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Upphaf markaðsþjóðfélags á Íslandi í ljósi 
upplýsinga manntala á Akureyri frá 1860 til 

1940  

Hermann Óskarsson  

Hér er fjallað um þróun atvinnuhátta og upphaf nýrrar samfélagsgerðar á Akureyri í 
ljósi upplýsinga manntala frá 1860 til 1940. Markmið rannsóknarinnar var að lesa úr 
manntölum á Akureyri framvöxt nýrra atvinnuhátta í sjálfsþurftasamfélagi norðlenskra 
bænda og upphaf nýs samfélagsforms sem varð að lokum megineinkenni íslensks 
þjóðfélags á síðari hluta 20. aldar. Með orðinu markaðsþjóðfélag er hér átt við 
þjóðfélag sem einkennist af þróaðri verkaskiptingu, einkennandi stéttaskiptingu og 
vettvangi fyrir framboð og eftirspurn vinnu, vöru og þjónustu. Slíkt staðbundið 
markaðssamfélag myndaðist á Akureyri á löngum tíma. Íbúa- og atvinnuþróunin á 
Akureyri á umræddu tímabili var skráð í rafrænan gagnagrunn samkvæmt upplýsingum 
manntala og greind á grundvelli fræðilegra forsendna. Fyrst verður komið stuttlega inn 
á upphaf búsetu á Akureyri og því næst fjallað um mannfjöldaþróun í landinu, í 
Reykjavík og á Akureyri með útgangspunkt í upphafi byggðar á Akureyri. Markmiðið 
er að kynna til sögunnar þéttbýlisþróunina í landinu og bera saman við tvö stærstu 
þéttbýlissamfélög landsins stærstan hluta umrædds tíma. Áherslan er þó á 
íbúaþróunina á Akureyri og nokkrar meginástæður hennar. Þá er fjallað stuttlega um 
upphaf og þróun stéttaskiptingar markaðssamfélagsins á Akureyri og í framhaldi af því 
helstu einkenni atvinnuskiptingar og vinnumarkaðar þéttbýlisins. Loks er rætt um 
þróun atvinnuskiptingarinnar og markaðssamfélagsins á Akureyri.  

Mikilvægt er að hafa í huga við lestur greinarinnar að ekki er verið að fjalla um 
hugmyndafræði heldur einungis verið að skoða eina mikilvæga hlið á samspili 
markaðsþróunar, fólksfjölgunar og samfélagsþróunar á Íslandi með Akureyri sem 
dæmi og að Akureyri hefur að mörgu leyti aðra stöðu en kaupstaðir og kauptún þessa 
tíma. Þetta mun skýrast nánar í greininni. Einnig er mikilvægt að fram komi hér að 
verslunarsaga staðarins er ekki til umfjöllunar þó vikið sé að henni lauslega þegar við á, 
enda verður ekki hjá því komist svo stóran þátt sem hún hlýtur að hafa átt í þróun 
fólksfjölda þar sem annars staðar. Þá má nefna að saga KEA og SÍS er vissulega 
samofin þróunarsögu Akureyrar á 20. öldinni, en henni verður ekki gerð skil hér. Látið 
verður nægja að vísa til þessara stofnana eftir því sem við á.  

