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Um þróun efnahagsmála 

Íslendingar eru flestum þjóðum háðari ut-
anríkisviðskiptum, og efnahagsþróunin 

í umheiminum hlýtur því mjög að setja 
svip sinn á íslenzkan þjóðarbúskap. Hins 
vegar hefur það margoft sýnt sig, að við-
skiptakjör Íslendinga fylgja ekki nema að 
nokkru leyti almennum hagsveiflum, en 
þvi veldur fyrst og fremst hin mikla hlut-
deild fiskafurða í útflutningstekjunum. Er 
skýringar á þessu að leita í því, að verð-
lag á fiskafurðum er mjög háð breytilegu 
framboði einstakra fisktegunda og ýmsum 
séráðstœðum á fiskmörkuðum, þó að þró-
un heildareftirspurnar í markaðslöndun-
um skipti vitaskuld einnig miklu máli. 
Hefur þetta komið greinilega í ljós í hag-
sveiflu undanfarinna ára. Þó hún hafi 
vissulega ekki, ef á heildina er litið, haft 
minni áhrif hér á landi en víðast annars 
staðar, hefur ferill hennar þó verið að 
ýmsu leyti frábrugðinn því, sem verið hef-
ur í flestum nálægum löndum, er fyrst og 
fremst byggja afkomu sína á iðnaði. Hef-
ur þetta m.a. komið fram í mun óhagstœð-
ari þróun viðskiptakjara hér á landi en 
víðast annars staðar á árunum 1974 og 
1975, en á hinn bóginn í örari bata á ár-
unum 1976 og 1977. 

Þó að hagstœð ytri skilyrði hafi þannig 
hér komið til hjálpar og greitt fyrir örari 
afturbata síðustu tvö árin en í nágranna-
löndunum, eru framtíðarhorfur nú að 
ýmsu leyti tvísýnar. Kemur þar einkum 
tvennt til. Annars vegar hefur heildar-
þróun framleiðslu og eftirspurnar erlendis 
verið mun hœgari en vonir stöðu til og 
lítil bjartsýni ríkjandi um skjótar breyt-
ingar til batnaðar. Hins vegar hefur verð-
bólgan hér á landi aftur farið vaxandi og 
hefur að undanförnu verið hlutfallslega 
meiri miðað við markaðslönd Íslendinga 
en hún hefur verið um langt skeið, og 
hljóta afleiðingar þess að koma fram í 
versnandi samkeppnisáðstöðu atvinnu-
veganna, einkum þeirra, sem selja fram-
leiðslu sina á erlendum mörkuðum. Skal 
nú nokkru nánar að þessum tveimur 
vandamálum vikið. 

II. 
Eftir hinn mikla efnahagssamdrátt á ár-

unum 1974 og 1975, snerist þróunin nokk-
uð ört til betri vegar, einkum framan af 
árinu 1976, en á því ári komst hagvöxt-
ur OECD-ríkja yfir 5 %. Menn voru því 
nokkuð bjartsýnir á, að unnt yrði að 
tryggja áframhaldandi hagvöxt, unz tekist 



hefði að yfirvinna að mestu hið alvar-
lega atvinnuleysi, sem efnahagssamdrátt-
urinn hafði víðast haft í för með sér. 
Þessar vonir hafa þó ekki rætzt nema að 
litlu leyti enn sem komið er. Þegar í árs-
lok 1976 voru greinileg merki þess, að 
dregið hafði úr aukningu þjóðarfram-
leiðslu á nýjan leik, og síðan hefur hún 
engan veginn nægt til þess að auka at-
vinnu almennt, og sums staðar hefur at-
vinnuleysi reyndar farið enn vaxandi allt 
fram undir þetta. Hefur þróunin í þessu 
efni einkum verið óhagstæð í Evrópu, en 
þar var aukning þjóðarframleiðslu að 
meðaltali ekki nema 2°/o á árinu 1977, 
og atvinnuleysi fór víðast vaxandi. Hins 
vegar var þróunin mun betri í þessu efni 
í Bandaríkjunum, þar sem þjóðarfram-
leiðslan jókst um 5 °/o á árinu 1977, og þó 
nokkuð dró úr atvinnuleysi. Þetta misræmi 
í efnahagsþróuninni í Bandaríkjunum 
annars vegar og Evrópu og Japan hins 
vegar, hefur síðan orðið til þess, að við-
skiptajöfnuöur Bandaríkjanna hefur versn-
að mjög, en þáð hefur svo aftur leitt til 
mikillar lækkunar á gengi dollars undan-
farna þrjá ársfjórðunga. 

Orsakir þeirrar þróunar, sem nú hefur 
verið lýst, eru margvíslegar, en eiga vafa-
laust flestar rœtur að rekja til olíukrepp-
unnar og hinnar miklu verðbólgu áranna 
1973—1974. Dregið hefur verulega úr 
fjárfestingu vegna áhrifa verðbólgu og 
efnahagsóvissu á afkomu fyrirtækja, og 
víða er við að etja offramleiðsluvandamál 
vegna breyttrar efnahagsþróunar, og er þar 
skipasmiðaiðnaðurinn eitt gleggsta dæm-
ið. Þótt eftirspurnaraukningin í Banda-
ríkjunum hafi ótvírætt létt öðrum þjóðum 
róðurinn. hefur lækkun Bandaríkjadollars 

að undanförnu haft gagnstæð áhrif. Hefur 
hún bæði íþyngt útflutningsframleiðslu 
þeirra ríkja, sem háðar eru sölu á doll-
aramarkaði, en jafnframt hefur hún vald-
ið óróa og óvissu á gjaldeyris- og pen-
ingamörkuðum, en hvort tveggja hefur 
neikvæð áhrif á þróun fjárfestingar. 
Vegna þess hve stór hluti útflutnings Ís-
lendinga er seldur fyrir dollara, hefur 
lækkun hans átt verulegan þátt í að veikja 
stöðu útflutningsatvinnuveganna. 

III. 
Erfitt er um það að spá, hvort úr þess-

um vandamálum rætist í náinni framtíð. 
Yfirleitt telja alþjóðastofnanir engin lík-
indi til örari framleiðsluaukningar iðnað-
arríkja á þessu ári en í fyrra og reyndar 
frekar búizt við því, að hún verði minni. 
Litlar horfur eru því taldar á minnkandi 
atvinnuleysi. Einkum veldur það vonbrigð-
um, hve ríkjum með sterkan viðskipta-
jöfnuð, einkum Þýzkaland og Japan, hef-
ur sótzt seint í þeirri viöleitni að blása 
auknu lífi í efnahagsstarfsemi sína. Miklu 
máli skiptir þar vafalaust, hvort það tekst 
að stöðva frekari lœkkun dollarans gagn-
vart marki og yeni og eyða því óvissuá-
standi. sem ríkt hefur á gjaldeyrismörkuð-
um. Hafa helztu iðnríkin verið að auka 
samstarf sitt að því marki að styrkja gengi 
dollarans, en bið getur orðið á því að full-
ur árangur náist. Meðal þess, sem horfir 
til betri vegar má einnig nefna batnandi 
greiðslujöfnuö og minnkandi verðbólgu í 
nokkrum löndum, einkum Bretlandi og 
Ítalíu, sem áttu til skamms tima við mjög 
alvarlega efnahagsörðugleika að etja. Eru 
líkur til þess, að þessi lönd geti nú smám 
saman farið að örva innlenda eftirspurn 



og þannig lagt nokkuð af mörkum til auk-
ins almenns hagvaxtar. 

Hinn tiltölulega hægi afturbati, sem hér 
hefur verið lýst samfara verulegu atvinnu-
leysi, sýnir hve erfitt hefur reynzt að 
leysa hagstjórnarvandamál síðustu ára og 
ná samtímis þeim efnahagslegu markmið-
um, sem að hefur verið reynt að keppa. 
Svigrúmið til þess að örva eftirspurn og 
hvetja þannig til aukinnar framleiðslu-
starfsemi og fjárfestingar, hefur takmark-
azt annars vegar af þeim greiðslujafnaðar-
erfiðleikum, sem siglt hafa í kjölfar olíu-
verðshækkananna, en hins vegar af þeirri 
nauðsyn að draga sem mest úr verðbólg-
unni. Enginn vafi er á því að á báðum 
þessum sviðum hefur umtalsverður ár-
angur náðst undanfarin tvö ár. Hins veg-
ar hefur engri þjóð tekizt að draga sam-
tímis bæði úr viðskiptahalla og verð-
bólgu, nema með eftirspurnaraðhaldi, sem 
óhjákvæmilega hefur haft hættu á at-
vinnuleysi í för með sér. Eru Bretland 
og Danmörk nærtæk dæmi um þennan 
vanda. 

IV. 
Ástæða er til að íhuga þróun efnahags-

mála hér á landi að undanförnu i ljósi 
reynslu og vanda annarra þjóða, en hún 
hefur að mörgu leyti verið með sérstök-
um hætti. Frá miðju ári 1975 og til miðs 
árs 1977 tókst samtímis að draga stórlega 
úr viðskiptahallanum við útlönd og hægja 
verulega á verðbólguhraðanum án þess að 
til nokkurs atvinnuleysis kæmi. Þennan 
hagstæða árangur má vissulega að veru-
legum hluta þakka ört batnandi viðskipta-
kjörum, einkum á árinu 1976, en hitt 
skipti einnig miklu máli, að þennan tíma 

tókst méð tiltölulega hóflegum launa-
hækkunum og sveigjanlegri gengisskrán-
ingu að tryggja atvinnuvegunum viðun-
andi samkeppnisaðstöðu. Vonir stóðu þvi 
til þess, að Íslendingum auðnaðist að koma 
verðbólgunni niður á viðunandi stig og 
rétta við stöðu þjóðarbúsins út á við með 
minni fórnum en aðrar þjóðir hafa þurft 
að færa. 

Allt er þetta nú í tvísýnu á ný. Eftir þær 
gífurlegu hækkanir tekna og fram-
leiðslukostnaðar, sem áttu sér stað 
frá miðju síðasta ári, raskaðist sam-
keppnisaðstaða atvinnuveganna alvar-
lega og aftur stefndi í víðtækan hallarekst-
ur eftir tveggja ára góðæri. Við þessar að-
stæður hlaut að vera um þrjá meginkosti í 
stjórn efnahagsmála að velja. Sá var fyrst-
ur að láta. skeika sköpuðu um víxlhækkan-
ir launa og verðlags, en reyna þó að halda 
atvinnuvegunum gangandi, svo lengi sem 
unnt væri með sílækkandi gengi, jafnvel 
þótt afleiðingin hlyti að verða enn vax-
andi verðbólga með öllum þeim vanda, 
sem henni fylgir. Annar var sá að hamla 
gegn eftirspurnaraukningunni með sam-
drætti fjárfestingar, ríkisútgjalda og lán-
veitinga, en með því væri stefnt að þvi 
áð draga úr verðbólgu og tryggja bættan 
viðskiptajöfnuð, enda þótt það kynni að 
kosta verulegan samdrátt i atvinnu. 
Þriðji kosturinn var að spyrna við fótum 
með því að draga beint úr víxlhækkunum 
launa og verðlags, jafnframt því sem 
lækkun gengisins yrði takmörkuð við 
allra brýnustu þarfir atvinnuveganna. 

Með því að velja þennan síðasta kost 
hefur verið leitazt við að finna millileið, 
er forðaði þjóðarbúskapnum frá sívaxandi 
verðbólgu annars vegar, en atvinnuleysi 



hins vegar. Ef ytri skilyrði þjóðarbúsins 
snúast ekki til hins verra á árinu, œtti 
þessi leið að geta tryggt allt í senn, sæmi-
legan jöfnuð í viðskiptum við aðrar þjóðir, 
nœga atvinnu og grundvöll þess mikla 
bata í lífskjörum, sem ávannst á síðasta 

ári. Væri þetta óneitanlega umtalsverður 
árangur, ekki sízt þegar litið er til hinna 
Norðurlandaþjóðanna, sem allar að Norð-
mönnum undanskildum þurfa að sætta sig 
við óbreytt eða versnandi lífskjör annað 
árið í röð. J. N. 



Verðtrygging f jármagns á Íslandi 

Grein þessi var samin fyrir Verðbólgunefnd af Bjarna 
Braga Jónssyni, hagfr. Seðlabankans, og birt sem viðauki 
nr. 7 með skýrslu nefndarinnar. Tekið skal fram, að 
greininni er ekki ætlað að vera tæmandi sögulegt yfirlit 
um verðtryggingu f jármagns, enda þótt rakinn sé aðdrag-
andi núgildandi skipan mála. 

Almenn stefnuviðhorf 
Hin öra verðbólguþrómi hérlendis og 

takmarkaður árangur af viðleitni stjórn-
valda til að stemma stigu við henni hefur 
að vonum vakið áhuga á tilraunum til þess 
að leiðrétta helztu skekkjur af hennar völd-
um og fyrirbyggja skaðvænlegar verkan-
ir, svo sem unnt má verða. Við flestum 
verkunum verðbólgunnar er snúizt til-
tölulega fljótt, og að gerðum viðeigandi 
ráðstöfunum er að nýju komið á þeirri 
skipan helztu hagstærða, sem talin er horfa 
til jafnvægis í efnahagsmálum, að því er 
tekur til skilyrða framleiðslustarfsemi og 
ráðstöfunar verðmæta á líðandi stund. 
Hinar venjubundnu hagstjórnaraðgerðir, 
sem stjórnvöld hafa í hendi sér, ná þó 
ekki til fjármagnsstærðanna, sem bundnar 
eru í löghelguðum samningum milli einka-
aðila. Varanleg skaðsemd af völdum verð-
bólgunnar er því helzt sú að rýra raun-
gildi fjármagns, sem ákvarðað er í nafn-
virði á kvarða peningaeiningarinnar. Auk 
hinna félagslegu verkana þessara fjár-
magnstilfærslna, sem menn geta lagt mis-
jafnt mat á, verka þær aftur á fjármagns-
markaðinn til mjög alvarlegs samdráttar 
á sparnaði í formi fjáreigna annars vegar 
og hins vegar til óhóflegrar eftirspurnar 
eftir fjármagni umfram raunverulegt 

notagildi þess. Helzt svo, meðan verðbólg-
an varir eða horfur eru á, að hún taki sig 
upp af verulegum krafti að nýju. 

Virðisrýrnun fjármagns er unnt að bæta 
upp með tvennum hætti, annars vegar með 
formlegri verðtryggingu, þar sem fjár-
stærðirnar eru beinlínis hækkaðar upp eft-
ir hækkun verðlags og afborganir og vextir 
laga sig eftir því, eða hins vegar með 
hækkun vaxta upp í þá hæð, er svarar 
verðbólgu ásamt hæfilegum raunvöxtum. 
Megin munur þessara leiða er eftirfar-
andi. Verðtrygging viðheldur tilætluðum 
tímaferli endurgreiðslna og á því betur við 
um stofnfjármagn með fyrirfram umsam-
inni afborganaröð. Verðbætur í formi 
hærri vaxta falla hins vegar til greiðslu 
þegar í stað, svo að verðbót á höfuðstólinn 
fellur til greiðslu jafnharðan og verðrýrn-
unin á sér stað. Leið vaxtahækkunar á 
þannig illa við um löng lán, en er fylli-
lega nothæf til þess að bæta upp skamm-
tímalán, enda er með stuttu millibili end-
ursamið um, hve há þau skuli vera með 
tilliti til m. a. verðlags og annarra efna-
hagsaðstæðna. Önnur meginástæða þess, 
að verðtrygging hentar við löng lán frem-
ur en háir vextir, felst í því, að vöxtum 
verður í síðara tilvikinu að breyta með 
breytilegum hraða verðbólgunnar. Séu 
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þeir þá ekki látnir fylgja vísitölunni, líkt 
og um formlega yerðtryggingu væri að 
ræða, getur aðilum lánsins reynzt örðugt 
að sættast á gild tilefni breytinga, enda 
virðist reynslan sýna, að vaxtaákvæði 
langra lána séu tregbreytanleg, enda þótt 
réttur til breytinga sé áskilinn. Kemur sá 
vandi ekki sízt fram í notkun blandaðra 
lánskjara, þar sem verðtrygging gildir að 
hluta, en að nokkru er treyst á tiltölulega 
háa vexti. 

Þróunaráfangar 
Þróun verðtryggingar fjármagns hefur 

verið rykkjótt og ósamfelld. Hófst hún 
með verðtryggingu almennra íbúðalána að 
fjórðungi árið 1955 og verðtryggingu 
skyldusparnaðar ungmenna litlu síðar eða 
1957. Var síðan látið þar við sitia í hart-
nær áratug. Var ýmist, að menn töldu, að 
með nýjum eða kröftugri ráðum mundi 
unnt að vinna bug á verðbólgunni sjálfri, 
eða önnur og stórvægilegri vandamál köll-
uðu að. 

Næsti þáttur þessarar þróunar hófst, 
þegar tóm gafst til að sinna langærri 
vandamálum og áætlunum, með aðal-
áherzlu á fjárfestingu og fjármögnun. 
Innan þess ramma hófst útgáfa verð-
tryggðra spariskírteina ríkissjóðs árið 
1964. Í framhaldi af því þótti rétt að móta 
almenna stefnu verðtryggingar stofnfjár-
magns á grundvelli ahnennt viðurkenndra 
verðlagsmælikvarða. Voru í því skyni sett 
lög nr. 71 frá 6. mai 1966 um verðtrygg-
ingu fjárskuldbindinga, og var Seðlabank-
anum falin umsjá með framkvæmd þeirra. 
Reyndin varð sú, að lögin hafa verið fram-
kvæmd af stakri varúð, svo að verðtrygg-
ing varð ekki almenn utan hins opinbera 
lánamarkaðar, enda fóru í hönd umbrota-
tímar í efnahagsmálum skömmu eftir setn-
ingu laganna. 

Endurnýjaða reynslu af örri verðbólgu-
þróun þurfti til þess að koma verðtrygg-
ingarmálunum aftur á skrið. Stóð sá á-
fangi í sambandi við rýrnun bankasparn-

aðar, samtímis því að lífeyrissjóðakerfið 
breiddist út og varð almennt. Verðírygg-
ing lánsfjár frá lífeyrissjóðunum hófst í 
október 1972. Verðtryggð útlán þess fjár 
úr hendi fjárfestingarlánasjóða sigldu í 
kjölfarið frá næsta ári á eftir, en einkum 
þó með árinu 1975. Var þá, með lögum 
nr. 13 frá 23. mai það ár, lögfest sú meg-
inregla, að fjárfestingarlánasjóðirnir 
skyldu endurlána aðfengið lánsfé með sam-
svarandi kjörum og þeir sæta sjálfir. Hef-
ur verið stefnt að því marki í áföngum og 
þar með dregið smám saman úr hinni 
miklu verðrýrnun fjármagns á vegum 
fjárfestingarlánasjóðanna, sem viðgengizt 
hefur. Framkvæmd laganna er svo háttað, 
að árlega að staðfestri lánsfjáráætlun gera 
Framkvæmdastofnun og Seðlabanki tillögu 
til ríkisstjórnarinnar um meginreglur láns-
kjara fjárfestingarlánasjóðanna. Staðfestar 
meginreglur sendir ríkisstjórnin svo stjórn-
um sjóðanna, er skila sundurliðuðum til-
lögum til endanlegrar afgreiðslu ríkis-
stjórnarinnar. 

Samhliða þessum síðasta þróunarkafla 
verðtryggingar stofnfjármagns var virkari 
vaxtastjórn skammtíma fjármagns eða 
veltifjármagns tekin upp að nýju eftir all 
langt hlé. Hófst skeið breytilegra vaxta 
eftir aðstæðum hinn 1. mai 1973, og voru 
vaxtabreytingar endurteknar 1974, tvisvar 
1976 og tvisvar 1977. Ráðandi viðhorf 
við þessar breytingar hefur verið að 
bæta að nokkru marki upp verðrýrnun 
fjármagnsins og stemma stigu við sam-
drætti rekstrarfjármagns atvinnuveganna. 
Vaxtaákvörðunin tók þó ekki á sig mynd 
formlegra verðbóta fyrr en með upptöku 
vaxtaaukainnlána og -útlána 1. maí 1976. 
Var vaxtaaukinn þá ákveðinn 6% og 
heildarvextir bundinna innlána af þessu 
tagi 22% og vaxtaaukaútlána 22 1/2%. Yf-
irlýstur tilgangur þessa lánskjaraforms var 
að halda nokkurn veginn til jafns við verð-
bólguna og veita færi á peningalegum 
sparnaði i stað kaupa á efnislegum verð-
mætum. Undirtektir sparenda reyndust 
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svo góðar, að í árslok 1977 var 27,1% 
spariinnlána komið yfir i þetta form. Af 
því fé gengu 43,6% til vaxtaaukaútlána, 
en að öðru leyti blandast fé þetta við al-
menn útlán. 

Reynslan af vaxtaaukaforminu gaf til-
efni til upptöku almenns verðbótaþáttar 
vaxta, og var það nýmæli upp tekið 1. 
ágúst 1977 með 8% verðbótaþætti, er féll 
inn í vextina án aðgreiningar i sjálfum 
gangi lánsviðskiptanna. Féll vaxtaaukinn 
þar með saman við verðbótaþáttinn. Upp-
runaleg hæð verðbótaþáttar var tengd 26% 
verðbólgu á ári og skyldi þátturinn breyt-
ast sem svaraði 6/10 af brevtingu verð-
bólgustigs að mati Seðlabankans fyrst um 
sinn eða þar til annað yrði ákveðið. Stig-
mögnun verðbólgunnar með haustinu olli 
svo hækkun verðbótaþáttarins upp í 11% 
frá 21. nóvember. Þar með urðu almennir 
sparisjóðsvextir 16% og vaxtaaukainnlán 
með 29% vexti, en útlánsvextir liggja á 
bilinu 20 1/2—23%, nema á vaxtaaukaút-
lánum 30%.* 

Jafnframt þessu voru tekin skref til al-
mennrar beitingar verðtryggingar utan 
hins opinbera lánakerfis. Þannig heimilaði 
Seðlabankinn lífeyrissjóðunum með aug-
lýsingu hinn 3. mai 1977 að taka upp 
verðtryggingu almennra lána sinna að 
40% hlutfalli, enda séu vextir ekki hærri 
en 11 1/2 % og lánstími sé 10—15 ár. Með 
lögum um heimild til erlendrar lántöku, 
ábyrgðarheimildir og aðrar ráðstafanir 
vegna lánsfjáráætlunar 1978, er samþykkt 
voru á Alþingi 21. desember sl., var svo 
lífeyrissjóðunum gert skylt að verja að 
minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sinu 
til kaupa á skuldabréfum með fullri verð-
tryggingu til langs tíma. Verði heimildar-
ákvæðið einnig framkvæmt til fuils, gæti 
lánsfé lífeyrissjóða verið verðtryggt að 
64% marki. 

Form og gildissvið verðtryggingar 
Verðtryggingu fjárskuldbindinga er best 

lýst annars vegar með formi verðtrygg-
ingarinnar og hins vegar með því gildis-
sviði, er hún tekur til ýmist skv. laga-
skyldu eða frjálsum samningum. Álita-
mál getur talizt í svo blönduðu kerfi sem 
hér hefur komizt á, hvað telja skuli til 
verðtryggingar. Sú tenging vaxtaákvörð-
unar skammtíma- eða veltifjármagns, sem 
lýst hefur verið, getur þó tæpast talizt til 
verðtryggingar, enda verður lítilli lýsingu 
við komið í nánari atriðum annarri en að 
vísa til almennra fjárstærða innlánsstofn-
ana. Verður því ekki fjallað nánar um þá 
hlið málsins, utan þess að sýna hér á eftir, 
hvernig sú tenging fellur inn í almennt 
hugtakakerfi. 

Trygging fyrir varðveizlu verðmætis get-
ur ýmist verið almenn, þ. e. bundin vísi-
tölu almenns verðlags í einhverju formi 
eða tengd afmörkuðum verðlagsfyrirbær-
um eins og gengi gjaldmiðilsins. Síðar 
greindi kvarðinn er að þvi leyti takmark-
aður, að hann bætir ekki alþjóðlega verð-
bólgu, heldur verður mat fjármagnsmark-
aðarins á henni að koma fram í vöxtun-
um. Almennast er, að gengistrygging komi 
sjálfkrafa fram við beinar erlendar lán-
tökur hlutaoeigandi aðila. En að auki er 
endurlánað erlent lánsfé að jafnaði geng-
istryggt, ýmist sérstaklega og alfarið eða 
í vissri blöndun við önnur lánskjör. 

Formleg verðtrygging bundin innlend-
um verðlagsmælikvörðun er meginefni 
þessa máls, enda beinlínis hugsuð sem 
leiðrétting á skekkingu krónunnar í fram-
vindu verðbólgunnar. Gengistrygging er 
þó tekin með í þeim mæli, sem hún telst 
eiga samleið með verðtryggingu í almennri 
lýsingu kerfisins. Fyrst fer hér á eftir al-
mennt „skematiskt" yfirlit yfir hugtök og 
flokkun þeirra og afstöðu. Síðan er gerð 
nánari grein fyrir verðtryggingu stofn-
fjármagns, einnig í töfluformi, fyrst fyrir 
sparnaðar- eða innlánshlið, síðan fyrir 
ráðstöfunar- eða útlánshlið. Á útlánshlið 
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eru aðeins tök á því að lýsa Jánskjörum 
veigamestu fiárfestingarlánasjóðanna. 
Verðtrygging utan þeirra, sem hér eru 
greindir, mun þó veigalítil með þeirri 
undantekningu þó, að Iðnþróunarsjóður 
starfar á grundvelli gengistryggingar. 

Sú kerfislýsing, sem með þessu er veitt, 
er að sjálfsögðu hvorki fullkomin né tæm-
andi. Betur verður hins vegar tæpast gert 
fyrr en skýrslur um lánamarkaðinn hafa 
verið þróaðar í grundvallaratriðum til þess 
að sýna öll afdrif fjármagnsins. 







Gylfi Þ. Gíslason: 

Þjóðfélagsleg markmið 
Íslendinga 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á 
ráðstefnu Stjórnunarfélags Íslands í Munaðarnesi 12. 
janúar 1978. 

Mér hefur á þessari ráðstefnu verið falið 
vandasamt verkefni. Þess hefur verið ósk-
að, að ég gerði grein fyrir hugmyndum 
m í n u m æskileg markmið íslenzks þjóð-
félags. 

Efni þess, sem ég hefi að segja, verður 
þriþætt. Í fyrsta lagi tel ég nauðsynlegt 
að vekja athygli á, að íslenzkt þjóðfélag er 
ekki einangrað fyrirbæri í Evrópu eða 
heiminum, þótt það sé samfélag lítillar 
þjóðar, sem býr í landi við yztu höf. Sam-
félag okkar er mótað af svipuðum hug-
myndum og svipaðri þróun og mótað hef-
ur nálæg ríki, vestan hafs og austan. Til 
þess að skilja íslenzka þjóðfélagið og geta 
myndað sér skynsamlega skoðun á því, 
hver skuli vera þjóðfélagsleg markmið Ís-
lendinga, er þess vegna nauðsynlegt að 
gera sér grein fyrir þeim meginhugmynd-
um, sem mótað hafa þann heimshluta, 
sem við búum í, og jafnvel heiminn í heild. 

Í öðru lagi ætla ég að ræða þróun ís-
lenzkra þjóðmála á þessari öld. Án túlk-
unar á þvi, sem hér hefur verið að gerast, 
er ekki hægt að hafa rökstudda skoðun á 
því, hver vera skuli þjóðfélagsleg markmið 
Íslendinga. 

Í þriðja og síðasta lagi mun ég síðan 

gera grein fyrir þeim þjóðfélagslegu mark-
miðum, sem ég tel, að stefna beri að. 

Ég sný mér fyrst að þvi að ræða megin-
hugmvndirnar, þann tíðaranda, sem mótað 
hefur nútímaþjóðfélög nálægra landa. 

