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Ágrip 

 

Í kjölfar endaloka einokunarverslunar undir lok 18. aldar voru sex kaupstaðir stofnaðir í 

landinu, og voru verslanir nú opnar allan ársins hring. Stofnun kaupstaða leiddi til þess að 

þéttbýlismyndun hófst í upphafi 19. aldar, þar sem kaupmenn og iðnaðarmenn sóttu í 

kaupstaðina í leit að atvinnutækifærum. Íslenskt atvinnulíf mótaðist hins vegar af kvöðum 

vistarbandsins. Lög réðu atvinnu og ferðum landsmanna, og almenningur lifði við mikla 

eftirgrennslan yfirvalda. Til þess að geta sest að í kaupstöðum var mönnum skylt að bera 

borgarabréf eða hafa aðra löglega atvinnu. Þéttbýlið var í orðræðu ráðamanna nátengt 

hugmyndum um óhóf, sjálfræði, leti og síðast en ekki síst lausamennsku. En hvernig 

endurspeglaði daglegt líf kaupstaðarins orðræðu ráðamanna? Hér verður fjallað um 

þéttbýlismyndum í Akureyrarkaupstað á öndverðri 19. öld og dómsmál sem komu upp í 

kaupstaðnum sett í samhengi við orðræðu ráðamanna. Einnig verða sýnt fram á að viðbrögð 

kaupstaðarbúa við brotum á atvinnu- og verslunarlöggjöf í og við kaupstaðinn á árunum 1812-

1830 bendi til þess að togstreita hafi verið á milli opinberrar túlkunar á lagaramma samfélagsins 

annars vegar og samfélagslegs ágóða af því að leyfa ákveðnum brotum að viðgangast. Ritgerðin 

skiptist í þrjá meginkafla auk inngangs og niðurlags. Í fyrsta kafla verður fjallað um erlenda 

strauma og áhrif þeirra á orðræðu um fátækt annars vegar og tengingu flakks við glæpi hins 

vegar. Í öðrum kafla verður fjallað um lög og reglur í landinu og orðræðu íslenskra ráðamanna 

um lausamennsku og neyslu í þéttbýli. Í þriðja og síðasta kaflanum verða tekin dæmi úr 

dómabókum Eyjafjarðarsýslu af lausamennsku- og verslunarlagabrotum sem áttu sér stað í og 

við Akureyrarkaupstað á fyrri hluta 19. aldar. 
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1. Inngangur 

 

Vistarbandið var ráðandi formgerð íslensks samfélags á fyrri hluta 19. aldar. Þeir sem lifðu 

utan þeirrar formgerðar þurftu að sýna fram á notagildi atvinnu sinnar og þurftu að auki til 

þess sérstakt leyfi yfirvalda. Þeir sem settust að í kaupstöðum og unnu þar við kaupmennsku 

eða sérhæfða iðn báru sérstakt borgarabréf sem veitti þeim leyfi til þess að setjast að í þéttbýli 

og stunda þar vinnu sem stóð utan við formgerð landbúnaðarsamfélagsins. Ráðamenn álitu 

þau þéttbýli sem mynduðust við sjávarsíðuna vera siðspillandi og að þangað flykktust 

vafasamir einstaklingar. Lausamenn voru þeir sem ekki voru með búskap eða voru í vist hjá 

húsbónda. Lausamenn voru álitnir vera til vandræða fyrir samfélagið, þeir réðu sér sjálfir og 

voru slæm fyrirmynd fyrir fátæka, sem gætu freistast til þess að bregða búi og flytja til 

sjávarsíðunnar. 

Þéttbýlismyndun hófst fyrst hér á landi að einhverju ráði undir lok 18. aldar, þegar 

einokunarverslun var afnumin og konungur fyrirskipaði um stofnun sex kaupstaða við 

strendur Íslands. Einn af þessum kaupstöðum var Akureyri í Hrafnagilshreppi við botn 

Eyjafjarðar, en þar hafði áður verið verslunaraðstaða einokunarkaupmanna. Þéttbýlismyndun 

gekk í fyrstu brösuglega, þrátt fyrir fríðindi sem yfirvöld í Danmörku buðu þeim sem væru 

tilbúnir til þess að gerast borgarar í einum af sex kaupstöðum landsins. Skert atvinnu- og 

ferðafrelsi landsmanna gerði það að verkum að aðeins ákveðinn hópur gat lögum samkvæmt 

sest að í þéttbýli, þ.e.a.s. þeir sem hlotið höfðu borgarabréf. Danskur bragur var því yfir litla 

þéttbýliskjarnanum á Akureyri, sérstaklega á fyrstu árum fríhöndlunarverslunarinnar, og í 

upphafi mynduðu verslunarmenn og fjölskyldur þeirra meirihluta kaupstaðarbúa. Fram á 19. 

öld voru því nær allar málafærslur í dómabókum Eyjafjarðarsýslu þar sem kaupstaðurinn kom 

fyrir tengdar verslun eða verslunarrekendum á einn eða annan hátt. Var þá helst um að ræða 

mál á borð við skuldamál, eignaframtöl, eða jafnvel árekstra sem komu upp á milli 

verslunarmanna, sem voru tveir eða fleiri frá upphafi fríhöndlunarverslunar. 

Félagsleg samskipti í daglegu lífi voru stéttskipt, og gátu hversdagslegir árekstrar haft í 

för með sér togstreitu milli þeirrar skýrt afmörkuðu umgjörðar sem vistarbandið myndaði í 

kringum landbúnaðarsamfélag 19. aldar og þess raunveruleika sem almenningur bjó við, þar 

sem valdaafstæður voru flóknar og mörg grá svæði til staðar. Einn af þessum hversdagslegu 

árekstrum var tilvist lausamennsku á tímum lausamennskubanns, og viðbrögð 

nærumhverfisins við tilvist þeirra. Á 19. öld markaðist íslenskt atvinnulíf nær algjörlega af 

formgerð og lagalegum ramma landbúnaðarsamfélagsins. Þar má helst tilgreina vistarbandið 
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og húsbóndavaldið, eða húsagann, sem höfðu lengi verið siðferðislegt mótunarafl, en varð að 

lagalegri sem og siðferðislegri umgjörð samfélagsins í kjölfar lagatilskipana á borð við 

Bessastaðapósta 1685 og húsagatilskipunarinnar frá 1746, sem heftu all verulega ferða- og 

atvinnufrelsi landsmanna.  

Þessi ritgerð fjallar um hlutverk þessa vísis að bæjarbrag á Akureyri á öndverðri 19. öld 

í því að hrista upp í formgerð nærsamfélagsins. Nánar til tekið er orðræða ráðamanna um lesti 

lausamennsku og lifnaðarhætti við sjávarsíðuna, þá sérstaklega í þéttbýli, borin saman við 

raunverulega árekstra þeirra sem lifðu utan hefðbundis landbúnaðarsamfélags við lögin og 

yfirvöld, líkt og þeir árekstrar birtast í dómabókum sýslumanns í Eyjafirði. Skoðuð verða 

tengsl lausamennsku við meinta siðferðisbresti í nýmynduðum þéttbýliskjarna 

Eyjafjarðarkaupstaðar um aldamótin 1800 í ljósi umræðu ráðamanna um slíka lesti, og leitast 

við að greina viðhorf íbúa Akureyrarkaupstaðar við brotum á lausamennsku sem og brotum á 

verslunarlögum, í formi ólöglegrar sölu varnings.  

Reynt verður að greina í dómsskjölum viðhorf hinna lægra settu í samfélaginu til þeirra 

laga sem þeir áttu að lifa eftir. Í þessu tilfelli þeirra sem komust í kast við lögin vegna 

lausamennskubrota. Sérstaklega verður fjallað um lausamennskubrot og ólöglega smásölu 

munaðarvara, og verða viðhorf til slíkra brota metin út frá þeim upplýsingum sem fram koma 

í dómabókum um hinn ákærða, yfirheyrslur og málalok. Umfjöllun í dómabókum verður 

greind út frá kenningum um ‚félagslega glæpi‘ og reynt að greina í henni viðhorf 

kaupstaðarbúa sem og dómara til þeirra lausamennsku- og verslunarlagabrota sem framin 

voru á tímabilinu. 

Rannsakað verður margslungið samband skrifa ráðamanna um hlutverk og stöðu 

lausamanna innan landbúnaðarsamfélagsins við raunverulega stöðu þeirra innan síns 

nærsamfélags. Leitast verður við að svara tveimur rannsóknarspurningum sem tengjast 

innbyrðis. Annars vegar verður leitast við að svara því hver hafi verið helstu einkenni orðræðu 

ráðamanna undir lok 18. aldar og á öndverðri 19. öld um lesti meðal alþýðunnar og 

siðferðislega hnignun þeirra sem bjuggu við sjávarsíðuna, og þá sérstaklega viðhorf til þeirra 

sem ekki stunduðu búskap. Hún verður sett í samhengi við daglegt líf í Akureyrarkaupstað, og 

þá sérstaklega tengsl hennar við dómsmál í kaupstaðnum.  

Hins vegar verður reynt að greina hvort togstreita eða misræmi hafi verið á milli 

siðferðisviðhorfa embættismanna og lagalegs umhverfis annar vegar og daglegs lífs og 

þjóðfélagsstöðu lausamanna og annarra sem sakaðir voru um ólöglegt athæfi í og við þéttbýli 

í Eyjafirði hins vegar. Sýnt verður fram á að í dómsskjölum megi greina viðhorf bæði 

ráðamanna og þeirra sem yfirheyrðir voru sem benda til þess að annar skilningur sé lagður í 
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gildandi lög en sú formlega túlkun laga sem yfirvöld notuðust við. Færð verða rök fyrir því að 

ákveðin hegðun hafi verið liðin þrátt fyrir að vera ólögleg, svo lengi sem hegðunin leiddi til 

gróða fyrir nærsamfélagið.   

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður fjallað um viðhorf til flakks og fátæktar, og þau sett í 

samhengi við erlendar stefnur og strauma. Einnig verður fjallað um þær fræðilegu rannsóknir 

sem gerðar hafa verið sem tengjast rannsóknarefni ritgerðarinnar og stöðu þekkingar á þessum 

sviðum íslenskrar sagnaritunar. Gerð verður grein fyrir helstu hugtökum og kenningum sem 

notaðar verða við greiningu frumheimilda. Rætt verður um heimildagildi dómabóka 

sýslumanna, en notast verður einna helst við dómabækur sýslumanns Eyjafjarðarsýslu til þess 

að svara rannsóknarspurningum sem lagt er upp með.  Einnig verður fjallað um þann 

lagaramma sem sýslumenn dæmdu eftir og félagslegt taumhald í formi vistarbandsins. Einnig 

verður gerð grein fyrir viðhorfum ráðamanna á Íslandi til lausamennsku og lifnaðar við 

sjávarsíðuna á tímabilinu eins og þau koma fram í umfjöllun um leti og lesti í þéttbýli, og þau 

viðhorf sett í samhengi við þau dómsmál sem áttu sér stað í þéttbýliskjarnanum við 

kaupstaðinn á Akureyri á fyrri hluta aldarinnar. Gerð verður grein fyrir þeim brotum sem 

algengast er að nefnd séu í orðræðu þeirra úr efri lögum samfélagsins sem tjáðu sig um lesti 

alþýðunnar, og þá sérstaklega vafasama hegðun sem lausamennska og líf við sjávarsíðuna var 

talin hvetja til. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður farið nánar í dómabækur Eyjafjarðarsýslu frá fyrri 

hluta 19. aldar. Sérstaklega verður lögð áhersla á lausamennskubrot og ‚prang‘, eða ólöglega 

smásölu varnings, og viðbrögð nærsamfélagsins við slíkum brotum. Nokkur mál eru tekin 

fyrir sem eiga það sameiginlegt að hafa átt sér stað í eða við Akureyrarkaupstað, eða komu 

íbúum kaupstaðarins við á einhvern hátt. Orðræða dómsskjala verður greind, sem og mat lagt 

á þá dóma sem féllu eða þær sættir sem náðust, og afbrotin og viðbrögð við þeim skoðuð út 

frá kenningalegri nálgun um ‚félagslega glæpi‘. Út frá hugmyndum um félagslega glæpi 

verður lögð áhersla á togstreitu milli laga og viðhorfa um æskilega hegðun annars vegar og 

samfélagslegan ágóða af því að leyfa ákeðinni ólöglegri hegðun að viðgangast innan 

kaupstaðarins. Hér verður sú hegðun skilgreind sem lausamennska, en fjallað verður um menn 

sem ferðuðust til kaupstaðarins og unnu þar ýmis störf án lausamennskuleyfisbréfs og viðhorf 

íbúa kaupstaðarins til þeirra, eins og ráða má af frumheimildum.  

Til þess að leita svara við þessum spurningum verður notast við skrif ráðamanna um 

lausamennsku annars vegar og hins vegar verður notast við greiningu á dómabókum 

sýslumanns Eyjafjarðarsýslu á fyrri hluta 19. aldar, nánar til tekið frá u.þ.b 1810 til 1836. 

