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Ágrip 

Viðfangsefni þeirra ritgerðar sem hér fer á eftir er sauðaþjófnaður í Eyjafjarðarsýslu á 

tímabilinu 1697 – 1838. Ritgerðin byggir á þeim 48 sauðaþjófnaðarmálum sem er að 

finna í dómabókum sýslumanna frá umræddu tímabili. Þrjú megin þema eru tekin 

fyrir. Í fyrsta lagi er leitast er við að skýra orsakir eða ástæður afbrotanna og jafnframt 

hugað að viðhorfum yfirvalda og sakborninga til brotsins. Í öðru lagi er fjallað um 

félagslegt taumhald, þ.e. leitast er við að skýra hvernig lögum og reglum var framfylgt 

í samfélagi þar sem engin eiginleg lögregla var til staðar. Í þriðja lagi er hugað að hlut 

kvenna og vinnuhjúa.  

Fram kemur að á 18. öld hafi sauðaþjófnaður einkum verið bundinn við harðindaár. 

Um aldamótin 1800 fjölgaði sauðaþjófnuðum nokkuð sem líklega má rekja til bætts 

opinbers eftirlits og virkara réttarkerfis. Þeir sem stálu voru einkum fátækir bændur 

sem gerðu það til bjargar sér og sínum. Þá benda niðurstöður til þess að sýslumenn 

hafi oft á tíðum litið til aðstæðna þessa fátæka fólks og tekið tillit til aðstæðna þess 

við dómsuppkvaðningu. Einnig kemur fram að félagslegt taumhald hafi verið mjög 

virkt í Eyjafirði á tímabilinu. Fólk fylgdist hvert með öðru og lagði sitt af mörkum til 

að upplýsa mál og koma í veg fyrir þjófnað. Nálægð við sýslumann skipti þó 

töluverðu máli í því samhengi. Mun færri konur koma við sögu í dómabókunum en 

karlar. Hlutur kvenna í sauðaþjófnaði fór vaxandi á síðari hluta tímabilsins og má 

einkum rekja til þess að harðar var gengið fram í að leita vitorðsmanna en konurnar 

voru miklu oftar dæmdar fyrir vitorð en þjófsverkið sjálft. Tiltölulega fá vinnuhjú 

voru dæmd fyrir sauðaþjófnað en margt bendir til að kjör þeirra hafi oft verið bág. 

Vinnufólk laut ströngu húsbóndavaldi og ýmislegt bendir til þess að það hafi þurft að 

leggjast í flakk á harðindatímum þegar enga vist var að fá.  
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I. Umgerð rannsóknarinnar 

1. Inngangur 

Á manntalsþinginu að Hrafnagili í Eyjafirði þann 19. maí 1753 kom Þorsteinn 

Jónsson bóndi á Teigi fyrir réttinn,  

sem með alvarlegri umkvörtun ber sig mjög upp um, að þykjast verða fyrir vansa og 
óvirðingu af illum orðróm og rykti er merki á sér liggja í meiningu og getgátum manna, 
er hafi á sér þjófnaðargrunsemdir um ófrjálsa töku á kindum þeim er menn í þessum 
hrepp helst á næstliðnum vetri horfið hafa, og biður innilega sér af réttinum eftirlátist 
að fría sig frá slíkri forþeinking og illmæli með sínum sáluhjálpareiði.1 

Þar sem enginn þingsóknarmanna gat fært frekari sönnur fyrir þessum orðrómi fékk 

Þorsteinn að fara með sáluhjálpareið og gat þannig fríað sig af frekari grunsemdum.2  

Alls kyns þjófnaðir bæði smáir og stórir voru litnir alvarlegum augum í íslensku 

samfélagi fyrr á öldum og gamanlaust var að liggja undir þjófsorði eins og Þorsteinn 

fékk að reyna. Þrátt fyrir það voru þjófnaðir á meðal algengustu mála fyrir rétti.3 

Búfjárþjófnaður var þó sá þjófnaður sem litinn var hvað alvarlegustum augum enda 

varðaði hann afkomugrundvöll flestra manna í gamla bændasamfélaginu. Segja má að  

lífsafkoma Íslendinga hafi byggst að mörgu leyti á sauðkindinni. Af sauðkindinni 

fékkst bæði fæði og klæði, s.s. mjólk, kjöt, slátur, ull og skinn. Allar afurðir voru 

gjörnýttar. Fyrir hvern mann var það mikið tjón að missa úr fjárstofni sínum. Við 

rannsókn á sauðaþjófnaði koma við sögu fulltrúar ólíkra hópa innan samfélagsins, þ.e. 

þjófurinn, yfirvaldið sem rannsakaði þjófnaðinn og sá sem stolið var frá. Þannig geta 

heimildir um sauðaþjófnað endurspeglað samfélagsgerð fyrri alda þar sem málefnið 

varðar lífsviðurværi allra þeirra sem við sögu koma.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er sauðaþjófnaður í Eyjafjarðarsýslu á tímabilinu 

1697 – 1838. Hvað er hægt að lesa út úr dómum í sauðaþjófnaðarmálum um íslenska 

samfélagsgerð á tímabilinu 1697 – 1838? Þrjú atriði verða tekin til umfjöllunar til að 

                                                 
1 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 137r. (19.05.1753). Stafsetningu 
heimildar hefur verið breytt til nútíðarhorfs en í ritgerðinni er svo farið með allar beinar tilvitnanir úr 
dómabókunum. Sjá einnig: ÞÍ. Raf. Dómabókagrunnur sýslumanna 1650-1930. Eyjafjarðarsýsla. 
(Manntalsþing 19.05.1753 að Hrafnagili). Manntalsþing: lögboðið þing sem hver skattskyldur bóndi 
var skyldur að sækja árlega, haldið undir stjórn sýslumanna á ákveðnum þingstað í hverjum hreppi að 
vori. Á manntalsþingi fór m.a. fram álagning og innheimta skatta og tolla, birting konungsbréfa og 
ýmissa tilkynninga, skipan hreppstjóra og ýmis dómstörf. Manntalsþing eiga vafalaust rót að rekja til 
hinna fornu vorþinga. Nánar, sjá: Einar Laxness. Íslandssaga l-ö. bls. 63-64. 
2 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 137r. (19.05.1753).  
3 Sjá: Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 28-31. (Töflur V.1, V.2 og V.3).  
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varpa ljósi á efnið: orsakir afbrotanna, félagslegt taumhald4 og þáttur vinnuhjúa og 

kvenna. Hverjar voru orsakir afbrotanna? Hvaðan komu sauðaþjófarnir? Af hverju 

stálu þeir? Hvernig var lögum og reglum framfylgt í samfélagi þar sem engin lögregla 

var til staðar? Hvað getur þáttur kvenna og vinnuhjúa í sauðaþjófnaði sagt fyrir um 

stöðu þeirra í samfélaginu? Jafnframt verður reynt að huga að viðhorfum samfélagsins 

til afbrotsins, bæði sakafólksins sjálfs og yfirvalda.  

Héraðsdómar úr Eyjafjarðarsýslu eru þær heimildir sem rannsóknin grundvallast á. 

Skjalasöfn sýslumanna norðanlands hafa varðveist betur en annars staðar af landinu. 

Eyjafjarðarsýsla er því mjög heppilegt úrtak þar sem heimildaskortur ætti ekki að 

hamla rannsókn. Elsta varðveitta dóma- og þingbókin úr Eyjafjarðarsýslu nær aftur til 

ársins 1694 en elsta sauðaþjófnaðarmálið er frá árinu 1697 og markar það upphaf 

tímabilsins sem hér er tekið til umfjöllunar. Síðari mörkin ráðast af réttarfarslegum 

ástæðum en árið 1838 var danski sakamálarétturinn innleiddur í lög í heild sinni hér á 

landi.5 Þannig er reynt að draga upp mynd af gamla íslenska samfélaginu áður en 

verulegra breytinga fór að gæta í því. Sýslumenn stóðu næstir almenningi í landinu af 

embættismönnum konungs. Rannsóknir sýslumanna í þjófnaðarmálum ættu því að 

gefa skýrari mynd af samfélaginu en t.d. yfirréttardómar. Auk þess voru rannsóknir í 

héraði oftast ítarlegri, þar voru bæði sakamennirnir og nágrannar þeirra kallaðir fyrir 

réttinn og yfirheyrðir um hvað eina sem gat orðið til þess að upplýsa málið og um leið 

sögðu þeir frá lífskjörum sínum og aðstæðum, ýmist með beinum eða óbeinum hætti.  

Undanfarin tvö ár hefur verið unnið að skráningu allra mála úr dómabókum 

sýslumanna í rafrænan gagnagrunn á Þjóðskjalasafni Íslands. Segja má að þessi 

gagnagrunnur sé eins konar efnisyfirlit og atriðisorðaskrá yfir bækurnar, auk örstutts 

efniságrips yfir hvert mál.6 Lokið var við að skrá öll mál úr Eyjafjarðarsýslu í þennan 

gagnagrunn á haustdögum 2008 og er það m.a. ein ástæða þess að hún var valin til 

rannsóknarinnar. Þessi gagnagrunnur hefur reynst ómetanleg hjálp og mikill 

tímasparnaður því ekkert yfirlit var til yfir bækurnar áður. Varla hefði verið mögulegt 

                                                 
4 Félagslegt taumhald er hugtak sem snýr að því hvernig lögum og reglum samfélagsins var haldið í 
samfélagi þar sem engin lögregla var til staðar. Sýslumenn voru löggæslumenn fyrri alda en aðstæður 
þeirra til að framfylgja lögum voru oft á tíðum mjög takmarkaðar. Nánar verður fjallað um það í 
kaflanum um félagslegt taumhald.  
5 Réttarfar í sakamálum tók töluverðum breytingum hér á landi á umræddu tímabili og voru þær 
breytingar oftast í takt við það sem var að gerast í þeim efnum úti í Danmörku. Um réttarfarsbreytingar 
í Danmörku, sjá: Ditlev Tamm. Retshistorie. bls. 259-292 og 391-394. Nánar verður vikið að 
réttarfarsbreytingum hér á landi í næsta kafla ritgerðarinnar.  
6 Nánar um Dómabókagrunninn, sjá: Gunnar Örn Hannesson. „Islands Nationalarkivs 
domprotokolprojekt.“ bls. 134-135.  



 7 

að taka svona langt tímabil fyrir og leggja svona mikið undir við þessa rannsókn nema 

hafa aðgang að heimildunum á þennan hátt.7 Ritgerðin er byggð á þeim 48 

sauðaþjófnaðarmálum sem var að finna í þeim 20 dómabókum Eyjafjarðarsýslu sem 

til eru frá tímabilinu 1694 – 1838.  

Til einföldunar var ákveðið að einskorða rannsóknina við sauðaþjófnað en sleppa 

málum þar sem öðru búfé var stolið, s.s. hestum og nautgripum. Tekin voru með öll 

mál þar sem fannst rökstuddur grunur um sauðaþjófnað og sýslumaður lét hefja 

rannsókn á. Ekki voru tekin með mál þar sem einungis voru tekin þingsvitni vegna 

gruns um misferli, t.d. vegna dauðrar kindar sem fannst eða þá að menn voru látnir 

fara með fríunareið út af orðrómi sem hafði komið upp vegna horfinna kinda. Hér er 

hugtakið sauðaþjófnaður látið ná yfir stuld eða töku á sauðfé annars manns hvort 

heldur sem um var að ræða, kind, sauð eða lamb og hvort sem sauðkindinni var 

slátrað strax eða hún afmörkuð og látin ganga með öðru fé. Talað var um að afmarka 

eða blóðmarka þegar sauðkind var mörkuð upp á nýtt svo eldra mark yrði 

óþekkjanlegt. Það var einkum gert við lömb því auðveldara var að greina slíkt á 

fullorðinni kind.  

Titill ritgerðarinnar „Sá kann ekki að stela sem ekki kann að fela“ er bein vísun í 

orðatiltæki Gunnlaugs Briem sýslumanns árið 1812 þegar hann kvað upp dóm yfir 

Benjamín Ketilssyni, vinnupilti að Myrká í Hörgárdal. Benjamín hafði tekið einn sauð 

sem slæðst hafði með kvíaánum á bænum og slátrað honum í laumi en athugaði ekki 

að gæta þess að kjöt og slátur fyndist ekki svo fljótlega komst upp um málið. Sauðinn 

átti Halldór Jónsson á Búðarnesi, næsta bæ við Myrká. Sýslumanni þótti Benjamín 

hafa staðið heldur klaufalega að verki og taldi hann því ekki efni í stórþjóf eins og 

orðatiltækið ber með sér. Ungan aldur og klaufaskapinn virti sýslumaður Benjamín til 

refsilækkunnar og dæmdi hann eins og um smáþjófnað hefði verið að ræða, 20 

vandarhögg.8 Í dómabókum sýslumanna frá tímabilinu sem hér er til umfjöllunar má 

finna mörg dæmi lík þessu þar sem sýslumenn nefna hinar ýmsu afsakanir sem þeir 

virða viðkomandi sakamanni til refsilækkunnar. Nánar verður vikið að því hér aftar í 

ritgerðinni.  

 

                                                 
7 Höfundur þessarar ritgerðar var svo lánsamur að fá vinnu við skráningu upplýsinga í gagnagrunninn 
sumrin 2007 og 2008 og kviknaði hugmyndin að ritgerðinni m.a. við þá vinnu.  
8 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.13. Dóma- og þingbók 1809-1813. [án bls. tals]. (11.09.1812). Benjamín var 19 
ára gamall þegar atvikið átti sér stað. Sjá nánar um mál Benjamíns á bls. 31 og 55.  
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2. Heimildir – aðferðir  

Dómabækur eru heimildir sem urðu til við rannsókn málanna, þær voru skráðar 

jafnóðum og yfirheyrslur fóru fram og voru varðveittar hjá sýslumannsembættinu. 

Málsmeðferð í dómabókunum tekur nokkrum breytingum á tímabilinu 1697 – 1838. 

Þeirri reglu er þó ávallt fylgt að fyrst var skráð dagsetning þings og hvar það var 

haldið. Því næst voru skráð nöfn þeirra sem sátu þingið sem vottar. Afskaplega 

misjafnt er hve umfangsmikið hvert og eitt mál var. Í elstu bókunum tók 

málareksturinn fljótt af, málið var reifað, sakborningur játaði, refsing var ákveðin og í 

lokin rituðu sýslumaður og vottar nafn sitt undir. Um miðja 18. öld var farið að skipa 

sækjanda og verjanda í sakamálum og þá voru nöfn þeirra einnig rituð í bækurnar. Þá 

var einnig farið að kalla til vitni og þau spurð út úr ef þurfa þótti. Væru vitni kölluð til 

voru þau látin sverja eið þess efnis að allt sem þau sögðu væri satt og rétt. Allt fór það 

fram á einu og sama þinginu. Eftir aldamótin 1800 vex svo allt umfang málanna 

mikið. Málarekstur gat tekið marga þingdaga og teygt sig yfir langt tímabil. 

Yfirheyrslur urðu mun ítarlegri og mörg vitni voru kölluð til. Eins og gefur að skilja 

verður þá mun auðveldara að greina ýmsa þætti málsins, eins og t.d. orsakir og 

ástæður afbrotanna og hvernig komst upp um málin.9  

Hafa ber í huga að rannsókn þessi nær til eins ákveðins hóps innan samfélagsins, 

þess hóps sem skar sig úr fjöldanum að því leyti að hann fylgdi ekki venjum og 

reglum samfélagsins. Þess vegna er þetta fólk að finna í dómabókunum. Reynt er að 

nálgast efnið út frá sjónarhorni þessa fólks. Þá verður að hafa í huga að dómabækur 

eru heimildir sem varpa fremur ljósi á viðhorf ráðandi stétta, þær voru skráðar af ritara 

sýslumanns sem taldist jafnaðarlega til annars hóps en sakborningar og lýsa því ekki 

síður viðhorfi hans.10   

Sauðaþjófnaður hefur ekki mikið verið rannsakaður af sagnfræðingum hingað til. 

Meira hefur verið fjallað um afbrot, refsingar og þjófnaði almennt. Í því sambandi ber 

helst að nefna bók Gísla Ágústs Gunnlaugssonar, Því dæmis rétt að vera, sem kom út 

árið 1991 á vegum Sagnfræðistofnunar Háskóla Íslands. Í rannsókn sinni notaði Gísli 

Ágúst dómabækur og dómsmál til að varpa ljósi á þjóðfélagsbreytingar og félagslegt 

taumhald á Íslandi á síðari hluta 19. aldar. Niðurstaða Gísla Ágústs var m.a. sú að við 

ákvörðun refsingar hafi sýslumenn „tekið tillit til aðstæðna sakborninga og almennt 

                                                 
9 Sjá dómabækur þessara ára. Sjá einnig umfjöllun Sigríðar Hjördísar Jörundsdóttur um dómabækur á 
sjötta áratug 18. aldar. Lbs-Hbs. Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Neyðarástand. bls. 84.  
10 Sjá: Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 19.  
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kveðið upp tiltölulega vægar refsingar við neyðar- og smáþjófnuðum.“11 Einnig 

bendir athugun hans á þjófnaðarmálum „til virks formlegs og óformlegs félagslegs 

taumhalds í íslensku samfélagi á 19. öld.“12 Í bókinni bendir hann á ýmsar gagnlegar 

aðferðir um hvernig nálgast megi dómsmál sem heimildir fyrir sagnfræðirannsóknir, 

einkum félagssögulegar aðferðir. Við útfærslu rannsóknarhugmyndar þeirrar ritgerðar 

sem hér birtist var töluvert stuðst við þær leiðir sem Gísli Ágúst bendir á.  

Segja má að sú rannsókn sem hér fer á eftir sé að nokkru leyti félagssöguleg, þar 

sem hún beinist að einni tiltekinni gerð sakamála á löngu tímabili og tekur tillit til 

áhrifa samfélagsþróunar á löggjöf og réttarfar annars vegar og hins vegar á félagslegar 

aðstæður sakamanna og nokkur hluti hennar er tölfræðilegur.13 Hér er þó alls ekki 

eingöngu byggt á tölfræðiupplýsingum sem lesa má úr dómabókunum. Nauðsynlegt er 

einnig að fjalla um einstaklingana að baki tölunum til þess að skilja betur þær 

aðstæður sem fólkið bjó við. Christina Folke Ax styðst einnig við dómabækur í 

rannsóknum sínum en hún beittir svonefndri einsögulegri nálgun þegar hún fjallar um 

lífshætti alþýðunnar fyrr á öldum.14 Þeir einstaklingar sem koma við sögu í 

dómabókum eru þeir einstaklingar sem skáru sig úr, viku frá því venjulega, þess 

vegna er þetta fólk að finna þar, segir hún og bætir við: „En um leið og það víkur frá 

því venjulega, getur það jafnframt sagt frá viðmiðum og gildismati samfélagsins.“15 

Hér er einnig sóttur innblástur í aðferðir einsögunnar líkt og Christina F. Ax gerir. 

Þannig er reynt að ná bæði yfir það almenna og það sérstaka. Einstök 

sauðaþjófnaðarmál eru þó ekki rakin sem sjálfstæðar sögur, heldur skoðuð í samhengi 

við umfjöllunarefnið hverju sinni, því getur verið að oftar en einu sinni sé fjallað um 

sama málið.  

Sigríður H. Jörundsdóttur hefur einnig rannsakað afbrot og refsingar fyrr á öldum. 

Ber þar helst að nefna ritgerð hennar, Neyðarástand: Sýslumenn og sakamenn á 

harðindatímum 1755-1759. Í ritgerðinni kannar hún hvernig fólk brást við 

hörmungum áranna 1755-1759. Rannsókn sína byggði hún á könnun dómabóka úr sex 

sýslum landsins sem varðveittar eru frá þessum árum. Niðurstaða hennar var að 

„samhjálp íbúa skipti miklu máli í samfélagi fyrri alda.“ En að „mörk hjálpseminnar á 

árunum 1755-1759 lágu við að hjálpa sjálfum sér og þeim sem fæddir voru í 
                                                 
11 Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 61.  
12 Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 65.  
13 Um félagssögulegar rannsóknaraðferðir sjá: Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 
20.  
14 Sjá: Christina Folke Ax. „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar.“ bls. 63-90. 
15 Christina Folke Ax. „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar.“ bls. 67.  
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viðkomandi hrepp eða sýslu.“16 Einnig telur hún að sýslumenn þessara ára hafi fylgt 

„nokkuð vel þeim lögum sem þeim var ætlað að dæma eftir, en þess finnast þó dæmi 

að þeir hafi breytt út af settum lögum. Helst átti það við ef sakborningur var ungur að 

árum eða aldraður.“17  

Uppbygging rannsóknarinnar sem hér fer á eftir er í stuttu máli þannig að á eftir 

inngangi er gerð grein fyrir stjórnsýslu í héraði, fjölda mála sem upp komu og 

réttarfari á tímabilinu sem talið er skipta máli fyrir efni ritgerðarinnar. Í þriðja hluta er 

fjallað um orsakir og viðhorf til afbrotsins, í fjórða hluta um félagslegt taumhald og í 

fimmta hluta um stöðu vinnuhjúa og kvenna. Í lokin verða dregnar saman helstu 

niðurstöður og þær bornar saman við niðurstöður Sigríðar Hjördísar, Gísla Ágústs og 

Christinar F. Ax eftir því sem við á.  

                                                 
16 Lbs-Hbs. Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Neyðarástand. bls. 144.  
17 Lbs-Hbs. Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Neyðarástand. bls. 146.  
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II. Fjöldi mála og réttarfar 1697 – 1838  

1. Sýslumenn og hreppstjórar  

Á 18. öld náðu mörk Eyjafjarðarsýslu frá Strákafjalli nyrst á Tröllaskaga, að Varðgjá 

við mynni Eyjafjarðar að austanverðu.18 Sýslunni var skipt í 10 hreppa, sem voru: 

Siglufjörður eða Sigluneshreppur, Ólafsfjörður, Svarfaðardalshreppur (með teljast 

Upsaströnd, Árskógsströnd og Hrísey), Hvammshreppur, Skriðuhreppur (nær yfir 

mest allan Hörgárdal og Öxnadal), Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur, 

Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur og Grímsey (sjá mynd 1). 

Mynd 1. Hreppar í Eyjafjarðarsýslu árið 1703. 

Kortagerð: Landmælingar Íslands og Þjóðskjalasafn Íslands. Kortið er fengið hjá Benedikt Jónssyni, 
starfsmanni Þjóðskjalasafns og eru honum færðar þakkir fyrir.  

                                                 
18 Lýður Björnsson. Saga sveitarstjórnar á Íslandi. Fyrra bindi. bls. 110.  
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Hreppaskiptingin hér er samkvæmt Manntalinu 170319 en sú skipting hélst að mestu 

óbreytt allt tímabilið. Árið 1823 var Árskógsströnd tekin úr Svarfaðardalshreppi og 

sameinuð Hvammshreppi og honum gefið nýtt nafn, Arnarneshreppur.20 Í ritgerðinni 

er þó ávallt miðað við hreppaskiptinguna eins og hún var 1703. Þá bjuggu í sýslunni 

3.061 manns. Langfjölmennustu hrepparnir voru Svarfaðardalshreppur með 669 íbúa 

og Saurbæjarhreppur með 511 en fámennastir voru Siglufjörður með 97 íbúa og 

Grímsey með 87.21   

Æðsti embættismaður sýslunnar var sýslumaður. Hlutverk hans var m.a. að hafa 

forgöngu um handtöku brotamanna og annast framkvæmd refsinga, auk annarra 

dómstarfa. Sýslur voru veittar að léni, þ.e. sýslumenn tóku sýslur á leigu og greiddu 

árlega ákveðna upphæð fyrir en hirtu af þeim allar tekjur, þar með talið hluta sakeyris. 

