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9. Hernám og áfengisskömmtun

Eftir að innflutningsbann á áfengi var afnumið árið 
1935 var hægt að selja ýmsar tegundir áfengis sem 
ekki höfðu áður verið á boðstólum. Munaði þar mest 
um sterka drykki, en ávaxtavín höfðu áður verið flutt 
inn sem hluti af viðskiptasamningum við Spánverja. 
Áfengisverzlun ríkisins hóf innflutning á svo köll-
uðum ávaxtavínum og brenndum drykkjum. Til 
ávaxtavína töldust léttir drykkir, s.s. rauðvín, hvít-
vín, freyðivín, madeira, portvín, sérrí og vermouth. 
Meginflokkar sterkra vína voru viskí, koníak, brenni-
vín gin og sénever. Aðrir drykkir eru ekki flokkaðir 
sérstaklega í innflutningsskýrslum Áfengisverzlunar-
innar.

Ávaxtavínin, sem voru undir 21% að styrkleika, 
mátti svo flokka sérstaklega í borðvín (einkum rauðvín 
og hvítvín) og heit vín, en til heitra vína töldust m.a. 
madeira, portvín, sérrí og vermouth. Afar misjafnt var 
hversu mikið var flutt inn af hverri tegund fyrstu árin, 
en þó að jafnaði meira af heitu vínunum en borðvín-
unum. Af sterkum drykkjum var langmest flutt inn af 
viskíi fyrsta áratuginn eftir afnám bannlaganna.535

Haustið 1939 braust út styrjöld í Evrópu sem hafði 
áhrif á siglingar til Íslands. Aðflutningar til landsins 
voru í uppnámi og fljótlega var talið nauðsynlegt að 
grípa til einhverra ráðstafana vegna yfirvofandi vöru-
skorts. Var þá tekin upp skömmtun á matvælum og 
ýmsum nauðsynjavörum. Ekki var þó um skömmtun 
á áfengi að ræða fyrst í stað, en vitanlega kom það til 
tals.

Í tillögu til þingsályktunar „um ráðstafanir vegna 
núverandi styrjaldarástands“ sem lögð var fram af 
þingmönnum Sósíalistaflokksins var m.a. lagt til að 
„[i]nnflutningur á óþarfavörum, þar með talið áfengi, 
verði bannaður, að svo miklu leyti, sem telja má, að 
ekki verði fyllilega nægur gjaldeyrir til innflutnings á 
nauðsynjavörum“. Þessa tillaga fékkst ekki rædd eða 
afgreidd á þinginu í það sinn.536 Nokkur samdráttur 
varð í innflutningi á áfengum drykkjum til landsins 
á þessum árum. Hann náði hámarki 1941–1942, en 
annars verður ekki vart við mikinn áfengisskort í 
landinu á þessum tíma. Nokkrar sveiflur voru á inn-
flutningnum, t.d. var tiltölulega mikið flutt inn af 
ávaxtavínum árið 1941 en afar lítið 1942. Innflutn-
ingur á sérríi og gini fór ört vaxandi á stríðsárunum 
og má ætla að það tengist neysluvenjum nýs og fjöl-
menns hóps neytenda.537

Vorið 1940 kom svo breskt herlið til landsins og 
kallaði vera tugþúsunda hermanna á Íslandi á ýmsar 
ráðstafanir, m.a. var farið að huga að skömmtun á 
áfengi. Að sögn Hermanns Jónassonar, sem þá var 
bæði forsætis-, dóms- og kirkjumálaráðherra, var það 
gert til þess að hermennirnir fengju ekki tækifæri til 
að ná í sterka drykki sem seldir voru í áfengisversl-
uninni og þeir þoldu illa. Að sögn hans „bar talsvert 
á því, að hermennirnir drykkju úr hófi … Var það 

Skömmtunarseðill frá 
Áfengisverzlun ríkisins.
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mjög áberandi á götum úti, og hlutust oft vandræði 
af og lá við slysum“.538 Ekki er víst að þetta hafi verið 
eina ástæðan. Ljóst er að aðflutningar á t.d. vínum 

hafa orðið erfiðari og e.t.v. einnig á sumum efnunum 
í hina sterkari drykki.

Hinn 2. október 1940 setti dóms- og kirkju-
málaráðherra nýja reglugerð um sölu og veitingar 
áfengis. Helstu nýmæli hennar voru í 12. og 13. grein 
þar sem tekin var upp skömmtun á áfengi. Þar var 
einstaklingum sem orðnir voru 21 árs og eldri gert 
skylt að senda hlutaðeigandi lögreglustjóra umsókn 
um áfengisbók með skömmtunarseðlum sem gilda 
skyldi í eitt ár og skyldi skrá yfir handhafa slíkra 

Skömmtun á áfengi var 
ákveðin með reglugerð í 
október 1940. Morgun-
blaðið 6.10.1940.

Á tíma skömmtunar þurftu viðskiptavinir ÁVR 
að leggja fram sérstaka áfengisbeiðni ef þeir 
vildu fá að kaupa meira áfengi en reglugerð 
kvað á um. Þurfti að rökstyðja að þörfin væri 
brýn. Hér má sjá dæmi um slíkt bréf frá einum 
af helstu stjórnmálamönnum þjóðarinnar:

„Reykjavík 19/1 ’43

Herra forstjóri Ólafur Sveinsson, Reykjavík.

Leyfi mér að staðfesta samtal við yður þar sem 
ég fór fram á að mér yrði selt það áfengi er ég 
þarf með til risnu á heimili mínu. Ég endurtek, 
að vegna starfa minna í Sjálfstæðisfl[okknum] 
og þingmennsku, sem og vegna starfa þeirra er 
ég til skamms hefi gegnt, má búast við að ég 
þurfi að kaupa meira áfengi en margur annar.

Virðingarfyllst,
Ólafur Thors

Óska að fá keypt þetta áfengi:

24 fl. Black Label
24 " Annað gott whisky
12 " Rauðvín
 3 " Cognac
 3 " Vermouth.“

Þjóðskjalasafn: Áfengis og tóbaksverslun 
ríkisins 2001 BH/1 nr. 1.
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bóka vera í vörslu lögreglustjóra og Áfengisverzl-
unar ríkisins.

Hver karlmaður mátti kaupa á hverjum mánuði 
sem svaraði fjórum hálfflöskum (3/8 lítra) af sterkum 
drykkjum eða fjórum heilflöskum (3/4 lítra) af heit-
um vínum eða átta heilflöskum af borðvínum. Konur 
fengu „rétt til kaupa á helmingi þessa áfengismagns“ 
og var sú ráðstöfun ekki rökstudd sérstaklega. Ekki 
mátti safna slíkum áfengisseðlum, enda féllu þeir úr 
gildi við lok hvers mánaðar, né afgreiða fyrirfram út 
á þá nema til þeirra sem bjuggu fjarri útsölustöðum 
og þá aðeins til þriggja mánaða í senn. Einnig var 
nýmæli í 17. grein þar sem kveðið er á um að sala 
áfengis á veitingahúsi mætti einungis fara fram „með 
fullkominni máltíð“ og engum mætti selja meira en 
18 cl af sterkum drykkjum, 36 cl af heitum vínum eða 
72 cl af borðvínum með hverri máltíð.539

Áfengisbækurnar voru kallaðar Guðbrandsbiblíur 
eftir Guðbrandi Magnússyni, forstjóra Áfengisverzl-
unarinnar.540 Þess má geta að forstjóri Áfengisverzl-
unarinnar hafði verið á þeirri skoðun að konur ættu 
ekki að fá áfengisbækur, að undanskildum ógiftum 
konum sem rækju sjálfstæða atvinnustarfsemi, svipað 
og tíðkaðist í Svíþjóð. Hann taldi einnig að þeir sem 

hefðu þegið sveitarstyrk ættu ekki að fá að kaupa 
áfengi, svo og þeir sem hefðu verið kærðir vegna 
áfengisneyslu, af vandamönnum, húsbændum eða 
öðrum. Þessar skoðanir forstjórans hlutu þó ekki 
hljómgrunn.541 Ýmsir bentu á að skömmtunin hefði 
haft þær vafasömu afleiðingar að margir hefðu nýtt 
áfengisskammtinn sinn þótt þeir neyttu ekki áfengis; 
„margir panta nú áfengi án þess að nota það sjálfir, 
aðeins til að hjálpa náunganum um flösku. Hinir sem 
sjálfir nota það, gæta þess vel, að enginn skömmtunar-
seðill ónýtist.“542 Vegna stríðsátakanna þótti einboðið 
að setja sölubann á áfengi árið 1941. Það stóð þó ekki 
lengi og ekki taldi forstjóri Áfengisverzlunarinnar 
reynsluna af því góða: „Þori eg að fullyrða, að á viss-
um tímum síðari hluta árs meðan ekki var látin úti 
nokkur flaska frá Áfengisverzluninni, nema lítilsháttar 
til erlendra sendisveita, var ástandið hér eitt hið skelfi-
legasta sem nokkurn tíma hefir átt sér stað, einkum 
í Reykjavík“.543 Þótt það komi ekki fram í reglugerð, 
sýna gögn Áfengisverzlunar ríkisins að hægt var að 
veita undanþágur ef sérstök rök lágu fyrir.

Þessi skömmtunarákvæði voru tiltölulega rúm og 
ekki er hægt að segja að vínþurrð hafi verið í landinu. 
Það er þó ofmælt að áfengisskömmtun hafi aukið 

Andstæðingar þess að 
bruggað yrði áfengt öl 

handa Bretum höfðu 
áhyggjur af því að bjórinn 

rynni „úr sínum rétta 
farvegi og til Íslendinga“. 

Spegillinn 29.11.1940.
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Innflutningur á „óþarfavörum“ eins og áfengi var umdeildur á árum síðari heimsstyrjaldarinnar.  
Úr Þjóðviljanum 1. október 1940



drykkjuskap í landinu, eins og stundum er haldið 
fram.544 Ekki er heldur rétt að taka undir með þeim 
sem sögðu drykkjuna hafa flust „inn á heimilin og í 
bíla“.545 Þvert á móti mun skömmtunin hafa dregið 
verulega úr áfengisneyslunni, mikið dró úr sölu 
áfengis og ölvun á almannafæri minnkaði verulega.546 
Farið var að veita undanþágur til sölu á léttum vínum 
um áramótin 1941–1942 og síðar á árinu 1942 fékkst 
undanþága til sölu sterkra vína. Loks voru allar höml-
ur aflagðar 1. september 1945. Árið eftir nam áfengis-
sala á mann um tveimur lítrum af hreinum vínanda 
og hafði því meira en tvöfaldast á hálfum áratug. 
Stríðsárin eru því mikil tímamót hvað þetta varðar, 
enda breyttist neyslan tiltölulega lítið næstu áratugina 
á eftir.547

Innflutningur á áfengi jókst ekki að ráði, miðað 
við árin fyrir stríð, fyrr en árið 1944 og þó einkum 
árin 1945–1947. Eftir það dró nokkuð úr honum aftur, 
enda hafði þá verið tekin upp haftastefna í landinu.548 
Gjaldeyrisskortur var á Íslandi og árin 1947–1953 

voru allur innflutningur og fjárfestingar í landinu háð 
leyfi Fjárhagsráðs og tekin upp skömmtun á ýmiss 
konar matvöru, fatnaði og neysluvarningi.549

Bjór handa Bretum
Skömmu eftir að áfengisskömmtun var komið á setti 
ríkisstjórnin bráðabirgðalög, gefin út 29. október 
1940, þess efnis að leyft yrði að búa til öl sem hefði 
,,inni að halda meira en 21/4% af vínanda að rúmmáli“ 
til að selja breska setuliðinu. Þá lá fyrir að breska setu-
liðið hygðist ella flytja inn öl handa setuliðinu og þótti 
ríkisstjórninni ástæðulaust að leyfa innflutning á 
þessari erlendu framleiðslu. Þessu til staðfestingar var 
svo stjórnarfrumvarp lagt fyrir Alþingi 1941, en það 
vakti töluverða andstöðu. Kom þar m.a. til að skammt 
var liðið frá afnámi áfengisbanns og töldu bannmenn 
að nú ætti að hefja frekara undanhald, þrátt fyrir fyr-
irheit um að hér væri aðeins á ferð undanþáguákvæði 
vegna hersetunnar.

Hermenn hópast að 
barnum í hermannabragga 

á stríðsárunum.
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Meðal nefndarmanna í allsherjarnefnd var Vil-
mundur Jónsson (Alþýðuflokki), en hann var einnig 
landlæknir á Íslandi frá 1931. Vilmundur samdi 
nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar þar sem 
hann vakti athygli á því að

(s)íðan byrjað var að slaka á hinu algera áfeng-
isbanni, hefur í áfengismálunum verið hopað 
úr hverju víginu eftir annað og ætíð með þeim 
augljósu afleiðingum, að drykkjuskapur og 
hvers konar lausung hefur magnazt og orðið 
erfiðari viðureignar. Má nú heita, að aðeins eitt 
vígi sé eftir: bannið við bruggun og sölu áfengs 
öls í landinu. Meðan varizt er í því, er ekki hægt 
að segja, að vér gerum sérstakar ráðstafanir til 
að ginna börn og unglinga til áfengisnautnar 
eða svíkjum áfengi ofan í erfiðismenn við 
vinnu þeirra með lokkandi svaladrykk.550

Vilmundur hafði ekki miklar áhyggjur af innlendri 
framleiðslu og taldi „ríkisstjórninni og öðrum þeim, er 
að því hafa staðið, vansæmandi að hafa ekki látið hið 
brezka setulið eitt um að brugga ofan í sig stríðsöl það, 
er það telur til nauðsynlegra hernaðaraðgerða sinna 
hér á landi.“551 Í umræðum á þingi tóku fleiri undir 
sjónarmið Vilmundar og m.a. var bent á „að þótt ölið 
sé aðeins ætlað fyrir útlendinga, þá er þó hætta á, að 
ölið renni úr sínum rétta farvegi og til Íslendinga“.552 
Stuðningsmenn frumvarpsins kusu hins vegar að líta á 
það sem fjárhagsmál ríkisins, fremur en sem bannmál 
eða bindindis. Þó kom fram í máli forsætisráðherra að 
hann taldi „vitað mál og augljóst öllum, sem þekkja 
nokkuð til áfengisneyzlu, að ölið er meinlausast þeirra 
drykkja, og svo er talið alls staðar nema á Íslandi“.553 
Lyktir málsins voru þær að frumvarpið var samþykkt 
með mjög naumum meirihluta á alþingi, 14-12 í neðri 
deild, en 9-5 í efri deild.

Í sjálfu sér virðist fátt í efni frumvarpsins gefa til-
efni til grundvallarspurninga, en augljóst er að and-
stæðingar málsins töldu það öðrum þræði snúast 
um annað og meira en eingöngu áfengt öl. Þannig 
áleit Sigurjón Á. Ólafsson (Alþýðuflokki), eindreginn 

bannmaður eins og algengt var um jafnaðarmenn, að 
„[ó]sigur bruggvinanna hér í þessu máli gæti líka ýtt 
undir það, að Ísland yrði síðan fyrsta bannlandið að 
nýju“.554 Ingvar Pálmason (Framsóknarflokki) taldi 
að um tvö sjónarmið væri að ræða í málinu: „Öðrum 
megin standa þeir, sem vilja velta björgum í leið bind-
indisstarfsins í landinu. … Hinum megin standa þeir, 
sem vilja halda vörð um bindindisstefnuna og velta 
hverri völu úr vegi, er á leiðinni verður.“555 Bann á 
áfengu öli var í augum þeirra sem það studdu aldrei 
annað en varða á leið aftur að fullkomnu áfengisbanni.

Önnur sjónarmið komu einnig fram í þessari 
umræðu. Jónas Jónsson frá Hriflu taldi t.d. „ljóst, að 

Pilsner Beer

Í Virkinu í norðri fjallar Gunnar M. Magn-
úss í léttum dúr um hinar góðu viðtökur sem 
íslenski bjórinn fékk hjá setuliðinu:

„Skömmu eftir áramótin, nánar tiltekið 16. 
janúar 1941, var svo nokkrum hundruðum öl-
flaskna af hinu áfenga öli ekið út um bæinn frá 
ölgerðinni Agli Skallagrímssyni. Þetta var fyrsta 
framleiðslan samkvæmt hinum nýju lögum, en 
var aðeins til sölu hjá setuliðinu, svo að þorst-
látir landar voru engu nær. Setuliðinu geðjaðist 
vel að ölinu og kölluðu „Pilsner Beer“, en fengu 
ekki nóg af því, svo taka varð upp skömmtun 
og fengu yfirmenn fyrst um sinn aðeins tvær 
flöskur á dag og þótti lítið. Þetta öl mun hafa 
haft 4% áfengisinnihald, álíka sterkt og danskt 
og þýzkt lageröl, en um 1% veikara en enskt öl. 
Létu sumir hermenn í ljós, að þetta væri bezta 
öl í Evrópu, og jók þetta nokkuð virðingu hers-
ins fyrir íslenzkri framleiðslu, sem ekki hafði 
verið mjög áberandi fyrr.“

Gunnar M. Magnúss, Virkið í norðri I. 
Hernám Íslands, útg. Helgi Hauksson, 3. útg. 
Reykjavík, 1984, bls. 154.
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eftir þá reynslu, sem fengin er í áfengismálunum, er 
sú gamla skoðun dauðadæmd, að hægt sé að ráða við 
vínnautnina með lagaboðum. Það verður að gera með 
andlegum meðulum.“ Jónas vildi styða við bakið á 
íslenskri ölgerð, enda hefðu „verið gerðar rannsóknir 
á drykkjarvatni í Reykjavík, en það er bezta drykkjar-
vatn í veröldinni eftir því, sem margir halda fram. Því 
er ástæða til að ætla, að ölið yrði betri vara hér en ölið 
úr hinu hversdagslega vatni í Danmörku.“556

Lögin um tilbúning öls handa setuliðinu voru ekki 
afnumin fyrr en með bráðabirgðalögum 24. maí 
1951.557 Fáar heimildir eru um reynslu Íslendinga af 
setuliðsölinu, enda ekki við því að búast að neysla 
þess færi í hámæli. Óvíst er að Bretabjórinn hafi orðið 
til þess að breyta neysluvenjum Íslendinga í miklum 
mæli. Hinn naumi meirihluti sem studdi undanþág-
una á Alþingi sýndi hins vegar að mikill hugur var í 
bannmönnum og að þeir voru ekki búnir að gefa 
drauminn um áfengislaust Ísland upp á bátinn.

Héraðsbönnin
Bannmenn þurftu að þola tilslakanir á áfengislögum 
vegna komu breska setuliðsins til landsins, en styrj-
aldarástandið gaf þeim einnig færi til gagnsóknar. Ein 

af afleiðingum styrjaldarinnar var að saltfiskútflutn-
ingur til Spánar stöðvaðist. Það hafði áhrif á áfengis-
stefnu Íslendinga. Litu nú margir svo á að ekki þyrfti 
lengur að taka tillit til nauðungarsamninga við Spán-
verja um víninnflutning.

Á Alþingi 1942–1943 kom fram tillaga um breyt-
ingu á áfengislögum sem flutt var af þingmönnum úr 
öllum flokkum. Í tillögunni fólst að þriðjungur kjós-
enda í sýslu- eða bæjarfélagi þar sem áfengisútsala 
væri starfandi gæti krafist þess að kosið yrði um hvort 
leggja ætti hana niður. Í greinargerð fyrir tillögunni 
kom fram að ósamræmi væri í því að samþykki kjós-
enda þyrfti til að koma á fót nýrri áfengisútsölu, en 
áður hefði verið búið að opna áfengisútsölur í kaup-
stöðum „án þess að kjósendur væru að spurðir“. Það 
væri „sjálfsagt samkvæmt öllum lýðræðisreglum, að 
hvert bæjar- eða sýslufélag geti sjálft ákveðið, hvort 
þar skuli vera útsala áfengis eða ekki“.558 Hér var 
m.ö.o. verið að gefa kjósendum tækifæri til að koma 
á „héraðsbönnum“ í einstökum sveitarfélögum.

Í máli fyrsta flutningsmanns tillögunnar, Sigfúsar 
Sigurhjartarsonar (Sósíalistaflokki), kom fram að 
áfengisútsölunum hefði verið komið upp í þeim sjö 
sveitarfélögum sem þá voru kaupstaðir til þess að 
fullnægja anda Spánarsamningsins, en „[n]ú álít ég að 
ekki verði lengur um það deilt, að Spánarsamningur-
inn sé farinn veg allrar veraldar, og við þurfum því 
ekki að taka neitt tillit til hans framar“.559 Þessu var 
harðlega mótmælt á Alþingi, einkum af þingmönnum 
Sjálfstæðisflokksins. Vildi minnihlutinn vísa frum-
varpinu frá þar sem efni þess væri „ýmist í ósamræmi 
við gildandi milliríkjasamninga eða virðist brot á 
þeim“.560 Flutningsmenn frumvarpsins voru sakaðir 
um að hér væri „um að ræða grímulaust aðflutnings-
bann á áfengi og a.m.k. bann á sölu og neyzlu þess“.561 
Stuðningsmenn frumvarpsins sökuðu á hinn bóginn 
andstæðinga þess um „að óttast þjóðarviljann, sem 
mun útrýma áfenginu“.562

Deilur um málið snerust vissulega að hluta til 
um lýðræðisreglur og milliríkjasamninga, en einnig, 
og ekkert síður, tókust á sjónarmið bannmanna og 
andbanninga. Frumvarpið var samþykkt í neðri deild 

Úr Morgunblaðinu 
17. jan. 1941.
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með 22 atkvæðum gegn 10, en í efri deild munaði 
mjóu. Þar voru níu með en átta á móti.

Ekki voru þó sett nein héraðsbönn næstu árin og 
lá ríkisstjórnin undir ámæli fyrir að fylgja lögunum 
lítt eftir. Oft mun raunin hafa verið sú að nægur vilji 
var til að láta efna til slíkra atkvæðagreiðslna heima í 
héraði, en ekki varð af framkvæmdum af hálfu ríkis-
stjórnarinnar.563 Í áskorunum templara til stjórnvalda 
virðist jafnan gert ráð fyrir að ríkisstjórnin verði að 
eiga frumkvæði að atkvæðagreiðslum um áfengis-
útsölur og þegar Stórstúka Íslands hóf baráttu fyrir 
því að koma málinu aftur á dagskrá kaus hún að leita 
aftur til alþingsmanna fremur en safna undirskriftum 
meðal kjósenda. Gátu templarar þó með réttu talist 
fjöldahreyfing. Árið 1943 voru í reglunni 9.412 félags-
menn í 53 unglingastúkum og 53 undirstúkum.564 
Munu fá íslensk grasrótarsamtök hafa verið jafn fjöl-
menn, eins og áður hefur verið vikið að.

Krafa um héraðsbönn hafði áhrif á starfsemi 
Áfengisverzlunar ríkisins, eins og nánar verður rakið 
í 13. kafla. Annars vegar var nokkuð um að útsölum 
væri lokað tímabundið vegna tiltekinna aðstæðna, 
t.d. þegar sjómenn voru í landlegu, eins og áður 
hefur verið nefnt. Hins vegar gátu lögin orðið til þess 
að áfengisútsala á tilteknum stað var lögð niður um 
tiltekinn tíma að kröfu kjósenda í sveitarfélaginu. 
Komst mikil hreyfing á þetta á 6. áratugnum eins og 
síðar verður rakið.

Pattstaða í áfengismálum
Innflutningur á áfengi til Íslands var í hámarki árin 
1945–1947 skv. gögnum Áfengisverzlunar ríkisins. 
Innflutningur á hreinum vínanda jókst í 286.869 lítra 
árið 1947, miðað við 121.263 lítra árið 1938.565 Eftir 
harðindi, kreppu og stríðsár var þjóðin í neysluvímu 
og var áfengi hluti af auknum innflutningi. Af þessu 
hafði bindindishreyfingin áhyggjur og víða var rætt 
um hættulegar afleiðingar áfengisneyslu. Prestastefna 
Íslands, sem háð var 20.–22. júní 1946, óskaði eftir 
þjóðaratkvæðagreiðslu „í síðasta lagi 1947“ um hvort 
leyfa skyldi innflutning áfengis. Samband íslenskra 

barnakennara átaldi ríkisstjórn landsins fyrir „að 
byggja fjárhagsafkomu ríkisins að verulegu leyti á 
þeim blóðpeningum, sem áfengisgróðinn er“. Veru-
legur þrýstingur var líka frá bæjarstjórnum í nokkr-
um sveitarfélögum um að loka útsölum. Árið 1946 
kom krafa frá þeim um að áfengisútsölum á Akur-
eyri og Siglufirði yrði lokað tímabundið til 1. október 
„eða þar til síldveiði er að fullu lokið og aðkomufólk 
farið frá Siglufirði“, útsölunni á Ísafirði yrði lokað frá 
15. september til 15. nóvember og útsölunni í Vest-
mannaeyjum „á komandi vetrarvertíð“.566

Mestan þátt í að koma kröfunni um héraðsbönn á 
dagskrá átti þó Stórstúka Íslands og beitti hún aðferð-
um sem áður höfðu gefist vel í baráttunni. Hún sendi 
öllum frambjóðendum við alþingiskosningarnar 1946 
tvær spurningar sem hljóðuðu svo:

1.  Viljið þér beita áhrifum yðar til þess, að 
lögin um héraðabönn geti komið til fram-
kvæmda sem allra fyrst?

2.  Viljið þér styðja markvissa sókn að algeru 
áfengisbanni?

Veturinn 1946–1947 kom fram á Alþingi tillaga 
til þingsályktunar, flutt af þingmönnum úr öllum 
flokkum, þess efnis að lög um „héraðabönn“ kæmu 
til framkvæmda eigi síðar en frá 1. júlí 1947.567 Fyrir 
flutningsmönnum vakti greinilega að ríkisstjórn-
in ætti að taka frumkvæði í málinu og láta nú fara 
fram atkvæðagreiðslur um útsölurnar. Í máli fyrsta 
flutningsmanns, Hannibals Valdimarssonar (Alþýðu-
flokki), kom fram að

[e]f svo tækist að vinna upp það almenningsálit, 
að öruggt þætti, að þjóðaratkv[æða]gr[eiðsla] 
gerði mögulega lagasetningu um bannlög í 
landinu, þá væri það vitanlega lokamarkið. En 
flestir telja, að nú þurfi að vinna mikið verk 
áður að því að draga úr áfengisneyzlunni og að 
styrkja almenningsálitið gegn þessu böli, áður 
en hægt er að leggja út í lokahríðina um algert 
bann.568
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Önnur þingsályktunartillaga um skömmtun 
áfengis kom fyrir sama þing. Samkvæmt henni skyldu 
gefnar út „áfengisbækur á svipaðan hátt og orlofs- eða 
vegabréfabækur“.569 Hvorug tillagan hlaut afgreiðslu á 
alþingi 1946–1947 en á næsta þingi höfðu þær verið 
sameinaðar í eina „um ráðstafanir til að draga úr 
áfengisnautn“.570 Hana dagaði uppi á þinginu líkt og 
aðrar tillögur sem hnigu í þessa átt.

Í gagnstæða átt miðaði tillaga frá Sigurði Bjarna-
syni (Sjálfstæðisflokki), Steingrími Steinþórssyni 
(Framsóknarflokki) og Sigurði E. Hlíðar (Sjálfstæðis-
flokki) „um ölgerð og sölumeðferð öls“ 1947. Í því 
fólst að fjármálaráðherra gæti veitt leyfi til áfengrar 
ölgerðar til 10 ára í senn, en þó mætti ekki leyfa sterk-
ari ölgerð en næmi 4% af áfengi að vigt. Tilgangur 
frumvarpsins samkvæmt greinargerð var „að draga 
úr hinni miklu neyzlu sterkra drykkja“ og afla ríkis-
sjóði tekna „til framkvæmda í aðkallandi menningar-
málum“. Var m.a. vísað til reynslu styrjaldaráranna 
af ölbruggun fyrir erlenda herliðið sem dvaldi þá á 
Íslandi. „Þótti það góð vara, og féll hinum ölvönu 
útlendingum vel í geð“. Bent var á fordæmi frá 
Norðurlöndum, Þýskalandi og Englandi, en þar stæði 
„þessi iðnaður á gömlum merg, og framleiðsla hans 
nýtur mikilla vinsælda. Öli er þar skipað á bekk með 
sjálfsögðum neyzluvörum.“571

Frumvarpið mætti töluverðri andstöðu, ekki aðeins 
á Alþingi heldur „frá kvenfélögum og fleiri samtök-
um“.572 Pétur Ottesen hafði ekki skipt um skoðun frá 
1934 og benti á að „svo er mikið hægt að drekka af 
t.d. áfengum bjór, að menn geta fengið þar eins mikið 
alkóhól í sig sem úr venjulegu brennivíni, „svarta 
dauða“.573 Sigurður Bjarnason benti á að skv. skýrslum 
væri drukkið mun minna af sterkum vínum á mann í 
Danmörku en á Íslandi, en heildarmagn áfengis væri 
svipað og minnti á „þá staðreynd læknavísindanna, að 
því þynnra sem áfengið er, því skaðminna sé það“.574 
Þessum rökum var ekki vel tekið af læknum á Alþingi. 
Katrín Thoroddsen (Sósíalistaflokki) taldi fráleitt „að 
draga þá ályktun af þessari staðreynd, að kunnáttu-
menn á sviði lífeðlisfræði séu af þeim sökum þeirrar 
skoðunar, að sá kostur sé líklegastur til að draga úr 

ofdrykkju, að áfengt öl sé alltaf á boðstólum“.575 Sig-
fús Sigurhjartarson vitnaði í skýrslur sem sýndu að 
áfengisneysla væri um 69% meiri í Danmörku en á 
Íslandi og Páll Þorsteinsson (Framsóknarflokki) benti 
á að á Íslandi hefði aukin ölneysla farið saman við 
aukna neyslu á sterkum drykkjum árin 1941–1945.576 
Þetta frumvarp dagaði einnig uppi í nefnd og virtist 
komin upp ákveðin pattstaða í áfengismálum. Hvorki 
bannmenn né andbanningar virtust geta knúið fram 
verulegar breytingar á áfengislögum.

Þegar hér var komið sögu ákváðu bannmenn að 
blása til stórsóknar og lögðu fyrir þingið 1948–1949 
tillögu um þjóðaratkvæði um innflutnings-, fram-
leiðslu- og sölubann á áfengum drykkjum. Var til-
lagan sem fyrr flutt af mönnum úr öllum flokkum og 
í greinargerð fyrir henni kemur fram að flutnings-
mönnum finnist óhjákvæmilegt

að fela þjóðinni sjálfri, alþingiskjósendum við 
leynilega atkvæðagreiðslu að láta í ljós álit sitt 
um, hverri hinna tveggja meginstefna í þessu 
máli beri að fylgja, varnarstefnunni, sem legg-
ur bann við innflutningi og tilbúningi áfengra 
drykkja, eða áhættustefnunni, sem löghelgar 
áfengissölu og takmarkalaust vínflóð um allar 
byggðir landsins. En eftir þessari stefnu er nú 
málum þessum stýrt, eins og kunnugt er.

Annars töldu flutningsmenn „hætt við, að áfram 
ríki á Alþingi það sama ófremdarástand og aðgerða-
leysi í þessum málum, sem auðkennt hefur þann 
feril allan nú að undanförnu.“577 Reyndist meirihluti 
fjárveitinganefndar meðmæltur þessari tillögu, en 
minnihlutinn andvígur, enda væri nú þegar „alger-
lega á valdi ríkisstjórnarinnar að draga úr áfengis-
sölu og innflutningi áfengra drykkja“.578 Þetta frum-
varp dagaði uppi á þinginu eins og önnur um þetta 
efni.

Áður en frumvarpið kom fram hafði Stórstúka 
Íslands staðið fyrir þeirri nýbreytni að gerð var skoð-
anakönnun um afstöðu fólks til áfengisbanns þar sem 
fram kom að 58% landsmanna væru hlynnt áfengis-

Pétur Ottesen (1888–1968), 
alþingismaður 1916–1959.
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banni en 42% gegn banni eða óákveðin. Í Reykjavík 
voru hins vegar 36% hlynnt banni en 64% gegn banni 
eða óákveðin.579

Áróður gegn áfengisneyslu virðist eftir sem áður 
hafa haft sín áhrif. Verulega dró úr áfengisneyslu árin 
1947–1952 samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.580 
Þrengingar í efnahagsmálum kunna einnig að hafa átt 
þar hlut að máli. Hitt er ljóst að alþingismenn skiptust 
í tvö horn varðandi framtíðarskipan áfengismála og 
vildu ýmist herða á bannstefnu eða ganga lengra í 
ýmiss konar rýmkun á reglum um áfengissölu. Undi 
hvorugur hópurinn við sitt en lítið varð að gert.

Veitingastaðir og vínveitingar
Enda þótt samdráttur væri í heildaráfengisneyslu árin 
1947–1951, jókst áfengissala til veitingahúsa í Reykja-
vík verulega.581 Þetta gerðist þrátt fyrir að í raun væri 
aðeins einn veitingastaður í Reykjavík, og raunar á 

öllu landinu, sem hafði fast vínveitingaleyfi. Það var 
Hótel Borg sem hafði haft einkaleyfi á vínveitingum 
frá 1930 og var því sjálfkrafa helsti vínveitingastaður 
landsins.582

Það þótti viss ljóður á ráði fínasta gististaðar 
landsins að þangað hópuðust menn sem þótti sopinn 
góður og gátu gestir og starfsfólk átt von á því að 
hafa ekki frið fyrir drukknum mönnum sem settust 
upp á fólk. Iðulega þurfti að kalla á lögreglu til þess 
að fjarlægja slíka menn.583 Útlendingar, sumir „tignir 
gestir“, munu hafa haft orð á því að þeir væru óvanir 
drykkjuskapnum sem bar fyrir augu í veitingasölum 
hótelsins og fordyri þess.584 Því var haldið fram að í 
öðrum veitingahúsum drykkju menn áfengi „í ræst-
ingaklefum eða skúmaskotum, eða fara til þess út í 
húsasund“.585

Til að koma til móts við aðra veitingamenn var 
beitt ákvæði í reglugerð þar sem sagði að félögum og 
samtökum af ýmsu tagi mætti veita sérstakt leyfi til 

Á barnum um borð 
í Gullfossi á sjötta 

áratug 20. aldar.
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þess að bjóða upp á vín á samkomum sínum.586 Lög-
reglustjórinn í Reykjavík veitti leyfin og eftirspurn eftir 
þeim varð þegar mikil. Í raun var þetta aðferð til þess 
að fara í kringum áfengislögin og var talsvert um að 
félög fengju sér áfengisleyfi undir fölsku yfirskyni.587

Til marks um þessa misnotkun má nefna að á 
fjögurra mánaða tímabili í lok árs 1950 fengu íþrótta-
félögin í Reykjavík tugi vínveitingaleyfa. ÍR var skráð 
fyrir 14 skemmtunum, Ármenningar 16, Framarar 17 
og frjálsíþróttadeild KR trónaði á toppnum með 20 
leyfi. Bindindismenn sendu íþróttafélögunum tón-
inn og töluðu um „drykkjuskóla íþróttafélaganna“, 
en íþróttamenn svöruðu fullum hálsi og bentu á að 
meðan félögunum stæðu ekki aðrar tekjuleiðir til 
boða, neyddust þau til að gerast leppar fyrir vínveit-
ingaskemmtanir með þessum hætti.588

Sérstök vínveitingaleyfi voru gefin út í gríð og erg. 
Árið 1946 voru þau innan við 400 en árið 1950 voru 
gefin út í Reykjavík tæplega 1.100 vínveitingaleyfi, en 
ári síðar voru þau um 900.589 Árið 1952 var svipað 
upp á teningnum. Átthagafélögin í Reykjavík virtust 
duglegust við að halda samkomur þar sem vín var 
selt, en starfsmanna- og stjórnmálafélög voru ekki 
langt undan. Flestir skemmtistaðir bæjarins komu 
við sögu þessara leyfisveitinga. Fyrirferðarmest voru 
Sjálfstæðishúsið og Tjarnarcafé en á hæla þeirra 
komu Vetrargarðurinn, Breiðfirðingabúð, Leikhús-
kjallarinn og Mjólkurstöðin. Aðrir staðir stóðu einnig 
að skemmtunum þar sem hægt var að kaupa áfengi, 
en ekki jafn oft.590

Heita mátti að Sjálfstæðishúsið hafi verið vínveit-
ingastaður, enda þótt leyfi hafi aðeins verið gefin út 
fyrir eitt kvöld í einu. Áfengissala til þess árið 1951 
var rúmur fjórðungur af því sem Hótel Borg keypti.591 
Í samtímabókmenntum hefur Sjálfstæðishúsið svip-
aðan sess og Borgin.592 Aðrir mikilvægur kaupendur 
um þessar mundir voru Tjarnarcafé og Vetrargarður-
inn í Tívolí.593

Ýmsir urðu til að gagnrýna þetta fyrirkomulag. 
Veitingamenn sættu sig illa við að vera á eilífum und-
anþágum og þrýstu eftir mætti á stjórnvöld til þess að 
knýja fram breytingar.

