðbrögð Íslendinga við þýskum flóttamönnum af gyðingaættum seint á fjórða áratugnum hafa 

áður verið rannsökuð ítarlega af sagnfræðingum, í þessum kafla verður að mestu stuðst við þær 

rannsóknir til að veita innsýn í aðgerðir stjórnvalda. Einnig verður farið yfir breytta 

dagblaðaumfjöllun sem er til marks um þann útlendingaótta sem tíðkaðist á fjórða áratugnum.  

 

3.3.1. Orðræða um útlendinga tekur breytingum 

Dagblaðaskrif um útlendinga breyttust eftir miðjan þriðja áratuginn; sérstaklega í blöðum á 

hægri-væng stjórnmálanna. Viðbragðssinnuð umfjöllun um ágæti „óspillts“ þjóðernis varð 

algengari, einkum á síðum Vísis og Morgunblaðsins, tveimur af stærstu blöðum landsins. 

Þessari umfjöllun óx ásmegin í ljósi ofsókna nasista og þeirra fólksflótta sem þær leiddu af sér, 

en blöðin tvö fjölluðu ósjaldan á jákvæðan hátt um aðgerðir þýsku ríkisstjórnarinnar.137 

Morgunblaðið kom henni t.d. til varnar í október árið 1934 og sagði íslenska fjölmiðla vera of 

dómharða í garð nasistanna í kjölfar aukinna gyðingaofsókna þar í landi. 

 

En hafa þá Gyðingarnir í Þýskalandi ekkert unnið til saka? Er það bara „kvalaþorsti 

nasistanna“, sem kemur þeim til að svala sjer á alsaklausum mönnum? [...] 

Sannleikurinn er sá, að Gyðingarnir í Þýskalandi hjeldu saman og mynduðu öfluga 

hagsmunaklíku, ríki í ríkinu. Þótt þeir væri aðeins örlítið brot af þýsku þjóðinni, höfðu 

þeir komið ár sinni svo fyrir borð, að þeirra menn voru í æðstu stöðum.138 

 

Þegar flóttafólk af gyðingaættum kom til Reykjavíkur árið 1938 andmæltu blöðin tvö viðveru 

þeirra og minnti Vísir borgarbúa á að slíkir menn væru ekki velkomnir hér á landi, enda væru 

þeir framandi þjóð og „hugsunarháttur [þeirra] að öllu gerólíkur hugsun og skapi íslendinga.“139 

Blaðið notaði þá þá gamalgrónu röksemdafærslu að gyðingarnir tækju atvinnu af Íslendingum, 

en síðar þetta sama ár einblínti blaðið alfarið á skemmandi áhrif „framandi“ útlendinga á 

norræna þjóðerni landsins: 

 
137 Þór Whitehead, Stríð fyrir ströndum, 96–97. 
138 „Íslensku Gyðingarnir,“ 25. október 1934, 2. 
139 „Útlendingar í bænum,“ Vísir, 31. maí 1938, 2. 
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Engum er jafnhættulegt og smáþjóðum sem Íslendingum, innflutningur erlendra manna 

og blöndun kynstofnsins á þann hátt. Merkur íslenskur vísindamaður hefir sagt, að ekki 

þyrfti nema fimmtíu Gyðinga, er blönduðust þjóðstofninum, til þess að þjóðin hefði 

mist sín norrænu einkenni eftir 2—3 mannsaldra. [...] Þótt eðlilegt sé að íslenskir 

borgarar hafi samúð með Gyðingunum i Þýskalandi í þeim hörmungum sem að þeim 

steðja, þá er þó hver sjálfum sér næstur og íslenska þjóðin verður fyrst að sjá farborða 

sínum eigin börnum, áður en hún tekur á sig framfærslu erlendra flóttamanna. Og þjóðin 

hefir ennfremur þá helgu skyldu, að vernda hinn íslenska kynstofn, hið norræna og 

keltneska blóð, svo að ekki blandist honum sterkur erlendur stofn sem þurkað getur út 

hin norrænu ættarmerki eftir fáa mannsaldra. Það hlýtur að verða ófrávíkjanleg krafa 

hvers einasta Íslendings, að ríkisstjórnin sjái svo um að settar verði rammar skorður við 

innflutningi útlendinga, sem nú leita dvalar um gervalla Evrópu.140 

 

