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Útdráttur 

Hnefaleikar hafa verið stundaðir á Íslandi með hléum frá árinu 1916. Í byrjun og fram á 

miðja 20. öld voru hnefaleikar mest stundaðir hjá íþróttafélögunum ÍR, KR og Ármanni 

en árið 1956 var íþróttin bönnuð með lögum. Árið 2002 setti Alþingi lög sem leyfðu 

áhugamannahnefaleika á Íslandi eftir miklar umræður bæði á Alþingi og einnig í 

þjóðfélaginu. Skoðanir voru mjög skiptar um gildi þessarar íþróttar og alþingismenn 

tókust hart á um hvort leyfa ætti íþróttina eða hvort bannið ætti að gilda áfram. 

Fylgismenn íþróttarinnar bentu á að ólympískir hnefaleikar væru ekki hættulegri íþrótt en 

aðrar íþróttir en þeir sem voru á móti því að leyfa ólympíska hnefaleika  hér á landi  voru 

alls ekki sammála því og vildu meina að íþróttin  væri bæði skaðleg og hættuleg. 

Tilgangur verkefnisins var að fræðast um sögu hnefaleika á Íslandi og kynna 

okkur umræður um þá hér á landi. Í ljós kom að hnefaleikar hafa allt frá byrjun verið afar 

umdeild íþrótt á Íslandi, mörgum finnst hún bæði ruddaleg og hættuleg á meðan aðrir 

telja hana góða og áhugaverða. Í þessu samhengi er mikilvægt að fólk rugli ekki saman 

áhugamannahnefaleikum og atvinnumannahnefaleikum en mikill munur er þar á milli.  
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Abstract 

Boxing has been practiced sporadically in Iceland since 1916. In the beginning of the 

20th century and until the middle of the century, boxing was practiced primarily at KR, 

ÍR and Ármann sport clubs, but in 1956 the sport was banned. In 2002 Alþingi, the 

Icelandic parliament, set a law which permitted amateur boxing in Iceland after extensive 

discussion both at Alþingi and in society. The value of this sport was much debated and 

members of the parliament engaged in heated arguments on whether the sport should be 

permitted or the ban should be extended. The sport´s followers pointed out that Olympic 

boxing was not in any way more dangerous than other sports. Those against the 

permission of Olympic boxing in Iceland did not agree and proclaimed that the sport was 

indeed both harmful and dangerous.  

 The point of this project is to learn about the history of boxing in Iceland and dive 

into the discussion that has taken place on this subject in Iceland. It is our conclusion that 

boxing has since the very beginning been a controversial sport in Iceland, and many view 

it as brutal and dangerous while others regard it as good and interesting. In this context it 

is important not to confuse amateur boxing with professional boxing, for there is a great 

difference between the two. 
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Inngangur 

Segja má að hnefaleikar hafi verið stundaðir frá örófi alda og hafa fundist fornleifar sem 

sýna að þeir hafi verið iðkaðir fyrir allt að 5000 árum. Fornleifar fundust m.a. í 

Egyptalandi þar sem sáust myndir af nöktum mönnum vera að kljást með hnefunum en 

bardagamennirnir voru hluti af hátíðahöldum faraóa. Forngrikkir iðkuðu hnefaleika og 

hófu að keppa í þeim á ólympíuleikunum árið 688 fyrir Krist en þá var barist með berum 

hnefum eða vafið utan um þá með nautshúð. Hnefaleikar hafa verið á ólympíuleikunum 

síðan þá en þó með allt öðruvísi sniði. Í þá daga var barist alveg þangað til annar var 

óvígur eða jafnvel báðir (Kristinn Reimarsson 2006: 2-3).  

Hnefaleikar eins og við þekkjum þá eru taldir eiga uppruna sinn á Englandi árið 

1681 og að íþróttin hafi svo borist þaðan um allan heim (Lýður Björnsson 1992: 155). 

Hingað til lands barst íþróttin ekki fyrr en í byrjun 20. aldar og hefur hún ávallt verið 

umdeild hér á landi. Hnefaleikar voru bannaðir með lögum frá Alþingi árið 1956, en árið 

2002 samþykkti Alþingi lög sem heimiluðu áhugamannahnefaleika (ólympíska 

hnefaleika).  

Í ljósi mikillar umfjöllunar um hnefaleika, t.d. í fjölmiðlum, og skiptra skoðana 

um þá í þjóðfélaginu, vaknaði áhugi okkar á því að kynna okkur þetta efni betur. Hver er 

saga hnefaleika á Íslandi og hvert hefur viðhorf til þeirra verið í gegnum tíðina hér á 

landi?  

Markmið okkar og tilgangur þessa verkefnis er að fræðast um hnefaleika á Íslandi 

og hvernig rekja má sögu þeirra hér á landi. Einnig finnst okkur áhugavert að vita hvernig 

umfjöllun um hnefaleika hefur verið á Íslandi í gegnum tíðina og hvað varð til þess að 

þeir voru bannaðir á sínum tíma en síðar leyfðir aftur. Við höfum víða leitað fanga og 

fundið heimildir í bókum og einnig hefur veraldarvefurinn reynst okkur vel, þar sem við 

höfum meðal annars fundið blaðagreinar, umræður og lög frá Alþingi. 

Leiðbeinandi okkar við vinnu þessa verkefnis var Guðmundur Sæmundsson og 

viljum við þakka honum fyrir gott og lærdómsríkt samstarf. 
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Upphaf hnefaleika á Íslandi 

Fyrsta tímabilið 

Forsprakki hnefaleika á Íslandi var Vilhelm Jakobsson en hann hafði lært hnefaleika í 

Danmörku í heimsstyrjöldinni fyrri og hóf að kenna ungum karlmönnum íþróttina árið 

1916 þegar hann kom til landsins. Meðal fyrstu nemenda hans var Eiríkur S. Bech sem 

átti síðar eftir að láta að sér kveða í framgöngu íþróttarinnar (Kristinn Reimarsson 2006: 

2-3; Lýður Björnsson 1992: 154; Örn Eiðsson 1989: 4). Veturinn eftir tók Eiríkur við 

kennslunni af Vilhelm og sá um æfingarnar. Flestir iðkendur voru iðnaðarmenn og meðal 

þeirra voru t.d. blikksmiður, trésmiður og rafvirki. Eiríkur fór síðan til Danmerkur en 

kom aftur til landsins árið 1919. Þá byrjaði hann að kenna hnefaleika á ný og voru 

iðkendur aðallega KR-ingar og skátar. Smám saman varð áhuginn minni og æfingarnar 

lögðust niður. Á þessum tíma var ekki keppt í hnefaleikum (Örn Eiðsson 1989: 4). 

 

Annað tímabilið 

Árið 1926 byrjaði annað tímabil í sögu íslenskra hnefaleika en þá hófust æfingar hjá KR 

og Ármanni. Færeyingurinn Peter Wigelund kenndi hjá Ármanni en Eiríkur S. Bech 

kenndi hjá KR. Þetta sama ár voru fyrstu opinberu hnefaleikasýningarnar haldnar en 

fyrsta hnefaleikamótið var haldið 22. apríl árið 1928. Það var haldið í Gamla bíói og þar 

var keppt í þremur þyngdarflokkum. Fyrir þetta mót var tilkynnt í aprílhefti 

Íþróttablaðsins að mótið yrði haldið sunnudaginn 1. apríl en þar var reyndar um aprílgabb 

að ræða. „(Það á svo vel við að berjast á pálmasunnudag). Er þetta fyrsta fullkomna 

tilraunin til að koma þessari ljótu íþrótt inn hér eins og í öðrum löndum“ (Sigurður Á. 

Friðþjófsson 1994: 110-111). Þetta mót vakti mikla athygli og var mæting mjög góð. 

