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Bílaþvaga fyrir áramót 1981 við áfengsútsöluna að 
Laugarásvegi 1. Útsalan var oft nefnd „konuríkið“, 
en hún var í vinsælu hverfi við hlið annarra verslana 
og það var talið auðvelda konum áfengiskaup.



formáli

 Saga ÁTVR er samofin sögu íslensku þjóðarinnar 
og oft hefur samband þjóðarinnar við áfengið verið 
stormasamt. Áfengi er engin venjuleg vara og 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er engin venjuleg 
verslun. Verslunin var sett á laggirnar árið 1922 og 
hefur hún verið starfandi allar götur síðan. Vörurnar 
sem ÁTVR hefur á boðstólum eru þannig úr garði 
gerðar að best er fyrir samfélagið að sem minnst selj-
ist og að neyslan sé í hófi. Varan er einnig vandmeð-
farin, mörgum veitir hún gleði og ánægju, en öðrum 
reynist hún varhugaverð. Kostnaður samfélagsins af 
misnotkun vörunnar er hár og afleiðingarnar slæmar, 
ekki bara fyrir neytandann sjálfan heldur einnig fjöl-
skylduna, vinnuveitandann og samfélagið allt. Öll 
starfsemi ÁTVR tekur mið af þessu sérstaka eðli 
vörunnar. Á sama tíma þarf ÁTVR að hafa viðskipta-
vini sína ánægða þannig að þeir sætti sig við sölu-
fyrirkomulag sem eðli málsins samkvæmt takmarkar 
aðgengi að áfenginu. Verslunin þarf því að feta 
vandrataðan veg milli samfélagslegrar ábyrgðar og 
þjónustu við viðskiptavini.

Ákvörðunin um ritun sögu ÁTVR var tekin í tíð 
fyrrverandi forstjóra en ÁTVR er meðal elstu og 
merkustu ríkisfyrirtækja landsins. Verslunin hefur 
alltaf starfað innan þröngs ramma og hefur þurft að 
aðlaga sig að breyttum tímum. Mikil umskipti hafa 
orðið í rekstri verslunarinnar frá því að hún var stofn-
uð og með því að varpa sögulegu ljósi á breyting arnar 
má sjá hvernig þær tengjast þjóðfélagsbreytingum. 
Þannig er saga ÁTVR framlag til sögu lands og 
þjóðar.

Í gegn um tíðina hafa grunnstoðir íslenskrar 
áfengisstefnu falist í að starfrækja einkasölu ríkisins 
á áfengi, háum áfengissköttum, áherslu á forvarnir og 

banni við áfengisauglýsingum og markaðsstarfsemi 
tengdri áfengi. Einnig er lögð mikil áhersla á lög-
aldur til áfengiskaupa, upplýsingagjöf til almennings 
og öflug meðferðarúrræði. Oft vakna spurningar um 
rekstur ÁTVR og hvort verslunin sé í raun og veru 
nauðsynleg í nútíma þjóðfélagi. Eðlilegt er að velta 
vöngum yfir því. Eftir langan starfstíma hjá ÁTVR 
og í ljósi þeirrar þekkingar sem ég hef öðlast í starf-
inu hef ég sannfærst um að markviss stýring áfengis-
sölu dragi úr neyslu áfengis og þar með skaðanum 
sem misnotkun veldur einstaklingum og samfélaginu. 
Öflugasta og besta verkfærið sem stjórnvöld hafa til 
þess er ríkisrekin áfengiseinkasala. Þetta staðfestir 
fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið á sölumálum 
áfengis. Ríkisrekin áfengiseinkasala afnemur sam-
keppni í smásölu áfengis og þess vegna er áfengis-
salan minni en ef hún væri á frjálsum markaði. Einnig 
fjarlægir einkasalan hagnaðarkröfu einkarekstrar sem 
eðli málsins samkvæmt leitast við að selja sem mest 
til þess að hámarka hagnað eigendanna. Samfélagið 
allt ber kostnaðinn af misnotkun áfengisins og því er 
eðlilegt að hagnaðurinn af sölu þess lendi hjá ríkinu 
en ekki einkaaðilum.

Hjá ÁTVR er hvorki stunduð söluhvetjandi starf-
semi né reynt að ýta vörum að viðskiptavinum í því 
skyni að fá þá til þess að kaupa meira. Minna áfengi 
er selt í löndum þar sem ríkið sér um reksturinn. 
Það staðfesta rannsóknir og þær sýna einnig að sterk 
tengsl eru milli magns áfengis sem neytt er og skað-
ans sem neyslan veldur. Því meiri neysla því meiri 
skaði. Minni neysla skilar sér strax í bættu heilsufari 
og vellíðan þjóðarinnar ásamt lægri kostnaði skatt-
greiðenda vegna misnotkunar áfengis. Íslendingar, 
sem á sínum tíma voru í verulegum vandræðum með 
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að höndla neyslu áfengis, hafa náð miklum árangri 
með aðhaldssamri áfengisstefnu. Áfengisneysla á 
Íslandi er með því minnsta sem þekkist í hinum vest-
ræna heimi. Eftir því er tekið í samfélagi þjóðanna.

Eins og fram kom hér að ofan hefur ÁTVR tekið 
miklum stakkaskiptum á undanförnum áratugum. 
Áður var verslunin gamaldags og íhaldssöm ríkis-
stofnun með fáa sölustaði, lítið vöruúrval, afgreiðslu 
yfir borð og starfsfólk í einkennisklæðum sem tóku 
mið af fatnaði lögreglu og tollvarða. Í dag er ÁTVR 
margverðlaunað þjónustufyrirtæki sem leggur mikla 
áherslu á samfélagslega ábyrgð og góða þjónustu. 
Allar verslanir ÁTVR eru sjálfsafgreiðsluverslanir, 
vöruúrvalið er fjölbreytt, verslunum hefur fjölgað og 
afgreiðslutíminn lengst. Lögð er áhersla á að vöru-
þekking starfsfólksins sé mikil og að viðskiptavinir 
fái notið úrvals þjónustu. Á síðustu árum hefur ÁTVR 
fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga fyrir góðan 
rekstur. Má þar t.d. nefna Íslensku gæðaverðlaunin frá 
Gæðastjórnunarfélagi Íslands, Ríkisstofnun til fyrir-
myndar, hæstu einkunn í Íslensku ánægjuvoginni og 
Kuðunginn fyrir framúrskarandi starf að umhverfis
málum. Verslunin einbeitir sér einnig að því að bæta 
áfengismenningu á Íslandi með því að vekja áhuga 
viðskiptavina á vandaðri vöru, miðla ýmsu fræðslu-
efni um áfengi og jafnframt að fræða viðskiptavini 
um tengingu matar og vína.

Undanfarna áratugi hafa nokkur frumvörp verið 
lögð fram á Alþingi þar sem lagt er til að áfengissala 
sé gefin frjáls og ÁTVR lögð niður. Frumvörpin hafa 
ekki náð fram að ganga þótt ýmsar breytingar aðrar 
hafi orðið á rekstrinum.

Ég hef unnið hjá ÁTVR í um þrjá áratugi og 
helming þess tíma sem forstjóri. Þegar ég hóf störf 
hjá ÁTVR sem ungur maður þótti mér það spennandi 
og öðruvísi. ÁTVR reyndist skemmtilegur og góður 
vinnustaður og góður andi svífur yfir vötnum. Margir 
hafa átt hér langan og farsælan starfsaldur og fyrir 
hönd ÁTVR hef ég kvatt samstarfsfólk sem vann yfir 
50 ár hjá fyrirtækinu.

Bókin sem hér fer á eftir fjallar um fyrstu 90 árin í 
sögu ÁTVR. Þegar þessi orð eru skrifuð er verslunin 
orðin 95 ára og ennþá í fullu fjöri. Það hefði einhvern 
tíma þótt saga til næsta bæjar að meirihluti þjóðar-
innar skuli styðja vel við bakið á gamalli ríkisstofnun 
sem byggir starfsemi sína á einkaleyfi til áfengissölu.

Höfundar sögunnar og starfsfólk ÁTVR, bæði 
núverandi og fyrrverandi, unnu þrekvirki við að safna 
heimildum sem margar hverjar voru að því komnar 
að falla í gleymsku. Fyrir það vil ég þakka og vona að 
þú lesandi góður hafir bæði gagn og gaman af lestri 
sögunnar um ÁTVR.

Ívar J. Arndal, forstjóri ÁTVR
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inngangur
Hildigunnur ólafsdóttir, Sumarliði r. ísleifsson og Sverrir Jakobsson

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er án efa eitt þekkt-
asta og sérstæðasta fyrirtæki landsins. Frá stofnun 
1922 (lög nr. 62/1921) hefur það verið nánast eini 
aðilinn, fyrir utan veitingastaði og seinna fríhöfn, 
sem hefur haft heimild til að selja almenningi áfengi. 
Verslunin hefur líka verið í þeirri sérkennilegu stöðu 
að um leið og hún er mikilvæg tekjulind eiganda síns, 
hefur eigandinn haft það sem yfirlýst markmið að 
sem minnst seljist af söluvöru hennar. Löngum hefur 
staðið styr um fyrirtækið. Neytendur áfengis fögnuðu 
tilkomu þess en andstæðingar áfengis litu lengi á það 
sem fulltrúa hins illa, í besta falli sem illa nauðsyn. 
Það var því bæði illa séð og eftirsótt. Lengi hefur 
verið deilt um það hvernig eigi að selja áfengi. Bar-
áttumenn gegn áfengi töpuðu slagnum þegar áfengis-
sala var leyfð að nýju eftir bannárin. Þeir töldu því að 
mikilvægt væri að halda ríkiseinkasölu fremur en að 
heimila sölu á áfengi í almennum verslunum. Síðustu 
ár hefur þetta sjónarmið fengið öflugan stuðning með 
þeim rökum að ríkiseinkasalan sé ekki síður þýð-
ingarmikil fyrir lýðheilsu en sem tekjulind ríkisins. 
Á hinn bóginn hefur þeim röddum fjölgað sem álíta 
að fyrirtækið hafi runnið sitt skeið. Óþarfi sé að hafa 
ríkiseinkasölu á vöru sem sé almenn neysluvara og 
treysta eigi viðskiptalífinu til að sjá um sölu á áfengi. 
Áfengi hefur þó þá sérstöðu að það er vímuefni og 
að mörgu leyti skylt öðrum slíkum sem hafa löngum 
ýmist verið bönnuð eða sala þeirra háð takmörk-
unum. Flestir munu því vera á þeirri skoðun að rétt 
sé að hafa einhverjar takmarkanir á sölu áfengis − og 
raunar tóbaks líka sem einnig er viðfangsefni þessa 
verks. Þær takmarkanir varða m.a. aldur viðskipta-
vina, auglýsingar og heilsuvernd.

Áfengi og sögu áfengismála má kanna út frá marg-
víslegum sjónarhornum. Rannsókn á sögu Áfengis- og 
tóbaksverslunar ríksins býður því upp á marga mögu-
leika. Hvaða leið sem valin er, hlýtur hún þó að vera 
samfélagssaga: áfengisverslunin hefur verið við lýði í 
næstum heila öld, áfengið snertir heimili og daglegt 
líf, skemmtanalíf, afkomu fólks og fyrirtækja og hins 
opinbera. Saga Áfengisverslunarinnar tengist í ríkum 
mæli hugmyndum um frelsi í atvinnurekstri og raunar 
í lífinu yfirleitt, um frjálslyndi og stjórnlyndi, boð og 
bönn, samskipti karla og kvenna og kynjasögu, vald 
og valdaleysi. Þessi saga fjallar líka um samtakamátt 
og styrk félagshreyfinga og hún tengist náið þjóðarí-
myndum og sjálfsvitund fólks, svo taldir séu nokkrir 
mikilvægir þættir sem tengjast sögu áfengismála.

Í þessu riti er sögunni skipt í þrjá hluta. Í fyrsta 
hluta er fjallað um það samfélagslega umhverfi sem 
fyrirtækið sjálft er sprottið úr og er sá hluti því hugar-
fars- og hugmyndasaga þar sem fjallað er um afstöðu 
til áfengis og viðhorf þeirra sem láta sig þetta efni 
varða. Þeirri sögu sem sögð er hér vindur þó vitaskuld 
þannig fram að fyrirtækið, ÁTVR og forverar þess, 
mynda uppistöður frásagnarinnar.

Bindindishreyfingin hlýtur að verða gerð að 
umtalsefni, enda var hún einn helsti gerandi í þess-
um málum á ofanverðri 19. öld og stóran hluta 20. 
aldar og hafði sterk ítök í stjórnkerfinu. Lengst af var 
bindindisbaráttan borin uppi af frjálsum félagasam-
tökum en á fjórða áratug 20. aldar varð þetta einnig 
verkefni stjórnskipaðra nefnda þó að bindindishreyf-
ingin starfaði áfram. Hér er margt að kanna, ekki síst 
hvernig stóð á einstæðum árangri hérlendrar bind-
indishreyfingar.
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Fjallað verður um hvernig smám saman var þrengt 
að áfengissölu og áfengisveitingum beggja vegna 
aldamótanna 1900, þar til bannið var knúið fram af 
bindindishreyfingunni. Ekki verður því komist fram 
hjá Banninu með stórum staf, áfengisbanninu frá 
1915−1922 (1935) og áframhaldandi banni við bjór-
sölu sem stóð allt fram til 1989. Bannið olli gífurleg-
um deilum í samfélaginu á fyrri hluta aldarinnar og á 
seinni hluta aldarinnar gilti hið sama um bjórbannið.

Bindindisbaráttuna þarf líka að tengja við stöðu 
þjóðmála á fyrstu áratugum 20. aldar, baráttu fyrir 
sjálfstæði þjóðarinnar og viðurkenningu á tilverurétti 
hennar sem menningarþjóðar. Hér má m.a. spyrja 
hversu miklu viðhorf annarra þjóða til þessara mála 
skiptu þegar Íslendingar ákváðu að vera meðal fyrstu 
þjóða til þess að setja algert áfengisbann. Og hvernig 
þróuðust þessi mál í nágrannalöndum Íslands, var 
þróunin svipuð eða ólík?

Önnur viðleitni hins opinbera til að draga úr 
áfengisneyslu kemur einnig til umræðu. Fyrir utan að 
styðja aukin gjöld á áfengi og gera aðgengi erfiðara, 
fólst þessi viðleitni í að styðja við bakið á bindindis-
hreyfingum og koma síðar upp umfangsmiklu reglu-
veldi og opinberri stofnun til að stuðla að bindindi. 
En auk þessa fór baráttan fram á mörgum fleiri víg-
stöðvum. Hún fólst m.a. í að reyna að hindra að fólk 
neytti áfengis sem ekki var ætlað til neyslu, áfengis 
sem skilgreint var sem lyf eða hráefni vegna atvinnu-
starfsemi. Baráttan snerist einnig um að stemma stigu 
við kaupum, innflutningi, framleiðslu og sölu á ólög-
legu áfengi en líka um að gera áfengiskaup í áfengis-
verslunum fráhrindandi á ýmsan hátt, til dæmis með 
síaukinni skriffinnsku og skráningu á upplýsingum 
um kaupendur áfengis.

Einkasala á áfengi, Áfengisverslun ríkisins, er þó 
vitaskuld meginviðfangsefnið. Rætt verður um tildrög 
hennar og kannað hvernig hún tengdist Spánarvínun-
um svonefndu. Fjallað verður um hvernig staðið var 
að rekstri fyrirtækisins og rætt um áfengisútsölurnar 
í Reykjavík og úti um land. Gerð verður grein fyrir 
því umhverfi sem þær störfuðu í og fjallað um hina 
þversagnakenndu stöðu sem þessi rekstur var í: að 

leitast við að hafa umsetninguna sem minnsta en afla 
um leið sem mestra tekna fyrir eigandann (ríkið) og 
stjórnendur útibúanna, en tekjur þeirra voru í fyrstu 
bundnar við tiltekinn hundraðshluta sölunnar.

Rekstur Áfengisverslunarinnar á þessu tímabili 
verður líka til umræðu eftir því sem gögn gefa til-
efni til: velta, sala og afkoma og hvaða tekjum hún 
skilaði til ríkissjóðs. Einnig verður getið um fram-
leiðslu Áfengisverslunarinnar á áfengi eftir að bannið 
var afnumið 1935 og 1989 (sala á bjór heimiluð). 
Einkasala ríkisins á tóbaki (1921−1925 og frá 1932) 
kemur og nokkuð við sögu og rætt verður um þá við-
leitni sem var áberandi á fjórða áratug 20. aldar, að 
láta ríkisrekstur taka við viðskiptum á sem flestum 
sviðum. Þá verður stuttlega rætt um vínveitingastaði 
og hvernig staðið var að þeirri starfsemi á fyrri hluta 
aldarinnar.

Í öðrum hlutanum er sjónum einkum beint að 
uppbyggingu áfengisverslunar og síðar tóbakseinka-
sölu eftir að áfengi var lögleitt á fjórða áratugnum. 
Hugmyndalegum átökum um áfengið var að mestu 
lokið en minna bar á deilum um réttmæti þess að 
selja tóbak. Fjallað verður um ólík viðhorf til áfengis-
laganna, sem sumir vildu herða en aðrir rýmka, 
einkum um að leyfa sölu á áfengu öli í landinu. Gerð 
verður grein fyrir undanþágunum frá bjórbanninu 
sem veittar voru erlendum hermönnum á stríðsár-
unum en það voru einmitt slíkar undanþágur sem 
grófu undan bjórbanninu. Fjallað verður um hlutverk 
Áfengisverslunar ríkisins fyrir þjóðarbúskapinn sem 
tekjulind fyrir ríkissjóð. Þá verður gerð grein fyrir því 
hlutverki sem áfengisverslunin hafði fyrir íslenskan 
iðnað en hún stóð fyrir framleiðslu á brennivíni, 
lyfjum, hárvötnum og bökunardropum. Sömuleiðis 
verður fjallað um tekjuöflun tóbakseinkasölunnar 
fyrir ríkið.

Skoðað verður hvernig áfengisverslunin fékk 
nýtt hlutverk með stofnun gæsluvistarsjóðs til þess 
að fjármagna áfengismeðferð og ýmis úrræði fyrir 
drykkjumenn. Viðhorf til áfengisvarna breyttust líka, 
um allt land voru skipaðar áfengisvarnanefndir sem 
áttu að styðja við bindindisstarfsemi, auka fræðslu og 

12



upplýsingu um bindindis- og áfengismál og aðstoða 
yfirvöld og löggæslumenn við að halda uppi hlýðni 
við áfengislögin. Fjallað verður um það hvernig bind-
indishreyfingin náði að takmarka umsvif áfengis-
verslunarinnar í krafti laga um héraðabönn en það 
átak náði hámarki á sjötta áratugnum þegar einungis 
var hægt að kaupa áfengi í þremur kaupstöðum á 
landinu. Allt fram á níunda áratuginn voru atkvæða-
greiðslur um fjölgun útsalna tvísýnar og víða hlutu 
þær ekki brautargengi.

Fjallað verður um sameiningu Áfengisverzlunar 
ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkisins í eitt stöndugt 
fyrirtæki sem skipti máli fyrir afkomu ríkissjóðs. Sagt 
verður frá því að oft var hart sótt að starfsmönnum 
fyrirtækisins þegar kom að framkvæmd áfengis-
laga. Viðskipti ríkiseinkasölunnar við umboðsmenn 
þekktra áfengis- og tóbakstegunda gátu líka orðið 
ásteytingarsteinn og valdið deildum í samfélaginu. 
Á hinn bóginn var engin alvarleg atlaga gerð að 
rekstrarformi ÁTVR fram á níunda ártuginn. Stærsta 
formbreytingin var að tengslin við Lyfjaverzlun ríkis-
ins voru rofin en það gerðist þó ekki endanlega fyrr 
en 1986.

Tóbaksmálin verða tekin til umfjöllunar, en fram 
til um 1970 giltu á Íslandi mun frjálsari reglur um 
sölu og neyslu á tóbaki en um sölu og neyslu áfengis. 
Dreifing á tóbaki var jafnan ólík sölu á áfengi þar sem 
hún átti sér stað í almennum verslunum. Þá má nefna 
að einkasala var á eldspýtum frá 1934 til 1986.

Á sjöunda og áttunda áratugnum fór áfengisneysla 
Íslendinga ört vaxandi, þrátt fyrir að aðgengi að 
áfengi ykist ekki að marki. Útsölustöðum og vínveit-
ingastöðum fjölgaði hægt og sígandi. Sala á áfengu öli 
var ekki leyfð þótt tæpur helmingur alþingismanna 
væri orðinn því fylgjandi um 1970.

Rakið verður hvernig verðstefna ÁTVR hafði áhrif 
á neyslumynstrið og neysla á sterkum drykkjum fór 
hlutfallslega minnkandi en jókst að sama skapi á 
léttum vínum, sérstaklega frá seinni hluta áttunda 
áratugarins og fram að því að bjórinn kom í sölu. 
Áfengiskaup í fríhöfn voru kapítuli útaf fyrir sig en 
segja má að fríhafnarverslunin hafi aukið aðgengi að 

áfengi og þó einkum áfengu öli. Þar markaði tímamót 
þegar almennt leyfi var veitt fyrir innflutningi á til-
teknu magni af bjór í gegnum fríhöfnina 1980.

Í þriðja hlutanum hverfist frásögnin mest um 
fyrirtækið sjálft en verður tengd við samfélagsþró-
unina eftir því sem við á. Frásögnin hefst á afnámi 
bjórbannsins 1989 sem hafði mikil áhrif á fyrirtækið 
og styrkti stöðu þess. Ákvarðanir um fjölmörg atriði 
í sambandi við lögleiðingu bjórsins, eins og skatt-
lagningu, stærð sölueininga, styrkleika bjórs og val á 
tegundum, innlendum sem erlendum, voru í hönd-
um fjármálaráðuneytisins og forstjóra ÁTVR. Fjallað 
verður um deilurnar sem urðu um val á erlendum 
bjórtegundum og þá miklu hagsmuni sem voru í húfi. 
Bjórinn varð vinsælasti áfengi drykkurinn meðal allra 
þjóðfélagshópa og gerði áfengisneyslu hversdagslegri 
en áður hafði verið. Bjórinn færði áfengisneysluvenj-
ur Íslendinga nær drykkjuvenjum þjóðanna í Norð-
ur-Evrópu, þótt dagleg neysla áfengra drykkja, hvort 
sem var með mat eða sem hressing, yrði ekki siðvenja.

Rakið verður hvernig pólitískar ákvarðanir leiddu 
til grundvallarbreytinga á fyrirtækinu. Lögum sam-
kvæmt hafði ÁTVR einkarétt á framleiðslu áfengis og 
hafði lengi framleitt áfengi fyrir innanlandsmarkað. 
Fyrirtækið reyndi fyrir sér með útflutning á vodka en 
sú markaðsfærsla tókst ekki. Á sama tíma var ÁTVR 
komið í samkeppni við einkafyrirtæki sem nú höfðu 
fengið leyfi til framleiðslu á áfengi. Það var svo póli-
tísk ákvörðun að í einkavæðingarátaki ríkisstjórnar-
innar á tíunda áratugnum var framleiðsludeild ÁTVR 
seld.

Breytingarnar sem urðu á gömlu áfengisútsöl-
unum er þær urðu að nútímalegum vínbúðum verða 
teknar til umfjöllunar en þær má rekja til þess að öll 
verslun í landinu breyttist. Í stað hverfaverslana og 
afgreiðslu yfir búðarborð komu verslunarmiðstöðvar, 
lengri afgreiðslutími, kortanotkun og vefverslun. 
Fjallað verður um það hvernig þessar nýjungar náðu 
einnig til vínbúðanna og að gamla viðhorfið, að aðeins 
mætti selja áfengi gegn staðgreiðslu, vék fyrir nýrri 
viðskiptaháttum eins og greiðslukortum. Markmið 
ÁTVR varð að vínbúðirnar mynduðu verslanakeðju 
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með sterkan heildarsvip, mótaðan af stöðluðum inn-
réttingum og einkennisklæddu starfsfólki, þjálfuðu í 
vínfræðum.

Bein og óbein áhrif frá viðskiptalífinu og stjórn-
unarfræðum verða tekin til umræðu. Fyrir áhrif frá 
einkageiranum voru teknar upp nýjar stjórnunarað-
ferðir í fyrirtækinu. Greint verður frá því hvernig 
umfangsmeiri starfsemi með nýjum höfuðstöðvum 
og fleira starfsfólki varð tæknivæddari. Fyrirtækinu 
var skipt í deildir, starfsmannastefna varð markviss-
ari og starfsfólk var virkjað í stefnumótunarvinnu 
og gæðakannanir teknar upp. ÁTVR varð með 
fyrstu opinberu fyrirtækjunum til að marka stefnu í 
umhverfismálum, gera jafnréttisáætlun og setja siða-
reglur.

Þá verður lítillega kannað hvernig ólögleg sala 
og tilbúningur á áfengi virðast alltaf öðru hvoru 
hefja samkeppni við áfengisverslunina. Samkeppnin 
hefur þó orðið meiri við vaxandi fríhafnarverslun 
með áfengi, í takt við aukin ferðalög landsmanna. 
Sagt verður frá könnunum á áfengisneyslu og neyt-
endahópnum og breytingum á neyslumynstri. Einnig 
verður gerð grein fyrir könnunum á viðhorfum við-
skiptavina til þess hvaða þjónustu ÁTVR á að veita. 
Fjallað verður um áhrifin sem aðild Íslands að Evr-
ópska efnahagssvæðinu árið 1994 hafði fyrir rekst-
ur Áfengisverslunarinnar. Líkt og hinar norrænu 
einkasölurnar varð ÁTVR að leggja niður heildsölu 
á áfengi og smásala áfengis varð meginviðfangsefnið. 
Í kjölfarið var lögð áhersla á meiri þjónustu við við-
skiptavinina, m.a. með fjölbreytni í vöruvali.

Allt frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hefur 
áfengisneysla farið vaxandi og tilfærslan frá sterku 
áfengi í létt vín og bjór haldið áfram. ÁTVR hefur 
alltaf heyrt undir fjármálaráðuneytið og allar verð-
breytingar hafa verið rökstuddar með því að afla 
þyrfti ríkinu meiri tekna. Sýnt verður hvernig raun-
verð áfengis lækkaði og hlutdeild hagnaðar af áfengis-
sölu í tekjum ríkisins minnkaði.

Í ritinu fá átökin um áfengið nokkuð rými en á 
fyrri hluta aldarinnar voru þau aðallega á forsendum 
bindindishreyfingarinnar sem stillti málinu þannig 

upp að möguleikarnir væru tveir: bann eða ekki bann. 
Á seinni hluta aldarinnar bættust við ágreiningsefni 
sem tengdust viðskiptahagsmunum: hvaða áfenga 
drykki á að selja, hversu mikið og hver á að selja þá? 
Átök eru því einn af drifkröftunum í 90 ára langri 
sögu Áfengisverslunarinnar. Segja má að síðasti ára-
tugurinn í sögu ÁTVR hafi einkennst af breytingunni 
úr hefðbundnu ríkisfyrirtæki í þjónustustofnun með 
samfélagslega ábyrgð.

Stefnan sem tekin var um ritun verksins leiðir til 
þess að víða er leitað fanga um heimildir. Fyrst má 
geta þess að nokkuð hefur verið fjallað um þetta efni 
áður, en mest af því efni er í óbirtum ritum. Gott 
yfirlit er að finna í kandídatsritgerð Ásgeirs Guð-
mundssonar um áfengisbannið (1915−1935) en þar 
rekur hann einnig sögu bindindishreyfingarinnar og 
áfengismála á 19. öld og fyrstu áratuga 20. aldar. Bók 
Arnars Guðmundssonar og Unnars Ingvarssonar, 
Bruggið og bannárin, fjallar, eins og titillinn gefur 
til kynna, einkum um bannárin og ólöglega fram-
leiðslu á áfengi. Þá hefur Óttar Guðmundsson fjallað 
um sögu áfengismála í bók sinni, Tíminn og tárið. 
Íslendingar og áfengi í 1100 ár. Steinn Kári Steinsson 
skrifaði MA-ritgerð um stefnu íslenska ríkisvaldins í 
áfengismálum frá 1934 til ársins 1995. Nær í tíma er 
MPA-ritgerð Ívars J. Arndal þar sem hann rakti þær 
breytingar sem urðu á ÁTVR frá miðjum níunda 
ártugnum til 2005.

Mikilvægustu heimildir þessa verks eru þó vafa-
laust frumheimildir, þ.e. skjöl ÁTVR og önnur skjöl 
á Þjóðskjalasafni, skjöl landlæknisembættisins, skjöl 
1. skrifstofu Stjórnarráðsins, síðar dóms- og kirkju-
málaráðuneytisins. Nokkur vonbrigði voru að upp-
götva að stór hluti elstu skjala ÁTVR hefur farið 
forgörðum, sennilega við flutning fyrirtækisins fyrir 
tæplega hálfri öld. Á móti kom að sum þeirra skjala 
hafa verið varðveitt í skjalasafni Stjórnarráðsins. 
Skjalasafn landlæknisembættisins var einnig kannað í 
því skyni að fá yfirlit yfir áfengisneyslu og -menningu 
sem víðast á landinu á síðustu áratugum 19. aldar 
og fram yfir 1940. Í ljós kom að þar var oft fjallað 
ítarlega um þessi efni. Blöðin voru einnig mikilvæg 
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uppspretta fróðleiks. Valin voru úr nokkur blöð, ekki 
síst með hliðsjón af afstöðu til áfengismála og útgáfu-
stað. Alþingistíðindi hafa að geyma marga mikilvæga 
vitnisburði um þessa sögu og Stjórnartíðindi greina 
frá þeim formlegu – og síbreytilegu – reglum sem 
stuðst hefur verið við varðandi áfengi og áfengismál. 
Ævisögur voru einnig kannaðar og tímaritsgreinar 
eftir þörfum.

Rit Babor o.fl. Alcohol. No Ordinary Commoditity. 
Research and Public Policy, var afar gagnlegt til að fá 
yfirlit yfir nýjar rannsóknir á áfengispólitík og mikil-
vægu hlutverki ríkisrekinnar áfengissölu fyrir lýð-
heilsu. Nýleg sagnfræðirit um ríkisreknu áfengisversl-
anirnar á Norðurlöndum voru höfð til hliðsjónar við 
sögu íslensku áfengisverslunarinnar, þótt ekki sé um 
neinn kerfisbundinn samanburð að ræða. Gott var að 
hafa aðgang að nýlegum fræðiritum um gang þessara 
mála í Færeyjum og Noregi: Rúsdrekka –siðir og ósiðir 

eftir Elinu Súsönnu Jacobsen, og rit Olav Hamran og 
Christine Myrvang, Fiin gammel. Vinmonopolet 75 år. 
Rekstrarform norsku og færeysku áfengisverslananna 
eru tiltölulega lík þeirri íslensku, nema hvað norska 
áfengisverslunin selur eingöngu sterkasta bjórinn. Í 
Svíþjóð hefur Lennart Johannsson skrifað Systemet 
lagom um tímabilið 1900–1922, þegar baráttan um 
bannið stóð sem hæst, en Svíar höfnuðu banni en 
tóku upp svonefnt Bratt-kerfi sem var eins konar 
skömmtunarkerfi. Sami höfundur hefur svo fjallað 
um sænska áfengisstefnu og áfengismenningu 1855–
2005 í ritinu Staten, Supen och Systemet. Saga Alko, 
finnsku áfengiseinkasölunnar, hefur líka verið skrifuð 
á finnsku en var ekki aðgengileg höfundum þessa rits. 
Níutíu ára saga ÁTVR er viðbót við þessar rannsóknir 
og tekur jafnframt mið af þeim. Það er von höfunda 
að af þessu riti spretti fleiri rannsóknir á áfengisstefnu 
Íslendinga og þætti ÁTVR í henni.
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Við púnsdrykkju eftir aldamótin 1900, 
líklega á Patreksfirði. Lengst til hægri 
er  Pétur A. Ólafsson athafnamaður þar 
í bænum.



  Fyrsti hluti  

Saga áfEngiSmála
fram um 1940

Sumarliði r. ísleifsson



1. áfengi og bindindi fram að banni

forsaga
Engin leið er að gera grein fyrir áfengisnotkun á fyrri 
öldum til nokkurrar hlítar, enda ekki markmið þessa 
verks. Tvennt má þó staðhæfa með nokkurri vissu: 
áfengisneysla í landinu er jafngömul búsetu og áfeng-
isneysla virðist aldrei hafa verið mjög ríkur þáttur í 
neyslu eða menningu þjóðarinnar, samanborið við til 
dæmis Suður-Evrópu þar sem vín var dagleg neyslu-
vara eða Mið-Evrópu þar sem öls var neytt daglega.

Öldrykkja mun hafa verið kunn hérlendis frá 
fornu fari og er oft getið um drykkju á öli í Íslend-
ingasögum.1 Ölgerð mun einnig hafa verið stunduð í 
landinu og sérstök hús til þeirra nota, m.a. á biskups-
stólunum, nefnd hituhús. Stöku menn voru jafnvel 
kallaðir ölgerðarmenn.2 Aðrir seldu öl á mannamót-
um. Þórhallur Ölkofri hafði m.a. þann starfa á Alþingi 
í kringum árið 1000 eins og segir frá í Ölkofra sögu.3 
Með kristnitöku kom vín til sögunnar og er þess ekki 
síst getið í tengslum við skort á innfluttu víni. Þegar 
það bar við var messuvín bruggað úr krækiberjum 
og notað við kirkjulegar athafnir þó að það væri ekki 
talið æskilegt.4 Víni kynntist fólk þó ekki eingöngu í 
kirkjum. Þeir sem fóru til annarra landa hafa kynnst 
víni þar, til dæmis ýmsir helstu höfðingjar Sturlunga 
á 13. öld. Örlög eins þeirra, Þórðar kakala, þess mikla 
baráttumanns, urðu raunar þau að hann fékk aðsvif í 
eða eftir drykkjuveislu sem hann hélt til að fagna því 
að konungur hafði veitt honum fararleyfi til Íslands.5 
Vín hefur einnig verið flutt til landsins til almennrar 
neyslu. Til dæmis segir í annál vegna ársins 1389 að 
þá hafi flust meira vín til Íslands en oftast áður.6

Hér er farið fljótt yfir sögu. Gories Peerse stað-
festir í ferðasögu sinni frá því um miðja 16. öld að 

Íslendingar kunni að meta bjór. Hann segir þá drekka 
bjórinn „af kappi, meðan hann endist“ og ekki vilji 
þeir geyma hann því þeir telji, sennilega með réttu, að 
hætta sé á að hann súrni. Þeir standi jafnvel ekki upp 
frá borðum til að kasta af sér vatni heldur komi hús-
freyjan með koppinn og taki við honum aftur þegar 
viðkomandi er búinn að ljúka sér af.7 Arngrímur Jóns-
son lærði andmælti mörgum af staðhæfingum Gories 
Peerse en staðfestir að Íslendingar hafi bruggað öl og 
stundum bætt í það „hunangi eða miði, stundum safa 
úr berjum sem hér vaxa“.8

Tékknesk/pólski ferðamaðurinn Daniel Vetter 
ferðaðist um Ísland á fyrri hluta 17. aldar. Er hann 
dvaldi í Skálholti ásamt félaga sínum kvaðst hann 
hafa fengið ágætis bjór, frá bæði Hamborg og Lýbiku, 
enda sé flutt til landsins mjöður, öl, brennivín og vín. 
Vetter greindi frá því að í kveðjuskyni við hann hefði 
verið hellt saman öli, víni, mjólk, brennivíni og miði 
og þeim boðið. En þeim hugnaðist ekki þessi drykkur 
og fengu þeir þá öl og vín, sitt í hvoru lagi, en lands-
menn drukku fyrrgetna blöndu af góðri lyst, að sögn 
höfundar. Því má velta má velta fyrir sér hvort það 
hafi verið gert í því skyni að ganga fram af ferðalangn-
um.9 Vetter getur þess einnig að landsmenn heiti öl í 
hverum en mest drekki þeir af vatni sem sé gott til 
drykkjar.10

Þegar drepið er niður fæti á 18. öld má geta um 
lýsingar Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar í 
Ferðabók þeirra. Þeir benda á að daglegur drykkur sé 
sýra sem var yfirleitt blanda af vatni og gerjaðri mysu. 
Mikið sé einnig drukkið af mjólk. Öl sé almennt ekki 
drukkið. Þó nefna þeir dæmi um ölgerð undir Jökli 
sem þar sé nokkuð stunduð og kallist drykkurinn 
mjelsýra. Einnig geta þeir um að heldri menn hafi 
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tekið upp á því á undanförnum 20 árum að flytja rauð 
og hvít frönsk vín til landsins og séu þau nú almennt 
notuð í þeirra röðum. Þá sé einnig mikið flutt inn 
af brennivíni. Eitthvað sé um brennivínsdrykkju hjá 
þeim sem búa við sjávarsíðuna, að minnsta kosti 
sumsstaðar. Í umfjöllun sinni um Breiðafjarðareyjar 
þykir Eggerti ástæða til að geta þess að þar þekkist 
ekki drykkjuskapur og óhóf.11 Öðru máli gegni um 
Skagafjörð og „mikinn hluta Suðurlands og vestur 
undir Jökli, en þar hefur hann þorrið mikið“, segir 
Eggert.12 Ekki mælir hann áfengisneyslu bót, enda séu 
afleiðingar hennar „ótal lestir og margs konar ógæfa 
… deilur, áflog og málaferli bæði meðal landsmanna 
innbyrðis og við erlenda verzlunarmenn. Einnig er 
óreiða á hegðun manna, skuldasöfnun, fátækt og 
ógleði af sama toga spunnið.“13 Jón Steingrímsson 
fjallar einnig víða um áfengisneyslu í Ævisögu sinni 
sem er frá svipuðum tíma og rit Eggerts og Bjarna. 
Hann greinir m.a. frá „túramönnum“ sem varla hefði 
verið nokkur friður fyrir, „dag né nótt“. Einnig segir 
hann frá ribböldum sem riðu um Skagafjörð og 
„hræddu“ brennivín út úr fólki, og frá drykkjuskap 
á ferðalögum. Af þessum sögum má ráða að áfengi 
hefur víða verið vandamál um þetta leyti þó að Jón 
greini líka frá skikkanlegri notkun þess.14

Stefán Þórarinsson amtmaður fjallaði einnig nokk-
uð um áfengisneyslu í skýrslum til yfirvalda undir lok 
18. aldar. Amtmaður kvartaði undan brennivínsneyslu 
í veislum en einkum þó að kaupmenn gæfu bændum 
brennivín þegar þeir kæmu til að versla og nestuðu 
þá jafnvel stundum. Af þessu hlytist iðulega drykkju-
skapur og vandræði, bæði í kaupstað og á heimleið. 
Þetta taldi amtmaður brot gegn tilskipun um verslun 
og siglingar frá 1787 en þar var tekið fram að það væri 
„forbudet Alle og Enhver, være sig i Kjöbstæderne 
eller paa Landet, at skjænke brændeviin uden Amts-
Övrighedens særdeles Tilladelse, under Straf af 5 til 
10 Rdl. for hver Gang“. En líklega var þetta ákvæði 
gagnslítið til að sporna við drykkjuskap en fremur 
sett í því skyni að verja hagsmuni kaupmanna, því 
það átti einungis við um þá sem ekki höfðu borgara-
bréf fyrir verslun með innfluttar vörur. Sérstaklega 

var tekið fram að slíkir aðilar mættu ekki selja tóbak 
og brennivín að viðlagðri refsingu.15 Stefán amtmaður 
lagði til að settar yrðu reglur þess efnis að kaupmenn 
mættu ekki selja brennivín í minni einingum en sem 
nam einum potti og bannað yrði að gefa „Almuen 
og Bönderne“ brennivín í staupum eða pelum. Hann 
lagði einnig til að bannað yrði að drekka brennivín í 
veislum (Böndergilder og Sammenkomster) en heim-
ilt að drekka gott öl, mjöð og vín. En rentukammerið 
hafnaði þessum tillögum Stefáns og taldi að erfitt yrði 
að fylgjast með því að slíkar reglur væru haldnar. En 
Stefán fullyrti að brennivínsneysla hefði aukist undir 
lok 18. aldar og vísaði þá til þess hversu mikið inn-
flutningur hefði aukist.16

Af þeim vitnisburðum um áfengisneyslu fram 
undir 1800 sem nefndir eru hér að framan verður ekki 
dregin upp nein heildarmynd. Ljóst er þó að samfé-
lagið var ekki „þurrt“ en sennilega var það ekki heldur 
sérlega „blautt“, ef svo má að orði komast. Áfengis-
neysla var einhver, einkum á tyllidögum, í kaupstaðar-
ferðum og svo einkum meðal yfirstéttarinnar.

áfengisneysla á 19. öld og í 
upphafi 20. aldar
Kunn er frásögn af því þegar enski grasafræðingurinn 
William Hooker og Jørgen Jørgensen, „hundadaga-
konungur“ heimsóttu Ólaf Stephensen stiftamtmann 
í Viðey árið 1809 en veitingar Ólafs voru afar rausnar-
legar. Hooker segir svo frá:

Til drykkjar var eingöngu rauðvín og við 
vorum látnir tæma hver sína flösku og það 
úr vatns- fremur en vínglösum. Þar í landi er 
ekki til siðs að sitja yfir víninu eftir matinn. 
Þess í stað urðum við að drekka kaffi í þeim 

Eftir öldrykkju. 
Úr Heynesbók frá 
fyrri hluta 16. aldar.
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mæli sem stiftamtmanninum þótti hæfa. Kaffið 
var afbragðsgott og við treystum því að þar 
með væri veislunni lokið. Ekki var þó bitið 
úr nálinni með það, því nú var borin inn stór 
skál með rommpúnsi og það veitt, býsna vel, 
í stórum glösum. Skálað var á hverju glasi. Ef 
við slógum slöku við drykkjuna var „Banks 
barón“ alltaf merkið um að glösin skyldu tæmd 
og þau síðan fleytifyllt að nýju og skálað fyrir 
honum. … Okkur var hótað með annarri púns-
skál eftir að lokið væri úr þessari og ekki stóð 
á efndum.17

Þessi frásögn hefur oft verið nefnd sem dæmi um 
drykkjusiði Íslendinga um og eftir 1800. Hún er til 
marks um veislugleði og óhóf og fellur vel að þeim 
hugmyndum um Íslendinga að þeir þurfi helst að sitja 
við drykkju meðan nokkuð áfengi er til. Hvað skyldu 
aðrir vitnisburðir hafa að segja um þetta efni?

Í svokölluðum hreppstjóra-innstrúks (instruction 
for repstyrene) frá því í upphafi 19. aldar er tekið 
fram að hreppstjórum beri að fylgjast með „yfir-
sjónum og óreglum, sem á helgidögum fremjast, 
með drykkjuslarki, ryskíngum, mælgi eða hávaða 
í kirkjum … sömuleiðis ofdrykkju altarisgaungu-
fólks“. Einnig er fullyrt: „sú hneixlanlega óregla fer 
sumstaðar vaxandi, að kirkjufólk dregur hunda með 
sér til kirkju, hverra fjöldi, áflog og hávaði glepur 
fyrir verðugu athygli manna, er þeir opt færast inn í 
kirkjudyr, eða jafnvel sjálfa kirkjuna“. Þá máttu hrepp-
stjórar ekki „líða brennivíns skenkíngar eða útsölu í 
staupatali af þeim, sem þar til hafa ekki viðkomanda 
amtmanns leyfi; ekki drykkjuhús fyrir ferðafólk, eða 
lausu og illa ræmdu kvennfólki aðsetur í sjóbúðum“.18 
Af þessu má ráða að yfirvöld hafi haft áhyggjur af 
áfengisneyslu landsmanna og viljað taka í taumana; 
þessi tilvitnun er þó ekki síður til marks um áhyggjur 
yfirvalda af því hverjir seldu áfengið, að það væru 
„réttir“ aðilar.

Bretinn John Barrow ferðaðist um Ísland árið 
1835. Í ferðalýsingu sinni greinir hann frá því að 
drykkjuskapur sé ekki óalgengur meðal sjómanna og 

annarra af lægri stigum í Reykjavík. Hefðu hann og 
félagar hans jafnvel séð mjög drukkna, gamla konu 
liggjandi undir bát í fjörunni og hefðu þeir síðar frétt 
að þar hefði hún látið líf sitt. Hann gat líka um að 
Íslendingar væru gjarnan drukknir í ferðalögum.19

Í gamansamri umfjöllun Bandaríkjamannsins 
John Ross Browne um lífið í Reykjavík á sjöunda 
áratug 19. aldar segir hann að mannlífinu í Reykjavík 
svipi um sumt til lífshátta í San Diego í Bandaríkj-
unum: „Fylliraftarnir í verslununum og kappreiðar á 
götunum, sem var fremur stofnað til í drykkjuæði en 
af eðlilegri framkvæmdaþrá, minntu mig oft á heima-
slóðir mínar.“ Browne getur þess einnig að karlarnir í 
bænum hangi „við húsveggina reykjandi og rausandi 
og of oft drukknir. Sumir eru jafnvel of latir til þess 
að stunda drykkju og gera ekkert annað en að sofa.“ 
Konurnar sýndu á hinn bóginn lífsorku og dugnað að 
mati þessa ferðalangs.20 Að sögn Brownes henti það 
sveitamenn að dveljast helst til lengi í kaupstöðum og 
„slæpast ölvaðir í verslunum“. En yfirleitt væru þeir 
hófsamir og yndu „glaðir við sitt“.21

Aðrir vitnisburðir geta um „brennivínsneyslu“ 
þegar „tilefni gefst“, þ.e. þegar mögulegt var að fá 
áfengi, en það var fyrst og fremst þegar menn fóru 
í kaupstað, einu sinni eða í hæsta lagi nokkrum 
sinnum á ári. Nefnt er að það hafi nánast verið álitin 
skylda kaupmanna að veita kaffi og brennivín. Það 
hafi líka verið talin sjálfsögð kurteisi að ferðalangur 
sem átti brennivín byði þeim sem hann hitti upp á 
staup og hefði ella verið talinn nirfill. En þess var líka 
jafnan getið að utan kauptíðarinnar væri áfengi lítið 
eða ekki notað.22

Vitnisburðir Íslendinga um eigin áfengisneyslu 
eru dálítið misvísandi. Í Tíðindum frá Alþingi Íslend-
inga frá 1865 er m.a. staðhæft að drykkja hafi færst 
svo í vöxt á Íslandi að ástæða væri til að „sporna við 
brennivínsdrykkjunni“. Hætta væri á að „þessi löstur“ 
mundi „eyðileggja landið“.23 Sumir kaupmenn munu 
jafnvel hafa lagt til að innflutningur áfengra drykkja til 
Íslands yrði bannaður. Fram kemur að drykkjuskapur 
hafi einkum verið áberandi í kaupstöðum og fiskiver-
um en til sveita hafi drykkja verið lítil og „brennivín 
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óvíða haft til daglegrar nautnar“. Þó var einnig nefnt 
að áfengisneysla væri mjög misjöfn eftir héruðum. 
Sums staðar væri þess jafnvel neytt daglega.24

Jón Hjaltalín alþingismaður fullyrti um 1870 að 
fimmti hver verkfær maður í hans „umdæmi hafi dáið 
af völdum ofdrykkjunnar“. Hvað Jón á hér nákvæm-
lega við er ekki fullljóst; greinilegt er að hann á við 
vinnufæra karlmenn en ekki víst hvort hann telur 
saman dauðsföll af slysförum þar sem áfengi kom 
við sögu og sjúkdóma sem beinlínis leiða af áfengis-
drykkju; ef til vill hvort tveggja.25 Hafi Jón rétt fyrir 
sér er ljóst að drykkjusýki hefur verið vandamál á 
Íslandi. − Þess má reyndar geta að samþingmenn Jóns 
töldu hann fara með ýkjur en ýmsir vitnisburðir stað-
festa álit Jóns. Dæmi voru um mikinn drykkjuskap á 

efnaheimilum, aðallega meðal karlmanna en einnig 
kvenna, jafnvel svo að fjölskyldur sundruðust, og fleiri 
hörmungar af ofneyslu áfengis.26 Til samanburðar má 
taka Færeyjar en landlæknir Færeyja taldi árið 1876 
að um sjöttungur karlmanna í Þórshöfn eldri en 15 
ára væru forfallnir drykkjumenn og sums staðar væri 
hlutfallið jafnvel hærra.27

Áfengisneysla virðist hafa verið mest og sýnileg-
ust í kaupstöðum, einkum í og við verslanir. Nokkuð 
algengt virðist hafa verið að karlmenn í helstu versl-
unarstöðum héngju þar í iðjuleysi og keyptu eða 
sníktu sér staup og staup til að drekka á staðnum: 
„verður það ollandi margri óreglunni, eru og slíkar 
brennivínsveitingar enn skaðlegri fyrir þá sök, að 
menn neyta brennivínsins, án þess kostur sé á að fá 

jón jónsson alþingismaður um 
búðarstöður

„Það væri ómögulegt, að nokkur maður, sem 
hugsaði um sóma þjóðar sinnar, gæti neitað því, 
að oss væri hin mesta nauðsyn á að takmarka 
sölu áfengra drykkja. Til forna hefðu Íslend-
ingar verið vel virtir af öllum þjóðum, og vel-
komnir gestir við hirðir hinna mestu konunga; 
en nú væri kominn sá tími, að hver danskur 
dóni, sem væri sendur hingað til að standa við 
búðarborð, þættist geta lítilsvirt beztu bændur, 
en ástæðan til þess væri að eins víndrykkjan, 
þetta bölvaða eitur í þjóðlífinu. Til þessa yrði 
hver sá maður að finna, sem hefði komið í búð 
á lestatímanum, og sjeð bændur hanga þar til 
þess að sníkja út staup. Hann skyldi játa, að 
þeir gjörðu þetta sjaldnar en kaupstaðabúar, 
sem væru vanir allt árið í kring að hanga yfir 
toddýstaupunum hjá Kristjáni karli og víðar, 
en það bætti ekki úr skömm bænda að aðrir 
væru verr.“

Alþt. 1879, síðari hluti, 962.

Viltu halda undir mig séra jón?

Magnús Blöndal Jónsson segir frá komu sinni í 
Ytri-Fagradal á Skarðsströnd upp úr 1870. Þar 
bjó þá Jón Eggertsson ásamt fleirum og áttu 
þeir feðgar, Magnús Blöndal og séra Jón faðir 
hans, að gista hjá Jóni. Magnúsi segist svo frá:

„Litlu eftir að við faðir minn vorum seztir, 
stóð Jón gamli upp af stól sínum, sneri sér að 
föður mínum og mælti: „Viltu halda undir mig, 
séra Jón?“ Fylgdi faðir minn þá Jóni, sem var stór 
og þrekinn ístrumaður hálf-riðandi á fótum, að 
herbergisdyrum innar af stofunni. Sat eg þá einn 
eftir í stofunni, brjótandi heilann um það, hvað 
Jón hefði getað meint með þessu orðatiltæki, 
sem eg hafði að eins heyrt í sambandi við kýr 
og naut. En síðar um kvöldið skildist mér þetta. 
Því að oftar þurfti að halda undir Jón. Og í hvert 
sinn komu þeir til baka með brennivínsflösku 
í höndum Jóns. Hann hafði sem sé brennivíns-
tunnu á stokkum þarna inni, með krana í, og 
þurfti hjálp til þess að tappa af henni.“

Magnús Blöndal Jónsson, 
Endurminningar I, 123.
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Í krambúð Duusverslunar í Keflavík um eða eftir 
aldamótin 1900. Fjölbreytt úrval er í versluninni og þar 

mátti m.a. kaupa áfengi.



þar nokkurar matarveitingar“, sagði alþingismaður 
nokkur árið 1865.28 Sumir sóttu líka í lyfjabúðirnar og 
keyptu sér þar elexíra ýmiss konar í sama tilgangi og 
gerðu sig „að svínum á svipstundu“ staðhæfði blaðið 
Ísafold.29

Þórður Thoroddsen sem starfaði sem læknir í 
Keflavík upp úr 1880 sagði að þá hefði verið þar 
„ógurleg brennivínsöld … Engar aðrar góðgerðir 
en brennivín. Maður ferðaðist allan liðlangan dag-
inn og fékk ekki aðra hressingu en brennivín. Það 
þótti ósómi að bjóða annað … Ég sá skjótt að þetta 
dugði ekki fyrir mig, og gekk því í stúkuna Verðandi 
í Reykjavík 1885“.30

Um þetta leyti voru einmitt að verða straumhvörf 
og Þórður gekkst fyrir stofnun stúku í Keflavík. Á 
þessum árum verður einnig vart við umræðu um 
að áfengisneysla hafi „heldur minnkað“ og sé það 
komið til af því að vaknað hafi „óbeit á ofdrykkju“ 
eftir umræðu í blöðum og á fundum.31 Hluti af þeirri 
umræðu voru greinaskrif um drykkjuskap embættis-
manna, ekki síst presta; „hneykslis-prestur“ varð 
hugtak sem fólk á ofanverðri 19. öld kannaðist við og 
átti við drykkfellda presta, enda voru þess dæmi að 
prestar væru settir af sökum drykkjuskapar. Frá því er 
sagt að hjá einum nafngreindum presti hafi oft orðið 
messufall vegna drykkjuskapar. Stundum hafi hann 
talað eintómt rugl þegar hann var að taka fólk til alt-
aris og kallað „á eptir fólkinu þegar það gekk þá burt 
úr kirkjunni: „Farið þið þá; jeg fyrirgef ykkur samt 
syndirnar í guðs nafni og fjörutíu“.32

M.a. er fjallað um áfengisneyslu presta í grein í 
Ísafold árið 1890. Greinarhöfundur segir m.a.:

Þannig hefi jeg, þegar jeg var yngri, ásamt 2 
bændum, horft á prófast, er hann var á vísitaz-
íu, fljúgast á við einn sóknarprestinn, og höfð-
um við gaman af, líkt og þegar menn sjá hesta 
bítast; því báðir guðsmennirnir voru svo blind-
fullir, að þeir gátu varla meitt hver annan … 
Öðru sinni horfði jeg á sóknarprestinn minn 
sitja klofvega á rekastaur og vera að skera hann 
þvert yfir fyrir framan knjen á sjer með sjálf-
skeiðingnum sínum; var hann þá svo örvita af 
drykkjuskap, að hann hjelt rekastaurinn vera 
eitt sóknarbarn sitt.33

Umræða í blöðum um þessi efni sýndi að almenn-
ingur sætti sig ekki við framferði drykkfelldra presta 
og átti vafalaust sinn þátt í að bindindishreyfing 
efldist innan prestastéttarinnar. Staðhæft er að um 
„þriðjungur prestastjettarinnar“ hafi gengið í „algjört 
æfibindindi“ árið 1891.34

Margt bendir til að ályktanir um þverrandi áfeng-
isneyslu á ofanverðri 19. öld eigi við rök að styðjast 
eins og nánar verður fjallað um síðar. Í umræðum 
á Alþingi árið 1886 mótmælti landshöfðingi því að 
drykkjuskapur væri mikill hér á landi. Þvert á móti 
staðhæfði hann að til sveita væri drykkjuskapur 
hverfandi og kvaðst hann hafa spurt marga ferða-
menn um þetta og væru þeir sér sammála. Á hinn 
bóginn væri aðra sögu að segja „á einstöku stöðum, 
þar sem strandferðaskipið kemur við kringum land-
ið, og er opt drukkið mikið á þeim stöðum, meðan 
skipið liggur við.“35 Tryggvi Gunnarsson alþingis-
maður tók undir þessar skoðanir í þingræðu 1894 

Frétt úr blaðinu 
Reykvíkingi 1.11.1902.

