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Veturliði Óskarsson 
 

Af stálböðum (og sápukúlum) 
 
 
Margt getur skemmtilegt skeð, Margrét. Mig vantaði nauðsynlega dæmi um 
orðið sápukúla og hóf leit. Í framhaldi af því varð til þessi greinarstúfur sem 
fjallar um allt annað.  
 Í Vísi 4. mars 1971, bls. 3, er mynd af lokkaprúðri konu í sturtuklefa. 
Undir myndin
eða svo segir Snowdon lávarður, maður Margrétar Bretaprinsessu, sem hefur 
hannað þetta stálbað. Sérstakt tæki sendir upp sápukúlur, og vatni er spýtt 
yfir menn úr öllum áttum samtímis, gólfi, veggj  

 Þessi uppfinning eiginmanns nöfnu 
þinnar sló ekki í gegn og þeir eru varla 
margir sem nú um stundir hafa á tak-
teinum orðið stálbað, sem þarna kemur 
fyrir, þótt sápukúlur séu áreiðanlega á 
hvers manns vörum. Orðið stálbað er 
a.m.k. ekki að finna í söfnum Orðabókar 
Háskólans né í prentuðum orðabókum 
og ofangreint dæmi er eitt fárra sem 
verða fyrir þegar leitað er í blaðasafninu 
Tímarit.is. Reyndar er þetta eina dæmið 
sem ég finn þar um orðið í merkingunni 

einnig fyrir í auglýsingu um baðker úr 
stáli (1966) og leit á netsíðum leiðir í ljós 
nýleg dæmi í þeirri merkingu þar sem 
mælt er með slíkum baðkerum fremur en 
úr steypujárni. En orðið kemur einnig 

fyrir í annarri og alls óskyldri merkingu, og er það hún sem hér verður gerð 
að umræðuefni  þó að ég hefði raunar miklu frekar viljað tala um sápukúlur.  
 Á vefsíðu sem fyrir mér varð, þegar ég fór að leita nánar að stálböðum 
fremur en sápukúlum, er rætt við framkvæmdastjóra fyrirtækis nokkurs. 
Hann ber sér nokkuð og segir:  

 
  Vísir 4. mars 1971 / Tímarit.is. 
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Ég held að fólk sé búið að gleyma því að árin 2001 2003 var samdráttarskeið í íslensku 
efnahagslífi og dollarinn nálgaðist ískyggilega 120 kr. múrinn. Þarna tók félagið dýfu og 
ég segi oft við fólk að ég hafi lagst í mitt stálbað þennan tíma, þetta tók virkilega á. 

 
Orðið stálbað er þarna notað um erfiðleika sem fyrirtæki hefur gengið í gegn-

orðið stålbad til í dönsku, norsku og sænsku.1 Ofangreint dæmi sem hér var 
nefnt er ef til vill undir sænskum áhrifum, því á Facebook-síðu fram-
kvæmdastjórans sést að hann er mæltur á sænsku og líklega menntaður í 
Svíþjóð eða hefur búið þar.2 
 Orðið og þessi merking þess á sér þýskar rætur. Upphaflega var það m.a. 
notað um sérstök heilsuböð sem innihéldu járn og önnur steinefni. Upprun-
ann má rekja til 18. aldar en það er á 19. og 20. öld sem notkun þess vex og 
það fær smám saman ofangreinda yfirfærða merkingu. Um þetta og nánar 
um rætur orðsins og notkun þess má lesa í stórfróðlegri grein eftir sænskan 
fræðimann, Lennart Larsson (2013). Á fyrri hluta 20. aldar varð orðið vinsælt 
í orðræðu nasista í Þýskalandi og eftir seinni heimsstyrjöld hefur það fengið 
á sig nokkuð slæman stimpil og í dag tengja margir Þjóðverjar Stahlbad hik-
laust við nasismann.3  
 Norðurlandamálin tóku snemma upp orðið og fylgir notkun þess notk-
uninni í þýsku. Í upphafi 20. aldar er það t.d. talsvert notað í sænsku, fyrst 
einkum af þeim sem hlynntir voru útþenslustefnu Þjóðverja en fljótlega 
jafnframt af andstæðingum þeirrar stefnu. Stålbad þótti gamaldags í sænsku 
á 7. 8. áratug liðinnar aldar og virtist vera nánast horfið úr málinu þegar það 
var tekið upp aftur í lok 9. áratugarins í orðræðu sem tengdist nýfrjálshyggju. 
Meðal þeirra sem tóku orðið upp á sína arma voru þáverandi fjármálaráð-
herra, sósíaldemókratinn Kjell-Olof Feldt (Larsson 2013:24), sá hinn sami 
og stóð fyrir umtalsverðum breytingum í sænskum efnahagsmálum í mark-

 
1 í þýðingu á Bödeln eftir Pär Lager-
qvist (Bøðilin, Eilif Samuelsen þýddi, Tórshavn 2008, bls. 56). Athyglisvert er að í íslensku þýð-

stálbeð Böðullinn, Jón Magn-
ússon og Sigurður Þórarinsson þýddu, Akureyri 1934, bls. 56, feitletrun mín.) Um þetta orð, 
stálbeð, er ekki heldur nein dæmi að finna í íslenskum orðabókum eða söfnum.  Sænski textinn 

