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Ágrip 

Gunnlaugur Briem (1773-1834) var sýslumaður Eyjafjarðarsýslu frá árinu 1805 til 

dauðadags. Leið hans til embættisframa var óvenjuleg; hann útskrifaðist úr 

listaháskólanum í Kaupmannahöfn, en las fyrir lögfræðipróf utan skóla og lauk því. 

Hann kom mikið við sögu í byltingunni 1809, sagði upp embætti sýslumanns 

samviskunnar vegna. Hann skrifaði langa ritgerð, Quid sentimus? Quid faciendum?, um 

ákvörðun sína og þær vangaveltur sem lágu henni að baki. Það var í andstöðu við 

flesta aðra sýslumenn, en aðeins fjórir af 19 sýslumönnum ákváðu að segja af sér. Þar 

að auki sá enginn nema Gunnlaugur ástæðu til þess að tjá sig sérstaklega um málið. 

Hann var strangur dómari og hafði sérstakan áhuga á að berjast gegn níðvísum og 

öðrum meiðyrðum. Sú barátta hans náði hámarki árið 1813. Þetta ár komu upp þrjú 

níðvísnamál sem hann tók til umfjöllunar. Þar að auki er varðveitt eftir hann löng 

ræða, Rædukorn um Lof og Last, þar sem hann fjallar um eðli þess að lofa eða lasta aðra. 

Sjö af börnum Gunnlaugs komust á fullorðinsár og unnu þau sér ýmislegt til frægðar. 

Gunnlaugur var augljóslega margfróður og eftir hann liggur töluvert af handritum. 

Hann skrifaði mikið um óskyld efni en ekkert eftir hann verið gefið út. Fyrir utan þau 

rit sem sagt hefur verið frá má nefna sem dæmi Stafrófs-qver í land-mælingalistinne, Eitt 

og annað vidvikjandi Fjenadar-Rækt og ótitlaðan stjörnuleiðarvísi. Gunnlaugur lést að 

heimili sínu að Grund í Eyjafirði þann 17. febrúar 1834. 
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Inngangur 

Gunnlaugur Briem (1773-1834), sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, hefur ekki verið 

áberandi í íslenskri sagnaritun með einni undantekningu. Hlutverk hans í byltingunni 

1809 hefur verið ágætlega skrásett. Sú mynd sem við höfum af honum er því að mestu 

leyti byggð á hegðun hans þetta örlagaríka sumar. Má ekki ætla að sú mynd sé of 

einföld? Er ekki hægt að rannsaka fleiri þætti í ævi hans til að fá skýrari mynd af 

honum? Mun sú rannsókn einungis skerpa á þeirri mynd sem við höfum af honum, 

eða mun koma í ljós að hún sé að einhverju leyti röng? 

Viðfangsefni verkefnisins veldur því að erfitt er að varpa fram hefðbundinni 

rannsóknarspurningu. Helst kemur upp í huga sú spurning hvort Gunnlaugur sé 

dæmigerður fyrir sýslumenn á fyrri hluta 19. aldar. Þær vangaveltur væri hægt að 

þrengja á ýmsan máta. Var menntun hans og leið til frama dæmigerð? Hvað með dóma 

hans, voru þeir óvenju harðir eða linir? Voru viðbrögð hans við auglýsingum 

Jörgensens dæmigerð? Hvað fékkst hann við fyrir utan embættið og var það dæmigert? 

Árið 1809 voru sýslumenn á landinu 19 talsins og því er nákvæmur samanburður með 

megindlegum aðferðum ekki mögulegur hér. Eina leiðin til að nálgast þær, án þess að 

margfalda alla rannsóknarvinu, er að lýsa þessum atriðum hjá Gunnlaugi og koma 

með tilgátur um hvernig aðrir hafi háttað þeim. Sumum af þessum spurningum verður 

hægt að svara með fullu öryggi. Aðrar af þeim, og það á sérstaklega við um dóma 

hans, verður erfiðara að svara með fullri vissu. Til dæmis er það ekki jafn varhugavert 

að telja að menntun hans hafi verið dæmigerð fyrir sýslumann á öndverðri 19. öld og 

að telja að meðferð hans í dómsmálum hafi verið dæmigerð fyrir sýslumann á 19. öld. 

Það er auðveldara að fá traust svar við fyrri spurningunni. Tilgangur rannsóknarinnar 

er þó helst sá að rekja ævisögu Gunnlaugs í stórum dráttum og draga fram nokkur 

atriði í lífi hans sem varpa helst ljósi á það hvaða mann hann hafði að geyma. Ef ske 

kynni að fleiri rannsóknir með svipað markmið yrðu gerðar, þá væri hægt að taka 

Gunnlaug til samanburðar.  

Rannsókn sem þessi þarf að vera nokkuð takmörkuð. Ef reynt væri að taka til 

athugunar alla þætti í ævi Gunnlaugs væri ekki pláss fyrir nema mjög yfirborðskennda 

umfjöllun um þá. Þess í stað verður rannsóknin takmörkuð við nokkur mikilvæg atriði. 
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Fyrst verður farið yfir mótunarár Gunnlaugs þar sem nauðsynlegt er að vita úr hvernig 

umhverfi hann kom og hvernig hann náði að komast til metorða. Þar á eftir verður 

fjallað um viðbrögð Gunnlaugs við valdatöku Jörgens Jörgensens árið 1809 og þau 

borin saman við viðbrögð annara embættismanna, og sérstaklega þá sýslumanna. Þessi 

atburður var fordæmislaus á Íslandi og athafnir Gunnlaugs ættu að varpa ljósi á það 

hvaða mann hann hafði að geyma. Það verður einnig farið í hluta af lífi Gunnlaugs sem 

var mjög hefðbundinn í lífi allra sýslumanna, rekstur sakamála í héraði. Einn 

málaflokkur, meiðyrði og níðvísur, verður sérstaklega tekinn fyrir þar sem heimildir 

um sakamál eru allt annað en af skornum skammti. Ástæða þess að sá flokkur var 

valinn er sú að Gunnlaugur virðist hafa haft sérstakan áhuga á því að reka þessi mál, 

þrátt fyrir að þau séu af saklausara tagi. Ræða hans Rædukorn um Lof og Last, ber þess 

augljóslega merki. Að lokum verður arfleið Gunnlaugs tekin fyrir. Hvað var það sem 

hann skildi eftir? Hvert var orðspor hans? Hvað með ritstörf? Hvað með niðja?  

Af heimildum um Gunnlaug er úr nógu að velja. Hér hafa nánast einungis verið 

notaðar frumheimildir. Fyrst er rétt að nefna örstutt æviágrip Gunnlaugs eftir séra Jón 

lærða í Möðrufelli. Þar næst dóma- og þingbækur sýslumanna. Þar sem í þær voru 

skráð þing sem sýslumenn héldu ásamt dómum þeirra í sakamálum eru þær 

ómissandi heimildir þegar kemur að því að fjalla um sakamál í héraði. Bækurnar eru 

ekki aðgengilegar þar sem þær hafa ekki verið prentaðar og aðeins fáeinar þeirra hafa 

registur. Þessar dómabækur eru grunnurinn að einum kafla rannsóknarinnar. Sá kafli, 

er fjallar um samskipti Gunnlaugs við Jörgen Jörgensen, er að mestu byggður á 

heimildum sem Helgi P. Briem hefur safnað, skrifað upp og birt í bók sinni Sjálfstæði 

Íslands 1809. Fyrir utan auglýsingar Jörgensens inniheldur sú bók einnig mikinn fjölda 

bréfa. Mikilvægasta heimildin, ritgerð sem Gunnlaugur skrifaði um aðstæður 

embættismanna, Quid sentimus? Quid faciendum?, var þó of löng til að Helgi gæti birt 

hana í heild sinni. Þess í stað verður stuðst við ágætan útdrátt hans úr ritgerðinni. Bók 

Helga er mjög gagnleg þegar kemur að því að fjalla um sumarið 1809. Það er þó ekki 

vegna túlkunar Helga, sem er á köflum mjög vafasöm, heldur vegna þess að hann 

hefur safnað að sér flestum þeim frumheimildum sem nauðsynlegar eru til að fjalla um 

atburði þessa sumars og birt þær í heilu lagi. Þó er heppilegast að líta á bók Helga sem 

safn frumheimilda, frekar en áreiðanlegt fræðirit. Í síðasta kaflanum er mikið stuðst við 
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bréf sem Gunnlaugur skrifaði Birgi Thorlacius guðfræðingi, í Kaupmannahöfn, 

æviágrip og líkræðu séra Jóns Jónssonar í Möðrufelli yfir Gunnlaugi og bréf sem dóttir 

Gunnlaugs skrifaði heim úr Evrópureisu sinni og birt var í Sunnanpóstinum. 

Sigurður Líndal og Eggert Ásgeirsson hafa unnið ágætt verk við að safna saman 

æviágripum Gunnlaugs og barna hans í niðjatalinu Briemsætt, og þar sem sú bók er 

handhægasta heimildin af því tagi er nokkuð stuðst við hana. Efni Eggerts í bókinni 

ber þess merki að hann hafi lagt meiri áherslu á það jákvæða í fari afkomenda 

Gunnlaugs, enda varla við öðru að búast miðað við eðli bókarinnar. Þess vegna var 

varinn hafður á við meðhöndlun þess. Fyrst verða æsku- og námsár Gunnlaugs 

skoðuð.  
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Uppvaxtar- og mótunarár 

Gunnlaugur Briem fæddist á Brjánslæk í Barðastrandahreppi árið 1773. Brjánslækur 

var kirkjustaður og þar þjónaði faðir hans, séra Guðbrandur Sigurðsson (1735-1779), 

sem prestur á staðnum rétt eins og faðir hans, séra Sigurður Þórðarson (1689-1767), 

hafði gert þar á undan. Af Brjánslæk er einnig komið nafnið Briem, sem Gunnlaugur 

tók upp sem ættarnafn. Móðir Gunnlaugs var Sigríður Jónsdóttir (1747-1835) en faðir 

hennar var prestur á Gilsbakka. Þegar Gunnlaugur var sex ára lést faðir hans af 

slysförum. Guðbrandur hafði verið á ferð um nótt til að vitja sjúklings og féll fyrir björg 

og höfuðkúpubrotnaði. Ári síðar var Gunnlaugur tekinn í fóstur af Birni Halldórssyni 

(1724-1794), prófasti í Sauðlauksdal og konu hans, Rannveigu Ólafsdóttur.1 Björn og 

Rannveig urðu væntanlega fyrir valinu vegna þess að hún og Guðbrandur voru 

systkinabörn. Hvort þetta hafi verið í framhaldi af láti Guðbrands eða ákveðið fyrir það 

er ekki vitað. Eins og kunnugt er var Björn mikill áhugamaður um landbúnað og 

frægur fyrir að vera frumkvöðull í kartöflurækt á Íslandi. Þar að auki var hann 

„lærdómsmaður í mörgum greinum, sk{ld og rithöfundur“.2 

 Fyrir utan föðurmissi á unga aldri er út frá tiltækum heimildum, ekki hægt að 

fullyrða annað en að Gunnlaugur hafi sem barn verið vel haldinn og hann hafi hvorki 

þurft að líða andlegan né líkamlegan skort. Í ævi{gripi er Björn sagður „gestrisinn við 

ríka og óríka; rausnarmaður heim að sækja; og sparaði nálega ekki við vini sína. 

F{tækum og aumstöddum tj{ði hann sig vorkunnl{tan, nærgætinn og hugulan.“ Þau 

hjónin misstu einkason sinn þegar hann var þriggja ára en ásamt Gunnlaugi tóku þau 

þrjú önnur börn í fóstur. Jón Guðmundsson, sem drukknaði fjórtán ára, alnafna hans, 

sem seinna átti eftir að verða sýslumaður í Vestur-Skaftafellssýslu, og Þóru 

Guðbrandsdóttur. Björn stjórnaði búi sínu eftir eigin höfði og vinnufólk sem vildi ekki 

beygja sig undir vilja hans entist ekki í vist.3 Af því má ætla að Björn hafi tekið virkan 

þátt í uppeldi Gunnlaugs. Gunnlaugur hafði, eins og Björn, ávallt áhuga á jarðarbótum 

og fræðistörfum. 

                                                      
1 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 11. 
2 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 11. 
3 Þorsteinn Þorsteinnson, Æviatriði Björns Halldórssonar prests í Sauðlauksdal, bls. 20-21. 
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Gunnlaugur sigldi snemma til Kaupmannahafnar, árið 1788, aðeins fimmtán 

ára gamall. Það hitti þannig á að séra Sigurður Stefánsson átti erindi til 

Kaupmannahafnar en þar átti að vígja hann til Hólabiskupsdæmis og því gat hann 

fylgt hinum unga Gunnlaugi í siglingunni. Í Kaupmannahöfn hóf Gunnlaugur nám í 

listaháskólanum, Det Kongelige Maler, Bildhugger og Bygnings-Akademie þar sem hann 

lagði stund á tréútskurð.4 

Þetta er mjög óvenjulegt námsval en flestir Íslendingar lærðu annaðhvort 

lögfræði eða guðfræði. Sigurður Líndal nefnir aðeins tvo menn sem stunduðu þar nám 

á undan Gunnlaugi, Sæmund Hólm (1749-1821) og Ólaf Ólafsson (1753-1832).5 Það 

hlýtur að hafa verið Gunnlaugur sjálfur sem hefur óskað eftir að læra í 

listaháskólanum. Hvergi er minnst á það hver það var sem kostaði Gunnlaug til náms, 

en ef það var fósturfaðir hans séra Björn Halldórsson, þá virðist hann hafa haft á 

Gunnlaugi lausan tauminn.  

Í æviágripi Gunnlaugs, eftir séra Jón lærða í Möðrufelli, er sagt frá því hversu 

námsfús Gunnlaugur hafi verið, en með hjálp frænda síns, Jóns Ólafssonar bróður 

Eggerts Ólafssonar, náttúrufræðings og skálds, og áðurnefndrar Rannveigar 

Ólafsdóttur, náði hann góðum tökum á latínu. Jón hafði útskrifast sem bakkalár í 

heimspeki 1756 og cand. theol. árið 1765. Hann stundaði ritstörf í Kaupmannahöfn, 

með styrkjum frá Árnasafni og frá konungi. Þar sem þau systkinin voru frá Svefneyjum 

tók hann sér viðurnefnið hypnonesius.6 Þar að auki hafði Gunnlaugur gott vald á þýsku, 

þó ekki sé ljóst hvernig eða hvers vegna hann lagði á sig að læra hana. Silfurpeningur 

sem Gunnlaugur var heiðraður með á útskrifarári sínu úr listaháskólanum 1795, er 

einnig til vitnis um góðan námsárángur hans.7 Gunnlaugur hefur því væntanlega verið 

samviskusamur námsmaður en ekki gleymt sér í skemmtanahaldi á mótunarárum 

sínum ef miðað er við þennan árangur. Jón Ólafsson var mikill fræðimaður og hefur 

líklega verið Gunnlaugi góður kennari. 

Í listaháskólanum kynntist Gunnlaugur Bertel Thorvaldsen myndhöggvara 

(1770-1844) sem var við nám í listaháskólanum samhliða honum. Mörgum árum eftir 

                                                      
4 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 12. 
5 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 12. 
6 Bjarni Jónsson, Íslenzkir Hafnarstúdentar, bls. 95. 
7 Lbs. 474, 8vo. Agrip af Æfisøgu Kammerráds Gunnlaugs Guðbrandssonar Briems, bls. 5-6. 
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að þeir höfðu útskrifast skrifaði Gunnlaugi til Thorvaldsen. Þar segir Gunnlaugur frá 

því að það latínunám sem hann lagði stund á með listnáminu hafi verið svo að hann 

gæti lagt stund á listasögu og goðafræði. Eftir það hafði hann hugsað sér að bjóða 

Thorvaldsen þjónustu sína. „Napóleonsstyrjaldirnar komu í veg fyrir þær fyrirætlanir 

sem Gunnlaugur lýsir í bréfi sínu til Thorvaldsens“8, segir Sigurður Líndal en útskýrir 

ekki nánar hvernig það gerðist.  

Þó að þessar fyrirætlanir hafi orðið að engu, átti latínukunnátta Gunnlaugs þó 

eftir að koma að góðum notum. Gunnlaugur hóf lögfræðinám í ársbyrjun 1797, 

tveimur árum eftir að hann útskrifaðist úr listaháskólanum. Þar sem að Gunnlaugur 

var ekki með stúdentspróf heldur hafði lært latínu upp á eigin spýtur hafði hann ekki 

rétt til að taka annað en „hið minna lagapróf — eða próf í dönskum lögum“. Hann lauk 

prófinu um haustið sama ár en vann þó sem listamaður næstu tvö árin, meðal annars 

við Fredensborgarhöll. Árið 1799 þáði Gunnlaugur starf sem aðstoðarmaður Jóns 

Jakobssonar, sýslumanns í Eyjafjarðarsýslu. Því embætti gat hann þó ekki sinnt lengi 

því að árið 1800 var hann skipaður í nefnd sem átti að gera nýtt mat á íslenskum 

jörðum, kölluð jarðamatsnefndin, og átti eftir að starfa í henni næstu sex árin. Í 

nefndinni sátu með Gunnlaugi, Ludvig Erichsen amtmaður, Stefán Stephensen 

varalögmaður og Árni Sigurðsson kansellíritari.9 Gunnlaugur sker sig augljóslega úr 

hópnum, bæði hvað varðar menntun og starfsreynslu. 

Það er nauðsynlegt að hafa í huga að Gunnlaugur hafði ekki búið á Íslandi frá 

því hann var fimmtán ára og hafði hann takmarkaða menntun og reynslu til 

embættisverka. Sú staðreynd að hann hafði árið 1796 skrifað leiðbeiningarrit í 

landmælingum, Stafrófs-qver í land-mælingalistinne. Samantekid af Bilæta-Smid Gunnl. 