Þrátt fyrir að fjallað sé um langt sögulegt tímabil er ekki ætlunin hér að rekja 
þróunina frá samfélagi fornalda og miðalda á Íslandi til nútíma markaðsþjóðfélags 
heldur einungis að benda á að gamla samfélagið – sjálfsþurftaþjóðfélagið - var 
samfélag bænda sem stunduðu aðallega hefðbundinn landbúnað. Bændur við 
sjávarsíðuna drógu einnig björg í bú með fiskveiðum, en sú búgrein varð síðar að 
sjálfstæðri atvinnugrein með tilkomu markaðsþjóðfélagsins. Hagskipulag þessa tíma 
kallaðist sjálfsþurftabúskapur þar sem meginmarkmiðið var að uppfylla þarfir 
fjölskyldunnar. Með aukinni þéttbýlismyndun fylgdi markaðsþjóðfélagið í kjölfarið 
með lýðfræðilegum umskiptum sem fólu m.a. í sér lækkandi dánartíðni, lækkandi 
giftingaraldur, áberandi fólksfjölgun og vaxandi búferlaflutninga fólks af dreifbýlum 
svæðum í þéttbýli. Stór hluti þessa fólks varð vinnuafl nýrra atvinnuhátta og 
grundvöllur nýrra þjóðfélagsstétta. Markaðsþjóðfélaginu fylgdi bættar og auknar 
samgöngur. Auknar skipaferðir til og frá landinu og milli staða stuðluðu að þessari 
þróun. Viðskipti við útlönd réðu miklu í þessu sambandi. Þau stuðluðu að aukinni 
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þéttbýlismyndun og vaxandi atvinnuþróun í þéttbýli og höfðu áhrif á markaðsvæðingu 
innanlands. Bændur fóru að framleiða fyrir vaxandi matvælamarkað og urðu í auknum 
mæli neytendur framleiðslu þéttbýlisins. Framfarir í landbúnaði juku framleiðslugetu 
bænda og gerðu þeim kleift að kaupa nauðsynlegar heimilisvörur í þéttbýlinu, sem 
aftur örvaði iðnað þéttbýlisins og vörudreifingu. Fjórða megineinkenni 
markaðsþjóðfélagsins voru fjárfestingar í ýmiss konar iðnaðarframleiðslu. Nýjar 
orkulindir voru nýttar í iðnaði og samgöngum, þar á meðal vatnsaflið og gufuvélin. 
Vatnsaflið var t.d. nýtt í iðnaðinum á Gleráreyrum ásamt gufuaflinu. Gufuskip voru 
nýtt til fiskveiða og bættra samgangna. Allar þessar breytingar juku sérhæfingu 
starfsmanna fyrirtækja og stofnana og stuðluðu að aðskilnaði vinnu og heimilis. Síðast 
en ekki síst leiddu þessi umskipti til innleiðslu launavinnunnar. Þegar frá leið var ekki 
lengur skipst á vinnu og vörum heldur vinnu og peningum. Verkafólk á Akureyri fékk 
í fyrstu laun sín gjarnan greidd í vöruúttektum í verslunum vinnuveitenda sinna, 
kaupmannanna (Ólafur R. Einarsson, 1970). Við breytinguna yfir í vinnulaun í 
peningum hurfu þessi „vöruskipti“ að mestu og við tóku peningaviðskipti, þ.e. 
hagkerfi sjálfþurftabúskapar og vöruskipta vék fyrir peningahagkerfinu.  

Sjálfsþurftahagkerfið tók að breytast í kjölfar þéttbýlismyndunarinnar, 
breytingarnar voru þó hægfara lengi vel. Í fyrstu var verslunin, þ.e. dreifing vöru og 
þjónustu, mest áberandi og lagði í raun grunninn að verslunarstaðnum Akureyri þar 
sem danskir kaupmenn voru áberandi og í lykilhlutverki (Óskarsson, 1996). Þegar frá 
leið jókst atvinnuskiptingin með nýjum atvinnusviðum og aukinni sérhæfingu á hverju 
atvinnusviði. Fjögur meginatvinnusvið komu að einkenna upphaf 
markaðssamfélagsins á Akureyri, þ.e. framleiðsla vöru og þjónustu (framleiðsla), 
dreifing vöru og þjónustu (verslun og viðskipti), þjónusta og félagsleg endurnýjun 
(opinber og einkaþjónusta s.s. uppeldi, umönnun og stjórnsýsla). Innan hvers 
atvinnusviðs þróuðust í kjölfar aukinnar sérhæfingar fjölmargar atvinnugreinar. Þannig 
kom smám saman til fjármagnsknúið markaðshagkerfi í þéttbýlinu sem hafði áhrif á 
sjálfsþurftahagkerfi dreifbýlisins og markaðsvæddi það einnig. Meginmarkmið 
markaðsbúskaparins var ekki bara að fullnægja grunnþörfum fjölskyldunnar – 
sjálfsþurftunum -heldur þörfum markaðarins.  

Upphaf búsetu á Akureyri 

Ekki er ætlunin hér að rekja sögu Akureyrar heldur einungis vekja athygli á upphafi 
byggðar á staðnum, en það er gjarnan rakið til verslunarhúsa erlendra kaupmanna sem 
höfðu byggt vöruskemmur þar árið 1551 (Klemens Jónsson, 1948; Jón Hjaltason, 
1990). Áður voru verslunarbúðir á Gáseyri við Eyjafjörð, en talið er að verslun hafi 
lagst þar af nokkru áður en reist voru verslunarhús á Akureyri (Margrét 
Hermannsdóttir, 1987). Því hefur verið haldið fram að eiginleg saga Akureyrar hefjist 
með einokunarversluninni 1602 (Björn K. Þórólfsson, 1892/1939; Jón J. Aðils, 1911, 
1919; Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, 1942-43, 1950; Gunnarsson, 1983, 
Gísli Gunnarsson, 1987; Jón Hjaltason, 1990), þegar staðurinn var gerður að 
höfuðstað verslunar við Eyjafjörð með konunglegri tilskipun (Lovs. for Isl., 1853).  