Snemma árs 1952 svipti Bjarni Benediktsson 
dómsmálaráðherra (Sjálfstæðisflokki) Hótel Borg 
vínsöluleyfinu, að sögn til þess koma í veg fyrir það 
ástand sem þar skapaðist oft. Þá efaðist hann einnig 
um lagalegt réttmæti þess að veita skammtímaleyfin 
og tók fyrir þau líka. Þetta voru viðbrögð ráðherrans 
við gagnrýni á framkvæmd vínveitingaleyfa sem hafði 
komið fram í Tímanum og fleiri blöðum. Að hluta 
mun það einnig hafa verið ætlun dómsmálaráðherra 
að skapa aukinn þrýsting á Alþingi til þess að taka 
áfengislöggjöfina til endurskoðunar, en ekki þótti þó 
öllum skaði að afnámi vínveitingaleyfisins til Hótels 
Borgar.594

Þessi ráðstöfun dómsmálaráðherra var harðlega 
gagnrýnd, enda lamaði hún „starfsemi 8–10 veit-
ingahúsa, sem aðallega byggja afkomu sína á dans-
leikjum, skemmtisamkomum og matarveizlum, þar 
sem undanþágur með vínveitingum eru leyfðar“.595 Á 
meðan engin vínveitingaleyfi voru veitt áttu skemmt-
anir að heita vínlausar, en því var haldið fram „að 
það sé tæplega orðum aukið, að segja, að ótakmarkað 
vín sé borið inn í samkomuhúsin á ólöglegan hátt“.596 
Veitingamenn kvörtuðu yfir því að engar ráðstafanir 
hefðu verið gerðar til að gera þeim kleift „að halda frá 
húsum sínum vasapelafylleríisófreskjunni“.597

Ekki létu allir sér nægja að kaupa áfengi eftir við-
urkenndum leiðum og þreifst allnokkur leynivínsala 

Glatt á hjalla í Alþýðu-
húsinu á Akureyri 
(„Allinn“).
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við hlið hinnar löglegu. Árið 1951 fluttu sjómenn 
löglega inn sterka drykki sem svaraði 75,6% af því 
áfengismagni sem ÁVR seldi af viskíi, og öl sem sam-
svaraði tæplega þreföldu magni borðvínssölu á vegum 
Áfengisverzlunarinnar.598 Hugsanlega hefur eitthvað 
af þessu áfengi ratað á almennan markað. Þá var 
nokkuð um smygl, en erfitt er að fá áreiðanlega vitn-
eskju um það, þótt einhverjar vísbendingar megi fá 
úr gögnum tollgæslunnar um ólöglega innflutt áfengi 

og tóbak sem gert var upptækt. Á árunum 1953–1958 
varð t.d. veruleg aukning á því áfengismagni sem 
gert var upptækt, miðað við árin á undan og eftir.599 
Margir höfðu áhyggjur af leynivínsölu í leigubílum, 
eða „góðum bílum“ eins og þeir voru síðar nefndir, en 
mikið hafði verið um slíka starfsemi á bannárunum. 
Hinn 6. mars 1951 var bætt inn í áfengislög greinum 
þar sem þetta var bannað sérstaklega. Í greinargerð 
með frumvarpinu kom fram að

Við barinn í Þjóðleikhús-
kjallaranum.
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[á]fengissala í leigubifreiðum er nú orðin 
svo víðtæk, að til vandræða horfir. Bifreiðar 
með birgðir áfengis eru kvöld og nætur fyrir 
framan helztu skemmtistaði og láta falar ýmsar 
tegundir áfengis fyrir okurverð. Vitanlegt er, 
að menn geta keypt áfengi því nær allan sólar-
hringinn hjá ýmsum bifreiðastjórum leigu-
bifreiða, annaðhvort í bifreiðunum sjálfum eða 
fengið áfengið sent heim. Mjög er farið að bera 
á því, að slíkar bifreiðar koma á skemmtanir 
út um sveitir og selja þar áfengi. Má segja, að 
leigubifreiðarnar séu akandi ólöglegar áfengis-
búðir, sem leita uppi kaupendurna.600

Ný lög komu þó ekki í veg fyrir leynivínsöluna og 
hélt lögreglan áfram að gera skyndileitir í leigubílum 
og finna þar áfengisflöskur næstu árin.601 Ef marka má 
skáldsögur frá þessum tíma voru það almælt sannindi 
að leigubílstjórar stunduðu sprúttsölu.602

Sumir vildu raunar meina að leynivínsala í leigu-
bílum tengdist því að lög um vínveitingaleyfi væru 
ófullnægjandi. Í þeim hópi var m.a. Bjarni Benedikts-
son dómsmálaráðherra. Að hans mati var óumflýjan-
legt

meðan vín er flutt til landsins og meðan ríkið 
annast vínsölu í jafnríkum mæli og raun ber 
vitni um, þá held ég, að ekki verði um það deilt, 

að einhverjar betri reglur verði að vera í lögum 
um þetta heldur en nú eru, sem í senn eru ákaf-
lega hæpnar efnislega og allsendis ómögulegt 
að framfylgja af hálfu löggæzlunnar.603

Ljóst var að breyting á vínveitingaleyfum yrði hluti 
næstu áfengislaga, en jafnframt var óhjákvæmilegt að 
tekist yrði á um gömul deilumál tengd áfenginu, s.s 
ölgerð og héraðsbönn. Sá slagur átti eftir að verða 
harður.

ný áfengislög – tekist á um bjór 
og vínveitingar
Á Alþingi 1950–1951 flutti Sigurður Bjarnason 
þingsályktunartillögu um endurskoðun áfengislög-
gjafarinnar til að stuðla að „hóflegri og skynsamlegri 
meðferð áfengra drykkja“, en af tillögunni og greinar-
gerð mátti ráða að jafnframt ætti að hefja framleiðslu 
og sölu á áfengu öli.604 Endurskoðun áfengislaganna 
virtist njóta nokkurs fylgis, en þó ekki endilega í þá 
átt sem Sigurður lagði til. Einhver stuðningur var þó 
við tillögu Sigurðar, sem sést m.a. á því að Stúdenta-
félag Reykjavíkur samþykkti áskorun á ríkisstjórnina 
um að endurskoða áfengislöggjöf og gera tilraunir 
með framleiðslu og sölu á áfengu öli.605

Í kjölfarið skipaði dómsmálaráðherra nefnd til að 
endurskoða áfengislöggjöfina og sátu í henni Gústav 
A. Jónasson skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, 
Jóhann G. Möller forstjóri Tóbakseinka sölunnar, 
Pétur Daníelsson hótelstjóri, Ólafur Jóhannesson 
prófessor og Brynleifur Tobíasson áfengismálaráðu-
nautur. Lagði nefndin í mikla vinnu við að kynna sér 
stöðu áfengismála á landinu, afla gagna um neyslu og 
kynna sér stöðu mála í nágrannalöndum. Var nefnd-
armönnum greinilega ljóst að við pattstöðunni yrði 
ekki hróflað nema vandað yrði til verksins.

Meðal þess sem nefndin tók til bragðs var að 
senda spurningalista til málsmetandi aðila – opin-
berra starfsmanna og fyrirsvarsmanna félagasamtaka 
– „sem líklegt þótti, að rækilega hefðu hugleitt þessi 
mál eða hefðu vegna starfa síns eða af öðrum ástæð-
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um sérstaklega náin kynni af vandamálum í sam-
bandi við meðferð áfengra drykkja“. Aðeins rúmur 
helmingur aðspurðra sendi nefndinni svör, en meiri-
hluti þeirra sem tóku afstöðu vildu öflugri hömlur á 
sölu áfengis.606

Tillögur nefndarinnar gengu þó flestar í átt til 
rýmkunar. Þannig kom fram í 1. grein að tilgangur 
laganna ætti að vera að stuðla að hóflegri neyslu 
áfengis og vinna gegn misnotkun. Algjört bann kom 
ekki til greina. Í 7. grein kom fram að veita mætti 
Áfengisverzlun ríkisins leyfi til að brugga áfengt öl, að 
undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Á 
móti var dregið úr fyrirvörum um milliríkjasamninga 
við Spánverja, sem notaðir höfðu verið til að hindra 
atkvæðagreiðslur um héraðabönn, og heimild til að 
stofna áfengisútsölu var takmörkuð við kaupstaði.

Í 12. grein voru lagðar til miklar breytingar á 
ákvæðum um vínveitingaleyfi og dómsmálaráðherra 
gefin heimild til að veita veitingahúsum í kaupstöðum 
þar sem væri áfengisútsala vínveitingaleyfi að upp-

fylltum vissum skilyrðum, einkum þeim að matsala 
væri á staðnum og að ekki væri greitt þjórfé af sölu 
áfengra drykkja. Jafnframt voru settar ýmsar hömlur 
á sölu, t.d. að bannað yrði að senda vín gegn póst-
kröfu. Utan kaupstaða mætti veita vínveitingaleyfi 
ef talið væri að veitingahúsareksturinn væri aðallega 
fyrir erlenda ferðamenn. Leita skyldi umsagnar bæj-
arstjórnar og áfengisvarnanefndar áður en slíkt leyfi 
væri veitt í kaupstað, en sýslunefndar utan kaupstaða. 
Í lögunum voru einnig ákvæði um gjöld fyrir áfengis-
veitingaleyfi og eftirlit með áfengisveitingahúsum. 
Einnig var lagt til að staða áfengisvarnaráðunauts yrði 
fullt starf og að hluta af ágóða Áfengisverzlunar ríkis-
ins yrði varið til áfengisvarna og byggingar drykkju-
mannahæla.607

Ekki var sátt innan nefndarinnar um öll atriði 
frumvarpsins. Brynleifur Tobíasson var andvígur 1. 
grein og sagði í áliti sínu „að hófdrykkju fylgir alltaf 
ofdrykkja“.608 Tillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um 
áfengt öl var málamiðlun þeirra sem vildu alls ekki 

Sjálfstæðishúsið við 
Austurvöll var vígt  
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slíka heimild (Brynleifur Tobíasson) og þeirra sem 
vildu veita hana án skilyrða (Jóhann G. Möller og 
Pétur Daníelsson). Í máli Brynleifs kom fram að 
áfengt öl myndi auka drykkjuskap, ölknæpur kæmust 
á fót í bæjum og myndu þær draga mikið frá kaffi-
húsum. Sagði Brynleifur m.a.:

Hér eru þó víða þokkaleg og snyrtileg kaffihús, 
þar sem allt fer vel fram. En ölstofum í öllum 
löndum fylgir sóðabragur, eins og allir, sem 
hafa komið inn á þær, geta borið um. Það ligg-
ur einhvern veginn í hlutarins eðli, að öli og 
ölþjóri fylgir slæmt loft og ruddalegir hættir. 
Umhverfið hefur djúptæk áhrif. Er mér nær að 
halda, að ruddaskapurinn mundi sízt minnka 
meðal vor, ef ölmennirnir fá sínu ógæfusam-
lega máli framgengt.609

Þá var Brynleifur ekki sáttur við 12. grein frum-
varpsins þar sem hún útilokaði „afskipti borgaranna 
af vínveitingaleyfum með öllu“.610

Málflutningur Brynleifs var að mörgu leyti í sam-
hljómi við það sem bannmenn sögðu almennt um 
öldrykkju og áhrif hennar. Úr herbúðum þeirra sem 
vildu leyfa áfengt öl heyrðust líka iðulega glannalegar 
alhæfingar, t.d. að ekki væri „hægt að drekka sig fulla 
í öli“.611

Ekki varð sátt um frumvarpið á Alþingi og vildi 

meirihluti allsherjarnefndar vísa því frá vegna þess 
„að þau félagasamtök, er vinna gegn áfengisnautn 
meðal landsmanna og afleiðingum hennar, voru ekki 
til kvödd“.612 Stórstúka Íslands varaði sérstaklega við 
að leyfa bruggun öls og vísaði þar m.a. til reynslu 
Norðmanna.613 Var frávísunartillagan samþykkt í efri 
deild með 8 atkvæðum gegn 7 og var stjórnarfrum-
varpið þar með úr sögunni, en þó ekki til lengdar. Á 
næsta þingi var það lagt fram óbreytt að öðru leyti en 
því að ákvæðið í 7. grein um heimild til bruggunar 
áfengs öls, að undangenginni þjóðaratkvæða greiðslu, 
var fellt niður. Þess í stað var tekið inn ákvæði um 
að ríkisstjórninni væri heimilt að leyfa tilbúning öls 
umfram 2,25% af vínanda að rúmmáli „til að selja 
hinu erlenda varnarliði hér á landi“.614

Töluverð umræða varð um frumvarpið og margar 
breytingatillögur við það komu fram á þingi. Flestar 
gengu í þá átt að herða á reglum, enda væri æskilegt 
lokatakmark „að losna við áfengið úr landinu með 
löggjöf, sé önnur leið ekki fær“.615 Þó voru sumir 
þingmenn, t.d. Lárus Jóhannesson (Sjálfstæðisflokki), 
á þeirri skoðun að best væri að „meðferð áfengis væri 
algerlega frjáls og það væri til sölu í matvöruverzl-
unum eins og kaffi, te, tóbak og aðrar lítt nauðsyn-
legar hressingarvörur“.616

Á meðan lagafrumvarpið var til umræðu á Alþingi 
sættu gestir veitinga- og skemmtistaða bæjarins vín-
banni, a.m.k. opinberlega. Lítið virtist þó draga úr 
neyslu áfengis þótt staðirnir ættu að heita vínlausir. 
Eftir dansleiki fundust allt upp í 70–80 tómar vín-
flöskur og var drykkjuskapur síst minni en þegar 
húsin máttu veita vín.617

Eftir harðar umræður á Alþingi voru ný áfengislög 
samþykkt árið 1954. Þau voru að ýmsu leyti fyllri en 
lögin sem áður giltu. Í 1. grein laganna var tilgangur 
þeirra nú sagður vera ,,að vinna gegn misnotkun 
áfengis í landinu og útrýma því böli, sem því er sam-
fara.“618 Í lögunum voru skýrari ákvæði um áfengis-
varnir en áður höfðu verið. Auk áfengisvarnanefnda 
í hverri byggð, en þær höfðu verið settar á laggir með 
lögunum 1935, var nú stofnað Áfengisvarnaráð sem 
kjörið skyldi af Alþingi, svo og embætti áfengisvarna-
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ráðunautar ríkisstjórnarinnar. Heimilt skyldi eftir 
lögunum að setja á stofn áfengisútsölur í kaupstöðum 
ef fullnægt væri sömu skilyrðum og sett voru í lög-
unum um héraðsbönn frá 1943.

Samkvæmt reglugerð frá 1954 var lögreglustjórum 
„heimilt að loka áfengisútsölu eða banna vínveitingar 
á veitingastöðum, sem leyfi hafa til áfengisveitinga, 
fyrirvaralaust um langan eða skamman tíma, þegar 
sérstaklega stendur á“.619 Lögreglunni var einnig ætlað 
að halda úti sérstöku eftirliti með veitingastöðum sem 
hefðu vínveitingaleyfi.620

Nokkur samstaða virðist hafa verið um það að 
æskilegt markmið áfengislaga væri að vinna gegn 
misnotkun áfengis, ef ekki að draga úr neyslu þess. 
Áfengismenning í landinu var einnig til umræðu, 
ekki síst af hálfu þeirra sem voru andvígir lögleið-
ingu áfengs öls og töldu ölstofur eða knæpur dæmi 
um menningarleysi. Ekki virðist hafa verið verulegur 
ágreiningur um mikilvægi Áfengisverzlunar ríkisins 
við að hafa stjórn á dreifingu áfengis, en einstaka 
maður nefndi þó þann möguleika að selja áfengi í 
matvöruverslunum. Gagnrýni á verslunina kom þó 
frekar úr röðum bannmanna sem fannst „áfengis-
austurinn frá ríkiseinkasölunni“ fara stöðugt vax-
andi.621 Sumum þeirra fannst einkennilegt að verja 
gróða af áfengissölu, „hernaði gegn þegnunum“, í 
áfengisvarnir.622 Sú leið varð þó æ eftirsóknarverðari 
í augum löggjafans, eins og nánar er rakið í 12. kafla.

áfengismenning á 6. áratugnum
Samband veitinga- og gistihúsaeigenda fagnaði 
mjög hinum breyttu reglum um vínveitingaleyfi í 
nýju áfengislögunum og var árið 1954 talið „eitt 
viðburðaríkasta árið í sögu félagsins“. Jafnframt var 
næsta baráttumál félagins hafið upp, endurskoðun 
lögreglusamþykktar Reykjavíkur svo að hægt væri að 
hafa veitingahús opin eftir kl. 23.30.623 Í kjölfar nýrra 
áfengislaga fjölgaði veitingahúsum sem höfðu vín-
veitingaleyfi og um mitt ár 1959 voru þau átta talsins 
í Reykjavík.624 Þó lá áfengisvarnanefnd undir nokkru 

ámæli fyrir að tefja afgreiðslu vínveitingaleyfa „með 
sínum alkunna dugnaði“.625

Í stórum dráttum skiptust dans- og skemmtistaðir í 
Reykjavík í tvennt á þessum árum. Annars vegar voru 
þeir sem ekki höfðu vínveitingaleyfi, á hinn bóginn 
staðir sem máttu selja áfenga drykki. Á vínveitinga-
húsunum var yfirleitt framreiddur kvöldmatur og þau 
voru því opnuð snemma kvölds. Vínlausu samkomu-
húsin hleyptu fyrstu gestum sínum hins vegar ekki 
inn fyrr en klukkan níu. Þegar borðhaldi var lokið á 
veitingahúsunum um níuleytið, skiptu þau um ham 

„Ó, góða, gamla tíð!“

(Lag: Ó, blessuð vertu sumarsól)

„Áfengisvarnanefnd kvenna hefur nýlega sam-
þykkt ályktun þar sem hún „lýsir vanþóknun 
sinni á hinum síauknu vínveitingum og telur 
hina svonefndu vínbara [sic] með öllu óhæfa“.

Hve fyrr á árum unaðsrík
var ævi manna í Reykjavík.
Þá knæpur engar þekktust þar
og þá ei nokkur bar.

Þó húsnæði þá hafi skort,
menn héldu bara í næsta port,
og „skammtinn“ stungu í einu út,
og ævinlega af stút.

Nú konur saman kalla lið
og kjósa að vekja hinn gamla sið,
og afmá allar knæpurnar,
en einkum sérhvern bar.

Þá fá sitt gildi hin gleymdu port,
og gamalt lifnar drykkjusport.
Þá verður aftur unaðsrík
vor aldna Reykjavík!“

KELL 
Morgunblaðið 19. maí 1955, bls. 4.
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og líktust þá almennum dansstað með tilheyrandi 
hljómsveitum og skemmtiatriðum. Hins vegar fengu 
þau ekki að hafa opið lengur en til klukkan hálftólf 
á meðan vínlausu dansstaðirnir gátu boðið gestum 
sínum að dvelja innan dyra til klukkan eitt eftir mið-
nætti, þó með því skilyrði að engum yrði hleypt inn 
eftir hálftólf. Til þess að öðlast vínveitingaleyfi þurftu 
staðir að standast strangar reglur. Aðeins staðir sem 
kölluðust „fyrsta flokks“ samkvæmt lögum máttu 
selja áfengi, en í staðinn þurftu þeir að sætta sig við 
styttri opnunartíma.

Áfengislöggjöfin og takmarkaður opnunartími 
urðu til þess að sumir veitingamenn treystu sér ekki 
til þess að halda úti fullkomnum veitingastað. Þeir 
sem réðu ríkjum í Sjálfstæðishúsinu ætluðu t.d. í 
upphafi að selja veitingar allan liðlangan daginn. Ekki 
leið þó á löngu þar til þessu var hætt og reksturinn 
fólst aðallega í því að leigja sali hússins út til alls kyns 
mannfagnaða.626 Árið 1960 var opnunartími vín-
veitingahúsa rýmkaður og þau fengu leyfi til þess að 
hafa opið til klukkan eitt á föstudags- og laugardags-
kvöldum en síðara kvöldið máttu vínlausu samkomu-
húsin hafa opið til klukkan tvö. Þessar tilslakanir voru 
skemmtistaðirnir fljótir að nýta sér.627

Miðvikudagskvöld voru svokölluð „þurr kvöld“ 
frá og með miðjum sjötta áratugnum en þá máttu 
vínveitingastaðirnir ekki selja áfengi. Miðvikudags-
kvöld voru einnig stundum kölluð „Kanakvöld“ 
því þetta voru einu kvöld vikunnar sem bandarísku 
hermennirnir á Keflavíkurflugvelli máttu vera á 
almannafæri og þá aðeins til miðnættis. Oftast 
voru Vetrargarðurinn og Þórscafé opin þessi kvöld 
og því sóttu hermennirnir helst þangað. Þóttu þeir 
bera full mikið vín inn á skemmtistaðina en slíkt var 
stranglega bannað. Þegar nálgaðist helgi tók að lifna 
yfir skemmtanalífinu í bænum og glaumurinn náði 
hámarki á laugardagskvöldum, því sunnudagurinn 
var á þessum tíma eini almenni frídagur vikunnar. 
Þótti mörgum tilvalið að sletta úr klaufunum á 
laugardagskvöldum og sofa fram eftir daginn eftir. 
Skemmtanalífið fylgdi þó ekki aðeins vikudögunum, 
heldur einnig árstíðunum. Þannig lokuðu sumir 

Fjallað um „lausingjalýð“ 
næturklúbbanna í Alþýðu-
blaðinu 7. nóvember 1954.
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skemmtistaðir hreinlega yfir sumartímann vegna 
lítillar aðsóknar.628

Á sjötta áratugnum átti fólk milli tektar og tvítugs 
ekki í mörg hús að venda í skemmtanalífinu. Krist-
ján Albertsson lýsti ástandinu svo í blaðagrein 1951: 
„Á hverju kvöldi streymir æska Reykjavíkur inn í 
Miðbæinn, og ráfar þar um göturnar endalaust, og 
er í hálfgerðum vandræðum með sjálfa sig.“629 Með 
hverju nýju vínveitingaleyfi sem var úthlutað í sam-
ræmi við áfengislögin frá 1954 fækkaði skemmtistöð-
unum sem ungmenni undir tvítugu gátu sótt. Á dans-
leikjum í nærsveitum Reykjavíkur var yfirleitt ekki 

eins strangt eftirlit og í bænum og því áttu ungmenni 
meiri möguleika á að komast þar inn.630

Nætursamkvæmi í heimahúsum má m.a. rekja til 
þess hve opnunartími skemmtistaðanna hafði lengi 
verið takmarkaður. Ekki nægði öllum að skemmta 
sér til klukkan eitt eða tvö að og bar nokkuð á sam-
kvæmum í heimahúsum eftir böll, eða „partíum“ eins 
og þau voru kölluð í daglegu tali. Sú gerð heimasam-
kvæma sem setti svip sinn á skemmtanalíf Reykvík-
inga á síðari helmingi 20. aldar festi rætur á árum 
síðari heimsstyrjaldarinnar samhliða hernáminu. 
Einnig átti áfengisskömmtun þátt í því að heima-

Bandarískir hermenn á 
 veitinga- og skemmti-
staðnum Lídó, Skaftahlíð 
24, um 1960.
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partíum óx fiskur um hrygg á stríðsárunum. Þá áttu 
sumir útlendingarnir greiðari aðgang að áfengi en 
Íslendingar en það mátti ekki drekka opinberlega.631

Þar sem aðeins var hægt að kaupa og neyta áfeng-
is á sárafáum veitingastöðum í bænum, og á tímabili 
hvergi, fór ekki hjá því að víndrykkjan birtist með 
öðrum hætti. Þeir sem versluðu í „Ríkinu“ urðu að 
kaupa stærri skammta en á veitingastöðunum, heilar 
eða hálfar flöskur. Talsvert bar á heimadrykkju og 
áfengisneyslu á götum úti. Ölvun var því tíðum 
áberandi á götum Reykjavíkur og áfengis neytt „í 
bílum, á ferðalögum, á götum úti, í skúmaskotum 
eða annars staðar, þar sem menn geta brugðið sér 
í skjól“.632

Nokkrar helstu „búllur“ bæjarins voru í Hafnar-
strætinu og þóttu „sannkölluð bæjarskömm“. Áfengis-
verzlunin rak þar vínbúðir fram yfir stríðslok og þar 

héldu svokallaðir „rónar“ gjarnan til en þeir sátu einn-
ig oft á Austurvelli eða hvíldu lúin bein við hliðina á 
styttunni af Ingólfi á Arnarhóli.

[Þ]að Hafnarstræti sem hér er átt við tak-
markaðist að vestan af veitingastofu þeirri sem 
Kristín Dahlstedt rak við Tryggvagötu og var 
kölluð Dalakofinn, en að austan af veitingahús-
inu Öldunni uppi í Traðarkotssundi, þar sem 
heiðurskonan Guðrún Halldórsdóttir réði ríkj-
um. Allt þetta svæði höfðu rónarnir helgað sér 
eftir að stríðið hófst. Svona rækilega höfðu þeir 
fært út kvíarnar. Svona ötullega hafði þeirra 
Karthagó stundað landvinninga síðan í krepp-
unni forðum að þeir stofnuðu sitt fátæklega 
borgríki á Steinbryggjuplaninu.

Þetta voru miklir uppgangstímar.633

Áfengismál komu mjög við 
sögu lögreglunnar.
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Þessir svonefndu „Hafnarstrætisrónar“ voru ekki 
ýkja margir, e.t.v. 20–25 á fyrri hluta sjötta áratugar-
ins.634 Þeir settu hins vegar svip sinn á miðbæinn og 
fór mjög fyrir brjóstið á mörgum bæjarbúanum að 
geta ekki gengið um höfnina og Hafnarstrætið „í friði 
fyrir hálf- og alfullum rónum“.635 Ekki þótti borgar-
prýði að því að knæpur röðuðu sér við höfnina því 
þar blöstu þær við ókunnugum mönnum sem komu 
sjóleiðis til bæjarins, bæði erlendum og innlendum. 
Hafnarstrætisknæpurnar voru taldar koma óorði á 
bæinn, ekki síst gagnvart landsbyggðinni og ekki 
voru þær alltaf fagrar lýsingarnar á þessum krám. Um 
Dalakofann, sem rekinn var 1937–1947 í Tryggvagötu 
14, er ritað í Morgunblaðinu 1946 að þegar gengið 
væri framhjá henni gysi úr ógurleg pest, „sambland 
af brennivíni, öli og tóbaksreyk“. Inni heyrðist „bölv 
og ragn og skammaryrði“. Lögreglan væri þar tíður 
gestur og færi iðulega með máttlausa menn á milli 
sín, henti þeim upp í bíl og keyrði þá í fangelsið við 
Pósthússtræti.636

Lögreglan þótti oft sýna litla röggsemi í sam-
skiptum við „Hafnarstrætisrónana“ sem voru sagðir 
„ganga hér aftur hvern einasta dag árið í kring að 
kalla“.637 Ekki átti lögreglan þó kost á því að halda 
þeim lengi í fangelsi og því voru þeir fyrr en varði 
komnir aftur út á göturnar. Úrræði fyrir þennan 
hóp voru ekki mörg. Tölur um lögreglu- og sakamál 
benda hins vegar til þess að verðir laganna hafi verið 
vel vakandi í sínu starfi. Allan fimmta áratuginn var 
t.d. ríflega helmingur lögreglumála tengdur áfengis-
neyslu, oftast ölvun á almannafæri.638

Yfirlit
Lögleiðing áfengis á 4. áratugnum var áfall fyrir þá 
sem stutt höfðu áfengisbann og voru ánægðir með 
árangurinn af þeirri stefnu. Margir þeirra gerðu sér 
hins vegar von um að þetta væri aðeins tímabundið 
áfall og að aftur yrði hægt að koma á algjöru vínbanni. 
Sú krafa átti öflugan stuðning meðal góðtemplara, 
ungmennafélagshreyfingarinnar og fleiri grasrótar-
samtaka. Raunar má ætla að mikill meirihluti lands-
manna utan Reykjavíkur hafi aðhyllst þessi sjónarmið, 
líkt og verið hafði árið 1933. Reykvíkingar skáru sig 
úr. Meirihluti Reykvíkinga vildi ekki áfengisbann og 
sú staðreynd gerði það að verkum að krafan um bann 
náði aldrei verulegum þunga að nýju. Vægi Reykja-
víkur innan samfélagins fór ört vaxandi á þessum 
tíma og stefna í áfengismálum varð að taka mið af því.

Ekki voru allir gagnrýnendur áfengislaganna á því 
að þau þyrfti að herða. Sumir vildu rýmka lögin veru-
lega og var þar í fyrirrúmi að leyfa áfengt öl í landinu. 
Hér skiptir augljóslega máli að ekki var talið stætt 
á að meina erlendum hermönnum aðgang að því, 
bæði á stríðsárunum og eftir að Bandaríkjaher kom 
til langdvalar 1951. Það var því hægt að nálgast bjór 
á landinu og ákveðinn hópur gat komist yfir þessa 
áfengistegund sem annars var bönnuð á Íslandi. Þetta 
ýtti undir kröfuna um lögleiðingu áfengs öls þótt and-
staðan væri mikil, bæði á Alþingi og ekki síður meðal 
grasrótarsamtaka á sviði bindindismála, sem voru 
áhrifamikill þrýstihópur.

161



10.  Starfsemi áfengisverzlunar ríkisins 
til 1961

Í kjölfar þess að ný áfengislög voru sett 1935 jókst 
starfsemi Áfengisverzlunar ríkisins til muna. Fram-
leiðsluvörum fjölgaði og má þar t.d. nefna þekktustu 
afurð ÁVR, íslenska brennivínið. En margt fleira var 
framleitt á vegum fyrirtækisins eins og áður hefur 
verið nefnt, t.d. hárvatn og bökunardropar. Fyrir-
tækið verslaði ekki einungis með áfengi heldur einnig 
með lyf.

Rekstrarhagnaður Áfengisverzlunarinnar var um 
10% af heildartekjum ríkissjóðs fyrstu árin eftir að 
áfengisbann var afnumið en fór yfir 20% á stríðsár-
unum. Ekkert annað fyrirtæki eða stofnun skilaði 
jafn miklu fé í ríkissjóð og því má halda fram að 
drjúgur hluti af opinberri uppbyggingu eftirstríðsár-
anna á Íslandi hafi verið fjármagnaður með tekjum 
af áfengissölu. Þetta hlutverk Áfengisverzlunarinnar 
hefur iðulega verið vanmetið.

Yfirbygging fyrirtækisins var alla tíð frekar lítil. 
Fram til 1945 var einungis ein áfengisútsala í Reykja-
vík, starfsmenn voru tiltölulega fáir og stjórn fyrir-
tækisins hvíldi á herðum fáeinna manna.

Áfengisverzlun ríkisins var ekkert bákn, en 
starfsemi hennar hafði mikil og víðtæk áhrif – bæði 
bein og óbein. Án hennar hefði stjórnvöldum verið 
erfiðara um vik að standa fyrir ýmsum opinberum 
stórframkvæmdum sem einkenndu eftirstríðsárin og 
hefðu annars kallað á stóraukna beina skattheimtu.

Sölureglur
Samkvæmt fyrstu grein laga nr. 63 um einkasölu 
áfengis frá 1934 mátti ríkisstjónin ein flytja inn áfengi 

sem „í er meira en 21/4% af vínanda að rúmmáli“ og 
ríkisstjórninni var einni heimilt „að flytja til lands-
ins eða framleiða hér á landi ilmvötn, hárvötn, and-
litsvötn, bökunardropa, kjarna (essensa) til iðnaðar 
og pressuger.“639 Merki Áfengisverzlunarinnar var á 
hverri einustu flösku sem verslunin afhenti kaupend-
um.640 Verslunin hafði leyfi til að leggja 25–75% á verð 
innfluttra vara, að meðtöldum tolli.

Þegar Áfengisverzlun ríkisins var stofnuð var 
henni gert skylt að reka útibú í öllum kaupstöðum 
landsins, sem þá voru sjö talsins. Á hinn bóginn var 
sveitarfélögum sem síðar fengu kaupstaðarréttindi 
ekki skylt að leyfa opnun áfengisútsölu. Starfsemi 
áfengisverslananna var jafnan umdeild og á 6. ára-
tugnum var nokkrum þeirra lokað að undangenginni 
atkvæðagreiðslu, eins og nánar verður rætt í 13. kafla.

Forstöðumenn útibúanna voru í upphafi ráðnir 
af dómsmálaráðherra, en af fjármálaráðherra skv. 
reglugerð nr. 19/1935.641 Þeir höfðu bein samskipti 
við forstjóra Áfengisverzlunarinnar og voru ábyrgir 
fyrir rekstrinum á sínu svæði. Verslunin í útibú-
unum var þó aldrei nema brot af sölu Áfengisverzl-
unarinnar í Reykjavík. Forstöðumönnum útibúa var 
skylt að færa sérhverja afhendingu í frumbækur og 
geta nafns kaupanda og dagsetningar í hvert skipti. 
Útsölustaðir voru lokaðir frá hádegi á laugardögum 
og fram á mánudag.642 Í reglugerð frá 1954 kemur 
fram að afgreiðslutími útsölustaða skuli „aldrei vera 
lengri en almennra verzlana“ og að þeir skuli lokaðir 
á almennum helgidögum.643

Strangar reglur voru um það hverjum mætti selja 
áfengi. Óheimilt var að selja það fólki sem var yngra 

Messu vín var lengi blandað 
hjá Áfeng is- og tóbaksversl-
un ríks ins. Í blönd unni var 
rauðvín og oft ast sérrí eða 
annað svipað vín. Styrk ur 
áfeng is í Messu víninu var 
18% eða svipaður púrtvíni.
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en 21 árs, þeim „sem eru bersýnilega ölvaðir, er þeir 
beiðast kaupa“ og þeim sem höfðu gerst sekir um 
óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. Framkvæmdin á 
þessum takmörkunum var ekki einföld. Heimilt var 
að biðja fólk um að sanna aldur sinn með framvísun 
persónuskilríkja og e.t.v. var ekki flókið að ganga úr 
skugga um hverjir væru augljóslega ölvaðir. Á hinn 
bóginn var flóknara mál að sjá hvort viðskiptavinur 
hefði gerst sekur um brot á áfengislögum. Sam-
kvæmt reglugerð átti ÁVR að fá tilkynningar um 
nöfn slíkra manna og áttu myndir að fylgja þeim.644 
Ætlunin var þá greinilega að afgreiðslumenn legðu 
þessar myndir á minnið og gerðust að því leyti hluti 
af löggæslunni.

Samkvæmt reglum um vínveitingar á veitinga-

húsum voru þær leyfðar á milli kl. 11–13.30 og 18–21. 
Einungis mátti veita áfengi í borðsal veitingahúss-
ins.645 Síðar var veitingatíminn færður og í reglugerð 
frá 1954 er hann 12–14.30 og 19–23.30, en vínveit-
ingar bannaðar á miðvikudögum nema „borðvín með 
mat á reglulegum matmálstíma, kl. 12–2 og kl. 7–9“.646

Yfirstjórn
Alla tíð fram að sameiningu Áfengisverzlunarinnar og 
Tóbakseinkasölunnar árið 1961 var yfirbygging Áfeng-
isverzlunarinnar mjög lítil. Höfuðstöðvar fyrirtækisins 
voru í Nýborg við Skúlagötu 6, þar sem Landsverslun 
hafði áður verið til húsa, en síðar hafði það skrifstofur 
við Skólavörðustíg 12. Nýborg var byggð 1917 og þá 

Starfsfólk Áfengisverslunar-
innar á fagnaði, um 1950.
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sem korngeymsla. Það var rammlega byggt hús með 
sterkum stoðum undir loftinu. Þegar innflutningur 
sterkra drykkja og bruggun brennivíns hófst 1935 var 
Nýborg breytt, lengd til norðvesturs og þar sett saman 
iðnaðar- og lyfjadeild, þvottahús ofl.647

Skúrinn við flæðarmálið

„Það var búið að loka áfengisverzluninni í 
skúrnum við flæðarmálið, enda laugardags-
kvöld, og drengirnir urðu að heimsækja bíl-
stjóra á einni stöðinni og setjast í aftursætið á 
meðan kaup fóru fram. Ein flaska? Nei, tvær 
flöskur. Aqua vitae, það útleggst ákavíti á 
íslenzku. Vatn lífsins.“

Elías Mar, Vögguvísa, bls. 95.

Samkvæmt lögum um einkasölu á áfengi frá 1928 
átti ríkisstjórnin að skipa mann til að veita Áfengis-
verzluninni forstöðu og átti hann „eða aðstoðarmað-
ur hans, sem stýrir lyfjaverzluninni“ að hafa lyfsala-
próf.648 Ekki var þó skipaður lyfjafræðingur til að 
veita versluninni forstöðu, heldur var forstjóri hennar 
prentari að iðn og hafði áður verið kaupfélagsstjóri 
austur í Hallgeirsey í Landeyjum.

Guðbrandur Magnússon var forstjóri Áfengis-
verzlunar ríkisins frá 1928. Hann var fæddur á 
Mýrum í Austur-Skaftafellssýslu 15. apríl 1887, en 
alinn upp á Seyðisfirði. Guðbrandur vann við búskap 
og prentiðn, en gerðist ritstjóri Tímans 1917 og var 
fyrsti ritstjóri blaðsins. Hann sat í útgáfustjórn blaðs-
ins eftir það. Með honum þar sat Jónas Jónsson frá 
Hriflu sem skipaði hann forstjóra Áfengisverzlunar 
ríkisins. Var blaðstjórnin kölluð „Tímaklíkan“ og mun 
hafa verið „aðalstjórn Framsóknarflokksins um 12-15 
ára skeið“, ef marka má sögu flokksins.

Eftir að Guðbrandur flutti til Reykjavíkur „átti 
hann sæti í innsta hring Framsóknarflokksins, og var 
tæplega nokkru stórmáli ráðið til lykta af foringjum 
og ráðherrum flokksins áður en álits hans hafði 

verið leitað. … Enginn maður hefur unnið jafnlengi 
og óslitið fyrir Framsóknarflokkinn og Guðbrandur 
Magnússon.“649 Skipun hans í þetta embætti sýnir 
pólitískt mikilvægi ÁVR en er jafnframt til marks um 
pólitískar helmingaskiptareglur þessara tíma. Fram-
sóknarflokkurinn „átti“ Áfengisverzlun ríkisins og 
þeir sem ráðnir voru þar í vinnu voru iðulega fram-
sóknarmenn.

Guðbrandur lét af störfum vegna aldurs 1957. Var 
þá Jón Kjartansson ráðinn forstjóri Áfengisverzlunar 
ríkisins. Guðbrandur andaðist 13. júlí 1974.

Ólafur H. Sveinsson var ráðinn útsölustjóri 
í Reykjavík 1935 og var útsölustjóri í Nýborg til 
1958. Ólafur var fæddur í Mjóafirði 19. ágúst 
1889. Hann var sonur Sveins Ólafssonar, alþingis-
manns og kennara í Firði, sem verið hafði formaður 
Framsóknarflokksins. Tengdafaðir hans var Ingvar 
Pálmason, alþingismaður fyrir Framsóknarflokkinn. 
Ólafur var kennari að mennt, en hafði einnig starfað 
sem bankagjaldkeri á Eskifirði og unnið við útgerð 
og verslun á Eskifirði og Hornafirði. Ólafur lést 19. 
nóvember 1963. Tveir synir Ólafs, Einar og Erlingur, 
urðu síðar útsölustjórar í Reykjavík og því má segja 
að fjölskylda hans komi mjög við sögu Áfengis-
verzlunarinnar.

Félagslíf starfsmanna 
Áfengisverzlunarinnar

Litlar heimildir eru til um félagslíf starfsmanna 
Áfengisverzlunarinnar. Eftirfarandi klausu 
mátti þó finna í Morgunblaðinu um miðjan 4. 
áratuginn:

„Knattspyrna fór fram í gærkvöldi milli 
starfs manna Áfengisverslunar ríkisins og Tób-
aksverslunarinnar. Áfengið var sterkara en tób-
akið og sigraði með 3:0“

Morgunblaðið 10. júlí 1935, bls. 7.
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Lyfjaverslunin
Frá upphafi var ætlunin að ríkiseinkasala á áfengi 
færi hönd í hönd við lyfjaverslun. Frumvarp þessa 
efnis var borið undir bæði landlækni og Læknafélag 
Íslands árið 1929. Landlæknir var hlynntur einka-
sölu, enda hafði hann áður samið slíkt frumvarp 
að tilhlutan stjórnvalda, sem lagt var fyrir Alþingi 
1921 og fyrr hefur verið nefnt. En Læknafélagið 
var andstætt þessu fyrirkomulagi og taldi líklegt að 
aukakostnaður fylgdi einkasölu, auk þess sem litlar 
líkur væru á að tækist að ná betri innkaupum sökum 
þess að lyfjasala væri að mestu í höndum auðhringa. 
Lyfsalafélagið var hins vegar ekki spurt álits en kom 
mati sínu á frumvarpinu á framfæri fyrir tilstuðlan 
minnihluta nefndar sem fjallaði um málið. Lyfsalar 
voru vitaskuld lítt hrifnir af þessu framtaki og fundu 
því margt til foráttu, meðal annars að hætta væri á 
minni vörugæðum en verið hefði og auknum kostn-
aði, ólíkt því sem stuðningsmenn frumvarpsins 
héldu fram, ekki síst jafnaðarmenn. Þeir staðhæfðu 
að samkeppni leiddi til þess að lyf yrðu dýrari en ella, 
enda væru lyfsalar nú svo margir að þeir gætu ekki 
haft nóg fyrir stafni. Þá bentu þeir á að danska fyrir-
tækið Alfred Bentzon væri sá aðili sem einkum seldi 
íslenskum lyfsölum lyf og tæki auk þess umboðslaun 
af viðskiptum Íslendinga við ýmsa framleiðendur. 
Þessi staða væri óheppileg og æskilegt að koma á 
annarri skipan. Helst væru líkur til að það tækist ef 
hið opinbera tæki lyfjainnflutninginn á sínar hend-
ur.650

Kristinn Stefánsson (1903–1967) tók við forstöðu 
lyfjaverslunarinnar 1939, en var formlega ráðinn for-
stjóri Lyfjaverslunar ríkisins 1. september 1957. Lyf-
sölustjóri sá um útgáfu á verðskrám lyfja, lyfsöluskrám 
og hafði að auki eftirlit með innflutningi, notkun og 
birgðahaldi eftirritunarskyldra lyfja. Hann gaf út inn-
flutningsleyfi fyrir þeim í umboði stjórnvalda. Lyf-
sölustjóri var jafnan eftirlitsmaður lyfjabúða framan 
af, en Kristinn sagði því starfi lausu 1943 eða 1944. 
Árið 1948 var svo ráðinn sérstakur eftirlitsmaður 
lyfjabúða.651

Eins og áður er getið var Lyfjaverslunin fyrst til 
húsa í sama húsi og iðnaðardeild Áfengisverzlunar 
ríkisins í Nýborg við Skúlagötu, sem sá um mengun 
á etanóli, blöndun á hárvötnum, bökunardropum og 
fleira af því tagi. Annaðist lyfjafræðingur að nokkru 
leyti þau störf en í staðinn önnuðust starfsmenn 
iðnardeildarinnar ýmis lagerstörf er til féllu fyrir 
Lyfjaverslunina.