Briem, hlýtur því að hafa skipt höfuðmáli í þeirri ákvörðun að Gunnlaugur var 

skipaður í nefndina. Í þessu riti sést vel metnaður Gunnlaugs en það er langt og 

ítarlegt. Augljóst er að Gunnlaugur hefur verið vel að sér í stærðfræði, hvort sem það 

hefur verið hluti af námi hans í listaháskólanum eða ekki. Ef áðurnefndur dugnaður 

Gunnlaugs til að læra þýsku og latínu upp á eigin spýtur er tekinn til viðmiðunar, þá 

                                                      
8 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 12-14. 
9 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 14-15. 
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verður það trúanlegra að hann hafi kynnt sér rúmfræði til landmælinga að eigin 

frumkvæði. Það er augljóst að hann var tilbúinn til að gera meira en nauðsynlegt var.  

Þar að auki gefur handrit 

þetta góðan vitnisburð um 

listræna hæfileika hans því að í 

því eru margar skýringarmyndir 

og það prýðir einnig vönduð 

forsíðumynd. 10 

Verðmæti jarða var 

reiknað í hundruðum eftir því 

hversu mörgum kúgildum jörðin 

gat framfleytt ásamt því að 

reiknað var með hlunnindum, 

eins og reka eða æðadúnstöku. 

Þessi aðferð hafði þó ýmsa 

vankanta því ekki var gert ráð fyrir að skepnur gæfu mismikið af sér eða hversu vel til 

ræktunar jarðirnar voru fallnar. Þannig þurfti fleiri kýr ef þær mjólkuðu verr sem hafði 

þau áhrif að hundraðatalan varð hærri. Það var hlutverk Gunnlaugs og annarra 

nefndarmanna að reikna með þessum og nokkrum öðrum atriðum til að fá raunhæfara 

mat.11 Árferði var bágt þegar jarðamatsnefndin starfaði og var lítið siglt.12 Þetta hefur 

vafalaust hægt á störfum nefndarinnar þar sem nefndarmenn hafa þurft að vera í 

bréfasambandi við stjórnvöld í Danmörku. Nefndin lauk störfum en niðurstöður 

hennar voru aldrei notaðar því aðferðir hennar áttu að vera samræmdar þeim sem 

höfðu verið notaðar í Danmörku en þær reyndust ekki nógu vel á Íslandi.13 Þetta segir 

mikið um hversu misheppnað fyrirtæki jarðamatsnefndin var.14 

                                                      
10 ÍB. 86. 8vo. „Stafrófs-qver í land-mælingalistinne. Samantekið af Bilæta-Smid Gunnl. Briem“. 
11 P{ll Briem, „Hundraðatal { jörðum“, bls. 3-5. 
12 P{ll Briem, „Hundraðatal { jörðum“, bls. 5. 
13 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 15. 
14 Það var ekki fyrr en árið 1848 sem ákveðið var að gera nýtt jarðamat og þá var það söluverð 

jarða sem miðað var við þegar verðmæti þeirra var metið (P{ll Briem, „Hundraðatal { jörðum“, 

bls. 5). 
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Þremur dögum eftir að Gunnlaugur var skipaður í jarðamatsnefndina giftist 

hann Valgerði Árnadóttur (1779-1872). Hún var dóttir séra Árna Sigurðarsonar (1732-

1805) og Kristínar Jakobsdóttur (1743-1791). Kristín var systir Jóns Jakobssonar, 

sýslumanns í Eyjafjarðarsýslu en hann hafði fengið Gunnlaug skipaðan sem 

aðstoðarmann eins og áður hefur verið minnst á. Á þessum sex árum sem Gunnlaugur 

starfaði í jarðamatsnefndinni var álagið á þeim mikið. Gunnlaugur ferðaðist um landið 

í störfum sínum fyrir jarðamatsnefndina og Valgerður fylgdi honum. Samtals fluttust 

þau búferlum fimm sinnum, og eignuðust þrjú börn á þessum árum. 15 Störf Gunnlaugs 

í jarðamatsnefndinni hafa þó vakið athygli stjórnvalda í Danmörku því hann var 

sæmdur nafnbótinni kammersekreter árið 1804 og einu ári síðar fékk hann embætti 

sýslumanns í Eyjafjarðarsýslu.16 Sigurður Snorrason, sýslumaður í Húnavatnssýslu, sá 

reyndar um báðar sýslurnar til að byrja með því Gunnlaugur var þá enn að vinna að 

jarðamatinu. Það var ekki fyrr en 1807 að þau hjónin fluttust í sýsluna og bjuggu þá að 

Kjarna í Eyjafirði.17 

Þó að allt bendi til þess að Gunnlaugur hafi ekki verið ófús til að leggja mikið á 

sig til að geta sinnt mörgum verkefnum í einu, þá hefur hann væntanlega tekið því 

fagnandi að geta loksins fengið frið frá ferðalögum. Þegar hann kom sér fyrir í Kjarna 

hafði hann lifað h{lfgerðu flökkulífi í sjö {r og þar {ður tvör {r „við b{g kjör“ sem 

listamaður.18 Eftir að hafa búið á Kjarna í átta ár fluttu Gunnlaugur og Valgerður með 

börn sín til Grundar í Eyjafirði þar sem þau bjuggu til æviloka. 

Mikil vinna beið Gunnlaugs í sýslumannsembættinu. Sýslumenn þurftu að 

ferðast um alla sýsluna hvert vor þegar manntalsþing voru haldin. Til að fá hugmynd 

um vinnuálagið er hægt að taka eitt stakt ár til athugunar. Árið 1813 hélt Gunnlaugur 

sjö manntalsþing, fimm lögregluþing, fjögur aukaþing og þrjú uppboð. Aðeins eitt 

þessara þinga var haldið á heimili Gunnlaugs.19 Í bréfi til Jörgens Jörgensen árið 1809 

sem minnst verður á í næsta kafla, kvartaði hann yfir veikindum sem fylgdu þessum 

                                                      
15 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 15-16. 
16 Án titils. Sunnanpósturinn, bls. 168. 
17 Jón Esplólín. Íslands Árbækr, Xdi hluti, bls. 2. 
18 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 15. 
19 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3 Dóma- og þingbók 1813-1819. 
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ferðalögum.20 Það hefur þó skipt máli fyrir Gunnlaug eins og aðra að hafa 

atvinnuöryggi. Hann var búinn að koma sér ágætlega fyrir, hann hafði fengið gott 

embætti rúmlega þrítugur að aldri og var á góðri leið með að eiga stóra fjölskyldu. 

Gunnlaugur var þó ekki reiðubúinn til að að láta lítið fyrir sér fara á opinbera sviðinu 

en næst verða tiltekin tvö mál því til stuðnings. 

  

                                                      
20 Bréf Gunnlaugs til stjórnarskrifstofunnar, dagsett 13.7.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, 

Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 326. 
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Reynt á konungshollustu Gunnlaugs 

Gunnlaugur átti það sameiginlegt með öðrum embættismönnum Íslands að sumarið 

1809 stóð hann frammi fyrir stórri ákvörðun. Þetta sumar átti sér stað valdarán og lýst 

var yfir sjálfstæði landsins. Þessir atburðir eru yfirleitt kallaðir byltingin 1809. Hinn 25. 

júní, eftir átök um verslun, var Trampe stiftamtmaður handtekinn af breska 

sápukaupmanninum Samuel Phelps og haldið föngum í skipi hans Margaret and Anne. 

Jörgen Jörgensen, dönskum túlki Phelps, voru fengin völdin og hengdi hann 

umsvifarlaust upp tvær auglýsingar næsta dag þar sem hann lýsti því yfir með þessum 

orðum að valdi Dana í landinu væri lokið: „Allur danskur myndugleiki er upphafinn { 

Íslandi“. Í seinni auglýsingunni útskýrði Jörgensen betur hvað hann ætlaði sér 

gagnvart embættismannastétt landsins: 

1. Island er laust og lidugt frá Danmerkur Ríkisrádum. 

2. Øll yfirvøld Kóngs, þeir sem eru innfæddir Islendskir, og vilja vera trúir sínu 

Fødurlandi, samt afleggja Eid uppá þad, ad uppfylla sína Embættis Skyldu, skulu 

fullvissast um þeirra fullu Laun og Betaling. 

3. Sérhvørr innfæddur Íslendskur Embættismadur, sá er hagar sjer skickanlega, skal 

haldast í Heidri. 

[...] 

6. Sjerhvør Yfirvaldspersóna, sem má standa í sínu Embætti, skal géfa mér skriflega til 

kynna, ad hann vilji vera vid sína Sýslun, og skal þetta bréf vera komid, nær 14 Dagar 

lída, frá nærliggjandi Sveitum, og 7 Vikur frá fjærstu Plátsum, utan so sé, ad Vedur og 

Landsvegir skyldu orsaka Løgmæta hindrun, og skal þá Orsøkina nefna, hvarfyrir á 

þessu hefir Brestur ordid. Vilji einn edur annar ecki vera vid sitt Embætti, þarf hann eda 

þeir ecki vænta nokkrar Hjálpar af Stjórnarrádinu, og verdur þá annar Embættismadur 

settur í hans Stad.21 

Hér má sjá að þeir sem ætluðu sér að halda í embætti sín, áttu að sýna landinu sjálfu 

hollustu. Í annari grein auglýsingarinnar er sagt frá nýjum eið sem embættismönnum 

var ætlað að sverja og sá eiður kvað ekki á um hollustu við konung. Samkvæmt sömu 

grein máttu engir nema Íslendingar gegna embættum á Íslandi. Greininni var 

                                                      
21 Auglýsingar Jörgensens, uppskrifað í: Jón Þorkelsson. Saga Jörundar Hundadagakóngs, bls. 151-

153. 
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greinilega beint gegn þeim dönsku embættismönnum sem störfuðu í landinu. Það var 

kaldhæðnislegt í ljósi þess að Jörgensen var sjálfur Dani. Þessar auglýsingar hafa 

væntanlega valdið íslenskum embættismönnum miklum áhyggjum.  

Hvernig kom Jörgen Jörgensen Íslendingum fyrir sjónir? 

Gott er að geta varpað einhverju ljósi á það hvernig andrúmsloftið var á Íslandi í 

kjölfar valdatökunnar. Þessir atburðir hafa í gegnum tíðina öðlast skoplegt yfirbragð 

með hjálp frá leikriti Jónasar Múla Árnasonar, Þið munið hann Jörund. Það má ekki 

gleyma því að þremur dögum eftir að hafa hengt upp fyrstu auglýsingarnar sá 

Jörgensen ástæðu til þess að mótmæla orðrómum um mikið blóðbað í Reykjavík.22  

Ekki er til mikið af heimildum um viðhorf Íslendinga til Jörgensens. Þó eru til 

endurminningar Gyðu Thorlacius frá árunum 1801-1815. Í þeim lýsir Gyða, eiginkona 

Þórðar Thorlacius sýslumanns í Suður-Múlasýslu, atburðunum þetta sumar. Þessi 

frásögn er samtímaheimild en Gyða er þó hlutdrægur frásagnaraðili. Til dæmis segir 

hún: „Th. sýslumaður var samt svo mikill drengur, að hann skoðaði ekki huga sinn 

um, hvað sér bæri að gera. Hann ætlaði að halda trúnað og hollustu við konung sinn 

og var þess albúinn að l{ta af embætti og fara til Vestmannaeyja {samt konu sinni.“23 Í 

bréfinu sem Þórður sendi Jörgensen sem svar við auglýsingunum hljómar afstaða hans 

þó allt öðruvísi. Þar biður hann um undantekningu frá þeirri stefnu Jörgensens að 

flytja danska embættismenn úr landi og rökstyður það með því að segja frá þeim 

starfsframa sem hann fórnaði í Danmörku til þess að geta þjónað Íslandi. Þar að auki 

minnist hann á að allir forfeður hans hafi verið íslenskir og það væri einstaklega erfitt 

fyrir hann að flytja, fótaveikur og með mörg ung börn.24 Það er ekki hægt að sjá að 

konungshollusta sé það sem hafi drifið Þórð áfram og hann virðist alls ekki vera 

áfjáður í að flytja og það er rangt hjá Gyðu að hann hafi verið tilbúinn til að flytja til 

Vestmannaeyja. Þar að auki eru endurminningar hennar unnar af tengdasyni hennar 

                                                      
22 Auglýsing Jörgensens frá 29.6.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 

218. 
23 Gyða Thorlacius, Endurminningar frú Gyðu Thorlacius, bls. 72. 
24 Uppkast af bréfi Þórðar til Jörgensens, dagsett 15.8.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, 

Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 339-342. 
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og með öllu ómögulegt að vita hvort hann hafi unnið verkið faglega og nákvæmlega. 

Með ákveðnum fyrirvörum er þó hægt að hafa mikið gagn af frásögn hennar.  

Frásögn Gyðu er góð heimild um andann sem ríkti meðal embættismanna eftir 

að Jörgensen hafði gert kröfur sínar um hollustu ljósar. Hún segir frá mótþróaleysi 

Sunnlendinga og í leit hennar að skýringu fyrir því sést sá ótti sem Jörgensen gat 

valdið. Það var þó ekki Jörgensen sjálfur sem fólk beinlínis óttaðist heldur sá möguleiki 

að Jörgensen væri aðeins umboðsmaður sterkari afla.25 Gyða segir reyndar ekki hver 

þau eru en varla getur hún hafa átt við aðra en Breta. Því til stuðnings er svar við 

ritdómi um bækling Sigfúsar Schulesen, Jörgen Jörgensens Usurpation i Island i Aaret 

1809. Bæklingur þessi kom út árið 1832 í Kaupmannahöfn og fjallaði almennt um 

atburði sumarsins. Pétur Sigurðsson, sem skrifaði grein um málið í Sögu telur 

áðurnefnt svar við ritdómnum vera eftir Gísla Símonarson verslunarmann.26 Sá sem 

skrifaði ritdóminn velti því fyrir sér af hverju mótspyrna gegn Jörgensen var ekki 

öflugri en raun bar vitni og svar Gísla snýst að miklu leyti um að útskýra það, enda var 

hann staðsettur í Reykjavík þetta sumar. Fyrst segir hann frá því hversu ógnvænlegt 

skipið sem bar Jörgen til Íslands hafi verið. Með tíu fallbyssur og vopnaða áhöfn hefði 

verið auðvelt að nota það til að leggja Reykjavík algjörlega í rúst, enda engum teljandi 

vörnum hægt að koma við. Gísli segir einnig frá öðru mikilvægu atriði, að Jörgensen 

hafi iðulega sýnt trúverðug skjöl sem bentu til þess að athafnir hans væru í umboði 

Breta. Því myndi öll mótstaða skapa Íslendingum stórkostlegt tjón því Íslendingar 

reiddu sig á innflutning matvæla og breski flotinn var allsráðandi á Atlantshafinu.27 Í 

öðru svari, er Pétur Sigurðsson telur vera eftir Finn Magnússon leyndarskjalavörð, var 

tekið í sama streng.28 Finnur minnist einnig á að Jörgensen hafði sagst starfa í umboði 

Breta og viðbrögð Íslendinga hefðu verið að telja að Jörgensen væri trúverðugur eða 

„að öðrum kosti geðveikur. En þar sem það varð ekki séð, og sízt af tilkynningum 

hans, hlutu menn að hallast að hinu.“29 Finnur heldur áfram og er sammála Gyðu um 

                                                      
25 Gyða Thorlacius, Endurminningar frú Gyðu Thorlacius, bls. 72. 
26 Pétur Sigurðsson, „Tvær greinar um byltingu Jörgensens {rið 1809“, bls. 162. 
27 Gísli Símonarson, „N{nari skýring { atburðunum { Íslandi {rið 1809 eftir mann, er við var 

staddur.“[Uppskrifað í grein Péturs Sigurðssonar], bls. 165-167. 
28 Pétur færir góð rök fyrir þessum nafngreiningum og ekki er ástæða til að draga þær í efa. 
29 Finnur Magnússon, „Nokkur orð um rit Schulesens um valdar{n Jörgensens og ritdóminn um 

það í Kbhposten.“ [Uppskrifað í grein Péturs Sigurðssonar], bls. 170. 
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að Íslendingar væru ekki hræddir við Jörgensen heldur „veldi Englendinga, því að það 

var bersýnilegt, að hefðu þeir beitt þótt ekki væri nema örlitlum hluta þess gegn 

Íslandi, var öll mótspyrna gagnslaus“30 

Gyða virðist þó sjálf hafa verið hrædd við Jörgensen því hún huggaði sig við 

mynd sem hún átti af bróður hans sem hún vænti að myndi forða sér frá harðindum af 

hans hálfu. Jafnframt segir hún að það orðspor sem af Jörgensen fór segði hann vera 

hjartagóðan.31 

Um hvað stóð valið? 

Í auglýsingum Jörgensens var greinilega tekið fram að dönsk stjórnvöld hefðu enga 

lögsögu í landinu. Það var því augljóst að þeir sem ákváðu að segja ekki af sér væru 

ekki lengur embættismenn konungs heldur lytu þeir stjórn hans. Þetta var sérstaklega 

augljóst eftir 11. júlí, þegar þriðja auglýsingin kom frá Jörgensen. Í henni lýsir hann því 

yfir að hann taki að sér yfirstjórn landsins og ætlaði sér í miklar breytingar á 

stjórnskipan þess. Í sjöttu grein þessarar auglýsingar segir Jörgensen hvað hann ætlar 

sér með þá embættismenn sem segja af sér.  