Danskir kaupmenn höfðu með höndum verslunina við Ísland þar til hún var gefin 
frjáls öllum þegnum Danakonungs 1787 (Lovs. for Isl., 1853). Dönsku kaupmennirnir 
fluttu frá upphafi út til Danmerkur ágóðann af versluninni. Ein ástæða þess að þeir 
fjárfestu ekki á Íslandi er talin vera að þeir fengu ekki að hafa vetursetu í landinu né 
ráða til sín Íslendinga í vinnu. Hömlur eru taldar hafa verið gegn búsetu útlenskra 
kaupmanna allt frá 1431 og þar til einokunarverslunin lagðist af 1787 (Jón J. Aðils, 
1919; Björn Þorsteinsson, 1970; Gísli Gunnarsson, 1987). Bannið gegn vetursetu 
kaupmanna er talið hafa haft í för með sér að verslunarstaðurinn Akureyri þróaðist 
ekki sérstaklega mikið á tímabili, þar sem kaupmennirnir fjárfestu gróða sinn hvorki í 
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atvinnustarfsemi né byggingum á staðnum (Klemens Jónsson, 1948). Með ákvörðun 
danskra stjórnvalda 1776 að þaðan í frá skyldu allar verslunarbúðir á Íslandi vera 
opnar árið um kring (Lovs. for Isl., 1853-1884) fengu kaupmenn að setjast að í landinu. 
Starfsemi þeirra hafði fram að þeim tíma að mestu takmarkast við þrjá mánuði á ári, 
þ.e. sumarmánuðina. Engu að síður er talið að það hafi verið orðið algengt um 1760 
að útlendir kaupmenn byggju í landinu allan veturinn (Klemens Jónsson, 1948). 
Trúlega hefur ákvörðunin frá 1776 ráðið miklu um að þáverandi undirkaupmaður á 
Akureyri hóf byggingu fyrsta íbúðarhússins á staðnum á árunum 1777 til 1778 (Þjskjs., 
sss., Eyjaf. XXVIII. 1).  

Mannfjöldaþróun á Íslandi, Reykjavík og Akureyri 

Íbúafjöldi til sveita á Íslandi náði hámarki nokkru fyrir aldamótin 1900. Upp frá því 
fór sveitafólki fækkandi og íbúum smærri þéttbýlisstaða, kauptúna og kaupstaða 
fjölgaði. Samhliða þessari þróun óx markaðsþjóðfélaginu fiskur um hrygg og áhrifa 
þess tók að gæta. Áhrifin voru hægfara í fyrstu og mun minni til sveita en á stærri 
þéttbýlisstöðunum í landinu. Athyglisvert er að skoða íbúaþróunina á Akureyri í 
samanburði við mannfjöldaþróunina í landinu öllu og höfuðborginni Reykjavík. 
Þennan samanburð getur að líta í töflunni hér á eftir. Þar er sýndur fjöldi íbúa frá 
upphafi þéttbýlis á Akureyri og árleg fjölgun þeirra í prósentum fram til síðustu 
aldamóta. Vert er að hafa í huga að Reykjavík var á umræddu tímabili og frá upphafi 
markaðsþjóðfélags á Íslandi stærsta þéttbýli landsins.  

Tafla 1 sýnir að fólksfjölgun í landinu frá 1785 til 2000 var með einungis einni 
undantekningu 1950-1960 innan við 2% á ári. Manntalið 1890 sýnir að fólki fækkaði á 
níunda áratugnum, sem stafar af fólksflutningunum til Ameríku og Kanada (Júníus H. 
Kristinsson, 1983; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993). Athyglivert er að á 9. áratug 19. 
aldar flutti fólk frekar frá landsbyggðinni, en frá Reykjavík og öðru þéttbýli, til 
Ameríku og Kanada. Í þessu samhengi er bærinn Akureyri í vissri merkingu hlutmengi 
í hugtakinu „landsbyggð“ með tilliti til Reykjavíkur og sjá má hversu lítil fólksfjölgunin 
var þar samanborið við Reykjavík. Fólk flúði m.ö.o. sjálfsþurftasamfélagið, þ.e. gömlu 
atvinnuhættina. Þetta má lesa út úr fólksfjöldatölunum 1890, þegar íbúum í heild 
fækkar frá 1880 og fjölgar sáralítið á Akureyri en mjög mikið í Reykjavík. Skýringuna 
er að finna í búferlaflutningunum úr dreifbýli í þéttbýli, einkum til Reykjavíkur, og 
þeirri staðreynd að gerð íslensks þjóðfélags var að breytast. Markaðsþjóðfélag með 
þéttbýli, borgaralegu þjóðskipulagi og framleiðsluháttum var að vaxa fram með 
tilheyrandi stéttaskiptingu.  
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Tafla 1. Þróun fólksfjölda á Íslandi, í Reykjavík og á Akureyri frá 1785 til 2000. Fjöldi og 
meðaltal mannfjöldans í prósentum á ári (Manntöl á Akureyri 1860 til 1940; Hagstofa Íslands, 
1993) 