Á 18. öld tíðkaðist að sýslur væru veittar til lífstíðar. Sýslumenn önnuðust einnig ýmis 

innheimtustörf fyrir hið opinbera.22 Sýslumanni var skylt að búa í þeirri sýslu sem 

hann var með að léni. Nokkuð breytilegt var hvar sýslumenn í Eyjafjarðarsýslu bjuggu 

á tímabilinu. Lárus Scheving bjó á Möðruvallaklaustri 1696 – 1721, Hannes Scheving 

tók við sýslumannsembættinu af föður sínum Lárusi og bjó fyrst á  Urðum í 

Svarfaðardal og síðan á Munkaþverárklaustri frá 1724 til 1726. Jón Jónsson var með 

konungsleyfi fyrir að búa utan sýslu og bjó á Grenivík 1726/27 – 1747. Eftir það var 

heimili sýslumanns í Hrafnagilshreppi, ýmist á Grund eða Espihóli en 1834 fluttist 

sýslumaður á Akureyri.23 Næsti yfirmaður sýslumanns var amtmaður. Árið 1770 var 

landinu skipt í tvö ömt og frá árinu 1783 bjó amtmaður Norður- og austuramts á 

Möðruvallaklaustri í Hvammshreppi.24  

Hreppstjórar áttu að vera sýslumönnum til aðstoðar við löggæslu og birtingu dóma 

enda voru þeir stundum kallaðir „pólitíþénarar.“25 Auk þess höfðu þeir umsjón með 

fátækraframfærslu innan sinnar sveitar og sinntu ýmsum skipulagsmálum innan 

hrepps s.s. vegagerð og refaveiði. Þeim bar að hafa tilsjón með uppeldi barna, 

                                                 
19 Manntalið 1703. (www.skjalasafn.is → Manntalsgrunnur → 1703). Hreppaskiptingin 1703 er sú 
sama og í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712. Sjá: Jarðabók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalíns. 10. bindi.  
20 Lýður Björnsson. Saga sveitarstjórnar á Íslandi. Fyrra bindi. bls. 136-137.  
21 Lýður Björnsson. Saga sveitarstjórnar á Íslandi. Fyrra bindi. bls. 91.  
22 Um hlutverk og störf sýslumanna, sjá: Pétur G. Kristjánsson. Sýslumenn. Handrit í eigu höfundar, 
væntanlegt á prent.   
23 Bogi Benediktsson. Sýslumannaæfir. I. bls. 258, 264, 269, 279, 283, 289, 292.  
24 Lýður Björnsson. „18. öldin.“ bls. 18-19.  
25 Það gerðu t.d. Levetzow stiftamtmaður í skýrslur til konungs árið 1779 og Björn Tómasson í grein í 
Riti þess konunglega íslenzka Lærdómslistafélags árið 1794. Sjá: Kristjana Kristinsdóttir. Hreppstjórar 
og skjalasöfn þeirra. Handrit í eigu höfundar, væntanlegt á prent í 1. árg. Arka, tímariti Þjóðskjalasafns 
Íslands.  
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vinnufólki, vistarráði þess og framferði og höfðu heimild til að dæma menn í 

gapastokkinn samkvæmt húsagatilskipuninni frá 1746.26 Fyrsta eiginlega reglugerðin 

um störf hreppstjóra eða „hreppstjórainstrúx“ var þó ekki gefin út fyrr en árið 1809. 

Hér var um grundvallarbreytingu að ræða en þá komst öll héraðsstjórn í landinu í 

hendur ríkisins og hreppstjórar urðu opinberir starfsmenn. Þeir fengu þó ekki föst laun 

heldur nutu skattfríðinda og voru lausir undan ýmsum kvöðum. Hreppstjórar voru 

yfirleitt einn til tveir í hverjum hreppi eftir 1809 en höfðu áður verið þrír til fimm.27   

 

2. Fjöldi og dreifing sauðaþjófnaðarmála 

Eins og fram kom hér að framan liggja 48 sauðaþjófnaðarmál til grundvallar 

rannsókninni. Sakfellt var í 41 máli og sýknað í þremur. Í öðrum þremur tilvikum var 

málið látið niður falla og í einu tilviki var um ósakhæf börn að ræða. Alls var 81 

einstaklingur ákærður í þessum 48 málum, 57 karlar og 24 konur. Alls voru 60 

ákærðir fyrir þjófnað og 21 fyrir meðvitund og yfirhylmingu, þeir teljast því vera 

„þjófsmeðvitarar“ eða vitorðsmenn en ekki eiginlegir þjófar28 (sjá töflu 2 bls. 21-24). 

Þessi 48 mál dreifast nokkuð misjafnt yfir tímabilið (sjá mynd 2).  

Mynd 2. Fjöldi sauðaþjófnaðarmála í Eyjafjarðarsýslu 1697-1838. 
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Heimildir: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2-20. Dóma- og þingbækur 1694-1842. - ÞÍ. Raf. Dómabókagrunnur 
sýslumanna 1650-1930. Eyjafjarðarsýsla. Heimildir hafa ekki varðveist frá árunum 1708-1720 og 
1726-1727.  

                                                 
26 Lovsamling for Island. 2. bindi. bls. 605-620. (Anordning om Hustugt paa Island. Hirschholm 3. júní 
1746). Um gapastokka á Íslandi, sjá: Páll Sigurðsson. Brot úr réttarsögu. bls. 96-116.  
27 Um störf og hlutverk hreppstjóra, sjá: Kristjana Kristinsdóttir. Hreppstjórar og skjalasöfn þeirra. 
Handrit í eigu höfundar, væntanlegt á prent í 1. árg. Arka, tímariti Þjóðskjalasafns Íslands.  
28 Í dómabókunum koma heitin, „þjófsmeðvitari“ eða „samvitandi“ oft fyrir. Einnig var talað um að 
dæma fyrir „hylmingu og hluttekningu“ eða fyrir „matreiðslu og nautn þess stolna.“ Þegar svo var, er 
viðkomandi skráður sem vitorðsmaður.  
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Á 18. öld eru þrjú tímaskeið sem skera sig úr, árin fyrir og eftir aldamótin 1700, 

miðbik aldarinnar og níundi áratugurinn, en þessi tímaskeið eru einmitt þekkt sem ein 

helstu harðindatímabil Íslandssögunnar. Mikinn hafís rak upp að landinu 1694 – 1701 

og aftur 1751 – 1757 með tilheyrandi kuldum og harðindum. Oft er þess getið að 

Eyjafjörður hafi fyllst af ís á þessum árum og lá hann gjarnan inn í firði langt fram 

eftir sumri.29 Á árunum 1783 – 1785 riðu svo Skaftáreldarnir yfir landið með 

tilheyrandi hörmungum, búfjár- og mannfalli. Langflestir sauðaþjófnaðir voru framdir 

á hörðustu árunum, sem voru: 1697 – 1699, 1756 – 1757 og 1784 – 1785. (Sjá töflu 2, 

bls. 21-24).  

Fjöldi mála á fyrri hluta 19. aldar verður hins vegar ekki skýrður með óvenju 

miklum harðindum. Greinilegt er að í byrjun 19. aldar hafa fleiri þjófar verið staðnir 

að verki og dregnir fyrir dóm en áður hafði verið að jafnaði. Ekki er ástæða til að ætla 

að fátækt og matarskortur hafi verið meiri þá en almennt á 18. öld. Er ekki nærtækari 

skýringu að finna í virkni réttarkerfisins? Sú tilgáta er sett fram hér að þjófnaðir hafi 

ekki endilega verið óalgengari á 18. öld, heldur hafi þeir ekki komið til kasta yfirvalda 

þá, nema einna helst á harðindatímum þegar þeim hefur fjölgað gífurlega og menn síst 

mátt við því að missa úr fjárstofni sínum.   

 

3. Meðferð sakamála 

Áður en lengra verður haldið er nauðsynlegt að gera grein fyrir nokkrum atriðum sem 

snúa að breytingum á meðferð sakamála á því tímabili sem ritgerðin nær yfir. Æði 

miklar breytingar voru á tímabilinu en hér er einungis getið þeirra allra helstu, sem 

varða þjófnaðarmál og taldar eru skipta mestu máli.  

Eftir að einveldi komst á í Danaveldi 1660 fór Danakonungur að huga að nýrri 

heildarlöggjöf fyrir ríki sitt. Ný löggjöf var sett í Danmörku 1683 (Dönsku lög) og í 

Noregi 1687 (Norsku lög). Hins vegar var nýrri löggjöf aldrei komið á hér á Íslandi og 

ákvæði Jónsbókar frá 1281 um meðferð sakamála giltu enn hér á landi í byrjun 18. 

aldar.30 Með konungsbréfi 2. maí 1732 voru réttarfarsákvæði Norsku laga leidd í lög 

hér á landi en því fylgdu töluverðar breytingar.31 Horfið var frá því að dómar væru 

                                                 
29 Sjá, t.d.: Hannes Finnsson. Mannfækkun af hallærum. bls. 71-77 og 84-89. - Lýður Björnsson. „18. 
öldin.“ bls. 30-32.  
30 Lýður Björnsson. „18. öldin.“ bls. 22. Um tilraunir Kristjáns V. Danakonugs til að láta semja nýja 
íslenska lögbók, sjá: Gísli Baldur Róbertsson. „Áform um endurskoðun íslenskra laga.“ bls. 35-54.  
31 Lovsamling for Island. 2. bindi. bls. 137-140. (Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, ang. 
den nye islandske Lovs Udarbeidelse m.m. Frederiksberg 2. maí 1732).  
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fjölskipaðir, nú dæmdu sýslumenn yfirleitt einir í héraði, einungis voru kvaddir til 

meðdómsmenn ef um líf og æru manna var að ræða. Lögð var meiri áhersla á 

efnislega sönnun í stað þess að aðilar gætu sannað mál sitt með eiði. Sönnunarbyrði 

hvíldi á sækjanda refsimáls, en engin skylda hvíldi „á dómara að hlutast til af 

sjálfsdáðum um rannsókn málsins nema í undantekningartilfellum.“32 Farið var að 

beita Norsku lögum hér á landi nokkru áður en þau voru leidd í lög og að fullu gengist 

undir þau bæði í orði og verki um miðja 18. öld.33  

Með tilskipun 21. maí 1751 voru gerðar ýmsar breytingar á meðferð sakamála. 

Dómari eða yfirvöld á viðkomandi stað áttu að taka brotamál í sínar hendur, rannsaka 

þau og afla gagna um atriði sem máli gætu skipt. Yfirheyra átti alla þá sem einhverjar 

upplýsingar kynnu að geta gefið um málið og leita að hugsanlegum vitorðsmönnum 

og samsekum aðilum. Jafnframt átti að skipa sækjanda og verjanda, sem einnig skyldu 

taka þátt í rannsókn málsins. Hér er farið að gæta þess greinarmunar á meðferð 

sakamála og annarra mála sem síðar átti eftir að skýrast enn meir.34   

Með tilskipun 3. júní 1796 var gerður enn skýrari greinarmunur á opinberum 

málum og einkamálum. Meiri áhersla var lögð á hraða og öryggi í meðferð mála. 

Ákvæði um sérstök aukadómþing voru sett til að flýta málsmeðferð. Ákveðið var að 

sérstakt ákæruvald tæki frumkvæði í málum og dómara var ætlað að hafa töluverð 

afskipti af málsmeðferðinni. Hér er greinilega um anga af svokölluðu 

rannsóknarréttarfari að ræða.35 Aukningu í fjölda mála á fyrri hluta 19. aldar má 

eflaust rekja að einhverju leyti til þessarar tilskipunar. Sækjanda og verjanda var þó 

ætlað áfram að afla gagna í málinu að mestu og upplýsa það en með tilskipun 8. mars 

1799 færðist sú skylda meir yfir á herðar dómara. Með kansellíbréfi 18. maí 1805 var 

dómara fengið ákæruvaldið í hendur og hann skipaði jafnframt sækjanda og verjanda. 

Það ákvæði gilti þó aðeins á Íslandi og má vafalaust rekja til þess hve erfitt gat verið 

að ná til amtmanns.36 Með tilskipun 13. október 1819 var svo gengið enn lengra í átt 

                                                 
32 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 70. Davíð Þór gerir allítarlega 
grein fyrir réttarfari og breytingum á íslenskri refsilöggjöfinni á 18. öld í þessari grein og var mikið 
stuðst við hana við samantekt þessa kafla.  
33 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 68.  
34 Lovsamling for Island. 3. bindi. bls. 90-94. (Forordning ang. hvad der ved Delinquent-Sagers Drift 
og Udförsel i Danmark og Norge bör iagttages. Fredensborg 21. maí 1751). - Davíð Þór Björgvinsson. 
„Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 78.  
35 Lovsamling for Island. 6. bindi. bls. 232-249. (Forordnig ang. Rettens vedbörlige og hurtige Pleie. 
Frederiksberg 3. júní 1796). - Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 
78-79.  
36 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 79. Sjá einnig: Lovsamling for 
Island. 6. bindi. bls. 358-359 (Forordning ang. Underdommeres Pligter i Politie- og Inquisitions-Sager. 
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til rannsóknarréttarfars en þá var „lögð rík skylda á herðar dómara um rannsókn 

málsins, án tillits til þeirra skyldna sem hvíldu á sækjanda og verjanda.“37 Danski 

sakamálarétturinn var síðan innleiddur í heild á Íslandi 1838 með nokkrum 

undantekningum. Þá voru settar ýmsar fyllri reglur um meðferð sakamála en ekki 

verður farið nánar út í þær hér.38 Þær breytingar á meðferð sakamála sem hér hafa 

verið nefndar hafa að nokkru leyti verið raktar til upplýsingarstefnunnar svokölluðu. 

Einkum þau ákvæði sem beinlínis miða að því að bæta stöðu sakborninga og ákvæði 

er snúa að hraða og nákvæmni í málsmeðferð.39  

 

4. Refsilöggjöfin 

Miklar breytingar voru einnig gerðar á refsilöggjöfinni á tímabilinu 1697 – 1838. Með 

konungsbréfi 19. febrúar 1734 var ákveðið að beita skyldi Norsku lögum í 

þjófnaðarmálum í stað Jónsbókar.40 Þá var gerður greinarmunur á smáþjófnaði og 

stórþjófnaði. Stórþjófnaður var „skilgreindur sem þjófnaður á búfé eða öðru sem 

metið er til 10 lóða silfurs eða meira.“41 Refsingar fyrir stórþjófnað voru kagstrýking, 

brennimerking og ævilangt fangelsi.42 Dauðarefsingar voru heimilar yfir þeim sem 

brutust úr járnum og gerðust sekir um þjófnað að nýju og yfir þeim sem brutu upp 

læstar hirslur.43 Með tilskipun 19. nóvember 1751 var ákvæðum Norsku laga breytt 

nokkuð þannig að gert „var ráð fyrir að þeir sem dæmdir voru til kagstrýkingar og 

brennimerkingar skyldu jafnframt sæta ævilangri þrælkun.“44 Við dómsuppkvaðningu 

bar dómara þó ávallt að taka tillit til þess ef um svokallaðan neyðarþjófnað var að 

                                                                                                                                            
Khavn 8. mars 1799) og  bls. 747-748 (Cancellie-Circulaire til Stiftbefalingsmanden, Amtmændene og 
de Tilforordnede i Landsoverretten i Island, ang. Sysselmænds Bemyndigelse til at anlægge Action 
m.v. Khavn 18. maí 1805). 
37 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 79. Sjá einnig: Lovsamling for 
Island. 8. bindi. bls. 85-87. (Forordning for Danmark, ang. Forandring i Retspleien i offentlige Sager. 
Frederiksberg 13. okt. 1819).  
38 Sjá: Lovsamling for Island. 11. bindi. bls. 160-171. (Tilskipun viðvíkjandi misgjörningamálum á 
Íslandi. Khöfn 24. jan. 1838). - Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 
73 og 79.   
39 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 80.  
40 Lovsamling for Island. 2. bindi. bls. 170-171. (Reskript til stiftbefalingsmand Henrik Ocksen ang. 
den Norske Lovs Gyldighed indtil videre i Drabs og Tyvs-Sager. Frederiksberg 19. febr. 1734).  
41 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 67.  
42 Ekki verður fjallað sérstaklega um refsiframkvæmdina hér í ritgerðinni. Um líkamlegar hegningar, 
s.s. húðlát og brennimerkingar og framkvæmd þeirra má lesa í: Páll Sigurðsson. Brot úr réttarsögu. 
einkum bls. 11-24 og 60-73. Kagi: lítill staur. Kagstrýking: sakamaðurinn var bundinn við staur.  
43 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 67.  
44 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 70. Sjá einnig: Lovsamling for 
Island. 3. bindi. bls. 96-98. (Forordning ang. kagströgne Delinquenter. Christiansborg 19. nóv. 1751). - 
Björn Þórðarson. Refsivist á Íslandi 1761 – 1925. bls. 17-30.  
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ræða. Með tilskipun 24. mars 1786 var ítrekað að refsingin fyrir búfjárþjófnað væri 

kagstrýking og ævilangt fangelsi en samkvæmt sömu tilskipun hafði búfjárþjófnaður á 

Íslandi færst mjög í vöxt árin áður.45 Kemur það vel heim og saman við afleiðingar 

Skaftáreldanna.  

Með tilskipun 20. febrúar 1789 voru gerðar ýmsar mikilvægar breytingar á íslensku 

refsilöggjöfinni. Þá voru refsingar fyrir þjófnað mildaðar verulega og ekki lengur 

gerður greinarmunur á smáþjófnaði og stórþjófnaði heldur á einföldum þjófnaði og 

öðrum þjófnaði en það þýddi að taka átti tillit til þess við hvaða aðstæður brot var 

framið og með hvaða hætti. Fyrir einfaldan þjófnað framinn í fyrsta sinn var refsingin 

tukthúsvist í tvo mánuði til tvö ár, en í annað sinn þrjú til fimm ár og í þriðja skipti 

ævilangt fangelsi. Til annars þjófnaðar en einfalds, taldist stuldur á búpeningi í haga, 

innbrot eða annar sérlega grófur þjófnaður. Refsingin var eftir sem áður kagstrýking 

og fangelsi fyrir lífstíð. Vitorðsmenn skyldi dæma í eins mánaðar til eins árs 

fangelsisvist í fyrsta skipti en væru þeir uppvísir að „meðvitund“ í annað sinn 

tvöfaldaðist refsingin.46 Í tilskipuninni voru tilgreindar ýmsar nýstárlegar og 

fjölbreyttar refsiákvörðunarástæður sem dómara var ætlað að taka mið af við 

ákvörðun refsingar. Hann „átti að taka mið af aldri hins brotlega, uppeldi, fyrra líferni, 

aðstæðum hans, aðdraganda brotsins, hvort hann hafði áður gerst sekur um þjófnað og 

frá hverjum hann hafði stolið.“47 Mjög áberandi er hve umfang allra þjófnaðarmála 

vex í dómabókunum eftir aldamótin 1800 og má líklega rekja það til þessarar 

tilskipunar. Við gildistöku tilskipunarinnar hafa sýslumenn þurft að breyta 

vinnubrögðum sínum nokkuð þannig að rannsókn málanna verður mun nákvæmari 

þar sem m.a. er spurt um þessi tilteknu atriði. Höfundur tilskipunarinnar var Christian 

Colbiørnsen, aðalráðunautur dönsku stjórnarinnar en mörg þeirra atriða sem fram 

koma í henni eiga sér augljósa samsvörun við upplýsingarstefnuna.48  

Tukthúsið í Reykjavík var stofnað 1759 og byggingu þess lokið 1770 – 1771. Fram 

að því höfðu allir sem dæmdir voru til fangelsisvistar verið sendir til 

Kaupmannahafnar. Rekstur tukthúsins í Reykjavík var alla tíð mjög miklum 

erfiðleikum bundinn og með konungsbréfi frá 25. júlí 1808 var dregið mjög úr 

                                                 
45 Lovsamling for Island. 5. bindi. bls. 249. (Plakat ang. Straf for Indbrud og Tyverie. Christiansborg 
24. mars 1786).  
46 Lovsamling for Island. 5. bindi. bls. 576-579. (Forordning ang. Straffe for Tyve og Hælere. 
Christiansborg 20. febr. 1789). - Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 
72.  
47 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 72.  
48 Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 72 og 74.  
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heimildum til að dæma í refsivist og líkamlegar refsingar látnar koma í staðinn.49 

Þessi breyting virðist nokkur afturför frá því sem verið hafði en verður þó að skoðast í 

ljósi þess að vegna Napóleonsstyrjaldanna var ekki hægt að flytja fanga út og mikil 

dýrtíð var í landinu. Um haustið 1813 voru engir peningar til í tukthússjóði til að 

kaupa matvæli fyrir fangana og því varð að láta þá alla lausa.50 Í kjölfarið var 

tukthúsinu lokað og það lagt endanlega niður árið 1816.51 Við þau umskipti var gert 

ráð fyrir refsingu upp á 10 vandarhögg til allt að 3x27 vandarhögga í stað 

tukthúsvistar.52 Allar nýjar tilskipanir og reglugerðir, eins og þær sem hér hafa verið 

nefndar, voru lesnar upp á manntalsþingunum á vorin svo almenningi í landinu væru 

þær kunnar.  

                                                 
49 Lovsamling for Island. 7. bindi. bls. 196-200. (Reskript til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island, 
samt Landsoverretten sammesteds, ang. Criminalvæsenet paa Island. Khavn 25. júlí 1808).  
50 Lýður Björnsson. „18. öldin.“ bls. 177.  
51 Um tukthúsið í Reykjavík, stofnun þess, rekstur og endalok, sjá: Björn Þórðarson. Refsivist á Íslandi 
1761 – 1925. bls. 30-130.  
52 Lovsamling for Island. 7. bindi. bls. 594-597. (Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 
midlertidig Ophævelse af Tugthuset i Island m.v. Khavn 3. maí 1816). - Davíð Þór Björgvinsson. 
„Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum.“ bls. 73.  
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III. Ástæður afbrotanna og viðhorf 

Fram hefur komið að orsakir margra þjófnaðanna megi rekja til harðinda og 

hungursneyðar. Nú verður leitast við að skýra ástæður afbrotanna enn frekar. Hverjir 

stálu og af hverju stálu þeir? Voru það einkum flakkarar og annar óþjóðalýður sem 

stal eða óbreyttir bændur? Stálu menn sér til matar vegna hungurs og fátæktar? 

Ætluðu þeir að selja afurðina og fá dálitlar „aukatekjur“? Eða lágu einhverjar aðrar 

ástæður að baki brotinu? Freistuðust bændur kannski einfaldlega til þess að taka 

sauðkind annars manns af því það lá vel við? Ekki var óalgengt að fé blandaðist 

saman í högum úti og slæddist heim að næsta bæ með fénu þaðan. Þá lá vel við að 

taka það. Hér á eftir verður rýnt í dómana og leitað að ástæðum sem sakborningar 

gáfu upp fyrir stuldi sínum. Hafa ber í huga að raunverulegar ástæður gætu þó verið 

aðrar, þetta er spurningin um hvað fólk var tilbúið að viðurkenna fyrir rétti. Var fátækt 

og matarskortur kannski eitthvað sem fólk var ekki tilbúið til að viðurkenna? Þá 

verður hugað að hugmynd sakafólksins sjálfs um afbrot sitt eftir því sem hægt er. 