Vísir taldi að það félli í verkahring fjölmennari þjóða að taka við flóttamönnunum þar 

sem að þeir myndu ekki hafa eins „skemmandi“ áhrif á þjóðerni þeirra og þeir myndu hér á 

Íslandi. Morgunblaðið fór ekki varhluta af þessari umræðu, birti það einnig greinar sem mæltu 

gegn aðkomu gyðingaflóttamannanna og gagnrýndi það þann hlut sem Friðarvinafélagið 

svokallaða spilaði í að greiða götu þeirra til landsins — en flestir í röðum félagsins voru einnig 

meðlimir Sósíalistaflokksins. Sagði Morgunblaðið Friðarvinafélagið auglýsa landið erlendum 

„flakkaralýð“ sem myndi einungis hafa störf af íbúum landsins ef þeir kæmu hingað. Það gaf 

jafnvel í skyn að landsmenn gætu þurft að beita ofbeldi gegn útlendingum og þeim sem flytja 

þá inn „ef stjónarvöld — og yfirvöld lands og bæja gera ekki skyldu sína gagnvart þjóðinni og 

landinu í þessu efni, verða borgararnir að taka höndum saman og verja rjett sinn, þann rjett, 

sem þeim einum ber.“141 Það er því ekki að undra að Morgunblaðið hafi tekið brottvísun 

framandi útlendinga sem fagnaðarerindi: „Það verður að fagna því að yfirvöldin skuli hafa 

tekið rögg á sig gagnvart þeim landshornalýð, sem flækst hefir hingað til lands“.142 

Helst bar á samúð með vandræðum gyðinga á síðum vinstri-sinnaðra blaða, sérstaklega 

Alþýðublaðsins og Þjóðviljans, en hið síðarnefnda, sem var málgagn Sósíalistaflokksins, var 

mun beinskeittara í stuðningi sínum við flóttamennina — gagnrýndi Vísi og Morgunblaðið 

 
140 „Verndun kynstofnsins,“ Vísir, 11. des. 1938, 2. 
141 „Á að gera Ísland að gróðrarstíu,“ 17. mars 1938, 5. 
142 „Útlendingum vísað úr landi,“ 27. apríl 1938, 3. 
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fyrir að andmæla komu flóttafólks og forsætisráðherrann fyrir að vísa þeim frá landinu.143 

Alþýðublaðið gagnrýndi starfsemi nasista mjög en hét þó ekki stuðningi við flóttamennina af 

sama eldmóð og Þjóðviljinn gerði. Blaðið hélt jafnframt fyrri umfjöllun um verndun íslenskra 

starfa áfram, en að vísu af minna mæli en áður, líklega vegna þess að Alþýðuflokkurinn var í 

ríkisstjórn með Framsóknarflokknum og bar þannig einhverja ábyrgð á útlendingamálum 

landsins — það er þó óhætt að segja að flokksblaðinu hafi verið í nöp við aðflutning erlends 

verkafólks til landsins.144 

 

3.3.2. Stefna Hermanns Jónassonar í útlendingamálum 

Á meðan sum innlend blöð hömpuðu ágæti íslensksra iðnaðarmanna og fögnuðu brottflutningi 

erlendra „vinnuþjófa“ störfuðu hér fjölmargir útlendingar ólöglega — flestir þeirra frá Noregi 

og Þýskalandi. Þrátt fyrir að ríkisstjórnin væri meðvituð um þessa ólöglegu starfsemi gerði hún 

ekki tilraun til þess að reka þá á brott, eins og hún gerði í tilfelli gyðinganna. Snorri G. 