 
Eins og sjá má í töflu eitt fjölgaði íbúum Akureyrar mikið umrædd 215 ár, en ekki í 

sama mæli og í Reykjavík sem óx mun hraðar, einkum eftir aldamótin 1900 og fram til 
1960. Fjölgunin í Reykjavík var mest áberandi á tímabilinu 1880 til 1910 þegar hún fór 
úr 2.7% í 8.2% á ári. Á sama tíma sveiflaðist hún óreglulega milli 0.8% til 11.1% á 
Akureyri með topp á tíunda áratug 19. aldar.  

Mynd 1 hér á eftir sýnir að þrjú tímabil eru mest áberandi í íbúaþróun á Akureyri 
frá 1785 fram að aldamótunum 1900. Eftir aldamótin dró verulega úr fólksfjölguninni 
í fyrstu en hún tók að aukast aftur á þriðja áratug 20. aldar. Bent er á nokkrar ástæður 
þessarar þróunar hér á eftir sem tengjast markaðsvæðingu þéttbýlissamfélagsins á 
Akureyri. Umfjöllunin er engan veginn tæmandi og áhersla fyrst og fremst á 
fólksfjölgunartoppana en ekki sveiflurnar í íbúaþróuninni. Árferði og viðbrögð 
bæjarstjórnar Akureyrar höfðu einnig sín áhrif á íbúaþróunina en í þessari stuttu grein 
er ekki rúm fyrir umfjöllun um það efni.  

Frá 1785 til 1801 höfðu danskir kaupmenn með höndum verslunina á Akureyri og 
annars staðar á landinu, en hún var formlega gefin frjáls öllum þegnum Danakonungs 
1787. Hömlum gegn búsetu útlendra kaupmanna lauk á þessu tímabili og íbúum 
fjölgaði á Akureyri um 14.1% á ári. Fjórðungur íbúanna 1801 var af erlendu bergi 
brotinn.  

Ár Fjöldi íbúa Aukning í % á 
ári

Fjöldi íbúa Fjöldi íbúa Aukning í 
% á ári

1785 40.623 ... 12
1801 16 47.240 1,0 307 39 14,1
1835 34 56.035 0,5 639 3,2 56 1,3
1850 15 59.157 0,4 1.149 5,3 187 15,6
1860 10 66.987 1,3 1.444 2,6 307 6,4
1870 10 69.763 0,4 2.024 4,0 314 0,2
1880 10 72.445 0,4 2.567 2,7 553 7,6
1890 10 70.927 -0,2 3.886 5,1 599 0,8
1901 11 78.470 1,0 6.682 6,5 1.330 11,1
1910 9 85.183 1,0 11.600 8,2 1.947 5,2
1920 10 94.690 1,1 17.679 5,2 2.745 4,1
1930 10 108.861 1,5 28.304 6,0 4.286 5,6
1940 10 121.474 1,2 38.196 3,5 5.813 3,6
1950 10 143.973 1,9 56.251 4,7 7.188 2,4
1960 10 175.680 2,2 71.926 2,8 8.835 2,3
1970 10 204.578 1,6 81.693 1,4 10.755 2,2
1980 10 229.187 1,2 83.766 0,3 13.420 2,5
1990 10 255.708 1,2 98.038 1,7 14.174 0,6
2000 10 282.849 1,1 111.345 1,4 15.385 0,9

Landið Reykjavík Akureyri
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Mynd 1. Árleg fjölgun landsmanna, íbúa í Reykjavík og á Akureyri frá 1785 til 2000 (%) 

 
Tímabilið 1835 – 1850 var íbúafjölgunin meiri en nokkru sinni eða 15.6% á ári. 