Mótið fékk hins vegar misgóða dóma og í sumum fjölmiðlum kom fram að þetta líktist 

meira slagsmálum en íþrótt. Það var kannski ekki svo skrýtið þar sem þetta var fyrsta 

mótið sem haldið var hér á landi og voru hnefaleikamennirnir óreyndir og fólk óvant 

svona íþróttaviðburðum. Eftirfarandi var m.a. skrifað í Morgunblaðið þann 24. apríl sama 

ár: 
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Ef íþróttamenn okkar telja sjer nauðsynlegt að læra og iðka hnefaleika, þá 

bannar þeim það auðvitað enginn. En þá eiga þeir að æfa hana í kyrrþey, 

og gera ekki sjálfum sjer þá hneisu, að gerast atneyti fyrir augum fjölda 

fólks, enda þótt til fjár sé að vinna... Er ekki hót gefandi á milli slagsmála 

á götu og slagsmálanna í Gamla Bíó, nema hvað þeir, sem lenda í 

götuslagsmálunum hafa oftast þá afsökun, að þeir eru ölvaðir og vita lítt 

hvað þeir eru að gera (Morgunblaðið 1928: 2). 

 

Íþróttaviðburðurinn fékk einnig jákvæða gagnrýni. Til dæmis skrifaði Kjartan 

Þorvarðarson grein í Íþróttablaðið þar sem hann fór góðum orðum um viðburðinn en 

hann hafði m.a. kynnt sér hnefaleika erlendis og var mikill áhugamaður um íþróttina. 

Hann var einnig einn mesti stuðningsmaður hnefaleika á Íslandi og var mikill talsmaður 

þess að ÍSÍ (Íþróttasamband Íslands) innleiddi þá, auk þess sem hann þýddi reglurnar 

fyrir íþróttina sem samtökin gáfu út (Lýður Björnsson 1992: 156; Örn Eiðsson 1989: 4). 

Einnig skrifaði Jóhannes Jósefsson um þetta hitamál í Vísi þann 27. mars, þar sem hann 

mælir með hnefaleikum. Þar segir: 

 

Þegar alt er tekið til greina, tel ég vafalaust, að þrekerja (amatour) 

hnefaleika verði að álíta sem góða og nytsama íþrótt, bæði sem æfingar 

og leika, er hafi mikið íþróttalegt gildi, og þar að auki geti verið góð 

skemmtun, bæði þeim sem iðka þá og hinum, er á horfa (Sigurður Á. 

Friðþjófsson 1994: 112). 

 

Hnefaleikar lögðust í dvala á árunum 1930-1931 vegna þess að Peter Wigelund sem var 

einna atkvæðamestur í íþróttinni á þessum tíma fór af landi brott. Einnig vantaði húsnæði 

fyrir æfingar (Lýður Björnsson 1992: 156; Örn Eiðsson 1989: 4).  

 

Þriðja tímabilið 

Árið 1934 komu svo út hnefaleikareglur ÍSÍ en það ár byrjuðu aftur æfingar í 

hnefaleikum hjá Ármanni og í þetta skipti fóru þær fram í íþróttasal Menntaskólans í 

Reykjavík (Lýður Björnsson,1992). Þjálfarar að þessu sinni voru þeir Guðjón Mýrdal, 

Sveinn G. Sveinsson og norskur klæðskeri hjá Álafossi. Á þessum tíma byrjuðu margir 
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nýir efnilegir menn að æfa í bland við þá gömlu sem hófu að æfa á ný. 

Hnefaleikasýningar hófust aftur árið 1935-1936 og voru þær m.a. haldnar í Iðnó, á 

Akranesi, Selfossi og í Keflavík. Á þessum tíma voru hnefaleikar í miklum metum 

hérlendis og til gamans má geta að yfirvöld settu æfingatæki til iðkunar á íþróttinni í 

sama tollflokk og námsbækur (Lýður Björnsson 1992: 156-157).  

Árið 1936 stofnaði Þorsteinn Gíslason, betur þekktur undir nafninu „Steini box“, 

sinn eigin hnefaleikaskóla í Reykjavík en hann hafði lært íþróttina í Kaupmannahöfn. 

Hann átti eftir að láta mikið að sér kveða í íþróttinni og fékk þessi skóli aðstöðu til æfinga 

í kjallaranum á Gamla Garði (Sigurður Á. Friðþjófsson 1994: 112).  Í viðtali við Nýja 

dagblaðið í janúar 1936 segir hann m.a. að aðsóknin í skólann sé nokkuð góð, hann sé 

með allt að 200 nemendur og með nokkuð góða aðstöðu og góðan útbúnað til þess að ná 

sem bestum árangri (Sjá fylgiskjal 1). Síðan er hann spurður hvers vegna það sé svona 

mikil andúð á íþróttinni. Því svarar hann á þennan hátt: 

 

Vegna þess að menn hafa ekki kynnt hinu raunverulega gildi 

íþróttarinnar, en aðeins starað á fáein dæmi um þann hrikaleik, sem hún 

getur haft í för með sér. Auk þess telja sumir hana beinan arftaka 

venjulegra handalögmála illa siðaðra manna. Og svo þegar farið er að 

spyrja þetta fólk, kemur í ljós, að það hefir raunverulega ekki séð 

hnefaleika. Þetta þarf að breytast, þannig, að menn kynnist íþróttinni og 

þá læra menn að meta gildi hennar og tileinka sér hana. Og skóli minn er 

stofnaður í þeirri von, að einhverju megi áorka í þessum efni (Nýja 

dagblaðið 1936: 2; Fylgiskjal 1). 

 

Blaðamaður Alþýðublaðsins skrifaði um skólann en honum var boðið á æfingu og hann 

lýsti svona því sem fyrir augu bar: „Var þar fjöldi af ungum knálegum mönnum sem 

æfðu sig af miklum krafti. Flestir voru þeir naktir að ofan að mitti, sumir berfættir, aðrir 

með létta leikfimiskó á fótunum, sumir berhentir, en aðrir með volduga hnefaleikahanzka 

á höndunum. Flestir piltanna léku sér að því að berja í sífellu knetti” (Alþýðublaðið 1935: 

2). 

Fyrsta Íslandsmótið í íþróttinni var haldið sumarið 1936 á Melavellinum í 

Reykjavík og kepptu þar 12 keppendur í 5 þyngdarflokkum. Þar var gerður upphækkaður 

pallur og hnefaleikahringur. Þessi pallur var ekki nógu vel gerður og einn hnefaleikarinn 
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hrasaði á ójöfnu og hlaut svo mikið högg að hann var dæmdur úr leik. Þrátt fyrir þetta  

fannst mönnum mótið lofa góðu um framtíð hnefaleika á Íslandi, áhuginn virtist vera til 

staðar og það varð góður hagnaður af mótinu (Lýður Björnsson 1992: 157). Haustið og 

veturinn eftir mótið æfðu Ármenningar af miklum krafti. Haldnar voru sýningar og menn 

bjuggu sig undir fyrirhugað Íslandsmót. Á þessum tíma voru æfingarnar iðkaðar í 

íþróttasal Menntaskólans í Reykjavík og voru þær vel sóttar og framfarir góðar. Á sama 

tíma höfðu KR-ingar og Hnefaleikaskóli Þorsteins Gíslasonar haldið sín eigin mót í Iðnó 

og voru þau mót vel sótt. Þrátt fyrir þessa velgengni og framfarir voru engin Íslandsmót 

haldin á árunum 1937-1943, þar sem ekkert félag fékkst til að senda keppendur gegn 

Ármanni þrátt fyrir hvatningu frá formönnum félaganna (Lýður Björnsson 1992: 157-

158, Örn Eiðsson 1989: 4).  