Af brennivínsrausn mektar-
bónda í Gullbringusýslu, 
frétt úr Ísafold 4.7.1896.
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og taldi drykkjuskap hafa farið mjög minnkandi. 
Áður fyrr hefðu menn jafnvel stært sig af því að hafa 
verið drukknir á mannamótum en nú væri það mjög 
breytt og þætti mönnum minnkun að því nú.36 Sam-
tímamaður Tryggva, Þorvaldur Thoroddsen, hefur 
einmitt lýst því að algengt hafi verið að „heldri menn 
tæki sjer neðan í því og ljetu þá illa, svo það skerti 
eigi virðingu þeirra að mun, ef þeir annars stóðu sig 
vel í stöðu sinni.“37 En þetta virðist hafa breyst nálægt 
aldarlokum eins og Tryggvi fullyrti. Um 1890 taldi 
Reykjavíkurlæknir drykkjuskap orðinn mjög lítinn og 
að krónískur alkóhólismi væri svo að segja óþekktur, 
enda hefðu „Goodtemplarar unnið mikinn bug á 
ofnautn áfengra drykkja“.38 Til samanburðar mætti 
hafa hvernig áfengis væri neytt í Kaupmannahöfn 
en þar tíðkaðist á mörgum vinnustöðum að áfengis 

væri neytt daglega.39 Alþýðumenn hafa tekið undir 
þessa skoðun. Jón Erlendsson skútusjómaður sagði til 
dæmis að allt of mikið hefði verið gert úr drykkjuskap 
skútusjómanna, þeir hefðu verið fáir sem drukku 
sér til óbóta. Ottó N. Þorláksson taldi þó undir lok 
aldarinnar að drykkjuskapur sjómanna væri enn of 
mikill og hefðu til dæmis allmargir sjómenn komið 
ölvaðir á undirbúningsfund fyrir stofnun Bárufélags-
ins í Reykjavík árið 1894.40

Um og eftir aldamótin 1900 staðhæfðu margir 
héraðslæknar að drykkjuskapur væri nánast óþekktur 
í héraði þeirra þó að undatekningar væru þar á. Helst 
væri að vín sæist þegar gesti bar að garði, í ferðalög-
um, göngum og réttum og í veislum. Vín var t.d. veitt 
í brúðkaupsveislum og við önnur slík tækifæri. Ágúst 
á Hofi segir í ævisögu sinni að við gestakomu hafi 
venjulegar bændaveitingar oftast verið „tveir bollar 
af kaffi og brennivínslögg út í þá, og síðan staup við 

Auglýsing frá Benedikt 
Þórarinssyni kaupmanni 

í blaðinu Reykjavík 
26.3.1907.

Benedikt Þórarinsson 
hvetur fólk til þess að láta 

sér líða vel og fá sér áfengi 
við og við, auglýsing úr 

Þjóðólfi 14.12.1906.
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brottför. Faðir minn var nokkuð fastheldinn á þessa 
venju, og honum fannst jafnfráleitt að setja fyrir 
menn heila flösku sem að láta góðgerðir undir höfuð 
leggjast“.41 Einnig var algengt í kaupstaðaferðum „að 
menn fá sér vín á flösku, og eru þá búnir með hana 
þegar heim kemur.“ Göngur og réttir voru annað til-
efni. „Gamla lagið var að hafa nestisskjóðuna í ann-
arri klyfinni, en plaggaskjóðuna og brennivínskútinn 
í hinni, og var talið rétt nestað, að ekki hallaðist á … 
Eikarkútur föður míns var tveggja potta tunna.“ En 
það var líka ætlast til að menn kynnu með áfengi að 
fara en „drykkju það ekki upp á fyrsta eða öðrum 
degi, heldur ættu það til taks í nauðum, til að mynda 
ef menn urðu votir og komu kaldir í áningarstað, 
lentu í villum eða öðrum harðræðum“.42 Sigurður 
Ingjaldsson frá Balaskarði segir að sér hafi verið gefið 
eftirfarandi hollráð er hann var ungur maður: „Þegar 
þú ferðast, einkum í langferð, skaltu ætíð hafa með 
þér vín því það getur komið fyrir, að það bjargi lífi 
bæði manna og skepna að hafa það, en þá þarf að 
gæta þess drekka ekki of mikið af því“.43

Sölustaðir, áfengistegundir og 
magn; drykkjuvenjur
Kaupmenn í öllum löggiltum verslunarstöðum höfðu 
rétt til að selja áfengi og löggiltum verslunarstöðum 
fór mjög fjölgandi á 19. öld. Þar með fjölgaði þeim 
sem höfðu slíkan rétt. Eins og fyrr segir áttu viðskipti 
með áfengi sér ekki síst stað þegar framleiðendur, 
bændur og sjómenn, komu í kaupstað með vörur 
sínar. Þá keyptu þeir meðal annars brennivín, auk 
fjölmargra annarra neysluvara.

Auk verslana var unnt að fá áfengi í apótekum og 
hjá veitingamönnum. Á 19. öld voru veitingastaðir 
fáir en fjölgaði þó þegar leið á öldina. Í Reykjavík 
var Klúbburinn þekktur á fyrri hluta aldarinnar en 
á hinum síðari m.a. Hótel Ísland sem stofnað var 
1860 á horni Aðalstrætis og Austurstrætis. Árið 1882 
var hótelið stækkað og enn 1901. Var það helsta 
hótel landsins um áratuga skeið. Krá var á hótelinu, 
þrískipt eftir metorðum gesta. Svínastían var lægst 
í metorðastiganum. Auk Hótels Íslands voru fleiri 
hótel og veitingastaðir í bænum á ofanverðri 19. öld 
þar sem vín var veitt. Þar má nefna Hótel Reykjavík 
sem var fyrst við Vesturgötu, síðar í Kirkjustræti og 
enn síðar í Austurstræti, og Hótel Geysi á Skólavörðu-
stíg.44 Jón Erlendsson skútusjómaður segir frá því að 
í kringum aldamótin 1900 hafi áfengisneysla verið 
lítil „á sjónum“ en brennivín fengu menn í landi, hjá 
Gunnunum báðum, Bensa Þór og í Svínastíunni. Þar 
var staupasala, blikkbox upp á kvartpela og hálfpela. 
Maður var ekki lengi að renna út úr hverjum hálfpel-
anum í þá daga. Það var kallað að fá í „teinæringinn“, 
þegar maður bað um fullt pelamál.45

 Í nágrenni Reykjavíkur var einnig að finna nokkra 
veitingastaði á ofanverðri 19. öld þar sem áfengi var 
selt. Ekki þurfti að fara langt út úr bænum til að kom-
ast á næstu knæpu en hún var „í Ártúnum; örskammt 
þaðan aptur, tvær, þrjár teigslengdir í burtu, er 
Árbær, rjett upp með ánni; þar er enn ein brennivíns-
knæpan; sú fjórða er á Lækjarbotnum, og einar tvær 
á Kolviðarhóli … Amtið hefur stráð þeim umhverfis 
Reykjavík eins og liljum á lækjarbökkum.“46 – Fyrir 

nautnir og bindindi á ströndum

„Kaffi- og tóbaksnautn er víða mikil í hjeraði 
þessu, jafnvel öllu meiri enn annars staðar til 
sveita þar sem jeg þekki til. Töluvert, og alltof 
mikið, er áfengis neytt í hjeraðinu, þó beinir 
drykkjumenn sjeu fáir. Í sumar er leið, varð 
hjeraðið fyrir því láni, að Good-templarareglan 
náði hjer fótfestu. Ein stúka er í hjeraðinu, og 
bindindisfjelag nýstofnað á Heydalsá í Stein-
grímsfirði. Er þannig dálítil bindindishreyfing 
vöknuð, sem jeg, með tilstyrk nokkurra góðra 
hjeraðsbúa, reyni eptir megni að glæða. En 
mótspyrnu vantar ekki, og miðar því málefn-
inu síður fram en skyldi.“

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. 
Héraðslæknirinn á Hólmavík 1907.
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utan Reykjavík og nágrenni mátti helst finna veitinga-
staði í stærri kaupstöðum, m.a. á Akureyri og Ísafirði. 
Á Akureyri voru til dæmis fimm veitingastaðir árið 
1879 en þá bjuggu 400 manns í bænum.47 Auðvelt var 
því að nálgast áfengi í kaupstöðum landsins.

Sem fyrr getur er ekki einfalt að átta sig á áfengis-
neyslu á liðnum öldum og ljóst að viðhorf manna til 
þess hvað er mikið eða lítið eru breytileg. Mælieining-
ar og -kvarðar hafa líka breyst. Áður fyrr, á 19. öld og 

fram á hina 20., voru ekki notaðar sömu viðmiðanir 
og nú, hreinn vínandi í lítrum á mann; einfaldlega var 
talað um brennivín eða aðrar áfengistegundir. Annað 
sem þarf að hafa í huga er að áfengisneysla var bundin 
við miklu afmarkaðri hópa en síðar varð. Hér á landi 
einskorðaðist hún að mestu við karlmenn. Áfengis-
neysla var lítil til sveita eins og fyrr var nefnt og sjald-
gæft að konur drykkju áfengi. Maður, fæddur í Rauða-
sandshreppi árið 1904, greindi svo frá áfengisneyslu í 

Krárnar á hótel Íslandi, Ágúst jósefsson segir frá

„Vinstra megin við innganginn frá Aðalstræti 
var minni stofa, sem í daglegu tali fólks var 
kölluð Svínastía. Ekki var stofunni gefið þetta 
nafn vegna þess, að þar væri sérlega óþrifalegt, 
heldur mun það fremur hafa verið fundið upp til 
þess að smána gesti þá, sem þangað sóttu. Stofa 
þessi var eins konar bar. Hátt borð í brjósthæð 
var í innri hlið stofunnar, og við það drukku 
menn standandi það sem þeir keyptu. Þarna 
var mest drukkið brennivín og aðrir sterkir 
drykkir, og voru þeir mældir í glerstaupum og 
blikkmálum, sem tóku hálfpela og kvartpela. 
Meðfram borðinu að innanverðu var gangrúm 
fyrir starfsfólkið, sem bar veitingar til gestanna í 
báðum þessum stofum. Við þil, bak við ganginn, 
var lágur skápur fyrir glös og bakka, en ofan á 
skápnum voru á stokkum fjórir haglega smíðaðir 
og lakkbornir kútar úr ljósri eik með svörtum 
gjörðum. Á botnum kútanna, sem fram sneru, 
voru koparkranar, og fyrir ofan þá málað nafn 
þess áfengis, sem í þeim var: Brennivín, Cog-
nac, Romm, Whisky. Því ber ekki að neita, að 
oft var nokkuð sukksamt í Stíunni, einkum um 
vertíðarlokin, enda sóttu þangað aðallega inn-
lendir og erlendir sjómenn, og svo þeir bæjar-
menn, sem taldir voru engir hófsmenn í áfengis-
nautn. Sjaldan kom þó til verulegra óspekta eða 

slagsmála innan dyra, því að venjulega barst 
leikurinn fljótlega út í Aðalstræti, enda betra 
svigrúm til slíkra athafna þar. Á meðal gestanna 
voru ýmsir skrítnir náungar. Sumir smeygðu sér 
inn að borðinu og keyptu eitt staup eða kvart-
pela, renndu skammtinum út í einum teyg, og 
fóru svo burtu í mesta flýti. Einn virðulegur 
borgari kom næstum daglega bakdyramegin og 
keypti eina bjórflösku og staup af koníaki. Hann 
drakk þetta standandi á skömmum tíma án þess 
að segja eitt orð, og gekk svo hljóðlega burtu 
sömu leið og hann kom. Að háa borðinu komu 
líka ærið stórbrotnar persónur, svo sem Þórður 
alamala, Siggi gamliskjóni og fleiri þeim líkir.“

Ágúst Jósefsson, Minningar og 
svipmyndir úr Reykjavík, 56-57.

Hótel Ísland nýbyggt, stóð 
þar sem nú er Ingólfstorg. 

Húsið var byggt 1882 en 
brann árið 1944. Það var 
um langt skeið eitt helsta 

hótel bæjarins.
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Verslun W. Christensens auglýsir vörur sínar, þar á meðal áfengi, í Ísafold 6.5.1906.



heimabyggð sinni: „ég sá ekki fullan mann fyrr en ég 
var nálægt tvítugu, vín var því lítið eða ekki haft um 
hönd í Rauðasands hreppi í mínu ungdæmi, helst var 
það oddvitinn og presturinn sem þótti sopinn góður 
en aldrei sá ég þá víndrukkna“.48 Efnafólk notaði meira 
áfengi en aðrir og fleiri tegundir eftir tilefnum. Tölur 
um áfengissölu segja heldur ekki alla sögu um neyslu 
þess, allra síst þegar hömlur eru lagðar á sölu og dreif-
ingu þess, eins og síðar verður nánar getið.

Árið 1863 var meðalneysla á brennivíni í danska 
konungsríkinu um 18 pottar á mann, samanborið við 
tæpa átta á Íslandi. Það samsvarar ríflega 40% af með-
alneyslu í ríkinu.49 Áfengisneysla var mikill um þetta 
leyti í Danmörku og fór vaxandi, enda var brennivín 
ódýrt; á Íslandi var það jafnvel enn ódýrara en í Dan-
mörku, því útflutningurinn var niðurgreiddur. Talið 
var að algeng brennivínsneysla hjá fullorðnum karl-
manni í Danmörku á ofanverðri 19. öld væri um þrír 
lítrar af brennivíni á viku sem samsvarar um fjórum 
þriggja pela flöskum. Árið 1880 voru útsölustaðir þar 
sem unnt var að kaupa áfengi yfir 10.000 í Danmörku 
og hafði fjöldi þeirra meira en þrefaldast á 20 árum. 
Nýja Bæern-ölið sem kom til sögu á ofanverðri 19. 
öld átti þátt í þessari þróun.50

Ísland var hluti af brennivínsbeltinu svokallaða. 
Brennivínsbeltið náði yfir stóran hluta Norður-Evrópu, 
Rússland og Norður-Ameríku.51 Brennivín var eitt af 
einkennum norðursins en lítil hefð var fyrir notkun 
víns. Nefna má að árin 1866–1868 voru að meðaltali 
fluttir inn til Íslands rúmlega 30 þúsund pottar af víni 
á móti rúmlega 500 þúsund pottum af brennivíni.52 
Bjórdrykkja virðist hafa aukist nokkuð hér á landi 
um og upp úr 1870; fyrir þann tíma fluttu kaupmenn 
lítið af bjór til landsins en innflutningur færðist mjög í 
aukana á síðasta fjórðungi 19. aldar, og „hafa ölkaup og 
öldrykkja dreifzt út um allt land á örfáum árum“.53 Þess 
má geta að þróunin var í sömu átt í nágrannalöndun-
um. Til dæmis jókst öldrykkja á mann yfir 15 ára aldri 
í Noregi úr 13 í 41 lítra á ári á árabilinu 1850−1900.54 
Ástæðan var sú að bruggun öls á Norðurlöndum 
breyttist upp úr miðri 19. öld þegar farið var að brugga 

Grein úr blaðinu Ingólfi  
9.9.1909 þar sem sýnt er 

fram á að áfengisneysla á 
Íslandi sé lítil, samanborið 

við nágrannalöndin.
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bæerskt öl sem bæði geymdist betur og innihélt meira 
áfengi en verið hafði fram að því.55

Frá 1880 dró nánast samfellt úr neyslu áfengis hér 
á landi í þrjá áratugi.56 Ef miðað er við tölur um inn-
flutning áfengis og magnið borið saman við nálæg 
lönd, verður ljóst að áfengisneysla hefur ekki verið 
mikil hér á landi um það leyti. Árið 1893 var staðan 
þannig að Íslendingar neyttu rúmlega tveggja lítra af 
öli á mann á ári. Á sama tíma var neyslan 40 lítrar í 
Danmörku og um 90 í Þýskalandi. Brennivínsneysla 
var um 13 lítrar í Danmörku sama ár, ríflega níu í 
Þýskalandi en svipuð í Noregi og á Íslandi, töluvert 
á fjórða lítra.57 Samkvæmt þessu virðist mega taka 
undir með greinarhöfundi í blaðinu Ingólfi árið 
1909 er hann segir að líklega séu Íslendinga „ein-
hver minnst drekkandi þjóð í heimi“.58 En hvernig 
má þá skýra hina hörðu baráttu templara og annarra 
bindindismanna gegn áfengisneyslu, baráttu sem 
varð eitt meginstef í íslenskri þjóðmálaumræðu um 
áratugaskeið og klauf þjóðina í andstæðar fylkingar? 
Svo harðar voru þessar deilur að helst má líkja þeim 
við deilur um erlendar herstöðvar á Íslandi nokkrum 
áratugum síðar. Svörin við þessari spurningu verða 
stuttlega rædd hér og nánar í næstu köflum.

Hér að framan hafa verið leidd rök að því að 
áfengisneysla hafi verið tiltölulega lítil hér á landi. 
Nánar verður fjallað síðar um þátt bindindishreyf-
ingarinnar í því að draga úr áfengisneyslu. En átti 
þjóðfélagsgerðin hér á landi ef til vill einnig þátt í að 
áfengisneysla var minni hér en í nágrannalöndum? 
Lítum ögn nánar á það.

Í kringum aldamótin 1900 voru hér á landi engir 
stórir vinnustaðir, engar verksmiðjur, einungis hand-
iðnaður í smáum stíl. Engar hefðir voru heldur fyrir 
því að iðnaðarmenn hér á landi hefðu sameiginleg 
félög, gildi, sem stæðu fyrir mannfagnaði. Þegar haft 
er í huga hversu þéttbýlismyndun og atvinnuþróun 
var skammt á veg komin hér á landi á ofanverðri 
19. öld, er ekki að undra að áfengisneysla hafi ekki 
tíðkast hér í sama mæli og víða í nágrannalöndum 
Íslands. Ísland 19. aldar var bændasamfélag þar sem 
þéttbýlisstaðir voru vart annað en örfá hús. Á sama 

tíma var orðin umtalsverð iðnvæðing í allri Vestur-
Evrópu og borgarmenning stóð á gömlum merg. Og 
einn fylgifiska iðn- og borgarvæðingar víða um lönd 
var vaxandi áfengisneysla.

Hér má líka nefna að drykkjusiðir kunna að hafa 
leitt til þess að áfengisneysla var talin meira vandamál 
hérlendis en hún var í raun og veru. Ef til vill virtist 
samfélagið „blautara“ en það í rauninni var; ef til vill 
ýttu „reglurnar“ um það hvenær var heimilt að drekka 
áfengi og hvenær ekki undir þessa skoðun.59 Til 
drykkjusiða Íslendinga heyrði m.a. að drekka sjaldan 
en mikið í senn, þó að þetta væri fjarri því að vera ein-
hlítt. Jafnvel var til siðs að linna ekki drykkju meðan 
nokkurt áfengi var til. Neyslan fór eins og fyrr segir 
helst fram í kaupstöðum og í verslunum og á ferðalög-
um. Neysluhættirnir voru með öðrum orðum mjög 
sýnilegir þeim sem helst voru líklegir til að skrá hjá 
sér atburði og höfðu annað sjónarhorn: þar má nefna 
erlenda ferðamenn, hluta menntamanna sem kynnst 
höfðu öðrum viðhorfum erlendis og ýmsa afmarkaða 
hópa, til dæmis félaga í bindindishreyfingum og jafn-
vel trúarhópum. Og það voru ekki síst þessir aðilar 
sem sögðu frá í rituðu máli: Erlendir ferðamenn sem 
sáu drukkna menn gátu um það í ferðasögum sínum, 
alþingismenn sögðu frá drykkjuskap í þingræðum 
og loks fjölluðu ritstjórar í bæjunum um þessi efni í 
blöðunum.

áfengisneysla karla og kvenna. 
bindindishreyfingin
Þegar farið er yfir umræður um þessi mál kemur fljótt 
í ljós við hverja er að eiga þegar áfengi er til umræðu: 
það eru fullorðnir karlmenn, ekki börn og ekki konur, 
„kvennfólk og börn geta ekki talizt í tölu þeirra, er 
drekka“ sagði í grein er fjallaði um bindindismál á 
Seyðisfirði árið 1884.60 Jafnvel má segja að drykkju-
skapur/áfengisneysla hafi verið hluti af ímynd karla; 
ein hlið karlmennskunnar var að drekka áfengi. Sér-
staklega karlmannlegt var að þola mikið áfengi, jafn-
vel að drekka mikið. Öðru máli gegndi um konur. 
Það var lengi allsráðandi viðhorf að konur ættu alls 

Oddur V. Gíslason (1836–
1911), guðfræðingur og 
baráttumaður fyrir bindindi 
og öryggi sjómanna.
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ekki að nota áfengi. Þær sem það gerðu brutu með því 
óskráð lög og voru fordæmdar; drykkfelldur maður 
og kvensamur gat notið virðingar, en drykkfelld kona 
sem þótti upp á karlhöndina naut sannarlega engrar 
virðingar.

Þótt konur neyttu ekki áfengis að neinu marki 
fyrr en að liðnum fyrsta þriðjungi 20. aldar, lét 
áfengisneysla þær ekki ósnortnar. Þær voru þolendur 
drykkjuskapar karlmanna. Í þann streng tók Schier-
beck landlæknir árið 1885 og kvað misnotkun áfengis 
valda „konu og börnum drykkjumannsins eymd 
og volæði; gerir hjúskap ófarsælan, veldur skilnaði 
hjóna og margri heimilisraun, gerir börnin óstyrk 
og heilsulaus“.61 Það var ekki að undra þó að konur 
styddu bindindishreyfinguna, enda barðist hreyfing-
in, að minnsta kosti templarar, einnig fyrir jafnrétti 
kynjanna.

Það orðaði séra Oddur V. Gíslason, einn af for-
svarsmönnum hreyfingarinnar á ofanverðri 19. öld 
þannig: „Vjer gerum engan greinarmun á stjett eða 
kyni. Vjer göngum allir undir sömu skyldur, erum 

allir sömu lögum háðir og höfum allir sömu rjettindi. 
Með þeim fyrstu að játa jafnrjetti kvenna og veita 
þeim verðskuldaða og rjetta stöðu í samvinnunni“. 
Góðtemplarareglan var raunar líka nátengd kristnum 
trúarhreyfingum þó að ekki væru nein bein tengsl á 
milli hennar og kirkjunnar, en það efni verður þó ekki 
rætt nánar hér.62 Já, viðhorfin voru að breytast, konur 
voru hvattar til að hafna drykkjumönnum og söfn-
uðir að hafna drykkfelldum prestum.

Bindindisfélag Fjölnismanna í Kaupmannahöfn 
og svipað félag í Reykjavík hafa iðulega verið nefnd 
sem fyrstu félög Íslendinga af slíku tagi en þau voru 
stofnuð árið 1843. Veturinn eftir, 1844−45, var einnig 
stofnað bindindisfélag í Lærða skólanum í Reykjavík 
sem rektor skólans, Sveinbjörn Egilsson, lét sér mjög 
umhugað um. Nú er þess félags helst minnst vegna 
„pereatsins“ árið 1850 er skólapiltar afhrópuðu rektor 
sem vildi vísa nokkrum skólapiltum úr skóla sökum 
þess að þeir vildu segja sig úr bindindisfélaginu. 
Þeim hafði orðið „hált á bindindissvellinu“ í gleðskap 
1849.63 Við Breiðafjörðinn var einnig öflug hreyfing 

Stúkufólk á göngu upp 
Skólavörðustíg í Reykjavík 
kringum aldamótin 1900.
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fyrir auknu bindindi um miðja 19. öld og hafði Ólafur 
Sívertsen í Flatey forgöngu í því máli, m.a. með því 
að fá kaupmenn til þess að hætta að selja brenni-
vín.64 Þessi fyrstu bindindisfélög voru þó skammlíf. 
Sum þeirra, til dæmis félag Fjölnismanna, voru ekki 
eiginleg bindindisfélög, heldur hófsemdarfélög. Eitt 
slíkt var einmitt stofnað á Akureyri árið 1865 en lifði 
sennilega skamma hríð.65 Félög af þessu tagi spruttu 
upp víða um danska ríkið á þessum árum og líka í 
Noregi, en þar í landi hafði áfengisneysla aukist gífur-
lega í kjölfar stóraukins frjálsræðis á flestum sviðum 
efnahagslífsins.66

Litlum sögum fór aftur af bindindishreyfingu hér 

á landi fyrr en upp úr 1870. Það kom til af því að 
danska stjórnin gaf þá út tilskipun um toll af brenni-
víni í því skyni að draga úr tekjuhalla landsins, en 
fjárhagur Íslands og Danmerkur hafði verið aðskilinn 
1871. Íslendingar vildu bíða með að taka upp gjaldið 
þar til þeir fengju sjálfir fjárforræði en það varð ekki 
niðurstaðan. Um þessar deilur verður nánar rætt 
síðar en ákvörðunin reitti forystumenn Íslendinga 
til reiði og fór svo að þeir hvöttu landsmenn til þess 
að fara í pólitískt áfengisbindindi og hætta að kaupa 
brennivín. Þeirri áskorun tóku landsmenn og varð 
það til þess að sala á áfengi snarminnkaði. En þessa 
gætti ekki lengi. Íslendingar fengu fjárforræði 1874. 

Konur í Bandaríkjunum í baráttu fyrir bindindi

„Kvennþjóðin hefir með miklu fylgi og atorku 
tekið þátt í bardaganum mót þessum skaðræðis-
ávana. Þess eru mörg dæmi, að konur í vestur-
ríkjunum hafa farið á fætur um miðjar nætur, 
meðan bændur þeirra steinsváfu, hafa klæðzt 
í föt þeirra, brugðið grímu fyrir andlit sjer og 
barið að dyrum hjá vínsalanum með marghleypu 
mannsins síns hlaðna í hendinni. Þegar svo 
vínsalinn kom til dyra, grútsyfjaður og rotaður, 
gjörðu margir opnir skammbyssulásar og marg-
hleypukjaptar skjót umræðulok. Steinþegjandi 
varð hann að bera allt sitt dót á vagn, sem var 
til taks, og svo var honum fylgt stundum margar 
mílur út í buskann. Að skilnaði var honum svo 
gefið í skyn, að ef hann dirfðist optar að stíga 
fæti sínum inn fyrir bæjarmörkin, þá mundi 
hann fá fleiri blýhögl í búkinn er honum mundi 
heilnæmt finnast.

Í austurríkjunum beittu þær öðrum ráðum … 
Í borg nokkurri hafði drykkjuskapur farið svo í 
vöxt, að úr hófi keyrði. Kvennþjóðin átti mál-
fund um þetta efni og bruggaði mörg og stór 
ráð. „Við skulum taka að okkur kvæntu karl-

mennina“ sögðu konurnar og glottu kuldalega. 
„En hinir ókvæntu?“ Þær kunnu líka tök á þeim.

Einn góðan veðurdag kváðu við bumbur um 
öll stræti borgarinnar, og út þustu allar ungar 
stúlkur í borginni, sem voru á giptingaraldri, 
ríkar og fátækar, fríðar og ófríðar. Í langri skrúð-
fylking gengu þær um öll stræti, en fyrir þeim 
var borið merki og þetta ritað á: „Vjer giptust 
engum, sem eigi er albindindismaður“.

Nú varð uppi fótur og fit í allri borginni. Á 
strætamótunum stóð stór hópur af ungum karl-
mönnum og ljetu óspart fjúka háðglósur og 
hnittinyrði. Allt í einu varð einn af hinum hvat-
skeytustu snögglega svo stilltur, hann fölnaði 
dálítið í framan og það eins og tognaði á andlit-
inu; hann umlaði eitthvað um, að hann þyrfti að 
gjöra nokkuð, sem lægi á, og flýtti sjer burt. Hann 
hafði sem sje tekið eftir að „hún“ var líka þarna í 
fylkingunni. Svo fengu þeir hver af öðrum „for-
föll“, af svipuðum ástæðum, og loks voru ekki 
eptir nema örfáir yfirgefnir „piparsveinar“.“

Staal, E., „Bindindishreyfingin 
um hinn menntaða heim“, 141.
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Þar með var þessi bindindishreyfing úr sögunni og 
menn drukku engu minna brennivín en fyrr.

Á ofanverðri öldinni breiddust bindindi og bind-
indisfélög smátt og smátt út um landið. Bæði voru 
stofnuð formleg félög en líka var nokkuð um að 
starfsstéttir eða hluti þeirra lýstu yfir bindindi. Bind-
indis- og lestrarfélag var stofnað í Saurbæ í Dalasýslu 
árið 1876 og er það eitt af fyrstu slíkum félögum hér-
lendis.67 Árið eftir var stofnað bindindisfélag á Norð-
firði og var helsti forgöngumaður þess sr. Magnús 
Jónsson, prestur á Skorrastað og síðar í Laufási.68 
Samkvæmt lögum þess áttu félagsmenn að ganga í 
bindindi til að minnsta kosti þriggja ára. Meðan á því 
stæði mátti félagsmaður ekki bragða áfengi af nokkru 
tagi „nema 1. í heilagri kvöldmáltíð; 2. eptir ráði hjer-
aðslæknis.“69 Nokkrum árum síðar, 1884, var stofnað 
bindindisfélag á Seyðisfirði og gerðust 120 manns 
þegar félagar. Það þótti til tíðinda að þar á meðal voru 
„all-margar konur giptar og ógiptar“.

Sums staðar var bindindi jafnvel gert að forsendu 
fyrir aðgengi að stofnunum. Þannig var það nánast 
skilyrði fyrir því að fá námsvist í búnaðarskólanum 
í Ólafsdal að vera í bindindi og flestir skólasveinar 
skrifuðu undir ævilangt bindindisheit.70 Annars 
staðar var augum beint að einstökum starfsstéttum. 
Sjómannaklúbbi í Reykjavík var til dæmis ætlað að 
draga úr drykkjuskap sjómanna árið 1875, prestar 
beittu sér fyrir bindindi innan eigin raða, eins og 
áður var getið, og svipaða hreyfingu mátti merkja 
meðal lækna. Þannig beitti Guðmundur Hannesson, 
þá héraðslæknir á Akureyri, sér fyrir því að læknar 
á Norður- og Austurlandi hefðu með sér samtök um 
að ganga í bindindi. Að sögn Ísafoldar gengu 12 af 17 
læknum á þessu svæði til liðs við málstað bindindis-
hreyfingarinnar.71

Langöflugasta félagið var hreyfing Góðtempl-
ara en til hliðar við hana − og áður en hún tók til 
starfa − störfuðu staðbundin bindindisfélög. Í 
sumum byggðarlögum störfuðu jafnvel bindindis-
félög og félög Góðtemplara hlið við hlið. Hreyfing 
Góðtemplara varð til í Bandaríkjunum um og upp úr 
miðri 19. öld og breiddist með undraverðum hraða 

út um heiminn, en fyrstu bindindisfélög Banda-
ríkjanna voru stofnuð á fyrsta áratug 19. aldar. Sams 
konar hreyfing festi rætur í Evrópu á öðrum og þriðja 
áratug 19. aldar.72 Fyrsta Góðtemplarastúkan hér á 
landi var stofnuð árið 1884 á Akureyri en árið eftir 
var stúka stofnuð í Reykjavík. Stórstúka var stofnuð 
árið 1886 og voru þá þegar starfandi 14 stúkur í 
helstu þéttbýlisstöðum landsins.73 Fyrrnefnda árið var 
talið að um 1200 manns væru í bindindisfélögum í 
landinu.74 Á níunda og tíunda áratug aldarinnar varð 
Góðtemplarahreyfingin stöðugt öflugri og þá gengu 
til liðs við hana helstu forystumenn úr hópi íslenskra 
mennta- og embættismanna. Í þessum hópi voru til 
dæmis Björn Jónsson ritstjóri og síðar ráðherra, Indr-
iði Einarsson hagfræðingur, Þórhallur Bjarnarson 
biskup, bræðurnir Skúli og Þórður Thoroddsen, auk 
Jóns Ólafssonar ritstjóra, svo nokkrir séu nefndir.75 
Hreyfingin efldist hratt og árið 1891 hóf Alþingi að 
veita fé til bindindisstarfsemi. Sumar stúkur urðu ef 
til vill skammlífar, enda getur verið erfitt að halda 
félagslífi blómstrandi í litlum samfélögum. Stundum 
var nóg að sá eða sú sem var potturinn og pannan 
í félagsstarfinu flytti burt, þá lagðist starfsemin af.76 
En almennt styrktist hreyfingin hratt og varð líklega 
öflugasta fjöldahreyfing sem hefur orðið til hér á landi 
fyrr og síðar.

Yfirlit
Heimildir eru um áfengisneyslu hérlendis frá önd-
verðu þó að lítið sé fjallað um það efni hér; áfengi 
hefur með öðrum orðum verið hluti af menningu 
þjóðarinnar alla tíð. Innlendar og erlendar heimildir 
geta um áfengisneyslu, stundum mikla, á 18. og 19. 
öld. Viðbrögð við þeirri þróun voru bindindisfélög 
sem spruttu upp hérlendis um miðja 19. öld. Sú hreyf-
ing efldist mjög undir lok 19. aldar. Samhliða dró úr 
áfengisneyslu í landinu og var hún langtum minni en 
í nágrannalöndunum. Neyslan virtist hafa verið að 
mestu bundin við ákveðin tækifæri en dagleg neysla 
var fátíð. Neytendurnir voru fyrst og fremst fullorðnir 
karlar.

Björn Jónsson (1846–1912), 
ritstjóri, alþingismaður, 
ráðherra, og bindindis-
frömuður.
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2. bindindis- og bannmenn

Ofdrykkjan er ósómi þjóðarinnar, gróðrarstía 
ómennskunnar, undirbúningur hallæranna, 
freisting til að svíkja sinn lánardrottinn, 
hlekkir skulda-þrældómsins, kraptar óleyfi-
legu girndanna, og opt morðingi menntunar 
og framfara, ef ekki stundum sálarinnar og alls 
hins háleita …77

bannmenn og boðskapur þeirra
Hreyfing templara var orðin öflugasta félagshreyfing 
landsins um og eftir aldamótin 1900 og hafði mikil 
áhrif í samfélaginu langt fram eftir 20. öld. Sennilega 
voru áhrif hennar hér á landi meiri en í nágranna-
löndunum vegna þess að aðrar félagshreyfingar, ekki 
síst verkalýðshreyfingin, voru veikar allt fram á þriðja 
áratug 20. aldar. Í nágrannalöndunum þroskaðist hún 
áratugum fyrr og beitti sér þar mjög í bindindismál-
um. Í Noregi til dæmis var vel þekkt að líta á baráttu 
gegn áfengi sem baráttu gegn auðvaldsskipulaginu.78 
Jafnvel andstæðingar Góðtemplara mátu mikils 
jákvæð áhrif sem hreyfingin hafði haft. Þetta stað-
festi til dæmis Jón Jónsson alþingismaður í umræðu 
um bannlögin árið 1909. Hann staðhæfði að félaginu 
hefði tekist að „gerbreyta hugsunarhætti almennings, 
að því er snertir drykkjuskap. Nú er svo komið, að 
varla mun nú sá unglingur vera til, sem ekki veit það 
og finnur, að hann má ekki drekka sig fullan, að það er 
bæði skömm og skaði.“79 Auk Góðtemplarareglunnar 
unnu fleiri félög ötullega gegn neyslu áfengis. Þar má 
m.a. nefna Hvíta bandið sem var stofnað árið 1895. 
Félagið var eingöngu fyrir konur og var helsta mark-

mið þess að koma í veg fyrir neyslu áfengra drykkja.80 
Þá tók verkalýðshreyfingin, sem var að komast á legg 
á fyrstu áratugum 20. aldar, einarða afstöðu gegn 
neyslu áfengis og studdi bann við sölu og innflutningi 
áfengis. Nánar verður fjallað um starfsemi og þróun 
bindindishreyfingarinnar síðar í ritinu.

Bindindisfélögin beittu sér á margan hátt í baráttu 
sinni fyrir „þurru“ Íslandi. Bindindisfélög og stúkur 
um allt land unnu að því að draga úr drykkjuskap 
með því að fá menn til þess að ganga í bindindi. En 
félögin og forkólfar þessarar hreyfingar unnu einnig 
að því að torvelda aðgengi að áfengi eins og unnt var, 
eins og síðar verður rætt nánar. Fræðsla, fyrirlestrar, 
erindrekstur og útgáfa var einnig mikilvægur liður í 
starfinu. Gefnir voru út ritlingar og tímaritsgreinar, 
þýddar og frumsamdar. Eitt slíkra rita var Um áfengi 
og áhrif þess eftir M. Larsen og H. Trier sem kom út 
árið 1895 á vegum Stórstúku Íslands. Í bókinni var 
tíundað það böl sem hlytist af áfengisneyslu. Fjórum 
árum síðar gaf Guðmundur Björnsson, þáverandi 
héraðslæknir Reykvíkinga og síðar landlæknir, út 
fyrirlestur sinn Um áfenga drykki.81 Enn má geta um 
kver Ólafs Thorlacius sem var lengi læknir á Djúpa-
vogi og mikill bannmaður. Bók hans, Áfengisnautn og 
aðflutningsbann, kom út árið 1908. Auk þessa gáfu 
templarar út blaðið Templar (áður Good-Templar frá 
1897) sem hafði mikil áhrif. Þá hafði barnablaðið 
Æskan, en útgáfa þess hófst árið 1897, mikil áhrif til 
stuðnings bindindi.82

Boðskapurinn í þessum ritum fór yfirleitt ekkert 
á milli mála, línur voru skýrar. Tökum eitt dæmi, úr 
bókinni Um áfengi og áhrif þess sem var ein helsta 
biblía bannmanna. Þar segir m.a.:
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Það er hægt að ganga úr skugga um hin eitrandi 
áhrif þess [áfengisins] á gróðurmagn korns … 
Ekki er annað en fá sjer 3 vanaleg vatnsglös 
… Hafa vatnið alveg óblandið í einu glasinu, 
en í öðru svo mikið saman við af vínanda, að 
styrkleikurinn í því glasinu samsvari bjór, og í 
hinu þriðja svo mikið, að lögurinn verði viðlíka 
áfengur og danskt brennivín. Mun þá koma í 
ljós, að í glasinu með tómu vatni í spretta á 
byggkornunum langir frjóangar, en stuttir og 
veikir í glasinu með bjórstyrkleikanum og alls 
engir í þriðja glasinu (brennivínsglasinu).83

Bindindisfélögin beittu sér almennt fyrir því að 
draga úr áfengisneyslu með því að fá menn til þess að 
ganga í bindindi. En ekki var minni áhersla lögð á að fá 
verslanir til þess að hætta að versla með áfengi. Meðal 

annars sendi Góðtemplarareglan öllum kaupmönnum 
landsins áskorun þessa efnis árið 1898 og hvatti þá 
til að hætta áfengissölu.84 Víða voru slíkar áskoranir 
samþykktar á fjölmennum fundum og stundum voru 
kaupmennirnir sjálfir í forystu. Svo var til dæmis um 
Björn Sigurðsson kaupstjóra sem verslaði í Flatey og 
Skarðsstöð á Skarðsströnd. Árið 1891 hætti hann að 
selja áfengi í þessum verslunum og fékk til liðs við sig 
hinn kaupmanninn í Flatey og Torfa Bjarnason í Ólafs-
dal sem þá stóð fyrir pöntunarfélagi Dalamanna.85

Svipað var farið að víða annars staðar og sums 
staðar varð keppikefli að „hreinsa“ tiltekin svæði. Til 
dæmis var unnið að þessu markmiði á Snæfellsnesi 
undir aldarlok; árið 1898 var áfengissala einungis í 
Stykkishólmi en hafði verið hætt á öðrum verslunar-
stöðum á Nesinu.86 Kappkostað var að ná samstöðu 
um að stöðva sölu, enda óttuðust kaupmenn sem 

Jón Árnason prentari 
(1875–1961), íklæddur 

stúkukraga góðtemplara 
snemma á 20. öld.
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Gramsverslun í Stykkis-
hólmi kringum aldamótin 
1900. Bindindishreyfingin 
vann ötullega að því um 
þetta leyti að fá kaupmenn 
til þess að hætta að selja 
áfengi.

hættu að selja áfengi að samkeppnisstaða þeirra biði 
hnekki. Sá ótti var ekki ástæðulaus. Um og upp úr 
miðri 19. öld var staðhæft að sá kaupmaður sem ekki 
hefði brennivín til sölu mundi missa alla viðskipta-
vini sína, hann gæti hreinlega hætt.87 Á hinn bóginn 
er líklegt að eftir að bindindishreyfingin var orðin að 
öflugri fjöldahreyfingu um og eftir aldamótin 1900, 
hafi kaupmönnum jafnvel verið talið til tekna að selja 
ekki áfengi, að minnsta kosti á sumum stöðum.88

Baráttan bar árangur. Kringum 1900 fór þeim 
kaupmönnum stöðugt fækkandi sem seldu áfengi. 
Árið 1899 var áfengi selt á 54 stöðum en 1905 var 
áfengi ekki til sölu á nema 12 stöðum, að minnsta 
kosti ekki opinberlega. Á þessum 12 verslunarstöðum 
voru um þrír tugir verslana sem seldu áfengi. Árið 
1908 hafði stöðunum enn fækkað. Þá var áfengi selt á 
11 stöðum á landinu í alls 22 verslunum; þar af voru 
átta í Reykjavík. Veitingastaðir með áfengi á boðstól-
unum voru þá aðeins fjórir eftir, einn í Reykjavík, 
einn á Borðeyri og tveir á Akureyri.89

En fleiri aðferðum var beitt til þess að draga úr 
áfengisneyslu. Ein var sú, að erlendri fyrirmynd, að 
andstæðingar áfengisneyslu tóku sér stöðu við veit-
ingastaði og reyndu með fortölum að koma í veg 

fyrir að fólk færi þar inn. Þetta gerðist til dæmis árið 
1903 þegar Árni Zakaríasson verkstjóri kom sér fyrir 
við dyrnar á veitingastað J.G. Halberg í Reykjavík 
og reyndi að snúa villuráfandi sauðum á rétta leið.90 
Svipaða sögu var að segja frá Akureyri en þar héldu 
templarar uppi stífu eftirliti með veitingahúsum sem 
talið var að seldu áfengi án leyfis.91

Annar þeirra tveggja veitingastaða sem seldu 
áfengi í Reykjavík árið 1906 var Hótel Ísland sem 
stóð þar sem nú er Ingólfstorg, stærsta hótel bæjarins. 
Vínveitingar á hótelinu voru templurum mikill þyrnir 
í augum. En þeir fundu ráð sem dugði; um mitt ár 
1906 tóku fimm af sjö stúkum Góðtemplarareglunnar 
í Reykjavík sig til og keyptu hótelið af veitingamann-
inum fyrir um 100 þúsund krónur. Það var hátt verð 
og samsvaraði verði sæmilegs togara. Um sama leyti 
birtist grein í blaðinu Ísafold undir titlinum: „Höfuð-
virkið unnið“. Þar með var einungis eitt veitingahús 
sem seldi áfengi eftir í borginni, Hótel Reykjavík, og 
það vildu templarar kaupa líka en eigandinn, Einar 
Zoëga, vildi ekki selja.92

Í röðum bannmanna var mikil gleði yfir þessum 
sigri en nýir eigendur tóku formlega við hótelinu á 
nýársdag 1907. Við eigendaskiptin fóru Góðtempl-

Munið eftir því að fá 
ykkur í jólapelann. 
Áfengisauglýsingar eins 
og þessi voru algengar í 
kringum aldamótin 1900. 
Ísafold 6.12.1902.
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Frétt úr blaðinu 
Ísafold 1.6.1906 um að 

Góðtemplarareglan hefði 
keypt Hótel Ísland. Þar með 

var áfengissölu hætt þar.

arar í skrúðgöngu og náði skrúðgöngufylkingin 
„ósundurslitin hér um bil frá endanum á Laufásvegi 
niður Bókhlöðustíg og eftir Lækjargötu endilangri og 
Austurstræti alt vestur undir hótel Ísland.“93

En baráttunni var ekki lokið, kaupin á Hótel 
Íslandi voru aðeins liður í lokasókninni. Næstu verk-
efni voru að stöðva vínveitingar í veitingahúsunum 
sem eftir voru og úr skipum sem sigldu til landsins 
og komu við á mörgum höfnum á leið sinni, voru í 
raun einnig strandferðaskip. Bannmenn töldu slíkar 
áfengisveitingar óheimilar samkvæmt áfengislögun-

um frá 1899 sem bönnuðu sölu áfengis nema keypt 
væri til þess sérstakt leyfi og gegn ýmsum fleiri skil-
yrðum. Að minnsta kosti væri þetta óheimilt innan 
landhelginnar sem þá náði þrjár sjómílur frá landi.94 
Líklega má til sanns vegar færa að þetta hafi verið 
réttur skilningur en drykkjuskapur mun hafa verið 
algengur á þessum skipum. Vafalaust tíðkaðist að 
áfengi væri selt úr skipunum þar sem þau áttu við-
komu. Þess voru jafnvel dæmi að menn tækju sér far 
á milli hafna til þess að komast í áfengi um borð og 
varð þá stundum sukksamt. Í upphafi 20. aldar voru 
flest þessara skipa erlend. Umsvifamest var Sam-
einaða gufuskipafélagið sem var danskt og áfengið 
sem selt var um borð í skipum þess var án tolla eða 
annarra gjalda.95 Við þessu var brugðist með sérstakri 
lagasetningu árið 1907 þar sem áfengisveitingar voru 
bannaðar meðan skipin voru í höfn eða innan land-
helgi. Skemmtiferðaskip voru þó undanskilin.96

Guðmundur Björnsson landlæknir hélt ræðu 
er Góðtemplarar tóku við Hótel Íslandi í árs-
byrjun 1907. Þar sagði hann meðal annars:

„Þetta hús hefir verið hætta hér í bænum, 
aðalhættan. Og þeir eru margir, sem hrapað 
hafa í þessa hættu; hér í þessu húsi hefir 
margur, margur maðurinn sóað fé sínu, heilsu 
sinni, hamingju sinni, enda lífi sínu: margur 
hefir farið hér inn heill og hraustur, en komið 
út örvasa og örkumla, blár og blóðugur, með 
flakandi sár og lesta limu; margur hefir gengið 
hér inn um sólarlag með fullu viti og fullu 
fjöri, en dragnast út á lágnætti viti sínu fjær og 
máttvana, og þess eru dæmi að menn hafi ekki 
orkað heim til sín, en fundist úti andvana að 
morgni dags.“

„Höfuðkastalinn unninn“. 
Ísafold 5. janúar 1907, 2.
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„vín inn, vit út“
Hin lamandi verkun alkoholsins á heilann og 
taugakerfið kemur líka í ljós í áhrifum þess á 
sálargáfurnar, skilningarvitin og vöðvakraft 
líkamans. Gáfurnar sljófgast en skerpast eigi; 
menn verða skilningsminni við nautn áfengis, 
minnislausari og missa valdið yfir hugsunum 
sínum. Tilfinningin minkar, sjónin sljófgast, 
heyrnin deyfist. Loks minkar líkamsaflið og 
valdið yfir hreyfingum líkamans; menn reika 
og riða í gangi og limirnir slettast hálfafllausir 
til og frá; fæturnir geta að síðustu ekki borið 
þunga líkamans, maður getur ekki haldið 
höfði, augun hallast aftur og svefnhöfgi sígur á 
hinn drukna mann.97

Hófdrykkja leiðir til ofdrykkju. Sú röksemd var 
algeng meðal stuðningsmanna þeirra sem aðhylltust 
bann. Af þessu leiddi að baráttan skyldi ekki síst bein-
ast gegn þeim sem prédikuðu hófsemi; hófsemi var 
inngangur að ofdrykkju og eymd. Ofdrykkjumenn-
irnir, „þ.e. þeir sem eru þegar orðnir óhófsmenn úr 
hófsmönnum – þeir geta ekki gjört hættulega mót-
spyrnu gegn bindindishreifingunni“.98 En hver skyldi 
hafa verið orsök andúðar góðtemplara á hófsemd-
inni? Jú, „það er kunnugra en frá þurfi að segja, að 
9/10 af öllum heimsins drykkjumönnum eða fleiri 
hafa byrjað á því að ganga í hófsemdarskóla, en gerzt 
ofdrykkjumenn eingöngu fyrir þá skólagöngu“.99 
Auk þess boðuðu þeir falskenningar um „nytsemi 
áfengra drykkja“, að vínið bætti meltinguna, hleypti 
hita í líkamann og fyllti menn orku.100 Til dæmis væri 
það tóm „hjegilja“ að bjór væri næringarríkur, þvert 
á móti væri „bjórsvelgjum“ hætt við „þrálátri lífsýki, 
lifrarveiki og nýrnasjúkdómum, með óhollri fitu á líf-
færunum og kringum þau.“101 Auk þess eyddu hóf-
semdarmennirnir fé í óþarfa, sem betur væri notað til 
annars, og ekki bætti úr skák að þeir gætu leitt aðra í 
glötun.102 Nei, áfengi, bjór, vín og brennivín væri ekki 
hollt eða heppilegt á neinn hátt, allra síst í hófi; allra 
hörðustu andstæðingar áfengisneyslu voru einmitt á 

þeirri skoðun að hófdrykkjan væri „móðir“ ofdrykkj-
unnar. Að mati bannmanna var áfengi hættulegt 
heilsu manna og lagði fjölda manna í gröfina fyrir 
aldur fram. Sannleikurinn væri sá að áfengi væri 
verra en eitur, enda vildu þeir sem þess neyttu „alt 
af meira og meira, þar til þeir að lokum komast svo 
langt, að þeir geta ekki hætt“.103

Rökin fyrir því að draga úr áfengisnotkun voru 
ekki einungis þau að áfengi væri hættulegt heilsu 
fólks og ylli böli á heimilum. Áfengið var líka Þrándur 
í Götu á framfaraleið Íslendinga. Staðhæft er að þeir 
„sem vilja á annað borð eyða og útrýma hverju því, 
er þjóðinni stendur fyrir þrifum eða hnekkir fram-
förum hennar, þeir hljóta að vera fúsir til að uppræta 
þetta illgresi“.104 Bent var á að Íslendingar borguðu 

fleira böl en brennivín

Í mörgum heimildum um og eftir aldamótin 
1900 og fram eftir 20. öld er rætt um taum-
lausa kaffidrykkju Íslendinga, kaffi væri notað 
„óspart“, „vaxandi“ og „um of “. En kaffið var 
líka lofað og talið nauðsynlegt fyrir sjómenn og 
aðra erfiðismenn. Það var jafnvel haft til marks 
um trú fólks á „ágæti kaffisins, að … kona gaf 
barni sínu á fyrsta ári það daglega“. − Síðar, eftir 
að reynsla var komin á áfengisbannið, töldu 
ýmsir að kaffið hefði að einhverju leyti komið 
í stað brennivíns, „þar sem menn áður drukku 
um of brennivín, drekka menn nú kaffi“. „Kaffið 
er þjóðardrykkur og þjóðarböl, með þeirri hóf-
lausu eyðslu, sem víða er á því“ sagði héraðs-
læknir árið 1928. Hið sama mætti segja um 
„tóbaksnautn“ sem víðast væri óhófleg.

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis, héraðslæknirinn 
í Dalasýslu 1897. − Einnig héraðslæknirinn í 
Borgarfjarðarhéraði 1901, héraðslæknirinn á 

Eyrarbakka 1901, héraðslæknirinn í Hólmavík 
1907, héraðslæknirinn á Akranesi 1919, 
héraðslæknirinn í Fljótsdalshéraði 1923.
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Setið að kaffidrykkju á 
Galtalæk í Landsveit árið 
1890. Algengt var að gefa 

gestkomandi karlmönnum 
kaffi með brennivíni út í.

stórfé í áfengiskaup sem betur væri nýtt til annarra 
þarfa. Þar að auki drægi drykkjuskapur úr framtaki 
manna, afköst yrðu minni en ella, sóun og tafir. Þeir 
sem börðust fyrir áfengisbanni bentu einnig á slys-
farir sem rekja mætti til áfengisnotkunar en það var 
alkunn hugmynd að brennivín hressti menn í svað-
ilförum og kuldum. En slys af þeim sökum munu 
hafa verið alltíð á 19. öld og fram yfir aldamótin og 
algengt að menn lentu í vandræðum á ferðalögum 
vegna áfengisneyslu og brennivínshressing í kulda 
reyndist duga skammt.105 Til dæmis greinir Magnús 
Blöndal Jónsson frá einu slíku ferðalagi á bátskel yfir 
Breiðafjörð á ofanverðri 19. öld þar sem faðir hans 
og vinnumaður heimilisins voru svo drukknir að þeir 
„voru lítt hæfir til róðurs“.106 Förin endaði vel í þetta 

sinn en svo fór ekki alltaf, eins og tíðum var bent á í 
blöðum á þessum tíma.107 Stundum urðu stórslys sem 
rekja má til neyslu áfengis, t.d. er 13 menn drukknuðu 
í höfninni á Patreksfirði árið 1904.108 Eftirtektarvert 
er, þegar litið er yfir slysfarir á ferðalögum til og frá 
verslunarstaðnum í Keflavík á 19. öld, að óþekkt var 
að menn færust á leiðinni þangað en allmörg dæmi 
um dauðsföll á leið af staðnum.109

Leitað var til sögunnar og bent á reynslu forn-
þjóðanna, einkum Grikkja: „Löggjafar- og mikil-
menni þeirra þjóða voru snemma fyllilega sannfærð 
um skaðsemi ofnautnarinnar fyrir öll þjóðþrif … Það 
var bannað að drekka vín öðru vísi en til þess að svala 
þorsta sínum. En er tímar liðu fram, tóku Grikkir að 
virða hin góðu lög sín vettugi. Þá hnignaði þeim smám 
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Fjallað um afleiðingar 
áfengisdrykkju í blaðinu 
Ísafold 14.10.1909.

saman og gerðust þeir loks undirlægjur Rómverja.“110 
Boðskapur bannmanna var í raun að „hnignun“ 
Íslendinga mætti að hluta til skýra með áfengisneyslu 
og ofdrykkju, ásamt annarri „úrkynjun“. Ef snúa átti 
til baka, endurskapa gullöldina, var drykkjuskapur-
inn vissulega eitt af því sem varð að ryðja úr vegi: „Vín 
inn, vit út, segir satt orðtak. Því minna áfengis sem 
þjóðin neytir, því minna af mannviti fer forgörðum, 
því minna týnist af andlegri og líkamlegri orku til 
sjálfsstjórnar og sjálfsbjargar“.111 Áfengisbann hlaut 
því að vera hluti af framfarabrautinni.

Áfengisbannið varðaði líka tengslin við Dani sem 
hafa verið „mestar brennivínshítir í Norðurálfunni“; 
andúð á Dönum varð hluti af orðræðunni um áfengis-
bannið. Bannmenn álitu dönsk áhrif m.a. koma fram 
í því að menn vildu haga sér að dönskum hætti, til 
dæmis í sjónarmiðum eins og þeim að „það sje ekki 
vanbrúkun að drekka áfengi í hófi, að vínnautn auki 
gleði í landinu og fleira.“ Slík sjónarmið, sem Valtýr 
Guðmundsson prófessor og alþingismaður hélt fram, 
− en Valtýr bjó í Danmörku alla sína starfsævi − voru 
sögð vera „af mjög vel ræktaðri danskri rót“.112 Að 
mati hinna þjóðhollu bindindisvina bar slík afstaða 
því vitni um undirlægjuhátt við Dani „og einurðar-
leysi að bregða út af því sem er tízka í þeirra hóp“.113 
En ekki var nóg með það; einnig var staðhæft að stefna 
Valtýs einkenndist af „kerlinga-hjátrú“.114 Þrátt fyrir 
staðhæfingar af þessu tagi fögnuðu bannmenn frum-
kvæði kvenna í baráttunni fyrir áfengislausu Íslandi 
en andstæðingarnir staðhæfðu að konurnar hefðu 
sennilega ekki „gjört sér grein fyrir“ afleiðingum laga 
sem bönnuðu sölu áfengis.115

Í deilum um áfengismálið kom frelsi einstaklings-
ins mjög til umræðu. Andbanningar töldu að bann 
við innflutningi og sölu áfengis hefði í för með sér 
mikla frelsisskerðingu. Bannmenn gátu fallist á að svo 
væri að einhverju leyti en nauðsyn bryti lög þegar um 
væri að ræða að útrýma þjóðarböli. Auk þess væri það 
svo að allir yrðu að sætta sig við takmarkanir af ein-
hverju tagi. Þeir nefndu til dæmis sóttvarnarlög sem 
legðu miklu meiri hömlur á frelsi fólks en hugmyndir 
þeirra um áfengisbann hefðu í för með sér. Auk þess 

væri drykkjuskapur ekki einkamál, heldur mál sam-
félagins; var það einkamál ef viðskiptasambönd glöt-
uðust sökum drykkjuskapar, ef fátækur bóndi kom 
fjölskyldu sinni á vonarvöl vegna víndrykkju eða ef 
skipshöfn fórst af sömu ástæðu? Því svöruðu bann-
menn afdráttarlaust neitandi. Og ef einhverjir skildu 
það ekki varð að hafa vit fyrir þeim.116 Máli sínu til 
stuðnings nefndu bannmenn einnig að sú þjóð sem 
hefði mest frelsi allra þjóða, Bandaríkjamenn, hefðu 
einmitt gengið lengst í því að banna áfenga drykki og 
hefði „hvert fylkið eftir annað lögleitt slíkt bann“.117 − 
Þá gátu bannmenn þess með réttu að auðveldara ætti 
að vera að koma á áfengisbanni hér á landi en annars 
staðar, eða að minnsta kosti að draga úr áfengisneyslu, 
því að hér á landi væri engin framleiðsla á áfengi og 
því varðaði áfengisbann ekki atvinnumissi fjölda fólks 
eins og víða væri. Hér væri einungis um að ræða örfáa 
veitingamenn sem bann gæti valdið tjóni.118

Að hluta til var stríð bannmanna barátta fyrir 
viður kenningu á að Íslendingar væru siðuð þjóð. 
Baráttan fyrir banninu var því hluti af sjálfstæðis-
baráttunni og barátta fyrir breyttri ímynd Íslands: að 
vera taldir með siðmenntuðum þjóðum en ekki að 

Brennivínsbókin

Bannmönnum var uppsigað við kveðskap þar 
sem gleðskapur með áfengi kom við sögu. 
Þetta sást til dæmis skýrt þegar Stúdenta-
félagið gaf út nýja söngbók árið 1894 og köll-
uðu templarar hana brennivínsbókina. Því til 
sönnunar var bent á að í lengsta flokki bókar-
innar, „gamankvæði og stökur“, væri tæpur 
helmingurinn drykkjukvæði og auk þess væru 
mörg önnur kvæði drykkjuvísur. Þess má geta 
að einn af aðstandendum bókarinnar var eitt 
þekktasta ungskáld þjóðarinnar á þeim tíma, 
Hannes Hafstein, síðar ráðherra.