Árið 1947 hóf Lyfjaverslun ríkisins eigin fram-
leiðslu á töflum í leiguhúsnæði við Miklubraut. Þar 
var hún til húsa til ársins 1954 er hún var flutt í 
Borgartún 6. Það hús var svo keypt undir starfsemi 
Lyfjaverslunarinnar árið 1976. Með þessum flutningi 
var skilið á milli áfengis- og lyfjaframleiðslu því að 

Brennivínsflaska 
frá ÁVR. 
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enginn starfsemi tengd lyfjaframleiðslu varð eftir í 
Nýborg eftir 1954.652 Eigi að síður var Lyfjaverslunin 
áfram hluti af ÁVR og ÁTVR eftir það, og hafði sam-
eiginlegan fjárhag til 1986.

Verðlagning og rekstrartekjur
Eins og áður hefur komið fram hafði Áfengisverzl-
unin upphaflega leyfi til að leggja 25–75% á verð 
áfengisflösku að meðtöldum tolli, en frá 1934 var 
álagning ákveðin „með hliðsjón af vörugæðum 
og áfengisstyrkleika“.653 Álagningin var há og kom 
þar tvennt til: Annars vegar það markmið Áfengis-
verzlunarinnar að afla ríkissjóði sem mestra tekna, 
en hins vegar það markmið að minnka þann skaða 
sem stafaði af misnotkun áfengis. Þetta olli því að 
áfengisverð var hátt.

Ekki voru allir sáttir við þessa stefnu. Í Morgun-
blaðinu 16. apríl 1943 má t.d. lesa eftirfarandi 
umkvörtun yfir áfengisverði:

[V]erðið á áfenginu er langt fyrir „ofan“ 
alla sanngirni og er áfengissala ríkisins ekki 
hótinu betri en okrararnir, sem selja áfengið 
með mörg hundruð prósent álagningu. Whi-
skyflaskan kostar nú – ef hún fæst – 50 til 60 
krónur. Brennivínsflaskan rúmar 30, og alt er 
eftir þessu. En þó kastar tólfunum þegar und-
anþágur eru gefnar í samkvæmum, sem haldin 
eru á veitingastöðum bæjarins. Þá er lagt 100% 
á verð áfengisverslunarinnar. Á Hótel Borg 
kostar whiskyflaskan frá 90 upp í 110 krónur, 
og verð á öðru áfengi er eftir því.654

Síðar fór álagningin í fastari skorður. Samkvæmt 
reglugerð frá 1954 höfðu veitingastaðir leyfi til að 
leggja 35% af kaupverði á áfengi þegar vín var selt í 
hálfum eða heilum flöskum en allt að 25% hærra en 
það „þegar sala fer fram í minni skömmtum“.655

Hagnaður af starfsemi ÁVR var jafnan verulegur 
og áfengissala reyndist drjúg tekjulind fyrir ríkissjóð, 
eins og að var stefnt. Þannig var rekstrarhagnaður 

Áfengisverzlunar 1935–1940 um 9–11% af heildar-
tekjum ríkissjóðs. Árin 1943–1950 var hann að jafn-
aði 15–20% af heildartekjum ríkissjóðs, en fór hæst í 
22,7% árið 1944. Árin 1951–1954 fór hlutfallið niður í 
12–13%.656 Síðan fór þetta hlutfall smám saman lækk-
andi og var rúmlega 10% árið 1960.657

Helstu áfengistegundir
Áfengistegundir sem voru til sölu í Áfengisverzlun 
ríkisins voru flokkaðar í þrjá meginflokka:

Sterkir drykkir. Í þessum flokki voru drykkir með 
36–46% af vínanda. Þ. á m. voru íslenskt brenni-
vín, ákavíti, hvannarótarbrennivín, bitterbrenni-
vín og erlent brennivín. Einnig voru þar ýmsar 
gerðir af brandí og koníaki, viskí, gin, sénever, 
romm, líkjörar og púns.
Heit vín að styrkleika 12-21%. Til þessa flokks 
töldust m.a. portvín, sérrí, madeira, vermouth og 
ýmsar aðrar tegundir.
Borðvín eða léttvín, en þau skiptust í rauðvín, 
hvítvín, freyðivín og Rínarvín.

Samkvæmt verðskrá ÁVR 1. febrúar 1935 var boðið 
upp á sex tegundir af spænskum rauðvínum, en tvær 
af ítölskum rauðvínum, sjö tegundir af spænskum 
hvítvínum, sex af freyðivíni og þrjár af kampavíni, tvö 
Rínarvín og tvö „Kínavín“.658 Síðastnefnda tegundin 
átti þó ekkert skylt við Kína, heldur var um að ræða 
spænsk vín með viðbættum Kínaberki, en þrátt fyrir 
nafnið var sú planta ættuð frá Suður-Ameríku. Á þess-
um tíma voru ítölsk rauðvín þekkt í Reykjavík og mun 
„Balbo-sumarið“ 1933 hafa haft einhver áhrif á það, 
en það ár heimsótti ítalski flugflotinn Reykjavík.659

Af heitum vínum voru til fjórar tegundir af rauðu 
portvíni, sjö af hvítu portvíni og ein af hvítu Lisbon-
víni, tvær tegundir af Madeira, þrjár af vermouth og 
níu af sérríi. Einnig var til ein tegund af Marsala, tvö 
Muscatel og þrjú Malagavín.

Úrvalið var mest af sterkum drykkjum; tólf teg-
undir af „Spanish Brandy“, 18 viskítegundir og átta 
ákavítistegundir, sjö tegundir af anís-þrúgubrenni-
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vínum, sex sénevertegundir, fjórar gintegundir, þrjár 
rommtegundir, þrjár tegundir af „punsch“, tvær af 
bitter og átta líkjörar.660

Samkvæmt verðskrá frá maí 1952 var boðið upp á 
níu rauðvínstegundir, 11 tegundir af hvítvíni, sjö teg-
undir af freyðivíni, eina af kampavíni og fimm Rínar-
vín.661 Um þær mundir voru frönsk borðvín þekktust 
á Íslandi enda þótt áður hefði talsvert verið flutt inn 
af spænskum hvítvínum. Að sögn voru þessi spænsku 
vín „ekki jafn eftirsótt og frönsk hvítvín, eins og þau 
gefast bezt“.662 Borðvín frá Kaliforníu voru flutt inn á 
styrjaldarárunum, en minna eftir það.663

Úrvalið af heitum vínum hafði einnig aukist 
nokkuð. Boðið var upp á sjö portvínstegundir, tvær 
tegundir af Madeira, sjö af vermouth og 18 tegundir 
af sérríi, en einnig Advocaatlíkjör og tvö Muscatelvín.

Af sterkum vínum var úrvalið sem fyrr lang-
mest. Hægt var að velja um þrjár koníakstegundir, 
15 tegundir af brandí, 22 af viskíi, 11 gintegundir, sex 
tegundir af sénever, þrjár af rommi, fimm af ákavíti, 
þrjár af bitter og 26 líkjörar voru í boði.

Einnig var hægt að kaupa fjórar gerðir af bökunar-
dropum og fimm af hárvatni.664

Viðhorf til áfengistegunda voru sveiflukennd. Fyrir 
1960 var vodki t.d. ekki mikið seldur á vegum Áfengis-
verzlunarinnar, en vinsældir hans jukust verulega eftir 
það. Í skáldsögunni 79 af stöðinni eftir Indriða G. Þor-
steinsson, sem kom fyrst út árið 1955, kemur fram að 
ríkt fólk drekki viskí fremur en koníak „vegna þess að 
það hélt að það væri aðalskeimur af því“.665

Íslenska brennivínið var frægasta framleiðsluvara 
Áfengisverzlunarinnar, en höfundur uppskriftar að 
því mun hafa verið Jón E. Vestdal sem var efnafræði-
legur ráðunautur Áfengisverzlunarinnar 1934–1939. 
Samkvæmt lögunum frá 1934 fékk Áfengisverzlunin 
einkarétt til að framleiða ilmvötn, hárvötn, andlits-
vötn, bökunardropa, kjarna (essensa) til iðnaðar 
og auk heldur hafði hún einkarétt til innflutnings 
á pressugeri. Nokkra sérstöðu hafði hið svo kallaða 
Messuvín, sem blandað var úr ýmsum víntegundum, 
rauðvíni og hvítvíni, portvíni og madeira, en áfengis-
magn í því mun hafa verið 18%.666

Áfengisverzlunin framleiddi hárvötn og ilmvötn, 
þar á meðal: Eau de Portugal, Eau de Quinine, Eau 
de Cologne, Bayrhum og ísvatn, en þar að auki 
ilmvötn „úr hinum bestu erlendu efnum.“ Meðal 
annarra framleiðsluvara var hárvatnið Trichosan. 
Einnig framleiddi Áfengisverzlunin bökunardropa, þ. 

Litað sykurvatn með 
gervikjarnabragði

Í Guðsgjafaþulu, sem kom út í Reykjavík 
1972, víkur Halldór Laxness að nokkrum 
framleiðsluvörum Áfengisverzlunar ríkisins 
skömmu eftir stríð:

„Ýmsum höfðu þótt illa rekin tryppin loks 
þegar almenningi hafði verið afhent útgerðin 
með síldarbátum söltunarbryggjum verk-
smiðjum og stjórn bæarins, og mundi áreið-
anlega hafa staðið til boða að stjórna landinu 
ef þeir vildu, – þá fóru menn undan í flæm-
íngi. Sumir vildu leiðrétta þessa kórvillu en 
þá vantaði brennivínið. Brennivín hjá okkur 
kemur í staðinn fyrir heilbrigða skynsemi 
og hversdagslega meðalhegðun. Áfeingis-
verslun ríkisins var lokuð í landlegum sam-
kvæmt lögum. Nú voru góð ráð dýr. Útúr 
lækninum herjuðu menn þá tortís sem hann 
átti af hreinum vínanda. Til viðbótar voru 
tæmdir kompásar í bátum á höfninni; á þeim 
er eitur. Þeim sem brutust inní Áfeingisversl-
unina tókst að finna þar dreitil af legi þeim 
þefjuðum af efnafræði sem ríkisvaldið hafði 
smámsaman komið sér upp landslýðnum til 
gottgjörelsis og hafður var upp og ofan í hár-
meðul jólaköku skósvertu karamellur skúri-
púlver sætsúpu handsápu og Litað Sykurvatn 
Með Gervikjarnabragði.“

Halldór Laxness, Guðsgjafaþula, 
Reykjavík, 1972, bls. 253.
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á m. voru rommdropar, vanilludropar, citrondropar, 
möndludropar og cardemommudropar.

Yfirlit
Áfengisverzlun ríkisins var fyrirtæki sem hafði 
veigamiklu hlutverki að gegna fyrir íslenskan þjóðar-
búskap á fyrstu áratugum starfsemi sinnar. Hún var 
mikilvæg tekjulind fyrir ríkissjóð og greiddi þannig 
fyrir ýmsum opinberum framkvæmdum sem annars 
hefðu kallað á umtalsverða skattheimtu.

Þrátt fyrir það var starfsemi Áfengisverzlunarinn-
ar ekki í hávegum höfð og fór yfirleitt hljótt. Forstjór-
inn og æðstu starfsmenn voru pólitískt skipaðir og 
höfðu flestir einhver tengsl við Framsóknarflokkinn. 
Verður það að skoðast í samhengi við þær pólitísku 
helmingaskiptareglur sem þá voru tíðkaðar af hálfu 
stjórnvalda þegar kom að opinberum rekstri.

Áfengisverzlunin stóð fyrir framleiðslu af ýmsu 
tagi, m.a. á brennivíni, lyfjum, hárvötnum og bökunar-
dropum. Hún hafði því nokkru hlutverki að gegna 
fyrir þróun íslensks iðnaðar á 20. öld.
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11. tóbakseinkasalan

Samkvæmt lögum nr. 58 frá 1931 var einkasala á tób-
aki á Íslandi á verksviði Tóbakseinkasölu ríkisins uns 
hún var sameinuð Áfengisverzlun ríkisins árið 1961. 
Þessi einkasala átti sér aðrar forsendur en einkasalan 
á víni; markmið hennar var fyrst og fremst að afla 
ríkissjóði tekna en heilsuverndarsjónarmið vógu ekki 
þungt – a.m.k. ekki fyrst í stað.

Tóbakseinkasalan var fyrst og fremst innflutn-
ingsfyrirtæki, en ekki smásali eins og Áfengisverzlun 
ríkisins. Þannig var mismunandi fyrirkomulag á sölu 
tóbaks og áfengis og hefur svo haldist æ síðan. Tób-
akseinkasalan sá ekki um framleiðslu á tóbaki fyrr en 
á stríðsárunum; þá var stofnsett lítil neftóbaksgerð.

Yfirbygging Tóbakseinkasölunnar var ekki mikil 
en líkt og Áfengisverzlunin aflaði hún ríkissjóði 
umtalsverðra tekna. Sameining þessara tveggja fyrir-
tækja í ÁTVR bjó þannig til afar öflugt fyrirtæki, eins 
og áður er sagt.

forsendur einkasölu á tóbaki
Tóbakseinkasalan komst á fót á svipuðum tíma og 
Áfengisverzlun ríkisins, eins og áður hefur verið 
rakið. Forsendurnar voru hins vegar gerólíkar. Í til-
viki Áfengisverzlunar ríkisins var um að ræða einka-
sölu á varningi sem var nýlega lögleiddur og þótti 
ástæða til að óttast félagslegar og heilsufarslegar 
afleiðingar af of mikilli útbreiðslu hans. Einkasölunni 
var ætlað að auðvelda eftirlit með innflutningi áfengis 
og hindra misnotkun þess. Engin slík rök voru höfð 
fyrir stofnun einkasölu á tóbaki – þótt vissulega hefði 
mátt grípa til þeirra.

Tilgangur Tóbakseinkasölunnar var fyrst og fremst 
sá að afla ríkissjóði tekna. Í máli stuðningsmanna 

Þorsteinn Bjarnason, 
fæddur 1948, leikur sér 

með pípu. Myndin er tekin 
á Njálsgötunni og telst ekki 
góð heimild um reykingar 

ungbarna.
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einkasölunnar kom fram að Tóbakseinkasalan ætti 
að gefa ríkissjóði drjúgar tekjur „án þess að íþyngja 
þurfi almenningi í verðlagi“ en að auki bentu allar 
líkur til „að tóbaksnotkunin muni vaxa og gefur það 
náttúrulega meiri gróða af einkasölunni“.667 Stofnun 
Tóbakseinkasölunnar var hins vegar gagnrýnd af 
þingmönnum Sjálfstæðisflokksins á sömu grundvall-
arforsendum. Einn þingmaður, Guðrún Lárusdóttir, 
greiddi ekki atkvæði með eða á móti frumvarpinu, en 
tók fram að „ef það hefði miðað að því að draga úr 
þessari óhollu nautn, þá hefði ég goldið því jákvæði 
mitt, af því að ég álít, að full ástæða sé til fyrir löggjaf-
arþing þjóðarinnar að reyna með löggjöf að stemma 
stigu fyrir þeim illu afleiðingum, sem tóbakið hefur, 
sérstaklega á ungu kynslóðina“.668 Slík rök voru ekki 
notuð af öðrum í tengslum við einkasölu á tóbaki á 
þeim tíma.

Neftóbakið sem tóbakseinkasalan verslaði með 
var aðallega flutt inn frá Danmörku. Árið 1940 stöðv-
aðist innflutningur á neftóbaki frá Danmörku vegna 
styrjaldarinnar. Gaf ríkisstjórn þá út bráðabirgðalög 
sem síðan voru staðfest með lögum nr. 14 frá 1941. 
Ríkisstjórninni var nú heimilað að starfrækja tóbaks-
gerð og fékk Tóbakseinkasalan það verkefni að koma 
henni á fót. Tókst að flytja inn hrátóbak frá Banda-
ríkjunum og var Trausti Ólafsson, forstöðumaður 
Atvinnudeildar Háskóla Íslands, fenginn til þess að 
búa til skorið neftóbak sem líktist „rjól-tóbaki frá 
Brødrene Braun“. Hófst framleiðsla árið 1941 í sam-
ræmi við lög frá sama ári og náðist svo góður árangur 
að tóbaksmönnum fannst neftóbakið jafnast á við þá 
vöru sem þeir höfðu vanist.669

Sölureglur og sölustaðir
Fyrirkomulag Tóbakseinkasölunnar var með öðrum 
hætti en Áfengisverzlunarinnar. Ríkisstjórnin flutti 
inn tóbak en seldi það „kaupfélögum, öðrum verzl-
unarfélögum eða kaupmönnum“.670 Þannig mátti 
kaupa tóbaksvörur í flestöllum verslunum landsins, 
en Tóbakseinkasalan var fyrst og fremst heild verslun.

Tóbakseinkasalan skyldi leggja frá 10–75% á tóbak 

„eftir því sem henta þykir fyrir hverja tegund“.671 Með 
reglugerð frá 1931 var hins vegar sett hámarksálagn-
ing á tóbak í smásölu, 12% á munntóbak og neftóbak, 
en 20% á vindla og sígarettur.672 Hámark heildsölu-
álagningar var lækkað úr 75% í 50% ári síðar.

Hinn 6. ágúst 1940 setti fjármálaráðuneytið reglu-
gerð um að álagning á tóbaksvörur í smásölu mætti 
ekki vera meiri en 20%, en þessu var hnikað til á 
komandi árum. Með lögum frá 1943 var álagningar-
heimild einkasölunnar hækkuð í 150% en árið 1947 í 
250% og í 350% árið 1949.

Í lögum um stofnun Tóbakseinkasölunnar var 
kveðið á um að tekjur af henni skyldu renna til bygg-
ingarsjóða verkamannabústaða og Byggingar- og 
landnámssjóðs.673 Þetta ákvæði var fellt úr lögum 
9. júlí 1941 að því er varðar byggingarsjóð verka-
mannabústaða og 9. október sama ár um Byggingar- 
og landnámssjóð.

Yfirstjórn, starfsmannahald 
og húsnæði
Fyrsti forstjóri Tóbakseinkasölunnar var Sigurður 
Jónasson sem áður hafði verið starfsmaður Tóbaks-
verzlunar Íslands, en var bæjarfulltrúi í Reykjavík 
fyrir Alþýðuflokkinn 1928–1934. Sigurður fæddist í 
Lækjarbæ í Miðfirði 19. ágúst 1896. Hann var forstjóri 
Tóbakseinkasölunnar 1932–1947 og aftur 1955–1961. 
Í millitíðinni var hann framkvæmdastjóri Olíufélags-
ins hf. og um tíma starfsmaður utanríkisráðuneytis-
ins. Sigurður andaðist í Reykjavík 28. október 1965. 
Í þjóðarsögunni er hann einkum kunnur sem mað-
urinn sem gaf ríkinu Bessastaði til þess að þar gæti 
verið aðsetur forseta Íslands.674

Þegar Sigurður lét af störfum 1947 var Jóhann G. 
Möller ráðinn forstjóri Tóbakseinkasölunnar, en hann 
hafði áður verið skrifstofustjóri við Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur. Jóhann var fæddur á Sauðárkróki 28. 
maí 1907. Hann hafði verið virkur í ungliðahreyfingu 
Sjálfstæðisflokksins og sat á Alþingi fyrir flokkinn 
1940–1942. Hann sat í áfengislaganefnd 1951–1952 
og skipaði sér þar í hóp þeirra sem vildu draga úr 
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hömlum á meðferð og sölu áfengis. Jóhann var for-
stjóri Tóbakseinkasölunnar þar til hann andaðist 21. 
ágúst 1955.

Á 5. áratugnum störfuðu að jafnaði um 30 manns 
hjá Tóbakseinkasölunni, þar af 4 karlmenn og 3 konur 
hjá tóbaksgerðinni.675 Skrifstofur fyrirtækisins voru í 
Sambandshúsinu við Sölvhólsgötu til 1937, þá í Eddu-
húsinu við Lindargötu og svo á Hverfisgötu, í húsi 
Garðars Gíslasonar, en í Borgartúni frá 1947. Yfirbygg-

ingin var lítil, en auk forstjóra voru skrifstofustjóri, 
aðalbókari, aðalgjaldkeri og birgðavörður launahæstu 
starfsmenn fyrirtækisins.676 Ari Guðmundsson var 
lengst í starfi skrifstofustjóra, 1941–1960.

neysla og sala tóbaks
Á árunum 1932–1956 tólffölduðust innkaup Tóbaks-
einkasölunnar á tóbaksvörum, vörusala nær fertug-

Sigurður Sófusson 
kaupmaður afhendir 

viðskiptavini fyrstu seldu 
neftóbakskrukkuna úr nýrri 

verslun á Suðurgötu 22 á 
Siglufirði, sem nefndist Litla 

búðin.
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faldaðist, en innflutt magn jókst úr 106,4 tonnum í 
253,4 tonn á ári.677 Um miðjan 6. áratuginn reyktu 
52% karlmanna, en 25% kvenna. Karlar reyktu að 
meðaltali fleiri sígarettur á dag en konur, og ungir 
reykingamenn meira en gamlir. Karlar á þrítugsaldri 
reyktu 15 sígarettur að meðaltali á dag en konur 8,2 
sígarettur; karlar á fimmtugsaldri reyktu á hinn bóg-
inn að meðaltali 8,6 sígarettur á dag en konur 4,8.678

Hreinar tekjur Tóbakseinkasölunnar námu mest 
13,1% af heildartekjum ríkissjóðs árið 1934, en 8,4% 
árið 1956. Hin gríðarlega heildsöluálagning, sem nam 
350% á 6. áratugnum, gerði það að verkum að „öll 
sjónarmið um að gæta hagsmuna neytandans“ hurfu 
út í veður og vind.679

Árið 1941 voru söluhæstu tegundirnar af vind-
lingum svokallaðir Virginia-vindlingar; Commander, 
May Blossom, Craven og Players. Aðrar vinsælar teg-
undir voru Arabesque og Teofani Gold frá Egypta-
landi, tyrknesku vindlingarnir De Resze Turks, 
Raleigh frá Bandaríkjunum, Soussa og Melachrino 
frá Egyptalandi. Vinsælustu vindlarnir um þessar 
mundir voru frá Englandi; Rajah Perfectos, Manikin 
Major, Cremavana No. I og Aranda Coronitas. Einnig 
voru fluttir inn Jamaica-vindlar, s.s. Golofina Conc-
has. Þá voru seldir enskir smávindlar, s.s. Manikin 
Gig, Marcella Whiffs og Wills Whiffs. 680

Árið 1948 voru söluhæstu vindlingategundirnar 
frá Bandaríkjunum, Raleigh, Lucky Strike, Astorias 
Blended, O.K., Virgina May blossom og Philip 
Morris. Af tegundum af öðrum uppruna sem hlutu 
umtalsverða sölu má nefna Soussa og Melachrino 
frá Egyptalandi. Vinsælustu vindlarnir um þessar 
mundir voru Hollandezes og Cesarios frá Brasilíu, 
Agio Petitos, Nizam, La Traviata og Carmen frá Hol-
landi.681

Árið 1955 voru söluhæstu tegundirnar af vindling-
um Chesterfield og Camel, en síðan komu Barking 
Dog, Roy, Raleigh, Kent og Wellington. Einu tegundir 
utan Bandaríkjanna sem hlutu umtalsverða sölu voru 
hinar grísku Hellas No. 1 og hinar tyrknesku De Resze 
Turks. Vinsælustu vindlarnir voru hollenskir, Agio 
Petitos, en einnig bandarísku vindlarnir Panatelas og 

Perfectos, og nokkrar hollenskar vindlategundir, s.s. 
Agio Plubo, Carmen og Duc Havana Stokjes. Einnig 
var þokkaleg sala á dönskum vindlum, s.s. London 
Docks, Flora Danica og Ninetta.682

Á 6. áratugnum tók Tóbakseinkasalan að styrkja 
félagasamtök með hluta af tekjum sínum. Styrktar-
félag lamaðra og fatlaðra var styrkt frá 1952 og 
Landgræðslusjóður frá 1955.683 Styrkurinn fólst í 
því annars vegar að límdir voru miðar á eldspýtna-
stokka af manni með hækju og fólk hafði þá val um að 
greiða 10 aurum aukalega fyrir stokkinn. Einnig var 
til límmiði á sígarettupökkum með grænu laufblaði 
frá Landgræðslusjóði.684

Á eldspýtnastokkum mátti 
finna mynd af hvernum 
Grýtu í Hveragerði sem 
hér má sjá, en einnig mátti 
finna eldspýtnastokka með 
mynd af eldspúandi dreka.

Úr Morgunblaðinu, 
13. nóv. 1942.
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„Hr. forstjóri Jón Kjartansson,
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins,
Hverfisgötu 6,
Reykjavík.

23. maí 1961
Greinargerð um neftóbaksvinnslu 

Tóbakseinkasölu ríkisins

I. Í neftóbakið er notað hráefni, sem nefnt er 
Dark Fired Kentucky Lugs (43/48 hlutar) og 
Dark Fired Kentucky Leaf (5/48 hlutar). Hrátób-
ak þetta hefir Tóbakseinkasalan lengi keypt frá 
firmanu S. Henrichsen & Company, Springfield, 
Tennessee. Eigandi firmans er Sigurd Henrich-
sen, sem er danskur að ætt, og þekkir mjög vel 
þarfir neftóbaksframleiðenda í Evrópu og annars 
staðar í heiminum. Henrichsen hefir reynst Tób-
akseinkasölunni hinn ágætasti viðskiptamaður 
og hefir Tóbakseinkasalan marg oft gert miklu 
betri kaup hjá honum en fáanleg hafa þá verið 
annars staðar. Hann er mjög vandaður maður og 
hefir jafnan séð um, að Tóbakseinkasalan fengi 
réttar tegundir af hrátóbaki, sem er henni mjög 
mikils virði.

II. Komið hefir verið upp vélum til að hreinsa, 
mala og sigta efnið í neftóbakið og mega þær 
kallast mikið til sjálfvirkar. Er þar um að ræða vél 
frá sænska firmanu Arenco A/B, sem Formator 
heitir og vélasamstæðu, er firmað Robert Legg 
Ltd., London, hefir útvegað og sett upp. Síðan 
þessi vélasamstæða var sett upp fyrir 1 1/2 ári 
hefir framleiðslan gengið mjög vel og auk þess 
mikið til ryklaust, sem hefir mjög mikla þýðingu 
meðal annars fyrir heilsu þeirra, sem við vinnsl-
una starfa, og var mikil endurbót frá því, sem 
áður var. Þegar hið þurra malaða neftóbaksefni 
er tilbúið, er það sett í blöndunar- og hrærivél, 
sem einnig er frá Robert Legg Ltd., London. Eru 
í einu sett 48 kg. af tóbaksdufti og ca. 22.2 kg. af 
vökva, sem saman stendur af hér um bil:

16 kg. Vatn
 4   " Kalii Carbonas
 2   " Natrii Chloridum
0.2  " Ammonia liquida 30+ techn.

Síðan hrærir þessi vél blönduna í 10 mín-
útur og er hún þá tekin og sett í eikartunnur og 

Neftóbaksgerð 15. ágúst 
1963. Böðvar Högnason, 

starfsmaður ÁTVR, við 
vélasamstæðu sem sker 

tóbak.
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þjappað vel niður í þær og skrúfað eikarlok yfir. 
Þannig er tóbakið geymt í ca. 8 mánuði í nokkuð 
kaldri geymslu.

III. Þegar að tími er til komin að pakka nef-
tóbakið er tóbakinu mokað upp úr tunnunum og 
það slegið sundur í hamarmyllu og sigtað í sigti 
og er það þá tilbúið til þess að láta í glös (250 
gr.) og blikkdósir (50 gr.). Við alla þessa fram-
leiðslu vinna nú 3 karlmenn og 3 stúlkur 5 daga 
vikunnar frá kl. 8 til 5 að frádregnum matar- og 
kaffitíma. Á laugardögum er ekki unnið.

IV. Tóbakseinkasalan hefir haft mikla við-
leitni til að reyna að pakka neftóbakið á einfald-
ari og ódýrari hátt. Hefir það að vissu leyti tekizt 
með sænskri vél (frá Kisab A/B í Gautaborg) í 
poka úr efni, sem er polythene, aluminium og 
glascine saman límt „laminated“. Ekki líkaði þó 
þessi pökkun nægilega vel og varð það úr, að 
firmað Kisab A/B lofaði að senda á þessu sumri 
nýja vél, sem talið er víst, að muni pakka miklu 
betur og með tímanum ódýrar en vél sú, sem 
vér höfðum keypt af firmanu. Jafnframt lofaði 
firmað að taka þá vél, er vér höfðum keypt af því 
upp í hina nýju vél, sem er um það bil helmingi 
dýrari. Firmað sendir vélina ókeypis til Íslands 
og tekur hana aftur, ef hún dugar ekki.

Ef þessi pökkun tekst, gerum vér ráð fyrir að 
spara megi á henni um það bil kr. 300.000.00 á 
ári og yrði þá öllu tóbakinu pakkað í pakka (eða 
poka) úr fyrrnefndu efni, sem myndu vega ca. 
50 gr. nettó. Hér með fylgir afrit af samkomu-
lagi, sem gert var í Gautaborg í vetur milli vor og 
firmans Kisab A/B.

Þá er þess einnig að geta, að firmað Robert 
Legg Ltd. er nú að gera tilraunir með að búa út 
heppilegar vélar til að sigta tóbakið er það kemur 
úr tunnunum og ganga svo frá að miklu minni 
vinna verður þar af leiðandi við pökkunina. Um 
þetta mun firmað hafa samband við Tóbaks-

einkasöluna á þessu sumri. Þar er ágætur maður, 
Mr. W. H. C. Dickinson, sem hér hefur verið 
tvisvar sinnum við að setja upp framleiðslu-
vélarnar og treystum vér því, að hann verði enn 
hjálplegur við að leysa pökkunar vandann, að 
minnsta kosti hvað sigtunina snertir. Nokkurt 
efni er til af polythene aluminium umbúðaefn-
inu, en það er jafn vel hægt að nota í hina nýju 
vél sem þá, er það var pantað fyrir. Ennfremur er 
nokkuð til af umbúðakössum, sem einnig verður 
hægt að nota fyrir tóbakspoka, sem pakkaðir eru 
í hinni nýju vél frá Kisab A/B í Gautaborg.

Teljum vér, að vér höfum með bréfi þessu 
gefið yður nægilega skýrt yfirlit yfir tóbaksgerð 
vora, en forstöðumaður hennar, hr. Sigurjón 
Hildibrandsson, getur að sjálfsögðu gefið nánari 
upplýsingar í smærri atriðum.

Virðingarfyllst,
pr.pr. TÓBAKSEINKASALA RÍKISINS

Sigurður Jónasson“
Þjóðskjalasafn Íslands: Áfengis- og 

tóbaksverslun ríkisins 2001 BA/39 nr. 2.

Starfsmaður ÁTVR pakkar 
neftóbaki í plastdósir.
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Viðhorf til tóbaksneyslu
Þrátt fyrir að einn alþingismaður hafi rætt um ill áhrif 
tóbaksneyslu þegar lögin um Tóbakseinkasölu ríkis-
ins voru til afgreiðslu virðist umræða um óhollustu 
reykinga ekki hafa farið hátt á þessum tíma.

Árið 1945 birtist Víkverjapistill í Morgunblaðinu 
þar sem vikið var að því hversu heppnir Íslendingar 
væru að geta keypt Lucky Strike-sígarettupakka í 
næstu búð og því bætt við að „þeir sem koma úr her-
numdu löndunum í Evrópu kunna að meta þau lífsins 
gæði, sem við höfum hjer og við skulum gera það, 
sem í okkar valdi stendur til þess, að landar okkar, 
sem nú eru að koma heim úr útlegðinni, fái að njóta 
gæðanna með okkur“.685

Árið 1948 gaf Náttúrulækningafélag Íslands 
út bókina Menningarplágan mikla og var það rit í 
tveimur hlutum. Nefndist sá fyrri Eldurinn á arni lífs-
ins og var eftir heilsufræðinginn og Finnlandssvíann 
Are Waerland (1876–1955). Sá síðari fjallaði um áhrif 
áfengisins á líffæri mannsins og andlega hæfileika 
hans. Umræðan um skaðsemi tóbaks var nokkur nýj-
ung á þessum tíma, en í bókinni vitnaði Waerland „í 
orð margra lækna og fræðimanna, er sýna og sanna 
skaðleg áhrif tóbaksins á líffæri manna. Hann bendir 
á marga sjúkdóma, sem tóbakið virðist stuðla að og 
færir mörg dæmi því til sönnunar. En alvarlegust 
virðist ákæran gegn foreldrum, sem eitra andrúms-
loftið á heimilum sínum með reykingum og geta 
gert börn sín að tóbaksneytendum, þegar í móður-
kviði.“686 Árið 1953 gaf Samband bindindisfélaga í 
skólum út bækling um tóbaksnotkun eftir Níels Dun-
gal prófessor. Á svipuðum tíma skrifaði hann einnig 
um tóbak í Fréttabréfi um heilbrigðismál sem gefið var 
út af Krabbameinsfélagi Reykjavíkur.687

Grein Dungals vakti mikla athygli, en í henni 
bendir hann á tölfræðilegt samhengi á milli sígarettu-
reykinga og lungnakrabbameins:

Á síðustu árum er það að koma æ betur í ljós, að 
krabbamein er orðið mörgum sinnum algeng-
ara í lungum heldur en það var áður. Nákvæm-
ar eftirgrennslanir hafa sýnt, að þessi aukning 
stendur í réttu hlutfalli við sígarettuneyzluna, 
sem í flestum menningarlöndum hefur aukizt 
stórlega. Og þegar sjúklingarnir, sem koma með 
lungnakrabbamein, eru spurðir spjörunum úr, 
kemur í ljós, að lungnakrabbamein er algengast 

Tóbaksbindindismenn virðast ekki hafa verið 
vinsælustu mennirnir í þjóðlífinu ef marka má 
þessa skrýtlu sem birtist í Morgunblaðinu 1947:

„Það fór í taugarnar á tóbaksbindindis-
manni, sem var í áætlunarbíl, að tveir ungir 
menn, er voru þar einnig, fóru að reykja,

- Vitið þið það ekki, sagði bindindismaður-
inn, að menn, sem fá krabbamein í tunguna, 
hafa fengið það af tóbaksreykingum?

- En vitið þjer það ekki, svaraði annar fjelag-
anna, að flestir af þeim sem fá glóðarauga, hafa 
fengið það af því að sletta sjer fram í annara 
manna hagi?“

Morgunblaðið 7. júní 1947, bls. 14.

Níels Dungal (1897–1965), 
prófessor við Háskóla 
 Íslands.

Auglýsing í Morgun-
blaðinu 30.12.1919.
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Auglýsing í Morgunblaðinu 9.11.1966.



meðal þeirra, sem mest hafa reykt. Í Bretlandi 
og Bandaríkjunum, þar sem sígarettureykingar 
hófust fyrst í stórum stíl, er krabbamein í lung-
um nú orðið næstum eins algengt og í maga. 
En áður en reykingar hófust, var krabbamein í 
lungum mjög sjaldséð fyrirbrigði.688

Í þessum pistli fjallar Dungal um áhrif reykinga 
á heilsufar með almennum hætti og bendir á aukna 
hættu af lungnakvefi og kransæðastíflu. En árið 1955 
birti hann hins vegar grein þar sem sérstaklega var 
fjallað um reykingar og krabbamein og vísað ítarlega 
í erlendar rannsóknir. Þar á meðal voru nýlegar rit-
gerðir, frá árinu 1950, þar sem fjallað var um tölfræði-
legt samhengi reykinga og krabbameins.689 Á þessum 
tíma var lungnakrabbamein tiltölulega sjaldgæft á 
Íslandi, sem Níels Dungal taldi ráðast af því „að alveg 
fram að 1940 er Ísland langt á eftir öðrum löndum í 
sígarettuneyzlu“.690

Kostnaðurinn af tóbaksneyslu fyrir þjóðarbúið var 
einnig til umræðu. Árið 1952 seldust fimm sígarettu-

pakkar á hvert mannsbarn á Íslandi. Í Morgunblaðinu 
er bent á að „[f]yrir þann krónufjölda, sem við notum 
til tóbakskaupa á einu ári gætum við keypt 6 nýsköp-
unartogara“.691 Níels Dungal nefnir þetta líka í sínum 
fjölmörgu greinum gegn tóbaksnautn:

Þegar bæði hjónin reykja, eins og víða á sér 
stað, sinn pakkann hvort á dag, verður kostn-
aðurinn um 600 kr. á mánuði fyrir þau, en 
það er mjög tilfinnanlegur skattur fyrir flesta, 
skattur sem nemur um 7000 kr. árlega og verð-
ur að greiðast. Fyrir þetta fé mætti á örfáum 
árum fá sér allar heimilisvélar og gera heimilið 
vistlegt.692

Yfirlit
Tóbakseinkasalan var aldrei jafn umdeilt og umtalað 
fyrirtæki og ÁVR. Veldur þar mestu að mun minna 
bar á umræðu um heilsufarslegar og félagslegar afleið-
ingar af tóbaksnotkun á fyrri hluta 20. aldar, en um 
skaðleg áhrif af áfengisneyslu. Þetta tók að breytast 
um miðja öldina, m.a. vegna áróðurs frá Níels Dungal 
og fleiri læknum.

Tóbakseinkasölunni var komið á fót til þess að 
afla tekna fyrir ríkissjóð og tengdist átökum jafnaðar-
manna og íhaldsmanna um verslunarfyrirkomulag í 
landinu. Ekki bar mikið á hugmyndalegum ágrein-
ingi um réttmæti þess að selja tóbak og að ríkið hefði 
tekjur af slíkri sölu. Yfirstjórn Tóbakseinkasölunnar 
var jafnan pólitískt skipuð þótt embættið gengi á milli 
Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks.

