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Ágrip  
 

Viðfangsefni þeirra ritgerðar sem hér fer á eftir er þjófnaðarmál í Húnavatnssýslu á 

tímabilinu 1747-1781. Ritgerðin byggir á þjófnaðarmálum sem er að finna í dómabókum 

sýslumanna frá þessu tímabili. Leitast er við að skýra orsakir eða ástæður afbrotanna og 

spurningar settar fram um það, hvort um einskæra neyð var að ræða eða hvort hægt sé 

að sjá í þeim einhvers konar andóf gegn stjórnvöldum. Fjögur atriði verða tekin til 

umfjöllunar til þess að varpa ljósi á efnið. Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir 

harðindinum í Húnavatnssýslu á umræddu tímabili. Í öðru lagi er fjallað um störf 

sýslumanna, löggjöfina og meðferð sakamála. Í þriðja lagi verður farið yfir þær refsingar 

sem biðu dæmdra sakamanna. Í fjórða lagi verða rakin  nokkur vel valin þjófnaðarmál 

eins og þau birtast í dómabókunum. Í seinasta kafla verða teknir saman þræðir og mat 

lagt á þær spurningar sem lagt var upp með. Andófs hugtakið verður útskýrt og reynt að 

setja það í samhengi við þau þjófnaðarmál sem eru í dómabókunum. 

 Fram kemur að harðindin sem gengu yfir landið á árunum 1754-1759 ollu miklu 

tjóni í Húnavatnssýslu. Fólk hafði ekkert að borða og margir flosnuðu upp og fóru á 

flakk. Þeir sem stálu sér til matar voru iðulega lausamenn eða fátækir bændur sem höfðu 

ekkert val annað en að stela sér til matar. Miklar breytingar urðu á löggjöf í sakamálum 

og urðu sýslumenn að fylgja bæði Jónsbók  frá 1281 sem þá var orðin úrelt og Norsku 

lögum frá 1687. Refsingar voru agatæki sýslumanna og áttu að fela í sér fælingarmátt. 

Athyglisvert er hversu mikið þjófnaður jókst á harðindatímum, bæði á lausamunum og 

búfé.  
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1. Inngangur  
 

Orðatiltækið „það er aldrei til neitt að borða hérna“ hljómar gjarnan á heimilum í dag, 

og ekki er þar með sagt að ekki sé til matur á heimilum fólks, heldur miklu frekar að 

framboð vara sé svo mikið og valmöguleikarnir svo margir að fólk á í erfiðleikum með 

að velja. Einnig mætti nefna að matvendni fólks getur haft áhrif á kaupvenjur og 

matarlyst þeirra og að lokum má nefna þá hópa sem af einhverjum ástæðum, til að mynda 

trúar- eða lífsviðhorfs ástæðum neyta ekki tiltekins matar. Í matvöruverslunum um land 

allt er mikið úrval og geta neytendur valið vörur frá fjölda annarra landa sem og 

íslenskra. Um miðja 18. öld var staðan allt önnur, verslun fór aðeins fram á sumrin og 

einokun danskra kaupmanna einkenndi hana. Aðeins einn kaupmaður var í hverri sýslu. 

Íslenska landbúnaðarsamfélagið var sjálfþurftarsamfélag þar sem fólk framleiddi það 

sem það þurfti fyrir sig og sína. Bústofn Íslendinga samanstóð að mestu af kúm og 

kindum og var mjólk aðal framleiðsluvara þeirra. Úr mjólkinni fékk fólk fitu, prótein og 

kolvetni sem síðan var verkað og til varð smjör, skyr og sýra. Fiskur var ekki öllum 

aðgengilegur, en 69% Íslendinga bjuggu á býlum sem ekki höfðu aðgang að fiskmiðum 

á neinum tíma árs. Ekki nema 16% höfðu aðgang að fiskmiðum allan ársins hring. Urðu 

því bændur til sveita að bregðast við með því kaupa fisk frá sjávarbændum eða fá leyfi 

til þess að stunda fiskveiðar.1 Margir bændur versluðu á verstöðum og keyptu þar fisk. 

Fiskinn greiddu þeir með landbúnaðarvörum og var verðlagning á vörunum samkvæmt 

Búalögum. Þetta var þó ekki einu viðskiptin sem stunduð voru innanlands, en margir 

bændur keyptu erlendan varning af kaupmönnum og ferðuðust á milli sveita og seldu. 

Fengu þeir í staðinn fyrir varninginn aðallega skart, brennivín og tóbak. Voru þessi 

viðskipti ólögleg og kölluðust landprang og voru iðulega kennd við lausamenn, þó að 

einstakir embættismenn yrðu uppvísir að slíkum viðskiptahættum.2   

 Sauðkindin gegndi veigamiklu hlutverki í lífsafkomu Íslendinga þar sem hún nýttist 

bæði til matar og klæðnaðar. Sauðaþjófnaður var því talinn alvarlegasti þjófnaðurinn þó 

svo að allur þjófnaður væri litinn alvarlegum augum. Gat það því reynst bændum mikið 

tjón að missa fé úr stofni sínum. Lýsing í dómabók á máli Helga Jónssonar sýnir almenn 

viðhorf til sauðaþjófnaðar hvað best, en hann kom fyrir rétti 17. febrúar 1757. Hafði 

                                                 
1 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 25-26. 
2 Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 105. 
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hann brotist að nóttu til inn í hús að Hóli í Torfalækjahrepp og stolið kind. Var hann 

tekinn með þýfið og fluttur að Þingeyrum. Helgi játaði á sig  þjófnaðinn og sagðist ekkert 

hafa til afsökunar nema að hafa gert þetta „af megurð og sulti“. Var í kjölfarið ritað í 

dómabókina „hvað ei kann til vorkunnar að virðast um stuld á kvikféi.“3 Það má túlka 

sem svo að stuldur á lifandi búfé hafi verið litinn alvarlegri augum en þjófnaður á mat 

eða lausamunum.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru þjófnaðir í Húnavatnssýslu á árunum 1747-

1781. Meginástæða þess að þetta tiltekna svæði, það er Húnavatnssýsla, varð fyrir valinu 

er að íbúar hennar þurftu að þola miklar hörmungar í harðindum sem gengu yfir landið 

á árunum 1755-1759. Það væri því einstaklega áhugavert að athuga hvort þjófnuðum, 

einkum sauðaþjófnuðum, hafi fjölgað vegna þessa erfiða tíma. Einnig þótti höfundi það 

áhugavert að kanna um hvers kyns þjófnaði var að ræða og hvernig dæmt var í slíkum 

málum. Í ritgerðinni verður leitast við að skýra orsakir eða ástæður afbrotanna og 

spurningar settar fram um það hvort um einskæra neyð var að ræða eða hvort hægt er að 

sjá í þeim einhvers konar andóf gegn stjórnvöldum. Þrjú atriði verða tekin til umfjöllunar 

til þess að varpa ljósi á efnið. Að loknum inngangi verður í öðrum kafla fjallað um 

ástandið í Húnavatnssýslu á tímabilinu. Í þriðja kafla verða embætti sýslumanna og 

löggjöfin rædd ásamt meðferð sakamála. Í fjórða kafla verður farið yfir refsingar sem 

biðu dæmdra sakamanna. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verða nákvæmlega rakin nokkur 

þjófnaðarmál eins og þau birtast í dómabókum sýslumanns árin 1740-1781. Á þeim 

málum byggir síðasti kafli, þar sem teknir verða saman þræðir og mat lagt á þær 

spurningar sem nú voru reifaðar. Í viðauka 1 er listi yfir alla þá sem dæmdir voru á þessu 

tímabili, ásamt kærendum. 

Dómabækur úr Húnavatnssýslu eru þær heimildir sem ritgerðin byggist á og voru 

öll dæmd þjófnaðarmál skoðuð sem upp komu í sýslunni, bæði þjófnaður á lausamunum 

og búfjárþjófnaður. Til einföldunar var ákveðið að skoða aðeins þjófnaðarmál þar sem 

einstaklingar voru dæmdir sekir og mál þar sem þingsvitni voru tekin vegna gruns um 

þjófnað eða ef menn voru fríaðir með eiði. Sýslumaðurinn allt tímabilið var Bjarni 

Halldórsson. Bjarni var fæddur árið 1701 og útskrifaðist úr Skálholti 1721. Ári seinna 

útskrifaðist hann með embættispróf í guðfræði frá háskólanum í Kaupmannahöfn. Árið 

1729 fékk hann veitingu fyrir sýslunni og hélt hann embættinu í ein 45 ár eða þar til 

hann lést árið 1773. Bjarni kvæntst og eignaðist fimm börn og var heimili þeirra lengst 

                                                 
3 ÞÍ.Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls.70-71. 
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af á Þingeyrum. Bjarni var umdeildur meðal sýslubúa og lenti oft í útistöðum við þá, ef 

marka má orð Boga Benediktssonar: „Af fáum sýslubúum  var hann syrgður, því flestir 

óttuðust hann meir, en elskuðu.“4  

Dómabækurnar eru fjórar. Fyrsta bókin er frá árunum 1747-1755 og þar eru átta 

þjófnaðarmál, bæði á lausafjármunum og búfé. Í næsta bindi, frá árunum 1756-1760, er 

að finna 44 þjófnaðarmál og voru 55 einstaklingar dæmdir til refsingar. Þriðja bindi frá 

1760-1770 inniheldur aðeins tvö þjófnaðarmál og á árunum 1770-1781 komu engin 

þjófnaðarmál til dóms. Dómarnir eru þannig uppbyggðir að dagsetning réttarhalda er 

skráð og hvar þau voru haldin, en 12 þingstaðir voru í sýslunni. Næst voru skráð niður 

nöfn vottanna sem sátu hvert þing, sem voru betri bændur í sveitinni, og því næst var 

stefna til sakborninga lesin upp og málið rakið. Iðulega voru vitni beðin að koma fyrir 

rétt, en ekki alltaf. Sakborningi var svo gefinn kostur á að svara fyrir brot sitt eða bæta 

einhverju við. Fyrir kom að sakborningar vildu koma því á framfæri að þýfið hefði verið 

minna en honum var gefið að sök. Því næst var dómur yfir sakborningnum lesinn upp 

og að lokum skrifaði sýslumaðurinn undir sem og vottarnir. Dómarnir geta verið 

mislangir, allt frá einni blaðsíðu upp í níu. 

Reynt verður að nálgast efni ritgerðarinnar frá sjónarhorni sakborninga. Það er ekki 

auðsótt því dómabækur voru skrifaðar af riturum sýslumanna og hætt við að textinn 

endurspegli viðhorf stjórnvalda fremur en sakborninganna sem sátu fyrir dómi. Það sem 

hafa þarf í huga þegar dómabækur sýslumanna eru notaðar er að heimildirnar tala ekki 

fyrir einstaklinginn, heldur sýna þær oft aðeins eina hlið á málum þeirra. Til að mynda 

eru yfirheyrslur þær einu heimildir sem við höfum, þar sem einstaklingurinn sem undir 

þeim situr, tjáir sig. Lýsingar sakborninga eru oftast mótaðar af því að þeir vilja komast 

undan refsingu. Heimildirnar verða til við ákveðnar aðstæður, sem getur hafa átt áhrif á 

innihald textans.5 Ákveðnar reglur voru í Norsku lögum frá 1687 fyrir skrifara 

sýslumanna, þar kemur fram að þeir skuli skrifa niður allt sem fram kemur í réttinum 

jafnóðum. Átti það að tryggja að allt rétt kæmi frá vitnunum og til að fyrirbyggja að ekki 

yrði fært rangt inn eða einhverju bætt inn af skrifaranum.6 Af lestri dómabókanna sýnist 

að skrifararnir hafi verið tveir.  

Stuðst verður við fjórar rannsóknir. Í ritgerð Sigríðar Hjördísar Jörundsdóttur Sýslumenn 

og sakamenn á harðindatímum 1755-1759, er fjallað um það neyðarástand sem 

                                                 
4 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, II.bindi, bls. 613-619. 
5 Vilhelm Vilhelmsson, „Stílfært og sett í samhengi. Um heimildagildi vitnisburða í réttarheimildum“, bls. 17-18. 
6 Vilhelm Vilhelmsson, „Stílfært og sett í samhengi. Um heimildagildi vitnisburða í réttarheimildum“, bls. 26-27. 
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myndaðist í sex sýslum, þar á meðal Húnavatnssýslu, á þessum árum og hvernig fólk og 

stjórnvöld brugðust við hörmungunum. Niðurstaða hennar var að afbrotin hafi ekki 

„verið framin með einbeittan ásetning að baki heldur var oftast um að ræða afbrot fólks 

sem í neyð sinni sá engin úrræði önnur í stöðunni en að stela til þess að bjarga lífi sínu.“7 

Ritgerð Jóhönnu Þ. Guðmundsdóttur, Athugun á sauðaþjófnaðarmálum í 

Eyjafjarðarsýslu 1697-1838, leitaðist við að skýra orsakir eða ástæður sauðaþjófnaðar í 

Eyjafjarðarsýslu. Í niðurstöðum sínum segir Jóhanna „Fullvíst má telja að orsakir 

afbrotanna megi einkum rekja til harðinda, fátæktar og hungurs. Svo virðist sem mest 

hafi verið um svokallaða neyðarþjófnaði að ræða.“8 Í þriðja lagi er grein eftir Vilhelm 

Vilhelmsson þar sem hann kynnti hugtakið „andóf“ sem fræðilegt greiningartæki og 

hvernig nota mætti það til að „túlka margvíslega hegðun undirsáta í íslensku samfélagi 

á nítjándu öld sem skapandi form andófs gegn ríkjandi samfélagsvenjum.“9 Einnig 

verður stuðst við doktors ritgerð hans, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum 

vistarbands. Í síðustu rannsókninni sem stuðst verður við, skrifaði Jón Torfason grein 

um harðindin í  Húnavatnssýslu árið 1756. Notaði Jón heimildir frá Rentukammerinu 

um þingsvitni og vitnisburði presta um dauðsföll vegna hungurs.10  

Við uppskrift á textum í dómabókum var notast við þá aðferð sem Már Jónsson 

notar í bókinni Guð dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups 

Sveinssonar árin 1639-1674. Uppskriftin er orðrétt í þeim skilningi að stafsetning er 

færð til nútímahorfs en orðmyndir látnar halda sér.11 Þá eru í dómabókunum töluorð 

gjarnan skrifuð með blöndu af tölustöfum og bókstöfum, til dæmis 3jár í stað þrjár, og 

kaus höfundur að rita þau töluorð með bókstöfum eftir nútímavenju. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand“, bls. 141. 
8 Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Sá kann ekki að stela sem ekki kann að fela“, bls. 59. 
9 Vilhelm Vilhelmsson, „Skin og skuggar mannslífsins, Nokkur orð um andóf, vald og íslenska sagnritun“, bls. 