Bergsson, sem fjallar ítarlega um brottflutning einstaklinga af gyðingaættum í bók sinni 

Erlendur landshornalýður?, fullyrðir að íslenska ríkisstjórnin hafi gengið „mun lengra í 

baráttunni gegn flóttamönnum af gyðingaættum en öðrum útlendingum sem hér dvöldu 

ólöglega, gerðust brotlegir við lög eða veittu Íslendingum atvinnusamkeppni.“ Hann segir 

einnig að Hermann Jónasson, forsætis- og dómsmálaráðherra, hafi ítrekað farið gegn 

meðmælum Iðnráðs Reykjavíkur, og annað hvort veitt eða svipt útlendinga dvalarleyfi að því 

er virðist á grundvelli þjóðernis þeirra.145 

Allar grunsemdir um persónulega fordóma Hermanns eru staðfestar í samtali sem hann 

átti árið 1937 við sendiráðsritara Dana á Íslandi, C.A.C. Brun, sem sá síðarnefndi varðveitti í 

dagbók sinni. Í samtali sínu við Brun rökstuddi Hermann brottrekstur gyðingsins Hans 

Rottberger á þann veg að: „Ísland hefur ávalt verið hreint norrænt land, laust við gyðinga, og 

þeir sem komið hafa til landsins á síðustu árum verða að yfirgefa það“.146 Því fer ekki á milli 

mála að æsti ráðherra ríkisstjórnarinnar, og sá sem hafði í hendi sér hvað mest vald þegar það 

kom að afmörkun útlendingastefnu landsins, bar í brjósti sér fordóma gagnvart framandi 

 
143 „Vísir heimtar Gyðingaofsóknir,“ 14. des. 1938, 3; „Mannúð bönnuð á Íslandi,“ 28. apríl 1939, 3. 
144 „Lögreglan vísar útlendingum úr landi,“ 27. apríl 1938, 1; „Íslenskar hendur að hverju verki,“ 16. maí 1939, 

2. 
145 Snorri G. Bergsson, Erlendur landshornalýður?, 139–141. Snorri nefnir sérstaklega mál pólska klæðskerans 

Abraham Wołowski, sem þurfti ítrekað að endurnýja atvinnu- og dvalarleyfi sitt þrátt fyrir að honum hafi fylgt 

meðmæli Iðnráðsins á grundvelli sérfræðiþekkingar. Á sama tíma fékk Þjóðverjinn Herbert Steinmann sex 

mánaða landvistarleyfi þrátt fyrir mótmæli atvinnumálaráðuneytisins og Iðnráðs Reykjavíkur sem sagði hann 

ekki hafa yfir neinni sérfræðikunnáttu að ráða og hann myndi þ.a.l. ógna atvinnu Íslendinga. 
146 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, „Iceland, the Jews, and anti-semitism.“ Þýtt úr ensku: „Iceland has always 

been a pure Nordic country, free of Jews, and those who have entered in the last years must leave“. 
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þjóðfélagshópum og þótti best ef þeir héldu sig í hæfilegri fjarlælgð við íslensku þjóðina. 

Viðvera ólöglegra útlendinga af germönskum („náskyldum“) ættum var hins vegar í lagi. Á 

sama tíma og dvalarleyfisumsóknum flóttamanna af gyðingaættum var synjað af íslensku 

ríkisstjórninni fékk fjöldi útlendinga af germönskum ættum að starfa óáreittur í landinu, jafnvel 

þótt starfsemi þeirra ógnaði innlendum atvinnuhögum. Ekki voru fá dæmi um að landganga 

einstaklinga af gyðingaættum væri hindruð, heldur skiptu þau hundruðum á árunum fyrir seinni 

heimsstyrjöldina.147 Helgi P. Briem, sem var fulltrúi Íslands í sendiráði Danmerkur í Berlín 

árin 1937-1940, fullyrðir að hann hafi undir leiðbeiningum frá ríkisstjórn Íslands synjað fjölda 

dvalarleyfisumsókna gyðinga sem reyndu að komast til landsins undan ofsóknum nasista í 

Þýskalandi.148 

Stjórnarskipti bundu að lokum enda á einvaldsstefnu Hermanns í útlendingamálum. 