„„Brennivínsbókin““. Ísafold 
13. október 1894, 274.
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„vera skipað á bekk með villiþjóðum“ eins og margir 
Íslendingar töldu að til dæmis Danir hefðu tilhneig-
ingu til að gera: sú tilhneiging hefði komið skýrt í 
ljós í tengslum við svonefnda nýlendusýningu Dana 
árið 1905 þar sem til hefði staðið að kynna Íslend-
inga og menningu þeirra á „sama stað og stundu“ 
og „skrípin frá Grænlandi og Vesturheimseyjum“.119 
Hér má þó benda á til fróðleiks að þessi afstaða var 
ekki algild, eins og fram kom í orðum Björns Þorláks-
sonar alþingismanns og eins harðasta bannmannsins 
árið 1909. Hann staðhæfði að „Vilhjálmur Stefáns-
son, mikill fræðimaður“ hefði einmitt komist að því 
að Eskimóar væru „mjög vandaðir og siðferðisgóðir 
menn“.120 Björn benti einnig á fordæmi sem Íslend-
ingar gætu vel tekið sér til fyrirmyndar; það voru 
múslimar en Björn kvað þá vera „meiri hófsmenn 
en hinar kristnu þjóðir. Og það er beinlínis að þakka 
bannlögum þeirra“.121 Þetta mun raunar hafa verið 
vel þekkt sjónarmið í bindindishreyfingum annarra 
landa þar sem boðað var að Arabar ættu „sinn mikla 

uppgang og hinn skjóta viðgang trúarbragða sinna að 
þakka hinu hyggilega vínbanni Múhameds.“122

Bindindishreyfingin var því hluti af sjálfstæðis-
baráttunni, hluti af baráttu lítils jaðarsamfélags fyrir 
viðurkenningu. Lengi hafði það orð farið af þessu 
samfélagi að tæpast væri unnt að telja það til siðaðra 
þjóða. Dæmi sem erlendir ferðamenn tóku til marks 
um það vörðuðu meðal annars drykkjuskap lands-
manna á götum úti og í ferðalögum. Frásagnir af 
þessu tagi voru eitur í beinum margra forystumanna 
Íslendinga. Þeir töldu því fátt verra en að erlendir 
gestir sæju drukkna menn. Þetta ræddi Jón Hjaltalín 
á Alþingi árið 1877 og „kvað hann útlendinga taka til 
drykkjuskapar hjer, og kalla það mesta hneyksli, er 
eigi mætti ferðast hjer farinn veg, svo að maður eigi 
mætti drukknum mönnum.“123 Frá einu slíku dæmi 
segir Ísafold síðla árs 1909. Drukkinn maður abbast 
upp á líkfylgdir og endar með að þarf að binda mann-
inn. Út úr frásögn blaðsins má þó lesa að verst hafi 
verið að „á ölæðisófögnuðinn í kirkjugarðinum horfði 
útlend kona, nýkomin hingað frá einni fjölmennustu 
og mestu siðmenningarþjóð Norðurálfunnar“. Slíkt 
þurfti vitaskuld að stöðva, Íslendingar kæmust seint 
í tölu siðaðra þjóða ef útlendingar yrðu oft vitni að 
slíkum atburðum.

Í baráttunni fyrir breyttu og bættu Íslandi mátti 
enga málamiðlun gera. Liður í því var áfengisbann. 
Það er engin tilviljun að róttækustu bannmennirnir 
voru einnig í hópi róttækustu sjálfstæðissinnanna. 
Alla krafta átti að virkja og enga sóun að líða ef takast 
átti að bæta svo menningu landsmanna að „smáþjóð-
in þessi á hjara veraldar væri kölluð forgönguþjóð 
og fyrirmyndar og henni eignað af vitrustu og beztu 
mönnum stórþjóðanna jafnvel meiri siðmenning en 
þeim“.

„hæfileg vínnautn örfar hugann“
Andstöðumenn áfengisbanns voru á þeirri skoðun að 
áfengi væri ekki vandamál á Íslandi og fráleitt að líta 
svo á að áfengi væri eingöngu skaðvaldur. Þeir bentu 
á að í raun og veru væri „þjóðarsómi vor Íslendinga 

fordæmin í útlöndum

Oft var vísað til fordæma erlendis í umræðu 
um áfengismál. Blaðið Ísafold var lengst af ötult 
í baráttu gegn neyslu áfengis undir forystu 
Björns Jónssonar ritstjóra. Blaðið benti oft á 
fyrirmyndir í nágrannalöndum málstað sínum 
til stuðning. Til dæmis sagði það frá því árið 
1876 að þremur árum fyrr hefðu verið sett lög 
í Frakklandi gegn ofdrykkju. Samkvæmt þeim 
var hver sá er „hittist ölvaður á almannafæri“ 
dæmdur í sekt eða jafnvel til fangelsisvistar, og 
hætta væri á missi kosningaréttar og kjörgengis 
við ítrekuð brot. Auk þess greindi blaðið frá því 
að viðurlög við ölvun og ofbeldi af þeim sökum 
hefðu verið hert, bæði í ríkjum í Norður- og 
Suður-Ameríku.

„Lög gegn ofdrykkju“. Ísafold 17. mars 1876, 18.

40



hversu vel vér kunnum að fara með áfenga drykki, og 
hversu afarlangt það er frá því að ofdrykkja sé þjóðar-
löstur“.124 Hvernig ætti slíkt líka að geta átt sér stað, 
spurði blaðið Ingólfur síðla árs 1909, þegar „hvergi 
í Norðurálfunni“ væru „jafnfá veitingahús og hér á 
landi, að eins 3 á öllu landinu, 1 hér í Reykjavík og 2 
á Akureyri.“125

Andbanningar töldu að miklu fremur bæri að líta 
svo á að hin „hressandi áhrif, sem gott vín hefir“ bættu 
„skaðann sem af áfenginu leiðir.“ Frægir sérfræðingar 
hefðu auk þess bent á að léttara væri að „vinna þegar 
áfengis væri neytt“.126 Jafnvel mætti líta á brennivín 
sem nauðsynjavöru, ekki síst fyrir sjómenn, enda væri 
það jafnan svo að mest væri drukkið af brennivíni 
þar sem sjórinn væri sóttur af mestu kappi.127 And-
stæðingar banns bentu einnig á að áfengi væri jafnan 
notað sem lyf við ýmsum sjúkdómum. Til dæmis væri 
„altítt orðið, að ráðleggja vín, cognac eða whiskey við 
„feber“ í staðinn fyrir „kínin“. Alkunna væri einnig að 
fólk sem þjáist af langvinnum sjúkdómum fer „þrá-
vallt til manna hjer og biðja þá um að hjálpa sjer um 
flösku af víni, af því að læknirinn hafi ráðlagt þeim 
að drekka það.“128 Undir þessar skoðanir tók Jónas 
Jónassen læknir. Hann nefndi að „bæerskt öl“ væri 
„mörgum mönnum hollur drykkur … og mörgum 
jafnvel alveg nauðsynlegur drykkur.“ Og hann bætti 

við að læknar í Englandi og víðar ráðlegðu „opt mikið 
af whisky við taugaveikinni.“129 Þá rifjaði Jónassen 
upp að vín væri hið besta meltingarmeðal og ekki 
mætti gleyma því að það væri oft nauðsynlegt göml-
um mönnum, jafnvel eins og „mjólkin er börnunum“. 
Loks mætti geta þess að vínið væri „sparsemdar-nær-
ingarmeðal“, þ.e. þeir sem neyttu áfengis fyndu síður 
fyrir svengd. Á þessu hefðu margir fátæklingar áttað 
sig og getað sparað við sig mat á þennan hátt; með 
þessu vildi Jónassen þó ekki mæla.130

Andbanningar, ekki síður en bannmenn, tíndu 
líka fram ýmis rök fyrir málstað sínum frá öðrum 
löndum. Þeir bentu á að þar sem áfengisbann hefði 
verið sett erlendis – og það var fyrst og fremst í ein-
stökum fylkjum Bandaríkjanna − hefði það fastan 
fylgifisk, aukna lögleysu. Það sem hefði verið sýni-
legt færi niður í jörðina; menn fyndu leiðir til þess 
að komast hjá banni á allan mögulegan hátt. Halldór 
Hermannsson fjallaði um þetta efni í grein í Ingólfi 
árið 1910 með hliðsjón af reynslunni í Bandaríkj-
unum. Hann benti á að reynslan hefði sýnt að hætta 
væri á að menn vendust á að „drekka einir og í laumi“. 
Hann gat þess einnig að áfengi sem menn neyttu undir 
banni væri „dýrt, sterkt og vont“ en vín og öldrykkja 
hyrfi að mestu úr sögunni. Halldór nefndi einnig að 
mikið væri um alls konar bindindisdrykki en þeir 
væru „mest sætt sull, sem er enginn meltingarbætir 
mönnum; auk þess eru margir þeirra blandaðir kóka-
íni, og öðrum skaðlegum efnum“; svo mun raunar 
hafa verið um drykkinn Coca-Cola í fyrstu.131

Stuðningsmenn og andstæðingar banns deildu 
um hvort áfengisbann væri brot á persónulegu frelsi 
manna; það staðhæfðu andbanningar. Bannmenn og 
andbanningar ræddu líka hvernig aðrar þjóðir mundu 
dæma Íslendinga ef til banns kæmi. Andbanningar 
staðhæfðu að erlendis yrði það haft til marks um 
að Íslendingar væru illa siðaðir. Útlendingar myndu 
álykta sem svo að þjóðin væri svo „skrælingjalega 
ístöðulaus og hneigð til ofdrykkju, að þetta hefir þótt 
einasta ráðið, sem dygði til þess að bjarga henni. En 
mér er spurn: Eigum við slíkt Eskimóa-orð skilið?“, 
velti Hannes Hafstein ráðherra fyrir sér.132 Fleiri sam-

Valtýr Guðmundsson um 
vínnautnina

„… hæfileg vínnautn örfar hugann og eykur 
gleðina, en gleðin hefir aptur á móti komið á 
stað ýmsum hreifingum, sem hafa orðið undir-
rót þarflegra fyrirtækja, og hjer á landi er sann-
lega ekki of mikið af gleði, en aptur því meira 
af deyfð og doða, sem hvílir eins og martröð 
á þjóðinni og kæfir og drepur marga nytsama 
framkvæmd.“

Alþt. 1894 B, 206.

Valtýr Guðmundsson 
(1860–1928) háskólakenn-
ari, alþingismaður og and-
stæðingur áfengisbanns.
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líkingar voru teknar. Spurt var hvort Íslendingar gætu 
ekki umgengist áfengi og menning þeirra væri „jafn 
veikburða sem blökkumannanna í Afríku“.133 And-
banningar notuðu því í raun svipaðar röksemdir og 
bannmenn en með öfugum formerkjum.

Vísað var til bókar þýska Íslandsfarans Pauls Her-
mann um þetta efni. Þar hefði hann m.a. fjallað um 
baráttu Íslendinga fyrir áfengisbanni og furðað sig 
bæði á ofstæki hinna fornu víkinga og skorti þeirra á 
viljastyrk í umgengni við áfengi.134 Þá bentu andbann-
ingar á að heppilegra væri að barátta gegn ofneyslu 
áfengis væri leidd af frjálsum félagasamtökum fremur 
en að setja lög um bann. Hætta væri á að þá teldu 
menn sigur unninn og svæfu á verðinum. Þeir bentu 
líka á að þó að áfengi yrði útrýmt frá Íslandi yrði það 
áfram til annars staðar í veröldinni. Því þyrftu lands-
menn að læra að umgangast það í stað þess að liggja 
„þá álíka flatir fyrir „eldvatninu“ og blökkumenn á 
vorum tímum“ þegar þeir kæmust í kynni við það.135

Guðjón Guðlaugsson alþingismaður dró saman 
helstu röksemdir andbanninga þegar rætt var um 
hugsanlega frestun bannsins á Alþingi árið 1912. 
Röksemdir hans voru í sjö liðum: í fyrsta lagi rýrðu 
bannlögin tekjur landssjóðs stórlega; í öðru lagi hefði 
sú ákvörðun að láta ekki falla saman innflutnings- 
og sölubann í för með sér að hætta væri á að margir 
leiddust út í ofdrykkju og lögbrot; í þriðja lagi benti 
Guðjón á að hætta væri á að lögin yrðu þverbrotin; 
í fjórða lagi væri líklegt að lögin yrðu til þess að ala 
upp í landsmönnum þrjósku og að gera Íslendinga 
hlægilega í augum útlendinga. Auk þess væru líkur 
til að lagasetning þessi fældi útlendinga brott frá 
landinu. Í fimmta lagi krepptu lögin óeðlilega að 
frelsi einstaklinganna; í sjötta lagi yrðu þau til þess 
að öll bindindisstarfsemi koðnaði niður og loks í sjö-
unda lagi væri hætt við að fólk færi að neyta margvís-
legra annarra drykkja sem væru síst betri fyrir heilsu 
manna.136 Nánar verður fjallað um ýmsar röksemdir 
andbanninga síðar í tengslum við samþykkt bann-
laganna.

Auglýsing um Coca-Cola úr 
blaðinu Lögbergi 26.12.1918 
en áratugum saman var efni 
kóka-plöntunnar m.a. notað 

í drykkinn.
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Yfirlit
Hreyfing bannmann efldist mjög um og eftir alda-
mótin 1900. Þeir lögðu áherslu á að takmarka aðgengi 
að áfengi, t.d. með því að fá kaupmenn til að hætta að 
selja áfengi og með margvíslegum öðrum takmörk-
unum. Baráttan var árangursrík og neysla minnk-
aði mikið. Hreyfingin lagði ríka áherslu á að áfengi 
væri heilsuspillandi, auk þess sem drykkjuskapur 
ylli margvíslegu tjóni, alvarlegum slysum og háska á 
heimilum. En mest áhersla var lögð á að uppræta ætti 
áfengisneyslu til þess að bæta menntun og menn-
ingu þjóðarinnar, til þess að hún gæti staðið jafnfætis 
öðrum þjóðum. Þjóðin yrði að sýna að hún líktist 
ekki „siðlausum villiþjóðum“. En málið var einnig 
nýtt til að draga skýrar línur á milli dönsku herra-
þjóðarinnar og Íslendinga, þar sem áfengisneysla var 
talin merki um spillingu herraþjóðarinnar sem þyrfti 
að varast. Umræðan um áfengismálin fléttaðist því 
mjög inn í umræðu um sjálfsmyndir og sjálfstæði 
þjóðarinnar.

Andbanningar lögðu á hinn bóginn áherslu á að 
ekki mætti skerða frelsi fólks með banni, heldur ætti 
að treysta því. Að sumu leyti voru röksemdir þeirra 
svipaðar og bannmanna: þeir fullyrtu að með banni 
væri verið að lýsa því yfir að þjóðin hefði ekki næga 
siðmenntun eða þroska til þess að umgangast áfengi. 
Auk þess væri áfengi ekki eins skaðlegt og af væri 
látið, það væri jafnvel til gagnlegt. Þá væri reynsla af 
bönnum slæm og leiddi aðeins til lögbrota.

Kvæði eftir ókunnan höfund

Skáldaþjóðin hlaut að taka ljóðafákinn í þjón-
ustu sína í baráttunni um bannið. Skáld sem 
ekki lætur nafns síns getið birti ljóðið „Fækk-
um hlekkjum en fjölgum ekki“ í blaðinu Ingólfi 
árið 1911. Þar segir m.a.:

Sjáum við Egil, sem engum hneigir
í orðum forðum
né geiraslag;
oft er hann kenndur, en aldrei stendur
á örum svörum
né snjöllum brag

Glens er á vörum – vel fer á svörum,
veigar er teigar
glaðvær þjóð;
hressist þá lundin, styttist þá stundin
streyma í heiminn smellin ljóð.
…

Og lífsgleðin dvínar, ef landrækt er vínið
svo ljósin „ósa“
í þjóðar önd.
Steypum ei helsi úr hressandi frelsi
höftunum öftrum á fót og hönd.

Nei, bannið oss aldrei nje verjið með valdi
veigi, er beygjast
að Paradís.
Felið ei glóðir, sem gefa oss móðinn
að ganga vorn stranga
skapa-ís.

„Fækkum hlekkjum en fjölgum ekki“. 
Ingólfur 20. desember 1911, 202.
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3. lög og reglur um áfengi fram að banni

„brennivínstollar“
Þegar um miðja 19. öld var rætt um möguleika á 
því að leggja gjöld á innflutning og sölu brennivíns 
eins og gert hefði verið í Noregi; eins og hér kemur 
fram var oft leitað fyrirmynda hjá Norðmönnum í 
umræðum um ýmis þjóðþrifamál á 19. öld og fram 
á hina 20. Rétt væri að fara í fótspor þeirra með því 
að leggja gjald á „ónauðsynjavörur“.137 Hér átti að 
slá að minnsta kosti tvær flugur í einu höggi, annars 
vegar að koma í veg fyrir að landsmenn sóuðu fé sínu 
í vitleysu en hins vegar að styrkja góð málefni. Hug-
myndin var sú að nýta gjald á brennivín til þess að 
koma upp barnaskóla í Reykjavík; Norðmenn hefðu 
einmitt nýlega lagt skatt á brennivín sem rann til sjóða 
sem styrktu fátæka. Nefndin sem fjallaði um málið 
velti jafnvel fyrir sér hvort ekki mætti á þennan hátt 
„koma smám saman upp barnaskólum þannig, að 
hvert lögsagnarumdæmi skyldi verja tolli þeim, sem 
þar yrði goldinn, til skóla í því héraði eða umdæmi.“ 
Með öðrum orðum: láta brennivínstoll standa undir 
fræðslumálunum.138 Ekki náðist þó samstaða um 
þetta á Alþingi og féll málið niður.

Allt fram til 1871 voru svokölluð lestargjöld helstu 
álögur á innfluttar vörur. Samkvæmt lögum um þau 
efni frá 1854 var greitt gjald af hverri smálest skipa 
sem komu til landsins. Árið 1865 lögðu dönsk stjórn-
völd frumvarp fyrir Alþingi um sérstakt áfengisgjald. 
Helsta markmið þess var að vinna að eflingu á „fram-
förum landsins, og til þess að standast kostnaðinn af 
nýjum endurbótum, sem álitnar yrðu nauðsynlegar.“ 
Markmiðið var líka að „sporna við ofdrykkju“ þó að 
andstæð sjónarmið kæmu fram í orðum konungs-
fulltrúa sem taldi hlutverk frumvarpsins ekki vera 

að leggja „neitt hapt á ofnautn áfengra drykkja hér á 
landi.“139 Samkvæmt frumvarpinu var gert ráð fyrir 
að selja kaupmönnum leyfisbréf til þess fá að selja 
brennivín, en sá háttur var t.d. hafður á í Færeyjum 
frá 1860 og hafði gefist vel; raunar var frumvarpið í 
stórum dráttum sniðið eftir þeim reglum sem giltu í 
Færeyjum.140

Íslendingar tóku þessu frumvarpi, og skyldum 
frumvörpum í kjölfarið, ekki fagnandi þó að þeir 
væru ekki frábitnir því að leggja skatt á brennivínssölu 
eða -veitingar. Ástæðan var sú að þeir voru ósáttir við 
að lagðir yrðu á skattar sem hlutu að renna í danska 
ríkissjóðinn og verða hluti af dönsku fjárlögunum 
meðan ekki var búið að aðskilja fjárhag Íslendinga 
og Dana. Öðru máli hefði gegnt ef tollurinn hefði 
átt að renna í sjóð sem yrði varið til „sérstakra þarfa 
Íslands“. En einnig var bent á að gjaldið legðist af mis-
jöfnum þunga á kaupmenn og gæti orðið þungbært 
smákaupmönnum.141

Frumvarp um brennivínsgjald var lagt fram að 
nýju árið 1871. En nú hafði verið breytt um stefnu. 
Lagt var til að settur yrði aðflutningstollur á innflutn-
ing áfengis í stað leyfisbréfs til smásölu.142 Fjárhagur 
Íslendinga og Dana hafði verið aðskilinn með stöðu-
lögunum 1871, sem fyrr getur, en Danir höfðu þó 
ekki sagt skilið við fjármál Íslendinga. Það var danski 
dómsmálaráðherrann sem fór með málefni Íslands 
og réð mestu um ráðstöfun fjármuna á Íslandi, en 
Alþingi var einungis ráðgefandi enda ekki komið 
með löggjafarvald enn. Nefnd á vegum þingsins sem 
fjallaði um frumvarpið var jákvæð í umsögn sinni og 
taldi því ekki síst til tekna að slíkur tollur gæti dregið 
úr drykkjuskap og leitt til þess að minna „yrði keypt 
af slíkri óþarfavöru“. Meirihluti nefndarinnar mæltist 
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þó til þess að gildistími laganna yrði við það miðaður 
að Alþingi hefði fengið „fullt fjárforræði og fjárveit-
ingarrétt“. En við þeirri kröfu var ekki orðið. Það varð 
til þess að þingmenn snerust öndverðir gegn frum-
varpinu. Krafa þeirra var með öðrum orðum: fyrst 
stjórnarbót, síðan mátti hefjast handa við alls kyns 
umbætur, þar með að styrkja landssjóðinn. Forystu-
menn Íslendinga reyndust því fastir í umræðu um 
stjórnskipan landsins og voru tilbúnir að leggja brýn 
nauðsynjamál til hliðar af þeim sökum.143

Dönsk stjórnvöld tóku ekki tillit til sjónarmiða 
Íslendinga. Frumvarpið varð að lögum og gaf kon-
ungur út tilskipun um gjald af brennivíni og öðrum 
áfengum drykkjum árið 1872. Samkvæmt tilskipun-
inni átti að greiða átta skildinga af hverjum potti 
af „alls konar víni og brennivíni eða þess háttar 

tilbúnum áfengum drykkjum“ sem fluttir væru inn 
í stórum ílátum. Sama gjald bar einnig að greiða af 
hverri þriggja pela flösku af áfengi. Gjaldið átti að 
renna í landssjóðinn. Viðbárur Íslendinga við frum-
varpinu eru því lítt skiljanlegar og virðast snúast um 
form fremur en innihald; deilurnar urðu til þess að 
menn bundust samtökum um að hætta að kaupa 
áfengi og stofnuðu af þessu tilefni sérstakt bindindis-
félag 1. apríl 1873 eins og fyrr hefur verið nefnt. En 
sjálfstæðan fjárhag fengu Íslendingar árið eftir og var 
þá bindindið úr sögunni, enda stórjókst þegar inn-
flutningurinn. Áfengisgjaldið bar að greiða við komu 
skips til Íslands; viðurlög voru nokkur ef gjaldið var 
ekki greitt: tvöfalt það gjald sem svikist hafði verið 
um að greiða. Tolleftirlit var hins vegar lítið eða ekk-
ert og ekki sérstök tollstjórn í landinu.

Innandyra í Godthaabs-
versluninni, Austurstræti 16.
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Afsláttur boðinn á jólavín-
inu hjá B. H. Bjarnasyni, 

þó ekki á brennivíni, 
auglýsing úr blaðinu Ingólfi 

21.12.1910.

Lögin um brennivínstollinn voru tímamótalög; 
þau voru fyrstu lög er vörðuðu gjaldtöku á tiltekinni 
vörutegund og einnig fyrstu lög sinnar tegundar sem 
höfðu það sem yfirlýstan tilgang að draga úr áfengis-
neyslu. Samkvæmt lögunum var sama gjald lagt á 
allar áfengistegundir, án tillits til styrkleika. Þessu 
var breytt á Alþingi árið 1875 og aftur 1879, enda 
hafði reynslan sýnt að farið var í kringum lögin. − Í 
stað brennivíns fluttu að minnsta kosti sumir kaup-
menn einfaldlega inn spíra sem þeir þynntu til helm-
inga eða meira og seldu sem brennivín og komust 
þannig hjá að greiða tollinn nema til hálfs eða svo. 
Lagabreytingin 1875 fól í sér að gjöld á áfengi yrðu 
breytileg eftir vínandamagni, 15 aurar af hverjum 
potti víns en allt að 30 aurar á sterkasta brennivíni 
og vínanda.144 Jafnframt var lagður tollur á öl, fimm 
aurar á hvern pott, en það hafði fram að því verið 
tollfrjálst.

Með lagabreytingu árið 1879 var brennivíns-
tollurinn hækkaður um helming, en gjald af öl- og 
víninnflutningi hélst óbreytt. Samhliða var svokallað 
lestargjald fellt niður, enda talið að það kæmi hart 
niður á helstu útflutningsvörum Íslendinga, t.d. á 
„kaupmenn þá, sem sækja sauði, og á Spánverja, sem 
sækja saltfisk hingað“. Auk þess var bent á að gjaldið 
kæmi verst niður á þeim sem væru fátækastir. Frá 
og með tollabreytingunni 1879 varð víntollurinn ein 
helsta tekjulind landssjóðs um langt skeið.145

Árið 1875 var í fyrsta sinn lagður á tóbakstollur 
í því skyni að auka tekjur landssjóðs.146 Við þessa 
ákvörðum var vísað í brennivínstollinn með þeirri 
röksemd að ósanngjarnt væri að aðeins væri greiddur 
tollur af einni tegund munaðarvara en ekki öðrum. 
Nærri má geta að erfitt hefur verið að fylgjast með 
hvort lög um innflutning á áfengi og tóbaki væru 
brotin. Í lögum um tóbakstollinn var höfðað til sam-
visku innflytjenda og ættu þeir að segja til „upp á 
æru og samvisku, hvort og hve mikið af tóbaki eða 
vindlum hann með hverri ferð frá útlöndum hefir 
meðtekið.“147

Hér að framan hefur stuttlega verið drepið á nokk-
ur þeirra raka sem sett voru fram fyrir því að hækka 

gjöld á tóbaki og áfengi, umfram aðrar vörur. Oft var 
bent á óhollustu þessa varnings til að réttlæta há gjöld 
en það sjónarmið kom þó fram að gjöldin mættu ekki 
verða svo há að landssjóður yrði háður þeim.148 Marg-
ir stöguðust á því að þessar vörur, og fleiri innfluttar 
vörur, t.d. kaffi og sykur og jafnvel „ýmsar ljereptateg-
undir“, væru munaðarvörur, óhófsvörur sem sjálfsagt 
væri að takmarka notkun á eins og unnt væri.149 Þess 
má geta að sérstakur kaffi- og sykurtollur var lagður á 
árið 1889.150 Sumir töldu jafnvel rök til þess að banna 
innflutning þessara vara en flestir sem létu í sér heyra 
um þessi mál álitu vænlegast að láta duga að hækka 
gjöldin. Allt fram til aldamótanna 1900 voru aðflutn-
ingsgjöld á áfengi, tóbak, kaffi og sykur einu innflutn-
ingsgjöldin sem landssjóður hafði tekjur af og skipti 
áfengistollurinn þar mestu.151

Árið 1911 var síðasta árið sem heimilt var að flytja 
inn áfengi til neyslu og þar með blasti við að staða 
landssjóðs myndi gjörbreytast. Hann þurfti augljós-
lega að fá aðra tekjustofna og niðurstaðan varð sú 
að leggja toll á allar vörur, þannig að greiddar væru 
50 krónur af hverju kílói vörunnar. Lægra gjald var 
þó lagt á ýmsar þungavörur og sumar vörutegundir 
voru alveg undanþegnar tollinum. Tollurinn náði þó 
til flestra vara; sökum þess að hann miðaðist við vigt 
torveldaði hann innflutning á ýmsum vörum, gerði 
hann jafnvel ómögulegan, einkum á vörum sem voru 
ódýrar miðað við þunga. Tollurinn varð því illa þokk-
aður. Breytingar voru þó gerðar á tollalögunum á 
næstu árum sem komu til móts við þessa gagnrýni.152
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Saumað að kaupmönnum og 
veitingamönnum
Þegar um miðja 19. öld var rætt um það á Alþingi, 
m.a. 1853, að nauðsynlegt væri að koma í veg fyrir 
drykkju í verslunum. Óæskilegt væri að kaupmenn 
seldu staup yfir búðarborðið.153 Þessi tillaga náði 
skammt að sinni en hugmyndin hélt lífi og kom m.a. 
fram í tillöguflutningi Einars Ásmundssonar alþingis-
manns aldarfjórðungi síðar. Hann lagði til á Alþingi 
árið 1879 að öllum sem seldu brennivín eða annað 
áfengi skyldi gert að kaupa árlega sérstakt leyfisbréf til 
þess hjá landshöfðingja. Kvaðst flutningsmaður flytja 
frumvarpið að ósk fjölmenns fundar í kjördæmi sínu; 
sjálfur væri hann því að vísu ekki sérlega meðmæltur 
en teldi sér skylt að koma því á framfæri. Tilganginn 
með frumvarpinu kvað Einar vera að „afstýra prangi 
með brennivín og staupasölu, smábaukum og veit-
ingakofum, sem alsstaðar koma fram, þar sem kaup-
tún rísa upp, svo að veitingahúsin verða nálega eins 
mörg og hin húsin.“154 − Hér hefur flutningsmaður 
örugglega í huga sinn eigin kaupstað, Akureyri, en 
þar hafði veitingahúsum fjölgað ört. − Tilgangurinn 
var vitaskuld líka sá að sporna við staupasölu í versl-
unum sem fyrr hefur verið fjallað um, enda kom 
fram í frumvarpinu að það ætti ekki einungis við um 
veitingastaði heldur einnig verslanir. Í umræðum um 
þetta efni kom reyndar fram að brennivínsveitingar í 
verslunum væru bannaðar samkvæmt aldargömlum 
lögum frá 13. júní 1787, en „lög þessi eru orðin svo 
gömul, að svo lítur út, sem þau sjeu gleymd víðast 
hvar“, sagði Tryggvi Gunnarsson alþingismaður.155 
Tryggvi er hér að vísa til tilskipunar um verslun og 
siglingar frá 1787 sem fyrr hefur verið getið en hann 
fer hér villur vegar. Bannákvæði tilskipunarinnar 
náðu einungis til þeirra sem ekki höfðu borgarabréf 
en ekki kaupmanna.

Í umræðum um frumvarpið kom einnig fram 
að brýnt væri að veitingamenn hefðu aðstöðu til að 
bjóða gestum húsaskjól og nefnd sem fjallaði um 
málið lagði til að í frumvarpinu yrði gerð krafa um 
að hver veitingamaður hefði að minnsta kosti sex 

rúm fyrir gesti, enda væri ólíðandi að gestum væri 
úthýst drukknum, öðrum til ama og leiðinda og þeim 
sjálfum jafnvel til tjóns. Svo lauk að flutningsmaður 
dró frumvarpið til baka og kvað nefnd hafa komist að 
þeirri niðurstöðu að óæskilegt væri að „beita þving-
unarmeðulum, heldur verður að innræta mönnum 
þá sómatilfinning, að það sje ósæmilegt fyrir hvern 
mann að vera ofdrykkjumaður.“156

Sex árum síðar lagði Einar fram annað frumvarp 
um takmörkun á sölu áfengra drykkja. Samkvæmt því 
væri kaupmönnum óheimilt að selja minna magn í 
senn en 40 lítra af hvers konar áfengi. Þó mátti heim-
ila kaupmönnum og veitingamönnum að selja minna 
magn gegn því að þeir keyptu leyfisbréf frá sýslunefnd 
eða bæjarstjórn.157 Markmiðið var að koma í veg fyrir 
staupasölu og gjafir í verslunum sem í raun hafði leitt 
til þess að verslanir víða á landinu voru einnig vín-
veitingastaðir. Þetta var mörgum þyrnir í augum eins 
og fyrr hefur verið rætt og vaxandi stuðningur meðal 
almennings á ofanverðri 19. öld við að stöðva vínveit-
ingar hjá kaupmönnum. Sumir sem um þetta fjöll-
uðu veltu þó fyrir sér hvernig það gæti farið saman 
að reyna að draga úr áfengisneyslu en auka um leið 
það lágmarksmagn sem hver og einn yrði að kaupa. 
Í þessu var fólgin þversögn en aðferðin var engu að 
síður vinsæl víða um lönd.158

Frumvörp Einars hlutu ekki brautargengi en fleiri 
hugmyndir um takmörkun heimilda til að selja áfengi 
komu fram á Alþingi um þetta leyti og á næstu árum 
– og stundum lagafrumvörp. Með breytingu á lögum 
um verslun og siglingar frá 1879 voru til dæmis 
lagðar nokkrar hömlur á sölu áfengis, m.a. á þann 
hátt að fastakaupmenn máttu einungis selja áfengi í 
löggiltum verslunarstöðum en ekki beint úr skipum 
á öðrum stöðum. Í lögunum var einnig tekið fram að 
hver búandi maður mætti „verzla með allan varning“ 
en þó ekki áfenga drykki nema kaupa til þess leyfis-
bréf. Þó var sýslunefnd heimilt að hafna slíkri leyfis-
beiðni ef hún teldi hættu á að verslun af því tagi yrði 
„vanbrúkuð“.159

Jón Ólafsson og fleiri þingmenn lögðu fram frum-
varp á Alþingi árið 1887 um veitingar áfengis. Það 
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Kennarar hvetja til 
 áfengisbanns, frétt í Ísafold 

3. júlí 1909.

hlaut samþykki þingsins og var staðfest árið eftir. Með 
veitingalögunum, eins og þau voru síðar nefnd, var 
skýrt tekið fram hverjir mættu selja áfengi; það voru 
kaupmenn, veitingamenn og lyfsalar. Áfengi til neyslu 
á staðnum máttu þó aðeins selja veitingamenn sem 
höfðu til þess tilskilin leyfi. Í lögunum voru einnig 
ákvæði um lágmarksmagn áfengis sem kaupmenn 
máttu selja, þrír pelar víns og sterks áfengis − þar með 
var tekin upp hugmynd Einars Ásmundssonar. Skýrt 
var tekið fram í lögunum að bannað væri að gefa eða 
veita ókeypis áfengi í sölubúðum eða öðrum húsum 
sem tilheyrðu kaupmönnum. Í lögunum var einnig 
tekið fram að lyfsalar mættu aðeins selja áfengi í litlu 
magni eftir forskrift læknis.

Í lögunum voru einnig ákvæði um vínveitingaleyfi. 
Óskir um slík leyfi bar að senda hreppsnefnd í við-
komandi hreppi. Hún átti síðan að „bera málið undir 
atkvæði hreppsbúa á hreppaskilaþingi“ og varð meiri-
hluti þeirra að samþykkja heimildina, auk meirihluta 
hreppsnefndar og sýslunefndar á viðkomandi stað. 
Samsvarandi aðferð átti að viðhafa í kaupstöðum. Auk 
þessa varð amtmaður að staðfesta umrædda heimild. 
Fram að gildistöku þessara laga höfðu amtmenn 
getað veitt veitingaleyfi án afskipta annarra og þóttu 
þeir stundum fullörlátir. Leyfi mátti veita til fimm ára 
í senn. Þá voru í lögunum ákvæði til þess að koma 
í veg fyrir vínveitingar gegn greiðslu síðar. Í fyrstu 
gerð þessara laga giltu þessi ákvæði eingöngu um 
námsmenn „á skólum, er standa undir umsjón lands-
stjórnarinnar“ og eftir gildistöku laganna var enginn 
námsmaður skyldur til að greiða slíkar skuldir.160

Svo sem sjá má af þessum ákvæðum ganga þau í 
mjög ákveðna átt: í fyrsta lagi að hindra staupagjafir 
og sölu í verslunum; í öðru lagi að gera vínveitingar 
háðar sérstöku leyfi sem ekki yrði auðfengið; í þriðja 
lagi að takmarka lánveitingar vegna áfengisveitinga. 
Ráða má af umræðum á Alþingi að þessi voru ein-
mitt markmið flutningsmanna. Jón A. Hjaltalín, einn 
framsögumanna með frumvarpinu, gerði grein fyrir 
því að ákvæði um vínveitingaleyfi ættu að gera mönn-
um erfitt fyrir. Hann benti á að „hreppaskil væru 
haldin svo sjaldan, að eins tvisvar á ári, og þá opt 
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fámenn, þá mundi það ganga mjög seint og erfitt, að 
fá það vínsölu- og veitingaleyfi sem hjer um ræðir“.161 
Þó að frumvarpið gengi skemmra en „bindindisvinir“ 
höfðu vonað, höfðu lögin veruleg áhrif. Um miðjan 
tíunda áratuginn var staðhæft að í kjölfar þeirra hefði 
veitingastöðum í Reykjavík fækkað um helming og ný 
veitingaleyfi væru ekki gefin út.162

Þess má geta að þegar árið 1878 var með reglu-
gerðarbreytingum farið að sauma að veitingamönn-
um sem seldu áfengi. Þá var sú breyting gerð á reglum 
um viðveru á veitingastofum að hér eftir væri veit-
ingamönnum óheimilt að hafa gesti á milli kl. 24 og 6 
að morgni. Ef út af var brugðið varð að greiða sekt til 
fátækra. Þetta henti m.a. Einar Zoëga veitingamann 
árið 1889. Hann var kærður fyrir að halda gesti utan 
leyfðs tíma við drykkju og sektaður um 10 krónur.163 
Enn var hert á þessum reglum árið 1906 í Reykja-
vík en þá samþykkti bæjarstjórnin að opnunartími 
veitingahúsa sem seldu áfengi yrði styttur um tvær 
klukkustundir, þ.e. til kl. 10 að kvöldi, þó ekki að 
sumri til þar sem opnunartími mætti vera til kl. 11 
vegna ferðamanna.164

Árið 1897 samþykkti Alþingi frumvarp Skúla 
Thoroddsens um að draga úr áfengissölu hjá kaup-
mönnum en Íslandsráðherra neitaði að staðfesta það 
sem lög. Samkvæmt frumvarpinu átti að takmarka 
heimildir kaupmanna til áfengissölu, en samkvæmt 
gildandi lögum um borgarabréf til verslunar í kaup-
stað eða kauptúni máttu kaupmenn selja áfengi eins 
og hverja aðra vöru. Tildrög frumvarpsins voru sögð 
þau að á undanförnum árum hefði það gerst æ oftar 
að upp hefðu risið verslanir sem fyrst og fremst hefðu 
áfengi á boðstólunum.165 Með frumvarpinu var ætl-
unin að koma á samskonar reglum um kaupmenn og 
giltu um vínveitingar í lögum frá 1888. Samkvæmt til-
lögunni hefðu kaupmenn þurft að kaupa sér leyfisbréf 
til verslunar með áfengi og fá samþykki atkvæðis-
bærra kjósenda á viðkomandi svæði til þess að mega 
stunda slíka verslun.

Sem fyrr getur taldi Íslandsráðherra sig ekki geta 
staðfest frumvarp Skúla Thoroddsens og taldi að 
sum ákvæði frumvarpsins væru illframkvæmanleg; 

fulltrúi ráðherra, landshöfðingi, benti auk þess á 
að hann gæti ekki kannast við „að drykkjuskapur 
sjé mjög almennur löstur hjer á landi; þvert á móti 
eflist bindindishreyfingin stöðugt meir og meir.“166 
Engu að síður lofaði ráðherra að stuðla að því að lagt 
yrði fram nýtt frumvarp á vegum stjórnarinnar sem 
gengi í sömu átt. Það var gert árið 1899 og samþykkti 
Alþingi frumvarpið þó að ýmsir þingmenn hefðu 
viljað ganga lengra en það gerði ráð fyrir, allra helst að 
setja á vínsölubann í samræmi við fjölmargar áskor-
anir kjósenda. Þingnefnd sem fjallaði um málið lagði 
einnig fram sem fylgigagn frumvarpsdrög frá Góð-
templurum sem gekk í þá átt. Samkvæmt því var gert 
ráð fyrir sölubanni en einstaklingum væri þó heimilt 
að flytja inn áfengi til eigin nota.167 Þetta var sú leið 
sem fáum árum síðar var farin í Færeyjum.

Kaupmenn og veitingamenn hafa vafalaust talið 
ákvæði nýju laganna íþyngjandi, að minnsta kosti 
þeir sem seldu mikið brennivín. Í fyrsta lagi átti hver 
kaupmaður að greiða árlega ákveðið gjald fyrir hverja 
verslun sem hann átti og seldi áfengi; í öðru lagi var 
þeim sem vildu fá að selja áfengi gert skylt að kaupa til 
þess sérstakt leyfi. Leyfisveitingin var í höndum amt-
manns, sem bar þó fyrst að leita álits hreppsnefndar 
eða bæjarstjórnar og voru meðmæli þeirra forsenda 
leyfisveitingar ef engin áfengissala var fyrir á staðn-
um. Leyfi mátti veita til fimm ára. Þeir sem þegar 
höfðu leyfi héldu þeim þó áfram næstu 15 ár gegn því 
að greiða árgjald það sem rætt var um í 1. gr. laganna. 
Í þriðja lagi urðu lausakaupmenn að greiða sérstakt 
gjald ef þeir vildu selja áfengi og einungis mátti selja 
slíka vöru á stöðum þar sem það var heimilt fyrir. Í 
lögunum voru ákvæði um lágmarksmagn áfengis 
sem selja mætti í einu, til dæmis að lágmarki þriggja 
pela flösku af víni og sterkum drykkjum. Einnig voru 
árgjöld veitingamanna hækkuð. Þá voru skilyrði vín-
veitingaleyfa hert. Í kaupstöðum þurfti til dæmis 
meira en þriðjungur atkvæðisbærra manna að vera á 
fundi þar sem slíkt mál var rætt og auk þess þurfti 
meirihluti fundarmanna að vera hlynntur leyfisveit-
ingu og meirihluti bæjarstjórnar að fallast á heimild-
ina; með öðrum orðum: gert var nánast ókleift að fá 

49



veitingaleyfi. Þá varð veitingamaður einnig að geta 
hýst ákveðinn fjölda ferðamanna og geta selt þeim 
nauðsynlegan greiða. Leyfið var veitt til fimm ára í 
senn og það gilti aðeins fyrir einn sölustað. Enn kom 
fram í lögunum að einn og sami maður mætti ekki 
reka bæði verslun með áfengi og veitingasölu og til-
tekið var að ókeypis veitingar í verslunarhúsum væru 
ólöglegar. Það hafði verið bannað sem fyrr getur en 
með nýju lögunum átti kaupmaður jafnvel að teljast 
sekur ef áfengis væri neytt í húsum hans án hans vit-
undar. Þá voru ákvæði sem áttu að koma í veg fyrir að 
veitingamenn lánuðu viðskiptamönnum sínum vegna 
áfengis og var enginn skyldugur til þess að borga slík 
lán en áður hafði slíkt ákvæði einungis náð til náms-
manna. Þessi lög áttu að draga úr áhuga kaupmanna 
á að versla með áfengi og gera vínveitingarekstur 
miður fýsilegan. Í lögunum voru einnig ákvæði um 
lágmarksmagn áfengis sem heimilt væri að selja í því 
skyni að draga úr líkum á drykkjuskap í og við versl-
anir.168

Í kjölfar þessarar lagasetningar og fyrir tilstilli 
baráttu templara stórfækkaði þeim kaupmönnum 
sem seldu áfengi. Þegar lögin voru sett höfðu um 200 
kaupmenn rétt til að selja áfengi en á næstu árum 
fækkaði þeim mjög og bindindishreyfingin vann 
að því hörðum höndum að fækka þeim enn og að 
„hreinsa“ hverja sýsluna á fætur annarri – þeir sem 
vildu ná sér í áfengi fundu þó yfirleitt leiðir til þess.169 
En þessi árangur var bannmönnum ekki nægilegur; 
lokamarkið var aðflutnings- og sölubann.

aðrar leiðir en algjört bann. − 
framleiðslubann
Önnur leið en algjört bann var hin svokallaða „Gauta-
borgarleið“ en hún kom talsvert til umræðu hér á 
landi. Í umræðum á Alþingi árið 1879 benti Björn 
Jónsson ritstjóri og alþingismaður m.a. á þennan 
möguleika. Hann væri í því fólginn að bæjaryfirvöld 
í hverjum bæ sæju sjálf um áfengisútsölu og höguðu 
sölumálum þannig að „sem minnst seldist“ eins og 
Björn orðar það. Jafnframt væri þess gætt að mestur 

hluti arðs af versluninni rynni til samfélagsmála, til 
dæmis til skólahalds, en hlutafélög eða samlög fengju 
söluréttinn gegn lágmarksálagningu. Borgaryfirvöld í 
Gautaborg í Svíþjóð höfðu tekið upp þessa stefnu árið 
1865 og þaðan breiddist hún út, til dæmis til Noregs 
árið 1871. Oft var nefnt síðar að heppilegt væri að fara 
þessa leið hér á landi en bindindishreyfingin hér var 
róttækari en svo að þessi aðferð höfðaði til hennar.170

Frumvarp þess efnis að heimila einstökum hér-
uðum að ákveða hvort áfengi yrði selt í héraðinu var 
lagt fram á Alþingi árið 1889. Þá var gert ráð fyrir 
að slíkar ákvarðanir yrðu teknar í kjölfar almennra 
samþykkta. Þessi hugmynd, sem á enskri tungu var 
kölluð „local option“ naut vinsælda víða um lönd en 
féll þó að sinni í grýtta jörð á Íslandi. Þess má geta að 
árið 1894 samþykktu Norðmenn lög sem heimiluðu 
bæjar- og sveitarstjórnum að ákveða hvort áfengi væri 
selt í viðkomandi sveitarfélagi.171

Sama ár og Norðmenn samþykktu lagaheimild 
sína, og ef til vill fyrir áhrif frá henni, var lagt fram 
frumvarp þar sem kveðið var á um að sýslunefndir 
gætu bannað innflutning, sölu og tilbúning alls 
áfengis að afstaðinni atkvæðagreiðslu þar sem meiri-
hluti atkvæðisbærra manna í viðkomandi sýslu styddi 
slíkt bann.172 Frumvarpið náði þó ekki fram að ganga 
á þinginu 1894 og ekki heldur árið eftir. En til marks 
um kraftinn sem kominn var í bindindishreyfinguna 
má geta þess að fyrir þinginu 1895 lágu áskoranir 
„7600 fermdra kvenna“ þar sem Alþingi var hvatt til 
að samþykkja heimild til staðbundins sölubanns.173

Enn veltu menn fyrir sér fyrir aldamótin 1900 
hvort ekki væri mögulegt að banna alla sölu á áfengi 
nema til lækninga. Þó yrði mönnum heimilt að panta 
áfengi erlendis frá fyrir sjálfa sig en þó aðeins fyrir 
milligöngu sveitarstjórna. Samkvæmt þessari hug-
mynd, sem blaðið Ísafold setti fram, var einnig gert 
ráð fyrir að einungis mætti panta lágmarksmagn, t.d. 
fjórðung úr tunnu öls og 12 vínflöskur. Auk gjalda 
og flutningskostnaðar kæmi álag sem rynni í sýslu-
sjóð.174 Þessi aðferð líkist að mörgu leyti þeirri skipan 
sem síðar var tekin upp í Færeyjum en hún fékk ekki 
stuðning hér á landi.
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Á Alþingi árið 1889 var lögð fram tillaga um að 
banna allan tilbúning áfengis í landinu; þetta þótti 
ýmsum þingmönnum einkennilegt þar sem ekki væri 
um að ræða neina slíka framleiðslu sem tæki því að 
nefna. Að vísu var nefnt að bakarar brugguðu hvítöl, 
en það mun hafa verið nánast óáfengt. Markmið 
þeirra með ölgerðinni var einmitt að halda við geri 
til brauðgerðar. Fleiri einstök dæmi voru nefnd, til 
dæmis að maður nokkur í Reykjavík hefði um skeið 
búið til rabarbaravín. Raunar nefndu andstæðingar 
bindindis- og bannmanna að nær væri að hvetja 
menn til ölgerðar en banna hana, enda gæti hún orðið 
atvinnuvegum landsmanna til framdráttar.175 Þó fór 
svo að árið 1900 samþykkti Alþingi bann við því að 
búa til „vínandadrykki og áfenga maltdrykki“. Þó 
mátti áfram gera hvítöl.176 Þau ölgerðarfyrirtæki sem 
tóku til starfa hér á landi á fyrsta og öðrum áratug 
20. aldar (m.a. Sanitas 1905, Ölgerðin Egill Skalla-
grímsson 1912) tóku vitaskuld mið af þeim reglum 
og framleiddu ekki sterkt öl.177

algjört bann
Þegar fyrir miðja 19. öld komu fram á Alþingi Íslend-
inga tillögur um að banna innflutning á áfengi. Til 
dæmis barst bænaskrá þess efnis úr Dalasýslu árið 
1847 með undirskriftum 134 manna. Þorvaldur 
Sívertsen umboðsmaður og alþingismaður lagði til-
löguna fram en var þó ekki sérstakur talsmaður 
hennar. Kvaðst hann í inngangsorðum sínum eigin-
lega ekki vera samþykkur henni en flytti hana að 
beiðni undirskrifenda. Að auki nefndi hann að ef 
fólk vildi ekki kaupa og neyta áfengis væri það því 
í sjálfsvald sett eins og bindindisfélögin hefðu sýnt. 
Málið var sannast sagna ekki mikið rætt. Aðrir sem 
tóku til máls voru andstæðir tillögunni, enda væri 
hún andstæð beiðni þingsins um frjálsa verslun og 
Íslendingar væru „frjálsar verur, eins og hverjar aðrar 
manneskjur“. Ekki væri heldur vænlegt að banna 
brennivínsinnflutninginn vegna þess að áfengi væri 
sú vörutegund sem helst kæmi til greina að setja tolla 
á þegar frjáls verslun væri komin í landinu.178

Bænaskrár af þessu tagi bárust Alþingi öðru 
hverju, en með vaxandi þunga, er leið á 19. öld, enda 
efldist bindindishreyfingin hratt og viðhorf breytt-
ust í sjálfstæðisbaráttunni, en hún varð nátengd 
baráttunni fyrir takmörkun á neyslu áfengis. Ein slík 
bænaskrá barst þinginu árið 1859 frá Vestmanna-
eyjum og fjallaði hún um „takmörkun á aðflutníngi 
áfeingra drykkja“; þar var ekki rætt beinum orðum 
um bann en bent á að hægur vandi væri að bæta allt 
það tjón sem hefði orðið víða um land undanfarin ár 
„af fjárkláðanum og annari óáran“ með því að stöðva 
innflutning áfengis.179 Þingmönnum leist ekki betur 
á þessa tillögu en fyrri bænaskrár. Enn voru megin-
rökin verslunarfrelsi sem væri nú nýfengið. En auk 
þess væru líkur til að andstaða kæmi fram við þessa 
tillögu í Danmörku þar sem þetta „snerti atvinnuveg 
margra manna“ þar í landi.180 Örlög þessarar bæna-
skrár urðu því svipuð og hinnar fyrri.

Á Alþingi árið 1903 kom fram tillaga um að 
banna innflutning áfengis að undanskildum hreinum 
vínanda og öðru áfengi til lækninga og til iðnaðar-
nota. Frumvarpið hlaut þó ekki brautargengi að þessu 
sinni.181 Frumvarp sama efnis var einnig lagt fram 
tveimur árum síðar en var dregið til baka. Ástæðan 
var sú að þá hafði verið lögð fram þingsályktunartil-
laga um að leita bæri álits allra kosningabærra manna 
í landinu á því hvort banna ætti aðflutning áfengra 
drykkja. Í röksemdum nefndar sem fjallaði um til-
löguna sagði m.a. að vissulega væri fræðsla um þessi 
efni mikilvæg en þó hefði sýnt sig að hún kæmi ekki 
að fullum notum og dygði ekki til að útrýma „áfeing-
isnautninni“. Í nefndarálitinu var jafnframt rakið 
hvernig barátta bindindisvina hefði þróast, stjórnvöld 
hefðu sett sífellt meiri hömlur á sölu og veitingar 
áfengis og hlúð að bindindisbaráttunni með fjárfram-
lögum. Afleiðingin hefði orðið sú að sölustöðum og 
vínveitingastöðum hefði stórfækkað, og væru vínveit-
ingastaðir nú teljandi á fingrum annarar handar. Ekki 
gat nefndin fallist á að í lögunum fælist frelsisskerð-
ing eins og „Bakkusar-vinir“ héldu fram og benti á 
að í sóttvarnarlögum fælist miklu meiri frelsisskerð-
ing; einnig bentu nefndarmenn á að ópíumsala væri 
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Bannmenn hvetja til 
þátt töku í atkvæðagreiðslu 
um áfengisbannið. Ísafold, 

5.9.1908.

bönnuð í landinu. Nefndin var á þeirri skoðun að ef á 
daginn kæmi í atkvæðagreiðslu að „að minnsta kosti 
2/3 hlutar þjóðarinnar“ væru hlynntir aðflutnings-
banni mætti ætla „að þess konar lög mundu koma að 
tilætluðum notum“.182

Flutningsmenn tillögunnar lögðu til að atkvæða-
greiðslan yrði árið 1907 en því var breytt í meðförum 

þingsins og var tillagan samþykkt þannig að atkvæða-
greiðslan færi fram samhliða Alþingiskosningunum 
árið 1908. Til marks um vald templara má geta þess 
að í auglýsingu Stjórnarráðsins um kosninguna var 
gert ráð fyrir að umboðsmaður Stórstúku templara 
hefði rétt til að vera viðstaddur er atkvæðasendingar 
væru opnaðar til talningar og að vera viðstaddur er 
atkvæðin væru talin. Talningunni átti að vera þannig 
hagað að teljari rétti „umboðsmanni Stórstúkunnar 
eða þeim mönnum sem til væru kvaddir“ hvern seðil 
en meðkjörstjórar merktu síðan við hvort atkvæðið 
teldist jákvætt eða neikvætt.183

Í atkvæðagreiðslunni fór svo að um 3/5 hlutar 
þeirra kjósenda sem greiddu atkvæði samþykktu 
bann (4900 studdu bann en alls kusu 8118). Þó verð-
ur að hafa í huga að konur höfðu ekki kosningarétt 
en kosningaþátttaka atkvæðisbærra manna var um 
75%.184 Sennilegt er að bannið hefði hlotið meira fylgi 
ef konur hefðu mátt kjósa, en meðal þeirra virðist 
stuðningur við bann hafa verið almennur.