Auðvitað hefur hér verið um margar 
hugmyndir og margs konar viðleitni að 
ræða. Fyrst nefni ég viðleitnina til þess 
að efla hagvöxt og öðlast stjórnmálavald. 
Nokkur hluti mannkyns býr nú við meiri 
auðlegð en nokkru sinni fyrr í sögu ver-
aldar, og nú eru til risaveldi, sem eru í 
skjóli mikils vígbúnaðar voldugri en fyrri 
saga kann frá að greina. Með því að leggja 
sem mesta áherzlu á hagnýtingu tækni hef-
ur tekizt að skapa meiri auð og meiri völd 
en áður þekktust. 

Tækniframfarirnar eiga að sínu leyti 
rót sína að rekja til vaxandi áherzlu á iðk-
un vísinda. Ein þeirra grundvallarhug-
mynda, sem sett hafa svip á nútímann, er 
sú, að vísindi og tækni geti í sifellu hald-
ið áfram að bæta lifskjör og auka velmeg-
un. 

Önnur hugmynd, sem mjög hefur mótað 
tíðaranda síðustu alda, er hugmyndin 
urn manninn sem efnahagsveru, hugmynd-
in um hinn hagsýna mann. Hún er auð-
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vitað náskyld því hagkerfi, sem grundvall-
ast á vaxandi þjóðartekjum, aukinni 
neyzlu og hagnýtingu náttúruauðlinda, 
sem ekki er hægt að endurnýja. Það er 
hugmyndin um hinn hagsýna mann, sem 
gerir það eftirsóknarvert að ná árangri í 
efnahagsmálum og stuðla að bættum lífs-
kjörum. 

Að síðustu ber að nefna þá viðleitni, 
sem gætt hefur til þess að hagnýta auð-
lindir, sem eru sameign margra aðila eða 
jafnvel heilla þjóða, með sama hætti. og 
þær auðlindir, sem eru í eigu einhvers. 

Ég er þeirrar skoðunar, að allar þessar 
hugmyndir og sú viðleitni, sem með nokkr-
um hætti er uppspretta tíðaranda nútím-
ans, þurfi að taka breytingum, að þvi er 
snertir mannkynið í heild og ekki sízt 
hinn vestræna mann, sem þessi sjónarmið 
eiga einkum við. 

Af þeirri hugmynd, að vísindi og tækni 
geti í sífellu haldið áfram að bæta lifs-
kjör og auka velmegun, hafa menn rang-
lega dregið þá ályktun, að aukin farsæld 
hljóti að fylgja í kjölfarið. Hin aukna sókn 
í völd með hjálp herstyrks hefur leitt til 
vígbúnaðarkapphlaups, sem er orðið óbæri-
lega dýrt. Árið 1974 var talið, að varið 
væri í heiminum 250 milljörðum dollara 
til vigbúnaðar. Þótt ekki nema helmingi 
þessarar upphæðar hefði verið varið til 
þess að vinna bug á sulti, orkuskorti, meng-
un og hinu vaxandi bili milli ríkra þjóða 
og fátækra, hversu miklum árangri hefði 
þá ekki verið hægt að ná? 

Um hugmyndina um hinn hagsýna 
mann, er það að segja, að auðvitað er 
ómótmælanlegt, að samkeppnishugur og 
viðleitni til þess að efla eigin hag skapaði 
nýja tækni og stórbætt lífskjör. En hitt 
er engu að síður rétt, að þessi sjónarmið 
drógu úr samhug með öðrum mönnum og 
komandi kynslóðum og leiddu til minnk-
andi tengsla við náttúruna. Ekki hefur 
verið tekið nægilegt tillit til þeirra, sem 
orðið hafa fyrir barðinu á skipan efna-
hagsmála eða stjórnmála, til komandi kyn-

slóða og til umhverfisins. Maðurinn hef-
ur fengið glýju í augun af þeim árangri, 
sem hann hefur náð á sviði vísinda, tækni 
og efnahagsmála. 

Að síðustu er þess að geta, að séu auð-
lindir, sern eru sameign þjóðar, nýttar 
skefjalaust á grundvelli einkahagsmuna og 
ágóðaviðleitni, er öruggt, að þær eyðast 
fyrr en ella, þar eð ekkert þarf að greiða 
fyrir hagnýtingu þeirra. Skýrasta dæmið 
um eyðingu slíkra auðlinda er sú ofveiði 
fiskistofna í heimshöfunum, sem átt hefur 
sér stað á undanförnum áratugum og ár-
um, m. a. hér á Íslandsmiðum, en ef rétt 
er skoðað, er sú staðreynd einn alvarleg-
asti vandinn, sem blasir við Íslendingum á 
næstu árum. 

Þá kem ég að öðrum hluta þessa erindis, 
þ. e. að því að ræða þau sjónarmið og þá 
viðleitni, sem ég tel að hafi mótað þjóð-
félagsþróun á Íslandi á þessari öld, en til 
nútímaþróunar á Íslandi tel ég rétt að 
telja það og það eitt, sem gerzt hefur sið-
an um aldamót. 

Í fyrsta lagi nefni ég baráttuna fyrir 
fullveldi landsins og varðveizlu þess. Að 
mínum dómi náðist merkastur áfangi í 
sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar, er hún 
hlaut heimastjórn árið 1904. Siðan þá 
hafa Íslendingar ráðið í reynd málum 
sínum sjálfir. Fullveldisviðurkenningin 
1918 og lýðveldisstofnunin 1944 voru að 
sjálfsögðu nauðsynlegir atburðir til þess 
að Ísland yrði að fullu og öllu talið í hópi 
sjálfstæðra þjóða, en þýðing hvorugs í 
reynd var meiri en heimastjórnarinn-
ar 1904. 

Í öðru lagi nefni ég viðleitnina til þess 
að varðveita öryggi þjóðarinnar og tengsl 
hennar á sviði varnarmála við önnur vest-
ræn ríki. Sjálfstæðisbaráttan við Dani var 
í raun og veru ekki utanríkismál í venju-
legum skilningi þess orðs. Utanríkismál 
urðu fyrst viðfangsefni Íslendinga við 
hernám Breta á Íslandi vorið 1940. Varn-
arsamningurinn við Bandaríkin sumarið 
1941 var fyrsti mikilvægi samningurinn, 
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sem hið fullvalda Ísland gerði við annað 
ríki. Eftir styrjöldina urðu viðfengsefni á 
sviði utanríkismála annað meginviðfangs-
efnið í íslenzkum þjóðmálum við hlið inn-
anlandsmála. Keflavíkur samningurinn 
svonefndi 1946, aðild að Atlantshafsbanda-
lagi 1949 og varnarsamningurinn við 
Bandaríkin 1951 voru stórkostlega örlaga-
ríkar ákvarðanir fyrir eitt fámennasta full-
valda ríki veraldar á viðsjárverðum tím-
um. En þá var mörkuð meginstefna af 
hálfu meiri hluta Alþingis, og henni hef-
ur verið fylgt siðan. Þetta er annar megin-
þátturinn í þróun nútíma þjóðmála á Ís-
landi. 

Ég sagði áðan, þegar ég var að ræða 
þróun heimsmála og þá sérstaklega mála á 
Vesturlöndum, að hagvöxtur eða viðleitni 
til hagvaxtar hafi verið einn meginþáttur 
þessarar þróunar. Verður hið sama sagt 
um nútíma þróun þjóðmála á Íslandi? Ef 
litið er á stefnuskrár flokka og ræður og 
rit forystumanna þeirra, yrði að svara 
þessari spurningu játandi. Að vísu er orð-
ið hagvöxtur tiltölulega nýtt af nálinni og 
ekki líklegt, að hægt sé að vitna til þess í 
stefnuskrám flokka eða ræðum og ritum 
stjórnmálaleiðtoga á liðnum áratugum. En 
alla öldina hafa flokkar, stjórnmálamenn 
og leiðtogar í atvinnu- og félagsmálum 
sagzt berjast fyrir því, að lífskjör batni og 
hagur atvinnuvega blómgist. Þetta kann-
ast allir væntanlega við, en hér er í raun 
og veru átt við það sama og hagfræðingar 
nefndu síðar hagvöxt. Lífskjör almennings 
geta ekki batnað né heldur hagur atvinnu-
vega blómgazt nema þjóðarframleiðsla 
aukist, en í því er einmitt hagvöxtur fólg-
inn. Þetta þarf hins vegar ekki að jafn-
gilda því, að stefna ríkisvaldsins á Íslandi 
hafi ávallt verið með þeim hætti, sem væn-
legastur hafi verið til þess að efla hagvöxt. 
Það á eflaust við um ríkisvald á Vestur-
löndum yfirleitt á þessari öld, að ekki hef-
ur ávallt verið fylgt þess konar stefnu, 
sem í r e y d efldi hagvöxt, þótt það væri 
yfirlýst markmið. En í þessu sambandi er 

það meginatriði frá minu sjónarmiði, að á 
Íslandi hefur viðleitnin til hagvaxtar verið 
skrykkjóttari en í nokkru nágrannaland-
anna. Sé litið á efnahagsþróunina á þess-
ari öld sem heild, er sem betur fer óhætt 
að staðhæfa, að hún hefur orðið örari en 
í nokkru nágrannalandanna, þ.e. hag-
vöxturinn hefur í heild, þegar yfir allt 
tímabilið er litið, orðið meiri hér en í ná-
grannalöndum. Það, sem hér á landi hefur 
gerzt í efnahagsmálum á þessari öld, er 
sannkölluð atvinnu- og lífskjarabylting. En 
í því sambandi verður að hafa í huga, frá 
hversu lágu stigi þróunin hófst. Um alda-
mótin síðustu voru Íslendingar án efa 
fátækust þjóða í Vestur-Evrópu. Nú, þrem 
aldarfjórðungum síðar, eru þeir ekki aðeins 
orðnir bjargálna, heldur í hópi þeirra þjóða 
í heiminum, sem hæstar hafa þjóðartekj-
ur á mann. Þessi breyting hefur hins vegar 
átt sér stað með byltingarkenndum hætti, 
en hefur ekki haft á sér yfirbragð og ein-
kenni jafnrar og stöðugrar þróunar. Það 
er meginmunurinn, sem er á þróun efna-
hagsmála á Íslandi og í nágrannalöndum. 

Líklega hefur hagvöxtur á öldinni verið 
örastur frá aldamótum og fram að upp-
hafi fyrri heimsstyrjaldar, en á þeim ár-
um var einmitt lagður grundvöllur að því 
atvinnulífi og þvi hagkerfi, sem þjóðin 
býr enn við. Eftir heimsstyrjöldina fyrri 
kemur í ljós, að stjórnvöld eru reynslulitil 
á sviði efnahagmála. Hér verður verð-
bólga og bankahrun. En á síðari hluta 
þriðja áratugsins verða enn gífurlegar 
framfarir og mikill hagvöxtur. 

Þegar heimskreppan skellur á um 1930, 
eru hins vegar gerð einhver örlagaríkustu 
mistök, sem átt hafa sér stað í stjórn 
efnahagsmála á öldinni. Í stað þess að 
varðveita frjálsan markaðsbúskap, sem 
tryggt gæti stöðugan hagvöxt, og leggja 
um leið grundvöll að velferðarríki með 
sama svipmóti og kunnugt átti að vera 
frá hinum Norðurlöndunum, var tekinn 
upp haftabúskapur, og haldið meira og 
minna fast við hann í þrjá áratugi. Að 
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vísu náðu velferðarsjónarmið ao skjóta hér 
rótum samtímis, og ýmsar nýjungar i at-
vinnumálum komu fram, m. a. að opin-
beru frumkvæði. Lagður var grundvöll-
ur að velferðarríki, en haftabúskapurinn 
var hemill á heilbrigðum hagvexti. 

Á árum síðari heimsstyrjaldarinnar 
jókst þjóðarframleiðslan gífurlega og langt 
umfram það, sem átti sér stað hjá nokk-
urri annarri nálægri þjóð. Vó það að sjálf-
sögðu upp á móti hægum hagvexti fyrir 
styrjöldina og eftir hana. En í kjölfar 
aukningar þjóðarframleiðslunnar á styrj-
aldarárunum sigldi verðbólgan, sem siðan 
hefur verið helzti meinvættur íslenzks 
efnahagslífs og engum stjórnvöldum síðan 
hefur tekizt að ráða við, þótt misjafnlega 
vel hafi að vísu miðað í baráttunni við 
hana á einstökum timabilum. Eftir styrj-
öldina var þvi miður einnig mótuð röng 
stefna i efnahagsmálum. Í stað þess að 
láta markaðsbúskap, á grundvelli velferð-
arsjónamiða, leysa striðsbúskapinn af 
hólmi, var aftur horfið til haftabúskapar 
áranna fyrir styrjöldina. Kom það fyrst 
og fremst fram í því, að gengisskráning-
unni var haldið óbreyttri, þrátt fyrir gjör-
breyttar aðstæður, og hafði það í för með 
sér, að hinn geysilegi gjaldeyrisvarasjóður, 
sem þjóðinni hafði safnazt á styrjaldar-
árunum, hvarf eins og dögg fyrir sólu, og 
Íslendingar urðu, einir þjóða í Vestur-Evr-
ópu, að herða á innflutnings- og gjaldeyris-
höftum og hvers konar eftirliti með at-
vinnu og viðskiptum, meira að segja um 
tíma að taka upp beina skömmtun, á árun-
um fyrst eftir stríð. 

Þrjátíu ára haftbúskap lauk ekki fyrr 
en upp úr 1960, þegar lagður var grund-
völlur að þvi kerfi markaðsbúskapar á 
grundvelli velferðarsjónarmiða, sem þjóð-
in býr í meginatriðum við enn í dag. Á 
þeim áratug, sem nú er að liða, hefur 
stefnumótun þó að ýmsu leyti verið með 
öðrum hætti en átti sér stað á síðasta ára-
tug. Það, sem fyrst og fremst blasir við 
augum, er, að árlegur verðbólguvöxtur 

hefur á þessum áratug verið um það bil 
þrefalt meiri en hann var á síðasta ára-
tug. Á þvi eru að sjálfsögðu flóknar skýr-
ingar. Sú skýring, sem ég aðhyllist, er 
fólgin í þvi í fyrsta lagi, að þegar þjóðar-
búskapur er í jafnríkum mæli og á sér 
stað hér á landi háður miklum sveiflum 
í aðalframleiðslugrein sinni, þá hljóti það 
að leiða til verðbólgu, nema því aðeins að 
gripið sé til róttækra ráðstafana til tekju-
jöfnunar milli tímabila og framleiðslu-
stétta. Miklum sveiflum í sjávarútvegi 
hefur á þessum áratug ekki verið mætt 
með þessum hætti. Í öðru lagi er skýr-
ingin fólgin í því, að ekki hefur verið höfð 
sú stjórn á fjárfestingu, sem nauðsynleg 
hefði verið, né heldur fylgt nægilega að-
haldssamri stefnu í fjármálum ríkisins og 
bankamálum. Menn hafa talið góðæri, þ. 
e. vaxandi framleiðslu og batnandi við-
skiptakjör, geta verið undirstaða hvors 
tveggja, aukinnar fjárfestingar og aukinn-
ar neyzlu. Þar eð ákvarðanir um fjárfest-
ingu hafa fyrst og fremst verið í höndum 
ríkisvaldsins, hafa þær ákvarðanir náð 
fram að ganga, en þá að sjálfsögðu á kostn-
að lífskjaranna, neyzlunnar. Síðan eru að 
sjálfsögðu náin tengsl milli hinnar óhóf-
legu fjárfestingar, hallabúskapar ríkis-
sjóðs og uggvænlegrar skuldasöfnunar er-
lendis. Í þriðja lagi er orsaka verðbólg-
unnar að leita í því, að hér á landi, eins 
og raunar viðar, hefur mistekizt að móta 
samræmda tekjustefnu í skiptum launþega-
samtaka, vinnuveitendasamtaka og ríkis-
valdsins. 

Mér er umhugað um, að orð mín verði 
ekki skilin svo, að ég telji meginstraum-
ana á sviði efnahagsmála hér á Íslandi á 
þessari öld einkennast af mistökum. Þess 
vegna endurtek ég, að þegar litið er á 
tímabilið sem heild, hefur hér orðið mik-
ill og lofsverður hagvöxtur. En það á ekki 
að verða til þess, að við lokum augunum 
fyrir eða gleymum þeim mistökum, sem 
sagan geymir, og enn síður til hins, að við 
sjáum ekki það, sem nú fer aflaga. Meg-
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inmistökin, sem ég tel Íslendingum hafa 
orðið á við stjórn efnahagsmála á öldinni, 
eru þau, að búa við haftabúskap í þrjá 
áratugi eða á árunum 1930—1960 og að 
hafa látið verðbólgu þróast í nær fjóra 
áratugi eða síðan í upphafi síðari heims-
styrjaldarinnar og til þessa dags. Í þriðja 
lagi ber að nefna offjárfestingu á siðustu 
árum, en alvarlegasta hlið þess vanda-
máls er sú, að fjárfestingin hefur ekki að-
eins verið of mikil, þannig að það hafi 
þurft að bitna á neyzlu og lífskjörum í 
bráð, heldur hefur hún og verið að veru-
legu leyti misheppnuð frá því sjónarmiði 
séð, að þess hefur ekki verið gætt, að hún 
væri arðsöm. Arðsemissjónarmiðið hefur 
með öðrum orðum verið látið víkja fyrst 
og fremst fyrir þeim sjónarmiðum, sem 
nú er venja að nefna byggðasjónarmið, en 
reyndar gætir einnig hreinnar hentistefnu 
og hégómadýrðar í fjárfestingarákvörðun-
um síðustu ára. Þetta hefur valdið því, að 
í marga áratugi hefur verið fylgt rangri 
stefnu í landbúnaðarmálum. Áratugum 
saman hefur verið haidið áfram að fjár-
festa í framkvæmdum í landbúnaði, sem 
augljóst hefði átt að mega teljast, að eng-
an arð gætu borið. Auðvitað verður stefnu 
á sviði atvinnumála, eins og landbúnaðar, 
ekki breytt í einu vetfangi. Þar þarf að 
vera um hægan aðdraganda og langvinna 
þróun að ræða. En hér á landi hefur sú 
þróun orðið í öfuga átt. Arðlaus fjárfest-
ing hefur verið aukin, en ekki dregið úr 
henni. Samfara þessu hefur átt sér stað 
varhugaverð ofbeit á landið. Í þeim efn-
um hefur verið um að ræða beina skerð-
ingu náttúruauðlinda í kjölfar rangrar 
stefnu í framleiðslumálum. 

Á síðustu árum hefur sá hugsunarhátt-
ur, sem einkennt hefur stefnuna Í land-
búnaðarmálum í áratugi, þ. e. það að láta 
arðsemissjónarmiðið lúta í lægra haldi fyr-
ir svo kölluðu byggðarsjónarmiði, færzt 
yfir á svið sjávarútvegs og orkumála. Á 
sviðiði orkumálanna, þar sem um hefur ver-
ið að ræða mikla fjárfestingu, sem lítinn 

arð mun geta borið, hefur það fyrst og 
fremst verið byggðasjónarmiðið, sem ýtt 
hefur arðsemissjónarmiðinu til hliðar. Á 
sviði sjávarútvegs, þar sem um hefur verið 
að ræða gífurlega umframfjárfestingu í 
fiskiskipurn, en einnig að nokkru leyti i 
fiskvinnslustöðvum, miðað við þann afla, 
sem fiskifræðingar telja óhætt að veiða á 
Íslandsmiðum, hefur ekki einungis 
byggðarsjónarmiðið ráðið ferðinni, heldur 
ekki síður og kannski öllu heldur einka-
hagsmunasjónarmiðið. Þegar einstaklingar 
eða einstök byggðalög hafa talið sig geta 
hagnazt á skipakaupmn eða byggingu 
fiskvinnslustöðva, hefur það sjónarmið 
verið látið ráða, þótt menn hefðu átt að 
gera sér ljóst, að hagsmunir þjóðarheild-
arirnar gerðu aðra stefnu æskilegri. Niður-
staðan hefur svo á allra síðustu árum orð-
ið sú, að við Ísland er nú orðið um að 
ræða ofveiði fiskistofnanna, þ.e. rányrkju 
á mikilvægustu auðlind Íslendinga, skerð-
ingu náttúruauðlindar, sem er framtið 
þjóðarinnar miklu hættulegri en ofbeitin 
á landið. Úr þessu bætir þó útfærsla fisk-
veiðilandhelgi í 200 mílur nokkuð, en því 
aðeins að sókn verði beint að vannýttum 
stofnum frá hinum ofnýttu. 

Eftir að hafa nefnt þau mistök í efna-
hagsmálum, sem ég tel hafa átt sér stað 
á öldinni, og þau, sem enn eru að eiga sér 
stað, lýk ég þessum þætti með því að láta 
getið björtustu hliðarinnar á efnahagsþró-
un aldarinnar, einnig síðustu ára, en hún 
er sú, að það hefur yfirleitt teldzt að láta 
verkfæra menn hafa atvinnu, þ. e. að koma 
í veg fyrir atvinnuleysi. 

Þrátt fyrir allt hefur Íslendingum yfir-
leitt tekizt að bægja frá dyrum sínum al-
varlegasta böli nútímans, en það hlýtur 
mikið atvinnuleysi að teljast. Ef víxl-
sporin, sem stigin hafa verið, væru skýr-
ing þess, að tekizt hefur lengst af að halda 
fullri atvinnu á Íslandi, væru þau vissu-
lega afsakanleg að verulegu leyti. Auðvitað 
hefur ekki alla öldina tekizt að afstýra at-
vinnuleysi að fullu. Komið hafa atvinnu-
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leysistímabil. En þau ár hafa þó verið 
miklu fleiri, sem hægt er að kenna við 
skort á vinnuafli eða umframeftirspurn 
eftir vinnuafli, en hin, þegar atvinnuleysi 
hefur ríkt. Það hefur m. ö. o. ekki verið 
um að ræða jafna þróun á sviði atvinnu-
stigsins. Það er skoðun min, að unnt hefði 
verið að halda jafnháu atvinnustigi og 
átt hefur sér stað, án þess að búa við 
haftabúskap í 30 ár, við verðbólgu í nær 
fjóra áratugi og án þess að hafa fylgt 
rangri stefnu á sviði landbúnaðarmála um 
mjög langt skeið og efnt til offjárfestingar 
á sviði sjávarútvegs og orkumála nú upp á 
síðkastið. Ef þjóðarbúskapur Íslendinga 
hefði alla öldina grundvallazt á heilbrigð-
um markaðsbúskap með hæfilegum rikis-
afskiptum, sem tryggðu framgang velferð-
arsjónarmiða og eðlilega jöfnun byggðar 
í landinu, álit ég, að hagvöxtur hefði 
getað orðið bæði jafnari og meiri en hann 
hefur verið á öldinni. 

Þá kem ég að þriðja hluta og meginefni 
þessa erindis. Á grundvelli þess, sem ég 
hef þegar sagt um þær meginhugmyndir, 
sem mótað hafa þjóðfélagsþróun um-
heimsins, og hins, sem ég tel hafa einkennt 
þjóðfélagsþróun á Íslandi á þessari öld, 
mun ég nú reyna að gera grein fyrir, hver 
ég tel eigi að vera þjóðfélagsleg markmið 
Íslendinga á komandi árum. Ég tel rétt 
að taka fram, að ég ræði um þjóðfélagsleg 
markmið í mjög víðri merkingu. Ég tel 
ekki unnt né rétt að ræða þjóðfélagsmál 
eingöngu sem efnahagsmál. Það er ekki 
hægt að einangra efnahagsmál frá öðrum 
viðfangsefnum þjóðfélagsmála. Til dæmis 
ættu tengsl efnahagsmála við menntamál 
að vera augljós. Það er auðvitað ekki út 
í bláinn, að sagt hefur verið, að menntun 
sé arðbærasta fjárfestingin. Maðurinn 
sjálfur, hinn menntaði maður, er og hefur 
alltaf verið mikilvægasta framleiðsluaflið 
í iðnríkjum nútímans. Skilyrði til aukinn-
ar framleiðni eru háðari aukinni þekkingu 
en nokkru öðru. Það er fyrst og fremst 
þekking, ásamt fæðu og heilbrigði, sem 

vanþróaðar þjóðir skortir, en ekki hráefni 
eða orkulindir. Þetta ætti okkur Íslending-
um í raun og veru að vera ljósara öðrum 
þjóðum. Um aldamótin síðustu voru Ís-
lendingar án efa bláfátækastir þjóða í 
Vestur-Evrópu, en erum nú komnir í hóp 
þeirra, þar sem velmegun er mest. Þá lífs-
kjarabyltingu, sem orðið hefur á þessari 
öld, eiga Íslendingar fyrst og fremst því 
að þakka, að hér hafði varðveitzt alþýðu-
menntun frá fornu fari, þrátt fyrir fátækt 
og örbirgð, að hér var um aldamótin 
menntað fólk, sem gat stigið í einu skrefi 
úr miðaldaþjóðfélagi inn í nútímaiðnriki. 
Ekki er heldur unnt að slita í sundur efna-
hagsmál og heilbrigðismál. Heilbrigði og 
heilsugæzla verður að haldast í hendur við 
framfarir í efnahagsmálum. Og enn síður 
er hægt að loka augunum fyrir tengslun-
um milli efnahagsþróunar og siðgæðisvit-
undar. Það var brestur í siðgæðisvitund 
þjóðarinnar, sem átti verulegan þátt í 
bankahruninu og kreppunni eftir fyrri 
heimsstyrjöld. Þrjátíu ára haftakerfi hafði 
skaðleg áhrif á siðgæðismat og truflað sið-
gæðismat síðan á hinn bóginn á þróun 
efnahagsmála. Blandast nokkrum hugur 
um, að í kjölfar striðsgróðans og dvalar 
hins fjölmenna erlenda herliðs hér á landi 
á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar hafi 
siðgæðisvitund þjóðarinnar lamazt og það 
sagt til sín í efnahagskerfinu? Og hver 
dregur í raun og veru í efa, að ein alvar-
legasta afleiðing verðbólgunnar á undan-
förnum áratugum, einkum og sér í lagi 
á þessum áratug, hafi skaðað stórlega sið-
ferði þjóðarinnar og það sé að hafa alvar-
leg áhrif í íslenzku efnahagslífi? 

Frá mínu sjónarmiði verður þvi svarið 
við spurningu um, hver eigi að vera þjóð-
félagsleg markmið Íslendinga, að vera við-
tækt. Á hinn bóginn er mér ljóst, að svarið 
má ekki vera fólgið í almennri staðhæf-
ingu, t. d. um nauðsyn þess að keppa að 
hamingju og farsæld, að heilbrigðu og 
fögru mannlífi. En ég legg áherzlu á, að 
það má ekki heldur vera svo einfalt að 
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segja, að það skuli fólgið í hagvexti og 
hagsæld. 