Segja má að Tóbakseinkasalan hafi náð því mark-
miði að vera ríkissjóði mikilvæg og traust tekjulind. 
Það tókst þó ekki án þess að almenningi væri íþyngt í 
verðlagi. Fór álagningin á tóbakið stöðugt hækkandi 
og náði að lokum 350% á 6. áratugnum.

Árið 1952 seldust fimm 
sígarettupakkar á hvert 

mannsbarn á Íslandi, en 
umræðan um skaðsemi 

tóbaks var nokkur 
nýjung á þessum tíma.

178



12. áfengisvarnir og bindindishreyfing

Í riti um áfengisvarnir frá 1972 telur Jónas Guð-
mundsson, ráðuneytisstjóri í Félagsmálaráðuneytinu, 
Áfengisverzlun ríkisins til áfengisvarna „[þ]ó undar-
legt megi virðast“ þar sem hluti af tekjum verslunar-
innar fari til þessa málaflokks.693 Þetta lýsir í hnot-
skurn sérstöðu Áfengisverzlunarinnar miðað við 
annan verslunarrekstur, hvort sem hann er almennur 
eða sérhæfður. Markmið hennar var frá upphafi ólíkt 
hefðbundinni verslun sem leitast við að miðla tiltek-
inni vöru og hámarka hagnað eigendanna. Opinbert 
markmið Áfengisverzlunar ríkisins var annað; hlut-
verk hennar beinlínis „að vinna gegn misnotkun 
áfengis í landinu“. Í þessu fólst þversögn; versluninni 
var falið það hlutverk að dreifa tiltekinni vöru en 
vinna jafnframt gegn neikvæðum afleiðingum henn-
ar. Í því fólst viðurkenning á því að áfengi væri ekki 
eins og hver önnur verslunarvara, en eftir sem áður 
var dreifing áfengis lögleg og á hendi hins opinbera.

Áfengisverzlun ríkisins þurfti jafnan að feta 
þröngt einstigi þar sem fyrirtækið sinnti framleiðslu 
og dreifingu á vímugjafa sem hafði þjóðfélagsleg og 
heilsufarsleg vandamál í för með sér. Fyrirtækið hafði 
enga sérstaka hvata til að auka starfsemi sína; fremur 
hið gagnstæða. Sala og neysla á áfengi fór stöðugt 
vaxandi, allt frá stofnun Áfengisverzlunar ríkisins, en 
hún aðhafðist fátt sem stuðlað gæti að þeirri þróun, 
annað en hafa áfengi til sölu eftir þeim reglum sem í 
gildi voru á hverjum tíma.

Framlag verslunarinnar til áfengisvarna er sérstak-
ur kapítuli í sögu hennar og til marks um sérkenni 
þessa verslunarfyrirkomulags. Jafn þverstæðukennt 
og það kann að hljóma, þá eru náin tengsl á milli sögu 
áfengisvarna og sögu Áfengisverzlunar ríkisins.

ofdrykkja og 
heilbrigðisvandamál
Þegar framleiðsla og sala sterks áfengis var lögleidd 
1935 voru tvær ráðstafanir gerðar til að vega upp á 
móti skaðlegum áhrifum af aukinni áfengisneyslu. Í 
fyrsta lagi var leitt í lög að ríkisstjórn ætti að skipa 
ráðunaut í áfengismálum sér til aðstoðar. Gegndi 
Friðrik Ásmundsson Brekkan fyrstur því starfi (til 
1950), en síðan Brynleifur Tobíasson (1950–1958), 
Kristinn Stefánsson (1958–1971) og Ólafur Haukur 
Árnason (frá 1971).

Í öðru lagi var sett ákvæði um áfengisvarnanefndir 
í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, eins og 
áður var rakið. Áfengisvarnanefndir hreppanna 
skyldu skipaðar þremur mönnum, en í kaupstöðum 
utan Reykjavíkur voru þær skipaðar sjö mönnum og 
níu í Reykjavík. Voru nefndirnar kosnar hlutfalls-
kosningu af hlutaðeigandi sveitarstjórnum en að auki 
skipaði ráðherra formann. Kjörtímabil nefndarmanna 
var fjögur ár en nefndarstarfið ólaunað.694 Áhersla var 
lögð á að konur tækju þátt í störfum nefndanna, a.m.k. 
þeirra sem skipaðar væru sjö eða níu manns.

Áfengisvarnanefndirnar voru byggðar á sænskri 
fyrirmynd. Meðal markmiða þeirra voru stuðningur 
við bindindisstarfsemi, fræðslu og upplýsingu meðal 
almennings um bindindis- og áfengismál, eftirlit með 
bindindisfræðslu í skólum og „að vera yfirvöldum 
og löggæzlumönnum til aðstoðar í að haldið sé uppi 
hlýðni við áfengislögin“. Nokkurt grín var gert að 
nefndunum, þær taldar meðal „skoplegra nefnda sem 
alþingi hefur ungað út“ og hæðst að því að ráðherra 
henti það eitt sinn að skipa látinn mann í áfengis-
varnanefnd.695

Alþýðleg sjálfsfræðsla 
var gefin út árið 1934 af 
Friðriki Ásmundssyni 
Brekkan, ráðunaut 
í áfengismálum.
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Það verkefni nefndanna sem sérstaklega var undir-
strikað í reglugerð var aðstoð við að útvega hæli eða 
hjúkrun handa þeim „sem annaðhvort gerast vand-
ræðamenn að einhverju leyti eða ósjálfbjarga sökum 
drykkfelldni“, m.a. með því að „rannsaka ástandið 
hjá viðkomandi manni, eða á viðkomandi heimili, og 
taka skýrslu um það af fjölskyldunni eða öðrum, sem 
vel þekkja til og vitnisbærir eru“.696 Skyldi áfengis-
varnanefnd vinna með fátækrastjórn og lögreglu, 
en að öðru leyti er óljóst til hvaða úrræða hún gæti 
gripið þar sem ekki voru til meðferðarstofnanir fyrir 
drykkjumenn.

Í bréfi forstjóra Áfengisverzlunar ríkisins til út-
sölu stjóra frá 26. janúar 1938 kemur fram að hann 
telur að Áfengisverzlunin sé „að sjálfsögðu“ aðili í 
baráttu gegn ólöglegri meðferð áfengis í landinu og er 
útsölumönnum uppálagt

að gefa áfengisvarnarnefndum í umdæmi yðar 
allar þær upplýsingar sem þér teljið að þeim 
séu nauðsynlegar í baráttunni gegn áfengis-
lagabrotum og þér getið í té látið, svo sem upp-
lýsingar um áfengissendingar, sem afgreiddar 
hafa verið eftir pöntunum, hverjir pantað hafa 
og hverju verðmæti þær nema.

Einnig áttu þeir „að fara nákvæmlega eftir fyrir-
mælum laga og reglugerða um afhendingu áfengis, 
sérstaklega að láta ekki áfengi af hendi við unglinga, 
ölvaða menn eða þá sem gerst hafa brotlegir við 
áfengislögin“.697

Virðast sumar áfengisvarnanefndirnar hafa tekið 
slíkum fyrirmælum fagnandi. Útsölumaður ÁVR á 
Ísafirði kvartar yfir samskiptum við formenn áfengis-
varnanefndanna, í bréfi dagsettu 13. janúar 1939 og 
telur þá „leggja jafn margvíslegan skilning í ákvæði 
reglugerðarinnar eins og þeir eru margir sjálfir. Einn 
heimtar til dæmis skrá yfir áfengisúttekt allra íbúa 
síns hrepps eftir hvern mánuð.“698

Í skýrslu áfengismálanefndar Alþingis frá 1965 
kemur fram að þá voru áfengisvarnanefndirnar 
orðnar 227 talsins, en nefndarmenn samtals um 

740.699 Um það leyti var Áfengisvarnaráði og áfengis-
varnanefndunum gefin sú einkunn að þær væru „svo 
til algjörlega valdalausar stofnanir“ og „gagnslitlar 
vegna valdaleysis síns“.700

Árangurinn af starfi áfengisvarnanefnda var því 
misjafn. Með þeim var stór hópur fólks virkjaður í 
baráttunni við ofdrykkjuvandann, en á hinn bóginn 
höfðu nefndirnar ekki mörg úrræði til þess að takast 
á við hann.

Í áfengislögunum frá 1954 voru ákvæði um emb-
ætti áfengisráðunautar og sérstakt áfengisvarnaráð á 
landsvísu, sem skipað skyldi fimm mönnum og átti að 
fara með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu. Fjórir 
meðlimir ráðsins voru kosnir af Alþingi en áfengis-
ráðunautur var sjálfkjörinn formaður þess. Fyrstu 
árin fundaði ráðið reglulega, eða um 14 sinnum á 
ári að meðaltali.701 Áfengisvarnaráð hafði nána sam-
vinnu við hliðstæðar stofnanir á Norðurlöndum og 
Alheimssambandið gegn áfengisbölinu í Lausanne í 
Sviss.

Frá og með 1959 var ráðið með fastráðinn erind-
reka í þjónustu sinni, en áður var það íhlaupastarf 
og voru áfram ráðnir erindrekar til skamms tíma 
eða sérstakra verkefni þótt fastir erindrekar væru 
teknir til starfa.702 Áfengisvarnaráð sinnti almennri 
bindindisfræðslu, m.a. með sýningu fræðslumynda 
í skólum, en einnig styrkti það ýmis bindindisfélög 
til starfa. Erindrekar áfengisvarnaráðs höfðu jafnan 
kvikmyndir með sér á ferðum sínum.703

fyrstu drykkjumannahælin
Góðtemplarareglan var ekki að baki dottin þótt bak-
slag hefði komið í baráttu hennar fyrir áfengisbanni. 
Skömmu eftir lögleiðingu sterks áfengis átti hún 
frumkvæði að því að stofnað væri drykkjumannahæli 
og má segja að opinberir aðilar hafi fylgt í kjölfarið 
fremur en átt frumkvæði að þessari gerð heilsugæslu.

Á þriðja og fjórða áratugnum var rætt um hvort 
ekki væri æskilegt að stofna drykkjumannahæli. Þess-
ari hugmynd var hreyft í Alþýðublaðinu á ofanverðum 
þriðja áratugnum.704 Undir lok fjórða áratugarins fékk 
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hún aukinn byr í seglin. Hvatamenn voru ekki síst 
Helgi Tómasson geðlæknir og Guðrún Lárusdóttir 
alþingismaður. Guðrún barðist fyrir því að sett yrðu 
lög um stofnun drykkjumannahælis og lagði fram 
frumvarp þess efnis árið 1936. Með frumvarpinu, 
sem að mestu var sniðið eftir dönskum lögum, lagði 
Guðrún fram ítarlega greinargerð. Benti hún á að í 
nálægum löndum, til dæmis í Noregi og Danmörku, 
hefðu drykkjumannahæli verið starfrækt um áratuga 
skeið. Við greiningu sína á ástandinu byggði hún 
meðal annars á skýrslum nokkurra lögreglustjóra í 
landinu, áliti fangavarða og þeirra sem störfuðu að 
fátækramálum. Benti Guðrún á að komið hefði í ljós 
að á ýmsum heimilum væru „misþyrmingar af hálfu 
drykkjumanna, konan hefir verið barin og farið illa 
með börnin, og það er sífelldur ófriður á heimil-
unum.“705 Í áliti fangavarðarins við Hegningarhúsið 
í Reykjavík kom m.a. fram að hann teldi að í bænum 
væru að minnsta kosti 60 karlmenn, auk nokkurra 
kvenna, sem væru „ósjálfbjarga fyrir drykkjuskap“ og 
þyrftu á hælisvist að halda. Auk þess væru allmargir 
menn utan höfuðstaðarins og mætti reikna með að 
alls væru um 100 manns sem þyrftu á slíkri vist að 
halda.706

Fjöldi manna ritaði undir áskorun þess efnis að 
slíku hæli yrði komið á fót og ráðunautur ríkisins í 
áfengismálum hvatti mjög til þess. Í grein í Morgun-
blaðinu árið 1939 benti hann á að þegar hefði borist 
gjafafé til stofnunar slíks hælis.707 Undir lok 4. ára-
tugarins kom sú hugmynd upp að heppilegur staður 
fyrir slíkt hæli væri Engey og mun Vilmundur Jóns-
son landlæknir hafa borið þá hugmynd fram fyrstur 
manna. Var hugsunin þá sú að þar gætu vistmenn 
starfað að bústörfum.708 En einnig var bent á aðra 
möguleika og almennt var það mat manna að heppi-
legast væri að drykkjumannahælið væri í sveit þar 
sem vistmenn gætu unnið, enda væri enginn vafi 
á því að „líkamleg vinna ásamt reglubundnu lífi að 
öðru leyti, er það, sem slíkir menn mest þarfnast, sér 
til heilsubótar“.709

Á bindindisþingi á Þingvöllum 1937 var sam-
þykkt áskorun til Alþingis og ríkisstjórnarinnar 

um þetta mál. Árið 1940 gekkst Stórstúka Íslands 
fyrir almennri fjársöfnun um allt land til stofnunar 
drykkjumannahælis í Reykjavík eða nágrenni. Alls 
söfnuðust um 30 þúsund krónur en bæjarstjórn 
Reykjavíkur og ríkisstjórnin ákváðu að verja hvor 
um sig 30 þúsund krónum til styrktar málefninu. 
Í kjölfarið fengu templarar leyfi til að reka heilsu-
hæli fyrir drykkjumenn og var rekstur þess hafinn 
á Kumbaravogi í Stokkseyrarhreppi. Þetta hæli var 
tekið í notkun 20. mars 1943.710 Síðar tók ríkið við 
þessari stofnun samkvæmt lögum frá Alþingi. Var 
vistmönnum skipt í tvo flokka. Annars vegar þeir 
sem dæmdir voru til hælisvistar samkvæmt hegning-
arlögum, en hins vegar þeir sem sjálfir sóttu um vist 
eða lögráðamenn fyrir hönd þeirra. Þeir sem sjálfir 
sóttu um vist voru hins vegar skyldaðir til að dvelja á 
hælinu jafn lengi og læknir þess ákvæði.711

Árið 1944 var hælið flutt að Kaldaðarnesi í Flóa 
og íbúðarhúsið þar endurnýjað þannig að pláss fékkst 
fyrir 17 menn. Var því valinn staður samkvæmt tillög-
um tveggja manna er voru kunnugir þessum málum, 
Vilmundar Jónssonar landlæknis og Jónatans Hall-
varðssonar sakadómara.712 Urðu allnokkrar umræður 
á Alþingi um þessa ráðstöfun, enda töldu nokkrir 
þingmenn að jörðin hentaði illa til þessara nota, þar 
sem svæðið væri þakið af rusli og braki eftir umsvif 
breska og bandaríska setuliðsins á stríðsárunum.713 
Voru vistmenn hælisins meðal annars látnir vinna við 
að hreinsa svæðið eftir að starfsemi þess hófst.

Alfreð Gíslason var læknir stofnunarinnar í Kald-
aðarnesi, en vorið 1946 var hún sameinuð rekstri 
ríkisspítalanna. Helgi Tómasson varð yfirlæknir, en 
hann vildi reka þessa stofnun á öðrum grundvelli og 
fá þangað menn sem ekki þyrftu langa vist til að fá 
nokkurn bata. Hælið í Kaldaðarnesi var lagt niður 
1947 en komið var upp sérstakri deild á Kleppsspítala 
fyrir drykkjumenn sem álitið var nauðsynlegt að taka 
úr umferð.714 Um þetta mál stóð nokkur styr og voru 
skiptar skoðanir á því hvort drykkjumannahæli af 
þessu tagi ættu að vera lækningastofnun eða gæslu-
heimili fyrir þá „sem nú hrekjast í Hafnarstræti eða á 
Arnarhólstúni“.715

Guðrún Lárusdóttir 
(1880–1938), alþingismaður 
1930–1938.
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Fyrstu tilraunir til að koma á fót drykkjumanna-
hæli báru því lítinn árangur og var ein ástæðan skort-
ur á fjármagni. Við því voru ýmsar leiðir, en ein þeirra 
var að nota tekjur af áfengissölu til að sporna við 
skaðvænlegum áhrifum neyslunnar. Á næstu árum 
var í auknum mæli litið til Áfengisverzlunar ríkisins 
til að fjármagna baráttuna við afleiðingar áfengis-
neyslu. Verslunin varð þannig mikilvægur hlekkur í 
áfengisvörnum Íslendinga.

áVr og baráttan við áfengið – 
stofnun gæzluvistarsjóðs
Árið 1949 voru sett ný lög um meðferð ölvaðra manna 
og drykkjusjúkra. Með þeim komst á sú nýbreytni að 
áfengisnautn var nú skilgreind sem sjúkdómur og 
var geðveikrahælinu á Kleppi falin yfirumsjón með 
gæslu drykkjusjúkra manna.716 Þetta var gert sam-
kvæmt tillögum Alfreðs Gíslasonar og var ætlunin sú 
„að drykkjusjúkir menn verði fluttir á sjúkrahús í stað 
þess að vera settir í ósæmilega fangaklefa“.717

Til þess að fjármagna gæsluvist þeirra sem haldnir 
voru hinum nýskilgreinda sjúkdómi skyldi stofnaður 
nýr sjóður, Gæzluvistarsjóður. Í upphaflegum frum-
varpsdrögum kom fram að verja skyldi hálfri annarri 
milljón af ágóða Áfengisverzlunar ríkisins á ári hverju 
næstu sex ár til að standa undir kostnaði við fram-
kvæmd laganna. Í meðförum þingsins rýrnaði sú 
upphæð allverulega og varð að lokum 750 þúsund á 
hverju ári.718 Áfengisverzlunin hafði því fengið nýtt 
hlutverk og skyldi leggjast á árarnar í baráttunni við 
drykkjusýki.

Þessi þversögn fór ekki fram hjá samtímamönn-
um. Í þingræðu benti Sigfús Sigurhjartarson á að það 
væri „einkennilegt ástand í því þjóðfélagi, sem rekur 
með áfengisverzlun hernað gegn þegnunum með 
þeim árangri, að tugir liggja í svaðinu, og svo verður 
ríkið að verja 9 millj. kr. til þess að sjá sómasamlega 
fyrir hinum föllnu.“719 Pétur Ottesen benti einnig á að 
það væri ríkisvaldið sem „með sínum aðgerðum sér 
fyrir því, með takmarkalausu vínframboði, að fýsnum 
þessara veslings manna, sem drykkjuskapurinn hefur 

Kleppsspítali á 
6. áratug 20. aldar.
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orðið að falli, sé og geti verið fullnægt“ og því taldi 
hann

að aðstoð ríkisvaldsins sé og eigi að vera allt 
önnur og ríkari til þess að hamla eitthvað á 
móti þeim voða, sem af þessum aðgerðum 
ríkisvaldsins stafar og er alveg bein og hlykkja-
laus afleiðing af því, hvernig ríkisvaldið hagar 
áfengissölunni í landinu, því að eins og kunn-
ugt er, þá er af hálfu ríkisvaldsins spekúlerað, 
eins og mögulegt er í að gera, í drykkjufýsn 
þjóðarinnar til þess að afla sem mestra tekna 
handa ríkinu.

Hann taldi að í Reykjavík væru um 100 manns 
sem þyrftu að komast inn á þær stofnanir sem ráð 
var gert fyrir í frumvarpinu. „Svo eru aðrir, sem eru 
svo djúpt sokknir, að lítil eða engin von er til þess, að 
þeir geti aftur náð fótfestu í lífinu til þess að verða þar 
starfandi menn.“720

Nokkrum árum síðar var ástand mála þannig að 
upphæðin sem safnað hafði verið í þennan gæslu-
vistarsjóð stóð „að mestu ónotuð“.721 Í janúar 1953 
tók áfengisvarnastöð til starfa í Túngötu 5, en hún 
varð bráðlega ein af deildum Heilsuverndarstöðvar 
Reykjavíkur og kostuð af bæjarfélagi, ríki og sjúkra-
samlagi.722 Í upphafi störfuðu þar tveir læknar og tvær 
hjúkrunarkonur.723 Hún var göngudeild sem byggði 
á lyfjameðferð, m.a. á lyfinu Antabuse.724 Sú lyfjagjöf 
varð síðar umdeild og sú skoðun varð almennari að 
með þessu væru alkóhólistar gerðir að dópistum ofan 
í kaupið.725

Enn vantaði „sjúkrahúsdeild fyrir menn, sem 
teknir eru á almannafæri“, en allra mest þörf var talin 
á „að koma upp drykkjumannahæli, gæzluvistarhæli 
fyrir langt leidda drykkjusjúklinga“. Eina hælið sem 
ætlað var drykkjusjúklingum á þessum tíma var kjall-
ari lögreglustöðvarinnar í Reykjavík.726

Auk lyfjameðferðar starfaði sálfræðingur við 
áfengisvarnastöðina og voru sjúklingar teknir í við-
töl sem miðuðu að því „að hjálpa sjúklingum, til 
að þekkja sjálfa sig og til skilnings á vandræðum 

sínum“.727 Mat starfsmanna var að um 40% sjúklinga 
næðu verulegum bata, tæplega 20% lítilsháttar bata 
en afgangurinn sýndi engin ummerki um bata.728

Meðal hæla sem stofnuð voru á næstu árum voru 
drykkjumannahælið að Úlfarsá í Mosfellssveit, sem 
var stofnað 1952, og hælið í Gunnarsholti, sem var 
stofnað 1954. Á Úlfarsá voru níu sjúklingar 1965, en 
34 í Gunnarsholti á Rangárvöllum.729 Í Gunnarsholti 
var lágmarkstími vistar þrír mánuðir og drykkju-
sjúklingar dvöldust þar iðulega langdvölum. Lang-
stærstur hluti af tekjum Gæzluvistarsjóðs fór í rekstur 
hælisins uns rekstrarfyrirkomulagi þess var breytt 
1970–1971.730

Árið 1958 var framlag Áfengisverzlunar ríkisins í 
Gæzluvistarsjóð 1,5 milljónir króna af 150 milljóna 
hagnaði verslunarinnar, eða um 1%. Þetta framlag var 
hækkað í 7,5 milljónir árið 1964 og upp úr 1970 var 
framlagið orðið um 20 milljónir króna af u.þ.b. 1000 
milljóna króna tekjum verslunarinnar, eða um 2%.731

Í skýrslu áfengismálanefndar frá 1965 eru 
ofdrykkja og drykkjusýki skilgreindar sem geðsjúk-
dómur er þurfi meðhöndlun sem slíkur.732 Meðal 
þeirra sem voru eindregið á þessari skoðun var 
Tómas Helgason yfirlæknir sem hafði bent á líkindi 
með hinni félagslegu lýsingu á drykkjusýkinni annars 
vegar og hugsýki eða taugaveiklun hins vegar.

Þessi viðhorf mótuðu það hvaða úrræðum var 
beitt. Á þessum tíma voru flestöll drykkjumannahæli 
og sjúkradeildir sem störfuðu í landinu í beinum 
tengslum við Kleppsspítala. Undantekningin var 
hæli Bláa bandsins í Víðinesi sem var stofnsett 1959. 
Hins vegar yfirtók Kleppsspítali rekstur áfengisvarna-
stöðvar Bláa bandsins við Flókagötu í Reykjavík árið 
1963 (henni var komið á legg 1955), og stofnaði þar 
Flókadeild Kleppsspítala með aðstöðu fyrir 31 ein-
stakling. Meðal þess sem þótti vanta á þessum tíma 
voru lokað drykkjumannahæli fyrir langtímavistun 
og sérstakt kvennaheimili, þótt aðstaða væri fyrir 
konur á Flókadeildinni.733 Í upphafi 8. áratugarins 
var Flókadeildin orðin „eins konar „pensionat“ þar 
sem vistmenn ganga út og inn og jafnvel stunda ein-
hver störf undir lækniseftirliti. Mjög margir, sem þar 
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dvelja, munu einnig vera fíknilyfjaneytendur, jafn-
framt því sem þeir eru drykkjumenn.“734

Ekki voru allir sáttir við þessa sjúkdómsgreiningu 
á drykkjuskap og töldu jafnvel að hún gæti tafið fyrir 
lækningu. „Allir, sem þekkja nokkuð til ofdrykkju 
vita, hve viðkvæmir ofdrykkjumennirnir eru, einmitt 
á því stigi, sem þeir gera sér ljóst, að drykkjuskapar-
vandamálið er að verða þeim ofviða“.735

Að mati geðlækna var drykkjumönnum hættara 
við slysum og sjálfsmorðum en öðrum þjóðfélags-
hópum og flestir létust þeir fyrir aldur fram.736 Rann-
sóknir af þessu tagi urðu til þess að skýrari mynd 
fékkst af þeim heilbrigðisvandamálum sem stöfuðu 
af áfengisneyslu. Á hinn bóginn var „Kleppsstefnan“ 
umdeild og ekki allir á eitt sáttir um leiðir til að takast 
á við þennan vanda.

Bindindishreyfingin
Eins og sjá má af frumkvæði Góðtemplara í byggingu 
drykkjumannahælis þá var reglan ekki af baki dottin 
þótt áfengi hefði nú verið lögleitt. Jafnvel mætti halda 
því fram að Stórstúka Íslands hafi nú fengið aukinn 
vind í seglin, því að stór hópur landsmanna var and-
vígur lögleiðingunni og vildi leggja sitt af mörkum til 
þess að snúa þeirri stefnu við. Til vitnis um það má 
t.d. nefna þá staðreynd að fjöldi félaga í Góðtempl-
arareglunni tvöfaldaðist á fjórum árum, frá 1. febrúar 
1935 til 1. febrúar 1939.737

Koma erlends hers til Íslands hafði mikil áhrif 
á þjóðlífið og vildi Stórstúka Íslands bregðast við 
því með því að loka öllum áfengisútsölum. Einnig 
voru stúkurnar vettvangur þeirra sem vildu berjast 
fyrir héraðsbönnum og lokun áfengisútsalna í kaup-
stöðum utan Reykjavíkur. Í Vestmannaeyjum var 
það t.d. stúkan Sunna sem sendi erindi til bæjar-
stjórnar um lokun útsölunnar í febrúar 1951. Þegar 
kosið var um opnun áfengisútsölu í Keflavík stóð 
stúkan Vík fyrir borgarafundi, ásamt kvenfélögum 
og íþróttafélögum.

Árið 1947 samþykktu bindindishreyfingar Norð-
urlanda ályktun um áfengislaus Norðurlönd. Var 
hugur í bindindismönnum, en jafnframt óx þeim í 
augum vaxandi áfengisneysla á stríðsárunum. Öflugt 
grasrótarstarf leiddi til stofnunar fleiri samtaka sem 
höfðu sama markmið.

Meðal félaga sem stofnuð voru til að vinna gegn 
áfengisvandanum voru Áfengisvarnanefnd kvenna í 
Reykjavík og Hafnarfirði, sem stofnuð var 1946, en 
svo nefndust frjáls samtök kvenfélaga í þessum sveit-
arfélögum. Markmið nefndarinnar var að aðstoða 
einstaklinga og heimili sem áttu við vanda að stríða 
vegna ofdrykkju og óreglu. Að frumkvæði Áfengis-
varnanefndar kvenna í Reykjavík og Hafnarfirði var 
stofnuð svonefnd Hjálparnefnd stúlkna á vegum 
menntamálaráðuneytisins 1959 og var markmiðið að 
aðstoða „afvegaleiddar stúlkur“ sem komnar væru „á 
glapstigu“.738

Árið 1953 var Bindindisfélag ökumanna stofnað 
og var markmið þess m.a. að draga úr akstri undir 
áhrifum áfengis. Félagið sótti fyrirmyndir til Svíþjóð-
ar og svipaðrar félagsstarfsemi þar. Meðal stefnumála 
þess var að gera reglur um ölvunarakstur strangari 
og kynna óáfeng vín á Íslandi.739 Áróður félagsins 
miðaðist við að lítil þekking væri á afleiðingum ölv-
unar á aksturshæfni, en rannsóknir hefðu „leitt í ljós, 
að mjög lítið magn af áfengi eykur verulega ökumis-
ferli, jafnvel hjá mjög leiknum ökumönnum“.740 Þá var 
kvartað yfir því að auknum ölvunarakstri hefði „bein-
línis verið boðið heim með tilkomu vínveitingahúsa í 
útjaðri bæjarins“.741

Flókadeild Klepps-
spítala, 1967.
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Íslenskir ungtemplarar á 
sínu fyrsta þingi fyrir utan 
Gúttó í Hafnarfirði.

Barnastúkan Eyrarrós á 
Siglufirði, um 1955.
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Í nýjum umferðarlögum sem sett voru 1958 var 
tekið á þessu í 25. grein þar sem voru í fyrsta sinn 
ákvæði um akstur undir áhrifum áfengis. Þar kemur 
fram að enginn megi „aka eða reyna að aka vélknúnu 
ökutæki, ef hann vegna áfengisneyzlu verður eigi 
talinn geta stjórnað því örugglega“. Einnig var tekið 
fram að ökumaður teldist eigi geta stjórnað ökutæki 
örugglega ef vínandamagn í blóðin væri 0,5–1,2 
prómill og hann teldist óhæfur til þess væri vínanda-
magnið meira.

Bindindisfélag kennara var stofnað 1953 og 
beitti sér einkum fyrir bindindisfræðslu í skólum 
og útgáfu fræðsluefnis um þau mál. Það var aðili 

að Landssambandi gegn áfengisbölinu ásamt fleiri 
félagasamtökum á þessum sviði, Alþýðusambandi 
Íslands, Bandalagi íslenskra skáta, Íþróttasambandi 
Íslands, KFUK, Kvenréttindafélagi Íslands, Presta-
félagi Íslands, ungmennafélögum og fleiri almennum 
félagasamtökum.742

Landssambandið gegn áfengisbölinu var stofnað 
1955 að frumkvæði Áfengisvarnaráðs og tók að sér 
að annast fræðslu- og upplýsingastarf af ýmsu tagi.743 
Einnig var til Samband bindindisfélaga í skólum 
(stofnað 1932) sem sinntu svipuðu fræðslustarfi.744

Árangurinn af þessu starfi var misjafn. Árið 1966 
var kvartað yfir því að ekki „sé til ein einasta kennslu-

Fulltrúar á Stórstúkuþingi 
á Siglufirði 1947.
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bók um þetta, sem sé notuð í skólum landsins, og … 
að fræðsla um þessi mál sé ákaflega lítil“.745

Meðal nýrri samtaka sem unnu að áfengisvörnum 
voru stúkurnar umdeildar, en fyrstu forystumenn 
AA-hreyfingarinnar hvöttu alkóhólista til að ganga í 

stúku, þótt raunar væru skiptar skoðanir meðal þeirra 
á því hvort stúkurnar gerðu ofdrykkjumönnum sem 
langaði til að hætta nokkurt gagn.746

Um miðjan 7. áratuginn taldi Ólafur Þ. Kristjáns-
son stórtemplar að Góðtemplarareglan hefði

átt erfiðara uppdráttar hin síðari ár. Greinilegt 
sé, að vissa aldursflokka vanti í raðir félags-
manna, t.d. fólk á aldrinum 20–40 ára. Fund-
arsókn er víða dræm, en þó mismunandi. All-
margar stúkur virðast starfa lítið sem ekkert, 
þótt eigi hafi þær verið strikaðar út af skrá um 
starfandi félög.

Stærsti vandinn var hnignandi ungmennastarf 
og skipti það miklu máli fyrir viðgang reglunnar því 
að samkvæmt skýrslum var „yfirgnæfandi meirihluti 
templara … börn og unglingar“. Starfsemi barna- og 
unglingastúkna hvíldi á herðum sjálfboðaliða „en 
reynslan sýnir, að þeim mönnum fækkar ár frá ári, 
sem gefa sig að slíkum sjálfboðastörfum.“ Að sumu 
leyti mátti kenna því um að æskulýðsstarf dreifðist nú 
á fleiri hendur en áður og því minni grundvöllur fyrir 
alhliða félags- og skemmtistarfsemi Góðtemplara-
reglunnar.747

Samfara minnkandi starfi virðist sjálfstraust 
templara einnig hafa farið minnkandi. Í tillögum til 

Fræðslubæklingar um 
áfengisvarnir frá 1969.

Nýafstaðið Stórstúkuþing samþykkti hörð 
mótmæli gegn þeirri starfsaðferð Áfengisverzl-
unar ríkisins, að afhenda gegn póstkröfum vín 
út um allt land. Er það þó ekki annað en bein 
afleiðing af héraðsbönnum þeim, sem stúkan 
beitti sér svo ákaft fyrir á sínum tíma og taldi 
þá öruggustu leiðina til þess að vinna bug á 
áfengisbölinu.

Nú hafa Gúttar haldið þing
- ég held nú svo sem að
þeir skrítnu menn,
er skilja ekki enn
hvar skórinn kreppir að.

Þeir heimtuðu eitt sinn héraðsbönn,
og hátt gall þeirra tal.
Þess afleiðingu
allt í kring
nú óðar banna skal.

Þeir sáu allt í einu það,
sem öðrum strax var ljóst,
að nota má,
ef mæðir á,
til margra hluta, póst.
-----
Það þykir mörgum ísjárvert
og undarlegt í senn
um þessa mætu menn,
sem drekka hvorki leynt né ljóst
við lúxus-bar né gegnum póst,
hve svífur á þá senn.

RÓRI 
Morgunblaðið 24. júní 1955
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áfengismálanefndar alþingis 1965 er það álit Stór-
stúku Íslands „að áfengissala og áfengisveitingar eigi 
engar að vera á landinu“ en jafnframt var viðurkennt 
„að skilyrði til þess, að svo megi vera, eru ekki fyrir 
hendi sem stendur“.748

AA-samtökin
AA-samtökin, sjálfshjálparsamtök alkóhólista, ruddu 
sér til rúms í Bandaríkjunum á 4. og 5. áratug 20. aldar 
og var fyrsti alþjóðlegi fundur samtakanna haldinn í 
Cleveland 1950.749 Á þeim tíma munu nokkrir Íslend-
ingar hafa haldið til áfengismeðferðar í New York og 
árið 1948 var boðað til blaðamannafundar í því skyni 
að stofna „Félag ónafngreindra áfengissjúklinga“ á 
Íslandi. Sú tilraun fór þó út um þúfur.750 Stofnfundur 
AA-samtakanna á Íslandi var haldinn föstudaginn 16. 
apríl 1954. Föstudaginn sem boðað var til fundarins 
bar upp á föstudaginn langa og afmæli AA-sam-
takanna á Íslandi miðast því við föstudaginn langa 
ár hvert.751 Fjórtán manns mættu á stofnfund sam-
takanna, en félögum fjölgaði hratt og um haustið 
eignuðust samtökin fastan samastað í Kvosinni. Í 
apríl 1959 fluttist svo öll starfsemi AA-samtakanna 
að Hverfisgötu 116, Reykjavík.752 Í vetrarbyrjun stofn-
árið 1954 voru félagar orðnir 80 og þurfti að skipta 
félagsmönnum í tvo flokka. Fyrsti formaður sam-
takanna var Guðni Þór Ásgeirsson, en öll uppbygging 
íslensku AA-samtakanna var mjög á skjön við starfs-
venjur bandarísku AA-samtakanna sem ekki setja 
sér slíka stjórn.753 Fljótlega fengu AA-samtökin styrk 
frá Reykjavíkurbæ og varð hann að föstum árlegum 
styrk. Var það einnig ólíkt siðvenju slíkra samtaka í 
Bandaríkjunum.754 Fyrst í stað var haldinn einn, en 
síðar tveir fastir AA-fundir í viku hverri.

Fyrst í stað var starfsemi AA-samtakanna bundin 
við Reykjavík. Í félagsheimili AA-samtakanna við 
Hverfisgötu voru að meðaltali haldnir þrír fundir á 
viku um miðjan 7. áratuginn. AA-deild var svo stofn-
uð á Siglufirði 1958, í Keflavík 1961 og í Vestmanna-
eyjum 1965.755

Mikilvægt sérkenni íslensku AA-samtakanna var 

áhersla á áfengismeðferð og náið samstarf við lækna 
og presta.756 T.d. var fyrsti formaður samtakanna, 
Guðni Þór Ásgeirsson, ráðinn starfsmaður drykkju-
mannahælisins í Gunnarsholti þegar það var stofnað 
sumarið 1954 og komu fleiri AA-félagar að starfi 
þess.757

Árið 1955 hófst starfsemi hjúkrunarstöðvar Bláa 
bandsins að Flókagötu 29 á vegum manna úr AA-
samtökunum. Var nafnið tilvísun í merki bandarísku 
góðtemplarareglunnar. Þetta var sjálfseignarstofnun í 
svipuðu formi og elliheimilið Grund og vistheimilið 
Reykjalundur. Í stofnsamningi var kveðið á um að ef 
félagið yrði leyst upp skyldu eignir stofnunarinnar 
renna til Reykjavíkurbæjar, en AA-samtökin reiddu 
sig á velvild bæjaryfirvalda.758 Þá fékk Bláa bandið 
fastan styrk úr Gæzluvistarsjóði þannig að Áfengis-
verzlun ríkisins kom óbeint að rekstri þessarar með-
ferðarstofnunar. Framlagið úr Gæzluvistarsjóði var 
raunar á kostnað hins opinbera framlags til Stórstúku 
Íslands. Mun þessi ráðstöfun hafa gert samband 
bindindishreyfingarinnar og AA-samtakanna nokkru 
stirðara.759 Á hjúkrunarstöðinni við Flókagötu var 
rúm fyrir 29 manns, 26 karla og þrjár konur. Það var 
í senn afvötnunarstöð og eftirmeðferðarheimili. Var 
hvert rúm skipað árið um kring á meðan Bláa bandið 
starfaði.760 Að mati lækna Bláa bandsins fékk um 
helmingur sjúklinga fullan bata eða drykkjuskapur 
minnkaði verulega.761

Vistheimili Bláa bandsins að Víðinesi á Kjalarnesi 
var stofnað 1959. Það var ætlað drykkjumönnum sem 
þurftu á langdvöl að halda, rúmaði 15 vistmenn og 
var fullskipað allt árið. Var meðaldvalartími manna 
þar ríflega fjórir mánuðir.762 Var sú stofnun lengst í 
rekstri Bláa bandsins.763

Í frumvarpsdrögum um meðferð ölvaðra manna 
og drykkjusjúkra sem varð til í nefnd á Alþingi 
1959–1960 var gert ráð fyrir því að yfirstjórn áfengis-
varnamála yrði tekin úr höndum geðveikraspítalans 
á Kleppi, að ríflegur stuðningur til áfengisvarna-
starfsemi félaga og einstaklinga yrði heimilaður og 
að framlög Áfengisverzlunar ríkisins til Gæzluvistar-
sjóðs yrðu þrefölduð og yrðu framvegis 3% af tekjum 
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verslunarinnar. Þetta nefndarálit kom aldrei fram og 
frumvarpið kom ekki til afgreiðslu.764

Fjárhagsörðugleikar Bláa bandsins ollu því að árið 
1963 yfirtók Kleppsspítali rekstur áfengisvarnastöðv-
ar félagsins. Var hann þá eina sjúkrahúsið sem tók við 
drykkjusjúkum mönnum.765

ný lög um áfengisvarnir
Áfengislög nr. 12/1969 urðu grundvöllur að síðari 
áfengislögum. Þau voru, eins og fyrri áfengislög, að 
meginstofni hugsuð sem áfengisvarnalög. Þannig 
þjónaði einkasala ríkisins fyrst og fremst því tak-
marki að sporna við misnotkun áfengis, en tilgang-

ur laganna var að vinna gegn misnotkun áfengis í 
landinu og útrýma því böli sem henni er samfara. Í 
lögunum var einnig að finna ákvæði er takmörkuðu 
tilbúning, sölu og veitingar áfengis, kveðið á um með-
ferð áfengis, ölvun og refsingar auk áfengisvarna, en 
um áfengisvarnir var sérstaklega fjallað í VII. kafla 
laganna. Eftir tilkomu sérstaks heilbrigðisráðuneytis, 
sem tók til starfa 1. janúar 1970, var áfengisvarnaþátt-
urinn færður frá dómsmálaráðuneytinu yfir til þess. 
Samkvæmt lögunum skipaði ríkisstjórnin sérstakan 
áfengisvarnaráðunaut sér til aðstoðar að fengnum til-
lögum stjórna þeirra bindindisfélaga sem nutu styrkja 
af opinberu fé til bindindisstarfsemi.