26. 
10 Jón Torfason, „Harðindi í Húnaþingi“. 
11 Guðs dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar árin 1639-1674, bls. 36-39. 
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2. Harðindi í Húnavatnssýslu árin 1754-1759 
 

Áður en lýst er ástandinu í Húnavatnssýslu er vert að hafa í huga þau áhrif sem 

hungursneyð og matarskortur geta haft á samfélagið. Sagnfræðingurinn Peter Garneys 

skilgreinir hugtökin matarskort (e. food crisis) og hungursneyð (e. famine) á þá leið að 

matarskortur nái ekki yfir langt tímabil en á þessu stutta tímabili minnkar fæðan í 

samfélaginu, matarverð fer hækkandi, óánægja myndast á meðal almennings, hungrið 

fer að hafa slæmar afleiðingar og fólk byrjar að svelta. Hungursneyð er aftur á móti 

skortur á matvælum með þeim afleiðingum að dánartíðni hækkar tímabundið.12 

Félagsleg áhrif hungursneyða geta verið þó nokkur og skiptir sagnfræðingurinn Laurene 

M. Geary þeim upp í þrjú stig. Fyrsta stigið er kallað viðbúnaðarstig (e. alarm phase), 

en þar reyna vinir og vandamenn að deila þeim mat sem er til staðar, markaðir fara í 

uppnám og matarverð verður viðkæmt. Trúarleg virkni fólks eykst sem og pólitísk og 

meiri líkur eru á uppþoti á stöðum þar sem mat er að vænta. Annað stigið er langvarandi 

viðnám (e. protraced phase of resistance) felur í sér að aðstoðin sem finna má í fyrsta 

stigi hverfur. Virkni í samfélaginu fer minnkandi sem og kirkjusókn, glæpir færast í 

aukana, fólk reynir að borða í leyni, felur þær birgðir af mat sem það á og borðar það 

sem ekki þykir ætilegt. Þriðja og síðasta stigið er kallað örmögnun eða ráðþrot (e. 

exhaustion). Bönd innan fjölskyldunnar slitna, valið er hverjir fá að borða og morð og 

sjálfsmorðum fjölgar.13 Reynt verður að greina ástandið í Húnavatnssýslu á árunum 

1754-1759 með þessar skilgreiningar til hliðsjónar og verða þær bornar saman við 

neyðarástandið í sýslunni. 

 

2.1. Árin 1751-1755 
 

Veðurfar í Húnavatnssýslu mótast af því að Húnaflói er opinn fyrir norðanáttum og 

íshafslofti. Þegar vora tekur virðist sem kuldinn loði við með Ströndum og þá sér í lagi 

í Hrútafirði. Hafís hefur verið tíður gestur á Íslandi í gegnum aldirnar og er talið að frá 

16.öld og fram undir 1900 hafi verið samfleytt kuldaskeið á norðurhveli sem kalla mætti 

„litlu ísöldina“. Koma hafíss getur haft töluverð áhrif, til að mynda hefur hann eyðandi 

áhrift á flest allt líf í fjörunni. Áhrif hans gætir einnig í sjónum en þar lækkar hitastigið 

                                                 
12 Peter Garneys, „Responses to Food Crisis in the Ancient Mediterranean World“, bls. 126. 
13 Laurence M. Gear, „What People Died of During the Famine“, bls. 96-97. 



11 

 

og eyðileggur skeljar og þaragróður. Þá gátu landsmenn ekki stólað á kúskel, kræklinga 

og söl til neyslu.14 Húnavatnssýsla skiptist árið 1703 í tólf hreppa og bendir ekkert til 

þess að þeim hafi verið breytt fyrr enn á 19.öld.15 Þetta voru: Staðarhreppur, 

Torfustaðahreppur, Vatnsneshreppur, Þverárhreppur, Þorkelshólshreppur, Ásshreppur, 

Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Svínadalshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, 

Engihlíðarhreppur og Vindælishreppur. Á mynd 1. hér að neðan má sjá hvernig 

hrepparnir voru afmarkaðir í sýslunni árið 1876. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 1. Mynd af hreppunum 187616. 

 

 

 

                                                 
14 Sturla Friðriksson, „Áhrif hafíss á jurtagróður, dýralíf og landbúnað.“, bls. 519-520. 
15 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, I bindi, bls. 108. 
16 Mynd 1. Úr bók Braga Guðmundssonar, Héraðsstjórn í Húnaþingi,  bls. 12. 
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Í annál séra Magnúsar Péturssonar á Höskuldsstöðum í Húnavatnssýslu er því lýst þegar 

ís rak að landi í Húnafirði árið 1751: 

 

Rak ís að og inn á gói, allur Húnafjörður uppstappaður. Gengu 

menn á Skagarstönd á ísinn, drógu hákarlinn hrönnum upp um 

vakir og báru á land á hestum. Vorið kalt. Ísinn lá lengi við. 

Hvergi heyrðist hér fyrir norðan fiskifengur um Jónsmessu og 

síðan fiskifátt og sjaldróið.17 

 

Veturinn 1752 virðist hafa verið skárri, en vorið var kalt og „grasvöxtur lítill. Heyjast 

lítt.“18 Árið 1753 var veðráttan bærileg, vorið var stundum kalt en fiskur fékkst. Virðist 

sem harðindin hafi byrjað í Húnavatnssýslu árið 1754:  

 

Veturinn var einhver harðasti með stórsnjóum, spillingarblotum 

og áferðum. Voru hross hrönnum fallin á þorra, líka vel sumstaðar 

sauðpeningur, honum víðast lógað um allar nálægar sveitir. Urðu 

allmargir bændur sauðlausir eða svo nær. Vorið oftast þurrt og 

kalt.19  

 

Sumarið 1754 var gerð rannsókn á ástandinu í Húnavatnssýslu: „til þessa þings kallaður 

lögréttumaðurinn Grímur Grímsson samt hreppsstjórar og fremstu bændum úr þremur 

næst liggjandi hreppum.“ Voru þeir mættir til þingsins til þess að „taka þingsvitni uppá 

tilfallandi harðindi og fjárskaða í þessu héraði.“ Urðu nokkrir bæir í Sveinstaðahrepp 

fyrir barðinu á ofþurrki, sem hafði þær afleiðingar að taðið skemmdist: „hafi á sumum 

bæjum af þessu fordjarfast öll taða, sumum minna en allstaðar nokkur.“ Voru 

afleiðingarnar af þurrkinum það miklar að Grímur hafði aldrei séð annað eins. Var hann 

spurður um veðurfarið yfir veturinn og svaraði að vetur hefði einkennst af stórhríð og 

frost haldist í jörðu, veðrið hefði síðan haldist út veturinn og fram að sumri. Var hann 

síðan spurður út í fjármissinn og svaraði: „að svo nær á öllum bæjum í hreppnum hafi 

bændur misst sauðfé. Bændur hafi og misst fjölda hrossa“ Að lokum var hann spurður 

hvort harðindin hefðu fundist í öðrum sveitum í héraðinu og svaraði hann: „að þessi 

harðindi gengið hafi um alla sýsluna þó sumsstaðar sé nokkuð minni peninga fellir.“ 

                                                 
17 Annálar 1400-1800, 4.bindi, bls. 490. 
18 Annálar 1400-1800, 4.bindi, bls. 491. 
19 Annálar 1400-1800, 4.bindi, bls. 493. 
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Hreppstjórinn Helgi Árnason hafði svipaða sögu að segja og hafði hann aldrei munað 

eftir „svo bágum heyskap né heldur slíkum vetrar harðindum og peninga missi.“ Allir 

hreppstjórarnir lýstu sama ástandi: „vitna að eins hafi tilgengið í þeim hreppum heyskap, 

harðindi og peninga missir.“20  

Bjarni Halldórsson sýslumaður í Húnavatnssýslu sendi bréf til amtmanns 1. desember 

1755 þar sem hann lýsti áhyggjum sínum á því ástandi sem upp var komið í sýslunni. 

Margir færu nú betlandi um og fannst Bjarna ólíklegt að betlararnir ættu mikla 

möguleika á að lifa af, þar sem bændur væru í það erfiðri stöðu að þeir gætu varla bjargað 

sér og sínum, hvað þá að hjálpa þeim sem færu betlandi um. Óskaði Bjarni því að 

amtmaður myndi koma betlurum fyrir í nágrannasýslum.21  

 

2.2. Árið 1756 
 

Tók nú við árið 1756 og er því lýst á þessa leið í annál Magnúsar:  

 

1756. fóru harðindin vaxandi. Veturinn eftir nýtt ár storma- og 

fjúksamur (með jafnaði sérlega óskírt og órólegt veður).Nokkrir 

blotar á góu. Kom hafís með einmánuði. Stundum fjúk, en frost 

gengu staðföst frá 16.Martii til 14.Maii, það er fullar 8 vikur. Þá 

hlánaði um viku tíma. Aftur stálfrost og hvassviðris kuldastormur 

af norðri til fardaga, þó kalt framvegis. Ísinn lá alljafnt við. Margt 

af umferðar fólki varð á þessum vetri úti bæja á millum og margt 

fátækisfólk deyði inni af sulti og vesöld. Voru stórharðindi 

norðanlands, allar helztu á útsveitum.22 

 

Ástandið var orðið mjög slæmt og skrifaði Bjarni til amtmanns og vildi fá leyfi til þess 

að opna búðirnar á Skagaströnd til þess að úthluta fólki mjöl og matvörum. 

Kaupmaðurinn hafði samkvæmt Bjarna ekki flutt inn það magn af korni sem hann hafði 

beðið hann um og hafði Bjarni áhyggjur af því að fólk myndi ekki lifa fram að vori, því 

neyð íbúanna væri orðin mikil. Sumarið 1756 var skýrslum presta um mannfallið í 

landinu safnað saman, þar sem fram kom að í Húnavatnssýslu hefðu 88 manns dáið úr 

hungri og voru um 31 manns rúmfastir vegna hungurs.23  

                                                 
20 ÞÍ.Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls.151-153. 
21 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 31. 
22 Annálar 1400-1800, IV.bindi, bls. 497. 
23 Jón Torfason, „Harðindi í Húnaþingi“, bls. 99-100. 
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Þann 20. september 1756 voru saman komnir á héraðsþingi á Sveinsstöðum, Bjarni 

sýslumaður ásamt átta hreppstjórum úr fjórum hreppum sýslunnar. Þar lýstu hreppstjórar 

því að skip með vörum hafði ekki komist til verslunarstaðar sýslunnar á Skagaströnd um 

sumarið, sem hafði þær afleiðingar að fólk gat ekki keypt þær vörur sem það þurfti. Þetta 

þýddi, samfara erfiðum vetri, hafís, köldu og blautu sumri, og vöruskörti sumarið á 

undan, að fólkið lifði við hinar verstu aðstæður, fátækt, hungur og jafnvel dauða. 