Einnig verður notast við bréf úr bréfasafni Gunnlaugs Briem, sem var sýslumaður 
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Eyjafjarðarsýslu á árunum 1805-1834. Lögð verður áhersla á dómsmál þar sem 

lausamennskubrot og ólögleg sala varnings koma fyrir, en einnig verður litið til þjófnaðarmála 

og legorðsbrota.  Notast verður við fjölda rita sagnfræðinga um félagssögu 19. aldar og þróun 

löggjafar um lausamennsku og flakk. Auk þess verður notast við yfirlitsritið Saga Akureyrar 

eftir Jón Hjaltason til þess að gera grein fyrir sögu Akureyrarkaupstaðar og innbyrðis 

tengslum kaupstaðarbúa.  
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2. Flakk sem glæpur 

Þróun á meginlandi Evrópu frá samfélagi árnýaldar í átt að nútímasamfélagi lýsti sér meðal 

annars í því að borgir mynduðust og stækkuðu og aukin tækifæri leiddu til aukins félagslegs 

hreyfanleika, sem á sama tíma hafði í för með sér aukið umrót innan samfélagsins. Stórborgir 

erlendis voru fullar af götusölum og lausamönnum sem gripu þau atvinnutækifæri sem gáfust. 

Aukin umsvif yfirvalda og miðstýrðara ríkisvald urðu hins vegar til þess að stjórnvöld hertu 

lagaramma og vald einvalda yfir þegnum færðist í aukanna.1 

Á seinni hluta 18. aldar var mikil fólksfjölgun og efnahagsuppsveifla í Evrópu, sem 

gerði það að verkum að fleira fólk lifði lengur en áður. Vaxandi iðnvæðing skapaði ný 

tækifæri og olli félagslegum og efnahagslegum umskiptum innan samfélagsins.2 En hvers 

konar líf beið aukins mannfjölda? Flestir smábændur áttu of lítinn landskika til þess að tryggja 

afkomu fjölskyldunnar á tímum uppskerubrests.3 Aukna fátækt lægri stétta er samkvæmt 

sagnfræðingunum Catharinu Lis og Hugo Soly hægt að greina í ljósi aukinnar tíðni flakks og 

fólksflutninga á nýöld en áður hafði tíðkast.4  

Líkamlega hraustir, og þar af leiðandi vinnfærir, fátæklingar urðu að miðpunkti vaxandi 

umræðu um fátækt og siðferði, og þá hvernig hægt væri að koma þeim til starfa.5 Eina von 

umkomulausra flakkara var að vera settir til vinnu, svo þeir gætu aftur orðið hluti siðmenntaðs 

samfélags. Vinna væri skylda hins trúrækna, og í gegnum hana tilbáðu menn Guð.6 Áhersla á 

dyggð vinnuseminnar var ekki nýtilkomin. Trúarlegir umbótasinnar 16. aldar töldu iðjuleysi 

til hinna verstu synda, og álitu vinnu til merkis um trúrækni og dyggðasamt líferni.7   

Flakkarar urðu á árnýöld að staðalímynd glæpamanna.8 Þegar dómsskjöl í málum 

flakkara eru skoðuð blasir þó við önnur mynd en þegar horft er eingöngu á heimildir á borð 

við hegningarlög og bókmenntir. Stórir hópar flakkara sem unnu saman að glæpum eru ekki 

áberandi í dómsskjölum erlendis.9  Það eru fá merki um bræðralög förumanna, og svo virðist 

sem yfirvöld hafi ekki haft miklar áhyggjur af tilvist slíkra bræðralaga. Flestir þeirra sem 

ákærðir voru fyrir flakk virðast þó hafa verið fjarri því að vera atvinnuglæpamenn. Þvert á 

móti voru flakkarar frekar fátæklingar sem skorti tækifæri til atvinnu í heimasveit, þó 

                                                           
1 Treasure, The Making of Modern Europe, bls. 171-172 
2 Lis og Soly, Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe, bls. 130  
3 Woloch, Eighteenth-Century Europe, bls. 146-148 
4 Lis og Soly, Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe, bls. 188 
5 Sharpe, „Review: Crime and Punishment in Early Modern Europe“, bls. 239 
6 Lis og Soly, Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe, bls. 116 
7 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 64 
8 Lis og Soly, Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe, bls. 116 
9 Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, bls. 139-140  
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vafalaust hafi tækifærissinnar og einstaklingar með miður fallegan ásetning myndað einhvern 

hluta flakkara.10 Rannsóknir á dómsmálum í Englandi á 19. öld hafa sýnt fram á svipaðar 

niðurstöður, þar sem flakkarar komu gjarnan úr varnarlausustu hópum samfélagsins.11 

Flakk og betl hafði verið skilgreint sem glæpur í flestum ríkjum Evrópu frá seinni hluta 

16. aldar, en á 17. og 18. öld fór að bera á auknum metnaði yfirvalda til þess að fylgja slíkum 

lögum eftir.12 Rökin fyrir því voru að fólk sem legðist í flakk eða lausamennsku skorti 

trúrækni og heiðarleika, og þar með væri þeim ómögulegt að standast freistinguna að stela.13 

Yfirvöld reyndu ekki að komast að rót vandans – hvort það væri vilji vaxandi hluta 

samfélagsins að lifa án öryggis og reglu á jaðri samfélagsins, eða hvort vandinn væri 

tilkominn vegna efnahagslegra og félagslegra aðstæðna almennings, svo sem auknum 

fólksfjölda og skorts á tækifærum í heimasveit. Þess í stað var flakki og betli mætt með 

auknum refsiaðgerðum, og þeir sem stunduðu slíka iðju flokkaðir sem ‚óverðskuldandi‘ 

fátæklingar.14   

Flakk, þar á meðal lausamennska og betl, taldist á meðal algengustu glæpa 18. aldar, 

ásamt ofbeldisglæpum og þjófnaði. Jafnvel í góðæri var ekki næga vinnu að fá og flakk var 

því afleiðing hvoru tveggja af mannfjöldaaukningu og álagi á auðlindir.15 Fleiri lögðu land 

undir fót í leit að tækifærum í öðrum landshlutum, eða jafnvel erlendis. Samkvæmt Lis og 

Soly tók flakk á sig þrjár myndir: Ferðir tengdar árstíðum, þar sem fátækir fóru að heiman yfir 

nokkurra mánaða tímabil til þess að vinna árstíðarbundin störf; tímabundnir flutningar þar 

sem verkamaður vann í nokkur ár á öðrum stað og kom svo aftur heim; og brottflutningar, þar 

sem flutt var til langframa á nýjar slóðir.16 

Rannsókn sem gerð var á dómsmálum í Frakklandi á 18. öld styður við kenningar um 

tengsl flakks og glæpa. Rannsóknin var gerð á um 4000 dómsmálum frá 1773 til 1790, og 

sýndi fram á að 53% þeirra sem ákærðir voru fyrir flakk höfðu einnig verið teknir fyrir aðra 

glæpi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þannig til kynna að menn hafi verið handteknir fyrir 

smáglæpi, og þegar uppgötvaðist um lausagöngu þeirra hafi þeir verið ákærðir fyrir flakk.17  

Munurinn á fátækt og örbirgð (e. indigence) var sambærilegur við mun þess að lifa við 

stöðuga ógn um hamfarir og þess að lenda í hamförum. Dæmigerðir smábændur í Evrópu á 

                                                           
10 Winter, „‘Vagrancy‘ as an adaptive strategy“, bls. 249-252 
11 Sharpe, J.A., Crime in Early Modern England 1550-1750, bls. 99-100 
12 Winter, „‘Vagrancy‘ as an adaptive strategy“, bls. 249-251 
13 Sharpe, J.A., Crime in Early Modern England 1550-1750, bls. 101-102 
14 Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, bls. 116 
15 Sharpe, Crime in Early Modern England 1550-1750, bls. 99-100 
16 Lis og Soly, Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe, bls. 188 
17 Woloch, Eighteenth-Century Europe, bls. 171-172 
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18. öld lifðu við stöðuga fátækt, þar sem áfall á borð við dauða maka, uppskerubrestur, 

veikindi eða verðhækkun gat gert það að verkum að fjölskyldan missti allt undan sér.18 

Allslausir þáðu hins vegar ýmist góðgerðir annarra, eða lifðu á betli, glæpum og annarri 

vafasamri hegðun á jaðri samfélagins.19 Ógn örbirgðar lá yfir flestum bændum í gamla 

landbúnaðarsamfélaginu hér á landi, þar sem slæmt tíðarfar, fjárkláði eða annað slíkt áfall gat 

riðið baggamun fyrir rekstur búsins og leitt til þess að fjölskyldur flosnuðu upp frá búskap og 

væri sundrað, börnin boðin upp sem vinnuafl og komið fyrir hjá vandalausum.20  

Stór hluti öreiga fór því á flakk og komst af með þeim úrræðum sem stóðu þeim til boða 

hverju sinni, svo sem betli, þjófnaði, og óreglulegri vinnu. Í sinni verstu mynd gátu flakkarar 

verið ógn við samfélagið, þar sem þeir herjuðu bæði á bændur og borgara, og bókmenntir um 

slík gengi sem stunduðu kerfisbundna glæpastarfsemi voru einstaklega vinsælt lestrarefni í 

Englandi og á meginlandi Evrópu á árnýöld.21 Fáar heimildir hafa þó fundist fyrir tilvist slíkra 

gengja og efast sagnfræðingar almennt um að þau hafi verið útbreidd. Yfirvöld í Evrópu trúðu 

því staðfastlega að flakk og glæpir væru nátengd fyrirbæri,  sem yfirvöldum bar að leysa.22  

Ákveðinnar hræðslu gætir í skrifum embættismanna á 18. og 19. öld um að tilvist 

lausamanna og annarra sem áttu ekkert annað undir sér en vinnuna myndi hafa sömu áhrif hér 

og erlendis, að þegar atvinnuleysi eða aflabrestur bönkuðu á dyr yrði mikil aukning af 

öreigum sem þyrftu á aðstoð yfirvalda að halda. Sömu menn voru í frekari tengslum við 

erlendar stefnur og strauma, og hafa eflaust verið meðvitaðir um aukin vandamál tengd fátækt 

og glæpum í borgum erlendis, og mögulega séð landbúnaðarsamfélagið fyrir sér sem 

eftirsóknarverðari samfélagsmynd. Aukin glæpatíðni og örbirgð, frekar en annað, hafa verið 

áhyggjuefni þeirra sem skrifuðu um ókosti lausamennsku og mögulegar hættur 

þéttbýlismyndunar.23  

 

 

3.  Lögin í landinu 

Lög eru að vissu leyti gildisheimildir, þau gefa til kynna gildismat þess samfélags sem stofnar 

til laganna og fer eftir þeim.24 Til þess að greina lögbrot út frá hugmyndum um félagslega 

                                                           
18 Treasure, The Making of Modern Europe, bls. 46-47 
19 Woloch, Eighteenth-Century Europe, bls. 150 
20 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 89-91 
21 Emsley, Crime, Police and Penal Policy, 139-140 
22 Winter, „‘Vagrancy‘ as an adaptive strategy, bls. 249-251 
23 Ólafur Stephensen, „Um Jafnvægi Biargrædisveganna á Íslandi“, bls. 113–193 og Sigmundur Sigmundsson 

(duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“, bls. 53-69 
24 Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir, bls. 28 
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glæpi er því nauðsynlegt að grein sé gerð fyrir þeim lögum sem voru í gildi í landinu á fyrri 

hluta 19. aldar og setja þau í samhengi við þau lögbrot sem hér eru tekin fyrir. Einna helst ber 

að nefna vistarskylduna, sem var viðloðandi íslenskt atvinnulíf frá því að minnsta kosti á 15. 

öld. Eftirlit með ferðum og högum landsmanna færðist í aukana með auknum umsvifum 

ríkisvalds og aukinni viðleitni til þess að ná taumhaldi á allri hegðun sem talin var óæskileg.25 

Um aldir hafði áhersla verið lögð á að tryggja að samfélagið væri í föstum skorðum og 

án allrar óreglu, og unnið var að því að óreglumönnum væri komið aftur inn í siðmenntað 

samfélag. Samkvæmt Píningsdómi frá 1490 skyldi allur húsgangur bannaður, og allir þeir sem 

getu höfðu voru skyldugir til þess að vinna fyrir sér á einn hátt eða annan. Þremur öldum síðar 

var lokanaglinn negldur í kistulok ferða- og atvinnufrelsis landsmanna, en í febrúar árið 1783 

var lausamennska bönnuð með öllu. Sérhver Íslendingur skyldi stunda búskap, eða ráða sig til 

ársvista hjá þeim sem stunduðu búskap, og hver sá sem hvorki hafði skýrt afmarkaða innkomu 

eða var í vist var talinn lausamaður.  