Sömuleiðis verður fjallað um viðhorf yfirvalda í héraði til afbrotsins.   

 

1. Hverjir voru sauðaþjófarnir?  

Eingöngu var stuðst við dómabækurnar til þess að finna samfélagsstöðu eða starfsstétt 

sakamannanna, enda um fáar aðrar heimildir að ræða. Hér er farin sú leið að skipta 

þjófunum og vitorðsmönnum þeirra í níu mismunandi hópa eins og best má greina 

samkvæmt dómabókunum og þannig reynt að halda í samtímasýnina á hópaskiptingu 

samfélagsins eins og hún birtist í bókunum. Í flestum tilvikum kemur beint fram hvað 

viðkomandi sakamaður gerði, þá segir t.d. að hann hafi verið bóndi, vinnumaður eða 

flakkari. Í öðrum tilfellum má greina það óbeint af kringumstæðum og umsögn 

dómara, þá segir t.d. að viðkomandi hafi verið búandi á tilteknum bæ eða hann fær 

umsögnina „aðkominn óknyttastrákur.“53 Oft kemur ekki annað fram en að um sé að 

ræða son aðalsakbornings eða annan ættingja hans. Því er ekki alltaf hægt að sjá hvort 

um var að ræða t.d. ungan vinnumann í þjónustu föður síns eða ungling enn á 

ómagaaldri. Sömuleiðis var ekki alltaf víst hvort t.d. tengdamóðir afbrotamannsins 

taldist á framfæri viðkomandi eða var vinnukona á heimili hans. Þeir sem falla undir 
                                                 
53 T.d. Ólafur Guðvarðsson og Snjólfur Runólfsson. Þeir voru settir í flokkinn flakkari, þar sem þeir 
voru aðkomnir. Sjá: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.7. Dóma- og þingbók 1740-1768. [án bls. tals]. (14.02.1753 
og 13.12.1756).  
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þessa skilgreiningu flokkast sem ættingjar á heimilinu, bæði skyldmenni og 

tengdafólk aðalsakbornings. Í þó nokkrum tilvikum, einkum í elstu málunum, frá 

lokum 17. aldar og byrjun 18. aldar, er þess einungis getið að þjófurinn sé „drengur“ 

eða „óknyttadrengur“, sem þó sé til lögaldurs kominn.54 Hér er líklega annað hvort um 

að ræða unga drengi á framfæri sveitarinnar eða flakkara, ekkert skal þó fullyrt um 

það. Þeir voru einfaldlega settir í einn hóp sem kallast drengir. Í nokkrum tilvikum, 

einkum í elstu málunum, reyndist ekki mögulegt að finna stöðu viðkomandi. Þegar 

svo var háttað var viðkomandi merktur með stöðuna óvíst.55  

Nokkur mismunur reyndist vera á samfélagslegri stöðu afbrotamannanna á 18. öld 

annars vegar og fyrri hluta 19. aldar hins vegar. Niðurstöður greiningarinnar eru settar 

fram í töflu 1. Óbreyttir bændur voru stærsti hópurinn allt tímabilið. Á 

harðindatímunum á 18. öld voru ungir drengir og flakkarar einnig mjög áberandi 

hópar. Þegar kom fram á 19. öld voru þeir hins vegar horfnir og bændur orðnir 

langstærsti hópurinn. Vitorðsmenn voru í flestum tilfellum eiginkonur bændanna eða 

ættingjar þeirra búsettir á heimilinu. (Sjá töflu 1 og lista yfir sakamennina í töflu 2 á 

bls. 21-24).  

Tafla 1. Staða þeirra sem voru ákærðir fyrir sauðaþjófnað 1697-1838.  
      
 A. Tímabilið 1697-1799  B. Tímabilið 1800-1838 
Staða Þjófnaður Vitorð   Þjófnaður Vitorð 

Prestur 0 0  1 0 
Bóndi 8 1  13 0 
Húsmóðir 1 2  5 4 
Ættingi á heimili 1 2  3 2 
Vinnumaður 2 1  5 0 
Vinnukona 0 0  0 4 
Barn 0 2  2 1 
Flakkari 5 0  0 0 
Drengur 7 1  0 0 
Óvíst 7 1  0 0 

 31 10  29 11 
      
Heimild: Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu á tímabilinu 1697-
1838. bls. 21-24.  

                                                 
54 T.d. Guðmundur Halldórsson og Jón Sigurðsson. Sjá: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 
1694-1701. bls. 69-70. (04.03.1697) og ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 
109v-110v. (26.10.1750).  
55 Leitað var í manntalinu 1703 að þeim einstaklingum sem upp á vantaði en leitin skilaði ekki árangri. 
Manntalið 1703. (www.skjalasafn.is → Manntalsgrunnur → 1703).  
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Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu á tímabilinu 1697-1838.  

Nr. Dagsetn. 
dómsuppkv 

Nafn sakbornings Staða Heimili - bær Hreppur* Fjöldi 
kinda 

Þjófnaður/
Vitorð 

Sönnun Dómur Málsbætur sem dómari 
tók tillit til 

Bók 
nr. 

1. 01.02.1697 Sesselja Halldórsdóttir Ættingi Syðra Tjarnarkot Öngulsstaðahr. 3 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 2 

    Þuríður Guðmundsdóttir Húsmóðir             "            "    Vitorð Játning Húðlát     

2. 04.03.1697 Guðmundur Halldórsson Drengur Öngulsstaðahr. Öngulsstaðahr. 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 2 

3. 05.05.1697 Sigurður Magnússon Drengur Kemur ekki fram [Saurbæjarhreppur] 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 2 

4. 10.05.1697 Jón Halldórsson Bóndi Grund Svarfaðardalshr. 1 Þjófnaður Óvíst Á að annast hýðingar Gott orð 2 

5. 19.01.1698 Jón Ásmundsson Óvíst Kemur ekki fram [Glæsibæjarhreppur] 1 Þjófnaður Játning Borgar 3 merkur í sekt Engar nefndar 2 

6. 05.03.1698 Bjarni Grímsson Óvíst Dagverðareyri Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Borgar 3 merkur í sekt Engar nefndar 2 

    Illugi Bjarnason Vinnupiltur Kemur ekki fram "   Vitorð Játning Kemur ekki fram     

7. 06.02.1699 Magnús Þórðarson Óvíst Kemur ekki fram [Svarfaðardalshr.] (1) Þjófnaður Játning Málið látið niður falla Ákæra ófullkomin 2 

8. 10.03.1699 Illugi Bjarnason Vinnupiltur Glæsibær Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát og brennimark Engar nefndar 2 

9. 29.02.1700 Guðrún Símonardóttir Óvíst Brennihóll Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 2 

10. 30.03.1701 Sigurður Jónsson Drengur Kemur ekki fram [Glæsibæjarhreppur] 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 3 

    Gísli Árnason Drengur              "  "   Vitorð   Sýknaður     

11. 19.08.1701 Símon Hálfdanarson Vinnumaður Kvíabekkur Ólafsfjörður 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 3 

12. 26.05.1705 Þorleifur Jónsson Bóndi Rauðilækur Glæsibæjarhreppur (1) Þjófnaður Játning Málið látið niður falla Gott orð 3 

13. 16.05.1730 Þórður Ormsson Drengur Ásláksstaðakot Hvammshreppur (1) Þjófnaður Játning Málið látið niður falla Ungur að árum  5 

    Þóra Þórðardóttir Ættingi            "  "   Vitorð   Sýknuð, m. fríunareið     

14. 16.11.1748 Páll Magnússon Bóndi Hólshús Hrafnagilshreppur 2 Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir Engar nefndar 6 

15. 26.10.1750 Jón Sigurðsson Drengur Draflastaðir Saurbæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Engar nefndar 6 
16. 12.02.1752 Rögnvaldur Bjarnason Drengur Kemur ekki fram Ólafsfjörður 1 Þjófnaður Játning Húðlát Fákænn og einfaldur, 

neyð, fyrsta brot 
6 

17. 14.02.1753 Ólafur Guðvarðsson Flakkari Úr Skagafirði [Hrafnagilshreppur] 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Engar nefndar 7 

18. 13.12.1756 Snjólfur Runólfsson Flakkari Kemur ekki fram [Svarfaðardalshr.] 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Engar nefndar 7 

19. 23.12.1756 Krákur Ásgrímsson Bóndi Einarsstaðir Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Játning, fyrsta brot 7 

20. 11.01.1757 Jón Jónsson Bóndi Hóll Öngulsstaðahr. 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Játning, fyrsta brot 7 

21. 13.01.1757 Indriði Ólafsson Óvíst Hjálmsstaðir Hrafnagilshreppur 1 Þjófnaður Játning Kagstrýking Engar nefndar 7 
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Nr. Dagsetn. 
dómsuppkv 

Nafn sakbornings Staða Heimili - bær Hreppur Fjöldi 
kinda 

Þjófnaður/
Vitorð 

Sönnun Dómur Málsbætur sem dómari 
tók tillit til 

Bók 
nr. 

22. 20.01.1757 Magnús Jónsson Flakkari Kemur ekki fram [Öngulsstaðahr.] 1 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 7 

23. 28.03.1757 Sigríður Sigurðardóttir Óvíst Brekkukot Svarfaðardalshr. 6 Þjófnaður Játning Húðlát Engar nefndar 7 

  Björn Sveinsson Barn          "              "  Vitorð Játning Gapastokkur í 3 klst Vesæld og bernska  

    Ástríður Erlendsdóttir Óvíst          "              "   Vitorð Játning Gapastokkur í 3 klst Vesæld og bernska   

24. 27.05.1771 Guðmundur Jónsson Drengur Samtún Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir Á sér ekki málsbætur 8 

25. 25.09.1784 Guðmundur Grímsson Bóndi Syðri Villingadalur Saurbæjarhreppur 4 Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir Engar nefndar 9 

  Guðný Jónsdóttir Húsmóðir            "               "  Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir   

    Þorsteinn Jónsson Bóndi Úlfsá Saurbæjarhreppur   Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir     

26. 28.09.1784 Jón Þórarinsson Bóndi Göngustaðagerði Svarfaðardalshr. 2 Þjófnaður Játning Húðlát, 12 vandarhögg Neyð 9 

27. 30.10.1784 Magnús Jónsson Flakkari Skriðuhreppur Skriðuhreppur 5 Þjófnaður Játning Kagstrýking og ærumissir Neyð, gölluð ákæra 9 

28. 18.01.1785 Brandur Þorkelsson Óvíst Spónsgerði Hvammshreppur 4 Þjófnaður Játning Húðlát og ærumissir Engar nefndar 9 

  Þorbjörg Þorgrímsdóttir Húsmóðir          "               "  Vitorð Játning Húðlát og ærumissir   

  Hálfdan Bjarnason Bóndi          "               "  Vitorð Játning Húðlát og ærumissir   

  Guðrún Þórðardóttir Ættingi          "               "  Vitorð Játning Húðlát og ærumissir   

    Þórður Þórðarson Barn          "               "   Vitorð Játning Kemur ekki fram     

29. 13.04.1785 Svanlaugur Árnason Flakkari Hvammshreppur [Skriðuhreppur] 1 Þjófnaður Játning Húðlát innan luktra dyra Neyð, vísað úr hreppi 9 

30. 14.12.1801 Jón Jónsson Bóndi Ystagerði Saurbæjarhreppur 7 Þjófnaður Játning Tukthús, íslenska í 2 ár Fátækt, slæmt uppeldi,  11 

  Rósa Helgadóttir Húsmóðir        "               "  Vitorð Óvíst Tukthús, íslenska í 2 mán. öreigagifting  

    Sigfús Þorleifsson Bóndi Hlíðarhagi Saurbæjarhreppur   Þjófnaður Játning Tukthús, íslenska í 3 ár Engar nefndar   

31. 30.11.1803 Einar Eiríksson Bóndi Syðra Tjarnarkot Öngulsstaðahr. 16 Þjófnaður Játning Tukthús, íslenska í 2 ár Bágstödd, freistingin 12 

  Sigurlaug Pétursdóttir Húsmóðir           "              "  Þjófnaður Játning Tukthús, íslenska í 2 ár   

    Herdís Halldórsdóttir Ættingi           "              "   Vitorð Játning Gapastok. í 4 klst + skriftir Elli, vesæld og hor   

32. 15.12.1804 Jón Jónsson Bóndi Ytri Hagi Hvammshreppur 2 Þjófnaður Játning Kagstr. + ævil. tukth. í Kbh Á sér ekki málsbætur 12 

    Kristín Jónsdóttir Húsmóðir        "              "   Vitorð Játning Tukthús, íslenska í 6 mán.     

33. 28.02.1811 Hallgrímur Thorlacius Prestur Mikligarður Saurbæjarhreppur (3) Þjófnaður   Sýknaður **   13 

34. 11.05.1812 Hálfdán Sigurðsson Bóndi Garðshorn Glæsibæjarhreppur (1) Þjófnaður   Sýknaður    13 
35. 11.09.1812 Benjamín Ketilsson Vinnumaður Myrká Skriðuhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát, 20 vandarhögg Játning, illa staðið að 

verki, tækifærið 
13 
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36. 15.06.1815 Magnús Þórðarson Vinnumaður Myrká Skriðuhreppur 24 Þjófnaður Játning Tukthús, Kbh í 5 ár Vanræksla húsbónda 14 

  Jóhannes Jónsson Vinnumaður      "           "  Þjófnaður  Játning Tukthús, Kbh í 5 ár "  

  Helga Jónsdóttir Vinnukona      "           "  Vitorð Játning Tukthús, Kbh í 1 ár "  

  Sæunn Matthíasdóttir Vinnukona      "           "  Vitorð Játning Tukthús, Kbh í 9 mán. "  

  Björg Matthíasdóttir Vinnukona      "           "  Vitorð Játning Tukthús, Kbh í 9 mán. "  

    Sesselja Matthíasdóttir Vinnukona      "           "   Vitorð neitaði Tukthús, Kbh í 9 mán. "   
37. 06.03.1816 Sigurður Jakobsson Bóndi Króksstaðir Öngulsstaðahr. 2 Þjófnaður Játning Tukthús, íslenska í 2 ár Fátækt, freisting, ekki 

sterk þjófn. tilhneiging 
14 

38. 31.08.1816 Margrét Halldórsdóttir Húsmóðir Strjúgsá Saurbæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát, 3x27 vandarhögg Örbirgð og bjargar- 14 

    Ásmundur Ásmundsson Ættingi      "           "   Þjófnaður Játning Húðlát, 3x27 vandarhögg skortur   

39. 06.03.1823 Jón Sigfússon Ættingi Flaga Skriðuhreppur 2 Þjófnaður Játning Húðlát, 2x27 vandarhögg Fátækt, góð hegðun 15 

    Sigfús Rögnvaldsson Bóndi    "           "   Þjófnaður Játning Húðlát, 10 vandarhögg "   
40. 14.07.1827 Páll Bergsson Vinnumaður Mikligarður Saurbæjarhreppur 1 Þjófnaður Á líkum Húðlát, 64 vandarhögg Engar nefndar 16 

41. 16.06.1827 Japhet Diðriksson Bóndi Vaglir Hrafnagilshreppur 8 Þjófnaður Játning Húðlát, 72 vandarhögg Játning, fríviljuglega 16 

    Ingibjörg Magnúsdóttir Húsmóðir      "                "   Þjófnaður Játning Húðlát, 63 vandarhögg "   

42. 26.08.1828 Jón Sigurðsson Bóndi Hlíðarhagi Saurbæjarhreppur 2 Þjófnaður Óljóst Húðlát, 27 vandarhögg Engar nefndar 17 

  Þóra Kjartansdóttir Húsmóðir      "               "  Vitorð Óljóst Húðlát, 27 vandarhögg   

  Sigurður Jónsson Ættingi      "               "  Þjófnaður Óljóst Húðlát, 2x27 vandarhögg   

    Jón Jónsson Barn      "               "   Vitorð Óljóst Húðlát, 10 slög af vendi     

43. 06.05.1830 Grímólfur Gunnlaugsson Bóndi Sílastaðir Glæsibæjarhreppur 12 Þjófnaður Játning Húðlát, 72 vandarhögg Tók einungis aðkomið 17 

    Guðrún Jónsdóttir Húsmóðir       "               "   Þjófnaður Játning Húðlát, 27 vandarhögg fé   

44. 14.01.1832 Jón Jónsson Vinnumaður Holt / Hóll Svarfaðardalshr. 1 Þjófnaður Játning Húðlát, 30 vandarhögg Sjálfviljug játning 18 
45. 14.03.1836 Jason Guðmundsson Bóndi Hólkot Skriðuhreppur (1) Þjófnaður   Sýknaður    19 

46. 29.11.1836 Ólafur Sigurðsson Bóndi Hrappstaðir Glæsibæjarhreppur 1 Þjófnaður Játning Húðlát, 30 vandarhögg Fátækt, góð hegðun 19 

    Þórunn Oddsdóttir Húsmóðir         "               "   Vitorð   Sýknuð     

47. 09.06.1837 Skúli Þorsteinsson Barn Gljúfurárkot Svarfaðardalshr. 1 Þjófnaður Játning Kemur ekki fram Kemur ekki fram 19 

    Jóhanna Kristjánsdóttir Barn          "              "   Þjófnaður Játning Kemur ekki fram     
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48. 07.04.1838 Jón Sigfússon Bóndi Miðland Skriðuhreppur 4 Þjófnaður Játning Húðlát, 36 vandarhögg Hár aldur, fátækt, góð  19-20 

  Helga Jónsdóttir Húsmóðir Miðland            "  Þjófnaður Játning Húðlát, 27 vandarhögg hegðun, freisting  

    Jón Jónsson Ættingi Miðland            "   Vitorð Játning Húðlát, 18 vandarhögg     
            

Heimildir: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2-20. Dóma- og þingbækur 1694-1842. - ÞÍ. Raf. Dómabókagrunnur sýslumanna 1650-1930. Eyjafjarðarsýsla. - *Í þeim tilvikum þar sem heimili eða sveitfesti viðkomandi 
kemur ekki fram í dómabókunum var málið haft í þeim hreppi sem viðkomandi var tekinn í og heiti hrepps sett innan hornklofa. **Hallgrímur var sýknaður af sauðaþjófnaði en hins vegar dæmdur fyrir ólöglega 
meðferð á vafagimbur.  
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2. Ástæður – skýringar á athæfinu 

Ekki var alltaf auðvelt að átta sig á ástæðum ákærðu fyrir athæfinu. Farið var 

skipulega yfir öll málin 48 og leitað skýringa sem þar væri að finna. Í 33 tilvikum var 

hægt, ýmist með beinum eða óbeinum hætti, að finna ástæður. Einstöku sinnum voru 

hinir ákærðu beinlínis spurðir um hvort þeir ættu sér einhverjar málsbætur. Það á 

einkum við um málin eftir aldamótin 1800 og má eflaust rekja til nákvæmari 

yfirheyrslna og ítarlegri skráningu mála. Oftast voru ástæðurnar, sem nefndar voru, 

hungur og neyð eða bjargarskortur og fátækt. Þær ástæður sem nefndar voru, eru tekn- 

ar saman í töflu 3. 

Fullyrða má að í 

harðindunum á 18. öld 

hafi það einkum verið 

langvarandi sultur og 

neyð sem rak 

afbrotamennina til þess 

að stela. Það á ekki síst 

við um ungu drengina 

og flakkarana og kemur 

varla á óvart. Þegar kom fram á 19. öld báru menn frekar fyrir sig fátækt og freistingu. 

Þá verður mjög áberandi að fátækir bændur, sem þó bjuggu ekki við beinan 

bjargarskort, hafi freistast til þess að slátra fé annarra sem slæddist saman við fé þeirra 

í kvíum eða á annan hátt. Talað var um að kindin eða lambið hefði komið sjálfkrafa 

saman við féð.  

Þær tölur sem nefndar hafa verið hér segja þó ekki alla söguna. Segja má að hvert 

og eitt mál sé sérstök saga. Til þess að skilja betur aðstæður þessa fólks er 

nauðsynlegt að skoða nokkur dæmi. Einkum verður hugað að flökkurum, óskilgreindu 

drengjunum og bændum. Um vinnufólkið verður fjallað í sér kafla hér aftar.  

Um vorið 1697 voru drengirnir Sigurður Magnússon og Jón Kolbeinsson uppvísir 

að því að hafa mjólkað og sogið búpening. Sigurður játaði auk þess að hafa drepið 

einn sauð og étið nokkuð af honum. Báðir drengirnir voru dæmdir til að hýðast eða að 

„standa líkamlegar húðlátsrefsingar alvarlega álagðar“ eins og það var oftast orðað. 

Þeir voru ekki spurðir um ástæður fyrir athæfinu en sýslumaður taldi hins vegar ekki 

rétt að leggja refsinguna á þá að sinni því þeir væru svo „magrir og vesælir“ að þeir 

Tafla 3. Ástæður sem sakborningar nefna við réttarhöld 1697-1838.  

Ástæða Fjöldi Hlutfall 

Neyð og hungur 10 28% 
Bjargarskortur og freisting 5 14% 
Fátækt og freisting 12 33% 
Freistingin ein 2 6% 
Segjast ekki eiga sér neinar málsbætur 4 11% 

Nefna auk þess, vitsmunabrest og sinnisveiki 3 8% 

Samtals 36 100% 
Heimildir: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2-20. Dóma- og þingbækur 1694-
1842. Neyð og hungur: ekki um nein önnur úrræði að ræða fyrir 
viðkomandi til að bjarga lífi sínu. Bjargarskortur: skortur á mat á 
heimilinu. Fátækt: ekki beinlínis matarskortur en viðkomandi er 
greinilega eignalaus eða eignalítill og skuldugur. 
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myndu líklega ekki þola hana.56 Fullvíst má telja að langvarandi sultur hafi verið 

megin ástæða þeirra fyrir athæfinu.  

Í Skaftáreldunum 1783 – 1785 kemur neyðin sem fólk stóð frammi fyrir hvað 

greinilegast í ljós. Einhvern tíma um veturinn 1784 – 1785 var Svanlaugur Árnason 

orðinn bjargarlaus og kominn á flakk. Hann var 28 ára gamall, fæddur í 

Hvammshreppi. Flakk var með öllu bannað á þeim tíma og Svanlaugur hefði að réttu 

átt að fara á framfæri síns fæðingarhrepps, Hvammshrepps, þegar hann gat ekki 

framfleytt sér lengur. Í apríl 1785 var Svanlaugur uppvís að því að stela sér einni á og 

var dreginn fyrir rétt. Við yfirheyrslur kom í ljós að hreppstjórarnir í Hvammshreppi 

höfðu ekki gert neinar ráðstafanir til að koma Svanlaugi fyrir í hreppnum eins og þeim 

bar heldur höfðu þeir þvert á móti rekið hann úr hreppnum. Svanlaugur var með bréf 

þess efnis undirritað af hreppstjórunum og lagði fram í réttinn. Hreppstjórarnir voru 

dæmdir til að greiða sekt en Svanlaugi var dæmd húðlátsrefsing, innan luktra dyra.57 Í 

október árinu áður hafði komið svipað tilfelli upp í Skriðuhreppi. Þá fékk Magnús 

Jónsson ekki hýsingu í sínum hreppi og lagðist því í flakk. Hann náði að stela fimm 

kindum áður en upp um málið komst.58 Á aukahéraðsþingi að Eyrarlandi 4. desember 

1783 höfðu allir hreppstjórar verið áminntir alvarlega, að setja niður alla ómaga í 

hverjum hreppi svo þeir væru ekki á flakki „fátækum almúga til óbærilegs skaða.“ 

Tekið var fram að hreppstjórar í Hvammshreppi þyrftu að grandgæfa þessi mál 

sérstaklega.59 Sú áminning hefur greinilega ekki skilað miklum árangri eins og dæmin 

hér að ofan sýna. Á þessum árum hefur ástandið í sýslunni væntanlega verið orðið svo 

slæmt að hrepparnir voru þess varla umkomnir að sinna fátækraframfærslunni eins og 

þeim bar.  