Hreppstjórarnir fullyrtu að kaupmaðurinn á Skagaströnd hefði ekki haft nægt mjöl til 

taks sumarið 1755, þannig að flestir kaupendur höfðu aðeins fengið helming eða minna 

af því sem þeir töldu sig þurfa. Jafnframt segja þeir frá því að fólk sé svo aðframkomið 

af hungri að það leggi sér til munns sjávarþang, fjallagrös og hrossakjöt, til þess eins að 

lifa af, og mannfall vegna hungurs hafi verið umtalsvert. Töldu þeir að í heildina hefðu 

57 manns látist vegna þess. Mannfallið var þó mjög misjafnt eftir hreppum og stór 

meirihluti féll í Skagastrandarhrepp eða allt að 50 manns. Hinir hrepparnir sluppu mun 

betur. Í dómabókinni segir um ástandið: „Hafís liggjandi fyrir öllu Norðurlandi allt til 

þess um fyrir rúmum þrem vikum, hindrað afla af sjónum, það lítið sem síðan af fiski 

aflast hefur fordjarfað af sífelldum votvidrum: Kvikfé áður dautt og tapað af harðindum, 

ekkert skip hér á Schagastrandar höfn getað komist í sumar fyrir hafís“ 24 Bændur og 

hreppstjórar voru ekki sáttir við framkomu kaupmannsins og töldu hann hafa blekkt fólk 

til þess að taka út aðrar vörur út en mjöl og fengið í stað þess sauði og fisk. Var það ósk 

hreppstjóranna og bændanna að kvörtun þeirra yrði send áfram til konungs. Dönsk 

stjórnvöld brugðust við harðindunum með því að senda tvær duggur sem fullar voru af 

kornvörum. Önnur duggan kom til landsins veturinn 1756 en hin varð veðurteppt í 

Noregi og kom ekki fyrr en næsta vor. Til Húnaþings áttu að fara 200 tunnur af mjöli og 

50 tunnur af brauði.25  

Séra Ormur Bjarnason á Melstað skrifaði 23. september 1756: 

 

 Manntal þeirra fátæklinga sem dáið hafa úr hor og vesöld síðan í 

haust og til dato. Í Melsókn 5. Í Kirkjuhvammssókn 5. Annar 

margfjöldi förumanna, sem flakkað hefur hér um sveit úr ýmsum 

plássum, var kominn í dauðann í vor af megurð og harðrétti, hefur 

nokkuð skipast að holdum og hamsi nú síðan í sumar fólk fékk 

gagn af málnytu en auðsjáanlegt er nær þessir aumingjar missa 

                                                 
24 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls.33-45. 
25 Jón Torfason, „Harðindi í Húnaþingi“, bls. 98-99. 
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aftur mjólkurnæring og matvæli með vetrinum munu þeir flestir 

falla í harðrétti.26  

 

Hafði fólk engan annan kost en að fara á vergang til þess eins að leita sér matar. Séra 

Eggert Sæmundsson að Undirfelli skrifaði bréf til amtmanns þar sem hann greinir frá 

því að hann hafi talað við sýslumanninn til þess að fá korn, en sýslumaður hafi svarað 

honum því að ekki væri hægt að gefa neitt út fyrr en vitað væri hversu mikið sýslan fengi 

af korni í heild sinni. Eggert ætlaði síðan rétt fyrir jól að sækja korn en komst ekki vegna 

storms, hann hafði síðan frétt að allt korn hefði klárast og væri lítið annað í stöðunni en 

að hann og hans fólk færi á vergang.27 

 

2.3. Árið 1757 
 

Í Höskuldsstaðaannál segir um þetta ár: „Harðindin viðhéldust, jafnvel vaxandi af 

bjargleysi hjá velflestum. Einmánuður hinn strangasti með sterkum norðanhríðum og 

frostum, ei síst á páskum. Rak ísinn inn um sumarmál. Hér fyrir norðan dó og 

fátækisfólk af hor og vesöld ei allfátt.“ Sumarið varð mjög votasamt og heyjaðist lítið, 

fiskleysi var og sjóbönn, en haustið var gott.28 Þann 15.nóvember 1757 voru 

hreppstjórar og sveitamenn komnir saman á héraðsþingi á Torfastað þar sem þeir 

kvörtuðu yfir því að „sumir ekkert mjöl fengið hafa í Kaupstaðnum í sumar, en sumir 

miklu minna en þurftu.“ Var það ósk þeirra að krambúðin yrði opnuð og útlánað mjöl 

eins og þurfa þurfti.29 Stuttu seinna eða 23. janúar 1758 voru hreppsmenn mættir enn 

eina ferðina til þess að krefast þess að krambúðin yrði opnuð: 

  

hreppsmenn þykjast ei sjá að fólk haldist hér við lífið svo ei þar 

eitthvort bjargræði verði...sýslumaðurinn opna vilji Krambúðina 

í Skagastrandar kaupstað og útleiki það að almúganum til 

viðurlífis um ól og matföng sem þar finnast kann. Kvikfé manna 

sé tapað og niðurdautt nær enginn afli við sjóinn, nú mjöl hafi ei 

fengist í kaupstaðnum í sumar30 

 

                                                 
26 Jón Torfason, „Harðindi í Húnaþingi“, bls. 101. 
27 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 75. 
28 Annálar 1400-1800, IV.bindi, bls. 501-503. 
29 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 138. 
30 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 155-156. 
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Var það svo ákveðið að búðin á Skagaströnd yrði opnuð og matföng sem þar myndu 

finnast yrðu lánuð til almúgans 

Svo virðist sem veðráttan á árunum 1758-1759 hafi verið mun betri, enda segir 

séra Magnús: „Batnaði nú árferðið til lands og sjóar. Varð veltiár. Einmánuður góður og 

vorið framvegis eitt hið bezta.“31 Þegar litið er yfir ástandið sem skapaðist í sýslunni á 

þessum árum er ljóst að hungursneyðin hafi  árið 1756 komist upp í annað stig Gearys, 

þar sem fólk er orðið það hungrað að það er byrjað að borða það sem ekki þykir ætilegt 

strax árið 1755. Í heimildunum er greinilegt að mikið hefur verið borðað af þangi og 

hrossakjöti, margir prestar fordæmdu át á hrossakjöti en aðrir sem sýndu athæfinu 

skilning þar sem hrossakjötsátið var neyðarúrræði.32  

Hér eftir má sjá dæmi um það hvernig harðindanna gætti, en Jón Ólafsson var 

dæmdur fyrir að hafa banað 5 ára dóttur sinni árið 1758. Við yfirheyrslur kom fram að 

líkami barnsins hafði verið illa farinn og játaði Jón að hafa kyrkt hana í poka sem hann 

hafði notast við að bera hana í á milli bæja. Var hann spurður út í verknaðinn og sagðist 

hann ekkert hafa sér til afsökunar, hann hafði gert þetta af eigin vilja og ásetningi. 

Samkvæmt vitnum hafði Jón verið lengi á flakki með barn sitt. Var hann dæmdur til 

dauða ásamt því að klípast með heitum töngum á leið á aftökustaðinn og einu sinni á 

aftökustaðnum sjálfum. Því næst átti að höggva af honum lifandi hægri höndin og síðan 

skildi hann hálshöggvast og höfuð hans og hendi sett á stjaka, öðrum til viðvörunar.33  

Samkvæmt yfirheyrslum á Jóni átti hann að hafa flakkað í þó nokkurn tíma um sýsluna, 

en svo í örvæntingu banað dóttur sinni. Er því hægt að segja að ástandið árið 1758 hafi 

verið komið á þriðja stig Gearys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Annálar 1400-1800, IV.bindi, bls. 506. 
32 Gunnar Sveinsson, „Rökræður Íslendinga fyrr á öldum um hrossakjötssát“, bls. 20-21. 
33 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 165-172 og 178-180. 
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3. Störf sýslumanna og lagaumhverfið 
 

Í þessum kafla verða störfum sýslumanna gerð skil og útskýrt, hvernig Bjarni 

sýslumaður brást við ástandinu í sýslunni. Einnig verður gerð grein fyrir þeim 

breytingum sem urðu á meðferð sakamála, einkum þjófnaðarmála. Einnig verður fjallað 

um yfirheyrslur og vitni, sem gegndu lykilhlutverki í þjófnaðarmálum. 

 

 

 

3.1 Sýslumannsembættið 
 

Sýslumaður var æðsti embættismaður sýslunnar og var hann undirmaður amtmanna og 

landfógeta. Sýslumenn komu til alþingis á hverju sumri og völdu þeir lögréttumenn til 

að fara með sér. Ár hvert fóru þeir um umdæmi sitt og héldu manntalsþing. Þar 

innheimtu þeir skatt fyrir konung, tilkynntu tilskipanir og kynntu önnur réttindi. Þeir eltu 

uppi glæpamenn og dæmdu þá, en reyndu að leita sátta þegar menn stóðu í deilum. 

Verslun og viðskipti var einnig eitt af því sem þeir fylgdust með.34 Miklar breytingar 

urðu á embættinu þegar réttarfarsákvæði Norsku laga frá 1687 voru leidd í lög á Íslandi 

með erindsbréfi Niels Fuhrmanns amtmanns 30. maí 1718. Þeim fylgdu miklar 

breytingar á meðferð mála, til að mynda var hætt að notast við nefndardóma og þess í 

stað áttu sýslumenn að dæma einir. Ef upp komu morð eða ærumissismál urðu 

sýslumenn að skipa átta meðdómendur.35 Einnig var byrjað að gefa út erindsbréf fyrir 

sýslumenn og gerði Fuhrmann uppkast af slíku árið 1722.  

Flytja átti sakborninga til sýslumanns samkvæmt Norsku lögunum og þurftu 

sýslumenn að sjá um allt uppihald þeirra þangað til að dómi yrði fullnægt. Voru oft á 

tíðum einhvers konar fangageymslur á heimilum sýslumanna til að geyma sakborninga 

í. Sýslumenn þurftu að greiða allan kostnað sem fylgdi sakamönnum. Ef sakamaður átti 

eitthvert fé var það tekið upp í kostnaðinn, en sjaldnast var nokkuð að fá frá þeim.36 

Þegar halda þurfti til Alþingis með sakborningar urður sýslumenn að halda þeim uppi. 

Sú staða gat komið upp að málum var vísað aftur heim í hérað og þurftu þá sýslumenn 

þá að fara til baka með sakborning og dæma upp á nýtt. Þar sem kostnaður við slíkt 

                                                 
34 Til merkis mitt nafn, bls. 26. 
35 Davíð Þór Björgvinsson, „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum“, bls.70. 
36 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 81. 
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uppihald gat verið þung byrgði fyrir sýslumennina fengu þeir leyfi þegar ástandið var 

sem verst að halda aukalögþing að hausti til. 

Hreppstjórar voru álitnir aðstoðarmenn sýslumanna og áttu að vera þeim innan 

handar við löggæslu og birtingu dóma, auk þess að sjá um fátækraframfærslu í sveitinni. 

Samkvæmt húsagatilskipuninni frá 1746 höfðu hreppstjórar heimild til að dæma menn í 

gapastokkinn. Það var svo ekki fyrr en 1809 að gefin var út eiginleg reglugerð um störf 

hreppstjóra. Eðlilegast þótti að hreppstjórar væru þrír til fimm, en eftir 1809 urðu þeir 

einn til tveir í hverjum hreppi.37 

Bjarni Halldórsson sýslumaður brást við ástandinu með miklum bréfaskriftum til 

amtmanns. Hann skrifaði amtmanni 1. desember árið 1755 og bað um leyfi til þess að 

senda það fólk sem flosnað hefði upp í Húnavatnssýslu yfir í aðrar sýslur þar sem 

ástandið væri ekki eins slæmt. Amtmaður brást við beiðni Bjarna og sendi sýslumönnum 

Barðarstrandar og Ísafjarðar tilkynningu um að 20 fátækir einstaklingar yrðu sendir jafnt 

á milli sýslna og átti að sjá til þess að þeim yrði dreift á sýslurnar. Fékk þetta fólk leyfi 

til þess að flakka um betlandi.38  

 

3.2  Löggjöfin 
 

Þar sem Jónsbók var talin úrelt í byrjun á 18. aldar var farið að færast í aukana að menn 

studdust við erlend lög. Það hafði staðið til í nokkurn tíma að semja nýja lögbók fyrir 

Ísland, en aldrei varð neitt úr því. Eins og kom fram hér fyrir ofan voru Norsku lög 

Kristjáns V leidd í lög á Íslandi og átti að nota þau þangað til samin yrði ný íslensk 

lögbók. Í konungsbréfi frá 19. febrúar 1734 var sýslumönnum gert að nota Norsku lög 

við uppkvaðningu dóma um þjófnaði og morð. Í Jónsbók var refsing við stórþjófnaði 

líflát en með komu Norsku laga voru þau ákvæði látin niður falla og átti þess í stað að 

framfylgja refsingum Norsku laga, þar sem refsing fyrir þjófnaði var hegningarvist í 

Danmörku.  

Þann 19. nóvember 1751 var gefin út tilskipun af konungi, þar sem fram kom að 

þeir sem dæmdir væru til kagstrýkingar, og brennimerkingar skyldu einnig dæmast til 

lífstíðar í fangelsi. Áður voru einungis þeir sem dæmdir voru fyrir sitt fjórða brot dæmdir 

til fangelsisvistar og þeir sem gerst höfðu sekir um þjófnað, blóðskömm og dulsmál. 

Breytingin hafði í för með sér að allir sem þurftu að hljóta kagstrýkingu ætti að fangelsa. 

                                                 
37 Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, Athugun á sauðaþjófnaðarmálum í Eyjafarðarsýslu 1697-1838, bls. 12-13. 
38 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls.65-66. 
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Samkvæmt Norsku lögum voru það einstaklingar sem fundnir voru sekir um smáþjófnað 

í annað sinn sem áttu þá að senda í fangelsi. Hafði þetta gríðarleg áhrif í harðindunum 

og var mikil aukning á flutningi sakamanna til Danmerkur árin 1755-1759. Ástæða 

þessara breytinga fólst í því að álitið var að þeir sem dæmdir voru til að kagstrýkjast eða 

brennimerkjast gætu hvort sem er ekki séð fyrir sér öðruvísi en með þjófnaði, og 

flökkuðu þeir því um landið og yrðu byrgði á landsmenn.39 Dró síðan úr flutningnum 

eftir 1759, en þá barst konungsbréf þess efnis að mál allra þeirra sem dæmdir voru til að 

kagstrýkjast, brennimerkjast og til fangelsisvistar þyrftu að koma á borð konungs eða 

kanselíls áður en dómi yrði fullnægt.40  

Má rekja konungsbréfið frá 1759 til bænaskrár sýslumanna frá árinu 1758, en þar 

kvörtuðu þeir yfir miklum kostnaði sem fylgdi því að halda uppi sakamenn, sem hafði 

aukist með tilskipuninni frá 1751. Óskuðu þeir eftir því að stór hluti þjófa yrði tekinn af 

lífi, svo þeir kæmust framhjá kostnaði við flutning og uppihald. Var það ósk sýslumanna 

að mál yrðu rannsökuð í hvelli, dómur um þau kveðinn upp og honum framfylgt um leið. 

