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1 Inngangur 
Siðferðisleg breytni manna er breytileg eftir tíð og tíma hverju sinni. Það sem mönnum þykir 

vera mjög eðlilegt á okkar tímum var jafnvel talið vera glæpur fyrir einhverjum árum síðan. 

Refsingar sem menn myndu telja ómannúðlegar hér á landi í dag voru taldar vera 

mannúðlegar fyrr á tímum. Réttarskipun hvers samfélags þróast í takt við menningu sína og 

hafa meðal annars trú, siðir og fleira áhrif á hana.
1
 

Frá miðöldum hefur sumt breyst lítið en annað hefur breyst nokkuð mikið. Einhver þeirra 

laga sem sett voru á öldum áður eru enn í gildi í dag á meðan önnur hafa verið felld úr gildi 

eða fallið úr gildi vegna notkunarleysis. Á 15. og eitthvað fram á 16. öld voru stóreignamenn 

á Íslandi mjög áhrifamiklir, hið opinbera vald var ekki mjög sterkt á Íslandi vegna þess að 

konungurinn var í öðru landi. Biskupar landsins fóru að seilast eftir frekari völdum í lok 15. 

aldar og náðu biskupar að takmarka völd veraldlegra höfðingja og þeirra ríkidæmi verulega. 

Var framsókn biskupa hvað mest í byrjun 16. aldar og náðu þeir til sín auði með því m.a. að 

aðstoða þá sem áttu eignir. Þeir sáu einnig um að sekta og siða óhlýðna menn sem brutu gegn 

lögum kirkjunnar. Málefni sem lutu að  kynferðislegu atferli og hjúskaparmálum heyrðu undir 

kirkjuna ásamt öðrum málum. Eignamenn og forystumenn hins veraldlega valds voru ósáttir 

með þetta mikla vald kirkjunnar og vildu ekki una því, þeir töldu hana ganga alltof langt inn á 

veraldlegt valdsvið.
2
 Þegar líða fór á 16. öldina fór konungsvaldið að sækja fram og leitast við 

að koma undir sig meira af völdum og takmarka með því völd kirkjunnar.  

Kaþólska kirkjan veitti mönnum syndaaflausn með því að láta menn bæta fyrir syndir 

sínar á einhvern hátt, einnig seldi hún mönnum aflátsbréf sem áttu meðal annars að veita þeim 

lausn frá syndum sínum. Marteinn Lúther var maður á þessum tíma sem gagnrýndi kaþólsku 

kirkjuna, honum fannst meðal annars sala þessara bréfa vera siðlaus og vildi hann að 

breytingar yrðu gerðar á kirkjuskipaninni. Hann vildi taka í burtu allt það sem menn höfðu 

búið til sem ekki var í takt við hina heilögu ritningu. Hann taldi að menn þyrftu ekki að gera 

neitt sérstakt til þess að öðlast fyrirgefningu syndanna. Hann vildi meina að það væri nóg að 

trúa á hið heilaga orð guðs til að öðlast endurlausn, aflát og annað þess háttar skipti engu máli. 

Það ættu ekki að vera einhverjir milliliðar á milli guðs og manna. Kirkjan ætti aðeins að sjá 

um að bera út boðskap trúarinnar og varpa ljósi á hana. Allt annað ætti að koma í hlut hins 

veraldlega valds. Ríkisvaldið átti að sjá um að setja reglur um refsingar og aga þá sem 

                                                 
      

1
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 11-23. 

      
2
 Helgi Þorláksson: Saga Íslands, bls 12-24. 
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brotlegir væru. Taldi hann að skiptingin á milli hins andlega og veraldlega valds ætti að vera 

augljós.
3
  

Þær endurbætur á kirkjunni sem Marteinn Lúther boðaði leiddu til þess að kirkjan skiptist 

upp og til varð bylting. Á Íslandi hefur þessi bylting verið kölluð siðaskiptin og eftir þessa 

byltingu urðu miklar breytingar hér á landi. Má segja að þetta hafi leitt til einnar mestu 

umbreytingar hér á landi bæði á stjórnskipun og einnig í löggjöf.
4
 Upphaf siðaskipta varð hér 

á landi árið 1541 þegar samþykkt var ný kirkjuskipan á prestastefnu sem haldin var á Alþingi, 

fyrir tilstilli Gissurar Einarssonar. Með þessari breytingu var tekin upp Lúthersk trú hér á 

landi og fjallaði samþykktin um verkaskiptingu á milli kirkju og hins veraldlega valds. Miklar 

breytingar urðu í kjölfarið sem leiddu til þess að vald konungs efldist til muna og vald 

kirkjunnar minnkaði. Biskupar misstu að verulegu leiti vald sitt og máttu þeir ekki lengur 

koma að veraldlegum málum nema með atbeina konungs eða annarra veraldlegra 

valdsmanna.
5
 

Kirkjan hafði áður haft undir höndum sér þau mál sem lutu að sifjum og siðferðislegum 

málefnum, þessi mál heyrðu nú alveg undir ríkisvald og varð þróunin sú að refsingar fyrir 

þessar tegundir af brotum urðu mun harðari en áður.
6
 Lúther hafði vissar hugmyndir um 

kynlíf og hjónaband. Hann taldi að maðurinn hefði fæðst í synd og að löngun í kynlíf væri 

hluti af eðli mannsins en lausnin væri að „takmarka það við hjónabandið.“
7
 Hann taldi að Guð 

myndi aðeins samþykkja kynlíf innan hjónabandsins og að hjúskaparbrot væru alvarleg brot. 

Má leiða líkur að því að hertar refsingar í kynferðismálum megi að einhverju leiti rekja til 

viðhorfa hans um þau málefni.
8
  

Siðaskiptin höfðu mikil áhrif út fyrir kirkjuna, í kjölfar þeirra voru refsingar hertar til 

muna og hefur það verið talið m.a. vegna þess að konungsvaldið varð mun öflugra en það 

hafði verið áður og var það „í samræmi við hugmyndir Lúthers um verkaskiptingu ríkisvalds 

og kirkju.“
9
 

Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram um það afhverju refsingar voru hertar eftir 

siðaskiptin og t.d. hefur verið nefnt að afbrot hefðu aukist þegar þéttbýli fóru að myndast í 

meiri mæli og einnig að kynsjúkdómar hefðu verið að breiðast út á þessum tíma.  

                                                 
3
 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 128-129. 

4
 Helgi Þorláksson: Saga Íslands, bls. 43-48. 

5
 Helgi Þorláksson: Saga Íslands, bls. 56-60. og Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 128-129. 

6
 Helgi Þorláksson: Saga Íslands, bls. 94-97. 

7
 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 129. 

8
 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 129. 