Um haustið 1784 var Jón Þórarinsson, 45 ára gamall leiguliði á Göngustaðagerði í 

Svarfaðardal, dæmdur til 12 vandarhögga fyrir stuld á tveimur lömbum frá 

nágrannakonu sinni. Hann játaði brot sitt skýlaust og kvaðst hafa stolið þeim vegna 

hungurs. Hann átti ekkert að lifa á nema tvær innistæðu ær og börnin hans þrjú höfðu 

dáið um vorið af „hungri og vesöld“ að hans eigin sögn. Rétturinn áleit Jón vera 

magran og virti honum það til refsilækkunnar.60 Þannig var ástandið á þeim bæ.  

                                                 
56 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 75-76. (05.05.1697).  
57 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.9. Dóma- og þingbók 1771-1788. [án bls. tals]. (13.04.1785).  
58 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.9. Dóma- og þingbók 1771-1788. [án bls. tals]. (31.10.1784).  
59 Skaftáreldar 1783 – 1784. Ritgerðir og heimildir. bls. 379. (Aukahéraðsþing að Eyrarlandi 4. 
desember 1783. bls. 377-380).  
60 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.9. Dóma- og þingbók 1771-1788. [án bls. tals]. (28.09.1784).  
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Það þurfti þó ekki alltaf hallæri til. Í mars 1816 var Sigurður Jakobsson bóndi á 

Króksstöðum í Öngulsstaðahreppi uppvís að því að hafa afmarkað tvö lömb sem 

höfðu komið saman við fé hans. Sigurður var greinilega bláfátækur og sagðist hafa 

gert þetta í „ráðaleysi og ofboði“ því hann hafði misst mikið fé árinu áður.61 Líklega 

hefur Sigurður séð fram á að verða matarlaus um vorið og því freistast til þessa verks.  

Árið 1837 voru börnin Skúli Þorsteinsson og Jóhanna Kristjánsdóttir á 

Gljúfurárkoti í Skíðadal, kölluð fyrir rétt að Völlum í Svarfaðardal vegna horfins 

sauðar. Þau voru bæði á 14. ári og játuðu umsvifalaust að hafa tekið forystusauð 

prestsins á Völlum og slátrað honum. Þau höfðu verið skilin eftir ein heima um 

einhvern tíma og að því er virðist ekki með neitt til að borða nema þrjá smáfiska, hann 

með tvo en hún með einn. Þegar fiskarnir voru búnir tóku þau sauðinn vegna hungurs 

eftir því sem þau segja sjálf, en sauðurinn hafði verið að þvælast í túninu heima við 

bæinn hjá þeim. Aðspurður sagði Skúli ekki hafa komið sér að því að biðja 

nágrananna um að bjarga þeim með eitthvað matarkyns.62 Ekki kemur fram hvort eða 

hvernig börnunum var refsað en samkvæmt reglugerð frá 1789 hefði átt að hýða þau 

með vendi innan luktra dyra.63 Hreppstjórum var jafnan falið að framfylgja því þegar 

börn áttu í hlut. Í framhaldi þessa var Skúla og Jóhönnu síðan komið fyrir á öðrum 

bæjum í sveitinni.  

Athyglisvert er að langflestir sakborninga játuðu brot sitt skýlaust og án allra 

undanbragða við réttarhöldin.64 Einnig er áberandi að fólk viðurkenndi fyrir réttinum, 

fátæktina og matarskortinn sem það bjó við. Það má teljast vel skiljanlegt í ljósi þess 

að neyð átti að leiða til vægari refsingar fyrir viðkomandi. Hins vegar er 

umhugsunarvert hvers vegna fólk leitaði sér ekki þeirrar hjálpar sem samfélagið bauð 

upp á, þ.e. að segja sig á sveit eða fá fátækraaðstoð, áður en það greip til þess 

óyndisúrræðis að stela sér til matar. Svo virðist sem það hafi verið algert neyðarúrræði 

að leita sér hjálpar og valdið mikilli skömm. Börnin Skúli og Jóhanna höfðu ekki einu 

sinni komið sér að því að biðja nágrannanna um hjálp. Ekki var heldur alltaf þá hjálp 

að fá sem þó var lögboðin, einkum á hallæristímum eins og dæmin um flakkarana tvo 

frá tímum Skaftáreldanna hér að ofan sýna. En hvað fannst sakafólkinu þá um afbrot 

                                                 
61 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (22.02.1816).  
62 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls. 195-204. (09.06.1837).  
63 Lovsamling for Island. 5. bindi. bls. 578. (Forordning ang. Straffe for Tyve og Hælere. 
Christiansborg 20. febr. 1789). Ákvæðið náði til barna á aldrinum 10 – 15 ára.  
64 Það gerðu um 90% allra sakborninga. Sjá lista yfir sakborninga í töflu 2 á bls. 21-24.   
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sitt? Var í lagi að stela sér til matar? Og hvernig leit yfirvaldið á brotið?  Að því 

verður hugað í næstu köflum.  

 

3. Viðhorf sakborninga   

Dómabækur eru heimildir sem skráðar voru af yfirvöldum og lýsa því oftar en ekki 

sjónarhorni yfirvaldsins. Í mörgum tilfellum má þó einnig ætla eitthvað um viðhorf 

sakbornings til afbrotsins og verða nú tilfærð nokkur dæmi þar um.  

Snemma árs 1699 kom Magnús nokkur Þórðarson sjálfviljugur fyrir rétt og játaði á 

sig ýmsan þjófnað og auk þess að hafa stolið einni á frá prestinum sr. Þórarni Jónssyni 

á Stærri Árskógum. En þar sem hvorki presturinn né aðrir lögðu fram kæru í málinu 

gaf sýslumaður honum upp sakir.65 En hvers vegna var Magnús að gefa sig fram 

sjálfviljugur og ótilneyddur? Var hann með samviskubit og sá eftir þessari gjörð 

sinni? Við vitum það ekki en hann hefur vitað að hann var að gera rangt og viljað 

bæta fyrir það. Einnig gaf Þorleifur Jónsson ábúandi á Rauðalæk í Glæsibæjarhreppi 

sig sjálfviljugur fram vegna stuldar á einni á.66 Verður nánar vikið að honum hér í 

næsta kafla. Varla hafa flakkararnir Magnús Jónsson og Svanlaugur Árnason sem 

getið var um hér að framan velt mikið fyrir sér hvort þeir væru að gera rétt eða rangt, 

þar sem búið var að reka þá úr sinni framfærslusveit og þeim allar bjargir bannaðar.  

Þá er það mjög áberandi í gegnum allt tímabilið 1697 – 1838 að aldrei var um 

endurtekin brot sakamanna að ræða þ.e. sami einstaklingur var aldrei tekinn tvisvar 

fyrir sauðaþjófnað og einungis eru nokkur dæmi þess að einstaklingar hafi áður verið 

uppvísir að „hvinnskustuldi“ eða smáþjófnaði.67 Í þessu samhengi verður þó að hafa í 

huga að sauðaþjófnaður taldist stjórþjófnaður og refsing var mun harðari við annað 

eða þriðja brot, oftast ævilangt fangelsi.68  

Við rannsókn þriggja mála frá fyrri hluta 19. aldar koma fram nokkur atriði sem 

gefa ágæta vísbendingu um viðhorf og aðstæður sakborninga. Í nóvember 1803 fór 

Einar Eiríksson, 26 ára að aldri og búandi á Syðra Tjarnarkoti í Öngulsstaðahreppi, til 

síns sálusorgara, prófastsins sr. Magnúsar Erlendssonar og játaði fyrir honum 

                                                 
65 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 167-168. (06.02.1699).  
66 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.3. Dóma- og þingbók 1699-1707. [án bls. tals]. (26.05.1705).  
67 T.d. drengirnir Sigurður Magnússon (05.05.1697) og Jón Sigurðsson (26.10.1750). Illugi Bjarnason 
var sá eini sem tekinn var tvisar fyrir sauðþjófnað eða meðvitund í sauðaþjófnaði. Sjá töflu 2 á bls. 21-
24. Hvinnska: hnupl eða smáþjófnaður, ef þýfi nam minna en eyri (6 álnum) var talað um hvinnsku.  
68 Sjá: Lovsamling for Island. 3. bindi. bls. 96-98. (Forordning ang. kagströgne Delinquenter. 
Christiansborg 19. nóv. 1751) og Lovsamling for Island. 5. bindi. bls. 576-579. (Forordning ang. 
Straffe for Tyve og Hælere. Christiansborg 20. febr. 1789).  
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stórfelldan þjófnað. Einar sagðist hafa stolið alls 16 sauðkindum. Sumum kindunum 

hafði hann, ásamt konu sinni Sigurlaugu Pétursdóttur, slátrað og etið, aðrar hafið hann 

afmarkað. Hann vissi einungis hverjir höfðu átt fjórar af kindunum og eigendur hinna 

kindanna fundust ekki.69 Hvers vegna var hann að játa á sig allan þennan þjófnað fyrst 

eigendurnir söknuðu þeirra ekki einu sinni? Við rannsókn málsins kom fram að þau 

hjón hafi tekið kindurnar vegna hungurs, „er svo að segja hafi gengið í greipar 

þeim.“70 Þau áttu eitt barn og á heimilinu bjó einnig Herdís Halldórsdóttir, öldruð 

móðir Sigurlaugar, sem rétturinn áleit vesæla og horaða. Þau stálu kindunum á 

vallarslætti, þegar mjólkin úr skepnunum hafði gengið til þurrðar og taldi rétturinn að 

þau hafi gert þetta einungs „til bjargar sér og sínum.“ Auk þess var tekið fram að 

Einar væri mjög skuldugur.71 Í ljósi alls þessa má ætla að um algera uppgjöf hafi verið 

að ræða hjá Einari. Hann hafi hreinlega gefist upp á lífsbaráttunni við þessar aðstæður 

og því farið til síns sálusorgara og játað brot sitt.  

Í árslok 1804 voru Jón Jónsson bóndi á Ytri Haga í Hvammshreppi og kona hans 

Kristín Jónsdóttir tekin fyrir þjófnað á tveimur veturgömlum kindum. Við yfirheyrslur 

kom fram að Jón taldi að refsingin við þessu broti hans væri ekki önnur en vist í 

tukthúsinu á Arnarhóli, „hvað hann álíta mátti hagfellda umbreyting á kjörum sínum 

og bágindum“72 að sögn verjanda hans. Samkvæmt þessu virðist Jón hafa talið það 

betri kost að fara í fangelsi en lifa við skort eða biðja um sveitarstyrk. Jón var hins 

vegar dæmdur til að kagstrýkjast og erfiða í tukthúsinu í Kaupmannahöfn ævilangt,73 

sem verður að teljast æði harður dómur miðað við það sem tíðkaðist á þeim tíma.74 

Ekki þótti vistin í Kaupmannahöfn yfirleitt góð.75 Kristín, kona hans var dæmd fyrir 

vitorð og fékk að dvelja hálft ár í íslenska tukthúsinu.76  

Í nóvemberlok 1831 var tekið til meðferðar þjófnaðarmál Jóns Jónssonar 

vinnumanns að Holti og Hóli í Svarfaðardalshreppi. Hann hafði verið að sitja yfir 

kindum þá um haustið og komið auga á eina kind í fénu sem húsbóndi hans átti ekki. 

Með aðstoð hundsins náði hann kindinni þarna í haganum og slátraði henni á 

                                                 
69 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 49-68. (16.11.1803 og 30.11.1803) 
70 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 65. (30.11.1803). 
71 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 65-66. (30.11.1803).  
72 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 124. (15.12.1804).  
73 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 125. (15.12.1804).  
74 Sjá refsingar sem aðrir fengu: Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu 1697-1838.  
bls. 21-24.   
75 Hlutfall þeirra Íslendinga sem dóu í fangelsum í Kaupmannahöf var um 60% á tímabilinu 1736-1830. 
Flestir þeirra dóu eftir innan við ársdvöl þar. Lbs-Hbs. Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Þjófar og annað 
ógæfufólk í þrælakistum Kaupmannahafnar 1736-1830. bls. 48-49.  
76 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 125. (15.12.1804).  
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staðnum. Jón sá svo strax eftir þessu verki sínu og dysjaði kindina þar skammt frá og 

bað guð að hjálpa sér. Hræið fannst svo stuttu síðar, þegar hrafnar og hundar voru 

komnir í það. Kindina kvaðst hann hafa ætlað sér til áts, þó hann fengi nóg að borða 

hjá húsbændum sínum. Hann sagðist einfaldlega vera „fæðisfrekur maður.“77 Svo 

virðist sem eitthvert æði hafi runnið á Jón þarna í haganum og hann orðið skelfingu 

lostinn þegar hann áttaði sig á hvað hann var búinn að gera.  

Ekki er annað að sjá en sakborningar hafi almennt litið brot sín alvarlegum augum. 

Þeir vissu að þeir voru að gera rangt og samviskan hefur ekki alltaf verið góð, sbr. þá 

sem gefa sig sjálfviljugir fram. Þess eru þó dæmi að menn hafi litið á þjófnað sem leið 

til að koma sér út úr neyð og séð fangelsi sem betri kost. En hvert var þá viðhorf 

yfirvaldsins?  

 

4. Viðhorf yfirvalda  

Fjölmörg dæmi má finna um viðhorf sýslumanns eða annarra starfsmanna réttarins til 

afbrotanna. Mörg dæmanna eru áhugaverð og ætla má að þau endurspegli ríkjandi 

þjóðfélagsviðhorf fyrri alda að einhverju leyti. Hvernig tóku yfirvöld heima í héraði á 

einstaklingum sem ekki fylgdu lögum og reglum samfélagsins? Umfjöllunin hér á 

eftir er ekki tæmandi yfir þau mál sem rannsóknin nær yfir heldur eru tilgreind nokkur 

dæmi sem þykja sérstök og eru ætluð til þess að auka skilning á viðmiðum og gildum 

samfélagsins. Við val dæmanna var reynt að gæta þess að sem fjölbreyttust sjónarhorn 

kæmu fram.  

Í maí 1705 gaf Þorleifur Jónsson, ábúandinn að Rauðalæk í Glæsibæjarhreppi sig 

sjálfviljugur fram fyrir réttinum og kvaðst hafa farið inn í fjárhúsið á 

Möðruvallaklaustri og stolið þaðan einni á sem var í eigu sýslumannsins Lárusar 

Hanssonar. Sýslumaður dæmdi í þessu máli sjálfur eins og öðrum málum en hann gaf 

þó Þorleifi upp sakir, „fyrir góðra manna tillögur og bón“ með því skilyrði að hann 

stæði í skilum með afgjöld af jörð sinni Rauðalæk.78 Hér er væntanlega átt við Litla 

Rauðalæk en hann var í eigu konungs og lá undir Möðruvallaklaustursumboð og var 

sýslumaður með umboðið.79 Það hefur því varla eingöngu verið af góðmennsku sem 

                                                 
77 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.18. Dóma- og þingbók 1831-1835. bls. 26-28. (24.11.1831).  
78 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.3. Dóma- og þingbók 1699-1707. [án bls. tals]. (26.05.1705). Afgjöld: 
leigugjöld.  
79 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 10. bindi. bls. 166. - Bogi Benediktsson. 
Sýslumannaæfir. I. bls. 256.  
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sýslumaður gaf honum upp sakir. Ekki er ótrúlegt að sýslumaður hafi talið það 

vænlegri kost að sjá til með hvort Þorleifur gæti ekki staðið í skilum með afgjöld sín 

en dæma hann til refsingar og krefjast skaðabóta sem hefði gert honum enn erfiðara 

með að standa í skilum með afgjöldin.  

Þegar refsingar sakamannanna, í þeim 48 málum sem hér eru til umfjöllunar, eru 

skoðaðar vekur strax athygli að einungis er eitt dæmi um húðlátsrefsingu og ævilangt 

fangelsi sem var alla jafna sú refsingin sem gert var ráð fyrir, fyrir búfjárþjófnað 

framinn í fyrsta sinn.80 Þannig virðist sem sýslumenn Eyjafjarðarsýslu hafi ekki 

kveðið upp mjög harða dóma, miklu frekar virðist sem þeir hafi leitað eftir ástæðum 

sem þeir gætu notað viðkomandi sakamanni til refsilækkunar. Fyrrnefndur Magnús 

Jónsson flakkari, (sjá bls. 26) taldist stórþjófur og hefði að réttu átt að dæmast í 

ævilangt fangelsi. Sýslumaður fann hins vegar ýmislegt að framgöngu ákæruaðila og 

öllum málatilbúnaði og lækkaði refsinguna í húðlátsrefsingu.81  

Í inngangi var minnst á Benjamín Ketilsson, vinnupilt að Myrká sem hafði tekið 

einn sauð frá næsta bæ og slátrað. Benjamín hafði staðið heldur klaufalega að verki og 

sýslumaður virti honum það til refsilækkunar, ásamt ungum aldri hans en hann var 19 

ára gamall þegar atvikið átti sér stað, árið 1812. (Sjá bls. 7). Í þessum dómi kemur 

einnig fram að sýslumaður telji að ekki beri að líta á refsinguna sem hefnd, heldur sé 

hún til þess ætluð að gera afbrotamanninn að betri manni.82 Annað nokkuð 

athyglisvert viðhorf frá sýslumanns hendi má einnig sjá í þessum sama dómi. Fram 

kemur að hreppsbúar höfðu ekki fylgt nógu vel eftir þeirri reglu að láta reka allt geldfé 

á fjall, sauðurinn hefði að réttu átt að vera á fjalli en ekki að þvælast í haganum með 

kvíaánum. „Tækifærisins tilvera“ hafi því átt nokkurn þátt í þessum glæp, að hans 

mati.83 Svipað sjónarmið og þetta má sjá við önnur réttarhöld fjórum árum síðar en þá 

hafði Sigurður Jakobsson bóndi á Króksstöðum í Öngulsstaðahreppi afmarkað tvö 

lömb sem komu sjálfkrafa saman við hans lömb. Sigurður var bláfátækur og bjó við 

þröngan kost og taldi rétturinn, bæði í tilliti til þess og „nálægðar þess stolna“, að 

lækka mætti refsingu Sigurðar. Einnig þóttu „aðferðir hans, æfingar og fimleikar“ í 

sökinni ekki gefa til kynna „mjög sterka þjófnaðar tilhneigingu.“84 Auk þessa tóku 

sýslumenn iðulega tillit til þess ef um svokallaða neyðarþjófnaði var að ræða. Þeir 

                                                 
80 Það var Jón Jónsson á Ytri Haga sem fékk þann dóm árið 1804, sjá umfjöllun um hann á bls. 29.  
81 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.9. Dóma- og þingbók 1771-1788. [án bls. tals]. (30.10.1784).  
82 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.13. Dóma- og þingbók 1809-1813. [án bls. tals]. (11.09.1812).  
83 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.13. Dóma- og þingbók 1809-1813. [án bls. tals]. (11.09.1812).  
84 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (06.03.1816).  
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nefna hungur, fátækt og bjargarskort viðkomandi sakamanni til málsbótar, tóku tillit 

til skýlausrar játningar hans, æsku eða elli og litu oft til þess ef gott orð fór af 

viðkomandi. (Sjá töflu 2, bls. 21-24). Magnús Stephensen dómstjóri í Landsyfirrétt-

inum (1800 – 1833) og upplýsingarmaður í húð og hár var talsmaður þess að refsingar 

yrðu mildaðar og vildi ávalt taka tillit til þess ef glæpir voru framdir í neyð. Ekki er 

laust við að margir dómar sýslumanns frá þessum tíma séu nokkuð í anda Magnúsar.85  

Annars konar viðhorf má þó líka finna hjá sýslumönnum. Áður en dómurinn yfir 

Jóni Jónssyni á Ytri Haga, sem minnst var á hér að framan (sjá bls. 29), var kveðinn 

upp var þess getið að uppeldi hans hefði ekki verið gott, hann byggi við bágindi og 

bjargarskort, freistingin hefði verið mikil og gott orð fór af honum. Samt treysti 

dómarinn sér ekki til þess að taka tillit til þess þar sem sauðaþjófnaður væri „hér 

einkum í bágri tíð mjög tíðkaður“ og raski „í mesta lagi eignar rólegheitum bænda, 

þar þessar skepnur hafa og eiga að hafa sömu friðhelgi í haganum, sem húsunum.“86  

Um haustið 1825 flutti Páll Bergsson vinnumaður sig vestan úr Skagafirði og fór í 

vist að Miklagarði í Saurbæjarhreppi. Hann hafði með sér nokkrar kindur sem hann 

átti sjálfur. Fljótlega komst þó sá grunur á kreik að þar á meðal væri ein kind, 

afmörkuð sem húsbóndi hans, presturinn á Goðdölum í Skagafirði hefði átt. Dómurinn 

taldi atvikið „ærið óheilnæmt hér í landi, hvar bjargræði og velferð fátæks landslýðs 

er falið í og komið undir skepna eign og hennar óhultleik.“ 87 Páll neitaði ávallt sök og 

illa gekk að sanna málið. Dómari taldi þó að lokum nægar sannanir komnar fram og 

bætti við að ef menn kæmust upp með svona glæp, „þá mætti það verða óbætanlegt 

skaðræði fyrir alþýðu landsins og vatn á mylnu gripdeildarmanna sem kúnst sína vel 

drífa.“88 Páll var dæmdur til 64 vandarhögga hýðingar.89  

Eitt dæmi til viðbótar verður að nefna um viðhorf yfirvalda gagnvart fátækum 

almúganum. Þegar kveðinn var upp dómur yfir Jóni Jónssyni á Ystagerði í 

Saurbæjarhreppi í desember 1801, ályktaði rétturinn að þetta mál væri lýsandi dæmi 

                                                 
85 Um Magnús Stephensen og skoðanir hans á refsirétti, sjá: Davíð Þór Björgvinsson. „Refsilöggjöf og 
réttarfar í sakamálum.“ bls. 85-88. Magnús hafði einnig mikil afskipti af löggjöf og lagasetningu í 
landinu á þessum tíma.  
86 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 125. (15.12.1804).  
87 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.16. Dóma- og þingbók 1824-1827. bls. 464. (14.07.1827).  
88 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.16. Dóma- og þingbók 1824-1827. bls. 464-465. (14.07.1827).  
89 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.16. Dóma- og þingbók 1824-1827. bls. 466-467. Úr þessu máli urðu löng og 
ströng réttarhöld, málið fór m.a. fyrir landsyfirrétt en var vísað heim í hérað aftur. Of langt mál væri að 
rekja það nánar hér.  
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þess hve öreigagiftingar væru skaðlegar fyrir samfélagið.90 Fram kemur að Jón hafi 

verið félaus við upphaf búskaparára sinna, hann hafi „sníkt“ sér út lán, væri nú 

stórskuldugur og gæti ekki borgað afgjöld sín. Þegar ástandið væri orðið svo á 

heimilinu myndu, „konan og börnin emja og æpa af hungri og klæðleysi, köld“91 sem 

yrði til þess að eiginmaðurinn færi að stela.  