Árið 1943 voru hnefaleikar settir á starfsskrá ÍR-inga og ráðinn kennari sem var 

enginn annar en Þorsteinn Gíslason. Eins og áður sagði hafði hann stofnað sinn eigin 

hnefaleikaskóla og var talinn afbragðs kennari og mjög fær á sínu sviði. Þorsteinn átti 

stóran þátt í því að byrjað var að kenna hnefaleika hjá ÍR og var mikil aðsókn þennan 

fyrsta vetur. Æfingar voru fimm sinnum í viku í ÍR-húsinu og fóru þær aðallega fram í 

Bláa salnum. Það var talið betra og árangursríkara að hafa færri menn í einu á hverri 

æfingu því þá fékk hver og einn betri kennslu. Í hverjum tíma voru 6-8 manns í kennslu 

en vegna þess urðu menn að borga aukalega fyrir hvern tíma eða 200 krónur á mann yfir 

veturinn. Þorsteinn segir að margir í setuliðinu hafi komið á æfingar og þeir haldið mót 

með þeim. Það hafi þótt mikið „sport“ að boxa við þá og einnig hafi herinn æft með 

þeim, bæði sá ameríski og sá breski. Hnefaleikastarfið hjá ÍR byrjaði mjög vel og eftir 

skamman tíma var haldið innanfélagsmót í húsi Jóns Þorsteinssonar þann 26. mars 1944. 

Mótið var vel sótt en þar seldust 279 aðgöngumiðar, þar af 132 í forsölu og var 

hagnaðurinn góður (Ágúst Ásgeirsson 2007: 547-549). 

Þann 3. maí sama ár var haldið þriðja Íslandsmótið í hnefaleikum og stóðu ÍR og 

Ármann að því móti. Það var haldið í íþróttahúsinu við Hálogaland og var þetta fyrsta 

mótið þar sem keppt var við fullkomnar aðstæður. Þetta mót var mjög vel sótt og jafnvel 

einum of vel en það mættu 1600 manns sem troðfylltu húsið. Það þótti fullmikið og voru 

mikil þrengsli í húsinu og hitinn óbærilegur. Miðar á mótið seldust á örskömmum tíma og 
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strætisvagnar þurftu að fara margar aukaferðir til þess að koma fólki til og frá mótsstað. 

Blöðin fjölluðu um mótið á jákvæðan hátt og sögðu það hafa farið vel fram 

(Ágúst Ásgeirsson 2007: 550; Lýður Björnsson 1992: 166-167).  

Á árunum 1944-1945 var áhuginn mjög mikill og reglubundnar æfingar voru 

byrjaðar hjá KR sem Þorsteinn sá líka um samhliða eigin hnefaleikaskóla. Veturinn 1945 

var fyrsta opinbera hnefaleikamótið þar sem Íslendingar og erlendir keppendur kepptu 

hvor á móti öðrum. Besta viðureignin var talin vera bardaginn á milli liðþjálfans William 

Collins frá London og Halldórs Bjarnasonar en Halldór vann bardagann með rothöggi 

eftir að Collins hafði þótt betri. Þetta mót var vel sótt og varð mikill hagnaður, þar sem 

rúmlega 10.000 krónur söfnuðust inn (Ágúst Ásgeirsson 2007: 551). 

Fjórða íslandsmótið í hnefaleikum fór síðan fram 1. júní 1945 en þar kepptu 

hnefaleikarar frá tveimur íslenskum félögum, KR og ÍR, auk þess sem keppendur komu 

frá setuliðinu (hernum) (Ágúst Ásgeirsson 2007: 552).  

Hjá ÍR var áhuginn á hnefaleikum mismikill eftir tímabilum, stundum var hann 

mikill en þess á milli kom deyfð yfir starfið. Um haustið 1945 tóku nýir kennarar við 

kennslunni, þeir Grétar Árnason og Sigurður Sigurðsson. Grétar keppti sjálfur á þessum 

tíma en hann sagði að það hefði verið mikil þátttaka á æfingum í ÍR-húsinu og íþróttin 

hafi notið mikilla vinsælda og þótt góð líkamsrækt. Margir hefðu hins vegar aldrei farið í 

hringinn, sennilega vegna þess að þeir þorðu það ekki (Ágúst Ásgeirsson 2007: 552). 

 Eftir stríð virðist sem áhuginn á íþróttinni hafi dvínað og nánast fjarað út. Grétar 

var t.d. eini hnefaleikarinn frá ÍR sem eitthvað lét að sér kveða. Samt sem áður héldu ÍR 

og Ármann saman mót árið 1946 þar sem 14 manns kepptu. Eftir þetta fór lítið fyrir 

iðkun hnefaleika hjá ÍR og má segja að lítið hafi gerst í íþróttinni og var aðalástæðan ef 

til vill sú að það var aðeins eitt félag áberandi í íþróttinni. Ármenningar áttu til að mynda 

alla 16 keppendurna á Íslandsmótinu árið 1947 (Ágúst Ásgeirsson 2007:151-157). 
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Bannið  

Um 1950 hófst mikill áróður gegn hnefaleikum þar sem margir töldu að alvarlegt ofbeldi 

hefði aukist í kjölfar kennslu í hnefaleikum vegna þátttöku hnefaleikamanna í 

slagsmálum á götum úti. Einnig tóku að birtast niðurstöður úr erlendum rannsóknum um 

skaðsemi hnefaleika svo sem heilaskemmdir eftir höfuðhögg. Læknar gerðu sig gildandi í 

þessari umræðu og voru það tveir læknar, Kjartan J. Jóhannsson og Helgi Jónasson, sem 

lögðu fyrstir fram frumvarp á Alþingi um bann við hnefaleikum (Illugi Jökulsson 2003: 

71). Það voru svo alþingismennirnir Kjartan J. Jóhannsson og Gísli Guðmundsson sem 

fluttu frumvarp á Alþingi um að setja lög sem bönnuðu hnefaleika á Íslandi haustið 1956 

og var það samþykkt 19. desember sama ár. Greinargerðin með frumvarpinu hljóðaði 

svo: 

 

Hnefaleikar er einhver sá ógeðfelldasti leikur, sem hér þekkist. Ef íþrótt er 

skýrgreind sem holl hreyfing, vel fallin til þess að gera menn hrausta á sál 

og líkama, þá er öfugmæli að kalla hnefaleika íþrótt. Sem betur fer hafa 

hnefaleikar aldrei verið vinsælir hér. Ekki er kunnugt að neinn hafi látið 

lífið hér við opinbera hnefaleikakeppni. Slíkt er þó algengt erlendis. Hitt er 

þó enn algengara þar, að hnefaleikar verði það sem kalla mætti 

„höggdrukknir“, þ.e. fá meiri eða minni heilaskemmdir, sem valda því, að 

þeir haga sér eins og þeir væru lítils háttar ölvaðir. Stórslys eða dauðsföll 

hafa hlotizt hér á landi af áverkum af hendi manna, er vanizt höfðu 

hnefaleikum. Full ástæða er að stemma á að ósi í þessu efni og banna 

keppni og kennslu í hnefaleik. Bann við hnefaleikum er í rauninni ekki 

nema skyld og sjálfsögð tilraun til slysavarna (Sigurður Á. Friðþjófsson 

1994: 324-325). 

 

Kjartan hafði flutt samskonar frumvarp árið áður ásamt Helga Jónassyni en ekki 

fengið samþykkt þá. Öll keppni og sýning á hnefaleikum var bönnuð samkvæmt lögum 

og einnig var bannað að þjálfa og kenna hnefaleika. Auk þess var sala og notkun 

hnefaleikahanska og annarra tækja til þjálfunar hnefaleika bönnuð. Strangt eftirlit var 

með því að bannið væri virt og að hnefaleikar væru ekki stundaðir í felum. Lögregla gerði 

öll áhöld til hnefaleika upptæk ásamt hönskum og púðum og lá við fjársekt fyrir að eiga 
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eða vera með boxhanska í fórum sínum (Ágúst Ásgeirsson 2007: 157; Sigurður Á. 

Friðþjófsson 1994: 325). 

 

Hnefaleikar í banninu  

Þrátt fyrir bann á hnefaleikum æfðu menn samt sem áður íþróttina. Einn þeirra var t.d. 