6. Ad allir Embættismenn, sem óska þess og frásegia sig Embættum skulu flytiast frítt 

til Kaupmannahafnar nær hentugleikar þartil fást; Ámedan biódum og skipum vér 

þessháttar Embættismönnum ad halda sig ferdbúnum til Vestmannaeya.32  

Embættismenn höfðu því um þrjá kosti að velja. Sá fyrsti var að taka tilboði Jörgensen, 

skrifa honum bréf og segjast ætla að halda embættinu. Annar kosturinn var að segja 

upp embættinu og horfast í augu við það að þurfa að flytja til Kaupmannahafnar með 

tímabundinni viðkomu í Vestmannaeyjum. Þriðji kosturinn var sá að líta á Jörgensen 

sem óvin og neita því að hlýða honum með því að segja af sér embætti. Áður en 

aðstæður sýslumanna eru athugaðar skal varpa ljósi á svör þeirra embættismanna sem 

voru þeim æðri. Magnús Stephensen, dómstjóri landsyfirréttar, ákvað að sitja áfram í 

sínu embætti. Þegar Magnús var í Danmörku á árunum 1807-8 hafði hann beðið  

                                                      
30 Finnur Magnússon, „Nokkur orð um rit Schulesens um valdarán Jörgensens og ritdóminn um 

það í Kbhposten.“ [Uppskrifað í grein Péturs Sigurðssonar], bls. 179. 
31 Gyða Thorlacius, Endurminningar frú Gyðu Thorlacius, bls. 73. 
32 Auglýsing Jörgensens dagsett 11. júlí, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 

241. 
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Friðrik 6. um fyrirmæli ef kæmi til hernáms Íslands af hálfu Breta. Á þessum árum var 

ófriður milli Bretlands og Danmerkur og Magnús hefur talið þann möguleika vera 

raunverulega fyrir hendi. Samkvæmt Magnúsi sjálfum á konungrinn að hafa svarað á 

þessa leið: „»Leyfi þeir landsins lögum að vera við líði skuluð þjer sitja kyr í embætti, 

en að öðrum kosti leggja það niður; hermaðurinn á að berjast með sverðinu, en þjer 

með pennanum, fyrir rjettindum landa yðar, en ekki gefa yður varnarlaust lagalausri 

meðferð fjandmannanna { vald.“33 Eftir að stjórn Dana hafði verið komið á aftur vísaði 

hann í þessi fyrirmæli sem ástæðu fyrir ákvörðun sinni.34 Magnús var æðsti íslenski 

embættismaður landsins og því hefur þessi ákvörðun hans vafalaust verið mjög 

fordæmisgefandi fyrir sýslumenn. Þar að auki fylgdu Magnúsi hinir tveir dómarar 

landsyfirréttarins, Stefán Stephensen bróðir Magnúsar og amtmaður í Vesturamti, Geir 

Vídalín biskup og klerkastéttin í heild sinni. Meðal æðstu stjórnenda landsins var 

þannig búið að myndast sterkt fordæmi fyrir því að starfa áfram. Þeir sem tóku sömu 

ákvörðun og æðsta stjórn landsins þurftu ekki að flytja búferlum, skyldur þeirra 

breyttust ekki og laun þeirra héldust óbreytt. Með því að fylgja æðstu 

embættismönnum landsins hafa sýslumenn væntanlega ekki óttast refsingar af hálfu 

konungs fyrir landráð, það kæmi í hlut æðstu embættismannana að réttlæta val sitt. 

Varnarrit Magnúsar Stephensen var ekki samið af ástæðulausu, en í því segist hann 

hafa þurft að þola „margra {ra hugarangur og hornauga stjórnarinnar { mér í langan 

tíma.“35 Það er því ekki að undra að flestir af sýslumönnum landsins hafi fylgt þessu 

fordæmi. Þó voru þeir fjórir talsins, fyrir utan Gunnlaug, sem sögðu af sér. Það voru 

þeir Jónas Vigfússon Scheving í Borgarfjarðarsýslu, Þórður Björnsson í Þingeyjarsýslu, 

Jón Guðmundsson í Vestur-Skaftafellssýslu og Þórður Thorlacius í Suður-Múlasýslu. 

 Jónas Vigfússon Scheving í Borgarfjarðarsýslu sagði sig frá embætti en sagði 

ástæðuna ekki vera valdarán Jörgensen heldur þær lélegu tekjur er af embættinu var að 

hafa og vildi hann því frekar reiða sig einungis á búskapinn. Jónas sagði að „[þ]r{tt 

fyrir fjölda leiðinda atvika, og allt það umstang, sem fylgir sýslumannsembættinu, 

hefir þessi Borgarfjarðarsýsla ekki gefið af sér uppeldi aums daglaunamanns síðustu 

                                                      
33 Magnús Stephensen, „Varnarrit Magnúsar Etats. Stephensens“ Ísafold, bls. 13. 
34 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 58. 
35 Magnús Stephensen, „Varnarrit Magnúsar Etats. Stephensens“ Ísafold, bls. 5. 
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öldina, og því síður embættismanns, sem hefir eytt efnum sínum til þess að búa sig 

undir að starfa í þágu lands síns.“36 Hann hefur væntanlega séð fram á mikið erfiði 

tengt umbrotunum og þess vegna ekki fundist embættið vera lengur þess virði. Af 

uppkasti svarbréfs frá Jörgensen er vitað er að Þórður Björnsson í Þingeyjarsýslu sagði 

af sér embætti en bréf Þórðar er glatað. Það er því lítið hægt að fullyrða um ástæður 

hans.37 Samkvæmt Helga P. Briem hefur Jón Guðmundsson í Vestur-Skaftafellssýslu 

fyrst og fremst litið á sig sem danskan embættismann og þar af leiðandi að honum væri 

sjálfkrafa útskúfað úr embættinu.38 Rök Helga fyrir því eru þó ansi þunn. Hann telur 

það nægilegt að segja að Jón hafi aðlagast danskri menningu nægilega mikið, sem 

námspiltur í Hróarskeldu, til að hann teldi sig sem danskan. Samt sem áður vísar Helgi 

í Jón Þorkelsson sem segir að þrátt fyrir dvöl sína í Danmörku hafi Jón Guðmundsson 

frekar verið íslenskur. Sama er ekki hægt að segja um Þórð Thorlacius í Suður-

Múlasýslu. Í uppkasti af svarbréfi hans til Jörgensens segir að hann geti „ekki annað 

séð, en að í auglýsingunum séu þau ákvæði, sérstaklega í 2. og 7. grein fyrri 

auglýsingarinnar og 11. grein þeirrar seinni, sem geri það ómögulegt að verða við 

þessari ósk minni.“ Þessi ósk Þórðar var einfaldlega að sitja {fram í embætti.39 

Af bréfum þeirra sem sögðu af sér sést ekki að þeir hafi sagt af sér vegna þess 

að tilhugsunin um að starfa sem embættismaður í stjórnkerfi sem væri algjörlega slitið 

úr tengslum við Danmörku, væri þeim óbærileg. Í bréfi sem Jón Guðmundsson sagðist 

hafa sent Benedikt Gröndal, dómara við landsyfirréttinn, er reyndar hægt að lesa mikla 

andúð hans { Jörgensen. Þar segir Jón við Jörgensen „[a]ð þú og þínir skulu, að svo 

miklu leyti eg get að gert, vera friðlausir upp frá því augnabliki, þú leggur út í 

Jökuls{.“40 Jón virðist því standa algjörlega á móti Jörgensen. Benedikt Gröndal hélt því 

fram að hann hefði aldrei fengið þetta bréf heldur væri það skrifað af Jóni eftir að 

                                                      
36 Bréf frá Jónasi til Jörgensens, dagsett 17.7.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 

1809, bls. 268. 
37 Uppkast af bréf Jörgensen til Þórðar, dagsett 10.8.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði 

Íslands 1809, bls. 334-335. 
38 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 344. 
39 Uppkast af bréfi Þórðar til Jörgensen, dagsett 15.8.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði 

Íslands 1809, bls. 340-342. 
40 Bréf Jóns til Jörgensen, dagsett 10.8.1809, uppskrifaði í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, 

bls. 357. 
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Jörgensen var orðinn valdalaus.41 En ef Jón fór með rétt mál þá fékk hann ekki tækifæri 

til að sýna hvort honum væri alvara með þessum hótunum. Það er því ekki hægt að 

fullyrða um hvort að Jón hafi verið drifinn áfram af hollustu við konung eða löngun til 

að láta líta út fyrir að hann hafi haldið uppi djarfri mótspyrnu gegn Jörgensen. 

 Annað atriði sem auðvelt er að gleyma gæti einnig hafa haft þau áhrif að 

sýslumenn hafi haft illan bifur á því að segja af sér embætti. Embættið þeirra hefur 

væntanlega ekki skipt þá máli eingöngu launanna vegna heldur hafa þeir haft 

umhyggju fyrir því sjálfu. Þeir hafa væntanlega velt því fyrir sér hvað yrði um embætti 

ef þeir yrðu frá að hverfa. Almennt gekk illa hjá Jörgensen að fá hæfa menn í þau 

embætti sem losnuðu. Ísleifur Einarsson, dómari í landsyfirréttinum, og Magnús 

Stephensen höfðu báðir neitað að taka að sér embætti stiftamtmanns. Loksins fékkst 

Benedikt Gröndal, fyrsti meðdómari í landsyfirréttinum til að taka það að sér. 

Greinilegt er að þeir Íslendingar sem voru hæfir til hárra embætta voru ekki áfjáðir í að 

taka við þeim úr höndum Jörgensen. Hið sama má segja um embætti landfógeta, en 

Rasmus Frydensberg var sjálfkrafa rekinn úr því sem Dani. Sigurður Thorgrímsen, 

ritari Trampe og Finnur Magnússon, þá málaflutningsmaður í landsyfirrétti, neituðu 

báðir að taka við því. Að lokum fékkst Árni Jónsson, Reynistaðamágur til að taka að 

sér embætti. Miðað við menntun og reynslu var hann augljóslega ekki hæfur, og 

jafnvel Jörgensen var óánægður með að þurfa að sættast á hann.42 Alvarlegasta dæmið 

um ráðningu vanhæfra manna er þó ráðning Páls Benediktssonar í embætti 

sýslumanns Eyjafjarðarsýslu en hann var einungis átján ára þann 24. ágúst.43 Þessi 

ráðning átti sér reyndar stað það seint um sumarið að hún hefur ekki beinlínis haft 

áhrif á ákvörðun sýslumanna. Aftur á móti sýnir hún að sýslumenn höfðu vissulega 

ástæðu til þess að óttast að sýslur þeirra lentu í höndum manna sem voru langt frá því 

að vera hæfir til verksins.  

Samstarfsbræður Gunnlaugs létu ekki mikið eftir sig um ástæður þess að þeir 

kusu að vera eða fara og erfitt að segja til um ástæður þeirra með fullri vissu. 

Gunnlaugur er þeim mjög frábrugðinn að því leyti en hann skrifaði langa lögfræðilega 

                                                      
41 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 345. 
42 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 56-58. 
43 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 330. 
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ritgerð þar sem hann tilgreinir ástæðurnar fyrir sinni ákvörðun. Þannig vitum við 

nákvæmlega ástæður ákvörðunar hans. 

Quid sentimus? Quid faciendum? 

Gunnlaugur hafði fyrst afskipti af Jörgensen þegar sá síðarnefndi reið frá Reykjavík til 

Norðurlands og til baka þann 12. til 22. júlí. Í þeirri ferð hittust þeir Gunnlaugur og 

Jörgensen. Espólín lýsir samfundum þeirra { þessa leið: „Gunnlaugr Briem sekreteri 

kom ofan á Eyri, ok mæltust þeir vid, lézt hann eigi mundu verda vid sýsluna, en 

Jörgensen baud honum þá at fara utan med sér; hann lédi honum reidhest konu sinnar, 

en hinn vísadi honum til verds hjá amtmanni, ok var þat ekki til; þó fékk hann þat 

sídar, er hann skrifadi eptir því."44 Af þessu má sjá að Gunnlaugur hefur við fyrsta 

tækifæri látið Jörgensen vita af væntanlegri afsögn sinni. Hann hefur þó varla haft 

tækifæri til að veita málinu nægilega umhugsun fyrir fund þeirra því auglýsingar 

Jörgensens komu ekki norður fyrr en 26. – 27. júlí.45 Opinber afsögn Gunnlaugs var þó 

ekki send til stjórnarskrifstofunnar fyrr en 31. júlí. Þess á milli sendi Gunnlaugur frá sér 

langa lögfræðilega ritgerð, skrifaða á dönsku, með latneska titlinum, Quid sentimus? 

Quid faciendum? Í þýðingu Helga P. Briem útleggst það sem Hvað hugsum vér? Hvað ber 

oss að gera? Í þessari ritgerð fer hann vandlega yfir málið og útskýrir hvernig hann 

komst að þeirri niðurstöðu að segja af sér. Ritgerð þessi er eina tiltæka heimildin fyrir 

því hvernig sýslumenn litu á þessa stóru ákvörðun og einstaklega gott tæki til að öðlast 

sýn inn í hugarheim sýslumanns á Íslandi í byrjun 19. aldar. 

 Gunnlaugur var ekki í neinum vafa að á Íslandi hafi verið stofnað nýtt ríki. Það 

sést á fyrstu málsgrein ritgerðarinnar sem er á þessa leið. 

Hvernig ber embættissimönnum þeim, sem hingað til hafa starfað fyrir konung 

Danmerkur og Noregs, að snúast við auglýsingum þeim, sem hinn afar kynlegi herra 

Jörgen Jörgensen hefir sent þeim; og sérstaklega, eiga þeir að vera áfram í embættum 

sínum, sem þeim er boðið, og líklega eggjaðir til, eða eins og réttara væri að, ganga í 

þjónustu hins nýja ríkis, lýðveldisins Íslands, sem embættismenn, eða ekki?46 

                                                      
44 Jón Espólín, Íslands Árbækr, bls, 35. 
45 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 262. 
46 Quid sentimus? Quid faciendum? uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 318. 
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Ritgerðin ber þess merki að höfundur hennar hafi tamið sér að velta viðfangsefnum 

fyrir sér á lögfræðilegan hátt. Ritgerðin er í raun sett upp eins og réttur sem væri allur 

haldinn inn í huga Gunnlaugs. Fyrst kemur inngangur sem hann notar til að útskýra 

tilurð málsins. Þar á eftir tiltekur hann þrjú atriði sem rök fyrir samstarfi við Jörgensen 

og þrjú atriði gegn því. Að lokum veltir hann þessum atriðum fyrir sér og kveður upp 

dóm. Rökin fyrir samstarfi við Jörgensen voru að mestu leyti hagnýt eðlis. Þar talar 

Gunnlaugur um að afleiðingar fyrir bæði konung og fólkið yrðu verri ef embættismenn 

landsins myndu segja af sér. Þannig mundu allir aðilar helst hagnast af þeirri 

ákvörðun. Áfram þyrfti að tryggja að réttlætinu yrði fullnægt. Þar að auki væri skylda 

hans til fjölskyldu sinnar yfirsterkari en skyldan til konungs, sér í lagi þar sem 

konungurinn gæti á engan hátt hagnast af uppsögn hans. Þriðja atriðið er þó 

lögfræðilegra, konungur gæti ekki brugðist illa við ef embættismenn myndu starfa 

áfram því Ísland hafi orðið res derelicta; yfirgefinn hlutur. Þar er hann væntanlega að 

vísa í hversu illa Dönum gekk að halda uppi siglingum til landsins á þessum 

ófriðartímum. Gunnlaugur tekur það einnig fram að samband Íslands og Danmerkur 

eigi rætur sínar að rekja til Gamla sáttmála, sem konungur sjálfur hafði átt það til að 

brjóta.47 

 Rökin fyrir því að segja af sér embætti snérust meira um að aðstæður breyttu 

ekki mikilvægi þess að vera skyldurækinn. Bæði þegnar og embættismenn hafi þá 

skyldu gagnvart konungi að berjast gegn öllum stjórnarfarsbreytingum. Gunnlaugur 

veltir því fyrir sér hvort virk mótstaða gegn Jörgensen sé vænleg og kemst að þeirri 

niðurstöðu að svo sé ekki. Jafnvel þó að hann yrði yfirbugaður væru bakhjarlar hans 

öflugri en svo að við þá væri hægt að berjast.48 Augljóst er að sú skoðun að Jörgensen 

væri umboðsmaður Breta var útbreidd. Frekar ættu embættismenn að neita að taka 

þátt í breytingunum. Annað atriðið snérist um að embættismenn höfðu svarið konungi 

sérstakan eið og því voru þeir sérstaklega skyldugir gagnvart honum. Aðeins 

konungur gæti leyst einstaklinga undan þessum eiði, en þangað til þyrfti að halda 

hann. Þriðja atriðið snéri að refsingu fyrir eiðsbrot. Gunnlaugur taldi að fyrirgefning 

                                                      
47 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 320. 
48 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 319. 
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fyrir eiðsrofi yrði ekki endilega gefin seinna meir, þrátt fyrir að aðstæður hefðu mælt 

fyrir um að eiðsrof væri skynsamlegast.49 

 Þau eru úr ólíkum áttum, rökin sem Gunnlaugur færir fram, eftir því hvort þau 

séu færð fyrir afsögn eða gegn henni. Það sem hann taldi mæla með afsögn eru reglur 

og þær ætti að skilja á þann veg að þær væru ósveigjanlegar. Eins og sést af þeim 

rökum sem hann færir gegn afsögn þá væru afleiðingar þess að starfa áfram jákvæðari 

fyrir alla heldur en afleiðingar þess að segja af sér embættinu. Embættismenn voru 

eiðsvarnir konungi en samt færir Gunnlaugur rök fyrir því að það væri í konungsins 

þágu að þeir myndu rjúfa þennan eið. Ef skipt hefði verið um sýslumenn, og 

sérstaklega ef ekki fengjust hæfari menn í aðrar sýslur en áðurnefndur Páll sem átti að 

taka við af Gunnlaugi, hefði það haft lamandi áhrif á allt stjórnkerfið. Ef aðrir 

sýslumenn hafa vegið sömu rök og Gunnlaugur er ekki skrítið að þeir hafi valið að 

starfa áfram. Hann valdi þó hinn kostinn en hafði fyrir því að útskýra nákvæmlega 

ákvörðun sína. 