9
 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 30. 
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Konungur og aðrir valdshafar sáu um að setja reglur og framkvæma refsingar og var tekið 

tillit til þess við lagasetningu hvað þótti vera rangt samkvæmt Biblíunni og voru reglur settar í 

samræmi við það. Var það viðhorf ríkjandi að það væri „ekki á valdi hinna veraldlegu 

yfirvalda að miskunna þeim er brotið hefðu gegn Guðs lögum, heldur væri skylda þeirra 

einmitt sú að sjá til þess að misindisfólkið fengi réttláta refsingu í samræmi við boð 

ritningar."
10

  

Umfjöllun þessarar ritgerðar á að varpa ljósi á lagasetningu sem sett var þann 2. júlí árið 

1564 og hlaut nafngiftina Stóridómur. Löggjöfin var sett í kjölfar siðaskipta og átti hún vissan 

þátt í því að auka konungsvaldið og minnka vald kirkjunnar. Var hún m.a. birtingarmynd 

hertra refsinga í kynferðismálum á þessum tíma. Hér á eftir verður byrjað á því að fara yfir 

aðdragandann að setningu löggjafarinnar. Fjallað verður um þá menn sem voru frumkvöðlar 

að henni og hvað það var sem leiddi til þess að hún var sett á þessum tíma. Fjallað verður um 

það hvenær hún var sett og með hvaða hætti. Hverjir sáu um undirbúning lagasetningarinnar 

og svo um lögfestingu hennar. Síðar verður farið yfir efni ákvæða löggjafarinnar og tekið 

hvert ákvæði fyrir sig og sagt frá efni þess.  

Könnuð verða ákvæðin sem fjalla um sifjar og hvernig þróunin var í slíkum málum og 

athugað verður hvernig þeim lögum var fylgt eftir í framkvæmd. Svo fer fram skoðun á 

viðurlögum sem voru við sifjabrotum og lögð verður áhersla á mál kvenna í þeim málum. 

Farið verður yfir lagaákvæði Stóradóms sem fjalla um hjúskapar- og lauslætisbrot og tekið til 

skoðunar hver viðurlögin voru við slíkum brotum. Þar á eftir verður farið í að skoða hvaða 

afleiðingar þessi stranga löggjöf hafði í för með sér og þá verða sérstaklega tekin fyrir 

dulsmálin og hvaða refsingar voru við því að eiga hlut í slíkum málum. En þau mál voru 

fólgin í því að fólk eignaðist börn á laun og deyddi þau svo eftir fæðingu.  

Viðurlög við brotum löggjafarinnar verða tekin sérstaklega til athugunar. Kannað verður 

hvernig háttum var hagað við að gera fólk útlægt, hvernig hýðing var framkvæmd og hvar er 

líklegt að þær refsingar hafi átt sér stað hér á landi. Farið verður yfir dauðarefsingarnar sem 

lágu við alvarlegustu brotum löggjafarinnar. Tekið verður til athugunar framkvæmd 

hálshöggningar, hverjir hlutu þá refsingu hér á landi og hvar er líklegt að sú refsing hafi 

komið til framkvæmdar. Síðan verður skoðað hvernig drekkingum var hagað, hverjir hlutu 

slíkar refsingar og hvar þeim var framfylgt. Í lokin verður svo farið stuttlega yfir það hvernig 

löggjöfin leið að lyktum.  

                                                 
10

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 129-130. 
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Við ritningu þessarar ritgerðar verður að miklum hluta stuðst við löggjöfina Stóradóm í 

þeirri prentun sem er í ritinu Lovsamling for Islands.  

2 Stóridómur 

2.1 Aðdragandi og setning Stóradóms  

Stóridómur var ekki dómstóll eins og svo margir gætu haldið af nafngiftinni að dæma. Heldur 

var um að ræða lög sem voru sett af lögréttu á Alþingi árið 1564 og voru þau svo staðfest af 

konungi ári seinna. Lögin voru sett til að koma í veg fyrir siðferðisbrot þ.e. sifjaspell, frillulífi 

og hórdóm. Lauslætið á Íslandi var umtalað og var það álit manna erlendis að Íslendingar 

væru siðlausir því að þeir svæfu meðal annars hjá skyldmennum sínum. Fannst konungi og 

fleirum að eitthvað þyrfti að gera í þessum málum.  

Lögmenn nokkrir leituðu til konungs því að þeim fannst að strangari refsingar vantaði í 

kynferðismálum hér á landi, voru það þeir Eggert Hannesson og Páll Vigfússon. Má segja að 

þeir hafi verið frumkvöðlar sem hófu ferlið að þessari nýju löggjöf. Sendu þeir konungi bréf í 

byrjun júlí árið 1559 þar sem þeir mæltu með því að setja Pál Stígsson í embætti hirðstjóra á 

Íslandi, þar sem sá sem var í embættinu var á förum, sá hét Knútur Steinsson. Báðu þeir 

einnig konung um að setja harðari refsingar við kynferðisbrotum. Páll Stígsson var svo 

skipaður hirðstjóri konungs á Íslandi árið 1560.
11

 Páll var hugmyndaríkur og úrræðagóður 

maður og var hann býsna duglegur við að drýgja tekjur konungs og auka völd hans hér á landi 

með hinum ýmsu ráðum.
12

  

Árið 1560 sendir konungur biskupunum Gísla Jónssyni í Skálholti og Ólafi Hjaltasyni á 

Hólum bréf. Með bréfinu biður hann þá um að búa til nýja löggjöf þar sem bætt verði úr 

lagaleysi í siðferðismálum á Íslandi. Þeir treysta sér ekki í það og leggja til að lærðir menn 

fari í það mál.
13

 Páll Stígsson sendir konungi síðar árs bréf þar sem hann tjáir honum um 

áhyggjur sínar af lauslæti og sifjaspelli hjá fólki hér á landi og nauðsyn þess að setja 

almennileg lög og refsingar við slíkri háttsemi.
14

 

Í lok mars mánaðar ársins 1563 er leiddur í lög lagabálkur frá konungi sem hét 

Koldingsrecess, löggjöfin fjallaði um hórdóm. Konungsbréfið var í gildi í tvö ár á Íslandi, en 

ekki er að finna neina dóma þar sem vísað er til þessa konungsbréfs. Nokkru síðar, þ.e. þann 

27. mars 1563 sendi konungur svo opið bréf til Íslands, þar sem hann skipaði fyrir um að 

                                                 
11

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 120-125 og Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju 

hjónasængur, bls. 61-63.  
12

 Helgi Þorláksson: Saga Íslands, bls. 96. 
13

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 63. 
14

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 97. 
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stofnaður yrði yfirréttur á Íslandi, en hann átti að samanstanda af 24 mönnum og vera æðsta 

dómstig landsins.
15

  

Hirðstjóri konungs, hann Páll Stígsson taldi að mikil þörf væri á strangri löggjöf um 

siðferðismálefni, þar sem hér á landi liðist algert siðleysi. Hann bað lögmennina Pál 

Vigfússon og Eggert Hannesson um að tilnefna menn, sem ákveða áttu refsingar manna fyrir 

sifjaspell, hórdóm og frillulífi. Lögmennirnir tveir tilnefndu 24 menn í dóm til þess að 

ákvarða örlög brotamanna í þessum málum. Þeir hófust handa við gerð laganna og voru þau 

rituð á dómsblað þann 2. júlí árið 1564.
16

 

Mikið var gert úr setningu Stóradóms, enda var um að ræða mikilvæg málefni og ætlunin 

að endurnýja lög sem voru komin til ára sinna. Lögin voru búin til og staðfest af yfirdómi á 

Alþingi í júlí árið 1564 og samþykkt af danakonungi 13. apríl 1565.
17

 

2.2 Almennt um lagaákvæði Stóradóms 

Í þessum kafla verður aðallega stuðst við löggjöfina Stóradóm sem prentuð er í ritinu 

Lovsamling for Island og til hliðsjónar er kaflinn Stóridómur í ritinu Lúther og íslenskt 

þjóðlíf. Mun ritgerðinni fylgja viðauki aftast þar sem talin eru upp þau tilvik sem vörðuðu við 

lögin á fyrsta og öðru stigi í blóðskömm. 