Bannlög voru samþykkt á Alþingi árið eftir, 1909, 
og varð Ísland þar með fyrsta landið til að setja á 
allsherjarbann. Í umræðum um frumvarpið var 
raunar bent á að bannmenn hefðu ekki náð stuðn-
ingi 2/3 kjósenda eða 66% eins og markmið þeirra 
var. Rétt um 60% studdu bann en 40% voru á móti.
Til samanburðar má geta þess að þegar sambærileg 
atkvæðagreiðsla var haldin í Færeyjum árið 1907 
var kosningaþátttaka tæp 50%, kosningarétt höfðu 
bæði karlar og konur. Sölubannið hlaut yfirgnæf-
andi stuðning, um 97% atkvæða; en þar var vel að 
merkja eingöngu um sölubann að ræða, en ekki inn-
flutnings- og sölubann eins og til stóð að setja hér-
lendis.185

Samkvæmt bannlögunum var óheimilt að flytja 
inn alla áfenga drykki sem innihéldu meira en 2¼% af 
vínanda. Aðflutningsbannið átti að taka gildi 1. janú-
ar 1912 en sölubann þremur árum síðar og eftir það 
mátti ekki afhenda, gefa, selja eða veita áfengi. Miðað 
var við að þá væri runninn út réttur veitingamanna 
samkvæmt áfengislögum frá 1899 og þyrfti því ekki 
að greiða þeim skaðabætur. Ekki fögnuðu bannmenn 
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þessari tilslökun en hugguðu sig við að veitingamenn 
með áfengisleyfi væru orðnir fáir; „dauðinn mun auk 
þess fækka þessum mönnum“. Bannmenn voru þó 
kampakátir yfir sigrinum, ekki síst yfir því að vera 
að því er þeir töldu „hin fyrsta þjóð í heimi, er fær 
lögleitt aðflutningsbann gegn áfengi.“186

Nokkrar undanþágur voru veittar til þess að flytja 
inn áfengi samkvæmt 2, gr. bannlaganna:

Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðar-
fyrirtækis, efnarannsóknarstofu, náttúrugripa-
safna eða annarra þvílíkra stofnana, að flytja 
frá útlöndum vínanda eða annað áfengi til 
iðnþarfa og verklegra nota í stofnuninni. Svo 
skal og heimilt, að flytja til landsins vínanda, 
sem ætlaður er til eldsneytis. Lyfsölum og 
hjeraðslæknum skal og heimilt að flytja til 
landsins vínanda þann og annað áfengi, sem 
þeim er skylt að hafa til læknisdóma sam-
kvæmt hinni almennu lyfjaskrá. Enn skal smá-
skamtalæknum heimilt að flytja frá útlöndum 
smáskamtalyf með vínanda í, ef pöntun þeirra 
fylgja meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra 
og sóknarprests. Að lokum skal próföstum 
þjóðkirkjunnar og forstöðumönnum annara 
kirkjudeilda heimilt að láta flytja frá útlöndum 
messuvín, er nauðsynlegt sje til altarisgöngu, 
þó í því sé meira af vínanda en 2 ¼%.187

Síðastgreinda ákvæðinu var bætt inn í lagafrum-
varpið meðan á umræðum stóð á þingi, ekki síst 
vegna tilmæla kaþólskra presta hér á landi en þeir 
staðhæfðu að væri þeim synjað um þessa heimild 
jafngilti það því að gera þá landræka. Íslenski biskup-
inn var hins vegar ekkert sérlega hlynntur ákvæðinu 
og óttaðist að það yrði brotið og gæti vakið „tortrygni 
og grun gegn prestum landsins“.188

Öllu áfengi sem flutt var til landsins í þessu skyni 
átti fyrst að koma í hendur umsjónarmanns áfengis-
kaupa sem skipaður væri af Stjórnarráðinu; allar 
pantanir áttu einnig að fara um hendur hans. Þegar 
áfengið var komið til landsins bar honum síðan að 
kanna hvort rétt væri að öllu staðið. Samkvæmt lög-
unum mátti engum selja áfengi til drykkjar nema 
um væri að ræða áfengi sem lyf en um slík lyf bar 
landlækni að setja ákveðnar reglur. Í lögunum voru 
einnig ákvæði um að veitingamenn sem seldu áfengi 
yrðu að hætta þeirri starfsemi er lögin öðluðust gildi 
1. janúar 1915. Væru þeir ekki búnir að flytja úr landi 
það áfengi sem eftir stæði er lögin tækju gildi, mátti 
gera það upptækt innan tilskilins tíma. Í lögunum 

Gerð grein fyrir úrslitum 
í atkvæðagreiðslu um 
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voru ákvæði um meðferð áfengis í skipum er kæmu 
hingað til lands og einnig var þar að finna heimildir 
til húsrannsóknar ef grunur léki á um óleyfilega sölu 
eða veitingar á áfengi. Þá voru í lögunum refsiákvæði 
ef læknar gerðu sig seka um að gefa út lyfseðla fyrir 
áfengi sem ekki væri ætlað til lækninga.189

Bannlögin voru samþykkt með miklum meirihluta 
á Alþingi. Engu að síður var frumvarpið gagnrýnt − 
oft harðlega − bæði af „Bakkusar-“ og „bannvinum“. 
Bannvinum þóttu sum ákvæði ekki ganga nógu langt 
og var illa við allar undanþágur. Til dæmis var þeim 
mjög í nöp við undanþágu fyrir smáskammtalækna 
til að flytja inn áfengi, ekki síst Guðmundi Björnssyni 
landlækni og alþingismanni Guðmundur var harður 
bannmaður og mikill andstæðingur smáskammta-
lækna eða hómópata: „hver skottulæknir, hvaða 
dóni sem er … hefur heimild til að kaupa óblandað, 
ómengað áfengi frá útlöndum í því skyni að hafa það í 
lyf sín … og [getur] boðið kunningjunum heim til sín 
og gefið þeim að súpa á því – sjer til heilsubótar“.190

Andbanningar töldu þetta „verstu lög sem nokk-
urn tíma hafa komið frá þingi“. Fráleitt væri að tala 
um ofdrykkju sem þjóðarböl á Íslandi, eins og bann-
menn gerðu, enda væru einungis drukknir þrír lítrar 
af vínanda á mann á ári hérlendis samanborið við 
10 lítra í Danmörku og 15 lítra í Frakklandi.191 Efast 
má um einlægan áhuga sumra þingmannanna sem 
studdu bann á framgangi málsins. Fyrir mörgum var 
málið pólitískt viðfangsefni; þingmannsefnum fyrir 
kosningarnar 1908 var ljóst að það gæti skipt sköpum 
fyrir kosningu að lýsa stuðningi við bannið og sumir 
tóku ákvörðun á þeim grunni fremur en vegna sann-
færingar um nauðsyn banns. Reynslan sýndi að þessi 
afstaða átti við rök að styðjast, frambjóðendur sem 
streittust á móti fengu að kenna á styrk bindindis-
hreyfingarinnar.192

Konungur staðfesti bannlögin 30. júlí 1909 en sá 
orðrómur hafði verið á kreiki að hann mundi jafn-
vel neita að gera það til að verja hagsmuni danskra 
áfengisframleiðenda og danskra Íslandskaupmanna. 
Ástæða var til að ætla að slíkt gæti gerst, enda höfðu 
dönsk stjórnvöld reynst mjög treg til að fella sig við 

Áfengisbanni fagnað í 
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lagasetningu í Færeyjum sem hlaut að takmarka sölu 
áfengis þangað en árið 1908 var öll sala áfengis bönn-
uð í Færeyjum og var henni ekki aflétt fyrr en rúmum 
80 árum síðar. Bann Færeyinga gekk þó ekki eins langt 
og bann Íslendinga; einstaklingar gátu eftir sem áður 
pantað áfengi erlendis frá í eigin nafni, að uppfyllt-
um vissum skilyrðum. Í umfjöllun hér á landi er þó 
sjaldan getið um þetta fordæmi Færeyinga eða reynslu 
þeirra.193 En konungur staðfesti bannlög Íslendinga. 
Þó hefur hann ef til vill orðið hugsi þegar sendiherra 
Frakka mótmælti bannlögunum.194 Íslendingum var 
vel kunnugt að Rússakeisari hafði fáum árum fyrr 
synjað Finnum um staðfestingu á lögum sem finnska 
þingið hafði samþykkt og bannmenn hafa óttast að hið 
sama gæti gerst hér á landi; finnska þingið mun hafa 
samþykkt bann að minnsta kosti þrisvar sinnum eftir 
1907 án þess að það hlyti staðfestingu keisarans. Því 
var kennt um að keisarinn hefði farið að kröfu Frakka 
sem voru helsti lánardrottinn Rússa.195

Sigur bannmanna var alger og blöðin greindu frá 
því að stjórnvöldum hefðu borist heillaóskaskeyti víða 
að af þessu tilefni. Og bannmenn fögnuðu ákaft með 
ráðherra sinn, Björn Jónsson, í broddi fylkingar: „Vér 
gætum nú tekið oss í munn orð marskálksins franska 
á Krím, er hann hafði unnið virkið: Hér er ég og hér 
verð ég.“ Og áfram hélt Björn:

Vér … höfum lokið eyðimerkurleiðangrinum 
á meira en þriðjungi skemmri tíma en þjóðin 
útvalda, og við oss blasir nú landið helga, – 
land, sem losað er úr viðjum áfengisþjáning-
arinnar og helgað hvers kyns mannúðarfram-
förum og öflugri menningarviðleitni, land sem 
byggir útvalin þjóð, sú er gerir hildi heyja við 
hvert mannfélagsbölið á fætur öðru …196

reynt að hnekkja banninu
Andstæðingar banns fengu því framgengt á síðustu 
stundu að sölubanni var frestað um þrjú ár, til 1915, 
sem fyrr getur. Rökin fyrir því voru þau að þá væru 
út „runnin öll þau leyfi til sölu áfengra drykkja, sem 

um ræðir í lögunum frá 13. nóv. 1899.“197 Til þess að 
vinna málstað sínum fylgi stofnuðu þeir félag and-
banninga og kölluðu það Þjóðvörn. Þar voru í flokki 
ýmsir helstu mektarmenn þjóðarinnar, þar á meðal 
Hannes Hafstein og Jón frá Múla og mun félagið hafa 
starfað um tveggja ára skeið, til 1911.198 Nefna má 
að í Noregi voru þessi mál mjög til umræðu á sama 
tíma. Þar stofnuðu andbanningar líka félag árið 1909, 
Landsforeningen for frihet og kultur mot forbud og 
tvang.199 Andbanningar hér á landi keyptu jafnframt 
blaðið Ingólf svo þeir hefðu málgagn til þess að vinna 
boðskap sínum fylgi og fengu stuðning margra heldri 
borgara Reykjavíkur. Boðskapur þeirra var einkum sá 
að bannið væri ólíðandi frelsisskerðing og kom það 
viðhorf ekki síst fram í umræðum á Alþingi, en meðal 

Blaðið Ísafold kallaði félags-
skap sem var and stæður 
áfengisbanni Bakkusarfélag. 
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Hafstein, þá fyrrum ráð-
herra. Ísafold 13.5.1909.
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þeirra sem hvað harðast beittu sér gegn banninu var 
Hannes Hafstein, þá fyrrverandi ráðherra.200

En andstæðingar bannsins lögðu einnig áherslu á 
tekjumissi landssjóðs vegna þess að áfengistollurinn 
hyrfi úr sögunni. Töldu þeir einsýnt að nú þyrftu 
nýjar álögur að koma til og væri þá einfaldast að 
hækka tolla á kaffi og sykri, sem væri mjög bagalegt 
því það kæmi niður á fátækasta hluta þjóðarinnar, 
þurrabúðarmönnum og verkamönnum í kaupstöð-
unum. En Hannes og fleiri alþingismenn bentu  einnig 
á að Íslendingar gætu stefnt fiskviðskiptum sínum í 
hættu og mætti vænta þess að Spánverjar mótmæltu 
viðskiptahindrunum af þessu tagi eins og Frakkar 
höfðu einmitt gert vegna skaðlegra áhrifa bannsins 
á franska hagsmuni; og Spánverjar mótmæltu raunar 
árið 1909. Sendiherra þeirra í Danmörku lýsti því yfir 
að þessi ákvörðun hefði bein áhrif á spænska hags-
muni en ekki fylgdu spænsk yfirvöld þeirri athuga-
semd eftir.201 Danska stjórnin hvatti Íslendinga til að 
svara athugasemdinni ekki, enda væri hún fyrst og 
fremst af formlegum toga en sáralitlir hagsmunir í 
veði fyrir Spánverja.202 Hannes benti á að Íslendingar 
nytu afar góðra kjara á Spáni í samræmi viðskipta-
samning Spánverja og Dana frá 1893. En meginatriði 
þess samnings væri jafnframt að verslunin væri frjáls; 
væru settar hindranir á verslun með vín mætti allt 
eins búast við að Spánverjar litu á það sem samnings-
brot. Máli sínu til stuðnings benti hann á hve Frakkar 
hefðu brugðist illa við lítilsháttar tollahækkunum á 
áfengi í Danmörku og Noregi og hefðu þeir hótað 
þarlendum stjórnvöldum öllu illu.203

Í umræðunum var einnig bent á að hætta væri á 
að áfengisbann fældi erlenda ferðamenn frá landinu 
og trúlegt talið að „frjálsbornum Englendingum 
mundi bregða í brún“. Nú væri svo komið að margir 
hefðu álitlegar tekjur af því að þjónusta ferðamenn. 
Stuðningsmenn banns voru á þveröfugri skoðun og 
staðhæfðu að erlendir ferðamenn kæmu einmitt til 
landsins til að „losna út úr sukki og svalli stórborgar-
lífsins, norður í himintært fjallaloftið“. Þar fyrir utan 
töldu andbanningar ógerlegt að koma í veg fyrir 
ólöglegan innflutning áfengis til landsins.204 Hannes 

Hafstein ráðherra líkti „bindindisofstækinu“ loks við 
galdrafárið og kvaðst telja að það mundi ganga yfir 
fyrr en síðar. Og hann bætti við: „Það er eitt óbrigðult 
einkenni á öllum ofstækishreyfingum, að þeim fylgir 
svo mikil hjartveiki og hræðsla, að fjöldi manna, sem 
í hjarta sínu hefir óbeit á þeim, þorir ekki annað en að 
fylgjast með og tjá sig samþykka.“205

Staða andbanninga var þó ekki sterk, enda höfðu 
þeir ekki sömu hagsmuni að verja og samherjar í 
ýmsum öðrum löndum þar sem bjór-, brennvíns- eða 
vínframleiðsla skipti umtalsverðu máli. Markaðurinn 
var einfaldlega of lítill hér á landi til að slík starfsemi 
þrifist. Ferðaþjónusta og veitingastarfsemi var einnig 
skammt á veg komin, og því ekki mikillar andstöðu 
að vænta úr þeirri átt.

Eitt gátu „Bakkusarvinir“ þó gert. Áður en bann-
lögin tóku gildi í ársbyrjun 1912 var flutt inn geysi-

Barist fyrir áframhaldandi 
banni árið 1923, Alþýðu-

blaðið (6.10.1923) skýrir frá 
fundi Ólafs Friðrikssonar, 

eins leiðtoga jafnaðarmanna 
í Vestmannaeyjum.

56



mikið af áfengi í landið. Magnið samsvaraði um 
þriggja ára neyslu; landsmenn ætluðu greinilega að 
vera vel undir bannið búnir. Nefnt var að sumir hefðu 
tekið lán til áfengiskaupa, aðrir hefðu tekið fé út af 
bankareikningum. Einnig var greint frá því að menn 
hefðu stofnað félög í þeim tilgangi að panta vín til að 
geyma til mögru áranna.206

Eftir samþykkt bannlaganna árið 1909 voru gerð-

ar nokkrar tilraunir til þess að fá þeim hnekkt eða að 
minnsta kosti að fresta gildistöku þeirra, ekki síst á 
þeirri forsendu að efnahagur landsins þyldi illa það 
tekjutap sem af banninu hlytist.207 Andbanningum 
var ljóst að hækkun tolls á öðrum vörum, ekki síst 
kaffi og sykri, yrði illa þokkuð, en kaffi var aðal-
drykkur fólks í sjávarplássum. Sigurður Stefánsson 
alþingismaður lagði árið 1911 fram frumvarp um 
að fresta framkvæmd áfengisbannsins um þrjú ár og 
bar hann við slæmu fjárhagsútliti; áfengistollurinn 
hafði um langa hríð verið mikilvæg uppistaða í 
tekjum landssjóðs og ekki að undra að menn hefðu 
áhyggjur af afkomu hans.208 Sigurður hafði á sínum 
tíma stutt bannlögin. Tillaga Sigurðar náði ekki fram 
að ganga, en samkvæmt henni áttu aðflutningsbann 
og sölubann að taka gildi á sama tíma, í ársbyrjun 
1915.209 Árið 1912 kom fram tillaga til þingsályktun-
ar um þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að nema bann-
lögin úr gildi.210 Bannmenn brugðust hinir verstu 
við þessari tillögu og sögðu að það væri „óbærileg 
tilhugsun, að glata þeirri frægð, er hlotið höfum vér 
meðal erlendra þjóða fyrir að hafa runnið fyrstir á 
vaðið með annað eins menningarafrek“, enda væri 
hér „verið að verjast drepsótt“; bannmenn yrðu að 
„standa hér sem einn veggur“, eins og Björn Þor-
láksson alþingismaður orðaði það, „standa eins og 
klettur, gegn þeirri ósvífnu, háðungarfullu tilraun, 
sem verið er að gera, til þess að hnekkja sæmd og 
virðingu þjóðarinnar og til þess að baka okkur sjálf-
um skömm og skaða.“ Tilraunir andbanninga tókust 
ekki og var nú tíðindalítið frá þeim vígstöðum þar til 
eftir miðjan annan áratuginn.211

Bannið tók gildi í árslok 1914 og eftir það mátti 
ekki selja áfengi. Var gleðskapur mikill þessi áramótin 
og var honum lýst svo í blaðafrétt:

Gleðskapur var með mesta móti í bænum á 
gamlárskvöld. Allar götur miðbæjarins voru 
troðfullar af fólki. Einkum var troðningur mik-
ill í Austurstræti, fyrir framan Hotel Reykjavík, 
um miðnætti. Kl. 12 var hotelinu lokað og gest-
ir allir beðnir að hverfa brott. Margir höfðu þá 

Vandlifað

Björn Jónsson ráðherra var án efa einn ötulasti 
bannmaðurinn. Hann stýrði beittum penna í 
blaði sínu Ísafold og hafði sig mjög í frammi á 
Alþingi í baráttu gegn áfengisneyslu. Eftir að 
Björn varð ráðherra varð honum það á að bjóða 
til veislu þar sem vín var haft um hönd, sem 
þó átti að vera óáfengt. Blaðið Ingólfur skýrði 
hlakkandi frá því að í veislunni hefði verið 
„fagnaður mikill, og jók hin gómsæta mungát 
mjög fagnaðinn … Og þótti einkum templur-
um og öðrum bindindismönnum áhrifin mjög 
þægileg“ og urðu ýmsir „hreifir, kenndir og 
drukknir“ að sögn blaðsins. Í ljós kom að vínin 
voru ekki óáfeng heldur innihéldu þau 6–8% 
vínanda. Af slíkum vínum þurfti að borga toll 
og það varð nú ráðherrann að gera. Verra var að 
templarar tóku málið óstinnt upp og ákváðu að 
víkja einum mikilsvirtasta félaga sínum úr regl-
unni. En Björn varð fyrri til, enda brottrekstur 
hneisa. Hann sagði sig úr reglunni en með hlið-
sjón af málavöxtum, meðal annars greinargerð 
sem Sveinn sonur Björns tók saman, ákvað 
reglan þó að fara fram á það við Björn að hann 
drægi úrsögn sína tilbaka og varð hann við 
þeim tilmælum.

„Ráðherrann segir sig úr 
Goodtemplarafélaginu“. Ingólfur 7. janúar 
1910, 1. − Arnar Guðmundsson og Unnar 

Ingvarsson, Bruggið og bannárin, 40-41.
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helt í sig helst til of ört og mikið síðustu mín-
úturnar, sem áfengissala var leyfileg, og voru 
ryskingar töluverðar við dyrnar. Vildu sumir fá 
að komast inn aftur, en aðrir stóðu á banka-
tröppunum og sungu sálmalög margraddað. 
En púðurkerlingar, flugeldar og óp heyrðust 
alsstaðar í kring.212

Þrátt fyrir að síðustu áramótin fyrir bann væru 
„blaut“ og ljóst að syndaselir væru margir, voru 
miklar vonir bundnar við bannið. Björn Þorláksson 
alþingismaður, einn harðasti bannmaðurinn, var á 
þeirri skoðun að stórkostleg breyting hefði orðið til 
batnaðar frá því að bannlögin voru sett 1909 og þar 
til þau tóku gildi að fullu fimm árum síðar. Sveitirnar 
„væru nú að mestu orðnar þurrar“ en „nokkuð af víni 
væri eftir“ í kaupstöðunum og við sjóinn. En Björn 
var vongóður og taldi ekki vanta nema herslumuninn 
til þess að Íslendingar „losnuðu að fullu við áfengis-
bölið“.213 Áður hefði landið allt verið „einn votur 
völlur, eins og ein sveit hjer á landi hefir verið kölluð 
Votuvellir“. En ástandið í kaupstöðunum hafði líka 
batnað mikið, að sögn Björns, eins og hann lýsti af 
mikilli nákvæmni:

Jeg hefi verið hjer í Reykjavík nú í sumar og 
undanfarin ár og hefi sannfærst um þá miklu 
breytingu, sem orðið hefir í þessu efni á síð-
ustu árum. Nú er það sjaldgæft að sjá ölvaðan 
mann, ekki af því, að það komi ekki fyrir að 
menn verði ölvaðir … heldur af því, að menn 
eru farnir að blygðast sín fyrir að láta sjá sig 
ölvaða. Þingmenn og þingskrifarar sanna þetta. 
Jeg hefi nú verið á 5 þingum, þetta er það 6., og 
get borið vitni um það, að áður var það ekki 
svo sjaldgæft, að maður sæi þingmenn ölvaða 
á þingfundum, og þingskrifarar voru stundum 
svo drukknir, að þeir gátu ekki gætt starfa síns. 
Jeg vil nú ekki segja að þetta sje alveg horfið, 
því t.d. var einn þingskrifarinn úr neðri deild 
að ráfa hjer um gangana í þinghúsinu í gær 
talsvert drukkinn.214

Fjallað um óreglu á 
Siglufirði í blaðinu 

Ísafold 3.7.1909.
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Gamlársdagur 1914

Á gamlársdag 1914 var haldið uppboð hjá 
Garðari Gíslasyni og voru þá m.a. boðnar upp 
áfengisbirgðir fyrirtækisins, enda átti sölubann á 
áfengi að taka gildi á miðnætti. Uppboðinu var 
lýst svo í Morgunblaðinu:

„Öll uppboð byrja brosandi. Oddur [Her-
mannsson] klifrar brosandi upp á kassann, tekur 
litla járnhamarinn brosandi upp úr buxnavas-
anum, les borgunarskilmálana upp, brosandi 
… Uppboðið hjá Garðari Gíslasyni byrjaði 
líka brosandi. En það voru tóm ný andlit, sem 
Oddur hafði aldrei áður séð á uppboðum. Og 
ekki einn einasti kvenmaður! Oddur leit alt í 
kring um sig og leitaði og leitaði í hópnum. En 
alt var árangurslaust. Allir voru komnir til þess 
að bjóða í áfengið. Það gekk því fremur stirt í 
byrjun uppboðsins, þegar Oddur bað menn 
bjóða í smjörskálarnar. Hver vildi kaupa skálar 
nú! Upp með áfengið hrópaði einhver og hvað 
sem Oddur reyndi, gat hann ekki fengið hærra 
boð í skálarnar en 10 aura. Mundi nú hafa horft 
til stórvandræða hefði Garðar stórkaupmaður 
Gíslason ekki sjálfur verið viðstaddur. Gaf hann 
nú skipun um að hætta við glervöruna og bað 
menn fylgja sér að áfengisbirgðunum. Þetta 
dugði. Menn ruddust út um dyrnar, inn í annan 
hluta hússins og þegar Sighvatur næturvörður 
hampaði fyrstu kampavínsflöskunni og sagði, 
„hvað segið þið um þessa piltar“, þá gall við 
gleðióp í þyrpingunni, sem betur en nokkur orð 
lýstu þeirri nýársgleði, sem var að byrja.

Garðar var nú kominn inn í vínkjallarann, 
þar sem kampavínskassarnir voru, og bauð hann 
þangað með sér nokkrum mönnum, sem hann 
vildi láta bragða með sér á vörunum. Sátu bæði 
konsúlar, lögmenn, kaupmenn og blaðamenn þar 
að drykkju um hríð og hefir sá dýrindisdrykkur 

eflaust verið góð undirstaða undir kvöldið fyrir 
suma hverja.

Fyrstu kampavínsflöskuna keypti einn meiri 
háttar málaflutningsmaður borgarinnar, sem 
óspart hafði „bragðað“ kampavínið í kjallaran-
um, og kvaðst þurfa á miklu að halda til kvölds-
ins. … Flaska nr. 2 fór á kr. 5.20 og þótti yfir-
réttarmálaflutningsmanninum það leitt að hann 
skyldi hafa orðið að gefa 10 aurum meira fyrir 
sína flösku. En Oddur tekur ekkert tillit til þess. 
Hann býður upp hverja flöskuna á fætur annarri 
og er nú boðið í þær óspart, því nú vita flestir 
hvernig bragðið er − allir nema yfirréttarmála-
flutningsmaðurinn, sem virtist gleyma bragðinu 
við og við og þurfa því að fara í kjallarann á ný.

Nú voru um 100 flöskur seldar og stakk því 
Garðar upp á því, að nú væri bezt að menn 
fengju eitthvað að drekka vínið úr. Glös og 
bollar var sótt og nú var ákveðið 10 aura yfirboð 
minst. … Oddur brosti út yfir hópinn, en úti í 
horni stóð yfirréttarmálaflutningsmaðurinn og 
studdi sig við siglutréð, sem selt hafði verið fyrir 
4 krónur og sagði: „Mikill andskotans sjógangur 
er þetta.““

„Á uppboði hjá Garðari Gíslasyni“. 
Morgunblaðið 4. janúar 1915, 3.

Póstkort þar sem fjallað er 
á gamansaman hátt um það 
þegar áfengisbannið tók 
gildi í upphafi árs 1915.
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Veitingastaðurinn Café 
Rosenberg á þriðja 

áratugnum. Þrátt fyrir 
áfengisbann var víða hægt 

að ná í áfengi.

En framfarir höfðu engu að síður orðið miklar að 
mati Björns sem taldi ástæðu til að líta björtum augum 
á framtíðina. Og hinir bjartsýnustu staðhæfðu í hátíð-
arræðum að við því mætti búast að „framfarir þess 
[Íslands], lán og gengi, verði svo mikið undir aðflutn-
ingsbanninu, sem nú fer í hönd, að landsmenn trúi 
því, að giftu Íslands geti ekkert sigrað.“ Þannig orðaði 
Indriði Einarsson, hagfræðingur og bannmaður, vonir 
sínar og samherja við upphaf allsherjarbanns.215

bannafleiðingar fyrir bann!
Um leið og sölustöðum áfengis fækkaði fóru að 
berast fregnir af aukinni ásókn í áfengi eftir öðrum 
leiðum. Meðal annars varð umrætt á Alþingi 1903 að 
drykkjuskapur væri mikill á Seyðisfirði þrátt fyrir að 
þar væri ekkert áfengi selt í verslunum og enginn veit-
ingastaður. Böndin bárust að lyfsölunni og mun hafa 
verið auðsótt um tíma að kaupa þar spíritus; ýmsir 
urðu þó til að bera blak af lyfsalanum sem sagður 
var nýkominn á staðinn og hefði þetta gerst sökum 
ókunnugleika hans. Málsatvik munu hafa verið þau 
að verslun með áfengi var þá nýhætt í bænum. Í kjöl-
far þess gáfu læknar út lyfseðla á spíritus sem voru 
síðan margnotaðir, enda reglur um notkun lyfseðla ef 
til vill óglöggar.216

Ekki var nóg með að ásókn í áfengi í lyfjabúð-

unum ykist heldur varð „pukursala“ algeng. „Bakk-
usar-vinir“, eins og góðtemplarar og aðrir stuðnings-
menn banns kölluðu andstæðinga bannsins, bentu á 
þessa þróun sem forsmekk þess sem koma skyldi eftir 
að bannið tæki gildi: þeir sem vildu útvega sér áfengi 
notuðu til þess allar tiltækar leiðir, reynslan hefði sýnt 
að „því strangari lög sem sett eru um áfengissölu, því 
meira siðspillandi áhrif hafa þau“, eins og Björn M. 
Ólsen orðaði það árið 1905. Máli sínu til stuðnings 
benti hann á að það væri

alkunnugt hjer í Reykjavík, að hægt er að fá 
keypta áfenga drykki út um allan bæ, beint ofan í 
lög, án þess þó að lögreglustjóri geti haft hendur  
í hári þeirra er selja. Jeg vil að eins leyfa mjer 
að nefna eitt dæmi. Það er opt á sunnudögum, 
að hermönnum af danska herskipinu er lofað í 
land; menn þessir koma í land ódrukknir, en er 
þeir fara aptur á kvöldin, eru þeir orðnir, margir 
hverjir, dauðadrukknir. Það er víst, að þeir hafa 
ekkert vín með sjer í land, og eigi síður hitt, að 
þeir fá ekki vín á þeim stöðum, sem veitingaleyfi 
hafa. Menn þeir, sem veita þeim veitingahúsum 
forstöðu, finna meir en svo til ábyrgðar þeirrar, 
sem á þeim hvílir, að þeir vilji selja á sunnudög-
um. Nei, mennirnir fá vínið á hinum og þessum 
leyniknæpum út um bæinn …217
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Að sögn Björns átti sama þróun sér stað til sveita 
þar sem „einstakir menn … panta sjer feiknin öll af 
áfengi og selja svo í laumi.“ Björn benti á Bandaríkin 
sem víti til varnaðar en þar hefðu bannlög reynst hafa 
áhrif til hins verra.218

Héraðslæknirinn í Vestmannaeyjum hefði sannar-
lega getað tekið undir orð Björns. Hann kvað leyni-
vínsala í Eyjum hafa verið furðu marga árið 1908 
og áfengið sem þeir seldu hefði bæði verið „illt og 
dýrt“.219 Svipuð var reynslan á Eyrarbakka en þar kvað 
héraðslæknirinn, Ásgeir Blöndal, áfengisneyslu hafa 
aukist eftir að sölu var hætt í verslunum þar í kaup-
túnunum;

þá fóru að rísa upp leynisölustaðir meðfram 
öllum vegum og sumstaðar hér í kauptún-
unum. Vínfangalestir ganga stöðugt úr Reykja-

vík austur yfir fjall, en það er undantekning 
ef sönnun fæst fyrir ólöglegri sölu áfengis, 
því kaupandi vill ekki byrgja fyrir sér brunn-
inn með því að koma upp um leynivínsalana 
og leynisalinn getur alltaf sagt að hann gefi 
mönnum í staupinu. Alþýða hér skoðar það 
sem kúgun frá hendi Goodtemplara, að hafa 
afmáð sölu víns hér í kauptúnunum, og Templ-
arafélagið hér á erfitt uppdráttar.220

Svipaða sögu sögðu fleiri læknar, en þeim bar 
m.a. að gefa skýrslu um áfengisneyslu í héraði sínu; 
héraðslæknirinn á Dalvík kvað árið 1911 drykkju-
skap heldur hafa aukist hin síðari ár með fækkun 
verslana sem seldu áfengi. Í þeirra stað hefði komið 
fjöldi leynivínsala á Akureyri sem gætu boðið lægra 
verð en „í hinum opinberu áfengisverslunum“.221 

Í lyfjaverslun á óþekktum 
stað, ef til vill á Eyrarbakka.
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Bíldudalslæknir var einnig á þeirri skoðun 1913 að 
áfengisneyslan hefði aukist undanfarin ár þrátt fyrir 
að engin opinber vínsala væri í plássinu en mörg ár 
þar á undan hefði hún dregist saman. Taldi hann lík-
legast að orsökin væri bannið.222

Undir þessi orð hefði Guðmundur Björnsson 
landlæknir örugglega ekki tekið, hann var harður 
bannmaður. Honum var hins vegar ljóst að eftir að 
hætt var að selja áfengi í verslunum, jókst mjög ásókn 
til lækna og lyfjaverslana. Menn fengu þá lyfseðil 
fyrir áfengi sem síðan var notaður aftur og aftur, að 
sögn landlæknis − og þessar hugleiðingar setti hann 
á blað ári áður en bannið tók gildi að fullu: „Jafnvel 
hjer í Reykjavík kvartaði lyfsalinn undan því, að á 
helgum dögum væri iðulega allmikill átroðningur í 

lyfjabúðinni af mönnum, sem bæðu um vínföng, eða 
svo og svo mikið af Hofmannsdropum, bersýnilega 
til nautnar.“223 Skyldi hann ekki hafa velt fyrir sér 
hvernig staða mála yrði eftir gildistöku bannsins? 
Sveitalæknarnir sögðu þó yfirleitt aðra sögu en 
læknar í kauptúnum og kaupstöðum: sveitirnar voru 
þurrar − eða svo til; „stórkostleg framför frá því sem 
áður var“ sagði einn þeirra; „Jeg hef í mörg ár ekki 
sjeð drukkinn mann“ sagði annar.224

Samkvæmt bannlögunum máttu veitingastaðir 
sem höfðu vínveitingaleyfi veita áfengi til ársloka 
1914. Þessir staðir voru orðnir sárafáir, eins og nefnt 
hefur verið, eftir harða baráttu templara og annarra 
bindindismanna, til dæmis aðeins einn í Reykjavík 
sem frú M. Zoëga rak í Hótel Reykjavík. En eitt er 

Apótekið á Siglufirði 
snemma á 20. öld.
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að setja lög og reglur en annað að fylgja þeim eftir. 
Hugmyndaríkir einstaklingar komust að þeirri niður-
stöðu að líklega væri það ekki í andstöðu við áfengis- 
og bannlög að stofna einkaklúbba. Inngöngu fengju 
aðeins félagsmenn; þeir geymdu þar sitt eigið áfengi 
og sætu þar við veitingar í góðra vina hópi. Þar sem 
þetta voru ekki veitingahús giltu reglur um lokunar-
tíma ekki um þá.

Um og eftir 1910 voru tveir slíkir klúbbar starfandi 
í Reykjavík. Annar hét Klúbbur borgara í Reykjavík, 
hinn hét Skemmtiklúbbur Reykjavíkur. Báðir for-
stöðumennirnir voru útlendir, annar norskur, hinn 
danskur. Ekki fengu klúbbarnir þó að starfa lengi í 
friði, enda töldu bannmenn að í raun og veru væru 
veitingar seldar innan veggja klúbbanna. Klúbbarnir 
voru sektaðir 1911 fyrir óleyfilega vínsölu; annar for-
stöðumannanna var auk þess dæmdur fyrir áfengis-
sölu. Í framhaldinu fengu forstöðumenn klúbbanna 
því lögmenn til að fara yfir reglur þeirra svo þær væru 
lögum samkvæmt „og suðu þau svo vel upp, að nú eru 
þau [klúbblögin] þétt sem veggur og engi smuga á“ og 
setið þar að drykkju „nótt sem dag“.225 Við þessu var 
reynt að sporna með lagafrumvarpi á Aþingi sem Jón 
Magnússon lagði fram árið 1912 og hlaut samþykkt 
þingsins sama ár, en í 1. gr. þeirra sagði m.a. að ekkert 
„fjelag manna má hafa um hönd í fjelagsskap neinar 
áfengisveitingar, nje nokkur áfengisnautn fara fram í 
fjelagsherbergjum, nema fjelagið fái til þess sjerstakt 
leyfi lögreglustjóra.“226 Starfsemi klúbbanna varð því 
ekki langlíf enda skammt til þess að sölubann tæki 
gildi í árslok 1914.

Margt bendir til að ólögleg áfengissala hafi einnig 
þrifist utan kaupstaða. Reykjavíkurblaðið Ingólfur 
greindi frá því 1912 að „með veginum hér austur 
í sýslurnar [séu] vínsölustaðir eins og vörður, og 
þó fleiri að sumrinu, því þá eru tjöld reist víðar og 
drukkið ótæpt“.227 Svipaðar ábendingar mátti sjá í 
Morgunblaðinu þremur árum síðar.228

„Bindindisvinir“ þurftu sífellt að vera að setja 
undir nýja „leka“. Til dæmis kom í ljós slæmur „leki“ í 
strandferðaskipunum en í flestum þeirra var veitt vín. 
Miklar sögur voru sagðar af óreglunni sem tíðkaðist 

Rætt um „brennivíns-
klúbba“ í blaðinu Ingólfi 
28.10.1910.
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víða er skipin kæmu í höfn; óreglu sem andbanningar 
töldu þó mjög orðum aukna.229 „Bindindisvinum“ var 
mjög í mun að koma í veg fyrir að áfengi væri selt fólki 
sem ekki væri farþegar á skipunum, sögðu skipin vera 
orðin að fljótandi knæpum og á Alþingi 1905 komu 
fram tillögur sem áttu að hindra veitingar á höfnum 
inni.230 Frumvarp þessa efnis var samþykkt tveimur 
árum síðar, 1907, en með því var í raun verið að 
hnykkja á lögum um verslun og veitingar með áfengi 
frá 1899 sem bönnuðu sölu víns í höfnum án leyfis. 
Ákvæði laganna náðu þó ekki til skemmtiferðaskipa 
er eingöngu flyttu útlenda ferðamenn til landsins.231

áfengismál í nágrannalöndum 
íslands
Eins og víða hefur komið fram voru áfengismál mjög 
til umræðu í nágrannalöndum Íslands, austan hafs og 
vestan, bæði fyrir og eftir aldamótin 1900. Róttækust 
var bindindishreyfingin í Bandaríkjunum, Noregi, 
Svíþjóð, Finnlandi, hér á landi og í Færeyjum. Bind-
indishreyfingar víða um lönd unnu hörðum höndum 
að því að draga úr áfengisneyslu, með góðu og illu, og 
stjórnvöld gripu til ýmissa ráða, ekki síst fyrir áeggjan 
bindindishreyfinga, til þess að hefta brennivínsþorst-
ann.232 Í Noregi voru þó ekki stigin eins afgerandi 
skref og hérlendis fyrr en eftir lok fyrri heimsstyrj-
aldar; við upphaf stríðsins var þó öll framleiðsla á 
brennivíni og öli bönnuð, auk þess sem ýmsar höml-
ur voru lagðar á sölu áfengis meðan á stríðinu stóð. 
Árið 1917 voru samþykkt lög sem heimiluðu ríkis-
stjórninni að stöðva sölu áfengis ef nauðsyn krefði og 
í framhaldi af því var sett sölubann á áfengi sem var 
sterkara en 12%. Banninu var framhaldið eftir stríðið 
í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu árið 
1919 (61,6% studdu bann). Það bann stóð til 1923 
og var bundið við sterkara áfengi en 12%. Í kjölfar 
harðra samningaviðræðna við Frakka, Spánverja og 
Portúgala var heimilað að selja áfengi sem væri allt að 
21% að styrkleika; enn var þó bannað að selja sterkara 
áfengi í áfengisverslunum, en það mátti selja sem lyf. 
Bannið var endanlega afnumið 1927 í kjölfar þjóðar-

atkvæðagreiðslu árið 1926 þar sem 530.000 voru and-
stæð banni en 420.000 voru hlynnt banni.233

Árið 1922 var stofnuð einkasala á áfengi í Noregi. 
Hún hafði einkarétt til að flytja áfengi til landsins − 
aðrir máttu þó flytja inn áfengi sem einkasalan hafði 
ekki á boðstólum. Norska áfengiseinkasalan var ekki í 
eigu hins opinbera, ólíkt því sem var á Íslandi, fyrr en 
undir lok 4. áratugarins. Hún fékk þó ekki einkarétt á 
smásölu fyrr en undir lok 4. áratugarins er staðbund-
in sölusamlög gengu inn í fyrirtækið. Á ofanverðum 
þriðja áratugnum fékk fyrirtækið einkaleyfi til fram-
leiðslu á sterku áfengi.234 Bæjar- og sveitarstjórnir 
höfðu rétt til að ákveða hvort áfengisútsala væri í 
umdæmi þeirra og flestar þeirra höfnuðu slíkri útsölu; 
áfengisútsölur voru því yfirleitt bara í stærri bæjum í 
Noregi fyrstu áratugina eftir að áfengiseinkasala tók 
til starfa þar í landi, en útsölustöðunum hafði fækkað 
stórlega eftir að áfengiseinkasalan tók til starfa.

Í Finnlandi var samþykkt áfengisbann árið 1919 
en tímabundið bann vegna stríðsátakanna hafði þó 
verið í gildi síðan 1914. Bannið var afnumið árið 1932 
í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu árið áður og eftir það 
var finnska áfengiseinkasalan, Oy Alkoholiike Ab, 
sett á laggirnar. Bannið þótti ekki hafa gefist vel – það 
var illa haldið – en einnig voru fjárhagslegar ástæður 
fyrir afnámi þess. Finnska ríkið var illa statt í upphafi 
heimskreppunnar og þurfti á tekjum af áfengissölu 
að halda, auk þess sem Suður-Evrópuþjóðir kröfðust 
þess að bannið yrði afnumið. Smásöluverslanir Alko, 
eins og áfengiseinkasalan var oftast nefnd, áttu ekki 
að vera aðlaðandi fyrir viðskiptavini og kaupendum 
var skylt að útvega sér áfengisleyfi, en ekki var tekin 
upp skömmtun eins og í Svíþjóð. Hins vegar störfuðu 
á vegum fyrirtækisins eftirlitsmenn sem gátu haft 
afskipti af kaupendum, jafnvel tekið áfengisleyfin af 
þeim sem talið var að ekki kynnu að fara með áfengi.235

Svíar voru fyrstir Norðurlandabúa til að móta 
skýra áfengispólitík. Um miðja 19. öld var þar í landi 
komið á hinu svonefnda bolag-kerfi eða kerfi sölu-
félaga sem miðaði að því að takmarka hagnað af sölu 
á sterku áfengi. Árið 1905 var þessu kerfi komið á 
um alla Svíþjóð og árið 1919 fengu félögin einkarétt 
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Morgunblaðið greinir frá 
afleiðingum áfengisdrykkju 
í Finnlandi 27.1.1932.

til sölu á víni. Fjórum árum síðar fékk Vin & Sprit-
centralen í Stokkhómi, sem var hluti af þessu kerfi, 
einkarétt til innflutnings á áfengi. Það var þó ekki fyrr 
en 1954 sem þessum fyrirtækjum var öllum slegið 
saman í eitt og ríkið eignaðist það alfarið.236

Í skýrslu sem gerð var fyrir dóms- og kirkju-
málaráðuneytið íslenska á fjórða áratug 20. aldar, 
var fjallað um hvernig þessum málum væri háttað í 
Svíþjóð en kerfið þar í landi, „Bratt-kerfið“, var kennt 
við lækninn Ivan Bratt sem lengi var hæstráðandi í 
Systembolaget í Stokkhólmi – segja má að Íslendingar 
hafi fylgst nokkuð vel með hvernig nágrannaþjóð-
irnar höguðu áfengispólitík sinni. Í skýrslunni kom 
fram að megineinkenni sænska kerfisins væru eftir-
farandi: Áfengisverslunin var í höndum hlutafélaga 
sem hvert um sig hafði tiltekið starfssvæði; tryggt átti 
að vera að hagnaður réði ekki för í starfsemi þessara 
félaga; halda átti „mjög nákvæmt eftirlit með hverjum 
einstaklingi“ til þess að koma í veg fyrir misnotkun 
áfengis. Kjarninn í kerfinu var svokölluð „motbok“ 
þar sem skráðar voru upplýsingar um kaup hvers ein-
staklings en jafnframt var magnið sem hver og einn 
mátti kaupa í hverjum mánuði takmarkað. Þetta kerfi 
var tekið upp að hluta í Svíþjóð árið 1914 en náði til 
alls landsins frá 1917.237

Í sænska kerfinu var gengið út frá því að enginn 
hefði rétt til að kaupa áfengi. Þeir sem óskuðu eftir 
undantekningu frá reglunni – og þeir voru margir 
– urðu því að senda inn umsókn „til eftirlitsstjórnar 
áfengissölufélaganna“. Ef viðkomandi uppfyllti til-
tekin skilyrði, hafði t.d. ekki brotið af sér á neinn 
hátt í tengslum við áfengi og ljóst væri að hann gæti 
umgengist áfengi án sýnilegra vandkvæða, gat hann 
fengið áfengisviðskiptabók, „motbok“ sem gilti í eitt 
ár. Áður þurfti viðkomandi eftirlitsstjórn þó að kanna 
aðstæður umsækjandans, bæði félagslega og efnalega, 
og áttu áfengisvarnanefndir að fylgjast með að bækur 
væru einungis í höndum þeirra sem uppfylltu skilyrði 
reglugerða.

Áfengisskammtur var mismunandi eftir aðstæð-
um, mest fjórir lítrar af sterku áfengi á mánuði fyrir 
þá sem voru vel settir félagslega og efnalega, en yfir-
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22 febrúar 1919 fjallaði 
Morgunblaðið um svokallað 

Bratt-kerfi sem var tekið 
upp í Svíþjóð á öðrum 

áratug 20. aldar.

leitt um einn lítri fyrir einhleypa karlmenn. Giftar 
konur höfðu ekki sama rétt og karlar, þær fengu ekki 
áfengisbók, en ógiftar konur gátu fengið slíkar bækur 
að uppfylltum skilyrðum. Þeir sem skulduðu opinber 
gjöld af einhverju tagi fengu heldur ekki áfengisbók. 
Skammtinn mátti minnka eða fella niður ef eiginkona 
eða aðrir kvörtuðu vegna áfengisneyslu þess sem 
skammtinn hafði fengið. Árið 1930 höfðu um tveir 
þriðju sænskra karlamanna „motbok“.238 Með öðrum 
orðum: Þegar aðrir völdu bann, völdu Svíar strangt 

eftirlit, en þó má segja að í raun hafi ríkt bann gagn-
vart stórum þjóðfélagshópum, konum og þeim efna-
minni. Hinir verst settu drukku því heimabrugg eða 
áfengi sem ekki var ætlað til drykkjar.239

Yfirlit
Upp úr 1870 varð áfengi mikilvæg tekjulind lands-
sjóðs, og síðar tóbak, þar til áfengistollurinn var 
afnuminn árið 1911. Markmiðið með því að leggja 
gjöld á innflutning áfengis var einkum að afla tekna, 
en einnig var litið til þess að tollurinn gæti dregið 
úr áfengisneyslu. Unnið var ötullega að því á ofan-
verðri 19. öld að gera aðgengi að áfengi erfiðara, og 
komu fram fjölmargar tillögur í því skyni. Nokkrar 
þeirra náðu fram að ganga á Alþingi, m.a. lög um 
veitingar áfengis (1888). Áður höfðu verið settar 
auknar hömlur á veitingar áfengis með breytingum á 
reglugerðum. Nýtt áfengislagafrumvarp var samþykkt 
á Alþingi árið 1899 en það þrengdi mjög að þeim sem 
seldu áfengi, enda fækkaði sölumönnum þess mjög 
í kjölfarið. Árið 1900 var einnig bannað með lögum 
að framleiða áfenga drykki hérlendis. Þróun mála 
hérlendis var að mörgu leyti mjög í takt við það sem 
var að gerast í nángrannalöndunum, einkum Noregi, 
Finnlandi og Svíþjóð, enda voru þau lönd tekin til 
fyrirmyndar hérlendis.

Þegar um miðja 19. öld komu fram hugmyndir 
um að banna innflutning áfengis. Tillaga um þjóðar-
atkvæðagreiðslu um bann við öllum innflutningi 
áfengis kom fram árið 1905 og var samþykkt á 
Alþingi. Þrír fimmtu kjósenda studdu bann. Í kjölfar 
atkvæðagreiðslunnar samþykkti Alþingi lög um bann 
við sölu og innflutningi áfengis árið 1909. Innflutn-
ingsbann tók gildi í ársbyrjun 1912 en sölubann í árs-
byrjun 1915. Andstæðingar bannsins reyndu á næstu 
árum að fá lögunum hnekkt en tókst ekki. Þeir töldu 
að bannið hefði í för með sér hættur og marga ókosti, 
einkum ólöglega sölu og innflutning, en töluðu fyrir 
daufum eyrum. Bann tók einnig gildi í Noregi og 
Finnlandi skömmu eftir gildistöku þess hérlendis en 
varð þó óvíða eins langlíft og á Íslandi.
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4. bannlögin, framkvæmd og reynsla

lagabreytingar fyrstu árin
Í þessum hluta verður fjallað um reynsluna af bann-
lögunum, tilraunir til þess að fá þau afnumin og 
hverjar voru helstu afleiðingar þeirra. En ekki verður 
rætt um tildrög þess að Áfengisverslun ríkisins var 
stofnuð fyrr en í næsta kafla þó að efni skarist vissu-
lega.

Fljótlega eftir samþykkt bannlaganna var farið 
fram á undanþágur frá þeim. Til dæmis kom fram 
frumvarp þess efnis að ríkisstjórnin fengi heimild 
til þess að fytja inn áfengi til þess að geta staðið á 
viðunandi hátt að móttöku erlendra gesta, enda þyki 
viðtökur „ekki sæmilegar nema vín sé haft um hönd“. 
Þessi tillaga var snarlega felld. Öðru máli gegndi um 
þá tillögu að franski konsúllinn fengi undanþágu til 
þess að flytja inn áfengi til eigin nota, en ríkisstjórn 
Frakka fór fram á að slík undanþága yrði veitt, fyrst 
árið 1912.240 Konsúllinn ritaði Stjórnarráðinu bréf 
sumarið 1913 og bar sig illa sökum þess að vínföng 
hans væru þrotin, enda kvaðst hann hafa haft þann 
sið „að neyta víns daglega, og hefi svo gert frá blautu 
barnsbeini.“ Í bréfi sínu sagði konsúllinn jafnframt: 
„Jeg neyðist því til alt í einu að láta af matarhæfi, sem 
jeg hef alla tíð vanizt, og það, sem er sárara, að sjá 
konu mína og börn svift því, sem jeg er sannfærður 
um að þeim er gott og gagnlegt.“241 Danski utanríkis-
ráðherrann benti Íslendingum vinsamlega á að ef til 
vill mætti líta til þess að franska stjórnin hefði reist 
spítala í Reykjavík sem Íslendingar hefðu aðgang að. 
Í því ljósi væri ekki óeðlilegt að samþykkja umrædda 
beiðni.242

Harðar deilur urðu á Alþingi og í samfélaginu 
um þessa beiðni og var henni í fyrstu hafnað; m.a. 

var bent á að hætta væri á að undanþágan skapaði 
„misrjetti og óánægju“. Allir mundu keppast við að 
„komast í boðin hjá franska sendiræðismanninum, 
þar sem vín er á boðstólum, en ekki líta við boði frá 
enska ræðismanninum eða þýzka“, sagði Sigurður 
Eggerz alþingismaður.243 Niðurstaðan varð þó sú að 
frumvarp þessa efnis var samþykkt 1913. Það heimil-
aði sendiræðismönnum „framandi ríkja … að flytja 
frá útlöndum einu sinni á ári hæfilegan áfengisforða 
til heimilisþarfa sinna fyrir eitt ár í senn, þó ekki 
yfir 800 lítra á ári, hverjum þeirra.“244 Rökin voru 
m.a. þau að um væri að ræða „kurteisisbeiðni frá 
fjölmennri og ríkri þjóð [Frökkum] til okkar smæl-
ingjanna og fátæklinganna“ og væri vart kurteislegt 
að hafna þeirri beiðni.245 Konsúllinn hafði farið fram 
á að fá 600–700 lítra en sem fyrr segir var ákveðið að 
setja mörkin við 800 lítra, svo að segja má að þar hafi 
Íslendingar sýnt nokkra rausn.