Magnús Gíslason amtmaður taldi beiðni sýslumanna ganga full langt og mælti með að 

menn er gerðust sekir um þjófnað á búfé yrðu hengdir, til að sporna gegn því alvarlega 

ástandi sem komið var upp á landinu.41 Stampe greifi, sem var stjórnarráðgjafi í 

Kaupmannahöfn fékk erindi sýslumanna til skoðunar og gerði ítarlega greinagerð um 

málið. Taldi hann að flest þjófnaðarmál á Íslandi væru framin í neyð og að ekki mætti 

refsa af of mikilli hörku fyrir slík mál. Var það hans niðurstaða að ekki væri hægt að 

taka undir ósk sýslumanna og gagnrýndi hann einnig réttarframkvæmd sýslumanna sem 

virtist vera ábótavant. Lausn hans var því að byggja yrði tugthús á Íslandi til að draga úr 

kostnaði sýslumanna við uppihald á sakamönnum.42 

 

3.3  Meðferð sakamála, vitni og yfirheyrslur 

 

Meðferð sakamála hófst þegar yfirvöld fengu tilkynningu um að einhvers konar lögbrot 

hefði átt sér stað. Sýslumenn gátu í sumum tilvikum höfðað mál sjálfir en það tíðkaðist 

að kæra barst til þeirra með bréfsendingu. Þegar brot var kært hófst ákveðið ferli, 

upplýsinga var aflað, vitnum var stefnt og þeir grunuðu voru ákærðir. Var þetta ferli að 

finna í Norsku lögum og var grunnur þeirra að tryggja réttindi sakborninga og sanngjarna 

                                                 
39 Davíð Þór Björgvinsson, „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum“, bls.71. 
40 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 80-81. 
41 Björn Þórðarson, Refsivist á Íslandi, bls. 19-21. 
42 Davíð Þór Björgvinsson, „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum“, bls. 71. 
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málsmeðferð. Það sem leiddi til sakfellingar gat verið vitnisburður vitna eða játning 

sakbornings. Ef sönnunargagn fannst heima hjá fólki var að það notað, en það var ekki 

tekið sérstaklega fram í Norsku lögum að notast ætti við slíkt.43 Oft á tíðum fundu 

leitarmenn sönnunargögn á heimilum fólks, eins og sjá má í dæminu hér á eftir. Sumarið 

1756 voru þeir Ingimundur Guðmundsson og Sveinn Jónsson mættir til að svara fyrir 

klögun frá Sigurði Jónssyni bónda á Mánaskála. Voru þeir sakaðir um að hafa stolið 

hrossi frá Sigurði. Þegar leitarmenn fóru á heimili Sveins fundu þeir í fjósinu holu í 

veggnum, og í henni var slátrið falið. Ingimundur játaði brot sitt og sagðist hafa tekið 

hestinn í leyni og farið með hann að Kjalarlandi þar sem Sveinn bjó. Sveinn hafði hjálpað 

honum við að slátra hestinum í fjósinu og því næst höfðu þeir soðið kjötið. Ingimundur 

sagðist einnig hafa fundið dauða kind sunnan við Kambakot, flegið hana og kastað 

gærunni og innyflunum. Síðan hafði hann neytt slátursins með Sveini og hans fólki. 

Voru þeir spurðir út í ástæður brotsins og sagðist Ingimundur hafa gert þetta í algjörri 

hungursneyð, en Sveinn sagðist hafði gert þetta af einfaldleika, þar sem Ingimundur 

hefði lofað honum að fá eitthvað af slátrinu ef hann hjálpaði til og héldi þessu leyndu. 

Voru þeir dæmdir til hýðingar og til að borga ígjald og tvígjald.44 Ígjald var andvirði 

þess sem stolið var og tvígjald var tvöfalt andvirði þess.45 

Í tilskipun frá 1741 kemur fram að þeim sem bera áttu vitni væri skylt að mæta til 

réttarins og segja sannleikann, og ef þeir gerðu það ekki var þeim refsað. Þeir yfirheyrðu 

gátu einnig valið um að segja frá í einni frásögn fremur en að svara ákveðnum 

spurningum. Vitnið átti að fá að tala án þess að vera ónáðað og ríkja átti algjör þögn á 

meðan á því stóð. Ekki mátti umorða vitnisburð í dómabókunum og vitni þurftu að hafa 

séð eða heyrt eitthvað sem tengdist málinu. Var mikilvægt að samhljómur væri á milli 

vitna, sem var þó ekki alltaf eins og kemur fram í máli Helgu Gunnarsdóttur og 

Margrétar Þorsteinsdóttur 22. apríl 1754. Voru þær grunaðar um að hafa stolið þremur 

ríkisdölum og þremur hálfum sléttum dal af Brandi Jónssyni. Helga sagði að hún hefði 

fengið einn dal frá móður sinni Sólveigu Bjarnardóttur. Sólveig sagði að Margrét hefði 

gefið sér ríkisdalinn fyrir smá léreftstraf. Þessu neitaði Margrét og kallaði þær mæðgur 

lygara. Voru þær áminntar að segja sannleikann, en stóðu fast á sínum vitnisburði.46 Var 

                                                 
43 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 82. 
44 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls.121-124. 
45 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 92. 
46 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls.144r-145r. 
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málinu frestað um rúman mánuð eða þar til þær voru yfirheyrðar á ný þann 28. maí 1754. 

Var niðurstaðan sú að: 

 

...þar engin frekari upplýsing kemur fyrir réttinn í þessu vafasama 

máli sýndist með framburði þessara beggja kvenpersóna bevísað 

að önnur hvor þeirra peningnum stolið hafi eða það stolna 

burtfengið, hvurs vegna hér með er dæmt að sá ríkisdalur skuli 

skilast til Brands Jónssonar sem rétts eiganda.47  

 

Þar sem hvorug játaði sluppu þær við sekt, en var gert að skila stolnu peningunum til 

Brands. Einstaklingar gátu þurft að leggja fram sönnunargögn máli sínu til stuðnings og, 

ef ekki voru nægjar sannanir var málum frestað þar til frekari sannanir kæmu í ljós. 

Guðrúnu Þorvaldsdóttur og Sigríði Sveinsdóttur var stefnt til þings og svara fyrir stolna 

kind sem horfið hafði skyndilega frá Jóni á Ysta-Gili að næturlagi 30.mars 1753. Þar 

sem Jón gat ekki fært nein sönnunargögn máli sínu til stuðnings var honum gefinn frestur 

til að afla frekari sönnunargagna.48 

Hvert mál var misjafnlega umfangsmikið. Málarekstur gat tekið fljótt af þar sem 

nokkur vitni voru kölluð inn, málið auðveldlega leyst og menn dæmdir. Í einstaka málum 

voru mörg vitni innkölluð, en engin niðurstaða fékkst í lokin, eins og gerðist 13. 

september 1773. Var þá tekið fyrir þjófnaðarmál Jóns Finnssonar á Syðri Ey í 

Vindælishreppi. Voru yfirheyrð 26 vitni þar sem vitnaðist um innbrot í skemmu Jóns. 

Eiðfestu vitnin framburði sína og lá enginn undir grun fyrir innbrotið.49 Var málið látið 

niður falla.  

 

 

  

                                                 
47 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls. 150-151. 
48 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls. 119. 
49 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/4, örk 4. Dóma- og þingbók 1771-1781, bls. 119-125. 
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4. Refsingar 
 

Áður en farið verður í að skoða ákveðin þjófnaðarmál er vert að gera grein fyrir þeim 

refsingum sem voru við lýð í landinu á þessum tíma, með áherslu á Húnavatnssýslu. 

Þess má geta að í Norsku lögum kemur fram að þeir sem ekki hafa efni á að greiðar þær 

bætur sem þeir eru dæmdir til að greiða þurfi að líða líkamlega refsingu. Til þess að geta 

haldið uppi aga í samfélaginu notuðust sýslumenn við refsingar. Áttu þær þó aðallega 

að valda ótta og vera öðrum til varnaðar. Í Norsku lögum voru refsingar flokkaðar eftir 

stigum. Ef sakamðaur braut af sér í fyrsta sinn fékk hann eina tegund af refsingu, fyrir 

sitt annað og þriðja brot tvær tegundir. Ef sakamður varð uppvís af broti í fjórða sinn var 

um að ræða fjórfalda refsingu. Fyrir stórþjófnað í fyrsta sinn var refsingin sú sama og 

fyrir smáþjófnað í þriðja sinn, en fyrir stórþjófnað í annað sinn jafngilti refsingin fjórða 

smáþjófnaðarbroti.50 

 

 

4.1 Hýðing 
 

Á Íslandi kemur hýðing fram í Járnsíðu  frá 1271 og Jónsbók frá 1281 og átti að beita 

henni við minniháttar þjófnaði: „þá skal hann á þing færa og leysa húð sína þrimur 

mörkum við konung.“51 Í Jónsbók gafst mönnum kostur á að borga fégjald í stað 

hýðingar, en með Norsku lögum var það ekki í boði lengur. Hýðing er ein algengasta 

refsing sem finna má í dómabókunum og er þar bæði að finna venjulega hýðingu og 

alvarlega, og fór það eftir stærð brotsins. Við fyrsta broti voru menn hýddir án þess að 

vera bundnir fastir, en ef menn voru uppvísir að sínu öðru, þriðja eða fjórða 

þjófnaðarbroti átti að refsa með kagstrýkingu. Fór sú aðferð þannig fram að menn voru 

bundnir fastir við staur eða kaga og þeim síðan refsað. Ekki er að finna í dómabókunum 

hversu mörg högg menn fengu. Á árunum 1747-1781 voru framkvæmdar 49 hýðingar. 

Nokkur voru tilfellin að sömu einstaklingar voru dæmdir oftar en einu sinni til hýðingar.  

 

                                                 
50 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 89. 
51 Jónsbók, bls. 239. 



23 

 

 

Mynd 1. Fjöldi hýðinga eftir árum í Húnavatnssýslu 

 

 

Eins og myndin sýnir fjölgaði hýðingum árið 1756. Árið 1757 varð sprenging í 

hýðingum, en 44% allra hýðinga í sýslunni voru framkvæmdar á því ári. Gefur það til 

kynna að ástandið árið 1756 hafi verið farið að hafa áhrif á fólk og það leitast út í þjófnað 

til þess að eiga mat ofan í sig og sína. Í rannsókn Jóhönnu sem nær yfir tímabilið 1697-

1838, voru 48 sauðaþjófnaðir í Eyjafjarðarsýslu og ekki nema ein hýðing sem 

sakborningur var dæmdur til að þola.52 Virðist sem sýslumaður Eyjafjarðarsýslu hafi 

verið mun mildari á refsingar en Bjarni Halldórsson.

                                                 
52 Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, Athugun á sauðaþjófnaðarmálum í Eyjafarðarsýslu 1697-1838, bls.31. 
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4.2  Útlegð og fangelsisvist 
 

Útlegð fylgdi oft í kjölfarið af hýðingu. Á árunum 1747-1755 var þeim sem uppvísir 

voru af siðferðisbrotum þeir einu sem vísað var úr Húnavatnssýslu. Það gerist svo árin 

1756-1760 að mönnum er vísað úr sýslunni fyrir þjófnað, að auki fengu þeir aðra 

refsingu að auki. Þó var engum vísað burt fyrir siðferðisbrot á þessum árum. Árin 1761-

1781 verður aftur breyting á og voru einstaklingar aðeins gerðir útlægir ef upp komst 

um siðferðisbrot þeirra.  

 

 

Mynd 2. Skrá yfir fjölda þeirra sem dæmdir voru til útlegðar í Húnavatnssýslu. 

            

 

Eins og fram hefur komið var byrjað í auknum mæli árið 1751 að senda menn í 

fangelsisvist í Danmörku. Þau fangelsi sem sakamenn voru sendir í voru Stokkhúsið og 

Barna- og tugthúsið. Upprunaleg markmið Barna- og tugtshúsins var að betrum bæta þá 

einstaklinga sem vistaðir voru þar, en ekki refsa. Stokkhúsið var aftur á móti ekki hugsa 

sem betrunarvist, heldur var þar stunduð þrælkunarvinna þar sem sakamenn voru 

hlekkjaðir í járnum. Þótt því verst að vera sendur í Stokkhúsið, en stór hluti íslenskra 

sakamanna var sendur þangað.53 Þann 9.september 1757 voru sex menn úr 

Húnavatnssýslu dæmdir í fangelsisvist í Danmörku.54  

 

 

                                                 
53 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls.98. 
54 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 111-117. 

0

1

2

1749 1751 1754 1756 1757 1758 1762 1767 1777

Skrá yfir útlegð í Húnavatnssýslu á árunum 1747-
1781.

Siðferðisbrot Þjófnaður



25 

 

4.3 Brennimerking 

 

Ásamt því að dæmast til hýðingar voru menn dæmdir til að markast með þjófsmarki en 

sú refsing beindist aðallega að þjófum. Refsingin fór þannig fram að heitu járni var beint 

að húð sakamannsins og hann þannig merktur marki. Þrír staðir voru valdir til merkingar, 

bak, enni eða vangi. Með þessum staðsetningum sást örið ævilangt og breyttist þannig 

líf margra sakamann, þó sérstaklega þeirra sem fengu mark á andlitið. Megin tilgangur 

brennimerkinga var að hræða fólk frá því að stela og til að vara almenning við þjófunum. 