Löggjöfin Stóridómur fjallaði um kynferðisbrot, undir lögin heyrðu nokkur siðferðisleg 

efni. Brot á reglum um hjúskap voru kölluð hórdómur og var það eitt af aðalefnum laganna. 

Hjónabandið var talið heilagt og því voru brot á þessum reglum alvarleg og bar að refsa fólki 

fyrir að halda framhjá maka sínum. Annað efni laganna var frillulífi en það vísar til lauslætis, 

það voru þær reglur sem fjölluðu um það þegar fólk eignaðist börn utan hjónabands. 

Lauslætisreglurnar voru þær vægustu og var til að mynda ekki dauðarefsing við brotum á 

þeim reglum. Svo var það blóðskömmin, blóðskammarbrotin voru brot á sifjareglum, þau 

ákvæði löggjafarinnar sem fjölluðu um sifjar voru alvarlegust. Refsingar við brotum á þeim 

ákvæðum voru þungar og voru þyngstu refsingarnar dauði.
18

 Var það talið vera sérstaklega 

siðlaust á þessum tíma að skyldmenni myndu liggja saman í rekkju og þá sérstaklega mikið 

skyldir aðilar. Hérna á eftir ætla ég að fjalla sérstaklega um hvert og eitt ákvæði Stóradóms.   

Hórdómsbrot voru hjúskaparbrot þ.e. þeir sem gerðust brotlegir við hórdómsreglurnar 

voru að halda framhjá maka sínum. Ákvæðum um hórdóm var skipt upp, brot gegn þeim gátu 

verið annaðhvort einföld eða tvöföld. Einföldu brotin voru þegar annar aðilinn var í 

                                                 
15

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 100-121. og Diplomatarium Islandicum, bls. 77. 
16

 Lovsamling for Island, bls. 84-85. 
17

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 100-107. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 121-122. og Lovsamling for Island, bls. 84-89. 
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hjónabandi og var að halda framhjá maka sínum, en hinn aðilinn var ekki giftur. Segir í 

ákvæði laganna „þær persónur sem löglega eru eigingiptar og kunna í einföldum hórdómi 

brotlegar verða, gjaldi kóngi vj merkur fyrsta sinn hvort um sig.“ Tvöföldu hórdómsbrotin 

voru þegar báðir aðilar voru í hjúskap og voru að halda framhjá mökum sínum sbr. orð 

dómsins „en ef giptur maður tekur gipta konu, eður gipt kona giptan mann, sekist hvort um 

sig xij mörkum“. Voru tvöföldu brotin talin aðeins alvarlegri og var refsing við fyrsta 

hórdómsbroti í tvöföldum hórdómi aðeins þyngri en við fyrsta broti á einföldum hórdómi. 

Refsingin sem lögð var við fyrsta broti á einföldum hórdómi var sekt að upphæð vj merkur og 

átti hún að fara til konungsins. En við tvöföldum var einnig sekt, en var hún nokkuð hærri en 

við einföldum, hún var xij mörk. Ef brotið var aftur gegn hórdómslögunum þá skipti ekki 

lengur máli hvort um væri að ræða einfaldan hórdóm eða tvöfaldan, refsingin var sú sama sbr. 

orðalagið „Ef þau falla í annað sinn í sama sakferli sín á milli eður við aðra, annaðhvort 

einfalt eða tvöfalt svari slíkum fésektum hálfu auknum, hvort um sig og missi húðina.“ Sektin 

við öðru broti gegn lögunum var samkvæmt þessu helmingi hærri og áttu menn einnig að 

verða húðstrýktir. 

Samkvæmt lögunum þá varðaði dauðarefsing við þriðja broti gegn hórdómi, þá skipti það 

ekki máli hvort um væri að ræða einfaldan eða tvöfaldan hórdóm, konum átti að vera drekkt 

og karlar hálshöggnir. Allur arfur brotamannanna fór til lögerfingja þeirra vegna þess að 

fátækt í landinu var svo mikil. Segir í ákvæðinu að: 

 

Ef annaðhvort þeirra manna kunna með sama hætti í þriðja sinn brotlegt verða, hvort 

heldur það er í einföldum hórdómi eða tvöföldum, og sannprófast að meður opinberum 

verkum eður þeirra sjálfra viljanlegri og lostuglegri óneyddri meðkenning og viðgaungu: 

þá skulu karlmennirnir missa sitt höfuð en konurnar drekkjast, eptir kóngl. majest. recess 

ávísan, utan sjálfur kóngur vili meiri myskun á gjöra, en allt góz og eignir hins sakaða 

falli til löglegra erfingja, fyrir sakir fátæktar landsins. 

 

Frillulífsbrot var það kallað þegar fólk utan hjónabands stundaði kynmök og eignaðist 

barn saman í lausaleik. Nokkuð vægar sektir voru við fyrstu brotunum, en þegar 

frillulífsbrotin voru orðin fjögur þá var refsingin bæði sekt og útlegð úr fjórðungi. Við fimmta 

broti var valið á milli þess að verða hýddur eða að ganga í hjónaband sbr. orð dómsins „kunni 

þau í fimta sinn brotleg verða sín á millum að fimta barni, missi húðina eður eigist.“ Tekið var 

sérstaklega fram að það ætti að minna fólk á að það ætti að láta af þessu svívirðilega líferni.
19

 

Sú háttsemi að liggja með skyldmennum sínum og tengdum aðilum var það allra 

alvarlegasta samkvæmt Stóradómi, slík brot voru svokölluð blóðskammarbrot. Ákvæðin 

                                                 
19

 Lovsamling for Island, bls. 87-89. og Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122-123. og 140. 
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skiptust niður eftir alvarleika brota, fyrsta stig var það alvarlegasta, það var þegar þeir aðilar 

sem voru mjög skyldir eða tengdir sváfu saman, svo sem ef menn sváfu hjá móður sinni, 

systur, dóttur, osvfr. (sjá viðauka) Fyrsta ákvæði löggjafarinnar hófst á þessum orðum:  

 

„þær seytján persónur karlmanna og kvenna, að frændsemi og mægðum, sem til eru 

greindar í þeim gömlu kirkjulögum, sem verið hafa verið hér í landið að fornu, skulu falla 

til óbótamála og hafa fyrirgjört lífinu, karlmenn höggvist en konur drekkist; þeirra fé, fast 

og laust, standi til vors náðugasta herra kóngsins náða, hverja vægð og myskun sem hans 

háleit náð, fyrir guðs skuld og vorn auðmjúkan bænarstað, sakir fátæktar landsins vill hér 

gjöra, svo að hálfir þeirra peningar mætti falla undir hans náð og krúnuna, en hálfir til 

fátækra nánustu erfingja.“ 

 

Samkvæmt þessu átti refsingin fyrir brot gegn sifjum á fyrsta stigi að vera sú að drekkja 

átti konum en menn áttu að vera hálshöggnir. Helmingur arfs þeirra átti að fara til konungs en 

hinn helmingurinn til fátækra nánustu ættingja þeirra.  