Eftir alþingiskosningar í apríl árið 1939 bættist Sjálfstæðisflokkurinn við í samstarf Alþýðu- 

og Framsóknarflokks. Hermann þjónaði ennþá sömu embættum innan nýju ríkisstjórnarinnar 

en náði þó ekki lengur að afmarka stefnu hennar í málefnum útlendinga einn, þar sem aðrir 

ráðherrar hófu að blanda sér í málin og koma viðhorfum sínum á framfæri. Þannig fengu 

nokkrir gyðingar landvistarleyfi vorið 1939.149 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson segir í grein sinni, 

„Iceland, the Jews and anti-semitism“, að flestir þeirra hafi á endanum ákveðið að setjast hér 

að, fengið ríkisborgararétt og tekið sér íslensk nöfn í viðleitni til að samlagast íslensku 

samfélagi. Þeir létu þó lítið á trú sinni bera hér á landi og sögðu að mestu skilið við fyrra líf sitt 

sem gyðingar af ótta við fordóma.150 

 

3.3.3 „Úrvalsliðið“ 

Neikvæð dagblaðaumfjöllun um gyðinga dalaði þegar líða tók á árið 1938. Umfjöllun Vísis 

varð mildari í garð þeirra og ofsóknir nasistanna voru fordæmdar.151 Morgunblaðið hélt áfram 

neikvæðri umfjöllun þar til 11. nóvember, þegar það hætti skyndilega að birta fréttir 

 
147 Lbs-Hbs. Snorri G. Bergsson, „Útlendingar og íslenskt samfélag,“ 134–140; Þór Whitehead, Stríð fyrir 

ströndum, 59. Sjá einnig: „Mannúð bönnuð á Íslandi“, Þjóðviljinn, 28. apríl 1939, 3. 
148 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 90. 
149 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, „Iceland, the Jews, and anti-semitism.“ Skv. upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

bjuggu 9 gyðingar á Íslandi árið 1940: Hagtíðindi 1945, 75. 
150 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, „Iceland, the Jews, and anti-semitism.“ Vilhjálmur nefnir í greininni dæmi um 

slóvaska konu af gyðingaættum sem leitaði hælis á Íslandi undan ofsóknum nasista, hún kvæntist íslenskum 

manni og átti með honum börn. Hún fór þó svo leynt með fortíð sína að sonur hennar hafði ekki hugmynd um að 

hún væri gyðingur. Sjá nánar í undirkaflanum „Becoming an Icelander“ í sömu grein. 
151 „Bresk blöð fordæma Gyðingaofsóknirnar,“ 11. nóv. 1938, 2. Þrátt fyrir að neikvæð umfjöllun blaðsins um 

gyðinga hafi hætt hét blaðið þó ekki stuðingi við einn eða annan málstað, heldur reyndi að eigin sögn að halda 

hlutleysi. Vísir gagnrýndi jafnframt önnur dagblöð fyrir að skrifa harkalega um aðgerðir Þjóðverja í aðdraganda 

seinni heimsstyrjaldarinnar: „Ísland og útlönd,“ 2. feb. 1939, 2. 
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umboðsmanns síns í Kaupmannahöfn í þágu þeirra frá breskum fréttastofum og í kjölfarið 

mildaðist viðmót þeirra til gyðinga.152 Eftir að Þýskaland og Sovétríkin gerðu með sér 

griðarsáttmála í ágúst 1939 dró úr stuðningi hægri-blaðanna við aðgerðir Þýskalands, þar sem 

það hafði heitið stuðningi við erki-óvini þeirra, kommúnistana. Morgunblaðið og Vísir gengu 

því til  liðs við vinstri-sinnuðu blöðin og fordæmdu aðgerðir nasistanna.153 

Þessi umfjöllun hélst stöðug fram yfir hernám Breta í maí 1940, en sú atvinna sem 

herseta Breta bar í skauti sér sefaði ótta við erlenda verkamenn og þar að auki fluttust fáir til 

landsins á ófriðartímunum. Eftir að Bandaríkjamenn tóku við hervernd Íslands af Bretum árið 

1941 jókst hagsæld á landinu þannig að það var lítil ástæða fyrir blöðin að kvarta. Áhugavert 

er að skoða viðbrögð stjórnvalda við hernámi þeirra í ljósi fyrri umfjöllunar, þar sem 

„framandi“ útlendingar skipuðu drjúgan hluta Bandaríkjahers, og þar með tilvonandi setuliðs. 