Skýringa á íbúaþróuninni á þessu tímabili er m.a. að leita í stjórnvaldsákvörðunum sem 
snertu verslunina við útlönd og höfðu áhrif á vöxt þéttbýlis í landinu. Í kjölfar þess að 
fyrstu kaupstaðirnir, að Reykjavík undanskilinni, misstu formlega stöðu sína sem kaup-
staðir 1836 byrjaði verslunin að vaxa í landinu. Þetta var vegna þess að nú gátu 
svokallaðir lausakaupmenn aukið starfsemi sína, en þeir ráku verslun sína af skipsfjöl 
(Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991; Einar Laxness, 1987). Með 
breytingunni 1836 voru lausakaupmenn leystir undan þeirri kvöð að hefja 
verslunarferðir sínar í einhverjum íslensku kaupstaðanna. Nú gátu kaupmenn utan 
danska ríkisins einnig sótt um leyfi til lausaverslunar á Íslandi. Um 1840 hafði 
heildarinnflutningur til landsins nær sexfaldast frá því um aldamótin 1800. 
Fiskútflutningur landsmanna nær fjórfaldaðist á sama tíma og voru 75% hans 
saltfiskur um 1840, en útflutningur annarrar vöru eins og lýsis og sauðfjárafurða jókst 
einnig verulega (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Verslunin var sem 
fyrr máttarstoð atvinnulífsins á Akureyri á þessum tíma, en af sjávarfangi fluttu 
Eyfirðingar einungis út lýsi árið 1836. Af öðrum útflutningsvörum má nefna 
landbúnaðarafurðir og prjónavörur (Jón Hjaltason, 1990).  

Loks er að nefna tímabilið 1890 – 1901 en þá fjölgaði íbúum á Akureyri um 11.1% 
árlega. Undanfari og bakgrunnur þessarar fjölgunar íbúa á Akureyri og í öðru þéttbýli 
landsins voru framfarir í landbúnaði, vaxandi sjávarútvegur og aukin utanríkisverslun 
með sjávarfang og bættar samgöngur. Skútuöldin frá 1870 – 1910 lagði grunn að 
framförum í landbúnaði og sjávarútvegi og stuðlaði að vexti og viðgangi þéttbýlisins 
(Gils Guðmundsson, 1977). Á þessum tíma fóru landsmenn að draga fisk á 
seglskútum sem flestar voru keyptar af Bretum um og upp úr 1890 (Sigfús Jónsson, 
1984). Frá 1870 - 1910 tvöfaldaðist hlutur sjávarútvegs í þéttbýlisatvinnu landsmanna 
(Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Í kjölfar aukinna fiskveiða 
margfölduðust iðnaðar- og byggingarframkvæmdir (Jón Guðnason, 1987). Lagðir voru 
akfærir vegir milli þéttbýlisstaða og verslun, samgöngur og þjónusta jókst til muna. 
Um 1890 var Akureyri orðin miðstöð útgerðar við Eyjafjörð og sú þróun hélt áfram 
þegar þungamiðja þilskipaútgerðar við Eyjafjörð fluttist til Akureyrar upp úr 1890 (Jón 
Hjaltason, 1994). Útgerð þessara skipa hafði án efa mikil áhrif á þróun atvinnulífs og 
fjölgun íbúa í bænum.  

Eftir aldamótin 1900 fram til 1940 var fólksfjölgunin á Akureyri umtalsverð, á 
bilinu 3.6 til 5.6 prósent á ári, en þó nokkru minni en í Reykjavík. Fyrstu tvo áratugi 20. 
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aldar skaut Kaupfélag Eyfirðinga rótum og hafði mikil áhrif á markaðssamfélagið á 
Akureyri með iðnaði byggðum á hráefnum landbúnaðarins og útflutningi á m.a 
saltkjöti (Jón Hjaltason, 2000). Talsvert dró samt sem áður úr fólksfjölgun á Akureyri 
eftir aldamótin 1900 en íbúum tók að fjölga hraðar á þriðja áratugnum. Á áratugnum 
1920 – 1930 fjölgaði íbúum Akureyrar um 5.6 prósent á ári. Á þessum tíma efldist 
fiskiðnaðurinn og margs konar önnur starfsemi skaut rótum á sviði samgangna, 
byggingariðnaðar og matvælaframleiðslu m.a fyrir tilstilli KEA og SÍS. 
Verksmiðjuiðnaðurinn á Gleráreyrum efldist hratt á þessum tíma (Óskarsson, 1996; 
Jón Hjaltason, 2004). Upp úr 1940 var fjölgun íbúa stöðug en minnkandi fram til 1980, 
eða rúm 2 prósent á ári, en þá fór að draga úr fjölgun íbúa fram til 2000.  