Annað stig blóðskammar var þegar menn sváfu hjá t.d. konu móðurbróður síns eða 

föðurbróður síns, bróðurdóttur konu, systurdóttir konu manns eða öðrum jafnskyldum eða 

tengdum.(sjá viðauka) Samkvæmt ákvæðinu er refsingin við fyrsta broti gegn annars stigs 

blóðskömm þessi „ix marka sekt, á hverju fyrir sig, og í refsing ix vandarhögg hvert um sig 

sem brotlegt verður, og sýslumenn skyldugir heima í sveitum þá refsing á að láta leggja.“ Svo 

segir að kunni þessir menn að verða brotlegir í annað sinn „þá séu þau sek xiij mörkum hvert 

um sig, og missi húðina fyrir valdsmanni.“ Síðan segir „kunni þessir menn í þriðja sinn 

brotlegir að verða í sama misferli, hafi fyrirgjört fé og friði, eptir slíkri myskun sem kóngur 

vill ágjöra sem fyrr segir.“ Refsingar við þessum brotum voru sektir, högg og svo við þriðja 

brotinu var dauðarefsing.  

Ákvæði dómsins sem lutu að sifjum á þriðja stigi fjölluðu um það þegar systkinabörn 

höfðu mök. Var refsingin við fyrstu tveimur brotunum gegn þeim sekt, en útlegð án fégjalda 

við því þriðja. Fjórða stigið var það þegar aðilar sváfu saman sem voru fjarskyldari en 

systrungar, en við tveimur fyrstu brotunum gegn því voru sektir en við þriðja broti var útlegð 

úr fjórðungi í 3 ár. Fimmta stig var þegar þremenningar höfðu samræði og voru fyrir þau brot 

stighækkandi sektir eftir því sem brotunum fjölgaði og við annað og þriðja brot einnig útlegð 

annars þeirra úr úr héraðinu, við fjórða broti var sekt og hýðing. Sjötta og síðasta stig 

blóðskammar voru þau brot þar sem skyldmenni í þriðja og fjórða legg urðu brotleg, refsingar 

við slíkum brotum voru sektir og við fjórða broti, missir húðar.
20

 

                                                 
20

 Lovsamling for Island, bls. 85-87. og til hliðsjónar Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 121-122. 

og 139-140.  
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„Í Stóradómi er tekið harðar á kynferðisbrotum en í nokkurri annarri löggjöf um 

siðferðislega breytni á Íslandi, fyrr eða síðar.“
21

 

2.3 Brot á sifjum  

2.3.1 Framfylgni ráðamanna á lögum gegn blóðskömm 

Fyrst eftir setningu Stóradóms þá virðist sem ráðamenn á Íslandi hafi verið tregir til þess að 

segja upp dauðadóma vegna brota á blóðskammarákvæðum Stóradóms. Þá sést það í fyrstu 

varðveittu dómunum frá staðfestingu laganna að vilji valdamanna hafi frekar verið í áttina að 

því að vilja vægja fólki sem gerðist brotlegt gegn ákvæðunum.  

Í dómi Kristínar Gísladóttur og Jóns Fúsasonar kom fyrst til greina að dæma 

dauðarefsingu samkvæmt Stóradómi. Eignuðust þau barn saman þegar þau voru aðeins 17 og 

18 ára, hann var systursonur hennar og því um að ræða brot gegn lögum dómsins. Vildu 

ráðamenn Íslands hlýfa þeim við dauðarefsingu og sendu konungi bréf, en í því stóð m.a. að 

þeir teldu þau of ung til þess að bera ábyrgð á háttsemi sinni. En skilningur konungs á 

ákvæðunum var sá að fólk ætti að bera ábyrgð samkvæmt þeim og að ef líflát væri refsingin 

við háttseminni, þá ætti að refsa samkvæmt því. Ekki eru til neinar varðveittar heimildir um 

það hvað varð um Kristínu og Jón.
22

 

Guðbrandi Þorlákssyni biskup blöskraði hirðuleysi sýslumanna þegar kom að refsingum 

þeirra sem gerðust brotlegir gegn ákvæðum Stóradóms um blóðskömm. Fannst honum að 

menn væru of linir í því að refsa fólki fyrir þessar óguðlegu syndir. „Líflát blóðskammara var 

Guðbrandi réttlætismál og hann barðist gegn viðleitni veraldlegra ráðamanna til að gefa þeim 

líf.“„Árið 1585 varð Guðbrandi það ágengt að konungur féllst á rök hans og tók fyrir alla 

eftirlátssemi. Stóridómur var ítrekaður og skipað var fyrir um aftökur dauðadæmdra án 

undantekninga.“
23

  

2.3.2 Rannsókn blóðskammarmála 

Þegar kom að málum sem vörðuðu blóðskömm, þá varð að sanna með opinberri rannsókn að 

um væri að ræða brot gegn lögunum. Ekki var það skilyrði að fæðst hefði barn til þess að 

menn gætu orðið dæmdir eftir löggjöfinni. Sönnunarkröfurnar í þessum málum voru feðrað 

barn, vitni eða játning. Ef barn hafði fæðst og það verið feðrað, þá var það til sönnunar um að 

                                                 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 127.  
22

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 108-110. 
23

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 116-119. 
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brot hefði verið framið. Það að „lögleg skilrík vitni“ myndu staðfesta orðróm um slík brot gat 

verið til sönnunar um brot og einnig ef fólk játaði brot sín ótilneydd.
24

  

Voru þó aðeins höfðuð dómsmál vegna þessarar tegundar brota þegar barn hafði fæðst, 

sem var þá sönnun um refsiverða háttsemi.
25

 Til þess að uppljóstra um það fólk sem hafði 

orðið brotlegt samkvæmt lögunum, þá var hart gengið á konur um að feðra börn sín réttilega. 

Átti fólk að bera ábyrgð á háttsemi sinni og einnig þótti vera mikilvægt að passa uppá að ekki 

kæmu til sögu önnur síðari blóðskammarbrot, vegna þess að menn hefðu verið ranglega 

feðraðir.
26

 Ekki var dæmt um mál nema bæði konan og maðurinn hefðu játað, ekki var nóg að 

kona hefði feðrað barnið, heldur þurfti karlinn einnig að játa sök.
27

 

Orðrómar um brot á lögunum voru þó rannsakaðir, en aðeins ef það var góð ástæða til. „Á 

Íslandi er ekkert dæmi um að samræði í blóðskömm án barneignar hafi sannast og fólk verið 

dæmt til dauða, ólíkt því sem gerðist erlendis.“
28

 

2.3.3 Blóðskömm og konur 

Stóridómur átti að taka jafnt til allra, ekki skipti máli af hvaða kyni fólk væri né úr hvaða stétt 

það kæmi, ákvæði dómsins áttu að gilda jafnt um alla.  