Þannig gat það verið erfitt fyrir einstakling sem merktur var þjófsmarkinu að öðlast 

traust innan samfélagsins. Eflaust voru þeir einnig flokkaðir sem hættulegir menn, sem 

einnig gat haft áhrif á vinnuleit þeirra. Flakk og þjófnaður hefur því verið þeirra 

lifsbrauð.55 Þessi refsing kom með Járnsíðu og Jónsbók en var þekkt refsing í 

germönskum þjóðfélögum. Eins og tíðkaðist með hýðinguna gat sakamaður borgað 

fégjald til að leysa sig undan hýðingunni og það sama gilti um brennimerkingu. 

Refsiaðferðin var látin niður falla með komu Norsku laga.  

 

 

Mynd 3. Fjöldi brennimerkinga eftir árum í Húnavatnssýslu. 

     

 

 

 

 

 

                                                 
55 Einar Arnórsson, „Þjófsmark“, bls 37-39. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1750 1753 1756 1757 1758 1759 1762

Fjöldi brennimerkinga í Húnavatnssýslu á 
árunum 1747-1781.



26 

 

4.4  Dauðadómar 
 

Að hálshöggva menn er ævaforn aftökuaðferð sem finna má á meðal ýmissa þjóða. Við 

aðferðina sjálfa voru ýmist notaðar handaxir, sverð eða fallaxir. Í Noregi og Danmörku 

voru þeir sem afhöfðaðir voru með sverði mátti grafa í vígri mold, en hinir voru dysjaðir. 

Á Íslandi virðist sem þessi aðferð hafi verið framin með handexi og var notast við 

höggstokk. Í sumum tilfellum var höfuð sakamannsins sett upp á stjaka sem átti að vera 

viðvörun til almennings. Þegar lík sakamanna var svo grafið var höfuð hans sett á milli 

fóta, því það var trú manna að það myndi minnka líkur á að menn gengu aftur.56  

Í Húnavatnssýslu var einn sakamaður dæmdur til dauða með þessum hætti ásamt 

því að klípast með heitum töngum, en sú aðferð kom í íslenskt réttarkerfi árið 1697. Í 

henni kom fram morðingjar skyldu klípast með glóandi töngum. Fyrst ætti að klípa þá á 

þeim stað þar sem brotið var fór fram, síðan átti að klípa þá tvisvar á leiðinni á 

aftökustaðinn sjálfan og síðan á aftökustaðnum sjálfum. Árið 1758 kom tilskipun þar 

sem fram kom að þessi aðferð hentaði ekki íslenskum aðstæðum, þar sem oft væri langt 

á milli staða og stundum þyrfti að fara sjóleiðina á aftökustaði. Flutningur á tólum og 

tækjum böðulsins gat því verið erfiður. Brugðust stjórnvöld við þessum erfiðleikum með 

þeim hætti að „að hér á gefist framvegis sú linkind og réttarbót, að amtmanninum sé, ef 

svo beri undir, heimilt að ákveða einn stað, þar sem morðingjar, er slíkum dómum sæti, 

skuli klipnir fimm sinnum.“57 

Hengingar eru einnig ævaforn aftökuleið og voru sakamenn oftast hengdir í trjám 

en í sumum tilvikum voru útbúnir sérstakir gálgar. Í sumum löndum gátu gálgarnir verið 

heilmikil smíði og var hægt að taka fleiri en einn sakamann af lífi í einu. Karlmenn voru 

oftast hengdir en fáar heimildir eru um að konur hafi verið hengdar. Á Íslandi voru 

aðeins karlmenn hengdir. Henging þótti afar hræðileg aftökuleið því aftakan sjálf gat 

tekið þó nokkurn tíma. Á Íslandi voru engin tré sem hægt var að notast við og mun því 

gálga hafa verið komið upp. Flest bendir til að íslenskir gálgar hafi verið frekar einfaldir 

og sennilegast er að sakamaðurinn hafi verið látinn standa á palli eða einhverns konar 

viðardrumbi, hálssnöru komið fyrir og því næst hefur pallinum eða drumbinum verið 

kippt undan honum. Engar heimildir eru um aftökuna sjálfa, en þessi aðferð tíðkaðist í 

nágrannalöndunum.58  

                                                 
56 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu, bls. 33-34. 
57 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu, bls. 45. 
58 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu, bls. 25-30. 
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Aðeins einn sakborningur var dæmdur til hengingar í Húnavatnssýslu á þessum árum og 

var það Ormur Sigurðsson. Mál hans þykir sérstakt þar sem hann kom sex sinnum til 

sýslumanns fyrir þjófnað á mat og ýmsu smálegu. Hann mætti fyrst fyrir réttinn 7. 

október 1756, þá fyrir þjófnað á tveimur silfurstaupum og silfurskál frá Páli 

Sigmundssyni á Tannastöðum í Hrútafirði. Ormur játaði brot sitt og þegar dómur var 

kveðinn upp kom fram að þar sem Ormur væri 14 ára gamall, lítill og vesæll, væri ekki 

hægt að dæma hann til frekari refsingar en hýðingar og útlegðar úr sýslunni.59 Ormur 

kom aftur fyrir rétti 6. nóvember sama ár og hafði stolið aftur frá Tannastöðum, en einnig 

á Mýrum og Steinnesi í Sveinsstaðahreppi. Stal hann peysum, peysuhnöppum og mat. 

Játaði Ormur brot sín og var gert að skila eigendunum góssinu. Var hann svo dæmdur 

til að kagstrýkjast og markast með þjófsmarki á bakið.60 Næst var réttað fyrir Ormi 7. 

maí 1757 þá fyrir þjófnað á Skeggstöðum sem var í Bólstaðarhreppi. Jón Jónsson 

ábúandi á Skeggstöðum sagði fyrir rétti að Ormur hefði brotist inn á heimili hans að 

næturlagi, brotið upp búrið og stolið þar 15 mörkum af smjöri, þremur fiskum, fimm 

leðurskæðum, þverbakspoka, sauðagæru og öðru smálegu. Ormur játaði brotið, þá 

orðinn 15 ára gamall en fulllyrti að brotið hefði ekki verið eins mikið og ákæran segir, 

smjörið hafi verið 10 merkur og leðurskæðin ekki nema fjögur. Kemur fram að Ormur 

hafi verið hýddur fjórum sinnum áður og tvisvar sinnum markaður fyrir þjófnað, til að 

mynda hafi hann stolið í Uppsölum í Skagafirði, brotið upp tvær kistur og stolið sléttum 

dal, buxnahnöppum, leggjaböndum og leðurskæðum. Hann hafi síðan brotist inn í tvö 

búr og þaðan stolið úr læstum kistum, smjöri og fleira smálegu. Þá hafi hann einnig 

strokið úr járnum í Skagafjarðarsýslu. Voru dómsorð svohljóðandi: „Ormur Sigurðsson 

sem nú í sjötta sinn er að þjófnaði opinber orðinn og áður brotist úr járnum og fangelsi, 

er óbótamaður og skal straffast með lífláti til gálgans eftir kongl. majts. Norskulaga 

hljóðan.“61 Ekki kemur fram í dómabókinni hvort Ormur hafi verið tekinn af lífi, en gera 

má sterklega ráð fyrir því. 

 

  

                                                 
59 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 47-51. 
60 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 52-53. 
61 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 80-83. 
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5. Þjófnaðir og andóf 
 

Flest mál sem fram koma í dómabókunum voru þjófnaðarbrot. Verður þeim skipt upp í 

tvo flokka, annars vegar var stolið lifandi búfé sem síðan var slátrað og hins vegar mat 

og lausamunum, líkt og smjöri, fisk, silfurstaupum, peningum eða klæðnaði svo eitthvað 

sé nefnt. Þegar upp komu sauðaþjófnaðir var oftast um stuld á einni kind  að ræða eða 

einum sauð. Þjófnaðarmálum fjölgaði mjög á árunum 1756-1758 ef litið er á 

dómabækurnar. Til að mynda voru tvö sauðaþjófnaðarmál í dómabók Bjarna á árunum 

1751-1755, en 18 brot af 44 á árunum 1756-1760 voru sauðaþjófnaðarmál. Eflaust  hafa 

verið framdir sauðaþjófnaðir á hinum árunum en þar sem harðindi gengu yfir mun hafa 

verið fylgst betur með bústofninum en áður, því hver kind skipti máli í harðindum og 

sést það greinilega ef litið er yfir heimildirnar og fjölda þjófnaða fyrir og eftir harðindin. 

Þeir einstaklingar sem stóðu hvað oftast fyrir framan sýslumanninn voru flakkarar og 

lausamenn, en gerður var munur á þessum tveimur flokkum. Flakkarar voru þeir sem 

flökkuðu á milli sýslna en lausamenn voru einstaklingar sem voru fæddir og uppaldnir í 

sýslunni. Lausamenn réðu sig í vinnu eftir hentisemi og flökkuðu um sýsluna, jafnvel 

nokkur ár í senn. Í rannsókn Sigríðar H. Jörundsdóttur kemur fram að þeir einstaklingar 

sem fóru flakkandi um sýslur hafi í einhverjum mæli verið ráðnir í vist hjá einhverjum 

bændum, en þegar harðindin gengur yfir hafi einfaldlega ekki verið hægt að hafa þessa 

einstaklinga í vist lengur vegna matarskorts.62 Afbrot Jóns Jónssonar árið 1757 er 

dæmigert þjófnaðarbrot á þessum tíma. Hann var tekinn með fóla á Kárastöðum í 

Vatnsneshrepp og hafði tekið sauðarkrof. Einnig vitnaðist að hann hefði farið inn á aðra 

bæi og stolið þar. Var hann spurður um sitt brot og sagðist hafa gert þettta fyrir 

hungurssakir.63  

Við val á þeim þjófnuðum sem birtast hér var reynt að finna þá þjófnaði sem þykja 

bitastæðastir, einnig var reynt að hafa fjölbreytni í valinu. Afar sjaldan kom fram hvernig 

rannsókn hófst, en oftast voru það þeir sem brotið var á sem sendu kæru eða 

rannsóknarbeiðni til sýslumanns. Hverju var verið að stela? Hvaða ástæður höfðu 

einstaklingar fyrir broti sínu?  Áður en þjófnaðarmálin verða rakin verður gerð grein 

fyrir andófshugtakinu og hvernig tengsl milli andófs og valds myndast og í framhaldi af 

því verður rýnt í málin og athugað hvort andóf sé að finna í þeim. 

                                                 
62 Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Neyðarástand, bls. 121-122. 
63 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 67-68. 
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Hvað felst í hugtakinu andóf og hver eru tengslin milli andófs og valds? Ríkisvaldið 

hefur eitt þvingunarvald en það þýðir ekki að einstaklingar eða hópar geti ekki veitt því 

mótspyrnu til að óhlýðnast eða taka til aðgerða til þess að vernda sína eigin hagsmuni 

eða reyna að breyta því samfélags ástandi sem upp er komið hverju sinni. Því er hægt að 

segja að vald finnist ekki aðeins á toppi hvers samfélags heldur einnig á botninum.64 

Samkvæmt mannfræðinginum Lila Abu-Lughod ætti að nota andófs hugtakið sem 

greiningartæki á vald. Í hennar augum er andóf ákveðið vald sem er speglun á valdi og 

beitingu þess.65 

Samkvæmt franska heimspekingnum Michel Foucault stýrist félagslegt taumhald af 

sýn valdhafans á einstaklingnum. Fólk dæmist sem einstaklingar og hegðun 

einstaklingsins stýrist af sýnileika hans. Með því að vera meðvitaður um sýnileika sinn 

fer framí hálfgerð ritskoðun hans á hegðun sinni og hefur mótandi áhrif á einstaklinginn. 

Því er komin upp sú staða að einstaklingurinn er mótaður af valdi sem hann svo sjálfur 

heldur uppi. Að vera hluti af stærri heild gefur einstaklingnum skjól frá augnráði valdsins 

sem gefur honum tækifæri fyrir innbyrðis samskipti og hann verður hluti af heild.66 Finn 

Janning, danskur heimspekingur, nálgaðist hugtakið á annan hátt, en hann telur að andóf 

sé tiltekið form mannlegrar tilvistar, skapandi andóf. Einstaklingurinn lifir lífi sínu á 

sinn eigin hátt og með því spornar hann gegn því valdi sem vill stýra lífi fólks með því 

að móta samfélagið eftir ákveðnum stefnum. Þess konar andóf þarf ekki að vera 

þaulskipulagt heldur er það eitthvað sem myndast með einstaklingnum í gegnum lífið. 

Ákveðin hegðun einstaklinga var talin vera félagslegt vandamál í íslensku samfélagi, til 

að mynda, lausamennska eða flakk, sambúð ógiftra og barneignir utan hjónabands. Til 

að sporna gegn þessu félagslega vandmáli voru sett lög sem áttu að „vernda“ þau ríkjandi 

norm sem voru í gildi í samfélaginu. Oft er hægt að sjá skapandi andóf þegar 

einstaklingar endurtaka hegðun sína.67 Janning segir: 

 

Það sem skiptir máli í túlkun á mögulegu andófi er hið félagslega, 

menningarlega og pólitíska samhengi þar sem athæfið á sér stað. 