 Ef haldið er áfram að líta á ritgerð þessa sem afrakstur réttarhalds sem 

Gunnlaugur hefur haldið innra með sér þá er komið að dómsuppkvaðningu. Hún 

byrjar á því að dómarinn, Gunnlaugur, fullyrðir að það sé fullkominn misskilningur að 

Ísland eigi sér bjartari framtíð undir öðrum stjórnendum en dönsku 

konungsfjölskyldunni. Ef lýðveldi yrði stofnað á landinu hefði það óumdeilanlega í för 

með sér mikinn skaða fyrir Ísland. Það sé Danakonungur sem beri ábyrgð á því að 

friður, en ekki ófriður, hafi ríkt á Íslandi í gegnum aldirnar. Ísland hafi ekki nærri því 

nægilegt bolmagn til að halda uppi vörnum, sem nauðsynlegt er sjálfstæðum ríkjum, 

og því væri hætta á nýrri Sturlungaöld. Hann telur að ef allir myndu fylgja sínu 

fordæmi þá væri það Jörgensen ómögulegt að stofna nýtt ríki.50  

 Í bréfi sem Gunnlaugur skrifaði íbúum Eyjafjarðarsýslu þann 28. júlí til að 

tilkynna þeim afsögn sína kemur ekkert fram um ástæðurnar sem lágu að baki 

ákvörðunarinnar. Hann segist hafa svarað fyrirspurn Jörgensens um kornþörf 

sýslunnar en vilji ekkert hafa með aðrar tilskipanir hans að gera. Þar að auki biður 

hann sveitunga sína að biðja sig ekki um að „taka við neinu því embætti, sem 

                                                      
49 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 321. 
50 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 321-322. 
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umboðsstörf fylgja, því það verður fyrir gýg.“51 Þann 31. júlí skrifaði Gunnlaugur 

opinbert afsagnarbréf sitt. Í því segir hann:  

Álít ég mig skyldan til þess að skýra hinni nýju íslenzku stjórn frá því í þessu sambandi: 

að ég álít mig tilneyddan að fara frá embætti mínu sem sýslumaður Eyjarfjarðarsýslu, 

því að ég sé engan möguleika til þess, að verða leystur undan eið mínum og skyldu af 

hinni dönsku stjórn, en það er meginregla í lögum, að eingöngu sá sem slík 

skuldbinding er gefin, geti leyst mann frá henni. 

Hann segir einnig að embættið sé nógu erfitt á rólyndistímum og hann treysti sér ekki 

til að „stjórna þjóð, sem er óvön bæði aga og hlýðni.“ Gunnlaugur kvartar ekki yfir því 

að þurfa að flytja til Danmerkur og segist taka „því með gleði { móti loforði um að 

verða fluttur þangað mér að kostnaðarlausu“. 52  

Helgi túlkar bréfið á þann veg að Gunnlaugur sé of stoltur til að viðurkenna 

óánægju sína með hlutskipti sín.53 Sú túlkun verður þó að teljast mjög varasöm. Helgi 

færir engin rök fyrir henni og þar að auki er hún algjörlega á skjön við þá persónu er 

Gunnlaugur hafði að geyma.54 Eðlilegra er að telja að Gunnlaugi hafi ekki litist svo illa 

á að flytja til Danmerkur. Kannski hefur hann búist við að fá gott embætti þar, að 

launum fyrir svona skilyrðislausa hollustu við konung. Þar að auki höfðu börn hans 

frekari möguleika til frama í Danmörku en á Íslandi. 

Það má ætla að rökin sem Gunnlaugi hafa fundist vega þyngst sé skilyrðislaus 

hollusta við konung og þann embættiseið sem hann sór honum. Sú ástæða að embættið 

yrði of erfitt á umbrotatímum er ekki nefnt í ritgerð hans, nema að Helgi hafi sneitt 

fram hjá því sem ólíklegt er, en mögulegt er að Gunnlaugur hafi viljað tilgreina 

hagnýta ástæðu fyrir afsögn sinni þó að hann hafi ekki sjálfur verið sannfærður af 

henni. Að öðru leyti eru ástæður hans ekki tilgreindar í afsagnarbréfinu. 

                                                      
51 Bréf Gunnlaugs til íbúa Eyjafjarðarsýslu, dagsett 28.7.1809 uppskrifað í: Helgi P. Briem, 

Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 324. 
52 Bréf Gunnlaugs til stjórnarskrifstofunnar, dagsett 31.7.1809, uppskrifað í: Helgi P. Briem, 

Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 325-326. 
53 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809,bls. 327. 
54 Meira um þetta í næsta kafla. 
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Gunnlaugur sendi einnig persónulegt bréf til Jörgensen þar sem hann biður 

hann um greiðslu fyrir þau hús sem hann átti og að bókasafn sitt yrði keypt af ríkinu.55 

Svarbréf Jörgensen eru til í uppkasti. Í því fyrra er afsögn Gunnlaugs samþykkt og 

honum lofað að verða fluttur sem fyrst til Kaupmannahafnar. Í því seinna fylgdi 

ávísun frá Jörgensen sem ætluð var til vörukaupa ef flutningurinn skyldi tefjast. Hann 

bauð Gunnlaugi einnig að senda bókasafn sitt suður þar sem þær bækur sem nothæfar 

væru til kennslu í Bessastaðaskóla yrðu keyptar.56 

 Ekkert af þessu varð þó að veruleika. Þann 5. ágúst hafði breska herskipið 

Talbot komið til landsins. Skipstjóri þess, Alexander Jones, ræddi við málsaðila og 

komst að þeirri niðurstöðu að athafnir Phelps og Jörgensen hefðu ekki verið 

samkvæmt vilja breskra stjórnvalda. Hann kom því svo fyrir að bræðurnir Magnús og 

Stefán Stephensen tækju við völdunum af Jörgensen. Trampe var boðið frelsi en kaus 

að fara til Englands til að kæra byltinguna. Þar með var endir bundinn á atburði 

sumarsins.57 

Atburðirnir sem áttu sér stað á Íslandi sumarið 1809 eru vel til þess fallnir að 

varpa ljósi á persónu Gunnlaugs. Það er auðveldlega hægt að bera ákvarðanir hans 

saman við ákvarðanir annarra sýslumanna. Þannig sést að Gunnlaugur skar sig svo 

sannarlega úr hópnum. Ekki nóg með að Gunnlaugur hafi verið einn af fáum sem 

ákváðu að segja upp embætti, heldur var hann sá eini úr þeirra hópi sem gerði 

rækilega grein fyrir því hugsunarferli sem lá að baki ákvörðunni. Samviskunnar vegna 

valdi hann sér ekki auðveldu leiðina. Þetta var þrátt fyrir að það væri útbreidd skoðun 

í landinu að bresk stjórnvöld stæðu að baki Jörgensen. Ef Gunnlaugur hefur búist við 

því að Bretar tækju völdin á landinu, þá kemur það ekki á óvart að hann hafi óskað 

eftir því að verða fluttur sem fyrst, þar sem hann var búinn að sýna fram á að hann 

sýndi einungis Danakonungi hollustu.  

  

                                                      
55 Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 327. 
56 Bréf Jörgensens til Gunnlaugs, ódagsett, uppskrifað í: Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, 

bls. 328-329. 
57 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 64-66. 
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Níðvísur og meiðyrði 

Lög er varða níðvísur og meiðyrði 

Í mannhelgisbálki Jónsbókar er töluvert fjallað um níð. Mælt er nákvæmlega um 

málsmeðferð og viðurlög við fullréttisorði. Ef brotið var að ásaka mann um landráð 

eða konu um framhjáhald var sönnunarbyrðin öðruvísi þó að viðurlögin væru þau 

sömu. Með réttarbót Hákonar konungs var bætt við að refsing liggi við að kalla menn 

„drottinsvika, fordæðu, morðingja, þjóf, hvinn, pútuson, hórkonuson eður önnur 

jafnskemmileg orð“. Um níðvísur segir sérstaklega: 

Ef maður yrkir um mann það sem mönnum virðist til háðungar eður níðs fjórðungi 

lengra, þá skal sakaráberi kveðja þings og kveði á þingi en hinn færist undan með 

lýritareyði ef hann fær til þess, ella gjaldi konungi fjórar merkur, en hinum rétt sinn eftir 

sex manna dómi. Nú kveða fleiri en einn fjórðungi lengra, þá sekist hver fyrir sig fullri 

sekt við konungdóminn og þann sem um var kveðið. Nú kveður maður skáldskap til 

háðungar manni þó að um annan sé ort eður snýr hann á hönd honum nokru orði, bætir 

þeim eftir sex manna dómi en kóngi tvær merkur. Nú mál hvert er mælir maður við 

annan svo að honum horfi til hneyksla eður kennir manni hvinnsku eður fordæðu, og á 

hann eigi sjálfur sök á því máli, þá er hann fjölmælismaður nema hann hafi 

heimiliskviðarvitni á hendur hönum, þá skal hann sverja fyrir lýritareið, en ef hann 

missir heimiliskviðarvitnis á þingi þá er hann sekur fjórum mörkum við konung en 

bæti hinum rétti sínum eftir sex manna dómi. Svo skal orð hvert vera sem mælt er og 

skal að skáldskaparmálum ráða. Engi maður sekist á því orði sem færa má til góðs og 

ills. Jafnt sekist maður hvot sem mælt er við mann áheyranda eður afheyranda ef þaðer 

vitnisfast.58 

Það er því ljóst að Íslendingar höfðu lifað við ákvæði í lögum um meiðyrði og níðvísur 

frá miðöldum. Þetta voru þó ekki þau lög sem Gunnlaugur fór eftir í sínu embætti. Í 

norsku lögum Kristjáns V. frá 1687 er 21. kafli sjöttu bókar „[u]m ærusakir“. Í norsku 

lögum er tekið nokkuð hart á meiðyrðum en við nafnlausum skriftum sem móðga 

yfirvöldin eru viðurlögin líflát. Ekki er sérstaklega tekið fram ef meiðyrðin eru í 

                                                      
58 Jónsbók, bls. 117-118. 
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bundnu máli.59 Í raun voru refsingarnar ekki svona harðar. Gunnlaugur átti aldrei eftir 

að dæma nokkurn til líkamlegrar refsingar í níðvísna- eða meiðyrðamálum, heldur 

einungis til sektar. 

Þann 27. september 1799 kom tilskipun frá konungi um mörk prentfrelsis. Í 

henni var ritskoðun stjórnvalda rökstudd á þann veg að óhamlað prentfrelsi yrði 

misnotað af illgjörnum mönnum til að grafa undan stoðum ríkisins. Þar er einnig 

sérstaklega minnst á að refsingu yrði beitt gagnvart grófum ærumeiðingum.60 Þessa 

tilskipun átti Gunnlaugur eftir að nýta sér. Þar að auki var minnst á rógburð í 

húsagatilskipuninni frá 1746.61 

Þrjú níðvísnamál 

Gunnlaugur hafði sérstakan áhuga á því að kveða niður ljótar vísur og illt tal í 

sýslunni. Sú barátta hans var sérstaklega áberandi árið 1813. Atburðarásin hófst á því 

að nokkrar vísur höfðu dreifst um sveitina. Í dómabókinni það árið segir Gunnlaugur 

þær „innihaldandi kl{m og níð“.62 Hann auglýsti fimm ríkisdala verðlaun handa þeim 

sem gæti bent á höfundinn segir í bréfi sem Geir Vídalín biskup sendi Bjarna 

Þorsteinssyni, síðar amtmanni, um haustið sama ár63 og sjálfur minnist Gunnlaugur 

einnig á verðlaun, þó upphæðin sé ekki tilgreind, í langri ræðu sem varðveist hefur 

eftir hann. Þessi ræða er, ásamt öðru efni eftir Gunnlaug, varðveitt í handriti á 

Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni er nefnist Varia Gunnlaugs sýslumanns 

Briem.64 Þetta reyndust vera þrjú aðskilin mál og ekki er hægt að sjá í bréfi Geirs eða 

ræðu Gunnlaugs hver, ef einhver, fékk verðlaunin eða nákvæmlega fyrir hvaða vísur 

þau voru ætluð.  

Eftir hefðbundin þingstörf á manntalsþingi sem Gunnlaugur hélt á Saurbæ í 

Eyjafirði þann 6. maí 1813 var prestur staðarins, séra Sigurður Jónsson, kallaður til 

yfirheyrslu þar sem hann var spurður um uppruna vísnanna. Sigurður játaði strax að 

                                                      
59 Kongs Christians Þess Fimta Norsku Løg, bls. 748-751. 
60 Lovsamling for Island. VI., bls. 386-387. 
61 Alþingisbækur Íslands. 13. bindi 1741-1750, bls. 563-577. 
62 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. Því miður er 

bókin ekki blaðsíðumerkt. 
63 Finnur Sigmundsson, „Blaðað í gömlum réttarbókum úr Eyjafirði“, bls. 56. 
64 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 



28 

 

hafa samið vísurnar og bætti við að tilgangurinn hafi ekki verið að valda illindum 

heldur einungis að spaugast í vini sínum. Í bréfi sem Sigurður sendi Geir Vídalín í júní 

sama ár sagði hann frá því að séra Jón Jónsson í Möðrufelli, góðvinur Sigurðar, hafi 

verið eini presturinn úr Eyjafirði sem vantaði úr lestarferð að sunnan. Urðu menn þá 

hræddir um að hann hafi orðið úti og sendu menn til að leita hans. Leitin bar árangur 

og þegar sendimennirnir snéru aftur segist Sigurður hafa orðið svo glaður að heyra 

góðu fréttirnar af vini sínum að honum hafi dottið í hug þessar tvær vísur sem hann 

skrifaði niður og stakk í vörðu.65 Í dómabókinni er svo sagt frá því hvernig áætlun 

Sigurðar gekk ekki eftir því annar maður fann vísurnar og frá honum dreifðust þær um 

sveitina og að lokum til Gunnlaugs. Jón þessi sem vísurnar voru ætlaðar var einnig 

staddur í réttinum og spurður af Gunnlaugi um álit hans á vísunum sagðist hann ekki 

finnast þær spaugilegar heldur fyrirliti hann þær. Vinátta hans og séra Sigurðar hefur 

þó verið honum einhvers virði. Að vera bendlaður við vísur af þessu tagi hlýtur að 

hafa verið vandræðalegt fyrir Jón en samt vildi hann ekki leggja fram kæru gegn 

Sigurði. Þess í stað stakk Gunnlaugur upp á því að hæfilegt væri fyrir Sigurð að láta fé 

af hendi rakna til fátækramála í sveitinni. Minntist hann sérstaklega á fátækar 

prestsekkjur. 

Eftir að þetta var komið fram tjáði Gunnlaugur sig um innihald vísunnar, 

sérstaklega hluta hennar er fjallar um vaccine materia, eða bólusetningu, á niðrandi hátt. 

Þar með væri höfundur vísunnar að ráðast á opinberar athafnir yfirvalda. Hann fór 

ekki í grafgötur með það að hann taldi vísurnar varða við lög en vilji Sigurðar til að 

bæta fyrir brot sitt með peningagjöf til fátækra var þó nóg til að Gunnlaugur ákvað að 

láta málið ekki ganga lengra. Þessu fylgdi einnig loforð Sigurðar um að semja ekki 

fleiri slíkar vísur. Upphæð sektarinnar var ákveðin af Gunnlaugi með vísun í 

áðurnefnda tilskipun frá 27. september 1799 um prentfrelsi og reyndist vera 50 

ríkisdalir.66 Til samanburðar voru dagslaun vinnumanns um heyannir í Eyafjarðarsýslu 

árið 1820 rúmlega hálfur ríkisdalur.67 

                                                      
65 Bréf Sigurðar til Geirs, dagsett 24.6.1813, uppskrifað í: Finnur Sigmundsson, „Blaðað í 

gömlum réttarbókum úr Eyjafirði“, bls. 54-56. 
66 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
67 Hagskinna, bls. 604, 925. 
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Þetta verður að teljast mjög há upphæð fyrir ekki alvarlegri glæp, en hafa 

verður í huga hvað hékk á spýtunni fyrir Sigurð. Sem prestur má ætla að svona 

hneykslanlegt mál hafi gert hann valtan í embætti. Gunnlaugur minnist á að framkoma 

og iðran hans hafi verið eins og best væri á kosið og því er greinilegt að Sigurður hafi 

verið hræddur um að biskupi þætti tiltæki þetta möguleg ástæða til brottrekstrar. Í það 

minnsta þótti Sigurði vera ástæða til að skrifa Geir Vídalín biskup, til að útskýra 

rækilega sína hlið á þessu máli. Þar segir hann frá því hvernig vildi til að vísurnar urðu 

til og vill meina að sú staðreynd að hann hafi ekki gert tilraun til að leyna rithönd sinni 

sé sönnun þess að hann hafi ekki ætlað neinum öðrum en Jóni, vini sínum, vísurnar. 

Þar sem helsta ásökun Gunnlaugs var í sambandi við seinni vísuna, sem hann taldi 

vera beina árás á yfirvöld landsins, útskýrir Sigurður sérstaklega að það hafi alls ekki 

verið raunin. Jón hafði einfaldlega unnið við bólusetningar um veturinn og því hefði 

vísan ekki beinst gegn yfirvöldum heldur verið til að skopast í Jóni. Sigurður segist í 

bréfinu ekki hafa látið sér detta í hug þann möguleika að einhver annar en Jón hefði 

fundið vísurnar, og þar sem hann hafi komið vinalega fram við sig eftir ferðalagið, 

bjóst Sigurður ekki við öðru en að Jón hefði ekki mógðast, eða að vísurnar hefðu borist 

lengra.68 

Stefán Þórarinsson, amtmaður á Möðruvöllum, hafði einnig afskipti af málinu. 

Hann sendi Geir biskup bréf þar sem hann fer, samkvæmt mati Finns Sigmundssonar, 

„hörðum orðum um sr. Sigurð og vísur hans, en jafnframt lagt til, að {kvörðun 

Gunnlaugs sýslumanns um 50 rd. sekt verði samþykkt.“69 Um haustið barst Sigurði svo 

svarbréf frá biskupi þar sem honum er tilkynnt að iðrun hans og peningagjöf sé 

nægileg svo að ekki sé þörf á frekari aðgjörðum af biskupsembættisins hálfu. Í 

áðurnefndu bréfi til Bjarna Þorsteinssonar um svipað leyti segir biskup að honum 

finnist refsingin heldur þung og að það helsta sem hann finni að vísunum sjálfum sé 

hvað þær séu lélegar.70 Það kemur því ekki á óvart að Geir hafi ákveðið að leyfa Sigurði 

að halda embættinu. Hann hefði bæði þurft að setja sig upp á móti sýslumanni 

                                                      
68 Bréf Sigurðar til Geirs, dagsett 24.6.1813, uppskrifað í: Finnur Sigmundsson, „Blaðað í 

gömlum réttarbókum úr Eyjafirði“, bls. 54-56. 
69 Finnur Sigmundsson „Blaðað í gömlum réttarbókum úr Eyjafirði“, bls. 56. 
70 Bréf Sigurðar til Geirs, dagsett 24.6.1813, uppskrifað í: Finnur Sigmundsson, „Blaðað í 

gömlum réttarbókum úr Eyjafirði“, bls. 56-57. 
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Eyjafjarðarsýslu og amtmanni Norður- og Austuramts og miðað við bréfið til Bjarna 

leit hann málið ekki mjög alvarlegum augum. Það var nægilegt að skamma Sigurð í 

þeim tilgangi að hann héldi ekki að biskup liti á málið sem léttúðugt og um leið að vara 

hann við því að semja fleiri slíkar vísur.  