Samkvæmt ofangreindum dæmum má segja að sýslumenn í Eyjafjarðarsýslu hafi 

yfirleitt leitað mjög samviskusamlega eftir ástæðum sem mætti virða viðkomandi 

sakamanni til refsilækkunar og varla kom fyrir að þeir sendu menn í ævilangt fangelsi. 

Svipunni var beitt miklu oftar, af mismikilli hörku þó eða sakamenn sendir í tukthús í 

tvö til fimm ár.   

 

5. Samantekt 

Flestir þeirra sauðaþjófa sem koma við sögu í dómabókum sýslumanna í 

Eyjafjarðarsýslu á tímabilinu 1697 – 1838 voru fátækir bændur sem bjuggu við afar 

þröngan kost, oft nánast á hungurmörkum. Oft reyndust eiginkonur þeirra, ættingjar 

eða aðrir heimilismenn einnig vera flæktir í málið. Í mörgum tilfellum var um beinar 

neyðarsakir að ræða. Ekki eru dæmi þess að nokkur hafi stolið í ábataskyni og sjaldan 

var um beinan ásetning að ræða. Mikið algengara var að ákærðu hefðu freistast til að 

taka kindur annarra sem höfðu komið saman við þeirra fé. Fólk viðurkenndi fátækt 

sína og bjargarskort við réttarhöldin en hafði þó ekki leitað aðstoðar áður en það greip 

til þess ráðs að stela.  

Sakborningar vissu að þeir væru að gera rangt og báru sjaldan fyrir sig heimsku, 

vitsmunabresti eða því um líku. Ætla má að flestum hafi ekki liðið vel yfir afbroti 

sínu. Mörg dæmi eru þess að yfirvöld hafi litið til aðstæðna þessara fátæku bænda og 

annarra og tekið tillit til aðstæðna þeirra við dómsuppkvaðningu. Einnig ber nokkuð á 

forræðishyggju hjá yfirvöldum, þau telja oft á tíðum hlutverk sitt að hafa vit fyrir 

almúganum.  

                                                 
90 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.11. Dóma- og þingbók 1795-1802. bls. 149. (14.12.1801). Oftast var ætlast til 
þess að hjónaefni hefðu jarðnæði til umráða við giftingu svo tryggt væri að hjónin gætu annast þau 
börn sem þau eignuðust. Þegar eignalaust fólk giftist var talað um öreigagiftingu. Sjá: Guðmundur 
Hálfdanarson. „Takmörkun giftinga eða einstaklingsfrelsi.“ bls. 457-468.  
91 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.11. Dóma- og þingbók 1795-1802. bls. 150. (14.12.1801).  
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IV. Félagslegt taumhald 

Félagslegt taumhald er hugtak sem beinist að því að lögum og reglum samfélagsins sé 

framfylgt. Í bændasamfélagi eins og var á Íslandi fyrr á öldum var engin lögregla sem 

fylgdist með að lög og reglur væru haldin og aðstæður sýslumanna til þess oft á tíðum 

takmarkaðar. Það kom því í hlut hreppstjóra, presta og almennings að fylgjast með að 

lög væru ekki brotin. Formlegt félagslegt taumhald beindist að því að formlegum 

lögum og reglugerðum væri framfylgt og var einkum falið hreppstjórum og prestum. Í 

óformlegu félagslegu taumhald fólst eftirlit einstaklinga hver með öðrum í nánasta 

umhverfi sínu og beindist jafnt að skráðum sem óskráðum lögum og reglum.92  

Í þessum kafla er ætlunin að reyna að varpa ljósi á hversu virkt formlegt og 

óformlegt félagslegt taumhald var í Eyjafirði á tímabilinu 1697 – 1838 með því að 

rýna í sauðaþjófnaðarmál fyrir rétti. Þegar rannsaka á félagslegt taumhald eru nokkur 

atriði sem koma til álita. Fyrst má nefna nálægð og aðgengi að yfirvaldinu, þ.e. 

sýslumanni. Skipti máli að búa í nálægð við sýslumann? Hver lét sýslumann vita ef 

grunur var um sauðaþjófnað og hvernig brást hann við? Hvernig komst upp um 

sauðaþjófnað? Hvað varð til þess að rannsókn hófst? Hversu virkur var almenningur 

að láta yfirvöld vita? Hvað vissu nágrannar hver um annan og voru þeir tilbúnir að 

segja frá?  

Dæmi um hvernig formlegt og óformlegt félagslegt taumhald kemur fram í 

rannsókn á sauðaþjófnaði er mál sem kom upp veturinn 1837 – 1838. Þá voru Jón 

Sigfússon og kona hans Helga Jónsdóttir á Miðlandi í Öxnadal dæmd fyrir að hafa 

stolið tveimur sauðum og tveimur lömbum.93 Fram kemur að rannsókn málsins hafi 

byrjað eftir að hreppstjórinn, Sigurður Jónsson á Steinsstöðum, sendi skýrslu til 

sýslumanns.94 Þetta er hluti af formlegu félagslegu taumhaldi. Upphaf málsins var að 

Jónas Sveinsson á Hraunshöfða, eigandi sauðanna hafði séð til Jóns reka sauðina heim 

að Miðlandi. Jónas hafði þá verið við heyskap vestan við Öxnadalsá, á móti téðum bæ 

Miðlandi. Jónas gerði ekkert í málinu að sinni en seinna þegar hann hitti Jón Ólafsson, 

sambýlismann Jóns Sigfússonar, spurði hann hvað Jón hefði verið að bralla, hvort 

hann væri búinn að skera eitthvað af fé sínu? Svo reyndist ekki vera og grunur 
                                                 
92 Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 13-14 og 71.  
93 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.20. Dóma- og þingbók 1838-1842. bls. 25v-27v. (07.04.1838).   
94 Þetta bréf er nú að finna í: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. VI.2. Dómsskjöl 1834-1842. Í upphafi hvers máls er þess 
oft getið að skýrsla sem þessi sé lögð fram í réttinum. Þetta er eina dæmið um skýrslu frá hreppstjóra 
sem fundist hefur í dómsskjölum frá þessum árum. Ekki eru varðveitt eldri dómsskjöl en frá árinu 
1817.  
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vaknaði um misferli Jóns. Í framhaldi af því var gerð leit hjá honum og fundust 

nokkur skinn sem ekki gátu verið af kindum hans.95 Nágrannarnir vissu sem sagt 

nákvæmlega hvað Jón gæti átt af skinnum, þetta er dæmi um hvernig nágrannar 

fylgdust hver með öðrum og voru fúsir til að segja frá ef þeim þótti eitthvað óeðlilegt, 

þ.e. óformlegt félagslegt taumhald. Hér á eftir verður byrjað á að skoða hið formlega 

taumhald. Hver lét sýslumann almennt vita og skipti máli að búa nálægt honum?  

 

1. Sauðaþjófnaðarmál eftir hreppum 

Farið var markvisst yfir öll málin 48 og leitað eftir því hvort fram komi hver hafi 

tilkynnt um málið til sýslumanns. Niðurstöðurnar er birtar í töflu 5 (sjá bls. 38-41). 

Langoftast voru það eigendur horfnu sauðkindanna sem létu sýslumann vita um hvarf 

þeirra og hvern þeir höfðu grunaðan. Framan af tímabilinu komu þeir fram með 

tilkynningu sína á hinum árlegu manntals- og héraðsþingum. Um miðja 18. öldina ber 

meira á því að eigendur séu búnir að láta sýslumann vita nokkrum dögum fyrir þing.96 

Það er ekki fyrr en komið er fram á 19. öld að hreppstjórar tilkynna málið til 

sýslumanns frekar en eigendur kindanna eða aðrir bændur í sveitinni og þá er orðið 

meira um að tilkynning sé skrifleg. Hér gætir án efa áhrifa frá reglugerðinni 1809 um 

störf og hlutverk hreppstjóra sem minnst var á hér að framan. Almenningur var þó 

áfram duglegur að láta sýslumann vita (sjá töflu 5). Í byrjun 19. aldar er líka orðið 

miklu algengara að sýslumaður setji aukaþing til að rannsaka málið, það var gert í 

öllum tilfellum eftir aldamótin 1800 en reglugerð frá 1796 kvað einmitt á um að slíkt 

skyldi gert.97 Annað sem vekur athygli er hve oft þingin voru haldin á heimili 

sýslumanns en ekki á þinghaldsstað viðkomandi hrepps. Mjög áberandi er hve oft 

Þórarinn Jónsson hefur sett þing á heimili sínu en hann tók við sýslumannsembætti 

1748. Sama á við um þá sýslumenn sem á eftir honum komu (sjá töflu 5). Í ljósi þessa 

og þess hve eigendur horfnu kindanna fóru oft til sýslumanns og tilkynntu honum um 

þjófnaðinn sjálfir er fróðlegt að skoða hvar flest sauðaþjófnaðarmálin komu upp.  

Mjög áberandi er hve fá mál koma upp í Grímsey, Siglufirði og Ólafsfirði allt 

tímabilið, engin mál frá Grímsey né Siglufirði komu á borð sýslumanns og einungis 

                                                 
95 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls. 233-234. (28.11.1837). - ÞÍ. Sýsl. 
Eyjafj. VI.2. Dómsskjöl 1834-1842. 
96 Sjá t.d.: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 81r-83r. (16.11.1748). Eigandi 
hafði tilkynnt um málið til sýslumanns 10 dögum fyrir þing.  
97 Lovsamling for Island. 6. bindi. bls. 232-249. (Forordnig ang. Rettens vedbörlige og hurtige Pleie. 
Frederiksberg 3. júní 1796).  
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tvö frá Ólafsfirði. Þá voru mál tiltölulega fá í Svarfaðardal miðað við íbúafjölda (sjá 

töflu 4). Ekki er ástæða til að ætla að íbúar þar hafi verið heiðarlegri en aðrir íbúar 

sýslunnar. Fyrri athuganir á þjófnaðarmálum hafa leitt í ljós að eðli málanna fór mjög 

eftir atvinnuháttum í sýslunum. T.d. voru sauðaþjófnaðir eðlilega miklu algengari í 

Rangárvalla- og Húnavatnssýslum en í Snæfellsnessýslu á síðari hluta 19. aldar, þar 

voru ýmsir þjófnaðir tengdir sjávarútvegi miklu algengari.98 Ekki er ósennilegt að það 

sama eigi við um Grímsey, Siglufjörð og Ólafsfjörð að einhverju leyti. Hluti af 

skýringunni á fæð mála á þessum stöðum og í Svarfaðardalnum er væntanlega einnig 

fjarlægðin við sýslumann. Ekkert grín var að fara langar vegalengdir í veglausu landi 

hvort heldur var að vetri í ófærð og frosthörkum eða um hábjargræðistímann á sumrin. 

Venjulega fór sýslumaður ekki til Siglufjarðar og Ólafsfjarðar nema einu sinni á ári, á 

vorin þegar manntalsþingin voru haldin og enn sjaldnar til Grímseyjar.99 

Á meðan heimili sýslumanns var á Möðruvallaklaustri er mjög áberandi hvað 

hlutfallslega mörg mál koma upp í Glæsibæjarhreppi, þ.e. í nágrenni klaustursins. 

Ákaflega fá mál koma upp í sýslunni 1728 – 1748 á meðan Jón Jónsson var 

sýslumaður en hann bjó utan sýslu, á Grenivík. Eftir að aðsetur sýslumanns var fært 

að Grund og Espihóli í Hrafnagilshreppi urðu sauðaþjófnaðarmál algengari þar og í 

nágrenninu. Nálægð við sýslumann skipti þó ekki máli á jafn afgerandi hátt og áður. 

(Sjá töflu 4 og mynd 3 á bls. 37).  

Tafla 4. Sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu 1697-1721 og 1748-1838 eftir hreppum.  

Hreppur Íbúafj.  1703 A. 1697-1721 Þjófn.á 100 íbúa B. 1748-1838 Þjófn.á 100 íbúa 

Grímsey 87 0 0,00 0 0,00 
Siglufjörður 97 0 0,00 0 0,00 
Ólafsfjörður 141 1 0,71 1 0,71 
Svarfaðardalur 669 2 0,30 5 0,75 
Hvammshreppur 213 0 0,00 2 0,94 
Skriðuhreppur 416 0 0,00 7 1,68 
Glæsibæjarhr. 309 6 1,94 5 1,62 
Hrafnagilshr. 326 0 0,00 4 1,23 
Saurbæjarhr. 511 1 0,20 7 1,37 
Öngulsstaðahr. 292 2 0,68 4 1,37 
Samtals 3.061 12 0,39 35 1,14 

A. Tímabilið 1697-1721 þegar heimili sýslumanns var að Möðruvallaklaustri. B. Tímabilið 1748-1838 
þegar heimili sýslumanns var í Hrafnagilshreppi. Heimildir: Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál, 
bls. 21-24. Íbúafjöldi 1703: Lýður Björnsson. Saga sveitarstjórnar á Íslandi. Fyrra bindi. bls. 91.  

                                                 
98 Gísli Ágúst Gunnlaugsson. Því dæmist rétt að vera. bls. 61.  
99 Samkvæmt dómabókagrunni á ÞÍ hafa manntalsþing verið haldin í Grímsey flest ári 1734-1751 en 
ekki í annan tíma. Þannig virðist sem Grímseyingar hafi þurft að sækja flest sín mál til lands. T.d. var 
manntalsþing Grímseyinga haldið í Eyjafjarðarkaupstað árið 1808. – Sjá: ÞÍ. Raf. Dómabókagrunnur 
sýslumanna 1650-1930. Eyjafjarðarsýsla.  
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Mynd 3. Dreifing sauðaþjófnaðar í Eyjafjarðarsýslu 1697-1838.  
 

 
Grunnlínur korts og hreppamörk: Landmælingar Íslands og Þjóðskjalasafn Íslands. Hreppaheiti: sjá 
kort á bls. 11.  
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Tafla 5. Hvernig sýslumanni barst tilkynning um sauðaþjófnað í umdæmi sínu á tímabilinu 1697-1838.  
       
Nr. Dagsetning dóms, tegund 

þings og þinghaldsstaður 
Nafn og staða sakbornings Heimili/Hreppur 

ákærða 
Hvernig sýslumanni 
barst tilkynning 

Hvernig komst upp um málið / 
framburður vitna / umsögn þingsókn.m 

Heimild: Bók nr. og 
dagsetn. 

1. 01.02.1697. Héraðsþing 
að Öngulsstöðum 

Sesselja Halldórsdóttir, ættingi og 
Þuríður Guðmundsdóttir, húsmóðir 

Syðra Tjarmarkot, 
Öngulsstaðahreppur 

Búendur í hreppnum 
beiddust þings 

Kemur ekki fram B.2 - 01.02.1697 

2. 04.03.1697. Héraðsþing 
að Hvammi, Galmanstr. 

Guðmundur Halldórsson, drengur E-h í Öngulsstaðahreppi Eigandi bar þjófnaðinn 
upp á ákærða 

Kemur ekki fram B.2 - 04.03.1697 

3. 05.05.1697. Manntals-
þing að Saurbæ 

Sigurður Magnússon (og Jón 
Kolbeinsson), drengir 

Drengir teknir í 
Saurbæjarhreppi 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram. / Drengir „sem 
langvaranlega hafa illakyntir verið“ 

B.2 - 05.05.1697 

4. 10.05.1697. Manntalsþ. 
að Grund í Svarfaðardal 

Jón Halldórsson, bóndi Grund, 
Svarfaðardalshreppur 

Eigandi auglýsti grun 
sinn á þinginu 

Kemur ekki fram. / Ákærði auglýsist að 
vera „sléttrar kynningar“ 

B.2 - 10.05.1697 

5. 19.01.1698. Héraðsþing 
að Hvammi, Galmanstr. 

Jón Ásmundsson, óvíst Óvíst, tekinn í 
Glæsibæjarhreppi 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram B.2 - 19.01.1698 

6. 05.03.1698. Héraðsþing 
að Glæsibæ 

Bjarni Grímsson, óvíst og Illugi 
Bjarnason, vinnumaður 

Dagverðareyri, 
Glæsibæjarhreppur 

Eigandi auglýsti grun 
sinn á þinginu 

Kemur ekki fram B.2 - 05.03.1698 

7. 06.02.1699. Þing og 
staður koma ekki fram 

Magnús Þórðarson, óvíst Óvíst, líklega 
Svarfaðardalshreppur 

Þjófur gaf sig fram 
sjálfviljugur 

Þjófur gaf sig fram. Eigandi kærði samt 
ekki 

B.2 - 06.02.1699 

8. 10.03.1699. Héraðsþing 
að Glæsibæ 

Illugi Bjarnason, vinnumaður Glæsibær, 
Glæsibæjarhreppur 

Kom fram við yfir-
heyrslur í öðru máli 

Kom fram við yfirheyrslur í öðru máli B.2 - 10.03.1699 

9. 29.02.1700. Héraðsþing 
að Glæsibæ 

Guðrún Símonardóttir, óvíst Brennihól, 
Glæsibæjarhreppur 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram B.2 - 29.02.1700 

10. 30.03.1701. Héraðsþing 
að Hvammi, Galmanstr. 

Sigurður Jónsson (og Gísli Árnason), 
drengir 

Drengir, teknir í 
Glæsibæjarhreppi 

Voru „færðir með 
fóla“ til sýslumanns* 

Kemur ekki fram B.3 - 30.03.1701 

11. 19.08.1701. Manntals-
þing að Þóroddsstöðum 

Símon Hálfdanarson, vinnumaður Kvíabekkur, 
Ólafsfjörður 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram / Ákærði, 
„langsamlega illa kynntur“ 

B.3 - 19.08.1701 

12. 26.05.1705. Manntals-
þing að Glæsibæ 

Þorleifur Jónsson, bóndi Rauðilækur, 
Glæsibæjarhreppur 

Þjófur gaf sig fram 
sjálfviljugur 

Kemur ekki fram / Sýslum. gaf ákærða 
upp sakir „fyrir góðra manna tillögur og 
bón“ 

B.3 - 26.05.1705 

13. 16.05.1730. Manntalsþ. 
að Hvammi, Galmstr. 

Þórður Ormsson, drengur og Þóra 
Þórðardóttir, ættingi 

Ásláksstaðakot, 
Hvammshreppur 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram / Eigandi féllst á 
fyrirgefningu og gaf Þórði upp sakir 

B.5 - 16.05.1730 



 39 

Nr. Dagsetning dóms, tegund 
þings og þinghaldsstaður 

Nafn og staða sakbornings Heimili/Hreppur 
ákærða 

Hvernig sýslumanni 
barst tilkynning 

Hvernig komst upp um málið / 
framburður vitna / umsögn þingsókn.m 

Heimild: Bók nr. og 
dagsetn. 

14. 16.11.1748. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Páll Magnússon, bóndi Hólshús, 
Hrafnagilshreppur 

Eigandi tilkynnti 
málið til sýslumanns 

Eigandi fékk „njósn“ um málið B.6 - 16.11.1748 

15. 26.10.1750. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Jón Sigurðsson, drengur Draflastaðir, 
Saurbæjarhreppur 

Eigandi tilkynnti 
málið til sýslumanns 

Hræið fannst grafið í jörðu í 
lambagöngum / Hann „illa kynntur“ 

B.6 - 26.10.1750 

16. 12.02.1752. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Rögnvaldur Bjarnason, drengur E-h í Ólafsfirði Eigandi tilkynnti 
skriflega til sýslum. 

Kemur ekki fram / „hann auglýsist að 
vera mjög fákænn og einfaldur“ 

B.6 - 12.02.1752 

17. 14.02.1753. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Ólafur Guðvarðsson, flakkari Flakkari úr Skagafirði, 
tekinn í Hrafnagilshr. 

Eigandi færði 
sakborning til sýslum. 

Kemur ekki fram / „hagað sér hér illa og 
kynnt sig með ... klækjum“ 

B.7 - 14.02.1753 

18. 13.12.1756. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Snjólfur Runólfsson, flakkari Flakkari, tekinn í 
Svarfaðardalshreppi 

Kemur ekki fram 
(færður til sýslum.) 

Kemur ekki fram B.7 - 13.12.1756 

19. 23.12.1756. Aukahéraðs-
þing, staðs. ekki getið 

Krákur Ásgrímsson, bóndi Einarsstaðir, 
Glæsibæjarhreppur 

Eigandi tilkynnti um 
málið á þinginu 

Hræið fannst við rannsókn/leit B.7 - 23.12.1756 

20. 11.01.1757. Aukahéraðs-
þing að Grund í Eyjafirði 

Jón Jónsson, bóndi Hóll, 
Öngulsstaðahreppur 

Eigandi tilkynnti um 
málið á þinginu 

Horfin kind, kjöt fannst við leit B.7 - 11.01.1757 

21. 13.01.1757. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Indriði Ólafsson, óvíst Hjálmsstaðir, 
Hrafnagilshreppur 

Kemur ekki fram Leit gerð vegna horfinna kinda B.7 - 13.01.1757 

22. 20.01.1757. Héraðsþing 
að Grund í Eyjafirði 

Magnús Jónsson, flakkari Flakkari, tekinn í 
Öngulsstaðahreppi 

Eigandi færði 
sakborning til sýslum. 

Eigandi kom að ánni illa útleikinni í 
fjárhúsi 

B.7 - 20.01.1757 

23. 28.03.1757. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Sigríður Sigurðardóttir, óvíst, 
Ástríður, óvíst, og Björn, barn 

Brekkukot, 
Svarfaðardalshreppur 

Eigendur færðu 
ákærðu til sýslumanns 

Kemur ekki fram B.7 - 28.03.1757 

24. 27.05.1771. Manntals-
þing að Glæsibæ 

Guðmundur Jónsson, drengur Samtún, 
Glæsibæjarhreppur 

Eigandi lét sýslumann 
vita 

Kemur ekki fram B.8 - 27.05.1771 

25. 25.09.1784. Aukahéraðs-
þing að Saurbæ 

Guðmundur Grímsson, Guðný og 
Þorsteinn, bændur og húsmóðir 

S-Villingadalur/Úlfsá, 
Saurbæjarhreppur 

Eigandi lét sýslumann 
vita 

Kemur ekki fram / Nágranni sá rjúka 
„ólíkindalega“ 

B.9 - 25.09.1784 

26. 28.09.1784. Héraðsþing 
að Espihóli 

Jón Þórarinsson, bóndi Göngustaðagerði, 
Svarfaðardalshreppur 

Aðstandi eiganda lét 
sýslumann vita 

Sakborningur játaði fyrir aðstandanda 
eiganda kindarinnar 

B.9 - 28.09.1784 

27. 30.10.1784. Aukahéraðs-
þing að Espihóli 
 

Magnús Jónsson, flakkari Flakkari í Skriðuhreppi Eigendur sendu 
sýslumanni bréf 

Kemur ekki fram B.9 - 30.10.1784 
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Nr. Dagsetning dóms, tegund 
þings og þinghaldsstaður 

Nafn og staða sakbornings Heimili/Hreppur 
ákærða 

Hvernig sýslumanni 
barst tilkynning 

Hvernig komst upp um málið / 
framburður vitna / umsögn þingsókn.m 

Heimild: Bók nr. og 
dagsetn. 