Aðeins örfáar undantekningar voru gerðar á lausamennskulögum fyrir þá sem unnu við 

sérhæfð störf, svo sem smíðar og annað handverk, sem nauðsynlegt var að einhver sinnti.26 

Þurftu slíkir sérhæfðir menn sérstakt leyfisbréf fyrir vinnu sinni, en þeir sem unnu eða 

ferðuðust utan lagalegs ramma landbúnaðarsamfélagsins áttu það á hættu að vera kærðir fyrir 

lausamennskubrot.27 Vinnuskylda var orðinn almenn á öndverðri 15. öld, og giltu lög um 

lausamennsku nokkuð óbreytt frá miðöldum og fram að því að tilskipun um lausamenn var 

sett fram árið 1783.28 Skýr lagaleg mörk voru í kjölfarið fyrir því hver gæti unnið við hvaða 

starf, og hvernig ferðum manna var háttað. Ákveðinn greinarmunur virðist þó hafa verið 

gerður þar á milli í orðræðu embættismanna, þó báðir hópar hafi verið taldir stuðla að 

siðspillingu og upplausn innan samfélagsins.29 

Ferðafrelsi landsmanna var skert eftir að Bessastaðapóstar svokallaðir voru settir á árið 

1685. Með tilskipuninni voru menn skyldaðir til þess að bera vegaseðla sem veitti upplýsingar 

um ferðir þeirra.30 Með tilskipun um reisupassa árið 1781 var mönnum að auki bannað að 

flytja á milli sókna án leyfis sýslumanns og prestum gert að fylgjast nánar með högum 

sóknarbarna sinna.31 Skýrar reglur um vistarskyldu voru settar með tilskipun um lausamenn 

árið 1783 þegar öllum sem ekki áttu býli eða höfðu borgararéttindi var skylt að ráða sig í 

                                                           
25 Hrefna Róbertsdóttir, „Samfélag átjándu aldar“, bls. 75–77   
26 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 176-177 
27 Lovsamling for Island 4, bls. 683-686 
28 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 9 
29 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 174-176 
30 Lovsamling for Island 1, bls. 428-437 
31 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 72 
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ársvistir sem vinnuhjú. Þessi lagalega umgjörð atvinnulífs var hið svokallaða vistarband og 

tilgangur þess var að koma í veg fyrir allt óþarfa flakk, iðjuleysi og sveitarþyngsli, sem 

ráðamenn höfðu lengi haft miklar áhyggjur af.32  Ekki var slakað á lögum um lausamennsku 

fyrr en á síðari helmingi 19. aldar og ná því lögin yfir allt tímabilið sem hér verður fjallað 

um.33  

Vistarskyldan mótaði uppeldi og atvinnu landsmanna, og var í senn uppeldis- og 

eftirlitstæki. Tilgangur vistarskyldunnar var einna helst að halda samfélaginu í ákveðnum 

skorðum með því að koma í veg fyrir allt óþarfa flakk, iðjuleysi og sveitarþyngsli af völdum 

fátæktar. Flest ungmenni réðu sig til ársvistar hjá bændum, og voru í vist þar til að því kom að 

þau stofnuðu eigið bú. Fyrir marga varð það aldrei mögulegt sökum fjárskorts, og eyddu því 

sumir stórum hluta ævihlaupsins í vinnumennsku. Vinnuhjú voru, samkvæmt húsagatilskipun 

sem var í gildi hérlendis frá árinu 1746, flokkuð með börnum sem undirsátar húsbónda 

heimilisins. Var það á ábyrgð húsbóndans að halda kristilegum gildum að sínum undirsátum 

og refsa þeim fyrir slæma hegðun.34 

 Íbúar Akureyrarkaupstaðar, líkt og landsmenn allir, bjuggu þannig við mikið eftirlit á 

fyrri hluta 19. aldar. Uppeldi, menntun og agi var að miklu leyti í höndum húsbænda eftir 

tilkomu húsagatilskipunarinnar og allir þeir sem ekki ráku bú áttu lögum samkvæmt að ráða 

sig í ársvist sem vinnuhjú. Aðgerðir til þess að halda samfélagsskipan 

landbúnaðarsamfélagsins í föstum skorðum í formi lausamennskulaga gerðu það að verkum 

að aðeins lítill hluti landsmanna hafði annað en landbúnað að aðalatvinnuveg, og kom í veg 

fyrir þéttbýlismyndum og grósku borgarastéttar. Þeir sem ekki stunduðu búskap þurftu 

sérstakt leyfi fyrir sínum störfum, og voru allir sem ekki höfðu slíkt leyfi lausamenn sem 

sækja mátti til saka fyrir lögbrot.  

Fyrir siðaskipti leystu Íslendingar úr deilum og ágreiningsmálum á þingum, án 

verulegrar íhlutunar ríkisvalds. Þetta á ekki síst við um mál sem komu upp í tengslum við 

kynlíf utan hjónabands. Á síðari árum hefur athygli sagnfræðinga á Norðurlöndum beinst að 

þingum sem vettvangi félagslegra samskipta. Ennfremur hafa fræðimenn viljað rannsaka þá 

árekstra sem urðu þegar reglur og gildi alþýðu gengu þvert gegn lögum og yfirvöldum. Menn 

hafa kannað hvernig þing störfuðu, hvernig málatilbúnaði var háttað og hve skilvirk meðferð 

mála var.35  

                                                           
32 Sigmundur Sigmundsson (duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“, bls. 

58-59 
33 Lovsamling for Island 18, bls. 549-553.  
34 Lovsamling for Island 2, bls. 605-620 
35 Österberg, „Criminality, Social Control, and the Early Modern State“, bls. 68-69 
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Stórfelldar breytingar urðu á löggjöf um siðferðisglæpi á 19. öld. Í Danmörku og á 

Íslandi urðu refsingar fyrir legorð mildari á síðari hluta 18. aldar. Árið 1802 var dauðarefsing 

fyrir þriðja hórdómsbrot afnumin á Íslandi og sektir fyrir fyrsta og annað legorðsbrot felldar 

niður. Sektir við frillulífi voru tímabundið afnumdar árið 1770 en teknar upp aftur 1772 með 

þeirri réttlætingu að breytingarnar hefðu leitt til lakara siðferðis almúgans.36 Auk þess var 

dómur fyrir þriðja hórdómsbrot nú tugthúsvist, frekar en líflát eins og áður hafði tíðkast.37 Það 

var ekki fyrr en á seinni hluta 19. aldar sem hætt var að líta á kynmök utan hjónabands sem 

sakhæft athæfi, og var því strangt siðferðislegt aðhald við lýði allt það tímabil sem hér um 

ræðir.38 

Efling ríkisvalds í Danaveldi hafði verið áþreifanlegra á Íslandi frá því á seinni hluta 17. 

aldar, þegar danska ríkið kom á nýju og skilvirkara embættismannakerfi hérlendis. 

Sýslumaður var helsti fulltrúi miðstjórnarvalds í héraði, og í dómskerfinu gegndi hann bæði 

hlutverki ákæruvalds og dómara í héraðsrétti. Sýslumenn á Íslandi voru á 19. öld nær 

undantekningarlaust lögfræðimenntaðir, en það var liður í því að koma dómskerfinu í landinu 

undir sérfræðinga og því var fylgt eftir með öðrum ráðstöfunum, m.a. byggingu fangelsis og 

stofnun Landsyfirréttar í Reykjavík árið 1801.39 Landsyfirréttur kom í stað yfirréttar á Alþingi 

sem annað dómstig í landinu og var mikilvægt skref í átt til þess að réttarkerfi landsmanna 

væri í höndum sérfræðinga.40  

Refsilöggjöf á Íslandi á öndverðri 19. öld þótti úrelt að mati ráðamanna. Dauðarefsing 

fyrir þjófnað var afnumin árið 1771, en Stóridómur var ekki afnuminn fyrr en árið 1838, og 

var enn dæmt harkalega fyrir siðferðisbrot, og voru menn jafnvel dæmdir til lífláts.41 Árið 

1808 voru refsingar mildaðar hér á landi, fyrir þjófnað var nú dæmt til hýðingar frekar en 

tugthúsvistar og notkun gapastokks var lögð niður.42 Árið 1797 var tekin í notkun hér á landi 

tilskipun um skjót og örugg viðbrögð réttarkerfisins, þar sem meðal annars var gert að skyldu 

réttarins að yfirheyra grunaða innan sólarhrings frá því að brot var framið og lögð áhersla á að 

dómsgögn væru aðgengileg í rituðu formi.43 Magnús Stephensen taldi tilskipunina einstaklega 

þarfa og merkilega, og birti hann helstu atriði tilskipunarinnar í íslenskri þýðingu í 

Minnisverðum tíðindum.44   

                                                           
36 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 68-70 
37 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 32-33 
38 Lovsamling for Island 20, bls. 214-219 
39 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 66 
40 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 25-26 
41 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 32-33 
42 Lovsamling for Island 7, bls. 199-200 
43 Magnús Stephensen, Minnisverð tíðindi I bls. 276   
44 Davíð Þór Björgvinsson, „Refsilöggjöf og réttarfar í sakamálum“, bls. 79 
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Í upphafi 19. aldar kom Landsyfirréttur í stað Alþingis sem annað dómstig í landinu. 

Aðalráðunautar stjórnvalda í Kaupmannahöfn voru undir áhrifum upplýsingarstefnunnar, og 

lögðu áherslu á að einfalda meðferð dómsmála. Meðal annars voru sáttanefndir settar á fót hér 

á landi árið 1798, sem áttu að koma á sáttum milli deiluaðila til þess að koma í veg fyrir óþörf 

málaferli. Sáttanefndir voru ekki lagðar niður fyrr en á seinni hluta 20. aldar, og má því ætla 

að í gögnum sáttanefnda sé að finna töluvert af málum sem ekki koma fyrir í dómabókum 

Eyjafjarðarsýslu.45   

Jón Jakobsson, sem var sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu við stofnun Eyjafjarðarkaupstaðar 

og fram á fyrstu ár 19. aldar, hafði, þrátt fyrir harkalega refsilöggjöf, verið duglegur að sjá 

aumur á sýslungum sínum og hafði stundum litið undan þegar menn fóru krókaleiðir í 

kringum lögin.46 Gunnlaugur Briem, sem tók við sýslumannsembættinu árið 1805, reyndist þó 

ekki jafn liðlegur. Dómskerfið á þessum árum byggðist í raun álíka mikið á eldmóð 

sýslumanna og sjálfum lagabókstafnum. Þannig markaði embættistaka Briems viss þáttaskil í 

lífi Eyfirðinga, sem þurftu nú að halda sig réttu megin við lögin.  

Gunnlaugur Briem var vandlætingasamt yfirvald, hann var ekki allra, og ákaflega 

guðhræddur maður. Hann tók á bæði siðferðisbrotum og lausamennskubrotum með harðri 

hendi, og byggði þar á stefnu guðsótta og góðra siða.47 Briem átti þó sínar góðu hliðar og 

útlendingum þótti almennt mikið til hans koma þegar þeir heimsóttu hann. Meðal annars er 

honum hælt af Ebenezer Henderson fyrir að lesa úr biblíunni fyrir heimilisfólk á hverju 

kvöldi, sem þótti miður að margir Íslendingar læsu Íslendingasögurnar á kvöldvökum.48 

Briem hafði greinilegan metnað fyrir því að fylgja lagabókstaf þegar hann tók við starfi og tók 

á legorðsbrotum, hórdómi og óæskilegu flakki, sérstaklega á fyrstu árum sínum í embætti.49 

Var þó haft að orði að hann mildaðist eitthvað með árunum. Strax um vorið 1816 kom hann 

heim í Eyjafjörðinn eftir vetrardvöl í Danmörku, og þótti töluvert ljúfari en áður. 50 

Á Íslandi komu neikvæð viðhorf til þeirra sem lifðu utan hins hefðbundna 

sveitarsamfélags hins vegar ekki einungis fram í útgefnum ritum, heldur hefur Vilhelm 

Vilhelmsson sagnfræðingur greint sams konar orðræðu í dómsuppkvaðningum yfir 

lausamönnum og í ræðum sækjenda fyrir rétti. Briem komst svo að orði í dómsuppkvaðningu 

yfir einum lausamanninum að slíkir menn séu „landa og lída pest og ólifian, hvad best 

                                                           
45 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 23-24 
46 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 16 og 43 
47 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 66-67 
48 Henderson, Iceland; or the journal of a Residence in that Island I, bls. 85-87 
49 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 66-69 
50 Jón Espólín, Íslands árbækur 12, bls. 88 
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útmálast í inngángi forordníngar af 19. febrúar 1783“ og lýsti viðkomandi manni sem 

„letimaga“ sem lifði á kostnað allra í kringum sig, jafnt fjölskyldu sinnar sem sveitarinnar.51 

Sýslumaðurinn var það yfirvald sem almenningur í Eyjafjarðarsýslu átti helst samskipti 

við. Sýslumaður var dómari við réttarhöld og virðast hans viðhorf hafa haft áhrif bæði á það 

hversu mörg afbrot fóru fyrir rétt og hver málalok væru. Þegar Gunnlaugur Briem tók við 

sýslumannsembætti er líklegra að harðar hafi verið tekið á brotum sýslunga en að brotunum 

sem slíkum hafi fjölgað, og bendir það til þess að vandvirkni sýslumanns hafi, frekar en 

löghlýðni almennings, orðið til þess að lögbrot urðu að dómsmálum.   