Bubbi Morthens sem hefur verið mikill áhuga- og stuðningsmaður hnefaleika frá unga 

aldri en hann æfði sjálfur í Danmörku þegar hann var 15 ára árið 1971. Hann átti síðar 

eftir að koma mikið við sögu í baráttunni við að lögleiða ólympíska hnefaleika hér á landi 

(Bárður Örn Bárðarson e.d.; Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens 1990: 93). Þann 

16. október 1998 sýndi Stöð 2 t.d. frá ólympískum hnefaleikum þar sem Fjölnir 

Þorgeirsson og Sigurjón Gunnsteinsson börðust og Bubbi Morthens lýsti því sem fyrir 

augu bar. Þetta athæfi var kært af lögreglustjóraembættinu, því þeir sem þar störfuðu 

töldu að þarna væri um að ræða hnefaleikakeppni. Þeir sem voru ákærðir voru ekki á 

þeim buxunum og sögðu að þarna væri um sýningu að ræða á ólympískum hnefaleikum 

og þeir héldu því fram að það væri allt önnur íþrótt en atvinnuhnefaleikar. Með þessu 

voru þeir að vekja athygli á íþróttinni og sagði Bubbi fyrir rétti að þarna væri um að ræða 

allt aðra íþrótt en hefði verið bönnuð árið 1956. Ellert B. Schram forseti ÍSÍ á þessum 

tíma var einnig kallaður sem vitni fyrir dóm en hann sagði að ÍSÍ gæti ekki tekið 

hnefaleika inn í sambandið í óþökk við lög. Hann sagði samt að afstaða ÍSÍ væri sú að 

öllum væri frjálst að stunda þær íþróttagreinar sem þeir vildu og tækju eigin áhættu í því 

sambandi og hans persónulega afstaða væri sú að það væri brot á mannréttindum að 

banna ólympíska hnefaleika á Íslandi (Róbert Róbertsson 1998: 2). 

Árið 2001 fóru 12 strákar til Minnesota að keppa í hnefaleikum. Til að undirbúa 

þessa stráka komu til landsins bandarískir þjálfarar (Birgir Örn Steinarsson, 2001). Einn 

af þeim sem fór til Minnesota var Þórður ,,Doddi“ Sævarsson sem var m.a. tvisvar kosinn 

hnefaleikamaður ársins, árið 2002 og 2003. Dvaldi hann einnig í Bandaríkjunum við 

æfingar og keppni (2001) undir handleiðslu þekkts þjálfara. Þess má einnig geta að Doddi 

þjálfar nú í vetur (2009-2010) hnefaleika á Laugarvatni. Doddi byrjaði að æfa hnefaleika 

árið 2000 því hann langaði að prófa eitthvað nýtt og spennandi og sagðist hann hafa verið 
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kominn með upp í kok af boltaíþróttum og líkamsræktarstöðvum. Hann segir að það hafi 

verið allt öðruvísi að æfa í banninu. Þá hafi bara verið æft til þess að æfa en ekki að neinu 

að stefna eins og að taka þátt í mótum. Markmiðið hafi verið að vera bestur í klúbbnum. 

Það var fjöldi manna sem æfði en þetta var allt mjög óformlegt. Ekki var farið leynt með 

að verið var að æfa hnefaleika, sérstaklega eftir að byrjað var að berjast fyrir því að þeir 

yrðu leyfðir á ný hér á landi. Doddi fór til Bandaríkjanna ásamt fleirum í keppnisferð þar 

sem keppt var við bandarískt lið. Þetta hafi m.a. verið gert til að vekja athygli á íþróttinni. 

Hann segir að þetta hafi verið afskaplega gaman á þessum tíma og að Skjár 1 hafi gert 

heimildarþætti um þetta ferðalag þeirra. 

Doddi segist hafa orðið var við miklar ranghugmyndir varðandi hnefaleika hjá 

mörgum og að málflutningur  hafi oft miðast meira við atvinnuhnefaleika. Margir sem 

tjáðu sig um þessi mál, til dæmis á Alþingi, hafi ekki haft hugmynd um út á hvað 

áhugamannahnefaleikar gengu. Það sé heilmikill munur á reglum, útbúnaði og dómgæslu 

í áhugamannahnefaleikum og atvinnumannahnefaleikum og álítur hann að sumir hafi haft 

hugmyndir sínar úr Rocky-myndunum (Þórður Sævarsson 2010, sjá fylgiskjal 2).  

 

Umdeild íþrótt 

Eins og áður hefur komið fram hafa hnefaleikar alltaf verið umdeildir á Íslandi og t.d. 

gerðist það á héraðsþingi Ungmennasambands Dalamanna árið 1928 að fundarmenn á 

þeim fundi voru allir sammála því að fordæma hnefaleika eins og þessi samþykkt ber 

með sér: „Héraðsþing U.M.S.D skorar á U.M.F.Í. að taka ekki hnefaleika á leikskrá sína, 

og telur þá vera ungmennafélögunum allsendis ósæmandi“ (Ingimar Jónsson 1983: 98). 

Í blöðum hér á landi hafa oft verið skrifaðar greinar þar sem fjallað er um þessa 

umdeildu íþrótt, bæði á neikvæðan og jákvæðan hátt. Í Tímanum árið 1952 var skrifuð 

grein um hnefaleika og að mati blaðsins átti þessi íþrótt ekki upp á pallborðið hjá 

almenningi. Þar er sagt að almenn skoðun á íþróttinni sé sú að hún sé viðbjóðsleg og 

sérstaklega til þess gerð að æsa upp illar hvatir unglinga og vanþroska manna. Iðkun á 

íþróttinni geti beinlínis verið þjóðhættulegt fyrirbæri. Að hnefaleikar séu hrottalegir og 

ljótir og ekki uppbyggilegir á neinn hátt. Þá ætti einna helst að kenna útvöldum hópum 
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eins og lögreglunni og ekki nota hnefaleika til sýningarhalds fyrir almenning (Tíminn 

1952: 2). 

Árið 1963 birti Mánudagsblaðið grein um hnefaleika og skrifaði höfundurinn 

undir nafninu Gladiator. Sú grein var augljóslega skrifuð til varnar hnefaleikum og þar 

hneykslaðist höfundur á því að þessi göfuga íþrótt væri bönnuð hér á landi. Hann spurði 

sig hvort Íslendingar væru svona miklu gáfaðri en aðrar þjóðir eða hvort þeir væru bara 

hugdeigari. Þetta kvaðst hann segja því að Ísland væri eina þjóðin í heiminum sem 

bannaði hnefaleika á þessum tíma. Auk þess spurði hann sig hvort hægt væri að banna 

mönnum einhvern hlut af því að hann væri hættulegur, hvort það þyrfti þá ekki að banna 

allt sem væri hættulegt, eins og kappakstur, áfengisneyslu og reykingar (Gladiator 1963: 

3). 

Mikið hefur verið fjallað um hnefaleika í DV og árið 1993 gerði blaðið m.a. 

skoðanakönnun þar sem kannað var viðhorf almennings til hnefaleika. Úrtakið var 600 

manns, jafnt kynjahlutfall og jöfn skipti milli höfuðborgarsvæðisins og 

landsbyggðarinnar. Spurningin var hvort leyfa ætti hnefaleika að nýju á Íslandi. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 28% voru fylgjandi hnefaleikum, 12% voru 

óákveðnir, 2% vildu ekki svara og 58% voru andvígir hnefaleikum (DV 1993: 4). 

Þrátt fyrir að fámennt úrtak geri niðurstöður könnunarinnar ekki fyllilega 

marktækar er  afgerandi munur á fjölda þeirra sem eru fylgjandi hnefaleikum og þeirra 

sem eru andvígir þeim. Því má draga þá ályktun að töluverður meirihluti landsmanna hafi 

verið á móti hnefaleikum á þeim tíma sem könnunin var gerð. 