Það ákvæði dómsins sem kvað á um bann við því að sofa hjá systur konu manns, var mest 

brotið gegn.
29

 Virðist sem svo að lagaákvæði Stóradóms hafi ekki gefið mikið svigrúm til 

mats um það hvort hlífa ætti fólki í þessum málum eða minnka refsingu vegna brota. Ekki 

virðist hafa verið tekið tillit til eðli brotsins, aðeins skoðað hvað var bannað og ef brotið var 

gegn því sem bannað var, þá voru menn orðnir brotamenn. Ekki virðist mikið hafa verið gefið 

eftir og lítið virðist hafa verið um það að vægja fólki á þeim tíma þegar gengið var sem 

harðast fram vegna brota á lögunum.  

Konur voru skyldaðar til að segja til um það hverjir væru feður barna þeirra. Það átti að 

hafa varnaðaráhrif, það átti að verða til þess að börn yrðu ekki getin í blóðskömm og einnig til 

þess að koma í veg fyrir sifjaspell sem gætu komið upp síðar ef börnin yrðu rangfeðruð.
30

 

Vegna þessa þá var nokkuð um það að konur reyndu að komast hjá því að feðra börn sín og 

gáfu stundum upp röng nöfn eða sögðust hafa átt samræði við ókunnuga menn eða menn sem 

nú voru látnir.
31

 Yfirvöld gengu hart að því að konur skyldu feðra börn sín, dæmi má taka af 

                                                 
24

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 157-158. og Lovsamling for Island, bls. 88. 
25

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 192. 
26

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 165. 
27

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 175.  
28

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 160-163. 
29

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 148.  
30

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 165. 
31

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 172-173. 



12 

 

stúlku einni Ingibjörgu Árnadóttur, hún eignaðist barn og haðneitaði að segja til föðursins. 

Var hún hýdd oftar en einu sinni en hélt sér þó saman og sagði ekkert, komu svo upp 

einhverjar sögusagnir um að faðir barns hennar hefði líklega verið faðir hennar. Faðir hennar 

gat ekki fengið tólf menn til að sverja sakleysi sitt, né vildi hann viðurkenna sekt sína. Hún 

sagði ekkert þó að hún hefði verið hýdd nokkrum sinnum. Ekki er meiri umfjöllun um örlög 

þeirra, en líklega hafa þau átt lífi sínu að launa að hafa ekki sagt neitt.
32

 

Konur gátu lýst menn feður af börnum sínum sem þær voru skyldar, en það var ekki nóg 

til að sakfella samkvæmt ákvæðum laganna, því að faðirinn þurfti einnig að gangast við 

barninu og játa að hann hefði sængað með henni. Ef maður sem kona lýsti föður barns síns 

komst undan, þá var konan sjálf dæmd til dauða á grundvelli játningar sinnar. Kom það 

stundum fyrir að menn flúðu til að komast undan svokallaðri réttvísinni.
33

 Í sambandi við það 

má nefna konu að nafni Þuríður Bjarnadóttir, sem fæddi barn föður síns. Hún og faðir hennar 

flúðu, en henni var náð og hún tekin höndum og farið með hana til Alþingis, þar sem henni 

var drekkt. Faðir hennar komst hinsvegar um borð í hollenskt skip og slapp. 

Í kristinrétti sem var í gildi fyrir siðaskiptin var það talið hafa þýðingu í 

kynferðisbrotamálum að vilji konu hafi ekki verið til staðar. Átti þetta þó ekki við í málum 

sem varðaði kynferðisofbeldi innan fjölskyldunnar. Ekki er getið um neinar málsbætur fyrir 

konur vegna vilja þeirra í Stóradómi, þó var eitthvað um frestun á dauðarefsingum kvenna 

sem nauðgað hafði verið. Frestað var dómum á meðan ráðamenn skoðuðu hvort eitthvað væri 

að finna sem gæti komið til þess að þeim yrði vægt. Mest var um að konum væri hlíft ef þær 

voru mjög ungar þegar þær urðu óléttar. Má í því sambandi skoða mál Margrétar Jónsdóttur, 

en hún eignaðist barn og sagði föður sinn vera föður barnsins. Sóru tólf menn um það að 

henni hefði verið nauðgað af föður sínum og að „hún hefði aðeins verið fimmtán eða sextán 

ára þegar hún ól barnið.“ Lögrétta skrifaði konungi og bað um að henni yrði hlíft, svar barst 

ekki í langan tíma og féll því málið niður.
34

  

Næst algengustu brot á ákvæðum um blóðskömm voru að stjúpfaðir hafði mök við 

stjúpdóttur sína, það voru svokallaðar mægðir. Algengustu brot á milli skyldmenna voru á 

milli systkina og svo þar á eftir brot á milli feðgina.
35

  

                                                 
32

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 201. 
33

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 175. 
34

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 201-203. 
35

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 148. 
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2.4 Hjúskaparbrot  

Hjúskaparbrot voru algengari en blóðskammarbrot. Þau hjúskaparbrot sem komu oftast til 

sögunnar lýstu sér þannig að karlmenn héldu framhjá konum sínum með ógiftum konum. 

Konur sem áttu eiginmenn voru ekki oft ótrúar mönnum sínum og var það mun sjaldnar sem 

það gerðist að báðir aðilar væru giftir. Var það því algengast að menn brytu lög samkvæmt 

einföldum hórdómi, en það var þegar aðeins annar aðilanna var giftur. Tvöfalt hjúskaparbrot 

var þegar báðir aðilar voru giftir og að halda framhjá maka sínum.
36

  

Miðað var við sömu sönnunarreglu í hórdómsmálum og í blóðskammarmálum og ekki 

aðeins í þeim málum heldur var miðað við þá reglu einnig í öðrum málum.
37

 Segir í þeirri 

reglu að brot ætti að „sannprófast meður opinberum verkum eður löglegum skilríkum vitnum 

eður þeirra sjálfra viljanlegri og lostuglegri óneyddri meðkenning og viðurgaungu.“
38

 Hin 

opinberu verk sem vísað er til í reglunni tekur til þess að það mátti dæma um hórdóm eftir að 

barn hafði fæðst og það hafði verið feðrað á lögmætan hátt. Einnig mátti taka til greina 

vitnisburð manna og mátti dæma eftir því sem vitni báru fyrir um, samanber orðalagið 

„löglegum skilríkum vitnum“. Það sem sakborningar sögðu um mál sitt var líka tekið til 

greina við sönnun.
39

  

Menn gátu hlotið nokkrar tegundir refsinga fyrir hjúskaparbrot og urðu refsingarnar 

harðari eftir því sem brotin urðu fleiri og einnig voru þær mismunandi eftir því hversu 

alvarlegt brotið var þ.e. hvort það var einfalt eða tvöfalt. Við fyrstu brotunum voru viðurlögin 

sektir, mismunandi háar eftir því hvort um var að ræða einfalt eða tvöfalt brot. Þegar brotin 

voru orðin fleiri en eitt þá skipti engu máli lengur hvort um var að ræða einfalt eða tvöfalt 

brot. Fyrir annað brot þá fékk fólk bæði sekt og var húðstrýkt. En þegar sannast hafði verið að 

einhver hafði gerst brotlegur gegn ákvæðunum þrisvar sinnum þá var refsingin dauði, konum 

átti að drekkja en karlar áttu að missa höfuð sitt.  