28. 18.01.1785. Aukahéraðs-
þing að Möðruvallakl. 

Brandur, Þorbjörg, Hálfdan, Guðrún 
og Þórður, bóndi og skyldulið 

Spónsgerði, 
Hvammshreppur 

Einn af eigendum, 
prestur lét vita 

Gerð hafði verið leit og reifið m.a. 
fundist 

B.9 - 18.01.1785 

29. 13.04.1785. Aukahéraðs-
þing að Espihóli 

Svanlaugur Árnason, flakkari Flakkari úr Hvammshr. 
tekinn í Skriðuhreppi 

Eigandi lét vita Sakborningur var ekki að fela neitt B.9 - 13.04.1785 

30. 14.12.1801. Aukahéraðs-
þing að Espihóli. 

Jón Jónsson, Rósa og Sigfús, bændur 
og húsmóðir 

Ystagerði/Hlíðarhagi, 
Saurbæjarhreppur 

Bændur báðu um 
leitarheimild 

Leit gerð á fjórum bæjum. Sigfús seldi 
blóðmarkaðan sauð. 

B.11 - 28.11 og 
02.12.1801. 

31. 30.11.1803. Þing kemur 
ekki fram. [að Espihóli]. 

Einar Eiríksson, Sigurlaug og Herdís, 
bóndi, húsmóðir og ættingi 

Syðra Tjarnarkot, 
Öngulsstaðahreppur 

Einn eiganda, prófast-
ur lét vita, skriflega 

Sakborningur játaði fyrir sínum 
sálusorgara. 

B.12 -  16.11.1803 

32. 15.12.1804. Aukaþing að 
Munkaþverárklaustri. 

Jón Jónsson og Kristín Jónsdóttir, 
bóndi og húsmóðir 

Ytri Hagi, 
Hvammshreppur 

Tilkynning með 
amtsbréfi 

Gerð leit. Eigandi sá kindina síðast í 
haganum hjá sakborningi. 

B.12 -  08.11.1804 

33. 28.02.1811. Aukaþing að 
Kjarna í Eyjafirði. 

Hallgrímur Thorlacius, prestur Mikligarður, 
Saurbæjarhreppur 

Kemur ekki fram Soramörkuð gimbur fannst í vörslu 
sakbornings. 

B.13 - 28.02.1811. 

34. 11.05.1812. Aukaþing að 
Lögmannshlíð. 

Hálfdán Sigurðsson, bóndi Garðshorn, 
Glæsibæjarhreppur 

Presturinn á Glæsibæ 
lét vita, skriflega 

Nágrannakona lét prest vita um grun 
sinn. Ákærði hafði gefið þjófnað í skin 
við hana að „gamni sínu.“ 

B.13 - 11.05.1812 

35. 11.09.1812. Aukaþing að 
Skriðu. 

Benjamín Ketilsson, vinnumaður Myrká, Skriðuhreppur Eigandi lét vita, 
skriflega 

Kjöt og slátur fundust í opinni gryfju. 
Ákærði játaði fyrir heimilisfólki. 

B.13 - 03.09.1812 

36. 15.06.1815. Þing kemur 
ekki fram, [Dunhagi] 

Magnús, Jóhannes, Helga, Sæunn, 
Björg og Sesselja, vinnuhjú 

Myrká, Skriðuhreppur Hreppstjóri lét vita, 
skriflega 

Vitorðsmaður kjaftaði frá. Vitni spurð 
um reyk o.fl. 

B.14 - 17.05 og 
14.06.1815 

37. 06.03.1816. Aukaþing í 
Eyjafjarðarkaupstað 

Sigurður Jakobsson, bóndi Króksstaðir, 
Öngulsstaðahreppur 

Hreppstjóri lét vita Lambið hafði sést hjá Sigurði og vakið 
orðróm. Sonur sambýlismanns ákærða 
var vitni að afmörkun. 

B.14 - 22.02.1816 

38. 31.08.1816. [Aukaþing] 
að Grund í Eyjafirði 

Margrét Halldórsdóttir, húsmóðir og 
Ásmundur Ásmundsson, ættingi 

Strjúgsá, 
Saurbæjarhreppur 

Hreppstjórar létu vita, 
skriflega 

Fylgst vel með þeim vegna legu 
jarðarinnar. Dóttir Margrétar sagði frá 
eftir að hún var flutt að heiman. 

B.14 - 30.08 og 
31.08.1816 

39. 06.03.1823. [Aukaþing] 
að Skriðu 

Jón Sigfússon, ættingi og Sigfús 
Rögnvaldsson, bóndi 

Flaga, Skriðuhreppur Hreppstjóri lét vita Jón og Sigfús játuðu fyrir hreppstjóra. B.15 - 04.03.1823 

40. 14.07.1827. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Páll Bergsson, vinnumaður Mikligarður, 
Saurbæjarhreppur 

Kemur ekki fram Kemur ekki fram.   
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Nr. Dagsetning dóms, tegund 
þings og þinghaldsstaður 

Nafn og staða sakbornings Heimili/Hreppur 
ákærða 

Hvernig sýslumanni 
barst tilkynning 

Hvernig komst upp um málið / 
framburður vitna / umsögn þingsókn.m 

Heimild: Bók nr. og 
dagsetn. 

41. 16.06.1827. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Japhet Diðriksson og Ingibjörg 
Magnúsdóttir, bóndi og húsmóðir 

Vaglir, 
Hrafnagilshreppur 

Eigendur létu vita, 
munnlega 

Eigandi sá kindina og þekkti úr fjarlægð. 
Hann hafði saknað hennar. 

B.16 - 23.05 og 
16.06.1827 

42. 26.08.1828. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Jón Sigurðsson, Þóra, Sigurður og 
Jón, bóndi og skyldulið 

Hlíðarhagi, 
Saurbæjarhreppur 

Kemur ekki fram Jón Sig. var uppvís að misbrúkun á 
marki. Vitni minnist lamba sem það sá í 
kvíunum hjá honum. 

B.17 - 02.06.1828 

43. 06.05.1830. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Grímólfur Gunnlaugsson og Guðrún 
Jónsdóttir, bóndi og húsmóðir 

Sílastaðir, 
Glæsibæjarhreppur 

Skrifleg tilkynning frá 
hreppstjóra 

Hreppstjóri „plataði“ Grímólf til að játa. 
Gísli sonur Guðrúnar lætur upphaflega 
vita. 

B.17 – 01.02 og 
19.02.1830 

44. 14.01.1832. Aukaþing að 
Grund í Eyjafirði 

Jón Jónsson, vinnumaður Holt og Hóll, 
Svarfaðardalshreppur 

Kemur ekki fram, en 
var bréflega 

Hrafnar og hundar fundu hræið. Jón 
játaði fyrir hreppstjóra og fleirum.  

B.18 - 24.11.1831 
og 14.01.1832 

45. 14.03.1836. Aukaþing í 
Eyjafjarðarkaupstað 

Jason Guðmundsson, bóndi Hólkot, Skriðuhreppur Kemur ekki fram Sést hafði til konu hans með höfuð af 
sauð með marki annars manns. 

B.19 – 17.10.1835 

46. 29.11.1836. Aukaþing í 
Eyjafjarðarkaupstað 

Ólafur Sigurðsson og Þórunn 
Oddsdóttir, bóndi og húsmóðir 

Hrappstaðir, 
Glæsibæjarhreppur 

Vinnukona ákærða lét 
vita, munnlega 

Vinnukona ákærða sagði frá. B.19 - 15.10.1836 

47. 09.06.1837. Aukaþing að 
Völlum, Svarfaðardal 

Skúli Þorsteinsson og Jóhanna 
Kristjánsdóttir, börn 

Gljúfurárkot, 
Svarfaðardalshreppur 

Orðrómur barst til 
sýslumanns 

Jóhanna játaði fyrir móður sinni og 
móðir hennar fékk hana til að játa fyrir 
fleirum. 

B.19 - 09.06.1837 

48. 07.04.1838. Aukaþing í 
Eyjafjarðarkaupstað 

Jón Sigfússon, Helga Jónsdóttir og 
Jón Jónsson, bóndi og skyldulið 

Miðland, Skriðuhreppur Hreppstjóri lét vita, 
skriflega 

Eigandi sá til Jóns fara með tvo sauði 
heim að bænum. Gerð leit hjá honum í 
framhaldi og hann játaði.  

B.19 - 28.11.1837 

       
Heimildir: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2-20. Dóma- og þingbækur 1694-1842. - ÞÍ. Raf. Dómabókagrunnur sýslumanna 1650-1930. Eyjafjarðarsýsla. *Orðalagið „færðir með fóla“ vísar til þess að 
drengirnir hafi verið teknir og færðir til sýslumanns með það þýfi sem þeir náðust með. Fóli: þýfi eða þjófstolnir munir. Drengirnir höfðu stolið ýmsu lauslegu, ásamt því að Sigurður játaði að 
hafa drepið einn sauð. 
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2. Þjófaleit 

Við athugun á óformlegu félagslegu taumhaldi var fyrst leitað eftir því hvernig hefði 

komist upp um málin. Hvað varð til þess að rannsókn hófst? Um þetta atriði eru 

heimildir reyndar mjög þögular framan af tímabilinu. Ekki hefur þótt ástæða til að 

færa slíkt til bókar. Það er fyrst 1748 sem kemur fram að eigandi hafi fengið „njósn“ 

um málið og látið sýslumann vita.100 Tveimur árum síðar kemur fram að rannsókn 

hafi hafist eftir að hræ hafði fundist dysjað í jörðu þegar menn voru í lambagöngum. 

Þá tilkynnti eigandi kindarinnar einnig um málið.101 Algengast var þó að sýslumaður 

hæfi rannsókn máls eftir að leit hafði farið fram í hreppnum, á einum eða fleiri bæjum 

(sjá töflu 5, bls. 38-41). Talað var um að gera þjófaleit. A.m.k. sex dæmi þess má 

finna í dómabókunum á umræddu tímabili. Leit hefur þó eflaust stundum verið gerð 

án þess það komi endilega fram í bókunum. En lítum á dæmi um þjófaleit og 

aðdraganda þeirra.  

Nótt eina í desember 1756 hvarf þriggja vetra gamall sauður úr bithögum frá Ólafi 

Jónssyni bónda á Skútum í Glæsibæjarhreppi. Í framhaldi var gerð leit hjá Kráki 

Ásgrímssyni á Einarsstöðum. Ekki kemur fram hvort leit hafði verið gerð víðar um 

sveitina, en hjá Kráki fannst sauðurinn „niðurgrafinn í heytóftargólf á heimili hans.“ 

Daginn eftir var settur aukahéraðsréttur, væntanlega að Grund í Eyjafirði. Þangað 

mætti Ólafur á Skútum með Krák meðferðis þar sem Krákur játaði brot sitt fyrir 

sýslumanni.102   

Tæpu ári síðar eða þann 30. október 1757 var gerð leit hjá Jóni Jónssyni á Hóli í 

Öngulsstaðahreppi. Að leitinni stóð Einar Bessason á Hranastöðum í Hrafnagilshreppi 

ásamt þremur öðrum mönnum eftir að ein á hafði horfið út úr fjárhúsinu hjá honum að 

nóttu til skömmu áður. Áin fannst í hýbýlum hjá Jóni á Hóli, „svoleiðis á sig komna, 

að hafi verið slátruð, kjötið niðurhöggvið í kvartel, gæran rökuð, klippingurinn skertur 

og af honum skornir útnárarnir allt í kring, lausungin með sviðunum hafi verið fargað 

og nokkuð af skammrifunum hafi verið í potti yfir eldi þá þar komu.“103 Í framhaldi af 

kjötfundinum var Jón færður til sýslumanns og daginn eftir var sett aukahéraðsþing að 

Grund í Eyjafirði þar sem mál Jóns var tekið til meðferðar.104 Varla er hægt að gera 

                                                 
100 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 81r-83r. (16.11.1748).  
101 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.6. Dóma- og þingbók 1742-1753. bls. 109v-110v. (26.10.1750).  
102 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.7. Dóma- og þingbók 1740-1768. [án bls. tals]. (23.12.1756). Þinghaldsstaðs 
er ekki getið í dómabókinni en öll þing á undan og eftir höfðu verið að Grund.  
103 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.7. Dóma- og þingbók 1740-1768. [án bls. tals]. (11.01.1757).  
104 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.7. Dóma- og þingbók 1740-1768. [án bls. tals]. (11.01.1757).  
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ráð fyrir að Einar hafi þekkt ána sína í því ástandi sem hér var lýst. Samt játaði Jón 

strax fyrir leitarmönnum að kjötið væri af kind Einars. Svo virðist sem ekki hafi 

hvarflað að Jóni að þræta fyrir það. Enda kom fyrir að nóg væri að fátækir bændur 

ættu nóg af kjöti til að þeir yrðu grunaðir um þjófnað.105 Leitarmenn virðast hafa haft 

einhverja hugmynd um hvað væri eðlilegt að Jón ætti mikið af kjöti.  

Eins og fram kom hér að framan fór lögregluhlutverk hreppstjóra vaxandi eftir 

1809 en hreppstjórar gátu verið misslyngir að veiða sannleikann upp úr mönnum sem 

lágu undir grun. Einhvern tíma um veturinn 1829 – 1830 var kominn orðrómur á 

sveim um sveitina að Grímólfur Gunnlaugsson á Sílastöðum í Kræklingahlíð væri 

valdur að hvarfi nokkurra kinda þar í sveit. Orðrómurinn virðist hafa átt upptök sín hjá 

Gísla Ólafssyni, 13 ára stjúpsyni Grímólfs. Í kjölfar þessa orðróms fékk hreppstjóri, 

Jón Jónsson í Lögmannshlíð, Grímólf til að játa verknaðinn fyrir sér og tilkynnti um 

málið til sýslumanns þann 27. janúar 1830.106 Ekki er vel vitað hvernig Jón fékk 

Grímólf til að játa en um það gekk þó dálítil saga í sveitinni sem höfð var eftir 

nágrönnum Grímólfs við yfirheyrslur í rannsókn málsins. Jón hreppstjóri í 

Lögmannshlíð þótti einkar laginn að veiða upp úr mönnum það sem hann vildi vita. 

Eitt sinn er Grímólfur var gestkomandi á heimili Jóns, bar Jón þjófnaðinn upp á hann 

en Grímólfur neitaði. Þá á Jón að hafa sagt: „að annað eins væri hægt að fá að vita, 

það þyrfti ekki nema að kríta staf á kistulok og láta nokkurn á setjast, þá ef sá þjófur 

væri, gæti sá hinn sami ekki uppstaðið heldur yrði hann fastur við kistuna.“107 Síðan 

bauð Jón, honum að setjast en Grímólfur vildi ekki þiggja, frekar játaði hann að hafa 

stolið tveimur lömbum sem höfðu verið í eigu hreppstjórans sjálfs.108 Rannsókn 

málsins hófst 1. febrúar en deginum áður hafði sýslumaður látið færa stjúpsoninn 

Gísla Ólafsson af heimilinu, samkvæmt hans eigin ósk, eftir ráðfærslu við prest og 

hreppstjóra.109 Grímólfur og Guðrún Jónsdóttir, kona hans voru svo dæmd á 

vordögum fyrir að hafa stolið 12 kindum og fengu hýðingu fyrir.110   

Það voru þó ekki eingöngu bændur og hreppstjórar sem önnuðust eftirlit með 

misferli innan sveitar. Húsfreyjur og vinnukonur koma líka við sögu ásamt prestum og 

jafnvel börnum eins og kom fram hér að ofan. T.d. fór Arnþóra Ólafsdóttir, vinnukona 

                                                 
105 Sbr. dæmið um Grím Ólafsson og Guðmund Jónsson í Gullbringusýslu árið 1813. Sjá: Christina 
Folke Ax. „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar.“ bls. 69-73.  
106 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.17. Dóma- og þingbók 1827-1831. bls. 251. (01.02.1830).  
107 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.17. Dóma- og þingbók 1827-1831. bls. 260. (19.02.1830). 
108 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.17. Dóma- og þingbók 1827-1831. bls. 260. (19.02.1830).  
109 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.17. Dóma- og þingbók 1827-1831. bls. 256. (01.02.1830).  
110 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.17. Dóma- og þingbók 1827-1831. bls. 314. (06.05.1830).  
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á Hrappstöðum í Kræklingahlíð til sýslumanns árið 1836 og lét vita um stuld 

húsbónda síns, Ólafs Sigurðssonar.111   

Á vordögum 1812 var Oddnýju Bjarnadóttur á Skjaldarvík farið að gruna Hálfdán 

Sigurðsson bónda á Garðshorni um sauðaþjófnað. Upphaf málsins var þannig að 

Hálfdán hafði tekið frá henni ól og í þriðja sinn sem hún spurði eftir henni játaði hann 

og skilaði ólinni. Af því tilefni reyndi Oddný að veiða upp úr honum hvort hann hefði 

einnig tekið kindur frá fólki. Hálfdán játaði því ekki beint en gaf þó skýrt og 

greinilega í skyn við hana að svo hefði verið. Þá fór Oddný til prestsins að Glæsibæ 

og lét hann vita og prestur tilkynnti um málið til sýslumanns. Í framhaldi var sett 

aukaþing að Lögmannshlíð, þar neitaði Hálfdán hins vegar öllum sakargiftum og 

sagðist einungis hafa verið að gera að „gamni“ sínu við Oddnýju. Framburður 

Hálfdáns þótti trúlegur og hann var sýknaður af þessari ákæru en áminntur „að leggja 

ei soddan í vana sinn, þar þaraf innrætast kynni fyrir vanann virkileg þjófs náttúra og 

verknaður.“112 Eru þetta allt dæmi um hve allir íbúar voru virkir í eftirlit hver með 

öðrum og voru tilbúnir að segja frá við réttarhöld. Stundum var þó kannski gengið 

aðeins of langt. Eins var alvarlegt að hafa svona mál í flimtingum.  

 

3. Hvað grunaði nágrannana?  

Um eða skömmu fyrir aldamótin 1800 verður öll skráning mála í dómabókunum 

nákvæmari og ítarlegri. Fleiri vitni voru almennt kölluð til og þau látin gefa skýrslu 

um hvað eina sem þau vissu, málinu til frekari upplýsingar. Við þá breytingu koma 

fram ýmis atriði sem auðvelda til muna að greina hvernig hið óformlega eftirlit 

virkaði og hve vel íbúarnir voru vakandi fyrir hinum ýmsu teiknum sem gáfu eitthvað 

torkennilegt til kynna um nágrannana.  

Hinn 25. september 1784 voru hjónin Guðmundur Grímsson og Guðný Jónsdóttir á 

Syðri Villingadal í Saurbæjarhreppi, ásamt Þorsteini Jónssyni á Úlfsá dæmd fyrir að 

hafa stolið fjórum lömbum af Leyningsdal þá um sumarið. Ólafur á Ytri Villingadal 

var kallaður til og hann spurður hvað hann vissi um málið. Hann kvaðst hafa haft 

grunsemdir um þjófnað Guðmundar og Þorsteins, „síðan þar hafi rokið ólíkindalega 

stundum, og Þorsteinn hafi lagt leiðir sínar að Villingadal í sumar, og verið þar um 

                                                 
111 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls.117. (15.10.1836). Við yfirheyrslur er 
Ólafur sagður Jónsson en við dómsuppkvaðningu, Sigurðsson og mun það rétt samkvæmt manntalinu 
1835. Manntalið 1835. (www.skjalasafn.is → Manntalsgrunnur → Leit í manntalsgrunni → 1835).  
112 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.13. Dóma- og þingbók 1809-1813. [án bls. tals]. (11.05.1812).  
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slóðir seint og snemma.“113 Ólafur hefur greinilega verið mjög vakandi yfir því sem 

var að gerast í kringum hann og nóg að nágranni hans hefði eitthvað að setja í pottana 

til þess að hann færi að gruna hann um þjófnað. Að auki hafa tíðar gestakomur vakið 

enn frekari grunsemdir hjá honum. Þetta var á harðindaárinu 1784 og svo virðist sem 

Ólafi hafi þótt óeðlilegt hve oft Guðmundur og Guðný gátu eldað sér mat.  

Fyrir kom að sumir sættu meira eftirliti en aðrir. Hjónin Ásmundur Sigurðsson og 

Margrét Halldórsdóttir urðu jarðnæðislaus um vorið 1813. Þá voru þau með a.m.k. 

fimm börn á framfæri sínu, Ásmund 14 ára, Snjólaugu 12 ára, Margréti 7 ára, Stefán 5 

ára og Sigmund á öðru ári. Auk þess áttu þau einn uppkominn son, Bárð um 

tvítugsaldur.114 Þau áttu sveitfesti í Saurbæjarhreppi en þar sem þeim var „hvörgi til 

búhokurs fyrirkomið“ innan sveitarinnar var gripið til þess ráðs að byggja þeim 

jörðina Strjúgsá (Þrúgsá) svo fjölskyldan lenti ekki á framfæri sveitarinnar.115 Það 

orsakaði strax í upphafi kurr meðal sveitarmanna vegna þess hve jörðin lá nærri 

afréttum, „svo nærri að búsmali hennar og afréttarfénu ei verður fráhaldið hvað 

öðru.“116 Þeim var þó byggð jörðin vegna þess að önnur úrræði fundust ekki. En 

vegna staðsetningar bæjarins langt inn í afdal voru þeim gefnar meiri gætur en ella og 

fljótlega kom upp orðrómur í sveitinni um þeirra „ófrómleika.“ Engin vitni fengust þó 

til að staðfesta það í bili. Tveimur árum síðar réðst Snjólaug, dóttir hjónanna, í vist að 

Kambfelli í Saurbæjarhreppi. Eftir að hún hafði dvalið þar í um ár lét hún „á sér 

merkja ófróma háttsemi í hennar foreldrahúsum í tilliti til sauðkinda“ var haft eftir 

húsbónda hennar.117 Ekki er ástæða til að ætla að Snjólaug hafi látið þetta í ljós að 

eigin frumkvæði og vilja. Miklu nær er að ætla að nokkuð hafi verið gengið á hana þar 

á bæ að viðurkenna eitthvað misjafnt um foreldra sína eftir umtalinu í sveitinni að 

dæma. Húsbóndi hennar sagði hana ekki alltaf segja satt og rétturinn áleit hana litla og 

aumlega að sjá, „ei stærri en 12 vetra unglingur.“ Þá var hún orðin 15 ára gömul. Í 

framhaldi af þessari uppákomu, mættu hreppstjórar og yfirheyrðu hana nánar og 

skýrði hún þá frá að foreldrar hennar hefðu tekið fjórar kindur.118 Um vorið 1816 var 

heimilisfólkinu á Strjúgsá stefnt til sýslumanns að Grund til yfirheyrslna og 

                                                 
113 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.9. Dóma- og þingbók 1771-1788. [án bls. tals]. (25.09.1784).  
114 Fjöldi og aldur barnanna er samkvæmt manntalinu 1816. Manntal á Íslandi 1816. bls. 958.  
115 Að byggja einhverjum jörð: að selja á leigu. Þetta mun hafa verið mjög algent orðalag á 18.-19. öld.   
116 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (31.08.1816).  
117 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (31.08.1816). Sjá einnig 
yfirheyrslur yfir húsbónda hennar 30.08.1816.   
118 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (30.08.1816).  
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upplýsingar í málinu.119 Réttarhöldum var síðan, einhverra hluta vegna, frestað fram á 

haustið en þá var kominn upp orðrómur um að heimilisfólkið á Strjúgsá hefði stolið 

allt að sjö kindum. Hinn 30. ágúst var réttur aftur settur og Bárður Stefánsson á 

Stóradal, ásamt fleirum, kallaður til. Bárður minntist þess við yfirheyrslur að hafa séð 

höfuð af lambi í höndunum á Sigmundi syni hjónanna á Strjúgsá í eitt sinn þegar hann 

bar þar að gangandi um gangnatímann, haustinu áður. „Höfuðið var af hrútlambi og 

hvítt var höfuðið, ei var markið neitt frábrugðið, hvörki bragð yfir né að neitt brysti, 

það er annars stíft vinstra og biti framan hægra.“120 Markið átti Vigfús á Litladal. 