Þann 10. maí árið 2001 sendi hnefaleikaþjálfarinn Guðjón Vilhelm inn grein í 

Morgunblaðið þar sem hann nefnir nokkrar staðreyndir um hnefaleika sem hann telur 

vera mjög áhugaverðar. Hann bendir á að ólympískir hnefaleikar séu í 71. sæti yfir tíðni 

meiðsla í íþróttum samkvæmt niðurstöðum ameríska íþrótta- og tómstundasambandsins. 

Hann segir einnig frá því að fyrir nokkrum árum hafi verið rætt um að banna ólympíska 

hnefaleika sem grein á ólympíuleikunum því töluverð umræða hafi farið fram um að 

miklar líkur væru á höfuðmeiðslum í íþróttinni. Vegna þessarar umræðu ákvað 

alþjóðaólympíunefndin að rannsaka málið. Fengu þeir í lið með sér sjúkrastofu í Boston 

sem talin er fremst á sviði rannsókna á höfuðmeiðslum í heiminum. Þessi rannsókn var 
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mjög ítarleg og þótti mjög vel unnin og skipulögð. Þarna voru rannsakaðir menn sem 

höfðu stundað áhugamannahnefaleika frá unga aldri fram á fullorðinsár. Niðurstöðurnar 

voru þær að engin merki fundust um höfuð- eða heilaáverka hjá þessum einstaklingum. 

Þessar niðurstöður urðu til þess að sannfæra alþjóðaólympíunefndina og allar þjóðir 

heims nema eina, Ísland. Guðjón telur að þar sem íþróttin sé í 71. sæti yfir tíðni meiðsla í 

íþróttum, þá sé þetta ein öruggasta íþróttagrein  heims (Guðjón Vilhelm 2001: 67).  

 

Nýtt upphaf  

Árið 2001 var flutt á Alþingi frumvarp um að leyfa ólympíska hnefaleika, en þar fór 

fremstur í flokki Gunnar Birgisson fyrrverandi bæjarstjóri í Kópavogi. Helstu rök með 

frumvarpinu voru þau að ólympískir hnefaleikar væru keppnisgrein á ólympíuleikunum 

og að það væri einstakt í heiminum að ólympíugrein væri bönnuð með sérstakri löggjöf. 

Gunnar lagði áherslu á það í framsöguræðu sinni að gerður yrði skýr greinarmunur á 

ólympískum hnefaleikum annars vegar og atvinnumannahnefaleikum hins vegar. Þar kom 

eftirfarandi fram: 

 

1. Í ólympískum hnefaleikum eru notaðar höfuðhlífar og þykkari hanskar og eru þeir 

sérhannaðir til að draga úr skaðsemi höggsins. 

2. Í ólympískum hnefaleikum eru þrjár þriggja mínútna lotur en í atvinnumanna-

hnefaleikum geta lotur orðið allt að tólf sinnum þrjár mínútur. 

3. Ólympískir hnefaleikar snúast fyrst og fremst um að skora stig. Engin aukastig eru 

gefin fyrir að slá andstæðinginn niður eða rota hann. Auk þess enda færri en 1% 

allra ólympískra hnefaleika með rothöggi og hugtakið „tæknilega sleginn út“ eða 

TKO er ekki til. Ólympískir hnefaleikar, júdó, karate, glíma og fleiri bardaga-

íþróttir eru fyrst og fremst hugsaðar sem sjálfsvarnaríþróttir. Ólympískir hnefa-

leikar byggjast ekki á því að sigra með því að meiða andstæðinginn eins og margir 

sem eru á móti íþróttinni halda fram, heldur byggist sigurinn á því að vinna inn 

stig og er vörnin ekki síður mikilvæg en sóknin. 
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4. Meiðsli í ólympískum hnefaleikum eru allt að fimmtíufalt sjaldgæfari en í 

atvinnumannahnefaleikum. 

5. Að meðaltali líða meira en hundrað keppnir á milli þess sem keppendur í 

ólympískum hnefaleikum vankast og ef svo gerist má hann ekki keppa næstu 3 

mánuði. Slíkar reglur eru ekki í atvinnumannahnefaleikum. 

6. Einstaklingur má ekki keppa í ólympískum hnefaleikum eftir 32 ára aldur.  

7. Skylda er að fara í læknisskoðun fyrir og eftir keppni. 

8. Skylda er að hafa sérstaka viðurkennda keppnisbók en það er mjög sjaldgæft í 

öðrum íþróttagreinum. 

9. Dómgæsla og reglur miða að því að vernda hnefaleikarann eins mikið og hægt er 

og ef annar keppandinn hefur yfirburði er leikurinn stöðvaður. Hart er tekið á 

ólöglegum höggum og ef keppendur verða uppvísir að slíku er þeim tafarlaust 

vísað úr keppni. 

10. Ólympískir hnefaleikar hafa verið keppnisgrein á ólympíuleikum síðan 1904. 

11. Ólympískir hnefaleikar eru sjálfsvarnaríþrótt líkt og glíma, karate og júdó. Sem 

dæmi má nefna að kennsla og iðkun jeetkunedo (kickbox) er leyfð. Þar er barist 

með hönskum eins og í hnefaleikum en í þeirri íþróttagrein má einnig sparka í 

andstæðinginn. Önnur  sjálfsvarnaríþrótt, taekwondo, er ólympísk íþrótt og mjög 

vinsæl keppnisgrein hér á landi. Þar er barist með hnefum og fótum og 

meiðslatíðni mun hærri en í ólympískum hnefaleikum. Kumite er bardagahluti 

karateíþróttarinnar, þar sem keppendur eru með hanska á höndum og notaðar eru 

hendur og fætur. Í því tilviki er meiningin að keppendur snertist lítillega en þó 

hefur það t.d. í för með sér nefbrot, kinnbeinsbrot og rifbeinsbrot svo að meiðsli í 

þessum íþróttagreinum eru býsna algeng.  

12. Atvinnumannahnefaleikar eru bannaðir í nokkrum löndum, m.a. Svíþjóð og 

Noregi, en ólympískir hnefaleikar eru hvergi í heiminum bannaðir nema á Íslandi. 

Allar ofangreindar íþróttagreinar eru hins vegar leyfðar. Þeir sem hafa talað mest 

á móti ólympískum hnefaleikum halda því fram að íþróttin sé hættuleg iðkendum, 

að meiðsli séu tíð og geti verið varanleg.  
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Í framhaldinu vísaði Gunnar í margskonar rannsóknir sem gerðar hafa verið í ýmsum 

löndum um hversu áhættusamt það er að stunda ólympíska hnefaleika. Niðurstöður sýndu 

að meiðsli voru það sjaldgæf að ekki þótti ástæða til að banna greinina. Gunnar benti því 

á að ólympískir hnefaleikar væru ekki mjög hættuleg íþrótt miðað við margar aðrar sem 

leyfðar væru á Íslandi og að einstaklingar ættu að geta valið um að stunda íþróttina eða 

ekki (Þingskjal 39 2001-2002: 1-3).   

Mikil umræða var um þetta á Alþingi þar sem margir þingmenn sögðu sínar 

skoðanir, bæði með og á móti hnefaleikum. Þuríður Backman benti t.d. á að þetta 

frumvarp til laga væri lagt fram í þriðja skiptið á kjörtímabilinu. Í fyrsta skiptið var það 

fellt og í annað skiptið fékk það enga afgreiðslu. Að hennar sögn tók hún til máls  

einungis vegna þess að hún vildi gera athugasemd við dagskrá þingsins. Að hennar mati 

áttu önnur mál að ganga fyrir og fannst henni þetta tiltekna mál í raun útrætt vegna góðrar 

umræðu og umsagna sem það hafði fengið. Sigríður Jóhannesdóttir mótmælti einnig 

frumvarpinu þar sem hún var sannfærð um að lögleiðing ólympískra hnefaleika myndi 

hvetja til aukins ofbeldis. Hún minnti þingmenn á að þegar hnefaleikar voru bannaðir 

1956 var ein af ástæðunum sú að hópur ungra manna í Reykjavík sem æfðu íþróttina var 

farinn að sitja fyrir mönnum sem komu út af skemmtistöðum borgarinnar til að lúskra á 

þeim. Að hennar mati væri þessi hætta ennþá fyrir hendi ef hnefaleikar yrðu leyfðir á ný. 