Ekki var mikið um dauðarefsingar fyrir hjúskaparbrot fyrr en um árið 1670, en samt sem 

áður er að finna einhver mál fyrir þann tíma þar sem fólk var tekið af lífi fyrir þessi brot. Má 

þar t.d. nefna mál Guðbjargar Sveinsdóttur, en það var tekið fyrir af lögréttu árið 1573 og var 

hún tekin af lífi fyrir endurtekin hórdómsbrot.
40

  

                                                 
36

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122. og Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 

149. 
37

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 157-158. 
38

 Lovsamling for Island, bls. 88. 
39

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 158.  
40

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 127., Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, 

bls. 122. og Lovsamling for Island, bls. 84-89. 
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2.5 Frillulifnaður 

Þegar ógift fólk átti í kynferðislegu sambandi og eignaðist börn saman þá braut það gegn 

ákvæðum Stóradóms, þessi tilteknu brot voru kölluð frillulífsbrot. Voru þetta vægustu brot 

dómsins, ekki voru eins þungar refsingar fyrir þessi brot eins og blóðskömmina eða 

hórdóminn. Helstu refsingarnar fyrir þessi brot voru sektir og fóru þær hækkandi eftir því sem 

brotunum fjölgaði og var svo um að ræða útlegð úr fjórðungi eftir fjórða brot og svo eftir 

fimmta brot var refsingin annaðhvort sú að fólk skyldi gifta sig eða verða húðstrýkt.
41

 

Frillulífsbrotin voru algengustu brotin og var það oftast þannig að ógift fólk eignaðist aðeins 

eitt barn saman og engin fleiri eftir það. Það kom þó fyrir að oftar væri brotið af sér og gátu 

brotin alveg náð því að verða fimm.
42

  

Að eignast óskilgetið barn á þessum tíma gat verið slæmt útaf ýmsum ástæðum t.d. vegna 

fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna. Erfitt gat verið að hugsa um börn í hinum ýmsu 

aðstæðum og var eitthvað um það að foreldrar leyndu fæðingum barna sinna og myrtu svo 

börn sín. Það voru mál sem komu stundum upp í kjölfar brota á ákvæðum Stóradóms, þessi 

mál voru kölluð dulsmál.
43

  

2.6 Afleiðing Stóradóms 

Stóridómur lagði bann við því að eignast börn utan hjónabands, leiddi það meðal annars til 

þess að konur gripu til þess ráðs að leyna því að þær gengu með barn og deyddu það svo við 

fæðingu. Þessi mál voru svokölluð dulsmál og var lögð dauðarefsing við þessari háttsemi með 

konungsbréfi árið 1635. 

Vinnukonan Guðrún Jónsdóttir var fyrsta konan sem hlaut dauðarefsingu fyrir dulsmál og 

var henni drekkt í Drekkingarhyl á Þingvöllum. Hún bar það fyrir sig að barnið hefði fæðst 

andvana og svo hefði örn gripið það með sér og flogið í burtu. Þessari sögu trúðu dómarar 

ekki og dæmdu hana til dauða. 

Virðist það vera að dulsmál hafi komið upp á nokkurra ára fresti á árunum 1600-1900.
44

 

Hérlendis virðist það hafa verið þannig að feður áttu virkari þátt í dauða barna sinna en 

erlendis og kom það einnig fyrir að menn drápu ófríska konu. Sem dæmi má nefna mál Jóns 

Sigurðarsonar, en hann játaði að hafa myrt Guðfinnu Jónsdóttur. Hún bar barn hans undir belti 

en hann hafði engan áhuga á henni, hann kæfði hana og kom svo líkinu fyrir úti í á.  

                                                 
41

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122. og Lovsamling for Island, bls. 84-89.  
42

 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 149. 
43

 Már Jónsson: Dulsmál, bls. 13. 
44

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 177-185. 
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Stundum drápu menn börnin upp á sitt einsdæmi líkt og hann Þorsteinn Jónsson gerði, en 

hann fór með barnið sitt upp á fjall og gróf það á meðan móðirin lá í rúminu eftir fæðinguna. 

Einnig voru dæmi um það að fólk bar börn sín út í sameiningu eða að menn ýttu undir það við 

mæður barna sinna að leyna fæðingu sinni og bera barnið út. Í sumum tilvikum voru konur 

ákveðnar í því að leyna fæðingum sínum og voru búnar að ákveða hvað skyldi gera þegar 

barnið myndi fæðast. Einnig voru aðstæður stundum þannig að eftir fæðingu barns gerðu 

konurnar ekkert til þess að hjálpa barni sinu eftir fæðingu og létu það bara deyja án nokkurrar 

viðleitni til þess að halda í því lífinu. Yfirleitt í þessum málum var því haldið fram af 

foreldrunum að barnið hefði fæðst látið.
45

 

Mun fleiri létust vegna dulsmála en vegna þriðja hórdómsbrots og voru aðeins ógiftar 

konur sem hlutu dauðarefsingu fyrir þennan glæp, lofaðar konur voru sjaldan sakaðar um 

útburð barna sinna. Tala þeirra kvenna sem létust vegna þessara mála verður líklega aldrei 

staðfest að fullu, en Már Jónsson hefur haft upp á allavega þrjátíu konum sem látist hafa 

vegna þessara mála. Konur þessar voru taldar svo hræðilegar að varla hefur mönnum þótt taka 

því að fara með þær á Alþingi til þess að kveða upp dóm yfir þeim og hefur einhverjum 

dómum verið hent fram hið snarasta.
46

  

Samkvæmt lögum þá átti að hálshöggva konur vegna dulsmála og setja höfuðið á stjaka. 

En þrátt fyrir þessi fyrirmæli þá voru konur líklega aldrei hálshöggnar á Alþingi, heldur var 

þeim drekkt í Drekkingarhyl. Til eru einhverjir dómar þar sem konur sem gerst höfðu sekar í 

dulsmáli áttu að verða hálshöggnar, en það virðist sem þessum dómum hafi ekki verið hrint í 

framkvæmt hér á landi.
47

 Menn sem voru viðriðnir við þessi mál voru hinsvegar hálshöggnir.  

3 Viðurlög Stóradóms 

3.1 Almennt um viðurlög Stóradóms 

Viðurlög Stóradóms voru allt frá því að vera vægar sektir upp í að vera dauðadómur. 