Ef einhver tæki upp á því að spyrja 
mig, hvort ég væri efnishyggjumaður, þá 
myndi ég vilja fá að vita, hvað spyrjandi 
ætti við með efnishyggju. Ef hann segðist 
eiga við það, að í ríki náttúrunnar séu 
reglubundin lögmál að baki himun fjöl-
breyttustu fyrirbærum, en ekki dulræn 
öfl eða góðir eða illir andar, svara ég já. 
Ef hann segði, að maðurinn, með þvi að 
hagnýta hæfi sitt til athugana og athafna, 
gæti öðlazt vitneskju um þessi reglu-
bundnu lögmál, — ef hann segði, að með 
ímyndunarafli og skynsemi gæti maður-
inn öðlazt aukinn skilning á þvi, sem gerist 
í ríki náttúrunnar, og sett fram prófan-
legar tilgátur eða kenningar um þessi lög-
mál, — ef hann segði, að hægt væri með 
gagnrýnu hugarfari að sannreyna þessar 
tilgátur eða kenningar með tilraunum og 
komast að raun um, hvort þær væru réttar 
eða rangar, án þess þó að álita nokkurn 
tíma, að unnt sé að höndla algildan sann-
leika, heldur aðeins dýpri og víðtækari 
skilning, — ef hann segði, að hann ætti 
við allt þetta með efnishyggju, þá myndi 
ég svara því játandi, að ég væri efnis-
hyggjumaður. Að vísu vildi ég fremur taka 
þannig til orða, að ég aðhylltist viðhorf 
og vinnubrögð vísinda. Ef hann segði hins 
vegar, að með efnishyggju ætti hann við 
það, að ekkert skipti máli í mannlífinu 
nema það, sem mælt yrði eða vegið með 
aðferðum vísinda, þá myndi ég svara neit-
andi. Manngildi verður ekki mælt eða 
vegið með neinni vísindaaðferð. Enginn 
vísindamælikvarði verður lagður á mikil-
vægi ástarinnar í mannlífinu. Verðmæti 
trúarlífsins eru vísindum óviðkomandi. 
Þegar svara á jafnvíðtækri spurningu og 
þeirri, hver skulu vera þjóðfélagsleg mark-
mið þjóðar, verður það þess vegna að mínu 
viti ekki gert einvörðungu á grundvelli 
niðurstöðu, sem fengizt hefur með vísinda-
aðferðum, heldur verður einnig að grund-
valla svarið á gildismati, sem er utan við 

svið vísinda. Einn merkasti eðlisfræðing-
ur, sem nú er uppi, skozki prófessorinn 
Reginald V. Jones, sem var visindaráð-
gjafi Winston Churchills í síðari heims-
styrjöldinni, hefur sagt frá því, að þegar 
hann lét af störfum fyrir Churchill til þess 
að taka við prófessorsembætti í eðlisfræði, 
hafi Churchill gefið sér ráð um það, hvern-
ig hann skyldi haga störfum sínum og sagt: 

„Berðu lof á bókmenntir og listir, dreng-
ur minn, þá verðurðu talinn viðsýnn." 

Í hálfkæringi þessara orða er mikil 
vizka. Við sama tækifæri vitnaði prófessor 
Jones til orða Winstons Churchills, þegar 
hann var sæmdur doktorsnafnbót við 
Tæknistofnunina í Massachusetts 1949, en 
þá sagði Churchill m. a.: 

„Sá arfur okkar, sem fólginn er i þeim 
traustu reglum um manngilai, siðferði og 
hátterni, sem þróazt hafa öldum saman, 
hin ástriðufulla sannfæring um gildi frels-
is og réttlætis, sem fyllir hug og hjarta 
hundraða milljóna, eru okkur verðmætari 
en allt það, sem vísindauppgötvanir geta 
fært okkur." 

Ég vitna til þessa til skýringar á því, 
hversu viðtækan skilning ég legg í það, 
hver vera skuli þjóðfélagsleg markmið Ís-
lendinga. 

Ég tel nauðsynlegt, að þjóðin setji sér 
marlanið á sviði efnahagsmála, varðandi 
stjórnarhætti, á sviði öryggismála, á sviði 
menningar- og heilbrigðismála og siðast en 
ekki sízt, að hún setji sér siðgæðismarkmið. 

Á sviði efnahagsmála tel ég mikilvæg-
ustu markmiðin eiga að vera hagvöxt og 
farsæld. Forsenda hagvaxtar er hagkvæm 
framleiðsla, framleiðni, að arðsemissjónar-
mið móti ákvarðanir. Markaðskerfi trygg-
ir bezt hagkvæma framleiðslu og þá um 
leið hagvöxt. Ef markaðskerfið er frjálst, 
leiðir það til þess, að þær afurðir, sem ósk-
að er eftir, eru framleiddar þar, sem það 
er mögulegt, þannig að framleiðsluöfl eru 
flutt þaðan, sem verðmæti markaafurð-
arinnar er minna, þangað, þar sem það er 
meira, þar til verðmæti markaafurða 
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sérhvers framleiðsluþáttar er hið sama við 
alla hugsanlega hagnýtingu. Þá er frek-
ari aukning verðmætis framleiðslunnar 
ekki möguleg. Hagfræðin þekkir enga aðra 
skipan, sem tryggi líkur á hagkvæmastri 
framleiðslu betur en frjálst markaðskerfi. 
En skilyrði þess, að slíkur árangur náist, 
er, að markaðskerfið sé frjálst i raun og 
veru. Í markaðsbúskap er af ýmsum á-
stæðum tilhneiging til þess, að takmarka 
frelsið. Í þjóðfélaginu er aðeins einn aðili, 
sem þar getur verið á verði og komið i 
veg fyrir slíkt, en það er ríkisvaldið. Þess 
vegna er það, þótt það kunni að hljóma 
undarlega í eyrum ýmissa, eitt af megin-
hlutverkum ríkisvalds í nútímaþjóðfélagi 
að sjá svo um, að frjáls markaðsöfl fái að 
njóta sín, þ. e. að halda uppi raunveru-
lega frjálsum markaðsbúskap í eins rík-
um mæli og mögulegt er til þess að tryggja 
hagkvæma framleiðslu og hagvöxt. Hitt er 
annað mál, að markaðsbúskapur tryggir 
ekki farsæld, ef með farsæld er átt við það, 
að um sé að ræða atvinnuöryggi eða hæfi-
legt atvinnustig, að tekjur einstaklinga fari 
aldrei niður fyrir visst mark, að komið sé 
í veg fyrir mengun og eyðingu náttúru-
auðlinda. Markaðsbúskapurinn tryggir 
hagkvæmni framleiðslunnar, en hann veld-
ur einatt ójafnri tekjuskiptingu, og við fá-
keppnisaðstæður getur hann valdið brengl-
un í fjárfestingu. Ójöfn tekjuskipting er 
frá siðferðislegu sjónarmiði séð ranglát. 
Með efnahagsrökum má einnig sýna fram 
á, að jöfnun tekjuskiptingar auki velferð. 
Hagfræðingar þekkja lögmálið um minnk-
andi markanytsemi tekna, en í því felst, að 
verðmæti viðbótartekna fari minnkandi i 
augum þess, sem tekjurnar hefur. Af því 
má draga þá ályktun, að króna, sem flutt 
er úr vasa þess, sem hefur háar tekjur, sé 
verðmætari í vasa hins, sem hefur lágar 
tekjur. Þess vegna auki tekjujöfnun heild-
arvelferð. Hér virðast tvö sjónarmið stang-
ast á: Markaðskerfissjónarmiðið, sem hefur 
i för með sér hámarkshagkvæmni i fram-

leiðslu, en ójafna tekjuskiptingu, og tekju-
skiptingarsjónarmiðið, sem eykur velferð 
með jöfnun tekna, en hefur á hinn bóginn 
í för með sér minnkaða framleiðsluhag-
kvæmni, þar eð augljóst er, að ákveðinn 
mismunur tekna er forsenda þess, að um 
hagkvæma framleiðslu geti verið að ræða. 
Ýmsar skoðanir eru uppi um það innan 
hagfræðinnar, hvort eða að hversu miklu 
leyti þessi sjónarmið séu samrýmanleg eða 
ekki. Meginágreiningsefnið á sviði stjórn-
mála í svo kölluðum blönduðum hagkerf-
um lýðræðisrikja nú á dögum a og em-
mitt rót sína að rekja til þess, að það verð-
ur í vissum mæli að velja á milli hag-
kvæmni og jafnréttis, og menn reynast 
hafa á því ólíkar skoðanir, hvort sjónar-
miðið sé mikilvægara. Þeir, sem aðhyllast 
markaðskerfi, hafa þó í vaxandi mæli að-
hyllzt þá skoðun, að það tryggi ekki með 
nægilegum hætti atvinnuöryggi og hæfi-
lega heildareftirspurn í hagkerfinu, ekki 
sízt á sviði fjárfestingar, og þá tekjuskipt-
ingu, sem almennt yrði talin réttlát, né 
heldur sé það þá liklegt, að komið verði 
í veg fyrir varhugaverða mengun og eyð-
ingu náttúruauðlinda. Ríkisvaldið er hins 
vegar eini aðilinn, sem slíkt getur tryggt. 
Þess vegna hefur þeirri skoðun vaxið mjög 
fylgi á síðari árum, að hlutverk ríkisvalds 
í nútimaþjóðfélagi sé ekki aðeins að 
tryggja sem mest frjálsræði í þjóðarbú-
skapnum, heldur einnig að tryggja far-
sæld, þ. e. atvinnuöryggi og öllum mönn-
um viðunandi tekjur, ásamt þvi að sjá 
um ráðstafanir gegn mengun og eyðingu 
náttúruauðlinda. 

Það er í samræmi við þetta, að ég tel 
þjóðfélagslegt markmið Íslendinga á sviði 
efnahagsmála eiga að vera hagvöxt og 
farsæld, hagvöxt með þvi að efla raunveru-
lega frjálst markaðskerfi og farsæld með 
ríkisafskiptum, sem tryggi atvinnuöryggi, 
jafnvægi milli heildarframboðs og eftir-
spurnar í hagkerfinu og öllum viðunandi 
lágmarkstekjur, og komi í veg fyrir var-
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hugaverða mengun og eyðingu náttúru-
auðlinda, svo sem fiskistofnanna á Íslands-
miðum og beitilands til sveita. 

Í sambandi við hagvöxt og farsæld sem 
meginmarkmið á sviði efnahagsmála tel ég 
sérstaka ástæðu til þess að vekja athygli 
á nauðsyn þess að vernda verðmætustu 
auðlind Íslendinga gegn varanlegri skerð-
ingu, þ.e. koma í veg fyrir ofveiði fisld-
stofna á Íslandsmiðum. Hagkvæmasta og 
raunar eina örugga ráðið til þess tel ég 
vera að gera veiðar fiskistofna, sem þarf 
að vernda, háðar veiðileyfum, er verði 
seld, en andvirðið notað í þágu sjávarút-
vegsins sem heildar með einum eða öðrum 
hætti, fyrst og fremst til þess að stuðla að 
því, að þeim veiðiskipum verði lagt sem 
óarðbærust eru. Hliðstæðum aðferðum 
þyrfti og að heita til að stöðva ofbeit á 
landið. 

Um helztu markmiðin á sviði stjórnar-
hátta er það að segja, að þar tel ég, að 
treysta beri frelsi og lýðræði, ekki aðeins 
frelsi á stjórnmálasviði, heldur ekki síður 
andlegt frelsi, ekki aðeins lýðræði í sam-
bandi við skipun löggjafarsamkomu og 
sveitarstjórna, heldur einnig lýðræði í al-
mennum félagslegum skiptum manna og 
þá fyrst og fremst á vinnustað. 

Á sviði utanríkis- og öryggismála tel ég 
þjóðfélagslegt markmið Íslendinga eigi að 
vera varðveizla íslenzks sjálfstæðis og 
stuðningur við viðleitni til þess að efla 
frið á jörðu. Eins og skipan mála í okkar 
heimshluta er nú háttað, tel ég, að þessum 
markmiðum verði bezt náð með aðild að 
Atlantshafsbandalaginu og varnarsam-
starfi við Bandaríkin. Jafnframt tel ég það 
eiga að vera þjóðfélagslegt markmið Íslend-
inga á sviði útanríkis- og öryggismála að 
styðja sérhverja þá viðleitni, sem uppi er, 
til þess að friður geti haldizt án vígbúnað-
ar og varnarsamtaka. Það er auðvitað 
æskilegra, að friður ríki á grundvelli al-
þjóðaréttar og gagnkvæmrar virðingar 
stórra þjóða og smárra fyrir rétti sérhverr-

ar þjóðar til sjálfstæðis, en að friður hald-
ist í skjóli valdajafnvægis, sem grundvallað 
er á vígbúnaði og varnarsamtökum. 

Jafnframt ættu Íslendingar að styðja 
sérhverja viðleitni til þess að jafna kjör 
ríkra þjóða og fátækra, m. a. með stór-
auknum framlögum af sinni hálfu í þessu 
skyni og með stjórnrnálalegum stuðningi 
á alþjóðavettvangi við málstað hinna af-
skiptu þjóða þriðja heimsins. Saga okkar 
sjálfra leggur okkur sérstakar skyldur á 
herðar í þessum efnum. Svo stutt er síðan 
þjóðin þekkti örbirgð af eigin raun og var 
undirokuð af erlendu valdi. 

Um þjóðfélagsleg markmið á sviði menn-
ingarmála og heilbrigðismála, en til þessa 
flokks mála tel ég einnig útivist og nátt-
úruskoðun, íþróttir og tómstundaiðju, er 
það að segja, að þar er ekki nægilegt að 
setja sér svo einföld og almenn markmið 
sem aukna menningu og bætta heilsu-
gæzlu. Á undanförnum árum hefur aukið 
skipulagsleysi og skortur á hagkvæmni 
einkennt þróun skólamála og heilbrigðis-
mála. Þetta kallar á ráðstafanir til auk-
innar hagsýni og hagkvæmni á þessu sviði. 
Auðvitað er sú menntun og sú heilsu-
gæzla, sem hið opinbera lætur í té, ekki 
of mikil, einkum og sér í lagi ekki heilsu-
gæzlan, en þessi opinbera þjónusta er tví-
mælalaust of dýr, það mætti veita sömu 
þjónustu og jafnvel mun betri þjónustu 
með minni kostnaði en nú á sér stað. Þess 
vegna ætti þjóðfélagslegt markmið Íslend-
inga á þessu sviði ekki aðeins að vera að 
bæta menntun og auka heilsugæzlu, held-
ur að gera hvort tveggja hagkvæmara með 
nýju og betra skipulagi. 

Að síðustu kem ég að þvi markmiði, sem 
mér finnst, að minnstur gaumur sé gefinn, 
og ég vil því ekki sízt leggja þunga á-
herzlu á það. Þjóðinni er nauðsynlegt að 
setja sér ný og æðri markmið að því er 
snertir siðgæði, þjóðfélagslegt siðgæði og 
einstaklingsbundið siðgæði. Með þessu er 
ég ekki fyrst og fremst að vitna til þeirrar 
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óaldar í fjármálalífi og viðskiptalífi, sem 
mjög hefur sett svip sinn á íslenzkt þjóðlíf 
á undanförnum árum, og ekki heldur hins, 
að íslenzkt framkvæmdavald og dómskerfi 
hefur ekki revnzt þeim vanda vaxið, sem 
þessi upplausn hefur haft í för með sér. 
Ég álít, að nauðsyn á nýju siðgæðismati 
eigi sér ennþá dýpri rætur og sé í raun og 
veru þáttur í þróun, sem hvarvetna hefur 
gert vart við sig innan hagsældarþjóðfé-
laga nútimans. Vaxandi tekjur hafa alls 
staðar villt mönnum sýn varðandi það, 
hvað sé í raun og veru mest virði í lífinu. 
í þeim ríkjum, þar sem samfara sívaxandi 
heildartekjum hefur verið um að ræða 
stórfellt atvinnuleysi, hefur það valdið 
hættulegri skerðingu á siðferðisþreki og 
persónulegum hörmungum, sem orðið hafa 
að alvarlegu þjóðfélagsmeini. Í þeim ríkj-
um, þar sem vaxandi verðbólga hefur verið 
höfuðmeinsemdin i efnahagsmálum, og á 
það við um okkur Íslendinga, hefur hún 
truflað siðgæðishuqmyndir og orðið undir-
rót spillingar. 

Í hagsældarríkjum nútímans hefur 
maðurinn í of ríkum mæli verið efnahags-
vera, hinn hagsýni maður. En hinn hag-
sýni maður er aðeins hálfur maður, ef 
siðgæðið brestur. Hagsældarþjóðfélagið 
þarfnast heilsteyptra manna, nýrrar 
manngerðar. Það ætti að vera eitt helzta 
þjóðfélagslegt markmið Íslendinga að 
skapa nýja manngerð með því að efla 
gamla og góða og vekja til lífs nýja, trausta 
þætti í skapgerð Íslendinga. Sannleikurinn 
er sá, að það er orðið eitt meginverkefni 
nútímamannsins að stuðla af alefli að því 
að bjarga mannssálinni úr ölduróti auk-
innar hagsældar og vaxandi, en einsýnn-
ar þekkingar. Það á að gera með þvi að 
stuðla að skilningi á þeirri vegsemd og 
þeim vanda, sem því fylgir að vera maður. 
Menn verða að kunna að vera frjálsir 
menn, einstaklingar, sem hagnýta frelsið 
til þroska og framfara, án þess að af hljót-
ist agaleysi og formleysi. Stuðla á að því 
að gera menn víðsýna, svo að þeim verði 

auðvelt að skynja og skilja breytingar og 
nýjungar, án þess að þeim gleymist gildi 
hins gamla. Menn eiga að vera viljasterk-
ir án þess að vera þverir og ofstopafullir. 
Menn eiga að vera góðviljaðir án þess að 
vera veiklundaðir. Menn eiga að vera um-
burðarlyndir, án þess að skyn þeirra á 
það, hvað sé rétt og rangt, sljóvgist. Menn 
eiga að vera hæverskir, án þess að þeir 
glati við það hispursleysi. Það þarf að 
glæða með mönnum heilbrigðan áhuga á 
lífinu og dásemdum þess án þess að gera 
þá skemmtanasjúka. Menn eiga að vera 
vinnufúsir og vinnuglaðir án þess að vera 
stritarar. Menn eiga að kunna að meta 
gildi vináttunnar og göfgi ástarinnar. En 
menn verða líka að gera sér ljósa nauðsyn 
þess að vera sjálfum sér nógir. Sá einn er 
sannur maður, sem kann að njóta hvors 
tveggja í jafnríkum mæli, félagsskapar og 
einveru. 

Menn verða að kunna að velja og hafna, 
af ábyrgðartilfinningu, af samvizkusemi. 
Maðurinn má ekki verða vélmenni, sem 
hafi það sem æðsta boðorð að geta lifað 
áhyggjulausu lífi í allsnægtum. Takmarkið 
á að vera frjáls maður, sem sé jafn eðlilegt 
að vilja brjóta vandamál til mergjar og 
láta heillast af lokkandi leyndardómi. 
Menn eiga ekki að reyna að skilja alla 
hluti. Markmið lífsins er ekki aðeins að 
skilja, heldur ekki síður að skynja og njóta. 
Skynsemin hefur skapað velfarnað okkar 
í veraldlegum skilningi, en æðstu hnoss 
lífsins eru nátengdari tilfinninum okkar. 
Það er hægt að njóta án þess að skilja. Eng-
inn hefur skilið sterkasta afl mannheims, 
ástina, kærleikann. Menn eiga að reyna að 
skilja hið skiljanlega, en skoða hið óskilj-
anlega sem Guðs gjöf, helgidóm. 

Nauðsyn nýs manns, nýrrar manngerð-
ar, er afleiðing þess, að í gær hafði nátt-
úran vald yfir manninum, en í dag hefur 
maðurinn vald yfir náttúrunni. Vandi nú-
tímamannsins er fólginn í því, að hann 
hefur öðlazt vald yfir náttúrunni áður en 
hann hefur náð valdi vfir sjálfum sér. 
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Það á ekki hvað sizt við um okkur íslend-
inga, sem búum i ungu hagsældarriki, að 
mikið skortir á, að við höfum náð valdi 
yfir sjálfum okkur. Það er djúpstæðasta 
skýringin á ýmsu því, sem aflaga fer og við 
rekjum, að mörgu leyti með réttu, til yfir-
borðslegri orsaka, án þess þó að gera okk-
ur í nægilega ríkum mæli grein fyrir því, 
að ástæðurnar standa dýpra. Það er ein-
mitt þess vegna, að ég tel, að sóknin að 
öllum þeim markmiðum á sviði efnahags-
mála, stjórnarhátta, utanrikis- og öryggis-
mála og menntunar og heilbrigðismála 
verði auðveldari og árangursrikari, ef hún 
er studd nýju hugarfari, nýju siðgæði, — 
ef förinni ræður nýr og betri maður. 

Ég lýk þessum orðum mínum um það, 
hver skuli vera þjóðfélagsleg markmið Is-
lendinga, með þvi að vitna til upphafs-
kvæðis, sem allir Islendingar kunna, kvæð-
is Jónasar Hallgrimssonar, „Island, far-
sælda frón". Það hefst með þessum ljóðlin-
um: 

„Ísland, farsælda frón, 
og hagsælda hrimhvíta móðir. 
Hvar er þín fornaldar frægð? 
Frelsið og manndáðin bezt." 

Fyrir næstum hálfri annarri öld talaði 
Jónas um, að Ísland gæti verið land far-
sældar og hagsældar. Á Íslandi skyldi búa 
hamingjusamt fólk við velmegun. Hann 
spurði um frægð fornaldarinnar, hina 
fornu menningu og fyrra sjálfstæði. Full-
veldi og tryggð við menningararf skyldi 
vera einkenni íslenzks þjóðfélags. Hann 
lagði áherzlu á frelsið. Og síðast en ekki 
sizt nefndi hann manndáð sem einkenni 
þess farsældarþjóðfélags, sem hann lét 
skína í ljóma liðinnar tíðar, en var reynd-
ar framtiðarsýn skáldsins af óskalandinu 
Íslandi. 

Ef til vill hefði verið nóg að lesa þess-
ar ljóðlínur sem svar við spurningunni 
um, hver skuli vera þjóðfélagsleg mark-
mið Íslendinga. 



Sveinn Aðalsteinsson: 

Eftirfarandi grein er ágrip af ritgerð til lokaprófs í Við-
skiptadeild Háskóla Íslands. 

1. SÖGULEGT YFIRLIT 
Stofnun Hólaprentsmiðju um 1530 er 

upphaf prentlistar á Íslandi. Prentlistin 
átti sér þá þegar langa forsögu meðal gam-
algróinna menningarþjóða. En sem út-
breytt andsvar við handritun varð hún 
fyrst þegar Jóhann Gutenberg (1398— 
1468) fann upp lausaletrið. Í stað þess 
að áður þurfti að skera hverja síðu í tré, 
mátti nú búa til síður úr smáum málm-
einingum, sem bæði var fljótvirkara 
og entist betur. Þessar einingar mátti síð-
an að prentun lokinni nota aftur með því 
að leysa sundur síðurnar. Þessi merka 
tæknibylting leysti handritun endanlega 
af hólmi og gjörbreytti möguleikum til 
fjölmiðlunar. 

Furðu sætir, hversu fljótt þessi nýja 
tækni barst til Íslands og má þakka það 
framkvæmda- og hugsjónamanninum Jóni 
biskupi Arasyni. Til samanburðar má geta 
þess, að til Danmerkur barst hún 1482 og 
ári síðar til Svíþjóðar. Ísland varð næst í 
röðinni af Norðurlöndunum. Til 
Finnlands barst hún 1642 og ári síðar 
til Noregs. Af stórþjóðunum má nefna 
að til Ameríku barst hún 1539 og Rúss-
lands 1553. 

Fyrir tilstuðlan Jóns biskups Arasonar, 

fluttist presturinn Jón Matthíasson hinn 
„svenski" til Íslands með prentsmiðju sína 
um 1530. Árið 1535 gerðist hann prestur 
á Breiðabólstað í Vesturhópi, og þar var 
prentsmiðjan starfrækt til 1572, en þá var 
hún aftur flutt að Hólum í Hjaltadal. Jón 
Jónsson Matthíassonar hafði tekið við 
prentverki af föður sínum látnum, 1567, 
og starfrækti prentsmiðjuna síðan á Hól-
um, þar til hann fluttist að Núpufelli í 
Eyjafirði um 1589. Þar hafði hann prent-
smiðju fram til 1593. Síðan er prentsmiðja 
aftur starfrækt á Hólum 1593—1685, talin 
eign Guðbrandar Þorlákssonar Hólabisk-
ups og niðja hans. Árið 1685 flutti Þórður 
Þorláksson Skálholtsbiskup og afkomandi 
Guðbrandar prentsmiðjuna til Skálholts 
á 10 hestum. Þar var prentsmiðjan síðan 
starfrækt, þar til Þórður féll frá 1697. 
Brynjólfur sonur hans, flutti þá prent-
smiðjuna heim til sín að Hlíðarenda í 
Fljótshlið og þar lá hún ónotuð, þar til 
hann seldi prentsmiðjuna Birni Þorleifs-
syni Hólabiskupi. Var prentsmiðjan nú 
aftur flutt norður til Hóla og þurfti til 
þess 16 hesta, þannig að töluvert hafði 
hún stækkað sunnan fjalla. Á Hólum er 
prentsmiðjan síðan starfrækt 1703—1799, 
lengst af sem eina prentsmiðja landsins, 
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eða þar til Hrappseyjarprentsmiðja yar 
stofnsett 1773. Þannig hafði í hartnær 250 
ár einungis ein prentsmiðja verið í land-
inu, en flust á milli margra staða. 

Fyrir Hrappseyjarprentsmiðju átti 
einnig að liggja að vera færð um set. Árið 
1794 var hún flutt að Eystri-Leirárgörð-
um í Leirársveit, og þar var Hólaprent-
smiðja sameinuð henni 1799. Að Beiti-
stöðum var prentsmiðjan síðan flutt 1816. 
Þar bjó þá eini faglærði prentari landsins, 
og neitaði hann að fást við prentverk, nema 
það væri flutt heim til hans, þannig að 
hann gæti sinnt því í hjáverkum með bú-
skapnum. Frá Beitistöðum var þessi prent-
smiðja flutt til Magnúsar Stephensen í 
Viðey 1819 og þaðan til Reykjavíkur 
1844. Nefndist prentsmiðjan eftir það 
Landsprentsmiðjan (1844—1876), eða þar 
til einn starfsmanna, Einar Þórðarson, 
keypti hana og þá nefnd eftir honum. 
Einar seldi prentsmiðjuna 1886, Ísafoldar-
prentsmiðju, sem stofnsett var 1877. Aðrar 
prentsmiðjur í landinu þá voru Norðra 
prentsmiðja, stofnsett 1852 á Akureyri og 
Skuldarprentsmiðjan, stofnsett 1877 á Eski-
firði. 

Tilgangurinn með þessu stutta yfirliti 
yfir fyrstu 350 árin af nær 450 ára sögu 
prentlistarinnar á Íslandi er að vekja at-
hygli á, að þrátt fyrir marga staði tengda 
prentverki, eins og hér hefur verið rakið, 
er lengst af um eina og sömu prentsmiðju 
að ræða. Þrátt fyrir endurnýjun í tímans 
rás helst hún í megindráttum óbreytt í 
formi sígilds handverks, sem sárafáir Ís-
lendingar tileinka sér. Á ofanverðri 19. öld 
hefur hinsvegar sú breyting á orðið, að 
þéttbýli hefur aukist við sjóinn vegna auk-
innar útgerðar og verslunar. Þessum þjóð-
lífsbreytingum fylgir aukin blaðagerð, og 
eru nær allar prentsmiðjur, sem stofnsett-
ar eru á þessum tíma, tengdar útgáfu blaða. 
Árið 1897, þegar Hið íslenska prentarafé-
lag (HÍP) er stofnað, eru þrjár prent-
smiðjur í Reykjavík, þ.e.a.s. Ísafold, 

Félagsprentsmiðjan (st. 1890) og Prent-
smiðjan Dagskrá (st. 1896), og utan 
Reykjavikur Prentsmiðja Björns Jónsson-
ar Akureyri (st. 1879 — arftaki Norðra), 
Austra prentsmiðjan á Seyðisfirði (st. 
1883 -— arftaki Skuldar) og Prentsmiðja 
Þjóðviljans á Ísafirði (st. 1892), en áður 
hafði. verið þar Prentsmiðja Prentfélags 
Ísafjarðar (1886—1895). 

Þróun mála á þessari öld í Reykjavík, 
þar sem síaukinn fjöldi prentsmiðja hefur 
verið staðsettur, hefur verið þessi miðað 
við fjölda stofnaðra fyrirtækja. 

Í þessari samantekt er hver prentsmiðja 
tekin einu sinni, þ.e.a.s. ekki talin aft-
ur, þó hún sé seld og nýtt fyrirtæki stofn-
að um hana. Langflestar prentsmiðjur, 
sem hér eru upp taldar, eru enn starfrækt-
ar. Fjölgunin hefur orðið langörust hin 
allra síðustu ár, eins og sjá má af því, að 
árið 1972 voru 75 prentsmiðjur í landinu, 
en 1975 voru þær orðnar 98, þar af ca. 70 
í Reykjavík . 