Þetta kann okkur nútímafólki ef til vill að finnast furðu gott minni, en fleiri slík dæmi 

má finna í dómabókunum.121 Á þessum tíma hefur fólk þekkt kindur sínar og 

nágranna sinna vel og kunnað fjölmörg fjármörk. Upp úr dúrnum kom síðan að 

Vigfús á Litladal hafði gefið eða selt Þórönnu vinnukonu sinni eitt hrútlamb þá um 

haustið og hún síðan selt hjónunum á Strjúgsá, slátrið og sviðin af því.122 Við 

yfirheyrslurnar játuðu þó Margrét og Ásmundur, sonur hennar að hafa stolið einni 

kind sem presturinn séra Sigurður á Saurbæ átti og fengu að líða 3x27 vandarhögg 

hvort fyrir tiltækið.123 Ásmundur Sigurðsson, húsbóndinn á heimilinu reyndist ekki 

hafa vitað af þessari kindatöku.124  

Dæmin hér að ofan sýna, svo ekki verður um villst, að almenningar var vökull og 

lagði sitt af mörkum til að upplýsa mál og koma í veg fyrir þjófnað á sauðfé ef 

minnsta ástæða þótti til að ætla eitthvað misjafnt.  

 

4. Samantekt 

Ekki er annað að sjá en félagslegt taumhald, bæði formlegt og óformlegt, hafi verið 

mjög virkt í Eyjafirði á tímabilinu 1697 – 1838. Framan af tímabilinu voru það 

einkum eigendur horfnu kindanna sem tilkynntu um málið til sýslumanns. Hlutverk 

hreppstjóra í því, umfram aðra íbúa hreppsins, verður fyrst greinilegt eftir 1809. Þá 

bendir allt til þess að nálægð við sýslumann hafi skipt verulegu máli í hvort 

almenningur sá sér fært að tilkynna um málið eða ekki.  

                                                 
119 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1816).  
120 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (30.08.1816).  
121 Sjá t.d. mál Jasonar Guðmundssonar: ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls. 
6-10 og 52-57. (17.10.1835 og 14.03.1836).  
122 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (30.08..1816).  
123 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (31.08.1816).  
124 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1816).  



 47 

Ef ástæða þótti til var umsvifalaust gerð leit hjá ætluðum þjóf. Öll þau dæmi sem 

hér hafa verið tilgreind sýna að almenningur fylgdist vel með sínu nánasta umhverfi 

og var fús að láta vita um misferli ef svo bar undir. Einstaklingar úr öllum stéttum 

samfélagsins lögðu sitt af mörkum til að halda uppi lögum og reglu.  
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V. Staða vinnuhjúa og kvenna  

Í mörgum þeirra mála sem hér hafa verið til umfjöllunar koma konur og vinnufólk oft 

við sögu eins og lesendur hafa eflaust tekið eftir. Í þeim köflum sem fara hér á eftir 

verður fjallað um kjör þeirra og aðstæður í samfélaginu eins og hún birtist í 

dómabókunum. Þær spurningar sem helst er lagt upp með eru: Hver var hlutdeild 

kvenna í sauðaþjófnaði og hvernig var verkaskipting kynjanna? Nefnir vinnufólk 

einhverjar aðrar ástæður fyrir þjófsverki sínu en aðrir þegnar samfélagsins? Hvernig 

var tekið á vinnuhjúum sem urðu uppvís að sauðaþjófnaði? Stóðu hjón saman í 

þjófsverkum?  

 

1. Hlutdeild kvenna og verkaskipting kynjanna  

Þegar kanna á hlutdeild kvenna í sauðaþjófnaði er eðlilegast að byrja á að skoða hve 

oft kvenfólk kemur fyrir í dómabókunum. Af þeim 81 einstaklingi sem kom fyrir rétt 

á tímabilinu eru konur 24. Í fyrsta og elsta málinu voru það mæðgurnar á heimilinu, 

Sesselja Halldórsdóttir og Þuríður Guðmundsdóttir sem voru gerendur en húsbóndinn, 

Halldór Sveinsson var ekki heima þegar verknaðurinn var framinn og var því 

„afsakaður.“125 Annars var það miklu oftar sem karlmennirnir voru aðalgerendur. Það 

voru þeir sem voru dæmdir fyrir þjófnað (sjá mynd 4).  

Mynd 4. Kynjaskipting sakborninga eftir hlutdeild í afbroti 1697-1838. 
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Heimild: Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu á 
tímabilinu 1697-1838. bls. 21-24. 

                                                 
125 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 67-69. (01.02.1697).  
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Oft var kvenfólk einnig dæmt fyrir þjófnað, þá var í flestum tilfellum um húsmæður 

að ræða sem voru dæmdar með eiginmönnum sínum, eða þá að þær væru sekar um 

meðvitund og hylmingu.  

Þá vekur nokkra athygli hve konum fyrir rétti fjölgar hlutfallslega mikið eftir því 

sem líður á tímabilið (sjá mynd 5). Breytingin sem hér um ræðir skýrist að mestu af 

því að nú var farið að leita betur eftir hugsanlegum vitorðsmönnum.  

Mynd 5. Kynjaskipting sakborninga 1697-1799 og 1800-1838. 
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Heimild: Tafla 2. Yfirlit yfir sauðaþjófnaðarmál í Eyjafjarðarsýslu 
á tímabilinu 1697-1838. bls. 21-24. 

Kvenfólkið var miklu oftar dæmt „fyrir matreiðslu og nautn þess stolna“ en 

þjófsverkið sjálft eins og t.d. Kristín Jónsdóttir árið 1804.126 Sama átti við um 

vinnukonurnar á Myrká sem fjallað verður betur um hér á eftir. Þá fengu þær mun 

vægari refsingu eðli málsins samkvæmt. Þá réði oftast úrslitum hvort þær höfðu 

aðstoðað við að ná og slátra kindinni eða ekki. Einnig kom fyrir að hjón væru talin 

samsek eins og t.d. Einar Eiríksson og Sigurlaug Pétursdóttir árið 1803.127  

Framan af tímabilinu voru karlmennirnir miklu oftar dæmdir einir, þó verður að 

gera ráð fyrir að kvenmaður hafi einnig komið að verkinu með einum eða öðrum 

hætti, t.d. við aflífun kindarinnar og eldamennsku þá rétt eins og síðar reyndist vera 

raunin. Fram að því hefur kvenfólkið komist upp með meðvitund, enda óþarfi að segja 

til þeirra, þar sem yfirvöld virðast ekki hafa haft mikinn áhuga á að eltast við 

vitorðsmenn.  

 

                                                 
126 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 125. (15.12.1804).  
127 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.12. Dóma- og þingbók 1802-1809. bls. 66. (30.11.1803).  
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2. Vinnuhjúin á Myrká 1813 – 1815  

Í sjö málum, af þeim 48 sem hér hafa verið til umfjöllunar, kemur vinnufólk við sögu 

með einum eða öðrum hætti, ýmist sem þjófar eða þjófsmeðvitarar. Eitt mál sker sig 

þó úr hvað varðar hlutdeild vinnuhjúa. Á vordögum árið 1815 komst upp um 

langviðamesta sauðaþjófnaðarmálið sem um getur á öllu tímabilinu 1697 – 1838 en þá 

voru vinnuhjúin á Myrká uppvís að þjófnaði á alls 24 sauðkindum. Þetta mál er að 

mörgu leyti dálítið sérstakt, ekki síst fyrir hversu viðamikið það var og hve lengi þeim 

tókst að fara leynt með það. Við yfirheyrslur koma fram ýmis atriði sem vert er að 

skoða nánar.  

Að þjófnaðinum stóðu Magnús Þórðarson og Jóhannes Jónsson, vinnumenn ásamt 

vinnukonunum, Helgu Jónsdóttur, Sæunni, Björgu og Sesselju Matthíasdætrum. 

Kindurnar áttu bændur úr nærliggjandi sveitum, ein var frá Myrkárdal, ein frá 

Staðartungu, tvær frá Saurbæ í Skriðuhreppi, ein var frá Grjótgarði, tvær frá 

Tréstöðum í Glæsibæjarhreppi og tvær frá Stóru Brekku í Hvammshreppi. Fjórar átti 

húsbóndi þeirra, presturinn á Myrká, en langflestar átti amtmaðurinn sjálfur, níu 

talsins. Flestar kindurnar tóku þau að sumri til árin 1813 og 1814.128 Af yfirheyrslum 

að dæma er greinilegt að þeir Magnús og Jóhannes voru mjög meðvitaðir um frá 

hverjum þeir stálu, lásu á mörkin og lögðu á minnið. Aldrei ráku þeir kindur heim að 

bæ eða tóku á víðavangi. Þeir tóku eingöngu kindur sem slæddust í Myrkárkvíarnar, á 

kvöldmálinu og fóru með þær inn í nærliggjandi fjárhús, þar sem þeir „þær skáru á 

nóttunni, eina og eina í senn, suðu síðan eða fengu soðið og átu meðan entist. Sumum 

af gærunum sökktu þeir með grjóti niður í for, líka einnig beinum.“129 Vinnukonurnar 

suðu fyrir þá kjötið og neyttu með þeim. Kjötið elduðu þær í eldhúsinu á heimili sínu 

á nóttunni, um slátt og eftir hann. Þau hafa greinilega verið vör um sig og hugað að 

ýmsu sem nágrannarnir gætu tekið eftir. Magnús hafði t.d. spurt Helgu, fyrra sumarið, 

hvort hún treysti sér til þess að elda á nóttunni. Hún kvað það ekki mikið mál, „því að 

þó reykur sæist frá öðrum bæjum, þá tæki enginn eftir því, hún væri svo oft vön að 

gjöra graut á nóttunni.“130 Við réttarhöldin minntist þó Halldór Jónsson á Búðarnesi 

þess að hafa séð reyk „þar eina nótt, í fyrra vor, sunnudagsnóttina næstu fyrir 

                                                 
128 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815. Haft eftir 
Jóhannesi við yfirheyrslur, spurnig 9).  
129 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (15.06.1815).  
130 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815. Haft eftir 
Magnúsi við yfirheyrslur, spurning 8).   
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hvítasunnu.“131 Eldivið tóku þau frá húsbónda sínum.132 En hvað kom þeim til þessa 

verks? Áttu þau sér einhverjar málsbætur?  

Upptökin að stuldinum fyrra sumarið virðast Magnús, Jóhannes og Helga eiga og 

þau bera öll fyrir sig sulti og hungri.133 Við nánari eftirgrennslan kom fram að 

vinnuhjúin, einkum þeir Magnús og Jóhannes, höfðu verið að kaupa sér mat á næstu 

bæjum og orðrómur var kominn á sveim um að þau fengju ekki nóg að borða á heimili 

sínu. Var þá húsbóndi þeirra, séra Jón Jónsson, kallaður inn og hann spurður hvort 

hann hefði vitað af þessu og „fundið að við sitt fólk.“ Hann sagðist hafa haft einhverja 

hugmynd um það en taldi það vera smáræði. „Hann hafi haldið það vera til gamans 

eða þá sælgætis. Sumum þækti mjólk léttur matur.“ Þá greip Magnús fram í og kallaði 

að, „mjólk þyki sér ekki létt heldur vatnið í henni, þegar það sé eins mikið og 

mjólkin.“134 Í framhaldinu leyfði rétturinn að mataræðinu á Myrká væri lýst. Það var 

eftirfarandi samkvæmt framburði þeirra seku:  

Þar er borðað þrímælt, enginn átmatur á vetur, enn vel að sumur, miðdegismatur 
á vetur er grasamjólk, og stundum einn spaðbiti í, helmingur og þriðjungur vatns 
í mjólkinni, málamatur er skyr og grautur og flóuð mjólk stundum útá, árið um 
kring, utan á vorin holtaróta grautur, og grautur úr hófblöðku með skyri á 
sumrin. Skammturinn er í 4mka aski, fullur á sumrin, milli hálfs og fulls á vetur, 
hálfur á vor. Þetta bera piltarnir. En stúlkurnar segjast hafa haft graut og skyr og 
mjólk.135   

Samkvæmt lögreglutilskipun frá 1720 var gert ráð fyrir að vinnumaður fengi í mat 

að vetri að lágmarki hálfan fjórðung fiska á viku og hálfa mörk smjörs á dag, auk 

spónamatar. Skammtur vinnukvenna var u.þ.b. helmingi minna.136 Á fyrri hluta 19. 

aldar var algengt að karlmaður fengi þrjár merkur smjörs og tíu merkur fiska um 

vikuna.137 Allt bendir því til þess að prestur hafi verið að brjóta á lögboðnum 

réttindum vinnufólks síns. Prestur neitaði því þó í byrjun en þá hótaði sýslumaður 

málssókn á hendur honum, fyrir málefni þetta um hans „húsbónda tillitsleysi í 

heimilinu, fyrir hvört möguleikinn til þessa mikla þjófnaðar mætti sýnast að hafa 

                                                 
131 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (14.06.1815).  
132 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815).   
133 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815).  
134 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (14.06.1815).   
135 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (14.06.1815). Átmatur: þurr 
matur sem þarf að tyggja, andstæða við spónamatur.  
136 Alþingisbækur Íslands. 10. bindi. bls. 562-564. (Uppkast lögmanna og sýslumanna að 
lögreglutilskipun fyrir Ísland, 13.07.1720). Ein mörk = 217g. Hálfur fjórðungur fiska gerir u.þ.b. 2,2 kg 
og hálf mörk smjörs 109g. Hagskinna. bls. 922. Spónamatur: matur sem þarf að borða með skeið.  
137 Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19. öld. bls. 32. Dæmið er úr Dalasýslu.  
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orðið, en ei án þess.“138 Að lokum náðust sættir og sýslumaður úrskurðaði að prestur 

ætti að greiða 20 álnir í sekt til hreppskassans fyrir vanrækslu á heimili sínu.139  

En vissi prestur ekki af þjófnaðinum á heimili sínu? Gat vinnufólkið á bænum 

verið að sjóða sér kjöt á nóttunni í tvö ár án þess húsbóndinn á heimilinu yrði var við 

neitt eða færi að gruna eitthvað? Prestur neitaði ávallt að hafa vitað af þjófnaðinum 

enda má hann hafa búist við þungum dómi ef svo hefði verið. Magnús fullyrti einnig 

að húsbændur sínir hafi ekki vitað af málinu.140 Það getur þó svo sem vel verið að 

prestur hafi vitað af því og bara „lokað augunum.“ Með því móti hefur hann enn 

frekar getað sparað mat í vinnufólk sitt. Ekkert skal þó um það fullyrt. Hann lét að 

minnsta kosti ekki vita af málinu. Ekki voru það heldur nágrannar sem urðu varir við 

þetta stærsta sauðaþjófnaðarmál tímabilsins og létu vita. Nei, það voru 

sakborningarnir sjálfir. Það var þannig að um vorið 1815 hafði Helga fært sig um set 

og var komin í vist að Bitrugerði í Glæsibæjarhreppi, þá nýbúin að eignast barn. 

Barnið kenndi hún Magnúsi vinnumanni á Myrká, en hann neitaði. Jóhannesi 

Hálfdanarsyni á Bitrugerði segist svo frá við réttarhöldin:  

orð hennar orsökuðust af Magnúsi, þegar hann ekki vildi í vor ganga við að 
hann væri barnsfaðir hennar, því þá varð hún næstum milli vita. Þá sagði hún frá 
því umspurða athæfi, eins og meðkennt er. ... Hún sagði frá því uppyfir alla í 
heimilinu, orðin man ég ekki en meiningin var eins ég borið hefi, og uppvíst er, 
getur þar svo ekkert viðaukist svo ég viti.141   

Eftir þessa uppákomu gerði Magnús játningu hjá hreppstjóra, mr. Jóni Flóventssyni 

sem tilkynnti um málið til sýslumanns þann 11. maí 1815.142   

Magnús og Jóhannes voru dæmdir til að „innsetjast til erfiðis í Kaupmannahafnar 

tukthúsi í fimm ár.“ Helga fékk sömuleiðis að sitja þar inni í eitt ár en systurnar 

Sæunn, Björg og Sesselja í níu mánuði, þær allar sem „meðvitendur þjófa þessara.“143   

Málið fór síðan fyrir Landsyfirrétt þar sem refsingin yfir þeim var milduð nokkuð. 

Látið var nægja að þeir Magnús og Jóhannes skyldu erfiða í því íslenska tukthúsi í 

fimm ár í stað þess að sendast til Kaupmannahafnar. Helga fékk 30 vandarhögg í stað 

tukthúsvistar og systurnar Sæunn, Björg og Sesselja voru sýknaðar. Það var gert á 

þeirri forsendu að þær hefðu aldrei tekið þátt í verkinu, hvorki með meðvitund né 

                                                 
138 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (15.06.1815).  
139 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (15.06.1815). Alin: 
verðmæliseining. Ein alin jafngilti u.þ.b. tveimur fiskum.  
140 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815). 
141 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (14.06.1815. Haft eftir 
Jóhannesi Hálfdanarsyni á Bitrugerði, svör við spurningum 3 og 4).   
142 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1815).  
143 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (15.06.1815).  
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hylmingu, heldur hafi þær einungis þagað yfir því sem þær vissu og taldist það ekki 

glæpsamlegt.144  

Í þessu máli koma fram nokkur atriði sem eru umhugsunarverð. Vinnuhjúin fengu 

minni matarskammt en þeim bar. Líkja má því við að í dag fá verkamaður borguð 

lægri laun en taxtar kveða á um. Hvers vegna létu þau ekki vita að húsbóndi þeirra 

skammtaði mat of naumt? Lögum samkvæmt hefðu þau átt að geta leitað til 

hreppstjóra eða sýslumanns. Landsyfirréttur metur vanrækslu prestsins ekki sannaða 

og telur að þau hafi ekki getað afsakað sig með of litlum matarskammti þar sem þau 

hefðu ekki kvartað til hreppstjóra eða yfirvalda.145 Þorðu þau því kannski ekki af ótta 

við húsbónda sinn? Var algengt að vinnufólk fengi of lítið að borða? Olli það ekki 

hneyksli ef slíkt komst upp? Eða fannst þeim þetta kannski bara góð aðferð til að fá 

sér aukabita? Var erfiðara fyrir eignalítið eða eignalaust vinnufólk að leita réttar síns 

en fyrir þá sem áttu eitthvað undir sér?  

Einnig er eftirtektarvert hve vel strákarnir voru meðvitaðir um hver ætti þær kindur 

sem þeir tóku. Var það tilviljun að amtmaður átti 9 af þessum 24 kindum? Hans 

kindur hafa varla átt að vera meira á ferli við kvíarnar í Myrká en aðrar kindur af 

afréttinum eða bithögunum þar í kring. Þegar dómur var kveðinn upp yfir þeim 

Margréti Halldórsdóttur og Ásmundi á Strjúgsá, rúmu ári síðar en dómurinn yfir 

vinnuhjúunum á Myrká, var tekið tillit til þess að fólkið bjó við örbirgð og 

bjargarskort en einnig að „ástand þess er frá var stolið er það, að hann er langt frá að 

vera persóna miserabilis,“ þ.e. aumkunarverð, en þau höfðu stolið einni kind sem 

presturinn séra Sigurður á Saurbæ átti.146 Fannst strákunum frekar í lagi að stela frá 

þeim vel efnuðu? Það verður þó að teljast nokkuð bíræfið að stela í stórum stíl frá 

einum æðsta yfirmanni dómsmála í landinu. Einnig voguðu þeir sér að taka sauðfé 

sem var í eigu húsbónda þeirra. Fannst þeim það í lagi af því hann mældi ekki út 

réttan matarskammt? Ómögulegt er að fullyrða neitt um það nú, við getum ekki vitað 

hvað þau voru að hugsa. Því verður ekki gerð tilraun til að leita svara við þessum 

spurningum að sinni, heldur er þeim varpað hér upp til umhugsunar um þau kjör og 

aðstæður sem vinnufólk bjó við fyrr á öldum. 

 

                                                 
144 Landsyfirréttardómar og hæstaréttardómar í íslenzkum málum 1802-1873. 2. bindi. bls. 9-10.  
145 Landsyfirréttardómar og hæstaréttardómar í íslenzkum málum 1802-1873. 2. bindi. bls. 8.  
146 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (31.08.1816).   
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3. Vinnuhjú – kjör og aðstæður 

Nú er ætlunin að fjalla aðeins nánar um kjör og aðstæður þess vinnufólks sem kemur 

við sögu í dómabókunum og kanna hvort vinnufólk nefni aðrar ástæður fyrir 

þjófsverki sínu en t.d. bændur og flakkarar gerðu.  

Tveir fyrstu vinnumennirnir sem við sögu koma eru Illugi Bjarnason og Símon 

Hálfdanarson. Illugi er eini einstaklingurinn sem kom fyrir dómara tvisvar. Í fyrra 

skiptið, árið 1698 var hann tekinn fyrir vitorð í sauðadrápi með Bjarna Grímssyni á 

Dagverðareyri.147 Árið eftir er Illugi sagður vinnupiltur á Glæsibæ, þá varð hann 

uppvís að hafa drepið eina á Ólafs Hallsonar á bænum Hlöðum þar skammt frá.148 

Árið 1701 braut Símon Hálfdanarson, vinnumaður prestsins á Kvíabekk í Ólafsfirði, 

upp hjall húsbónda síns og stal þaðan brauðköku, fiski og ýmsum smáhlutum. Auk 

þess játaði hann að hafa drepið og étið eina á sem var í eigu prestsins. Ofan í þetta allt 

saman hafði Símon síðan ráðist að presti og „hans kjól rifið með heiftarleikum.“149 

Ekki er getið um neinar málsbætur sem þeir Illugi og Símon áttu sér til afsökunar og 

ekki fór heldur góðum sögum af þeim, Illugi fékk mark á kinnina og var rekinn heim 

til sinnar sveitar150 og Símon var sagður „langsamlega illa kynntur að einu og 

öðru.“151   

Eftir þetta er ekki fleiri vinnuhjú að finna í dómabókunum fyrr en við árið 1812 

sem verður að teljast nokkuð athyglisvert. Sigríður H. Jörundsdóttir bendir á, í ritgerð 

sinni, að á harðindatímum hafi atvinnuleysi á meðal vinnufólks aukist „þar sem 

bændur höfðu ekki bolmagn til að halda hjú sín og létu þau því fara frá sér.“ Staða 

þessa fólks var oft hörmuleg. „Fáar leiðir voru þeim færar til lífsbjargar aðrar en að 

fara á flakk eða þá að stela sér til matar.“152 Kann hér að vera komin skýringin á þeim 

fjölda flakkara og drengja sem teknir voru fyrir sauðaþjófnað á harðindatímabilunum 

á 18. öld og segir margt um þau kjör og aðstæður sem vinnufólk bjó við.  