Kostnaður Áfengisvarnaráðs var greiddur úr 

Hrörleg híbýli 1960–1969 
þar sem sjá má vitnis-

burð um áfengisneyslu. 
Staðsetning óþekkt.
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ríkissjóði. Kveðið var á um að ráðið skyldi hafa skrif-
stofu í Reykjavík og áfengisvarnaráðunautur veitti 
henni forstöðu. Áfengisvarnaráð fór með yfirstjórn 
áfengisvarna í landinu en hlutverk þess var að stuðla 
að bindindissemi, vinna gegn neyslu áfengra drykkja 
og reyna í samráði við ríkisstjórn, áfengisvarna-
nefndir og bindindissamtök að afstýra skaðlegum 
áhrifum áfengisneyslu. Eitt aðalhlutverk Áfengis-
varnaráðs var að hafa yfirumsjón með áfengisvarna-
nefndum sveitarfélaganna, samræma störf þeirra og 
leiðbeina. Mörg önnur atriði mætti nefna, t.d. skyldi 
leita til ráðsins varðandi verðlagningu áfengis, þótt 
misbrestur yrði á því.

Áfengisvarnir voru einnig á verkefnaskrá sveitar-
félaga. Þannig ríkti blandað kerfi, en skyldur sveitar-
félaganna fólust í kosningu áfengisvarnanefnda sem 
voru ráðgefandi um bindindis- og áfengismál fyrir 
sveitarstjórnir, lögreglustjóra, Áfengisvarnaráð, ríkis-
stjórn og aðra hlutaðeigandi aðila. Nefndirnar skyldu 
skipaðar þremur til sjö mönnum en í Reykjavík níu. 
Í lögum kom fram að heilbrigðismálaráðherra gæti 
falið félagsmálaráðum sveitarstjórna að nokkru eða 
öllu leyti störf áfengisvarnanefnda og ákveðið starfs-
svið nefndanna með reglugerð.

Farsóttarhúsið við Þingholtsstræti 25 hýsti fyrsta 
eiginlega sjúkrahús Reykvíkinga frá 1884 til 1902, en 
hlaut nafn sitt eftir að Reykjavíkurbær hóf þar rekstur 
húss fyrir sjúklinga í sóttkví árið 1920. Árið 1969 fékk 
húsið nýtt hlutverk þegar það var gert að gistiskýli 
fyrir útigangsmenn og greiddi borgin reksturinn.766 
Árið 1973 var hafist handa við byggingu nýrrar 
áfengisdeildar Kleppspítala og var henni komið fyrir 
að Vífilsstöðum. Framkvæmdir drógust nokkuð, en 
vorið 1976 var deildin loks opnuð og hafði rúm fyrir 
liðlega 20 sjúklinga. Var þá meðferðarúrræðum breytt 
í ýmsu og m.a. breytt skipulagi áfengismeðferðar 
geðdeildarinnar; hún skiptist nú í afeitrunardeild, 
göngudeild áfengissjúklinga, móttökudeild og endur-
hæfingardeild. Má segja að þetta hafi verið fyrsta 
byggingin sem ríkið reisti fyrir alkóhólista.767

Farsóttarhúsið við 
 Þingholtsstræti, um 1960, 
sem síðar varð gistiskýli 
fyrir útigangsfólk.

Veggspjald með auglýsingu 
frá Umferðarráði frá árinu 
1983.
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meðferðariðnaðurinn
Um miðjan áttunda áratuginn var í vaxandi mæli 
leitað nýrra úrræða við meðferð drykkjusjúklinga. Á 
örfáum árum varð mikill kippur í ferðum Íslendinga 
til Bandaríkjanna þar sem þónokkrir Íslendingar fóru 
í meðferð á Freeport-sjúkrahúsinu á Long Island í 
New York. Alls fóru um 650 Íslendingar í áfengismeð-
ferð vestur um haf á árunum 1974–1982. Trygginga-
stofnun ríkisins greiddi fyrir þessa meðferð og var 
það einsdæmi á Norðurlöndum.768

Freeportklúbburinn var stofnaður 1976 og beitti 
sér fyrir fyrirlestrahaldi um áfengismál, m.a. í sjón-
varpinu. Stofnað var heimili fyrir útigangsmenn að 
Ránargötu 6 og fékk það fljótlega stuðning félags-
málayfirvalda borgarinnar.769 Talað hefur verið um 
hugarfarsbreytingu „á allri afstöðu og umræðu um 
áfengismál á þessum árum“.770

Árið 1977 beittu nokkrir menn sem farið höfðu 
í meðferð á Freeport-sjúkrahúsinu sér fyrir stofnun 
Samtaka áhugafólks um áfengisvandann. Frumkvöð-
ull að þessu var Hilmar Helgason verslunarmaður, 
en stofnfundur samtakanna var haldinn í Háskóla-
bíói. Frá upphafi voru forystumenn úr stjórnmálum, 
verkalýðshreyfingu og viðskiptalífi í stjórn samtak-
anna.771 Meginmarkmið samtakanna var frá upphafi 
að stofna afvötnunarstöð fyrir drykkjumenn.772 Var 
slík stöð stofnuð í Reykjadal í Mosfellssveit sama ár 
en vorið 1979 stofnuðu samtökin sjúkrastöð á Sil-
ungapolli í grennd við Rauðhóla. Voru breytingar á 
húsnæði þar fjármagnaðar að hálfu leyti með fram-
lagi úr Gæzluvistarsjóði. Frá 1978 gengust samtökin 
einnig fyrir eftirmeðferð að Sogni í Ölfusi en frá 1980 
einnig að Staðarfelli í Dölum.773

Sjúkrastöð SÁÁ í Grafarvogi, sem hlaut nafnið 
Vogur, var tekin í notkun í árslok 1983. Var hún 

Morgunblaðið  
7. október 1964.
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byggð fyrir söfnunarfé og frjáls framlög, en ríkið 
greiddi fyrir vistun sjúklinga. Mikil vakning var í 
áfengismálum á þessum tíma. Árið 1986 var fjöldi 
innlagna á meðferðarstofnunum SÁÁ kominn upp í 
rúm 2800.774

Uppbygging meðferðarstofnana fyrir áfengissjúka 
og aðra misnotendur vímuefna hélst í hendur við 
aukið aðgengi að áfengi og fjölgun vínveitingastaða. 
Því er erfitt að meta árangurinn af starfi meðferðar-
stofnananna nákvæmlega í þjóðfélagslegu sam-
hengi.775 Því verður hins vegar ekki mótmælt að 
margir lögðu áfengisneyslu á hilluna eftir meðferð á 
þessum stofnunum og fyrir þá einstaklinga var árang-
urinn auðvitað umtalsverður.

Áfengismál voru jafnan ágreiningsmál og skoð-
anir á þeim margslungnar, eins og Tómas Helgason 
yfirlæknir rakti í grein frá 1988:

Flestir eiga erfitt með að taka afstöðu til áfengis 
á hlutlægan og ópersónulegan hátt. Mikill meiri 
hluti fólks neytir áfengis og vill fá að gera það að 
eigin geðþótta. Þessum meirihluta er hins vegar 
ljóst, að áfengisneysla getur valdið miklum 
skaða og orðið sjúkleg í sumum tilvikum. En 
þá er það venjulega neysla einhverra annarra, 
sem þá þarf að hemja. Finnst sumum jafnvel að 
þessir „aðrir“, sem ekki kunna með áfengi að 
fara, komi óorði á það, og valdi því, að vondir 
ofstækismenn vilji banna það eða hefta frjálsa 
notkun þess með öllum tiltækum ráðum.776

Með uppbyggingu meðferðarstofnana má segja að 
heildarlausnir á áfengisvandamálinu hafi vikið fyrir 
einstaklingslausnum. Í stað þess að samfélagið tæki 
ábyrgð á því að hefta útbreiðslu áfengis var það nú 
verkefni hvers og eins að taka á eigin vanda vegna 
ofdrykkju. Uppbygging meðferðarstofnana tók mið 
af þörfum þessa sívaxandi hóps.

Sjúkrastöðin Vogur, 1987.
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Yfirlit
Tekjur ríkissjóðs af rekstri Áfengisverzlunarinnar 
voru alla tíð verulegar. Á hinn bóginn bar þjóðarbúið 
einnig mikinn kostnað vegna misnotkunar áfengis. 
Jafnan voru uppi raddir um að þetta ætti að einhverju 
leyti að vega hvert á móti öðru; að áfengisgróðanum 
ætti að verja í baráttuna við drykkjusýki. Ekki þótti 
þó öllum þetta siðlegur boðskapur.

Svo fór að yfirvöld stóðust ekki mátið. Með stofn-
un Gæzluvistarsjóðs 1949 fékk Áfengisverzlun ríkis-
ins nýtt hlutverk; að fjármagna áfengismeðferðir og 
ýmis úrræði fyrir drykkjumenn. Frá þeim tíma, og 
raunar fyrr, er saga hennar nátengd sögu drykkju-
varna á Íslandi.

Viðhorf til áfengisvarna breyttust með tímanum, á 
Íslandi sem og annars staðar. Fram á 6. áratuginn má 
segja að megináherslan hafi verið á eflingu bindindis-
starfs, takmörkun áfengisneyslu og forvarnir af því 
tagi. Áfengisvarnanefndir voru skipaðar um allt land 

og höfðu það að markmiði að styðja við bindindis-
starfsemi, auka fræðslu og upplýsingu um bindindis- 
og áfengismál og aðstoða yfirvöld og löggæslumenn 
við að halda uppi hlýðni við áfengislögin. Var nefnd-
unum meðal annars ætlað að hafa víðtækt eftirlit með 
sveitungum sínum í samstarfi við áfengisverslanir, en 
fátt bendir til að útsölustjórar verslananna hafi kært 
sig um það verkefni.

Með stofnun AA-samtakanna og eflingu drykkju-
mannahæla má hins vegar segja að baráttan við 
eftirköst áfengisneyslu hafi fengið aukið vægi og 
sjónarhornið hafi beinst í auknum mæli að drykkju-
sjúklingunum sjálfum. Straumhvörf urðu með stofn-
un SÁÁ á 8. áratugnum og má segja að síðan hafi 
meðferðin verið í öndvegi. Að einhverju leyti var 
þessi áherslubreyting á kostnað forvarna; a.m.k. er 
ljóst að áfengisneysla hefur farið stöðugt vaxandi á 
Íslandi frá miðjum 6. áratugnum og í raun allt frá 
1920, ef litið er fram hjá örlítilli minnkun á árunum 
1951–1955.777
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13. áfengisútsölurnar

Þegar Áfengisverzlun ríkisins var stofnuð var henni 
gert skylt að reka útibú í öllum sjö kaupstöðum lands-
ins, til að uppfylla viðskiptasamninga við Spánverja. 
Sú túlkun á samningunum við Spánverja var umdeild 
og má raunar segja að hið opinbera hafi ekki fylgt 
henni eftir nema með hálfum huga. Þannig var sveit-
arfélögum sem síðar fengu kaupstaðarréttindi ekki 
gert skylt að leyfa opnun áfengisútsölu.

Áfengisverzlun ríkisins sinnti framleiðslu og 
dreifingu á vímugjafa sem hafði ýmis þjóðfélagsleg og 
heilsufarsleg vandamál í för með sér. Af þeim sökum 
var starfsemin umdeild og stöðug umræða í gangi 
um hvort rétt væri að hafa útsölustaði á jafn mörgum 
stöðum og tiltekið var í áfengislögum. Barátta fyrir 
„héraðsbönnum“ og lokun útsölustaða hófst á fjórða 
áratugnum og náði hámarki á sjötta áratugnum þegar 
útsölustöðum var lokað alls staðar nema í þremur 
kaupstöðum, að undangengnum atkvæðagreiðslum. 
Lokunin þótti þó ekki gefa góða raun og innan 
skamms voru flestar útsölurnar opnaðar á ný.

Útsölum Áfengisverzlunarinnar fjölgaði hægt 
fram á 9. áratuginn. Alsiða var að kosið væri um 
opnun áfengisútsölu á hverjum stað fyrir sig og var 
engan veginn víst að slíkt fengist samþykkt. Nokkur 
þáttaskil urðu 1983–1984 þegar á skömmum tíma 
voru opnaðar útsölur á Akranesi, Sauðárkróki og 
Selfossi. Nýir tímar voru í nánd.

áfengisútsölur á stríðsárunum
Áfengisútsölurnar voru ýmsum þyrnir í augum og 
voru fá tækifæri látin ónotuð til að knýja á um lokun 
þeirra. Það sjónarmið virðist enda hafa átt miklu fylgi 
að fagna meðal almennings. Veturinn 1939–1940 

undirrituðu 22.598 alþingiskjósendur áskorun um 
lokun allra áfengisútsölustaða í landinu á meðan 
styrjöldin í Evrópu stæði yfir. Kjósendur í næstu 
þingkosningum þar á undan, árið 1937, voru 67.195 
þannig að hér var um þriðjungur atkvæðisbærra 
manna á ferð.778 Annað tilefni gafst eftir að Ísland 
var hernumið í maí 1940. Þá hvatti Stórstúka Íslands 
til þess að áfengisútsölum væri lokað á meðan erlent 
herlið væri í landinu. Ríkisstjórnin var ekki tilbúin til 
þess, en stríðið hafði áhrif á starfsemi Áfengisverzlun-
arinnar og í júníbyrjun 1940 þurfti hún að loka vegna 
vöruskorts.

Áfengisútsölurnar voru lokaðar í þrjár vikur, en 
opnaðar aftur í lok júní. Að mati bannmanna voru 
dýrðardagar á því méli. Var fullyrt að „[á] meðan 
áfengisútsalan var lokuð einkendi fullkomin hátt-
prýði og siðsemi alt framferði almennings.“779 Lög-
reglustjórar í kaupstöðum þar sem áfengisútsölum 
var lokað fögnuðu áhrifum lokunarinnar á bæjar-
brag.780 Bannmenn fengu þá vind í seglin að nýju. 
Sölubannið var afnumið árið eftir á þann hátt að farið 
var að selja vín samkvæmt undanþágum í samræmi 
við sérstakar reglur og skyldu útsölumenn á hverjum 
stað úrskurða um hvenær skyldi veita undanþágu 
og hvenær ekki. Útibússtjórunum var þarna fengið í 
hendur vandaverk.

Stórstúka Íslands gerði nú lokun sölustaða að sínu 
aðalbaráttumáli. Töldu templarar að með því mætti 
koma á „héraðsbönnum“ víða um land. Höfðu þeir 
ástæðu til að ætla að málið hefði nokkurn stuðning 
víða um land. Það voru fyrst og fremst úrslit þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar í Reykjavík sem urðu til þess að 
horfið var frá áfengisbanni á 4. áratugnum en víðast 
hvar annars staðar höfðu bannmenn verið í meiri-
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Bréf Guðbrands Magnússonar forstjóra ÁVR til Guðmundar Péturssonar, 
útsölumanns á Ísafirði, dags. 14. júlí 1942 og merkt „einkamál“.

„Hr. útsölumaður Guðmundur Pétursson
Í s a f i r ð i .

Svo sem yður er kunnugt, eru áfengismálin 
jafnan mikið vandamál. Ofan á alla aðra reynslu 
í því efni höfum við nú fengið lokunar og und-
anþágureynzlu síðustu 12 mánuða.

Svo sem gaf að skilja bar lokunin góðan 
árangur fyrst í stað, en þegar til kom seig á 
ógæfuhlið. Þori eg að fullyrða, að á vissum 
tímum síðari hluta árs meðan ekki var látin út 
nokkur flaska frá Áfengisverzluninni, nema lít-
ilsháttar til erlendra sendisveita, var ástandið hér 
eitt hið skelfilegasta sem nokkurntíma hefir átt 
sér stað, einkum í Reykjavík.

Síðan um áramót hafa verið framkvæmdar 
undanþágur til áfengiskaupa, til skamms tíma, 
eingöngu á léttum vínum. Stjórnarráðið lét einn 
af sínum helstu starfsmönnum úrskurða um 
undanþáguumsóknirnar. Fyrir nokkru síðan 
baðst umræddur starfsmaður undan þessu hlut-
skifti. Síðan hefir hlutaðeigandi ráðherra í sam-
ráði við mig o.fl. unnið að því, að semja reglur 
um það, undir hvaða kringumstæðum heimila 
ætti áfengiskaup, og verða yður nú sendar þær, 
ásamt nokkrum skýringum í sérstöku bréfi.

Sú varð niðurstaðan, að eðlilegast og örugg-
ast þótti að fela útsölumönnum Áfengisverzl-
unarinnar, hverjum í sínu umdæmi, að annast 
um undanþáguveitingarnar eftir hinum settu 
reglum, þeir hafa mestan persónulegan kunnug-
leik sem máli skiptir, og mesta reynzlu.

Mestu varðar að láta ekki blekkjast. Áleitnin 
er mikil. Leikur grunur á að keypt hafi verið 
leyfisbréf til þess eins að geta fengið undanþágu 
til kaupa á víni í brúðkaup, brúðurin engin. Þá 
er næst að láta hóflega úti í hverju tilfelli, um 

það verður tilefni að ráða mestu. Hversdagslegur 
borgari þarf ekki mikið áfengi í fertugsafmæli, 
ungur maður enn minna í 25 ára afmæli o. s. frv. 
Eðlilegt er að fara allt niður í 1–2 flöskur með 
minstu tilefnin, en hámark í veizlum er sem svar-
ar hálfflösku af sterku áfengi á mann, og þó rétt 
að draga úr þessu þar sem vitað er að ýmsir gesta 
eru konur, eða karlar sem ekki neyta áfengis.

Til stendur að selja bændum 2 flöskur í töðu-
gjöld og farmönnum á fiskiskipum sem svarar 
hálfflösku á mann í vetrarvertíðarlok, þótt þetta 
sé ekki í reglunum, og má veita þessa heimild sé 
eftir leitað.

Rétt er að láta ekki áfengi úti löngu fyrirfram, 
þó verður að taka tillit til þeirra sem fjarri búa og 
við örðugar samgöngur eiga að etja.

Allt áfengi sem úti er látið skal skrifa á nótu 
og greina tilefni.

Treysti eg því að þið útsölumennirnir reynist 
þeim vanda vaxnir, sem hér er á herðar ykkar 
lagður.

Í Reykjavík verður ekki hjá því komist að 
halda spjaldskrá yfir undanþáguveitingarnar, og 
munum við senda ykkur slík spjöld, ef þið telduð 
þeirra þurfa.

Fyrst um sinn erum við ekki vel byrgðir af 
neinu nema brennivíni, rétt að láta sem minnst 
úti af öðrum tegundum sérstaklega whisky. Þó 
verður að hjálpa um þetta þegar þið teljið annað 
óhjákvæmilegt.

Sé eitthvað af hólfakössum hjá ykkur, þá 
sendið þá sem fyrst. Það greiðir fyrir því, að við 
getum birgt útsölurnar upp af því sem til er.

Með bezta trausti og vinsemdarkveðju
Guðbrandur Magnússon.“
ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/44 nr. 3.
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hluta. Á hinn bóginn töldu templarar skömmtun 
áfengis óviðunandi aðgerð af hálfu stjórnvalda og 
vildu einungis lokun.781

Hinn 25. september 1940 tóku dagblöðin í Reykja-
vík sig saman um að helga eina síðu bindindismálum, 
að frumkvæði Péturs Sigurðssonar erindreka. Var 
hópur manna fenginn til að skrifa um þau í blöðin. 
Meðal þeirra var Halldór Laxness, sem ritaði í Þjóð-
viljann og beindi spjótum sínum að rónum Reykja-
víkur. Sagði hann m.a.:

Áður en her þessi settist hér upp á okkur, mátti 
svo segja, að íslenzkir fylliraftar hefðu einir 
manna í þjóðfélaginu sérréttindi til að brjóta 
lögreglusamþykkt Reykjavíkur eftir geðþótta: 
betla, vaða upp á menn með skömmum og ill-
yrðum, öskra og fljúgast á á götunni o. s. frv. 
Með hinni nýju fyrirskipun lögreglunnar hefur 
þessari ömurlegu sérréttindastétt verið kippt 
frá völdum um skeið.782

Halldór tók ekki beinlínis undir kröfu templara 
um héraðsbönn, en það gerðu margir þeirra sem tjáðu 
sig af þessu tilefni. Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur 
taldi t.d. að ríkisstjórnin þyrfti „að hugleiða það í 
fullri alvöru, hvort ekki sje kominn tími til að setja 
fullar skorður gegn áfengissölu bæði til innlendra 
manna og útlendra“ með því að loka Áfengisverzlun 
ríkisins.783 Prestastefna íslensku þjóðkirkjunnar sam-

Áfengisverslunin 
Lindargötu (1965–1970).

Þorgeir Baldursson 
starfsmaður ÁTVR að 
afgreiða viðskiptavini 
árið 1976.
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þykkti einnig áskorun um að Áfengisverzlunin yrði 
framvegis lokuð.784

Þessi barátta leiddi að lokum til þess að á Alþingi 
1942–1943 var samþykkt breyting á áfengislögum 
sem átti að gera almenningi á hverjum stað kleift að 
krefjast lokunar útsölunnar á staðnum. Ekki varð þó 
úr framkvæmdum í samræmi við þá samþykkt fyrst 
í stað.

Útsölurnar í reykjavík
Lengi vel var aðalútsala Áfengisverzlunar ríkisins í 
Reykjavík til húsa í Nýborg við Skúlagötu 6, en síðar 
bættust aðrar útsölur við. Nýborgarhúsið var byggt 
sem korngeymsla árið 1917, eins og áður hefur verið 
vikið að. 785

Þótti aðbúnaður í húsinu löngum heldur nöturleg-
ur, bæði innra og ytra. Til hagræðis fyrir viðskiptavini 
Nýborgar var tappatogari hlekkjaður við vesturgafl 
hússins.786 Vestan við húsið, austan Fiskifélagshúss-

ins við Skúlagötu, var óbyggð lóð á 5. áratugnum þar 
sem oft var mannmargt og drukkið með háreysti. 
Var staðurinn nefndur Grand Hótel og hent gaman 

Skrifstofur ÁTVR og Lyfja-
verslunarinnar voru í 

Borgar túni 7 frá 1965 til 
ársins 1990. Þar var einnig  

lager og framleiðsla nef-
tóbaks til húsa ásamt 

framleiðslu ilmvatna og 
kökudropa. Árið 1954 var 

rými leigt í húsi Rúgbrauðs-
gerðarinnar, Borgartúni 6,  

fyrir lyfjaframleiðslu Lyfja-
verslunar ríkisins en húsið 
var keypt árið 1976. Í hús-

inu var framleiðsludeild 
Lyfjaverslunarinnar og 

einnig aðallager lyfja sem 
dreifð voru til sjúkrahúsa 

og  apóteka.

Nýborg

Í Nýborg við Skúlagötu 6 fór fram áfengis-
framleiðsla og þar var lengi aðalútsala Áfengis-
verzlunarinnar í Reykjavík.

Nýborg heitir eitt húsið langt
Hjerna niður við sæinn.
Áfengi bruggað er þar strangt,
– hvað ekki´ er rangt –
út er það flutt um bæinn.
– Um bæinn. –

Sigurður Z Ívarsson Vjer brosum. 
Kvæði (1929), bls. 25.
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að. Þegar farið var að byggja á þessari lóð fluttu hinir 
heimilislausu sig um set yfir í skúra sem voru norðan 
við Skúlagötu, andspænis Sænska frystihúsinu, eða 
yfir á Arnarhól sem var helsta athvarf hinna heimilis-
lausu á sumrin:

Þeir liggja þarna oft margir undir bárujárns-
girðingunni að norðan og sofa þótt komið sé 
fram á dag, þreyttir menn eftir kalda nótt, og 
hneyksla góða borgara. Á veturna sofa þeir 
í miðstöðvarklefum, þar sem láðst hefur að 

krækja aftur kjallaraglugga, eða í forstofum, þar 
sem gleymzt hefur að loka útidyrunum. Aðrir 
hreiðra um sig í ónýtum bröggum og kofum, 
þar sem regn fer hindrunarlítið gegnum þakið. 
Dæmi er til um mann, sem lengi hafðist við í 
hitaveitustokk. Enn fremur er þeim ósjaldan 
búin gisting í kjallara lögreglustöðvarinnar. 
Þar fá þeir trébekk að liggja á, vaðmálsteppi 
að breiða ofan á sig, vatnskrús að drekka úr og 
fötu að gera í þarfir sínar. Annað er þarna ekki 
húsgagna.787

Þjófnaðarmál í Nýborg

Í tengslum við þjófnaðarmál í Nýborg vetur-
inn 1944–1945 lagði Ólafur H. Sveinsson 
fram skýrslu í lögreglurétti Reykjavíkur; þar er 
afgreiðslufyrirkomulaginu lýst svo:

„Vínið er tekið inn í vínbúðina úr vöru-
skemmu Nýborgar á kvöldin eftir að afgreiðsla 
til viðskiptamanna er lokið. Vínið er þá talið inn 
í búðina af tveimur mönnum, öðrum frá vöru-
skemmunni (oftast Jóhannesi Björnssyni), hinum 
frá vínbúðinni (oftast Kolbeini Högnasyni) og 
jafnharðan borið af öðrum mönnum beina leið 
í búðina, þar sem því er staflað í hillurnar eða 
inn í vínbúðargeymsluna, þar sem því er staflað 
upp í kössum. Allt vínið er borið inn í tólf-flösku 
kössum, flestum með tólf hólfum. Hurðin milli 
búðargeymslunnar og vöruskemmunnar er öll 
járnvarin og læst með smekklás. Auk þess er hún 
krækt búðargeymslumegin með tveimur sterkum 
krókum en hinumegin er henni lokað með slag-
brandi. Enginn annar gangur innanhúss er milli 
vínbúðarinnar og vöruskemmunnar. Vínið er 
afgreitt úr vöruskemmunni eftir nótum, sem rit-
aðar eru á aðalskrifstofu áfengisverslunarinnar, 
en fyrir kemur, að þegar víntegundir vantar í 
búðina, meðan á afgreiðslu stendur, að vín er 

fengið úr vöruskemmunni í búðina móti kvittun, 
sem ég gef nærri alltaf sjálfur og undirrita með 
dagsetningu og nafni. Þessum kvittunum er svo 
skilað aftur á kvöldin og vín það, sem fengið hefir 
verið móti þeim, dregið frá því, sem afhenda 
ber samkvæmt nótunni frá aðalskrifstofunni. 
Afgreiðsla vínsins til viðskiptamanna fer þannig 
fram, að þrír afgreiðslumenn, Sigurður Bjark-
lind, Kolbeinn Högnason og ég skrifum á sérstök 
umsóknarblöð vín það, er um semur við kaup-
anda. Hann undirritar svo blaðið með nafni sínu 
og heimilisfangi og fær það stúlkum þeim, sem 
rita þríritaðar nótur yfir vínkaupin. Eitt eintakið 
er eftir í nótubókinni en tvö eintök fá þær gjald-
keranum, sem tekur við greiðslunni og stimplar 
bæði eintökin með greiðslustimpli vínverslunar-
innar og fær síðan kaupanda frumritið, en afritið 
leggur gjaldkerinn hjá sér, þangað til afgreiðslu-
maður í vínbúðinni tekur það. Eftir afritinu tekur 
hann vínið og afhendir það kaupanda móti því að 
sýna frumritið. Að afgreiðslunni lokinni stimplar 
hann bæði nótueintökin með afgreiðslustimpli 
og fær kaupandanum frumritið aftur, en afritinu 
heldur vínbúðin eftir.“

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/2 nr. 2, bls. 4-5.
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Í bókmenntum eftirstríðsáranna er vísað til 
Nýborgar sem „skúrsins við flæðarmálið“.788 Róstu-
samt var í kringum Nýborg á stríðsárunum og voru 
gerðar tíðar tilraunir til innbrota.789

Stríðið gerði það að verkum að aðföng til þessa 
rekstrar urðu torveldari. Áfengisútsölunni í Reykjavík 
var lokað 7. júlí 1941 og var hún lokuð fram undir 
áramót það ár. Undu bannmenn vel við þá stöðu og 
bentu m.a. á að fangelsunum í Reykjavík hefði fækkað 
um helming 1941 miðað við árið 1940.790

En þá hófust undanþágurnar svonefndu. Í Morg-
unblaðinu 5. mars 1943 kemur fram að áfengisút-
salan í Reykjavík hafði þá átt að heita lokuð í tvö 
ár. Síðan segir: „Opinberlega er áfengisútsalan ekki 
opin, en það er ekkert leyndarmál, að menn geta 
fengið undanþágur, og þarf tilefnið ekki að vera 
mikið.“791 Í Viðskiptaskránni 1942 kemur fram að 
útsala Áfengisverzlunnar sé að Vesturgötu 2 og var 
áfengi afgreitt þar samkvæmt skömmtunarseðlum 
og undanþágum. Áfengisverzlunin var opnuð vorið 

1945 og fóru þá rónar aftur að venja komur sínar á 
Arnarhólstúnið.792

Ný áfengisútsala var stofnuð árið 1945. Nefndist 
hún „Austurríki“ og var til húsa við Hverfisgötu 108 
en fluttist að Snorrabraut 56 árið 1951.793 Þar var hún 
starfrækt til ársins 1990. Árið 1954 var veltan í Nýborg 
og við Snorrabraut svipuð, en þó ögn hærri á Snorra-
braut.794 Var hún síðan lengi vel stærsta útsala ÁVR.

Á fjórða áratugnum var um 70% alls þess áfengis 
sem Íslendingar keyptu selt í Reykjavík, en það hlutfall 
jókst í 80% á stríðsárunum og hélst á því róli næstu ár 
eftir styrjaldarlok.795 Hins vegar voru bæjarbúar ekki 
svona miklu drykkfelldari en aðrir landsmenn því 
fáar áfengisútsölur voru annars staðar á landinu og því 
umfangsmikil póstverslun rekin frá höfuðstaðnum.

Hinn 15. janúar 1953 var samþykkt í bæjarstjórn 
Reykjavíkur að láta fara fram atkvæðagreiðslu um það 
hvort áfengisútsölur skyldu vera opnar áfram. Var til-
lagan samþykkt með 11 atkvæðum gegn einu, en þrír 
sátu hjá.796 Hinn 7. júlí 1953 tók bæjarráð hins vegar 

Starfsmenn í verslun ÁTVR 
að verðmerkja vörur, 1968.
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samhljóða ákvörðun um að atkvæðagreiðsla um bann 
í Reykjavík færi ekki fram að sinni „þar sem ríkis-
stjórnin hefir lýst því yfir, að Áfengisverzlun ríkisins 
muni selja áfenga drykki í Reykjavík, eftir sem áður, þó 
að svokallað héraðsbann verði samþykkt þar“. Byggði 
bæjarráð ákvörðun sína á yfirlýsingu framkvæmda-
nefndar Stórstúku Íslands þess efnis að vegna afstöðu 
ríkisstjórnarinnar væri „lítið sem ekkert unnið við 
það, þó að slíkt bann kæmist á í borginni“.797

Hinn 9. júní 1962 var þriðja áfengisútsalan opnuð 
í Reykjavík, m.a. vegna þess að „álagið á þeim tveim 
búðum, sem fyrir eru, hefur verið geysilegt á anna-
dögum og óvenjulega mikið að gera þar að undan-
förnu“.798 Nýja vínbúðin var við Laugarásveg og var 
hún starfrækt til 1988. Hlaut verslunin á Laugarás-
veginum snemma viðurnefnið „Konuríkið“, enda 
lá það orð á að fínar dömur legðu heldur leið sína 
þangað en í ösina í útsölunum í miðbænum.

Árið 1965 rak Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins 
þannig þrjár útsölur í Reykjavík en 11 veitingahús í 
Reykjavík höfðu vínveitingaleyfi með samtals 21 vín-
stúku.799 Það ár var útsölunni í Nýborg lokað. Iðnaðar-

deildin fluttist í Borgartún 7 en útsalan að Lindargötu 
46.800 Í Morgunblaðinu er sagt frá hinni nýju verslun 
og kemur fram að hún sé „björt og rúmgóð og öll hin 
glæsilegasta. Meðal nýmæla má nefna að tvennar inn-
göngudyr eru í verzlunina.“801

Afgreiðsluhættir í verslunum ÁTVR voru þannig 
að viðskiptavinir komu að búðarborði og báðu um þá 
vöru sem þeir vildu kaupa. Í grein i Neytendablaðinu 
1974 er fyrirkomulag áfengissölu í Reykjavík harðlega 
gagnrýnt:

Afgreiðslustaðirnir eru vel faldar óvist-
legar kompur, algerlega „sterílar“ og viðmót 
afgreiðslufólksins almennt kalt og fráhrind-
andi. Aðsóknin á þessa þrjá útsölustaði er eigi 
að síður geysimikil. Vinnur afgreiðslufólkið í 
einum spreng allan daginn. Viðskiptavinir troð-
ast upp að afgreiðsluborðinu eins og kindur að 
jötu og er algengt að standa þarna í biðröðum 
í um hálftíma áður en afgreiðsla fæst. Sá sem 
duglegastur er að olnboga sig áfram og beita 
hnefaréttinum fær fyrst afgreiðslu en hinir sem 

Áfengisútsalan við 
 Snorrabraut, 1975.
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Örtröð á Snorrabraut 
á gamlársdag 1982.

Verslunin við 
Lindargötu, 1977.
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minna mega sín verða oft að standa tímunum 
saman og bíða eftir afgreiðslu. Þetta er hið 
mesta ófremdarástand. Hægur vandi væri að 
setja upp grindur fyrir framan afgreiðsluborðið 
svo að viðskiptavinirnir yrðu að ganga að baki 
grindanna til að fá afgreiðslu. Myndi þá fljótt 
myndast biðröð þriggja til fjögurra manna og 
bætast aftan við hana.802

Enda þótt lýsingin sé harkaleg er sannleikskjarni í 
henni. Örtröðin í verslunum ÁTVR var oft mikil og 
biðraðamenning skammt á veg komin á Íslandi.

áfengisútsölur í kaupstöðum
Árið 1922 voru útsölur stofnaðar í sjö kaupstöðum 
(Reykjavík, Hafnarfirði, Ísafirði, Siglufirði, Akureyri, 
Seyðisfirði og Vestmannaeyjum) í kjölfar viðskipta-
samninga við Spánverja. Eins og áður er sagt, var 
það skilningur stjórnvalda næstu áratugi að ekki væri 
hægt að loka útsölum nema rjúfa samningana.

Á stríðsárunum fækkaði útsölum ÁVR þó um 
eina. Árið 1941 var áfengisútsalan í Hafnarfirði lögð 
niður vegna skömmtunar. Hún var ekki opnuð aftur 
að stríði loknu og var þar með skapað fordæmi fyrir 
því að loka mætti áfengisútsölum í kaupstöðum án 
eftirmála.

Í kjölfar þess að lög um héraðsbönn voru sam-
þykkt á Alþingi jókst þrýstingur á að fleiri útsölum 
yrði lokað. Hinn 4. maí 1944 var samþykkt í bæjar-
stjórn Ísafjarðar tillaga um lokun áfengisútsölunnar. 
Fleiri bæjarstjórnir fylgdu í kjölfarið. Árin 1945 og 
1946 kom krafa frá bæjarstjórnum á Akureyri og 
Siglufirði um að áfengisútsölum á þessum stöðum 
yrði lokað tímabundið til 1. október „eða þar til síld-
veiði er að fullu lokið og aðkomufólk farið frá Siglu-
firði“. Á Ísafirði var þess krafist að áfengisútsölunni 
yrði lokað frá 15. september til 15. nóvember og í 
Vestmannaeyjum „á komandi vetrarvertíð“.803 Ekki 
var orðið við þessum óskum heimamanna.

Þrýstingur þessi var viðvarandi og stjórnvöld voru 
sökuð um að brjóta lög um héraðsbönn með því að 
láta undir höfuð leggjast að halda atkvæðagreiðslur 
um slík bönn þar sem þess væri krafist. Með drögum 
að nýjum áfengislögum, sem voru fyrst lögð fyrir 
alþingi 1951–1952, viðurkenndu stjórnvöldd hins 
vegar að slíkar atkvæðagreiðslur mættu fara fram án 
þess að teljast brot á viðskiptasamningum.

Af sex útsölustöðum ÁVR var Reykjavík mikil-
vægust og þar seldist um 80% af öllu áfengi árið 1952. 
Á Akureyri seldist um helmingur af því sem þá var 
eftir, en því næst komu Vestmannaeyjar, Siglufjörður, 
Ísafjörður og Seyðisfjörður.804

Vestmannaeyjar riðu á vaðið með héraðsbann. 
Árið 1951 hafði verið samþykkt með sjö atkvæðum 

Nýborg lokað, Morgun-
blaðið 24.7.1965.
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Fyrsti útsölustaður 
ÁVR á Akureyri.



gegn einu í bæjarstjórn Vestmannaeyja að láta fara 
fram atkvæðagreiðslu um lokun áfengisútsölunnar. 
Ljóst var að stjórnvöld myndu ekki standa gegn mál-
inu í þetta sinn og fór fyrsta atkvæðagreiðslan um 
héraðsbann fram í Vestmannaeyjum 22. febrúar 1953. 
Var samþykkt með 650 atkvæðum gegn 439 að loka 
útsölunni, en kjörsókn var rétt um 50%,

Ísafjörður fylgdi nú í kjölfarið. Á Ísafirði var hald-
inn umræðufundur um bindindismál 14. apríl 1953 
en enginn mætti til að mæla gegn lokun áfengisbúð-
arinnar. Í blaði sem bannmenn gáfu út var dregin sú 
ályktun „að ekki væru áberandi margir einstaklingar 
í bænum á móti því að loka útsölu áfengisverzlunar-
innar hér.“805 Einnig var minnt á baráttu verkalýðs-
félagsins Baldurs gegn áfengisútsölunni á 4. áratugn-
um og verkamenn hvattir „til þess að ljúka því verki, 
sem þeir urðu að neyðast til að hætta við 1931.“806 
Sunnudaginn 19. apríl fór svo fram atkvæðagreiðsla 
um það hvort loka skyldi áfengisútsölunni á Ísafirði. 
Féllu atkvæði þannig: Já sögðu 562, nei sögðu 357, 
auðir voru 16 og ógildir 3.807

Þá um haustið komust héraðsbönn loks til fram-
kvæmda. Útsölunni í Vestmannaeyjum var lokað 
10. september 1953. Á Ísafirði var útsölunni lokað 
rúmum mánuði síðar, 19. október.