2. ÞÆTTIR PRENTIÐNAÐARINS 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu 

þáttum prentiðnaðarins og þróun þeirra 
lýst í stuttu máli. 

2.1. Setning 
Setning er byrjunarþáttur prentverksins. 

Í setningardeildinni er prentverkefnið 
hannað og sett. Lengd vinnslutíma ræðst 
mikið af þeim gögnum, sem í prentsmiðj-
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una koma og hvernig staðið er að próf-
arkalestri. 

Erlendis er algengt, að handritum sé 
skilað inn, viðkomandi prentsmiðja sjái 
um prófarkalestur og geti þar með þegar 
í upphafi verks áætlað nokkuð nákvæm-
lega, hvenær verkinu verður lokið. Þar 
með getur hún einnig hagað vinnslu þess 
með tilliti til annarra verka, sem í vinnslu 
eru á sama tímabili. Hér á landi er það 
hinsvegar föst venja, að höfundar eða út-
gefendur lesa prófarkir. Þetta hefur svo 
aftur þýtt það, að mjög erfitt er að henda 
reiður á, hvernig til tekst með samspil 
prófarkalesturs og setningar. Einnig býður 
þessi tilhögun upp á, að breytingar á texta 
séu gerðar í próförk, sem aftur þýðir svo 
og svo mikla endurvinnslu. Þót.t greiða 
eigi sérstaklega fyrir slikt, tíðkast það ekki 
í reynd, nema um mjög verulegar breyt-
ingar sé að ræða. En jafnvel þótt slíkar 
breytingar séu greiddar fullu verði í setn-
ingunni, er eftir sem áður — þó í minna 
mæli sé — um tap að ræða, þ. e. setningin 
er yfirleitt flöskubáls framleiðslunnar og 
þvi um að gera, að einungis það fari í 
gegn, sem einnig verður unnið í prentun 
og bókbandi. 

Setningardeildin ber þess merki, að 
litlar tæknibreytingar hafa orðið um ára-
tuga skeið, að því er blýsetningu varðar. 
Blýsetningarvélar, sem fvrst komu fram á 
sjónarsviðið skömmu fyrir siðustu alda-
mót, urðu til þess að stórauka aflcöst í 
setningu. Fyrstu 3—4 áratugi þessarar ald-
ar voru talsverðar endurbætur gerðar á 
þeim. En síðan hafa þær verið nær ó-
breyttar. Eina umtalsverða brevtingin 
hafa verið nýjar vélar, sem sett hafa sam-
kvæmt boðum frá gatastrimli. Strimlarnir 
voru gataðir í þar til gerðum gatastrimils-
vélum, og þeir síðan settir í tæki, sem 
tengt. var venjulegri blýsetningarvél. Á 
þennan hátt mátti „keyra" blýsetningar-
vélina hraðar, en ef sett var á hana beint. 
Jafnvel var mögulegt að láta einn setjara 

sjá um tvær blýsetningarvélar þannig út-
búnar. 

Með komu gatastrimilsvélanna réðst 
kvenfólk til starfa í þessum þætti prent-
verksins, og náðu konurnar mun meiri af-
köstum en setjarar almennt höfðu náð 
áður. Ástæður þess voru margþættar, s. s. 
að þær unnu á mun einfaldari vél og gátu 
einbeitt sér að setningu eingöngu, en 
þurftu ekki að sinna þeim mörgu þáttum 
sem vélsetjari, sem set.ur á setninganæl 
þarf að gera. Yfirleitt var um ungar 
stúlkur að ræða, sem náð höfðu leikni í 
vélritun, og því ekki óeðlilegt, að þær 
næðu meiri hraða en þeir aðilar, sem ár-
um saman höfðu setið við meira og minna 
úr sér gengnar vélar og þar með vanist 
ákveðnum hraða. 

Þessi tækni náði ekki almennri út-
breiðslu hér, og þar af leiðandi ráða af-
köst setjarans við vélina að mestu enn, 
hvernig setningu miðar. Ástæður þess 
að þessi tækni var ekki almennt tekin 
upp, eru annarsvegar tiltölulega mikil 
fjárfesting miðað við afkastaaukningu og 
hinsvegar var líklegt að hún úreltist fljótt 
vegna örrar þróunar lióssetningartækja, 
sem fyrirsjáanlega kæmu til með að ryðja 
blýsetningunni úr vegi að langmestu leyti. 

Upp úr seinni heimsstyrjöld komu á 
markaðinn fvrstu ljóssetningartækin. En 
verulegri útbreiðslu ná þau ekki fyrr en 
á sjöunda áratugnum. Þá eru tölvur tekn-
ar í notkun til að vinna (setja) efni, sem 
gatað er á strimla. En síðan til að fækka 
hreyfihlutum sem verða má, og gera tæk-
in þar með afkastameiri og öruggari, eru 
segulbönd tekin i notkun í stað strimla og 
nú síðast seguldiskar til geymslu upplýs-
inga. Með komu rafeindatækninnar í stað 
vélrænna hluta eru lítil takmörk, hvaða 
hraða verður náð og bilanatiðni verður 
hverfandi miðað við fyrri tækni. Að vísu 
liggja hraðamöguleikar þeirra, sem setja, 
á tiltölulega þröngu bili miðað við af-
kastamöguleika tölvunnar. En það er leyst 
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með því að láta sífellt fleiri vinna á bönd 
i tækjum, sem verða sífellt fullkomnari og 
þægilegri til frekari úrvinnslu í tölvunni. 

Möguleikar á þessu sviði virðast nær 
ótæmandi. Nú er t.d. farið að „brjóta 
um siður" (þ. e. að raða ineginmáli og 
fyrirsögnum upp — búa til siður) á sjón-
varpsskermi í stað þess að „brjóta papp-
írinn (filmuna) um" i höndunum. Fram 
á sjónarsviðið eru einnig komnir lesarar, 
sem lesa að vísu einungis texta af sér-
stökum blöðum, enn sem komið er. En lik-
legt er, að innan tiðar komi fram lesarar, 
sem lesa venjulegan pappír, eða tæki, sem 
sett geta samkvæmt fyrirskipunum á 
mæltu máli. Segja má, að möguleikar séu 
ótæmandi með frekari notkun rafeinda-
tækninnar í stað mannshandarinnar. 

Vegna hinnar öru tækniþróunar, koma 
þær vélar, sem teknar eru í notkun í dag 
og byggja á hinni nýju tækni, til með að 
úreldast miklu fyrr tæknilega en sem 
sliti nemur. Þannig verður viðhald 
hverfandi, meðan þær eru í notkun. 

Þessi nýja tækni kom til Íslands í byrj-
un þessa áratugar. Dagblöðin urðu fyrst 
til að ríða á vaðið og sameinuðust fjögur 
þeirra um stofnun Blaðaprents (1972). 
Reyndar er það alþjóðleg reynsla, að dag-
blöð verði fyrst til að tileinka sér nýjung-
ar og knýja á um þær. Þannig urðu dag-
blöð fyrst til að taka upp blýsetningu, 
knúðu beinlínis fram þá tæknibyltingu. 
Þannig hefur verið um allar hraðaaukandi 
breytingar, þar eð kappsmálið hefur æv-
inlega verið að geta unnið blöðin á sem 
skemmstum tíma. Einnig hefur stærð fyr-
irtækjanna ráðið miklu, en blaðaprent-
smiðjur stórblaðanna eru af þeirri stærðar-
gráðu, að þær geta verið leiðandi á tækni-
sviðinu. En i kjölfarið eru síðan hönnuð 
hentug tæki fyrir miðlungs og smáfyrir-
tækin. Og þetta er einmitt það, sem hefur 
verið að gerast síðasta áratuginn i ljós-
setningartækninni. Fyrst komu á markað-
inn mjög afkastamikil tæki, yfirleitt fram-

leidd af þekktum framleiðendum prent-
setningartækja. Síðan fóru að koma smærri 
og einfaldari tæki, ætluð smáfyrirtækjum, 
sem í fyrstu voru prenttæknilega ófullkom-
in. Þessi tæki voru gjarnan framleidd af 
aðilum, sem áður höfðu framleitt fjölföld-
unartæki ýmiss konar, sem kepptu við hið 
hefðbundna prentverk um markaðinn. En 
þróunin hefur verið afar ör, þannig að nú 
eru komin á markaðinn tiltölulega ódýr 
tæki, samanborið við verð blýsetningar-
tækja, sem nálgast það, sem best gerist í 
blýsetningu. Afköstin eru margföld og því 
augljóst, að þau munu leysa mörg þeirra 
vandamála, sem setningin hefur átt við 
að stríða. 

2.2. Prentmyndagerð 
Ef um hæðaprentun (blýprentun) er 

að ræða, kemur prentmyndagerðin til, ef 
búa þarf til myndamót (klysjur), t. d. 
vegna mynda eða merkja, sem prentast 
eiga með textanum. Tækniþróunin hefur 
verið mjög ör á þessu sviði, sérstaklega 
með komu offsettækninnar. Frumvinnan 
er sú sama í báðum tilfellum, þ.e.a.s. 
myndataka og vinna í filmu. En i stað æt-
ingar (etsingar) í sinkplötur býður off-
settæknin upp á mun einfaldari eftir-
vinnslu með yfirfærslu (lýsingu) film-
unnar yfir á ljósnæma offsetplötu (þunn 
álplata), sem síðan er smellt i viðkomandi 
offsetprentvél. Þessi einföldun eftirvinnsl-
unnar hefur m. a. orðið til að lækka verð 
á litprentun til muna. Mun fullkomnari 
tæki til litgreininga hafa einnig átt þátt í 
þessari lækkun. Ef um setningu fyrir off-
set er að ræða, er tekin mynd af örkinni 
umbrotinni, og filman síðan lýst yfir á 
offsetplötu. 

2.3. Prentun 
Prentun er næsti þáttur prentverks. 

Lengst af var einungis um blýprentun —-
eða öðru nafni hæðaprentun — að ræða. 
Nafnið er til komið vegna þess, að það 
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sem prentast á pappírinn, þ. e. leturstaf-
irnir eða myndflöturinn, situr hærra en 
siðan i heild. Þess vegna er einnig talað 
urn þrykkprentun. Á síðari árum hefur 
mildl þróun orðið i gerð prentvéla. Þær 
hafa sífellt orðið hraðgengari, nákvæmari 
í stillingu en auðveldari í meðferð. Miklar 
endurbætur hafa verið gerðar á valsa-
verki þeirra, og þar með orðið mun auð-
veldara að fást við vandasöm verkefni og 
ná fram miklum gæðum. 

Prentunin er vélvæddasti þáttur prent-
verksins og þar af leiðandi mögulegt að ná 
þar mestri framleiðni. Íslenskt vandamál 
er smæð upplaga velflestra prentverk-
efna, sem aftur þýðir hlutfallslega sí-
hækkandi innstillingartíma af heildar-
prenttíma. Heildarprenttími hefur því ekki 
styst jafnört og þróunin í prentvélagerð. 
Eftir sem áður er prentunin sá þáttur 
prentverksins, sem býður upp á mesta 
möguleika til „að mala gull", þ. e. ef 
mögulegt er að fá sem mest af stórupp-
lagaverkefnum í prentvélarnar. 

Með komu offsetprentvéla fluttist viss 
tegund prentverkefna yfir frá hæðaprent-
un. Þetta stafar einungis af hagrænum 
orsökum, en ekki eins og margir halda, að 
offsetprentun bjóði upp á eitthvað nýtt, 
sem ekki er tæknilega framkvæmanlegt 
með þrykkprentun. Sem dæmi má nefna 
myndaprentun, sama hvort um er að ræða 
svart hvíta eða litmynda. Með þrykk-
prentun má ná fram meiri gæðum þ. e. 
„dýpt". Litnum (svertunni) er þrykkt inn 
í pappírinn með þrykkprentun (eins og 
nafnið bendir til). En í offsetprentun flyst 
hann af gúmmidúk á pappírinn. Mynd-
irnar verða því flatari. Ástæður þess, að 
litprentun hefur nær alveg farið yfir í 
offset, er annarsvegar mun ódýrari for-
vinnsla fyrir offset og hinsvegar mun 
skemmri innstillingartími fyrir prentun. 
Þetta stafar af því að stilla verður hverja 
einstaka mynd af í þrykkprentun og því 
inun flóknara að láta myndirnar „regi-

strera" (litina falla saman). En auk þess 
þarf að „tilrétta" hverja mynd, þ.e. 
skerpa andstæður í myndfletinum með því 
að hafa mismunandi þrykk á einstökum 
hlutum hans. Af ofantöldu leiddi, að off-
setprenttækni bauð upp á mun ódýrari og 
hraðvirkari litmyndaprentun. Eftirspurn 
stórjókst því eftir þessum þætti með til-
komu hennar. Einnig opnuðust nýir 
möguleikar í hvers konar endurprentun, 
t. d. endurprentun bóka með því að ljós-
mynda þær og komast þannig hjá endur-
setningu. Plötur og filmur taka einnig 
mjög lítið rúm í geymslu gagnstætt blýi, 
sem bæði er fyrirferðarmikið og þungt. 
Þessar ástæður, ásamt því að offsetvélar 
eru hraðvirkari, hljóðlátari og miðað við 
afköst og getu mun ódýrari, hafa valdið 
því, að óhjákvæmilegt er öllum prent-
smiðjum, að hafa upp á þessa tækni að 
bjóða. Það er því spurning um tegund 
verkefnis, hvora aðferðina borgar sig að 
nota. 

2.4. Bókband 
Bókbandið er lokaþáttur vinnslunnar í 

prentverkinu. Það fer að sjálfsögðu eftir 
eðli verkefnisins, í hverju vinnslan er 
fólgin. Eða allt frá skurði og pökkun ein-
földustu verkefna til brots hverrar arkar, 
upptekningu þeirra eftir röð, saumun, 
skurði, ýringu, bindagerð, gyllingu, ísetn-
ingu í bindi, kápusetningu og frágangi, 
þegar um bókagerð er að ræða. 

Bókbandið hefur til skamms tíma verið 
vinnuaflsfrekasti verkþátturinn og sá 
þáttanna, sem mest hefur stuðst við óiðn-
lært aðstoðarfólk (aðallega stúlkur). 
Tækniþróun hefur verið mjög hæg miðað 
við aðrar greinar, a. m. k. á Íslandi. Af 
lítilli vélvæðingu leiðir, að miklar sveifl-
ur og árstíðabundnar eru í vinnu á bók-
böndum. Stærsti hluti bókagerðar á Ís-
landi fellur á síðari helming ársins. Það 
tekur ca. 1—2 mánuði að setja, prófarka-
lesa og ganga frá bók til prentunar. Síð-
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an tekur prentun við, seni áætla má, að 
taki ca. 1/2 — 1 mánuð og þá gert ráð fyrir, 
að einhver tími liði, frá því bók er full-
sett, þar til hún fæst prentuð. Loks kemur 
að bókbandinu og augljóst af ofanskráðu 
að meginþunginn kemur á það siðustu 4 
mánuði ársins. 

Miðað við vélakost venjulegs bókbands 
er einungis mögulegt að auka framleiðsl-
una með lengingu vinnutíma eða fjölgun 
starfsliðs, þar sem því verður við komið. 
Þetta veldur mikilli aukavinnu. En ef til 
hennar kemur ekki á þessum tíma, hefur 
verkefnaskortur hrjáð hinar deildirnar 
mánuðina á undan, og fyrirtækið stendur 
frammi fyrir enn stærri vanda. Af þessu 
ástandi leiðir óeðlilega hátt verð á bandi 
bóka. Það verður aftur til þess, að útgef-
endur láta yfirleitt ekki binda nema helm-
ing upplagsins í fyrstu. Síðan er afgang-
urinn bundinn í smáslöttum síðar. Verð-
stefna fyrirtækjanna ýtir einnig undir 
smáslattabindingar, þar eð yfirleitt er boð-
ið upp á afslætti, sem eru (eða breytast) i 
litlu samræmi við upplagsstærð. 

Á aðalálagstimanum á haustin þarf bók-
bandið yfirleitt að vinna það marga bóka-
titla, að útilokað er miðað við núverandi 
vélvæðingu bókbanda almermt, að mögu-
legt sé að fullvinna bækurnar i einni lotu. 
Eitt alvarlegt vandamál þessu samfara er 
skortur á fáum stöðluðum bókastærðum. 
Þetta þýðir, að meiri tími fer í innstilling-
ar, en annars væri. Þetta er sérstaklega 
bagalegt, þegar verið er að skáka inörgum 
bókatitlum i gegnum bókbandið i smáslött-
um. 

Fyrst eftir hausthrotuna er gjarnan 
gengið endanlega frá þeim bókum, sem 
ekki vannst tími til að ljúka við, meðan 
álagið var mest. En siðan er hugsanlega 
farið að binda inn bækur, sem að hluta 
hafa verið bundnar. í mörgum tilvikum er 
einungis um 300—500 eintök að ræða og 
þá borgar sig ekki að kaupa bindagerð 
(vélbindagerð) frá þeim fyrirtækjum, 
sem slikar vélar hafa (ca. þrjú fyrirtæki). 

En jafnvel þótt eintakafjöldinn sé meiri, 
og þar með ekkert spursmál, að vélunnin 
bindi séu mun ódýrari, er ýmist af hugs-
unarleysi eða sakir verkefnaskorts farið i 
að handvinna bindin. Menn þurfa þannig 
að vera sér þess meðvitandi, hvernig nýta 
má vinnuaflið á sem hagkvæmastan hátt. 
Í þvi sambandi er vert að hafa i huga, að 
þetta mat á ekki eingöngu að grundvall-
ast á þeirri vélvæðingu, sem viðkornandi 
fyrirtæki hefur yfir að ráða, heldur einnig 
á mögulegum kaupuin einstakra verk-
þátta frá fyrirtækjum, sem vélvæddari eru. 

Eins og hér hefur komið fram, er vél-
væðing skammt á veg komin í velflestum 
bókböndum. Aðili, sem tækist á við það 
verkefni að reisa afkastamikið bókband, 
vel vélvætt, ætti að hafa tök á að ná til 
sín stórum hluta bókagerðarmarkaðarins 
og lækka þannig bandverð bóka til muna. 

3. PRENTIÐNAÐURINN 1972—1975 
Til að gera grein fyrir prentiðnaðinum 

í heild og þróun hans er nauðsynlegt að 
skoða undirgreinar hans og þróun þeirra. 
Hér vegur þyngst þáttur prentsmiðja, sbr. 
töflu nr. 1. 

3.1. Greinaskipting 
Prentiðnaðurinn skiptist í þrjár undir-

greinar samkvæmt atvinnugreinaflokkun 
Hagstofu Íslands, en þær eru: 1. Prentun, 
en undir hana falla allar prentsmiðjur að 
undanskildum umbúðaprentsmiðjum. 2. 
Bókbönd. 3. Prentmyndagerðir. Eins og 
sjá má á töflu 1, er ca. 80% mannafla 
prentiðnaðarins starfandi í prentsmiðjun-
um (ríflega 80% veltunnar). Í bókbönd-
um starfa ca. 16% og í prentmyndagerð-
um ca. 4%. Þegar rætt er um hlutföll 
milli prentsmiðja og bókbanda, er rétt að 
geta þess, að þá er annarsvegar átt við 
alla starfsmenn prentsmiðja, líka þá, 
sem starfa í bókbandi viðkomandi prent-
smiðju, ef til er, og hinsvegar sjálfstætt 
starfandi bókbönd. 
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3.2. Fyrirtœkjagerdir og stœrðir 
Á töflu 1 má sjá skiptingu milli prent-

smiðja, bókbanda og prentmyndagerða, 
að því er varðar fyrirtækjafjölda, vergar 
tekjur (tekjuvirði — þ. e. veltu án s.sk.), 
mannár og vergar tekjur pr. mannár 1972 
og 1975. Þar sést, að fjölgun fyrirtækja er 
áberandi mest meðal prentsmiðja, eða úr 
75 fyrirtækjum árið 1972 í 98 fyrirtæki 
árið 1975. Bókböndum hefur fjölgað úr 
25 fyrirtækjum í 28 fyrirtæki. Prent-
myndagerðum lrefur hinsvegar stórlega 
fækkað, eða úr 19 fyrirtækjum í 10. 
Ástæða þessarar miklu fækkunar prent-
myndagerða er koma offsettækninnar, 
og þar með hverfandi eftirspurn eftir 
klysjum miðað við það, sem áður var. 
Þrátt fyrir þessa miklu fækkun prent-
myndagerða voru fleiri starfandi, mælti í 

mannárum, 1975 en 1972, eða ca. 45,1 
í stað 38,5 (ca. 17% aukning). Þetta 
þýðir m. ö. o., að prentmyndagerðir 
stækkuðu að meðaltali heldur meir en 
fækkun þeirra nam. Þetta er eina grein 
prentiðnaðarins, þar sem um fækkun og 
stækkun fyrirtækja hefur verið að ræða. 

Að öllum líkindum stafar þetta af því, 
hversu sérhæfð starfsemin er. Gjörbreytt 
tækni krafðist gjörbreyttra tækja og mik-
illar fjárfestingar á skömmum tíma. Með 
nýjum tækjum, mun afkastameiri þeim 
eldri, náðu stærri prentmyndagerðirnar 
meginhluta markaðarins. Þeim hefur tek-
ist að lækka verðið á vissum þáttum að 
mun, t. d. hefur litmyndaprentun stórauk-
ist með komu offsettækninnar, svo og 
vinna vegna prentaðra auglýsinga í blöð-
um og tímaritum. 

Í hinum greinum prentiðnaðarins hefur 
þróunin verið í átt til fleiri og smærri 
fyrirtækja. Þetta á einkum við um prent-
smiðjur, eins og meðfylgjandi tafla ber 
með sér. 

Hér á eftir verður þáttur prentsmiðj-
anna sérstaklega tekinn fyrir og reynt að 
leita skýringa á þeirri öru fjölgun og 
smækkun fyrirtækja, sem hér hefur átt 
sér stað. 

Heildarfjöldi mannára, timabilið 1972-— 
1975, hefur verið nær óbreyttur, sem aft-
ur þýðir, að fjölgunin hefur samsvarandi 
þýtt smækkun, úr ca. 10,6 mannárum pr. 
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Tafla 2. Prentsmiðjur 1972. 

Tafla 3. Prentsmiðjur 1975. 

fyrirtæki 1972 í ca. 8 mannár pr. fyrir-
tæki 1975. 

Til að gera sér betur grein fyrir hverrar 
stærðar þær prentsmiðjur eru, sem mestu 
valda um fjölgun fyrirtækja, er athyglis-
vert að sjá yfirlitstöflur 2 og 3 um fjölda 
og stærð prentsmiðja 1972 og 1975. Í töfl-
unum má m. a. sjá, að prentsmiðjum ein-
staklinga af stærð A (1—5 mannár) fjölg-
ar mest á tímabilinu, og valda þær riflega 
helmingi fjölgunarinnar að fyrirtækjatölu 
til, eða 12 af 23 prentsmiðja fjölgun. 6 
hinna nýju prentsmiðja eru félög (sam-

eignar- eða hlutafél.) í Reykjavik af stærð-
inni A (1—10 mannár). 4 eru félög utan 
Reykjavíur af stærðinni A (1—10 mann-
ár). 

Af lækkun meðalstærðarinnar má ráða 
að flest þessara nýju fyrirtækja eru mjög 
smá í mannafla talið, eða á bilinu 1—5 
mannár. Einungis 2 ný fyrirtæki stærri 
en 10 mannára bætast í hópinn, og eitt 
fellur út, þannig að nettóbreytingin verð-
ur 1 til viðbótar miðlungsstórum fyrir-
tækjum, þ. e. B flokks (10—30 mannár). 
Meðalstærð fer einnig lækkandi í B flokki 
nema meðal félaga utan Reykjavíur, en 
þar hefur fyrirtækjum fækkað um 1 á 
timabilinu og meðalstærð aukist. 

Þessi mikla fjölgun fyrirtækja á sér þvi 
á þessu tímabili fyrst og fremst stað í 
Reykjavík. Skýring á smæð fyrirtækja 
kann að vera sú, að samfara aukinni þörf 
á nýjum tækjum vegna tæknibreytinga er 
auðveldara nú en áður að verða sér úti 
mn gömul tæki fyrir lítið verð. Einnig eru 
nú komnar á markaðinn mjög ódýrar off-
setvélar miðað við afkastagetu og verð 
slíkra tækja fyrir nokkrum árum. Þetta 
hefur orðið til þess, að mun auðveldara er 
að koma á laggirnar sæmilega búinni smá-
prentsmiðju en áður var. 

3.3. Rekstrarafkoma 
3.3.1. Inngangur 

Á meðfylgjandi myndum má sjá hlut-
fallslega skiptingu vergra tekna (tekju-
virði) í hráefni, önnur aðföng, laun og 
launatengdan kostnað og verga hlutdeild 
fjármagns fyrir prentiðnaðinn í heild, svo 
og undirgreinar hans. Ævinlega ber að 
gjalda varhug við að alhæfa um of út frá 
yfirlitsgögnum sem þessum, en þau eru 
fundin með því að taka ársreikninga prent-
iðnaðarfyrirtækja, sem valin eru sam-
kvæmt jafnlíkingarúrtaki (stratified ran-
dom sample). Heildar rekstrar- og efna-
hagsreikningar eru síðan búnir til fyrir 
viðkomandi grein með því að margfalda 
liði reikninganna miðað við fjölda slysa-
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tryggðra vinnuvikna í greininni í heild, 
samanborið við fjölda slysatryggðra vinnu-
vikna fyrir úrtaksfyrirtækið. Mörg atriði 
geta valdið því, að sú heildarmynd, sem 
þannig fæst, sé ekki alls kostar rétt. Sem 
atriði má nefna: 1. Ósamræmi í gerð árs-
reikninga hinna ýmsu fyrirtækja. 2. Mis-
munandi birgðarmat hráefna og hálfunn-
inna vara o. s. frv. 

Enn eru allt of margir ársreikningar 
þvi marki brenndir að vera fyrst og fremst 
hugsaðir sem gögn til viðkomandi skatt-
yfirvalda og annarra opinberra eða hálf-
opinberra stofnana s. s. banka. Þeir gefa 
því oft á tíðum ekki nægilega skýra mynd 
af raunverulegri stöðu fyrirtækisins og 
breytingum milli ára. Sú verðbólga, sem 
hér ríkir, torveldar einnig stöðumat og 
samanburð milli ára. 

Þrátt fyrir þessa vankanta getur sund-
urgreining gagna sem þessara gefið vís-
bendingu um vægi einstakra þátta og 
breytingar milli ára. Þannig má einnig 

Mynd 1 

sjá, ef eitt eða fá fyrirtæki skera sig veru-
lega úr að einhverju leyti og leita skýr-
inga. Á meðfylgjandi stöplaritum er 
rekstraryfirlitunum skipt milli meginþátt-
anna, hráefni, önnur aðföng, laun og 
launatengdur kostnaður og verg hlut-
deild fjármagns. Til glöggvunar er rétt að 
geta þess, að opinberuin gjöldum er skipt i 
þrjá staði: 1. Gjöld, sem falla undir þátt að-
fanga, s. s. aðstöðu- og iðnlánasjóðsgjöld. 
2. Gjöld, sem falla undir launatengd 
gjöld, s. s. slysatryggingagjald, lífeyris-
tryggingagjald, atvinnuleysistryggingar-
gjald og iðnaðargjald. 3. Tekju- og eignar-
skattar. 