Björn Þorláksson alþingismaður var ötull við að 
stoppa í öll göt er vörðuðu lög um aðgang að áfengi. 
Hann var flutningsmaður tillagna um ýmsar breyt-
ingar á bannlögunum á Alþingi árið 1915 með hlið-
sjón af þeirri reynslu sem þá var komin á þau. Með 
breytingatillögum sínum vildi Björn setja undir alla 
leka. Að tillögu hans voru sektir vegna banns við til-
búningi áfengra drykkja hækkaðar mikið og hann 
hafði einnig frumkvæði að því sett var nýtt ákvæði 
sem bannaði að breyta ódrykkjarhæfum vökvum sem 
innihéldu vínanda þannig að þeir yrðu drykkjarhæfir, 
„sjerstaklega suðuspiritus, politur og þess konar“ eins 
og Björn orðaði það. Einnig voru gerðar breytingar 
sem snertu áfengisbirgðir skipa. Þær bar nú að inn-
sigla er skip kæmu til landsins og mátti ekki opna 
þær aftur fyrr en skipið færi frá síðustu höfn. Þó 

Séra Björn Þorláksson 
(1851–1935), um tíma 
alþingismaður og ákafur 
bannmaður.
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Öl frá danska bjórframleið-
andanum Carlsberg auglýst 

í Ísafold 5.3.1910.

mátti áhöfn hafa skipsforða til eigin nota. Með þessu 
ákvæði átti að girða fyrir að menn tækju sér far með 
skipum á milli hafna til þess að ná sér í áfengi. Einnig 
var hnykkt á því að ekkert íslenskt skip mætti flytja 
áfengi til landsins nema það væri ætlað umsjónar-
manni áfengiskaupa. En reyndar var sú undanþága 
gerð að heimila mátti fólksflutningaskipum sem tóku 
25 farþega eða fleiri að hafa og veita áfengi um borð. 
Með þessu var sérstakt tillit tekið til hagsmuna Eim-
skipafélags Íslands til þess að það færi ekki halloka í 
samkeppni við erlend skipafélög er sigldu til lands-
ins.246

Mikilsverðasta lagabreytingin árið 1915 var þó sú 
að ýmsar áfengistegundir voru teknar inn á lyfjaskrá: 
„rauðvín, malaga, sherry, portvín og cognak“ Þessi 
tillaga var vitaskuld ekki gerð að tilhlutan Björns Þor-
lákssonar heldur Læknafélags Reykjavíkur. Það hvatti 
eindregið til að breytingar yrðu gerðar í þessa veru, 
raunar þvert á álit hóps lækna sem störfuðu í sveitum 
landsins og töldu sig lítt eða ekki þurfa á áfengi að 
halda við lækningar.247 Vart þarf að taka fram að þessi 
tillaga var Birni Þorlákssyni og samherjum hans mjög 
á móti skapi. Ekki var Guðmundur Björnsson land-
læknir heldur sáttur við hana, en hann hafði áður 
hafnað óskum lækna um að lyfsölum, og þar með 
umsjónarmanni áfengiskaupa, bæri að útvega þau 
efni sem læknar teldu nauðsynleg til lækninga, þar á 
meðal vín og bjór. Meðal annars spannst mikil reki-
stefna út af því hvort útvega bæri eiginkonu Magnús-
ar Einarssonar dýralæknis nokkurt magn af öli sér til 
styrkingar. Landlækni tókst að koma í veg fyrir inn-
flutning á öli en ekki að hindra að lögum yrði breytt 
svo að læknar og lyfsalar gætu flutt inn vín og sterkt 
áfengi. Lagabreytingin var sem sé samþykkt.248

Eftir því sem fleiri bannár liðu, jókst andstæð-
ingum bannlaganna kjarkur. Þeir hvöttu til að tekinn 
yrði upp þráðurinn þar sem frá var horfið fyrir bann, 
bannið afnumið en í stað þess haldið uppi þróttmik-
illi bindindisstarfsemi. Þeir staðhæfðu að starfsemi 
templara og annarra bindindismanna hefði skilað 
miklum árangri á sínum tíma en stórlega hefði dofn-
að yfir hreyfingunni með banninu. Ýmsir úr þeirra 

hópi undirrituðu áskorun sem birtist í blöðunum um 
að hafin yrði áfengissala á vegum landssjóðs. Undir 
áskorunina rituðu ýmsir þjóðþekktir menn, til dæmis 
Matthías Jochumsson skáld, Jóhannes Nordal íshús-
stjóri og Thor Jensen kaupmaður.249 Andstæðingar 
bannlaganna endurlífguðu einnig félagsskap sinn um 
þetta leyti, Andbanningafélagið. Í röksemdafærslu 
sinni fyrir afnámi áfengisbanns tóku þeir undir að 
sennilega hefði neysla áfengis minnkað til sveita en 
þar hefði hún þó að mestu verið horfin hvort sem 
var. Undir þau sjónarmið tóku margir, meðal annars 
læknar; einn þeirra staðhæfði að í sínu héraði væri 
ekkert drukkið en það væri ekki banninu að þakka. 
Drykkjuskapur hefði verið horfinn þegar bannið var 
sett.250 Öðru máli gegndi um bæina. Þar hefði bannið 
lítil áhrif og gestkomandi fengju sitt áfengi eftir sem 
áður, enda vandalaust að útvega „brjóstbirtu úr 
apótekinu“. Á því virtist ekki hafa orðið mikil breyt-
ing með banni.251 En andbanningar bentu líka á að 
áfengis bannið hvetti til „neyslu alls konar ódrykkja, 
sem allir vita, að margir leggja sér til munns, þegar 
hörgull verður á ómenguðu áfengi, og allt eru það 
sterkustu brendir drykkir, sem til landsins flytjast nú.“

Við þessu vildu andbanningar bregðast og koma 
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á skipan sem Íslendingum væri „samboðnari sem 
frjálsri þjóð“. Árið 1917 lögðu þeir fram frumvarp þar 
sem kveðið var á um að stjórnvöld ein hefðu leyfi til 
að flytja inn áfengi, tækju af innflutningnum hæfileg-
an toll og afgreiddu áfengi eftir pöntunum. Almenn 
útsala á áfengi yrði einungis í þeim sveitarfélögum 
og kaupstöðum sem þess óskuðu, að undangenginni 
atkvæðagreiðslu, og yrði salan þá í höndum hins 
opinbera.252 Flutningsmenn rökstuddu frumvarpið 
með því að bannlögin væru þverbrotin og stór hluti 
þjóðarinnar virti þau að vettugi. Því væri skynsamlegt 
að leyfa innflutning á þeim drykkjum „sem hollastir 
eru og óskaðlegastir“ í þeirri von að menn „hætti að 
drekka þá skaðræðisdrykki, sem ýmsir leggja sér til 
munns“.253

Málstaður andbanninga hlaut ekki hljómgrunn á 
Alþingi 1917. Á þessu þingi voru hins vegar samþykkt 
ný heildarlög um aðflutningsbann á áfengi; gerðar 
voru nokkrar minni háttar breytingar á sjálfum bann-
lögunum en auk þess felld inn í þau lög sem fjölluðu 
um tengd efni. Með breytingunum varð m.a. heimilt 
að flytja inn vökva sem innihéldu áfengi, t.d. hár-
meðul, ilmvötn og eldsneyti, en þeir skyldu þó áður 
gerðir óhæfir til drykkjar. Þá voru hegningarákvæði 
skerpt og breytt lítillega ákvæðum um vínbirgðir ein-
stakra manna en þeim bar nú að gefa skýrslu um hver 
áramót um birgðastöðu sína.254

Enn komu bannlögin til umræðu árið 1919. Þá var 
lögð fram þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæða-
greiðslu í bannmálinu og stofnun ríkiseinkasölu fyrir 

áfengi. Flutningsmaður tillögunnar, Sigurður Stefáns-
son, kvað hana flutta sökum þeirrar slæmu reynslu 
sem væri af bannlögunum, enda hefðu lögin leitt til 
verstu lögleysu. Væri ástandið svo slæmt að „þegar 
degi hallar úir og grúir á götum bæjarins af ölvuðum 
mönnum“.255 Ekki hlaut þessi tillaga þó stuðning á 
Alþingi.

reglur um sölu áfengis á 
bannárunum
Þegar bannlögin höfðu tekið gildi þurfti að fara 
að huga að framkvæmd þeirra. Eitt fyrsta atriðið 
hlaut að vera að ráða umsjónarmann áfengiskaupa. 
Margir umsækjendur voru um stöðuna, þar á meðal 
hámenntaðir lögmenn, en ráðherra ákvað að skipa 
bókhaldara frá Ólafsvík í embættið, Jón A. Egils-
son að nafni. Hann tók til starfa 1. janúar 1912 og 
var með 600 króna árslaun. Jón hafði aðsetur á 
Hótel Íslandi fyrstu mánuðina en flutti síðan skrif-
stofu sína í Bankastræti.256 Samkvæmt erindisbréfi 
umsjónarmanns áttu þeir sem rétt höfðu til að panta 

steingrímur Matthíasson læknir 
um drykkjusiði í bannlöndunum 
Bandaríkjunum og Íslandi

„Amerískur sjentlimaður drekkur sig ekki út 
úr á almannafæri heldur fer hann í einrúm 
og lokar dyrunum. Eða margir leggja lag sitt 
saman og ljúka fylliríi sínu af að nóttu til, án 
þess að aðrir sjái til en portkonur og nætur-
svallarar. Þetta er að vísu viðkunnanlegra en 
hjer hjá okkur, þar sem fyrir kemur að jafnvel 
lærðir menn og lagaverðir leggja saman dag og 
nótt, og drekki sig út úr, almenningi til viður-
styggðar en aumingjum til eftirbreytni.“

Steingrímur Matthíasson, 
„Bannið í Bandaríkjunum“, 2

Andbanningar opna skrif-
stofu í Reykjavík árið 1917 
til þess að vinna að því að 
áfengisbanni verði aflétt. 
Auglýsing í Morgunblaðinu 
13.5.1917.
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áfengi (lyfsalar, héraðslæknar, smáskammtalæknar, 
prófastar þjóðkirkjunnar og forstöðumenn annarra 
kirkjudeilda, stjórnendur eða eigendur iðnfyrirtækja, 
efnarannsóknarstofa eða náttúrugripasafna) að hafa 
samband við umsjónarmanninn og tilgreina tegund 
og magn áfengis, af hverjum ætti að kaupa það og 
hvenær það skyldi flytjast til landsins. Í framhaldi af 
því bar umsjónarmanni að senda pöntunina, taka á 
móti henni er hún kæmi til landsins og sannreyna að 
allt væri í samræmi við það sem um var beðið.257

Eftir að bannið tók gildi og fækka tók flöskunum 
frá því fyrir bann, jókst mjög ásókn í áfengi hjá þeim 
sem gátu útvegað vökvann dýrmæta. Algengast og 
þægilegast var að sækjast eftir áfengi hjá læknum og 
þykjast vera veikur – og þurfti ekki alltaf til, því að 
læknar sáu í gengum fingur við menn. Sumir höfðu 
jafnvel útgáfu lyfseðla fyrir áfengi að féþúfu, eins og 
síðar verður rætt nánar. En margir aðrir áttu einnig 
rétt á að fá áfengi vegna starfsemi sinnar, svokallað 
iðnaðaráfengi, en reglur um það voru óglöggar í 
fyrstu. Þeir sem sneru sér til lækna til þess að fá áfengi 
þurftu að fá lyfseðla fyrir tilteknum áfengisskammti 
úr lyfjabúð en þeir sem notuðu iðnaðaráfengi þurftu 
áfengisbók hjá lögreglustjóra eða sýslumanni fyrir 
úttekt úr lyfjabúð og síðar áfengisverslun. Læknar og 
lögreglustjórar stýrðu því í raun framboði á áfengi 
að verulegu leyti. Meðan bannlögin voru í gildi voru 
settar fjölmargar og flóknar reglur um þetta hvort 
tveggja og þær urðu sífellt strangari, enda fór ekki 
fram hjá neinum að áfengi átti greiða leið inn í landið 
þrátt fyrir bann. Þessar reglur eru ræddar hér á eftir.

iðnaðaráfengi
Rúmu ári eftir að bannlögin tóku að fullu gildi var 
sett reglugerð (26. febrúar 1916) um sölu á svonefndu 
iðnaðaráfengi. Samkvæmt reglugerðinni áttu þeir 
sem rétt höfðu á áfengi „til iðnþarfa eða vísindalegra 
afnota“ að fá áfengisbók hjá umsjónarmanni áfengis-
kaupa eða lögreglustjórum úti um land. Þessi stjórn-
völd áttu að kanna „hve mikið beiðandi þurfi um árið 
til iðnaðarþarfa eða vísindalegra afnota“. Í áfengis-

bókina átti síðan skrá það magn sem bókarhafa var 
heimilt að fá, hversu mikið magn væri afhent í hvert 
skipti, tegund áfengis, tilgang með notkun þess og 
tímasetningu. Á sex mánaða fresti bar umsjónar-
manni áfengiskaupa síðan að gefa Stjórnarráðinu 
skýrslu um fjölda áfengisbóka og magn áfengis sem 
afhent hefði verið.258

Í ársbyrjun 1918 þótti ljóst að farið hefði verið 
verulega á svig við reglugerðina og mun fleiri fengið 
áfengisbækur og heimild til að kaupa áfengi en 
eðlilegt væri. Til þess að skýra afstöðu stjórnvalda 
til reglugerðarinnar gaf Jón Magnússon ráðherra 
út stjórnarráðsbréf fyrir bæjarfógeta og sýslumenn. 
Í bréfinu voru leiðbeiningar um hverjir ættu að fá 
heimild til kaupa á iðnaðaráfengi og hversu mikið, 
og ekki síður hverjir ættu ekki að fá slíka heimild. Í 
bréfinu er til dæmis nefnt að bókbindarar hafi ekkert 
með hreinan vínanda að gera, þeir geti notað suðu-
spritt, og málarar hafi ekki heldur neina þörf fyrir 
hreinan spíra. Gullsmiðir og úrsmiðir þyrftu hins 
vegar að nota smávegis af hreinum vínanda en alls 
ekki trésmiðir eða vélsmiðir, hvað þá prentarar, og 
þannig er haldið áfram að greina á milli verðugra og 
óverðugra. Í stjórnarráðsbréfinu voru sýslumenn og 
fógetar síðan brýndir til að hafa hendur í hári þeirra 
sem hefðu „misbrúkað áfengisbækur“ og láta þá sæta 
ábyrgð.259

Þótt reglurnar væru hertar munu þær hafa verið 
þverbrotnar eftir sem áður, eins og Sigurður Hjör-
leifsson Kvaran læknir og alþingismaður lýsti:

Það hefir gengið svo, að bækur þær, sem láta 
átti út áfengið eftir, hafa verið virtar að vettugi, 
en í stað þess gengið seðlar frá lögreglustjór-
unum með stimpli sýslumannsembættisins 
á. Frá sumum þeirra hefir áfengið flóð út um 
hjeraðið, einkum ef læknirinn var íhaldsamur 
um þá greiðvikni að hjálpa um einhverja hress-
ingu, og það er drjúgur sopi, sem jeg, sem einn 
af hjeraðslæknum landsins, hefi orðið að láta 
úti á þennan hátt.260
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Andbanningar unnu ötullega að því að fá áfengisbanninu hnekkt.  
Áskorun Andbanningafélagsins í Morgunblaðinu 8.7.1917.



Margir iðnaðarmenn, t.d. 
húsgagnasmiðir, gátu fengið 

iðnaðarspíra vegna fram-
leiðslu sinnar. Þessi mynd 

er frá trésmíðaverkstæði 
Jóns Halldórssonar frá 

1924.

Sigurður áleit að undanfarið hefðu myndast 
„nokkurskonar áfengisbæli kringum lyfjabúðirnar“.

Dæmi um misnotkun voru mýmörg. Til dæmis 
leitaði trésmiður til setts sýslumanns í Árnessýslu árið 
1920 og óskaði eftir að fá áfengisbók sem heimilaði 
honum að taka út 60 lítra af spíritus, fimmfalt meira 
en hann hafði áður haft heimild fyrir. Sýslumaðurinn 
veitti heimildina góðfúslega, en hlaut reyndar síðar 
ákúrur fyrir embættisfærslu sína. Ýmsir aðrir fengu 
einnig ríflega skammta. Til dæmis furðaði Sigurður 
Eggerz ráðherra sig á því að Jón Halldórsson & Co, 
fyrirtæki sem framleiddi húsgögn, mætti kaupa 4−5 
tunnur af spíritus á ári hverju og hefði haft þessa 
heimild í mörg ár!261 Fleiri leiðir voru einnig færar. 
Við rannsókn hjá lögreglunni í Reykjavík árið 1921 
kom í ljós að trésmiður í bænum hafði fengið lán-
aðar áfengisbækur hjá kunningjum sínum og farið 
með þær til Vestmannaeyja. Þar fékk hann nokkra 

lítra af áfengi með því að framvísa bókunum, enda 
hafði hann heyrt að „lyfsalar út um land afhentu eftir 
gömlum áfengisbókum, enda þótt þær væru ekki 
uppáskrifaðar af lögreglustjóra. Hinsvegar fengist 
ekki út á slíkar bækur hjer í Reykjavík.“262

Ný reglugerð um iðnaðaráfengi var sett árið 1922 
en þá var Áfengisverslun ríkisins tekin til starfa. Sam-
kvæmt henni var skriffinnskan aukin mikið. Endur-
nýja bar áfengisbækur tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí; 
væru þær ekki endurnýjaðar féllu þær úr gildi. Bækur 
þessar áttu aðeins að gilda innan héraðs en frá því mátti 
þó víkja ef slíkt var vandlega skráð. Iðnaðaráfengi bar 
að afgreiða úr lyfjabúðum eða frá héraðslæknum með 
lyfsöluréttindi gegn sérstakri skriflegri beiðni eiganda 
áfengisbókar en afhendingu átti jafnframt að skrá 
vandlega í áfengisbókina. Seljandi átti líka að gera 
grein fyrir allri afhendingu áfengis í atvinnuskyni í 
sérstaka bók hjá sér. Tvisvar á ári bar lögreglustjórum 
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síðan að senda Áfengisversluninni afrit af skrá um 
áfengisbækur í umferð; lyfsölum og öðrum er seldu 
iðnaðaráfengi var sömuleiðis skylt að senda Áfengis-
versluninni skýrslu tvisvar á ári um áfengi er þeir 
hefðu selt og allar beiðnir handhafa áfengisbóka sem 
þeir höfðu afgreitt. Suðuvökva eða brennsluspírítus 
sem Áfengisverslunin flutti inn mátti þó hver sem er 
selja, en þó ekki meira í senn en ¾ úr lítra til innan-
bæjarmanna og tvo lítra til annarra. Þeim sem seldu 
suðuvökva bar einnig að halda áfengisbækur.263

Ákvæði reglugerðar frá 1928 um sama efni voru 

enn ítarlegri. Fyrir það fyrsta var bannað að afhenda 
víndanda til notkunar á áttavita frá árinu 1929 en 
einnig var skilgreint nánar til hvers mætti nýta iðnað-
aráfengi: fyrir smiði, aðallega til fægingar og gljáning-
ar; vegna framleiðslu á brjóstsykri og gosdrykkjum; 
vegna efnarannsókna og til náttúrugripasafna og loks 
sem eldsneyti. Prestur og hreppstjóri/lögreglustjóri 
áttu að staðfesta að umsækjanda væri treystandi til 
að nýta áfengið eins og til væri ætlast og heimildina 
þurfti að endurnýja árlega. Forstöðumanni Áfengis-
verslunarinnar bar að halda skýrslu um viðtakendur 

Sýslumaðurinn í Búðardal 
orðinn uppiskroppa með 
áfengisbækur og þarf að fá 
átta í viðbót.
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og afhent magn þessa áfengis og átti að birta skýrsl-
urnar opinberlega í febrúar hvert ár.264 Eftir setningu 
þessarar reglugerðar var farið að flytja inn tréspíra 
(methyl-alkohol) til að setja á áttavita. Tréspíri er eitr-
aður og voru nokkur dæmi um að menn biðu bana 
eftir að hafa neytt hans. Sama efni var einnig notað í 
hárvötn um tíma en þessa verður getið nánar síðar.265

Með nýrri reglugerð um sölu áfengis til verklegra 
nota frá 1930 var enn hert á reglum um innflutning og 
sölu á áfengisvökvum til atvinnustarfsemi. Meðal ann-
ars var gert skylt að Áfengisverslunin flytti inn hárvatn 
og ilmvatn sem innihélt vínanda og alla bökunardropa, 
en áður hafði kaupmönnum verið frjálst að flytja inn 
þessar vörur.266 Þessi breyting var síðan ítrekuð með 
nýjum lögum um einkasölu á áfengi árið 1934.267

reglur um „áfengisútlát“ lækna 
og lyfjabúða
Læknar og aðrir sem máttu panta áfengi áttu að 
senda pöntun sína til umsjónarmanns áfengiskaupa 
en senda landlækni afrit af henni. Í fyrstu var það 
einkum spíritus af ýmsum gerðum sem sóst var eftir, 
aðallega þó hreinn spíritus, og síðar vín og sterkt 
áfengi, enda hafði koníak, sérrí og rauðvín verið tekið 
á lyfjaskrá fyrir hvatningu lækna, eins fyrr var getið. 
Svipaðar reglur giltu um dýralækna og mannalækna. 
Smáskammtalæknum eða hómópötum var einnig 
heimilt að selja lyf sem innihéldu áfengi.

Landlækni bar að fylgjast með „áfengisútlátum“ 
lækna og lyfjabúða. Guðmundur Björnsson var 
landlæknir 1906–1931 og bar að fylgjast með hvort 
reglur um þetta efni væru brotnar en Guðmundur 
var harður bannmaður. Samkvæmt fyrstu reglugerð 
um þetta efni átti að vera sérstök áfengisbók í öllum 
lyfjabúðum og hjá læknum sem seldu lyf. Þar bar að 
færa allar upplýsingar um sölu á áfengi, blönduðu 
sem óblönduðu, og átti landlæknir að hafa aðgang 
að öllum gögnum um áfengissölu á vegum lækna. Í 
fyrstu var ekki tilgreint neitt hámarksmagn af áfengi 
sem læknar máttu vísa á og hefur landlæknir þá lagt 
mat á hvort einstakir læknar hefðu gefið út lyfseðla 

fyrir „óeðlilega“ miklu áfengi og hvort tilteknir ein-
staklingar fengju „óeðlilega“ mikið af því.268

Fljótlega reyndi á eftirlitshlutverk Guðmundar. 
Eftir athugun á fyrri hluta árs 1916 taldi landlæknir 
að nokkrir læknar hefðu gengið allt of langt í því að 
gefa út lyfseðla fyrir áfengi og mun hann hafa áminnt 
eina sex eða sjö þeirra. Með hliðsjón af reynslunni 
taldi hann brýnt að herða ákvæði um áfengislyf.269 
Með reglum sem settar voru árið 1922 um „áfengisút-
lát“ lækna og lyfjaverslana var afnuminn réttur lyfsala 
til að flytja sjálfir til landsins vínanda og annað áfengi 
(með milligöngu umsjónarmanns áfengiskaupa) en 
hin nýstofnaða Áfengisverslun ríkisins fékk einka-
rétt til innflutnings. Skrifræðið var enn aukið. Í öllum 
lyfjabúðum átti nú að halda þrjár bækur um áfengis-
söluna. Hin fyrsta var áfengisbók þar sem bar að skrá 
upplýsingar um allt áfengi sem selt væri samkvæmt 
lyfseðlum lækna, smáskammtalækna og dýralækna. 
Þar átti að koma fram nafn læknis, sjúklings og tegund 
áfengis og magn. Í vinnustofubók bar að færa áfengi 
sem notað væri til lyfjagerðar og í eyðslubók átti að 
skrá allt áfengi sem selt væri í viðkomandi lyfjabúð 
í hverjum mánuði og gera grein fyrir kaupendum, 
sérstaklega hversu mikið héraðslæknar hefðu keypt. 
Samkvæmt reglugerðinni mátti ekki „ávísa neinum 
meira í einu hvorki sjálfum sjer nje öðrum en sem 
svarar 210 gr. af spíritus concentratus eða ½ flösku 
af konjaki, eða 1/1 flösku af öðrum vínum“ og ekki 
mátti sami sjúklingur fá sama „lyf “ aftur samkvæmt 
reglugerðinni fyrr en „liðnar eru 3 nætur frá því að 
kaupin áttu sér stað.“

Lyfsalar og læknar ömuðust við allri þessari skrif-
finnsku og fannst hart að þurfa að „eyða tíma og 
fyrirhöfn í framanskráðar óþarfar skýrslur“, ekki 
síst eftir að farið var að krefja þá um mánaðarlegar 
skýrslur samkvæmt reglugerðinni frá 1922.270 Eftir að 
forstjóri Áfengisverslunarinnar, sem fyrstu árin var 
oftast nefndur lyfsölustjóri ríkisins, hafði fengið slíka 
kvörtun árið 1923 svaraði hann því til að hann við-
urkenndi fúslega að það væri „engin smáræðisvinna, 
sem lyfsölunum er lögð á herðar með bókhaldinu, 
ekki sízt því, sem sérstaklega snertir áfengislöggjöf-

Guðmundur Björnsson 
(1864–1937) var landlæknir 
frá 1906 til 1931. Embætti 
hans átti að framfylgja 
reglum um sölu á áfengi til 
lækna.
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Áfengisbók frá 1920 þar sem gefið er yfirlit um sölu á vínanda til lækna. 
Jafnframt kemur þar fram hversu mikið áfengi er afgreitt samkvæmt hverjum lyfseðli og handa hverjum. 

Í bókinni kemur jafnframt fram hvaða tegundir áfengis var unnt að fá sem lyf.



ina“. En engu að síður væru þessar reglur nauðsyn-
legar til þess að draga úr áfengisneyslu og koma í veg 
fyrir misnotkun áfengis.271

Reglugerðin frá 1922 um sölu áfengis til lækninga 
entist ekki lengi fremur en fyrri reglur. Þegar árið eftir 
var henni breytt til að draga úr áfengisnotkuninni. 
Sett var sú meginregla að hver og einn héraðslæknir, 
þar sem ekki væri starfandi annar læknir, mátti fá sem 
samsvaraði 1/20 úr lítra af áfengi á hvert mannsbarn 
í viðkomandi héraði. Aðrir læknar höfðu heimild 
til áfengiskaupa í samræmi við sjúklingafjölda sinn. 
Þeir sem töldu sig þurfa meira gátu leitað til yfirvalda 
en þurftu þá að leggja fram ýtarlegan rökstuðning. 
Landlæknir reiknaði síðan út áfengismagn fyrir hvert 
læknishérað, umreiknað í hreinan vínanda. Til dæmis 
mátti Nauteyrarhérað við Ísafjarðardjúp fá 42 lítra en 
Blönduóshérað 124 o.s.frv. Þessar reglur voru enn 
ítrekaðar árið 1925.272

Með nýrri reglugerð frá 1928 var áætlað magn 
áfengis á mann minnkað nokkuð, eða í 1/25 úr lítra. 
Helsta nýjung reglugerðarinnar var þó nýtt ákvæði 
um að ríkisstjórninni bæri skylda til „að láta birta 
einu sinni á ári, í febrúar, ítarlega skýrslu um áfengis-
útlát lækna og lyfjabúða á undangengu ári … Skal þar 
tilgreina skamt hvers læknis og lyfjabúðar“. Einnig 
átti að tilgreina fjölda áfengislyfseðla hvers læknis og 
skýra frá ástæðum þess ef læknir eða lyfjabúð hefði 
fengið aukaskammt af áfengi. Nánar verður getið um 
þessa skýrslugerð síðar.273

Læknar og eigendur lyfjabúða voru andvígir þess-
ari skömmtun og bentu á að lyfjanotkun færi vitaskuld 
eftir heilsufari fólks, væri það gott var lyfjasala lítil en 
mikil þegar heilsufar væri lakara.274 Það voru ekki síst 
lyfsalar og læknar sem bjuggu við sjávarsíðuna sem 
þurftu að leita til dómsmálaráðuneytis um aukinn 
áfengisskammt, enda var þar meiri þörf fyrir „spír-
itus til útvortis notkunar“.275 Árið 1924 benti lyfsalinn 
í Vestmannaeyjum á að spíritusúthlutunin væri allt of 
lítil: „Hjer ganga nú 72 mótorbátar, allir með áttavita, 
sem taka 2−5 lítra, Skaftfellingur, björgunarskipið o.fl. 
o.fl. fá hjer kompásvökva og hjer hefir fjöldi manns 
„áfengisbækur“ og „skírteini“ frá lögreglustjóra“.276 

Fjallað um dóma yfir 
tveimur læknum vegna 

brota á lögum um 
aðflutningsbann á áfengi í 
Morgunblaðinu 22.7.1917.
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Oft var komið til móts við óskir af þessu tagi þótt 
menn fengju ekki allt sem þeir höfðu farið fram á. Til 
marks um það hve mikil áhersla var lögð á þennan 
málaflokk, má geta þess að undanþágurnar sem voru 
afgreiddar í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu voru 
undirritaðar af ráðherra, að minnsta kosti í ráðherra-
tíð Jónasar Jónssonar.277

Enn voru reglur um „áfengisútlát“ hertar árið 1931 
en þá var áfengisskammtur sá sem hver læknir mátti 
gefa út lyfseðil fyrir minnkaður um helming. Mark-
miðið var að „minka útlát lyfjabúða á ómenguðu 
áfengi eftir lyfseðlum lækna um 70%.“ – Þess má geta 
að um þetta leyti voru áfengislyfseðlar þrenns konar: 
spíritusseðlar, konjakseðlar og vínseðlar.278

Ákvæðum um „áfengislyf “ var enn breytt með 
reglugerð árið 1934. Samkvæmt henni bar Áfengis-
verslun ríkisins að skammta „lyfsölum hæfilegt magn 
áfengis til lyfja, svo og áfengislyf í samráði við land-

lækni og að jafnaði til þriggja mánaða í senn.“ Hverri 
pöntun átti að fylgja skýrsla um áfengisnotkun lyfja-
búðarinnar næstu þrjá mánuði á undan og átti að 
miða næstu afgreiðslu á áfengi við þessa skýrslu. Í 
reglugerðinni var jafnframt nýtt ákvæði sem skyldaði 
hvern lækni sem vildi gefa út lyfseðil fyrir „áfengis-
lyfjum, sem hæf eru til nautnar“ til að sækja um 
heimild til þess frá landlækni og láta sérstaka greinar-
gerð fylgja með beiðninni. Síðan átti ráðherra að 
úrskurða hvort viðkomandi læknir fengi heimildina, 
en hún var takmörkuð við tiltekinn fjölda lyfseðla og 
ekki endurnýjanleg nema með nýrri umsókn.279 Með 
þessu ákvæði var réttur lækna til að gefa út lyfseðla 
fyrir áfengi í raun afnuminn, og ekki seinna vænna að 
setja slíkt ákvæði, því að sama ár var áfengisbannið að 
fullu afnumið og þar með var reglugerðarfarganið og 
skriffinnskan sem hér hefur verið lýst að mestu úr leik.

Reykjavíkurapótek í 
Thorvaldsensstræti 
(1910–1920); lyfjabúðir 
voru mjög til umræðu 
vegna áfengissölu.
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ásakanir um misnotkun lækna 
og lyfjabúða á áfengi
Snemma á bannárunum komu fram ásakanir um að 
læknar misnotuðu leyfi til að gefa út lyfseðla fyrir 
áfengi og að minnsta kosti einn læknir var dæmdur 
fyrir áfengislagabrot um þetta leyti. Talið var sannað 
að hann hefði gefið út lyfseðla fyrir áfengi í stórum stíl. 
Á einu ári, frá því í byrjun maí 1919 og til loka apríl 
1920, gaf hann út lyfseðla fyrir 1028 lítrum af hrein-
um spíra, 694 lítrum af koníaki, 58 lítrum af sérríi og 
6 lítrum af rauðvíni. Ekki skildi þessi læknir sjálfan 
sig heldur útundan: „Hæsti skamtur 2200 grömm sp. 
conc. [hreinn vínandi] handa honum sjálfum. Og af 
konjaki 10 l auk 9 flaskna, tvisvar, og 9 l einu sinni. 
Auk þessara háu skamta handa sjálfum honum hafði 
hann á einum mánuði ávísað sjálfum sjer 30 l. af 
 konjaki auk annars áfengis.“ Stundum gaf læknirinn 
út 20−30 áfengislyfseðla á dag.280 Norðmenn glímdu 
við sama vandamál, lyfseðlar fyrir sterku áfengi voru 
gefnir út í stórum stíl á þeirra bannárum. Til dæmis 
hafði einn læknir gefið út 48000 lyfseðla fyrir áfengi á 
einu ári, eða 130 á dag árið 1923!281

Á næstu árum voru nokkrir læknar, einkum í 
Reykjavík og á Ísafirði, kærðir fyrir að brjóta gegn 
gildandi reglugerðum, til dæmis með því að nota 
venjulega lyfseðla í stað áfengislyfseðla. Læknarnir 
vörðu sig með því að þeir hefðu ekki fengið nægilega 
mikið af áfengisseðlum til að geta annað eftirspurn 
sjúklinga sinna! Einnig voru ýmsir læknar sakaðir um 
að gefa út lyfseðla til fullfrískra manna á besta skeiði 
sem hefðu jafnvel aldrei kennt sér meins. Ástæðurnar 
sem gefnar væru upp væru stundum beinlínis hlægi-
legar, m.a. hefði alsköllóttur maður fengið hreinan 
spíritus við hárlosi! En lögmaður viðkomandi læknis 
brást snarlega til varnar: „Hjer misskilur mótp. alveg 
framburð vitnisins. Vitnið segist nú vera sköllótt, 
ekki þar með sagt að svo hafi verið er það hefir fengið 
lyfseðil til lækninga við hárlosi, eins og það segir.“282 
Nokkrir læknar voru dæmdir fyrir brot á reglum um 
þessi efni, m.a. árið 1927.283

Ekki var nóg með að sumum mannalæknum yrði 

hált á svellinu; dýralæknar voru heldur ekki hafnir 
yfir gagnrýni og var gefið að sök að hafa ávísað áfengi 
handa húsdýrum að ástæðulausu. Árið 1921 gat Sig-
urður Hjörleifsson (mannalæknir) þess að „merki-
legur kúafaraldur“ hafi gengið yfir landið „því kýrnar 
hafi gerst svo óskiljanlega drykkfeldar. Og þeim nægir 
ekkert smáræði; þær virðast þurfa 5 lítra af spíritus til 
þess að hressa sig á, jafnvel hver einasta kýr á heim-
ilinu. Jeg held það væri mjög æskilegt, ef hægt yrði að 
venja kýrnar af þessu „fylliríi““.284 „Lækning“ húsdýra 
með áfengi var algeng í fleiri bannlöndum en Íslandi, 
til dæmis í Noregi; slíkir „búfjársjúkdómar“ bloss-
uðu einkum upp þegar mannfólkið þurfti að halda 
veislu.285

Eigendur lyfjabúða voru einnig gagnrýndir fyrir 
að sjá ekki til þess að farið væri að reglum. Héraðs-
læknirinn á Eyrarbakka greindi frá því að haustið 
1919 hefði verið „sett á stofn lyfjabúð, er tók til starfa 
í miðjum októbermánuði. Kemur flestum hjer saman 
um, að síðan hafi áfengisnautn og áfengisólæti farið 
stórkostlega vaxandi“. Hið sama staðfesti kollegi á 
Ísafirði og talaði um „þá sameiginlegu óáran, að 
allar íslenzkar lyfjabúðir eru nú vínsölustaðir, sem 
reka það sem aukastarf, eða jafnvel sem kvöð að selja 

Varað við því í Morgun-
blaðinu 28.11.1928 

að drekka spíritus af 
áttavitum enda væri tré-

spíritus baneitraður.
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lyf.“286 Þar sem ekki var lyfjabúð, eins og raunin var 
víða um land, sinnti læknirinn einnig lyfsölu. Þá kom 
í hans hlut að gefa út lyfseðla fyrir áfengi og selja 
síðan áfengið samkvæmt lyfseðli, yfirleitt frá sjálfum 
sér, eða fyrir tilvísun frá lögreglustjóra ef um iðnaðar-
áfengi var að ræða.

Hert eftirlit
Ný áfengislög voru sett árið 1928 að frumkvæði 
Jónasar Jónssonar dómsmálaráðherra en fram að 
því höfðu lög um þessi efni verið nefnd lög um 
aðflutningsbann á áfengi. Hér verður einkum rætt 
um ákvæði nýju laganna um hert eftirlit með ólög-
legri sölu áfengis og öðrum brotum. Frumvarpið var 
samið af nefnd templara með aðstoð lögfræðings sem 
Stjórnarráðið lagði til og í samræmi við samkomu-
lag ríkisstjórnarinnar og Góðtemplarareglunnar. Að 
stofni til voru lögin byggð á eldri lögum en höfðu þó 
að geyma ýmsar nýjungar sem einkum voru byggðar 
á finnsku áfengislögunum.287 Meðal annars var lög-
reglustjóra nú heimilt að framkvæma húsrannsókn 
án dómsúrskurðar, teldi hann það nauðsynlegt til að 
koma upp um lögbrot, þó að því tilskildu að sá grun-
aði hefði verið dæmdur áður fyrir brot á áfengislög-
gjöfinni eða væri „sterklega grunaður um ólöglegan 
aðflutning eða óleyfilega sölu eða veitingu áfengis í 
hagnaðarskyni“. Ef áfengi fannst í fórum viðkomandi 
varð hann að geta gert grein fyrir uppruna þess, ella 

hlyti hann að teljast sekur um brot á 1. grein áfengis-
laganna um ólöglegan aðflutning áfengis. Ýmsum 
þótti höggvið nærri réttindum borgaranna með þessu 
ákvæði en þar sem svipað ákvæði var í dönskum 
lögum var það talið innan þeirra marka sem stjórnar-
skráin heimilaði.288 Í 14. grein laganna var tekið fram 
að leiða mætti þann fyrir dómara „sem hitst hefir ölv-
aður“ og var honum „skylt að færa sönnur á, hvernig 
hann hefir fengið áfengi það, er hann hefir ölvaður af 
orðið.“ Gerði hann það ekki, sætti viðkomandi sekt-
um. Í 17. grein er fjallað um ölvun embættismanna og 
lækna og þar átti þriðja brot að varða embættismissi 
tímabundið og jafnvel að fullu ef sakir væru alvar-
legar. Sömu reglur giltu um alla lækna, einnig þá sem 
ekki voru embættislæknar, og svipað gilti um lyfsala 
og starfsmenn þeirra og yfirmenn á skipum. Með lög-
unum voru sektir yfirleitt hækkaðar frá því sem verið 
hafði og frekari breytingar í sama anda voru einnig 
gerðar árið 1930. Bann við áfengisauglýsingum var 
einnig ítrekað. Nokkuð mun hafa verið um slíkar 
auglýsingar eftir að heimilt varð að selja vín 1922 eftir 
samninga þar að lútandi við Spán og stofnun Áfengis-
verslunar ríkisins sem rædd er í næsta kafla. Bann-
mönnum fannst blöðin „mora“ í áfengisauglýsingum, 
þær sæjust jafnvel í símaskránni, meðan aðrir töldu 
að auglýsingabann væri ástæðulaust þar sem auglýs-
ingar af þessu tagi hefðu „ekki verið svo áleitnar“.289

Í áfengislögunum frá 1928 var dómsmálaráðherra 
heimilað að skipa sérstaka löggæslu- og eftirlitsmenn 
sem áttu að sinna tollgæslu, auk almennrar gæslu 
áfengislaganna, og öðrum eftirlitsstörfum, en til þessa 
tíma hafði tollgæsla í landinu verið lítil. Allt fram á 
ofanverðan þriðja áratuginn voru engir tollverðir 
nema í Reykjavík en eftir það voru ráðnir tollverðir 
í helstu kaupstöðum landsins og tollvörðum fjölgað 
í Reykjavík.290 Um svipað leyti sendi Jónas Jónsson 
dómsmálaráðherra (frá 1927) − hann var yfirmaður 
áfengismála í landinu − öllum lögreglustjórum lands-
ins áminningu vegna framkvæmdar bannlaganna, 
ekki síst vegna brota um borð í skipum er kæmu til 
landsins, enda væru slík brot „þjóðinni til mestrar 
vanvirðu“ þar eð útlendingar sem ferðuðust með 

Dýralæknar fengu úthlutað 
allmiklu áfengi til þess að 
„lækna“ húsdýr.
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skipunum sæju glögglega hverju fram færi. Ítrekaði 
ráðherrann að stranglega bæri að fara eftir öllum 
reglum hvað þetta varðaði og ráða „bót á ólaginu“.291

Sérstakir löggæslumenn voru einnig ráðnir til að 
hafa upp á bruggurum og öðrum sem gerðust brot-
legir við áfengislögin. Þessir löggæslumenn fengu 
stundum óvirðuleg nöfn og voru gjarnan nefndir 
þefarar. Þekktastur þeirra var Björn Blöndal Jónsson. 
Hann hafði verið erindreki Alþýðusambandsins og 
Alþýðuflokksins og ferðaðist um landið og stofnaði 
verkalýðsfélög, til dæmis á Patreksfirði árið 1925.292 
Björn ferðaðist aftur víða um land á fjórða ára-
tugnum, nú í því skyni að leita uppi lögbrjóta. Síðla 
árs 1931 fór hann til dæmis um Borgarfjarðarsýslu, 
Vestur-Húnavatnssýslu og Þingeyjarsýslur. Í ferðinni 
gerði hann húsrannsókn á 20 bæjum og kvaðst hann 
hafa fundið brugg á þeim flestum en merki um brugg 
á öðrum. Bruggurum stóð stuggur af Birni og gripu 
til ólíklegustu ráða til að fela varning sinn, til dæmis 
þegar verið var að flytja drykkinn á markað.293 Björn 
var skiljan lega ekki aufúsgestur á þessum stöðum 
og sögur gengu um harkalega framgöngu löggæslu-
manna, t.d. í Öxarfirði árið 1933. Að mati héraðs-
læknisins varð afleiðing af háttalagi hans „almenn 
gremja svo nálgaðist heift … ég efa að þefaranum 
sé óhætt hér norðan heiðar þó allvel liðaður væri.“ 
Og áfengiseftirlitsmennirnir komust stundum í hann 
krappan. Eitt sinn veittust fimm menn að Birni 
Blöndal, rifu „föt hans og klóruðu hann og meiddu 
í andliti“ á veitingastaðnum Lögbergi, skammt frá 
Reykjavík“.294

En það voru þó ekki bruggarar einir sem máttu 
vara sig á Birni, enda fór hann ekki í manngreinarálit. 
Snemma í júlí 1937 kom Björn í gistihúsið við Geysi;

sá ég þá að búið var að bera á langt borð fyrir 
kaffi og stóðu vínglös hjá flestum ef ekki öllum 
bollunum, rétt eftir að ég var sestur komu 
að borðinu og settust þar Pétur Halldórsson 
borgar stjóri, Jakob Möller bæjarráðsmaður, 
Bjarni Benediktsson bæjarráðsmaður og Stefán 
J. Stefánsson bæjarráðsmaður og boðsgestir 

bæjarráðs að ég hygg Steingrímur rafveitustjóri 
og menn þeir er standa fyrir Sogsvirkjuninni, 
ásamt fleirum.295

Gistihúsið hafði ekki vínveitingaleyfi og Björn var 
því ekkert að tvínóna við hlutina og kærði mennina 
til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins.

Árið 1927 skipaði Jónas Jónsson dómsmálaráð-
herra Björn Þorláksson, fyrrverandi prest, alþingis-
mann og einn helsta frumkvöðul í bannbaráttunni, til 
þess að athuga „útlát lyfjaverslunar ríkisins á áfengi, 
hverju nafni sem nefnist, til lækna og lyfjabúða til 
einstakra manna, frá því að lyfjaverslunin hófst“; 
en með lyfjaverslun var átt við Áfengisverslunina.296 
Stofnun þessa embættis er athyglisverð fyrir þá sök að 
fyrir voru tvö önnur embætti sem höfðu skyldum að 
gegna varðandi eftirlit með „áfengisútlátum“: forstjóri 
Áfengisverslunarinnar annars vegar en hins vegar 
landlæknir. Ráðning Björns var því ekki beinlínis 
traustsyfirlýsing á þessa embættismenn.

Fyrsta verkefni Björns var að ganga eftir því að 
fá sendar lögboðnar skýrslur frá ýmsum lyfsölum og 
læknum um „áfengisútlát“ og var hótað afgreiðslu-
banni ef ekki yrði ráðin bót á. Ljóst varð að í fæstum 
tilvikum hafði verið kallað eftir skýrslunum er Björn 
hóf störf sín og færsla þeirra var ekki sem skyldi.297 
Verra var þó að löggæslumenn landsins, lögreglu-
stjórarnir, höfðu líka brugðist. Fram kom að fimm 
árum eftir setningu reglugerðar um skýrslugerðina 
hafði enginn þeirra sent Áfengisversluninni tilskildar 
skýrslur. Einu málsbætur þeirra voru að ekki hafði 
verið gengið eftir skýrslunum.298 Skýrsluskorturinn 
varð til þess að rannsókn Björns gat í fyrstu ekki náð 
aftur til ársins 1921 eins og ætlunin hafði verið og 
hófust því athuganir hans við árið 1926. Síðar tókst 
honum þó að útvega sér gögn um lyfjabúðirnar allt 
frá árinu 1922.299

Björn lagðist nú í mikla rannsóknarvinnu og 
byggði á þeim gögnum sem honum tókst að kalla 
inn. Athugum fyrst umfjöllun um þá sem höfðu 
fengið úthlutað áfengi vegna atvinnurekstrar en 
flestir þeirra voru „útgerðarmenn eða smiðir … 
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Smiðirnir eru margskonar, svo sem trjesmiðir, skó-
smiðir, steinsmiðir, myndasmiðir, snikkarar. Þá eru 
meðal áfengisbókaeigendanna: kaupmenn, kennarar, 
verkstjórar, málarar, bakarar, skipstjórar, stýrimenn, 
póstar.“300 Björn velti vöngum yfir hvort þessir menn 
þyrftu á vínanda að halda til starfsemi sinnar. Iðulega 
varð niðurstaða hans sú að svo væri ekki, og að ýmsir 
þeirra sem hér hafa verið nefndir ættu engan rétt á 
að fá áfengisbækur. Í öðru lagi var magnið ótrúlega 
mikið hjá einstökum aðilum. Í skýrslu Björns kom 
til dæmis fram að ein hárgreiðslustofan í Reykjavík 
hafði fengið úthlutað 22 lítrum af hreinum vínanda; 
Björn benti hins vegar á að á stærstu rakarastofunni 

í bænum væri enginn víndandi notaður og ekki talin 
þörf á því, enda til þess gerð „hármeðul“ fáanleg.

Þá benti Björn á ýmis tilvik þar sem menn væru 
ranglega skráðir í tiltekna starfsstétt, til dæmis sem 
útgerðarmenn, í því skyni að fá úthlutað áfengi. Björn 
fékk jafnvel staðkunnuga til að fara yfir nafnalista til 
að upplýsa um þetta. Þá voru dæmi um að brottfluttir 
menn fengju áfengi út á áfengisbækur sínar, jafnvel 

Skopmynd af Birni Þorláks-
syni í Speglinum 1.10.1927, 
en Birni var falið árið 1927 
að kanna sölu lækna og 
lyfjaverslana á áfengi.

Björn þorláksson og læknarnir

Björn sakaði lækna um að bera ábyrgð á því að 
reglur væru brotnar. Hann hafði þann hátt á að 
nafngreina þá lækna sem mest höfðu farið út af 
sporinu að hans mati. Um einn þeirra fjallaði 
hann á eftirfarandi hátt:

„[Hann] hefir áreiðanlega beðið mikinn 
hnekki í almenningsáliti fyrir afskipti sín af 
áfengisútlátum á Eskifirði. Söluskrá hans stað-
festir það orð, sem fór af áfengisnautninni á 
Eskifirði, og jeg heyrði oft um talað, meðan 
jeg bjó í námunda við Eskifjörð. Menn kendu 
þessum lækni um drykkjuskaparóregluna á 
Eskifirði. Því hefir hann beðið hnekki í almenn-
ingsáliti. Og að mínum dómi jafnvel meiri en 
hann hefir átt skilið. Að vísu átti enginn maður 
jafnhægt sem hann með það, að sjá, að hjer 
væri um lögleysu að ræða og lagabrot, að ljósta 
því upp. Hann gat ekki verið skyldur til að láta 
úti áfengi beint á móti bæði bókstaf og anda 
laganna. Ástæða var til að vænta annars af 
honum. Hann hafði á sínum tíma starfað fyrir 
Regluna, unnið að setningu bannlaganna og 
verið ágætur templar. Jeg hafði vonast eftir, að 
hann hefði drengskap og kjark til að gera rjett 
áfram. En hann fjell, og virðist hafa fallið fyrir 
sömu freistingunni, sem margur læknir hjer á 
landi hefir fallið fyrir á þessum árum.“

Björn Þorláksson, Skýrsla um áfengisútlát II, 69.
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látnir menn; einn hafði til dæmis fengið úthlutað átta 
áfengisskömmtum eftir að hann var „dáinn suður í 
Hafnarfirði fyrir fullum 2 mánuðum“.301

Björn tók fleiri áþekk dæmi og hafði vafalítið rétt 
fyrir sér í því að fæstir þeirra sem fengu spíra til starf-
semi sinnar höfðu brýna þörf fyrir hann, nema þá til 
að drekka hann.302 Á þessum árum tíðkaðist að hreinn 
spíri væri notaður á áttavita. Björn hafði rökstuddan 
grun um að spírinn væri drukkinn, enda virtist hann 
stundum endast illa á áttavitunum, til dæmis „hjá 
Dagbjarti Einarssyni, sem tók þrisvar árið 1926 4 lítra 
í einu og tvisvar 1927 4 lítra í senn.“303 Björn tók því 
fagnandi að við þessu var brugðist (1927) með því að 
blanda spírann með methýlalkóhóli eða tréspírítusi. 

Þá blöndu mundi enginn maður með viti drekka, 
enda væri hún eitruð. Og Björn bætti við: „Og þó ein-
stöku maður kynni að drekka sér til bana á þann hátt, 
hvað væri þann skaða að telja í samanburði við það 
tjón, ef heilar skipshafnir manna færust fyrir taum-
lausa ástríðu einhverra drykkjuræfla“.304

Björn kannaði sérstaklega hvort algengt væri að 
sömu menn fengju vínanda til iðnaðarþarfa og síðan 
einnig lyfseðla á áfengi hjá lækni. Í framhaldi af því 
kvaðst Björn muna eftir að „einn smiðurinn, sem á 
hverju missiri hefir fengið nokkra lítra af vínanda í 
áfengisbók sína, hefir einn mánuðinn á síðasta ári 
fengið 10 áfengisávísanir hjá sama lækni.“305

Björn bar lækna þungum sökum og taldi marga 
þeirra bera ábyrgð á drykkjuskap á sínu svæði, með 
því að gefa út lyfseðla fyrir áfengi sem öllum væri 
ljóst að ætlað væri til drykkjar, og − í þeim tilvikum 
þar sem læknar önnuðust einnig lyfsölu − að selja 
mönnum áfengi til atvinnurekstrar þó að ljóst væri 
að engin þörf væri fyrir áfengið vegna þeirrar starf-
semi.306 Björn benti einnig á að ýmsir læknar hefðu 
brotið reglur um lyfseðla með því að gefa út áfengi á 
venjulega lyfseðla, sem var óheimilt eftir reglugerðar-
breytingu frá 1920. Hann sakaði einnig lækna um 
að hafa áfengislyfseðla sem lifibrauð og staðhæfði að 
„uppgjafalæknar“ flyttu til Reykjavíkur og færu þar 
að gefa út áfengislyfseðla sér til viðurværis. Og ekki 
væru unglæknarnir betri. Þeir væru vart stignir frá 
prófborðinu fyrr en þeir væru farnir að gefa út lyf-
seðla fyrir áfengi.307 Björn gat þess einnig að reglur 
um hámarksmagn sem mætti vísa á hverju sinni væru 
þverbrotnar, en það var 210 gr. af hreinum vínanda, 
hálf flaska af konjaki eða ein flaska af víni. Undan-
tekningu mátti þó gera ef sjúklingur bjó langt frá 
lækni eða var að fara í langferð. Að mati Björns höfðu 
margir læknar gert slíkar undantekningar að reglu 
og fjórfölduðu jafnvel lágmarksskammtinn.308 Björn 
tók síðan dæmi um hvernig læknar beittu þessum 
aðferðum til að „koma áfenginu út í fólkið“:

Þeir læknar, sem tíðka yfirskammta, reyna að 
rjettlæta þá með ýmsum ummælum; þeir segja 

Morgunblaðið og Verka-
maðurinn greina frá úkomu 
Skýrslu um áfengisútlát árið 

1928. Fyrrnefnda blaðið 
taldi hana „einkennilega“. 

Greinarnar birtust 25.janúar 
og 11.febrúar.
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t.d. „sjúklingurinn býr langt frá lækni“. Og 
reynist þetta stundum algerlega ósatt, og þá 
beint lygi frá lækninum, þegar sjúklingurinn á 
heima undir handarjaðri annars læknis. … Þá 
segir ávísandinn oft um „sjúklinginn“: „er að 
fara í langferð“, eða: „er langferðamaður“. Tví-
mælis orkar, hvort þessi ummæli eru ætíð sönn, 
enda ekki erfiðara að segja ósatt um það en í 
fyrra dæminu. Annars kemur mjer það ókunn-
uglega fyrir, að menn þurfi að hafa pela upp á 
vasann, þótt þeir fari í nokkurra daga ferð. Ber 
það vott um kveifarskap og karlmenskuskort 
… Læknar ávísa oft öðrum en mönnum. Þeir 
ávísa áfengi til hafskipa, innlendra og erlendra, 
til mótorskútna og mótorbáta. Ekki verður sjeð 
af lyfseðlinum, hvort skipið á að teljast sjúk-
lingur … Annars virðist hið ávísaða áfengi til 
mótorskútnanna sumra endast illa, og man jeg 
sjerstaklega eftir, að Álftin frá Akranesi þarf oft 
að fá sjer lyfseðlil …309

Björn tók síðan fyrir einstaka lækna, rifjaði upp 
sögu þeirra, og gerði grein fyrir afköstum þeirra við 
„áfengisútlát“. Einn þeirra var Jón Jónsson. Hans 
kvaðst Björn minnast sem mikils áhugamanns 
„um bindindi og reglumál“ sem hefði gengist fyrir 
því um aldamótin 1900 í sinni sveit að kaupmenn 
hættu að selja áfengi í verslunum sínum. En fram-
ganga Jóns hefði breyst og árið 1922 hefði hann 
gefið út lyfseðla fyrir 1244 lítrum af vínanda og 122 
konjaksflöskum. Svipaða útreið fengu ýmsir kollegar 
Jóns; annan nafngreindan lækni ávarpar hann sem 
gamlan skólabróður sinn, þá „saklausan og góðan 
pilt“. En nú þegar þeir séu báðir orðnir gamlir sé 
tími til kominn að líta yfir farinn veg: „Vill ekki 
Guðmundur Guðmundsson nú er hann stendur með 
mjer á grafarbakkanum, hugsa um það, hvort hann 
kunni ekki með sínum tíðu áfengisávísunum að 
hafa kveykt hjá einhverjum áfengisfýsn, og gert þá 
þannig að ofdrykkjumönnum, að siðferðisþrotum, 
að reglulegum ræflum og auðnuleysingjum“. Birni 
virtist vera sérstaklega uppsigað við þá lækna sem 

höfðu stutt eða starfað með Góðtemplara reglunni og 
jafnvel verið þar í forystu.310

Jafnvel landlæknir, sem þó var í hópi einörðustu 
bannmanna, fékk sína gusu. Björn ásakaði hann um 
að hafa verið alltof eftirlátur við lækna að láta þá fá 
áfengislyfseðla og gert þeim þannig kleift að halda 
uppteknum hætti.311

Björn fann einnig dýralækna undir smásjá sinni 
og nefndi ýmis dæmi um misnotkun þeirra á áfengis-
lyfseðlum. Um nafngreindan dýralækni sagði hann 
meðal annars að hann hefði ávísað

fyrra missirið 1928 195 sinnum og seinna 
missirið 29 sinnum, handa kúm, hestum og 
hundum. Skamtarnir voru jafnaðarlega 300 
gr. spir. conc. Einu sinni er heilli konjaks-
flösku ávísað nafngreindum manni handa kú, í 
annað skifti hálfri konjaksflösku handa hundi. 
Á mörgum ávísanaseðlanna stendur: Útvortis. 

Smygl var algengt á bann-
árunum en gat þó farið 
 úrskeiðis eins og hér er lýst 
í Morgunblaðinu 9.11.1926.
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Í apótekinu í Vestmanna-
eyjum snemma á 20. öld.

Og hefði þá mengaður spiritus átt að geta gert 
skepnunni sama gagn sem ómengaður. Sjá má 
að þessi dýralæknir hefur ávísað sama manni 
áfengi handa hesti hans, ekki einungis einu 
sinni, heldur stundum tvisvar, þrisvar og jafn-
vel 7 sinnum.312

Árið 1928 var reglugerðarákvæðum breytt þannig 
að leyfilegur áfengisskammtur dýralækna var minnk-
aður stórlega og þar með sett undir þennan leka.

En læknar voru ekki þeir einu sem fengu á bauk-
inn í skýrslum Björns. Sumir lögreglustjórar báru 
jafnvel enn þyngri ábyrgð að mati hans, að minnsta 
kosti að því er varðaði iðnaðaráfengi. Hann sakaði 
suma þeirra um að hafa látið einstaklinga fá áfengis-
bækur án þess að þeir ættu nokkurn rétt á því. Einnig 
hefðu þeir látið undir höfuð leggjast að láta endur-
nýja áfengisbækur tvisvar á ári, sem þeim hefði borið 
að gera, og margir hefðu vanrækt að senda stjórn-

„heiðurssæti í kapphlaupinu“

Framsetning Björns Þorlákssonar í Skýrslum 
um áfengisútlát er fjarri því að vera í þurrum 
skýrslustíl. Hann á það til að vera afar persónu-
legur, meinhæðinn, valdsmannslegur, barna-
legur og prédikandi. Einhver einkennilegasta 
umfjöllun hans er um Þorvald Pálsson lækni 
en hann var einn þeirra lækna sem hvað mest 
gáfu út af áfengislyfseðlum:

„Þá er Þorvaldur Pálsson … [Hann] hefur 
bæði árin 1926 og 27 hlotið heiðurssæti í 
kapphlaupinu, þótt ekki virðist hann vera 
hlaupalega vaxinn. … Nær því hver seðill er 
gefinn við meltingartruflun. Hann er sagður 
vera sjerfræðingur í meltingartruflunum. Á 
fætinum undir nafni „sjúklingsins“ stendur 
nær undantekningalaust: „Í langferð og um 
lengri tíma“. Sjálfum sjer ávísar Þorvaldur 
Pálsson mikið og oft. Og á þessum sjálfs-
ávísunarseðlum standa líka vanalega orðin: 
„Meltingartruflun“ og „Í langferð“ og „um 
lengri tíma“. Lítur því svo út sem hans eigin 
melting sje í ólagi, og gæti því margur haldið 
að hann væri ekki eins mikill sjerfræðingur 
og af er látið. En þrátt fyrir meltingarólagið 
virðist hann þó hafa altaf í hyggju, að fara í 
langferð. − Septembermánaðarskýrslu Lauga-
vegs lyfjabúðar fylgja 50 áfengisseðlar frá 
Þorvaldi Pálssyni. … Allir eru við meltingar-
truflun, auðvitað hans eigin. Og lyfið á að vera 
til langferðar og um lengri tíma. Þessir seðlar 
eru dagsettir oftast annan hvern dag, stundum 
dag eftir dag, stundum líður lengra í milli, 
allan september, svo að sjá má að „sjúklingur-
inn“ hefur ekki komist af stað í langferðina 
allan þennan tíma.“

Björn Þorláksson,  
Skýrsla um áfengisútlát II, 48.
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Koges eða brennslu-
spritt var mikið drukkið á 
bannárunum. Þegar birgðir 
af slíku komu í verslanir 
sást það gjarnan á götum 
úti eins og hér er rætt í 
Morgunblaðinu 20.10.1918.

völdum lögboðnar skýrslur. Niðurstaða Björns var sú 
að almennt hefðu lögreglustjórar sýnt skeytingarleysi 
um reglur um iðnaðaráfengi og að sumsstaðar hefði 
lögreglan jafnvel misbeitt valdi sínu.313

Lyfsalar fengu einnig sinn skammt. Sumir þeirra 
voru sakaðir um að hafa ekki sinnt skýrslugjöf eða 
fært skýrslur illa, og að óeðlilegt misræmi væri í 
skýrsluhaldinu. Ekki fengu þeir heldur hól fyrir að 
afgreiða áfengi eftir venjulegum lyfseðlum. Þá væru 
þess dæmi að afgreiddir hefðu verið lyfseðlar á áfengi 
án þess að aðgætt væri hvort útgefandinn væri læknir. 

af rannsókn Björns þorlákssonar

Rannsóknarmaður dómsmálaráðherra, Björn 
Þorláksson, lagði sig allan fram í athugunum 
sínum á „áfengisútlátum“ lækna og vildi kanna 
öll mál til hlítar. Er Björn var að kanna lyfseðla 
tiltekins læknis kvaðst hann hafa tekið eftir því 
að nafn eins sjúklingsins var þannig ritað að 
fornafn var með upphafsstaf en eftirnafn full-
ritað:

„Maðurinn var sagður eiga heima í Reykja-
vík, en ekki meira. Af hinum háu og tíðu 
skömtum sá jeg, að maður þessi hlaut að vera 
mikill vínnautnarmaður. Og þar sem upphafs-
stafurinn í mannsnafninu og föðurnafnið gat 
fallið saman við nafn eins sómamanns í Reykja-
vík, sem jeg þekti og áleit að væri mesti reglu-
maður, fór jeg að rannsaka þetta betur. Komst 
jeg þá að því, að Reykvíkingurinn átti alnafna 
í sveit skamt hjeðan; var sá maður alkunnur 
brennivínsberserkur og hafður af sveitungum 
sínum til að útvega þeim áfengi. Við þessar 
upplýsingar gladdist jeg vegna reglumannsins 
reykvíkska, sem jeg hafði haft ástæðu til að tor-
tryggja fyrir ósannindi ávísandans.“

Björn Þorláksson,  
Skýrsla um áfengisútlát I, 19−20.
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Stöku lyfjabúðir fengu þó góða einkunn, til dæmis 
Lyfjabúð Akureyrar en skýrslur hennar voru sagðar 
„langbest úr garði gerðar og í heild ágætar“.314

Átak stjórnvalda og Björns Þorlákssonar varð til 
þess að lögbundnar skýrslur frá læknum, lyfjabúðum 
og lögreglustjórum fóru að skila sér mun betur en 
áður.315 Það varð líka til þess að áfengissala lyfjabúð-
anna minnkaði mikið eftir að farið var að skammta 
áfengi til þeirra árið 1923. Árið 1922 fengu lyfjabúðir 
og læknar samtals rúmlega 33 þúsund kíló af hreinum 
vínanda og konjaki. Árið 1925 var sambærileg tala 26 
þúsund kíló, 1928 var magnið hátt í 17 þúsund kíló og 
1931 var það komið niður í tæp sex þúsund kíló. Það 
magn breyttist lítið næstu árin.316 Þess má einnig geta 
að á árabilinu 1926−1931 fækkaði útgefnum áfengis-
lyfseðlum úr tæplega 13 þúsund í tæplega 2500.317

Árið 1930 leit Guðmundur Björnsson landlæknir 
yfir farinn veg. Hann benti á að fyrstu bannárin hefði 
áfengissala lækna og lyfsala stöðugt færst í vöxt. Því 
hefði hann komist að þeirri niðurstöðu að eina leiðin 
til þess að „hnekkja vanbrúkun“ væri sú að skammta 
áfengið, enda var það inntakið í öllum þeim reglu-
gerðarbreytingum sem voru gerðar á þriðja áratugn-
um.318 Björn Þorláksson tók undir með Guðmundi 
í síðustu skýrslu sinni árið 1932 að það áfengi sem 
læknar gætu nú úthlutað væri orðið svo lítið að það 
gerði varla mikið tjón, „nema þá helzt það, að við-
halda áfengisfýsn einstöku gamalla ofdrykkjumanna“. 
Með þeirri skýrslu hafði Björn lokið eftirliti sínu 
„með útlátum áfengis til lækna og lyfjabúða“.319 Björn 
og Guðmundur gátu verið ánægðir með árangurinn 
á því sviði sem þeir beittu sér. En annað mál er hvort 
viðleitni þeirra dró úr áfengisneyslu yfirleitt.