Nokkrum mánuðum síðar kom röðin að Akureyri. 
Samþykkti bæjarstjórn Akureyrar að láta fara fram 
atkvæðagreiðslu um héraðsbann með 7 atkvæðum 
gegn 2, en 2 sátu hjá. Samhliða kosningu til Alþingis í 
lok júní 1953 fór fram kosning um það hvort í bænum 
skyldi vera opin áfengisútsala eða henni lokað. Sam-
þykkt var að loka útsölunni og sögðu já 1730 en nei 
1274. Auðir seðlar voru 332 og ógildir 33. Alls kusu 
3369.808 Ekki undu allir Akureyringar glaðir við þessa 
niðurstöðu. Í Akureyrarbréfi Morgunblaðsins 11. apríl 
1954 segir m.a.: „Það er engin furða þótt í erlendum 
landkynningabókum séum við Íslendingar teiknaðir 
sem Eskimóar að dorga upp um ís, meðan meirihluti 
fulltrúa okkar á löggjafarsamkundu þjóðarinnar lítur 
á okkur sem skrælingja á borð við þá.“809

Á Siglufirði fór einnig fram atkvæðagreiðsla um 
lokun, en aðdragandi hennar var um margt sérstæður. 

Bæjarstjórn Siglufjarðar bárust tilmæli áfengisvarna-
nefndar um að láta fara fram atkvæðagreiðslu um 
héraðsbann og var samþykkt að halda slíka atkvæða-
greiðslu „eftir að slík atkvæðagreiðsla hefði farið fram 
á Akureyri og eftir að úrslit þeirrar atkvæðagreiðslu 
væru kunn!“810 Siglfirðingar ætluðu greinilega að bíða 
átekta og haga seglum eftir því hvernig blásið hefði á 
Akureyri.

Yfirleitt gáfu templarar út blöð í tengslum við 
þessar atkvæðagreiðslur. Á Siglufirði kom einnig út 
nýtt bæjarmálablað, Þytur, sem eingöngu var helgað 
þessu máli, en það hafði þá sérstöðu að tekin var 
afgerandi afstaða gegn lokun. Þar segir m.a.:

Um hvað er þarna verið að greiða atkvæði? Í 
raun og veru ekkert annað en um það, hvort 
Siglfirðingar eigi og megi kaupa sitt áfengi 
innan bæjar eða utan, löglega eða ólöglega. 
Hvort þeir eigi þess kost að fá sæmilegt áfengi 
við föstu ákveðnu lögverði, eða þeir neyðist til 
– þeir sem fá sig til slíks – að kaupa óþverra-
sull, bruggað af fáfróðum gróðafíknum ein-
staklingum með frumstæðustu tækjum og 
aðferðum, úr misjafnlega hollu og geðslegu 
hráefni, og selt við okur verði.811

Önnur rök sem komu fram í sama blaði voru þau 
„að verði áfengisútsalan opin áfram, munu tekjur 
bæjarsjóðs aukast nokkuð og mun ekki af veita, og 
sé ég enga skynsemi mæla með því að láta Reykjavík 
hirða þær prósentur, sem áfengissalan gefur“.812

Áfengisvarnanefnd Siglufjarðar hvatti hins vegar 
til að útsölunni yrði lokað.813 Það kom þó fyrir ekki. 
Sunnudaginn 31. janúar 1954 gengu Siglfirðingar 
að kjörborði í sveitarstjórnarkosningum og voru þá 
jafnframt greidd atkvæði um framkvæmd héraðs-
banns. Var fellt með miklum atkvæðamun að loka 
áfengisútsölunni. Voru 815 á móti lokuninni, en 365 
með. Auðir seðlar og ógildir voru 72, en alls greiddu 
1236 atkvæði. Niðurstaðan var skýr: „Útsölu ÁVR hér 
verður því ekki lokað.“814

Ekki var þessi niðurstaða óumdeild, ekki frekar 
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en gagnstæð niðurstaða á Akureyri. Hinn 11. ágúst 
1959 skrifar Haraldur Böðvarsson í Morgunblaðið: 
„Áfengisútsala ríkisins á Siglufirði er mikill bölvaldur 
og ætti að afmá hana úr bænum, a.m.k. ætti hún að 
vera alveg lokuð í landlegum til að firra vandræðum. 
Þetta ættu allir að vera sammála um og koma í fram-
kvæmd.“815 Á Siglufirði var ástandið raunar þannig 
að í hvert sinn sem síldveiðiskip söfnuðust þar saman 
þá var áfengisútsölunni lokað. Samt sem áður var 
ástandið þannig í landlegum

að naumast heyrist mannsins mál, vegna óláta 
og háreistis ölvaðra manna, sérstaklega þegar 
á daginn líður og mest þó, þegar dimma tekur 
nótt. Á þessi lýsing við, þrátt fyrir það, að 
áfengisútsalan sé lokuð frá upphafi landlegu. 
… Sú spurning hlýtur í þessu sambandi að 
rísa, með hvaða hætti áfengis sé aflað, þegar 
áfengisútsalan er lokuð frá upphafi landlegu.

Niðurstaða bæjarfógeta var hins vegar sú að bein 
óleyfileg áfengissala væri hverfandi lítil á Siglufirði 
heldur væri pantað frá öðrum útsölustöðum.816

Ljóst er að áfengissala fór mjög vaxandi á Siglufirði 
eftir að útsölunni á Akureyri var lokað. Þannig jókst 
áfengissala þar um 121,7% árið 1954, en 24,7% og 
30,2% í Reykjavík og á Seyðisfirði.817

Þegar lög um vínveitingaleyfi voru rýmkuð gátu 
aðeins veitingahús á stöðum þar sem áfengisútsölur 
voru opnar sótt um þau. Ekkert veitingahús á Siglu-
firði eða Seyðisfirði uppfyllti þau skilyrði sem þóttu 
nauðsynleg. Að auki mátti opna vínveitingahús þar 
sem væri mikill straumur erlendra ferðamanna, en 
eini staðurinn sem þar kom til greina var hótelið á 
Keflavíkurflugvelli.818

Andstæðingar héraðsbanns í Vestmannaeyjum 
fengu því framgengt að sunnudaginn 6. nóvember 
1955 fór fram atkvæðagreiðsla í Vestmannaeyjum 
um það hvort áfengisútsalan skyldi opnuð aftur í 
Eyjum. Alls voru 2.353 á kjörskrá, en aðeins rösklega 
helmingur neytti atkvæðisréttar síns, eða 1.235. Af 
þeim voru 676 á móti áfengisútsölu, 540 með henni, 

auðir seðlar 10 og 9 ógildir. Fram kom í blöðum að 
„[t]emplarar höfðu nokkurn viðbúnað í sambandi 
við þessa atkvæðagreiðslu, fengu m.a. liðsmenn frá 
Reykjavík og héldu opinberan fund um málið.“819

Hinn 25. nóvember 1956 kusu Akureyringar um 
það hvort vínbúðin skyldi opnuð á ný. Bentu bindind-
ismenn á Akureyri á það að áfengissala til bæjarbúa 
hefði dregist saman um tvo þriðju eftir lokun útsöl-
unnar og að handtökum vegna ölvunar hefði fækkað 
um fjórðung. Á hinn bóginn var bent á að bærinn 
missti nú af útsvari sem rynni til Siglufjarðar.820 Þau 
rök virðast hafa vegið þungt, því að samþykkt var að 
vínbúðin skyldi opnuð með 1.744 atkvæðum gegn 
1.015. Auðir seðlar og ógildir voru 40.821 Var þá lokið 
þeirri tíð er áfengisútsölur voru einungis opnar á 
þremur stöðum á landinu.

Atkvæðagreiðsla um hvort útibú ÁVR skyldi 
opnað á ný var haldin á Ísafirði 28. apríl 1957. Á kjör-
skrá voru 1.517 en 838 greiddu atkvæði. Greiddu 606 
atkvæði með opnun áfengisútsölunnar en 214 á móti; 
auðir og ógildir seðlar voru 18. Umdæmisstúka gaf 
út fjölritað blað, Sókn, um áfengismálin en allt kom 
fyrir ekki.822

Árið 1965 voru áfengisútsölur í fjórum kaupstöð-
um utan Reykjavíkur, á Akureyri, Siglufirði, Seyðis-
firði og Ísafirði. Á Akureyri höfðu tvö veitingahús 
vínveitingaleyfi og voru bæði búin vínstúkum.823

Áfengisútsalan í Vestmannaeyjum var opnuð 
aftur 1966, eftir margra ára lokun. Þar, eins og á 
Siglufirði, bar mikið á vínneyslu í landlegum þrátt 
fyrir að útsalan væri lokuð. Í Morgunblaðinu 1965 er 
það sagt

lærdómsríkt að koma á Pósthúsið t.d. á laugar-
dögum. Það fer lítið fyrir þeim sem ætlar að 
verða sér úti um nokkur frímerki, en gust-
mikill og háleitur er sá er út arkar með brúnan 
pakka undir hendinni – og ekki er maður fyrr 
inn kominn en einhver bráðókunnur heiðurs-
maður, kannske dálítið brauðfættur, ávarpar 
mann með þessum orðum: „Áttu kröfu?“824



Í skýrslu bæjarfógeta frá 1965 kemur fram að 
„[v]ínneysla er hér allmikil og er stór þáttur í öllu 
skemmtanalífi“ og jafnframt að „[h]andtökur vegna 
ölvunar eru hér tíðar og mestar á vetrarvertíðum“.825

Árið 1971 hóf áhugafólk um lokun útsölunnar í 
Eyjum söfnun undirskrifta meðal kjósenda um að 
fara fram á að greidd yrðu atkvæði um það hvort 
loka skyldi áfengisútsölunni, sem hafði þá verið opin 
í fimm ár. Alls rituðu yfir 1.200 kjósendur nöfn sín 
á undirskriftalistana af tæplega 3.000 á kjörskrá í 
Eyjum en til þess að knýja fram atkvæðagreiðslu 
þurfti undirskrift þriðjungs kjósenda eða meirihluta 
bæjarstjórnar. Samkvæmt áskorun áhugafólks um 
lokun áfengisútsölunnar krafðist Áfengisvarnanefnd 
Vestmannaeyja þess að atkvæðagreiðsla um lokun 
áfengisverzlunarinnar færi fram alþingiskosninga-
daginn 13. júní 1971.826 Fór svo að nokkur meiri-
hluti reyndist andvígur lokun, eða 1144, en 885 vildu 
loka. Alls kusu 2094 eða 72,1% atkvæðisbærra Vest-
mannaeyinga.827

nýjar áfengisútsölur
Þegar átökin um héraðsbönn stóðu sem hæst bar 
minna á kröfum um nýjar áfengisútsölur. Árið 1958 
var þó kosið um opnun áfengisútsölu í Keflavík.

Hinn 27. nóvember 1958 var haldinn

almennur borgarafundur í Bíóhöllinni um 
væntanlega atkvæðagreiðslu varðandi áfengis-
útsölu hér í bæ. … Áfengisráðunautur ríkisins 
séra Kristinn Stefánsson var frummælandi á 
fundinum. Ræddi hann einkum um það þrennt, 
er hann taldi þá er væru fylgjandi áfengisút-
sölu nota málflutningi sínum til stuðnings, en 
það væru héraðsbönn, leynivínsala, og tekjur 
bæjarfélagsins af útsölu. … Hvöttu ræðumenn 
bæjarbúa mjög til að greiða atkvæða gegn 
opnun áfengisútsölu hér í bænum við kosning-
arnar næstkomandi sunnudag. … En er líða 
tók á, færðist nokkurt líf í fundinn. Tóku þá 
nokkrir fundarmenn að deila hart á starfsemi 

stúkumanna yfirleitt … og má því segja að 
umræður hafi farið út fyrir þann ramma sem 
þessum fundi var upphaflega ætlaður.828

Að lokum var fellt að opna áfengisútsölu og 
greiddu 619 atkvæði gegn því en 487 voru fylgjandi 
opnun útsölu. Kjörsókn var um 52%.829

Árið 1958 var lagt fram frumvarp til laga sem 
heimilaði ríkisstjórninni að selja áfengi og tóbak „til 
erlendra farþega, er fara um Keflavíkurflugvöll“, en í 
meðferð þingsins var þessu breytt þannig að áfengið 
mætti selja „til farþega og flugvélaáhafna í framhalds-
flugi“.830 Rökin fyrir þessari verslun voru viðskiptalegs 
eðlis, einkum þau að „Keflavíkurflugvöllur mundi 
eiga þess að vænta í framtíðinni, að aðrir flugvellir, 
sem kæmu til greina sem millilendingarflugvellir á 
ferðunum yfir Atlantshafið, gætu orðið honum all-
skeinuhættir í samkeppninni um það að ná til sín 
lendingum“.831

Í framhaldinu var sett upp tollfrí útsala frá 
Áfengisverzlun ríkisins á flugvallarhótelinu í Kefla-
vík. „Viðskiptin geta eingöngu farið þannig fram, að 
varningurinn verður fluttur út í viðkomandi flugvél 
af starfsmönnum búðarinnar undir eftirliti tollgæzlu-
manna. Einhvern tíma síðar mun ætlunin að setja 
upp bar, þar sem rakarastofan var áður. Er þá líklegt 
að flugfarþegar fái sérstakan miða, eins konar vega-
bréf, sem heimilar þeim aðgang að barnum. Verður 
þá tollgæzlan líkast til að hafa 24 klst. varðgæzlu á 
sólarhring við dyrnar á barnum.“832

Árið 1966 var aftur kosið um hvort opna ætti 
útsölu í Keflavík og var það samþykkt með yfir-
gnæfandi meirihluta. Útsalan í Keflavík var opnuð að 
Hafnargötu 88 hinn 24. febrúar 1967. Á þessum tíma 
var nokkuð um það að safnað væri undirskriftum 
til að láta fara fram atkvæðagreiðslu um opnun vín-
búðar. Slík undirskriftasöfnun var í gangi á Akranesi 
1966 og í Hafnarfirði 1967.833

Samhliða sveitarstjórnarkosningum 1974 var 
kosið um hvort áfengisútsölur skyldu verða í tveimur 
kaupstöðum. Höfnuðu Seyðfirðingar með yfirgnæf-
andi meirihluta atkvæða að loka útsölu staðarins, en 
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hins vegar samþykkti stór meirihluti Sauðkrækinga 
að ekki skyldi opnuð áfengisútsala á staðnum.834

Tilraunir til að opna nýjar áfengisútsölur gengu 
brösuglega þar sem andstaða var jafnan mikil í 
kosningum meðal íbúa. Aftur var kosið um opnun 
áfengisútsölu á Sauðárkróki 1979 en þá var því hafnað 
með 414 atkvæðum gegn 410, eða 4 atkvæða mun.835 
Á Selfossi var kosið um opnun áfengisútsölu sam-
hliða alþingiskosningum 1979, en því hafnað með 
979 atkvæðum gegn 671. Kosið var um áfengisútsölu 
á Seltjarnarnesi samhliða forsetakosningum 1980. 
Var tillögu um það hafnað með 897 atkvæðum gegn 
499.836

Á þessum tíma var nýbúið að kynna rannsóknir 
Tómasar Helgasonar þar sem fram kom að fylgni var 
á milli drykkjusýki og greiðara aðgengi að áfengi.837 
Læknar töldu viðleitni til að fjölga útsölustöðum 
varhugaverða. Jóhannes Bergsveinsson yfirlæknir á 
Kleppi hvatti eindregið til þess að spornað yrði við 
fjölgun útsölustaða og stefnt að fækkun.838 Viðvaranir 
af þessu tagi hafa eflaust haft áhrif á almenningsálitið 
og eflt andstöðu við fleiri áfengisútsölur.

Samhliða sveitastjórnarkosningum 22. maí 1982 

fór fram kosning um hvort opna skyldi áfengisútsölu 
í Garðabæ og á Akranesi. Á Akranesi var það sam-
þykkt með 1.430 atkvæðum gegn 1.240. Í Garðabæ 
var þessu öfugt farið. Þar voru 1.328 andvígir opnun 
áfengissölu en 1.078 fylgjandi.839

Hinn 19. febrúar 1983 var kosið um opnun 
áfengisútsölu á Sauðárkróki í þriðja sinn á áratug. Í 
þetta sinn höfðu stuðningsmenn útsölunnar betur. 
603 sögðu já en 403 nei. Var kjörsókn 72% og „mun 
meiri en almennt var búist við … því kosningabarátta 
var í lágmarki og málið virtist ekki mikið rætt manna 
á meðal“.840

Kosið var um áfengisútsölu á Húsavík og Selfossi 
samhliða alþingiskosningum 1983. Á Selfossi var 
það samþykkt með 966 atkvæðum gegn 895, en fellt 
á Húsavík. Þar sögðu 458 já en 721 voru andvígir.841 
Þá á vormánuðum gekkst Bæjarblaðið á Eskifirði fyrir 
„skoðanakönnun“ um opnun áfengisútsölu á staðn-
um og voru 92 fylgjandi en 225 andvígir.842 Ekki var 
niðurstöðum kosninga alls staðar tekið vel. Á Selfossi 
var kosningin kærð með vísun í galla á kjörskrá og 
fleiri framkvæmdaatriði.843

Árið 1983 voru því opnaðar útsölur á Akranesi 

Flugstöðin  
í Keflavík, 1967.

Guðný Ársælsdóttir 
(f. 1949), útsölustjóri á 
Akranesi frá 1983.
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og á Sauðárkróki og árið 1984 á Selfossi. Umsvif 
Áfengisverzlunarinnar voru að aukast, en opnun 
áfengisútsölu var hvarvetna hitamál og algengara en 
hitt að tillögu um opnun væri hafnað í almennum 
kosningum.

Óhætt er að fullyrða að stefnan í áfengismálum hafi 
mótast af beinu lýðræði umfram flest önnur átakamál 
á Íslandi. Það voru ekki einungis áfengisútsölur sem 
kosið var um, t.d. fór fram almenn atkvæðagreiðsla 
meðal bæjarbúa í Hafnarfirði 28. september 1969 
um vínveitingaleyfi handa veitingahúsinu Skiphól. 
Var kjörsókn nálægt 70% og samþykkt að veita leyfið 
með 2.037 atkvæðum gegn 1.519. Áfengisvarnanefnd 

Hafnarfjarðar beitti sér af krafti gegn veitingu leyfis-
ins, en varð undir í kosningunni.844

Útsölurnar voru sem fyrr helsti dreifingaraðili 
áfengis á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá ÁTVR 
fór árin 1981 og 1982 87,2% áfengissölunnar um 
útsölustaði einkasölunnar, 12,5% um vínveitinga-
húsin, 0,3% til veitinga stjórnvalda og erlendra 
sendiráða. Hlutföll höfðu lítið breyst frá árinu 1973. 
Til frádráttar reiknuðum sölutölum ÁTVR á hvern 
Íslending koma áfengiskaup og neysla erlendra gesta 
á Íslandi, en áfengiskaup og neysla Íslendinga á ferð-
um erlendis vega trúlega þar á móti.

Skopteikning úr Morgun-
blaðinu 12. ágúst 1964.
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Yfirlit
Óhætt er að fullyrða að stefnan í áfengismálum hafi 
mótast af beinu lýðræði umfram flest önnur átaka-
mál á Íslandi. Bindindishreyfingin náði að takmarka 
umsvif Áfengisverzlunar ríkisins í krafti laga um hér-
aðsbönn og náði það átak hámarki á 6. áratugnum 
þegar einungis var hægt að kaupa áfengi í þremur 
kaupstöðum á landinu.

Á 8. áratugnum var hins vegar vaxandi stuðningur 
við það að fjölga ætti útsölum á landinu. Atkvæða-
greiðslur um málið urðu hins vegar iðulega tvísýnar 
og víða hlutu tillögur um nýja útsölu ekki brautar-
gengi. Nokkur þáttaskil urðu í upphafi 9. áratugar-
ins þegar samþykkt var að opna útsölur á Akranesi, 
Sauðárkróki og Selfossi, en það gekk ekki baráttulaust 
fyrir sig. Á Sauðárkróki hafði tvisvar áður verið fellt 
að opna vínbúð og einu sinni á Selfossi.

210



14.  áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
verður til

Á sjöunda áratugnum urðu nokkrar breytingar á 
starfsemi ÁVR. Fyrst ber að telja sameiningu Áfengis-
verzlunar ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkisins í eitt 
fyrirtæki, ÁTVR, árið 1961. Var markmið sameining-
arinnar að spara í yfirbyggingu, skrifstofukostnaði, 
bókhaldi og almennum rekstri.

Önnur veigamikil breyting á starfsemi fyrir-
tækisins var þegar Lyfjaverzlun Íslands var aðskilin 
frá öðrum rekstri Áfengis- og tóbaksverslunar ríksins 
árið 1969. Var það fyrirboði að endanlegum aðskiln-
aði þessara fyrirtækja árið 1986.

Tímamót urðu í rekstri ÁTVR árið 1970 þegar 
framleiðsla og vörugeymslur fyrirtækisins fluttust frá 
Skúlagötu yfir í Dragháls sem síðar varð Stuðlaháls. 
Hið nýja húsnæði var bæði stærra og hentaði betur 
starfsemi fyrirtækisins þannig að afköst jukust við 
flutningana.

Allar reyndust þessar kerfisbreytingar lífseigar 
þannig að við upphaf 21. aldar var ÁTVR starfandi og 
staðsett í Stuðlahálsi, en lyfjaverslun var ekki lengur 
hluti af starfsemi fyrirtækisins.

gömul hugmynd verður að 
veruleika
Árið 1943 kom fyrst fram sú hugmynd að sameina 
ætti Áfengisverzlun ríkisins og Tóbakseinkasölu rík-
isins. Björn Ólafsson fjármálaráðherra hélt því fram 
„að sameining þeirra muni spara ríkissjóði mikið fé. 
Áfengisverzlunin mun bráðlega þurfa á nýju húsnæði 
að halda, og þegar hafizt yrði handa um byggingu 
þess, væri æskilegt, að þessi sameining hefði átt sér 

stað“.845 Frumvarp þessa efnis dagaði uppi á Alþingi, 
en annað og öllu ítarlegra var lagt fram veturinn 
1950–1951. Því frumvarpi var vísað til fjárhagsnefnd-
ar og kom ekki frekar á dagskrá þingsins.846

Árið 1960 kom svo þriðja frumvarp sama efnis 
fram að undangenginni rannsókn á því hvort það 
mundi leiða til sparnaðar að sameina fyrirtækin. 
Leiddi hún í ljós að sparnaður yrði varðandi yfir-
stjórn, skrifstofuhald, bókhald og annað slíkt. Einnig 
mætti vænta minni húsnæðiskostnaðar og minni 
kostnaðar vegna framleiðslu, birgðahalds, útsend-
ingar, flutnings og annars þess háttar. Var þetta 
frumvarp samþykkt samhljóða á Alþingi.847 Hinn 2. 
mars 1961 voru gefin út lög um sameiningu rekstrar 
Áfengisverzlunar ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkis-
ins, sem skyldu framvegis heita Áfengis- og tóbaks-
verzlun ríkisins.848

Sameiningin kallaði á ýmiss konar samþættingu 
starfsemi þessara tveggja fyrirtækja, en hún bar þess 
merki að Áfengisverzlun ríkisins var mun stærra og 
umsvifameira fyrirtæki en Tóbakseinkasalan. Sam-
eiginlegar skrifstofur fyrirtækisins voru í Borgartúni, 
þar sem Tóbakseinkasalan hafði áður verið. Segja má 
að sameiningin hafi endanlega verið um garð gengin 
þegar vörugeymslur og framleiðsludeild fluttust í nýtt 
húsnæði árið 1970.

Yfirstjórn
Ein stærsta breytingin á rekstri hins nýja fyrirtækis 
var sameiginleg yfirstjórn. Eins og áður voru yfir-
menn ÁTVR pólitískt ráðnir og raunar sátu tveir 
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æðstu yfirmenn fyrirtækisins á Alþingi hluta starfs-
ferils síns hjá því.

Jón Kjartansson, forstjóri Áfengisverzlunar ríkis-
ins, tók við forstöðu ÁTVR við sameiningu ÁVR og 
Tóbakseinkasölunnar. Jón var fæddur á Siglufirði 5. 
júní 1917. Hann vann við síldarsöltun og útgerð á 
Siglufirði, en var ráðinn bæjarstjóri 1949. Hann var 
framsóknarmaður, eins og Guðbrandur Magnússon. 
Árið 1961 var Framsóknarflokkurinn raunar í stjórn-
arandstöðu og alþýðuflokksmaðurinn Sigurður Jón-
asson forstjóri Tóbakseinkasölunnar sótti um starfið 
á móti Jóni. Fjármálaráðherra ákvað hins vegar að 
skipa Jón.

Pólitískum ferli Jóns var ekki lokið þótt hann 
yrði forstjóri ÁVR. Hann sat t.d. á Alþingi sem 

varaþingmaður frá 1959 og sem þingmaður Norður-
lands vestra 1969–1971. Jón var forstjóri Áfengis- og 
tóbaksverslunar ríkisins til dauðadags 21. nóvember 
1985.

Næstráðandi Jóns alla tíð frá sameiningu var 
Ragnar Jónsson skrifstofustjóri. Hann var fæddur í 
Bóluhjáleigu í Holtum 24. ágúst 1915 og hafði unnið 
við verslunarstörf á Hellu og verið framkvæmda-
stjóri Verslunarfélags Vestur-Skaftfellinga. Ragnar var 
virkur í Sjálfstæðisflokknum og var varaþingmaður 
flokksins um skeið og alþingismaður í nokkra mán-
uði vorið 1967. Hann var bróðir Ingólfs Jónssonar á 
Hellu, sem var alþingismaður og ráðherra um ára-
bil. Ragnar var skrifstofustjóri ÁTVR 1961–1985 en 
settur forstjóri eftir að Jón lést og til loka mars 1986.

Stillandi fyrir blóð og niðurgang

Snemma árs 1971 birti Vísir frásögn úr Ferðabók 
Bjarna Pálssonar og Eggerts Ólafssonar, þar sem 
félagarnir lýstu misheppnaðri tilraun sinni árið 
1753 til að brugga úr krækiberjum. Þótti þeim 
það súrt í broti, enda krækiberjalíkjörar flestra 
meina bót og „orkaði vel á niðurgang og blóð. 
Gantaðist blaðamaður Vísis með að bruggmeist-
arar ÁTVR ættu að feta í fótspor höfunda Ferða-
bókarinnar, þótt óvíst væri að viðskiptavinirnir 
kynnu að meta slíka veigar.

Ekki er líklegt að greinarstúfnum sé fyrir að 
þakka, en þetta sama ár hóf ÁTVR framleiðslu 
á krækiberjalíkjör. Framleiðslan fór í hillur 
skömmu fyrir jólin 1971, án þess að vera auglýst 
sérstaklega. Magnið var á bilinu 2000 og 3000 
hálfflöskur og hvarf það eins og dögg fyrir sólu 
á tveimur dögum. Bruggað var úr 800 kílóum af 
krækiberjum frá Þórði Þorsteinssyni á Sæbóli.

Í ljósi hinna góðu undirtekta ákvað stofnunin 
að snarauka framleiðsluna fyrir jólin 1972. Til-
kynnt var í lok ágústmánaðar að ÁTVR myndi 

kaupa krækiber af almenningi á öllum útsölu-
stöðum sínum úti á landi, en í Reykjavík yrði 
tekið við berjum í verksmiðjunni að Draghálsi 
2. Greiddar yrðu sextíu krónur fyrir kílóið af vel 
hreinsuðum og góðum berjum, en þó tekið fram 
að lágmarksinnlögn væri 30 kíló.

Erfitt reyndist að fylgja eftir góðum við-
tökum krækiberjalíkjörsins, þar sem erfitt var að 
afla hráefnis. Í slökum berjaárum buðust ÁTVR 
engin ber og var sú raunin drjúgan hluta áttunda 
áratugarins. Breyting varð á sumarið 1980 þegar 
berjaspretta var góð og krækiber með mesta 
móti. Tókst Áfengisversluninni að tryggja sér 
þrjú tonn af berjum til að gleðja víngæðinga. Ein-
hverra hluta vegna höfðu vinsældir drykkjarins 
dvínað á þessum tíma, í það minnsta sat ÁTVR 
uppi með talsverðan lager af líkjörnum góða og 
seldust þær síðustu ekki fyrr en á árinu 1991.

Vísir 12. febrúar 1971, bls. 6, Tíminn 22. 
ágúst 1972, bls. 20; Morgunblaðið 16. september 

1980, bls. 2; Tíminn 5. september 1991, bls. 16.

Jón Kjartansson (1917–1985), 
forstjóri ÁVR 1957–1961 og 
ÁTVR 1961–1985.

Ragnar Jónsson (1915–1992), 
settur  forstjóri ÁTVR  
1985–1986.
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Stjórn þeirra Jóns og Ragnars á fyrirtækinu ein-
kenndist af stöðugleika og varkárni. Fyrirtækið hélt 
sama svip fram á miðjan 9. áratuginn og umsvif þess 
jukust ekki ýkja mikið. Á hinn bóginn stóð ekki mik-
ill styrr um ÁTVR miðað við umsvif fyrirtækisins í 
samfélaginu þar sem það stóð undir drjúgum hluta af 
tekjum ríkissjóðs um árabil. Þrátt fyrir að stjórnendur 
ÁTVR væru pólitískir áhrifamenn stóðu ekki miklar 
pólitískar deilur um fyrirtækið eða starfsemi þess. Að 
hluta til skipti kannski máli að þeir Jón og Ragnar 
voru fulltrúar tveggja stærstu flokka landsins sem 
voru á þeim tíma sinn á hvorum væng stjórnmálanna 
og áttu sjaldan samstarf í ríkisstjórn (á þessum tíma 
einungis 1974–1978 og frá 1983). Að því leyti ein-
kenndist hin pólitíska yfirstjórn ÁTVR af sátt fremur 
en sundrungu.

Lyfjaverslun ríkisins
Lyfjaverslunin hafði nokkra sérstöðu meðal deilda 
ÁTVR og var þannig með skrifstofu á sama stað og 
yfirstjórn ÁTVR í Borgartúni 6 eftir að tengslin við 
iðnaðardeild Áfengisverzlunarinnar voru rofin. Frá 
og með 1. september 1957 hafði Lyfjaverslun ríkisins 
þó sérstakan forstjóra og var sá fyrsti ráðinn Kristinn 
Stefánsson, sem verið hafði lyfsölustjóri frá 1939. Við 
lát hans, árið 1967, var Erling Edwald ráðinn forstjóri 
Lyfjaverslunar ríkisins.

Með lögum nr. 63 frá 1969 um verslun ríkisins 
með áfengi, tóbak og lyf var framleiðsla á lyfjum og 
verslun með lyf aðskilin frá öðrum rekstri Áfeng-
is- og tóbaksverslunar ríksins og stofnuð sérstök 
Lyfjaverslun ríkisins. Skyldu ÁTVR og Lyfjaverslun 
ríkisins hafa sameiginlegt skrifstofuhald, en aðskilinn 
fjárhag.849 Svo varð þó ekki fyrr en árið 1986. Þá var 
rekstur lyfjadeildar endanlega aðskilinn frá ÁTVR og 
Lyfjaverslun ríksins varð til sem sjálfstæð stofnun, 
sem síðar var gerð að hlutafélagi og eignarhlutur 
ríksins seldur.

Húsnæðismál
Snemma kom upp sá vandi að húsnæðið sem Áfengis-
verzlun ríkisins hafði til umráða, Nýborg við Skúla-
götu, reyndist ekki rúma starfsemi fyrirtækisins. Til 
að bregðast við því tók Áfengisverzlunin á leigu rými 
í húsi Rúgbrauðsgerðarinnar við Borgartún og einnig 
stóra geymslu í Mosfellssveit. Árið 1942 var stofn-
aður byggingarsjóður ÁVR og árið 1948 var skipuð 
fjögurra manna byggingarnefnd og Gunnlaugur Hall-
dórsson ráðinn arkítekt fyrirtækisins.850

Kristinn Stefánsson (1903–
1967), lyfsölustjóri 1939–
1957, forstjóri Lyfjaversl-
unar ríkisins 1957-1967.

Erling Edwald (1921–2011), 
forstjóri Lyfjaverslunar 
ríkisins 1967–1986.

Ef Nýborg brynni

Sigurður Jónsson, fyrrverandi slökkviliðsmað-
ur, ritar lesendabréf í Morgunblaðið 7. sept-
ember 1963 undir fyrirsögninni „Ef Nýborg 
brynni“ þar sem hann segir m.a.:

„Í Reykjavík eru mörg hættuleg hús, en 
hættulegast af þeim öllum er vafalaust Nýborg, 
hús Áfengisverzlunar ríkisins á Skúlagötu 6. 
Nýborg er eins og kunnugt er, stórt, gamalt, 
grautfúið og bráðónýtt timburhús, en þar eru 
aðalstöðvar Áfengisverzlunar ríkisins. Nýborg 
er alltaf full af áfengi í kössum og flöskum, ámum 
og tunnum. Þar er brennivínið blandað, spír-
itus geymdur o. s. frv. … Ef kviknaði í Nýborg 
yrði það vafalaust stærsta og hættulegasta bál, 
sem nokkru sinni hefur kviknað á Íslandi. … 
En svo vill til að Nýborg er umkringd af dýr-
mætum byggingum. Þar er næst Útvarpið og 
Fiskideild Atv.deildar Háskólans, Birgðastöð 
Landsímans og svo Olíustöð B.P. og Timbur-
verzl. Völundur í næsta nágrenni. … Eg skora 
á alla, sem þessi mál heyra undir, að bíða ekki 
eftir því, að Nýborg brenni og slys og vandræði 
hljótist af, heldur færa þessa starfsemi í hús úr 
steini og stáli og á sæmilega afvikinn stað.“

Morgunblaðið 7. september 1963, bls. 6.
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Árið 1952 gerði Áfengisverzlun ríkisins sinn fyrsta 
samning við Reykjavíkurborg um leigu á lóð „við Suð-
urlandsbraut“ þar sem ætlunin var hafa verksmiðju 
fyrirtækisins í framtíðinni.851 Þessi úthlutun var hins 
vegar afturkölluð 1962 og landinu afsalað aftur til 
borgarinnar en þar var Rafmagnsveita Reykjavíkur 
síðar til húsa.852 Samtímis þessu biðu húsnæðismál 
ÁTVR úrlausnar og var sá vandi brýnn að margra 
áliti.

Hinn 3. júlí 1969 keypti Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins húseign Ofnasmiðjunnar h.f. við Dragháls 2 
í Reykjavík.853 Þessi samningur féll úr gildi 18. maí 
1976 en þá fékk stofnunin stærri lóð við Stuðlaháls 
2, en fyrri samningur hafði einungis gilt um vestur-
hluta lóðarinnar.854 Þetta hús skyldi hýsa verksmiðjur 
Áfengis- og tóbaksverslunarinnar.

Föstudaginn 7. ágúst 1970 var nýtt húsnæði ÁTVR 
við Dragháls 2 (síðar Stuðlaháls) formlega vígt og var 
þá flutningum frá Skúlagötu endanlega lokið. Hið nýja 
hús var um 3.000 fermetrar að flatarmáli á tveimur 
hæðum. Afköst voru meiri í hinum nýju húsakynnum 
vegna betri aðstöðu og aukinnar sjálfvirkni. Um 20 
starfsmenn störfuðu þar í stað 40 í Nýborg, en samt 
sem áður var hægt að tappa á um 8.000 flöskur á dag 
miðað við 2.700–3.000 áður.855

Með flutningum á Dragháls var húsnæðisvandi 
ÁTVR leystur hvað varðaði framleiðslu og vöru-
geymslu og hefur fyrirtækið ennþá aðsetur í Hálsa-
hverfinu. Nýborg við Skúlagötu var rifin árið 1971 í 
kjölfar þess að verksmiðja og vörugeymsla Áfengis-
verzlunarinnar fluttust að Draghálsi.856 Lauk þar 
athyglisverðum kafla í sögu ÁTVR.

Hluti af starfs-
fólki ÁTVR 1964.
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Starfsfólk á aðalskrifstofu 
ÁTVR 1964, Jón Kjartans-
son annar frá hægri í fremri 
röð.

Starfsmannahald
Samkvæmt Ríkishandbók Íslands voru starfsmenn 
Áfengisverzlunar ríkisins og Lyfjaverzlunar ríkisins 119 
talsins árið 1961. Þar af voru sex í yfirstjórn fyrirtækis-
ins, sex útsölustjórar, fjórir lyfjafræðingar, sex fulltrúar, 
átta bókarar, þrír ritarar, sölumaður, símastúlka, sendi-
sveinn og tveir verkstjórar. 81 var talinn sem „annað 
starfsfólk“. Starfsmenn Tóbakseinkasölunnar voru 22; 
forstjóri, skrifstofustjóri, féhirðir, yfirbókari, þrír bók-
arar, tveir sölumenn og 13 aðrir starfsmenn.857

Hinn 1. febrúar 1975 voru 173 starfsmenn í vinnu 
hjá Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Lyfja-
verzlun ríkisins. Þar af störfuðu 37 á skrifstofunni, 

19 í  útsölunum í Reykjavík, 32 í öðrum útsölum, 
20 á vín    lag ern  um á Stuðlahálsi, 35 í lyfjadeildinni í 
Borgartúni 6, 12 í iðnaðardeildinni í Borgartúni 7, 12 
á tóbakslager og við tóbaksgerð og 6 í hótel- og póst-
kröfudeild.858

Konur komust fljótlega í ábyrgðarstörf innan 
ÁTVR. Þannig var Gerda Stefánsson útsölustjóri 
á Akureyri 1957–1970 og frá 1969 var Svava Bern-
höft deildarstjóri með umsjón yfir innkaupum fyrir-
tækisins. Þá voru konur í meirihluta á skrifstofu fyrir-
tækisins en allmikið vantaði upp á að þær nytu sömu 
réttinda og starfskjara og karlarnir.859

Miklar kröfur voru gerðar til starfsmanna ÁTVR, 
ekki síst afgreiðslumanna sem þurftu formlega séð 
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Afgreiðslumenn við löggæslustörf?
Fréttatilkynning frá Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins 24. nóvember 1972

„Vegna skrifa, sem birzt hafa í dagblöðum und-
anfarið um bann Áfengis- og tóbaksverzlunar 
ríkisins við því að selja veitingaþjónum áfengi í 
vínbúðum, viljum vér upplýsa eftirfarandi:

Það er algjör misskilningur að afgreiðslu-
mönnum Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins 
hafi verið bannað að afgreiða veitingaþjóna með 
áfengi fremur en annað lögráða fólk.

Aftur á móti er að gefnu tilefni stranglega 
bannað að selja vínveitingahúsum áfengi í vín-
búðum. Er veitingahúsum skylt að kaupa allt 
áfengi í sérstakri deild (Hótel- og póstkröfudeild). 
Þar er allt áfengi, sem veitingahúsin kaupa, merkt 
sérstaklega samkvæmt lögum. Veitingahúsin 
fá söluskattinn dreginn frá verði þess áfengis, 
sem þannig er keypt. Eru þessi kaup vitanlega 
öll bókfærð og geta skattayfirvöld þannig fylgst 
með viðskiptum veitingahúsanna við Áfengis- og 
tóbaksverzlun ríkisins þegar þau óska.