3.3.2. Prentsmiðjur 
Vergar tekjur (tekjuvirði) hafa hækkað á 
tímabilinu 1972—1975 um ca. 9,4% meir 
en prentverðskrárhækkunum nemur og 
vergar tekjur pr. mannár 10,5% umfram 
prentverðskrárhækkanir. 
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33.2.1. Vergar tekjur — Vísitala prentverðskrár 

3.3.2.2. Rekstraryfirlit stœrðarflokka —-
samanburður 

Prentsmiðjur skiptast sbr. töflu nr. 1 
í einka- og félagsfyrirtæki. Sérvandamál 
við mat á afkomu einkafyrirtækis, er mat 
á framlagi eigenda. Þó þeim séu ætluð 
meðallaun, þegar uppgjör félags- og einka-
fyrirtækja eru samræmd, má ætla, að um 
mikið undirmat sé að ræða, þar eð vel 
flest þessara fyrirtækja eru smá og fram-
lag viðkomandi eiganda því yfirleitt mikið. 
Til að útiloka skekkju af þessum toga, 
voru eingöngu félagsfyrirtæki (í Reykja-
vík) tekin og samanburður gerður á þeim, 
sbr. mynd 1. 

Eins og sjá má, er hlutur hráefna mest-
ur hjá smæstu fyrirtækjunum. Ástæðan 
er væntanlega meiri sala pappírs, (hlut-
fallslega) hjá smáprentsmiðjunum. Sem 
ástæðu má telja hlutfallslega meira magn 
smáverkefna, sem bjóða upp á meiri á-
lagningu á pappír. Einnig tiðkast það lík-
lega fremur hjá fyrirtækjum stærri 
flokkanna, að viðskiptavinir leggi til papp-
ir. Þetta á einkum við um bókaútgefend-
ur, sem sjá sér hag í að kaupa pappírinn 
beint og losna þannig við álagningu prent-
smiðjunnar 20—30%. Prentsmiðjurnar 
hafa einnig margar hverjar ýtt undir þessa 
þróun með því að taka ekkert fyrir papp-
irsmeðhöndlun og skurð pappírs, sem 
þannig er lagður til. Þannig hefur þáttur 
pappirssölu þessara fyrirtækja minnkað 
frá því, sem áður var. Ástæður þessarar 
þróunar munu fyrst og fremst stafa af 
rekstrarfjárskorti prentsmiðja. En eimnitt 

þær prentsmiðjur, sem þannig eru staddar, 
geta verið tilneyddar til að gefa dulinn af-
slátt með því að líta fram hjá kostnaði 
vegna pappírsmeðhöndlunar. 

Á myndinni má sjá, að árið 1975 var 
hlutur launa og launatengdra gjalda ca. 
84,8% vinnsluvirðis hjá A flokki, ca. 
87,8% hjá B flokki, og ca. 80,0% hjá C 
flokki. Ef samanburður er gerður á vergu 
vinnsluvirði, sést, að á þessu tímabili eru 
sveiflur mestar í flokki smæstu prentsmiðj-
anna eða 10% (milli bestu og verstu út-
komu) samanborið við 2,7% fyrir meðal-
stór (B) og 5,3% fyrir þau stærstu (C). 

Jafnbesta útkoman, hvort sem um er að 
ræða verga hlutdeild fjármagns eða nettó 
hagnað, er hjá stærstu prentsmiðjunum 
(C) eða ca. 12,9% að meðaltali í verga 
hlutd. fjárm. (nettó hagnaður ca. 0,5% 
að meðaltali). Smæstu prentsmiðjurnar 
(A) koma næst, með ca. 11% (nettó 
hagn. ca. — 0,05%) og prentsmiðjur B 
9,7% (nettó hagn. ca. — 0,15%). Hlutur 
vaxta er tiltölulega hæstur hjá C flokki 
eða ca. 5,7% að meðaltali á þessum árum. 
Flokkur A er með ca. 3,2% og flokkur B 
með ca. 1,9% í vaxtagjöld að meðaltali. 
Leigur eru hinsvegar tiltölulega hæstar hjá 
A flokki, eða ca. 2,2% að meðaltali, B 
flokks fyrirtækin greiða ca. 1,3% að með-
altali í leigu og C flokkur ca. 0,8%. Af-
skriftir eru hinsvegar 5,6% hjá C, 4,6% 
hjá B og 4,5% hjá A. Af framanrituðu 
má sjá, að mun algengara er að C flokks 
fyrirtæki séu í eigin húsnæði, samanborið 
við A flokks fyrirtæki. Hinsvegar er af-
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skriftarmunur ekki það mikill (til mót-
vægis afskriftum fasteigna), að ætla má, 
að einna mest (hlutfallslega) sé fjárfest 
í vélum og tækjum hjá smæstu prent-
smiðjunum. Prentsmiðjur í B flokki 
greiða að meðaltali hæsta tekju- og eign-
arskatta og koma jafnframt verst út 
rekstrarlega. Þær fjárfesta ekki jafnmikið 
og prentsmiðjur hinna flokkanna, sem 
aftur þýðir hlutfallslega minni skuldir og 
þar með vaxtagjöld (vegna fjárfestinga-
lána) og afskriftir til frádráttar vergum. 
tekjum. 

3.3.3. Bókbönd 
Eins og sjá má á mynd 2 virðast 

bókbönd yfirleitt koma mun betur út en 
prentsmiðjur. Bæði er meiri afgangur eftir, 
þegar búið er að draga aðföng, laun og 
launatengdan kostnað frá vergum tekjum, 
og eins virðast þau ekki hafa jafn miklar 
fjárfestingar í gangi, og þar með minni 
afskriftir. Alls ekki bera að túlka þennan 
síðari þátt þannig, að afskriftir séu af 

hinu slæma og þess vegna sé rétt fyrir 
aðila bókbanda að fjárfesta sem minnst. 
Þvert á móti tel ég, að fjárfesting í bók-
bandi geti borgað sig vel, eins og áður 
hefur verið að vikið. 

Þar eð bókbandið byggir enn að miklu 
leyti á handverki og litlar (hægar) tækni-
breytingar hafa orðið til þessa, má ætla, 
að lengur sé mögulegt að nýta bókbands-
vélar en þar sem breytingar eru örari. 
Þess vegna er stór hluti bókbandanna 
löngu afskrifaður. Annað, sem léttir rekst-
ur bókbands, er, hvað vinnsla tekur 
miklu mun skemmri tíma þar en t. d. 
setning og prentun til samans. Að lokum 
má nefna minni samkeppni, og þar með 
rýmri verðlagningu. 

3.3.4. Prentmyndagerðir 
Eins og sjá má á mynd 2 er af-

koma prentmyndagerða áberandi langbest 
greina prentiðnaðarins, einkum þó framan 
af tímabilinu 1972—1975. 

Áður hefur komið fram, að prentmynda-
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gerðum fækkaði mjög á tímabilinu. Ætla 
verður þvi, að nýting tækjanna sé ólíkt 
betri en t. d. í prentsmiðjunum. Þessa 
ályktun styður sú staðreynd, að þrátt 
fyrir miklar fjárfestingar í vélum og 
tækjum á þessum árum eru afskriftir ekki 
tiltakanlega hærri í prentmyndagerðum 
að meðaltali en hjá prentsmiðjum. Vaxta-
kostnaður er talsvert lægri hjá prent-
myndagerðum en prentsmiðjum. 

Höfuðástæður þessa mikla munar er góð 
nýting nýtískulegra tækja og fljótunnari 
verkefni og þar með meiri veltuhraði. 

4. STJÓRNUN 
Eins og að framan greinir, verður margt 

til þess að ráða afkomu og stöðu fyrirtæk-
is. Stjórnun vegur þar þungt, en er oft á 
tíðum lítill gaumur gefinn. Margbreytileg 
störf eru tengd stjórnun, en hér verður 
eingöngu vikið að þungamiðju hennar — 
ákvörðunartöku, grundvelli og fram-
kvæmd. 

4.1. Ákvarðanir 
Stjórnunarákvörðunum má skipta í þrjú 

meginsvið, þ. e. a. s. ákvarðanir, sem lúta 
að: 1. Tegund og fjölda framleiðsluvara. 
2. Stjórnskipulegar ákvarðanir, þ. e. á-
kvarðanir um innri uppbyggingu fyrir-
tækisins, m. a. valdsvið einstakra starfs-
manna og uppbyggingu stjórnkerfis fyrir-
tækisins. 3. Rekstrarákvarðanir. 

Þegar fyrirtæki er sett á stofn, verður 
að taka afstöðu til allra þessara þátta. Síð-
an snýst ákvarðanatakan ef til vill nær 
eingöngu um 3. flokkinn, en ekki hugað 
sem skyldi að flokkum 1 og 2 í ljósi nýrra 
viðhorfa. Undir flokk 2 falla t. d. ákvarð-
anir um þátttöku starfsmanna í stjórnun 
fyrirtækisins. 

Ákveðinn tilgangur liggur að baki stofn-
unar fyrirtækis, og ræður hann afstöðu 
til þessara þátta. Í mörgum tilvikum er 
meginmarkmið fyrirtækis að ná hámarks-
ágóða. Önnur atriði geta vegið þyngra s.s. 
stuðningur við aðra starfsemi (félag—fyr-

irtæki). Sem dæmi má nefna stuðning 
prentsmiðju við bókaútgáfu. En þrátt fyrir 
slíkt meginmarkmið, verður viðkomandi 
prentsmiðja að skila ákveðnum lágmarks-
hagnaði til viðhalds. Slík samtvinnun 
krefst hinsvegar heildarstjórnunar, sem m. 
a. felst í að draga úr álagssveiflum hjá 
prentsmiðjunni. Ef þannig er unnið, má 
auka nýtingu framleiðsluþáttanna, sem í 
reynd leiðir til gagnkvæms stuðnings fyrir-
tækjanna. 

Prentsmiðjur skipa sér í sérflokk fram-
leiðslufyrirtækja, að því er stjórnará-
kvörðunum um fjölda og afbrigði fram-
leiðsluvara viðvíkur. Ólíkt þeim fyrirtækj-
um, þar sem framleiðslan er bundin fáum 
tegundum og afbrigðum til langs tíma, 
er framleiðsla í prentsmiðju (umbúða- og 
eyðublaðaprentun í samhangandi formi 
undanskilin) mikilli óvissu háð. Bæði er, 
að afbrigðafjöldi er mikill, og einnig fæst 
vitneskja um verkefnin yfirleitt með 
skömmum fyrirvara. Ef um bókafram-
leiðslu er að ræða, getur vitneskja um 
væntanlega bókatitla ársins borist með 
nægum fyrirvara. Spursmálið er hinsveg-
ar, hvenær handrit er tilbúið til setningar 
og hvernig til tekst með samspil setning-
ar og prófarkalesturs, sem aðilar utan 
fyrirtækisins framkvæma. 

4.2. Áœtlanagerð 
Áætlanagerð sem mikilvægt hjálpar-

gagn við töku ákvarðana (t. d. um verk-
efnaröðun o. fl.) er af þessum sökum erf-
iðleikum bundin. En einmitt vegna þessara 
mörgu óvissuþátta er áætlanagerð bráð-
nauðsynleg. Með henni er reynt að sam-
ræma hina ýmsu þætti. Þannig venjast 
menn einnig á að undirbúa verkefni á 
markvissan hátt. Áætlanagerð fær aðila 
einnig til að hugsa fram í tímann, en vera 
ekki algerlega bundnir líðandi stundu og 
allra nánustu framtíð. 

Óbeit á áætlunum og áætlanagerð er 
yfirleitt tengd óttanum, að þær standist 
ekki. En hafa verður í huga, að þó ekki 
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séu gerðar formlegar áætlanir, gerir við-
komandi sér ákveðnar hugmyndir um 
framtiðina. Þó að þær standist síðan ekki, 
telur sá hinn sami, að ekki sé um jafn al-
varlegt frávik að ræða, þar eð hugmynd-
irnar eru ekki skjalfestar, og þvi 
ekki þörf að standa neinum reikningsskil 
þeirra. Mjög ríkur þáttur í þessu viðhorfi 
er m. ö. o. misskilningur á tilgangi áætl-

anagerðar. Þeim er ætlað að sýna eitthvað 
„absolut". Þannig er litið á áætlanir, sem 
einhverja töfralausn og menn fyllast lotn-
ingu gagnvart þeim. En þegar síðan kem-
ur í ljós, að um frávik frá áætlun, mis-
mikil og stundum veruleg, er að ræða, 
fyllast menn vantrú og kasta frá sér allri 
áætlanagerð. Þannig má ekki gera áætl-
anagerð að trúaratriði, heldur hentugu 
tæki, einu af mörgu, til leiðbeiningar við 
lausn ákveðinna viðfangsefna. 

4.3. Jöfnun álags 
Eins og áður hefur komið fram, eru 

sveiflur í eftirspurn eftir prentvörum 
miklar og árstíðabundnar. Bókagerð vegur 
þarna þyngst, en einnig er mjög algengt, 
að inn á aðalálagstímann á haustin hrúg-
ist verkefni, sem aðilar hafa ekki haft sig 
í að ganga frá fyrr til prentunar, en sem 
nauðsynlega verður að vinna á yfirstand-
andi ári. Prentsmiðjurnar eiga þarna stóra 
sök, þar eð þær hafa ekki verið samtaka 
um að jafna út þessar sveiflur í eftirspurn 
með sameiginlegri verðstefnu, svo sem 
breytilegum afslætti eftir árstíma. 

Reyndar má segja, að hin mikla fjölgun 
prentsmiðja, hafi gert hugmyndir um betri 
nýtingu véla og tækja og jafnara álag enn 
fjarlægara en áður. En með komu nýrrar 
tækni t. d. í setningu og þar með tækja 
sem úreldast miklu fyrr tæknilega en vél-
rænt, eykst þörfin á betri nýtingu. Þetta 
er þverstæða, sem íslenskur prentiðnaður 
verður að glíma við. 

Jöfnun álags krefst meiri vélvæðingar 
fyrirtækjanna, markvissari áætlanagerðar 
og stjórnunar. Smáfyrirtækin munu hér 

eftir sem hingað til vera „allt í öllu". Fyr-
ir þau eru allverulegar sveiflur ekki alvar-
legur hlutur, þar eð um fáa starfsmenn 
er að ræða og tiltölulega lítinn vélakost. 
Fyrir meðalstór og stór fyrirtæki eru 
sveiflur hinsvegar mun alvarlegra mál. 
Þeirra bíður því hið örðuga verkefni að 
ná sem jöfnustu álagi með markvissri 
áætlanagerð og draga þar með úr rekstr-
aráhættu og auka nýtingu framleiðsluþátt-
anna. 

4.4. Sérhæfing fyrirtœkja 
Einungis stærstu fyrirtækin hafa getu 

til að vélvæða svo alla framleiðsluþætti, 
að þau verði samkeppnisfær á öllum svið-
um. Meðalstóru prentsmiðjurnar (20—30 
manna) ráða hinsvegar ekki við að vél-
væða eins og þörf er á alla framleiðslu-
þættina. — Þeirra vandi er þvi mestur. 
Vandamál slíkra fyrirtækja verður ein-
ungis leyst með aukinni sérhæfingu og 
smækkun þeirra í mannafla talið. 

Erlenclis hefur hin mikla tæknibylting 
í setningu leitt til meiri sérhæfingar. 
Gjarnan hafa fyrirtæki, sern áður höfðu 
alla þættina, gefið setningarþáttinn að 
langmestu leyti frá sér, en leggja þeim 
mun meiri áherslu á prentun og bókband. 
Hinsvegar hafa svo risið upp sérhæfð setn-
ingarfyrirtæki. 

4.5. Viðbrögð við rekstrarvanda 
Vandamál miðlungsstórra prentsmiðja 

eru ekki ný af nálinni, en hafa orðið sí-
fellt stærri eftir því sem samkeppni vinnu-
afls og annar fastakostnaður hefur aukist. 
Við þessum vanda hefur gjarnan verið 
brugðist á þann hátt, að endurskipu-
leggja fyrirtækið, skipta mn stjórnendur 
og leita eftir meiri hagkvæmni í rekstri. 
Allt eru þetta mikilvægir þættir í sjálfu 
sér. Endurskipulagning getur verið góðra 
gjalda verð. Líklegt er, að stjórnendur, sem 
ef til vill hafa staðið lengi fyrir stjórn fyr-
irtækis, sem er á niðurleið, séu löngu 
orðnir uppgefnir, en stóra vandamálið er 
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að fá hæfa menn til að taka að sér stjórn 
sliks fyrirtækis. 

En það, sem oft gleymist í þessu sam-
bandi, er uppruni og þróun fyrirtækis-
ins. Fyrirtækið var ef til vill stofnað fyrir 
30—40 árum og mótaðist af þeim aðstæð-
um er þá riktu. Viðskiptavinir eru hugs-
anlega að stofni til enn þeir sömu og njóta 
sömu kjara og þá giltu. Ótti stjórnenda 
við að tapa viðskiptunum, ef þrýst væri á 
um breytingar, getur hafa ráðið óbreyttu 
ástandi. Ef um hlutafélag er að ræða, 
getur stjóm hlutafélagsins verið i höndum 
aðila, sem skipta við prentsmiðjuna, og 
beita þar með aðstöðu sinni til að ná sem 
hagfelldustum viðskiptum. Þó að skipt sé 
um stjórnendur, er því spurningin sú, 
hvaða svigrúm nýir aðilar fá til að bæta 
stöðu fyrirtækisins. 

Allar breytingar kosta peninga, einnig 
öflun nýrra viðskiptavina. Fyrirtæki, sem 
hefur átt við langæja rekstrarörðugleika 
að etja, hefur að sjálfsögðu litið svigrúm 
til lánsfjáröflunar. Hugsanlegt er þó, að 
viðskiptabanki fyrirtækisins sé fáanlegur 
til að rýmka fyrir fyrirtækinu, ef það 
sýnir viðleitni til breytinga t. d. með 
framkvæmdastjóraskiptum. Ekki er verra, 
að láta einhvern utanaðkomandi aðila 
gera smá „úttekt" með tilheyrandi óska-
lista um umbætur. Slíkt „óháð" mat „sér-
fræðings" liðkar gjarnan til, þegar leita 
þarf til lánastofnunar. 

Þannig má rýmka um rekstrarstöðu fyr-
irtækisins í bili, en grundvallarvandinn 
er eftir sem áður óleystur. Hversu fljótt 
hann leiðir til alvarlegra örðugleika er 
m.a. tengt almennu ástandi efnahagsmála 
og mismunandi eftirspurn frá ári til árs. 
Markmið fyrirtækisins verður þannig 
fyrst og fremst að komast af eða „fljóta". 
Þrýstingur til breytinga er minnstur, þeg-
ar vel árar, og tækifæri eru þar með best 
til aðgerða. Hinsvegar eykst hann eftir 
því sem ytri skilyrðin versna, og verður 
mestur, þegar svigrúm er minnst. Þannig 
veikir hvert áfall fyrirtækið sífellt meir. 

4.6. Ráð til úrbóta 
Grundvallaratriðið er, að ráðandi öfl 

innan fyrirtækisins séu samstillt i að leita 
nýrra leiða i ljósi nýrra forsendna. Mikil-
vægt er að gera sér grein fyrir, að hverju 
skuli stefnt um þróun fyrirtældsins, og 
með áætlun til ca. 3—5 ára sé sýnt, á 
hvað leggja skal áherslu næstu ár. Ef 
markmiðið er mikil aukning vélvæðingar 
einnar greinar t. d. bókbands og þar með 
aukin sérhæfing, þýðir það aukið sam-
starf milli fyrirtækja, sem vinna þarf 
markvisst að. Hugsanlegt er að gera lang-
tímasamning urn vinnslu verkefna fyrir 
ákveðna viðskiptavini t. d. bókaútgefendur 
og aðra þá, sem sjá sér hag í aukinni 
tækni og vélvæðingu, sem leiða mvndi til 
aukinnar framleiðni og lækkunar fram-
leiðsluverðs. Þannig mætti, með samstill-
ingu hinna ýmsu þátta, þróa þessa iðn-
grein í átt til meiri hagræðingar og betri 
nýtingar framleiðsluþáttanna. 

5. STARFSMENN 
5.1. Viðhorf til breytinga 

Aðlögun fyrirtækjanna að breyttu um-
hverfi leiðir einnig til meiri og minni 
breytingu á stöðu sérhvers starfsmanns. 
Tæknibreytingar krefjast nýrra vinnu-
bragða. 

Yfirleitt hefur breyting úr blýi yfir í 
offset verið vel tekið af starfsmönnum, 
þar eð þeir losna við óþrifnaðinn, sem blý-
inu er samfara, og komast í þrifalegra 
og hljóðlátara umhverfi. En breytingum 
sem þessum fylgir óhjákvæmilega röskun. 
Menn þurfa að læra og tileinka sér nýja 
tækni. 

Erlendis hafa viðbrögð og staða starfs-
manna og fagfélaga þeirra verið breytileg. 
Í Bandaríkjunum er staða starfsmanna 
gagnvart breytingum slæm. Iðnaðarmenn 
þeirrar tækni, sem á undanhaldi er, verða, 
samfara komu hinnar nýju, atvinnulausir 
í mörgum tilfellum. Fyrirtækin telja sig 
yfirleitt hafa litlum skyldmn að gegna 
gagnvart starfsmönnum og nýrri tækni 
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fylgir gjarnan ný kynslóð iðnaðarmanna. 
Þannig fer mikil starfsreynsla og þekk-
ing á grundvallarþáttum iðngreinarinnar 
oft á tíðum forgörðum. í Bretlandi er á-
standið gerólíkt. Þar eru ítök fagfélaganna 
sterk, og þau reka mjög íhaldssama póli-
tík gagnvart, breytingum. Bretar eru þann-
ig mjög seinir, miðað við stærð breska 
markaðarins, að tileinka sér hina nýju 
tækni. Þetta veldur mikilli ólgu milli eig-
enda og/eða framkvæmdarstjóra annars-
vegar og iðnaðarmanna hinsvegar. Í Vest-
ur-Þýskalandi og Svíþjóð hafa fagfélögin 
hinsvegar tekið þá stefnu að vera á undan 
breytingum á tækninni, ef svo má að orði 
komast. Þau fylgjast með öllu því, sem 
fram á sjónarsviðið kemur, og bjóða iðn-
aðarmönnum námskeið til þess að þjálfa 
þá í hinni nýju tækni. Þannig eru þeir 
sjálfkjörnir til að stjórna tækjunum, þegar 
þau eru tekin í notkun. Tryggingarkerfið 
í Svíþjóð gerir mönnum umskólun mjög 
auðvelda, hvort sem um er að ræða að til-
einka sér nýja tækni í viðkomandi iðngrein 
eða fara yfir í aðra óskylda. 

Mikið veltur á víðsýni iðnaðarmanna 
og fagfélaga þeirra, hvernig til tekst um 
tæknibreytingar, sem leiða þyrftu af sér 
eflingu íslenska prentiðnaðarins. 

Það er engum vafa undirorpið, að þessi 
iðngrein stendur höllum fæti gagnvart 
ýmsum tæknibreytingum, sem bjóða upp á 
valkosti í stað hins ritaða orðs. Nægir þar 
að nefna tilkomu mynd- og hljóðtækninn-
ar. Prentiðnaðurinn á í stöðugt, harðnandi 
samkeppni við önnur miðlunarform, svo og 
erlent prentað efni. Eina svar hans er að 
taka í sína þjónustu þá tækni, sem aukið 
getur framleiðni og lækkað þar með kostn-
aðarverð. Afstöðuleysi til þessarar þróun-
ar eða bein andstaða starfsmanna verður 
að telja mjög óheppilega og á ekki að koma 
til, ef rétt er að málum staðið. Í stað af-
stöðuleysis eða áhugaleysis um viðgang 
fyrirtækisins þarf að koma virkur áhugi. 
Hann fæst einungis með því, að starfs-
menn finni greinilega til þess, að velgengni 

fyrirtækisins sé í þeirra þágu. Starfsað-
staða þarf að vera sem best og andrúms-
loft manna á meðal skiptir einnig miklu. 

5.2. Þátttaka í stjórnun 
Að hve miklu leyti menn eru beinir 

þátttakendur í stjórnun fyrirtækis, fer eft-
ir ýmsu, m. a. uppruna og þróun fyrir-
tækisins. Ef hópurinn er samstilltur og 
góður félagsandi meðal manna, getur sam-
stilling kraftanna á sviði stjórnunar og 
stefnumótunar verið til að auka enn á sam-
heldni. Varast ber þó að líta á aukna þátt-
töku starfsmanna sem einhverja töfra-
lausn, sem óhjákvæmilega leiði af sér 
aukna samheldni. Hafa ber í huga, að 
nauðsynlegt getur reynst að gera ráðstaf-
anir, sem koma illa við einstaka starfs-
menn eða starfsmannahópa. Þetta á sér-
staklega við um fyrirtæki, sem standa 
frammi fyrir miklum rekstrarörðugleik-
um, og sem hugsanlega þurfa að ger-
breyta innri uppbyggingu. Menn, sem 
starfað hafa lengi og vanir eru ákveðinni 
tilhögun, eiga oft á tíðum mjög erfitt með 
að fallast á breytingar. Breytingum fylgir 
aukin óvissa. Hugsanlega þurfa þeir að 
sjá á bak starfsfélögum. Allt verður þetta 
til að draga úr viðleitni til breytinga. Ef 
vel árar og staða til breytinga er þar með 
hagstæðari en ella, getur andstaða innan 
fyrirtækisins verið mest, þar eð fyrirtæk-
ið er á „uppleið" að mati manna. 

Spurningin um markmið fyrirtækisins 
og einstakra starfsmanna og að hve miklu 
leyti þau fara saman, hlýtur einnig að 
verða að skoðast. Ef einstaka starfsmenn 
kaupa t. d. hlut í fyrirtækinu, sem þeir 
starfa í, og stvrkja stöðu sína og atvinnu-
öryggi þar með samanborið við aðra 
starfsmenn, geta aukin ítök þeirra í fyrir-
tækinu beinlínis leitt til versnandi and-
rúmslofts og klíkumyndunar, sem. hefur 
ef til vill það eitt að markmiði að tryggja 
ákveðnum starfsmönnum völd í fyrirtæk-
inu. Aukin áhrif starfsmanna á stjórn 
fyrirtækis og hugsanlegar afleiðingar verð-
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ur því að athuga gaumgæfilega, áður en 
ákvörðun er tekin. 

5.3. Menntun 
Iðnámið hefur fyrst og fremst tekið mið 

af prentiðnaðinum, eins og hann var, þ. e. 
sem hið hefðbundna handverk. Lítill véla-
kostur hefur verið til staðar í skólanum. 
En nú (1977) er að verða bót á og er 
verið að afla véla til skólans. 

Haustið 1977 tók ný námsskrá gildi, 
sem hefur það að heildarmarkmiði að: 1. 
Nemendur kynnist störfum allra bókiðn-
greina, þannig að þeir hafi að námi loknu 
innsýn í þá möguleika, sem hver iðngrein 
veitir og þær kröfur, sem hver iðngrein 
gerir til færni og þekkingar iðnaðarmanns-
ins. Á þessum grundvelli velji nemendur 
siðan nám í einhverri greina bókiðna. 
2. Nemendur fái verklega þjálfun í undir-
stöðuvinnubrögðum hverrar iðngreinar í 
þeim mæli, að þeir geti auðveldlega aðlag-
að sig aðstæðum á vinnustað og leyst af 
hendi einföld störf. 3. Nemendur þekki 
og fallist á þær gæðakröfur, sem gerðar 
eru til framleiðslu bókiðnaðarins og hlut 
hverrar iðngreinar í að uppfylla þær. 
Þarna er um grundvallarstefnubreytingu 
að ræða, þ. e. nú fá nemar, þegar í upp-
hafi náms, heildaryfirsýn yfir allar grein-
ar prentiðnaðarins og samspil þeirra í stað 
þess að einskorða sig frá upphafi við af-
markað svið. Heildarlengd námstíma er 
eftir sem áður 4 ár + 2 ár, ef hæðarprent-
arar (blýprentarar) læra einnig offset-
prentun eða öfugt. Telja verður miður, að 
námstíminn hafi ekki verið styttur í það, 
sem hann er í Svíþjóð og Noregi, þ. e. a. s. 
3 ár + 1 ár. 