Í herverndarsamninginum sem íslenska ríkisstjórnin gerði við þá bandarísku var m.a. tekið fram 

að vegna „fólksfæðar Íslands og hættu þeirrar, sem þjóðinni stafar þar af leiðandi af návist 

fjölmenns herafla, verður einnig að gæta þess vandlega, að einungis úrvalslið verði sent 

þangað.“154 Orðið „úrvalslið“ getur þýtt margt og er í raun opið til túlkunar, eins og fram kom 

í umræðum Alþingis þetta árið. Þorsteinn Briem, formaður Bændaflokksins, lagði til dæmis 

þann skilning í orðið að hingað ætti Bandaríkjastjórn einungis að senda þá hermenn „sem sætta 

sig við hinn minnsta eða engan áfengisskammt.“ Hann spurði forsætisráðherra enn fremur hvort 

að með þessum orðum væri tryggt að hermennirnir væru „af þeim ættstofnum, sem okkur eru 

skyldastir, og þá helzt af hinum norrænu ættstofnum.“155 Hermann svaraði spurningunni á þann 

veg að með orðinu „úrvalslið“ væri ekki átt við hæfni þeirra hermanna sem hingað kæmu, 

heldur um viðunandi framkomu þeirra við þjóðina, hann sagði einnig: 

 

Að því er snertir spurningu [Þorsteins Briem] um það, hvort tryggt væri, að 

[hersveitirnar] væru af góðum ættstofni, þá skildi ég, við hvað hann átti, sem sé það, 

hvort tryggt væri, að þar væru ekki svokallaðir litaðir menn. Vegna innanlandsmála 

Bandaríkjanna þótti ekki viðeigandi að nefna þetta á nafn í sjálfri orðsendingunni, en 

ég get tekið það fram, að það hefur verið orðað við hlutaðeigendur, að átt væri við það, 

að litaðar hersveitir yrðu ekki sendar hingað, og sendiherra Breta taldi, að það kæmi 

ekki til mála.156 

 
152 „„Bróðurlegt stríð“ Evrópuþjóðanna,“ 10. nóv. 1938, 2; „Hamslausar Gyðingaofsóknir,“ 11. nóv. 1938, 2. 
153 „Þýsk-Rússneski samningurinn undirritaður,“ 24. ágúst 1939, 2; „Við erum eitt heimili,“ 29. ágúst 1939, 3. 
154 Alþingistíðindi 1941 A (aukaþing – hervernd), d. 5. 
155 Alþingistíðindi 1941 B (aukaþing – hervernd), d. 56–57. 
156 Alþingistíðindi 1941 B (aukaþing – hervernd), d. 65. 
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Málið hafði s.s. verið leyst munnlega við ríkisstjórn Bandaríkjanna og er beiðnin um að engir 

blökkumenn yrðu sendir til Íslands varðveitt í skjalasafni bandaríska utanríkisráðuneytisins. 

Hana sendi ræðismaður Bandaríkjanna á Íslandi, Bertel Kuniholm. Hljómaði beiðnin svona: 

„Forsætisráðherrann óskar eftir því, að engir negrar verði í sveitinni, sem skipað verður niður 

hér.“157 Auðvelt hefur verið fyrir Bandaríkjaher að framfylgja þessari beiðni þar sem að á 

þessum tíma viðgekkst aðskilnaðarstefna enn innan raða hanns. Ekki verður því betur séð en 

að Bandaríkjamenn hafi samþykkt beiðnina þar sem að þeir fylgdu þeirri stefnu að senda ekki 

blökkumenn til Íslands á meðan að á styrjöldinni stóð, og tóku Íslendingar þessari beiðni mjög 

alvarlega.158 Aðeins ráðherrar Íslands komu að samningaviðræðunum, en þegar rætt var um 

málið á Alþingi andmælti enginn þingmaður þessu ákvæði í hervernadarsamningnum. Þessi 

stefna íslenskra stjórnvalda var bein tilraun til þess að koma í veg fyrir blóðblöndun við 

blökkumenn. 

 

3.4. Jukust kröfur til íslensks ríkisborgararéttar á fjórða áratugnum? 

Það liggur fyrir að á fjórða áratugnum harðnaði viðhorf landsmanna til útlendinga til muna. 