Sektirnar voru frá því að vera 18 álnir í sekt fyrir fyrsta frillulífsbrot og upp í að vera 13 

marka sekt fyrir annað brot í annars stigs blóðsskömm. Upphæðir sekta Stóradóms voru taldar 

í álnum, aurum og mörkum. Mörk var það sama og 48 álnir eða 8 aurar.
48

 

Aðrar refsingar fyrir brot gegn ákvæðum dómsins en sektir voru missir húðar og svo 

einnig útlegð. Fyrir fyrsta brot gegn annars stigs blóðskömm var refsingin níu vandarhögg 

                                                 
45

 Már Jónsson: Dulsmál, bls. 17-23. 
46

 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 184-185. 
47

 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls. 41. 
48

 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls. 60-62. og Lovsamling for Island, bls. 84-89. 
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ásamt sekt og fyrir annað brot á annars stigs blóðskömm var aðeins nefnt að viðurlögin væru 

sekt og missir húðar, ekki er tekið fram við hversu mörgum höggum mátti búast. Einnig var 

um að ræða húðstrýkingu fyrir vægari brot gegn blóðskömm.  

Fyrir annað hórdómsbrot var einnig húðstrýking á meðal refsingar og fyrir fimmta brot í 

frillulífi þá var val um refsingu, menn gátu valið um að annaðhvort eigast eða vera 

húðstrýktir. Húðlátsrefsing var lögð við þeim brotum sem voru aðeins vægari en þau sem 

dauðarefsing varðaði við. Önnur tegund viðurlaga við brotum á ákvæðum dómsins var útlegð.   

Dauðarefsingar sem notast var við vegna brota á ákvæðum Stóradóms voru drekkingar og 

hálshöggningar. Konum var drekkt en karlmenn voru hálshöggnir. Dauðarefsing lá við fyrsta 

stigs blóðskömm, við þriðja broti á annars stigs blóðskömm og við þriðja hórdómsbroti.
49

 

Refsingar fyrir brot gegn lögum Stóradóms fóru ýmist fram í héraði eða á Alþingi. 

Heimildir um refsingar í héraði hafa ekki verið rannsakað til hlýtar en líkur eru á að einhver 

mál hafi verið dæmd þar, þar sem ekki öll mál komu til Alþingis.
50

  

3.2 Útlegð og hýðingar 

Útlegð og hýðingar eru refsingar sem notaðar voru til að framfylgja löggjöfinni Stóradómi. 

Útlegð lýsti sér í því að lögbrjóti var gert að fara í burtu af vissu landsvæði yfirleitt 

annaðhvort tímabundið eða ævilangt. Ef menn óhlýðnuðust og fóru ekki eftir útlegðar dómi, 

þá gátu þeir átt von á annarri refsingu, m.a. dauðarefsingu. Þeir sem aðstoðuðu glæpamenn 

áttu einnig á hættu að hljóta refsingu. Eignir útlaga voru annaðhvort gerðar upptækar eða 

erfingjar þeirra varðveittu þær og gátu þeir sótt þær ef þeir áttu rétt til þess síðar.
51

  

Húðlát eða húðstrýkingar týðkuðust víða og líklega hefur framkvæmdin hér á landi verið 

þannig að menn voru bundnir við staur og húðstrýktir líkt og tíðkaðist annarsstaðar á 

Norðurlöndunum. Í handriti af landslögum Magnúsar lagabætis er að finna mynd sem sýnir 

framkvæmd húðstrýkingar. „Sakamaðurinn stendur upp við tréstaur, sem rekinn hefur verið í 

jörðina. Hann er nakinn að ofan, og eru hendur hans bundnar fram fyrir eða við staurinn. Við 

hlið hans stendur böðullinn með hrísvöndinn í hendinni. Bakvið sakamanninn stendur 

valdsmaðurinn, telur höggin og gefur böðlinum fyrirmæli.“
52

 

Konur virðast hafa fengið þá refsingu að missa húð líkt og karlmenn. Ásdís Þormóðsdóttir 

var dæmd samkvæmt Stóradómi árið 1603 og látin þola húðlát og Steinvör Jörundsdóttir 
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 Lovsamling for Island, bls. 84-89. 
50

 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 133. 
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 Einar Laxnesss: Glæpur og refsing í íslandssögunni, bls. 74-75. 
52
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dæmd til hýðingar árið 1658. Líklegt má telja að framkvæmd húðstrýkinga hafi farið fram þar 

sem Öxarárhólmi er staðsettur á Þingvöllum.
53

 

3.3 Hálshöggning 

Hálshöggning var sú refsing sem karlmenn gátu fengið samkvæmt lögum Stóradóms ef þeir 

brutu gegn mjög alvarlegum ákvæðum hans, svo sem fyrsta stigs blóðskömm, þriðja brots í 

annars stigs blóðskömm eða vegna þriðja hórdómsbrots.
54

 Nokkur fjöldi manna virðist hafa 

verið tekinn af lífi með þessum hætti, allavega 21 karlmaður. Í framkvæmdinni hér á landi var 

notuð handöxi og oftast notaður höggstokkur. Höggstokkarnir hafa líkast verið trjádrumbur 

sem hefur verið tálgaður niður í miðjunni líkt og sá sem notaður var við seinustu aftökuna í 

Vatnsdalshólum. Segir í ferðabók Eggerts og Bjarna og í fleiri heimildum að aftökur sem 

þessar hefðu farið fram í svonefndum Þorleifshólma. Ekki er hægt að vita það með 

fullkominni vitneskju hvar hólmurinn er. En einhverjir fræðimenn hafa kannað sögu Þingvalla 

og telja m.a. Matthías Þórðarson og Páll Sigurðsson að Þorleifshólmi, þar sem aftökur fóru 

fram, hafi verið á „norðanverðum hólma þeim, sem liggur fram undan mynni Brennugjár.“ 

Ekki er hægt að sjá af eldri dómum að konur hafi verið teknar af lífi á þennan hátt. Þeim 

dómum sem kom til greina að afhöfða konur vegna var skotið til konungs og svo virðist sem 

þeim hafi ekki verið fylgt eftir á Alþingi.
55

 

3.4 Drekkingar  

Drekking var sú refsing sem konur hlutu sem brotið höfðu svo alvarlega af sér að þær 

verðskulduðu dauða. Af heimildum má ráða að þessi refsing hafi ekki tíðkast fyrr en eftir 

siðaskiptin. Voru það þá helst þær konur sem brutu gegn alvarlegustu lögum Stóradóms sem 

hlutu þessa refsingu og þær sem viðriðnar voru dulsmál. Þeim konum var drekkt sem brutu 

gegn lögum Stóradóms og hlutu dauðarefsingu. Refsingin við fyrsta stigs sifjabroti var sú að 

konum átti að drekkja en menn áttu að missa höfuð sitt. Segir í ákvæðinu „karlmenn höggvist 

en konur drekkist.“
56

 Einnig lá dauðarefsing við þriðja broti gegn annars stigs blóðskömm og í 

ákvæðinu sem fjallaði um þriðja hórdómsbrot er tekið fram að þegar brotið er gegn því „þá 

skulu karlmennirnir missa sitt höfuð en konurnar drekkjast.“
57

 Konur sem staðnar voru að  

dulsmálum átti að refsa með hálshöggningu og setja átti höfuð þeirra á stjaka, en þrátt fyrir 

þetta hefur flestum konum líklega alltaf verið drekkt fyrir þessar sakir.  
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Framkvæmd drekkinga var þannig að konum var komið fyrir í einhverskonar poka og 

þeim síðan hent ofan í Drekkingarhyl. Staðsetning Drekkingarhyls er talin vera á Þingvöllum í 

Öxará.
58

  

4 Lok löggjafarinnar 
Ekki kemur það fram í heimildum að Stóridómur hafi verið felldur úr gildi á formlegan hátt, 

virðist sem hann hafi hægt og rólega runnið sitt skeið. Upp frá árinu 1800 fara að koma til 

einhverjar breytingar á ákvæðum laganna. Refsingar verða töluvert vægari fyrir hjúskapar- og 

lauslætisbrot og er meðal annars dauðarefsing fyrir hjúskaparbrot tekin af. Hinsvegar virðist 

sem lög um sifjaspell hafi haldið gildi sínu fram til ársins 1838. 