5.4. Þróun launamála 
Launamunur hefur farið minnkandi 

meðal prentara á síðari árum. Í byrjun 
siðari heimsstyrjaldar voru vélsetjarar ca. 
19% hærra launaðir en handsetjarar og 
pressumenn. Þessi munur stafaði af því, 
að vélsetning er mun meira krefjandi 

starf en handsetning eða prentvélastjórn-
un. Þá er miðað við, að vélsetjari haldi 
góðum hraða og setji nær villulaust. Mjög 
ör verðbólga á síðari hluta stríðsáranna 
lækkaði þennan mun niður í ca. 9% og 
síðan lækkaði hann á sjötta áratugnum 
niður í 5%. Vélsetjarar voru í minnihluta 
meðal prentara og hlutur pressumanna 
styrktist mjög með fjölgun dagblaðaprent-
smiðjanna á þessu tímabili. 

Almennar yfirborganir hafa verið mikl-
ar, allt frá þessum tíma, eða á bilinu 20—• 
35%. Þær hafa einnig dregið úr innbyrð-
is launamun. M. a. af þessum sökum hef-
ur reynst sífellt erfiðara að fá hæfa menn 
á setningarvélar. 

Um þróun launamála prentara miðað 
við aðra iðnaðarmenn er það að segja, að 
lengst af voru laun prentara allnokkru 
hærri en annarra tímakaupsmanna í iðn-
aði. Prentarar voru reyndar á flestum svið-
um kjarabaráttunnar í fararbroddi. En nú 
hin síðari ár hefur verið að draga saman 
með prenturum og öðrum iðnaðarmönn-
um, sem vinna á grundvelli tímakaups. 
Þannig varð samsvarandi vinnutímalengd 
og prentarar höfðu náð í samningum fáum 
árum áður að lögum 1972. Kaupgjalds-
munur var sáralitill í upphafi þessa ára-
tugar, og er nú alveg horfinn, ef miðað 
er við dagvinnukaup. Ef einnig er tekið 
mið af unninni eftirvinnu koma prentar-
ar heldur hagstæðar út, þ. e. þeir fá 100% 
álag á alla eftirvinnu. 

Samanburður tímakaups prentara og 
bókbindara annarsvegar og annarra iðn-
aðarmanna hinsvegar: 

Þessi þróun endurspeglar versnandi stöðu 
prentiðnaðarins miðað við það sem áður 
var. Einungis aukin framleiðni í prentiðn-
aðinum getur orðið til þess að bæta kjör 
þeirra, sem við hann vinna. Með komu 
nyrrar tækni og aukinni vélvæðingu má 
tryggja laun eins og best gerist í öðrum 
iðngreinum. 



Bjarni Reynarsson: 

Fólksflutningar til Reykjavíkur 
Jafnvægi í byggðum landsins frá sjónarhóli landfrœðingsins.* 

I. INNGANGUR. 
Breytingar á búsetu landsmanna frá 

aldamótum hafa einkennst af hlutfalls-
legri aukningu íbúa Reykjavíkur og ná-
grennis miðað við aðra landshluta (sjá 
mynd 1). Þar sem náttúrleg fjölgun íbúa 
í Reykjavík og nágrenni hefur síst verið 
meiri en víða úti á landsbyggðinni, er 
skýringanna að leita í búferlaflutningum 
á þessu tímabili. Það má segja, að Reykja-
vík hafi allt frá því um 1880 verið sem stór 
segull, er dregið hafi að sér fólk úr öllum 
landshlutum. 

Tilgangur þessarar greinar er að skýra 
í grófum dráttum þessa fólksflutninga-
strauma til höfuðborgarinnar og sérstak-
lega að draga fram þær breytingar, sem 
orðið hafa á búferlaflutningum síðustu ár-
in. Þar sem efni það sem fjallað er um 
í þessari stuttu grein, er mjög viðamikið, 
var ákveðið að afmarka efni greinarinnar 
með því að hafa hana fremur lýsandi en 
túlkandi. Helstu fólksflutningastraumum 
er lýst og þeir kortlagðir, en minna lagt 
upp úr að skýra orsakir og afleiðingar 
flutninganna eða tengja þá atvinnusögu 

* Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum á Þró-
unarstofnun Reykjavíkurborgar fyrir aðstoð meðan 
á samningu greinarinnar stóð. Sigurði Guðmunds-
syni skipulagsfræðingi þakka ég góðfúslega leyfi 
til afnota af fólksflutningatöflu yfir búferlaflutn-
inga milli sveitarfélaga 1966—1974. 

landsins eða einstakra staða. Það er og 
von mín, að þessi skrif verði til að varpa 
nokkru ljósi á hið viðkvæma deilumál um 
byggðajafnvægi, en sú umræða hefur oft 
meir einkennst af tilfinningu en tölvisi. 

Ritgerðinni er skipt í eftirfarandi kafla: 
Þéttbýlismyndun á Íslandi, fólksflutninga-
rannsóknir, fólksflutningar til Reykjavík-
ur 1901 til 1960, fólksflutningar til Reykja-
vikur 1961 til 1976 og lokaorð. 

II. ÞÉTTBÝLISMYNDUN Á ÍSLANDI. 
Ég mun í örstuttu máli draga fram 

nokkur atriði varðandi þéttbýlismyndun á 
Íslandi, enda efnið of viðamikið til þess 
að því verði gerð viðhlítandi skil í stuttu 
máli. Þótt undarlegt megi virðast, hefur 
meira verið skrifað um þennan þátt í sögu 
landsins á erlendum málum en á ís-
lensku.1) 2 ) 3 ) 

Íbúadreifing á Íslandi um miðja 19. öld 
er talin vera svipuð og hún var allt frá því, 
er landið var fullnumið í byrjun þjóðveld-
isaldar, að frádregnu þéttbýlinu í Reykja-
vík (1149 íbúar 1850). Á 19. öld fer lands-
mönnum fyrst að fjölga fyrir alvöru eftir 
miklar sveiflur íbúafjöldans aldirnar á 
undan.4) Íbúaaukningin á án efa rætur 
að rekja til bættrar heilbrigðisþjónustu og 
góðs árferðis fyrri hluta 19. aldar. LTpp 
úr miðri 19. öld fer að bera á landþrengsl-
um til sveita. Á árabilinu 1870 til 1890 
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gerist síðan þrennt í senn, er hafði bæði 
bein og óbein áhrif á upphaf þéttbýlis-
mynduuar á Íslandi: harðindi, Ameríku-
ferðir og aukin þilskipaútgerð. Þótt þétt-
býlisstaðir fari almennt ekki að vaxa að 
ráði fyrr en um 1880, voru þá þegar til 
stæðileg þorp auk Reykjavíkur, t. d. voru 
þetta ár 883 íbúar á Isafirði og 545 íbúar 
á Akureyri. Með aukinni þilskipaútgerð 
tvo síðustu áratugi 19. aldar hófust flutn-
ingar úr sveitum til hinna nýmynduðu 
þéttbýlisstaða fyrir alvöru og hefur ekki 
dregið úr þessum flutningum fyrr en eftir 
1960. 

Reykjavík hefur frá fyrstu tíð haldið 
stöðu sinni sem stærsti bær á Íslandi og 
búið að því að vera stjórnarmiðstöð lands-

ins, vettvangur fyrstu tilrauna í iðnrekstri 
á Íslandi (Innréttingarnar) og togaraút-
gerðar á fyrstu áratugum 20. aldar. Helgi 
Skúli Kjartansson lýsir mun ýtarlegar en 
hér er gert ýmsum orsökum þéttbýlis-
myndunar á Íslandi í grein sinni „Fólks-
flutningar til Reykjavíkur 1850—1930".5 

Um aldamót bjó um tæpur fjórðungur 
landsmanna á um 18 þéttbýlisstöðum, þar 
af rúm 8% í Reykjavík er þá taldi um 
6.600 íbúa (tafla 1). Jafnvægi milli dreif-
býlis og þéttbýlis varð um miðjan þriðja 
áratuginn, en 1974 bjuggu aðeins 13.5% 
íbúa í dreifbýli. Um 1920 höfðu þegar 
byggst upp um 30 fiskiþorp, flest með færri 
en 1000 íbúa, en þrír staðir, Akureyri, 
Ísafjörður og Hafnarfjörður hafa náð 
nokkurri forystu fram yfir aðra staði, að-
allega vegna togaraútgerðar. Árið 1920 var 
Reykjavík strax orðin um sex sinnum 
stærri en næst stærsti þéttbýisstaðurinn, 
Akureyri, en þetta hlutfall náði hámarki 
um 1963, er Reykjavík varð átta sinnum 
stærri en Akureyri. 

Önnur athyglisverð atriði í töflu 1 eru, 
hve hlutfall íbúafjölda og fjölda staða hef-
ur verið svipað í lægsta þéttbýlisflokknum 
(200—999) síðustu 30 árin, og sömu sögu 
er að segja um meðalstóra staði, (1000— 
5000), en þeim hefur þó fjölgað síðustu 15 
árin. Vöntunin á meðalstórum og stórum 
bæjum er það fyrsta, sem menn taka eftir, 
er þeir skoða þróun stærðarröðunar (þétt-
býlisstigs) þéttbýlisstaða á Íslandi. Ekki 
batnar ástandið ef litið er á höfuðborgar-
svæðið sem einn þéttbýlisstað, en þar búa 
nú (1977) um 53% landsmanna, því þá 
fyllir aðeins Akureyri 10.000 íbúa flokk-
inn. 

Áður en lengra er haldið, væri ekki úr 
vegi að kvnna stuttlega „Stærðarröðunar-
regluna" (the rank-size rule), er kennd 
er við G. K. Zipf.6) Hann uppgötvaði, að 
þegar borgum í Bretlandi og Bandaríkjun-
um var raðað eftir smækkandi röð og röð-
in færð inn á tvöfaldan logarithmiskan 
pappir með íbúafjölda sem einn ás og rað-
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arnúmer sem hinn ásinn, myndar púnkta-
röðin beina línu (skálínu). Formúlan er 
þessi: RxPr=Pl. R táknar raðarnúmer 
ákveðins bæiar. Pr óbúafjölda bæjarins og 
P1 íbúafjölda stærstu borgarinnar. Zipf 
áleit, að þessi beina stærðarröðun, er ein-
kennir flest iðnvædd Vesturlönd, sýni 
heilbrigt efnahagsástand og skynsamlega 
landnýtingu (dreifingu þéttbýlisstaða). 
Aftur á móti væri í mörgum lítt iðnvædd-
um löndum, sérstaklega í fyrrverandi ný-
lendum, ein borg, sem bæri ægishjálm yfir 
aðra staði. hvað varðar stærð og áhrif (the 
primate city).7) Berry og fleiri landfræð-
ingar hafa aftur á móti sýnt fram á, að í 
mörgum löndum, þar sem ein borg er lang 
stærst, er iðnvæðing á háu stigi og efna-
hagsafkoma góð t. d. í Svíþjóð og Japan.8) 

Ef stærðarröðun íslenskra þéttbýlis-
staða fylgdi algjörlega stærðarröðunar-
reglu Zipfs, liti hún þannig út (1977) í 
þúsundum: 84, 42, 28, 21, 16, 14, 12 o. s. 
frv. Við sjáum því, að það vantar um 5 
staði milli Reykjavíkur og Akureyrar. 
Mynd 2 sýnir stærðarröðun íslenskra 
þéttbýlisstaða frá 1901 til 1974 (aðeins 
eru sýndir 30 stærstu staðirnir hvert ár 
og bæir með vfir 300 íbúa). Það er greini-
legt á myndinni, að Reykjavík hefur all 
an þennan tíma haldið stöðu sinni sem 
háborg Íslands (the primate city), en aðr-
ir staðir hafa ekki fylgt Reykjavík eftir 

í íbúaaukningu. Minni sjávarþorp vaxa 
ört fram að kreppuárunum, en þá stöðv-
ast vöxtur þeirra, en stærri staðirnir og 
Reykjavík vaxa óhindrað þrátt fyrir heims-
kreppuna. Vöxtur stærri staðanna milli 
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1920 og 1940 á án efa rætur að rekja til 
aukinnar togaraútgerðar á þessum stöðum, 
og hafa þeir því dregið til sín fólk frá 
smærri kauptúnum og sveitum. Á árabil-
inu 1940 til 1960 vaxa allir þéttbýlisstað-
ir ört, enda hefur fólksfjölgun ekki orðið 
örari á Íslandi í annan tíma (tafla 2). 

Síðan 1960 hafa næst stærstu staðirnir 
(Akureyri, Hafnarfjörður og Kópavogur) 
vaxið einna örast, en vöxtur Hafnarfjarð-
ar og Kópavogs stafar af miklu leyti af 
brottflutningi fólks frá Reykjavík (sjá síð-
ar). Á þessu tímabili hafa margir minni 
staðir vaxið ekki síður en þeir stærri. 
Vegna ýmissa orsaka vaxa staðir mishratt 
og halda því ekki alltaf sæti sínu í stærð-
arröðinni yfir langt árabil (þetta kemur 
ekki fram á mynd 2). Sem dæmi má nefna, 
að Eyrarbakki var fjórði stærsti staður 
landsins 1901, en númer 38 í röðinni 
1974. Kópavogur þriðji stærsti staður 
landsins í röðinni 1974, var ekki til sem 
þéttbýlisstaður fyrr en eftir 1950, og 
Bíldudalur taldi 317 íbúa 1901, en aðeins 
344 árið 1974. 

Fram að 1960 óx enginn staður á land-
inu jafn hratt og Reykjavík, en á sjötta 
áratugnum taka sveitarfélögin i nágrenni 
Reykjavíkur að vaxa því hraðar sem meir 
dró úr vexti Reykjavíkur (tafla 2). Þótt 

dregið hafi mjög úr íbúavexti Reykjavík-
ur síðustu 10—15 árin, hefur um 78% 
af íbúaaukningu á Íslandi frá aldamótum 
orðið á höfuðborgarsvæðinu (mynd 1). 
Vestfirðir eru eini landshlutinn, sem hef-
ur færri íbúa 1974 en 1901, en mesti 
vöxtur utan höfuðborgarsvæðisins, hefur 
verið á Norðurlandi Eystra (8.7%) og 
Reykjanesi (5.2%). 

Árið 1976 gerist það svo, að íbúafækkun 
verður í Reykjavík í fyrsta skipti í sög-
unni, þeim stað er verið hefur vaxtar-
broddur þjóðarinnar í meira en öld, og 
jafnvel höfuðborgarsvæðið hefur lægri 
íbúaaukningu en landsmeðaltalið. Þessi ár 
marka því tímamót í byggðasögu landsins, 
en of fljótt er að spá um, hver framvinda 
þessarar þróunar verður. 

Mynd 3, er sýnir tilfærslu þyngdar-
punkta mannfjölda á Íslandi 1860 til 1974, 
túlkar betur en orð fá lýst hlutfallslegri 
íbúaaukningu á suðvesturhluta landsins 
síðustu öldina. Þyngdarpunkturinn hefur 
færst um rúma 100 km á þessu timabili frá 
norðanverðum Langjökli suðvestur á móts 
við Hvalvatn. Staðsetning þyngdarpunkt-
anna norðvestan Langjökuls, áður en á-
hrifa þéttbýlismyndunar í Reykjavík fer 
að gæta verulega, minnir okkur á, hve 
hlutfallslega fáir búa á suðausturhluta 
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en þeim stöðum, er missa marga íbúa brott 
í flutningum. 

Kenningar og vinnulíkön (módel), er 
hönnuð hafa verið til að skýra og spá 
fyrir um fólksflutninga, eru ekki öll ný af 
nálinni. E. G. Ravenstein er oft nefndur 
sem upphafsmaður vísindalegra fólksflutn-
ingarannsókna. Ritgerðir hans, er gefnar 
voru út 1885 og 1889 (The Laws of Mig-
ration), urðu hornsteinn þess hvernig 
tekið var á þessu viðfangi næstu áratug-
ina.12) Zipf (1946) dró saman megin-
hugmyndir Ravensteins í hina þekktu 
jöfnu P1xP2/D = M, er kallað hefur verið 
þyngdarlögmálslíkanið (the gravity mo-
del). Þar sem fólksflutningar (M) (jafn-
vel öll samskipti) milli tveggja staða (P5 
og P2) eru fall af margfölduðum íbúa-
fjölda staðanna deilt með fjarlægðinni 
milli þeirra (D) . 1 3 ) 

Stouffer (1940) setti fram þá tilgátu, að 
fjöldi þeirra, er flytja milli ákveðinna 
staða, sé í réttu hlutfalli við „flutnings 
tækifæri" (atvinnuboð, lausar íbúðir) á 
ákvörðunarstað, en í öfugu hlutfalli við 
fjölda sömu flutningstækifæra á milli við-
komandi staða (intervening opportunity 
theory) . 1 4 ) 1 5 ) Gallinn við kenningar 
Stouffers er sá, að hann skýrgreindi 
aldrei til hlítar, hvernig mæla ætti flutn-
ingstækifærin. Landfræðingar hafa verið 
einkar iðnir við að reikna út viðnám fjar-
lægðar gagnvart fólksflutningum og öðr-
um samskiptum, þannig hafa sænskir 
landfræðingar sýnt fram á „landfræðilega 
frelsun Sva" síðan 1870, þ. e. að Svíar 
hafa sífellt verið að flytja lengri vega-
lengdir.16 ) 17 ) 18 ) 

Einfalt en mjög lýsandi er vinnulíkan 
Lees (1966), sem sýnt er á myndinni hér 
að neðan, en því er áætlað að túlka þá 
þætti, er áhrif hafa á þá, er ihuga búferla-
flutninga.19) Lee telur, að ferns konar 
þættir hafi áhrif á væntanlega flytjendur: 
1) Þættir tengdir dvalarstað. 2) Þættir 
tengdir ákvörðunarstað. 3) Hindranir á 
milli upphafs- og ákvörðunarstaðar. 4) 

Persónulegir þættir. Á hvern einstakling, 
er íhugar búferlaflutning, er fjöldi þátta, er 
binda hann við umhverfi sitt, auk ann-
arra þátta, er gera núverandi dvalarstað 
fráhrindandi. Enn aðrir þættir hafa ekki 
bein áhrif á, hvort flutt er eða ekki. Sams-
konar þættir á ákvörðunarstað höfða og til 
flytjandans. Ýmsar hindranir, svo sem 
langar vegalengdir og skortur á upplýsing-
urn, geta hindrað flutning á milli staða. Í 
fjórða lagi hafa ýmiskonar einstaklings-
bundnir þættir, svo sem aldur, hjúskapar-
stétt, starf, skoðanir og umhverfisskynjun 
o. s. frv. áhrif á ákvarðanatekt flytjenda. 

Margir hugvísindamenn hafa rannsak-
að úrval fólksflutninga (Migration selec-
tivity), þ. e. borin eru saman félagsein-
kenni þeirra, sem flytja, og þeirra er heima 
sitja.20)21) Mesti munur hefur víðast 
verið fundinn milli aldursdreifingar þeirra, 
er flytja, og annarra. Þannig eru 
þeir, sem eru milli tvítugs og þrítugs, 
hlutfallslega miklu fleiri meðal þeirra, er 
flytja, en hinna. Annað úrval, t. d. eftir 
menntun, tekjum, o. s. frv. hefur víðast 
verið mun minna, þó hefur oft borið á 
því, að betur menntað fólk (t. d. ýmsir 
sérfræðingar) hafi flutt lengri vegalengd-
ir en aðrir, og er skýring þess líklega 
betri yfirsýn yfir starfsmöguleika á fjar-
lægum stöðum.22) Fram hefur þó komið 
við þessar rannsóknir, að ákveðnir ein-
staklingar (stundum hópar) flytja mun 
oftar en aðrir (chronic movers). Rétt er 
og að benda á, að komið hefur í ljós, að 
líkur á þvi, að einstaklingur flytji, minnka 
þvi lengur sem hann býr á sama stað 
(„The axiom of cumulative inertia") ,2 3 ) 



1910 



1950 



48 F JÁRMÁLATÍÐINDI 

Almennt má segja, að flestar skýringar 
á lengri flutningum milli landshluta, 
borga og sveitarfélaga séu hagræns eðlis, 
t. d. tengdar atvinnutilboðum, almennu 
efnahagsástandi og svo framvegis.24) 
Helsta undantekning þessa eru búferla-
flutningar betur stæðs eftirlaunafólks i 
mörgum vestrænum löndum, er setjast að 
á veðursælum stöðum til að eyða elliárun-
um, sem dæmi má nefna Florida í Banda-
ríkjunum og Miðjarðarhafsströnd Frakk-
lands.25) Styttri flutningar innan sömu 
borgar eða sama sveitarfélags lúta öðrum 
lögmálum. Þar vegur þyngst á metunum 
mismunandi húsnæðisþörf hinna ýmsu 
lífsskeiðshópa (life cycle groups) . 2 6 ) 2 7 ) 

Fólksflutningastraumum innan Banda-
ríkjanna síðastliðna öld má skipta i þrjá 
meginflokka: 1) Allt fram að seinni heims-
styrjöld voru aðalflutningastraumarnir frá 
sveitum og smábæjum til stórborganna 
mest áberandi. 2) Fljótlega eftir styrjöld-
ina urðu búferlaflutningar úr stórborgun-
uni til útborganna („suburbanization") 
aðalflutningarnir. 3) Frá því um 1970 hafa 
flutningar til smáborga innan 2—3 tíma 
aksturs frá stórborgunum (exurbanizati-
on) og til veðursælla og náttúrufagurra 
staða orðið stærstu flutningastraumarn-
ir. 28 ) 29 ) 

Þróun búferlaflutninga á Íslandi síðast-
liðna öld tel ég vera með svipuðum hætti 
og var í Bandaríkjunum þetta tímabil. 
Fram undir 1960 voru flutningar úr 
sveitum til þéttbýlisstaða, einkum til 
Reykjavíkur, mest afgerandi. Upp úr 1960 
dregur úr flutningum til Reykjavíkur, en 
þeim mun meir ber á flutningum frá 
Reykjavík til annarra sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu. Nú, á miðjum sjöunda 
áratugnum, gerist það svo, að höfuðborg-
arsvæðið hefur neikvæðan heildarflutn-
ingsjöfnuð, en Reykjavík hefur haft nei-
kvæðan flutningsjöfnuð flest ár í nær 2 
áratugi. Hvort nýtt skeið er hafið í fólks-
flutningum á Íslandi er enn of fljótt að 
segja fyrir um með vissu, en víst er, að á 

síðustu árum hefur stöðugt dregið úr að-
dráttarafli höfuðborgarinnar á aðra lands-
menn. Ef við miðum við Bandaríkin og 
mörg önnur Vesturlönd, ættu að fara í 
hönd flutningar til smábæja í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins. En að fólk flytji 
frá Reykjavík vegna betra veðurfars á 
öðrum stöðum á landinu er líklega hæpn-
ara. Síðar í greininni mun ég koma aftur 
að þessum atriðum varðandi breytt flutn-
ingsmynstur síðustu ára. 

Sama er að segja um rannsóknir á fólks-
flutningum á Íslandi og um borgvæðing-
una, meira hefur verið skrifað um flutn-
ingana á erlend mál en á íslensku. Sigurð-
ur Guðmundsson, skipulagsfræðingur, 
skrifaði viðamikla B.S. ritgerð Fólksflutn-
ingar á Íslandi („Internal Migration in 
Iceland") við háskólann í Waterloo í Can-
ada 1973. Þar er gott yfirlit yfir helstu 
fólksflutningakenningar auk athyglis-
verðrar könnunar á nokkrum viðhorfum 
einstaklinga í litlu úrtaki flytjenda á 
Íslandi 1969—1971.30) Ólafur Ö. Har-
aldsson, landfræðingur, skrifaði M.A. rit-
gerð við háskólann í Sussex í Englandi 
1973, er hann kallaði „Migration Distan-
ces to Central Places and Migration 
through the Urban Hierarchy — Iceland 
1970—1972". Ólafur reynir meðal annars 
að sýna fram á, að fólksflutningar á Ís-
landi fylgi oft byggðarstigi (áfangaflutn-
ingar), þ. e. að fyrst flytja fjölskyldurnar 
úr sveit til næsta þorps og síðan til Reykja-
víkur („Step vise migration") . 3 1 ) 3 2 ) 
Eins og minnst var á hér að framan, hefur 
Helgi Skúli Kjartansson, sagnfræðingur, 
skrifað ágæta grein í ritgerðasafninu, 
Reykjavík í 1100 ár, er nefnist, „Fólks-
flutningar til Reykjavíkur 1850— 
1930".33) 

IV. FÓLKSFLUTNINGAR TIL 
REYKJAVÍKUR 1901—1960. 

Manntölin frá 1901 til og með 1960 eru 
aðalheimildirnar um búferlaflutninga á 
landinu þetta tímabil. Í manntölum eru 
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þó ekki beinar tölur um flutninga heldur 
krossflokkanir eftir búsetu á manntalsári 
og fæðingarstað. Þessar töflur gefa aðeins 
til kynna, hvort einstaklingur býr enn í 
fæðingarsýslu (kaupstað) eða ekki, en 
sýna ekki heildarflutninga, þ. e. endur-
tekna flutninga. Þannig sýna töflurnar í 
manntalinu 1950 ekki aðeins flutninga til 
Reykjavíkur það ár heldur og áranna og 
áratuganna á undan, en áhrifa fyrri flutn-
inga gætir æ minna því lengra er líður 
frá manntalsárinu vegna brottflutnings og 
dauðsfalla flytjenda. 

Þótt hér á eftir verði litið á ferð ein-
staklings frá fæðingarstað til dvalarstaðar 
á manntalsári sem einn flutning, hafa 
endurteknir flutningar verið tíðir á Ís-
landi. Margir hafa flutt fram og til baka 
(„pendulflutningar"), þannig voru um 
3.5% aðfluttra Reykvíkinga 1930 fæddir 
í Reykjavík. Sama ár voru tæp 8% að-
flutts fólks í sveitum, fætt í sömu sýslu. 
Árið 1950 höfðu um 2.2% þeirra, er fædd-
ir voru á dvalarstað, flust brott þaðan, en 
komið síðan aftur. Önnur tegund endur-
tekinna flutninga („áfangaflutningar") 
hafa verið mun algengari en pendulflutn-
ingar. Áfangaflutningar hafa oftast verið 
milli byggðastiga. Árið 1950 höfðu 57% 
þeirra, er flutt höfðu brott frá Reykjavík, 
verið fæddir annars staðar. Samsvarandi 
tölur fyrir kaupstaði og kauptún voru 
51% en aðeins 32% fyrir sveitir. 

Í manntalinu 1901 eru aðeins tölur um 
flutninga milli þriggja amta, Suðuramts-
ins, Vesturamtsins og Norður- og Austur-
amtsins og til Reykjavíkur, Akureyrar og 
Ísafjarðar. Þetta ár var um 46% lands-
manna búsettir í sömu sókn og þeir voru 
fæddir. Aðeins 7.5% landsmanna höfðu 
flutt milli amta. Um 65% Reykvíkinga 
(4.000 manns) voru fæddir utan bæjar-
ins. Rúmlega 54% aðfluttra til R.eykjavík-
ur komu á árabilinu 1897—1901. Norður-
og Austuramtið hafa hagnast mest á flutn-
ingmium eða um 820 manns, Vesturamtið 
bætti við sig 169 íbúum, en Suðuramtið 

tapaði 989 einstaklingum. — Myndaröðin 
á bls. 50 sýnir flutninga til Reykjavíkur 
1910, 1930 og 1950. 