Sigríður var einnig á þeirri skoðun að þetta væri árásaríþrótt og sú ákvörðun að banna 

hnefaleika á sínum tíma hefði verið skref í rétta átt og að margar þjóðir öfunduðu Ísland 

vegna þess. Í andsvari Gunnars Birgissonar við ummælum Sigríðar kom m.a. fram að 

ólympískir hnefaleikar væru sjálfsvarnaríþrótt en ekki árásaríþrótt. Einnig skoraði hann á 

Sigríði að leggja fram sönnunargögn fyrir því að hnefaleikarar á sjötta áratugnum hafi 

setið fyrir mönnum á skemmtistöðum til að kýla þá kalda. Sigríður svaraði með því að 

benda á að til væru blaðagreinar um þetta gamla mál þótt langt væri liðið og að Gunnar 

gæti kynnt sér það betur. Einnig fór fyrir brjóstið á Sigríði að fyrir 17. júní þetta ár var 

borin í hús auglýsing um 17. júní hátíðarhöldin en eitt af því sem átti að vera til 

skemmtunar var barnabox. Fannst henni engan veginn til fyrirmyndar að slíkt færi fram í 

landinu. Fleiri þingmenn mótmæltu frumvarpinu og tók Katrín Fjeldsted undir með Þuríði 

Backman að búið væri að svara öllum rökum Gunnars fyrir því að leyfa ólympíska 
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hnefaleika og það í mjög ítarlegu máli. Einnig lýsti hún því yfir að þó skylt væri að 

hnefaleikarnir færu fram í viðurvist læknis væri það falskt öryggi, sérstaklega hvað 

áverka á heila varðar. Einnig tók Steingrímur J. Sigfússon til máls og að hans mati var 

þessi umræða algjör tímasóun. Bæði væri búið að leggja frumvarpið fram áður og það 

fellt með mikilli andstöðu. Sömuleiðis að önnur og mikilvægari mál ættu að hafa forgang, 

þar sem ákveðnir varaþingmenn væru að fara af þingi þennan umrædda dag. Steingrímur 

og Gunnar skiptust síðan á skoðunum sem einkenndust aðallega af hroka og leiðindum 

hvor út í annan og fóru út í umræður sem snertu þetta tiltekna mál lítið sem ekkert 

(Þingskjal 39 2001-2002: 1 - 14).  

Meirihluti menntamálanefndar var samþykkur frumvarpinu en sendi þó frá sér 

breytingartillögu þar sem m.a. var lagt til að í stað orðsins ólympískir hnefaleikar yrði 

notað orðið áhugamannahnefaleikar (Þingskjal 435 2001-2002: 1). Einnig kom 

nefndarálit frá minnihluta menntamálanefndar þar sem talin voru upp ýmis rök fyrir því 

að ekki ætti að leyfa áhugamannahnefaleika. Rökin sem vógu þyngst voru þau að 

hnefaleikar væru heilsuspillandi og þá sérstaklega vegna höfuðhögga og það væri þá 

enginn munur á þessum tveimur tegundum hnefaleika (áhugamanna- og atvinnuhnefa-

leikum). Skaðinn væri sá sami. Þarna var verið að tala um taugaskaða, augnskaða, 

blæðingar, heilaskaða og fl. Höfuðhlífar veittu falskt öryggi og að markmið íþróttarinnar 

væri að meiða andstæðinginn (Þingskjal 618 2001-2002: 1). 

 Fram komu breytingartillögur frá Katrínu Fjeldsted og Kolbrúnu Halldórsdóttur, 

en þær vildu að heimilt yrði að æfa hnefaleika en ekki keppa í þeim og óheimilt væri að 

kýla andstæðinginn í höfuðið (Þingskjal 772 2001-2002: 1). Það fór þó svo að þann 11. 

febrúar árið 2002 voru samþykkt lög á Alþingi um að leyfa áhugamannahnefaleika á 

Íslandi (ólympíska hnefaleika). Lögin eru svohljóðandi: 

 

1. gr. Heimil er keppni og sýning á áhugamannahnefaleikum. Enn fremur er 

heimilt að kenna áhugamannahnefaleika. 

 

2. gr. Heimil er sala og notkun hnefaleikahanska og annarra tækja sem ætluð 

eru til þjálfunar áhugamannahnefaleika. 
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3. gr. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands setur reglur um áhugamanna-

hnefaleika. Við samningu reglnanna skal leitast við að taka mið af ýtrustu 

öryggisreglum í nágrannalöndum. 

 

4. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi (Þingskjal 793 2002: 1). 

 

Um það að hafa loksins mátt stunda áhugamannahnefaleika (ólympíska hnefaleika) 

löglega segir Doddi að þá hafi iðkendum fjölgað. Það hafi gripið um sig hálfgert æði eins 

og oft gerist þegar nýjungar verða en svo eftir einhvern tíma grisjast hópurinn og þeir 

hörðustu halda áfram en hinar fara eitthvað annað. Strax þennan vetur var haldin stór 

sýning þar sem lið frá Bandaríkjunum tók þátt. Doddi segir að þetta hafi verið mikið 

„show“ og mjög skemmtilegt, bein útsending á Sýn og Bubbi og Ómar að lýsa. Það hafi 

mátt segja að umbúðirnar hafi verið miklu meiri en innihaldið einmitt á þessum tíma, þar 

sem flestir höfðu ekki keppt af neinu viti (Þórður Sævarsson 2010, sjá fylgiskjal 2).  

Þó áhugamannahnefaleikar væru leyfðir hér á landi árið 2002 varð það samt ekki 

til þess að umræðan um þá hætti. Hún fékk svo aukið vægi eftir hnefaleikamót sem haldið 

var í Vestmannaeyjum laugardaginn 29. nóvember árið 2003, aðeins 19 mánuðum eftir að 

hnefaleikar voru leyfðir. Þar þurfti ungur drengur að fara á spítala eftir að hafa slasast 

nokkuð alvarlega. Hann fékk þungt högg sem olli heilablæðingu og þetta atvik var eins 

og eldur í umræðunum um hnefaleika hér á landi. Forsvarsmenn ólympískra hnefaleika 

sögðu að þetta atvik hefði verið slys. Hinn þátttakandinn í bardaganum tók undir þá 

skýringu og sagði þetta um atvikið: “Þetta var bara slys sem geta alltaf átt sér stað. 

Ólympískir hnefaleikar eru íþrótt eins og hver önnur íþrótt” (Jón Trausti Reynisson 2003: 

6). Hann benti á að það hefði orðið slys í handboltaleik fyrir ekki svo löngu þar sem 

leikmaður fékk heilahristing. Hann segir líka að hann hafi enga trú á að svona nokkuð 

gerist aftur.  