Ný stéttaskipting verður til 

Eitt megineinkenni markaðsþjóðfélagsins er stéttaskipting sem byggir á atvinnu-
skiptingunni. Og nýjar atvinnustéttir komu til sögunnar í þéttbýlinu á Akureyri sem 
áður höfðu ekki verið til eða ekki verið sérlega áberandi í bændasamfélaginu (Óskars-
son, 1996). Fjölmennust var stétt verkafólks sem bjó almennt við lökustu kjörin í 
upphafi markaðsþjóðfélagsins og sá sér farborða á vinnumarkaði með daglaunavinnu 
sem oft var illa borguð erfiðisvinna. Fyrir utan verkafólkið voru mest áberandi í 
upphafi markaðssamfélagsins á Akureyri danskir kaupmenn og aðrir atvinnurekendur, 
smáir og stórir, sem stóðu fyrir þeirri atvinnustarfsemi sem verkafólkið starfaði við. 
Kaupmenn og stærri atvinnurekendur höfðu oft í sinni þjónustu fulltrúa og 
millistjórnendur sem önnuðust daglegan rekstur í þeirra umboði. Í opinberri 
stjórnsýslu voru í fyrstu embættismenn konungsvaldsins mest áberandi og síðar 
embættismenn hins unga fullveldis. Hér var einnig að finna opinbera millistjórnendur 
og aðra opinbera starfsmenn sem gegndu lykilstöðum í stjórnsýslunni í umboði 
ríkisvaldsins.  

Mynd 2 hér á eftir sýnir þróun stéttaskiptingarinnar á Akureyri frá 1860 til 1940 
með tilliti til atvinnuþátttakenda og þróun starfa atvinnurekenda, verkafólks og 
millihópa. Tiltölulega fámennur hópur starfsfólks í opinberri stjórnsýslu er ekki inni í 
myndinni.  
 

Mynd 2. Stéttir og hópar á Akureyri 1860 til 1940 (Manntöl á Akureyri 1860 til 1940) 
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Mynd 2 sýnir að hlutfall verkafólks á Akureyri af atvinnuþátttakendum sveiflaðist á 
milli 60% til 70% á tímabilinu og jókst almennt séð um nær 10%. Hlutfall 
vinnuveitenda minnkaði hins vegar frá 1860 til 1940 eða frá 25% niður í innan við 
20%. Hlutfall millihópanna sveiflaðist og var ýmist yfir eða undir 10%.  

Vinnumarkaður þéttbýlisins  

Þróuð atvinnuskipting og vinnumarkaður, þ.e. vettvangur framboðs og eftirspurnar 
eftir vinnu, er annað megineinkenni markaðsþjóðfélagsins. Slíkur vettvangur þróaðist 
á Akureyri í tvær megináttir (Óskarsson, 1996). Hann aðgreindist bæði lárétt og lóðrétt 
vegna nýrra atvinnuvega og aukinnar sérhæfingar starfa og starfssviða. Með láréttri 
aðgreiningu er hér átt við að hin órofa efnahagslega heild bændasamfélagsins, þ.e. 
bóndabýlið með tilheyrandi bústörfum, aðgreindist í fjögur efnahagsleg meginsvið í 
þéttbýlinu, þ.e. framleiðslu, dreifingu (verslun), þjónustu og félagslega endurnýjun. 
Sérhæfing verkahrings bústarfanna í bændasamfélaginu leiddi m.ö.o. til nýrra 
atvinnuvega og sviðskipts vinnumarkaðar í þéttbýlinu. Þetta ferli stuðlaði að 
sviðskiptingu markaðsþjóðfélagsins, en auk hennar komu til fjölmörg missérhæfð störf 
á hverju atvinnusviði sem birtust í starfsheitum atvinnuþátttakenda í manntölum.  

Með lóðréttri aðgreiningu er átt við þróun vinnu og starfa innan atvinnuvega og 
atvinnusviða. Innan atvinnuvega og á hverju atvinnusviði aðgreindust störf í 
stjórnunarstörf, þ.e. störf atvinnurekenda og yfirmanna eða stjórnenda, og störf 
annarra starfsmanna með lítil eða engin mannaforráð. Þessi aðgreining starfa í 
fyrirtækjum einkageirans og stofnunum hins opinbera lá til grundvallar þeirri nýju 
stéttaskiptingu sem fylgdi í kjölfar markaðsþjóðfélagins. Vinnumarkaður 
bæjarsamfélagsins á Akureyri var engin undantekning frá þessari almennu þróun.  

Aukin atvinnuskipting og vaxandi markaðssamfélag  

Hér á eftir verður gerð stuttlega grein fyrir aukinni atvinnuskiptingu markaðs-
samfélagsins á Akureyri á tímabilinu 1860 til 1940 með tilliti til helstu atvinnustétta og 
starfshópa bæjarins. Ekki er hægt í stuttri grein sem þessari að gera efninu nein 
tæmandi skil.  