 

 

4. Rannsóknir á dómabókum 

Rannsóknir á afbrotum og refsingum eiga sér ekki langa sögu í norrænni félagssögu. Það er 

fyrst eftir 1980 að norrænir sagnfræðingar tóku að beina áhuga sínum að glæpum, lausn 

deilumála og réttarvenjum í samfélaginu fyrir daga iðnvæðingar, enda þótt nokkur mikilvæg 

verk um þetta efni hafi birst þegar á áttunda áratugnum. Að því er varðar siðferðisbrot er staða 

rannsókna á Norðurlöndum með misjöfnum hætti. Í Svíþjóð hafa þó nokkuð margar 

rannsóknir verið gerðar og í Noregi og á Íslandi hafa nokkur rit verið gefin út um efnið á 

seinni árum.52  

Sagnfræðingar á Norðurlöndum hafa á síðustu áratugum sýnt félagssögulegum 

rannsóknum aukinn áhuga, og þar af leiðandi kannað ríkjandi þjóðfélagsviðhorf og lífsskilyrði 

í landbúnaðarsamfélagi fyrri alda í ríkari mæli en áður. Formgerð samfélagsins hefur þannig á 

undanförnum árum verið rannsökuð töluvert, og þá sérstaklega félagslegt taumhald, bæði 

formlegt og óformlegt.53 Þó nokkrir íslenskir fræðimenn hafa rannsakað félagslega formgerð 

íslenska bændasamfélagsins, meðal annars hefur Loftur Guttormsson rannsakað hlutverk 

kirkjunnar í uppeldi barna og viðhaldi ríkjandi gilda samfélagsins. Már Jónsson hefur 

rannsakað siðferðismál og Gísli Ágúst Gunnlaugsson hefur fjallað um viðhorf til ástar og 

hjónabands. Guðmundur Hálfdánarson og Helgi Þorláksson hafa fjallað um viðhorf til barna 

og Vilhelm Vilhelmsson hefur rannsakað andóf og valdaafstæður á tímum vistarbandsins.54 

Sænski sagnfræðingurinn Jan Sundin hefur rannsakað þróun sænska réttarkerfisins á 

tímabilinu, en hann telur umskipti frá réttarkerfi þar sem staðbundnir hagsmunir ráða ferð til 

                                                           
51 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 184-185 
52 Österberg, „Criminality, Social Control, and the Early Modern State“, bls. 69-72 
53 Österberg, „Criminality, Social Control, and the Early Modern State“, bls. 70-72 
54 Sjá m.a. Loftur Guttormsson, Uppeldi á upplýsingaröld; Már Jónsson, Dulsmál á Íslandi 1600-1920; Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson „Family and household in Iceland 1801-1930“, og Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?  
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réttarkerfis þar sem miðstýrðir hagsmunir ríkis og kirkju ráða vera meðal mikilvægustu 

breytinga í réttarkerfum Norður-Evrópu á 17. – 19. öld. Samfara þessari þróun yfir í miðstýrt 

dómskerfi kom fram aukin áhersla á að aðeins menntaðir sérfræðingar, frekar en leikmenn, 

gætu haft áhrif á réttarkerfið. Aukin notkun ritaðs máls fyrir rétti dró enn frekar úr hlutverki 

alþýðunnar sem meðdómenda í dómsmálum. Þetta virðist í aðalatriðum vera í samræmi við 

það sem gerðist annars staðar á Norðurlöndum.55  

Um 700 dóma- og þingbækur sýslumanna eru varðveittar í Þjóðskjalasafni Íslands, og 

veita þessar dómabækur ákveðna innsýn í réttarfar fyrri alda. Már Jónsson hefur fjallað um 

heimildagildi dómabóka sýslumanna, og telur þær einstaklega góðar heimildir um 

lifnaðarhætti og hugarfar landsmanna fyrr á öldum. Vilhelm Vilhelmsson telur slíkar 

heimildir vera takmarkaðar líkt og allar aðrar sögulegar heimildir, þrátt fyrir að innihalda 

upplýsingar um hagi landsmanna sem finnast ekki annars staðar. Þær verði til í ákveðnu 

samhengi, og því þurfi að taka innihaldi þeirra með ákveðnum fyrirvara og setja þær í sitt rétta 

samhengi. Þær umræður sem fara fram fyrir rétti eru ekki á jafningjagrundvelli. Ræður 

sækjenda eru fyrirfram stílaðar ræður sem þjóna skýrum tilgangi og beita til þess ákveðnu 

orðfæri. Orðræðan sem finna má í dómabókum endurspegli frekar venjur og viðmið 

dómskerfisins en persónulegt álit.56 

 Þrátt fyrir þessa annmarka má með sanni segja að varðveisla dómabóka sýslumanna frá 

fyrri hluta 19. aldar geri það að verkum að hvar sem drepið er niður fæti sé hægt að finna 

upplýsingar um einstaklinga sem ákærðir voru fyrir glæpi og réttarhöld yfir þeim. Þessi gögn 

er hægt að skoða með það í huga.  Í doktorsritgerð sinni rannsakaði Vilhelm Vilhelmsson slík 

gögn um lausamenn á öndverðri 19. öld út frá hugmyndum einsögunnar um ‚venjulega 

undantekningu‘ (e. normal exception). Þar ber hann saman orðræðu í löggjöf og meðal 

ráðamanna um lausamenn sem óæskilegt frávik frá hefðbundinni samfélagsgerð annars vegar 

og návist lausamanna í nærsamfélaginu sem hluta daglegs lífs frekar en fráviks frá því hins 

vegar.57 

 Hér verða dómabækur sýslumanns Eyjafjarðar rannsakaðar út frá hugmyndum 

félagssagnfræðinga sem rannsakað hafa afbrot út frá kenningum um félagslega glæpi.  

Hugtakið ‚félagslegur glæpur‘ (e. social crime) var fyrst sett fram af sagnfræðingnum Eric 

Hobsbawm á sjötta áratug síðustu aldar. Hugtakið notaði hann til þess að lýsa hegðun 

ákveðins hóps glæpamanna, sem hann nefndi félagslega útlaga (e. social bandits). Síðan þá 

                                                           
55 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 63 og 65-66 
56 Vilhelm Vilhelmsson, „Stílfært og sett í samhengi“, bls. 15-18 
57 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 187 
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hefur hugtakið verið notað af fjölda fræðimanna, þá sérstaklega E.P. Thompson á sjöunda og 

áttunda áratugnum, og er það frekar yfirgripsmikið. Hugtakið hefur einna helst verið notað til 

þess að lýsa glæpum sem ákveðnu formi mótmæla gegn ríkjandi þjóðfélagsskipan, en annað 

megininntak þess er stuðningur nærsamfélagsins við athæfi glæpamannsins.58 

Douglas Hay notaðist við kenninguna um félagslega glæpi í rannsókn sinni á 

veiðiþjófnaði á Englandi, og sýndi þar meðal annars fram á samþykki nærsamfélagsins. Þetta 

samþykki kom fram í því að yfirheyrslum yfirvalda var mætt með þögn, og hinn grunaði 

jafnvel aðstoðaður við að sleppa undan yfirvöldum.59 Slíkur stuðningur samfélagsins gat þó 

bæði komið fram í jákvæðnum stuðning við skipulagða glæpastarfsemi ‚góðra‘ ræningja í 

anda ævintýrsins um Hróa Hött, „ …to simply turning a blind eye to activities which the state 

authorities regard as a crime but which working people do not perceive as particularly 

harmful.“60 John Rule skilgreindi hugtakið ennfremur á þennan hátt:  

„..crimes which draw their collective legitimation from their explicit protest nature and 

actions which although against the law were not regarded as criminal by the large 

numbers who participated in them whether their purpose was to make a protest or not.“ 

61 

Rule taldi þannig sérkenni félagslegra glæpa vera samfélagslegt samþykki við glæpnum, 

frekar en andóf sem fólst í þeim glæp sem framinn var.62 Samkvæmt slíkri skilgreiningu var 

þátttaka nærsamfélagsins að hluta til falin í því að styðja við félagslega glæpi með því 

einfaldlega að leyfa glæpum að eiga sér stað. Slíkir glæpir voru ekki álitnir skaðlegir af 

nærsamfélaginu, þrátt fyrir að teljast formlega til ólöglegrar hegðunar, og gætu því talist sem 

form félagslegs andófs.  

Félagslegur glæpur er því árekstur sem á sér stað milli opinberra og óopinberra túlkana 

á lagaramma samfélagsins. Lögbrot geta, samkvæmt slíkri túlkun, sýnt fram á skýra viðleitni 

til félagslegs andófs, eða bent til tilvistar ákveðinnar túlkunar alþýðu á lagaramma 

þjóðfélagsins sem var ólík túlkun hins opinbera. Með því að gera greinarmun á ‚góðum‘ 

félagslegum glæpum og ‚slæmum‘ glæpum er hægt að notast við greiningu á athæfi ákveðins 

hóps afbrotamanna út frá því að hugmyndir þeirra um lögmæti afbrotsins hafi verið á skjön 

við hugmyndir ráðamanna. Tilvist félagslegra glæpa veitir fræðimönnum annað sjónarhorn á 

                                                           
58 Lea, „Social crime revisited“, bls. 307-309 
59 Hay, „Crime and Justice in Eighteenth- and Nineteenth-Century England“, bls. 72-74 
60 Lea, „Social crime revisited“, bls. 307-309 
61 John Rule, „Social Crime in the Rural South in the Eighteenth and Early 19th Century“ 51-52 
62 Lea, „Social crime revisited“, bls. 309 
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dómsskjöl sem hægt er að notast við til þess að skilja viðbrögð almennings við a.mk. sumum 

tegundum glæpa.63 

Hér verða dómabækur greindar meðal annars með það í huga að sýna fram á að ákveðin 

hegðun sem taldist til glæpa samkvæmt lögum hafi verið liðin af íbúum Akureyrarkaupstaðar 

á fyrri hluta 19. aldar, vegna þess að hegðunin hafi ekki verið talin valda nærsamfélaginu 

skaða. Hér verður jafnframt sýnt fram á að slík ólögleg hegðun hafi jafnvel getað gagnast 

nærsamfélaginu. Verða tekin fyrir verslunarlagabrot og lausamennskubrot í og við 

Akureyrarkaupstað, og sýnt fram á það að kaupstaðarbúar hafi grætt á þeim brotum. 

Öll kerfisbundin greining heimilda er þegar á botninn er hvolft túlkun þess einstaklings 

sem gengur til borðs með ákveðnar hugmyndir, kenningar og þekkingu, og getur greining 

frumheimilda því verið vandasöm. Ekki síst er greining út frá kenningum um félagslega glæpi 

vandasöm vegna þess hve erfitt getur reynst að greina milli félagslegra glæpa og annarra 

afbrota, sem ekki eru framin með andóf í huga eða vegna ósamræmis í túlkun alþýðu annars 

vegar og yfirvalda hins vegar á ríkjandi lagaramma, í dómsskjölum, þar sem þeir sem ákærðir 

eru fyrir glæpina tilheyra sama samfélagshóp, sem eru hinir vinnandi fátæku. Í stuttu máli er 

það vandkvæðum háð að greina hversu mikið slíkar athugasemdir gefa til kynna menningu 

þar sem slík viðhorf voru greipt inn í skilning og túlkun manna á því hvað væri löglegt og 

hvað ólöglegt, og að hvaða leyti ákveðin ólögleg hegðun væri samfélagslega samþykkt. Í 

Englandi hafa til að mynda verið tekin dæmi af þrætum um eignarrétt kæmu upp í málum um 

veiðiþjófnað og tínslu afgangsafurða eftir uppskeru, þar sem ósamræmi var milli hugmynda 

landeigenda og fátækra landlausra um eignarrétt á slíkum afurðum.64  

Guðmundur Hálfdanarson hefur fjallað um ólíkan skilning sýslumanns annars vegar og 

alþýðu hins vegar á meðferð á reka á 19. öld í grein sinni „Kemur sýslumanni [það] nokkuð 

við…?“.  Þar fjallar hann um mótmæli manna í Eyjafjallasveit við meintu ofríki sýslumanns í 

kjölfar umfangsmikillar rannsóknar á meintri óreglu á meðferð reka á fjörum sveitarinnar. 

Sýslungar brugðust illa við, og gekk málið svo langt að menn höfðu safnast saman í maí 1891 

og ætluðu að fá sýslumann til að sleppa mönnum úr gæsluvarðhaldi með valdi.65 

Rannsóknir á félagslegum glæpum alþýðunnar á nýöld hafa þannig sýnt fram á að 

eitthvað líkt félagslegum glæpum hafi fyrirfundist á tímabilinu í Evrópu. Ekki síst kemur slík 

togstreita fram þegar kemur að ólíkum viðhorfum milli alþýðu og yfirvalda um ólögmæti 

ákveðinnar hegðunar. Íslenskt dæmi um slíkt kemur fram í umfjöllun Guðmundar 

                                                           
63 Sharpe, Crime in Early Modern England 1550-1750, bls. 121-123 
64 Sharpe, Crime in Early Modern England 1550-1750, bls. 125 
65 Guðmundur Hálfdanarson, „Kemur sýslumanni [það] nokkuð við…?“, bls. 7-9 
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Hálfdanarsonar, þar sem menn undir Eyjafjöllum voru ósammála yfirvaldinu um að meðferð 

þeirra á reka væri afbrot, þrátt fyrir að það væri brot á gildandi lögum.  