Þegar keypt er í vínbúðum greiðir viðkom-
andi áfengið án þess að nokkuð sé skráð þar 

um. Það hlýtur því að vekja grunsemdir ef sami 
maður, sem er starfsmaður vínveitingahúss 
kemur hvað eftir annað og kaupir sterka drykki 
svo skiptir tugum flaskna. Í þeim tilfellum hefur 
afgreiðslumönnum og útsölustjórum verið gert 
að hafa samband við aðalskrifstofuna og jafnvel 
neita um afgreiðslu nema fullnægjandi skýring-
ar séu gefnar á kaupunum. Það skal skýrt tekið 
fram, að þetta á ekki einungis við hvað varðar 
afgreiðslu til veitingaþjóna. Hið sama gildir og 
um alla aðra, sem ef til vill koma reglulega með 
skömmu millibili og kaupa áfengi í stórum stíl. 
Slík kaup geta naumast talizt eðlileg og gætu 
bent til þess, að viðkomandi legði stund á ólög-
lega áfengissölu. Í slíkum tilfellum ber starfs-
mönnum vínbúðanna að vera á verði, enda væri 
óeðlilegt ef þeir ekki færu að þekkja menn, sem 
reglulega kæmu til þess að verzla fyrir stórar 
fjárhæðir.

Af því, sem hér hefur verið sagt, skilst mönn-
um vonandi, að veitingaþjónar njóta sama réttar 

Viðskiptavinir að kaupa 
áfengi fyrir verslunar-

mannahelgina 1972.
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varðandi áfengiskaup sem aðrir þegnar þjóð-
félagsins og þurfa þeir því ekki að óttast að þeir 
fái ekki afgreiðslu í vínbúðunum undir öllum 
eðlilegum kringumstæðum.“

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/4 nr. 1.

„Reykjavík, 30. október 1972.
Við undirritaðir afgreiðslumenn í vínbúðum 

í Reykjavík leyfum okkur að snúa okkur til yðar, 
hæstvirtur ráðherra, varðandi starfsaðstöðu 
okkar. Tilefni bréfs þessa er, að einum afgreiðslu-
manni hefur nú nýlega verið veitt lausn úr starfi 
um stundarsakir. Sannar það, að í starfsgrein 
okkar ríkir sérstakt öryggisleysi, til viðbótar við 
þau ófullnægjandi starfsskilyrði, sem fyrir voru. 
[…]

Megineinkennið á starfi okkar afgreiðslu-
manna er að annast móttöku á vörubirgðum og 
skjóta og örugga afgreiðslu á varningi, sem færir 
ríkissjóði drjúgar tekjur. Takmarkanir á sölu til 
viðskiptamanna eru illa samrýmanlegar þessum 
störfum okkar, þótt vitanlega sé vart unnt að 
ætla öðrum að framfylgja ákvæðum áfengislaga 
um aldursmörk viðskiptamanna.

Við höfum hins vegar fengið síaukin fyrir-
mæli um bann á afgreiðslu til ákveðinna aðila, 
sem grunaðir eru um brot á áfengislögum, 
skattalögum o.fl. Ríkið hefur í þjónustu sinni 
fjölmenna starfshópa, sem hlotið hafa þjálfun 
og laun miðað við þau löggæzlustörf, sem þeim 
eru ætluð, svo að lítt skiljanlegar eru þær auknu 
kröfur, sem gerðar hafa verið til okkar fámenna 
hóps í þessum efnum.

Viljum við leyfa okkur að koma á framfæri 
upplýsingum um þau eftirlits- og löggæzlustörf, 
sem nú er af okkur krafist, ásamt hugmyndum 
okkar um breytingar.

Afgreiðslubanni til unglinga hljóta afgreiðslu-
menn að þurfa að sinna, eins og fyrr segir, en full 

þörf er á því að bæta aðstöðuna til eftirlits þessa 
og auðvelda framkvæmdina.

Auglýsingar um bannið þurfa að vera greini-
legar, bæði vegna unglinganna og þeirra fullorðnu, 
sem iðulega kaupa fyrir þá, jafnframt því sem auka 
þarf lögreglueftirlit með þessu. Einnig væri ástæða 
til að herða eftirlit og taka upp ströng viðurlög við 
fölsun nafnskírteina, sem talsverð brögð eru að.

Útsölustjórum mun hafa verið tilkynnt 
skriflega árið 1967, að bann lægi við afgreiðslu 
áfengis til vínveitingahúsa, og tilkynntu þeir 
okkur þetta munnlega.

Álits afgreiðslumanna var ekki leitað á fyrir-
mælum þessum eða möguleikum á framkvæmd. 
Engir listar bárust yfir þá, sem bannið skyldi ná 
til eða leiðbeiningar um framkvæmdina.

Við viljum hér með koma á framfæri þeirri 
skoðun okkar, að slíkt bann sé óframkvæman-
legt að óbreyttum aðstæðum, auk þess, sem 
ástæðulaust virðist að ætla afgreiðslumönnum 
þetta löggæzlustarf, þar sem starfandi eru sér-
stakir eftirlitsmenn með vínveitingahúsum.

Næsta bann, sem okkur var einnig tilkynnt 
munnlega, var um sölu áfengis til þjóna. Um það 
gildir hið sama og um næsta lið á undan, að því 
viðbættu, að vandi afgreiðslumanna vex, þegar 
stórum fjölgar í þeim óþekkjanlega hóp, sem 
ekki má afgreiða.

Loks má geta þess, að okkur hafa borizt óskir 
um að afgreiða ekki áfengi til leynivínsala og 
þeirra, sem hafa gerzt brotlegir við áfengislög-
gjöfina.

Afgreiðslumenn hafa mótmælt því, að slík 
krafa sé til þeirra gerð, enda er þeim gersamlega 
ókunnugt um, hverjir ættu að falla undir þetta 
afgreiðslubann. Þessi óframkvæmanlegu tilmæli 
hafa ekki verið afturkölluð, en látið við það sitja, 
að þau væru ekki framkvæmd.“

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/4 nr. 1.
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ekki einungis að gæta þess að viðskiptamenn væru 
yfir lögaldri heldur einnig að þeir hefðu ekki gerst 
brotlegir við áfengislögin. Þetta ákvæði mun þó hafa 
verið dauður bókstafur.

Sala, sölufyrirkomulag og 
ráðstöfun rekstrartekna
Á 8. áratugnum vildi yfirstjórn ÁTVR ekki kannast 
við að fyrirtækið hefði neina stefnu í áfengis- og tób-
aksmálum; það framvæmdi einungis skipanir stjórn-
valda.860 Að einu leyti þurfti fyrirtækið þó að móta sér 
stefnu, en það var hvað varðaði vöruúrval.

Árið 1970, þegar starfsemi ÁTVR fluttist að öllu 
leyti úr gömlu Nýborg í nýju höfuðstöðvarnar, voru 
um 350 erlendar víntegundir fluttar til landsins, en 
þar að auki spíritus frá Danmörku og Póllandi sem 
úr var unnið íslenskt brennivín og ákavíti.861 Engar 
skriflegar reglur voru til um hvernig standa bæri 
að vöruvali.862 Um þær mundir var vín keypt frá 27 
löndum og hafði þá nýjum tegundum á markaði ekki 
fjölgað neitt að ráði, enda „lögð áherzla á að flytja inn 
fyrsta flokks víntegundir frá heimsþekktum fyrir-
tækjum“.863

Brennivínið var ódýr og vinsæl afurð og fóru vin-
sældir þess síst minnkandi um þessar mundir. Árið 
1976 voru seldir um 470.000 lítrar af íslensku brenni-
víni og mun það vera mesta sala á ári í sögu fram-
leiðslunnar.864 Vegna mikillar sölu hafði brennivínið 
mikil áhrif á vísitölu og var því leitast við að hafa það 
sem ódýrast, sem jók svo söluna enn frekar.

Árið 1983 var íslenskt brennivín söluhæsta teg-
undin sem seld var í verslunum ÁTVR en á eftir 
komu Smirnoff Vodka, Bitter Campari og Liebfrau-
milch Anheuser hvítvín.865 Ef tekið er mið af mynt-
breytingu og þróun lánskjaravísitölu fór verð á flest-
um tegundum áfengis lækkandi um þessar mundir. 
Algengar tegundir af hvítvíni (Liebfraumilch Anheu-
ser) og rauðvíni (St. Émilion) lækkuðu einna mest, 
um 40–50% frá 1971. Því næst komu sérrí (Dry Sack) 
og íslenskt brennivín. Vodka (Stolichnaja) og viskí 
(White Horse, Haig´s Dimple, Chivas Regal) höfðu 
lækkað minna, en þó eitthvað á grundvelli núvirðis 
1991.866

Innflutningur á áfengi og tóbaki var jafnan í 
höndum ÁTVR en erlend fyrirtæki höfðu iðulega 
innlenda umboðsmenn sem gættu hagsmuna þeirra. 
Var jafnan umtalsverður þrýstingur á fyrirtækið af 
hálfu umboðsmanna um kaup á tilteknum tegund-
um.867

Gróði innlendra umboðsmanna af sölu áfengis 
og tóbaks var umdeildur en á árinu 1976 námu þær 
um 200 milljónum króna. Á Alþingi 1977–1978 lagði 
Magnús Kjartansson, þingmaður Alþýðubandalags-
ins, fram svohljóðandi þingsályktunartillögu:

Afgreiðslukassi í ÁTVR, 
1978. Á sjóðsvélinni 

stendur:

„Til athugunar.  
Frá og með 6. janúar 1976 

treystir undir ritaður sér ekki 
til að taka við ávísunum sem 

greiðslu fyrir vínföng.  
Útsölustjóri.“
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Alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að 
mæla svo fyrir við Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins, að engum áfengis og tóbaksheildsöl-
um verði heimilað að hafa íslenska erindreka 
í þjónustu sinni. Geri einhverjir áfengis- og 
tóbakssalar það að skilyrði fyrir viðskiptum við 
ÁTVR að fá að hafa slíka erindreka hérlendis, 
verði viðskiptum við þá aðila hafnað.

Taldi Magnús þessi viðskipti varhugaverð og voru 
rökin m.a. þau að „[s]ú leynd, sem talin er eiga að 
hvíla á tekjum umboðsmanna erlendra fyrirtækja, 
brýtur í bága við almenna hefð í þjóðfélaginu“. Tillaga 
hans var þó ekki afgreidd á þinginu.868 Stefna ÁTVR 

var sú að þessi verslun væri fyrirtækinu óviðkomandi, 
eins og kemur fram í fréttatilkynningu þess frá lokum 
8. áratugarins:

Það að erlend fyrirtæki hafi hér umboðsmenn 
hefur aukist mjög í seinni tíð, og mörg fyrir-
tæki sem Á.T.V.R. skipti við áður beint hafa 
nú umboðsmenn. Á.T.V.R. sér ekki ástæðu 
til að hafa á móti þessu, en leggur aðeins á 
það áherzlu, að verð megi ekki undir neinum 
kringumstæðum hækka í þessu sambandi. 
Það að erlend fyrirtæki hafa umboðsmenn í 
samskiptum við einkasölur er ekkert sérstakt 
fyrirbæri fyrir Ísland, einkasölurnar á hinum 

Verð á brennivíni, 
1943–1986.

Flaska af Tindavodka frá 
ÁTVR, 1971.
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Norðurlöndunum hafa sama hátt á, má í því 
sambandi geta þess að Norska og Sænska 
einkasalan hafa báðar umboðsmann hér á landi 
vegna viðskipta sinna við Á.T.V.R. Við Finnsku 
einkasöluna hefur Á.T.V.R. engin viðskipti.869

Samkvæmt lista frá 1983 var langöflugasta 
umboðssalan Rolf Johansen & Co. og var það einkum 
tóbak sem fór í gegnum þá umboðssölu. Af öðrum 
umboðssölum mætti nefna Glóbus h.f., Íslensk-
ameríska verzlunarfélagið, G. Helgason & Melsted 
h.f., Karl K. Karlsson og Júlíus P. Guðjónsson. Samtals 
náðu þessir umboðssalar þó ekki sama söluverðmæti 
og Rolf Johansen, sem hafði umboð fyrir stærsta sölu-
aðila tóbaks á Íslandi, R.J. Reynolds Tobacco Co.870 
Allar eldspýtur sem seldar voru á Íslandi fóru í gegn-
um ÁTVR, en ekki urðu miklar deilur um þá verslun.

Lengi vel var allur rekstrarhagnaður af ríkiseinka-
sölum talinn með sköttum en ekki arðgreiðslum. 
Þetta gerði það að verkum að um hver áramót taldist 
ÁTVR stórskuldug við ríkissjóð. Þessu var ekki breytt 
fyrr en með lögum um ríkisbókhald nr. 84/1985 og 
var þá farið að áætla tekjur af ríkiseinkasölum í fjár-
lögum og skila þeim sem sköttum í ríkissjóð. Þannig 
varð ÁTVR fjárhagslega sjálfstæðari.871

Rekstrarhagnaður Áfengisverzlunarinnar var alla 
tíð mikilvægur hluti af heildartekjum ríkissjóðs. Hann 

var rúmlega 10% árið 1960, en lækkaði smám saman 
eftir það; var 8,3% um miðjan 7. áratuginn; 6,5% árið 
1970 og 5,6% árið 1980.872 Enda þótt meginreglan 
væri sú að allar rekstrartekjur af ÁTVR rynnu beint til 
ríkisins, voru á því undantekningar. Meðal félaga sem 
fengu reglulega styrki frá Áfengis- og tóbaksverzlun 
ríkisins voru Landgræðslusjóður, Krabbameinsfélag 
Íslands, Slysavarnafélag Íslands, Styrktarfélag lamaðra 
og fatlaðra, og Íþróttasamband Íslands.873 Þessir styrk-
ir voru ein leið hins opinbera til að styrkja þessi félög 
fremur en liður í einhvers konar kynningarstarfsemi 
hjá ÁTVR, enda var það ekki markmið fyrirtækisins 
að auglýsa sig eða starfsemi sína.

Yfirlit
Með sameiningu Áfengisverzlunar ríkisins og Tóbaks-
einkasölu ríkisins varð til stöndugt fyrirtæki, senni-
legra enn stöndugra en þau sem fyrir voru, fyrirtæki 
sem skipti miklu máli fyrir afkomu ríkissjóðs. Þetta 
fjárhagslega mikilvægi stofnunarinnar er kannski ein 
ástæða þess að yfirstjórn þess var pólitísk, en einnig 
má telja að ætlunin hafi verið að pólitísk sátt yrði um 
fyrirtækið. Sala á áfengi og tóbaki var umdeild starf-
semi og mikilvægt þótti að sátt gæti orðið um fram-
kvæmdina.

Yfirleitt sigldi ÁTVR lygnan sjó miðað við önnur 
stórfyrirtæki þótt álitamál væru jafnan einhver. Hart 
var sótt að starfsmönnum fyrirtækisins þegar kom að 
framkvæmd áfengislaga, þótt þeim væri nokkur vandi 
á höndum í því efni. Viðskipti ríkiseinkasölunnar við 
umboðsmenn þekktra áfengis- og tóbakstegunda 
gátu líka orðið ásteytingarsteinn og valdið deilum í 
samfélaginu.

Á hinn bóginn var engin alvarleg atlaga gerð að 
rekstrarformi ÁTVR fram á 9. áratuginn. Stærsta 
formbreytingin var að tengslin við Lyfjaverzlun 
Íslands voru rofin en það gerðist þó ekki endanlega 
fyrr en 1986.

Forstjóri ÁTVR, Jón 
Kjartansson í skrifstofu 

sinni að Borgartúni 7.
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15. Hertar tóbaksvarnir

Fram til um 1970 voru lög um sölu og meðferð tóbaks 
að flestu leyti frjálslegri en áfengislögin. Árin 1969–
1971 varð hins grundvallarbreyting á þessu þegar sett 
voru lög um tóbaksvarnir með hörðum ákvæðum 
um upplýsingagjöf um skaðsemi reykinga. Þar má 
einkum nefna lög um viðvaranir á sígarettupökkum 
en einnig lög um bann við tóbaksauglýsingum og 
þingsályktun um tóbaksvarnir.

Segja má að viðhorfsbreyting hafi orðið á þessum 
tíma því að framvegis urðu tóbaksvarnir sífellt mikil-
vægara forgangsverkefni á meðan breytingar á áfeng-
islögum gengu yfirleitt í gagnstæða átt, að draga úr 
hömlum á meðferð og dreifingu þess. Þessi viðhorfs-
breyting hafði ekki mikil áhrif á neyslumynstur fyrst 
í stað. Þvert á móti var tóbaksneysla í hámarki meðal 
Íslendinga í kringum 1970 og var áfram mikil næstu 
áratugina.

Lög um viðvaranir sett á Alþingi
Í umræðum um lögleiðingu á bjór árið 1966 benti 
einn flutningsmanna, Björn Pálsson þingmaður 
Norðurlands vestra, á þversögnina í því að banna sölu 
bjórs en leyfa sölu á sígarettum:

Það er í raun og veru fyrir neðan allar hellur, 
að ríkið skuli selja vindlinga, sem er viður-
kennt að séu heilsuspillandi. Ég skal ekki full-
yrða, hvort krabbamein myndast vegna þess, 
en ég veit, að sígarettureykingar eru slappandi 
fyrir manninn. Við vitum það líka, að það 
flýtir ekki fyrir mönnum á vinnustöðum að 
vera síreykjandi.874

Á Alþingi 1968–1969 kom fram tillaga til þings-
ályktunar um varnir gegn sígarettureykingum þar 
sem m.a. var lagt til að viðvörunarmerki um heilsu-
spillandi áhrif sígarettureykinga skyldu límd á hvern 
sígarettupakka.875 Hún kom ekki til afgreiðslu, en 
afdrifaríkari varð breytingartillaga sem var sam-
þykkt við lög um verslun ríkisins með áfengi, tóbak 
og lyf (nr. 63 frá 28. maí 1969) um að umbúðir um 
vindlinga skyldu merktar á áberandi hátt með áletr-
uninni: „VIÐVÖRUN. VINDLINGAREYKINGAR 
GETA VALDIÐ KRABBAMEINI Í LUNGUM OG 
HJARTA-SJÚKDÓMUM“. Ein forsendan fyrir þess-
ari tillögu var sú, að sögn Pétur Benediktssonar (Sjálf-
stæðisflokki), fyrsta flutningsmanns tillögunnar,

Camelsígarettur auglýstar í 
Morgunblaðinu 16.10.1966.
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að nú leikur enginn vafi á því lengur læknis-
fræðilega, að sígarettur eru meðal þeirra nagla, 
sem flestir af ungum mönnum og konum hér á 
landi og annars staðar eru daglega að reka í lík-
kistu sína, og að þær eru meðal helztu orsakanna 
til tveggja af hinum óskaplegustu sjúkdómum, 
sem nú herja í þessu landi, krabbameins, eink-
um í lungum og einnig ýmissa hjartasjúkdóma 
og raunar fleiri sjúkdóma, ef vel væri leitað.876

Fram kom að viðvörunin væri í sama anda og nú 
ætti sér þegar stað í Bandaríkjunum, en þó ívið harðar 
að orði komist. Var þessi tillaga samþykkt samhljóða 
og varð hún að lögum.877 Frá og með þessum tíma 
var því skylt að hafa sérstakar viðvörunarmerkingar 
á umbúðum tóbaks.

Ekki voru allir sammála þessari nýju forgangsröð-
un í vímuvörnum. Ólafur Jóhannesson (Framsóknar-
flokki) hélt því fram að ekki væri síðri ástæða til að 
setja viðvörunarmerki á áfengisflöskur:

Nú hef ég satt að segja verið þeirrar skoðunar, 
að þó að tóbak sé skaðlegt og tóbaksnotkun 
slæm, þá muni nú áfengisnautnin vera tals-
vert viðsjárverðari og talsvert meiri skaðsemi 
nú stafa af henni. Ég býst við því, að ef allt 
væri saman talið, allir þeir sjúkdómar, allt það 
vinnutap, öll þau slys, öll þau sjálfsmorð og 

annað, sem leiðir af áfengisnautn, þá mundi nú 
fara meira fyrir því, heldur en skaðsemi tóbaks-
nautnarinnar, þó að slæm sé. Þess vegna er ég 
satt að segja dálítið hissa á þessum áhugasömu 
mönnum, að þeir skuli ekki finna hvöt hjá sér 
til þess að koma með hliðstæðar till(ögur) 
varðandi áfengið.878

Ólafur var þó sammála öðrum alþingismönnum 
um að það væri

þörf á áróðri gegn sígarettureykingum og sjálf-
sagt almennri tóbaksnotkun líka, og ég tel það 
eðlilegt að Tóbaksverzlun ríkisins, sem hefur 
tekið að sér að verzla með þessa vöru, sem 
fallin er til þess að hafa skaðleg áhrif með þeim 
hætti, sem hér hefur verið lýst, sé skylduð til 
þess að verja nokkru af hagnaði sínum til þess 
að reyna að eyða eða draga úr þeim skaðlegu 
verkunum, sem þessi vara hefur.879

Hér hafði verið sleginn nýr tónn í forvörnum. Bar-
átta gegn tóbaksnotkun fór heldur harðnandi næstu 
ár og áratugi á meðan slaknaði á andstöðunni við 
áfengissölu. Á hinn bóginn var sú stefna mörkuð að 
ÁTVR ætti að leggja sitt af mörkum í þeirri baráttu.

Á Alþingi 1970–1971 kom fram tillaga um að 
fella niður viðvörunarmerkingar en láta þess í stað 
ÁTVR verja 2% af brúttósölu til greiðslu auglýsingar 
þar sem varað væri við tóbaksreykingum. Fyrsti 
flutningsmaður tillögunnar var Jón Kjartansson, for-
stjóri ÁTVR, sem þá átti sæti á Alþingi. Í greinar-
gerð kom m.a. fram að „[í] samtölum við vindlinga-
kaupendur hefur upplýstst, að fjöldi þeirra les ekki 
viðvörunarorðin, rífur merkimiðann án þess, og vel 
meint ábending kemur ekki að tilætluðum notum.“880 
Í umræðum um tillöguna sagði Jón Kjartansson m.a.:

Maður sér það við yfirlestur á ræðum manna, 
sem fluttu þetta mál á sínum tíma, eða á árinu 
1969, að þeir trúðu því, að þetta mundi verða 
til þess að vindlingasala og vindlinganotkun 

Fjögurra og fimm ára 
 strákar að fikta við reyk-

ingar, um 1970.
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mundi fara þverrandi í landinu, og þeir gerðu 
líka ráð fyrir því, að það væri hægt að fá fram-
leiðendur til þess að setja þessi viðvörunarorð 
á vindlingapakka á framleiðslustað og þeir 
kæmu með þessa setningu til landsins eins og 
lögin gerðu ráð fyrir. Þess er að minnast, að 
þetta tókst ekki. Framleiðendur í Bandaríkj-
unum féllust ekki á að setja þessi viðvörunar-
merki á pakkana, töldu, að þessi orð, þessar 
fullyrðingar, væri ekki að finna í neinu landi 
á viðvörunarmerkjum. Í samningsviðræðum, 
sem áttu sér stað milli Áfengis- og tóbaksverzl-
unar ríkisins og fulltrúa bandarískra tóbaks-
framleiðenda, var niðurstaðan sú, að tóbaks-
framleiðendur lánuðu hingað til lands vél, sem 
merkir pakkana með umræddu viðvörunar-
merki, þeir greiða merkimiðana, en Áfengis- 
og tóbaksverzlun ríkisins greiðir vinnulaun, 
húsnæði, ljós og hita.

Jón benti einnig á að sala á sígarettum hefði aukist 
eftir að merkingarnar voru teknar upp.881 Þessi tillaga 
kom ekki til afgreiðslu á þessu þingi en þrjár aðrar 
tillögur um tóbaksvarnir komu til umræðu. Sam-
þykktar voru tillögur til þingsályktunar um varnir 
gegn sígarettureykingum og um bann við tóbaksaug-
lýsingum. Tillaga Daníels Ágústínussonar varaþing-
manns (Framsóknarflokki) um bann við innflutningi 
á sígarettum var hins vegar ekki tekin til afgreiðslu. 
Sagði flutningsmaður m.a. að það yrði Íslendingum 
til sóma að vera fyrsta þjóðin í Evrópu sem setti 
aðflutningsbann á sígarettur og því fyrr sem höggvið 
yrði á rót meinsins, því betra:

Ég er ekki svo bjartsýnn að halda, að hægt sé 
að útrýma allri tóbaksnotkun á svipstundu, 
þótt það væri ánægjulegt, en vonandi kemur sá 
tími, við skulum segja 2001, að tóbaksnotkun 
þyki jafnóviðeigandi og nú þykir að viðhalda 

Starfsfólk ÁTVR að 
merkja sígarettupakka 
með varúðarmiðum 
í janúar 1970.
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lúsinni og spýta á stofugólfið heima hjá sér og 
hvar sem er og öskubakkar þyki þá jafnúreltir 
og hrákadallarnir eru nú.882

Mikill hugur var kominn í alþingismenn. Á 
skömmum tíma var farið frá litlum hömlum á dreif-
ingu sígarettna yfir í bann við auglýsingum, sérstakar 
merkingar á umbúðum og jafnvel var farið að ræða 
aðflutningsbann af alvöru.

Þessi stefnubreyting dró dilk á eftir sér varðandi 
samskipti ÁTVR við ýmsa erlenda tóbaksframleið-
endur sem neituðu að undirgangast skilyrði um 
viðvörunarmerkingar. Í fararbroddi var bandaríska 
fyrirtækið Philip Morris og féllu viðskipti þess við 
ÁTVR niður um langt skeið.883 Afleiðingin varð þá sú 
að markaðshlutdeild annarra fyrirtækja jókst, t.d. R.J. 
Reynolds.

Lögin um bann við tóbaksauglýsingum þóttu göt-
ótt; t.d. var ekki tekið fram að tóbaksauglýsingar væru 
bannaðar innandyra. Umboðsmenn framleiðenda 
„breyttu um aðferðir og létu hengja upp auglýsingar 

á tóbaki innandyra … Einnig var dreift plastpokum 
með tóbaksauglýsingum, ýmiss konar verðlaunasam-
keppni háð og á síðast liðnu sumri var haldið skákmót 
sem kennt var við vissa sígarettutegund“.884 Ný lög (nr. 
27) um ráðstafanir gegn tóbaksreykingum tóku gildi 
1. júní 1977 og voru þá allar beinar og óbeinar auglýs-
ingar bannaðar. Teknar voru upp heimildir til að banna 
reykingar í opinberu húsnæði og í samgöngutækjum.

Árið 1984 var gengið ennþá lengra og reykingar 
bannaðar í grunnskólum, dagvistarheimilum, félags-
miðstöðvum barna, afgreiðslurými verslana, áætlun-
arbifreiðum og innanlandsflugi. Einnig var bannað að 
selja tóbak einstaklingum yngri en 16 ára.

tóbaksneysla og sala, 1960–1980
Hugarfarsbreyting gagnvart sígarettum átti sér stað 
samtímis því að reykingar urðu æ tíðari og almenn-
ari. Á árunum 1966–1975 var tóbaksneysla í hámarki 
á Íslandi, um 2,6–2,7 kg á íbúa miðað við 1,7 kg á 
árunum 1961–1965.885

Í bréfi dagsettu 14. ágúst 1981 sendir Áfengis- 
og tóbaksverslun ríkisins samstarfsnefnd um 
reykingavarnir álit á drögum að frumvarpi um 
tóbaksvarnir. Þar er m.a. vikið að aðvörunum á 
umbúðum:

„Samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er 
gert ráð fyrir að teknar verði upp aðvaranir á 
umbúðum um tóbaksvarning. Merking af þessu 
tagi hefur þegar verið reynd hér á landi og hafði 
hún ekki góða raun. Skoðanakönnun leiddi í 
ljós að tiltölulega fáir reykingamanna veittu 
merkingunni athygli og flestir þeirra, er spurðir 
voru hvað á aðvörunarmiðunum stæði, höfðu 
aldrei lesið áletrunina. Upplýsingar frá yfir-
mönnum The Bureau of Alcohol, Tobacco and 
Firearms í Bandaríkjunum gefa og til kynna að 
varnaðarorðum landlæknis Bandaríkjanna á 

tóbaksumbúðum og auglýsingum sé ekki veitt 
mikil eftirtekt.

Merking umbúða er mjög erfið í framkvæmd. 
Staðreyndin er sú að íslenzki tóbaksmarkaður-
inn er það lítill að mikill fjöldi tóbaksframleið-
enda mun ekki sjá sér fært að annast merkingu á 
íslenzku á framleiðslu sinni.

Tóbaksframleiðendur eða umboðsmenn 
þeirra munu raunverulega aldrei taka á sig 
kostnað við merkingu umbúða. Þeir munu 
hækka útflutningsverð vöru sinnar sem auka-
kostnaði nemur, þ.e.a.s. þeir sem munu ekki 
hætta útflutningi til Íslands.

ÁTVR mælir ekki með að viðskiptum verði 
með þessum hætti komið í hendur örfárra fyrir-
tækja.“

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/8 nr. 7.

Tóbakshornið var merk 
nýjung þegar það kom í 
sölu árið 1992.
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Vinsælustu gerðir af sígarettum voru bandarískar. 
Árið 1960 var langsöluhæsta tegundin af vindlingum 
Camel, en síðan komu Chesterfield, Wings, Raleigh 
og Roy. Einu tegundirnar sem ekki voru bandarískar 
og hlutu umtalsverða sölu voru hinar grísku Hellas 
No. 1 og hinar tyrknesku De Resze Turks.

Vinsælustu vindlarnir voru danskir; einkum 
Fauna og London Docks, en einnig seldist nokkuð 
af Bagatello, Danitas, Flora Danica og La Veneciana. 
Söluhæstu bandarísku tegundirnar voru Golfers, 
Panetelos og Perfectas.886

Árið 1968 var langsöluhæsta tegundin af vindling-
um Camel, frá R.J. Reynolds Tobacco Co. Síðan kom 
Viceroy, en aðrar vinsælar tegundir voru Winston, 
Raleigh og Kent. Aðrar tegundir sem seldust í nokkru 
magni voru Wings, Roy, Chesterfield, og Salem. 
Enskir, franskir, grískir og rússneskir vindlingar voru 
til sölu, en mun minna seldist af þeim.

Vinsælustu vindlarnir voru danskir; Fauna, 
 London Docks og Bagatello, eða bandarískir; King 
Edward Cigarellos, Roi-Tan Golfers, Tiparillo og King 
Edward Imperial. Hollenskir vindlar seldust einnig 
vel, einkum tegundirnar Hofnar Puck, Agio Petitos, 
Agio Super Senoritas og Ritmeester Cocarde.887

Árið 1979 voru vinsælustu tegundir af vind-
lingum bandarískar. Þ. á m. voru Winston, Camel, 
Viceroy og Winston Lights. Aðrar tegundir, sem 
seldust mun minna en þó í nokkru magni, voru 
Salem, Kent, Marlboro, Salem Lights, Pall Mall, 
Viceroy Lights, Vantage, More, Raleigh, Kool og 
hinar dönsku Prince.

Vinsælustu vindlarnir voru danskir; London 
Docks, Fauna, Bagatello, Cerut og Cigil. Hollenskir 
vindlar seldust líka vel, einkum tegundirnar Puck, 
Wintermaus Café Crème og Ritmeester Cocarde.888

Nokkuð dró úr tóbaksneyslu með auknum for-
vörnum og áróðri. Var neysla á íbúa 2,3 kg að meðal-
tali 1976–1985.889 Eigi að síður var tóbaksnotkun 
áfram langtum meiri en hún hafði verið fyrir 1966.

reykingavarnir festa sig í sessi
Í ársbyrjun 1977 var komið á fót samstarfsnefnd um 
reykingavarnir sem skipuð var fulltrúum fjármála-
ráðuneytisins, Hjartaverndar og Krabbameinsfélags-
ins. Hún fékk árlega til ráðstöfunar nokkra fjárhæð 
sem notuð var til að vara við hættunni af tóbaksreyk-
ingum í fjölmiðlum.

Hreyfingin gegn reykingum varð hluti af íslenskri 
alþýðumenningu. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Hljómplötuútgáfunnar hf., átti frumkvæði að því tek-
inn var upp baráttusöngur gegn reykingum og gefinn 
út á hljómplötu. Nefndist hann „Tóm tjara“ og var 
sunginn af barnastjörnunni Ruth Reginalds, en lag og 
texta samdi Jóhann G. Jóhannsson.

Rut Reginalds syngur á 
jólakonsert í Háskólabíói, 
1978.

225



Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Krabbameinsfélag Íslands gáfu út fréttabréf 
um heilbrigðismál. Blaðið var fyrst gefið út í október 1976.



Stjórn Krabbameinsfélags Reykjavíkur gekkst 
fyrir því að heiðra skólabekki þar sem enginn nem-
endanna reykti og miðaðist átakið við 6. til 9. bekk 
grunnskólastigs.890 Þá gekkst félagið fyrir ritgerða-
samkeppni í grunnskólum þar sem efnið var skað-
semi reykinga. Reykingavarnanefnd gekkst einnig 
fyrir margs konar fræðslustarfi, m.a. sjónvarpsþátt-
um um reykingar og námskeiðum fyrir fólk sem vildi 
hætta að reykja.891

Yfirlit
Fram til um 1970 giltu mun frjálslegri reglur um sölu 
og neyslu á tóbaki á Íslandi, en um sölu og neyslu 

áfengis. Á skömmum tíma breyttist sú staða verulega. 
Lög um tóbaksvarnir voru hert og skipti þar mestu 
máli að settar voru viðvaranir á umbúðir um tóbak. 
Skapaði það vissulega óþægindi fyrir framleiðendur 
og söluaðila, en eigi að síður tókst að framfylgja þess-
ari stefnu.

Dreifing á tóbaki var jafnan ólík sölu á áfengi 
þar sem hún átti sér stað í almennum verslunum. 
Viðskipti ÁTVR voru einkum við bandaríska fram-
leiðendur en innlendir umboðsmenn þeirra gátu 
hagnast vel á þeim viðskiptum. Var það fyrirkomu-
lag umdeilt, en réðst ekki af stefnumörkun af hálfu 
ÁTVR heldur samskiptum umboðsmanna við hin 
erlendu fyrirtæki.
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16. Breytt neyslumenning, 1960–1980

Á 7. og 8. áratugnum var töluvert rætt um ástand 
áfengismála á Íslandi og þótti tíðarandinn ekki góður. 
Áfengisneysla fór vaxandi á Íslandi þrátt fyrir að ytri 
umgjörð og lagarammi breyttust tiltölulega lítið.

Neyslumynstrið skiptir einnig máli. Á 7. ára-
tugnum var 90% af áfengisneyslu Íslendinga sterkt 
áfengi, en það hlutfall fór lækkandi á 8. áratugnum. 
Landsmenn drukku upp til hópa til þess að finna á 
sér áfengisáhrif. Drykkjan var mjög sýnileg, ekki síst 
hjá þeim hópum sem höfðu ekki greiðan aðgang að 
vínveitingahúsum, s.s. sjómönnum. Eigi að síður var 
áfengisneysla ennþá mun minni á Íslandi en í flestum 
nágrannalöndunum.

Staða áfengismála á 7. áratugnum
Árið 1964 var endurskoðun áfengislaga aftur komin 
á dagskrá. Nokkrir þingmenn höfðu lagt fram til-
lögur um að leyfa bruggun áfengs öls í landinu. Aðrir 
höfðu á hinn bóginn meiri áhyggjur af „áfengis-
vandamálinu“ og þá einkum meðferð ungmenna á 
víni. Árið 1964 var kosinn nefnd sjö alþingismanna 
„til að rannsaka svo sem verða má ástandið í áfengis-
málum þjóðarinnar og eðli og orsakir þessa mikla 
vandamáls“. Skilaði hún ítarlegu áliti ári síðar og var 
markmiðið „að fá viðhlítandi heildarmynd af ástandi 
áfengismálanna á Íslandi um þessar mundir“.892

Niðurstöður áfengismálanefndar voru að áfengis-
neysla á mann færi vaxandi og væri komin upp í 
svipað magn og hefði verið 1946–1947, þegar hún 
náði hámarki. Á hinn bóginn væri hún minni en 
annars staðar á Norðurlöndum.893 Neysla á mann árið 
1964 var 1,97 lítri af hreinum vínanda en hafði verið 
1,47 lítar árið 1954.894 Áfengisneysla á Íslandi var því 

orðin söm að umfangi og verið hafði fyrir aldamót, en 
meðalneysla áranna 1896–1900 var 1,93 lítri.895

Áfengismálanefnd reyndi að rýna í orsakir áfeng-
isneyslu landsmanna og taldi einsýnt að Íslendingum 
væri „gjarnt til vínnautnar á samkomum og í sam-
kvæmum“ og það væri „næstum sjálfsagður hlutur 
hjá fjölda manna að finna vel á sér áfengisáhrif “ ef 
þeir færu út að skemmta sér, og væri þá beitt ýmsum 
ráðum. Þá voru nefndarmenn þeirrar skoðunar að 
áfengisneysla í einkasamkvæmum og opinberum 
veislum væri „áreiðanlega mjög algeng hér á landi og 
oft drukkið lengi og fast, þótt ekki dragi til stórtíðinda 
að jafnaði, og getur þó út af því brugðið.“ Auk þess 
mætti glögglega greina þess merki í „cocktail“-veislum 
að hluti gestanna „drekkur þá meira en kurteisi býður 
og situr lengur en siðareglur slíkra samkvæma gera 
ráð fyrir, og þarf ekki ofdrykkjumenn til.“ Það var 
álit nefndarmanna að misnotkun áfengis nærðist „að 
miklu leyti á almenningsálitinu, tíðarandanum, t.d. 
spilltum samkvæmissiðum“.896

Nefndin skipti byggðarlögum í þrjá flokka eftir 

Áfengisneysla í lítrum af hreinum 
vínanda á mann á Norðurlöndum 
1964

Danmörk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,99
Finnland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,21
Ísland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97
Noregur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,65
Svíþjóð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,27
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áfengisástandi. Í fyrsta lagi virtist áfengisnotkun í 
sveitum „aðallega bundin við viss tækifæri, t.d. réttir 
og samkomur ýmsar“.897 Í kauptúnum og þorpum var 
ástandið misjafnt, en sums staðar grunur um leyni-
vínsölu eða brugg. Sérstaka athygli vakti þó drykkju-
skapur í verstöðvum sem áfengismálanefnd taldi að 
taka þyrfti „til sérstakrar meðferðar framar flestu 
öðru, er snertir áfengismálin í landinu“.898 Að mati 
Tómasar Helgasonar geðlæknis voru „hinir eiginlegu 
drykkjusjúklingar“ á Íslandi þá tæplega 1.600 talsins 
en þar af væru konur tæp 10%. Alls áætlaði Tómas 
að um 2.300 ofdrykkjumenn væru á Íslandi, en til 
samanburðar tók hann fjölda örorkulífeyrisþega á 
landinu sem væri um 3.500.899

Meðal tillagna áfengismálanefndar til úrbóta 
voru að komið yrði á fót sérstakri rannsóknar-
stofnun í áfengismálum, m.a. í samvinnu við 
Alþjóðaheilbrigðismála stofnunina (WHO), aukin 
almenn fræðsla um áfengismál, efling æskulýðsstarf-
semi og lagði nefndin m.a. „eindregið til, að tekin 
verði upp danskennsla í skólum, framar því sem verið 
hefur“. Tillögur nefndarinnar snerust að óverulegu 
leyti um lagabreytingar.