Ef í athæfinu felst á einhvern hátt andstaða, ögrun eða óhlýðni 

gagnvart samfélagsnormum, þjóðfélagsgerð, löggjöf eða annarri 

                                                 
64 Ted C. Lewellen, Political anthropology: an introduction, bls. 111. 
65 Lila Abu-Lughod, „The romance of resistance: tracing transformations of power through Bedouin women“ bls. 42. 
66 Michel Foucault, „Alsæi, vald og þekking: úraval greina og bókakafla“. Bls 136-140. 
67 Vilhelm Vilhelmsson, „Skin og skuggar mannslífsins, Nokkur orð um andóf, vald og íslenska sagnritun“, 

bls.11 



30 

 

valdbeitingu, er fyrir vikið mögulegt að túlka athæfið sem 

andóf.68 

 

Andóf felst í einhverskonar neitun á valdi sem sýnir valdaafstæður hvað best. Við þessa 

neitun myndast ákveðin spenna á milli þessara tvenna sem aftur verður til þess að 

valdshafi þarf að bregðast við, sem undirstrikar valdasvið hans. 

 

 

5.1. Mál 1. Ólafur Þorláksson 
 

Benedikt Steingrímsson kom fyrir réttinn 5. maí árið 1750 og klagaði Ólaf Þorláksson 

fyrir að hafa farið í læsta kistu í skemmu á heimili sínu, Kirkjubæ, sumarið 1749. 

Samkvæmt Benedikt átti Ólafur að hafa tekið hálfa fjórðu lérefts og tvær skæðalengjur 

úr skemmu sem voru í eigu Jóns Davíðssonar vinnumanns. Einnig átti Ólafur að hafa 

farið í búrið og tekið þar ærklipping og tvær smjörkökur. Ólafur játaði að hafa tekið 

léreftið og stungið upp leynilega kistuna og það sem þar var í, en skæðalengjurnar, 

smjörið og ærklippinginn neitaði hann að hafa tekið. Var léreftið til skoðunar og það 

mælt, annað kom ekki fyrir réttinn sem sönnunargagn. Ólafur, sem tvisvar sinnum hafði 

verið dæmdur fyrir þjófnað, þurfti að hljóta kagstrýkingu og brennimerkingu á ennið, 

einnig þurfti hann að borga bætur til Benedikts og allan málskostnað innan hálfsmánaðar 

annars yrði andvirði þess tekið af hans fémunum.69  

Ólafur mætti aftur þann 16. júní 1750 fyrir lausagöngu og óknytti, og hafði verið 

vistarlaus í tvö ár. Hreppsmenn útskýrðu að Ólafur hafði verið í hreppnum í tólf ár og á 

þeim tíma þrisvar sinnum verið dæmdur fyrir þjófnað, en margfaldlega rygtaður um enn 

aðra gripdeildar á þeim tíma. Var nú gerð skýrsla um öll voðaverk Ólafs: 

 

 Benedikt Benediktsson: sakaði Ólaf að hafa tekið frá sér kvenhött og grasljá, en 

jafnframt mjólkað eða sogið kýr hans leynilega. Hann hafi og hótað að brenna 

upp bæinn ef nokkur amaðist þar við hans veru.   

 Þórður Jónsson, fyrrverandi á Kirkjuskarði: hafði árið 1749 misst níu sauði 

gelda, einn eftir annan, sem hann hafi kennt Ólafi. Einn af þeim hafði fundist 

falinn í haug með höfuðið skorið af og burt tekið, einnig hafi þar verið brotið 

                                                 
68 Vilhelm Vilhelmsson, „Skin og skuggar mannslífsins, Nokkur orð um andóf, vald og íslenska sagnritun“, bls 13. 
69 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 18-19. 
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búsgagn og brennt viðum úr húsinu, hvað einnig Ólafi kennt er þar hafi og undir 

eins fundist kerald fullt af kjöti sem virtist af geldnum sauð, item fyrir neðan 

bæinn fundist sauðarhöfuð afskorið.  

 Ólafur stal torfljá frá Guðrúnu Halldórsdóttir, sem hafði náðst aftur. 

 Bjarni Tómasson bar á Ólaf að hann hefði tekið hest og markað hann.  

 Spurningkver frá Steinunni Sveinsdóttur, sem hann hafi síðan tilvísað. 

 Konráð Guðmundsson: var tekin kistuskrá og gjarðahringur.  

 Ingimundur Guðmundsson lýsti fyrir vottum að Ólafur hefði sængað hjá konu 

sinni, en rekið sig út með valdi. Prestur vandaði um þetta við hann og konuna, 

hafi Ólafur gefið prestinum ill orð en haldið sama fram um breytni sína.  

 Fundust fyrir þremur eða fjórum árum hlóðir og aska hér á fjalli, sem menn hafa 

gátur um að Ólafur brúkað hafi og stolið fé í fjöllum.70 Lá sá grunur helst í því 

að hann var búinn að halda sig síðast liðin tvö ár í Laugardal, sem er við fjallgarð 

þar sem fjárgangur er mikill. 

 Ólafur hafði verið 12 ár í þessum hrepp og af þeim 10 ár heimilisfastur hjá Þórði 

Jónssyni, stjúpföður sínum, en þó ætíð farið sína ferða eftir vild sinni.  

 Vitnaðist að Ólafur hefði haft illar hótanir með skammarlegu orðbragði.  

 Ólafur játaði einnig að hafa ekki komið til kirkju, nema tvisvar sinnum árið 1749, 

en aldrei gengið til altaris.  

 

Ólafur var spurður hvort hann hefði eitthvað sér til afbötunar eða hvort hann vildi bæta 

einhverju við „og kom það ekki fram af hans hálfu.“ Dómurinn var á þá leið að þar sem 

Ólafur varð ekki uppvís af þessum þjófnuðum skyldi hann „dæmast sem illa rigtaður 

lausagangari, framsendast til Kaupenhavn og erfiðast í kongl. majst. tugthúsi í 

næstkomandi sex ár.“ Í Húnvetningasögu Gísla Konráðssonar segir um hann árið 1753: 

„Ólafur Þorláksson, er utan var dæmdur af Bjarna sýslumanni og síðan um tvö ár af 

Sveini lögmanni, kom út og giftist Málmfríði Jónsdóttur.71  

 

 

 

                                                 
70 ÞÍ.Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls. 57-59. 
71 Húnvetningasaga 1685-1786, I.bindi, bls. 217. 
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5.2. Mál 2. Jón Helgason 
 

Í maí 1753 hófst mikil leit í Húnavatnssýlu að manni sem hafði brotist inn á fjölmarga 

bæi, þar á meðal á Þingeyraklaustri, og stolið peningum og ýmsum munum. Maðurinn 

sem lá undir grun hét Jón Helgason, en ekki er hægt að lesa úr heimildunum í hvaða 

samfélagshóp sé hægt að staðsetja hann í. Ekki var útskýrt hvernig leitin fór fram, en en 

Jón fannst 14. maí á heimili Brands Jónssonar á Leysingjarstöðum og færður með fóla72 

á heimili sýslumannsins. Réttarhöld yfir Jóni voru sett 30. mars og má ætla að Jón hafi 

vistaður verið á heimili sýslumannsins fram að því. Í upphafi réttarhalda var Jóni gefið 

að sök að hafa brotist inn á nokkra staði aðfaranótt 9. febrúar sama ár. Vitni sem báru 

kennsl á Jón áttu að hafa séð hann brjótast inn á Þingeyraklaustur. Verður mál Jóns 

Helgasonar nú rakið eins og það kemur fram í dómabókinni og verður einkum stuðst við 

framburð hans. 

Fram kemur að kvöldið 9. febrúar 1753 meðkennir Jón að hafa komið að nefndu 

klaustri og stungið upp kirkjudyrnar sem þá voru læstar. Hann hafi svo uppstungið og 

brotið stóra kistu sem var í eigu Jóns Einarssonar og stolið þar upp úr 6. rd, specie 

tveimur sléttum dölum, einum hálfum ríkisdal, fjórum hálfsléttum , Jónspostillu, einu 

pundi tóbaks og silfurstaupi með fótum. Önnur kista var í kirkjunni í eigu Halldóru 

Jónsdóttur, náði hann að opna hana með lykli og þar höfðu verið 6 álnir vaðmáls, tveir 

sléttir dalir, tvö pör karlmannssokkar, eitt hornspónn og tóbaki. „Hvað fleira í sama sinn 

horfið hefur úr læstum kistum í kirkjunni vill hann ei meðkenna sem er hálft qvartar af 

plúsa og hálft pund tóbaks“. Samkvæmt Jóni fór hann sömu nóttina frá klaustrinu að 

Leysingjastöðum og tók þar burt með einn ríkisdal. Svo virðist sem Jón hafi skipt stolna 

varningnum fyrir annan varning eða eins og nefnt var í innangi, stundað svokallað 

landprang: 

 

 Ásta Jónsdóttir: Jónspostillu fyrir lérefsskyrtu, bláan silkiklút og traf. 

 Jón Sveinsson á Sveðjustöðum: silfurstaup og sléttan dal fyrir hvítan klút, 

gráa peysu og sauðarkrof. 

 Einar Jónsson: einn ríkisdal fyrir tvær silfurspennur  

                                                 
72 Nokkuð oft kemur fram í dómabókinni að einstaklingar voru færðir með fóla til sýslumannsins, en það á við 

þegar þýfið fannst einnig. 
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 Sigurður Þorsteinsson á Fögrubrekku: hálfan ríkisdal fyrir tvö pund af 

tóbaki. 

 Sveinn á Krossi í Haukadal: sléttan dal og tvær álnir tóbaks. 

 Finnur á Skriðukoti: einn ríkisdal fyrir aauðarfall, tuttugu og fjórar merkur 

smjörs og eitthvað af fiski. 

 Pétur Helgason á Núpi: sléttan dal og hálfan sléttan fyrir tvö sauðarkrof og 

kýrbóg. 

Þýfi Jóns var af þingsmönnum metið á 13 ríksdali og 5 merkur. Jón játaði öll brotin á 

sig „plúsað tóbakið og sálmabókina, sem hann þó hefur þrætt fyrir, neitar hann núna að 

tekið hafa þótt áminntur væri sannleikann að segja í þessu máli.“ Dómur gekk 30. mars 

1753 og var svohljóðandi; „Jón Helgason skal kragstrýkast og markast með þjófsmarki 

í ennið og erfiða á Bremerholm eða Kaupenhavns Castelle í járnum sína lífstíð“.  

Brandur Jónsson á Leysingjastöðum var dæmdur fyrir að fela Jón á bæ sínum í tvo 

sólarhringa á meðan leit af honum stóð yfir. Brandur sagði fyrir rétti að Jón hefði borgað 

honum einn ríkisdal fyrir dvöl sína en aldrei greint frá því hvaðan dalurinn kom. Brandi 

var gert að borga sekt fyrir athæfið þar sem mikill kostnaður hafði skapast vegna 

leitarinnar.73 

 

5.3. Mál 3. Jón Magnússon 
 

Þann 1. október 1756 kom fyrir réttinn Jón Magnússon, 25 ára gamall. Var upplesin 

stefna til hans þar sem fram kom að hann hefði gerst sekur um þjófnað á fleiri en einum 

stað. Játaði Jón að hafa tekið hest Eyjólfs Jónssonar á Melagerði til notkunar og brotist 

inn á bæina að nóttu til. Hann fór svo á hestinum að Haukagili, Undirfelli, Hofi, 

Þóroddstungu og Grímstungu og stal þar fiski, smjöri, skaröxi, prjónapeysu, reiptagli og 

ýmsu fleira. Jón Magnússon var hlaupinn úr Skagafjarðasýslu og var gert að straffast 

með húðlátsrefsingu og borga þrefaldar bætur til þeirra er hann stal frá. Honum var svo 

vísað úr Húnavatnssýslu og fékk þrjá daga til að koma sér úr sýslunni.74 

Afbrotasaga Jóns var þó ekki á enda, því 7. janúar 1757 var upplesin stefna til hans 

fyrir að hafa stolið sauði frá Birni Tindssyni á Litlu-Ásgeirsá í Þorkelshólahreppi.  Í þetta 

sinn var hann dæmdur til alvarlegrar húðlátsrefsingar.75 Fjórum mánuðum síðar eða 27. 

                                                 
73 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls. 111-115. 
74 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 45-47. 
75 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 56-59. 
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maí var Jón enn dreginn fyrir rétti, sakaður um stuld á smjöri, fiski, þverbakspoka og 

fleiru frá Birni Sveinssyni á Svínavatni. Ef marka má lýsingu í dómabókinni var Jón illa 

farinn: „drengur mjög magur að sjá, segist lítið til fæðis hafa í vetur haft, flakkað um.“ 

Jón var enn eina ferðina dæmdur til hýðingar og útlægður úr sýslunni.76 

Hann lét ekki segjast og kom fyrir rétt í fjórða sinn 9. september 1757. Nú var honum 

stefnt fyrir lausamennsku og smáþjófnað. Jón, sem var orðinn 27 ára gamall, sagðist hafa 

verið vistarlaus í þrú ár. Hann sagðist hafa alist upp í Víðidal og lýstu hreppstjórarnir 

þaðan, þeir Gísli Gíslason og Oddur Halldórsson, honum sem lötum, geðillum og 

þjófgefnum. Kom þá fram að Jón hafði áður hlotið dóm fyrir þjófnað. Var hann því 

dæmdur fyrir þjófnað í fjórða sinn til að erfiða í Kaupmannahöfn næstu þrjú árin.77  

Það má sjá að fyrri dómar sem Jón hafði fengið dugðu ekki til að halda honum frá 

sýslunni og ætla má að Jón hafi átt erfið ár að baki, þá sér í lagi ef skoðuð eru þau brot 

sem hann hafði framið og þeir munir sem hann stal. Lýsingar hreppstjóranna í Víðidal 

hljóma eins og tilraun til þess að veikja þá ímynd sem upp var komin af Jóni, sem var 

einstaklingur sem stóð frami fyrir matarskorti og hungursneyð.  