Mynd 6a sýnir prósentuhlutfall íbúa 
fæddra í sýslu eða kaupstað, er búsettir 
voru í Reykjavík 1910. Í grófum dráttum 
má segja, að því fleiri hafi flutt til Reykja-
víkur sem upphafsstaður þeirra var nær 
borginni. Flutningar frá kaupstöðunum 
til Reykjavíkur eru hlutfallslega meiri en 
úr sveitum. — Mynd 6b túlkar flutninga 
til Reykjavikur fram að 1930. Flutning-
arnir til borgarinnar hafa aukist mikið í 
öllum landshlutum síðan 1910, árið 1930 
höfðu um og yfir 20% fæddra í sýslunum 
á Suður- og Vesturlandi flust til 
Reykjavíkur. Mikil aukning flutninga 
hefur og átt sér stað frá kaupstöðunum 
(áfangaflutningar). Tengsl Reykjavíkur 
og fjarlægra kaupstaða í flutningum, t. d. 
Ísafjarðar og Seyðisfjarðar, er orðin 
geysimikil, en tæpur fjórðungur fæddra 
þar hefur flust til borgarinnar 1930. Samt 
dregur Ísafjörður ekki jafn marga frá 
nærliggjandi sveitum og 1910. Reglan um 
fækkun með fjarlægð gildir enn fyrir 
sveitirnar, en frá N-Múlasýslu fluttu fleiri 
til Reykjavíkur en búast mætti við. 

Samkvæmt mynd 8c, er sýnir flutning-
ana 1950, er mjög farið að draga úr flutn-
ingum til Reykjavíkur úr sveitum á Suð-
ur- og Vesturlandi, en frá sveitum í öðr-
um landshlutum flytja hlutfallslega held-
ur færri en 1930. Flutningarnir úr sveit-
um til Reykjavíkur virðast hafa náð há-
marki kringum 1940, það ár höfðu um 
og yfir 30% fæddra í flestum sýslum á 
Suður- og Vesturlandi flust til Reykja-
víkur. Frá öðrum sýslmn á landinu höfðu 
flust fleiri en 10% þar fæddra, nema frá 
Eyjafjarðarsýslu og Þingeyrjarsýslum. 
Flutningar frá kaupstöðum til Reykjavík-
ur hafa verið að aukast fram að 1950 og 
jafnvel lengur.* Frá Ísafirði og Seyðis-
firði fluttu rúmlega 30% þar fæddra til 
Reykjavíkur fyrir 1950, en norðlensku 
kaupstaðirnir Siglufjörður, Ólafsfjörður, 
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Akureyri og Húsavik hafa haldið mun 
betur í sitt fólk, þ. e. innan við 15% 
þar fæddra hafa flutt frá hverjum þeirra. 
Rétt er og að geta þess, að Hafnarfjörður 
hefur haldið vel sínu fyrir Reykjavik, 
þrátt fyrir nálægð við borgina. Árið 1940 
var þó fjórðungur þeirra, er fæddir voru 
í Hafnarfirði, búsettir í Reykjavík. 

Samkvæmt manntalinu 1960 höfðu tæp 
52% Dalamanna flust til Reykjaness og 
Reykjavíkur, og næst kemur Snæfellsnes-
sýsla með 47.5%. Eyjafjarðarsýsla og A-
Skaftafellssýsla höfðu misst fæsta til suð-
vesturhornsins eða 18.7% og 21.6%. Þeir 
kaupstaðir, sem misst höfðu flesta íbúa 
til Reykjanesssvæðisins, eru Seyðisfjörður 
45.9% og Ísafjörður 41.7%, en tiltölulega 
fæstir kornu frá Húsavík 20%, Akra-
nesi 20.8% og Akureyri 20.9%. 

Allt þetta tímabil hafa brottflutningar 
verið hlutfallslega mun minni frá 
Reykjavík en öðrum sveitarfélögum á 
landinu. Árið 1950 voru aðeins 15.9% 
fæddra í Reykjavík búsettir annars staðar 
(18.6% árið 1910), Keflavík kemst næst 
með 28.8%. Seyðisfjörður hefur misst 
hlutfallslega flesta íbúa allra kaupstaða 
(67%), en Borgarfjarðarsýsla (65%), og 
Dalasýsla (52%) af sveitum. Þetta ár 
bjuggu um 50.5% Íslendinga í sama sveit-
arfélagi og þeir voru fæddir í (46% árið 
1901). Flestir voru eftir í fæðingarhrepp 
sínum í A-Skaftafellssýslu (43.3%), en 
fæstir í Dalasýslu (27.7%). 

* (Manntalið 1960 gefur aðeins upp flutninga til 
Reykjaness og Reykjavíkur sem heildar, ekki beint 
til Reykjavíkur, svo ekki er hægt að rekja með 
vissu flutninga til R.eykjavíkur samkvæmt mann-
talinu þennan áratug). 

Árið 1950 var enn um helmingur lands-
manna fæddur í sveitum landsins, en að-
eins fjórðungur bjó þá í sveitum. Reykja-
vík hefur eflst langmest allra staða við 
fólksflutninga, þar sem við hafa bæst rúm-
lega 2/3 af tölu fæddra í borginni (1950). 
Í kaupstöðum og kauptúnum hefur við-
aukinn verið af tölu fæddra á þessum 
stöðum, en í sveitum hafði fækkað um 
tæpan helming miðað við fjölda fæddra 
þar. Taflan að ofan sýnir breytingar á 
hlutfallslegum flutningum frá kaupstöð-
um, kauptúnum og sveitum til Reykja-
víkur 1901, 1920 og 1950. 

Flutningar úr sveitum fara því hlut-
fallslega minnkandi, en hlutur kaupstaða 
og kauptúna vex, enda eru þéttbýlisstaðir 
i vexti en íbúafækkun í sveitum. Sam-
kvæmt manntalinu 1950 var flutnings-
jöfnuður Reykjavíkur 22.277 einstakling-
ar, kaupstöðum hafði áskotnast 6.676 
manns, og kauptúnum 2.986, en sveitir 
hafa misst 31.939 íbúa. 

Manntalið 1960 gefur upp, að á Reykja-
nesi og í Reykjavík búi 30.573 fleiri en þar 
eru fæddir. Í öðrum landshlutum er 
flutningsjöfnuðurinn þessi: Vesturland — 
3.658, Vestfirðir — 8.899, Norðurland 
Vestra — 4.736, Norðurland Eystra — 
3.371, Austurland — 4.889 og Suðurland 
— 5.010. 

Aldursskipting fólks í flutningum er 
töluvert frábrugðin aldursskiptingu þjóð-
arinnar í heild, þannig var 57.5% þeirra 
er fluttu samkvæmt manntali 1950 á aldr-
inum 15—34 ára, en aðeins 31,7% þjóð-
arinnar sama ár. Tiltölulega fleiri konur 
en karlar hafa flust úr sveitum til bæja. 
Af körlum fæddum í sveitum voru 49% 
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komnir til bæjanna árið 1950, en um 56% 
kvenna. Mestur er munur á fjölda kvenna 
og karla á aldursflokknum 15—24 ára eða 
142 konur á móti 100 körlum. 

Meginþættir fólksflutninga innanlands 
1901—1960 eru þessir: Allt þetta timabil 
hefur Reykjavík verið aðalaðflutnings-
staður landsins, flestir aðrir þéttbýlis-
staðir hafa haft tiltölulega lítið aðdráttar-
afl, en frá sveitunum hefur verið stöðugur 
straumur brottflytjenda til Reykjavíkur og 
annarra þéttbýlisstaða. Samkvæmt tölum 
um fæðingarstaði hefur flutningur úr 
sveitunum næst Reykjavík náð hámarki 
um 1940, en 1950 hefur dregið úr flutn-
ingi frá þessum nærliggjandi sýslum, en 
fjarlægari sýslur missa hlutfallslega jafn 
marga til Reykjavíkur og 1930. Flutningar 
frá kaupstöðum til Reykjavíkur aukast allt 
tímabilið og nokkrir kaupstaðir, t. d. Ísa-
fjörður og Seyðisfjörður missa ótrúlega 
marga til borgarinnar. Þeir eru því lík-
lega „stökkpallar" á leiðinni til borgarinn-
ar. 

V. FÓLKSFLUTNINGAR TIL 
REYKJAVÍKUR 1961—1976. 

Helstu tölulegar upplýsingar, er unnið 
var úr, voru fólksflutningatölur í Hagtíð-
indum fyrir tímabilið, er gefa upp flutn-
inga milli landshluta auk óprentaðra 
fólksflutningatafla fyrir hvert ár 1961-— 

1970. Aðalheimildin, er notuð var, er 
tafla (krossflokkun) heildarflutninga milli 
allra sveitarfélaga landsins (225x225) 
fyrir árabilið 1966—-1974. Þar sem aðal-
áherslan í þessari grein er lögð á fólks-
flutninga til og frá Reykjavík, var aðeins 
notað brot af þessari töflu. Tafla um flutn-
ingsjöfnuð (netto flutninga) sveitarfélaga 
árið 1976 er og notuð. Báðar síðast töldu 
töflurnar eru unnar upp úr brottfluttra-
skrám Hagstofu. Þar sem þetta er lengsti 
kafli ritgerðarinnar, er honum skipt í 
undirkafla til hægðarauka fyrir lesendur. 

V.I. Flutningsjöfnuður Reykjavíkur 
og annarra landshluta 1961—1976. 

Tafla 4 og mynd númer 7 sýna flutn-
ingsjöfnuð innanlands árin 1961—1976. 
Í töflu 4 er yfirlit yfir flutningsjöfnuð 
landshluta þetta tímabil, en mynd 7 sýn-
ir árlegan fólksflutningsjöfnuð Reykja-
víkur og nágrannabyggða. Reykjanes hef-
ur haft jákvæðan flutningsjöfnuð allt 
timabilið, og Reykjavík og nágrenni einnig 
nema árin 1971—1973. Aðrir landshlutar 
hafa haft neikvæðan flutningsjöfnuð fram-
an af, en jöfnuðurinn hefur sífellt orðið 
þeim hagstæðari. Þannig hefur Norður-
land Eystra haft jákvæðan flutningsjöfn-
uð frá 1971 og Austurland síðustu 3 árin. 
Ef við lítum á heildar flutningsjöfnuð 
tímabilsins hefur suðvesturhorni landsins 
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V.3. Fólksflutningar og fjarlœgðir. 
Næst skulum við kanna fólksflutninga 

til Reykjavikur með hliðsjón af fiarlægð 
landshluta frá borginni. Í töflu 5 hér að 
ofan eru sýnd frávik raunverulegra flutn-
inga 1974 milli höfuðborgarsvæðisins og 
annarra landshluta samkvæmt einfölduðu 
þyngdarlögmálslíkani (the gravity model), 
er kynnt var i kaflanum um fólksflutn-
ingarannsóknir. Áætlaður hlutfallsfjöldi 
aðfluttra til Reykjavíkur frá hverjum 
landshluta fékkst með því að deila meðal 
vegafjarlægð landshluta frá Reykjavík upp 
í íbúafjölda landsfjórðungsins, og reikna 
siðan, hve mörg % su tala er af heildar-
summu allra landshluta. 

Það er augljóst af töflu 5, að áætlaðir 
flutningar milli höfuðborgarsvæðisins og 
Reykjaness eru gróflega ofmetnir sam-
kvæmt vegalengd og íbúafjölda. Þyngdar-
lögmálslíkanið er þekkt fyrir að ofmeta 
samskipti á stuttum vegalengdum. 
Freistandi er að áætla að höfuðborgar-
svæðið hafi ekki jafn mikið aðdráttarafl 
á þá, sem búa innan klukkutíma aksturs 
frá borginni og geta auðveldlega nálgast 
þá þjónustu, sem þar er veitt, án þess að 
flytjast búferlum. Flutningar milli höf-
uðborgarsvæðisins og annarra landshluta 
eru nær því, sem áætlað var. Stærstu frá-
vikin eru vanmat á flutningafjölda milli 
höfuðborgarsvæðisins og Vestfjarða og 
Austfjarða (flugsamgöngur). 

Höfundur gerði tilraun með, hvað 



þyngdarlögmálslíkanið (the gravity mo-
del) útskýrði stóran þátt af landshluta-
flutningum 1974 með „regression analys-
is", og þá kom í ljós, að líkanið útskýrði 
um 65% af dreifitölu flutninganna. Það 
er ekki ósvipað hlutfall og fundist hefur 
víða erlendis í fólksflutningarannsóknum. 

V.4. Flutningar milli Reykjavíkur og 
stærstu þéttbýlisstaða. 

Hér að ofan var gerð smá úttekt á fólks-
flutningum innanlands út frá tveim þátt-
um, íbúafjölda og flutningsvegalengdum, 
sem gera flutningana kannski óþarflega 
flókna. Einfaldara er að líta á flutningana 
sem hlutfall af íbúafjölda. Tafla 6 hér að 
ofan sýnir fólksflutninga milli Reykja-
víkur og allra þéttbýlisstaða (utan höfuð-
borgarsvæðisins) er höfðu yfir 1000 íbúa 
1974 (23) á árabilinu 1966—1974. Þétt-
býlisstöðunum er raðað í fjarlægðarröð frá 
borginni, og öftustu 2 dálkarnir sýna frá-

vik frá áætluðum flutningum (samskonar 
aðferð og við töflu 5). 

Ef við lítum fyrst á þriðja dálkinn, 
flutningsjöfnuðinn, er greinilegt, að flest-
ir þessara staða hafa neikvæðan flutnings-
jöfnuð gagnvart Reykjavík þetta tímabil. 
Verstu útreið fá Vestmannaeyjar, Akra-
nes, Akureyri og Siglufjörður. Eftirtaldir 
staðir höfðu jákvæðan flutningsjöfnuð: 
Grindavík, Höfn, Hveragerði og Eski-
fjörður. Tveir þessara staða, Grindavík 
og Hveragerði, njóta nálægðar við Reykja-
vík, en á Hornafirði hefur verið mikill 
uppgangur síðasta áratuginn. Ef við lítum 
nú á dálk fjögur, fólksflutninga til Reykja-
víkur 1966—1974 sem hlutfall af íbúa-
fjölda staða 1970, breytist myndin nokkuð. 
Þannig flytja hlutfallslega fáir frá Akur-
eyri til borgarinnar, en allir þeir staðir, er 
höfðu jákvæðan flutningsjöfnuð, missa 
tiltölulega fáa til Reykjavíkur þetta tíma-
bil, nema Hveragerði, sem er í sérstaklega 
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virkum fólksflutningasamskiptum við 
Reykjavík. Aðrir staðir er misstu hátt hlut-
fall ibúa til Reykjavíkur þetta tímabil, eru 
Ólafsvík, Patreksfjörður, Siglufjörður, 
Seyðisfjörður og Ísafjörður. Tveir síðast-
nefndu staðirnir halda því áfram viðtekn-
um hætti að vera uppeldisstöðvar fyrir 
borgina eða stökkpallar á leiðinni til 
Reykjavíkur. Það er án efa fyrir áhrif frá 
Akureyri, að Dalvik, Ölafsfjörður og Húsa-
vik hafa misst hlutfallslega svo fáa til 
Reykjavíkur. 

Það er athyglisvert við tölurnar í öft-
ustu tveim dálkunum, um íbúafjölda og 
fjarlægð, að allir staðir innan 100 km 
fjarlægðar frá borginni fá neikvæð 
frávik frá áætluðu flutningshlutfalli. Skýr-
ingar þessa eru líklega ofmat þyngdarlög-
málslíkansins á flutningum á stuttum fjar-
lægðum, minna aðdráttarafl borgarinnar á 
ibúa innan 1—2 tíma keyrslu fjarlægðar 
og brottflutningsmettun á fyrri áratug-
um. Mest er ofmatið á flutningum til og 
frá Keflavik, enda er Keflavík stærsti 
staðurinn innan 100 km markanna. Vest-
mannaeyjar, Akureyri, Ísafjörður, Nes-
kaupstaður og Siglufjörður missa hlutfalls-
lega marga til Reykjavíkur miðað við íbúa-
fjölda og vegalengd. 

V.5. Stokkseyri, Flateyri, Raufarhöfn. 
Næst skulum við líta á fólksflutninga 

milli Reykjavíkur og þriggja álíkra stórra 
sjávarþorpa, Stokkseyrar, Flateyrar og 
Raufarhafnar árin 1966—1974. Tilgang-
urinn er að kanna, hvort um áfangaflutn-
ing er að ræða til stærri þéttbýlisstaðar í 
sama landshluta eða hvort mest tengsl eru 
við Reykjavík. Þessu spursmáli er fljót-
svarað, því að 62% brottfluttra frá Rauf-
arhöfn fluttu til höfuðborgarsvæðisins, 
48% frá Flateyri og 36% frá Stokkseyri. 
Það er aðeins frá Stokkseyri til Selfoss, sem 
um verulegan áfangaflutning getur verið 
að ræða, 31% brottfluttra. Aðeins um 
tæp 6% brottfluttra frá Flateyri fóru til 
Ísafjarðar og 9% brottfluttra frá Raufar-

höfn festu rætur á Akureyri. Höfuðborgar-
svæðið er einnig aðalupphafsstaður að-
fluttra til sjávarþorpanna, 40% aðfluttra 
til Raufarhafnar, 43% til Stokkseyrar og 
51.4% til Flateyrar. Flutningstengsl 
Raufarhafnar við höfuðborgarsvæðið eru 
ótrúlega mikil eins og fjarlægð milli stað-
anna er mikil og mörg flutningstækifæri 
á milli þeirra. 

V.6. Aðflutningssvið Reykjavíkur og 
Akureyrar. 

Þá skulum við kanna aðflutningssvið 
Reykjavíkur fyrir tímabilið 1966—1974, 
en það er túlkað á tvo mismunandi vegu 
á myndum. 8 og 9. Mynd 8 sýnir 
fólksflutninga til Reykjavíkur þetta tíma-
bil frá öllum sveitarfélögum á landinu, 
sem % af íbúafjölda þeirra 1970. Að 
meðaltali fluttu um 15% frá hverju sveit-
arfélagi til borgarinnar þetta tímabil, og 
því hafa þau sveitarfélög, sem eru óskyggð 
(10—20%), misst miðlungi marga til 
borgarinnar, en dökkskyggðu sveitarfélög-
in ( > 2 0 % ) marga og ljósskyggðu 
( < 1 0 % ) fáa. Flestir hafa augsýnilega flutt 
til Reykjavíkur frá suður- og vesturhluta 
landsins en mun færri frá Norður- og 
Austurlandi. Vestfirðir eru mjög blandað-
ir, því álika mörg sveitafélög missa marga, 
fáa og miðlungsmarga til borgarinnar. Að-
dráttarafl Reykjavíkur á íbúa Reykjanes-
skaga er aðeins í meðallagi. Eftirtektarvert 
er, hve hlutfallslega margir flytja frá þeim 
sveitarfélögum á Suðurlandi er næst eru 
Reykjavík. Freistandi er að tengja háan 
brottflutning frá Gnúpverjahreppi og 
Fljótshlíð við virkjunarframkvæmdir i 
Þjórsá á tímabilinu. Óvinnandi vegur er 
að skýra flutninga frá hverju sveitarfélagi, 
og læt ég því kortin tala sjálf. 

Á mynd 9 eru þau sveitarfélög skyggð, 
er stærsti hluti brottfluttra fór til Reykja-
víkur, en þau sveitarfélög, er stærsti hluti 
brottfluttra flutti annað en til Reykjavík-
ur, eru óskyggð, og ör sýnir, hvert flestir 
fóru. Af 225 sveitarfálögum á Íslandi 
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Mynd 8. 

flutti stærsti hluti brottfluttra til Reykja-
víkur frá ura 170 (75%) , og sýnir það 
glögglega, hve víðfemt áhrifasvæði Reykja-
vik er. Það er ekki síður athyglisvert að sjá, 
hve aðflutningssvið annarra þéttbýlisstaða 
á Íslandi. er takmarkað, að aðflutnings-
svæði Akureyrar undanskildu. Þannig 
flytja flestir frá nágrannasveitarfélögum 
Ísafjarðar, ekki til höfuðstaðs Vestfjarða, 
heldur til Reykjavikur. Aðrir þéttbýlis-
staðir en Akureyri er hafa umtalsvert að-
flutningssvið eru Akranes, Sauðárkrókur, 
Egilsstaðir, Seyðisfjörður, Húsavík og 
Rorgarnes. Áhrifasvið Reykjavíkur er svo 
sterkt á Suðurlandsundirlendi, að vöxtu-
legur staður eins og Selfoss nær ekki að 
draga til sín stærsta hluta brottflytjenda úr 
sveitunum í kring. Hafa verður í huga, þá 
er mynd 9 er skoðuð, að óskyggðu sveit-
arfélögin sýna ekki raunverulegt aðflutn-

ingssvið annarra þéttbýlisstaða en Reykja-
víkur, þau eru auðvitað víðáttumeiri og 
yfirlappa hvort annað. 

Mynd 10 sýnir raunverulegt aðflutn-
ingssvæði Akureyrar, sem er mun viðáttu-
meira en skilja mátti af mynd 9. Það er 
án efa næst stærst á eftir aðflutningssvæði 
Reykjavíkur. Eftirtektarvert er, hve áhrif 
Akureyrar er meir austur á bóginn, enda 
er undir högg að sækja til vesturs þar sem 
áhrifa Reykjavíkur gætir æ meira. 
Fjöldi brottfluttra frá Reykjavík og frá 
öðrum sveitarfélögum á Suðvesturlandi 
nær ekki 2.5% af heildarfjölda brott-
fluttra. 

V.7. Nýir straumar. 
Að lokum ætla ég að fara nokkrum 

orðurn um landshlutaflutninga 1974— 
1976 og flutningsjöfnuð sveitarfélaga árið 
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Mynd. 9. 



60 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

stóru kaupstaðanna á Norðurlandi er ör, 
ekki síst Akureyrar, en flest þorp á 
Vestfjörðum og Austfjörðum hafa 
neikvæðan flutningsjöfnuð. Bolungarvík 
Egilsstaðir, Eskifjörður og Höfn eru þó 
heiðarlegar undantekningar. Sjávarþorpin 
á norðanverðu Snæfellsnesi missa öll 
nokkuð marga íbúa þetta ár. Ef litið er til 
baka á flutningsjöfnuð þessara staða 
1966—1974 (tafla 6), er greinilegt, að 
flestir þeirra höfðu neikvæðan flutnings-
jöfnuð það tímabil, en jákvæðan jöfnuð 
1976. 

Meginatriði flutninganna 1961—1976 
eru þau, að brottflutningur Reykvíkinga 
til nágrannasveitarfélaganna tekur við af 
flutningi landsbyggðarmanna til borgar-
innar sem stærsti fólksflutningastraumur 
innanlands. Annar þáttur fólksflutninga-
sögu landsins er því hafinn. Þótt smá dragi 

úr flutningum til Reykjavíkur frá lands-
byggðinni þetta tímabil, var flutningsjöfn-
uður borgarinnar gagnvart landsbyggðinni 
jákvæður um tæp fjögur þúsund 1966— 
1974. Hinn neikvæði flutningsjöfnuður 
Reykjavikur mest allt tímabilið er þvi 
vegna stórfellds brottflutnings til ná-
grannasveitarfélaganna. Síðastliðin 3 ár 
hefur orðið stefnubreyting á mörgum 
meginfólksflutningastraumum. Mörg 
byggðarlög og þéttbýlisstaðir hafa nú já-
kvæðan flutningsjöfnuð gagnvart höfuð-
borgarsvæðinu, er hafði neikvæðan flutn-
ingsjöfnuð í fvrsta sinn árin 1975 og 
1976. Flóttinn til höfuðborgarinnar hefur 
þvi loksins stöðvast eftir um 100 ára ein-
stefnu. Árið 1975 markar þvi upphaf 3. 
skeiðs fólksflutningasögu landsins, ef á-
framhald verður á þessari þróun. 
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VI. LOKAORÐ. — HUGLEIÐINGAR 
UM FÓLKSFLUTNINGA TIL 
ALDAMÓTA. 

Áður en við litum fram á veginn, lang-
ar mig til að benda á nokkrar takmark-
anir á því, er að framan er sagt. Þar sem 
viðfangsefnið er mjög viðamikið, er viða 
stiklað á stóru og mikið vandamál var að 
ákveða, hvað taka skyldi með og hverju 
sk}ddi slep]Da. Nær eingöngu var fjallað 
um flutninga til Reykjavikur, litillega var 
fjallað um flutninga frá borginni, en ekk-
ert um flutninga milli annarra þéttbýlis-
staða. Nær ekkert var fjallað um innviði 
flutningastraumaniia, þ. e. félagseinkenni 
þeirra er stóðu i þessum flutningum þetta 
timabil. Ekkert er fjallað um flutninga til 
og frá útlöndum. Fáar tilraunir eru gerðar 
til þess að skýra orsakir einstakra flutn-
ingastrauma. Þó er það von min, að þetta 
stutta yfirlit um fólksflutninga til Reykja-
víkur frá aldamótum geti verið sú beina-
grind, er sérhæfðar rannsóknir i framtið-
inni gætu stuðst við. 

Að lokum skulum við aðeins skyggnast 
til framtiðarinnar. Eftir reynslu siðustu 
þriggja ára (1974—1976) virðist tilgátan 
um nýtt skeið flutninga frá höfuðborgar-
svæðinu til nágrannasveita og þéttbýlis-
staða (borgarútþennslustig) eiga við rök 
að styðjast. Bráðabirgðatölur mannfjöldans 
á Islandi 1. desember 1977 styrkja enn 
þessa tiigátu, þvi að mesta árlega fólks-
fjölgunin á landinu 1977 var einmitt á 
Suðurnesjum, Kjalarnesi og Kjós (3.10%). 
Flutningsjöfnuðurinn milli Reykjavíkur og 
annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæð-
inu verður liklega Reykjavik í óhag, nema 
til komi ný stefna i lóðaúthlutun, breytt 
lánastefna og siðast en ekki sist betri sam-
vinna milli allra sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu. Erfiðara er að segja til um, 
hverjir munu verða hinir „aðlaðandi stað-
ir" fjarri höfuðborginni, er freista munu 
borgarbarna i framtíðinni. Ekki þykir mér 
þó ósennilegt, að stærri kaupstaðirnir á 
Norðurlandi muni draga einhverja til sin, 

ekki síst Akureyri. Það er og ekki ósenni-
legt að þéttbýlisstaðirnir á Norður- og 
Austurlandi muni freista einhvers Suður-
nesjabúans vegna umhleypinganna hér 
Sunnanlands. Almennt séð reikna ég með 
því, að flestir brottfluttir frá höfuðborgar-
svæðinu muni setjast að í stærri bæjum. 

Það er mjög líklegt, að hið daglega 
„samskiptasvæði" Reykjavíkur og nær-
liggjandi byggðarlaga muni stækka mjög 
í nánustu framtíð, vegna stöðugt betri 
samgangna (varanlegt slitlag á vegum) 
þeirra á milli. Borgarfjarðarbrúin og járn-
blendiverksmiðjan munu auka mjög tengsl 
höfuðborgarinnar við Borgarfjörð og „Ár-
borgarsvæðið" (Selfoss, Hveragerði, Þor-
lákshöfn, Stokkseyri og Eyrarbakki) mun 
verða útborg höfuðborgarsvæðisins upp úr 
aldamótum. Ég tel því líklegt, að suðvest-
urhorn landsins muni halda svipuðum 
hluta af íbúafjölda landsins næstu áratug-
ina, nema til komi enn ákveðnari byggða-
stefna. 