 

 

5. Kaupstaðir og orðræða ráðamanna 

 „Atumein landsins velmáttar hafa þeir alla daga haldnir verid, og höfud-orsokin til mótþróa 

og eklu vinnufólks, jarda eydileggingar, peníngs- og atvinnu-skorts, og nærri því hafdi eg sagt 

þá megnt medal til alls sidgædis spillirs og allsháttar útörmunar búenda.“ Þannig lýsti hinn 

upplýsti framfarasinni Magnús Stephensen dómstjóri lausamönnum í grein sem hann skrifaði 

undir dulnefninu Sigmundur Sigmundsson um aldamótin 1800.66 

Vandræði fræðimanna þegar kemur að skilgreiningu lausamanna sem sérstaks 

þjóðfélagshóps eru að vissu leyti sprottin úr þeim vandræðum sem embættismenn 18. aldar 

stóðu frammi fyrir. Í orðræðu ráðamanna 17. og 18. aldar má greina viðleitni til þess að 

útrýma samfélagsmeinum sem talin voru stafa af og tengjast lausamennsku samtímis því að 

stuðla að því að efla sérhæfðar starfsgreinar iðnaðar- og handverksmanna. Svigrúm þurfti að 

vera til staðar fyrir þá sem unnu slík störf, en tryggja þurfti að þeir sem stunduðu slíka vinnu 

gætu séð fyrir sér.67   

Ráðamenn gagnrýndu einnig meint óhóf og munaðarneyslu landsmanna. Þessari 

gagnrýni var frekar beint gegn alþýðunni en efnameira fólki, enda hafði heldra fólk meira 

svigrúm til neyslu. Í orðæðu um slíkt má greina ótta við að menn eyddu um efni fram, og þá 

sérstaklega að menn leggðu meiri áherslu á munaðarvörur en nauðsynjar. Þá var óleyfileg 

smásala á munaðarvöru á borð við brennivín og tóbak inn til sveita álitin siðspillandi, og voru 

farandsölumenn taldir spilla alþýðunni með því að auðvelda mönnum aðgang að slíkum 

vörum.68  

Óformlegt félagslegt taumhald í upphafi 19. aldar var, eins og valdaafstæður 

vistarbandsins sýna fram á, fjölbreytt og ekki alltaf áberandi. Ein helsta birtingarmynd 

formlegs félagslegs taumhalds hér á landi verður að teljast húsagatilskipunin, sem hafði áhrif 

á flest svið daglegs lífs í gamla landbúnaðarsamfélaginu frá því að hún var gefin út árið 1746 

og fram yfir miðja 19. öldina.69 Gísli Ágúst Gunnlaugsson lagði í umfjöllun sinni um tengsl 

                                                           
66 Sigmundur Sigmundsson (duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“, bls. 

58 
67 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 174 
68 Sigmundur Sigmundsson (duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“, bls. 
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69 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk?, bls. 70-73 
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lesturs og félagslegs taumhalds áherslu á hlutverk húsbóndavaldsins í því að yfirfæra og 

styrkja ríkjandi samfélagsgerð. Hlutverk húsbóndans var meðal annars að hafa umsjón með 

menntun undirsáta sína, halda að þeim siðferðisgildum og kristinni trúrækni, og refsa þeim 

fyrir óæskilega hegðun.70 

Með húsagatilskipuninni var húsbóndavald gert að formlegu og löglegu hlutverki og 

húsbændum fært í hendur vald til þess að hafa áhrif á hegðun undirsáta sinna. Flest ungt fólk 

fór í vist um einhvern tíma, og var þá í þjónustu húsbónda.71 Húsbóndinn og kona hans báru 

ábyrgð á hegðun barna sinna og vinnuhjúa, og höfðu ákveðið vald, sem var skilgreint með 

lögum með húsagatilskipuninni árið 1746.72 Húsbændur gátu þannig haft áhrif á félagslegt 

taumhald samfélagsins í einskonar míkrómynd.73 Þetta félagslega taumhald fór meðal annars 

fram með upplestri bókmennta sem voru til þess fallnar að styrkja guðsótta og fræða menn um 

góða siði, með refsingum og frelsisskerðingu. Þeir sem lifðu utan við þessa samfélagsskipan 

yfirboðara og undirsáta voru því litnir hornauga og sagðir ala á sjálfræði meðal vinnuhjúa.74 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson sagnfræðingur hefur haldið því fram að fram á miðja 19. öld 

hafi félagslegt taumhald reynst stjórnvöldum auðveldara, en orðið torveldara eftir því sem leið 

á öldina.75 Vilhelm Vilhelmsson færir hins vegar rök fyrir því í rannsókn sinni á andófi á 

tímum vistarbands að hversdagsandóf af ýmsum toga hafi viðgengist á tímum 

vistarbandsins.76 Gísli Ágúst telur einnig ríkjandi gildismat og viðhorf breytast að öllu jöfnu 

hægar en formgerð samfélagsins, og ef slíkt er rétt þá hefur gildismat bændasamfélagsins haft 

veruleg áhrif á þéttbýlismyndum langt fram á 20. öldina. Nýjum samfélagsháttum fylgdu 

róttækar breytingar á nánasta umhverfi manna, en gamlir siðir og siðferðisgildi fylgdu 

mönnum áfram. Baðstofan var smám saman að hverfa og þar með átti sú alþýðumenning sem 

sprottið hafði innan veggja hennar undir högg að sækja.77   

Ráðamenn á Íslandi undir lok 19. aldar létu sér fátt óviðkomandi og skrifuðu ítarlega 

um það sem þeir töldu að betur mætti fara hérlendis. Meðal þess sem þeim var tíðrætt um í 

skrifum sínum um hagi landsmanna var ólifnaður manna við sjávarsíðuna, óhófleg neysla og 

sjálfræði og óhlýðni vinnuhjúa. Allir þessir lestir töldu ráðamenn tengjast tilvist lausamanna, 

sem kröfðust of hárra launa fyrir vinnu sína og eyddu þeim svo í vellystingar. Æ fleiri létu, 

                                                           
70 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 55-57 
71 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 15-16 
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samkvæmt þessari orðræðu, freistast til þess að bregða búi og flytja til sjávarsíðunnar, en 

hætta væri á að slíkir einstaklingar, sem engin bjargræði áttu önnur en laun sín, yrðu 

vandamál hreppsins þegar harðnaði í ári.   

Magnús Stephensen greinir frá því í bók sinni Ræður Hjálmars á Bjargi fyrir börnum 

sínum um fremd, kosti og annmarka allra stétta, og um þeirra almennustu gjöld og tekjur að 

þrjár stéttir hafi myndað íslenskt samfélag á fyrri hluta 19. aldar. Til valdstjórnarstéttar telur 

Magnús alla þá sem fara með hlutverk dómsvalds og aðra embættismenn. Til 

kennidómsstéttar telur hann alla geistlega menn og lærða menn, og aðrir landsmenn tilheyri 

bændastéttinni. Þar á meðal telur hann alla þá sem vinna við landbúnað og „þá sárfáu Borgara, 

Kauphöndlunar og Handverka-menn, sem hér gefast“.78 

Samkvæmt þessari skilgreiningu Magnúsar tilheyrðu allir íbúar Akureyrarkaupstaðar í 

upphafi 19. aldar sömu stétt, enda var enginn prestur í kaupstaðnum á fyrri hluta 19. aldar. 

Þegar litið er nánar á hversdagslíf innan kaupstaðarins er þó svo að sjá að hópurinn var langt 

frá því að vera einsleitur. Þar voru danskir kaupmenn og faktorar þeirra, kapteinn Frisak sem 

vann að landmælingum við strendur Íslands, vinnuhjú, iðnaðarmenn og, síðast en ekki síst, 

lausamenn. Þó samfélagið hafi verið fjölbreytt var það fámennt, aðeins 35 voru skráðir til 

búsetu í kaupstaðnum í manntali árið 1816.79  

Kaupstaðarbúum fjölgaði töluvert um miðja öld, þrátt fyrir að þorpið hafi misst 

kaupstaðarréttindi sín árið 1836. Hefur þá án efa reynst yfirvöldum erfiðara að fylgjast með 

lausamennskubrotum og brotum á verslunarlöggjöf. Iðnaðarmönnum fjölgaði sérstaklega og 

var nokkur bæjarbragur kominn á kaupstaðinn ef marka má umfjöllun um hann í Norðra árið 

1853. Þessir iðnaðarmenn voru sumir hverjir ekki menntaðir í sinni grein, og gat þá reynst 

sýslumanni erfiðara fyrir að greina á milli löglegra borgara og þeirra sem voru að flýja 

vistarbandið án þess þó að eiga nokkra von um að öðlast borgararéttindi í kaupstaðnum.80 Í 

upphafi aldar voru kaupstaðarbúar hins vegar svo fáir að ganga má út frá því að allir hafi þeir 

þekkst, og mun erfiðara hafi verið fyrir lausamann að aðhafast í kaupstaðnum án þess að aðrir 

íbúar væru meðvitaðir um vafasama þjóðfélagsstöðu hans. 

Orðræða ráðamanna átti við einhver rök að styðjast, ef marka má færslur í dómabækur 

sýslumanns Eyjafjarðarsýslu á fyrri hluta 19. aldar sem tengdust Akureyrarkaupstað og 

kaupstaðarbúum. Ekki er hægt að segja að verslun hafi alltaf farið friðsamlega og löglega 

fram í kaupstaðnum á Akureyri. Allt frá fyrstu árum fríhöndlunarverslunar komu endrum og 
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eins upp þjófnaðar- og svikamál, sem voru beintengd verslunum kaupstaðarins. Slík mál 

styðja að nokkru við þau orð sem ráðamenn létu falla um lesti verslunar og eyðslusemi alþýðu 

sem leiddi til siðferðislegrar hnignunar manna við sjávarsíðuna, þar sem tækifæri til slíkra 

glæpa hefðu ekki verið til staðar ef ekki hefði verið fyrir þá verslun sem var stunduð í 

kaupstaðnum.81 Kaupfoxmál komu upp, þar sem átt var við vigt kaupmanns, reynt var að selja 

svikna vöru eða jafnvel borgað með fölsuðum ríkisbankadölum.82 

Ólafur Stefánsson stiftamtmaður lét sér fátt óviðkomandi um hagi landsmanna á 

embættisferli sínum og skrifaði meðal annars töluvert um verslun Íslendinga við kaupmenn. 

Ólafur Stefánsson taldi verðlagningu kaupmanna á nauðsynlegum varningi vera ósanngjarna, 

á meðan of mikið framboð væri af munaðarvarningi ýmiss konar, svo sem brennivíni, tóbaki 

og kaffi. Hann vildi að skorður yrðu settar á kaup alþýðunnar á munaðarvörum, og kvartaði 

meðal annars undan því að sjá „bláfátækar vinnukonur bera gull, silfr og fleiel“.83 Þrákelkni 

verslunarmanna Akureyrarkaupstaðar við að hætta sölu ónýtrar matvöru gefur einnig 

ákveðnar hugmyndir um vöruúrval og þjónustulund kaupmanna í kauphöndluninni sem 

Eyfirðingar bjuggu við á tímum fríhöndlunarverslunarinnar. Óprúttnir einstaklingar leyndust 

ekki aðeins meðal viðskiptavinanna, því einnig kom fyrir að bæði sýslumaður og amtmaður 

þurftu að skipta sér af verslunarháttum kaupmanna.  