Árið 1965 var tekin saman greinargerð um vín-
veitingahús í Reykjavík.900 Alls voru þá ellefu almenn 
vínveitingahús í Reykjavík sem rúmuðu nærri 3.600 
gesti. Þar af voru fjögur sem voru opin allan dag-
inn: Hótel Saga, Hótel Borg, Naustið og Hábær við 
Skólavörðustíg. Ekki mátti þó veita vín allan daginn. 
Sá eini af þessum stöðum sem var mikið notaður af 
yngra fólki var Hótel Borg og á föstudags- og laug-
ardagskvöldum var meirihluti gesta ungt fólk, m.a. 
skólafólk.

Önnur samkomuhús sem voru mikið sótt af yngra 
fólki voru Glaumbær og Silfurtunglið. Aðsóknin að 
Glaumbæ var mest á laugardagskvöldum en Silfur-
tunglið var vinsælast á sunnudagskvöldum. Aðrir 
staðir voru Klúbburinn, Sigtún (Sjálfstæðishúsið), 
Röðull, Leikhúskjallarinn og Tjarnarbúð (Oddfellow-
húsið), sem átti að heita að væru einkum ætlaðir fyrir 
einkasamkvæmi.

Ekki var boðið upp á vínveitingar alls staðar á 
landinu og sumum hópum var raunar gert sérlega 
erfitt fyrir að finna sér stað til að neyta áfengis, t.d. 

Starfsmaður Hótel Sögu 
við vínrekka, 1962.

Frá árshátíð Vélskólans, 
Hótel Sögu 1965.
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Eftirlætisdrykkur meistarans

Sigurður Þorsteinsson segir frá heimsóknum 
sínum til Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar 
Jónsdóttur að Hringbraut 45 í Reykjavík á síðari 
hluta sjöunda áratugsins, þar á meðal frá því 
áfengi sem boðið var upp á um jólin:

„Það var hurð á milli þessara tveggja stofa, 
vængjahurð með gleri. Margrét bauð inní betri 
stofuna að fá sér sæti þar og setti fyrir okkur 
stórt glas alveg barmafullt af drykk sem þau köll-
uðu Þorláksdropa og þetta drukkum við frænd-
ur áður en byrjað var að borða, kannski svona 
tvo glös. … Síðan var boðið í jólamatinn, það 
var dekkað borð í umskiptingastofunni. Þetta 
voru tvær samliggjandi stofur eins og ég segi, 
álíka stórar og þar var hann með skrifborðið 
sitt inni í umskiptingastofunni og bókaskápinn, 
einn veggurinn var alveg þakinn í bókum. Þar 
var búið að dekka borð og oftast var steik, ann-
aðhvort svínakjöt eða lambakjöt. Þórbergur var 
ekki ánægður með það en lét sig hafa það, hann 
sagðist helst ekki vilja annað en feitt hangikjöt, 
það væri sitt uppáhald. Það voru náttúrulega 
Þorláksdropar með matnum.

Hvernig drykkur voru Þorláksdroparnir?
Þorláksdroparnir voru heimatilbúnir úr rús-

ínum, sykri og pressugeri. Fullstaðnir gátu þeir 
verið helvíti rammir. En hún bragðbætti þá með 
djús hún Margrét.

Veistu af hverju þeir heita Þorláksdropar?
Það hafði gerst einhvern tíman löngu áður 

eftir að Margrét var búin að brugga handa Þór-
bergi að hann bauð nokkrum vinum sínum í 
þennan drykk á Þorláksmessu, þannig held ég 
að nafnið sé til komið. Margrét sá um að brugga 
en hún smakkaði aldrei á þeim eftir að ég kom 
þarna, ég hugsaði með mér að hún væri búin að 
fá nóg af þeim. Hún hafi bara verið orðin leið á 
Þorláksdropum. Hún vildi eitthvað annað frekar 

enda færði ég þeim alltaf vín í jólagjöf, manni 
datt ekki í hug að fara að gefa þeim bækur.

En Þórbergur sjálfur, drakk hann Þorláks-
dropana?

Já, já það var uppáhaldsdrykkurinn hans, 
og stundum þegar ég kom þangað og inn í 
umskiptingastofu til hans, Margrét var einhvers-
staðar, kannski hefur hún lagt sig, eða eitthvað 
svoleiðis. Þá var það fyrsta sem hann spurði 
„Ertu nokkuð á þrælahaldaranum núna?“ Ef svo 
var þá varð ekki meir úr neinu en ef ég var ekki 
á þrælahaldaranum þá fór hann út á altan og 
kom með fulla Sjéniver flösku af Þorláksdropum 
sem hann geymdi þar í kælingu og setti glös á 
borðið og skenkti mér og sér líka. Þá fór hann 
yfir það hvernig ætti að drekka þá. Maður ætti 
að setja svona í fullt glas og bara sölsa þessu í 
sig í einum teig, þetta voru svona eins og vatns-
glös já og drekka í einum teyg og ganga svo um 
gólf, ganga svo um gólf. Og hann hellti í skyndi, 
snarlega á glösin aftur. Þegar búið væri að ganga 
svolitla stund um gólf þá ætti maður að drekka 
úr öðru glasi og þá niður í það hálft, sagði hann. 
Og ganga um gólf. Og klára það svo. Næst, þá 
búið var að drekka tvö, átti maður að fá þriðja 
glasið, það átti að drekka mjög hægt og síðan 
alls ekki að drekka meira. Þá væri maður farin 
að finna hreyfingu sagði hann. Það ætti ekki að 
vera meira.

Þetta hefur þá ekki verið neitt mjög sterkur 
drykkur?

Nei, nei en nóg til þess, svona eins og bjór 
líklega.… Margrét gat verið rausnarleg þegar 
hún tók það í sig. Hún vildi endilega fá að þvo 
af mér þvott á tímabili og ég þáði það um tíma, 
ekki reglulega, hún vildi gera þetta til þess að 
ég gæti sparað meira af peningum því hún tók 
ekkert fyrir það. En þegar ég fór að sækja þvott-
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sjómönnum í landlegum, eins og rætt var á Alþingi í 
tengslum við endurskoðun áfengislaga 1966:

Það eru vissir staðir hér í (Reykjavík) og í 
einstaka stærri bæjum, þar sem mönnum er 
leyfilegt að drekka vín með frjálsu móti, fá það 
blandað og með það farið eins og hjá siðuðum 
mönnum. Í minni kauptúnunum er þetta ekki 
leyfilegt. Þeir eru reknir út af hótelunum, ef þeir 
eru með vínflösku, eða a.m.k. á að gera það. Og 
þá drekka þeir af stút undir húsvegg eða úti á 
götu, verða ölóðir, slást og gera ýmiss konar 
skammir af sér. Væri ekki viturlegra að hafa 
bjórstofu handa þessum mönnum, þar sem 
þeir gætu hvílt sig, rabbað saman og drukkið 
hóflega? Ég held, að í menningarþjóðfélagi 
væri það mikill munur, og er í raun og veru 
stór hneisa að búa ekki betur á þennan hátt að 
sjómönnum en gert er. Það þýðir ekki annað en 
taka hlutina eins og þeir eru. Sjómennirnir eru 
heimilislausir. Í landlegum eru þeir að ráfa um 
göturnar og það er ekkert gert til að gera þeim 
lífið viðunanlegt.901

Af þessu má ráða nokkuð um veikleika ríkjandi 
áfengisstefnu á þessum tíma. Að sumu leyti hamlaði 
hún drykkju en að öðru leyti gerði hún hana sýnilegri 
með því að beina henni út á göturnar.

Ef marka má opinber gögn mun neysla á hreinum 
vínanda á hvern einstakling hafa aukist verulega á 
sjöunda áratugnum. Á móti kom að aðgerðir lög-
reglu og tollvarða drógu verulega úr smygli á þessum 
tíma.902 Frá og með 1964 jókst verulega það magn 

áfengis sem tollverðir gerðu upptækt, en athygli 
vekur að frá og með 1970 var meira gert upptækt af 
áfengum bjór en öðru áfengi samanlagt.903 Árið 1971 
var áfengisneyslan kominn upp í 2,70 lítra á mann og 
hafði aldrei verið meiri.

Baráttan um bjórinn
Á sjöunda áratugnum voru gerðar ítrekaðar til-
raunir til að breyta þeim kafla áfengislaganna sem 
bannaði tilbúning og sölu á áfengu öli. Veturinn 
1960–1961 lagði Pétur Sigurðsson (Sjálfstæðisflokki) 
fram frumvarp til laga um að sala á öli sem inni-
héldi allt að 3,5% af vínanda að rúmmáli yrði leyfð, 
með þeim rökum „að í áfengislöggjöfinni verði að 
vera samræmi, eins og í öðrum lögum. … [Þ]að sé 
meira en lítið misræmi í því að leyfa sölu á eldsterku 
brennivíni, en banna sölu á veiku öli – á þeirri for-
sendu, að verið sé að vinna gegn áfengisbölinu“.904 
Einnig kom fram

að hvorki peningaleysi né hömlur virðast forða 
frá því, að unglingar komist yfir eldsterkt, 
hrátt og óhollt brennivín eða aðra slíka drykki 
allt að 60% sterka, sem þeir síðan blanda með 
sætum og kolsýrðum vökva, er felur áfengis-
bragðið gersamlega, en flytur áfengisáhrifin 
svo til á svipstundu út um allan líkamann, 
enda liggur sú staðreynd fyrir, að á sama tíma 
og öl er forboðinn ávöxtur á Íslandi, þá eykst 
vínneyzla með hverju ári, bæði sú, sem sést í 
skýrslum, og einnig hin, sem aldrei sést öðru-
vísi en í raun.905

inn þá færði ég henni alltaf eitthvað í staðinn, 
stundum viskípela og það kom fallegt bros á 
Margréti þegar hún tók við viskípelanum. Þór-
bergur drakk helst ekkert nema Þorláksdropa 

og hafði þetta eins og ég var búin að segja með 
fyrirkomulagið.“

Viðtal Maríu Gísladóttur við Sigurð 
Þorsteinsson frá Reynivöllum í Suðursveit. Birtist 

á vefsíðunni thorbergur.is, 22. desember 2004

Pétur Sigurðsson alþingis-
maður barðist fyrir lögleið-
ingu bjórsins.

231

http://thorbergur.is/


Önnur rök Péturs voru þau að enginn vafi væri á 
því „að á næstu árum muni heimsóknir erlendra ferða-
manna stóraukast, og það munu fáir efa, að það sé 
nauðsyn fyrir okkur að hafa á boðstólum þjóðlegan og 
frambærilegan drykk annan en „svartadauða“, og það 
er enginn vafi á því, að slíkur drykkur getur orðið stór 
tekjulind af innanlandssölu einni saman. Auglýsinga-
gildi fyrir væntanlegan útflutning á erlenda markaði 
gæti orðið mjög mikið“.906 Andstaðan á þingi var þó enn 
mikil og m.a. var bent á að „[þ]rátt fyrir það, að Íslend-
ingar drekka mikið áfengi, eru þeir þó enn þá lægstir 
með prósenttölu á mann í neyzlu áfengra drykkja, 
miðað við aðrar þjóðir, eftir því sem skýrzlur liggja 
fyrir um“.907 Rökin um að afnám bjórbanns myndi laða 
að ferðamenn fengu heldur ekki hljómgrunn, en þess 
í stað var því haldið fram „að við [Íslendingar] töpum 

milljónum á því að koma ekki betra skipulagi á hótel-
menninguna í Keflavík, því að þúsundir manna fara 
þar um og geta ekki einu sinni fengið öl eða kaffibolla 
eða neitt til að hressa sig á frá því snemma á kvöldin 
þangað til snemma næsta morguns“.908

Málið var aftur vakið upp á Alþingi 1965–1966 og 
var flutt af Pétri Sigurðssyni, Birni Pálssyni (Fram-
sóknarflokki) og Matthíasi Bjarnasyni (Sjálfstæðis-
flokki). Bentu flutningsmenn á ýmiss konar ósam-
ræmi í löggjöfinni varðandi sölu áfengs öls.

Við fáum ekki að kaupa Egil sterka, meðan við 
erum innan landhelginnar, en þegar við erum 
komnir í flugvél út fyrir landhelgina, þá fær 
maður Egil sterka. Útlendingum finnst þetta 
skoplegt, og það er það vitanlega.

Í Guðsgjafaþulu segir Halldór Laxness frá smygl-
skipi í Djúpvík „sem hafði átt að koma hér að 
landi fyrir hálfum mánuði eina nótt og leggja 
upp ókynstrum af bjór, og mundi þessi metall 
hafa lent í prentsmiðju Norðurhjarans“ Tveir 
menn neyttu efnis úr tunnu nokkurri sem þeir 
álitu að hefði að geyma bjór í föstu formi, en 
létust skömmu síðar því að efnið reyndist vera 
arsenik. Síðan segir í bókinni:

„(Eftirmáli) Ég get ekki stilt mig um að 
prenta hér að lokum skeytaskifti milli Lands-
sambands Kvenfélaga Í Sveitum Gegn Bjór-
flutningi Til Íslands og ritstjóra Norðurhjarans á 
Djúpvík. Skeytið er sent áðuren leiðréttíng mín 
til Ríkisútvarpsins kom fram:

Guðrúnarstöðum vestan Helkunduheiðar osfrv.
Herra ritstjóri, sakir voveiflegrar morgun-

fréttar í útvarpinu í dag, þess efnis að tveir verka-
menn hafi orðið bráðkvaddir af bjór á ritstjórn-
arskrifstofu verkamannablaðsins Norðurhjarans 
á Djúpvík í morgun, leyfum vér oss að láta í 

ljós skelfíngu vora útaf lífshættulegum drukk 
sem ógnar eiginmönnum vorum og sonum. Vér 
treystum yður að gefa í blaði yðar fullnægjandi 
skýríngar á þessu voðalega atviki. Vér krefjumst 
þess í nafni heilsu og velferðar íslensku þjóðar-
innar að þessum óttalega vökva verði helt niður 
í niðurhellíngarstöðinni á Akureyri. Undirskrift 
25 kvenmannsnöfn.

Skeyti frá blaðinu Norðurhjara, Djúpvík, til 
formanns kvenfélagasambands bjórbindindis-
kvenna að Guðrúnarstöðum vestan Helkundu-
heiðar, pr Akureyri.

Háttvirtu frúr: Það var ekki bjór, heldur ars-
enik. Virðíngarfylst, ritstjóri Norðurhjarans, 
Djúpvík.

Svar frá Kvenfélagasambandinu, Guðrúnar-
stöðum, osfrv.

Til herra ritstjóra blaðsins Norðurhjara, Djúp-
vík. Guði sé lof það var bara arsenik. Stjórnin.“

Halldór Laxness, Guðsgjafaþula, bls. 255, 259-60.
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Tollskoðun um borð í skipinu 
Vatnajökli í Reykjavíkurhöfn, 1965.



Einnig var bent á að sjómönnum væri leyft að 
flytja inn 1–2 kassa þannig að „það geta allir fengið 
bjór, ef þeir nenna bara að eltast við það“.909 Á móti 
kom að töluverð andstaða var við frumvarpið á 
meðal grasrótarsamtaka og bárust 32 bréf þar sem 
skorað var á þingið að fella það, en einungis tvö sem 
voru meðmælt frumvarpinu, Ferðamálaráði og Sam-
bandi veitinga- og gistihúsaeigenda. Má nefna að um 
10 kvenfélög og kvenfélagasambönd lögðust gegn 
málinu.910

Meðal þingmanna sem lögðust gegn frumvarpinu 
var Ragnar Jónsson, sem þá átti sæti á þingi sem vara-
maður, en hann var skrifstofustjóri Áfengis- og tób-
aksverzlunar ríkisins. Í máli hans kom m.a. fram að 
áfengisvandamálið væri „eitt af helstu vandamálum 
þjóðarinnar. Og það vandamál verður ekki leyst með 
því að veita áfengum bjór yfir þjóðina“. Hann taldi 
„að verði bruggun og sala áfengs öls leyfð hér á landi, 

Áfengisleit á útiskemmtun á 
hvítasunnu 1967.

24/8 1976
Herra forstjóri
Vegna fjölda beiðna frá fólki legg ég til, því 
engin þjónusta er á sviði vínmála hér á landi 
að útsala komi hér í vesturbæjinn. 2 útsölur 
eru í austurbænum enginn í vesturbænum eða 
Breiðholti tel ég þetta þjónustuleisi við borgar-
búa alment ásamt því að alvörubjór ætti að fást 
í hverri verslun, tildæmis eru haldnar útsölur 
á víni í Danmörku þar er einkaframtak með 
þessi mál. Við teljum að opið ætti að vera allan 
sólarhringinn hjá Á.T.V.R.

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/5 nr. 2. 
[Erindi frá viðskiptavini ÁTVR úr Vesturbæ 
Reykjavíkur. Nafni bréfritara er sleppt hér.]
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komi það fram sem viðbótaráfengisneyzla hjá mörg-
um, en verði ekki til þess að draga úr neyzlu sterkra 
drykkja“.911 Meirihluti allsherjarnefndar Alþingis 
mælti með því að frumvarpið næði fram að ganga, en 
þegar kom til atkvæðagreiðslu í neðri deild var bjór-
frumvarpið fellt með 23 atkvæðum gegn 16 og gengu 
atkvæði þvert á flokkslínur.912

Þegar breytingar á áfengislögum voru til 
afgreiðslu veturinn 1968–1969 lögðu fimm þing-
menn fram breytingartillögu við lögin, um að sala 
áfengs öls yrði lögleidd að undangenginni þjóðarat-
kvæðagreiðslu sem færi fram árið 1970. Þessi breyt-
ingartillaga var felld í neðri deild með 18 atkvæðum 
gegn 17.913

ný áfengislög
Tvenn lög sem vörðuðu ÁTVR voru sett árið 1969. 
Annars vegar lög um verslun ríkisins með áfengi, 
tóbak og lyf (nr. 63 frá 28. maí 1969). Veigamestu 
breytingarnar sem þar voru gerðar á starfsemi fyrir-
tækisins voru þær að einkasöluréttur þess á ilmvötn-
um, hárvötnum, andlitsvötnum, bökunardropum og 
kjarna til iðnaðar var afnuminn. Einnig voru í fyrsta 
sinn sett lög um viðvaranir á sígarettupökkum (sjá 15. 
kafla).

Í kjölfar vinnu áfengislaganefndar voru ný áfengis-
lög (nr. 82 frá 2. júlí 1969) að lokum samþykkt á 
Alþingi. Lágmarksaldur til áfengiskaupa skyldi vera 
20 ár, áfengisauglýsingar voru bannaðar og rýmkaðar 

Borgarstjórn Reykjavíkur
2. desember 1971

Tillaga frá Sigurlaugu Bjarnadóttur:

Í miklum umræðum, sem orðið hafa að 
undanförnu um áfengismál, hefir athyglin aðal-
lega beinzt að vandamálum drykkjusjúkra og 
nauðsynlegum aðgerðum í því efni. Minna hefir 
heyrzt um það á opinberum vettvangi, hvað taka 
skuli til bragðs gegn hinni sívaxandi áfengis-
neyzlu barna og unglinga. – Borgarstjórn telur 
að hér sé einnig áhyggjuefni, sem krefjist þegar í 
stað ákveðinna aðgerða.

Borgarstjórn leggur til:

1. Að stórlega verði hert á eftirliti og lög-
gæzlu í borginni í sambandi við sölu og með-
ferð áfengis. M.a. verði framkvæmd ákvæðis um 
framvísun nafnskírteina við sölu og veitingar 
áfengis tekin fastari tökum.

Sérstök áherzla verði lögð á að koma lögum 
yfir þá menn, sem selja eða útvega börnum og 

unglingum áfengi, og þeir látnir sæta þyngstu 
viðurlögum.

2. Að leiðrétt verði augljóst misræmi í núgild-
andi áfengislögum og reglugerð varðandi aldurs-
takmark áfengisneyzlu – við 20 ára aldur og 
aðgang að vínveitingastöðum – við 18 ára aldur. 
Þessi ákvæði hafa reynzt óframkvæmanleg og 
óraunhæf.

3. Að hafin verði sem fyrst, í tengslum við 
Félagsmálastofnun borgarinnar, sérfræðileg 
könnun á áfengisneyzlu unglinga í Reykjavík og 
leiðum til úrbóta.

Borgarstjórn væntir góðs af yfirstandandi 
athugun Skólarannsókna ríkisins á því, hvernig 
lögboðinni áfengisfræðslu í skyldunámsskólum 
skuli fyrir komið.

Þá vill borgarstjórn benda á hlut almennings 
og fordæmi í þessum málum og telur varða öllu, 
að viðhorf hans til þessa þjóðfélagsvandamáls 
mótist af árvekni og ábyrgð.

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/4 nr. 1.
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voru að nokkru heimildir til að fá veitingamönnum 
leyfi til áfengisveitinga í hendur, m.a. á þann veg að í 
kaupstöðum þar sem ekki var áfengisútsala mátti nú 
reka áfengisveitingahús ef bæjarstjórn var samþykk 
rekstrinum. Hins vegar var ráðherra óheimilt að veita 
slíkt leyfi ef hlutaðeigandi bæjarstjórn eða sveitar-
stjórn væri andvíg því. Þá var einungis heimilt að 
veita leyfi til áfengisveitinga utan kaupstaða á tíma-
bilinu 1. júní til 30. september. Í lögunum voru einnig 
nokkru skýrari ákvæði um aðgengi ungmenna yngri 
en 20 ára að áfengisveitingastöðum en höfðu verið í 
lögunum frá 1954.

Smávægilegar breytingar voru gerðar á áfengislög-
unum 1971 og 1978, einkum hvað varðaði refsingar 
fyrir áfengislagabrot.914

Breytt neyslumynstur
Árið 1971 var neysla á hreinum vínanda á Íslandi 
komin í 2,70 lítra á mann og var þá í hámarki miðað 
við fyrri ár. Hún fór þó enn vaxandi næstu árin. 
Árið 1977 fór hún upp í 3,08 lítra og árið 1984 í 3,30 
lítra.915 Í heild var þróunin því sú að áfengisneysla 
fór stöðugt vaxandi. Árið 1970 voru vínveitinga-

Viðureignin við áfengið 
reyndist mörgum erfið eins 

og myndinni er ætlað að 
sýna. Úr Morgunblaðinu 

5. október 1969.
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staðir á Íslandi 21, en árið 1979 voru þeir orðnir 34, 
en þar af 14 í Reykjavík. Áfengisútsölur voru hins 
vegar níu.916

Sala áfengis til veitingahúsa sem hlutfall af heild-
arsölu hélst svipuð allan 8. áratuginn, milli 10,56 og 
12,17%.917

Fram til um 1970 var hlutur sterks áfengis um 
90% af neyslu Íslendinga. Eftir 1970 fór þetta hlut-
fall hægt minnkandi, en léttvínssala jókst. Fyrir því 
hafa einkum verið nefndar tvær skýringar: „Bæði 
var að utanferðir Íslendinga fóru þá vaxandi og urðu 
almennari, þannig að Íslendingar kynntust neyslu-
venjum annarra þjóða, en einnig og ekki síður vegna 
þess að verð á léttum vínum varð á þessum árum hag-
stæðara en áður var.“918 Meðal nýrra léttari drykkja 
sem komu fram á þessu méli voru Campari (sem þá 
var 26%) og áfengisblanda er nefndist Twenty One en 
í henni var vodki sem hafði verið þynntur niður í 21% 
og ávaxtabragði bætt við.919

Á þessum árum fór hlutfall sterks áfengis niður 
í tæp 65%. Verðstefnunni á áfengi var aftur breytt 
1983 og miðað við alkóhólmagn. Áfengisgjald var nú 
tekið af hverri prósentu hreins áfengis í lítra drykkjar. 
Reyndust þá sumar víntegundir, einkum heitu vínin 
svokölluðu, of lágt verðlagðar, svo og tegundir eins 
og Campari og Twenty One. Léttustu vínin, t.d. þýsk 

hvítvín, lækkuðu hinsvegar í verði og brennivínið 
reyndist hafa sérstöðu. Sala á sterku áfengi jókst þá 
aftur og var hlutur þess kominn í 77% árið 1988.920

Breytt neyslumynstur hafði í för með sér aukna 
eftirspurn eftir léttari áfengistegundum. Má þar sér-
staklega nefna bjór, en gagnrýni á bannið við sölu 
áfengs öls á Íslandi varð æ háværari í lok 8. áratug-
arins. Meðal þeirra sem gagnrýndu bjórbannið var 
Halldór Laxness. Hann þýddi grein um áfengt öl sem 
birtist í heilbrigðisdálki Süddeutsche Zeitung í Mün-
chen 26. apríl 1977, en í inngangi þýðingar sinnar 
sagði Halldór: „Hér veit almenningur ekki gjörla um 
hvað verið er að tala þegar bjór er á dagskrá, þar sem 
drykkurinn hefur verið krímínaliséraður hjá okkur í 
tvær kynslóðir, það er að segja látinn jafnbrýna glæp 
allar götur síðan árið 1915.“921

Á þessum árum voru nokkrum sinnum gerðar 
skoðanakannanir um viðhorf almennings til bjór-

Vilhjálmur Hjálmarsson var ráðherra mennta-
mála á árunum 1974–1978. Hann tók upp á 
þeirri nýbreytni að veita ekki vín í veislum á 
vegum ráðuneytisins og var það fyrsta ákvörð-
un hans sem ráðherra:

„Ég er alinn upp á vínlausu heimili og hef 
andúð á áfengisneyslu. Hef ég hvorki neytt 
áfengis, veitt það né haft um hönd á nokkurn 
hátt. Í annan stað hafði ég beitt mér eindregið 
gegn vínveitingum á vegum ráðuneytisins, 
m.a. með tillögugerð á alþingi.

Ekkert val kom til greina. Ég fullvissaði mig 
um að það væri á valdi ráðherra að velja mat 
og drykk handa gestum sínum. Var það talið 
pottþétt! Þá ákvað ég í eitt skipti fyrir öll að 
vín skyldi ekki veitt á vegum menntamálaráðu-
neytisins á meðan ég væri menntamálaráð-
herra.“

Vilhjálmur Hjálmarsson, Raupað úr 
ráðuneyti. Innan dyra á Hverfisgötu 6 í fjögur 

ár og fjóra daga, Reykjavík, 1981, bls. 17.

Áfengisneysla á mann á Norður-
löndum í lítrum af hreinum 
 vínanda, 1984

Danmörk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,16
Finnland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,49
Færeyjar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,07
Grænland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,03
Ísland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28
Noregur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90
Svíþjóð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90

ÞÍ. ÁTVR 2001 BA/76 nr. 2.
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bannsins. Árið 1977 var niðurstaða slíkrar könnunar 
að meirihluti þeirra sem tóku afstöðu, 64%, var and-
vígur sölu á áfengum bjór en 36% fylgjandi. Árið 1983 
höfðu hlutföllin snúist við; þá vildu 64% aðspurðra 
leyfa sölu áfengs öls í verslunum ÁTVR en 34% voru 
mótfallnir.922 Mikil viðhorfsbreyting virðist hafa átt sér 
stað meðal landsmanna á tiltölulega skömmum tíma.

Í greinargerð með frumvarpi um lögleiðingu áfengs 
öls, sem lagt var fyrir Alþingi 1983–1984 en kom ekki 
til afgreiðslu, er því haldið fram að með auknum 

ferðalögum til útlanda hafi Íslendingar „í síauknum 
mæli komist í kynni við neyslu áfengs öls og sama 
gildir um þá námsmenn sem stunda nám erlendis“.923 
Ljóst er að talið var samhengi á milli tíðari utanlands-
ferða og aukins áhuga á léttari tegundum áfengis.

Árið 1983 opnaði veitingastaðurinn Gaukur á 
Stöng og kallaðist ölstofa. Þar sem ekki var leyft að 
selja áfengt öl á þessum tíma þá var í staðinn boðið 
upp á drykk sem nefndist „bjórlíki“ og var blanda af 
óáfengum pilsner og sterkara áfengi. Blandan þótti 
minna á bjór og naut nokkurra vinsælda á níunda 
áratugnum. Tilvist bjórlíksins lagði vopn í hendurnar 
á þeim sem vildu lögleiða áfengt öl í landinu og var 
notuð sem rök í því skyni. Í þingræðu 1984 segir Jón 
Magnússon t.d.:

Fjöldi veitingastaða selur bjórlíki sem er um 
5% að styrkleika. Fjöldi umsókna liggur fyrir 
um leyfi til að setja upp veitingastaði og/eða 
selja slíkt bjórlíki í veitingahúsum, þannig að 
áður en þessi mánuður er á enda getur fjöldi 
þessara ölstofa sem selja bjórlíki verið orð-
inn hátt á þriðja tuginn ef hann er hreinlega 
ekki orðinn það nú þegar. Þessir staðir njóta 

Á Fógetanum við  
Aðalstræti 10, 1984.  

Þar mátti kaupa bjórlíki  
úr dælu.

Bjórvinafélagið var stofnað 
17. júní 1983. Myndin er 

tekin á félagsfundi sama ár.
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 mikilla vinsælda og það með öðru sýnir að 
stór hópur fólks kýs að hafa hér bjór. Væri nú 
ekki skynsamlegra, betra og heppilegra að hafa 
hér alvörubjór heldur en öl styrkt með sterku 
áfengi? Og mér er spurn: Að hvaða leyti getur 
falist í því meiri skaði að hafa bjór að styrkleika 
5% en bjórlíki að sama styrkleika? 924

Tilvist bjórlíkisins gróf þannig undan rökunum 
fyrir bjórbanni, enda kannski leikurinn til þess 

 gerður. Óneitanlega fólst nokkur þversögn í því að 
reka ölstofur í landi þar sem öl var almennt ekki á 
boðstólum.

fríhafnarverslunin
Samband neyslumynsturs á áfengi og utanlandsferða 
er flókið, en þó má fullyrða að auknar utanlandsferðir 
hafi vakið áhuga á ýmsum tegundum sem ekki höfðu 
verið vinsælar á Íslandi. Sólarlandaferðir Íslendinga 

Í lok 8. áratugarins var andófsmenning ungs 
fólks að breyta um svip. „Meðal ungs fólks var 
róttæknibylgjan þegar tekin að hníga. Nýfrjáls-
hyggjan átti næsta leik“, segir Gestur Guð-
mundsson í umfjöllun sinni um pönkkynslóðina 
í Rokksögu Íslands. Árið 1981 gáfu frumkvöðlar 
pönksins á Íslandi, Fræbbblarnir, út fjögurra laga 
plötu „með áróðursbrag fyrir áfengu öli“. Boð-
skapur Fræbbblana var einfaldur, en til marks 
um viðhorf til bjórbannsins sem voru líklega í 
sókn meðal fólks af þessari kynslóð:

Bjór
Það stendur í lögum.
Það stendur hér.
Þeir eigi að hafa vit fyrir mér.
Þeir slefa út ræðum.
Þeir jarma í kór.
Þeir segja að ég verði slæmur af bjór.

Finnst þeim pillur betri en bjór?
Mér finnst komið nóg…
Næst klippa þeir glösin mín 
svo ég geti ekki drukkið eins stíft.

Finnst þeim spíri betri en bjór?
Mér finnst komið nóg…
Næst mæla þeir magnið á mann
svo þeir finni strax stimpil á hann.

Finnst þeim límið betra en bjór?
Mér finnst meira en nóg…
Næst mæla þeir magnið á mann
svo þeir finni strax stimpil á hann.

Finnst þeim þynnir betri en bjór?
Mér finnst komið nóg…
Þeir segja að ég hafi vit til að velja þá
en ég hafi ekki vit til þess að hafa vit fyrir mér.

Höfundur texta: Valgarður Guðjónsson
Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands.  

Frá Sigga Johnnie til Sykurmolanna, Reykjavík, 1990, 
bls. 180, 193.

Fræbbblarnir á 
tónleikum um 1980.
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höfðu hafist 1958 og var einkum farið til Spánar og 
Ítalíu í samstarfi við danskar og breskar ferðaskrif-
stofur.925 Rétt er að minnast þess að sérstakar reglur 
giltu um áfengisinnflutning ferðamanna í ýmsum 
tilvikum. T.d. hafði sjómönnum í millilandasigling-
um um árabil verið heimilað að kaupa sterkan bjór 
erlendis og flytja heim (hluti tolls) og sama átti við 
um áhafnir flugvéla frá 1965.

Á árunum 1951–1957 var mikil aukning á flugi 
um Keflavíkurflugvöll, einkum þó árið 1956. Þann 23. 
maí 1958 voru samþykkt á Alþingi lög um heimild 
fyrir ríkisstjórnina til að selja áfengi, tóbak og fleira 
á Keflavíkurflugvelli til farþega í framhaldsflugi. Var 
fríhafnarverslunin opnuð í lítilli flugstöðvarbygg-

ingu 15. október sama ár með það fyrir augum að 
afla gjaldeyristekna af millilandafarþegum sem ekki 
höfðu frekari viðdvöl hér á landi.

Í ársbyrjun 1970 var svo samþykkt á Alþingi 
breyting á lögum um tollvörugeymslur er heimilaði 
uppsetningu komuverslunar við fríhöfnina og tók sú 
verslun til starfa í maí sama ár. Í fyrstu var um að ræða 
mjög lítið fyrirtæki en fór vaxandi allt frá stofnun og 
hélst vöxturinn í hendur við aukningu utanlandsferða 
Íslendinga.926

Í fríhöfninni mátti kaupa áfengistegundir sem 
ekki voru seldar á Íslandi, t.d. bjór. Eftir sem áður 
höfðu einungis áhafnir flugvéla rétt á að flytja hann 
inn í landið til eigin neyslu. Þetta fannst sumum vera 

Auglýsing í Morgunblaðinu, 
22.8.1965. Sérstakar reglur 

giltu um áfengisinnflutning 
ferðamanna.
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mismunun. Í desember 1979 reyndi Davíð Scheving 
Thorsteinsson iðnrekandi að flytja til Íslands sex 
flöskur af bjór sem hann hafði keypt í fríhöfninni í 
Lúxemborg. Rökin voru þau að flugáhafnir mættu 
þetta. „Dóttir mín vann sem flugfreyja á sumrin og 
hún mátti koma með bjór til landsins af því að hún 
vann hjá öðru fyrirtæki en ég.“927 Flöskur Davíðs voru 
gerðar upptækar, en málið fór þó aldrei fyrir dóm-
stóla. Þess í stað var ákveðið að breyta reglugerð um 
fríhafnarverslunina.

30. janúar 1980 gaf Sighvatur Björgvinsson, 
þáverandi fjármálaráðherra, út reglugerð „um toll-
frjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu 
frá útlöndum“. Þar var öllum sem komu í gegnum 
fríhöfnina leyft að flytja tiltekið magn af áfengi inn 
í landið. Annað hvort mátti flytja 1 lítra af sterku 
áfengi og 1 lítra af víni undir 21%, eða 12 flöskur 
af bjór og 1 lítra af öðru hvoru, sterku áfengi eða 
víni.928

Við þetta jókst áfengisverslun í fríhöfninni til 
muna. Skv. upplýsingum tollgæslunnar voru árið 

1979 fluttar inn til landsins löglega 413.400 flöskur af 
bjór, ýmist 0,33 eða 0,5 lítra, og var þá innflutningur 
í gegnum Keflavíkurflugvöll ótalinn en talan hefði 
líklega verið 5–6 þús. flöskum hærri ef hann bætt-
ist við. Árið 1983 voru hins vegar fluttar inn löglega 
1.354.500 flöskur, eða um eða yfir 500 þús. lítrar af 
bjór. Það jafngilti 5,6 flöskum á hvert mannsbarn í 
landinu og neyslan því rúmlega tveir lítrar af bjór á 
mann.929 Árið 1984 munu um 10% áfengis á Íslandi 
hafa verið seld í fríhöfninni.930

Á árum „bjórbannsins“ var því talsvert drukkið af 
áfengu öli á Íslandi. Árið 1979 var Ísland þátttakandi 
í norrænni áfengiskönnun sem sýndi að 12,1% af 
heildarneyslu íslenskra svarenda (á aldrinum 20–69 
ára) var í formi bjórs, 21,7% voru léttvín og 66,2% 
sterkt áfengi.931

Yfirlit
Á 7. og 8. áratugnum fór áfengisneysla Íslendinga ört 
vaxandi þrátt fyrir að aðgengi að áfengi ykist ekki að 
sama skapi. Áfengisneysla á mann jókst um 67% milli 
1964 og 1984, en útsölustöðum og stöðum með vín-
veitingaleyfi fjölgaði hægt og sígandi. Sala á áfengu öli 
var ekki lögleidd á þessum tíma þrátt fyrir að tæpur 
helmingur alþingismanna væri orðinn því fylgjandi 
um 1970.

Neyslumynstur breyttist eilítið og má tengja það 
við verðstefnu ÁTVR. Neysla á sterku áfengi fór hlut-
fallslega minnkandi en jókst að sama skapi á létt-
vínum. Þegar verðstefnunni var breytt sótti fljótlega í 
sama far og áður. Áfengiskaup í fríhöfninni voru sér-
stakur kapítuli en segja má að fríhafnarverslunin hafi 
aukið aðgengi að áfengi og þó einkum að áfengu öli. 
Þar markaði nokkur tímamót þegar almennt leyfi var 
veitt fyrir innflutningi á vissu magni af bjór í gegnum 
fríhöfnina árið 1980. Jókst bjórneysla á Íslandi veru-
lega í framhaldinu.

Á níunda áratugnum voru í fyrsta sinn opnaðar 
ölstofur á Íslandi, en fyrst í stað seldu þær ekki bjór 
heldur bjórlíki. Naut sá drykkur nokkurra vinsælda 
meðal landsmanna um skamma hríð.

Árið 1958 voru samþykkt 
lög sem opnuðu fyrir sölu á 
áfengi og tóbaki til farþega í 
framhaldsflugi. Úr Alþýðu-
blaðinu, 18.11.1959.
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Brennivín var geymt í eikartunnum við framleiðslu á  
„gömlu“ brennivíni. Þorsteinn Stefánsson situr við víngerð.

Svipmyndir úr framleiðsludeild 
átVr á árunum 1979 til 1984



Stefán Guðmundsson að 
vinna við átöppunarvél.



Spíratankar. Á myndinni er 
Baldur Stefánsson verkstjóri 
við störf.

Stefán Pétur Sveinsson  
verkstjóri  tekur sýnishorn 

úr tanki til að kanna 
styrkleika drykkjarins.



Vinna við færiband. Pétur 
Einarsson heldur á flöskum 
við átöppun á kokkteil.

Starfsmenn í birgðastöð 
raða Tindavodka í 

pappakassa.  



Guðmundur Grímsson og 
Stefán Guðmundsson við 

flöskuþvott. Áfengisflöskur 
og lyfjaglös voru margnota.

Vélasamstæða, færiband, 
líklega vél sem límir miða á 
flöskur. Annar frá vinstri er 
Bjarni Sigmundsson verk-
stjóri. 



Magnús Zakaríasson 
verkstjóri ásamt starfs-
mönnum í birgðastöð.

Bjarni Sigmundsson verk-
stjóri heldur á flösku af 
brennivíni. Á skrifstofu 
hans voru sýnishorn 
af framleiðslu ÁTVR: 
 Brennivín, Ákavíti, 
Tindavodka, Brómberja-
brandí, Kokkteill, sætur 
og þurr, Krækiberjalíkjör, 
Nökkvakokkteill, Gamalt 
ákavíti, Gamalt brennivín, 
Bitterbrennivín, Kláravín, 
Messuvín, Bolla, Ginn og 
Sjenever.



ÞRIÐJI HLUTI | Eftir bjór, aukin umsvif og meiri þjónusta
Smelltu hér til að lesa næsta kafla

https://vefbirting.prentmetoddi.is/vinbudin/3_hluti/
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