Á Vesturlöndum hefur á undanförnum 
árum verið mikil hreyfing meðal ungs 
fólks til fábrotnari lífshátta, sem meðal 
annars hefur komið fram í því, að margt 
ungt fólk hefur flutt brott frá stórborg-
um til smærri borga og bæja, jafnvel í 
sveitir. Einnig ber víða á því í kringum 
borgir, að borgarbúar kaupi upp jarðir og 
stundi þar hálfgildings (sport) búskap, en 
sæki vinnu og þjónustu til borgarinnar. 
Helstu orsakir þessa munu vera land-
þrengsli, mengun og fleira og betri dreif-
ing þjónustu og fjölmiðlunar frá stórborg-
unum til smærri staða.34) Auk þess hafa 
flest lönd V-Evrópu þá stefnu í skipulags-
málum að takmarka með ýmsum ráðum 
aðflutning til stórborganna.35) 

Svíar reyna að takmarka aðflutninga 
til Stokkhólms, Gautaborgar og Malmö og 
draga úr brottflutningi frá norðurhluta 
Sviþjóðar.36) Frakkar hafa um langt ára-
bil reynt að draga úr aðflutningi til Par-
isarsvæðisins, meðal annars með því að 
dreifa opinberum stofnunum til héraðs-
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miðstöðva, þó með takmörkuðum ár-
angri.37) Þekkt er nýborga (New towns) 
skipulagsstefna Breta, en nokkrar þessara 
nýju borga voru byggðar á útjöðrum Lund-
únasvæðisins til að draga úr landþrengsl-
um í London og takmarka aðflutning til 
borgarinnar frá nágrannabyggðalögum.38) 

Mörgum mun þykja hlálegt að bera sam-
an höfuðborgarsvæðið á Íslandi með um 
120.000 íbúa við milljónaborgir í V-Evr-
ópu og Bandaríkjunum, en engin milljóna-
borganna hefur þó jafn hátt hlutfall íbúa 
af heildaríbúafjölda landsins og Reykja-
vík. Ég tel, að höfuðborgin hafi þegar náð 
þeirri stærð, að hún geti sómasamlega 
þjónað öllu landinu, sem stjórnunar- og 
þjónustumiðstöð (sjá myndir 10 og 11). 
Reykjavík mun blómstra í framtíðinni, 
þótt hún vaxi hægar en hingað 
til, þ. e. vaxa vegna eðlilegrar íbúa-
aukningar en ekki íbúaaukningar vegna 
fólksflutninga. Það er óæskilegra fyrir 
Reykjavík, að borgin haldi áfram að missa 
fólk á besta aldri til nágrannasveitarfélag-
anna, og fá skólafólk og eldra fólk í stað-
inn, en að hafa jafnan flutningsjöfnuð við 
landsbyggðina. (Árbók Reykjavíkur 1977). 
Til einbýlishúsahverfa nágrannasveitarfé-
laga Reykjavíkur, hafa aðallega flust Reyk-
víkingar á aldrinum 30—50 ára. Þetta fólk 
sækir flest atvinnu og þjónustu til borgar-
innar, en borgar sín gjöld í nágrannasveit-
arfélögunum. 

Samkvæmt íbúaspá er gerð var fyrir 
Þróunarstofnun Reykjavíkurborgar 1973, 
mun íbúatala landsins verða um 305 þús-
und 1995. Við getum því gróflega áætlað, 
að íbúafjöldi landsins verði um 310 þús-
und um aldamót, eða um 90 þúsund 
íbúaaukning verði frá 1976 til aldamóta. 
Samkvæmt framreikningunum mun íbúa-
fjöldi höfuðborgarsvæðisins vera um 160 
þúsund (42 þúsund aukning frá 1976), 
þar af Reykjavík um 105 þúsund (20 þús-
unda aukning). Íbúum annars staðar á 
landinu mun því fjölga um 50 þúsund. 

Nýrri íbúaspá frá 1977 gerir ráð fyrir 

að íbúar landsins verði um 306 þúsund 
um aldamót og Reykvíkingum fjölgi aðeins 
um rúm 14 þúsund til aldamóta (98.000). 
Spáin fyrir Reykjavík gerir ráð fyrir að 
árlegur flutningsjöfnuður borgarinnar 
verði neikvæður um 4—500, þ. e. borgin 
tapi 12.000 manns í flutningum til alda-
móta. Miðað við þróun síðustu ára er lík-
legra að nýrri spáin verði nær raunveru-
leikanum. 

Nú er komið að þeirri stóru spurningu, 
hvar á landinu verður hlutfallslega mest 
íbúaaukning. Mun núverandi (1976) 
stærðarröðun haldast svipuð, þ. e. munu 
allir staðir vera hlutfallslega svipaðir að 
stærð um aldamót og nú eða ekki. Til að 
jafna stærðarröðunina þyrftu 2—3 stað-
ir vaxa hlutfallslega mest, en Reykjavík 
og aðrir staðir vaxa hlutfallslega hægar. 
Samkvæmt vaxtarbrodds kenningunni 
(the growth pole theory) er hagkvæmast 
frá efnahagslegu tilliti að beina mestallri 
fjárfestingu á íbúafækkunarsvæðum á 
einn stað, er hefur besta vaxtamöguleika 
og getur best þjónað þessu svæði.39) 
Það samræmist og ekki iðnþróun framtíð-
arinnar, að iðnfyrirtæki verði dreifð í 
smáþorpum um landsbyggðina til þess 
verða fyrirtækin of stór í sniðum. 

Auk nágrannabyggða Reykjavíkur mun 
Akureyri og Egilsstaðir-Reyðarfjörður vera 
líklegir vaxtarbroddar. Áhugasömum les-
endum er bent á 2 greinar eftir Valdimar 
Kristinsson um „Þróunarsvæði", framtíð-
arinnar.40) 4 1) Það er því full ástæða fyr-
ir þá, er fjalla um byggðaáætlanir, að 
íhuga þessa spurningu, hvar þessi 50 þús-
und ibúaaukning til aldamóta muni verða 
og hvernig er með hagstjórnartækjum og 
öðrum ráðum hægt að stýra henni á 
„heppilega staði". 

Áætluð íbúaaukning í Reykjavík um 14 
þúsund fram til aldamóta er minni en 
eitt Breiðholt (25.000), er byggst hefur 
upp á um 15 árum, og gæti orðið 
minni, ef þróun síðustu ára héldist lengi 
svipuð. Eldri íbúaspáin gerir ráð fyrir um 
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800 manna árlegri meðalfjölgun i Reykja-
vik, en árleg meðalfjölgun 1974—1976 var 
aðeins 160. Árið 1976 fækkaði Reykvík-
ingum um 363 og um 646 árið 1977 
(bráðabirgðatala). Ef sama hlutfallsleg 
íbúaaukning (3/4 af heildaraukningu) yrði 
á höfuðborgarsvæðinu til aldamóta og var 
75 fyrstu ár aldarinnar, gengju um 200 
þús. manns um götur höfuðborgarinnar 
um aldamót. 
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Eftirmáli 
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Mynd 11. 

astliðnu ári. að sýna dreifingu hinna ýmsu félags-
þátta, svo sem aldursflokka, tekna o. s. frv. með 
þrívíddarkortum. 

SYMVU forritið býður upp á enn fleiri breyti-
leika en SYMAP forritið. Teikningin getur verið 
undir hvaða sjónarhorni sem er (0—-360°), halla 
má teiknifletinum, hlutfall hæðar og lengdar get-
ur verið breytilegt, grunnurinn getur verið mis-
munandi, stærð teikningar getur verið annað hvort 
11 eða 30 tommur, línubreidd og litur línanna er 
breytanlegur og hægt er að skrá inn titil og 
skýringartexta svo eitthvað sé nefnt 

Ég tel að tölvukort eigi mikla framtið fyrir 
sér á ýmsum sviðum. Þegar búið er að marka 
grunninn (útlínur og staðsetningu gagnapunkta) 
og gata á tölvuspjöld má gata allar upplýsingar, 
sem tiltækar eru fyrir þessa gagnapunkta, og fram-
leiða jafn mörg kort á örstuttum tíma, ef óskað 
er. Kortin eru algjörlega sambærileg, þar sem 
þau eru byggð á sömu grunnpunktum. Það er 
bæði tíma- og peningasparnaður að nota tölvu-
kort, því þótt nokkuð langur tími fari í að hanna 
grunninn, er mjög fljótlegt að gata inn upplýs-

ingarnar og ekki tekur það tölvuna nema 2—5 
mínútur að teikna hvert kort. Í Bandaríkjunum 
kostaði tölvuteiknun á hverju Íslandskorti rúmar 
2000 krónur (1977). 

ITelstu annmarkar á íslandskortunum að fram-
an eru óþarflega einfölduð strandlina (möguleiki 
er að teikna kortið i hlutum og skeyta siðan 
saman, þá fengist nákvæmari strandlína), of ein-
föld afmörkun hálendis (hægt væri að ná nákvæm-
ari byggðadreifingu, ef þéttir 0 punktar fylgdu 
300 m hæðarlínu), eins mætti hæðarkvarðinn vera 
stærri til að sýna betur mismun íbúafjölda á 
smærri stöðuin og í sveitum. Höfundur hefur 
gert grunnlcort af Pieykjavík og höfuðborgarsvæð-
inu, sem eru nákvæmari en íslandskortin, sem eru 
fyrstu tölvuteiknuðu kortin af Islandi. 



Yngvi Þór Loftsson: 

Aldursskipting í Reykjavík 1975 
Verkefni þetta er unnið sem B.S. ritgerð í landafræði við 
Háskóla Íslands vorið 1977. Í þessu riti birtist ritgerðin 
stytt, þannig að nokkur kort og línurit hafa verið felld 
niður og textanum breytt til samræmis við það. 

I. Inngangur. 
Efni ritgerðarinnar fjallar fyrst og 

fremst mn aldursskiptingu íbúa í hverf-
um Reykjavíkur, en um hana var nokk-
uð rætt opinberlega á siðastliðnum vetri, og 
þá aðallega um fækkun ungs fólks í eldri 
borgarhlutum Reykjavíkur og öra upp-
byggingu nýrri hverfa. 

Með þvi að draga einstaka þætti út úr 
aldursskiptingunni svo sem meðalaldur, 
framfærsluhlutfall1) og hundraðstölu aldr-
aðra2) var unnt að raða hverfunum niður 
í fimm flokka, sem á eiim eða annan hátt 
sýna ólik einkenni og réttlæta þar með 
flokkunina. Þá er leitað að orsökum mis-
munandi aldursskiptingar og bent á leiðir 
til að jafna hana. 

Til að auðvelda umfjöllun eru hverf-
in kölluð nöfnum, sem vísa a. m. k. til 
hluta hverfisins og eru notuð í daglegu tali 
í Reykjavík (mynd 1). Tekið skal fram, 
að kortin sýna ekki nákvæm borgarmörk. 

1) Sjá kort 3. Hér er stuðst við erlenda viðmiðun, 
en samkvæmt íslenskum aðstæðum hefði verið 
eðlilegra að hækka bæði neðri og efri mörkin 
um a.m.k. tvö ár, þar sem „framfærsluhlut-
fall" á að sýna grófa skiptingu milli þeirra, 
sem eru á besta starfsaldri annars vegar og 
barna og eldri borgara hins vegar. 

2) Hér miðað við 65 ára og eldri. 

Þær grunnheimildir, sem stuðst er við, 
eru unnar úr íbúaskrá Hagstofu Íslands 
fyrir borgarhagfræðing Reykjavikur og 
hverfaskiptingin er í meginatriðum byggð 
á ákvörðun Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur 
um skólahverfi. Mörk skólahverfa hafa 
breyst á milli ára, svo nauðsynlegt var að 
lagfæra heimildirnar til samræmis við 
hverfaskiptingu ársins 1975. Frávik, sem 
ekki voru leiðrétt, eru þessi: 
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2. MEÐALALDUR I REYKJAVIK 

1975 

> 4 0 á r a 
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Heimi ld nr: 2 . Febr 1977 Yngv i Þo'r. 
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A. Aldursskipting sem nálgast meðaltal 
heildarinnar og sýnir i raun einkenni á 
samfélagi, sem er hætt að vaxa (Haggett, 
1975). Í þennan flokk falla Melar, Laug-
arnes, Sund, Vogar og Hlíðar. Það, sem 
rná hafa til marks um þessa fullyrðingu, 
er eftirfarandi: 

a) Meðalaldurinn er á bilinu 33,8— 
37,6 ár, eða rétt ofan við meðalaldur borg-
arbúa í heild, sem er 32,6 ár (mynd 2). 

b) Framfærsluhlutfallið fellur að mestu 
í einn flokk, er 0,49—0,57 (samanber 
mynd 3). 

c) Hundraðstala aldraðra 10,2—16,0 
(mynd 4). Hér verður þó að hafa í huga, 
að í Laugarneshverfi er Dvalarheimili 
aldraðra sjómanna, sem telur 386 íbúa 
eldri en 64 ára og ef þeir eru dregnir út 
úr heildarmyndinni lækkar hundraðstala 
aldraðra þar úr 14,8 í 8,6. 

B. Hverfi með mjög háan meðalaldur. 
Gamli Vesturbærinn, gamli Austurbærinn 
og Háteigur. 

a) Meðalaldur er á bilinu 39,1—41,1 ár 
(mynd 2). 

b) Framfærsluhlutfallið 0,59—0,69 
(mynd 3). 

c) Hundraðstala aldraðra 19,3—23,8 
(mynd 4). 

Hér verður að hafa sama fyrirvara á og 
í Laugarnesi, því elliheimilið Grund, sem 
er í gamla Vesturbænum, telur 310 vist-
menn eldri en 64 ára, svo að þeim frá-
dregnum verður hundraðstala aldraðra 
18,5 í stað 23,8. Þá er athyglisvert, að 
gamli Austurbærinn sýnir sterk einkenni 
þess, að ungt fólk hefur flust inn í hverfið 
á síðari árum, eins og kemur m.a. fram 
á framfærsluhlutfallinu, sem var 0,59 árið 
1975, en var 0,63 árið 1967. Til saman-
burðar má geta þess, að framfærsluhlut-
fallið í gamla Vesturbænum hækkaði á 
sama tima úr 0,65 í 0,69, þ. e. a. s. þróað-
ist öfugt við gamla Austurbæinn. Nokkur 
munur er á aldursskiptingu innan Há-
teigshverfis. Í hluta þess vestan Rauðar-

árstigs1) er meðalaldur 42 ár og hundr-
aðstala aldraðra 24,8, en austan megin2) 
er meðalaldur 38,1 ár og hundraðstala 
aldraðra 17,1 og samsvarar frekar Hlíðar-
hverfi og flokki A. 

C. Háaleiti, Gerði og Réttarholt: Þessi 
hverfi ná hámarki íbúafjölda um og eftir 
1965, þar eru því aldurshóparnir 15—25 
ára og svo 45—55 ára mest áberandi. 

a) Meðalaldur er á bilinu 30,8—32,9 
(mynd 2). 

b) Framfærsluhlutfallið er mjög lágt 
0,41—0,48 (mynd 3). Samkvæmt þvi eru 
hlutfallslega fleiri á þessum skilgreinda 
starfsaldri en í öðrum hverfum. 

c) Hundraðstala aldraðra er því í sam-
ræmi við lið b), lág eða 5,83—7,4. 

D. Nýjustu hverfi Reykjavíkur. Foss-
vogshverfi, Árbær, Neðra- og Efra-Breið-
holt: Tvö þau fyrrnefndu hafa bæði náð 
hámarki síns áætlaða íbúafjölda og því 
eru yngstu aldurshóparnir ekki þeir 
stærstu eins og raunin er í Neðra- og 
Efra-Breiðholti, en þar eru áberandi geysi-
stórir árgangar 25—35 ára og barna 0— 
10 ára. Með samanburði við eldri hverfi 
er ljóst, að Breiðholtshverfin slá öll met 
í misræmi milli aldurshópanna. 

a) Meðalaldurinn er mun lægri en i 
öðruin hverfum 20,1—25,4 ára (mynd 2). 

b) Framfærsluhlutfallið 0,60—0,80 
(mynd 3). 

c) Hundraðstala aldraðra 1,16—3,3 
(mynd 4). 

E. Að lokum eru þau hverfi, sem af ýms-
um ástæðum eru afbrigðileg. Eru þau öll 
með færri en þúsund íbúa. 

Túnin: Með rnjög háan meðalaldur 
(46,2 ár), sem að miklu leyti má rekja til 
þeirrar staðreyndar, að i hverfinu, sem 
telur 975 íbúa, eru þrjú háhýsi (Háíún 
10, lOa og lOb) á vegum Öryrkjabanda-
lags Íslands með 138 af 294 íbúum, sem 
eru eldri en 64- ára, að þeim frá-

1) Tala íbúa var 1159 árið 1975. 
2) Tala íbúa var 3429 árið 1975. 
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dregnum yrði hundraðstala aldraðra í 
Túnunum 16 af heildinni (lækkar úr 
30,1%). 

Skerjafjörður: Telur 711 ibúa, og má 
segja, að hverfið sé byggt í tveimur áföng-
um, eldri byggð að norðan og yngri byggð 
einbýlishúsa, sem risið hafa síðan 1965. 
Aldursdreifing þessa hverfis svipar mest 
til flokks A. 

Blesugróf: Þetta hverfi var frá upphafi 
utan við skipulag Reykjavíkur og hefur 
því þróast á annan veg en önnur hverfi 
borgarinnar. 

Seljahverfi: Eins og fyrr sagði er það 
fjarri því að vera fullbyggt með 303 íbúa 
af 7000 áætluðum (Skipulagssýning 1976) 
og er því að litlu leyti marktækt. 

III. Þróun byggðar í Reykjavík 

Sú misskipting aldurshópa milli hverfa, 
sem hér hefur verið rakin á sér ýmsar 
hliðstæður. Þannig eru þau einkenni, sem 
koma fram við flutninga fólks til úthverfa 
viða þekkt (Johnson, 1975). Hins vegar 
eru svo eldri hverfín, þar sem breyting á 
fjölda íbúa á flatareiningu (og þá einnig 
fjölda íbúa) hefur verið líkt við öldugang 
(Bourne, 1975) 1). Íbúafjöldinn vex hratt 
til að byrja með og nær ákveðnu hámark 
en einmitt þá er nýting ibúðarhúsa best. 
Eftir að þessu er náð, fækkar smátt og 
smátt að vissu marki, en þá fara nýir 
íbúar að flytjast í hverfið og íbúafjöldinn 
vex að nýju. Hafa ber í huga, að ferill 
þessi tekur í það minnsta fimmtíu ár. Ef 
litið er á mynd 5, sést, að þau tvö hverfi, 
sem uppfylla fyrrnefnda tímalengd, gamli 
Vesturbærinn2) og gamli Austurbær-
inn3), hafa ekki risið úr öldudalnum hvað 

tölu íbúa varðar. Þó má geta þess, sem áð-
ur var sagt um Gamla Austurbæinn, að 
ungt fólk hafi flust inn í hverfið á síðari 
árum. En sú fullyrðing er ekki merkjan-
leg á þessu línuriti, ástæðan fyrir því er 
e. t. v. sú, að breytt notkun á húsnæði 
hylmi yfir nýjan vaxtarbrodd hverfisins. 
Þá aukningu, sem kemur fram í Laugar-
nesi og Gerðum, má að öllu leyti rekja til 
byggingar nýrra íbúðarhúsa. Á árabilinu 
1955—1967 bættust 105.650 m 2 af íbúð-
arhúsnæði við í Laugarneshverfi eða um 
1500 íbúar. Á sama hátt bættust 25.990 
m 2 og 320 íbúar við í Gerðahverfi á ár-
unum 1970—1976 (skv. svari frá Þróun-
arst. Reykjavíkurborgar í apríl 1977). 

Myndir 6, 7 og 8 sýna í raun það sama 
og kemur fram á mynd 5, en þær draga 
betur fram þau einkenni, sem felast í 
hraðri uppbyggingu Reykjavíkur austur á 
bóginn í réttu hlutfalli við fækkun í vest-
urhlutanum. 

Út frá mynd 5 er mögulegt að áætla, 
hversu mikið er af vannýttu húsnæði mið-
að við mesta mögulega nýtingu, þ. e. mið-
að við þegar flestir voru í hverfinu. Sá 
fyrirvari skal hafður á töflu 2 hér að aft-
an, að nokkuð hefur verið um, að fyrr-
verandi íbúðarhúsnæði hefur verið tekið 
undir aðra notkun, skrifstofur, verslanir 
og bilastæði (eftir niðurrif). Þetta á sér-
staklega við um gamla miðbæinn (sem 
teygist inn eftir Laugaveginum) og það 
svæði, sem er næst utan við hann, það sem 
E. W. Burgees (1923) nefndi „Zone in 
Transition". Á þessu svæði er miðbærinn 
að þenjast út, sbr. Þingholtin og Grjóta-
þorp, og algengt er að íbúðarhúsnæði sé 
deilt niður í smærri einingar, svo þar er 
hátt hlutfall ógiftra og áður giftra. 

Enn fremur verður að gæta þess í sam-
bandi við töflur 1 og 2, að tala íbúa á ibúð 
hefur lækkað úr 5,0 í 3,0 í Reykjavik á 
þessum árum og almennar kröfur til ibúð-
arhúsnæðis eru orðnar aðrar en var 1945. 

Þær niðurstöður, sem dregnar verða af 
þessari töflu, vekja óneitanlega spurning-



ALDURSSKIPTING Í REYKJAVÍK 1975 71 

ar um vannýtingu á íbúðarhúsnæði í 
Reykjavík, jafnvel þótt fullt tillit sé tekið 
til þeirra fyrirvara, sem áður var getið. Ef 
leitað er orsaka þessarar þróunar, verður 
að ætla þær margar, en þungt vegur þó sú 
lánapólitík, sem rekin hefur verið síðustu 
30 ár. Til kaupa á nýrri 3ja herbergja 
ibúð er veitt húsnæðismálastjórnarlán, sem 
nemur 2,7 millj. króna, en hámarkslán til 
kaupa á gamalli íbúð er 600 þúsund 
krónur (Húsnæðismálast. ríkisins 1977), 
þannig ýtir lánapólitíkin á óbeinan hátt 
undir að fólk, sem er að stofna heimili, 
flytur frekar í nýju hverfin. Ennfremur 

má geta þess að ungt fólk fer fyrr úr for-
eldrahúsum en áður og að síðustu blasir 
sú staðreynd við að verðbólgan hvetur til 
fjárfestingar í húsnæði. 

IV. Samanburður við grannsveitarfélögin. 
Eins og áður sagði, hefur aldursskipting 

íbúa Reykjavíkur í heild ýmis einkenni á 
samfélagi, sem er hætt að vaxa. Ennfrem-
ur kemur fram í töflu 2, að í öllum 
hverfum Reykjavíkur nema í Seljahverfi 
og Efra Breiðholti fækkar fólki. Þetta verð-
ur þó að teljast harla ólíklegt miðað við 
svo ungan þéttbýlisstað, enda kemur í 
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ljós, að skýringanna má leita í þróun 
granns veitarf élaganna. 

Mannfjölgun í Reykjavík var ekki nema 
84 íbúar (0,1%) frá árinu 1974 til 1975, 
en á sama tíma var hún 1,11% á landinu 
í heild. Það verður þvi að ætla, að borg-
armörk Reykjavíkur séu ekki raunhæf, 
hún er „underbounded" borg, en í þvi 
felst, að raunveruleg stærð borgarinnar 
(t. d. vinnumarkaður) er miklu meiri en 
borgarmörk gefa til kynna (Carter, 1975). 
Þetta kemur til af örri fjölgun í öllum 

grannsveitarfélögunum sbr. töflu 3, þann-
ig að líta má á þau sem úthverfi Reykja-
víkur, enda eru þau á margan hátt tengd 
höfuðborginni. 

Af 4.191 einstaklingum, sem fluttu frá 
Reykjavik 1975, fluttu samtals 1.717 
(41%) til grannsveitarfélaganna, flestir í 
Kópavog (681) eins og fram kemur á 
mynd 9. Enn frekari stoðum má renna 
undir þessa skoðun með þvi að athuga 
hlutfallið milli íbúafjölda Reykjavíkur 
annars vegar og íbúafjölda höfuðborgar-
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svæðisins (utan Reykjavíkur)x), Reykja-
nessvæðisins2) og landsins í heild hins veg-
ar. Það kemur fram að íbúafjöldi Reykja-
víkur hefur vaxið í hlutfalli við heildar 
ibúafjölda landsins, en hins vegar minnk-
að í hlutfalli við höfuðborgarsvæðið og 
Reykjanessvæðið, og er það í fullu sam-
ræmi við það, sem áður var sagt. 

Í ljósi þessa er forvitnilegt að líta á ald-
ursskiptingu nokkurra grannsveitarfé-
laga3) Reykjavíkur (mynd 10) og bera 
hana saman við þá flokkun, sem áður var 
gerð. Í stórum dráttum koma í ljós sömu 
einkenni og í D-flokki, þ. e. í Fossvogs-
hverfi, Árbæ, Neðra Breiðholti og Efra 
Breiðholti. 

Að loknum þessum samanburði er sýnd 
aldursskipting þeirra, sem eru að flytja til 
og frá Reykjavík 1975 (mynd 11). Þar 
kemur í ljós, að stærstu hóparnir, sem 
flytja, eru ungt fólk á aldrinum 20 til 30 
ára og börn þeirra frá 0 til 10 ára, en það 
eru einmitt hóparnir, sem eru mest áber-
andi í nýjustu hverfum Reykjavíkur. Einn-
ig sýnir þetta línurit, að þegar á heildina 
er lítið, þá eru brottfluttir rúmlega þúsund 
fleiri en aðfluttir, en það hlutfall jafnast 
í eldri aldurshópunum. 

VII. Lokaorð. 
Það, sem hér hefur verið fjallað um, 

snertir óneitanlega skipulagsmál Reykja-
vikur. Staðreyndin er sú, að ný hverfi 
risa með miklum hraða (sbr. mynd 12) 
og fyllast af fólki, en ýmiskonar þjónusta 
t.d. verslanir og skólar) fylgir ekki á eftir 
með sama hraða. Það leiðir því af líkum, 
að íbúar þessara hverfa verða að leita út 
fyrir sín hverfi eftir þjónustu, skólar eru 
margsetnir og aðstöðu skortir til íþrótta, 

1) Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Bessa-
staðahreppur, Mosfellshreppur og Kjalarnes-
hreppur. 

2) Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
3) Ath. að þessu sinni er Kjalarnesi (með 248 

íbúa), Bessastaðahreppi (295 íbúa) og Mos-
fellshr. dreifbýlinu (264 íbúa) sleppt. 

Mynd 12. Tala nýrra íbúa á hverja nýja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu 1962—1975. (Heimild nr. 2). 

handavinnu og útivistar. Að meðaltali liða 
ekki nema átta ár (sbr. Árbæjar- og Foss-
vogshveríi) frá því að uppbygging hverf-
anna hefst og þar til vart verður fólks-
fækkunar. Smám saman verður siðan öfug 
þróun, þannig að skólar eru vannýttir 
o. s. frv. 

Til að mæta frekari eftirspurn eftir 
íbúðarlóðum er hafin skipulagning á nýju 
ibúðarhverfi norðan og austan við Grafar-
vog, þar sem svæði þau, sem aðalskipulag 
frá 1962 áætlaði til byggðaþróunar fram 
yfir 1983, eru nú senn fullbyggð (Þróun-
arst. Rvíkur 1976). 

Að lokum verður reynt að draga fram 
nokkur atriði, sem gætu haft áhrif til 
breytingar á þeirri þróun, sem hér hefur 
verið lýst. 
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1) Breytt stefna í opinberri lánapólitik, 
eins og áður sagði, hefði mikil á-
hrif í þessum efnum (sbr. bls. 71). 

2) Endurnýjun eldri hverfa samfara 
hækkuðu nýtingarhlutfalli. Þessi að-
gerð myndi koma í veg fyrir vannýt-
ingu á ýmiss konar þjónustustarfsemi, 
en ekki á íbúðarhúsnæði nema með 
niðurrifi gamalla húsa, en í því er 
fólgin hætta. 

3) Þá mætti e. t. v. hugsa sér, að íólki, 
sem lagfærði gamlar ibúðir, yrði hygl-
að á einhvern hátt við álagningu út-
svars eða með sérstökum lánum. Í 
þessu sambandi er athyglisverð aug-
lýsing frá Þjóðminjasafni Íslands, þar 
sem boðinn er styrkur til þeirra, sem 
hyggjast hefja viðgerð á hiisnæði, sem 
mikilvægt er frá menningarsögulegu 
sjónarmiði. 

4) Hugsanlegt er að hefja akstur skóia-
barna úr nýrri hverfum í þau eldri, 
þar sem skólar standa hálftómir. Þetta 
kæmi sér vel, hvað skólana varðar, en 
leysir ekki vandamálið i sambandi við 
fólksfækkun í ekki hverfum og van-
nýtingu á húsnæði. Þá er óvíst, hvaða 
áhrif það hefði á börnin að þurfa að 
skipta um umhverfi til að sækja skóla. 
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