Versnandi efnahagsástand liggur að grunni þessara viðhorfsbreytinga, en það útlendingahatur 

sem birtist á síðum Morgunblaðsins, Vísis, og fleiri blaða á síðari hluta áratugarins er einnig 

hægt að færa að dyrum uppgangs öfgaskoðana í Evrópu á sama tíma. Landsmenn virtust vera 

mjög á móti innflutningi útlendra verkamanna sem haft gætu af þeim vinnu, og var sumum 

mjög í nöp við að „framandi“ útlendingar kæmu hingað til lands. 

Á þessum áratug lækkaði tala erlendra ríkisborgara á Íslandi í fyrsta og eina skiptið á 

20. öldinni, úr 1.454 einstaklingum árið 1930 niður í 1.158 árið 1940, eða um 20%.159 Erfitt er 

að fullyrða um hver áhrif versnandi almenningsálits í garð útlendinga voru á fækkunina í röðum 

þeirra, en það hefur varla verið þeim til uppdráttar. Það er þó ljóst að þeir útlendingar sem 

dvöldu hér fundu fyrir andúð, eins og bréf þýska gyðingsins Hans Mann til hjálparsamtaka 

 
157 Þór Whitehead, „Kynþáttastefna Íslands,“ 13. janúar 1974, 4. 
158 Í júní 1942 sendi bandaríski flotinn hingað sveit um 50 blökkumanna er aðstoða áttu í mötuneytum flotans. 

Bandaríski sendiherrann á Íslandi, Lincoln MacVeagh, upplýsti utanríkisráðuneytið í Washington D.C. um 

málið og að mennirnir hefðu komist í tæri við íslenskar stúlkur. Ákveðið var því að flytja mennina við fyrsta 

hentugleika; sbr. Þór Whitehead, „Kynþáttastefna Íslands,“ 4–5. 
159 Norðmönnum fækkaði hlutfallslega mest, en tala þeirra minnkaði um meira en helming —úr 437 

einstaklingum árið 1930 niður í aðeins 211 áratug síðar— á meðan hlutfall annarra þjóða í hópi útlendinga hélst 

að mestu leyti óbreytt.  Þetta má skýra með einsleitni í atvinnu Norðmanna á Íslandi, en flestir þeirra unnu í 

störfum tengdum sjávarútveginum, og þá einkum síldveiðum og -bræðslu, má færa fækkun þeirra að dyrum 

aukinnar þjóðnýtingar á þeirri afurð. Taka verður einnig til greina þá staðreynd að rúmlega helmingur þeirra 

manna sem veittur var ríkisborgararéttur á fjórða áratugnum voru norskir, sem spilaði óneitanlega hlut í 

hlutfallslega mikilli fækkun þeirra í hópi útlendinga hér á landi. 
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þýskra gyðinga ber vott um, en þar sagði Mann að þjóðin væri óvinveitt útlendingum og að 

ríkisstjórnin gerði þeim erfitt fyrir í landinu.160 

En fyrst þjóðin var svo fjandsamleg í garð útlendinga, hvers konar útlendingar voru þá 

vel liðnir hér á landi? 

Þrátt fyrir að vera hvað harðvítugast í gagnrýni sinni á erlent verkafólk veitir 

Alþýðublaðið okkur góða innsýn í hvað útlendir menn þurftu til brunns að bera til þess að þeir 

væru samþykktir í íslenskt samfélag. Blaðið birti árið 1933 grein um norska kaupmanninn 

Othare Ellingsen, stofnanda Verzlunar O. Ellingsen. Í greininni voru dregin upp helstu atriði 

góðs innflytjenda og Ellingsen hampað fyrir ýmsa eiginleika, ekki síst vilja til að samræma sig 

siðum og venjum landsins: „Á þessum 30 árum, sem liðin eru síðan Ellingsen steig hér á land, 

hefir hann samlagast þjóðinni og aflað sér fjölda vina.“ Þar að auki væri hann dugnaðarmaður 

sem rekið hefði bæði Slippfélagið og eigin verslun af mestu kostgæfni. „Væri vel ef allir 