Smygl, brugg, „ódrykkir“ og 
leynivínsala
Eftir að bannlögin tóku gildi að fullu varð fljótlega ljóst 
að ýmsir höfðu eftir sem áður tök á að útvega sér áfengi. 
Ef marka má blaðið Dagsbrún um mitt ár 1916 mátti 
daglega sjá ölvaða menn á götunum og lögreglan hafði 
að sögn blaðsins „oft langar sögur að segja af skóla-

mönnum og öðrum vínsnápum, sem yltu fyrir hunda 
og manna fótum hér á götunum“.320 Ýmsar leiðir voru 
færar til þess að útvega sér áfengi: að búa það til sjálfur 
eða kaupa af bruggara; að smygla eða kaupa af smygl-
ara, að fá áfengi fyrir tilstuðlan læknis eða hómópata 
eða svokallað iðnaðaráfengi, og loks að leggja sér til 
munns ýmsa vökva sem innihéldu áfengi en voru ekki 
ætlaðir til drykkjar. Spánarvín voru vitaskuld drukkin 
eftir að heimilað var að selja þau en þau munu hafa 
notið takmarkaðrar hylli, eins og fjallað verður nánar 
um síðar. Að sumra áliti voru Spánarvínin „fyrir kven-
fólkið og handa höfðingjunum í veislurnar“. Auk þess 
væru þau „dýr og ljeleg“,321 „leiðinlegt bragð af þeim 
og aldrei góð í kaffi eins og gott brennivín er best til … 
[þau] voru flest ekki nema gutl“.322

Af „ódrykkjum“ kom ýmislegt til greina. Suðuspritt 
eða „koges“ var „frjálst til afnota í bannlandinu, auk 
„spólu“ sem ekki er alveg ljóst hvers konar drykkur 
var, hárvatna, ilmvatna og ýmsra annara drykkja“.323 
Almennt var viðurkennt að suðuspritt væri haft til 
drykkjar. Þegar á árinu 1914 jókst sala á því um þriðj-
ung og mun það hafa verið ein helsta röksemd fyrir 
því að tollar voru lagðir á vöruna árið 1919. Svo mikið 

Hæðst að áfengisbanninu í 
blaðinu Mána 13.1.1917.
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kvað að sölu og neyslu á brennsluspritti á Siglufirði 
að þegar nýr lögreglustjóri tók þar við embætti árið 
1919 lét hann verða eitt af sínum fyrstu verkum að 
fá kaupmenn bæjarins til að undirrita drengskapar-
yfirlýsingu um að selja ekki brennsluspritt nema eftir 
skömmtunarseðlum, útgefnum af bæjarstjórn, sam-
kvæmt reglum sem hún setti um söluna. Meðan þetta 
fyrirkomulag var í undirbúningi var spritt auglýst á 
götunum með krónuafslætti á hverjum potti. Versl-
unin Bergen hvatti bæjarbúa í auglýsingu í Fram til 
að birgja sig upp áður en skömmtunin tæki gildi.324

 Sala á cellak-spíritus, sem var líka kallaður pólitúr 
en var fægilögur með spíritus í, jókst einnig mikið. 
Auðvelt var að hreinsa þennan vökva sæmilega og 
gera hann þannig nokkurn veginn drykkjarhæfan. 
Glycerín-spíritus, oft kallaður glussi, m.a. notaður 
til handþvotta, var einnig mikið drukkinn en þótti 
bragðvondur. Úr því var stundum bætt með því að 
setja verk- og vindeyðandi dropa saman við.325 Vin-
sældir þessara drykkja héldust þrátt fyrir tilkomu 
Spánarvína. Um og upp úr 1930 var kunnur drykkur 
á veitingastöðum í Reykjavík sem nefndur var dúnd-
ur. Var hann þannig tilkominn að „koges“ var hellt út 
í óáfengt öl sem var selt á þessum stöðum. – Löngu 
síðar, á níunda áratugnum meðan enn var bannað að 
selja sterkt öl hérlendis, fundu veitingamenn upp á 
því að blanda sterku áfengi í óáfengt öl og gekk það 
undir heitinu bjórlíki, og þótti göróttur drykkur. – 
Sögur gengu raunar af því að á sumum stöðum þar 
sem veitt var hvítöl hafi það verið sterkara en það átti 
að vera, enda var styrkleikinn sjaldan mældur.326 Bök-
unardropar urðu einnig vinsælir. Vandamál af þessu 
tagi voru alþekkt í bannlöndum, til dæmis í Noregi á 
árum fyrri heimstyrjaldarinnar.327

Þegar „fyrri áfangi“ banns tók gildi 1912 var mikið 
til af áfengi í landinu, en sem fyrr segir tók sölubann 
ekki gildi fyrr en þremur árum síðar. Þegar á þessum 
árum var rætt um að áfengi væri smyglað til landsins 
og erfitt fyrir fámenna löggæslu að átta sig á hvort 
áfengi í umferð væri innflutt á löglegan hátt eða ekki. 
Því var haldið fram að smyglið væri stórfellt: „Kvartil, 
kútar og flöskur eru fluttar í land á hverri vík og vog, 
hvar sem mönnum ræður svo við að horfa“, og lög-
reglan stendur ráðalaus hjá, sagði Sigurður Stefáns-
son, alþingismaður árið 1915.328 Sumarið 1917 skýrði 
Morgunblaðið frá því að farið væri að halda vakt á 
Batterísgarðinum í Reykjavík á hverri nóttu til að 
koma í veg fyrir smygl og stundum væri lögreglan 
úti á Engeyjarsundi í sama tilgangi.329 Viskí-flöskur 
voru algeng sjón í kaupstöðum á Austfjörðum um 
1920 og ekki voru þær komnar úr lyfjabúðinni, eins 
og héraðslæknir á Fljótsdalshéraði benti á, enda 
viskí ekki á lyfjaskrá, aðeins koníak! „Áfengisbrúkun 

„Hoffmannsdropa“ 
í Tímanum 10.12.1921.
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virðist vera svipuð og var fyrir bannlögin, einkum 
þegar skip eru hjer á ferð“ sagði Bíldudalslæknir árið 
1919.330 Þegar smyglarar náðust var magnið sem gert 
var upptækt stundum ótrúlega mikið, til dæmis var 
norska skipið Vorblómið tekið við Vestmannaeyjar 
árið 1925 og hafði að sögn Alþýðublaðsins 15 þúsund 
lítra af áfengi um borð!331 Segir það nokkuð til um 
væntingar smyglaranna um góðar viðtökur lands-
manna við farminum. Í könnun sem gerð var árið 
1925 um stöðu áfengismála víða um land kom fram 
að flestir sem leitað var til töldu að mest væri drukkið 
af „læknabrennivíni“ (25 af 101) og smygluðu áfengi 
(25 af 101) en í þriðja sæti voru Spánarvín.332 Kemur 
þetta heim við lýsingar héraðslækna frá þessum tíma 
sem töldu mestan hluta áfengis koma „úr skipum“ 
sem eru „venjulega byrg af áfengi en lögreglueftirlit 
er ekkert.“333 Aðrir töldu ekki ofsagt að í þeirra plássi 
„væri 1−2 daga fyllirí eftir hverja skipkomu“.334 Hert 
var á eftirlitinu með ráðstöfunum dómsmálaráðherra 
árið 1927 og næstu ár á eftir; meðal annars var tekin 

upp sú regla að innsigla allt áfengi í skipum í fyrstu 
höfn er þau komu á og tollskoðun var efld.335

Fátt bendir til að bruggað hafi verið hér á landi 
svo nokkru næmi áður en bann tók gildi. Frá 1901 
var allur tilbúningur áfengis bannaður í landinu 
og hafi slík starfsemi verið stunduð, fór hún leynt.
Upplýsingar eru því af skornum skammti. Fyrstu ár 
bannsins fer litlum sögum af bruggun, enda virðist 
hafa verið fremur auðvelt að nálgast áfengi með 

öðrum hætti á þeim tíma. En eftir 1920 fækkaði 
möguleikunum þegar eftirlit með áfengissölu lækna 
og lyfjabúða var hert, en mest ásókn var í sterkt 
áfengi. Því má ef til vill segja að aukið aðhald með 
lyfjabúðum og læknum hafi leitt til þess að bruggun 
stórjókst, „það sorglega mein, sem sífelt breiðist út 
um sveitir landsins og engum datt í hug, hvorki mér 
né öðrum, að koma myndi á daginn, sem afleiðing 
af banninu“, sagði Guðmundur Björnsson landlækn-
ir.336 Héraðslæknirinn í Miðfjarðarhéraði greindi 
frá því árið 1927 að hann hefði haft þá reglu að láta 
ákveðna menn hafa lítinn skammt af áfengi. En þegar 
hann hætti því, hver varð þá útkoman? Menn fóru 
að kaupa áfengi hjá leynivínsölum, „2 bændur hjer, 
báðir nokkuð vínhneigðir, [eru] orðnir vínbrugg-
arar. Auk þess getur hver og einn fengið nægju sína 
í strandferðaskipum og fiskiskipum sem iðul. koma 
inn.“ Og afleiðingarnar létu ekki á sér standa, þær 
birtust í aukinni nýrnabólgu, einkum hjá þeim sem 
neyttu bruggs.337

Bann, áfengi og kaffi.
héraðslæknirinn í fljótsdalshéraði 
lýsir aðstæðum árið 1921.

„Ódæmi öll eru drukkin af kaffi í þessu héraði. 
Áfengi í óhófi notað skemmir vitið, í hófi gleð-
ur það mannsins hjarta, en kaffið held ég, bæði 
í hófi og óhófi, eigi sinn mikla þátt í því, að 
gera fólkið tannlaust strax á barnsaldri, og auki 
á þann hátt meltingarkvilla. Líklega er þetta þó 
eitthvað skárra höfuðsins vegna, þó menn geti 
fengið „timburmenn“ af hvorttveggja. Annars 
skal hér ekkert dæmt um bannlögin; en hvorki 
hefi ég séð þau á skipunum, sem ég hefi ferðast 
með stundum á sumrin undanfarandi, né held-
ur í Fjörðunum sumsstaðar, þó líklega séu þau 
enn í gildi á þessum stöðum.“

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis, 
héraðslæknirinn í Fljótsdalshéraði 1921.

Verkalýðsfélagið Baldur 
og bæjarstjórnin á Ísafirði 

beittu sér af hörku gegn 
áfengissölu í bænum á 

fjórða áratugnum eins og 
sjá má af þessari grein í 

Alþýðublaðinu 21.8.1930.
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Greinilegt er af skýrslu um áfengislagabrot í 
Reykjavík á árunum 1920–1937 að bruggalda gekk 
yfir bæinn 1931–1934. Fram til 1930 hafði lítið farið 
fyrir bruggurum, að minnsta kosti komust þeir sjald-
an í kast við lögin. Á hinn bóginn voru 30–40 brugg-
arar teknir árlega 1932–1934 í Reykjavík og trúlega 
hefur það aðeins verið toppurinn á ísjakanum. Brugg 
virðist einnig hafa verið almennt víða um land, ekki 
síst til sveita. „Heimabrugg er útbreitt“ sagði héraðs-
læknirinn í Öxarfjarðarhéraði árið 1934 og taldi litlar 
líkur á því að „40% sprittblanda á 7 kr. flaskan útrými 
því“; þá var læknirinn að vísa til fyrirhugaðs afnáms 
bannsins og sölu á sterku áfengi.338 Bruggið var víða 
orðið sem sjálfsagt mál eins og Einar Bragi hefur lýst 
á Eskifirði á fjórða áratugnum.

Þegar haldin voru böll í verkalýðshúsinu 
geymdu ýmsir landaflösku á syllu í klefanum 
inn af forstofunni. Þar var einnig geymd 
hráolíuflaska hússins, og þarf ekki að lýsa 

hver háski stafaði af því, þegar menn voru að 
bæta á sig í myrkri. Ég þekki einn sem varð 
fyrir svo átakanlegri lífsreynslu á æskudögum 
þarna í skúkkelsinu, að hann mátti ekki miði 
halda upp frá því, fyrr en hann var kominn á 
þrítugsaldur.339

Fregnir af lögbrotum vegna ólöglegrar fram-
leiðslu á áfengi urðu æ algengari og æsilegri eftir 
því sem leið á fjórða áratuginn. Sagt var frá fram-
leiðslu á meira magni en áður hafði þekkst og við 
aðstæður sem þóttu með ólíkindum. Árið 1933 
sagði Morgunblaðið til dæmis frá bruggverksmiðju í 
Grindavíkurhrauni; hefði hún verið þar í stórri gjá, 
fjögurra mannahæða djúpri.340 Enn ævintýralegri var 
þó fundur Björns Blöndals við Kaldadalsveg norðan 
Þingvalla en þar fannst hóll sem gufu lagði upp úr. 
Löggæslumenn komust fljótt að því að hér var ekki 
„um neinn venjulegan jarðhita að ræða heldur var 
hóllinn útgrafinn og þar inni stórfelld framleiðsla 

Bruggað og eimað

Heimildarmaður Þjóðháttasafns Þjóðminja-
safns, fæddur skömmu fyrir aldamótin 1900, 
lýsti aðferðum við bruggun og eimingu á þessa 
leið:

„Það var notað venjulegt ölger og sykur og 
vatn við landagerðina. Það þurfti eitthvert mjöl 
eða eitthvað sem gaf lyftingu. Það var ekki nóg 
að nota bara sykur og ger. Því var notað rúg-
mjöl eða bankabyggsmjöl. Svo voru líka notaðar 
kartöflur, þá í staðinn fyrir mjölið. … Rabbabari 
var góður til víngerðar, hann gaf gott bragð og er 
hann eiginlega sjálfgerður vínandi. Ég efast ekki 
um að það hefði mátt búa til sterkt vín af honum 
en ég komst ekki í kynni við það, ég þekkti ekki 
nema léttvín af rabbabara. Bruggunin tókst 
misvel hjá mönnum og kenndu menn misjöfnu 

geri um. Góður landi er bæði hollur og góður 
drykkur …

Aðferð við að sjóða: Setja mjöðinn í 10–15 
potta stútmyndaðan brúsa. Í hann þarf að setja 
góðan korktappa og þétta vel í kringum tapp-
ann með rúgdeigi – korktappinn verður aldrei 
nógu þéttur. Síðan er tekin eir- eða glerpípa og 
er öðrum endanum stungið ofan í brúsann. Það 
þarf að hringa pípuna upp og leiða um kalt vatn. 
Hinum endanum er stungið í flösku og þangað 
kemur spírinn. 15 pottar af bruggi gefa góða 
flösku af víni. Bestur er spírinn fyrst en síðan 
þegar fer að líða á suðuna, bæði versnar hann og 
verður daufari.“

ÞÞ A: 7938. kk 1897.
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á áfengi. Bruggararnir voru allir kornungir, um og 
innan við tvítugt.341 Dæmi voru um bruggverk-
smiðjur þar sem bruggaðir voru 1000 lítrar í einu 
og heilar fjölskyldur stóðu að framleiðslunni; þess 
má geta að um þetta leyti mun algengt verð á landa 
hafa verið um sjö til átta krónur fyrir flöskuna, eða 
svipað og á brennivíni eftir að sala þess hófst árið 
1935, svo til nokkurs var að vinna.342 Lögreglan á 
Akureyri gerði átak til að hafa upp á bruggurum síðla 
árs 1934. Við húsleitir sem voru gerðar af því tilefni 
kvöld eitt í október fannst heimabruggað áfengi eða 
áfengi í gerjun í níu húsum en bruggunaráhöld í átta 
húsum.343

Búnaður bruggaranna var vitaskuld misvandaður 
og framleiðslan eftir því. Árið 1933 fundust brugg-
tæki í húsi við Frakkastíg í Reykjavík. Búnaði og 
aðstæðum var þannig lýst:

Í porti á bak við húsið er langt og lágt hús. Er 
það hólfað í tvent með múrvegg og steingólf í 
báðum helmingum. Öðrum megin er smíða-
hús, hinum megin þvottahús. Í þvottahúsinu 

var gríðarmikið þvottaker úr trje, og var það 
fest í vegg með skrúfuðum járnboltum. Lög-
reglan losaði kerið og kom þá í ljós undir því 
stór gryfja og niðri í henni voru einhver þau 
fullkomnustu bruggunartæki, sem hjer hafa 
sjest. Á einum vegg gryfjunnar stóðu nokkrir 
korktappar í múrnum. Voru þeir dregnir út og 
kom þá í ljós að rör var á bak við hvern þeirra. 
Lágu rör þessi í tunnur, sem eru innmúraðar 
undir gólfinu. Eru þær 7 alls, 160−180 lítra 
að stærð, og allar fullar af áfengislög í gerjun. 
Í gryfjunni fannst líka handdæla með langri 
gúmmíslöngu. Hafði bruggarinn stungið 
slöngunni í gegn um pípurnar og niður í tunn-
urnar og síðan dælt leginum úr þeim.344

Ástar-Brandur ögrar 
sam félaginu og hvetur til 

heimaframleiðslu á áfengi.

heimur versnandi fer, héraðslæknir-
inn á akranesi hefur orðið árið1931

„Áfengisnautn hefir heldur aukist, en hitt. 
Enginn skortur er hjer á „landa“ og bruggarar 
víðar en maður gjörir sjer í hugarlund. Verður 
illt að fást við þá. Þó upp komist um einn eða 
tvo eru óðara aðrir komnir í staðinn. Mönnum 
þykir núorðið „landinn“ miklu betri en spánar-
vínin, þó þau sjeu nokkuð keypt. Kaffidrykkjan 
minkar ekkert. Tóbaksnautn mikil, hver strákur 
með vindling í munninum. Munntóbaksnotkun 
er mun minni en var, en í þess stað kemur nef-
tóbakið.“

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis, 
héraðslæknirinn á Akranesi 1931.
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Sumir bruggaranna urðu landsfrægir, til dæmis 
Höskuldur Eyjólfsson sem varð rómaður um allt land, 
jafnvel þjóðhetja, og voru margar sögur sagðar af við-
skiptum hans og lögreglunnar, einkum við Björn 
Blöndal Jónsson. Þar komu bæði byssa og næturgagn 
við sögu.345 Afnám bannsins virðist hafa dregið mjög 
úr bruggun.346 Í Heilbrigðisskýrslum árið 1938 kveður 
héraðslæknir einn heimabrugg ekki heyrast lengur 
nefnt. Annar kollegi hans tók í sama streng: „brugg 
þekkist nú hér ekki lengur“.347

Leynivínsala var enn eitt vandamál sem angraði 
yfirvöld. Sumsstaðar var taska leynivínsalans kölluð 
„Búbót“.348 Slíkir pótintátar gátu vitaskuld verslað 
með smygl og brugg en þeir seldu ekki síður „lög-
legt“ áfengi eftir að áfengissala til almennings hófst 
að nýju 1922. Salan fór þá fram á þeim tímum sem 
áfengisverslanir voru lokaðar, enda var lítið um vín-
veitingastaði og nokkuð um að útsölustöðum áfengis 
væri lokað við ýmis tækifæri, til dæmis nærri ver-
tíðarlokum, að minnsta kosti á fjórða áratugnum. 
Stundum áttu uppljóstrarar Reglunnar þátt í að koma 
upp um lögbrjótana.349

Svo virðist sem sumir vínsalar – sprúttsalar þessa 
tíma voru yfirleitt kallaðir „ömmur“ – hafi getað 
stundað iðju sína árum saman án þess að amast væri 
við þeim, þótt öllum væri kunnugt um starfemina, 
ekki síst útsölumönnum áfengisverslunarinnar. En 
reglum samkvæmt bar að skrá öll áfengiskaup í vín-
sölubækur áfengisútsalanna. Taka má sem dæmi að 

höskuldur tekinn

„Í gærkveldi fékk lögreglan fregn um það, að 
hinn frægi brennivínsbruggari Höskuldur 
austan úr Flóa væri kominn hingað til bæjarins 
og var ástæða til að álíta, að hann væri að selja 
„afurðir“ sínar hér í borginni. − Fór Erlingur 
Pálsson því og tveir lögregluþjónar þangað, 
sem Höskuldur bjó, í herbergi nr. 17 í Hótel 
Heklu, og var hann þá heima. Þá var kl. 9,40. 
Tilkynnti yfirlögregluþjónninn Höskuldi, að 
húsrannsókn ætti að fara fram hjá honum, og 
spurði hvort hann hefði nokkuð áfengi með-
ferðis. Kvaðst Höskuldur eiga eina heilflösku 
í þvottaskáp, sem var í herberginu. Lögreglan 
leitaði því næst. Fann hún umtalaða flösku, og 
var hún full af áfengi, enn fremur fann lögregl-
an tvær heilflöskur fullar í skáp úti undir súð. 
Við yfirheyrslu kvaðst Höskuldur ekkert vita 
um flöskurnar tvær sem voru í súðarskápnum, 
en flöskuna í þvottaskápnum kvaðst hann hafa 
fengið með þeim hætti, að hann hitti mann upp 
á Klapparstíg. Kvaðst hann heita Jón. Spurði 
Höskuldur Jón þann hvort hann „ætti nokkuð“, 
og kvaðst Jóninn eiga heilflösku, sem gott væri 
á, og keypti Höskuldur hana fyrir rúmar 8 
krónur.“

Eftir þetta varð alsiða að menn sem voru 
teknir með áfengi kvæðust hafa fengið það hjá 
Jóni á Klapparstíg.

„Margföld vínsmyglunarmál“. 
Alþýðublaðið 28. nóvember 1931, 2.

Mikið kvað að bruggun á 
bannárunum eins og hér 
er greint frá í grein í Nýja 
Dagblaðinu 21.11.1933.
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árið 1937 höfðu einum manni verið seldar yfir 2000 
flöskur mánuðina júní til ágúst; þetta kom í ljós þegar 
bækur áfengisútsölunnar í Reykjavík voru kannaðar 
í tengslum við ákæru á hendur manninum sökum 
ólöglegrar áfengissölu. Fyrir kom jafnvel að maður-
inn fengi sendar heim til sín yfir 100 flöskur á dag. 
Iðulega var leynivínsalan tengd bifreiðastöðvum og 
um miðjan fjórða áratuginn voru eitt sinn 20 bíl-
stjórar í Reykjavík settir í gæsluvarðhald sökum ólög-
legrar sölu á áfengi. Raunar tengdust þær fangelsanir 
umdeildum símahlerunum á þessum tíma.350

Reynt var að byrgja þennan brunn með ýmsum 
ráðum, einkum auknu eftirliti og hertum reglum. En 
ekki voru allir á eitt sáttir um ágæti þess að herða 

reglur og virðist forstjóri Áfengisverslunarinnar hafa 
verið í þeim hópi. Hann kom með tillögu sem gekk í 
þveröfuga átt: Lang-áhrifamesta aðgerðin í viðureign-
inni við leynivínsölu væri sú, að nema úr gildi sér-
ákvæði um lokun útsalna og halda áfengisbúðunum á 
hverjum stað opnum jafnlengi og öðrum verzlunum. 
Og enn róttækari aðgerð í þessu efni væri það að 
hafa útsölu á áfengi á auglýstum stað allt fram á nótt, 
a.m.k. í Reykjavík, en selja þá áfengið með hækkuðu 
verði.351

Tillagan var róttæk og hlaut ekki undirtektir hjá 
yfirvöldum.

um Menningarsjóð

Lög um Menningarsjóð voru samþykkt á 
Alþingi árið 1928. Flutningsmaður var Jónas 
Jónsson dóms- og kirkjumálaráðherra. Er hann 
mælti fyrir frumvarpinu gerði hann grein fyrir 
að tekjustofnar sjóðsins ættu að vera áfengis-
sektir og áfengi sem gert hefði verið upptækt 
en hlutverk sjóðsins væri að styrkja vísindi og 
listir. Einkum þyrfti að styðja fræði og listir af 
þrennum toga: „Skal einum þriðjungnum varið 
til þess að gefa út góðar alþýðlegar fræðibækur, 
og úrvals skáldrit, frumsamin eða þýdd. Annar 
þriðjungurinn gengur til að kosta vísindalegar 
rannsóknir á náttúru landsins og til útgáfu vís-
indalegra ritgerða um íslenska náttúrufræði. 
Einum þriðjunginum skal varið til að kaupa 
listaverk fyrir landið, til verðlauna fyrir og útgáfu 
á uppdráttum af byggingum, húsbúnaði og fyrir-
myndum fyrir heimilisiðnað í þjóðlegum stíl.“

Jónas ræddi síðan um hve fræðimenn og 
listamenn hefðu átt erfitt uppdráttar hér á landi, 
enda hefði ríkið „ekkert fje handbært til rann-
sókna á náttúru landsins“. Hann benti einnig á 

að „landið“ ætti marga efnilega listamenn en 
því miður væri þeim ókleift að lifa af list sinni 
en hann teldi mikilsvert að listamenn fengju 
stuðning frá samfélaginu. Hann hafði líka í 
huga Alþingishátíðina sem var framundan: „Og 
þegar talað eru um það, hvað sýna skuli þeim 
útlendingum, sem hjer koma 1930, hljóta listir 
landsmanna að vera eitt af því, sem mönnum 
kemur fyrst til hugar. Vitanlega megnum við 
ekki að gera gesti okkar agndofa með því, 
sem við getum sýnt þeim, en við getum þó 
sannfært þá um, að hjer býr þjóð, er telja má 
þroskavænlega á menningarbrautinni.“352 Eftir 
að bannið var afnumið 1935 lenti Menningar-
sjóður í vandræðum vegna þess að áfengissektir 
snarminnkuðu, bæði smygl og bruggun drógust 
saman. Af þeim sökum var lögum um Menn-
ingarsjóð breytt og honum tryggð ákveðin hlut-
deild í tekjum Áfengisverslunarinnar þannig að 
sjóðurinn hefði að lágmarki 50 þúsund krónur 
í tekjur á ári.353

Stjt. A 1928, 131.
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„Stjettavísur“ úr Speglinum 9.1.1937. Þar koma við sögu bæði bruggarar og þefarar en hinir 
síðarnefndu höfðu það hlutverk að uppræta ólöglega áfengisframleiðslu.



Leigubílar í miðbæ Reykjavíkur á fjórða áratugnum.  
Ólögleg áfengsisala var stundum tengd leigubílastöðvunum.



Yfirlit
Fljótlega eftir setningu bannlaganna var farið fram 
á undaþágur frá þeim, m.a. vegna erlendra sendi-
manna. Samþykkt var að veita slíkar undanþágur 
árið 1913, ekki síst vegna eindreginna óska Frakka. 
Afdrifaríkari var þó sú breyting þegar m.a. rauðvín, 
sérrí, portvín og koníak voru sett á lyfjaskrá 1915. 
Áfengi var því áfram flutt inn til landsins sem lyf og 
sem efni til iðnaðar eða annarar atvinnustarfsemi. 
Innflytendur sáu um að panta það sem þá vanhagaði 
um en allt varð að fara um hendur umsjónarmanns 
áfengiskaupa. Samhliða voru settar reglur um hverjir 
mættu kaupa áfengi og komið á skráningu vegna 
áfengiskaupa, bæði til atvinnustarfsemi og lækninga. 
Sú skráning var þó lengi ómarkviss og reglur túlkaðar 

frjálslega svo að flestir sem vildu gátu náð í áfengi 
áfram, þó að úrvalið væri takmarkað. Margir læknar 
gáfu út lyfseðla fyrir áfengi, sumir í stórum stíl, og 
fyrstu árin eftir bann voru litlar hömlur settar á inn-
flutning áfengis til atvinnustarfsemi. Vænta má að 
stór hluti þess áfengis hafi verið drukkinn.

Er leið á þriðja áratuginn og fram eftir fjórða ára-
tugnum var þó sífellt verið að herða reglur um það 
hverjir mættu kaupa spíritus og takmarka heimildir 
lækna og lyfjaverslana. Samhliða var eftirlit aukið. 
Gerðar voru ítarlegar úttektir á þessum málum á 
vegum sérstaks embættis og niðurstöður birtar 
opinberlega. Þrátt fyrir aukið eftirlit jókst ólögleg 
starfsemi mjög í kjölfar bannsins. Smygl varð vaxandi 
vandamál og víða var bruggað. Þá varð sprúttsala 
einnig algeng.
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5.  Stofnun ávr og Spánarvínin.  
− Einkasala á tóbaki

Stofnun ávr
Sem fyrr getur þótti fyrirkomulag innflutnings á því 
áfengi sem heimilt var að flytja inn til landsins eftir 
að bannið tók gildi ekki gefast sérlega vel. Lyfjaversl-
anir, héraðslæknar og aðrir sem þurftu að fá áfengi 
pöntuðu það fyrir milligöngu umsjónarmanns áfengis-
kaupa en upp úr 1920 fóru stjórnvöld að huga að því 
að breyta þessu þannig að innflytjandinn yrði hér 
eftir „ríkisstjórnin“ eða fyrirtæki á vegum ríkisins 
en ekki lyfsalar og læknar. Jafnframt átti að koma á 
betra og markvissara eftirliti með sölu áfengis. Fram 
að þessu, þ.e. til 1921, hefðu allir fengið það „sem þeir 
hafa óskað, nema ef til vill síðastliðið sumar“, eins og 
Sigurður Hjörleifsson Kvaran alþingismaður komst 
að orði.354

Það vafðist dálítið fyrir mönnum hvernig ætti 
að standa að fyrirtæki sem flytti áfengi inn í bann-
landið; vafinn snerist þó ekki um eignarhald. Eftir 
góða reynslu af Landsversluninni í fyrri heimstyrjöld-
inni voru menn ófeimnir við að ríkið stofnaði og ræki 
fyrirtæki. Álitamálið var fremur hvort sameina ætti 
áfengisverslun einkasölu á fleiri vörum. Fyrsta tillagan 
hljóðaði raunar upp á að stofna fyrirtæki um einkasölu 
á lyfjum og samdi landlæknir frumvarp þess efnis.355 
Samkvæmt því átti lyfjaeinkasalan einnig að sjá um 
sölu á áfengi, enda ekki litið á áfengi sem neysluvöru 
heldur lyf, hráefni í lyfjagerð eða til notkunar í atvinnu-
starfsemi. Helstu rökin fyrir því að stofna lyfjaeinka-
sölu voru að með því mætti tryggja að ævinlega yrði 
á boðstólunum nóg af góðum lyfjum fyrir landsmenn. 
En þessi tillaga náði þó ekki fram að ganga.

Um svipað leyti var einnig rætt um að stofna 
einkasölu á tóbaki og jafnvel að stofna mætti eitt fyrir-
tæki sem sæi bæði um einkasölu tóbaks og áfengis. 
Rökin fyrir tóbakseinkasölu voru einkum tekjuþörf 
ríkissjóðs. Í áliti nefndar sem fjallaði um frumvarp til 
laga um einkasölu á áfengi og tóbaki sagði m.a. að 
tekjur „af slíkri munaðarvöru [tóbaki] virðast auð-
fengnari, vissari og jafnvel sanngjarnari en margar 
aðrar tekjugreinar ríkissjóðs, og fordæmi ýmsra ann-
ara Evrópuþjóða um tóbakseinkasölu er hjer mjög 
hvetjandi“. Fram að þessu hefðu fáir „heildsalar og 
margir smásalar … notið þessa hagnaðar undanfarið 
í ríkum mæli … en þarna á ríkið að taka sinn bróður-

Firmamerki Áfengis-
verslunarinnar frá sjötta 

áratugnum.
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hluta, og getur það án þess að neytendum vörunnar 
verði það tilfinnanlegt.“356 Í nefndarálitinu kom fram 
að ekki væri viðeigandi að gera sér áfengi að féþúfu, 
enda væri Ísland bannland og áfengi fyrst og fremst 
ætlað til lækninga. Því færi illa á því að hafa umsýslu 
með tóbak og áfengi undir sama hatti.357 Niðurstaðan 
varð því sú að ákvæði um áfengi voru tekin út úr 
frumvarpinu og stofnuð Tóbakseinkasala ríkisins. 
Til álita kom að tóbakseinkasalan yrði deild í Lands-
versluninni sem komið hafði verið á fót á stríðsár-
unum til þess að flytja inn helstu landsnauðsynjar. 
Framsóknarmenn og jafnaðarmenn studdu til dæmis 
þá hugmynd.358 Af því varð þó ekki, að minnsta kosti 
ekki formlega.

Ekki voru allir á eitt sáttir um nauðsyn þess að 
stofna einkasölu á tóbaki. Magnús Jónsson alþingis-
maður benti m.a. á að engar sérstakar ástæður knýðu 
á um stofnun slíks fyrirtækis, hvorki væri um að ræða 
hringamyndun á þessu sviði hér á landi né knýjandi 
þörf á að birgja landið upp af nauðsynjavörum. Miklu 
nær væri að afla tekna með því að hækka tolla á tóbaki 
en að „hrinda af stað umsvifamiklu verslunarbákni“. 
Magnús taldi fyllstu ástæðu til að óttast að með 
stofnun fyrirtækisins væri verið að „íþyngja lands-
sjóði að óþörfu, með skrifstofukostnaði, mannahaldi 
og fleiru“.359 Aðrir bentu á að ríkiseinkasala væri lík-
leg til að bjóða verri vörur en kaupmenn, hætta væri 
á umtalsverðri rýrnun í stóru fyrirtæki og verulegum 
verðhækkunum þar sem ríkiseinkasala væri óþarfa 
milliliður. Stuðningsmenn einkasölu blésu þó á þessi 
rök.360

Sem fyrr greinir varð ekkert af því að áfengissala 
yrði innan vébanda lyfjaverslunar á vegum ríkisins. 
Því var flutt sérstakt frumvarp um einksölu á áfengi 
sem samþykkt var sem lög á Alþingi árið 1921 en 
þau tóku gildi 1. janúar 1922. Samkvæmt lögunum 
mátti enginn nema ríkisstjórnin flytja inn áfengi, þ.e. 
drykkjarhæfan vökva sem innihélt meira en 2,25% 
af vínanda, frá 1. janúar 1922. Undanskildir voru þó 
sendimenn erlendra ríkja sem höfðu fengið undaþágu 
til þess frá bannlögunum eins og fyrr getur. Áfengið 
mátti selja lyfsölum og læknum sem höfðu heimild til 

sölu á lyfjum og „öðrum þeim er bannlög heimila“. 
Áfengi til iðnaðar átti einnig að selja á vegum verslun-
arinnar. Áfengisverslunin var fyrst og fremst heildsala 
er hún tók til starfa, enda vart til að dreifa neinum 
almennum kaupendum er lögin voru samþykkt. Sam-
kvæmt lögunum átti ríkisstjórnin að skipa mann til 
að veita versluninni forstöðu og var tilskilið að hann 
hefði lyfsalapróf, enda var honum einnig ætlað að 
hafa eftirlit með lyfjabúðum í landinu.361

Áfengisverslun ríkisins var fyrsta einkasölufyrir-
tæki hér á landi sem ekki var stofnað vegna neyðar-
ráðstafana á stríðstímum en um svipað leyti hófst 
starfræksla tóbakseinkasölunnar. Síðar átti þessum 
fyrirtækjum eftir að fjölga eins og nánar verður reifað 
í öðru samhengi.362 Þess má geta að í Noregi var 
stofnuð einkasala á áfengi árið 1922 þannig að frænd-
þjóðirnar tvær voru býsna samtaka á þessu sviði.363

Spánarvínin
Stofnun Áfengisverslunar ríkisins hefur oft verið 
tengd við innflutning á Spánarvínunum svokölluðu, 
þ.e. að gerð var sú undanþága frá bannlögunum að 
heimila innflutning á vínum sem ekki hefðu meira en 
21% af vínanda að rúmmáli. Sú ályktun á þó ekki við 
rök að styðjast. Stofnun Áfengisverslunarinnar var 
einkum til þess hugsuð að koma betra skikki á inn-
flutning áfengis, vöru sem ekki var ætluð til neyslu 
nema sem lyf. Hins vegar hlaut Áfengisverslunin 
einnig að taka að sér sölu á Spánarvínunum eftir að 
innflutningur þeirra var heimilaður.

Aðdragandi þess að gerð var undanþága frá 
bannlögunum var sá að sumarið 1921 sagði ríkis-
stjórn Spánar upp öllum þágildandi verslunarsamn-
ingum við erlend ríki, þar á meðal við Ísland og 
Danmörku, og lét jafnframt í ljósi að „samningur-
inn yrði ekki endurnýjaður við Ísland, nema því að 
eins að aðflutningsbannlögin yrðu upphafin að því 
er snertir spönsk vín, sem ekki hefðu hærri áfengis-
styrkleik en 21%.“ Eins og áður var getið, kom það 
fram í aðdraganda þess að bannlögin voru sett, að 
hætta væri á að svona gæti farið. Íslenska ríkis-
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stjórnin, danska utanríkisráðuneytið, danski sendi-
herrann á Spáni og Gunnar Egilson, umboðsmaður 
ríkisstjórnarinnar á Spáni, reyndu að fá þessari 
ákvörðun Spánverja hnekkt. Þegar Gunnar Egilson 
kom til Madrid í júlíbyrjun 1921 var ástandið  þannig 
að „Spánverjar hótuðu hæsta tolli, nema því að eins 
að stjórnin legði fyrir Alþingi frv. um breytingu 
bannlaganna og Alþingi væri búið að samþykkja 
það frv. fyrir 20. sept. Lengri frest vildu þeir ekki 
gefa og hefði þá orðið að kalla saman aukaþing“.364 
Skiljanlega þótti Íslendingum þetta hart aðgöngu 
en þrátt fyrir tilraunir sendimanna fengust aðeins 
lítilsháttar tilslakanir. Einungis tókst að endurnýja 
viðskiptasamninginn til bráðbirgða, „með því skil-
yrði, að ráðuneytið skuldbindi sig til að leggja fyrir 
Alþingi frumvarp til laga um takmarkanir á aðflutn-
ingsbannslögunum“.365 Íslendingar féllust á að leggja 
fram á Alþingi frumvarp um breytingu á bannlög-
unum að því er varðaði vín sem hefði minna en 21% 
áfengisinnihald „með þeim skilyrðum að frestur 
fengist til næsta reglulegs Alþingis, að stjórninni 

væri heimilt að setja reglur um innflutninginn og 
að Spánverjar veittu bestu tollakjör á íslenskum salt-
fiski“. Reyndist sérstaklega erfitt að fá Spánverja til 
að fallast á síðastnefnda atriðið.

Með þessu móti fékkst frestur með bestu tolla-
kjörum til 15. mars 1922 að því tilskildu að íslenska 
ríkisstjórnin legði fram frumvarp um breytingu á 
bannlögunum.366 Litlu breytti að Sveinn Björns-
son sendiherra og Einar Kvaran rithöfundur voru 
einnig sendir til Spánar 1922 til að reyna að ná fram 
aðgengilegri skilmálum fyrir íslensku ríkisstjórnina. 
En Spánverjar reyndust ófáanlegir til að bíða eftir 
nýrri þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi, veita lengri 
fresti eða fallast á tillögu um að Íslendingar keyptu 
af þeim tiltekið magn af víni án skuldbindinga um að 
selja það innanlands. Eina tilslökunin sem Spánverjar 
veittu var sú að þeir létu gott heita að Alþingi frestaði 
framkvæmd bannlaganna um eins árs skeið að því er 
varðaði vín sem hefðu minna en 21% áfengisstyrk-
leika. En endanlega ákvörðun yrði Alþingi að taka 
1923.367

Uppáklæddir herramenn 
njóta áfengra drykkja á 
þriðja áratug 20. aldar, 

trúlega Spánarvín í boði.
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Ástæður þess að Spánverjar gengu svo hart fram 
gagnvart Íslendingum voru ekki þær að Spánverjar 
hefðu mikils misst þegar bann var sett á Íslandi. Vín 
hafði aldrei notið mikillar hylli í landinu og það vín 
sem var drukkið kom mest frá Frakklandi; víninn-
flutningur frá Spáni var hverfandi. En Spánverjar 
höfðu heildarmyndina í huga því að bannstefna átti 
miklu fylgi að fagna í Norður-Evrópu. Um þetta 
leyti áttu þeir einnig í deilum við Norðmenn vegna 
samskonar máls og hækkuðu tolla á norskum salt-
fiski eftir að umræður fóru út um þúfur 1921.368 Ef 
til vill má segja að það hafi verið liður í deilu Spán-
verja við Norðmenn að brjóta Íslendinga fyrst á bak 
aftur. Spánverjar vissu sem var að Íslendingar voru 
auðveldur andstæðingur en um 2/3 af saltfiskfram-
leiðslu Íslendinga fóru til Spánar og var það dýrasti 
fiskurinn; þar af fór um helmingur til Katalóníu. Hins 
vegar fluttu Íslendingar nánast ekkert inn frá Spáni. 
Saltfiskur var helsta útflutningsvara Íslendinga og 
lífakkeri togaraflotans sem nú var orðinn uppistaða í 
útgerð landsmanna. Spánverjar héldu í raun á fjöreggi 
Íslendinga, meðan Norðmenn bjuggu við mun fjöl-
breyttara atvinnulíf og fluttu umtalsvert inn af öðrum 
vörum en víni frá Spáni og Frakklandi. Þrátt fyrir 
sterkari stöðu urðu Norðmenn að sæta afarkostum í 
samningum sínum við Frakka, Spánverja og Portú-
gala á árunum upp úr 1920 og heimila sölu á áfengi 
allt að 21%.369 Þess má geta að Færeyingar gerðu 
ekki breytingar á sínum bannlögum en nutu heldur 
ekki bestu kjara Spánverja. Til að koma til móts við 
tollahækkunina niðurgreiddu dönsk stjórnvöld því 
færeyskan saltfisk sem tollahækkuninni nam.370

Árið 1922 var lagt fram frumvarp á Alþingi í 
samræmi við samkomulagið við Spánverja þar sem 
kveðið var á um að með konunglegri tilskipun mætti 
ákveða að vín sem innihéldu allt að 21% vínanda væru 
undanþegin ákvæðum bannlaganna. Frumvarpið var 
samþykkt með miklum meirihluta á Alþingi. Sam-
kvæmt ákvæðum tilskipunarinnar átti vín sem ekki 
innihéldi „meira en 21% af vínanda … að rúmmáli“ 
að vera undanþegið bannlögunum. Ákvæði um rétt 
sendiræðismanna áttu að breytast þannig að eftirleið-

Vísir greinir frá fyrstu sölu 
„Spánarvína“ í áfengis-
versluninni í Reykjavík 
1.7.1922.
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is mættu þeir árlega flytja inn 300 lítra af áfengi sem 
innihéldi meira en 21% vínanda af rúmmáli en engar 
hömlur voru settar á innflutning áfengis með minni 
styrkleika en þetta. Í tilskipuninni sagði einnig að 
með reglugerð bæri að setja „ákvæði til varnar mis-
brúkun við sölu og veitingar þessara vína. Þó mega 
ákvæði þessi ekki ganga svo langt, að þau geri að engu 
undanþágu vína þessara frá ákvæðum aðflutnings-
bannslaganna.“371

Undanþágan frá bannlögunum gilti til loka 
Alþingis 1923 og átti aðeins við um vín með „upp-
runa í löndum, sem veita bestu kjör fyrir íslenskan 
saltfisk.“372 Hugsunin var sú að aðgengilegra yrði fyrir 
þingið að haga málum á þennan hátt, þ.e. að fresta 
endanlegri ákvörðun um eitt ár. Þann tíma mætti auk 
þess nota til þess að fá frekari tilslakanir hjá Spánverj-
um. En engar slíkar tilslakanir fengust og voru lögin 
endurnýjuð árið 1923. Frestunarákvæðið hafði því í 
raun enga þýðingu nema kannski gagnvart pólitísku 
ástandi á Íslandi, enda voru lög um undanþágu frá 

bannlögunum endanlega samþykkt á Alþingi 1923 án 
þess að nokkrar frekari breytingar væru gerðar.373

Samningurinn við Spán var endurnýjaður 1934. 
Þar var samið um framhald á bestukjarasamningum 
ríkjanna. Í samningnum kom jafnframt fram að 
íslenska ríkisstjórnin væri tilbúin til að skuldbinda 
sig til að „kaupa á Spáni 80% af þeim borðvínum, 
anísþrúgubrennivínum og þesskyns drykkjum, sem 
hún flytur inn, og að 100% af þeim kjörvínum (vinos 
generosos), sem það land kaupir … skuli keypt á 
Spáni“. Auk þess var í samningum gert ráð fyrir að 
Íslendingar keyptu eins mikið af öðrum vörum og 
unnt væri frá Spáni.374

Mikil andstaða var á Alþingi við að veita undan-
þágu frá bannlögunum, enda voru margir stuðnings-
menn þeirra fremur á þeirri skoðun að herða bæri 
lögin en skerða. Á Alþingi 1921 kom einmitt fram 
stjórnarfrumvarp þess efnis.375 Til lausnar var bent 
á að reyna mætti að finna nýja markaði fyrir salt-
fiskinn og var Pétur Ólafsson m.a. sendur til Suður-
Ameríku til að kanna markaðsaðstæður. Niðurstöður 
þeirrar könnunar gáfu þó ekki tilefni til bjartsýni.376 
Jafnvel andstæðingar bannlaganna voru óánægðir 
með breytingarnar vegna þess hvernig þær voru til 
komnar. Flestir samþykktu þær með semingi, enda 
stæðu þeir „milli tveggja elda, annarsvegar þeirrar 
hugsjónar, sem fólgin er í banninu, en hinsvegar þess 
erfiða fjárhags, sem nú virðist ekki mega með neinu 
móti bæta nýjum örðugleikum ofan á“. Ekki bæri þó 
að líta svo á að bannstefnan væri úr sögunni, heldur 
væri þetta „einn af mörgum krókum á leiðinni til 
fulls sigurs hennar“.377 Spurt var: „Getum vjer í raun 
og veru virt til peninga og selt þjóðarmetnað vorn og 
sjálfsákvörðunarrjett?“378 Svör manna voru á ýmsa 
vegu. Framsögumaður frumvarpsins um undan-
þágu frá bannlögunum, Magnús Jónsson, bar sig þó 
vel. Í umræðum um málið setti hann það í stærra 
samhengi: „Slík stórmál sem alger útrýming áfengis 
komast aldrei fram til sigurs nema gegnum margar 
þrautir og margar torfærur. Það sem á ríður, er aðeins 
það, að láta enga torfæruna verða málefninu að bana. 
Þó þær tefji, þá er það ekki nema eðlileg náttúrunnar 

Portvín auglýst í Morgun-
blaðinu 24.2.1924, tveimur 

árum eftir að undanþága 
var gerð frá áfengisbanninu.
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rás“.379 Í gegnum málskrúð Magnúsar má þó lesa að 
hann er að „jarðsyngja“ bannlögin eða „bera bann-
lögin til moldar“ eins og Jón Baldvinsson, einn harð-
asti bannmaðurinn og þingmaður Alþýðuflokksins, 
orðaði það; þess má geta að aðeins tveir þingmenn 
greiddu atkvæði gegn undanþágunni árið 1923, þeir 
Jón Baldvinsson og Jónas Jónsson.380

Flestum eða öllum var ljóst að eftir þetta yrði 
bannið ekki svipur hjá sjón og erfitt yrði að afnema 
undanþáguna þótt tækifæri gæfist til þess. Hörðustu 
bannmenn áttu erfitt með að sætta sig við þessa 
niðurstöðu og bentu á að heiður þjóðarinnar mundi 
bíða hnekki við það að láta undan kröfum Spánverja. 
Á hinn bóginn heyrðist sú rödd einnig á Alþingi að 
ef til vill væri þarna fólgið tækifæri. Skynsamlegt 
væri að hafa vínin ódýr og venja þjóðina á að drekka 
vín fremur en sterka drykki. Á þann hátt yrði einnig 
komið í veg fyrir smygl á sterku áfengi.381 Fáir þing-
menn dirfðust þó að taka undir þessar hugmyndir 
Bjarna frá Vogi, enda hljómuðu þær eins og guðlast í 
eyrum harðra bannmanna.

Alþingi hafði þó ekki sagt sitt síðasta orð um þetta 

efni fyrr en með samhljóða samþykkt þingsályktunar-
tillögu í maí 1923, „yfirlýsingu um það, að við viljum 
fá að ráða því sjálfir, hvort við bjóðum eitthvað eða 
bönnum hjer innanlands“.382 Yfirlýsingin hljóðaði svo:

Alþingi ályktar að lýsa yfir því, að þó að nú hafi 
verið afgreidd frá þinginu lög um undanþágu 
frá lögunum um aðflutningsbann á áfengi, 
vegna samninga við Spánverja, þá er það gert 
af knýjandi nauðsyn, en ekki af því, að Alþingi 
vildi hverfa frá þessari löggjöf, sem í fyrstu var 
sett á grundvelli þjóðaratkvæðagreiðslu.383

Afar fá dæmi eru um slíka samstöðu á Alþingi en 
nefna má annað dæmi, samþykkt Alþingis árið 1971 
um útfærslu landhelginnar í 50 sjómílur.

tóbakseinkasalan
Hér á landi hafði lengi verið litið á tóbak sem mun-
aðarvöru og það var, ásamt áfengi, sú neysluvara sem 
fyrst voru lögð sérstök innflutningsgjöld á. Opinber 

Saltfiskur á Breið á Akranesi. 
Spænsk stjórnvöld hótuðu 
að setja ofurtolla á íslenskan 
saltfisk nema gefin væri 
undaþága frá áfengisbann-
inu og heimilað að flytja inn 
spænsk vín.
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umræða um tóbak var iðulega í þá veru að það væri 
óþarfi, verið væri að sóa fé til einskis. Um og eftir 
miðja 19. öld heyrðust þær raddir þó æ oftar að tóbak 
væri óhollt og hefði slæm áhrif á heilsu fólks. Þær 
raddir heyrðust þó einnig að tóbak væri hressandi og 
nauðsynlegt karlmönnum sem stunduðu erfið störf í 
vosbúð.

Á fyrstu áratugum 20. aldar varð æ algengara að 
tóbaki væri hallmælt sem heilsuspilli, ekki síst fyrir 
börn og unglinga. „Vindlingarnir hanga nærri dag 
og nótt úr munnvikum unglinganna“ segir í Heil-
brigðisskýrslum frá 1936.384 Yfirleitt bar læknum 
saman um að vindlingareykingar hefðu aukist mikið 
á millistríðsárunum, ekki síst meðal stúlkna og ungra 
kvenna: „Svo mikið ber á reykingum ungra kvenna, 
að það vekur beinlínis athygli, ef stúlka, sem komin 
er yfir fermingu, svælir ekki í sig vindlingum seint 
og snemma“ kvað læknirinn á Eyrarbakka árið 
1938; félagi hans í Vestmannaeyjum sagði „hverja 

Greint var frá því í blaðinu 
Verkamaðurinn 19.9.1922 
að Áfengis verslun ríkisins 

hafi opnað verslun í 
Strandgötu á Akureyri.

Nokkrar vindlaverk-
smiðjur voru starfandi 
hérlendis í upphafi 20. 

aldar. Auglýsing í blaðinu 
Gjallarhorni árið 1902.
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Þrír uppáklæddir, reykjandi 
vinir á öðrum áratug 20. 
aldar.

tóbaksnotkun á sigufirði og Berufirði árið 1937 samkvæmt heilbrigðisskýrslum

„Tóbaksnautn er hér [á Siglufirði] mikil. Algengt, 
að menn taki í nefið, en sumir nota neftóbak 
undir neðri vörina eins og Svíar. Munntóbak er 
einnig talsvert notað, en mest er þó reykt, sér-
staklega vindlingar, og reykja jafnt konur sem 
karlar. Á sér stað, að kvenfólk reyki, meðan það 
kverkar síldina. Unglingar byrja snemma að 
reykja.

Hér [í Berufirði] reykja svo að segja allir pípu, 
og fáir unglingar sjást pípulausir lengi eftir að 
þeir eru fermdir. En hér er annað verra á ferð-
inni, sem ég hefi ekki vitað með vissu fyrr en í 
vetur, en það er, að allmörg börn, jafnvel 7−9 ára, 
og dæmi eru til um yngri, eru orðin meira og 

minna svæsnir tóbaksneytendur. Dæmi eru til 
þess, að skólabörn skreppa heim eða inn á WC 
til þess að geta reykt í frímínútunum, og börn 
sem eiga neftóbaksmenn fyrir feður og eiga því 
erfiðara með að ná í tóbak, reykja moð til þess 
að vera með. Reyktóbaksbréfin liggja vitanlega 
á glámbekk oft og tíðum á heimilum, þar sem 
reykt er, og er þá hægt um vik fyrir börnin að 
ná í þau og venjast þau þannig á hnupl. Vindl-
ingabútar eru hirtir hvar sem er. Og yfirleitt leita 
börnin leyfilegra og óleyfilegra ráða til þess að 
ná sér í tóbakið.“

Heilbrigðisskýrslur 1937, 95-96.
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stelpu“ „púandi cigarettu og þykir ekki dama nema 
svo sje“.385 Illt væri líka að konur létu tóbakssala hafa 
sig að „ginningarfífli“, en tóbakssalarnir stóðu fyrir 
fegurðarsamkeppni hérlendis á þann hátt að myndir 
af konum fylgdu tóbakspökkum og var þeirri konu 
heitið álitlegum verðlaunum sem þótti fríðust.386

Sem fyrr getur var ákveðið að stofna fyrirtæki um 
einkasölu á tóbaki árið 1922. Það var gert í hagnaðar-
skyni fyrir ríkissjóð, enda talið æskilegt að hagnaður 
af slíkri vöru rynni fremur þangað en í vasa heild-
sala. Samkvæmt lögum þar um mátti enginn nema 
ríkisstjórnin flytja inn tóbak af nokkru tagi. Álagn-
ing mátti nema á milli 25% og 75% en þó var tóbak 
til sauðfjárbaðana selt án hagnaðar.387 En rekstur 
Tóbaks einkasölunnar fyrri stóð stutt og var hætt í árs-
byrjun 1926. Í raun er álitamál hvort rétt sé að tala um 
sérstakt fyrirtæki í þessu sambandi þar sem Tóbaks-
einkasalan var lögð undir Landsverslunina og rekin 
af henni samhliða innflutningi og sölu á steinolíu.388

Tekjur landssjóðs af tóbakseinkasölunni voru 
verulegar, eða um 10% af heildartekjum hans.389 Þegar 

einkasalan var lögð niður þurfti að bæta þetta tekju-
tap á einhvern hátt og var það gert með því að hækka 
tolla af tóbaki umtalsvert. Þáverandi ríkisstjórn, sem 
hafði frjálslynd viðhorf í efnahagslífi að leiðarljósi, 
áleit að þannig yrði markmiðum um tekjuöflun best 
náð, óþarft væri að ríkið hefði innflutning og heild-
sölu í sínum höndum; í þessu máli tókust því á grund-
vallarhugmyndir: „einkasölustefna og stefna frjálsrar 
verslunar“, eins og Ágúst Flygenring alþingismaður 
orðaði það.390 Eftir að Tóbakseinkasalan var lögð 
niður tóku starfsmenn hennar sig saman og stofnuðu 
Tóbaksverzlun Íslands og ráku hana næstu árin. Hún 
varð stærsta innflutningsfyrirtæki landsins á þessu 
sviði með meira en helmings markaðshlutdeild.391

Stuðningsmenn einkasölu á tóbaki sættu sig ekki 
við þessa niðurstöðu, enda töldu þeir sjálfsagt að 
„halda einkasölu á einstökum vörum, ef það aflar 
landinu mikilla tekna, sem annars mundu renna 
í vasa óþarfa milliliða.“392 Þeir spáðu því að innan 
fárra ára yrði tóbakseinkasölu komið á fót á ný. Þeir 
urðu sannspáir og svo fór að ný einkasala á tóbaki 
var stofnsett árið 1931 og tók hún til starfa í byrjun 
árs 1932. Meginröksemdin var, eins og áður, að með 

Auglýsing úr Speglinum frá 
Tóbakseinkasölu ríkisins 

30.11.1938.