Verkafólk  
Fjölgun starfsheita lýsir fjölgun vinnuaflsins, aukinni sérhæfingu starfa á vinnumarkaði 
og þróun markaðsþjóðfélagsins almennt. Með flokkun starfsheita á grundvelli 
fræðilegra forsendna má einnig sýna fram á þróun stéttaskiptingar á Akureyri. Hér á 
eftir er þessi þróun dregin saman í stuttu máli m.t.t. starfsstétta, aðgreiningu og 
sérhæfingu starfa og atvinnusviða á Akureyri frá 1860 til 1940 (Óskarsson, 1996).  

Fjölgun starfsheita verkafólks á Akureyri lýsir bæði láréttri og lóðréttri aðgreiningu 
vinnumarkaðarins með aukinni sérhæfingu starfa sem fólu hvorki í sér mannaforráð 
né framsal valds. Starfsheitum verkafólks á framleiðslusviði fjölgaði úr 11 árið 1860 í 
36 1940. Fjölmennustu starfshóparnir voru verkamenn/verkakonur (203), 
daglaunafólk (154) og verksmiðjustarfsfólk (145). Auk þeirra starfsheita sem komu til 
hurfu mörg starfsheiti úr manntölunum á þessu tímabili. Starfsheitum verkafólks á 
sviði dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði mun minna eða úr einu 1870 í 
sex 1940. Fjölmennasti starfshópurinn 1940 voru þeir sem stunduðu afgreiðslustörf í 
verslunum (107). Á þjónustusviði fjölgaði starfsheitum verkafólks úr einu 1890 í tíu 
1940. Fjölmennastir voru þeir sem unnu í þvottahúsi og/eða efnalaug (19). 
Starfsheitum verkafólks í endurnýjun fjölgaði úr 4 í 12 á sama tíma. Langstærsti 



Upphaf markaðsþjóðfélags á Íslandi ...  

103 

starfshópurinn 1940 voru vinnukonur (284), þá þjónustustúlkur (22) og léttastúlkur 
(15).  

Millihópar  
Fjölgun starfsheita millihópa lýsir ekki síst lóðréttri aðgreiningu vinnumarkaðarins 
með auknu framsali ákvörðunarvalds en einnig láréttri aðgreiningu með aukinni 
sérhæfingu starfa.  

Starfsheitum millihópa á framleiðslusviði fjölgaði úr einu 1860 í sex 1940. Fjöl-
mennustu starfshóparnir 1940 voru skipstjórar (27) og verkstjórar (15). Starfsheitum 
millihópa á sviði dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði á sama tíma úr einu í 
fimm. Fjölmennastir voru verslunarstjórar (8) og gjaldkerar (7). Á þjónustusviði 
fjölgaði starfsheitum úr tveimur 1860 í tólf 1940. Fjölmennastir 1940 voru þeir sem 
unnu við símavörslu (19). Starfsheitum millihópa í endurnýjun fjölgaði úr fjórum 1860 
í átján 1940. Fjölmennasti hópurinn 1940 voru ráðskonur (58).  

Smáatvinnurekendur  
Fjölgun starfsheita smáatvinnurekenda er einkum, en ekki bara, vitnisburður um 
lóðrétta aðgreiningu vinnumarkaðarins. Starfsheitum smáatvinnurekenda á 
framleiðslusviði fjölgaði úr níu 1860 í tuttugu og þrjú 1940. Fjölmennasti 
starfshópurinn 1940 voru trésmiðir (89). Næst fjölmennasti hópurinn voru þeir sem 
titluðu sig bændur (34) í manntölunum. Starfsheitum smáatvinnurekenda á sviði 
dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði úr tveimur 1870 í fimm 1940. 
Fjölmennastir voru kaupmenn (18). Á sviði þjónustu fjölgaði starfsheitum 
smáatvinnurekenda úr einu 1870 í sex 1940. Fjölmennastir voru gestgjafar eða vertar í 
bænum (10). Í endurnýjun fjölgaði starfsheitum smáatvinnurekenda úr einu 1860 í 
fjögur 1940. Fjölmennastir 1940 voru bakarar (11) og ljósmyndarar (10).  

Umfangsmiklir atvinnurekendur  
Fjölgun starfsheita umfangsmikilla atvinnurekenda er einkum, en ekki eingöngu, til 
vitnis um lóðrétta aðgreiningu vinnumarkaðarins. Starfsheitum umfangsmikilla 
atvinnurekenda á framleiðslusviði fjölgaði úr tveimur 1860 í fimm 1940. Fjölmennasti 
starfshópurinn 1940 voru útgerðarmenn (20). Næst fjölmennasti hópurinn voru 
framkvæmdastjórar (11). Starfsheitum umfangsmikilla atvinnurekenda á sviði 
dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði úr þremur 1860 í fimm 1940. 
Fjölmennasti starfshópurinn 1940 voru heildsalar (3). Á sviði þjónustu og 
endurnýjunar voru fáir eða engir umfangsmiklir atvinnurekendur á umræddu tímabili. 
Starfsheitið hóteleigandi kom t.d. einungis fyrir í manntölunum 1890 og 1930.  