 Á þessu sama manntalsþingi í byrjun maí voru feðgarnir Ólafur Einarsson og 

Einar Ólafsson á Völlum í Eyjafirði teknir til yfirheyrslu af Gunnlaugi. Annar bragur 

var uppkominn í sveitinni og taldi hann að þessir feðgar væru þeir einu sem gætu 

varpað ljósi á uppruna hans. Þeir sögðust hafa heyrt Jón Jónsson á Stekkjarflötum fara 

með fimm vísur, en þeir höfðu aðeins lagt eina á minnið en hún hljómaði svona: 

Hreppstjórarnir hafa graut 

hráan til að sjóða, 

enginn má nú eiga naut 

utan sá þeir bjóða71 

Gunnlaugur minnist á að þessi vísa hafi einnig borist til hans úr annari átt svo það er 

greinilegt að hún hefur átt einhverjum vinsældum að fagna í sveitinni. Ólafur og Einar 

benda líka á að Jón í Hleinagarði hafi farið með vísurnar á heimili þeirra um veturinn. 

Jón var viðstaddur og játaði að hafa gert það, enda fannst honum ekkert að þessum 

vísum. Gunnlaugur spurði þá hvaðan vísurnar hefðu komið til hans og fær það svar að 

það hafi verið frá börnunum í Hleinagarði. Hann tekur það einnig fram að hjá sér hafi 

seinni partur vísunnar verið „ef enginn skyldi eiga naut, utan þ{ þeir bjóða“, sem 

verður að teljast örlítið meinlausara orðalag. Lengra fór Gunnlaugur ekki með þessa 

rannsókn í þetta sinn en beið til 31. maí til að rétta í málinu.72 

Það var gert á Kjarna í Eyjafirði, sem var þá heimili Gunnlaugs. Hann byrjaði á 

að yfirheyra dóttur Jóns í Hleinagarði, Sigríði. Fljótlega kom í ljós að daginn eftir að 

málið var fyrst tekið fyrir hafði hún játað fyrir Vigfúsi Jónssyni hreppstjóra að hafa 

samið vísurnar og beðið hann um að koma játun sinni og sáttarumleitan áleiðis til 

Gunnlaugs. Sér til málsbóta hélt hún því fram að innihald vísnanna væri ekki einungis 

                                                      
71 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
72 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
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frá henni komið, heldur hefði hún einfaldlega verið að miðla áliti sveitunga sinna, eins 

og hún skynjaði það, áfram í bundnu máli.73 

Yfirheyrslan var stutt og eftir hana framvísaði Jón, faðir Sigríðar, vísunum á 

prenti ásamt málsvörn Sigríðar sem byggðist á því að þetta væru einungis saklaus 

bernskubrek og því væri refsing óviðeigandi. Fréttir af þeirri himinháu sekt sem 

Sigurður þurfti að borga eftir manntalsþingið á Saurbæ hafa væntanlega borist þeim 

feðginum og þeim hefur verið ljóst hversu miklir peningar gætu verið í húfi ef Sigríður 

yrði dæmd til sektar. Gunnlaugur segir að umfjöllunarefni vísnanna sé amtsbréf frá 16. 

desember 1811 sem innihélt: 

Pólití-Rádstafan, snertandi að ráda Bót á eda koma í Veg fyrir Skaða Landbúnaðarins af 

Urörtun Kúa fyrir Skort á forsvaranliga höldnum Törfum í Sveitunum, út af hverri 

Pólití Rádstöfun í einum og ödrum hreppum, ef ei vídast, mikið Raus hefur af Fólki haft 

verid, og því midur lítandi Inntaks, ept‘ m{ta óupplýsts almúga, nær nockuð nýtt er 

fyrirtekid, hvört heldr af Yfirvöldum eda ödrum, þá fæstir eru vaxnir sönnu mati Gagns 

og Naudsynja Fyr‘tækjanna.74 

Ekki er minnst á þetta amtsbréf á manntalsþingum 1812, þar sem þau voru yfirleitt 

auglýst. Gunnlaugur samþykkti skýringu Sigríðar fyrir vísunum, að hún hafi einungis 

verið milliliður sem áframsendi óánægju bænda sveitarinnar í vísnaformi en sættist 

ekki á að það væri ástæða til að sleppa henni við refsingu. Af texta dómabókarinnar er 

augljóst að honum finnst mikið liggja undir að leiðrétta þann misskilning sem gætti í 

vísunum. Gunnlaugur segir að ýmsir orðrómar hafi komist á kreik eftir útgáfu 

amtsbréfsins, allir ósannir, og að Sigríður hafi ekki verið nógu orðvör þegar hún 

hnoðaði þeim í vísur. Þar af leiðandi segist hann ekki geta dæmt hana fyrir að hafa 

meint vísurnar í illgirni. Hins vegar verði ekki hægt að líta framhjá innihaldi þeirra. Til 

að sanna glæpsamlegt innihald vísnanna, vísar Gunnlaugur í sömu tilskipun og í fyrsta 

málinu og sjöttu bók norsku laga. Enginn móðgaðist þó nóg af vísunum til að kæra 

þær sérstaklega til yfirvalda og því þurfti Gunnlaugur að vísa í konungsskipun frá 22. 

október 1701 til að færa rök fyrir því að höfða málið samt sem áður. Til vara vísar hann 

                                                      
73 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
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í 27. grein húsagatilskipunarinnar.75 Í þeirri grein segir: „Og so framarlega nokkur sem 

upphafs-maður finnst í mót sannleikanum að hafa framborið soddan uppdiktað 

þvættings slaður, skal hann fyrir utan peninga mulct straffast með gapa-stokknum eftir 

sakarinnar {sigkomulagi“76 Refsingin var ákveðin sem átta ríkisdala sekt.77  

Þá vakna strax spurningar um það hvers vegna Sigríði hafi ekki verið boðið að 

gefa fé til fátækramála eins og Sigurði. Málin eru mjög svipuð; í báðum tilfellum telur 

Gunnlaugur að vísurnar séu árás á yfirvöldin og í hvorugu málinu er kært heldur 

tekur hann það upp hjá sjálfum sér að hafa afskipti. Helsti munurinn er að í máli 

Sigurðar var að honum voru boðnar sættir utan réttar. En Sigríður hefði líklegast aldrei 

getað borgað jafn háa upphæð og Sigurður. Sigurður borgaði 50 ríkisdali til að sleppa 

við málsókn, þrátt fyrir að sektin sem hann hefði fengið ef hann hefði hafnað tilboðinu, 

hefði verið mun lægri en 50 ríkisdalir. Fyrir hann voru þó aðrar afleiðingar meira en 50 

ríkisdala virði. Líklega var hann að borga þessa upphæð til að tryggja setu sína sem 

prestur ásamt því að bjarga þeim hluta af orðspori sínu sem enn var heill, en auðvelt er 

að gera ráð fyrir því að það hafi borið nokkurn hnekki af málinu. Gunnlaugur hefur 

líklega lesið vel í aðstæður Sigurðar og því boðið honum þessa úrlausn, að ljúka 

málinu án hefðbundinna réttarhalda. Þetta var nefnilega alls ekkert baktjaldarmakk 

heldur fór fram á manntalsþingi með nægum vitnum, ásamt því að vera skráð í 

dómabókina. Þannig fékk Sigurður að halda starfi sínu og Gunnlaugur fékk mjög 

ríkulega peningagjöf til fátækra í einum af sínum hreppum. Sigríður hafði aftur á móti 

hvorki fjármuni, né nógu miklu að tapa, til að eitthvað vit væri í að bjóða henni sömu 

skilmála. Ekki má heldur gleyma því að töluverður félagslegur munur var á milli 

Sigurðar og Sigríðar. Hún var ung bóndadóttir á meðan hann var prestur, og þar af 

leiðandi menntaður. Miðað við orð Gunnlaugs um óupplýstan almúgann78 gæti verið 

að þetta hafi haft einhver áhrif á það hvaða möguleika hann gaf sakborningum. Kyn 

Sigríðar gæti hafa haft þau áhrif að Gunnlaugur hafi ekki viljað semja við hana, en ef 

svo væri hefði hann líklega getað samið við föðir hennar í staðinn. Gunnlaugi hefur 

                                                      
75 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
76 Alþingisbækur Íslands. 13. bindi 1741-1750, bls. 573. 
77 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
78 Sjá bls. 41. 
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líklega fundist hafa verið stærri gjá milli sín og Sigríðar en Sigurðar og því minni 

ástæða til að semja við hana á jafningjagrundvelli. 

 Þriðja vísnamálið sem Gunnlaugur fann sig knúinn til að taka á kom upp milli 

þess sem hann tók upp mál Sigríðar í byrjun maí 1813 og lauk því við lok mánaðarins. 

Hann hafði heyrt nokkrar vísur sem hneyksluðu hann og samkvæmt orðrómum var 

Jón Þorláksson á Bægisá höfundur þeirra. Gunnlaugur skikkaði hann reyndar ekki til 

að mæta á manntalsþing heldur heimsótti hann með tvo hreppstjóra sem þingsvitni 

um yfirheyrsluna sem átti að fara fram. Hann byrjar á því að gera grein fyrir heimsókn 

sinni að Bægisá, að komast að því hvort Jón sé höfundur af einhverjum af þessum 

vísum, og ef svo reynist, hverjar útskýringar hans á því séu. Gunnlaugur les fyrir hann 

vísurnar og Jón segist kannast við þær fyrstu.79 Þær voru ekki í dómabókinni en 

Gunnlaugur skrifaði þær niður, fyrir aftan ræðuna um lof og last, sem verður farið 

betur í hér á eftir.  

Ögmundur fékk engin gjöld 

ófrómastur drengja 

nú er kominn önnur öld 

alla nú skal flengja 

 

Forðum báru skjóma og skjöld 

Skatnar sér í hendi 

Enn vor göfug yfirvöld 

Eru prýdd með vendi. 

 

Hreppstjórunm heiður ber 

hýða þeir svo blæðir, 

þeirra mestur einn þó er 

að hann slær og græðir80 

Í handriti gerðu af Jóni sjálfum eru vísurnar fleiri og með breyttu orðalagi þó 

meiningin breytist ekki. Þar að auki var þar meira fjalllað um áðurnefndan Ögmund.81 

Eftir að hafa viðurkennt vísuna sem sitt verk fær Jón það verkefni að útskýra merkingu 

vísna sinna. Um uppruna fyrstu vísunnar segir Jón frá því að hann hafi búið með 
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manni nokkrum þjófóttum er hafi móðgað sig og var vísan einfaldlega um hann. 

Miðjuvísuna afsakaði Jón þannig að hann hafi verið að vísa í valdamerki sem notað var 

í Rómarveldi og því hafi hún ekki átt að hæða líkamlegar refsingar. Síðasta vísan var 

með áhugaverðasta bakgrunninn. Í dómabókinni stendur einungis að hún fjalli um 

Grím nokkurn hreppstjóra sem einnig var læknir.82 Uppruna hennar má þó finna í 

tilskipun þess efnis að það væri á ábyrgð hreppstjóra og sýslumanna að hýða 

glæpamenn ef ekki væri hægt að finna böðul. Grímur þessi var bæði hreppstjóri og 

græðari.83 Þannig hefur tilskipun þessi sett hann í mjög kaldhæðnislegar aðstæður. 

Þetta ber skýrt vitni um gott skopskyn Jóns og auga hans fyrir spaugilegum aðstæðum 

að yrkja um græðara, sem vegna embættis síns, gæti hafa neyðst til þess að valda 

mönnum alvarlegum líkamlegum meiðslum. 

Því næst snýr Gunnlaugur sér að öðrum vísum en Jón harðneitar að hafa samið 

þær. Að hans áliti eru þær vondar og kvartar Jón yfir því að orðrómar eigni honum 

hinar ýmsu vísur sem hann vill ekkert með hafa. Því biður hann Gunnlaug um að láta 

sig tafarlaust vita ef hann heyrir um að vafasamar vísur séu eignaðar sér því honum 

finnist það ekki vera sæmdarhlutverk að vera talinn höfundur þessara vísna. Þannig 

gæti hann neitað þeim opinberlega og reynt að kveða niður þann orðróm að hann 

semji slíkar vísur. Að lokum lofaði Jón að semja ekki hneykslanlegar vísur og 

Gunnlaugur lét málið niður falla 

Gunnlaugur sagði að útskýringar Jóns á vísunum yrðu ekki metnar að þessu 

sinni heldur myndi það gerast ef réttur yrði haldinn síðar.84 Sá réttur varð þó aldrei 

haldinn. Miðað við önnur mál af sama tagi gæti það talist undarlegt. Ætla má að 

vísurnar sem Jón gekkst við séu efnislega jafn alvarlegar og þær sem Gunnlaugur var 

búinn að dæma Sigríði fyrir og pressa á Sigurð að borga fyrir. Jón var aftur á móti 

vinsæll meðal alþýðu landsins fyrir skáldskap sinn. Getur verið að Gunnlaugur hafi 

forðast það að sækja til saka svo vinsælan mann, þjóðskáld, til að forðast það að verða 

sjálfur fyrir óvinsældum? Það er ólíklegt ef miðað er við aðrar ákvarðanir Gunnlaugs. 

Hann virðist vera maður sem fylgir sínum prinsippum eins og sést best á því hvernig 
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hann brást við valdabrölti Jörgens Jörgensen. Í eftirmælum um Gunnlaug eru vinsældir 

meðal alþýðunnar aldrei taldar honum til kosta heldur er þvert á móti minnst á að 

fastheldni hans á lagabókstafinn og skortur á sveigjanleika í samskiptum við bændur, 

sem var helst í gegnum dóma, hafi valdið honum óvinsældum meðal þeirra.85 Jón var 

reyndar á sjötugsaldri þegar þessir atburðir áttu sér stað en þar sem hefðbundin refsing 

við því að semja og dreifa níðvísum var sekt, en ekki fangelsun eða húðlát, er ekki 

líklegt að aldur hans hafi verið ástæða þess að Gunnlaugur var linur í þessu máli.  

Þá koma helst til greina tvær útskýringar á þessari málalyktun. Annaðhvort 

sættist Gunnlaugur á útskýringar Jóns á vísunum og hafi þar af leiðandi ekki fundist 

þær saknæmar lengur eða þá að hann hafi verið búinn að ákveða að láta ekki málið 

fara fyrir rétt áður en yfirheyrslurnar hófust. Þá væri tilgangur þeirra að sýna Jóni að 

Gunnlaugur, sem yfirvaldið í sýslunni, tæki svona vísur alvarlega og best væri fyrir 

hann að hafa sig hægan þegar kom að því að semja vísur. Hægt er að færa rök fyrir 

báðum möguleikum og því erfitt að komast að traustri niðurstöðu. Rökin fyrir því að 

hann hafi verið óákveðinn um framhald málsins eftir yfirheyrsluna og að málinu yrði 

mögulega lyktað með réttarhöldum felast í sjálfri persónu Gunnlaugs. Eins og hefur 

verið minnst á var hann einstaklega réttsýnn og ekki líklegur til að beita svo lævísum 

aðferðum til að fá Jón til að brjóta ekki gegn vilja sínum. Aftur á móti er slík sálfræðileg 

sagnfræði vafasöm í höndum sérfræðinga á sviði hennar, hvað þá þegar viðvaningar 

gera tilraunir með hana.  

Þó að samferðarmenn Gunnlaugs hafi lýst honum á einn veg, þá er ekki þar 

með sagt að hann hafi ekki haft örlitla lævísi í sér í minna alvarlegum málum. Hans 

helsta takmark hvað varðar níðvísur var að koma í veg fyrir útbreiðslu þeirra, 

sérstaklega þegar þær fjölluðu um yfirvöldin í sýslunni. Það er þá mögulegt að honum 

hafi fundist þessi aðferð best til þess fallin í þessu tilviki. Af fyrri málum, þeirra 

Sigurðar og Sigríðar, sést að hann taldi mismunandi mál þurfa mismunandi 

málsmeðferðir. Gunnlaugur hafði fulla vitneskju um innihald vísnanna áður en hann 

lagði af stað til Jóns og hann sagði sjálfur að útskýringar hans yrðu ekki metnar í 

yfirheyrslunni sjálfri, heldur aðeins fyrir rétti. Hvers vegna þá að hafa fyrir því að fara 
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sérstaka ferð til að tala við Jón í stað þess að halda rétt í málinu? Það bendir vissulega 

til þess að tilgangur ferðarinnar á Bægisá hafi ekki verið að ákveða framhaldið með 

tilliti til framburðar Jóns heldur að leiða málið til lykta. Þá væri hægt að segja að aðeins 

þær vísur sem Jón neitaði hafi verið saknæmar í augum Gunnlaugs. Þar sem vísur 

þessar voru ekki prentaðar heldur gengu munnlega milli manna í sveitinni þar til þær 

komu til Gunnlaugs sem svo skrifaði þær niður var erfitt að sanna þær á nokkurn 

mann án þess að játning lægi fyrir. Og þar sem Jón neitaði að hafa samið seinni 

vísurnar gat Gunnlaugur ekki aðhafst meira. Það verður að teljast ómögulegt þar sem 

Gunnlaugur las allar vísurnar fyrir Jón, hví ætti hann að bera fyrir hann vísur sem 

hann sjálfur taldi ekki saknæmar. Þar af leiðandi má ætla að Gunnlaugur hafi haft 

meiri sveigjanleika en almenningsálitið gaf honum til tekna. Því er sú útskýring að 

hann hafi farið í ferðina til að sýna Jóni tennurnar og ógna honum með réttarhaldi hér 

talin rétt. 