Nýja dagblaðið auglýsir 
munntóbak frá Brödrene 

Braun sem var afar vinsælt. 
Birt 28.7.1936.
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stofnun einkasölunnar mætti auka tekjur ríkissjóðs; 
raunar velti meirihluti milliþinganefndar í tolla- og 
skattmálum fyrir sér hvort ekki væri ráðlegt að taka 
upp landsverslun á ný og fella undir hana þær einka-
sölur sem þegar væru starfandi og aðrar sem kynnu að 
verða stofnaðar; gæti hún starfað „í deildum og hefði 
að gera með hin ýmsu verzlunarfyrirtæki ríkisins og 
annaðist þar að auki öll efnisinnkaup þess“. Af því 
varð þó ekki. Samkvæmt lögum um fyrirtækið áttu 
tekjur af starfrækslu Tóbakseinkasölunnar að renna 
til byggingarsjóða verkamannabústaða og Byggingar- 
og landnámssjóðs.393

Sigurður Jónasson, þekktur athafnamaður og þá 
stuðningsmaður Alþýðuflokksins, var ráðinn forstjóri 
fyrirtækisins en hann hafði áður verið einn helsti inn-
flytjandi tóbaks til landsins. Samkvæmt reglugerð um 
fyrirtækið bar því að kaupa allar fyrirliggjandi tób-
aksbirgðir í landinu hjá heildsölum, tækjust um það 
samningar. Ella ætti að leggjast á birgðirnar 15% gjald 
sem rynni í ríkissjóð.394 Árið 1934 fjölgaði einka-

söluvörum fyrirtækisins, er ákveðið var með lögum 
að hefja einkasölu á eldspýtum og vindlingapappír.395 
Þess má geta að um þetta leyti var tekin upp einka-
sala á ýmsum fleiri vörum, til dæmis á raftækjum og 
bifreiðum.396 Stuðningsmönnum frjálsrar verslunar 
þótti nóg um þessa þróun mála.

Á fyrsta heila starfsári fyrirtækisins, 1932, skipt-
ist tóbaksinnflutningurinn þannig eftir verðmæti að 
rjóltóbak var um 35% og hlutfall vindlinga var svipað; 
munntóbak nam ríflegum tíunda hluta innflutnings-
ins en reyktóbak um 15%. Um 3% innflutnings voru 
vindlar og svipað var verðmæti tóbaksblaða sem 
ætluð voru til sauðfjárbaðana en munu í allmiklum 
mæli hafa verið notuð „af mönnum í stað venjulegs 
neftóbaks“. Þekktist jafnvel í sumum sveitum að blað-
tóbak væri notað nánast eingöngu, og þótti yfirvöld-
um það ekki gott, því það var selt án álagningar.397

Mest af munntóbakinu og neftóbakinu var flutt 
inn frá Danmörku. Reyktóbakið kom hins vegar 
víðar að og árið 1931 voru fluttar til landsins á milli 

Skopmynd frá fyrstu 
áratugum 20. aldar í tilefni 
af umræðu um hækkun 
tóbakstolla. Póstkort í 
einkaeigu.
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40 og 50 tegundir frá fimm löndum, Danmörku, Eng-
landi, Hollandi, Bandaríkjunum og Noregi. Hámarks-
álagning í smásölu var bundin í reglugerð, í fyrstu 
frá 12–20%, en heildsöluálagning gat verið allt að 
75% í fyrstu en hafði verið hækkuð um helming árið 
1943.398 Rekstarhagnaður Tóbakseinkasölunnar var 
um hálf milljón króna fyrsta starfsárið en hafði meira 
en þrefaldast árið 1940.399

Á fjórða áratugnum veltu menn því fyrir sér hvort 
ekki væru tök á því að hefja framleiðslu á einhverjum 
tegundum tóbaksvara hér á landi, svipað og á ýmsum 
öðrum iðnvarningi, á þessum tímum sjálfsþurftar og 
tollmúra. Helst var rætt um vindlingaverksmiðju en 
erfiðara var talið að framleiða vindla.400 Slík fram-
leiðsla hafði þó verið hér á landi snemma á 20. öld. 
Ekki varð þó úr stofnun vindlingaverksmiðju, enda 
ekki talið að hún mundi borga sig sökum smæðar 
markaðarins.401

Yfirlit
Áfengisverslun ríkisins var stofnuð árið 1922 til þess 
að hafa umsjón með innflutningi á áfengi til atvinnu-
starfsemi og til lækninga, enda var reynslan af fyrri 
skipan þessara mála ekki talin góð. Reynsla af rekstri 
Landsverslunar á stríðsárunum hafði sýnt að vel mátti 
reka slík fyrirtæki með góðum árangri. Áfengisversl-
unin tók jafnframt að sér sölu á „Spánarvínunum“ 
eftir að undanþága var veitt frá bannlögunum til þess 
að flytja þau inn. Það var gert eftir mikinn þrýsting frá 
spönsku ríkisstjórninni en hún og fleiri lönd í Suður-
Evrópu beittu sér mjög gegn áfengisbanni nokkurra 
ríkja nyrst í álfunni, ekki síst Noregs. Sama ár var 
Tóbakseinkasalan stofnuð en hún var þó aðeins starf-
rækt til ársins 1926. Markmið með stofnun hennar 
var að auka tekjur ríkissjóðs. Tóbakseinkasala var á 
ný sett á laggirnar árið 1932 og í kjölfarið komu fleiri 
einkasölufyrirtæki til sögunnar.

nautnir í höfðahverfi árið 1929

„Tóbaksnautn hefur sízt minkað síðustu árin, 
eins og vænta hefði mátt vegna skorts á tóbaki 
í verslunum. Hafa menn þess í stað neytt blað-
tóbaks í stórum stíl. Áfengisnautn hefur einnig 
farið vaxandi, drekka menn brensluspíritus, 
glycerinspíritus, hármeðul o.fl. Hoffmanns-
dropar talsvert drukknir í kaffi.“

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis, héraðslæknirinn 
í Höfðahverfishéraði 1929.

Tóbaksvörur í 
verslunarglugga á 

millistríðsárunum.
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6. afnám bannsins

Eins og fyrr hefur verið nefnt voru þegar á ofan-
verðum 2. áratugnum farnar að heyrast þær raddir að 
afnema bæri áfengisbannið. Þessi krafa öðlaðist auk-
inn þunga eftir 1930, enda hafði bannið reynst erfitt í 
framkvæmd og stórt skarð var höggvið í það með til-
komu sölu á Spánarvínunum. Í öðrum bannlöndum 
var bannið óðum að renna sitt skeið, í Noregi var það 
afnumið um miðjan þriðja áratuginn en í Finnlandi 
árið 1932 og hafði þá staðið í 15 ár. Í þjóðaratkvæða-
greiðslu sem haldin var í Finnlandi reyndust 70% 
þeirra sem greiddu atkvæði hlynntir því að afnema 
bannið.402

Árið 1932 kom fram frumvarp um afnám bannlag-
anna.403 Það varð þó ekki að lögum en samþykkt var á 
Alþingi að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald 
bannsins. Templarar og stuðningsmenn þeirra beittu 
sér vitaskuld gegn afnámi þess en andbanningar voru 
í sóknarhug. Þeir stofnuðu félagið Vörn sem hafði að 
sögn hátt á annað þúsund félaga í Reykjavík. Félagið 
hafði jafnframt samband út um land og hvatti til 
baráttu gegn banninu.404 Þjóðaratkvæðagreiðsla um 
áframhald bannsins var haldin árið 1933. Þar fóru 
„andbanningar“ loksins með sigur af hólmi. Athyglis-
vert er að skoða niðurstöðurnar. Yfirgnæfandi meiri-
hluti kjósenda studdi afnám bannsins í Reykjavík en 
utan höfuðstaðarins var staðan gerólík. Þar var víða 
meirihluti gegn afnámi þess, mest þó á Vestfjörðum 
og Norðurlandi.405

Ný áfengislög voru samþykkt 7. nóvember 1934 
í samræmi við breytingar sem Hermann Jónasson 
dómsmálaráðherra hafði fengið Þórð Eyjólfsson pró-
fessor til þess að undirbúa og tóku nýju lögin gildi 
1. janúar árið eftir.406 Lagabreytingin lét lítið yfir sér 
en 1. grein áfengislaganna, áður bannlaganna, var 

umskrifuð þannig að felldar voru niður þær takmark-
anir sem þar komu fram á innflutningi áfengis. Sala 
sterks áfengis hófst í áfengisútsölunni í Reykjavík 
1. febrúar 1935. Margir bjuggust við hinu versta en 
þegar til kom reyndist sala sterka áfengisins ekki 
valda þvílíkum ósköpum sem margir óttuðust, a.m.k. 
ekki fyrstu dagana. Ýmislegt gekk þó á. Alþýðublaðið 
lýsti fyrsta söludeginum í Reykjavík svo:

Hins vegar var mikið keypt af víni í Áfengis-
versluninni í gær, og mun hún aldrei, eða mjög 
sjaldan, hafa selt eins mikið á einum degi. Ös 
mikil var allan daginn, mjög þröngt inni og 

Auglýsing úr Alþýðublaðinu 
frá 17.10.1933 um atkvæða-
greiðslu vegna tillögu um 
afnám áfengisbannsins.
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þyrping í dyrum og fyrir dyrum. Var langmest 
keypt af brennivíninu, en auk þess töluvert af 
öðrum drykkjum sterkum. Í Austurstræti slög-
uðu nokkrir menn í gærkveldi, og slegist var 
fyrir framan Café Royal. Tólf menn átti að setja 
í Steininn, en þrjá varð lögreglan að fara með 
aftur vegna þess, að Jón Sigurðsson fangavörður 
kvaðst ekki geta tekið á móti fleirum en 9 af 
þeirri ástæðu að alt væri fult hjá honum. Varð 
lögreglan því að hætta við að taka menn fasta, 
og þóttist hún þó hafa ástæðu til að taka fleiri.407

Í öðrum útsölum á landinu var opnað fáum vikum 
síðar, til dæmis á Akureyri 13. febrúar og á Siglu-
firði um svipað leyti. Tíðindamaður Alþýðublaðsins 
á Akureyri tók fram að það hefðu aðallega verið 
„bændur og sjómenn, sem vínið keyptu, og var það 
aðallega brennivín. Enginn maður sást drukkinn á 
götunum.“408 Vísvitandi var þó dregið að hefja sölu á 
innfluttum sterkum drykkjum vegna þess að til voru 
umtalsverðar birgðir af portvíni og sérríi. Forsvars-
menn áfengisverslunarinnar óttuðust að þeir lægju 
með þessar birgðir ef þegar væri farið að selja sterk 
vín. Því lögðu þeir til að ekki yrði hafist handa við 
sölu á sterku áfengi fyrr en nokkuð væri liðið á árið, 
enda yrðu þessar birgðir þá að mestu seldar. Auk þess 
þyrfti að undirbúa innkaup sterks áfengis og það tæki 
tíma.409

Yfirlit
Áfengisbann var afnumið í nágrannalöndum Íslands 
á þriðja áratugnum og öndverðum fjórða áratugnum. 
Einnig var rætt um að stíga þetta skref hérlendis en 
ákveðið að vísa til þjóðarinnar ákvörðun um hvort 
hér ætti áfram að vera bann eða ekki. Það var gert í 
atkvæðagreiðslu árið 1933 og var meirihluti kjósenda 
þeirrar skoðunar að afnema ætti bannið. Ný áfengis-
lög voru svo samþykkt árið 1934 og sala heimiluð á 
sterku áfengi í ársbyrjun 1935.

Félagar úr alþýðustétt 
halda áfengisflösku á lofti.

Kristján albertsson rithöfundur um 
reynsluna af bannlögunum

Að mati Kristjáns var mögulegt að draga saman 
reynsluna af bannlögunum í þrjú meginatriði:

„1. Að þjóðin hafi vanist á að smygla áfengi 
og lært að brugga það, og er hið síðara miklu 
hættulegra og erfiðara að vinna bug á.

2. Að þjóðin sé nú drykkfeldari en áður en 
bannlögin voru sett, meira drukkið og miklu 
almennar í Reykjavík, meira drukkið og miklu 
tíðar í sveitunum, þar sem drykkjuskapur var 
víðast hvar að hverfa úr sögunni fyrir bann, 
nema við örfá tækifæri á ári hverju, aðallega í 
kaupstaðarferðum og í réttum.

3. Að bindindisstarfsemin sé nú þróttvana 
og áhrifalaus, í samanburði við þann mikla 
kraft, sem í henni var fyrir bann.“

Kristján Albertsson, „Afnám bannlaganna“, 2.
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7. Starfsemi ávr til 1940 og áfengissala

Sölureglur og sölustaðir
Áfengisverslun ríkisins var að mörgu leyti sérkenni-
legt verslunarfyrirtæki. Markmið slíkra fyrirtækja er 
jafnan að selja sem mest, en ÁVR var ólíkt að því leyti 
að því bar að kappkosta að selja sem minnst, án þess 
þó að setja ónauðsynlegar hömlur á söluna, enda vildi 
eigandi fyrirtækisins, að minnsta kosti fyrstu áratug-
ina, „gera alt, sem í hennar [ríkisstjórnarinnar] valdi 
hefir staðið, til þess að draga úr sölu áfengis.“410 Það 
var liður í þessari stefnu, „að selja sem minnst“, að 
vöruna mátti ekki auglýsa. Aðrar reglur giltu þó um 
Tóbakseinkasölu ríkisins því vel mátti auglýsa tóbak.

Þegar fyrsta reglugerð um starfsemi ÁVR og sölu og 
veitingu áfengis var sett árið 1922 voru aðstæður orðnar 
breyttar frá því að lögin um fyrirtækið voru samþykkt. 
Meginbreytingin var vitaskuld Spánarvínin og hlaut 
reglugerðin að taka mikið mið af tilkomu þeirra. Þar 
kom fram að verslunin mætti ein annast innflutning 
á víni og annast sölu þess til útsölustaða, en tilgreint 
var í reglugerðinni hvar þeir ættu að vera. Einnig átti 
áfengisútsalan að sjá um sölu til veitingastaða sem 
fengju tilskilin leyfi lyfsala og lækna sem hefðu leyfi til 
lyfjasölu. Þá skyldi Áfengisverslunin ákveða útsöluverð 
vína en það mátti „ekki fara fram úr innkaupsverði 
með áföllnum kostnaði að viðbættum venjulegum 
verslunarhagnaði“. Gert var ráð fyrir útsölustað í 
hverjum kaupstað og átti bæjarstjórn í hverju tilviki 
að gera tillögu um hver fengi slíkt leyfi; á þessum tíma 
voru kaupstaðirnir sjö: auk Reykjavíkur voru í hópi 
hinna útvöldu Hafnarfjörður, Ísafjörður, Siglufjörður, 
Akureyri, Seyðisfjörður og Vestmannaeyjar. Sam-
kvæmt reglugerðinni átti málum að vera þannig hagað 
að „maður eða fjelag“ sæi um áfengisútsölu en lands-

stjórnin sæi þó um útsöluna í Reykjavík. Heimild til 
vínveitinga átti að vera í fjórum kaupstöðum, Seyðis-
firði, Akureyri, Ísafirði og Reykjavík; heimilt væri þó að 
hafa fleiri en einn veitingastað í Reykjavík. Því aðeins 
mátti heimila vínveitingar á öðrum stöðum að meiri-
hluti alþingiskjósenda samþykkti það.411

Ýmsar takmarkanir voru á sölu áfengis til almenn-
ings. Í 6. gr. reglugerðarinnar var tekið fram að við 
sölu bæri að krefjast

undirskriftar kaupanda undir eyðublað, er 
áfengisverslunin lætur útbúa. Skal í því vera 
yfirlýsing að viðlögðum drengskap um að kaup-
andi noti hið keypta vín persónulega eða til 
heimilis síns, en hvorki skuli selja eða á annan 
hátt afhenda öðrum vínið til neyslu utan heim-
ilis kaupanda. Útsalan innfærir öll kaup jafnóð-
um sem þau fara fram í sjerstaka vínsölubók, á 
dálk við nafn kaupanda. Áfengisverslunin lætur 
útbúa og löggilda vínsölubækur þessar.412

Í 7. og 8. gr. reglugerðarinnar kom fram að ein-
ungis mætti selja hverjum og einum 10 lítra af víni á 
mánuði. Aðrar takmarkanir voru þær að ekki mátti 
selja ölvuðum mönnum áfengi, ekki þeim sem voru 
yngri en 18 ára eða þeim sem höfðu verið ölvaðir á 
almannafæri undanfarna 6 mánuði eða brotið lög um 

Áfengisverslunin óskar eftir 
því að kaupa tómar flöskur. 
Auglýsing í Morgunblaðinu 
25.10.1923.
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þessi efni með bruggun eða óleyfilegri sölu áfengis. Til 
þess var ætlast að lögregluembættin og bæjarfógetar 
á hverjum stað létu áfengisútsölunni í té upplýsingar 
um þá sem hefðu gerst brotlegir við áfengislög og 
reglur. Slíkt var þó ekki gert af krafti fyrr en undir lok 
þriðja áratugarins og kom í kjölfar stóraukins eftirlits 
stjórnvalda með því að reglugerðum um áfengi væri 
fylgt. Ýmis eldri dæmi eru þó um að lögregluyfirvöld 
hafi haldið slíka lista og nefna má að langvinn mála-
ferli spunnust árið 1923 út af lista sýslumannsins á 
Ísafirði, þar eð sumir sem á honum voru töldu þann 
heiður óverðskuldaðan.413

Skriffinnska varð eðlilega stór hluti starfsins hjá 
Áfengisversluninni og hjá áfengisútsölunum. Gefa 
þurfti dóms- og kirkjumálaráðuneytinu skýrslur um 
sölu áfengis, kalla eftir skýrslum frá lyfjaverslunum, 
búa til skýrslur um sölu á svokölluðu iðnaðaráfengi 
og sums staðar þurfti að gefa áfengisvarnanefndum 
(eftir að þær komu til sögu um miðjan fjórða áratug-
inn) skýrslur um þá sem keyptu áfengi. Auk þess var 
öll sala færð í vínsölubók við nafn kaupanda; þegar 
kaupandi birtist þurfti vitaskuld að kanna hvort hann 
væri búinn að fara yfir 10 lítra hámarkið sem leyfilegt 
var að selja (gilti til 1928). Eins og fyrr segir mátti 
enginn kaupa áfengi nema undirrita drengskaparheit 
á þar til gerðan seðil um að viðkomandi ætlaði að 
nota vínið sjálfur. Þessir seðlar voru sendir víða um 
land til að fólk gæti haft þá til taks. En líklega var 
hægur vandi að komast hjá þessum reglum og fá aðra 
til að kaupa eða að gefa einfaldlega upp rangt nafn, 
enda fæstir með skilríki á sér. Sumir munu líka hafa 
forðast að kaupa áfengi sjálfir en fengið aðra til þess, 
svo þeir kæmust hjá skráningu.414

Lítillega dró úr skriffinnskunni með árunum. Árið 
1928 var afnumin regla um hámarksmagn sem heim-
ilt var að selja hverjum og einum og þurfti þá ekki 
lengur að skrá það. Með reglugerðarbreytingu frá 
1935 var felld niður skráning við sölu.415 Sá draugur 
var þó ekki kveðinn niður nema um stundarsakir. 
Með viðbót við áfengisreglugerðina árið 1938 var að 
tillögu ráðunautarins í áfengismálum tekin upp skrán-
ingarskylda á ný, forstjóra Áfengisverslunarinnar til 

lítillar gleði.416 Samkvæmt breytingunni bar að skrá 
alla kaupendur áfengis með nafni og aldri og máttu 
lögregla og áfengisvarnanefndir ávallt hafa aðgang 
að þessum skrám. Ekki mátti heldur afhenda neinum 
áfengi nema kaupanda persónulega, en brögð höfðu 
verið að því að leynivínsalar fengju þá þjónustu hjá 
áfengisútsölum að fá vínið sent heim. Þó var heimilt 
að panta áfengi ef menn bjuggu langt frá útsölustað; 
raunar kvörtuðu margir yfir þessari heimild og bentu 
á að mörg pósthús væru eins og áfengisverslanir, „þar 
sem menn geta sótt áfengispantanir sínar á öllum 
tímum, þegar opið er, svo á virkum dögum sem 
helgum“.417

Þessi reglugerðarákvæði voru hugsuð sem liður 
í baráttu við leynivínsala sem mjög höfðu látið að 
sér kveða á undanförnum árum en ákvæðin vöktu 
takmarkaða hrifningu hjá forstöðumönnum Áfengis-
verslunarinnar. Forstjóri verslunarinnar hafði miklar 
efasemdir um ágæti þessarar skráningar, „sakir þess í 
fyrsta lagi, hve erfitt það var í framkvæmd og í öðru 
lagi vegna þess, að skriftir þessar þóttu vafasamar 
heimildir sakir þess að kaupendur voru ófúsir á að 
láta hinar réttu heimildir í té, ekki aðeins um heim-
ilisfang, heldur og um nafn. En nú á að bæta aldri 
við“.418 Hann benti á að þetta tvöfaldaði að minnsta 
kosti vinnu við afhendingu áfengis í verslunum, auk 
þess sem erfitt væri að sanna nafn og aldur kaupanda. 
Mun áhrifaríkara væri í baráttu við leynivínsala að 
lengja opnunartíma áfengisverslana og hafa hann 
svipaðan og hjá öðrum verslunum. Hann taldi jafn-
vel, eins og fyrr er getið, að hafa mætti opið fram 
á nótt, a.m.k. í Reykjavík, en selja þá áfengið með 
hækkuðu verði og verja hagnaðinum „til baráttunnar 
gegn áfengisbölinu“.419

Yfirstjórn
Samkvæmt lögum um sölu og veitingar áfengis var til-
skilið að forstöðumaður Áfengisverslunarinnar hefði 
lyfsalapróf, enda var honum einnig ætlað að hafa eftir-
lit með lyfjabúðum í landinu.420 Áður hafði landlæknir 
þetta eftirlit með höndum. Þær skyldur hafði land-
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læknir áfram en ef til vill þótti hægra að eftirlitið yrði 
að mestu hjá þeim sem seldi lyfjaverslununum áfengið.

Það má virðast sérkennilegt að starfstitill forstjóra 
Áfengisverslunarinnar fyrstu árin var oftast lyfsölu-
stjóri eða eftirlitsmaður lyfjabúða; eins var Áfengis-
verslunin iðulega nefnd lyfjaverslun. Þetta var þó ef 
til vill ekki fjarri lagi vegna þess að allt áfengi yfir 21% 
að styrkleika taldist vera lyf eða vökvi til atvinnu-
starfsemi. Miðað við þá skilgreiningu var því umtals-
verður hluti áfengisins sem Áfengisverslunin flutti 
inn ekki almenn neysluvara heldur einmitt lyf. Loks 
er að geta þess að Áfengisverslunin sjálf seldi ekki vín 
til almennings fyrstu árin, heldur sáu áfengisútsöl-
urnar um það, en þær voru ekki á ábyrgð Áfengis-
verslunarinnar fyrr en eftir lagabreytingu 1928. Það 
var því kannski ekki svo fráleitt hjá Jónasi Jónssyni 
dóms- og kirkjumálaráðherra að kalla forstjóra 
Áfengisverslunarinnar „lyfsölustjóra“.421 Fyrsti for-
stjóri Áfengisverslunarinnar var P. L. Mogensen en 
hann hafði áður starfað sem apótekari.

Nokkrar breytingar voru gerðar á yfirstjórn 
Áfengisverslunarinnar samkvæmt nýjum áfengis-
lögum frá 1928. Meginbreytingin var í því fólgin að 
ekki var lengur gerð krafa um að forstjóri áfengis-
verslunarinnar hefði lyfsalapróf en talið nægilegt að 
aðstoðarmaður hans hefði slíkt próf og átti hann að 
stýra lyfjadeild fyrirtækisins.422 Samkvæmt reglu-
gerðarbreytingum um sölu og veitingar vína, einnig 
frá 1928, átti dómsmálaráðuneytið að ráða forstöðu-
menn útibúa og ákveða kjör þeirra. Hingað til höfðu 
einstaklingar rekið útsölurnar fyrir eigin reikning 
svo hér var um grundvallarbreytingu að ræða.423 Í 
kjölfar lagabreytingarinnar var ráðinn nýr forstjóri að 
Áfengisversluninni, Guðbrandur Magnússon, fyrr-
verandi kaupfélagsstjóri.

verðlagning, rekstur og tekjur
Samkvæmt upphaflegu lögunum um sölu og veitingar 
áfengis mátti verð frá Áfengisversluninni vera inn-
kaupsverð að viðbættum flutningskostnaði og tolli og 
25−75% álagning. Lyfjaáfengi bar að selja án hagn-

aðar. Með breytingum á áfengislögunum árið 1927 
var haldið sama álagningarhlutfalli.424

Með nýjum forstjóra árið 1928 voru gerðar breyt-
ingar á verðstefnu og verðið hækkað verulega frá því 
sem verið hafði í tíð fyrri forstjóra. Lárus Jóhannes-
son lögmaður og fleiri viðskiptamenn verslunarinnar 
bentu á að fyrirtækið hefði gengið lengra í álagningu 
en lög heimiluðu, enda hefði ágóði fyrirtækisins 
aukist umtalsvert. Lárus fór í mál við fyrirtækið og 
krafðist þess að fá leiðréttingu vegna ólöglegs verðs 
á árabilinu 1928−1931. Málið fór fyrir Hæstarétt og 
varð niðurstaða dómsins sú að hámarksálagning væri 
miðuð við heildsölu en heimilt væri að hafa hærri 
álagningu í smásölu. Að mati dómsins virtust lögin 
um einkasöluna frá 1921 og 1928 vera skýr í þessum 
efnum.425 Ljóst virðist þó af umræðu um málið að 
stjórnvöld voru ekki viss hvort álagning hefði verið 
innan leyfilegra marka og fengu af því tilefni heim-
ild til að setja bráðabirgðalög árið 1931. Í lögunum 
sagði að mat dóms- og kirkjumálaráðherra sé að hin 
„ákveðna álagning á vínanda og áfengi, sem leyft er 
að flytja til landsins, sé óheppileg, eins og nú stendur 
á. Telur ráðherrann því nauðsynlegt að fella burtu 
þetta ákvæði nú þegar“. Bráðabirgðalögin voru þó 
aldrei samþykkt á Alþingi en álagningarákvæðinu 
var breytt með lögum um einkasölu á áfengi árið 
1934.426 Ljóst er að álagning fyrirtækisins í smásölu 
var stórhækkuð í kringum 1930 og varð allt að 175% 
um þetta leyti.427

Áfengisverslunin seldi vörur fyrir 915 þúsund kr. 
fyrsta starfsárið. Salan næstu árin var býsna sveiflu-
kennd, ríflega 1,5 milljónir kr. árið 1924 en 2,2 millj-
ónir 1925. En 1926 minnkaði salan um hálfa milljón 
og tæp 400 þúsund til viðbótar 1927. Samdrátturinn 
var svo mikill að forstöðumaður áfengisútsölunnar 
í Reykjavík taldi sér ekki fært að reka hana áfram 
nema sölulaun hans væru hækkuð úr 4% í 5%.428 Um 
þetta leyti kom fram hörð gagnrýni á það hvernig 
Áfengisverslunin hefði verið rekin á undanförnum 
árum. Til dæmis væru birgðir ótrúlega miklar og 
næmi verðmæti þeirra yfir einni milljón króna. Þá 
voru innkaup verslunarinnar gagnrýnd en þau hefðu 

P. L. Mogensen (1872–
1947), fyrsti forstjóri 
Áfengis versunarinnar 
1922–1928.

Guðbrandur Magnússon 
(1887–1974), forstjóri 
Áfengisverslunarinnar 
1928–1957.
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Áfengisverslunin auglýsir 
framleiðsluvörur sínar, hár-
vötn og bökunardropa. 
Hvort tveggja var einnig 
notað til drykkjar í ein-
hverjum mæli. Spegillinn 
30.11.1938.

ekki alltaf verið ýkja hagkvæm. Útistandandi skuldir 
væru einnig alltof háar, ekki síst hjá útsölumönnum 
verslunarinnar og ýmsum lyfsölum.429

En eftir 1927 tók salan kipp og var komin í 2,5 
milljónir kr. árið 1930. En þá brá svo við að hún 
snarminnkaði á ný og datt niður um hátt í 600 þús-
und kr. og enn meira árið eftir. Árið 1931 nam salan 
ríflega 1,7 milljónum kr. og átti bágt efnahagsástand 
sennilega stærstan þátt í því. Næstu ár var salan svip-
uð en stóra stökkið kom 1935 er sala hófst á sterku 
áfengi. Það ár tvöfaldaðist salan og nam hátt í 3,7 
milljónum kr.430

Tekjur ríkisins af sölu áfengis og tóbaks voru bæði 
af tollum á þessar vörur og vegna hagnaðar af rekstri 
sölufyrirtækjanna. Þessar tekjur voru umtalsverðar. 
Tekjur af einkasölum voru yfirleitt á milli 13 og 14% 
af heildartekjum ríkissjóðs árin 1924−1934, sem var 
svipað og í Noregi.431 Árið 1943 var þetta hlutfall tæpt 
21%, eða rétt rúmur fimmtungur af tekjum ríkis-
stjóðs; mest munaði um áfengi og tóbak.432 Og það 
munaði um minna.

framleiðsla
Fyrsta hálfan annan áratuginn var lítil framleiðsla á 
vegum Áfengisverslunarinnar, eða allt þar til fram-
leiðsla hófst á brennivíni og bökunardropum. Árið 
1928 var þó gerð tilraun með áfengisframleiðslu eða 
-blöndun sem kom reyndar ekki til af góðu. Árið 
1926 hafði verið keypt til landsins mikið af vermouth 
en árið áður hafði þessi drykkur reynst svo vinsæll 
að panta þurfti hann hvað eftir annað. En þegar kom 
fram á árið 1926 reyndust vinsældirnar úr sögunni, 
drykkurinn seldist ekki og Áfengisverslunin sat uppi 
með óseljanlegar birgðir. Nýr forstjóri, Guðbrandur 
Magnússon sem þá var nýráðinn, var ekki á því að 
láta birgðirnar standa óseldar. Hann tók það til bragðs 
að blanda saman nokkrum tegundum og selja undir 
vörumerki tiltekins vínsölufyrirtækis í Portúgal. Þessi 
tilraun tókst svo vel að áfengið rauk út en var kallað 
því óvirðulega nafni Tíkarbrandur.433 En forstjórinn, 
sem áður hafði stjórnað litlu kaupfélagi úti á landi, 
fékk engu að síður skömm í hattinn fyrir að brjóta 
lög um vörumerki og að selja áfengið sem tiltekna 
vöru án þess að hún væri það í raun og veru.434 Ekki 
er þó kunnugt um að fyrirtækið hafi verið dregið til 
ábyrgðar af þessum sökum.

Með reglugerð frá 1935 var staðfest að Áfengis-
verslun Íslands hefði ekki einungis einkarétt til að 
flytja inn allt áfengi heldur einnig til að framleiða 
ýmsar vörur sem innihéldu áfengi og voru nánar 
tilteknar í reglugerðinni. Þar var m.a. um að ræða 
ilmvötn, hárvötn og bökunardropa. Þá átti Áfengis-
verslunin jafnframt af hafa einkarétt til að flytja inn 
pressuger sem notað var við bakstur. Sá sem fékk slíkt 
ger varð að skrifa undir skuldbindingu þess efnis að 
gerið yrði ekki notað til annars en baksturs, auk þess 
sem Áfengisversluninni var heimilt að afgreiða minna 
magn en um var beðið ef það þótti óhæfilega mikið. 
Þessu ákvæði var einkum beint gegn bruggurum sem 
sóttust eftir geri. Samkvæmt reglugerðinni átti áfengis-
verslunin að gefa ráðherra skýrslu árlega um hversu 
mikið áfengi hefði verið selt og hverjum og gera grein 
fyrir sölu sinni á vörum sem áfengi var í.435 Megin-
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framleiðsluvara fyrirtækisins eftir afnám bannsins var 
þó brennivín og það naut mestra vinsælda af þeim 
sterku drykkjum sem fyrirtækið hafði í boði.

aðsetur og starfsmannafjöldi
Um það bil sem Áfengisverslunin tók til starfa fjallaði 
Alþýðublaðið um fyrirtækið og kemur þar vel fram 
umfang starfseminnar og hvernig aðstæður voru. Þar 
kom m.a. fram að höfuðstöðvar fyrirtækisins voru 
í húsi Jóns Magnússonar en áfengisútsalan í húsi 
Thomsens kaupmanns við Lækjartorg. Auk þess eru 
greinargóðar upplýsingar um mannahald fyrirtækis-
ins. Í greininni má merkja gagnrýninn tón, enda var 
blaðið ekki í hópi aðdáenda fyrirtækisins. Greinin 
er sennilega eftir Ólaf Friðriksson, ritstjóra blaðsins 
(merkt Ó):

Black death

Nokkuð var um ölvun meðal breskra 
hermanna hér á landi og kvörtuðu 
íslensk stjórnvöld stundum undan 
hegðan þeirra. Að sögn Morgun-
blaðsins staðhæfðu bresk heryfir-
völd hins vegar að mest vandkvæði 
stöfuðu af sprúttsölu og álitu þeir 
að „áfengisblanda Vínverslunar-
innar“ þ.e. brennivín, sem „Bret-
inn kallar „Black dead“ hafi mjög 
alvarleg áhrif á hermennina“.

„Reykjavíkurbrjef “.  
Morgunblaðið 6. október 1940, 5.

Bökunardropar 
Áfengisverslunarinnar 
kynntir og gæði þeirra 

borin saman við aðra 
framleiðslu. Alþýðublaðið 

18.3.1932.

Áfengisverslunin 
auglýsir opnun fyrstu 

áfengisverslunarinnar í 
Reykjavík. Alþýðublaðið 

29.8.1922.
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Í gær bað ég símameyna um áfengisverzlun 
ríkisins. „Er herra Mogensen viðstaddur?“ 
spurði ég. „Nei, því miður“ var svarað. „Kemur 
hann bráðum?“ „Nei, hann er í sumarleyfi, og 
er á ferð kringum landið. Hann er staddur í 
dag á Akureyri“. „Hver er þá æðsti maður vín-
verzlunarinnar á meðan?“ „Það er Jón Egils-
son“. „Get ég fengið að tala við hann?“ „Já“.

Jón Egilsson kemur í símann. Ég spyr hvort 
ég megi koma og tala við hann. Jú, velkomið er 
það. Ég legg af stað og kem brátt að dyrunum 
á húsi Jóns Magnússonar. „Áfengisverslun 
ríkisins“ stendur á dyraspjaldi. Þrír menn eru 
á skrifstofunni, einn þeirra er Jón Egilsson. 
Hann fer með mig á aðra skrifstofu. Þar er einn 
maður fyrir, sem flytur sig framfyrir. Ég fer að 
spyrja Jón Egilsson um vínverzlunina. En hann 

er afar tregur til þess að segja neitt um hana. 
Segir að Mogensen muni koma eftir 3 daga, og 
ég skuli spyrja hann. Samt fæ ég að vita þetta 
hjá honum: Á skrifstofu áfengisverzlunarinnar 
eru alls sex menn: Mogensen forstjóri, Jón 
Egilson, skrifstofustjóri, Tryggvi Guðmunds-
son gjaldkeri, Guðmundur Eggerz, Þorvaldur 
Egilson, Ólafur Halldórsson, og sendiherra eða 
sendisveinn að auki, sem ég kann ekki að nefna.

Áfengisverzlunin hefur geymslu á fjórum 
stöðum: Í kjallaranum í Thomsenshúsi, í 
geymsluhúsi C. Zimsens á hafnarbakkanum, 
í Hafnarstræti 1 (Brydes geymslu húsi) og í 
Hafnarstræti 15 (undir verzlun Ellingsens).

Í geymsluhúsunum starfa 8 manns. Þar 
eru fjórir verkamenn sem fá vikuborgun og 
fjórir fastamenn. Jón Egilsson mundi ekki 

Thomsensverslun við 
Lækjartorg en þar var 
Áfengisverslunin í 
Reykjavík til húsa í fyrstu. 
Myndin sýnir fjölmenni 
er stytta Kristjáns 9. var 
afhjúpuð árið 1915.
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nöfn þessara fjögra fastamanna, en það eru: 
Skafti Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Stefán 
Runólfsson og Jón Straumfjörð. Er hinn síðast-
nefndi yfirmaður yfir öllum geymsluhúsunum, 
jafnframt því sem hann er dyravörður á póst-
húsinu. Ekki vildi Jón Egilsson láta uppi hvaða 
laun skrifstofumennirnir hefðu, sagði að það 
yrði að bíða þangað til Mogensen kæmi heim. 
Við Áfengisverzlun ríkisins eru því ellefu fasta-
menn samtals, og fjórir verkamenn.

En auk þess eru við útsöluna í Thomsens-
húsi (gengið inn frá Thomsenssundi) fjórir 
menn. Þar starfa þessir menn: Björn Sveinsson 
(fyrv. kaupm. Breiðablik) forstöðumaður, Skúli 
Thorarensen gjaldkeri og bókhaldari, Sigurður 
Magnússon og Axel Magnússon. Hinir tveir 
síðustu eru afgreiðslumenn, en starfa líka að 
skriftum, sem eru miklar við verzlunina, segir 
Björn Sveinsson.

Samtals eru þá starfandi við vínverzlunina 
hér í bænum 19 manns, og er það allstór flokkur. 
Ég kom inn í geymsluhús þar sem verkamenn-
irnir voru að vinna, og sýndist þeir hafa nóg 
að starfa. Hitt er aftur efamál hvort þeir æðri 

í tigninni eru ekki fleiri en þeir þurfa að vera. 
Mun Alþbl. gera þetta mál frekar að umræðu 
efni þegar Mogensen er kominn heim og heyrt 
hefir verið hvað hann segir um þetta.436

Birgðastöðvar Áfengisverslunarinnar voru komn-
ar í Nýborg við Skúlagötu í Reykjavík árið 1924 en þar 
hafði Landsverslunin haft aðsetur sitt. Árið 1926 var 
áfengisútsalan flutt frá Lækjartorgi í Veltusund 1.437 
Um tíma að minnsta kosti voru vínbirgðir verslunar-
innar, sennilega sterka áfengið, geymdar í Hegningar-
húsinu við Skólavörðustíg, svona eins og til að undir-
strika hvaða augum sú vara væri litin. Árið 1927 var 
skipaður sérstakur eftirlitsmaður með vínbirgðunum 
þar og varð fyrir valinu Sigurður Thorlacius stúdent. 
Hann átti ásamt fulltrúa lögreglustjóra að „innsigla 
læsingar á birgðaherbergjunum þar og vera báðir 
við jafnan er opnað er“. Sigurður átti einnig að hafa 
eftirlit með hve mikið og hvert áfengi væri afhent frá 
áfengisversluninni. Hann var sannarlega ekki venju-
legur birgðaeftirlitsmaður, enda bar honum einnig 
að kanna „hvort menn, sem grunur leikur á að hafi 
sjálfir áfengissölu með höndum, kaupi þar birgðir 
sínar“. Auk þess bar honum að fylgjast með vínsölu 

Nýborg við Skúlagötu 
í Reykjavík þar sem 

lengi var aðsetur 
Áfengisverslunarinnar.
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á Hótel Íslandi og aðgæta hvort hótelið færi ekki að 
öllum reglum um vínveitingar.438

Sem fyrr getur voru starfsmenn fyrirtækisins alls 
um tveir tugir árið 1922 og hafði þurft að ráða fjölda 
aðstoðarmanna síðari hluta ársins vegna mikillar 

eftirspurnar eftir Spánarvínunum.439 Á ofanverðum 
fjórða áratugnum voru starfsmenn orðnir um 40 og 
voru starfsmenn við áfengisútsölur þá ekki taldir 
með. Skrifstofur fyrirtækisins voru þá í Fiskifélags-
húsinu við Skúlagötu.440

áfengisútsölurnar
Sem fyrr er getið voru áfengisútsölur í öllum sjö 
kaupstöðum landsins í samræmi við ákvörðun 
Stjórnarráðsins frá 1922. Mörgum þótti sem þarna 
væri vel í lagt og töldu útsölurnar óþarflega margar 
en stjórnvöld staðhæfðu að ekki hefði verið gengið 
lengra á þessu sviði þörf krafði. Sigurður Eggerz, 
þáverandi forsætisráðherra, var sakaður um „óþarfa 
nervösitet“ gagnvart Spánverjum.441 En ráðherrann 
svaraði fullum hálsi. Hann kvaðst í fyrstu hafa ætlað 
að hafa „aðeins eina útsölu á vínunum“ en séð sig um 
hönd eftir að hafa ráðgast við samningamenn Íslend-
inga við Spánverja. Hann hefði samið „reglugerð-
ina, ásamt ráðunautum mínum í Kaupmannahöfn, 
á þann hátt, sem við hugðum helst í samræmi við 
lögin og samninginn við Spánverja“.442 Sigurður taldi 
að ekki hefði mátt ganga skemmra til að stofna ekki 
fisksölunni á Spáni í hættu og kvaðst ekki kvika frá 
markaðri stefnu.443 Miður væri að bæjarstjórnir þar 
sem afráðið var að setja upp áfengisútsölur neituðu 
í mótmælaskyni að tilnefna menn til að veita slíkum 

helstu viðfangsefni Áfengisverslun-
arinnar fyrstu tvo áratugina

Viðfangsefni Áfengisverslunarinnar fyrstu tvo 
áratugina voru einkum eftirfarandi:

– Innflutningur og kaup á áfengi. Stór hluti 
þess kom í tunnum sem var síðan tappað á 
flöskur í húsakynnum fyritækisins.

– Blöndun á áfengi, einkum sterku áfengi 
eftir að neysla þess var heimiluð við afnám 
bannlaganna 1935. Fyrir þann tíma hafði 
fyrirtækið þó einnig blandað saman til-
teknum tegundum og selt undir nýju heiti.

– Sala áfengis.
 Til útibúa sem síðan seldu almenningi.
 Til veitingahúsa, sendifulltrúa frá erlendum 

ríkjum og einstaklinga sem pöntuðu beint 
frá fyrirtækinu vegna fjarlægðar frá útibúum.

– Innflutningur á öðrum vörum sem inni-
héldu vínanda. Einkum var um að ræða 
snyrtivörur, svo sem ilmvötn og hárvötn, 
svo og bökunardropa og efnablöndur til 
notkunar í iðnaði, ekki síst til gljáningar 
húsgagna.

– Að selja einstaklingum, stofnunum og 
fyrirtækjum vínanda til notkunar í atvinnu-
rekstri og annarri starfsemi.

– Einkasala á geri til köku- og brauðgerðar.
– Sala lyfja, sem var sívaxandi þáttur frá 

stofnun lyfjadeildar innan fyrirtækisins.

ÞÍ. Stjr. Fjármálaráðuneyti 1991 B/254. A-1. 
Bréf Áfengisverzlunar ríkisins til fjárhagsnefndar 

neðri deildar Alþingis 9. október 1943.
Áfengisverslun ríkisins í 
Hafnarfirði (1920–1930).
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fyrirtækjum forstöðu, enda væri áríðandi að þau 
væru í höndum „góðra og áreiðanlegra manna“; bæj-
arstjórnirnar höfðu tillögurétt um þetta samkvæmt 
reglugerð.444

Hér að framan hefur verið nefnt að fyrstu árin 
(til 1928) voru útsölurnar í raun sjálfstæð fyrirtæki, 
reknar á ábyrgð forstöðumannsins, en reksturinn var 
þó háður ströngum skilyrðum. Forstöðumaðurinn 
leigði húsnæði undir reksturinn og greiddi annan 
rekstrarkostnað af sölulaunum sem var ákveðið hlut-
fall af verði og ákveðið í reglugerð.445 Lögum var þó 
breytt árið 1928 og eftir það urðu útibússtjórarnir 
starfsmenn Áfengisverslunarinnar. Með reglugerð 
frá 1935 var gert ráð fyrir að fjármálaráðuneytið réði 
útibússtjórana.446

Meðan reksturinn var á vegum útsölustjóra fengu 
þeir í sinn hlut 1/6 (16 2/3%) af verðinu á sölustöðum 
úti um land en í Reykjavík var hlutur þeirra mun 
lægri, fyrst 4% en síðan 5%. Frá 1935 var hlutfallið 
15% af sölu þar til selt hafði verið fyrir 70 þúsund 
krónur. Þá lækkuðu sölulaunin um helming þar til 
salan hafði náð 100 þúsund krónum. Eftir það voru 
sölulaun 2,5%. Í Reykjavík giltu þó aðrar reglur. Í 
útsölunni þar skyldu sölulaun nema 4% afsölu allt að 
800 þúsund kr., 2% þar til sala hefði náð einni milljón 
króna og 1,5% eftir það.447 Það er eftirtektarvert að 
þessi háttur skyldi hafður á; þetta kerfi hvatti vita-
skuld útsölustjórana til að selja sem mest. „Brauðin“, 
þ.e. áfengisútsölurnar, voru misfeit ef svo má að orði 
komast, salan var vitaskuld mismikil. Mest var upp úr 
áfengisútsölunni í Reykjavík að hafa. Árið 1937 hafði 
útsölustjórinn þar hátt í 60 þúsund kr. í heildartekjur. 
Á öðrum útsölustöðum voru tekjur mun minni, 
allt frá tæplega tíu þúsund kr. á Seyðisfirði, sem gaf 
minnst af sér, upp í tæplega 18 þúsund kr. á Akureyri 
en þar var kostnaður líka mun minni en í Reykjavík.448

Smásala á vínum hófst 29. júní 1922 í Reykjavík 
og tveimur mánuðum síðar var opnuð sérstök verslun 
vegna hennar í verslunarhúsi Thomsens við Lækjar-
torg, sem fyrr getur. Fyrsti forstöðumaður hennar var 
Björn Sveinsson kaupmaður en tveimur árum síðar 
hafði Hannes Thorarensen tekið við starfa hans.449 

Áfengisútsalan á Akureyri opnaði síðla í septem-
ber 1922 að Strandgötu 35 þar sem áður hafði verið 
verslun J.V. Havsteens. Útibússtjórinn var Jón Stefáns-
son. Hann hélt þó ekki búðina lengi á þessum stað en 
flutti hana ári síðar í stofu í húsi sínu að Hafnarstræti 
102. Ástæðan var sú að hann hafði ætlað sér að hafa 
ýmsar fleiri vörur á boðstólunum í versluninni en for-
stöðumenn Áfengisverslunarinnar lögðust gegn því; 
þó var honum heimilað að selja þar tóbak.

Á fyrri staðnum var áfengi til sýnis í þremur stórum 
verslunargluggum en eftir flutning verslunarinnar var 
„ekki ein einasta vínflaska til sýnis“.450 Meginástæðan 
fyrir flutningnum var sjálfsagt sú að margir höfðu 
ímugust á þessari starfsemi og vildu að sem minnst 
bæri á henni. Það kom líka berlega í ljóst þegar Jón 
Stefánsson setti upp skilti með heiti verslunarinnar 
á nýja staðnum, en sú ráðstöfun var harðlega gagn-
rýnd. Verkamaðurinn spurði hvort ekki væri „sæmra 
að þessar ríkis“sprútt“holur létu sem minst á sér bera“. 
Blaðið taldi sennilegt að téð „auglýsing“ væri „sett 
eftir umtali við yfirmann Áfengisverslunar ríkisins í 
Rvík. Ef svo er, hvað vill þá sá fugl vera að hrækja í 
andlit Akureyringum?“451 Jón Stefánsson svaraði fyrir 
sig og kvaðst verða að láta vita að „verslun sé rekin þar 
sem hún er“. Þess vegna hefði skiltið verið sett upp en 
þó reynt að hafa það eins lítið áberandi og mögulegt 
hefði verið, „inn á milli húsanna“.452 Það var ekki 
tekið út með sældinni að selja áfengi á þessum tíma.

Frá upphafi var gert ráð fyrir að útsölustöðum 
væri lokað á hádegi á laugardögum og opnaðir að 
nýju næsta virkan dag kl. 9 að morgni og væru opnir 
til kl. 18:00 síðdegis. Þó var með reglugerðarabreyt-
ingu árið 1935 gert ráð fyrir að mætti „loka útsölu eða 
veitingastað áfengis um einn eða fleiri daga, ef óeirðir 
eru byrjaðar eða yfirvofandi á staðnum eða önnur slík 
tilefni gefast“.453 Menn vildu greinilega hafa allan var-
ann á er áfengisbannið yrði afnumið. Þess má geta að 
oft var gripið til þessa ákvæðis eins og nánar verður 
reifað síðar.

Áfengisútsölurnar virtust engir sérstakir auðfúsu-
gestir, hvorki í Reykjavík né hinum kaupstöðunum. 
Vitaskuld fögnuðu ýmsir tilkomu þeirra en margt 
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bendir til að meirihluti fólks í kaupstöðum úti á landi 
hafi viljað fá þeim lokað. Þegar við stofnun þeirra bar 
á megnri óánægju. Þingmenn þessara staða hvöttu til 
lokunar, bæjarstjórnir samþykktu áskoranir, greinar 
voru skrifaðar í blöð og verkalýðshreyfingin brýndi 
félagsmenn sína. Reynt var að fá því framgengt að 
íbúar í kaupstöðum þar sem útsölur voru fengju 
að greiða atkvæði um hvort þeir vildu slíka verslun 
eða ekki. Í samþykkt bæjarstjórnar Reykjavíkur var 
m.a. farið fram á að nýsettri reglugerð um áfengis-
sölu yrði breytt á þann hátt að kjósendur fengju að 
ákveða hvort áfengisútsölur yrðu opnaðar eða ekki.454 
Svipuð samþykkt barst frá Siglufirði og var þar farið 
fram á að aðeins yrði ein áfengisverslun í landinu og 
heimilt yrði að panta áfengi en „engar birgðir hafðar 
fyrirliggjandi annars staðar“. Nefndu Siglfirðingar 
auk þess að stutt væri til Akureyrar og því óþarfi að 
hafa tvær útsölur í sama landsfjórðungi. Kvörtun Sigl-
firðinga kom fram um það bil tveimur árum eftir að 
áfengissala hófst. Þeir bentu á að „síðan áfengissala 
var sett hjer niður, er daglegum friði vor Siglfirðinga 
spilt svo − að minsta kosti að sumrinu til − að óvið-
unandi er framvegis. Hávaði og friðarspjöll ölvaðra 
manna hafa keyrt svo úr hófi fram, að sóma bæjarins 
og velferð borgaranna er teflt á fremsta hlunn“.455 − 
Ári síðar barst sams konar krafa frá bæjarstjórninni 
í Vestmannaeyjum, studd undirskriftum um 1000 
manna og Hafnfirðingar sendu forsætisráðherra sams 
konar erindi.456

Áfengisútsölurnar voru opnaðar en andstaðan við 
þær hélt áfram, ekki síst af hálfu verkalýðshreyfingar-
innar sem lét mikið að sér kveða á þessu sviði. Árið 
1932 ályktaði þing ASÍ að koma skyldi á „fullkomnu 
og afdráttarlausu áfengisbanni“.457 Nefna má einnig 
að 15 verkalýðsfélög tóku sig saman og héldu fund á 
Akureyri í lok nóvember 1935. Fundurinn skoraði á 
ríkisstjórnina að sjá til þess að ekki yrði sent áfengi til 
útsölunnar á Akureyri þá um veturinn. Röksemdin 
var ekki síst mikill atvinnubrestur um þetta leyti 
og væri ekki bætandi á erfiðleika fólks þegar hluta 
„hinna litlu tekna er varið fyrir alóþarfan varning“. 
Fundurinn hvatti einnig til þess að útsalan á Akur-

Blaðið Verkamaðurinn á 
Akureyri skammast yfir 
því að Áfengisverslunin 
hafi sett upp auglýsingu á 
húsnæði sitt og krefst þess 
að hún verði fjarlægð. Birt 
19.9.1923.
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eyri yrði skylduð til þess að gera lista yfir alla þá sem 
keyptu vín í útibúinu og ættu þessar skýrslur að vera 
almenningi til sýnis hjá lögreglustjóra bæjarins „svo 
kunnugt verði hverjir mest kaupa af áfenginu“.458

Hörðust urðu átökin á Ísafirði og setti Verka-
lýðsfélagið Baldur uppskipunarbann á öll skip sem 
fluttu áfengi til Ísafjarðar árið 1930. Vart var fýsilegt 
að brjóta bannið, því félagið ákvað jafnframt að það 
næði til allra annarra skipa þess félags sem hugsan-
lega bryti bannið. Bannið var sett með velþóknun 
mikils meirihluta bæjarstjórnar, sem jafnframt hvatti 
til þess að áfengisútsalan í bænum yrði lögð niður; 
Vilmundur Jónsson, læknir í bænum, lýsti því svo 
um þetta leyti að „áflog og ryskingar ölóðra manna 
[væru] daglegt brauð“.459 Eftir samningaumleitanir 
varð niðurstaðan sú að opnunartími útsölunnar var 
styttur mjög og mátti hann ekki vera nema 3 tímar 
á dag. Þessu til viðbótar fékk verkalýðsfélagið því til 
leiðar komið að ekki yrði flutt meira áfengi til Ísa-
fjarðar en sem næmi þriðjungi þess magns sem selt 
hafði verið í bænum undanfarin þrjú ár. Samkvæmt 
samkomulaginu var einnig óheimilt að flytja áfengi 
eftir öðrum leiðum til Ísafjarðar, þar með talið að 
senda það í pósti.460

Útibússtjórinn færði þessa stefnu í tal við forstjóra 
Áfengisverslunarinnar árið 1935. Að hans mati var 
„næstum frágangssök að reka útibúið framvegis með 
ríkjandi fyrirkomulagi, enda seldist skammturinn 
sem útibúinu væri ætlaður iðulega upp á fáum dögum 
og „hefir þá búðin orðið að vera lokuð hina 25 daga 
mánaðarins“. Auk þess benti hann á að takmörkun af 

þessu tagi væri „gjörsamlega áhrifalaus“. Því til stað-
festingar nefndi hann að mest hefði borið á ölvun í 
bænum síðastliðið haust, þegar ekkert áfengi var 
fáanlegt í áfengisútsölunni, enda útveguðu menn sér 
áfengi eftir öðrum leiðum, bæði með því að brugga 
og kaupa smygl.461 Þessar sölutakmarkanir komu 
útsölustjóranum vitaskuld illa, hann var ekki á föstum 
launum heldur fékk hann hundraðshluta af sölu og 
kvartaði sáran yfir samkomulaginu sem var gert við 
Verkalýðsfélagið Baldur. Hann óskaði eftir því að fá 
að vita hvort leggja ætti útibúið niður. Það þyrfti hann 
að fá að vita sem fyrst því hann væri

Verkalýðshreyfingin og 
stjórnmálaflokkur hennar, 

Alþýðuflokkurinn, hafði af-
dráttarlausa stefnu í áfengis- 

og bannmálum og vildi 
halda áfengisbanni sem 

lengst. Alþýðublaðið 1933.