Sérstakir hópar opinberra starfsmanna  
Fjölgun starfsheita opinberra starfsmanna lýsir einkum lóðréttri aðgreiningu vinnu-
markaðarins, auknu framsali valds, en einnig láréttri aðgreiningu með aukinni 
sérhæfingu opinberra stjórnunarstarfa. Þrjár meginfylkingar opinberra starfsmanna á 
Akureyri á umræddu tímabili voru hátt settir starfsmenn ríkis og bæjar, yfirmenn 
löggæslu og dómskerfis og yfirmenn skóla og kirkju. Starfsheitum þessara einstaklinga 
fjölgaði úr tveimur 1860 í níu 1940. Fjölmennastir 1940 voru framkvæmdastjórar 
opinberra stofnana (7).  

Niðurlag  

Markmið þessarar rannsóknar var að lesa úr manntölum á Akureyri hvernig markaðs-
þjóðfélag óx fram í íslensku sjálfsþurftasamfélagi. Þetta samfélagsform varð megin-
einkenni íslensks þjóðfélags á síðari hluta 20. aldar og er enn að mótast og breytast. 
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Með orðinu markaðsþjóðfélag er hér átt við þjóðfélag sem einkennist af þróaðri 
atvinnu- og verkaskiptingu, einkennandi stéttaskiptingu og vettvangi fyrir framboð og 
eftirspurn vinnu, vöru og þjónustu. Slíkt staðbundið markaðssamfélag myndaðist á 
Akureyri á löngum tíma. Hægt er að geta sér til um að samsvarandi þróun á öðrum 
þéttbýlisstöðum (sjávarplássum) í landinu hafi lagt sitt af mörkum til 
markaðsþjóðfélags samtímans. Aukin þéttbýlismyndun á síðari hluta 19. aldar og í 
upphafi þeirrar 20. með vaxandi markað fyrir vinnu, vörur og þjónustu ber þessu vitni. 
Ný stéttaskiptin kom til sögunnar í kjölfar atvinnuskiptingar þéttbýlisins sem þróaðist 
á grunni hagkerfis bændasamfélagsins, þ.e sjálfsþurftabúskaparins, með aukinni 
sérhæfingu starfa og aðgreiningu atvinnusviða. Þessa þróun má auðveldlega lesa úr 
manntölum umrædds tíma á Akureyri. Þar er m.a. getið um stétt eða stöðu (starfsheiti) 
sérhvers vinnandi manns, auk fæðingastaðar, aldurs og kyns. Á grundvelli þessara 
upplýsinga og úrvinnslu má sjá hvernig þéttbýlismynduninni var háttað, hvernig 
vinnumarkaður þéttbýlisins þróaðist, hvernig markaðssamfélaginu óx fiskur um hrygg 
og hvernig ný stéttaskipting náði fótfestu í íslensku samfélagi.  

Þróun markaðssamfélagsins á Akureyri er að mörgu leyti einstakt og ekki síst fyrir 
þá sök að hægt skuli vera að skoða hana með þessum hætti frá upphafi þéttbýlis-
myndunar á staðnum. Fá ef nokkur dæmi mér vitandi eru um hliðstæða grunn-
rannsókn erlendis og er meginástæðan að þar skortir heimildir m.a. vegna þess hversu 
þéttbýlismyndunin er gömul. Hér á landi er hún tiltölulega ung að árum og heimildir 
skýrar, t.d. manntalanna. Af þessu má þó ekki draga þá ályktun að markaðsþjóðfélög 
eigi sér tiltekið tímasett upphaf, eins og um atburð væri að ræða. Upphaf markaðs-
þjóðfélags er spurning um félagslegt ferli sem varðað er mörgum atburðum, sumum 
nákvæmlega tímasettum en öðrum ekki. Þannig má draga lærdóm af upphafi og þróun 
markaðssamfélags á Akureyri varðandi íslenskt markaðsþjóðfélag án þess t.d. að 
tímasetja upphaf þess við upphaf búsetu í Reykjavík eða á Akureyri. Efnið er hins 
vegar allt of umfangsmikið fyrir stutta grein sem þessa en verðugt verkefni annarrar og 
lengri greinar. Verður því staðar numið að sinni.  
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