Rædukorn um lof og last  

Það er fullkomlega ljóst að Gunnlaugi var mjög umhugað um eðli og áhrif níðs. Árið 

1813 skrifaði hann niður ræðu sem hafði titilinn „Rædukorn um lof og last með application; 

1813“86 Samtals var rit þetta rúmlega átta þúsund orð og í 4to broti fyllti það 110 

blaðsíður. Þessi ræða er einungis dagsett með ártalinu 1813. Það er þó hægt að fullyrða 

það að hún hefur verið samin og flutt í framhaldi af þeim þremur málum sem tekin 

voru fyrir af Gunnlaugi um vorið því í henni er beinlínis vitnað í eina vísuna. Af 

textanum verður einnig ljóst að ræðan er andsvar við þeim mikla fjölda níðvísa sem 

komu til Gunnlaugs á stuttum tíma. 

Í ræðunni byrjar Gunnlaugur á því að bera last við þjófnað til að gera það ljóst 

að last er ekki aðeins ókurteisi og dónaskapur heldur alvarlegt mál er varðar við lög. 

Sér til stuðnings vitnar hann í Salómon úr Biblíunni. Væntanlega hefur Gunnlaugur 

séð hann sem góða fyrirmynd sem dómari. Röksemdafærsla hans gengur út á að þegar 

maður hefur uppi rógburð um annan mann er það sambærilegt við hefðbundinn 

þjófnað því æra hvers manns er ein dýrmætasta eign hans. Hann gerði þó einn 

greinarmun á þjófum og mannorðsníðingum, þjófum í hag. Þeir sem stela veraldlegum 
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hlutum, samkvæmt rökum Gunnlaugs, verða ríkari sem samsvarar verðmæti hlutarins 

sem þeir stela. Þeir sem níða hagnast aftur á móti ekkert þar sem það er ekki mögulegt 

að eigna sér mannorð annars manns. Vissulega er hægt að færa rök fyrir því að þeir 

sem lasta aðra gætu haft það að markmiði að láta sjálfa sig líta betur út í samanburði, 

en svo virðist sem Gunnlaugur hafi annaðhvort ekki látið sér detta það í hug eða ekki 

talið það sem möguleika. Eftir þennan stutta inngang bendir hann á að efnið sé langt 

og flókið, en til að geta gert öllum til geðs ætlar hann að skipta efninu í þrjá kafla eftir 

þeim sem hann ávarpar; þá sem lasta, þá sem verða fyrir lasti og að lokum þá sem vilja 

ekki lastaðir verða heldur einungis lofaðir. 87 

Áður en hann hefur fyrsta kaflann fjallar hann um eðli skilningarvitanna og 

skynseminnar og hvort verðmæti hluta verði dæmt af ytri byrði þeirra. Hann kemst að 

þeirri niðurstöðu að skilningarvitin geti aðeins greint þann hluta sem er minnst verður 

athugunar, yfirborðið. Til að greina það sem er fyrir innan þarf skynsemi. Þar af 

leiðandi geta þeir sem hafa opinbert hlutverk ekki kveinkað sér undan gagnrýni frá 

öðrum. Þeir geta ekki búist við því að aðrir loki fyrir skynsemi sína, noti aðeins 

skilningarvitin „og trúa, að allt hvað jeg segi eða giöri, sie einmidt rétt giört og sagt.“ 

Nei, þeir nota skynsemi sína og dæma fyrir sig sjálfa.88 Það er líklega oftúlkun að segja 

að þessi orð Gunnlaugs séu til vitnis um að hann hafi talið að valdið kæmi að neðan, 

frá fólkinu, en augljóslega hefur hann það hugfast að almúginn fylgist að einhverju 

leyti með því hvernig yfirvöldin stjórni og gefi þeim þannig aðhald. 

Eftir að hafa á þennan hátt útskýrt rétt hvers manns til að beita skynsemi sinni 

til að leggja dóm á athafnir og orð annarra manna minnist Gunnlaugur á að með 

hverjum þeim dómi sem fellur á þennan hátt, verður sá sem dóminn fellur að geta fært 

rök fyrir honum. Ef hann getur það ekki verður dómurinn ógildur. Hann segir að þetta 

sé fagnaðarefni því réttlátir dómar gefa tækifæri til betrunar. Hann heldur áfram að 

minna á að hver maður hefur þann rétt að lofa eða lasta, en það er aðeins ef fylgir ekki 

rökstuðningur til sönnunar þess að ekki sé farið með rangt mál að glæpur hafi verið 

framinn. Þannig er hann búinn að útskýra þá einu leið sem fær er þeim sem vilja lofa 

eða lasta og telur upp með hvaða hætti fólk getur freistast til að lofa eða lasta þegar það 
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ætti að láta það vera. Meðal annars talar hann um fólk sem er órólegt og lastar aðeins 

til að geta talað, þeir sem fylgja almannarómi þrátt fyrir að vita betur, þá sem gera það 

af tómri öfund og þá sem smjaðra fyrir yfirmönnum.89 

Áhugavert er að Gunnlaugur leggur lof og last nokkurn veginn að jöfnu og að 

bæði sé alvarlegt að lofa eða lasta, ef innistæða fyrir því er ekki fyrir hendi. Því næst 

eru háðfuglar og níðskáld, eins og hann kallar þá, ávarpaðir með þeim skilaboðum að 

þó hann þekki þá ekki alla þá biður hann þá sem koma við á mörgum stöðum að 

aðstoða sig og opinbera þessa háðfugla og níðskáld. Í lok kaflans gefur Gunnlaugur 

þeim gott r{ð; „gjætið þess, þer lastgjörnu og l{tið yður segjast: að einasta fr{bær 

athöfn, af yður af hendi leist, er miklu meir verð, enn allt það þúsundfalda last, sem 

þer leifið yður.“90 

 Því næst ávarpar Gunnlaugur þá sem verða fyrir lofið eða lasti. Þeir eiga ekki 

að taka til sín allt umtal, gott eða vont, umhugsunarlaust. Hann vísar í upphaf 

ræðunnar og segir að ef einhver verði fyrir lasti sem sé óúthugsað og rangt, geti það 

ekki rænt neinu af hinum sama.91 Þetta er augljóslega í mótsögn við það sem hann hélt 

fram í upphafi. Hvort þetta sé klaufaskapur og rökvilla hjá Gunnlaugi eða einfaldlega 

tilraun til að hughreysta þá sem hafa orðið fyrir lasti er erfitt að setja til um. Það er þó 

víst að Gunnlaugur leggur mikla áherslu á að illa ígrundaðir dómar fólks eigi ekki að 

leggja grunninn að sjálfsmynd nokkurs manns. Þess í stað segir hann að hver maður á 

að vera hreinskilinn og treysta helst á sinn eigin dóm því sannfæring hvers manns er 

sterkari og „[þ]úsund lofsyngiandi Raddir, deifa ecki þ{ sem innan að ydr hvíslar 

mótsettum Dómi.“ Við þ{ sem f{ slæmt umtal, en hafa unnið fyrir því, segir 

Gunnlaugur að öðruvísi væri erfitt að koma auga á sína eigin galla. Þetta sé fyrsta 

skrefið í sjálfsbetrun og því eigi ekki að reiðast. Ef gagnrýnin er óverðskulduð og 

orsakast af einni af þeim ástæðum sem hann var búinn að telja upp þá á sá sem verður 

fyrir henni að halda ró sinni og treysta á að með skynseminni geti aðrir menn séð í 

gegnum róginn.92 

                                                      
89 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 
90 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 
91 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 
92 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 
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 Í síðasta hluta ræðunnar {varpar Gunnlagu þ{ „sem viljið lofaðir og ecki 

lastaðir vera“. Fyrst tekur hann þó fram að þeir sem óski {lits fr{ vitrum mönnum og 

biðji bæði um að bent sá á það neikvæða og það jákvæða í athöfnum sínum séu að gera 

rétt. Þeir sem vilja aðeins verða lofaðir séu aftur á móti að reyna að öðlast það sem 

engum manni hefur tekist, fullkomnun. Einnig bætir hann við að þar sem hver verður 

dæmdur eftir dauðdaga sinn, án þess að geta nokkru um það ráðið, ætti sá hinn sami 

að geta tekið gagnrýni í lifanda lífi. Eins og má ráða af fyrri ráðum Gunnlaugs er helsti 

galli þeirra sem þetta á við að þeir eiga mjög erfitt með sjálfsbetrun, því hún hefst með 

því að aðrir bendi á það sem betur má fara. Því næst fjallar hann um níðvísur sem 

gengið höfðu um í sýslunni: „Af einni næstlidinn vetur ydr kunngjördri auglysíng 

minni, {hrærandi ydar {medal umg{ngandi h{ðvísur, hvörrjar her í Sýslu“. Hann segir 

það vera embættisskyldu sín að leita sökudólgsins. Næsta víst á hann við tarfavísurnar 

hennar Sigríðar og/eða vísurnar sem hann yfirheyrði Jón Þorláksson um. Vísurnar segir 

Gunnlaugur að kalli skömm, ekki aðeins yfir höfundinn sjálfan heldur alla sýsluna og 

jafnvel allt landið. Það sé þar af leiðandi embættisskylda hans að „hreinsa landið af 

þeirri svívirðing sem þetta er”. Næsti hluti er sérlega {hugaverður. Einkum og sér í lagi 

vegna þess hve ötullega Gunnlaugur ver lastara í ræðunni, en það væri hægt að sjá það 

sem mótsögn við harða dóma hans í þessum málum. Það kemur þó í ljós að munurinn 

liggur í opinberun þess sem lastar. Ef hann gerir það í áheyrn þess sem hann lastar eða 

setur nafn sitt opinberlega við lastið þá segist Gunnlaugur ekki hafa neinar aðfinnslur. 

Ef hann aftur { móti sem „stigamaður heldr sig í myrkri, fylsnum og hólum“ bendir 

það til þess að hann veit sig sekan um rógburð. Eftir langan og ástríðufullan kafla þar 

sem Gunnlaugur talar mikið um föðurlandsást og skyldu sína við kóng og land sem 

embættismaður, minnir hann þá sem álíta sem svo að refsingar gegn þeim brotlegu séu 

of þungar að orðrómur þeirra sé í húfi. Að lokum segist hann vona að markmið sitt; 

„að vinna yðr góðum siðum til handa, og fá yðr til að snúa yðr frá hóp þessara 

rænulausu vit firringa“ hafi tekist.93 

 Gunnlaugur skrifaði seinasta kafla ræðunnar í tveimur útgáfum og að mestu 

leyti flytja þær báðar sama boðskapinn með mismunandi orðalagi. Seinni útgáfan er þó 

                                                      
93 Lbs. 601, 8vo. Rædukorn um Lof og Last. 
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ekki jafn almenn eðlis og hin fyrri því að í henni ræðir Gunnlaugur sérstaklega þær 

vísur sem orsökuðu þetta svar hans. Þegar hann fjallar um refsingar í seinni útgáfunni 

hótar hann ævilangri þrælkunarvinnu fyrir grófari brot og vitnar kaldhæðnislega í vísu 

Jóns Þorlákssonar, og segir að þegar afbrotamaðurinn kemur í fangelsið sé honum 

„heilsað með húðl{ti ecki fyrir hönd neins pólitíþjóns ”prýdds með vendi““. Það er því 

greinilegt að vísur Jóns séu meðal þeirra sem hafa hvatt hann til að halda ræðu þessa, 

þó að hin málin hafi nær örugglega verið honum jafn hugleikin. 

Uppnefnamálið 

Öll fyrirhöfn Gunnlaugs um vorið 1813 reyndist ekki vera nægileg til að sveitungar 

hans létu af öllu óviðurkvæmilegu orðalagi um hvorn annan. Strax næsta vor hafði 

hann afskipti af máli sem, vegna langra yfirheyrslna, átti eftir að fylla margar blaðsíður 

í dómabók hans. Í þetta skipti var það ekki vegna vísna heldur uppnefna. Í 

dómabókinni er m{linu lýst sem „mjög hneykslanlegu og svívirðilegu, þar eð 

uppnefnin eru ei einasta orðin yfir 60 að tölu, heldur eru sum þeirra, sem siðvanlega 

plagr tilganga, skammarleg og ljót.“ Vitnin nefndu mörg uppnefni, af ýmsu tagi. Færð 

til nútíma stafsetningar, eru hér nokkur dæmi: Stóri móri, þverár móri, mjói móri, litli 

móri, þríhyrningur, tittlingur, mjói lókur, jiddi, skotthólkur, bræðingur, læða, lúpa, 

kippur í auga, mýrarlíf, bláskítur, steingríms kunta, rasskall, digri jötun, harðkjaftur, 

kjaftvíð, stólgangsgyðja, karga, læða, hýða, valtinkollur og móálunefur. 94 

Það er sóknarpresturinn95 og Sigfús Jónsson hreppstjóri, sem báru málið undir 

Gunnlaug. Þann 13. apríl hélt hann lögreglurétt að Kaupangi en daginn fyrir réttinn 

hafði hann notað til að spyrjast lauslega fyrir um málavexti. Árangur þeirra 

fyrirspurna var að tólf menn sem áttu að bera vitni og þrjú lágu undir grun sem 

vísnahöfundar. Þau grunuðu voru hjónin á Gröf, Jón Halldórsson og Judith 

Sigurðardóttir og Jónas Illugason { Leifsstöðum. Judith er kölluð „f{rsjúk og sturluð“ í 

bókinni og því var hún ekki mætt fyrir réttinn og því þurfti bóndi hennar að svara fyrir 

hennar hönd. Gunnlaugur vildi hafa varann á í yfirheyrslunum, og til að koma í veg 

fyrir að svona hneykslanleg uppnefni yrðu nefnd án algjörrar nauðsynjar hótaði hann 

                                                      
94 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
95 Sóknarpresturinn er ónafngreindur í dómabókinni. 
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að fjögurra spesíu sekt yrði lögð á hvern þann sem gerðist uppvís af því að nefna þau 

óaðspurður. Yfirheyrslan fór þannig fram að tólf vitnin voru spurð sjö spurninga hvert. 

Spurningarnar voru almennar, um hvaða uppnefni vitnið hafði heyrt og frá hverjum. 

Einnig spurði Gunnlaugur um eðli uppefnanna, hvort þau væru ný eða gömul. Öll 

vitnin fengu sömu spurningarnar. Eftir þessar fyrirfram ákveðnu spurningar hélt hann 

vitnaleiðslunum áfram. Í ljós kom að flest vitnin tóku uppnefnin ekki mjög alvarlega. 

Þau hafa væntanlega vitað af ströngum dómum Gunnlaugs og þeir grunuðu voru 

bláfátækir. Samt sem áður voru þau frekar samstarfsfús og smám saman fóru böndin 

að berast að þeim sem grunaðir voru ásamt því að margir nefndu Ruth, látna systur 

Judithar. Þeir grunuðu játuðu með semingi að hafa dreift nokkrum uppnefnanna en 

þegar Gunnlaugur reyndi að láta þá játa á sig að vera upphafsmenn uppnefnanna 

neituðu þeir og ásökuðu þess í stað hvorn annan. Þegar Jón er spurður um hlut konu 

sinnar, Judithar, segir hann að þau uppnefni sem hún var sökuð um hafi komið frá 

Ruth systur hennar. Eftir þetta frestaði Gunnlaugur málinu fram á næsta manntalsþing 

sem haldið var í byrjun næsta mánaðar. Áður en hann sleit réttinum minnti hann 

viðstadda á þann möguleika að í millitíðinni gætu þeir sem móðgaðir voru af 

uppnefnum þessum lagt inn kæru. Þegar enginn hafði nýtt sér það þegar 

manntalsþingið var sett þann 2. maí varð Gunnlaugur augljóslega ekki ánægður. Enn 

og aftur fékk hann engan stuðning frá alþýðunni í viðleitni sinni í að bæla niður 

meiðyrði. Þetta sést á þeim orðum sem hann lét falla, því hann taldi ástæðuna vera: 

 [S]kort í trúarbrögðum og siðalærdómi að álíta kristilegra og skikkanlegra að næra agg 

og gremju við náungan, enda sín sjálfir hefna, með hinni skæðu tungu, en að tala og 

deila sig til réttarins, sem landsins lög til orðs taka og fyrirskrifað. Allt fyrir þetta verður 

soddan í máli þessu sín sínandi óskikk, fávísu fólki til vorkunnar virðast, og svo sem 

skrifast á reikning heimsku þeirra og tilsagnarleysis, í ungdæminu. 

Svo virðist sem Gunnlaugur hafi talið bændur skorta þekkingu á starfsemi 

réttarkerfisins. Hann hefur búist við því að þeir leituðu til sýslumanns ef þeir töldu á 

sér brotið. Þess í stað svöruðu þeir í sömu mynt, með uppnefnum. Við það hefur 

Gunnlaugi væntanlega fundist vera gert lítið úr embætti sínu og hann tók það 

augljóslega mjög alvarlega. Það er í því samhengi sem hann lætur falla þessi hörðu orð 
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um íbúa sýslunnar. Niðurstaða málsins var sú að Jón var fundinn sekur um að vera 

höfundur tveggja uppnefna og Jónas var fundinn sekur um að dreifa uppnefnum. 

Væntanlega hefur þessi niðurstaða verið vonbrigði fyrir Gunnlaug því af þeim 

fjölmörgu uppnefnum sem um var að ræða 

sannaðist aðeins sekt í tveimur þeirra.  

 Báðir voru þeir dæmdir til að borga lága 

sekt, með þeim rökum að bág fjárhagsstaða 

þeirra kæmi til refsilækkunar.96 

 Eftir þessi fjögur mál átti Gunnlaugur 

ekki eftir að hefja fleiri réttarhöld upp á eigin spýtur vegna níðvísna eða meiðyrða. 