Faktorarnir Ólafur Gíslason Waage og Rasmus Lynge voru báðir sakaðir um sölu á 

skemmdri vöru í byrjun aldarinnar. Ólafur hafði fengið sendingu af baunum sem reyndist full 

af maðk, en lét það ekki stöðva sig frá því að reyna að selja baunirnar. Þegar sýslumaður 

komst á snoðir um málið reyndi hann að skikka Ólaf til þess að hætta sölu á baununum, en 

Ólafur neitaði, og vildi enn fremur ekki lækka verðið á þeim. Stuttu síðar fannst skemmdur 

rúgur á pakkhúsloftinu í verslun Lynges. Lynge, ólíkt Ólafi, samþykkti að lækka verðið á 

rúgnum, en það var þó enn of hátt að mati amtmanns.84  

Sömuleiðis sýna dómabækur Eyjarfjarðarsýslu fram á að öðru hvoru komu upp ósætti 

meðal kaupstaðarbúa sem styðja að einhverju leyti orðræðu ráðamanna um lesti við 

sjávarsíðuna. Um 1800 komu til að mynda upp slagsmál meðal verslunarmanna í 

kaupstaðnum þar sem verslunarassistentarnir Fogh og Rosing voru sakaðir um að hafa veitt 

faktornum Einari Hjaltested alvarleg meiðsli. Þegar dómsskjöl eru skoðuð kemur í ljós að til 

                                                           
81 Ólafur Stephensen, „Um Jafnvægi Biargrædisveganna“, bls. 138 
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84 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 44-48 
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ryskinga kom í húsi Möllers, titlaður skipper fyrir rétti, sem hélt „selskab“ á heimili sínu á 

mánudagskvöldi. Hinir ásökuðu, sem og vitni sem voru í boði Möllers, sögðu frá því að þar 

hafi verið drukkinn púns og dansað. Ósætti kom upp milli Hjaltested og Rosing á dansgólfinu 

eftir að sá fyrrnefndi hafði rekist á þann síðarnefnda og ítrekað kallað hann fant. Leiddi þetta 

til slagsmála sem enduðu með því að Hjaltested fótbrotnaði.85 

Einnig komu gjarnan upp þrætumál milli kaupstaðarbúa. Meðal annars komu upp ósætti 

milli Baldvins Hinrikssonar, sem virðist hafa verið seinþreyttur til vandræða, og Lever 

hjónanna. Baldvin gekk inn í íbúðarhús þeirra einn morguninn og kýldi Madame Lever 

hnefahöggi í andlitið svo úr blæddi. Þessu uppátæki var skiljanlega ekki tekið fagnandi af 

eiginmanni hennar, sem kærði Baldvin til sýslumanns. Málið fór svo að eftir nokkrar þrætur 

sættist Baldvin við þau hjón, og var það sameiginleg ákvörðun allra viðstaddra að Baldvin 

ætti hér eftir að halda sig utan annarra manna híbýla. Árið 1836 sakaði sömuleiðis frú 

Wilhelmina Lever Árna nokkurn Pétursson um að hafa lagt á sig hendur eftir að deilur urðu á 

milli þeirra. Orsök deilnanna var sú að frúin rak Árna úr búð sinni eftir að hann hafi ekki 

getað borgað skuld.86 

Færa má rök fyrir því að Akureyrarkaupstaður, sem og aðrir þéttbýlisstaðir, hafi laðað 

til sín ákveðinn hóp fólks sem ef til vill upplifði að það passaði betur inn í fjölbreyttari hóp 

kaupstaðarbúa en einsleitara samfélag bænda og vinnuhjúa, sem einkenndu atvinnulíf gamla 

landbúnaðarsamfélagsins. Fyrrnefndur smiður Baldvin Hinriksson er dæmi um mann sem 

kemur oft fyrir í dómabókum Eyjafjarðarsýslu, sem og á öðrum landsvæðum, bæði sem 

ákærandi og hinn ákærði. Málin sem hann er viðriðinn eru gjarnan þrætumál, skuldamál og 

þjófnaðarmál og loks er umfjöllun um hann í dómabókum Húnavatnssýslu, þar sem leitað er 

upplýsinga í tengslum við sjálfsmorð hans og meint andleg veikindi.87  

Baldvin var maður sem virðist hafa átt í erfiðleikum með það að halda sig réttu megin 

við lögin, en sem smiður með borgarabréf átti hann samastað í kaupstaðnum á Akureyri og 

átti þar sitt lifibrauð. Hann var því ekki tilneyddur til að lifa á jaðri samfélagsins sem 

förumaður á flakki, líkt og var hlutskipti svo margra annarra í hans sporum, þó að hann hafi 

ekki passað inn í félagsgerð sveitasamfélagins. Að því gefnu að fleiri en Baldvin hafi kosið 

kaupstaði fram yfir landbúnaðarsamfélagið af slíkum ástæðum, má greina í vafasamri hegðun 
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hans rót þeirrar neikvæðu orðræðu um lesti kaupstaðarlífsins sem var viðloðandi umræðu 

ráðamanna um lífið við sjávarsíðuna.   

 

 

6. Akureyrarkaupstaður verður til 

Norðurlönd voru í upphafi 19. aldar landbúnaðarsamfélag, þéttbýlismyndun var tiltölulega 

skammt á veg komin. Að vísu voru nokkrar borgir í öllum þessum löndum á 17. og 18. öld, að 

Íslandi undanskyldu, en það er fyrst um miðja 19. öld, eða undir lok tímabilsins sem hér um 

ræðir, sem vöxtur borgarastéttar hófst af viti hérlendis.88 Samkvæmt manntali sem tekið var 

árið 1801 voru Íslendingar 47.182 talsins. Reykjavík var helsti þéttbýlisstaður landsmanna, en 

þar bjuggu 307 manns í upphafi aldarinnar. Auk Reykjavíkur voru minni þéttbýliskjarnar víða 

um land. Langstærsti hluti landsmanna vann við landbúnað, en tæplega níu af hverjum tíu 

bændum voru leiguliðar, það er stunduðu búskap á jörð sem var í eigu annarra. Lítil breyting 

hafði orðið á framleiðsluháttum síðustu aldir, en aðeins um 500 manns töldust til iðnaðar- og 

handverkamanna.89 

Fyrir áhrif frá meginlandi Evrópu voru loksins að koma brestir í hið aldagamla íslenska 

bændasamfélag. Á 18. öld hafði stefna ríkja Evrópu einkennst af auknu eftirliti með þegnum, 

og auknum afskiptum af innlendum málefnum. Var það því í takt við tíðarandann að árið 

1770 var komið á laggirnar nefnd – Landsnefndinni fyrri svokölluðu – til að kanna 

ásigkomulag íslensku þjóðarinnar og finna leiðir til að bæta hag hennar.90 Eitt af því sem 

nefndarmennirnir áttu að grafast fyrir um var hvort fríhöndlun gæti mögulega þjónað 

hagsmunum Íslendinga betur en einokunin gerði. Niðurstaða þeirra var sú að svo væri ekki 

þrátt fyrir að frjáls kauphöndlun væri í sjálfu sér æskileg. Meðal ástæðna fyrir því var að á 

landinu öllu væri ekki einn einasti kaupstaður. Landsnefnd mælti þó með því að 

einokunarverslun við Ísland yrði afnumin.91 Þessi tillaga fékk góðan hljómgrunn í 

Kaupmannahöfn, svo mátti segja að Íslandsverslunin væri komin á hausinn og Dönum í mun 

um að auka ekki á tapið.92 

Dönsk stjórnvöld höfðu á 18. öld verið að losa um verslunarböndin í nýlendum sínum 

Fríhöndlunarverslun tók við af þeirri einokunarstefnu sem áður hafði ráðið ríkjum á Íslandi 

                                                           
88 Österberg, „Criminality, Social Control, and the Early Modern State“, bls. 87 og Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 

Saga og samfélag, bls. 153-154 
89 Gunnar Karlsson, „Upphafsskeið þjóðríkismyndunar 1830-1874“, bls. 190-192 
90 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 234-238 
91 Lovsamling for Island, 4. b, bls. 40-50 
92 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 21 
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árið 1788. Þetta breytti verslunarháttum Íslendinga töluvert, þar sem ekki var lengur fyrirfram 

ákveðin verðlagning og komið var á samkeppni milli verslunarmanna, að minnsta kosti að 

nafninu til.93 Með fríhöndlunarverslun hefst því saga kaupstaða á Íslandi, en sex slíkir voru 

stofnaðir af konungi með tilskipun í árslok 1787. Þetta hefur án efa haft mikil áhrif á íslenskt 

verslunarlíf eftir nálega tveggja alda einokun, að veita Íslendingum loks frelsi til þess að 

stunda verslun í eigin landi. Íslenskur kaupmaður mátti þó ekki versla milliliðalaust við 

útlönd, heldur aðeins í samstarfi við dönsk verslunarfyrirtæki.94  

Árferði var erfitt á öndverðri 19. öld. Veturinn 1801-1802 var til að mynda talinn lengri 

en nokkur vetur 18. aldar, með kulda og hafís fram á hásumar. Þessum óvenjulanga vetri var 

gefið gælunafnið Langijökull.95 Ofan á þessa ótíð bættust átök sem geysuðu um vestanverða 

Evrópu í kjölfar frönsku byltingarinnar. Árið 1807 fóru Danir í stríð við Englendinga, og í 

kjölfarið komu mun færri verslunarskip til landsins en áður. Ófriðurinn í Evrópu setti því 

mikinn svip á framleiðsluhætti landsmanna, sem þurftu að lifa við nær algjöra sjálfbærni á 

meðan styrjöldin geisaði.  

Allt sumarið 1808 biðu menn eftir siglingu til landsins, en það var ekki fyrr en í 

októbermánuði sem fyrsta og eina kaupfarið kom. Nú fór að bera á skorti á matvælum og 

öðrum nauðsynjum, og enginn vissi fyrir víst hvenær von væri á næsta kaupfari.96 Á 

stríðstímum var fólk við sjávarsíðuna og í kaupstöðum einkum berskjaldað, en auk vöruskorts 

var fiskafli dræmur og þær vörur sem enn voru til í verslunum kaupmanna voru á 

uppsprengdu verði.97 Fram að komu kaupfara á vorin voru landsmenn stundum að svelti 

komnir og á mörgum heimilum var „vetrarforðinn þrotinn, og venjulega ekkert fáanlegt í 

kaupstaðnum“.98 Kaupskip stunduðu svo fiskveiðar við strendur Íslands á sumrin og héldu 

aftur til Danmerkur um haustið, hlaðin íslenskum afurðum. Oft voru einnig um borð í 

skipunum ungir menn á leið til náms í Kaupmannahöfn eða fangar sem dæmdir höfðu verið til 

refsivistar í höfuðborginni.99 

Með fríhöndlunarlöggjöfinni voru sex kaupstaðir með afmörkuðum kaupsvæðum 

stofnaðir á verslunarstöðum sem kaupskip höfðu komið við á tímum einveldis; Reykjavík, 

Grundarfjörður, Skutuls- eða Ísafjörður, Eskifjörður, Vestmannaeyjar og Akureyri. 

Virðulegum mönnum sem vildu setjast að í kaupstöðunum voru boðin ákveðin fríðindi, svo 

                                                           
93 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 239-245 
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96 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 116-118 
97 Pétur Guðmundsson, Annáll nítjándu aldar, bls. 132-133 
98 Gyða Thorlacius, Endurminningar frú Gyðu Thorlacius, 27-28 
99 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 9 
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sem verslunarfrelsi, ókeypis byggingarlóðir og undanþágu frá sköttum.100 Áttu þeir eftir að 

halda nafnbótinni fram til ársins 1836 þegar allir kaupstaðir nema Reykjavík voru lagðir 

niður. Grundarfjörður og Vestmannaeyjar höfðu þegar misst kaupstaðaréttindi sín árið 1807 

og Ísafjörður árið 1816.101 Kaupstaðirnir voru að hluta til stofnaðir með það að markmiði að 

hvetja til myndunar eins konar borgarastéttar hérlendis, sem fram að því hafði ekki náð velli 

hér á sama hátt og annars staðar í Evrópu. Helgi Þorláksson hefur þó sett það fram að 

lausamenn 17. aldar hafi, sem útgerðarmenn og farandsalar, verið  vísir að stétt borgara hér á 

landi, en telur slíka þróun hafa verið hamlaða með þeim lagatilskipunum sem komu fram á 17. 

og 18. öld og var ætlað að halda aftur af lausamennsku og flakki.102 

Helsta breytingin á verslun var þó sú að kaupstaðir voru nú opnir allt árið um kring í 

stað þess að vera aðeins opnir yfir sumartímann, eins og áður hafði tíðkast. Í kjölfarið 

skapaðist varanleg byggð í kringum verslanir kaupstaðanna. Iðnaðar- og verkamenn fóru 

sérstaklega til þéttbýliskjarna í leit að atvinnutækifærum og eftirvænting ríkti eftir komu 

verslunarskipana í kaupstaði á vorin.103 Danskir sjómenn, og þeir ferðamenn sem áttu leið um, 

reikuðu um verslunarstaðina og bændur flykktust þangað til þess að stunda verslun. Markmið 

stjórnarherranna í Kaupmannahöfn var að koma fótunum undir öfluga borgarastétt á 

Íslandi.104  

Akureyrarkaupstaður var stofnaður á Eyrarlandi í Hrafnagilshreppi við botn Eyjafjarðar. 

Eiginleg saga Akureyrar sem kaupstaðar hefst með einokunarversluninni árið 1602. Verslun á 

Akureyri hafði verið í höndum danskra kaupmanna, og ekki þótti mikið koma til bygginga á 

eyrinni, enda var veturseta kaupmanna blátt áfram bönnuð. Ekki var því mikið lagt í 

nýbyggingu eða viðhald og húsakostur á eyrinni við stofnun kaupstaðarins þar af leiðandi 

minni en á íslensku stórbýli. Átti nú að skapa þar kaupstað með fastri búsetu og verslunum 

sem opnar voru allan ársins hring. 

Verslunin á Akureyri hafði á einokunartímum aðeins verið verslun opin í þrjá mánuði ár 

hvert. Íslendingum var þó ekki illa við þessa verslunarhætti, að minnsta kosti ekki þeim 

efnameiri. Þvert á móti voru fyrirmenn fylgjandi fyrirkomulaginu, og töldu algjört bann á 

verslun meirihluta ársins verja almúgann fyrir skuldum sem annars myndu hrannast upp. Sá 

baggi ætlaði víst nógu marga að sliga, sögðu stórbændur, þó verslun stæði aðeins opin þrjá 

mánuði ársins. Að auki gátu tómthúsmenn við sjávarsíðuna og óbreyttir vinnumenn tekið upp 
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á því að ganga fremur til sjóróðra hjá dönskum kaupmanni en íslenskum bónda.105 

Vetursetubannið varð þannig til þess að halda aftur af byggingaframkvæmdum á Akureyri á 

tímum einokunarverslunar. 