 

5.4. Mál 4. Gunnar Skúlason 
 

Árið 1758 þann 9.janúar var Gunnar Skúlason færður fyrir rétt. Gunnari var gefið að sök 

að hafa brotið sér leið inn í hús Sveins Sigmundssonar á Hörghólum og stolið þaðan 

sauðarifjum og 5 mörk af tólg. Gunnar var þekktur fyrir strákapör og þjófnaði, en hafði 

ekki áður komið fyrir réttinn.78 Var hann dæmdur til að hýðingar. Gunnar lærði ekki af 

reynslu sinni og var handsamaður stuttu seinna fyrir innbrot, og færður með fóla á 

heimili sýslumanns. Þann 11. apríl sama ár var Gunnar leiddur aftur fyrir réttinn, og nú 

gefið að sök að hafa brotist inn til Tómasar Grímssonar á Vatnshól. Hafði hann farið um 

nóttina inn um eldhúsgluggann og stolið ærskinni, skóm og sauðarskinni. Koma þar fram 

ágætar lýsingar á því hvers konar maður Gunnar var. Hann hafði stolið víðsvegar, 

stundað lausamennsku í tvö ár og „hrætt svo út af kvenfólki það sem hann vildi.“ Gunnar 

játaði brot sín fyrir rétti og var sakfelldur til að erfiða sína lífstíð í Brimarhólmi og 

merkjast með þjófsmarki á bakið. 

                                                 
76 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 91-92. 
77 ÞÍ.Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 111-115. 
78 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 153-154. 
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Gunnar var ekki sá eini sem hlaut dóm í réttinum þennan sama dag. Björn Jónsson var 

sakaður um að hafa brotist inn til Ástríðar Bjarnadóttur og brotið upp kistu hennar og 

stolið silfurskeiðum, silkiklút, grænum hálssilki, rauðum klút, púlssokkum og fleiru. 

Björn játaði þjófnaðinn og að hafa verið í lausamennsku síðustu þrjú árin. Hann hlaut 

sama dóm og Gunnar.79 

 

5.5. Mál 5. Ingibjörg Jónsdóttir 
 

Um veturinn 1757 kom Hákon Erlendsson fyrir rétti og sakaði Ingibjörgu Jónsdóttur á 

Meðalheimum um að hafa frá sér tekið kind og lamb. Ingibjörg var mætt en samkvæmt 

skrifaranum var hún „mjög fávís í tali“. Var henni því útvegaður talsmaður, 

hreppstjórinn Helga Árnason. Tveir menn fóru að heimili Ingibjargar ásamt Hákoni. 

Fundu þeir þeir Ingibjörgu sitjandi á poka og neitaði hún að standa upp þegar hún var 

um það beðin. Í pokanum fannst soðið kjöt og á heimilinu fundust gærur af ánni og 

lambinu. Sögðust mennirnir hafa fundið gærurnar af tilvísan frá börnum Ingibjargar, 

þeim Guðrúnu Þorkelsdóttur 16 vetra og Guðmundi Þorklessyni 12 vetra. Við 

yfirheyrslur á þeim kom í ljós að Ingibjörg hafði skipað piltinum að hjálpa sér við 

þjófnaðinn og að slátra hvoru tveggja í fjósinu sem Ingibjörg hafi síðan soðið en þau 

síðan falið gærurnar. Að því loknu hafði Ingibjörg skammtað kjötinu til þeirra og snætt 

það sjálf og sett afganginn sett í poka. Ingibjörg sem var yfirheyrð nokkrum sinnum 

þvertók fyrir allt sem börnin sögðu en gat þó ekki útskýrt hvaðan kjötið eða gærurnar 

komu.  

Helgi Árnason talsmaður Ingibjargar bað um að sýslumaður skyldi auðsýna vægð í þessu 

máli „þar hún er ei heilvita“. Dómur var kveðinn upp 22. október 1757:  

 

Ingibjörg Jónsdóttir sem yfirbevisuð er að þjófnaði og tekin með 

fóla... er ályktuð að sök þessari nú svo sem hún virðist ei að, öllu 

leyti heilvita, er sá vilji og vægð hér á gjörð að hún skal betala 

bætur til konungsdómsins.80 

 

                                                 
79 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 181-182. 
80 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 129-134. 
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5.6. Mál 6. Oddur Hálfdanarson  
 

Upp komu mál þar sem einstaklingar sem grunaðir voru um þjófnað mættu ekki á 

þingstað. Oddur Hálfdanarson var beðinn um að mæta til þings 13.maí 1757 og svara 

fyrir þjófnað á sex vetra gömlum sauð frá Gilstöðum vikuna fyrir páska. Upphrópuð 

voru: Sesselja Jónsdóttir, Oddur Hálfdanarson og Sigríður Jónsdóttur. Var Sesselja sú 

eina sem mætti, en Sigríður treysti sér ekki til þing, og Oddur tjáðist storkinn. Við 

yfirheyrslu á Sesselju sagði hún að Oddur hefði komið að Hvammkoti föstudag fyrir 

páska og beðið um fá að vera inni yfir nóttina, Sesselja sagðist hafa neitað þeirri beiðni 

og ekki vitað hvar hann var yfir páskana. Sagði hún að móðir sín hefði sagt sér að Oddur 

hefði komið með sauð um nóttina eftir umtalaðan föstudag, skorið hann og soðið. Hafði 

hún ekki fleiri upplýsingar um málið, nema að um veturinn hefði Oddur komið með 

gimbru, skorið hana og etið. Sagðist hann hafa keypt hana af Jóni Einarssyni á Hóli fyrir 

bláa peysu. Það gat ekki staðist samkvæmt Sesselju, því Oddur hafði átt þessa peysu 

allan veturinn eftir þetta tiltekna atvik. Þar sem Oddur var ekki mættur til þings var 

málinu frestað.81 Ekki er að finna neinar færslur í dómabókunum að Oddur hafi mætt 

aftur til þings.   

Mál Odds er ágætt dæmi um svokallað hversdagsandóf, þar sem viðkomandi fór 

vísvitandi á svig við lög, í því skyni að komast undan refsingu. Fleiri dæmi um strok 

sakamanna er að finna í dómabókinni, eins og mál hjónanna Gísla Bergþórssonar og 

Hólmfríðar, en ekki er getið föðurnafns hennar. Var þeim gert að mæta til réttarins 14. 

mars 1758 og svara fyrir sauðfé sem horfið hafði frá Helga Björnssyni. Kom fram að 

Gísli væri strokinn úr héraðinu með konu sinni. Helga Guðmundsdóttir vitnaði að hafa 

komið að heimili Gísla og séð blóðugt kindarfall. Þótti henni það undarlegt þar sem  

vitað var að Gísli ætti enga lifandi kind og ekki var vitað til þess að hann hefði fengið 

sauð til skurðar, blóðið virtist vera af nýskornum sauð. Vitnaðist einnig að Gísli og 

Hólmfríður hefðu ekkert haft til matar nema eina kú sem mjólkaði lítið.  

Athyglisvert er að Hólmfríður kona Gísla er einnig talin sek þó svo að það hafi verið 

eiginmaðurinn sem stal, og í framhaldi af því hefur hún þurft að strjúka með honum.82  

 

 

                                                 
81 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 84-86. 
82 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 174-176. 
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5.7. Mál 7. Þorgeir Bjarnason 
 

Þorgeiri Bjarnasyni var skylt að mæta til þings 30.mars 1753 og dóm að líða fyrir innbrot 

á Sviðningi þar sem Sveinn Halldórsson bjó. Þar stal hann smjöri sem var um þrír 

fjórðungar, átta fiskum, nær heilu sauðarkrofi og heilu tóbakspundi. Frá Guðlaugu 

Halldórsdóttur var stolið hálfu tóbakspundi og tíu mörk af smjöri. Sigfús Þorvaldsson 

missti einnig sex fiska og tvö spyrðubönd. Þorgeir var mættur og játaði brotið nema að 

hann sagðist hafa tekið minna af smjörinu, og smá af kjötinu.83 

Var Þorgeir dæmdur til að borga tvöfaldar bætur til þeirra sem hann stal frá og straffast 

með hýðingu, og var refsingin á hann lögð stuttu eftir að dómurinn var uppkveðinn.   

Þorgeir mætti aftur fyrir dóm 11. janúar 1757, ásamt Bjarna Bjarnasyni. Voru þeir 

uppvísir að því að hafa stolið smjöri sem samtals var um sex fjórðunga frá Guðmundi 

Björnssyni og Bjarna Sigurðssyni. Játuðu báðir Þorgeir, sem í annað sinn stóð frami fyrir 

réttinum, var dæmdur til að líða kagstrýkingu og markast með þjófsmarki á bakið. 

Bjarni, sem var í fyrsta sinn fundinn sekur fyrir þjófnað var dæmdur til að straffast með 

hýðingu. 

 

 

5.8. Mál 8. Hjónin Jón Helgason og Margrét Sveinsdóttir 
 

Oddur Jónsson á Valdalæk tjáði sig misst hafa tvær kindur vorið 1757. Voru níu vitni 

kölluð fyrir réttinn og af þeim mættu fimm. Fyrstur til yfirheyrslu var Bergur 

Rögnvaldsson, en hann sagðist ekki hafa neinar upplýsingar um þetta mál. Var því 

Guðlaugur Rögnvaldsson næstur til þess að vitna og taldi hann að þegar hann heyrði 

fyrst af þessu máli hefðu Halldór Einarsson og fólkið á Sigríðarstöðum verið ábyrgt.84 

Þórey Jónsdóttir vitnaði að vikunni fyrir krossmessu það vor hefði Jón Helgason á 

Siggustöðum komið á hennar heimili, Þorfinnsstaði, að nóttu til, vakið hana og beðið 

hana að sjóða fyrir sig kjöt sem hann hafi síðan ætlað að neyta. Sagðist hún hafa neitað 

að sjóða fyrir hann kjötið, en þess í stað rétt honum pott og gengið til svefns. Nokkru 

fyrr hafði hann komið til hennar að degi til og beðið hana að sjóða fyrir sig kind, sem 

hún neitaði einnig. Þegar hún hafi síðan heyrt af þjófnaðinum á kindum Odds hafi hún 

gengið á Jón og spurt hann hvort kjötið sem hann hafði soðið hjá henni væri frá Oddi, 

                                                 
83 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 5. Dóma- og þingbók 1747-1755, bls. 114-115. 
84 Sem gæti stafað að því að Halldór og hans kona voru dæmd 1756 fyrir sauðaþjófnað. 
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sem hann játaði. Jón hafi þá sagt henni að Oddur væri búinn að fyrirgefa sér þann 

þjófnað. Hún sagðist formerkt hafa af orðum Margrétar Sveinsdóttur á Siggustöðum, 

konu Jóns, að hún hefði soðið fyrir Jón kropp af einni kind og hefði maður hennar gefið 

leyfi.  

Þórunn Jónsdóttir sagðist hafa heyrt Guðrúnu á Siggustöðum segja að Jón hefði komið 

þar með ræfil sem soðinn hefði verið fyrir hann. Hún hafði líka heyrt að annan kropp 

hefði hann soðið á Þorfinnsstöðum. Voru Jón og Margrét spurð „hvað til viðurlífs hafi í 

vor haft“ og sögðust þau hafa lifað á kindum sem þau höfðu skorið, tveimur hestum sem 

voru þjófstolnir og drepnir af Lofti Grímssyni og Elínu Grímsdóttur. Jón játaði að hafa 

stolið kindum Odds, tekið aðra þeirra úr fjárhúsinu og skorið þar, en fundið hina dauða. 

Samkvæmt vitnisburði hreppsmanna var holdafar þeirra hjóna slæmt og virtist sem þau 

hefðu stolið til þess eins að lifa af. Dómur var kveðinn upp 18. nóvember 1757: 

Jón Helgason sem yfirbevísaður er að hafa stolið tveimur ám frá 

Oddi Jónssyni. Nú bæði þau hann og Margrét Sveinsdóttir hans 

kona, lifað á þjófstolnum hrossum og þessum ám eftir því sem 

áður í processinum greinir, hafa fyrir gjört sína æru og skulu 

straffast með húðlátsrefsingu, betala skulu þau ígjald og tvígjald 

fyrir ærnar.85 

 

Eins og í máli hjónanna Gísla og Hólmfríðar, er Margrét, kona Jóns dæmd sek fyrir 

þjófnað hans. Oftast voru konur dæmdar fyrir samvitund um þjófnað og fengu iðulega 

sömu refsingu og eiginmaðurinn. Flestir þeir einstaklingar sem komu við sögu í 

dómabókunum voru lausamenn, flakkarar eða sárfátækir bændur. Fólk var ófeimið við 

að lýsa þeim aðstæðum sem það stóð frammi fyrir og bar oftast fyrir sig hungursneyð 

eða sult sem ástæður brotanna. Fólk vissi að það var að gera rangt þegar það stal og ætla 

má að þeir sem struku eða mættu ekki á þing hafi verið að forðast að vera dæmdir enda 

voru refsingar við þjófnaði ekkert tilhlökkunarefni. Ekki eru mörg dæmi um að 

sýslumenn hafi sýnt sakborningum skilning og eina dæmið þar sem vægð var veitt, er í 

máli Ingibjargar Jónsdóttur.  