útlendingar, sem setjast hér að, skiluðu þjóðinni eins hagnýtu starfi og O. Ellingsen hefir 

gert.“161 Ellingsen gaf, að mati Alþýðublaðsins, þjóðinni eitthvað til baka, sem var höfuðdyggð 

á tímum bágra kjara og atvinnuleysis. Hann efldi hag landsmanna í stað þess að draga úr 

honum, annað en erlendu „vinnuþjófarnir“ sem blaðið hallmælti. Útlendingar sem vildu fá 

greiðan aðgang að landinu áttu því að vera duglegir, löghlýðnir og viljugir til að samlagast 

íslensku þjóðerni. Menn sem voru af svokölluðum „frændþjóðum“, eins og Ellingsen, áttu í 

mun minni vanda með að samlagast þjóðinni og voru þ.a.l. betur liðnir í augum almennings þar 

sem að þeir færðu ekki til landsins framandi siði og blóð. Athafnarmenn eins og Ellingsen voru 

einnig ákjósanlegri en almennt verkafólk vegna þess að þeir veittu ekki íslenskum 

verkamönnum samkeppni um störf, heldur sköpuðu hér frekari atvinnu með verslunarstarfsemi 

sinni. 

Þessa viðleitni til að veita mætum einstaklingum aðgang að þjóðinni má greina í 

ríkisborgaralögum sem komu frá Alþingi á tímabilinu, en á sama tíma og innflutningur erlendra 

manna dróst saman, jókst lögveiting ríkisborgaréttar úr 2,7 einstaklingum að meðaltali á ári á 

þriðja áratugnum, og upp í 7,4 einstaklinga á ári á fjórða áratugnum.162 Nær allir þeir sem 

Alþingismenn veittu ríkisborgararétt höfðu einhverja sérþekkingu eða -menntun og á meðal 

viðtakenda voru t.a.m. frumkvöðlar á borð við Johan Rönning sem stofnaði síðar samnefnt 

rafvirkjafyrirtæki og bætti þannig hag landsmanna. Líkt og á þriðja áratugnum var þessi hópur 

 
160 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, „Iceland, the Jews, and anti-semitism.“  
161 „O. Ellingsen kaupmaður,“ 22. mars 1933, 2–3. 
162 Alþingistíðindi 1921-1940. 
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mjög einsleitur, rúmlega 3
4⁄   hans var frá hinum Norðurlöndunum þremur og af öllum hópnum 

voru einungis tveir einstaklingar ekki af germönskum ættum. 

Í stuttu máli virtust menntaðir menn af norrænu eða germönsku ætterni vera þeir 

innflytjendur sem þjóðin sóttist mest eftir. 
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Niðurstöður 

Viðhorf Íslendinga til innflytjenda tók miklum breytingum á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. 

Sú rannsókn sem hér hefur verið framkvæmd á dagblaðaskirfum sýnir að á þeim árum og 

áratugum sem þjóðin færðist til frekari sjálfsstjórnar myndaðist hér á landi töluverð andúð í 

garð aðflutnings erlendra manna til landsins. Það má skipta þessari andúð í tvo flokka: annars 

vegar ótta við erlent verkafólk, að það myndi hafa atvinnu af Íslendingum, og hins vegar ótta 

við „framandi“ útlendinga, þ.e. útlendinga sem landsmenn töldu vera framandi að siðum og 

skyldleika við sig. Vanvild landsmanna óx ekki í tómarúmi, hún var mótuð af ytri þáttum, 

einkum efnahagslegum kjörum í landinu og var hún því viðbragðssinnuð í eðli sínu. 

Landsmenn voru mjög meðvitaðir um hlutfallslega veika stöðu sína í samanburði við aðrar 

þjóðir og efldi sú vitneskja vilja þeirra til að setja útlendingum takmörk. Þessa viðleitni mátti 