Kaupmaðurinn Frederik Lynge gerðist fyrsti borgari nýstofnaðs kaupstaðar á Akureyri 

og hóf að reisa fyrstu íbúðarhúsin í kaupstaðnum. Ekkert þéttbýli hafði verið við innanverðan 

Eyjafjörð fyrir stofnun kaupstaðarins, og lengst af hafði þótt gott að eiga sem mest af sauðfé 

og í það minnsta eina mjólkandi kú, því öðru bjargræði var varla til að dreifa á Norðurlandi.106 

Sjávarafli var dræmur og bátar fáir. Að auki var þar gjarnan kalt fram á sumar og 

grasbrestur.107 Af þessu má ráða að ekki hafi þótt lífvænlegt að setjast að í kaupstaðnum með 

engin bjargræði önnur en launavinnu. Móðuharðindi og búfjármissir undir lok 18. aldar höfðu 

komið hart niður á Eyfirðinginum líkt og öðrum landsmönnum, og íbúum sýslunnar fækkað 

um liðlega 23% á seinni hluta 18. aldar. Hræðsla við fátækt og áföll hefur því verið sterk 

þegar gengið var inn í 19. öldina.108 

Íbúar Akureyrarkaupstaðar voru fáir um aldamótin 1800 og þéttbýlismyndun gekk 

brösulega. Fyrst um sinn söfnuðust í kaupstaðinn einungis þeir sem tengdust verslun, og 

fjölskyldur þeirra, en seinna fluttust þangað ýmsir handverks- og iðnaðarmenn ásamt fleirum, 

sem leituðu tækifæra í þéttbýli. Árið 1801 voru Akureyringar 39 en borgarar kaupstaðarins 

voru þó varla fleiri en kaupmennirnir. Tveir þeirra unnu við verslun, Johan Petersen 

Hemmert, faktor í verslun Friðriks Lynge, og Einar Hjaltested, faktor Kyhnsverslunar. Sá 

þriðji var Þórður Helgason kaupmaður. Kaupmennirnir Kyhn og Lynge voru báðir búsettir í 

Danmörku og treystu faktorum fyrir rekstri verslana sinna.109  

 Nær tveimur áratugum seinna, samkvæmt manntali sem tekið var árið 1816, voru aðeins 

35 manns skráðir til Akureyrarkaupstaðar. Þá af voru einungis þrír fullorðnir einstaklingar 

sem skráðir eru með starfstitla sem ekki voru beintengdir verslun eða vinnumennsku.110 

Danski fuglafangarinn og lögfræðingurinn Friderik Faber skrifaði meðal annars um félagsleg 

samskipti kaupstaðarbúa í dagbók sína eftir að hafa eytt þar vetrinum 1819-1820. Hann taldi í 

fyrstu að í svo smáu samfélagi hlytu allir að vera tengdir vináttuböndum en komst að því að 

sundurþykkjan væri meðal kaupstaðarbúa.111  

                                                           
105 Jón J. Aðils, Einokurnarverzlun Dana á Ísland 1602-1787, bls. 318-321 
106 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 14-16 og 29 
107 Pétur Guðmundsson, Annáll nítjándu aldar, bls. 25 og 132-133 
108 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 17-19 
109 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 32-41 og 171-173 
110 Vef. http://manntal.is. Sótt 4. maí 2017 
111 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 83-84 
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Fæstir bændur í grennd kaupstaðarins komust hjá því að eiga við kaupmenn einhver 

viðskipti þó menn hafi ekki alltaf haft góða reynslu af þeim. Fjöldi kaupmanna og 

lagabreytingar virðast því ekki hafa haft nægilega mikið að segja til að verslunarháttum væri 

breytt í Eyjafjarðarkaupstað frá því sem hafði tíðkast á tímum einokunarverslunar. Stefán 

Þórarinsson amtmaður skrifaði um gallaða verslunarhætti kaupmanna í riti sínu Tanker til 

høiere eftertanke, og í bréfi til Rentukammers árið 1795 sagði Jón Jakobsson sýslumaður 

kaupmenn vera ósanngjarna og óskammfeilna í viðskiptum við landsmenn.112 Jón segir 

verslunarhætti í kaupstaðnum „drepandi“ og segir þá eiga eftir að ganga af hluta þjóðarinnar 

dauðum.113  

Það var fyrir tilstilli kaupmanna eins og Kyhns að fríhöndlunartímabilið frá 1787 til 

1855 varð Íslendingum lítið léttbærara en einokunin hafði verið. Með tilskipun um lausn 

einokunarverslunarinnar var verðlag á inn- og útfluttum vörum gefið frjálst, en áður hafði 

þurft að fylgja ströngum verðlagstöxtum sem konungur lagði blessun sína yfir. Nú áttu 

bændurnir hver um sig að semja við kaupmenn um verðlag. Kaupmenn og bændur komu hins 

vegar ekki jafnir að samningaborðum, og raunin varð auðvitað sú að kaupmenn réðu verðinu, 

og gerðu verðsamlag sín á milli eftir hentisemi.114 

Svokallað frelsi í versluninni hafði að vísu fjölgað kaupmönnum á Akureyri en lítt bætt 

verslunarlagið. Samkeppnin sem allt átti að bæta varð minni en búast mátti við. Spekúlantar 

voru reknir af svæðinu af verslunarmönnum, enda komu þeir af stað óæskilegu verðstríði við 

einokarana á staðnum. Í júlí 1818 var haldinn pólitíréttur í Eyjafjarðarkaupstað. Kaupmenn á 

Akureyri höfðu lagt fram kæru á hendur spekúlantahöndlaranum Jörgen Grundtvig, sem áður 

hafði verið í þjónustu Kyhns á Siglufirði, fyrir brot á verslunarlögunum. Honum var gefið að 

sök að hafa reist tjald á kaupstaðarlóðinni og selt þar vörur. Lausakaupmönnum var bæði 

bannað að byggja hverskonar skýli uppi á landi og að reka þar verslun.  

Grundtvig sagðist saklaus, tjaldið ekki annað en segldúkur sem hann hafði breitt yfir 

nokkra ullarpoka á ströndinni. Engar sperrur væru undir dúknum og engir naglar notaðir við 

að koma honum fyrir. Hvað viðvék ólöglegu sölunni þá væri hún ekki annað er ímyndun 

ákærenda. Kvaðst Grundtvig aðeins hafa borið nokkrar spýtur úr skipi sínu til þess að rýma til 

um borð.115 Sýnir þessi kvörtun fram á að kaupmenn hafi verið meðvitaðir um ríkjandi 

verslunarlög, og voru á varðbergi gagnvart brotum á þeim í nærumhverfi sínu. Ætla má þó að 

                                                           
112 Stefán Þórarinsson, Tanker til høiere eftertanke, om uaar og dets virkninger, bls. 22-23.  
113 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 48-50 
114 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 44-46 
115 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu. GA/4-1. Dóma- og þingbók (1813-1819), 13. júlí 1818 
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óvelkomin samkeppni frá lausakaupmönnum hafi verið sérstaklega á móti þeirra skapi, og 

hafi hvatt þá til þess að tilkynna grun um slík brot til yfirvalda. Grundtvig var ósáttur við að 

vera rekinn frá kaupstaðnum, hann sagðist stundað samskonar verslun í Reykjavík og þar hafi 

enginn sett sig upp á móti því.116 

 

 

7. Afbrot á Akureyri 

Líklega þótti mönnum það mismikilvægt að fara með rétt og satt mál fyrir dómsstólum. Í 

ársbyrjun 1835 var borið upp á smiðinn Baldvin Hinriksson að hann væri valdur að þunga 

konu nokkurrar. Málið fór aldrei fyrir rétt en haft er eftir Baldvini úr bréfaskrifum að hann 

vildi „ei medgánga sökum þess ad Stelpan hefdi ei verid nema tvo tíma í hanns Húsi – seinna 

dreymdi hann að Andsk. Ræki eina fióra Skrúfnagla í Munn sér og einhvör gaut því ad honum 

ad þad mundi þýda ad hann ætladi ad sverja rángann Eid, og hefir hann svo leyft Stelpunni ad 

sverja Barnid uppá sig.“117 Þegar Sigríður Oddsdóttir sór árið 1830 fyrir dómsstólum eið þess 

efnis að Jón Jónsson Dahl væri barnsfaðir hennar þurfti hún að fara orðrétt með eið sem 

„dómari „stýlade henni“. Eiðurinn hófst með þeim orðum að Sigríður segðu „gude og þessum 

rétte“ að hún hafi engum sofið hjá öðrum en Jóni á þeim tíma sem getnaður átti sér stað. 

Endar eiðurinn á orðunum „Svo sannarliga hiálpe mér Gud og hanns helaga ord!“.118 Af þessu 

má ætla að rangan eið hafi menn ekki farið með af léttúð, og að sterk tenging hafi verið til 

staðar milli yfirheyrslu fyrir rétti og kristinna gilda. 

Þegar leitast er við að greina bæði viðhorf almennings og yfirvalda til dómsmála er 

einna helst hægt að notast við sjálfar dómabækurnar. Það var lögbundið hlutverk sýslumanna 

á Íslandi að rannsaka lögbrot og seinna að sækja menn til saka og dæma þá til refsinga. Það 

var sömuleiðis skylda allra þegna konungs að svara satt og skilmerkilega spurningum dómara. 

Lagaleg skylda hafði þannig áhrif á innihald dómabóka, og var ein af ‚röddum‘ textans eins 

og Vilhelm Vilhelmsson kemst að orði. Samtalið hafði ákveðinn tilgang: Að komast til botns í 

málavöxtum, og með það í huga var reynt að komast að því hvaða vitneskju þeir höfðu sem 

komu að málinu.119 

Sá yfirheyrði hafði því takmörkuð áhrif á þann farveg sem frásögnum var stýrt í, hann 

var yfirheyrður með spurningum sem miðuðu að því að upplýsa um atburðinn, og þá var ekki 

                                                           
116 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 44-45 og 51 
117 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar I, bls. 141 
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víst að yfirheyrandi spyrði endilega út í þann hluta málsins sem sá yfirheyrði taldi mikilvægt 

að kæmu fram. Auk þess ber að gæta að því að vitnisburður byggði á minningum og upplifun 

einstaklinga, og ekki eru allir fræðimenn á sama máli um áreiðanleika slíkra heimilda.120 

Upplýsingar sem dómari taldi sjálfgefnar eða málinu óviðkomandi gætu hafa verið látnar 

liggja á milli hluta, og ekki víst að slíkar upplýsingar komifram í dómsskjölum. Sýslumaður 

stýrði samtalinu og lagði mat á trúverðugleika þeirra upplýsinga sem komu fram. Þær 

samanstanda af marglaga túlkun þeirra sem komu að frásögn og skráningu þeirra.121  

Ef litið er á innihald dómabóka út frá skilgreiningu félagslegra glæpa, eða þeim 

möguleika að lögin hafa í einhverjum tilfellum verið túlkuð út frá nytsemi þeirra brota sem 

voru framin, er hægt að finna ýmis dæmi þess að lögbrot hafi viðgengist um einhvern tíma af 

íbúum Akureyrarkaupstaðar. Hægt er að greina í dómabókum sýslumanns Eyjafjarðar dæmi 

þess að lausamennsku hafi verið leyft að viðgangast, að því er virðist vegna þess að 

lausamaðurinn gat boðið fram vinnukrafta sína eftir þörfum í kaupstaðnum. Einnig eru þess 

dæmi að nærsamfélagið hafi lagt ákveðna félagslega túlkun í glæp sem framinn var, eins og 

kemur fyrir í verslunarmálum þar sem ólöglegri sölu á varningi var leyft að viðgangast í 

einhvern tíma. Hér verður reynt að túlka viðhorf yfirvalda réttarins, út frá þeim dómum sem 

féllu eða þeim sáttum sem náðust í slíkum málum. 

Í júní árið 1812 var Þórarinn Jónsson, aðstoðarmaður verslunarassistentsins Gísla 

Erlendssonar, fundinn sekur um að hafa átt við vigt höndlunarinnar. Auk þess játaði Þórarinn 

að hafa stundað ólöglega sölu á tóbaki.122 Við yfirheyrslu kom fram að hann hafi keypt um 

100 pund af tóbaki af faktor Lever áður en faktorinn fór í ferðalag haustið áður. Hann hafi 

síðan selt hluta af því, skipt einhverju fyrir nauðsynjavörur og notað eða gefið rest. Nokkrir 

kaupstaðarbúar voru yfirheyrðir vegna málsins. Þar á meðal voru faktor Hemmert, assistent 

Möller og ‚erfiðismennirnir‘ Sigurður Benediktsson og Guðmundur Sveinsson. Fram kom við 

réttarhöld að Þórarinn hafi byrjað ólöglega sölu um haustið árið áður, eftir að hafa keypt 

mikið magn af tóbaki af Lever kaupmanni.  

Þórarinn var með mikið magn tóbaks undir höndum, um hundrað pund til þess að byrja 

með auk tuttugu punda sem nýlegar höfðu verið keypt, og hafði að eigin sögn verið með hluta 

þess í sölu frá því haustið áður, eða í meira en hálft ár. Magnið af tóbaki og sá langi tími sem 

ólögleg sala þess hafði staðið yfir bendir sterklega til þess að fleiri hafi vitað af sölunni en 
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faktorarnir Lever og Hemmert, en ómögulegt er þó að segja til um það hversu útbreidd sú 

þekking var meðal Eyfirðinga.  