Hjalti Már Björnsson læknir var alls ekki sammála þessum fullyrðingum að um 

slys hefði verið að ræða og var mjög ósáttur við að þetta atvik skyldi vera kallað slys í 

fjölmiðlum. Hann segir að markmið hnefaleika sé að lemja í höfuð og þess vegna geti 

svona atvik ekki kallast slys. Hann viti það að ásetningur þeirra sem eru að keppa sé ekki 

að veita andstæðingnum heilablæðingu en mönnum verði að vera það ljóst að svoleiðis 

meiðsli geta fylgt í kjölfarið. Síðan segir hann að eina slysið í þessu máli hafi verið að 
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hnefaleikar skyldu leyfðir aftur (Fréttablaðið 2003: 8; Jón Trausti Reynisson 2003: 6; 

Reynir Traustason og Trausti Hafliðason 2003: 18). Undir þetta tekur Katrín Fjeldsted 

sem tjáir sig um atvikið í Læknablaðinu. Hún segir að allir höfuðáverkar komi læknum 

við og þeir ættu að reyna að gera allt til þess að koma í veg fyrir þá. Í mörgum íþróttum 

verða iðkendur fyrir höfuðáverkum en þá er það oftast kallað slys því það er sjaldan gert 

ráð fyrir því að högg í höfuðið séu hluti af leiknum. Í hnefaleikum gegni hins vegar öðru 

máli því þar er það hluti af leiknum að slá andstæðinginn í höfuðið. Hún er þó sammála 

því að margt væri betra í áhugamannahnefaleikum (ólympískum) en atvinnumannahnefa-

leikum eins og t.d. hlífðarbúnaður og færri lotur. Hún segir aftur á móti að 

höfuðhjálmurinn hlífi aðeins áverkum á ytra byrði höfuðsins en við högg á höfuðið 

hreyfist heilinn inni í höfuðkúpunni sem geti skaðað heilann varanlega. Í lok greinarinnar 

hvetur hún alla lækna til þess að taka ekki þátt í þessum leik sem hnefaleikar eru og 

skorar á ÍSÍ að það verði bannað að slá fyrir ofan viðbein í hnefaleikum. Hún segir þó að 

lokatakmarkið sé að hnefaleikar heyri sögunni til (Katrín Fjeldsted 2004: 13).  

Það má segja að  Bubbi Morthens og Ómar Ragnarsson taki annan pól í hæðina 

þegar þeir tjá sig um þetta atvik en þeir hafa verið miklir talsmenn áhugamannahnefaleika 

hér á landi. Ómar bendir t.d. á að höfuðmeiðsli hafi átt sér stað bæði í hestaíþróttum og á 

skíðum en það hafi varla þótt fréttnæmt. Einnig telur hann að banna eigi 

knattspyrnumönnum að skalla bolta vegna hættu á höfuðmeiðslum. Bubbi segir að 

slysahætta sé mjög lítil í áhugamannahnefaleikum og því til stuðnings bendir hann á stórt 

mót erlendis sem heitir Golden Globe en þar hafa ekki orðið slæm meiðsli í 47 þúsund 

bardögum sem þar hafa verið háðir (Jón Trausti Reynisson 2003: 6). 

Eftir að áhugamannahnefaleikar urðu löglegir hér á landi árið 2002 má segja að 

nýtt tímabil hafi byrjað í sögu hnefaleika á Íslandi. Nú eru hnefaleikar iðkaðir í sérstökum 

félögum en ekki hjá almennu íþróttafélögunum eins og áður var. Hér má nefna  

hnefaleikafélög eins og Hnefaleikafélag Reykjavíkur, Hnefaleikafélagið Æsi, 

Hnefaleikafélag Hafnafjarðar, Hnefaleikafélag Reykjaness og Hnefaleikadeild Laugdæla. 

Nú gilda auk þess sérreglur fyrir byrjendur í hnefaleikum en byrjendahnefaleikar eru 

mildari útgáfa af ólympískum hnefaleikum og eru fyrst og fremst hugsaðir fyrir börn og 

unglinga. Með byrjendahnefaleikum er reynt að koma í veg fyrir að viðureignir verði 
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harðar en keppnin er þó með svipuðu sniði. Byrjendahnefaleikar eru undanfari eða 

undirbúningur fyrir keppnishnefaleika. Lögð er mikil áhersla á rétta tækni og það strax 

frá byrjun. Til að það gangi upp er mikilvægt að allar hreyfingar séu framkvæmdar á 

eðlilegum og réttum hraða. „Þegar byrjendahnefaleikar verða of harðir eða viðureign of 

ójöfn verður erfiðara að æfa tæknina og þar með hverfur tilgangurinn með ástundun 

byrjendahnefaleika. Mikilvægt er að læra grunntækni hnefaleikanna vel“ (Kristinn 

Reimarsson 2006: 17). Einnig hefur hnefaleikanefnd ÍSÍ sett sérreglur fyrir unglinga sem 

stunda hnefaleika. Í unglingaflokki eru loturnar þrjár og er hver lota ein og hálf mínúta. 

Ef unglingur mætir andstæðingi sem er eldri á að beita unglingareglum og skal það 

ákveðið fyrir keppni í samvinnu við mótshaldara. Keppandi sem hefur ekki náð tíu 

viðureignum keppir 3 lotur, ein og hálf mínúta að lengd hver, í stað fjögurra lota í tvær 

mínútur hver (Kristinn Reimarsson 2006: 8). 
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Lokaorð 

Þegar við lítum yfir sögu hnefaleika á Íslandi sést að iðkun á þessari íþrótt hefur allt frá 

byrjun verið mjög sveiflukennd. Það hafa komið tímabil þar sem mikill áhugi hefur verið 

til staðar en síðan hefur áhuginn dalað þess á milli. Ákveðinn kjarni hefur þó alltaf 

stundað íþróttina og haldið henni á lofti. Einnig má sjá að svipaðar umræður um íþróttina 

hafa átt sér stað í þjóðfélaginu allt frá því að menn hófu að stunda hnefaleika hér á landi 

til dagsins í dag. Sumum finnst íþróttin ómerkileg, ljót og að hún geti ekki verið 

líkamanum holl, á meðan öðrum finnst hún eiga rétt á sér og sé síst verri en aðrar íþróttir. 

Auk þess finnst fylgjendum hnefaleika að hver og einn eigi að geta ráðið því sjálfur 

hvaða íþrótt hann stundar. 

 Það virðist vera algengt að fólk rugli saman áhugamannahnefaleikum og atvinnu-

mannahnefaleikum sem er í raun allt önnur íþrótt með öðrum áherslum og töluvert 

hættulegri. Frá okkar bæjardyrum séð hefur hnefaleikaíþróttin breyst töluvert mikið með 

tilkomu áhugamannahnefaleika (ólympískra hnefaleika). Þar eru t.d. hjálmar notaðir og 

skiptir höggþyngdin ekki máli heldur hversu mörgum höggum keppandinn nær á 

andstæðinginn, hvort sem er í kvið eða höfuð.   

Það er ljóst að hnefaleikar eru komnir til að vera og því hlýtur að teljast jákvætt að 

þróunin hafi orðið sú að áhugamannahnefaleikar hafi verið leyfðir frekar en 

atvinnumannahnefaleikar. Hins vegar má vel bæta kynningu á íþróttinni til að sýna hana í 

jákvæðu ljósi og þannig hafa áhrif á almenningsálitið. Á þann hátt mætti eflaust minnka 

fordóma í garð hennar og um leið efla áhuga á henni. 
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Fylgiskjal 1: Viðtal við Steina box    

Hvar lærðirðu hnefaleika? 

 „Frá því ég var 13 ára lærði ég hjá Eiríki Beck og 1933-1934 lærði ég hjá Emanuel 

Jacobsen í Kaupmannahöfn, sem er talinn er vera einn bezti hnefaleikakennari Dana og 

þótt víðar væri leitað. Tel ég mig því heppinn að hafa átt kost á að nota tilsagnir hans.“ 

 

Hvernig er aðsóknin að hnefaleikaskólanum? 

„Það má telja hana góða. Ég hef nú á annað hundrað áhugasamra nemenda og er því nóg 

að starfa. Sökum þess að ég geri mér þetta að atvinnu og það fyrstur manna hér á landi, 

hef ég lagt áherslu á það að afla mér sæmilegrar aðstöðu og hafa útbúnað fullkominn til 

þess að árangur geti orðið sem bestur.“  

 

Óþarfi mun að spyrja þig um áhuga yðar fyrir íþróttinni? 