 

                                                 
85 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. GA/3, örk 6. Dóma- og þingbók 1756-1760, bls. 142-150. 
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6. Niðurstöður 
 

Í upphafi var spurt hvort hægt væri að sjá í þjófnaðarmálum Húnvetninga á 18.öld 

einhverskonar andóf í garð stjórnvalda, eða hvort þau hefðu verið framin í algjörri neyð 

fólks til þess að komast af. Harðindin í Húnavatnssýslu um miðja öldina lögðust þungt 

á íbúa sýslunnar. Veðráttan var óvenjuleg og hafís ógnaði landsbúum. Afleiðingar 

þessarar veðráttu voru gríðarlegur mannfellir, peningafellir, hungur og grasleysi. 

Áberandi er hvað þjófnaðir jukust á harðindatímum, en alls voru 57 einstaklingar 

dæmdir fyrir þjófnað á þessu tímabili og stundum komu sömu einstaklingarnir oftar en 

einu sinni við sögu. Árið 1757 varð sprenging í dæmdum málum eða 23 af þeim 52 sem 

voru á þessum 34 árum. Alls voru 23 mál látin niður falla vegna skorts á 

sönnunargögnum, stroks sakborninga eða þegar enginn lá undir grun. Sýslumenn stóðu 

frami fyrir miklu vanda á 18. öld, þar sem þeir þurftu að fara eftir úreltum lögum 

Jónsbókar en einnig að fylgja  Norsku lögum. Bjarni Halldórsson virðist hafa fylgt þeim 

samviskusamlega eftir. Hann var ekki mikið að sýna brotamönnum vægð eða tók mark 

á þeim afsökunum sem þeir reiddu fram. Nokkrir sakamenn reyndu eftir besta megni að 

draga úr vægi brotsins með því að segja að þjófnaðurinn hefði ekki verið eins 

umfangsmikill og lesinn var upp.  

Þeim sem stolið var frá tilkynntu þjófnaðinn í langflestum tilvikum, ef grunur beindist 

að einhverjum ákveðnum einstaklingum, var framkvæmd leit á heimilum þeirra. 

Lausamenn eða flakkarar voru iðulega teknir með þýfið á sér og fluttir til sýslumanns. 

Erfitt reyndist að staðsetja sakborninga innan ákveðins samfélagsramma, þar sem 

sjaldan var getið um annað en nafn sakbornings. Langmest var stolið af búféi, en af 

lausamunum stóð upp úr stuldur á silfri og matvælum. Sakamenn lögðu mikið á sig til 

að fela sönnunargögn, gærur í veggjaholum, innyflum var kastað burt og kjöt falið. Af 

lestri dómabókanna má sjá að lang flest þjófnaðarmál orsökuðust af hungri eða 

matarskorti og er það í samræmi við rannsókn Sigríðar H. Jörundsdóttur. Allir sem 

afsökuðu brot sín báru fyrir sig hungursneyð eða sult, aðrir áttu sér ekki málsbætur. Þó 

voru einstaka mál þar sem einstaklingar stálu öðru en mat og mætti kalla það 

tækifærisþjófnað. Þau átta þjófnaðarmál sem rakin voru í 5. kafla, voru gerð af ólíkum 

einstaklingum sem lifðu við mismunandi aðstæður. Ekki er að sjá að þessir þjófnaðir 

hafi stafað af einhverskonar andófi í garð stjórnvalda. Mögulega er hægt að sjá andóf 

þegar einstaklingar mættu ekki til þings þegar þeim var stefnt, þó er ekki hægt að fullyrða 
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það með vissu. Vilhelm Vilhelmsson komst að þeirri niðurstöðu í doktors ritgerð sinni 

að: „Hvað lausamenn og lausakonur aðhöfðust var afar misjafnt sem og orsakir þess að 

þau gerðust brotleg við lög og venjur um vistarskyldu, en flest áttu þau það sameiginlegt 

að hafa tekið meðvitaða ákvörðun um það.“ Og hann heldur áfram: „Lausamennska var 

þannig í sjálfri sér óhlýðni við hvoru tveggja löggjöf og áberandi samfélagsvenjur og má 

því líta á sem eins konar tilvistarlegt andóf“.86  

Eins og kom fram í 5. kafla urðu margir sem voru í vist að yfirgefa heimilin vegna þeirra 

aðstæðna sem sköpuðust í harðindunum. Er því ekki hægt að segja að það hafi verið 

meðvituð ákvörðun lausamanna eða lausakvenna né að það hafi verið einhverskonar 

andóf, aðstæðurnar gripu inní og gerði það að verkum að fólk flosnaði upp og fór á flakk. 

Stjórnarfar breyttist lítið, sömu einstaklingarnir voru með völd og sömu menn gengu í 

embætti fyrir og eftir harðinda tímabilið. Það eina sem hafði breyst var að refsilögum 

var breytt sem hefði getað falið í sér fælingarmátt, en þegar glæpatíðni hélst sú sama í 

nokkur ár eftir breytingum refsilaga er ekki hægt að sjá að þau hafi haft einhver áhrif. 

Ekki er hægt að færa rök fyrir einhverskonar andófi í garð stjórnvalda þar sem eina 

breytingin á tímabilinu var matarskortur. Samkvæmt heimildum geta því orsakir  fyrir 

fjölgun þjófnaðarmála eingöngu stafað af hungursneyð eða matarskorti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 240. 
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Viðauki I 
 

Dagsetning Sakborningur Kærandi Bær Hreppur Afbrot 

12.05.1747 Pétur Bjarnason Sveinn Eiríksson Vatnsskarði Sveinsstaðahreppur Búfjárþjófnaður 

29.04 1749 Ólafur Jónsson Jón Jónsson Barkastaðir Bólstaðarhlíðarhreppur Lausamunir  

05.05 1750 
Ólafur 
Þorláksson Benedikt Steingrímsson Kirkjubær Vindhælishreppur Lausamunir 

18.02 1752 
Björn 
Hákonsson Sigurður Jónsson Vatnshóll Torfalækjarhreppur Lausamunir 

30.03 1753 Jón Helgason Sveinn Eiríksson 
Þingeyraklaustur / 
Leysingjastaðir Sveinsstaðahreppur Fémunir 

30.03 1753 
Þorgeir 
Bjarnason x Sviðningur Vindhælishreppur Lausamunir 

17.02 1755 
Salomon 
Salomonsson Andrés Magnússon Skallabúð Sveinsstaðahreppur Sauðaþjófnaður 

07.03 1755 Jón Eyjófsson 
Guðmundur Háldánarson/ 
Guðrún Þórðardóttir x Svínavatnshreppur Sauðaþjófnaður 

11.05 1756 
Halldór 
Einarsson 

Vilborg Bjarnadóttir/Helga 
Ólafsdóttir Titlingastaðir/Vatnshorn Vatnsneshreppur /Þorkelshólashreppur Sauðaþjófnaður 

11.05 1756 
Guðrún 
Gísladóttir Vilborg Bjarnadóttir Titlingastaðir/Vatnshorn Vatnsneshreppur /Þorkelshólashreppur Meðvitund 

31.05 1756 
Ingimundur 
Guðmundsson Sigurður Jónsson Mánaskál Vindhælishreppur Búfjárþjófnaður 

31.05 1756 Sveinn Jónsson Sigurður Jónsson Mánaskál Vindhælishreppur Meðvitund 

10.08 1756 
Guðmundur 
Konráðsson Jón Jónsson Vindhæli Vindhælishreppur Sauðaþjófnaður 

01.10 1756 
Jón Magnússon 
* Eyjólfur Jónsson Melagerði Ásshreppur Stjórþjófnaður 
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09.10 1756 
Arngrímur 
Björnsson Einar Nikulásson Sandar  Torfastaðahreppur Sauðaþjófnaður 

09.10 1756 
Ormur 
Sigurðsson* Páll Sigmundsson Tannstaðir Staðarhreppur Lausamunir 

06.11 1756 
Ormur 
Sigurðsson* x Tannstaðir, Mýrar, Steinnes 

Staðarhreppur, Torfastaðahreppur, 
Sveinsstaðahreppur Lausamunir 

30.11 1756 
Ormur 
Sigurðsson* x Skeggstaðir / Æsustaðir Bólstaðarhlíðarhreppur Lausamunir 

07.0 1757 
Jón 
Arnbjörnsson x x x Lausamunir 

07.01 1757 
Bjarni 
Þorvaldsson x x x Lausamunir 

07.01 1757 Björn Jónsson Sigvaldi Sveinbjarnason x x Sauðaþjófnaður 

07.01 1757 
Þorvaldur 
Sveinsson x 

Auðólfsstöðum, 
þorbrandsstöðum, 
Holtastöðum 

Engihlíðarhreppur / 
Bólstaðarhlíðarhreppur Lausamunir 

07.01 1757 
Jón Magnússon 
* Björn Tindason Litlu-Ásgeirsá Þorkelshólshreppur Sauðaþjófnaður 

11.01 1757 
Þorgeir 
Bjarnason 

Guðmundur Björnsson / Bjarni 
Sigurðsson x x Lausamunir 

11.01 1757 
Björn 
Hákonarson Guðmundur Arason Þóroddsstöðum Staparhreppur Sauðaþjófnaður 

14.01 1757 Þórður Gíslason Guðmundur Jónsson Hólum Sveinsstaðahreppur Sauðaþjófnaður 

17.01 1757 
Þorlákur 
Oddsson x Kringla/Hnausar/Enniskot 

Sveinsstaðahreppur, 
Þorkelshólshreppur, 
Torfalækjarhreppur Sauðaþjófanður 

25.01 1757 Jón Jónsson x Kárastaðir Vatnsneshreppur /Sveinsstaðahreppur x 

17.02 1757 Helgi Jónsson x Hóll Torflækjarhreppur Sauðaþjófnaður 

11.03 1757 Björn Jónsson x Hjaltabakka Torflækjarhreppur Sauðaþjófnaður 

11.03 1757 
Þorvaldur 
Sveinsson* x Grundarkoti Sveinsstaðashreppur Sauðaþjófnaður 

11.03 1757 Bjarni Ólafsson x Torfustöðum Torfastaðahreppur x 
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07.05 1757 
Ormur 
Sigurðsson* Jón Jónsson Skeggstaðir Bólstaðarhlíðarhreppur Lausamunir 

24.05 1757 
Jón Magnússon 
* Björn Sveinsson Svínavatni Svínadalshreppur Lausamunir 

06.06 1757 Jón Jónsson Björg Magnúsdóttir Tungunesi Svínadalshreppur Lausamunir 

09.09 1757 Þórður Oddsson Tómas Hafsteinsson Haukagil Ásshreppur   

22.09 1757 
Sigríður 
Ásmundsdóttir Jón Björnsson Ljótshólar Svínadalshreppur búfjárþjófnaður 

22.10 1757 
Magnús 
Eyjólfsson Bjarna Jónssyni Þóroddsstöðum Staðarhreppur Sauðaþjófnaður 

22.10 1757 
Ingibjörg 
Jónsdóttir Hákon Erlendsson x Torfalækjarhreppur Sauðaþjófnaður 

18.11 1757 Jón Helgason Oddur Jónsson Valdalæk Þorkelshólshreppur Sauðaþjófnaður 

18.11 1757 
Margrét 
Sveinsdóttir Oddur Jónsson Valdalæk Þorkelshólshreppur búfjárþjófnaður 

03.12 1757 Ólafur Pálsson Guðmundur Jónsson Helgavatni Sveinsstaðahreppur búfjárþjófnaður 

09.01 1758 
Gunnar 
Skúlason * Sveinn Sigmundsson Hörghóli Þverárhreppur Lausamunir 

09.01 1758 Jón Jónsson Ingibjörg Jónsdóttir Sandar  Torfastaðahreppur Lausamunir 

17.02 1758 Jón Ólafsson Magnús Þorgrímsson Sveinsstöðum Sveinsstaðahreppur Lausamunir 

21.02 1758 
Þorvarður 
Nikulásson x x x Sauðaþjófnað 

21.02 1758 
Guðrún 
Þorkelsdóttir X X X Sauðaþjófnað 

14.03 1758 
Jóhann 
Jörundsson Jens Sörenssyni Ás Ásshreppur Lausamunir 

10.04 1758 Jóhann Jónsson Þórkatli Ásmundssyni Þórukot Þorkelshólshreppur Bjúfjárþjófnaður 

11.04 1758 
Gunnar 
Skúlason * Tómas Grímsson Vatnshóll Kirkjuhvammshreppur Lausamunir 

11.04 1758 Björn Jónsson Ástríði Bjarnadóttur x x Lausamunir 

19.06 1759 Helgi Jónsson* Sigurður Jónsson Þverá Torfastaðahreppur Lausamunir 
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19.06 1759 
Arngrímur 
Björnsson* Sr. Ormur Bjarnason Melstað Torfastaðahreppur Lausamunir 

19.06 1759 Ólafur Pálsson´* x x x Smáþjófnað  

19.06 1762 
Ólafur 
Þórðarson x Staður Staðarhreppur Lausamunir 

06.03 1767 Ólafur Jónsson Skúli Pétursson Stóra Giljá Torfalækjarhreppur Fémunir 

 