Hann tók embætti sitt alvarlega og óttaðist ekki að leggja mikið á sig til að gera það 

sem honum þótti réttlátt. Þeir íbúar sýslunnar sem líklegir voru til að semja nívðísur 

hafa þá væntanlega gætt sín betur á því að ekki væri hægt að rekja vísurnar til þeirra 

frekar en að Gunnlaugur hafi gefist upp á að höfða mál gegn þeim. Hann átti þó eftir 

að taka fyrir nokkur önnur mál þar sem meiðyrði eða níðvísur komu fyrir en þau voru 

öðruvísi að því leyti að sá sem níddur var kærði málið en í þessum fjórum var það 

Gunnlaugur sem átti frumkvæðið að upptöku málsins ásamt. Eitt þeirra var þó 

áhugavert fyrir þær sakir að kæran snérist ekki einungis um níðvísur sem sá ákærði, 

Hjálmar Jónsson, hafði samið heldur einnig um galdrastafi sem hann hafði í fórum 

sínum. Það mál var tekið fyrir þann 12. október 1818.97 Ólína Þorvarðardóttir, höfundur 

doktorsritgerðarinnar Brennuöldi. Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum, segir 

að síðasta galdramálið sem vitað sé um hafi verið tekið fyrir árið 1804.98 Nú er hægt að 

færa það ártal aftur um sextán ár. 

  

                                                      
96 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
97 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. GA/3. Dóma- og þingbók 1813-1819. 
98 Vef. Ólína Þorvarðardóttir. Hverjar eru síðustu heimildir um galdraiðkun á Íslandi?. 

 

Undirskrift Gunnlaugs, eins og hún birtist 

undir dómi í uppnefnamálinu 
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Arfleifð 

Rit 

Gunnlaugur var nokkuð afkastamikill þegar kom að skriftum eins og þegar hefur 

komið fram. Mörg handrit eftir hann, varðveitt á handritadeild Landsbókasafns Íslands 

– Háskólabókasafns, gefa góða vísbendingu um hversu nákvæmur Gunnlaugur var í 

vinnubrögðum og hversu fjölbreytileg viðfangsefni hans voru. Áður hefur verið fjallað 

um skriftir Gunnlaugs um efni sem tengdust menntun hans. Sérstaklega mikilvægar 

eru þar ritgerðir hans um lof og last og vangaveltur um hvernig skyldi bregðast við 

kröfum Jörgensen, sem eru báðar lögfræðilegar, og landmælingarit hans sem sprettur 

úr upphaflegu menntun hans í listaháskólanum. Þar fyrir utan skrifaði hann um ýmis 

efni. Um búskap skrifaði hann rit með nafninu Eitt og annað vidvikjandi Fjenadar-Rækt99. 

Merkilegra verður þó að teljast það þvílíka magn sem liggur eftir hann af nákvæmum 

útreikningum er snerta búskapinn á Grund. Hæfileika sína til landmælinga og 

kortateikninga nýtir hann vel í þeim mörgu útdráttum sem hann bjó til af jörðinni og 

þeim útihúsum er á henni voru. Þessum uppdráttum fylgja skýringar þar sem nöfn 

túna og húsa koma fram. Í sömu öskju er að finna mikla útreikninga tengda 

landbúnaðinum. Þeir fyrstu virðast tengjast byggingu eða stækkun á fjósi því 

Gunnlaugur fer yfir hversu mikið átti að borga ristingarmanni eftir því hversu mikið 

torf hann risti. Hann hefur teiknað fjósið og reiknað út hversu margar kýr komist fyrir. 

Þar að auki reiknar hann hversu mikið hey er nauðsynlegt, miðað við viðurkenndar 

reglur um þarfir kúa.100 Þetta bendir til eiginleika Gunnlaugs sem áður hefur verið 

snert á, reglusemi og nákvæmni. Það sést að hann hefur viljað geta haft stjórn yfir þeim 

hlutum sem snertu hann, ekki einungis ef þeir snertu embættisstörf heldur einnig 

búskap. Hann tók enga áhættu með þessum framkvæmdum heldur reiknaði út hversu 

mikið af heyi þyrfti að vera til staðar til að þær myndu ganga upp.  

 Til þess þurfti hann að vita hversu mikið hey var hægt að búast við að jörðin 

gæfi af sér. Því var hann búinn að halda nákvæma töflu um heyfeng hvers árs, frá því 

að hann flutti að Grund árið 1815. Sú tafla er ekki einungis áhugaverð að því leyti að 

                                                      
99 Lbs. 737. 4to. 
100 Lbs. 196, fol. Búreikningar. 
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hún veitir okkur innsýn í hversu reglufastur Gunnlaugur var, heldur má af henni sjá 

hversu berskjaldaður íslenskur landbúnaður var gegn harðindaárum. Á mestu 

hallærunum 1821 og 1822 var heyfengurinn aðeins um helmingurinn af heyfeng besta 

ársins, 1828, og um 70% af meðaltali allra áranna. Gunnlaugur lét ekki deigan síga og 

samtals eru þetta tæplega fjörutíu blaðsíður af útreikningum og vangaveltum um 

afkastagetu búsins.101 

                                                      
101 Lbs. 196, fol. Búreikningar. 
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Tafla sem sýnir útreikninga Gunnlaugs á heyfeng milli ára. 
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 Gunnlaugur hafði augljóslega brennandi áhuga á stjörnuathugun. Um það efni 

skrifaði hann stjörnuleiðarvísi með leiðbeiningum um hvernig eigi „að þeckja nockrar 

Stjörnur, Nöfn þeirra og Afstöðu innbyrðis, gang um Middegis Línu hvörs Staðar, og 

hæð þeirra á Lopti, það augnablik svo og Aðferð að finna og merkja ser sina middags 

Línu, til þess eptir það að geta náqvæmt vitað hvað Tíð lídr — edr hvað kluckan egi að 

vera — við Aðgjætslu Stjarnanna Gangs, hvað engu síður tækt er, enn Mörkin Tídar af 

Gangs Sólarennar.“ Þetta rit inniheldur einnig einföld stjörnukort.102 Gunnlaugur 

stundaði sjálfur stjörnuathugun sem sést á plaggi þar sem hann hefur skrifað niður 

nákvæma staðsetningu nokkurra þeirra á sex mánaða tímabili.103 Af þessu sést að 

Gunnlaugur var umhugað um margt. Hann vildi rökstyðja skoðanir sínar og 

ákvarðanir vel (sbr. Rædukorn um lof og last) jafnvel þó að hann hafi varla þurft þess, 

sem sjálft yfirvald sýslunnar. 

 Af því sem varðveist hefur eftir Gunnlaug er hægt að draga ýmsar ályktanir. 

Stíll Gunnlaugs var hægur og hann var lengi að koma sér að efninu. Þetta sést vel á 

ræðu hans um lof og last og geinargerð sem hann skrifaði um eignarrétt á 

Bleiksmýrardal. Til dæmis um þetta fylgja nokkrar málsgreinar úr þessari greinargerð: 

Eilifa óumbreitanlega Rettvíse! Ver þú af mer sífeldlega heidrud og nú áköllud: Lát mig 

audsÿna tilgerdarlausan vilia, gyrnd og eptirlangan, til ad nema, skilia og rækia þin 

Bodord nú og æfinliga. [<]  

Ahrærande Egtheit Kóngsbrefs þessa skyrskota eg til Stíls þess og Skrifmáta (i 

frumritinu ad segia) náqvæmt svarande til þess Aldurs þó vil eg ei undanfella ad geta 

þess, ad þvi i Safninu, er eg þad úr hefi, næst á eptir fÿlgir, eitt því leidbeinande 

Embættis Bref, frá, þá, Tíd Höfudsmanne á Jslande, Johan Bucholt, hvörium Rescriptid 

er tilskrifad. En ej hefur Sÿslumadur M. Ketilsson þad i sinu prentada Safni Kgl. 

Forordninga og Brefa; lika getr þess ei i Bp. F. Jonssonar Hist. Ecclesiastica, hvad þótt af 

mer játad sie, ei annad upplÿsir, enn ad þetta Kgs. Bref ej hefur þeim gódfrægu 

Mönnum kunnugt verid; þarámóte er ej annad t[r]úanlegt, enn ad þad, þótt so Einvalds 

                                                      
102 Lbs. 197, fol. Stjörnuleiðarvísir. 
103 Lbs. 196. fol. Nætur Ufr, af Stjörnunum, í Eyjafirði. 
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Stiórnini eldra, finnast muni í Skialahÿrdslu þess Kgl. Danska Cancellies, hvört i 

Stiftamtsins líka so, vil eg ósagt lata.104 

Þetta er ekki texti eftir mann sem vill koma sér snögglega að efninu og skila því fljótt af 

sér. Stíll Gunnlaugs er frekar tyrfinn sem sést vel á áðurnefndri ræðu, greinagerðinni 

og bréfum hans til Birgis Thorlacius, þar sem aukasetningarnar eru flóknar og margar. 

Gunnlaugur sletti ekkert sérstaklega mikið dönsku, en hann hafði gaman af því að slá 

um sig með orðtökum og málsháttum úr þeim útlensku málum er hann kunni, latínu 

og þýsku. Þessi flókni stíll er líklega aðferð Gunnlaugs til að sýna hversu gott vald 

hann hafði yfir pennanum ásamt því að skilja mörg tungumál. Áhugavert er að í 

dómabókum Gunnlaugs er þessi stíll ekki viðhafður en þar virðist hann ekki vera 

langorðari en venjan var, heldur kemur hann sér beint að efninu og er skýr.  

 Af skáldskap er ekki mikið til eftir Gunnlaug, þó að hann hafi samið eitthvað af 

ljóðum. Samkvæmt Sigurði Líndal eru þau ekki merkileg og Gunnlaugur „naumast 

talinn í tölu góðsk{lda“.105 

Börn 

Gunnlaugur og Valgerður eignuðust samtals tíu börn og af þeim uxu sjö úr grasi. Þau 

voru: Jóhann Gunnlaugur, Kristján Gunnlaugur, Kristjana Jóhanna, Ólafur, Eggert 

Ólafur, Jóhanna Kristjana og Jóhann Kristján.  

Frumburður þeirra kom í heiminn 19. apríl 1801 og var skírður Jóhann 

Gunnlaugur Briem. Árið 1815 fór Gunnlaugur í embættisferð til Kaupmannahafnar og 

tók Jóhann, Kristján og Jóhönnu með sér. Þegar þangað var komið hóf Jóhann nám í 

Slageskóla þar sem Páll Árnason móðurbróðir hans var yfirkennari. Í Slageskóla 

kynntist hann tilvonandi konu sinni, Petroline Fransine Snitker. Petroline þessi átti sér 

annan vonbiðil, H.C. Andersen, en hún valdi frekar Jóhann.106 Að lokum fór Jóhann í 

Kaupmannahafnarháskóla þar sem hann lærði til prests. Fyrir utan að starfa sem 

                                                      
104 Þ.Í. Þingeyjarsýsla VI. 4. Dómsskjöl 1818-1825, bls. 3, 7, 9. 
105 Sigurður Líndal. Briemsætt, bls. 20. 
106 Eggert Ásgeirsson, Briemsætt, bls. 31-32. Ekki er minnst á Petroline í sjálfsævisögu Andersens, 

ævisögu hans eftir Jackie Wullschlager né Elias Bredsdorff. 
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prestur í Danmörku skrifaði Jóhann mikið, bæði skáldverk og fræðilegar ritgerðir. Þau 

hjónin áttu eina dóttur, Sophie.107 

 Næstur í röðinni var Kristján Gunnlaugur Briem, fæddur 5. desember 1802. 

Hann var með í Danmerkurferðinni 1815 og hóf nám í Slagelseskólanum með bróður 

sínum. Hann lærði smíði í Ribe og fór að lokum til Parísar. Ekki er mikið vitað um 

afdrif hans í Frakklandi né heldur hvort hann hafi átt einhverja afkomendur. Kenning 

Kai Erik Ebbesen, langafabarns Jóhanns Gunnlaugs Briem, er sú að Kristján hafi fallið í 

tilræði við Louis Philippe, konung Frakklands,108 en ekki verður hægt að meta 

sannleiksgildi þeirrar kenningar svo auðveldlega. 

 Fyrsta dóttir Gunnlaugs og Valgerðar var Kristjana Jóhanna Briem, fædd 19. 

janúar 1805. Hún fór með Gunnlaugi og eldri bræðrum sínum í 

Kaupmannahafnarferðina árið 1815 en snéri þó aftur heim með föður sínum. 

Kaupmannahöfn hefur væntanlega verið mun meira spennandi staður í hennar augum 

heldur en Grund í Eyjafirði og þegar hún var orðin átján ára fékk hún að fara aftur. Þá 

hafði Gunnlaugur samband við gamlan vin sinn í Danmörku, Birgi Thorlacius 

guðfræðing (1775-1829),109 Birgir bauðst til að taka við henni með konu sinni, Benedicte 

Kall. Þó var hún fyrst send til Páls Árnasonar (1776-1851) þar sem kona hans kenndi 

henni hvað nauðsynlegt var að kunna til að koma vel fyrir í Danmörku.110 Páll hafði 

lært heimspeki og málfræði og kenndi við Dómkirkjuskólann í Kristjaníu, Slagelse og 

Borgardyggðaskólanum í Kaupmannahöfn.111 Gunnlaugur var í bréfasambandi við 

Birgi og skömmu eftir að Jóhanna hafði siglt, þurfti hann að senda þessum gamla vini 

sínum bréf sem hefur líklega ekki verið auðvelt að skrifa. Eins og seinna verður minnst 

á voru árin 1821 og 1822 harðindaár og þar að auki höfðu sýslumannslaunin lækkað. 

Fjárhagsstaða Gunnlaugs þetta ár var svo bág að hann hafði þurft að fá vistir fyrir 

veturinn upp á krít hjá kaupmanninum. Því gat hann ekki sent neinn pening til Birgis 

fyrir uppihald Jóhönnu. Því sagði Gunnlaugur að eina ráðið væri að senda Jóhönnu 

heim til Íslands. Í bréfinu segir hann: „Der ere altsaa, vid Gud og ære! ingen udveje til 

                                                      
107 Eggert Ásgeirsson, Briemsætt, bls. 33. 
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ad sende Börnene noget og ingen Verdens Raad andre, end at hjemkalde min Stakkels 

Christiane“. Svo bað hann Birgi að hafa samband við vini sína, kaupmennina 

Guðmann og Thyrrestrup, til að hún gæti snúið heim.112 Þetta tilboð Gunnlaugs hefur 

þó líklega verið aðallega kurteisisboð sem hann hefur ekki búist við að Birgir myndi 

taka. Þessu til stuðnings er sú staðreynd að Gunnlaugur minnist á í bréfinu að hann sjái 

fram á betri fjárhagsstöðu á næstu árum,113 sem eru augljós skilaboð milli línanna til 

Birgis, um að hann geti borgað honum seinna. Gunnlaugi hefur líklega ekki þótt 

vænlegt að biðja hann beint um þess háttar lán. Enda varð ekkert úr þessari heimferð 

Jóhönnu heldur hún væntanlega búið þetta ár á kostnað Birgis.  

Á árunum 1826 til 1828 ferðaðist Jóhanna með Thorlaciushjónunum um þýsku 

ríkin, Austurríki og Ítalíu. Í þessari ferð kynntist hún væntanlegum eiginmanni sínum 

Carl Wilhelm Schütz (1805-1892), doktor í fornmálum. Ferðasaga Jóhönnu var birt í 

bókinni Langt út í löndin, árið 1944.114  

Jóhanna sendi foreldrum sínum langt bréf frá Róm, sem var prentað að hluta í 

Sunnanpóstinum árið 1838. Þar segir hún ferðasögu sína í stuttu máli. Muninum á 

íbúum Saxlands og Bóhemíu lýsir Jóhanna { þennan h{tt: „Fólkid var hrædilega ljótt, 

svarthært og døckleitt á hørunds lit, og andlits ófrídt ; ógnar fjøldi af blindum og 

hryllilega vanskøpudum beininga mønnum flycktust í kringum vagninn ockar og bádu 

beiningar“. Af bréfinu er greinilegt að ferðin var ævintýrarík. Í Austurríki skoðuðu þau 

djúpa saltnámu. Þegar loksins var komið til Rómar dvöldu þau hjá gömlum vini 

Gunnlaugs, Bertel Thorvaldsen. Um veislurnar í Róm sagði Jóhanna „var þar mjøg 

skémtilegt ; géstirnir urdu hæfilega gladir, og gømnudu sér med fallegum saungum og 

inndælum hljódfærum.“115 Þetta hefur verið einstök upplifun fyrir stúlku sem var alin 

upp í allt öðrum heimi. 

Eftir að ferðalangarnir komu heim til Danmerkur aftur átti Gunnlaugur aftur í 

bréfaskiptum við Birgi. Fyrra bréfið er skrifað 13. júní 1828. Gunnlaugur segir í bréfinu 

að tilgangur þess sé tvíþættur. Fyrst byrjar hann á að óska þeim hjónum til hamingju 

með heimkomuna úr þessu langa ferðalagi. Síðan þakkar hann Birgi og Benedicte 
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sérstaklega vel fyrir allt sem þau hafa gert fyrir Jóhönnu. Hann gengur jafnvel svo 

langt að segja að öll hennar hamingja sé þeim, velgjörðarmönnum hennar, að þakka.116 

Seinna bréfið er dagsett 29. september sama ár. Eftir hefðbundnar kurteisiskveðjur og 

þakkir gerir Gunnlaugur Carl Schütz að umfjöllunarefni. Hann var augljóslega hrifinn 

af vonbiðli þessum og lýsti hrifningu sinni { honum í þessum orðum: „Efter de 

Beskrivelser jeg har af Candidat Schutz fornemmelig de fra Dem, bedste herr 

Etatsraad! föler jeg mig ganske indtagen af mandens fortræffelige Egenskaber. Jeg er 

ogsaa bleven vaer at han meget stadig i sin Kjærlighed; maatte ikken hans Elskede ikke 

mangle, i den Post at ligne ham.“117 Þau Jóhanna og Carl Schütz eignuðust átta börn og 

létust í hárri elli, hún árið 1886 og hann árið 1892.118 

Ólafur Briem fæddist 29. nóvember 1808. Gunnlaugur sá alltaf fyrir sér að hann 

myndi taka við búskapnum á Grund og því lærði hann ekki til bókar eins og aðrir synir 

Gunnlaugs. Þó fékk hann að læra húsasmíði í Kaupmannahöfn árið 1825. Þegar hann 

snéri aftur fékk hann nóg að gera í sýslunni og hafði umsjón með smíði margra kirkna 

á Norðurlandi, til dæmis Grundarkirkju og Hólakirkju. Eftir lát föður síns var hann 

talinn fyrir búinu þó að hann hafi aðallega unnið við smíðar áfram. Árið 1838 giftist 

hann Dómhildi Þorsteinsdóttur og saman tóku þau við búinu að fullu árið 1844. 