Önnur refsilög voru sett á Íslandi árið 1838 og var viðfangsefni þeirra laga það sama og 

áður hafði heyrt undir lög Stóradóms. Leiddu þessi lög til brottfalls Stóradóms. Ekki var þó 

sérstaklega tekið fram í nýju lögunum að lög Stóradóms væru numin úr gildi, en þegar lögin 

eru skoðuð þá sést af efni þeirra að þau tóku við af hinum eldri.
59

 

5 Niðurstaða 
Markmið þessarar ritgerðar var að beina sjónum að upphafi og þróun löggjafar sem kölluð 

hefur verið Stóridómur. Við rannsókn á þessu efni þá var komist að því að nokkuð margir 

fræðimenn hafa fjallað um löggjöfina Stóradóm frá árinu 1564. Má þar helst nefna Már 

Jónsson, Ingu Huld Hákonardóttur og Davíð Þór Björgvinsson. Þau hafa beint sjónum sínum 

að þessari ströngu refsilöggjöf og lagt fram rannsóknir sínar hvert á sinn hátt. Fleiri 

fræðimenn hafa einnig skrifað um þetta efni en ég tel óþarft að nefna þá alla hér.  

Við skoðun á heimildum þá var komist að því að löggjöfin Stóridómur kom í kjölfar 

siðaskipta þ.e. eftir að íslendingar tóku upp lútherska trú og þá siði sem henni fylgdu. 

Siðaskiptin leiddu meðal annars til þess að konungsvald efldist verulega og var það í samræmi 

við kenningar Lúthers um að andleg og veraldleg mál ættu að vera aðskilin. Kirkjan missti 

meirihluta valds síns og veraldlegt vald tók við. Eftir siðaskiptin sá ríkisvaldið alfarið um 

lagasetningar sem vörðuðu siðferðisleg málefni, það voru málefni sem áður höfðu heyrt undir 

kirkjuna. Leiddi þetta meðal annars til þess að reglur urðu strangari og refsingar harðari.  

Við könnun á efninu var komist að þeirri niðurstöðu að viðhorf margra á þessum tíma var 

að ekki ætti að líðast að skyldmenni hefðu samræði og eignuðust börn saman, það var talið 
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ganga gegn góðu siðferði. Hjónabandið var talin heilög stofnun sem fólk átti að virða að 

verðleikum og áttu ákvæði Stóradóms að takmarka siðferðislega spillingu hér á landi. 

Ákvæðin fjölluðum um kynferðisbrot og aðalefni þeirra skiptist í þrjú efni hjúskap, sifjar og 

lauslæti. Samkvæmt lögunum mátti ekki halda framhjá maka sínum, ekki sofa hjá 

skyldmennum sínum og svo var einnig lagt bann við því að fólk eignaðist börn utan 

hjónabands. 

Komist var að því að lögin voru samin á Íslandi og voru þau síðan staðfest af konungi sem 

fór með æðsta vald landsins á þessum tíma. Þegar lög Stóradóms voru rannsökuð og heimildir 

um efni þeirra var niðurstaðan sú að ákvæði Stóradóms hefðu verið nokkuð ströng og 

refsingar við brotum ákvæðanna voru sumar þyngri en þær sem við sjáum í réttarkerfi okkar í 

dag. Má þá sérstaklega taka fram dauðarefsinguna sem ekki er í gildi hér á landi lengur og 

einnig má nefna húðstrýkinguna. Slíkar líkamlegar refsingar tíðkast ekki lengur hér á landi 

eins og gerði hér áður fyrr.  

Brot gegn ákvæðum laganna um sifjaspell voru talin alvarlegust og lágu þyngstu 

refsingarnar við þeim brotum. Sifjabrot voru einnig sjaldgæfustu brotin gegn ákvæðum 

Stóradóms. Lauslætisbrot voru talin þau vægustu og ekki var til að mynda lögð dauðarefsing 

við slíkum brotum, var það algengast að brotið væri gegn ákvæðunum um lauslæti.  

Við könnun á þeim málum sem kölluð voru dulsmál mátti sjá að þau virðast hafa sprottið 

upp í miklum mæli í kjölfar setningu löggjafarinnar og virðist sem fleiri hafi hlotið 

dauðarefsingu við slíkum brotum en við hjúskaparbrotum.   

Viðurlög við brotum gegn ákvæðum Stóradóms gátu verið allt frá því að vera lágar sektir 

upp í að vera dauðarefsing. Helstu refsingar fyrir brot á ákvæðum Stóradóms voru sektir, 

útlegð, hýðingar og svo dauðarefsingar. Dauðarefsingin var framkvæmd á þann veg að konum 

var drekkt og karlar voru hálshöggnir. Líklega komu ekki öll mál sem vörðuðu við lögin til 

dóms á Alþingi, en einhver þeirra hafa líklega verið tekin fyrir í héraði, ekki hefur farið fram 

ítarleg könnun á þeim málum.  

Það var ekki fyrr en um lok 18. og byrjun 19. aldar að það fóru að koma fram einhverjar 

verulegar breytingar á fyrirkomulagi Stóradóms. Þá voru refsingar við brotum gegn ákvæðum 

um hjúskap og lauslæti lækkaðar töluvert og dauðarefsing fyrir hórdóm afnumin. En það er 

talið að Stóridómur hafi endanlega fallið á brott með lögleiðingu danskrar refsilöggjafar árið 

1838. 
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VIÐAUKI 

 

1. stigs Blóðskömm 2. stigs Blóðskömm 

 

Móðir 

Systir 

Dóttir  

Föðursystir 

Móðursystir 

Bróðurdóttir 

Systurdóttir 

Stjúpdóttir 

Stjúpmóðir 

Sonarkona 

Sonardóttir 

Dótturdóttir 

Föðurmóðir 

Móðurmóður 

Kona bróður 

Systir konu 

Tengdamóðir 

Kona móðurbróður 

Kona föðurbróður 

Bróðurdóttir konu 

Systurdóttir konu 

Og öðrum persónum  

jafnskyldum og mægðum,  

bæði í karllegg og kvenlegg 
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