„Já, ég hef áhuga fyrir henni, vegna þess að ég veit hve mikið gildi hún hefur, ef rétt er 

farið og eins hefir það sérstakt aðdráttarafl að alltaf er maður að læra- getur aldrei orðið 

fullnuma. Þótt áður væru til ágætir hnefaleikamenn, hefir íþróttin alltaf verið að fá fastara 

form og er nú kerfisbundin og þannig geta allir tileinkað sér hana. Því fylgja margháttar 

æfingar sem orka því að byggja upp fagran og hraustan líkama. Það er þó ekki nóg að 

kaupa tæki til hnefaleika, heldur að fá tilsögn um rétta þjálfun. Auk þess að mikill munur 

að stunda íþróttina með afrek fyrir augum eða til að herða líkamann sinn. Leikur 

baráttumannsins getur orðið harður og krefst þreks, en hnefaleikar geta líka verið 

einskonar sjúkraleikfimi, til að reisa við óheilbrigðan líkama og virkur þáttur til að halda  

við og auka þrek og liðleika.“ 

 

En hvers vegna hafa margir hér mikla andúð á hnefaleikum? 

„Vegna þess að menn hafa ekki kynnst hinu raunverulega gildi íþróttarinnar, en aðeins 

starað á fáein dæmi um þann hrikaleik, sem hún getur haft í för með sér. Auk þess telja 

sumir hana beinan arftaka venjulegra handalögmála illa siðaðra manna. Og svo þegar 

farið er að spyrja þetta fólk, kemur í ljós, að það hefir raunverulega ekki séð hnefaleika. 
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Þetta þarf að breytast, þannig að menn kynnist íþróttinni og þá læra menn að meta gildi 

hennar og tileinka sér hana. Og skóli minn er stofnaður í þeirri von, að einhverju megi 

áorka í þessu efni.“  
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Fylgiskjal 2: Viðtal við Þórð „Dodda“ 

Sævarsson       

Hvernig fékkstu áhuga á hnefaleikum og hvenær byrjaðir þú að æfa box?  

„Ég byrjaði að æfa hnefaleika árið 2000. Mig langaði að prófa eitthvað nýtt og spennandi. 

Ég var eiginlega alveg kominn með upp í kok af þessum boltaíþróttum og 

líkamsíþróttastöðum“  

 

Hvernig var að æfa hnefaleika þegar þeir voru bannaðir? Voru margir að æfa? Var mikil 

leynd yfir æfingum?  

„Það var náttúrulega allt öðruvísi upp á það að gera að við æfðum bara til þess að 

æfa það var aldrei nein stefna. Við höfðum aldrei neitt til þess að stefna að eins og að fara 

í keppnir eða annað slíkt þess vegna var þetta einmitt þannig bara að vera bestur í 

klúbbnum eða vera betri en félaginn sem maður var að æfa með. Það var ekkert verið að 

auglýsa eða svoleiðis, ég veit að einhver að þessum óformlegu félögum fengu heimsókn 

af löggunni þar sem allt var tekið af þeim, en ég held að löggan skipti sér ekkert af þessu, 

þeir höfðu nóg annað að gera en að eltast við einhverja íþróttamenn . Leyndin var 

aðallega að þetta var allt voðalega óformlegt eins og ég segi ég held að löggan hafði 

alveg vitað af þessu. Við fórum ekkert leynt með að við vorum að æfa sérstaklega eftir að 

það var byrjað að berjast fyrir því að þetta væri leyft. Það var heill hellingur sem æfði. 

Alla vega þar sem ég byrjaði í Reykjavík þetta var einhverstaðar á Höfðanum í 

iðnaðarhúsi þar „helvíti röff“ og skemmtilegt. Það var gamall boxari úr sveitum Selfoss 

sem rak þetta. Hann hafði sjálfur keppt í Bandaríkjunum San Francisco nokkrum sinnum. 

Hann vildi endilega halda þessu við, þarna voru lyftingagræjur og virkilega góður og 

skemmtilegur félagskapur” 

 

Þú fórst sjálfur til Bandaríkjanna að æfa? 

Jú, ég hef bæði farið í eina keppnisferð þar sem við 15-20 strákar fórum að keppa 

við bandarískt lið meðan þetta var ólöglegt til þess að vekja athygli á íþróttinni. Þetta var 
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voðalega gaman á þessum tíma Skjár1 gerði heimildarþætti um þetta. Svo fór ég til 

þjálfara þessa klúbbs sem við kepptum við og var hjá honum í þrjá mánuði árið 2001. 

 

Finnurðu fyrir ranghugmyndum gagnvart hnefaleikum? Fannst þér þingmenn vera 

málefnalegir þegar umræðan um að lögleiða ólympíska hnefaleika var á þingi? 

Ekki þegar þetta var á sínum tíma. Ég held að mörgum hafi bara verið slétt skít 

sama og kusu bara eftir flokkslínunni. Allir þingflokkar voru með menn sem voru með 

eða á móti, meirihluti þingkvenna voru á móti. Meirihluti karla voru með. Það eru til 

rannsóknir sem eru með og á móti þessari grein eins og öllum öðrum greinum. Málið var 

að allur málflutningur miðaðist meira og minna við atvinnuhnefaleika eða fólk var að 

gera sér hugmyndir út frá Rocky myndunum eða einhverju svoleiðis og hafði ekki 

hugmynd um út á hvað áhugamannahnefaleikar gengu. 

 

Menn eru að ruglast á þessu tvennu, ólympískum og atvinnuhnefaleikum? 

Klárlega, og það gerist enn þann dag í dag. Ég er oft spurður út í Tyson og Oscar 

de la Hoya og hvernig mér finnst þeir. Já, já þeir eru alveg frábærir en það er bara allt 

önnur íþrótt, það eru atvinnuhnefaleikar. Þú getur örugglega gengið að næsta manni spurt 

hann eitthvað um áhugamannahnefaleika hann getur ekki sagt þér staf um bæði reglur eða 

muninn á áhugamannahnefaleikum og atvinnuhnefaleikum. 

 

 

Bubbi og Ómar höfðu þeir mikil áhrif á hnefaleikaáhuga á Íslandi?  

Já, auðvitað alveg sama hvað manni finnst um Bubba og Ómar. Bara að hafa 

svona aðgengi að fjölmiðlum til þess að kynna íþróttina og vekja áhuga og hafa þessa 

málsvara alveg sama hversu gáfulegir þeir eru þannig séð. Hafa þetta aðgengi að 

fjölmiðlum það er náttúrulega ómetanlegt. 

 

Var ekki mikil sprenging í iðkun á ólympískum hnefaleikum þegar þeir voru leyfðir? 

Jú, jú þeir sem voru héldu bara áfram, síðan bættust alltaf fleiri við. Það er eins og 

með þetta og allt, öll þessi æði herþjálfun, boot camp og kettlebell eða hvað sem þetta 
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heitir. Það koma alltaf æði, allt í einu voru líkamsíþróttastöðvarnar byrjaðar að kynna 

fitnessbox. Síðan eftir ákveðin tíma þá helst ákveðinn kjarni í þessu en þá er kannski eins 

mikil fjöldi í þessu en gæðin verða bara betri.... Þeir hörðustu halda áfram en hinir fara 

eitthvað annað.   

 

Voru ekki gerðar beinar útsendingar í sjónvarpinu strax þegar þeir voru leyfðir?  

Jú við byrjuðum fyrstu stóru sýninguna strax um veturinn þá fengum við einmitt 

þetta lið frá Bandaríkjunum. Þetta var alveg rosalegt „show“ þetta var alveg æðislega 

gaman, bein útsending á Sýn og Bubbi og Ómar að lýsa, svakalegar hring stelpur.  

 

Þetta byrjaði á svakalegum krafti? 

Þetta byrjaði af svakalegum krafti, það er alveg hægt að segja að umbúðirnar hafi 

verið miklu meiri heldur en innihaldið akkúrat á þeim tíma, flestir höfðu ekki keppt af 

einhverju viti og það var bara strax byrjað með þvílíku Vegas showi. En það var alveg 

ógeðslega gaman að taka þátt í þessu. 

(viðtal tekið 24.02 2010 að Laugarvatni) 

 

 

 