Verkamannafélagið á 
Siglufirði krefst þess árið 
1932 að teknar verði upp 
sömu takmarkanir á sölu 

„Spánarvína“ og séu í gildi 
á Ísafirði. Morgunblaðið 

20.1.1932.
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fátækur maður, sem ekki hefi ráð á að borga 
lengi húsaleigu fyrir pláss sem ekki er notað, 
sérstaklega þar sem ég í tvö ár hefi orðið 
að vinna sömu störf og aðrir útsölumenn 
áfengisverzlunarinnar fyrir helmingi lægri 
laun, en það var eitt atriðið í fyrnefndum 
samningi við verkalýðsfélagið „Baldur“ hér 
að laun mín skyldu færð svo niður sem góð-
girni samningsaðilanna krefðist. Verði sama 
fyrirkomulag áfram á vínafgreiðslu hingað, er 
líka óþarfi að vera að leigja húsnæði til þess 
að útdeila vínunum. Það mætti selja þau á 
bryggjunni jafnskjótt og þeim er skipað upp, 
það tekur ekki langan tíma að losna við svona 
smáskammta.462

Vitaskuld kvörtuðu viðskiptamenn útibúsins 
líka yfir þessum takmörkunum, að fá ekki að kaupa 
áfengi „er lögleyft er og ríkið sjálft selur“. En fyrst 
ekki var unnt að fá áfengið í útibúinu á Ísafirði töldu 
þeir sig eiga rétt á að panta áfengi beint frá Áfengis-
versluninni í Reykjavík. En það gekk ekki heldur. 
Áfengisverslunin vísaði á útibúið á Ísafirði og kvað 
það hluta af samkomulaginu við verkalýðsfélagið að 
senda ekki áfengi beint til viðskiptamanna útibúsins 
á Ísafirði.463 Þessi svör drógu ekki úr óánægju þeirra 
Ísfirðinga sem vildu kaupa áfengi. Þeir kváðu það auk 
þess iðulega koma fyrir að „útsölustjórinn“ neitaði að 
selja mönnum áfengi „þótt til hafi verið“ og segðist 
ekki mega selja hverjum og einum nema eina flösku á 
dag. Þeir bentu á áfengislögin og kváðu margvíslegar 
sölutakmarkanir sem væru viðhafðar í útibúinu brot 
á lögunum.464 Verkamannafélag Akureyrar samþykkti 
einnig svipað bann og sambærilegt bann var einnig 
samþykkt á Siglufirði. En þær ákvarðanir höfðu þó 
ekki sömu áhrif og á Ísafirði vegna þess að bílvegur 
var kominn til beggja staðanna og farið að senda vín 
með bílum eða einfaldlega sem póstsendingar. En 
það var dýrt og var aukinn flutningskostnaður lagður 
á áfengið sem var selt á þessum stöðum.465 − Eftir að 
síðari heimsstyrjöld var skollin á ágerðust enn kröfur 
um lokun útibúa eins og síðar verður getið.466

Starfsemi útibúsins í Reykjavík var að sjálfsögðu 
langumfangsmest og voru um tveir þriðju áfengis-
sölunnar þar árið 1936. Um 7% sölunnar var hjá 
hverju útibúanna í Hafnarfirði, Akureyri og Siglu-
firði, um 5% í Vestmannaeyjum og 1–2% á Ísafirði 
og Seyðisfirði.467 Mikil sala á Siglufirði skýrist einkum 
af miklum fjölda aðkomufólks á vertíðum; lítil sala á 
Ísafirði er hins vegar tilkomin vegna hinna ströngu 
aðhaldsaðgerða sem verkalýðshreyfingin stóð fyrir. 
Starfsemin á áfengisútsölustöðunum var vitaskuld 
keimlík: hún snerist um hefðbundin afgreiðslustörf, 
lagerhald, skrifstofuvinnu o.s.frv. En ekki var þetta þó 
alveg hefðbundin afgreiðsla vegna þess að samhliða 
afgreiðslu var ýmisskonar eftirlit og skráning sem gat 
verið tímafrek og jafnvel erfitt að leysa.

Hótel Ísland á horni 
Austur strætis og Aðal-
strætis um eða eftir 1930. 
Þar var boðið upp á vín-
veitingar til 1930 en þá var 
vínveitingaleyfið tekið af 
þáverandi veitingamanni 
þegar Hótel Borg hóf 
starfsemi. Aðeins mátti vera 
með vínveitingar í einu veit-
ingahúsi á hverjum stað.
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Hið glæsilega gistihús, Hótel Borg, nýbyggt árið 1930.



Bréf dómsmálaráðherra frá 1931 til trúnaðar-
manns stjórnvalda á Hótel Borg þar sem gerð er 
grein fyrir starfsskyldum hans.

DÓMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 12. nóvember 1931

„Hérmeð skulu greind nokkur þau atriði, sem 
yður eru falin sem trúnaðarmanni landsstjórn-
arinnar á Hotel Borg. 

1.  Að fylgjast nákvæmlega með um innkaup 
til gistihússins frá áfengisverzluninni og 
bera iðulega saman birgðir og vínkaup.

2. Að innsigla og opna tvisvar sinnum daglega 
kjallara þann í hótelinu, þar sem geymdar 
eru í vínbirgðir þess.  Skal herbergið inn-
siglað í lok veitingatímabilanna beggja.  Þér 
skuluð svo oft sem þarf, bera saman birgðir 
hótelsins og eyðslu við aðkaup frá áfengis-
verzluninni.

3. Hótelinu verður fyrirskipað að láta hvern 
gest, er þar situr, að snæðingi og fær áfengi 
með matnum, útfylla við borðið eyðublað, 
með fullu nafni, stöðu og heimilisfangi.  
Eftir hverja máltíð skulu þjónar þeir, er 
reiða fram mat og vín til gestanna, afhenda 
yður þessi útfylltu eyðublöð, en þér flokkið 
þau og geymið sem sönnun viðvíkjandi 
víneyðslu gestanna.  

4. Yður skal skylt að vera á ferli í veitingasal 
og danssal hótelsins nægilega mikið til að 
sjá, hvort menn koma þar inn ölvaðir eða 
verða þar ölvaðir af vínum, er þeir neyta 
þar.  Þér skuluð afla yður vitneskju um 
nöfn þeirra manna, er sýna ölvunarmerki í 
hótelinu, og síðan tilkynna hótelstjóranum, 
að þér leggið afgreiðslubann á þessa menn 
sem gesti eða neytendur í hótelinu um til-
tekinn tíma, eftir reglum, sem landsstjórnin 
mun síðar tilkynna yður og hótelstjóranum.  
Síðan skal yður skylt að sjá um, að þessu 
afgreiðslubanni sé hlýtt.  

5. Þjónum og stjórn hótelsins skal skylt að 
tilkynna yður, ef vín er veitt í öðrum her-
bergjum en veitingasölum gistihússins.  
Skulu þér gæta þess stranglega að allri 
vínnautn sé hætt í lok leyfistímans, og láta 
taka burtu glös og vínföng, er þá kunna að 
standa á borðum.

6. Þér skuluð við eftirlit við eftirlit í hótelinu 
jafnan vera í einkennisbúningi yfirþjóna 
hótelsins, sem gistihúsið leggur til.

7. Ef misbrestur verður á að framskráðum 
reglum sé hlýtt, skuluð þér tilkynna það 
hótelstjóranum og dómsmálaráðuneytinu 
með samhljóða bréfum.

Jónas Jónsson 
Gissur Bergsteinsson 

Til herra Gunnars Eggertssonar.“

vínveitingastaðir milli stríða
Þegar heimilt varð að flytja vín til Íslands á ný þótti 
óhjákvæmilegt að leyfa einnig veitingastöðum á 
nokkrum stöðum á landinu að hafa vínveitingar. 
Þessir staðir voru fjórir, þremur færri en staðirnir sem 
höfðu áfengisútsölur. Hinir útvöldu voru: Reykjavík, 
Ísafjörður, Akureyri og Seyðisfjörður. Annars staðar 

var einnig heimilt að leyfa vínveitingastaði, en með 
því skilyrði að meirihluti alþingiskjósenda óskaði 
eftir því; ekki var líklegt um þetta leyti að það gerðist. 
Yfirleitt var gert ráð fyrir einum vínveitingastað á 
hverjum ofangreindra staða en þó mátti heimila fleiri 
vínveitingastaði í Reykjavík. Það var í valdi bæjar-
stjórna á hverjum stað hver fékk leyfið. Hótel Ísland 
fékk fljótlega heimild til að hafa vínveitingar í Reykja-
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vík, eða þegar upp úr miðju ári 1922, og einnig mun 
Rosenberg veitingamaður á Þingvöllum hafa fengið 
leyfi til vínveitinga, Alþýðublaðinu til lítillar gleði sem 
þóttist sjá fram á að þar mundu brátt heyrast „óp 
og org ölvaðra og ósjálfbjarga manna“.468 Hins vegar 
dróst að slík leyfi væru veitt í hinum kaupstöðunum 
þar sem umsækjendur þóttu ekki áreiðanlegir.469 
Veitingahús með vínveitingaleyfi voru sárafá fram yfir 
miðja 20. öld. Salan á áfengi til þeirra á ofanverðum 
fjórða áratugnum var að jafnaði í kringum 5% af 
heildarsölu ÁVR.470

Vínveitingar voru takmarkaðar við neyslu á heitum 
mat, og um þær giltu ströng tímamörk: frá kl 11–13:30 
og kl 18:00–21. Árið 1931 var vínveitingatíminn 
rýmkaður að kvöldinu til kl. 23:30. − Sú ráðstöfun var 
örugglega gerð til þess að koma til móts við eiganda 
Hótel Borgar og fyrir tilstuðlan Jónasar Jónssonar 
dóms- og kirkjumálaráðherra, en haft var fyrir satt að 
markmið ráðherrans með þessari breytingu væri að 
„kenna mönnum hóflega vínnautn“.471 En á þá aðferð 
voru margir vantrúaðir og fjölmargir aðilar mótmæltu 
breytingunni harðlega, m.a. ASÍ sem staðhæfði að 
þetta mundi aðeins leiða til aukinnar áfengisneyslu. 
Jafnvel Verkalýðsfélagið á Hellissandi mótmælti þess-
um ívilnunum og kvað þær mundu leiða til aukins 
drykkjuskapar, ekki eingöngu í Reykjavík, „heldur og 
fyrir alla vínneytendur, er gista á þessu hóteli“.472 Ekki 
mátti veita vín á veitingastað utan þessara tímamarka 
og ekki mátti vín vera á borðum lengur en hálftíma 
eftir að hætt var að framreiða vín.473 Magnið sem selja 
mátti hverjum og einum með mat var nákvæmlega 
tiltekið, 18 sentilítrar af sterku áfengi „eða 36 sl. af 
heitum vínum eða 72 sl. af borðvínum“.474

Sem fyrr getur fékk Hótel Ísland vínveitingaleyfið 
í Reykjavík árið 1922 og höfðu veitingamenn sam-
kvæmt reglugerð heimild til tiltekinnar álagningar. 
Árið 1928 fannst dóms- og kirkjumálaráðherra ástæða 
til að endurskoða þessar reglur. Virtist honum Hótel 
Ísland „hafa haft alt of mikinn gróða af vínleyfi sínu, 
og þykir ráðuneytinu fara betur á að meira af þeim 
gróða rynni í landsjóð og minna til þess er rekur gisti-
húsið“.475 Í framhaldi af þessu var álagningin lækkuð 

Templarar mótmæla því 
árið 1931 að lengdur sé 

sá tími sem heimilað var 
að veita vín á Hótel Borg. 

Morgunblaðið 16. sept. 1931.
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umtalsvert og skyldi vera 10% af verði vínflöskunnar 
á veitingastaðnum.476

Árið 1930 varð afdrifaríkt fyrir Hótel Ísland. Þá 
missti það vínveitingaleyfið af orsökum sem nú skal 
greina: Ríkisstjórn Íslands lagði ríka áherslu á að taka 
á sem veglegastan hátt á móti gestum sem kæmu á 
Alþingishátíðina 1930 og samdist svo með Jóhann-
esi Jósefssyni glímukappa og Jónasi Jónssyni dóms- 
og kirkjumálaráðherra að ef hinn fyrrnefndi byggði 
myndarlegt hótel, Hótel Borg, í miðborg Reykjavíkur, 
fengi hann einkarétt á vínveitingum í borginni. Þessi 
tíðindi voru eiganda Hótel Íslands vitaskuld lítið 
gleðiefni en Jóhannes byggði hótelið upp af miklum 
myndarskap, og „lagði í það aleigu sína og allmikið 
meira“ eins og hann orðaði það.477 Hótelið fékk leyfið 
„með öllum sömu skilyrðum um tímalengd til veit-
inga á hverjum degi, og öllum skilyrðum er lúta að 
reglusemi og háttsemi gesta við vínnautn, eins og áður 
hafa gilt um vínveitingar á Hotel Ísland síðan Spánar-
samningurinn var gerður og það hótel fékk vínveit-
ingaleyfi“. Í þessu erindi dóms- og kirkjumálaráðu-
neytisins kom þó fram að landsstjórnin áskildi sér rétt 
til að „taka þetta leyfi aftur hvenær sem er“.478 Leyfinu 
hélt Jóhannes um langt skeið, þótt á ýmsu gengi í 
samskiptum hans og yfirvalda sem réðu jafnvel eftir-
litsmann til þess að fylgjast með meðferð áfengis á 
hótelinu, þótt ekki væri hann lengi við störf.479 Hótel-
haldarinn var iðulega sviptur leyfinu vegna yfirsjóna, 
til dæmis var hann sviptur veitinga- og gistingaleyfi í 
sex mánuði árið 1931. Sakargiftir voru gjarnan þær að 
vín hefði verið selt fram yfir leyfilegan tíma og einnig 
út af hótelinu. En ætíð fékk Jóhannes leyfið aftur eða 
staðgengill hans.480 Það reyndist erfiðleikum bundið 
fyrir Jóhannes að reka hótelið, enda ytri skilyrði erfið 
á 4. áratugnum og lánin sem hvíldu á hótelinu mikil. 
Það varð m.a. til þess að Hótel Borg safnaði skuldum 
hjá Áfengisversluninni. En fyrirtækið naut velvildar 
og voru gerðir sérstakir samningar um skuldina á 
milli eiganda hótelsins og ÁVR, m.a. fyrir milligöngu 
Jónasar Jónssonar.481

En leyfisveitingin varð afdrifarík fyrir eiganda 
Hótel Íslands, Alfred Rosenberg, en hann hafði keypt 

hótelið árið 1928 og lagt mikinn kostnað í endurbætur 
á því. Eftir að Hótel Borg fékk leyfið missti hann „alla 
atvinnu af veitsluhöldum og jafnvel gestir þeir, sem 
búa á hotellinu hjá honum hafa farið yfir á Hótel Borg 
til að matast.“482 En kvartanir Rosenbergs báru ekki 
árangur. Hótel Borg hélt leyfinu, eitt veitingastaða í 
Reykjavík um langt skeið.

„Leyfi“ var þó kannski ekki alltaf forsenda þess 
að áfengisneysla tíðkaðist á veitingastöðum eins 
og Alþýðublaðið skýrði frá árið 1925. Blaðið kvað 
það algengt að „drykkjulæti útlendra og innlendra 
manna“ heyrðust á kaffihúsum við Laugaveginn. 
Nefndi blaðið sérstaklega kaffihúsið Fjallkonuna en 
líka komu við sögu staðir eins og Aldan í Traðarkots-
sundi og Litla kaffihúsið á Laugavegi:

Gangirðu inn eftir Laugaveginum síðla kvelds, 
þá muntu sjá hóp drukkinna slæpingja á horn-
inu, þar sem Bergstaðastræti og Laugavegur 
koma saman. Eru þar í grendinni sagðir aðal-
sölustaðir leynivínsalanna og skamt þaðan er 
kaffihúsið „Fjallkonan“ og fleiri kaffi- og veit-
inga-staðir. Heyrast á þessum stöðum oft mikil 
drykkjulæti innlendra og útlendra manna. 
Klukkan að ganga tólf dreifist svo þessi lýður 
út um bæinn (og auðvitað víðar að). Má þá sjá 
drukkna menn slangra einn og einn á stangli 
eða hópum saman á götunum, en mest ber á 
þessu á aðalgötunum, á Laugaveginum og í 
miðbænum. Háreysti, köll og áflog eru næstu 
tíðindin, en líka sorgbrosleg fleðulæti og faðm-
lög fullra manna. Lögregluþjónarnir blása í 
pípur sínar. Einn hópurinn er kominn í áfloga-
bendu. Dauðadrukkinn maður hefir verið 
sleginn í rot. Félagi hans gefur tilræðismann-
inum „á hann“. Blóðnasir og glóðaraugu á báða 
bóga. „Skikkanlegur borgari“ biður þá „bless-
aða“ að hætta þessu. Laun hans eru kjaftshögg, 
svo hann dettur niður og hruflast á andliti og 
höndum. Tveir lögregluþjónar koma hlaupandi 
og skakka leikinn. Þeir taka og „járna“ tvo þá 
verstu og vitlausustu. „En hvað eigum við að 
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gera við þá?“ „Steinninn er líka fullur. Árni, 
Bjössi, Steini og Gvendur fóru inn í kvöld og 
tveir Norðmenn voru látnir inn áðan“. Þeir 
verða því að reyna að sefa þá og fara með þá 
heim. Slíkt er ekkert viðlit. Fylliraftarnir berj-
ast um í járnunum, kasta sér niður í götuna 
og öskra. Það verður að hliðra til í tugthúsinu, 
flytja þá saman, sem fyrst komu og farnir eru 
ögn að sefast. En hvað tekur svo við? Enn eru 
margir „hópar“ drukkinna manna á götunni 
og nú er „slagur“ niðri hjá Íslandsbanka.483

Síðar á millistríðsárunum kom veitingastaðurinn 
White Star í stað Fjallkonunnar. Honum lýsti Emil 
Björnsson svo:

Í mínum augum var þetta óárennilegur staður. 
Svargrár reykjarmökkur fyllti salinn og vín-
þefur vitin. Ekki heyrðist mannsins mál fyrir 
bláu saxófónvæli, skvaldri og glasaglamri. 
Hrindingar voru alltíðar á gólfinu og fyrir kom 

að hnefar skullu á nösum og lögregla var kvödd 
til. Einkum var slegist um dömurnar sem voru 
æði glæfralegar: Í flannalegum kjólum, eld-
rauðar um kyssitauið og út á kinnar, sumar 
með níðþrönga, svarta hatta niður að augum, 
eins og skaftlausum pottum hefði verið hvolft 
yfir höfuð þeirra; lafandi sígarettur út úr munn-
vikunum, sitjandi uppi í fanginu á ölvuðum 
slánum, daðrandi og dátt leikandi við þá.484

Blaðið Spegillinn bendir á 
að stutt sé á milli fangelsis-

ins á Skólavörðustíg og veit-
ingahússins Fjallkonunnar. 

Þaðan þurfti stundum að 
„fleygja út“ drukknum 

mönnum, þrátt fyrir 
áfengis bann. Birt 1.11.1927.

Hótel Hekla við Lækjartorg 
undir 1930.
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Hér má einnig nefna Bar Reykjavíkur sem var 
býsna alræmdur staður í Hafnarstræti 15 þar sem nú 
er veitingstaðurinn Hornið. Hann var starfræktur frá 
1926 fram um 1940.485

Ýmsir staðir utan Reykjavíkur voru einnig nefndir, 
til dæmis á Geithálsi, en veitingamaðurinn þar bar 
af sér allar sakir um áfengissölu og kvaðst verða því 
fegnastur ef hann losnaði við drykkjumennina sem 
þangað sæktu.486 Honum varð þó ekki ætíð að ósk 

sinni. Þegar Björn Blöndal Jónsson kom þangað eitt 
sinn sumarið 1930 voru þar um 20 manns að „ölæðis-
látum“, eins og Alþýðublaðið orðaði það. Árið áður 
hafði það gerst að „ólýður þessi“ rak „bóndann á Geit-
hálsi upp á heiði og tók síðan kvenfólk á bænum og 
fór með það til Þingvalla“.487 Svipaða sögu var einnig 
að segja frá öðrum stöðum á landinu. Til dæmis var 
því haldið fram í blaðinu Verkamanninum árið 1930 
að á Akureyri væru 13−15 veitingastaðir þar sem hægt 

Símskeyti þar sem 
bæjarfógetinn á 
Akureyri tilkynnir 
dómsmálaráðuneytinu að 
útsölu áfengisverslunarinnar 
verði lokað tímabundið.
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væri að sitja fram eftir kvöldi við öldrykkju; ölið sem 
mátti selja á þessum stöðum var vitaskuld óáfengt en 
greinarhöfundur hélt því fram að sökum slælegs eftir-
lits yfirvalda færi þar „fram meiri og minni áfengis-
drykkja“.488

Auk veitingastaða kom fólk saman í samkomu-
húsum af ýmsum gerðum og dansaði. Slíkt sam-
komuhald færðist mjög í aukana á ofanverðum milli-
stríðsárunum eins og héraðslæknirinn á Blönudósi 
lýsti árið 1938:

Yfirleitt er dansfíkn hér mikil á sumrin, svo 
haldin eru eitt eða fleiri böll um hverja helgi og 
er eins og hundi sé boðin heil kaka, ef eitthvað 
á að hafa til skemtunar með dansinum. Aftur á 
móti er lagt svo mikið upp úr jazzmúsikkinni, 
að hljómtrúðar eru fengnir með ærnum kostn-
aði alla leið frá Akureyri eða Borgarnesi, þegar 
mikils þykir við þurfa.489

Læknirinn staðhæfði að áfengisneysla væri veru-
leg á þessum skemmtunum og hefðu „sumir ungir 
menn hér … þann sið að drekka sig fulla á samkom-
um og vaða þar uppi með óróa“.490 Svipaða sögu var 
að segja annars staðar af landinu á þessum tíma þó að 
vissulega væru þar undantekningar á. Gott dæmi um 
þetta er lýsing á samkvæmislífinu í Keflavík árið 1935:

…Þær dansskemmtanir sem ég hefi séð síðustu 
árin eru þær ruddalegustu. Það er svo mikill 
munur á þeim og var í minni æsku og því minn-
ist ég á þetta. Ég vil taka til dæmis, að engum 
hefði dottið í hug í þá daga, að fara inn á dans-
leikinn með hattinn á höfðinu og þá því síður 
að fara í yfirhöfninni og með vindilinn eða 
cigarettuna í munninum. Hver „dama“ hefði 
neitað slíkum „kavaler“. Þá sást aldrei „dama“ 
drukkin á dansleik, en nú kemur það oft fyrir.491

Lýsingar af þessu tagi eru vitnisburður um afstöðu 
til bannsins og afleiðingar þess: bannið var ekki virt 
og fólk fór sínu fram. Við það sköpuðust vandamál 

vegna þess að ekki var gert ráð fyrir „rými“ fyrir þessa 
neyslu, fólk lærði að pukrast með áfengi, sem yfirleitt 
var af sterkasta tagi, og valdi sjálft vettvanginn fyrir 
neyslu þess. En ofangreindar frásagnir eru þó ekki 
síður vitnisburður um að eldri kynslóðin átti erfitt 
með að sætta sig við umfangsmiklar samfélags- og 
menningarbreytingar tímabilsins.

neysla og sala áfengis
Jóhann Jósepsson lýsti í þingræðu árið 1924 hvernig 
honum virtist vinsældalisti þeirra sem drukku áfengi 
hér á landi líta út; athygli vekur að löglega áfengið, 
vínin, eru ekki í fyrsta sæti:

Jeg veitti því eftirtekt, að fyrir nokkrum árum 
drukku menn hármeðul … og þá sjerstaklega 
hið svokallaða „Bayrum“, en nú held jeg, að 
því sje að mestu hætt, af því að mönnum hafa 
opnast aðrar leiðir til að útvega sjer áfengi til 
drykkjar. Fyrst og fremst er þetta iðnaðar-
áfengi, í öðru lagi hin spænsku vín, og í þriðja 
lagi vín, sem menn búa til í landinu sjálfu, sem 
jeg hygg, að farið sje að búa til allvíða.492

Erfitt er að meta áfengisneyslu út frá tölum um sölu 
á áfengi, enda var áfengisneysla ekki eingöngu bundin 
við vökva sem voru ætlaðir til drykkjar. Menn drukku 
allt mögulegt annað eins og fram hefur komið, auk 
smyglaðs varnings og heimalagaðrar framleiðslu.

Á fjórða áratugnum var það 
nýjung að sýna kvikmynd 
sem tengdist baráttu gegn 

áfengsineyslu. Morgunblaðið 
2.8.1933.

128



Fyrst eftir tilkomu Spánarvínanna seldust þau 
allvel og héraðslæknirinn í Reykjavík taldi sig verða 
varan við aukna áfengisneyslu, ekki síst meðal ung-
linga.493 En fljótlega dró úr vinsældum þeirra. Spánar-
vínin virtust ekki eiga greiða leið að hjörtum landans. 

Þau þóttu dýr. Ýmsir töldu líka að þau hentuðu ekki 
vel, „þau hressi ekki nje hiti, t.d. í erfiðum ferðalögum, 
þá sje dauf spíritusblanda miklu hagkvæmari og holl-
ari“.494 Sem dæmi um „hyllina“ sem þau nutu má nefna 
að héraðslæknirinn í Vopnafirði gat þess í skýrslu árið 
1932 að Spánarvín hefðu „ekki sézt hér 2 síðustu 
árin, enda aldrei verið í neinum metum hér.“ En hvað 
drukku menn þá? Jóhann Jósepsson átti svar við því, 
eins og lýst var hér að ofan. Lýsingar hans gátu margir 
læknar staðfest, t.d. héraðslæknirinn í Grímsnesi sem 
staðhæfði að menn drykkju „eingöngu heimabrugg, 
„Höskuld“ eða „Landa“; er það hvorttveggja hinn and-
styggilegasti drykkur. Hefi ég bragðað tvær tegundir af 
slíkum varningi; var annar á litinn eins og jökulvatn 
og megn fýla af, og er þeim mönnum ekki klígjugjarnt, 
sem geta rennt slíku niður.“495

Hér að framan hefur verið nefnt að vinsældir víns 
voru mun minni en sterkra drykkja. Sést þetta skýrt 
af yfirliti um sölu ÁVR árið 1935 en það var fyrsta 
árið sem sala á sterku áfengi var leyfileg og þá varð 
ljóst hvers konar áfengi Íslendingar vildu og höfðu 
vanist á að drekka meðan bannið stóð yfir. Langmest 
var selt af brennivíni, eða tæpir 140.000 lítrar, og var 
það hátt í 60% af heildarmagni sterks áfengis sem selt 
var það ár. Vinsældir þess má skýra á ýmsan hátt. 
Það var ódýrt, að minnsta kosti í fyrstu, og kostaði 
litlu meira en vínflaska. Þá líktist það líka mest því 
áfengi sem margir höfðu vanist, var einfaldlega inn-
fluttur spíritus blandaður með vatni og bragðefnum 
en svipað áfengi hafði einkum verið á boðstólunum 
á bannárunum (iðnaðarspíri, læknabrennivín). Tæp 
20% af innfluttu sterku áfengi var viskí og rúm 8% 
ákavíti. Sénever náði rúmu einu prósenti og heldur 
meira var selt af rommi. Til samanburðar skal þess 
getið að á sama tíma voru einungis seldir 45.000 lítrar 
af léttum og „heitum“ vínum og er það um 15% af 
heildarmagni áfengis sem var flutt inn. Hér er einnig 
athyglisvert að sterkari tegundirnar hafa vinninginn; 
vínið var einungis um þriðjungur af heildarmagni í 
þessum flokki en „heitu“ vínin 2/3.496

Söluaukninguna sem varð hjá Áfengisversluninni 
árið 1935 þegar leyft var að selja sterkt áfengi ber ekki 

steingrímur Matthíasson 
læknir um „landann“.

„Í nokkur skipti hefir mér verið boðið að 
bragða, og hefi ég þá, hlýðandi orðum postul-
ans, „reynið og prófið alla hluti“, og meðfram 
af embættisskyldu, sopið á til að forvitnast um 
drykksins bragð og varasömu náttúru. Það hefir 
í tvö skipti vakið furðu mína, hve vel hafði tek-
ist bruggunin, en einnig hefi ég séð gráleita og 
grugguga blöndu, er mér fannst ódrekkandi. 
… Mér er sagt að sumstaðar í sveitinni séu að 
verða svo mikil brögð að heimadrykkjuskap, 
að húsmæður beri sig illa og kvarti sárt yfir 
því. Sagði einn kunningi minn að nú væri að 
renna upp ný öld. „Áður komu menn fullir úr 
kaupstað − nú koma þeir fullir úr sveitinni“ 
… Frá sjónarmiði vínhneigðra alþýðumanna 
má skoða framkomu landans á sjónarsviði 
sögu vorrar, sem hugulsama forsjónarinnar 
jafnréttistilhögun til bráðabirgða. − Fátæki 
maðurinn hefur fengið sinn snaps eins og 
hann æskti eftir og getur nú kotroskinn skálað 
við hina mörgu samseku, síbrotlegu viský-
smyglandi höfðingja landsins, sem hafa svo að 
segja allt af getað lifað og leikið sér fyrir öllum 
bannlagavörðum eins og ekkert bann væri til, 
meðan hins vegar hinir umkomuminni urðu 
að sætta sig við suðuspritt, „glussa“, pólitúr og 
annan óþverra, en fara í steininn ef uppvíst 
varð um smyglun heilnæmari drykkja.“

ÞÍ. Skjalasafn landlæknis, héraðslæknirinn á 
Akureyri 1931 (Steingrímur Matthíasson), 10−12.
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endilega að taka sem vitnisburð um aukna áfengis-
neyslu, heldur hafa sterku drykkirnir líka komið í stað 
ólöglegs áfengis.497 Þetta er þó erfitt að meta en það 
virðist nokkuð ljóst að ólögleg framleiðsla á áfengi 
hefur dregist mjög saman eftir afnám bannsins þó að 
hún hyrfi ekki.498 − Og þrátt fyrir að sala væri leyfð á 
sterku áfengi, hvarf ekki neysla á „ódrykkjum“, eins 
og brennsluspíritus (suðuvökva) og öðrum áfengum 
vökvum sem voru ætlaðir til annars en neyslu, en ætla 

má að hún hafi ekki verið eins almenn og áður. Eftir 
að gerðar voru ráðstafanir til þess að draga úr sölu 
brennslusprittsins jukust mjög vinsældir hárvatns, 
sem mun hafa verið einn vinsælasti drykkur drykkju-
manna í Reykjavík upp úr 1940 og munu „nokkrir 
rakarar hér í borginni“ hafa stundað að selja þeim 
þennan vökva.499

Af framangreindu leiðir að tölfræði um notkun 
áfengis á þessum tíma veitir takmarkaðar upplýs-
ingar, hún segir til um sölu fremur en neyslu. Til eru 
samhangandi tölur um neyslu frá 1935 og miðast þær 
við sölu áfengis í Áfengisverslun ríkisins. Samkvæmt 
þeim var áfengisneysla á mann að meðaltali um 0,8 
lítrar af hreinum vínanda það ár. Til samanburðar 
var neyslan að meðaltali um 2,4 lítrar á mann í Dan-
mörku á árunum 1925–1932, einungis um hálfur lítri 
í Finnlandi á sama tíma, 2,5 lítrar í Kanada en yfir 20 
lítrar í Frakklandi.500 Næstu árin var neyslan svipuð 
hérlendis, mæld á þennan mælikvarða, en minnk-
aði umtalsvert á stríðsárunum síðari, enda var sölu 
áfengis hætt í ágúst 1941 vegna stríðsins.501

Ekki er flókið að rekja uppruna þess áfengis sem 
selt var (löglega) hér á landi fyrir 1940. Fyrir afnám 
bannsins 1935 var mest af áfenginu (vín og heit 
vín) frá Spáni og Portúgal. En eftir afnám þess urðu 
sterku drykkirnir ráðandi sem fyrr getur. Mestra 
vinsælda naut heimalagaður drykkur, brennivínið. 
Sennilega kom viskíið mest frá Bretlandi en ákavítið 
frá Norðurlöndunum. Vínið kom mest frá Spáni en 
samkvæmt samningum við Spánverja sem gerðu ráð 
fyrir undanþágu frá bannlögunum áttu Íslendingar 
að kaupa 80% borðvína þaðan. Frá Spáni kom einnig 
sérrí og malaga-vín og anísbrennivín.502 En sem fyrr 
getur seldust þessir drykkir lítið og enn minna eftir að 
bannið var afnumið 1935.

Hér má geta þess að misháir tollar voru settir á 
áfengi eftir styrkleika. Á borðvíni var tollurinn 14%, 
á „heitum“ vínum 21% en um 50% á „brenndum“ 
drykkjum. Álagning var sömuleiðis mismunandi 
eftir stykleika, um 50% á borðvínum, 75% á „heitum“ 
vínum en 100% á sterku áfengi.503 Því má segja að 
reynt hafi verið að stýra áfengisneyslunni með álagn-

Áfengisverslunin auglýsir 
bætta framleiðslu á 
hárvötnum. Tíminn 

31.12.1934.
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ingu og tollum en af markaðshlutdeild sterku drykkj-
anna má ráða að þetta hefur haft lítil áhrif. Þegar 
leyft var að selja sterkt áfengi 1. febrúar 1935 var 
brennivínsflaskan seld á 7 kr., viskí frá 13,50−15,50 
kr. en vínflaska fór á 6,75 kr. Athygli vekur hversu lítill 
munur er á verði brennivíns og víns. Árið 1940 höfðu 
orðið verulegar verðbreytingar. Brennivínsverðið var 
komið upp í 11 kr., viskí í 22 kr. og vínflaskan í 8 kr.  
Töluvert var selt af öli en það átti að vera óáfengt, þ.e. 
að innhalda minna af vínanda en 2,5%, samkvæmt 
ákvæði sem bætt var á síðustu stundu inn í frumvarp 
um afnám bannlaganna. Sterkt öl var ekki framleitt 
hér á landi fyrr en á árum síðari heimsstyrjaldarinnar, 
í ársbyrjun 1941, að ósk breska hernámsliðsins, en 
bráðabirgðalög sem heimiluðu framleiðsluna voru 
sett síðla árs 1940.504

Yfirlit
Þegar Áfengisverslunin var stofnuð var ákveðið að 
útibú yrðu í öllum kaupstöðum landsins, Reykjavík, 
Ísafirði, Akureyri, Hafnarfirði, Siglufirði, Seyðisfirði 
og Vestmannaeyjum. Útibússtjórar tóku að sér söluna 
gegn ákveðinni hlutdeild í sölu og höfðu reksturinn 
á eigin vegum. Einnig var ákveðið að heimilt væri 
að veita vín á veitingastöðum, en sú heimild náði 
þó aðeins til fjögurra staða, Seyðisfjarðar, Akureyrar, 
Ísafjarðar og Reykjavíkur. Í fyrstu var þessi heimild 
einungis nýtt í Reykjavík og þar var yfirleitt aðeins 
einn staður sem mátti veita áfengi. Eftir 1930 var sá 
staður Hótel Borg en náið var fylgst með rekstri þar 
og iðulega skarst í odda á milli eigenda Borgar og 
yfirvalda.

Takmarkanir voru á því hversu mikið áfengi mátti 
selja hverjum viðskiptavini og bar starfsmönnun 
útsalanna að fylgjast með því að farið væri eftir þeim 
reglum með því að færa hverja sölu í vínsölubók 

við nafn kaupanda. Skrifinnska varð því mikil: Gefa 
þurfti dóms- og kirkjumálaráðuneytinu skýrslur 
um sölu, fá skýrslur frá lyfjaverslunum, setja saman 
skýrslur um sölu á áfengi til atvinnustarfsemi og gefa 
áfengisvarnar nefndum (eftir miðjan fjórða áratuginn) 
skýrslur um þá sem keyptu áfengi. Skráning vegna 
áfengissölu var felld niður árið 1935 en tekin upp 
aftur árið 1938.

Áfengisútsölurnar voru engir auðfúsugestir þegar 
þær voru settar á stofn. Sérstaklega var hörð andstaða 
við þær utan Reykjavíkur. Víða var reynt að fá þeim 
lokað eða takmarka starfsemi þeirra eins og unnt var. 
Hörðust var andstaðan við áfengisútsöluna á Ísafirði.

Forstjóri Áfengisverslunararinnar átti í upphafi að 
vera lyfjafræðingur og er það til marks um hugsunina 
sem lá að baki stofnun fyrirtækisins. Þessu ákvæði 
var breytt árið 1928. Þá var einnig ákveðið að útibús-
stjórar yrðu ráðnir af ráðherra. Tekjur ríkisins af 
einkasölum voru verulegar, en þeim fjölgaði mjög á 
fjórða áratugnum, og skiptu umtalsverðu máli fyrir 
afkomu ríkissjóðs. Eftir að áfengisbannið var afnumið 
fór Áfengisverslunin að framleiða nokkrar vöruteg-
undir, brennivín, sem var eftirsóttasta vara verslunar-
innar, en auk þess m.a. bökunardropa og ilmvötn.

Þrátt fyrir að sala á léttvínum og heitum vínum 
væri leyfð frá 1922, nutu þessar vörur ekki mikilla 
vinsælda. Meiri áhugi var á sterkari drykkjum. Áður 
en bannið var afnumið komst fólk í sterkt áfengi á 
ólöglegan hátt, með því að fá úthlutað áfengi sem lyfi 
eða til atvinnustarfsemi, eða þá að verða sér úti um 
smyglað áfengi, landa eða jafnvel bökundropa og hár-
meðul. Bruggun varð að þjóðaríþrótt á þessum tíma. 
Eftir að sala á sterku áfengi var leyfð seldist langmest 
af brennivíni, enda var það ódýrt, a.m.k. í fyrstu. 
Samanborið við nágrannalöndin var áfengisneysla þó 
lítil hérlendis.
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8.  ofneysla áfengis, áfengisvarnir og 
bindindishreyfingin

ofdrykkja og áfengissýki
Þrátt fyrir áfengisbann var neysla áfengis víða sýnileg, 
eins og oft hefur verið bent á, og margir lýstu áhyggj-
um sínum af ofneyslu áfengis. Árið 1922 spurði Jón 
Baldvinsson alþingismaður hvort það væri viðunandi 
að sjá drukkna menn „reika um göturnar, jafnvel 
hópum saman? Í sumum bæjarhlutum er jafnvel talið 
auðveldara að ná í áfengi heldur en aðra eins nauð-
synjavöru og vatn“.505

Ef marka má umfjöllun í ýmsum skýrslum og 
fjölmiðlum virðist áfengisneysla og ofdrykkja, ekki 
síst á meðal ungs fólks, hafa aukist umtalsvert á 
fjórða áratugnum.506 Bæjarstjórinn á Ísafirði kvartaði 
yfir „drykkjuskaparómenningu“ í bænum og kvað 
„óþroskaðri hluta“ sjómannastéttarinnar sóa sumar-
kaupinu. Hann kvaðst geta rökstutt mál sitt „með 
átakanlegum dæmum frá síðasta sumri. Til dæmis 
eyddi þá fyrirvinna einnar fjölskyldu mjög álitlegri 
sumarþénustu í áfengi á 2–4 vikum, svo fjölskyldan 
varð handbendi bæjarins laust eftir áramót.“507 Svip-
aða sögu var að segja víðar af landinu. Á Siglufirði 
kvartaði áfengisvarnanefndin yfir drukknum mönn-
um á götunum og slagsmálum árið 1936 og kvað 
„alkunna, að oft er meginhluti skipshafnar örvita af 
áfengisnautn í einu, og mörg dæmi má tilfæra um 
það, að skip hafa á undanförnum árum hindrast frá 
veiðum, jafnvel dögum saman af því.“508

Árið 1939 gaf Jón Benediktsson lögregluþjónn á 
Akureyri áfengisvarnanefnd kaupstaðarins skýrslu 
um stöðu mála. Kvaðst hann hafa verið lögregluþjónn 
í bænum í um áratug og því hafi hann haft „gott 

tækifæri til þess að fylgjast með áfengsinautn bæjar-
búa og hegðun manna undir áhrifum áfengis“.509 Að 
sögn Jóns hafði drykkjuskapur verið mikill í bænum 
öll þessi ár og „ölvaðir menn verið uppivöðslusamir 
á mannamótum“. Sagði Jón að því hefði verið haldið 

Tveir félagar halla sér að 
húsvegg veitingahúss á 

Siglufirði, líklega nokkuð 
við skál. Sukksamt gat verið 
í verstöðvum landsins þegar 

vertíðin stóð sem hæst.
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Málsmetandi fólk hvetur 
stjórnvöld til þess að stöðva 
sölu á áfengi árið 1939 eftir 
að styrjöld var skollin á. 
Morgunblaðið 17.12.1939.

fram að ástandið mundi lagast þegar farið væri að 
selja sterku vínin, enda hefði því verið haldið fram að 
„áhrif ljettu vínanna og „landa“ sem þá var að koma 
í umferð, gerðu menn frávita og stjórnlausa“. En svo 
varð ekki að sögn Jóns. Eftir að farið var að selja 
sterkt áfengi „keyrði fyrst úr hófi með drykkjuskap 
manna og þá sjerstaklega sjómanna og unglinga“. Svo 
væri komið að vart væri mögulegt að halda „opin-
berar samkomur fyrir drykkjuskaparlátum ósiðaðra 
manna“. Sérstaklega var ástandið slæmt við höfn-
ina þegar skip voru inni. Þurfti þá jafnan að „draga 
hálfdauða sjómenn úr höfninni“ auk þess sem menn 
„börðust um borð í skipi og rifu fötin hver af öðrum 
og margar nætur var hreinn bardagi ölvaðra manna á 
hafnarbakkanum“.510

Morgunblaðið deildi áhyggjum margra annarra 
af ofneyslu og illri meðferð á áfengi. Blaðið hvatti til 
umræðu árið 1938, enda væri hryggðarefni að sjá um 
hverja helgi í Reykjavík „fjölda æskumanna meira og 
minna ósjálfbjarga af ofdrykkju, og er hávaði og söng-

ur þeirra svo mikill, og það heilar næturnar í gegn að 
fólk fær ekki svefnfrið í húsum. Þessi drykkjuskapur 
stendur oftast eða altaf í sambandi við dans-skröll, 
sem virðast vera orðin fastur liður í skemtanalífi bæj-
arins.“511 Margir höfðu einnig sérstakar áhyggjur af 
aukinni áfengis- og tóbaksneyslu hjá hinni „uppvax-
andi kvenþjóð“. Nefndi Morgunblaðið sem skýringu 
„„klúbb“-skröll um helgar“ og kvað þau vera gróðrar-
stíu „margskonar ómenningar og spillingar“; blaðið 
var íhaldssamt og fagnaði ekki breytingum á stöðu 
kvenna. Morgunblaðið hvatti einnig til þess að tekin 
væri upp þegnskylduvinna þar sem ungum mönnum 
væri kennt að hlýða.512

Engar endanlegar sönnur verða færðar á að 
ástandið hafi versnað á millistríðsárunum. Ljóst er þó 
að áfengislagabrotum fjölgaði um meira en helming í 
Reykjavík á árabilinu 1920–1937. Á sama tíma fjölg-
aði bæjarbúum reyndar líka um meira en helming. 
Af gögnum að dæma virðist áfengissýki hafa verið 
orðin umtalsvert vandamál í Reykjavík um og upp 
úr 1940. Þá var rætt um að samkvæmt „upplýsingum 
sakadómara og lögreglustjóra“ væru „yfir 40 menn í 
Reykjavík, sem telja verður aumingja vegna áfengis-
nautnar“. Árið 1943 var rætt um að þeir notuðu eink-
um „hárvötn til að viðhalda daglegu ölæði sínu“. 513

áfengisvarnir og bindindis-
hreyfingin
Sem fyrr getur vann Góðtemplarahreyfingin að 
útbreiðslu bindindis og það gerðu ungmennafélögin 
líka. Félagar í ungmennafélögunum hétu því þannig 
að neyta ekki áfengis og var svo allt til 1933 að ákvæði 
þess efnis var numið úr lögum Ungmennafélags 
Íslands.514 Mjög dró úr styrk bindindishreyfingarinn-
ar eftir að lög um áfengisbann tóku gildi, takmarkinu 
virtist náð og mörg þeirra leystust upp eftir bann.515 
Margir fyrrum stuðningsmenn hættu stuðningi við 
hreyfinguna, ekki síst þeir sem nauðbeygðir höfðu 
gengið til liðs við hana sökum mikilla stjórnmála-
áhrifa hennar. Sumir helstu forystumenn templara 
urðu jafnvel meira en mildir í baráttunni og þóttu 
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læknar úr þeirra hópi t.d. gefa freklega út áfengislyf-
seðla meðan læknabrennivínið var ein helsta áfengis-
uppspretta almennings.516 Þegar árið 1911 benti hér-
aðslæknirinn á Dalvík á að í kjölfar bannsins hefði 
dregið mjög úr samhug fólks og baráttuanda gegn 
áfengi.517 Félagsmönnum snarfækkaði. Árið 1908 
voru þeir ríflega 6700 en ekki nema rúmlega 2500 
árið 1918. En síðan efldist starfsemi reglunnar á ný 
og undir 1940 var fjöldi meðlima hátt í tíu þúsund. 
Bryddað var upp á nýjungum innan bindindishreyf-
ingarinnar um 1930 og ný bindindisfélög urðu til. 
Sérstök bindindisfélög innan skólanna hófu starfsemi 
um þetta leyti (bindindisfélag var stofnað í Mennta-
skólanum í Reykjavík 1931). Þau höfðu með sér 
samtök, Samband bindindisfélaga í skólum, stofnað 
1932, og stóðu m.a. fyrir því að 1. febrúar var gerður 
að baráttudegi gegn áfengisneyslu, svokölluðum 
bindindisdegi. Í sambandinu voru fulltrúar félaga 
úr flestum gagnfræðaskólum landsins, menntaskól-
unum tveimur, Háskólanum, Kennaraskólanum og 
Samvinnuskólanum en athygli vekur að iðnskólarnir 
virðast ekki hafa átt þar fulltrúa.518

Þrátt fyrir að hreyfingin styrktist á ný gat verið 
erfitt að „halda dampi“, að halda uppi samfellu í starfi 
hjá stúkum víða um land, og félagar höfðu mikla til-
hneigingu til að heltast úr lestinni. Stundum kom fyrir 
að markmiðin gleymdust eins og Hofsóslæknir skýrði 
landlækni frá 1932: „Barnastúka hjer í Þorpinu, hjelt 
afmælisfagnað s.l. haust. En það grátbroslega vildi til, 
að samkoman endaði í furðanlega almennri ölvun. 
Nýfermdir unglingar urðu sumir dauðadrukknir og 
spúðu eins og fýlungar. Eintómur „landi“ kvað hafa 
verið drukkinn.“519

Eftir nokkra ládeyðu á fyrri hluta fjórða áratug-
arins efldist hreyfingin á „þeirri drykkjuöld, [afnám 
bannsins 1934] er þá hefst“, segir Arnór Sigurjóns-
son í riti sínu Um bindindisfræðslu.520 Til dæmis var 
stúka á Höfn í Hornafirði endurreist árið 1935 en 
hún hafði áður lognast út af. Fréttnæmt var einnig úr 
plássinu að allt ungt fólk innan við tvítugt var í barna-
stúku.521 Bindindismenn boðuðu til Þingvallafunda 
og strengdu heit. Morgunblaðið hvatti til bindindis; 
blaðið hafði fram að þessu yfirleitt tekið málstað and-
banninga en eftir að bannið var afnumið tók blaðið æ 

Stúkufólk á Siglufirði 
í skrúðgöngu, líklega 

á fjórða áratugnum.
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alþýðan gegn áfengisnautninni, 
grein úr Alþýðublaðinu

„Lenin sagði, að drykkjuskapur og drykkjusiðir 
leiddu þjóðirnar aftur á bak til auðvaldsskipu-
lagsins, en bindindi fram á leið til sósíalismans. 
Enginn maður með óbrjálaða dómgreind getur 
efast um sannleiksgildi þessara orða, enginn 
getur efast um að áfengisnautn er stórfeld 
hindrun á vegi alþýðunnar til aukinnar menn-
ingar og bættra lífskjara.“

„Alþýðan gegn áfengisnautninni“. 
Alþýðublaðið 6. mars 1935, 3.

Andstæðingar áfengisneyslu 
kærðu Áfengisverslunina 
fyrir að selja áfengi á Þor-
láksmessu og aðfangadag 
árið 1935 og töldu það 
lögbrot. Morgunblaðið 
15.2.1936.

oftar málstað bindindishreyfingarinnar. En Mogginn 
vildi að bindindisstarfsemin hefði á sér „karlmann-
legan og drengilegan blæ“ og er sú hugsun nokkuð á 
skjön við áhyggjur blaðsins af aukinni áfengisneyslu 
kvenna. Ekki væri nóg að vera með umvandanir og 
fortölur. Brýnt væri að venja unglinga á útivinnu 
og íþróttir, enda væru þess mörg dæmi að þeir sem 
sköruðu fram úr á íþróttavellinum − hér á blaðið 
fyrst og fremst við karlmenn − gerðu það einnig síðar 
í atvinnulífinu.522

Innan verkalýðshreyfingarinnar var einnig rík 
hefð til að vinna gegn áfengisneyslu, enda var hún 
talin draga úr baráttuþreki hreyfingarinnar og stuðla 
að eymd og vanlíðan verkafólks. Frumkvöðlar í bind-
indishreyfingunni voru iðulega einnig frumkvöðlar 
í verkalýðsbaráttunni, til dæmis Sigurður Eiríksson, 

kallaður regluboði. Sigurður hafði m.a. frumkvæði að 
því að stofna sjómannafélög á Eyrarbakka, Stokkseyri 
og í Keflavík og tók þátt í starfi verkalýðshreyfingar-
innar eftir það.523 Síðar varð Alþýðuflokkurinn (stofn-
aður 1916) róttækastur stjórnmálaflokka á þessu sviði 
og taldi að verkalýðnum stafaði „mest hætta af áfeng-
inu … Drykkfelld alþýða, sundruð og fákunnandi, 
stendur illa að vígi í stéttabaráttunni“. Þess má geta 
að á 10. þingi Alþýðusambandins árið 1930 var hvatt 
til þess að þegar yrði hafist handa við afnám Spánar-
samninganna og eftirlit hert með ólöglegum innflutn-
ingi og sölu áfengis.524 Flokkurinn gagnrýndi aðra 
flokka fyrir linkind í baráttunni, einnig Framsóknar-
flokkinn, sem þó þótti róttækur í þessum efnum.

Fjölmargar leiðir voru reyndar til þess að draga úr 
áfengisneyslu. Að því unnu bæði frjáls félagasamtök 
og stofnanir á vegum hins opinbera. Eins og lýst hefur 
verið hér að framan var einatt brugðið á það ráð að 
reyna að gera aðgengi að áfengi sem erfiðast. Í þessu 
skyni var sett reglugerð eftir reglugerð og reynt að 
setja undir alla leka með ströngum reglum og hertum 
refsingum „til að bregðast við ímynduðum þörfum 
þorstlátra manna“. Sú leið var af mörgum talin væn-
legust til að lækna „áfengisþyrsta“ menn að fara með 
þá eins og „keipótta krakka“ og aga þá til hlýðni.525 
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Auk regluveldisins urðu skyndilokanir áfengisversl-
ana vinsælar um og eftir miðjan fjórða áratuginn, til 
dæmis fyrir stórhátíðir. Að mati Jóns Benediktssonar 
lögregluþjóns á Akureyri árið 1939 var heppilegt að 
grípa til skyndilokana, til dæmis við vertíðarlok eða 
aðra daga þegar búast mátti við miklum fjölda sjó-
manna í bænum. Nefndi hann dæmi um að þegar 
það hefði verið gert hefði ástandið gerbreyst til batn-
aðar.526 Um þetta voru þó ekki allir á eitt sáttir. Að 
mati forstjóra ÁVR höfðu skyndilokanir lítið að segja 
og leiddu aðeins til aukinnar leynivínsölu, bruggunar 
og vaxandi smygls, enda lærðu menn fljótt á skyndi-
bönn, bæði almenningur og leynivínsalar. Niðurstaða 
forstjórans var sú að skyndilokanir væru viðsjárverð-
ar, enda yrðu þær til þess að „snúa almenningsálitinu 
á sveif með notkun ólöglegs áfengis“.527

Með nýjum áfengislögum 1935 var gert ráð fyrir 
stofnun áfengisvarnanefnda og embættis ráðunauts 
í áfengismálum. Þá var jafnframt sett reglugerð um 
bindindisfræðslu og fjallaði hún aðallega um áfengis-
fræðslu í skólum landsins. Í 1. gr. reglugerðarinnar 
sagði að bindindisfræðsla væri

hverskonar fræðsla um eðli áfengra drykkja og 
áhrif þeirra á mannlegan líkama og sálarlíf og 
fræðileg útskýring þeirra áhrifa, sem áfengis-
nautn hefir á þjóðfélagið í heild sinni, enn 
fremur lýsing og skilgreining á þeim leiðum, 
sem reyndar hafa verið, til útrýmingar áfengis-
nautn, og frásögn um baráttuna gegn áfengi 
utanlands og innan.528

Samkvæmt nýju áfengislögunum áttu áfengis-
varna nefndir og ráðunauturinn í áfengismálum að 
leiða baráttuna gegn áfengisvandanum í landinu. 
Þar með var því lýst yfir að hinu opinbera bæri að 
taka forystuna í þessum málum en áður höfðu frjáls 
félagasamtök leitt baráttuna.

Í reglugerð sem var sett í kjölfar laganna sagði 
að skipa ætti áfengisvarnanefndir í öllum hreppum 
og kaupstöðum. Nefndarmenn áttu að vera þrír í 
hreppum, sjö í kaupstöðum en níu í Reykjavík. Tekið 

Frá umræðu um 
áfengislögin á Alþingi. Vísir 

– þingfréttir 11.12.1934.
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Samkomuhús templara 
voru víða um land. Þetta 
hús var á Ísafirði. Húsið 
brann árið 1930.

var fram að konur jafnt sem karlar væru kjörgeng og 
þess sérstaklega getið að sökum starfsviðs nefndanna 
sé „nauðsynlegt að konur taki þátt í störfum þeirra“.529

Hlutverk áfengisvarnanefndanna var að efla 
bindindisstarfsemi og koma í veg fyrir misnotkun 
áfengis, stuðla að fræðslu og reyna að koma í veg 
fyrir alla ólöglega notkun áfengis. Þær áttu einnig að 
útvega stjórnvöldum upplýsingar um ástand áfengis-
mála, vinna að því að koma ofdrykkjumönnum til 
aðstoðar til að þeir geti „vanizt af áfengisnautn“ og að 
hafa afskipti af heimilum drykkjumanna. Samkvæmt 
reglugerðinni höfðu áfengisvarnanefndir heimild til 
þess að „rannsaka ástandið hjá viðkomandi manni, 
eða á viðkomandi heimili, og taka skýrslu um það af 
fjölskyldunni eða öðrum, sem vel þekkja til og vitnis-
bærir eru“. Jafnframt var tekið fram að nefndirnar 
gætu krafist aðstoðar og upplýsinga hjá yfirvöldum 
um einstaka menn. Mættu menn ekki fyrir nefnd 
þrátt fyrir beiðni um það, mátti leita aðstoðar lög-
reglu.530 Tekið var fram í reglugerð um sölu áfengis 
frá 1940 að áfengisvarnanefndum væri heimilt að 
fylgjast með póstsendingum áfengisverslana til ein-
stakra manna.531

Síðar átti eftir að reyna á upplýsingaskyldu gagn-
vart áfengisvarnanefndunum og forsvarsmenn sumra 
þeirra töldu sér jafnvel heimilt að fá skrá yfir alla þá 
sem pöntuðu áfengi á tilteknum stöðum þar sem ekki 
var áfengisútsala. Tilgangurinn var sagður vera að að 
hafa upp á leynivínsölum.532 Útibússtjórar Áfengis-
verslunarinnar voru mishrifnir af eftirlitsstörfum 
áfengisvarnanefndanna og töldu jafnvel vandséð 
hvernig ætti að verða við kröfum þeirra, eins og úti-
bússtjórinn á Ísafirði lýsti í bréfi til forstjóra ÁVR í 
ársbyrjun 1939. Benti hann á að í sínu umdæmi væru 
líklega starfandi um 40 áfengisvarnanefndir og krefð-
ust forsvarsmenn sumra nefndanna þess að fá „skrá 
yfir áfengisúttekt allra íbúa síns hrepps eftir hvern 
mánuð“. Í raun væri áfengisútsalan þar með komin 
með um 40 yfirboðara og þyrfti líklega að senda 
hverjum þeirra álíka margar skýrslur mánaðarlega. 
Tónninn í bréfi útibússtjórans gaf til kynna að slíkt 
væri nánast óframkvæmanlegt.533

Sums staðar létu útibússtjórarnir upplýsingar af 
þessu tagi í té og sendu nákvæmt yfirlit um tegundir 
og magn sem hver og einn viðskiptavinur hafði keypt. 
Annars staðar voru þeir tregir til og bentu á að upp-
lýsingarnar væru ekki áreiðanlegar, enda altítt að 
menn slægju sér saman um nokkrar flöskur til þess 
að spara kostnað. Þá voru nefndarmenn áminntir um 
að fara með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál og 
misnota þær ekki á nokkurn hátt.534 Nánar verður 
fjallað um starfsemi áfengisvarnanefnda síðar í ritinu.

Yfirlit
Þrátt fyrir áfengisbann hætti fólk ekki að drekka 
áfengi. Sums staðar og við ákveðin tækifæri var 
neyslan vel sýnileg og áfengissýki og ofdrykkja var vel 
þekkt. Þessi einkenni urðu skýrari eftir afnám banns-
ins, enda jókst þá neyslan. Yfirvöld og fjölmiðlar 
höfðu áhyggjur af þessari þróun, ekki síst aukinni 
áfengisneyslu kvenna, og ákveðið var að efla áfengis-
varnir með stofnun áfengisvarnanefnda og embættis 
ráðunauts í áfengismálum. Þá var eftirlit með sölu 
hert að nýju. Bindindishreyfingin efldist á fjórða 
áratugnum og verkalýðshreyfingin beitti sér einnig 
af einurð gegn áfengisneyslu, enda voru frá öndverðu 
náin tengsl á milli verkalýðshreyfingarinnar og bind-
indishreyfingarinnar.
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