Hjónaband þeirra var mjög farsælt en þau eignuðust fjórtán börn. Árið 1851 varð 

Ólafur annar þjóðfundamaður Eyfirðinga. Ólafur og Dómhildur bjuggu alla ævi sína á 

Grund og létust með stuttu millibili, hún 1858 og hann 1859.119 

Eggert Ólafur Briem fæddist 15. október 1811. Honum var ætlað að ganga 

menntaveginn og því kenndi honum séra Einar Thorlacius áður en hann var innritaður 

í Bessastaðaskóla árið 1827. Eftir að hann útskrifaðist þaðan fjórum árum síðar vann 

hann sem skrifari fyrir föður sinn. Þegar Gunnlaugur lést tók Eggert við sýslunni til 

bráðabirgða. Að lokum fór hann til Kaupmannahafnar og lauk þar lögfræðiprófi. Hann 

átti farsælan feril eftir það, fyrst vann hann á skrifstofu stiftamtmanns og síðan sem 

málaflutningsmaður við landsyfirréttinn. Árið 1843 var hann settur sýslumaður í 

Rangárvallasýslu og ári seinna við Ísafjarðarsýslu. Um svipað leyti giftist hann 
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Ingibjörgu Eiríksdóttur (1827-1890). Hún var dóttir Eiríks Sverrissonar sem var 

sýslumaður í Snæfellssýslu 1823-1828. Eftir fjögurra ára setu sem sýslumaður Ísfirðinga 

fékk Eggert Eyjafjarðarsýslu árið 1848 og þar bjuggu þau hjónin á Espihóli. Þegar 

áætlað var að flytja sýslumannsembættið til Akureyrar sá Eggert ekki fram á að fá 

nægar tekjur, þar sem hann gæti þá ekki haft tekjur af búinu á Espihóli. Því sótti hann 

um sýslumannsembættið í Skagafjarðarsýslu, sem hann fékk árið 1861 en þar bjuggu 

þau lengst af á Reynistað. Í Skagafjarðarsýslu starfaði Eggert sem sýslumaður til 1884. 

Fjölskyldan var orðin mjög stór, þau hjón áttu 19 börn og af þeim komust 13 til 

fullorðinsára. Eggert og Ingibjörg sáu til þess að börnin þeirra fengu góða menntun og 

yfirleitt var kennari starfandi á heimilinu. Til viðbótar við þessu fjölmörgu börn héldu 

þau um tuttugu nautgripi og sexhundruð fjár. Það hlýtur að hafa hjálpað Eggert að 

stjórna svo stóru búi farsællega að hafa verið alinn upp af hinum reglusama 

Gunnlaugi. Eggert missti konu sína árið 1890 og bjó þar eftir í Reykjavík með yngstu 

dóttur sinni í fjögur ár þar til hann lést. Eggert sat þjóðfundinn 1851120 

Jóhanna Kristjana Briem fæddist 14. nóvember 1813. Þegar hún var tvítug giftist 

hún Gunnari Gunnarssyni presti í Laufási, sem þá var orðinn 53 ára, en hafði eignast 

dótturina Þóru Gunnarsdóttur utan hjónabands. Þau Jóhanna og Gunnar áttu tuttugu 

ár saman, en hann lést árið 1853, frá fimm börnum undir 18 ára aldri. Það vildi þannig 

til að kona séra Þorsteins Pálssonar, prests á Hálsi í Fnjóskadal, lést um svipað leyti og 

giftist Kristjana honum, „[a]ð frænda r{ði”. Eins og Gunnar, var Þorsteinn eldri en 

Kristjana en í þetta skipti var aldursmunurinn aðeins sjö ár. Þorsteinn og Jóhanna 

eignuðust engin börn saman. Þegar Þorsteinn lést árið 1873 flutti Jóhanna til dóttur 

sinnar, Kristjönu Hafstein. Jóhanna lést þann 23. október 1878.121 

Yngsta barn Gunnlaugs og Valgerðar var Jóhann Kristján Briem, fæddur 7. 

ágúst 1818. Eftir undirbúning frá eldri bróður sínum, Eggerti, fór Jóhann sextán ára til 

Kaupmannahafnar. Þar var hann hjá elsta bróður sínum, Jóhanni og Páli Árnasyni. 

Eitthvað fór úrskeiðis með námið, í handlækningum, og Jóhann kom aftur til Íslands, 

ári eftir að hann fór út. Á Íslandi fór Jóhann í Bessastaðaskóla. Þaðan fór hann aftur til 

Danmerkur og lærði guðfræði. Aftur kom hann til Íslands og starfaði sem skrifari 

                                                      
120 Eggert Ásgeirsson, Briemsætt, bls. 183-186. 
121 Eggert Ásgeirsson, Briemsætt, bls. 420-421. 



52 

 

stiftamtmanns Hoppe. Á árunum 1845 til 1883 þjónaði hann Hrunaprestakalli. Jóhann 

sat þjóðfundinn 1851, eins og bróðir hans Eggert. Hann þótti frjálslyndur og hafði af 

sér gott orðspor.122 

Minning 

Í október 1833 veiktist Gunnlaugur. Þá var hann nýbúinn að skila af sér 

amtmannsembættinu, sem hann sá um milli þess sem Grímur Jónsson (1785-1849) lét af 

embætti þann 22. maí 1833 og Bjarni Thorarensen (1786-1841) tók við af honum 10. 

ágúst. Hann var rúmfastur á Möðruvöllum til 6. febrúar árið eftir en þá snéri hann 

aftur heim að Grund í Eyjafirði. Þar veiktist hann fljótlega aftur og lést þann 17. febrúar 

1834.123 Þar með var lokið 61 árs ævi Gunnlaugs.  

Við andlát sitt virðist Gunnlaugur hvorki hafa verið ríkur né snauður. Eignir 

dánarbúsins voru 2765 ríkisbankadala virði og skuldirnar voru 421 ríkisbankadalur. 

Þegar það er skoðað kemur í ljós hversu bókhneigður Gunnlaugur var. Þegar hann lést 

innihélt bókasafn hans samtals 235 bækur.124 

  Séra Jón Jónsson á Möðruvöllum jarðsöng Gunnlaug. Í líkræðunni lýsti hann 

ævihlaupi Gunnlaugs; menntun, ferðalögum og embættum, en þó minntist hann ekki 

einu orði á atburðina um sumarið 1809. Vel má vera að auðveld valdataka Jörgensen 

hafi verið það skammarleg í augum prestsins, að honum hafi ekki fundist eðlilegt að 

minnast á þá í jarðarför Gunnlaugs. Sú tilgáta hefur þó tvo vankanta. Þó að sumarið 

1809 hafi mögulega verið vandræðalegt umræðuefni fyrir Jón þá hefði þetta verið gott 

tækifæri til að hlaða lofi á Gunnlaug. Hann hefði getað sótt sér efnivið í atburðina og 

þannig lýst Gunnlaugi sem staðföstum, ósérhlífnum og jafnvel hetjulegum. Þar að auki 

vantar það ekki í ræðu Jóns að hann sneiði framhjá þeim eiginleikum í fari Gunnlaugs 

sem auðveldast var að telja honum til ókosta. Þess í stað matreiðir hann þá á þann veg 

að þeir verða jákvæðir eða í hið minnsta nauðsynlegir vegna embættisins. Jón segir: 

„Verðr laganna sverð aldrei svogott sem blóðugt, í hendi þess það ber er hætt við – 

meðan heimurinn er ekki orðinn betri enn hann er – það sem til forgetins borið.“ 
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Seinna segir hann „að hans catoniska fastheldni við réttvísina var ecki um of“. 

Ennfremur segir Jón að „[þ]au feil, sem nockrir (er þó annars ecki misþecktu alls aðra 

mannkosti hans), þóktust hjá honum finna, voru helst þaug, að hann átti bágt með að 

snúa kápunni eptir veðrinu, með öðrum orðum að smjaðra,- því hann gat ecki talað 

þvert um huga sinn,- svo það sem honum í brjósti bjó, enda þó hann fátt talaði, sást oft 

{ yfirborði hans.“125 

Þessi líkræða var listilega samin hjá Jóni. Samkvæmt henni er ekki við 

Gunnlaug að sakast ef einhverjum skyldi finnast dómar hans harðir heldur er það í eðli 

réttlætisins að vera hart. Sérstaklega þegar heimurinn er fullur af misyndismönnum 

sem nægir ekki að meðhöndla á vægan hátt. Það sem flestir myndu vera sammála um 

að hafi gert Gunnlaug óvinsælan meðal alþýðunnar var sett fram sem kostir, 

illnauðsynlegir í þágu embættisins, og það sem Jón setur fram sem ókost er í raun 

enginn ókostur. Þó að þrjóska sé yfirleitt talin mönnum til ókosta er hægt að færa rök 

fyrir því að í mörgum tilfellum hjálpi hún mönnum að ná markmiðum sínum, en þá er 

hún kölluð fastheldni. Að smjaðra hlýtur að teljast til lasta en ófýsi Gunnlaugs til að 

smjaðra er sett fram sem ókostur. Það sama má segja um hreinskilni, síðasta ókostinn 

sem Jón telur Gunnlaugi til lasta. Þarna leikur Jón sér að orðum, dulbýr ókosti 

Gunnlaugs sem nauðsynlega kosti og setur ýmsa jákvæða eiginleika hans fram sem 

ókosti.  

Gunnlaugur varð ekki nógu þekktur til að hægt sé að tala um að almenningur 

eigi sér enn sameiginlega minningu um hann, eins og hægt væri að segja um nokkra 

19. aldar menn. Það hefur hann samt sem áður verið á sínum tíma, þó hún hafi að 

lokum fallið í gleymsku. Sýslumenn þurftu að gefa leyfi til jarðarkaupa og ferðalaga 

milli sýslna. Þinglýsingar og uppboð voru afgreidd persónulega af þeim. Ekki má 

heldur gleyma þeim sem þurftu að þola ákæru eða höfða einkamál í héraði. Fyrir öll 

minniháttar mál var sýslumaðurinn andlit veraldlegra stjórnvalda. Því hlýtur 

sameiginlegt minni að hafa skapast um Gunnlaug. Ekki er hægt að nálgast umtal 

almennings um hann með beinum hætti, en það er mögulegt með óbeinum hætti. Í 

Íslenzkum æviskrám er hann sagður „harður, óvæginn og siðavandur, og hefir verið 

                                                      
125 ÍB. 459, 4to. Líkræða séra Jóns Jónssonar yfir Gunnlaugi Briem, bls. 25-34. 



54 

 

nokkuð sérvitur“.126 Svipað er uppi á teningnum í Sýslumannaæfum þar sem 

Gunnlaugur er sagður hafa verið „mjög r{ðvandur, nokkuð stirðg{faður og 

óviðfelldinn og eigi laus við að vera nokkuð tilgjörðarsamur“.127 Kristín Sigfúsdóttir 

skáld lýsir almannarómi um Gunnlaug og segir að hann hafi verið duglegur 

embættismaður, frekar fjarlægur almenningi en að bændur hafi verið hálfhræddir við 

hann.128 Það er rétt að minnast á það að Kristín var fædd árið 1876 og því er frásögn 

hennar ekki samtímaheimild en greinilegt er að Gunnlaugur hefur enn verið til 

umræðu á meðan hún lifði. Það er hvorki hægt að halda því fram að sú opinbera 

minning sem Jón hélt fram sé í takt við þessar lýsingar eða að hún skarist á við þær. Jón 

fer ekki með neinar fleipur heldur setur þessa eiginleika, sem alls staðar er minnst á, 

sem kosti. Það hefur þó augljóslega ekki dugað til því, eins og sjá má af seinni tíðar 

lýsingum, þá eru Gunnlaugi þessir eiginleikar taldir til lasta. 

  

                                                      
126 Íslenzkar æviskrár, 2. bindi, bls. 210-211. 
127 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 1. bindi, bls. 289-290. 
128 Sigurður Líndal, Briemsætt, bls. 23. 
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Niðurstöður 

Það er svipað vandamál sem fylgir því að skrifa niðurstöðukafla eins og fylgir því að 

varpa fram hefðbundnum rannsóknarspurningum í þessu verkefni. Það er ekki 

meginmarkmið ævisagna að greina, heldur lýsa. Samt voru settar fram nokkrar 

spurningar, sem núna hefur verið svarað. Það hefur komið fram að Gunnlaugur var á 

margan hátt einstakur en ekki einungis hefðbundinn embættismaður. Fyrst ber að 

nefna leið hans til mennta. Hann valdi sér listaháskólann, en ekki 

Kaupmannahafnarskóla, útskrifaðist úr tréútskurðarlist en starfaði stutt sem 

listamaður. Hann lærði latínu utan skóla og tók lögfræðipróf. Eftir það kom 

Gunnlaugur til Íslands í þeim tilgangi að vinna sem aðstoðarmaður sýslumannsins í 

Eyjafjarðarsýslu en var skyndilega skipaður í jarðamatsnefnd og eyddi næstu sex árum 

í að ferðast um landið, nýgiftur, og eignaðist þrjú börn um leið. Eftir störfin í nefnd 

þessari var hann skipaður sýslumaður Eyjafjarðarsýslu. Það þarf ekki að rannsaka feril 

allra annara sýslumanna tímabilsins til að fullyrða að þetta var óvenjuleg leið til frama. 

Þar að auki varpar þetta ljósi á það hversu úrræðagóður og fjölhæfur Gunnlaugur var.  

 Gunnlaugur starfaði sem embættismaður konungs í 35 ár og þar af 29 ár sem 

sýslumaður. Öllum heimildum ber saman um að hann hafi verið sérlega 

metnaðarfullur og duglegur í því embætti. Með konu sinni Valgerði Árnadóttur 

eignaðist hann sjö börn og svo virðist sem hann hafi sýnt uppeldi þeirra og afkomu 

áhuga. Því til stuðnings eru bréfaskipti hans og Birgis Thorlacius. Þau sýna hversu 

umhuga Gunnlaugi var um að dóttur sinni gengi vel í Danmerkurvist sinni. Fyrir utan 

að hafa verið menntaður, bæði til tréútskurðar og lögfræði, hafði Gunnlaugur nokkra 

sérþekkingu á öðrum viðfangsefnum. Hann sýndi búskapnum á Grund mikla athygli 

og skrifaði þar að auki rit titlað Eitt og annað vidvikjandi Fjenadar-Rækt um búskap. 

Gunnlaugur bjó einnig yfir nægilegri þekkingu í stjörnufræði til að draga upp 

stjörnukort og skrifa leiðarvísi um stjörnur. Það er greinilegt að Gunnlaugur hefur 

verið iðinn og gengið í önnur störf með sama metnaði og hann lagði í 

sýslumannsembættið. 

 Þegar byltingin 1809 átti sér stað fékk Gunnlaugur aftur tækifæri til að sýna 

hvers hann var megnugur. Flestir sýslumenn kusu að starfa áfram, þrátt fyrir að lýst 
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hafi verið yfir sjálfstæði landins og algjörum slitum þess við Danmörku. Af þeim 

sýslumönnum sem sögðu af sér er Gunnlaugur sá eini sem skildi eftir góða heimild um 

rök sín fyrir afsögn. Þau rök snérust aðallega um að undir engum kringumstæðum ætti 

að rjúfa embættiseiðinn. Það er hægt að geta sér til um ástæður hinna þriggja en svo 

virðist sem þær hafi fremur verið í eðli sínu skynsamar og raunsæjar en ekki 

grundvallaðar í bókstaflegum skilningi á lögum. Í viðbrögðum sínum við þessum 

atburðum er óhætt að fullyrða að Gunnlaugur hafi alls ekki verið dæmigerður.  

 Erfiðara er að svara því hvort dómar Gunnlaugs hafi verið dæmigerðir. Í 

eftirmælum hans frá 19. öld er honum lýst sem ströngum dómara, en það segir í raun 

ekki til um hvort dómar hans hafi verið fyrir innan eðlileg mörk eða ekki. Það er þó 

víst að Gunnlaugur átti í mikilli baráttu við níðvísnahöfunda árið 1813. Það ár tók hann 

til athugunar þrjú níðvísnamál, eitt gegn presti, eitt gegn bóndadóttur og eitt gegn 

þjóðskáldinu Jóni Þorlákssyni ásamt því að löng ræða hans um lof og last er merkt því 

ári, þó að ekki sé vitað við hvaða tækifæri hún var flutt. Gunnlaugi var þessi 

málaflokkur greinilega hugleikinn en sveitungar hans voru honum ekki sammála um 

alvarleika þess.  

Gunnlaugur var áhugamaður um margt, sem sést af ritstörfum hans. 

Stjörnufræði, landbúnaður og landmælingar eru dæmi um viðfangsefni sem fönguðu 

huga hans. Þeim hjónum varð sjö barna auðið. Gunnlaugur kom öllum sonum sínum 

til mennta, tveir smiðir, tveir prestar og einn lögfræðingur og dætur hans tvær giftust 

vel. 

Sú mynd af Gunnlaugi sem dregin hefur verið upp út frá viðbrögðum hans við 

byltingunni 1809 virðist vera rétt. Gunnlaugur var fastheldinn á lagabókstafinn. Það 

átti við hvort sem um er að ræða viðbrögð hans við óvenjulegum aðstæðum, eins og 

valdatöku Jörgensens, eða hefðbundin embættismannastörf, eins og rekstur sakamála.  
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