Um miðja 18. öld voru gerðar nokkrar mikilvægar breytingar á löggjöfinni sem 

snýr að stöðu vinnufólks í landinu. Í húsagatilskipuninni frá 1746 sem er nokkurs 

konar vinnulöggjöf þess tíma var kveðið á um ýmis réttindi og skyldur vinnuhjúa og 

                                                 
147 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 114. (05.03.1698).  
148 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 164-167. (10.03.1699).  
149 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.3. Dóma- og þingbók 1699-1707. [án bls. tals]. (19.08.1701).   
150 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.2. Dóma- og þingbók 1694-1701. bls. 166-167. (10.03.1699). Mark á kinnina: 
þjófamark eða brennimark.  
151 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.3. Dóma- og þingbók 1699-1707. [án bls. tals]. (19.08.1701).  
152 Lbs-Hbs. Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Neyðarástand. bls. 145-146.  
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húsbænda.153 Guðmundur Jónsson, sagnfræðingur dregur fram eftirfarandi ákvæði um 

skyldur vinnuhjúa í tilskipuninni:  

Þeim bar af fremsta megni að sýna húsbændum sínum tryggð og hollustu, auðsýna 
hlýðni og auðmýkt við þá og þeirra skipanir og ganga til allra verka sem þeim var 
fyrirskipað. Þau skyldu „vakta sig fyrir ósæmilegu tali og gamni, eiðum og blóti, 
hégómlegum historium eða so kölluðum sögum og amors-vísum eða rímum.“ Þeim var 
bannað að fara til annarra bæja nema með vitund húsbónda síns. Ef hjú strauk úr vist, 
sló til yfirboðara sinna eða gerði þeim skaða með ódyggð eða leti, skyldi því refsað 
með hendi eða vendi, sekt, gapastokki og jafnvel tukthúsvist eftir eðli brotsins.154   

Á móti bar húsbændum að halda hjú sín í mat og greiða þeim kaup. Vinnuhjú gátu 

skipt um vist einu sinni á ári, á vinnuhjúaskildegi að vori. Guðmundur metur það svo 

að vinnuhjú hafi verið „ofurseld nær ótakmörkuðu valdi húsbænda sinna, sem kallað 

var húsagi. Húsaginn var ekki óáþekkur foreldravaldi, enda höfðu foreldrar svipaðan 

rétt yfir hjúum og börnum sínum.“155  

Við þetta má bæta að með tilskipun 20. febrúar 1789 um refsingar í 

þjófnaðarmálum bar dómara að taka tillit til þess við ákvörðun refsingar hvort 

viðkomandi hefði stolið frá húsbónda sínum eða öðrum.156 Þannig gat dómari hert 

refsingu ef um var að ræða vinnufólk sem hafði stolið frá húsbændum sínum. Kom oft 

fyrir að vinnuhjú stælu frá húsbændum sínum? Vinnumennirnir á Myrká gerðu það að 

minnsta kosti. Hvernig var tekið á vinnuhjúum sem urðu uppvís að sauðaþjófnaði? 

Hvaða ástæður nefndu þau helst sér til málsbóta?  

Áður hefur verið fjallað um Benjamín Ketilsson, vinnupilt að Myrká. Hann hafði 

drepið eina á frá bóndanum á næsta bæ, síðsumars 1812 og staðið heldur klaufalega 

að verki (sjá bls. 7 og 31). Benjamín var spurður hvað hefði komið honum til þessa. 

Hann nefnir ekki aðrar ástæður en sínar „vondu girndir.“ Einnig kemur fram að 

Benjamín hafi átt það til að hnupla af fólki sem kom þar að bæ en hann væri búinn að 

játa það og húsbóndi hans hefði bætt þjófnaðinn. Séra Jón Jónsson, húsbóndi 

Benjamíns tók það sérstaklega fram að Benjamín hefði ekki stolið frá sér eða öðru 

heimilisfólki.157 Hér virðist séra Jón telja sig bera alla ábyrgð á gerðum vinnupilts 

síns, eins og ætla má að sé hlutverk hans samkvæmt ofangreindri túlkun 

húsagatilskipunarinnar. Ekki er hægt að segja annað en mjög vægt hafi verið tekið á 

                                                 
153 Lovsamling for Island. 2. bindi. bls. 605-620. (Anordning om Hustugt paa Island. Hirschholm 3. 
júní 1746). Um vinnuhjú, einkum bls. 613-616.  
154 Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19. öld. bls. 15.  
155 Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19. öld. bls. 15.  
156 Lovsamling for Island. 5. bindi. bls. 576-579. (Forordning ang. Straffe for Tyve og Hælere. 
Christiansborg 20. febr. 1789).  
157 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.13. Dóma- og þingbók 1809-1813. [án bls. tals]. (03.09.1812).  
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Benjamín fyrir tiltækið, 20 vandarhögg enda var hann ungur að árum þá, á tuttugasta 

ári, og virðist það vera ein helsta ástæða fyrir refsilækkun, ásamt „klaufaskapnum.“  

Ekki var tekið eins vægt á Páli Bergssyni vinnumanni á Miklagarði í Eyjafirði 

þegar hann varð uppvís að þjófnaði á einni á frá fyrrverandi húsbónda sínum, 

prestinum á Goðdölum í Skagafirði (sjá bls. 32). Málið fór tvívegis fyrir Landsyfirrétt 

en var í báðum tilfellum vísað heim í hérað aftur og tók sá málarekstur æði langan 

tíma. Rannsókn hófst 9. janúar 1826 og var ekki lokið fyrr en 14. júlí árið eftir og 

endaði með því að Páll var dæmdur til að líða 64 vandarhögg. Við dómsuppkvaðningu 

var svo komist að orði: „að hann, Páll hafi sjálfur kindinni stolið, og það frá prestinum 

hans húsbónda.“158 Ekki er hægt að skilja þetta öðruvísi en svo að rétturinn meti það 

svo að telja beri honum það til refsihækkunar. Páll var lítið eitt eldri en Benjamín, 23 

ára en átti sér engar málsbætur.159  

Eitt sinn þegar Jón Jónsson, vinnumaður á Holti í Svarfaðardal sat yfir ánum í 

fjarveru smaladrengsins, drap hann eina aðkomna kind þar í haganum. Við 

réttarhöldin tók hann sérstaklega fram að áin hefði ekki verið í eigu húsbónda síns (sjá 

bls. 29-30). Svo virðist sem aldrei hefði hvarflað að honum að drepa kind í eigu 

húsbónda síns. Jón átti sér engar málsbætur nema freistinguna eina og sjálfviljuga 

játningu. Hann var dæmdur til að líða 30 vandarhögg, borga ígjöld til eiganda og 

málskostnað.160 Jón var töluvert eldri en Benjamín, 30 ára gamall og virðist vera 

látinn bera heldur meiri ábyrgð á gjörðum sínum en hann.  

En vinnuhjú koma ekki bara við sögu í dómabókunum af því þau brutu af sér. Árið 

1836 lét Arnþóra Ólafsdóttir, vinnukona á Hrappstöðum í Kræklingahlíð, vita um 

stuld húsbónda síns (sjá bls. 43-44). Við upphaf málsins kemur fram að hún hafi farið 

sjálf til sýslumanns og látið hann vita munnlega, en einnig sagt í fleiri manna áheyrn á 

Ásláksstöðum, næsta bæ við Hrappstaði.161 Arnþóra var 34 ára gömul og Ólafur 

Sigurðsson, húsbóndi hennar 45 ára.162 Þetta atvik er einstakt, þ.e. að vinnukona fari í 

eigin persónu til sýslumanns, á þeim tíma hefði líklega verið eðlilegra að hún léti 

hreppstjóra vita um grun sinn og hann síðan annast málið. Eitthvað ósætti hefur 

                                                 
158 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.16. Dóma- og þingbók 1824-1827. bls. 465. (14.07.1827). 
159 Árið 1816 var Páll 13 ára og bjó hjá foreldrum sínum á Syðra Gili í Hrafnagilshreppi. Manntal á 
Íslandi 1816. bls. 947.  
160 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.18. Dóma- og þingbók 1831-1835. bls. 50-51. (14.01.1832). Ígjöld: ígildi eða 
jafngildi, e-ð sem getur komið í stað þess sem stolið var.  
161 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls. 117. (15.10.1836).  
162 Manntalið 1835. (www.skjalasafn.is → Manntalsgrunnur → Leit í manntalsgrunni → 1835). 
Hrappstaðir heita Hrafnsstaðir í Manntalinu 1835. Arnþóra var þá í vist á Geirhildargörðum.  
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líklega verið þarna á heimilinu og við réttarhöldin bar Ólafur því fyrir sig að Arnþóra 

hefði komið honum til verksins. Ómögulegt er að vita hvort þeirra hafði rétt fyrir sér í 

þeim efnum en rétturinn virti honum það hins vegar ekki til viðlits þar sem hann var 

„húsbóndi stúlkunnar og kominn til vits og ára.“163 Þetta verður að skiljast í anda 

húsagatilskipunarinnar, þar sem húsbóndinn ber ábyrgð á sínu vinnufólki.   

 

4. Hjónin á Strjúgsá  

Lítið hefur verið ritað um samskipti hjóna á 18. – 19. öld enda verður fátt ráðið þar 

um af heimildum. Almennt er talið að verkaskipting hafi verið veruleg á milli hjóna á 

þessum tíma, „eiginkonan hafi haft forræði innanstokks og eiginmaðurinn út á við“ og 

ekki þótti við hæfi að „hjón seildust mikið inn á verksvið hvors annars.“164  

Árið 1816 kom upp nokkuð athyglisvert mál sem varðar verksvið hjóna. Þá tókst 

húsmóðurinni á heimilinu að stela kind og slátra án vitundar eiginmanns síns, sem þó 

var heima við. Hér er um að ræða húsmóðurina á Strjúgsá, Margréti Halldórsdóttur 

(sjá bls. 45-46). Þetta mál er dálítið sérstakt og ef til vill nokkuð lýsandi fyrir hvernig 

yfirvaldið leit á hlutverk húsbóndans á heimilinu.  

Það var þannig að einn morgunn hafði Ásmundur Sigurðsson, eiginmaður 

Margrétar fyrirskipað henni og stálpuðum syni þeirra að slátra einni kind um daginn á 

meðan hann væri við slátt. Margrét slátraði kindinni, ásamt einni annarri sem séra 

Sigurður á Saurbæ átti, en sú hafði komið sjálfkrafa í kvíarnar hjá henni sama 

morgunn. Greinilegt er af yfirheyrslum að dæma, að dómara hefur fundist dálítið 

furðulegt að Ásmundur skyldi ekki átta sig á að búið væri að skera tvær kindur. 

Margrét var spurð: „Hvörnig var það mögulegt að bóndi þinn yrði ekki var við að 2 ær 

hefðu verið skornar?“ Hann gekk ekki um matinn og ég gaf honum ekki af slátrinu, 

svaraði hún. Ásmundur, sonur þeirra var einnig inntur eftir þessu sama. „Gengur hann 

[faðir þinn] þá ekki um matinn með henni móður þinni?“165 Hér virðist rétturinn álíta 

það skyldu og sjálfsagt hlutverk hvers  húsbónda að fylgjast með hvað væri til í búrinu 

hjá húsfreyjunni. Þannig bar húsbóndi ekki einungis ábyrgð á vinnufólki sínu, hann 

átti einnig að hafa eftirlit með konu sinni, þó heita ætti að hún réði innanstokks. 

 

                                                 
163 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.19. Dóma- og þingbók 1835-1838. bls. 156. (29.11.1836).  
164 Lýður Björnsson. „18. öldin.“ bls. 55.   
165 ÞÍ. Sýsl. Eyjafj. IV. B.14. Dóma- og þingbók 1813-1819. [án bls. tals]. (17.05.1816).  
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5. Samantekt 

Mun færri konur koma við sögu í dómabókunum en karlar og þegar þær koma fyrir, 

var algengara að þær væru sekar um þjófsmeðvitund og hylmingu, frekar en 

þjófsverkið sjálft. Konum fyrir rétti fjölgaði nokkuð eftir því sem leið á tímabilið, það 

má helst rekja til þess að harðar var gengið fram í að leita vitorðsmanna en áður. 

Einnig má sjá greinilega verkaskiptingu kynjanna við þjófsverkið, algengast var að 

karlmaður ætti upptökin, eða tæki þau a.m.k. á sig, hann sá um að slátra kindinni og 

konan um matreiðsluna. Einnig eru mörg dæmi þess að húsmóðirin á heimilinu hafi 

aðstoðað eiginmanninn við slátrunina.  

Vinnuhjú sem við sögu koma teljast ekki mörg. Eitt mál sker sig þó úr að því leyti 

að sakafólkið í því voru sex manns sem öll voru úr vinnuhjúastétt. Það mál vekur upp 

margar spurningar um kjör og aðstæður vinnuhjúa fyrr á öldum. Engar aðrar 

vinnukonur koma við sögu en þær fjórar sem voru í vist að Myrká 1815. Vald 

húsbónda yfir vinnuhjúum var á margan hátt líkt og hann hafði yfir börnum sínum. Ef 

vinnuhjú fengu ekki vist, sem einkum kom fyrir á harðindatímum, lá oft fyrir þeim að 

fara á flakk og stela sér til matar. Almennt eru vinnumennirnir ekki taldir eiga sér 

miklar málsbætur, s.s. fátækt eða hungur, ýmist eru ekki neinar málsbætur nefndar, 

eða þeir bera fyrir sig freistinguna eina saman. Vinnumennirnir á Myrká voru þeir 

einu sem báru fyrir sig sulti. Við dómsuppkvaðningu var helst tekið tillit til aldurs 

sakborninga ef um vinnumenn var að ræða.  

Oftar en ekki virðast hjón hafa staðið saman að þjófsverki. Einni húsmóður tókst 

þó að stela og slátra kind án vitundar eiginmanns síns, þó svo hann væri heima við á 

meðan. Það virðist hafa valdið nokkru hneyksli þar sem bóndi þótti ekki hafa fylgst 

nógu vel með stöfum húsmóðurinnar.  
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VI. Niðurstöður 

Sú saga sem hér hefur verið sögð er saga undirmálsfólks, þess fólks sem fór ekki eftir 

venjum og reglum samfélagsins. Þetta var venjulegt alþýðufólk, sem ekki hefur skilið 

eftir sig miklar heimildir um líf sitt, nema af því að það komst í kast við lögin. 

Í upphafi var því velt upp hvað væri hægt að lesa út úr dómum í 

sauðaþjófnaðarmálum um íslenska samfélagsgerð og umfjöllunin einskorðuð við 

gamla íslenska bændasamfélagið á tímabilinu 1697 – 1838. Sjónum var einkum beint 

að þrem atriðum, orsökum afbrotanna, félagslegu taumhaldi og stöðu vinnuhjúa og 

kvenna. Fullvíst má telja að orsakir afbrotanna megi einkum rekja til harðinda, 

fátæktar og hungurs. Áberandi er hvað sauðaþjófnaðarmálum fjölgaði mikið þegar 

harðindi gengu yfir landið. Flestir sauðaþjófarnir voru fátækir bændur sem stálu frá 

nágrönnum sínum. Svo virðist sem mest hafi verið um svokallaða neyðarþjófnaði að 

ræða. Fá dæmi eru þess að þjófnaður hafi verið framinn af beinum ásetningi, heldur 

var meira um tækifærisþjófnaði að ræða ef svo má að orði komast. Sakborningar vissu 

að þeir væru að gera rangt og hikuðu ekki við að viðurkenna fátækt sína og skort við 

réttarhöldin. Nokkra athygli vekur að sakborningar virðast ekki hafa leitað sér 

aðstoðar eða þeirra hjálpar sem samfélagið bauð upp á, áður en þeir gripu til þess ráðs 

að stela sér til matar. Ekki er að finna neina skýringar á því en efast má um að auðsótt 

hafi verið að fá aðstoð. Greinilegt er að mjög hefur dregið úr getu samfélagsins til að 

veita þeim sem minna máttu sín einhverja aðstoð á harðindatímum. Augljósast var það 

á tímum Skaftáreldanna en þá voru dæmi þess að bjargarlausir menn væru reknir úr 

þeim hreppi sem þeir áttu sveitfesti í. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöðu 

Sigríðar H. Jörundsdóttur, sem rannsakað hefur aðstæður sakamanna í harðindunum á 

6. áratug 18. aldar.  

Yfirleitt litu sýslumenn í Eyjafjarðarsýslu til þeirra aðstæðna sem þetta fátæka 

alþýðufólk bjó við og tóku tillit til þess við dómsuppkvaðningu. Mörg dæmi eru þess 

að sýslumenn hafi dæmt í sauðaþjófnaðarmálum eins og um smáþjófnað hefði verið 

að ræða, þó búfjárþjófnaður hafi ávallt átt að teljast til stórþjófnaðar. Ástæður sem 

þeir nefndu þeirri ákvörðun til rökstuðnings voru margs konar, t.d. æska og 

klaufaskapur sakbornings, viðkomandi væri ekki líklegur til að gerast stórþjófur í 

framtíðinni og tækifærið vegna þess að geldfé var haft í heimahögum. Það var þó ekki 

algilt að sýslumenn kvæðu upp vægar refsingar og margir sakborningar áttu sér ekki 

málsbætur. Helst virðist vera að sýslumenn hafi tekið tillit til neyðar og fátæktar 
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sakbornings. Einnig tóku þeir iðulega tillit til lágs aldurs sakbornings og er það í 

samræmi við niðurstöðu Sigríður H. Jörundsdóttir í ritgerð hennar, Neyðarástand: 

sýslumenn og sakamenn á harðindatímum 1755-1759. Gísli Ágúst Gunnlaugsson 

komst að þeirri niðurstöðu, að sýslumenn hafi kveðið upp tiltölulega væga dóma við 

neyðarþjófnuðum á síðari hluta 19. aldar. Það sama virðist eiga við um á 18. öld.  

Rannsókn Gísla Ágústs bendir einnig til virks formlegs og óformlegs félagslegs 

taumhalds í íslensku samfélagi á 19. öld. Niðurstöður hér benda eindregið til þess 

sama. Óhætt er að segja að félagslegt taumhald hafi verið mjög virkt í Eyjafirði á 

tímabilinu 1697 – 1838. Þó skipti nálægð við sýslumann verulegu máli um hvort 

almenningur hafði tök á að tilkynna um þjófnað eða ekki. Þannig komst ekki upp um 

neinn sauðaþjófnað í Siglufirði á tímabilinu og mjög fáa í Ólafsfirði og Svarfaðardal. 

Einstaklingar úr öllum stéttum lögðu sitt af mörkum til að halda uppi lögum og 

reglum innan samfélagsins. Oftast voru það eigendur horfnu kindanna sem tilkynntu 

um stuld þeirra til sýslumanns, eftir að leit hafði verið gerð hjá viðkomandi sakamanni 

eða grunur um þjófnað staðfestur á annan hátt. Löggæsluhlutverk hreppstjóra færðist 

mjög í vöxt á fyrri hluta 19. aldar í kjölfar reglugerðar um störf hreppstjóra árið 1809, 

þá varð algengara að þeir grennsluðust fyrir um hugsanlegan þjófnað og tilkynntu um 

hann til sýslumanns.  

Hlutur kvenna í sauðaþjófnaði var mun minni en karlanna. Algengara var að þær 

væru dæmdar fyrir meðvitund og hylmingu. Verkaskipting kynjanna birtist þannig á 

augljósan hátt í dómabókunum, þar sem karlarnir sáu um slátrunina en konurnar um 

matreiðsluna. Tiltölulega fá vinnuhjú er að finna í dómabókunum og nánast engin fyrr 

en árið 1812. Margt bendir til að kjör vinnufólks hafi oft verið bág og á 

harðindatímum hafi þetta fólk þurft að leggjast í flakk, einkum unga fólkið. Vald 

húsbænda yfir vinnuhjúum sínum var mikið og dæmi um að þeir tækju ábyrgð á 

gerðum vinnufólks síns, einkum ef viðkomandi var ungur að árum. Hinir eldri þurftu 

frekar að bera ábyrgð á gerðum sínum sjálfir. Einnig virðast húsbændur hafa átt að 

hafa eftirlit með og bera ábyrgð á gjörðum eiginkvenna sinna að einhverju leyti.  

Við yfirferð dómabókanna verður greinilega vart þeirra breytinga sem áttu sér stað 

innan réttarkerfisins. Þannig er mjög áberandi hve umfang allra þjófnaðarmála vex um 

aldamótin 1800, spurt var um fleiri atriði við rannsókn málanna og öll skráning þeirra 

verður nákvæmari og ítarlegri. Það má eflaust rekja til reglugerða um breytingar á 

meðferð sakamála og breytinga á refsilöggjöfinni sem gerðar voru á 8. – 9. áratug 18. 

aldar.  
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Ekki var kannað skipulega hvort þjófnaðarmálin, sem hér hafa verið til umræðu, 

hafi verið áfrýjað til æðri dómstóla. Ljóst er þó að svo var í einhverjum tilfellum. Það 

væri líklega efni í aðra rannsókn að kanna hvort svo hafi verið og væri þá fróðlegt að 

sjá hvort og hvernig refsingum var breytt þar. Rannsóknin hér einskorðaðist við eina 

sýslu, en ekki er ástæða til að ætla að málum hafi verið háttað mikið öðruvísi í öðrum 

sýslum. Þó gæti verið gagnlegt að gera samanburð á tíðni sauðaþjófnaðar annars 

staðar á landinu, einkum við sýslur á Suðurlandi þar sem harðinda gætti ekki að sama 

skapi og fyrir norðan. Einnig má kanna hvort sýslumenn annars staðar hafi litið til 

aðstæðna sakborninga við dómsuppkvaðningu í jafn ríkum mæli og sýslumenn 

Eyjafjarðarsýslu gerðu. Ekki hefur enn verið ráðist í að skrá dómabækur sýslumanna 

af Suðurlandi á rafrænt form líkt og Eyjafjarðarsýslu sem hefur gert alla 

heimildavinnu mun aðgengilegri. Nú á haustdögum 2009 hefur einnig verið lokið við 

að skrá mál úr Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslum í þennan gagnagrunn. Eftir því 

sem fleiri sýslur bætast í grunninn býður hann upp á fleiri möguleika fyrir 

sagnfræðinga og aðra áhugasama.  

Við vinnu þessarar ritgerðar hefur verið reynt að nálgast efnið út frá lífi og kjörum 

þeirra einstaklinga sem við sögu koma. Félagssögulegum aðferðum og einsögulegri 

nálgun var beitt í bland. Þannig var reynt að gefa yfirsýn yfir sauðaþjófnað á 

tímabilinu en jafnframt að fjalla um viðmið og gildismat samfélagsins. Ekki var þó 

gengið nærri eins langt í einsögulegri nálgun eins og Christina F. Ax gerir í grein sinni 

„Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar.“ Ljóst er að mun lengra hefði verið hægt 

að ganga í þeim efnum, t.d. hefði verið áhugavert að fylgja fólkinu enn frekar eftir. 

Hvaðan kom þetta fólk? Var eitthvað frábrugðið í lífi þess en annars fólks? Hverju 

breytti það í lífi fólks að verða dæmdir sauðaþjófar? En þetta eru atriði sem verða að 

bíða betri tíma.  
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