 
2 Vefsíðan er óvirk nú. Ég hef tiltækar upplýsingar um Facebook-síðuna. 
3 Munnleg heimild, þýskur heimildarmaður f. 1948. 
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og stjórnarandstæðingurinn Carl Bildt, sem virðist vera sá sem gefur orðinu 
þyngd á ný í pólitískri orðræðu í Svíþjóð.  
 Hér var þess getið í upphafi að á Tímarit.is sé fáein önnur íslensk dæmi 
að finna um orðið stálbað auk þess sem við fáum í fréttinni um Snowdon 
lávarð og merka uppfinningu hans. Þau eru frá 4. 7. áratug liðinnar aldar. 
Öll eru þau í textum sem á einn eða annan hátt gagnrýna nasismann eða 
uppgang hans. 
 Í Skutli, málgagni Alþýðuflokksmanna á Ísafirði, er 20. október 1933 að 

Dagens 
Nyheder um nýútkomna bók eftir þýskan prófessor, Ewald Bamse (rétt: 
Banse4). Bókin er sögð handbók handa kennurum og uppeldisfræðingum í 
Þýskalandi.  
 

Takmark hins þýzka uppeldis á að vera, að því er prófessor Bamse segir, það, að skapa 
starfandi hermenn, æskulýð, sem frá byrjun séu innrættar hugsjónir hins þýzk-ger-
manska vilja, eða hetjuþrótts, æskulýð, er temji sér árásarlöngun og dirfsku sem grund-
vallaratriði í framkvæmdum mannlífsins. (Skutull 20.10. 1933, bls. 2) 

 
Er haft eftir DN 
skammar né til niðurdreps menningunni [

 
 Þetta er elsta dæmi sem ég þekki um orðið stálbað. Framhald greinarinnar 
er raunar harla ógeðfellt, en þar er greint frá hugmyndum prófessorsins, í 
anda nasismans, um notkun taugaveiki- og pestarsýkla í hernaði. Um þetta 
má fræðast nokkuð nánar í grein eftir undirritaðan frá 2015.  
 Nokkur önnur, valin dæmi um orðið stálbað eru þessi (feitletrun er mín): 
 

Við könnumst öll við það, að stríðið hefir verið nefnt stálbað
Við getum  tekið undir með Nordahl Grieg í kvæði hans Þingvöllur: Það eru 
fjandmenn okkar, sem tala um stálbað stríðsins, við trúum því aldrei, að stríð skapi 
heiminn. (Alþýðublaðið 25.4. 1945, bls. 4) 

Við höfum sjeð, hvernig kenningin, er byggðist á ofbeldinu, er aðhylltist styrjöldina 
sem styrkjandi stálbað fyrir þjóðirnar, er virti að vettugi talið um frelsi mannanna, 
jafnrjetti og bræðralag, hefur farið í stríði til þess að brjóta þjóðirnar undir sig. (Lesbók 
Morgunblaðsins 13.5. 1945, bls. 278) 

 
4 Sjá um hann grein mína (2015:138) og heimildir sem þar er vitnað til. Ég þakka Jóni Eiríkssyni 
bókaverði í Kaupmannahöfn fyrir að útvega mér ljósrit af greininni í DN.  
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Þegar þessi kynslóð stóð frammi fyrir staðreynd heimsstyrjaldarinnar á hinum sólríku 
ágústsdögum 1914 datt henni ekki annað í hug en að styrjöldinni yrði lokið á fáeinum 
vikum, hæsta lagi nokkrum mánuðum. Þetta yrði bara stálbað  
Vilhjálmur Þýzkalandskeisari komst að orði. (Þjóðviljinn 5.4. 1964, bls. 7) 

 
Nýrri dæmi sem skoða má á íslenskum vefsíðum minna sum á notkunina í 
þessari gömlu þýskættuðu merkingu. Eitt er að finna á síðunni blog.is og mun 
vera frá nóvember 2009. Höfundur þess, Baldur nokkur Hermannsson, 
notar orðið um hressandi heilsumeðferð stjórnmálaflokks. Fyrirsögnin er 
Sjálfstæðisflokkur í hressandi stálbaði  þarna fjallað um þann flokk 

eftir fylgishrun, þegar Bjarni Benediktsson yngri tók við, og um fjárstyrki 

skulum hverfa til upphafsins og rifja upp til hvers þessi flokkur var stofnaður 
á sínum tíma. Sjálfstæðisflokkurinn er í hressandi stálbaði og mun í fyllingu 

 
 Viðbrögð þeirra sem sendu athugasemdir við orðum höfundar voru mis-
munandi og varpa sum hver dálitlu ljósi á bloggið í heild þó að notkun hans 
á orðinu stálbað 

 
 Hér verður ekki lengra haldið að sinni, en ljóst er að ef áður var þörf þá er 
nú nauðsyn að setja á blað nokkrar línur um orðið sápukúla.  
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