þegar greina um aldamótin 1900 þegar umræða um áhrif útlendinga í landinu komst fyrst á 

dagskrá, en þá náði innlend stjórn ekki almennilegu taumhaldi á áhrif útlendinga vegna þess 

hve takmörkuð áhrif hennar voru. Eftir að Íslendingar hlutu fullveldi varð hlutverk 

ríkisstjórnarinnar veigameira og bjuggust landsmenn við því að hún myndi tryggja kjör þeirra 

og stuðla að aukinni velmegun í landinu. Þessi krafa birtist m.a. í aukinni gagnrýni á 

athafnafrelsi útlendinga, og þá sérstaklega erlendra verkamanna. Af umfjöllun blaðanna að 

dæma töldu landsmenn mikla þörf vera á að skerða atvinnuþátttöku þeirra, en blöðin, sum í 

hlutverki sem málgagn stjórnmálaafla, settu þrýsting á ráðamenn í því skyni. Viðbrögð 

stjórnvalda eftir fullveldi voru að skilgreina og efla stöðu íslenskra ríkisborgara, en skerða 

athafnafrelsi útlendinga í landinu; risu múrar þjóðernis í kringum landið. 

Með athugun á þjóðernisumræðu á þriðja áratugnum verður ljóst að sess þjóðernis í 

hugarheimi Íslendinga jókst eftir fullveldi. Samhliða aukinni umræðu um ókosti útlendinga óx 

umfjöllun um ágæti íslensks þjóðernis. Fjöldi greina í tímaritum og dagblöðum sem upphófu 

verndun íslenska þjóðernisins eru til marks um vaxandi þjóðernishyggju landsmanna á þriðja 

áratugnum. Íslendingar sig í auknum mæli upp á móti samruna við erlendrar þjóðir, sérstaklega 

þær sem taldar voru „framandi“ og varð orðræða yfirburða þjóðarinnar algengari, þó svo að 

það væri ekki að finna ýkja marga framandi útlendinga á landinu. 

Rannsókn á dagblaðaskrifum þriðja og fjórðu áratuganna leiðir einnig í ljós að áhrif 

lífskjara á viðhorf til útlendinga voru töluverð. Á meðan efnhagsástandið var nokkuð stöðugt 

á þriðja áratugnum var umfjöllun um útlendinga tiltölulega töm og einungis bar mikið á 

gagnrýni vinstri-sinnaðra blaða, en eftir að efnahagsástand versnaði í upphafi fjórða áratugarins 

jókst neikvæð umfjöllun í garð útlendinga til muna og blöð á hægri-væng stjórnmálanna lögðu 
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rödd sína einnig við útlendingaganrýnina. Ekki leið á löngu þar til greina mátti 

viðhorfsbreytingu í átt til öfgahyggju í dagblaðaumfjöllun um útlendinga. Orðræða um kosti 

hreins þjóðernis varð áberandi, sérstaklega í þeim blöðum sem hölluðust til hægri, og þ.a.l. 

jókst andóf gegn „framandi“ útlendingum. Þegar Framsókn og Alþýðuflokkurinn tóku við 

stjórn landsins árið 1934 sameinuðust fulltrúar þjóðlegrar hugmyndafræði og 

verkamannastefnu og úr urðu frekari hömlur gegn innflytjendum og réttindum útlendinga í 

landinu. Þessi ríkisstjórn vann markvisst að því að blóðblöndun við „óskyldar“ þjóðir ætti sér 

ekki stað og hindraði í þeim tilgangi landgöngu flóttamanna af gyðingaættum sem og viðveru 

blökkumanna í setuliði Bandaríkjahers. Viðhorf Hermanns Jónassonar, forsætis- og 

dómsmálaráðherra, um að Ísland væri „hrein norræn þjóð“ mótaði stefnu ríkisstjórnarinnar og 

sýnir áhrif þjóðernishyggju á hana. 

Rannsókn á löggjöf og umræðum alþingismanna um útlendinga sýnir að þeir voru ekki 

ósnortnir af tíðarandanum. Þegar skoðað er hvaða einstaklingar fengu ríkisborgararétt á þriðja 

og fjórða áratugnum kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra var frá svokölluðum 

„frændþjóðum“. Slíkar þjóðir nutu yfirburða í ljósi þess að meðal löggjafanna fyrirfannst 

viðleitni til þess að útlendingar væru „íslenskaðir“ áður en þeim var veittur ríkisborgararéttur. 

Mikil einsleitni einkenndi því innflytjendahóp Íslands á þessum tíma en lega landsins spilaði 

einnig stóran þátt. 
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