Að Hemmert undanskildum héldu öll vitni því fram við yfirheyrslu að hafa fyrst heyrt 

um ólöglega sölu Þórarins eftir að upp komst um að átt hafi verið við vigt höndlunarinnar sem 

hann vann í, stuttu fyrir réttarhöldin. Faktor Hemmert viðurkenndi hins vegar hafa vitað um 

sölu Þórarins allt frá því hún hófst, Lever hafði sagt honum frá því. Hann bætti svo við: 

„annars grensladist eg ei eptir þeirri sök, og hefdi þad ej annars vitad“. Seinna í 

réttarhöldunum, þegar vitnisburðir voru lesnir aftur fyrir vitnum kom fram að Þórarinn taldi 

sig hafa leyfi frá Hemmert fyrir sölu tóbaksins, og Hemmert var spurður hvernig eigi að skilja 

þá staðhæfingu. Hemmert viðurkenndi þá að Þórarinn hafi sagt honum að hann ætlaði að selja 

tóbak til þess að geta fengið sér „kindur og smiör“ og Hemmert hafi þá lofað að ákæra hann 

ekki. 

Gera má ráð fyrir því að báðir verslunarmennirnir Lever og Hemmert hafi verið vel að 

sér í verslunarlögum landsins. Þar sem Lever var ekki í kaupstaðnum á þessum tíma var ekki 

hægt að ná af honum tali, en áhugavert hefði verið að sjá útkomu slíkrar yfirheyrslu, og 

hvernig hann myndi útskýra sölu á hundrað pundum af tóbaki til einstaklings. Ástæðan sem 

Hemmert gaf samkvæmt dómsskjölum fyrir því að hafa ekki kært tóbakssölu Þórarins er 

óskýr, en greina má út frá yfirheyrslu að hann hafi verið meðvitaður um að Þórarinn væri að 

brjóta verslunarlög, og tekið meðvitaða ákvörðun um að kæra hann ekki til yfirvalda.123 

Aðspurður sagði Þórarinn meirihluta þeirra 20 punda af tóbaki sem hann hafði nýlega 

keypt hafi verið ætlað til einkanota, þar sem ekki væri fyrirséð um skipaferðir til landsins 

þetta árið. Eins og áður hefur komið fram voru skipaferðir óvissar á tímum Napóleónstyrjalda, 

á árunum 1808-1813, og er hugsanlegt að slík óvissa um innflutning og vöruframboð haft gert 

það að verkum að menn litu undan ólöglegri sölu á munaðarvöru eins og tóbaki. Málslok urðu 

þau að Þórarinn þurfti að láta af hendi tóbakið og var honum gert að greiða málskostnað.124 

Aðild faktoranna Levers og Hemmerts að málinu var ekki nefnd frekar í dómabókum og 

þegar manntal var tekið í kaupstaðnum fjórum árum seinna var Þórarinn hvergi nefndur.125  

Svipað mál kom upp rúmum tveimur áratugum seinna, þegar Baldvin Hinriksson var 

árið 1833 sakaður um óleyfilega verslun með vörur kaupmannanna Thyrrestrup og 

Thorarensen og faktors Mohr. Fyrir aukaþingi sem haldið var á heimili Baldvins í 

kaupstaðnum var smiðurinn spurður hvort það væri satt sem verslunarmennirnir þrír héldu 
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fram, að hann seldi varning þeirra ólöglega. Baldvin svaraði ekki spurningunni, heldur spurði 

á móti hvers vegna rétturinn færi ekki fram á íslensku, „som han helst vilde onska“. Honum 

var svarað að rétturinn færi fram á dönsku þennan dag. Tók dómarinn fram að Baldvin væri 

bæði læs og skrifandi á dönsku, enda hafi hann farið út að læra iðn sína og hlotið sveinsbréf 

sitt í Kaupmannahöfn. Hann var beðinn um að svara spurningunni og sagðist þá ekki muna 

eða vita til þess að hafa selt ólöglegan varning.  

Baldvin gaf leyfi fyrir því að heimili hans væri skoðað, en í stofunni þar sem þingið var 

haldið var að mati sýslumanns óvenjumikið af brennivíni fyrir einhleypan mann. Sömuleiðis 

taldi dómari meira til af kaffi og sykri á heimilinu en á hinu hefðbundna heimili. Við leit í 

öðrum herbergjum hússins fannst þó ekkert fleira grunsamlegt, fyrir utan nokkur belti og álnir 

af efni sem Baldvin sagðist ætla að nota í rúmföt og púðaver. Auk þess fundust tveir 

kvennmannskjólar, annar úr silki og hinn úr bómull, sem engar athugasemdir voru gerðar við 

þrátt fyrir að Baldvin væri ógiftur og byggi einn. Ekki höfðu þó fundist nein vitni að ólöglegri 

sölu Baldvins, og þegar málið var tekið upp aftur í lok mánaðar urðu málslok þau að Baldvin 

bauðst til þess að gefa Thyrrestrup, Thorarensen og Mohr 2/3 hluta úr tunnu brennivíns 

hverjum, eða andvirði þess, til þess að ná fram sáttum.126 

Þó ómögulegt sé að greina sannleiksgildi ásökunar verslunarmannanna á hendur 

Baldvini, er það nokkuð víst að meira en eðlilegt magn var til af munaðarvöru á heimili hans. 

Brennivínstunnan sem hann hafði í stofu sinni var um 20 tommur í þvermál, eða um hálfur 

metri, og var full að hluta. Kaffibaunir lágu víða um gólf töluvert meira af sykri og kaffi 

fannst þar en rétturinn taldi eðlilegt fyrir heimili einstæðs karlmanns. Skortur á vitnisburðum 

um að hann hafi selt munaðarvörur í leyfisleysi er hægt að túlka á tvo vegu: Annað hvort var 

Baldvin með mikið magn af munaðarvörum á heimili sínu til einkanota, eða hann seldi 

vörurnar og enginn var tilbúinn til þess að viðurkenna að hafa keypt af honum varning eða 

hafa vitað af sölu hans. Það eina sem er víst í málinu er að hegðun Baldvins var á þá vegu að 

verslunarmennirnir þrír grunuðu hann um eitthvað misjafnt, og málslok urðu þegar Baldvin 

bauðst til þess að borga þeim í brennivíni, eða andvirði þess.127 

Þegar litið er til lausamennskubrota í Eyjafjarðarkaupstað er áhugavert að skoða 

lausamennskubrot Halldórs Jónssonar, og umræðuna sem brot hans skapaði meðal borgara 

kaupstaðarins. Í desember árið 1812 þóttist Gunnlaugur Briem sýslumaður verða var við 

lausamann á Akureyri. Hann greip til þess ráðs að gera öllum húsráðendum kaupstaðarins 

skriflega grein fyrir réttindaleysi lausgangara, og grennslaðist um leið fyrir um ferðir Halldórs 
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Jónssonar frá Bitrugerði, hins grunaða lausamanns sem sést hafði í kaupstaðnum.128 Sex íbúar 

Eyjafjarðarkaupstaðar vottuðu það með undirkrift sinni að þeir höfðu lesið viðvörunarbréf 

sýslumanns. Kapteinarnir Frisak og Scheel skrifuðu báðir undir, og sömuleiðis 

verslunarmennirnir Gísli Erlendsson, Þórarinn Jónsson, Kristján Guðnason og faktor 

Hemmert.129 

Frisak og Hemmert svöruðu bréfi sýslumanns, og virðist hvorugum hafa þótt ferðir 

lausamannsins um kaupstaðinn koma sér við. Frisak sagðist ekki vita betur en að hann færi 

eftir lögum og benti á að það væri ólíklegt að maðurinn hafi fengið inni hjá honum, þar sem 

Sigurður Benediktsson væri orðinn fjósamaður hjá sér, og vissi hann ekki betur en að 

Sigurður ætti að sjá um lögreglumál í kaupstaðnum. Frisak neitaði því þó ekki að hafa séð 

Halldór í kaupstaðnum, en hafði ekki látið sér detta í hug að það kæmi sér mikið við hvort 

Halldór hefði rétt á því að ílengjast þar. Halldór hafi ekki abbast upp á sig með betli eða öðru, 

og sé hann ekki nógu fróður um íslensk lög til þess að gera sér grein fyrir alvarleika 

lausamennskubrotsins, þar sem lögin væru strangari hér en í heimalandi sínu Noregi. Kenndi 

hann þekkingarleysi sínu þannig um áhugaleysi á ferðum lausamannsins.130 

Hemmert vissi hins vegar upp á sig nokkra sök í málinu. Hann hafði fengið Halldór til 

þess að hjálpa sér að reisa girðingu um haustið og leyft honum að sofa í fjósinu hjá sér. 

Halldór hafi svo haldið svefnplássinu, en Hemmert bendir á að hann hafi alls ekki verið einn 

um að veita lausamanninum gistingu. Hann geti sannað að Halldór hafi einnig fengið inn hjá 

Sigurði Benediktssyni, sem eigi þó að halda lög og reglu í kaupstaðnum. Hér virðist sem 

frásögn Frisaks sé á skjön við það sem Hemmert taldi satt og rétt, en báðir menn þvoðu 

hendur sínar af málinu með því að benda á að það sé ekki í þeirra verkahring að skipta sér af 

slíkum brotum, maðurinn hafi ekki gert þeim neinn óleik. Sé það að auki á ábyrgð Sigurðar 

sem lögregluþjóns að reka lausamanninn úr kaupstaðnum. 

Svo virðist því sem íbúar kaupstaðarins hafi almennt tekið lausamennskubroti Halldórs 

Jónssonar með léttlyndi, og jafnvel nýtt sér starfskrafta hans. Ef dæma má af svörum kapteins 

Frisak og kaupmannsins Hemmerts töldu borgarar það vera á ábyrgð Sigurðar, sem nýlega 

hafði tekið við lögreglustörfum staðarins, að reka lausamenn úr bænum. Lögreglumaðurinn 

hafi hins vegar, auk fleiri bæjarbúa, þvert á móti skotið yfir Halldór skjóli, og þurfti 

sýslumaður sjálfur að grennslast fyrir um málsvexti til þess að eitthvað yrði aðhafst í  
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málinu.131 Briem var hins vegar viss í sinni sök, einhver hafði brotið lausamennskulögin og 

þyrfti að gjalda fyrir brotið. Hann komt að því að auk Hemmerts hafi Möller gerst sekur um 

eitthvað misjafnt, og var báðum reiknaðar dagsektir fyrir hald lausagangara.132  

Þrátt fyrir löghlýðni hafði Briem farið í kringum lögin um fríheit kaupstaða þegar hann 

tók við embætti. Lögreglumaðurinn Sigurður, sem var nefndur í tengslum við lausamennsku 

Halldórs Jónssonar, var ekki allur þar sem hann var séður. Eitt af fyrstu verkum Briems sem 

sýslumaður árið 1805 var að reka alla vistlausa úr Eyjafjarðarkaupstað, að einum 

undanskildum. Maður að nafni Guðmundur Sveinsson fékk að vera áfram leyfislaus í 

kaupstaðnum, svo lengi sem hann tæki að sér að sinna einskonar löggæsluhlutverki þar fyrir 

engin laun önnur en dvararleyfið.133 Sama samning gerði Briem svo við Sigurð Benediktsson, 

sem tók við þessu óformlega embætti þegar Guðmundur fluttist til Skagastrandar, um 1812.134 

Sigurður var, eins og áður hefur komið fram, einnig fjósamaður Hemmerts kaupmanns og 

svaf í hlöðu hans, og var skilgreindur sem „vert“ í manntali sem tekið var árið 1816.135  

Ekki virðist Sigurður hafa staðið sig sérstaklega vel við löggæslustörfin. Vorið 1817 var 

drykkjuskapur farinn að trufla verslun í kaupstaðnum að mati Levers kaupmanns, og fitjaði 

hann upp á því við Briem sýslumann hvort ekki væru mögulegt að ráða launaðan lögregluþjón 

til kaupstaðarins. „Það líður varla sá dagur að ég sé ekki áreittur af fyllihundum“ fullyrti 

Lever.136 Briem bar fyrir sig skort á fjármagni, og sagði auk þess að það sé ekki í sínu valdi 

eða verkahring að ráða löggæslumann.  

Loks virðist sem Briem hafi ekki lengur getað réttlætt það að láta leyfislausan 

lausamann sjá um löggæslu. Vildi svo heppilega til að Sigurður sýndi um svipað leyti áhuga á 

því að gerast veitingamaður í kaupstaðnum. Var honum veitt borgarabréf upp á 

veitingarekstur og varð þar með orðinn löggildur borgari kaupstaðarins. Erfitt reyndist að 

koma veitingarekstri af stað sökum fjármagnsskorts, og var Sigurður því lítið annað en  

iðjulaus lausamaður undir merkjum borgara, að minnsta kosti fyrst um sinn. Briem þótti eigin 

þátttaka í þessu athæfi óheppileg og lagðist hann því í það verk að fá Sigurð til þess að 

uppfylla skilyrði borgarabréfsins. 

Í desember árið 1817 sendi sýslumaður kaupmönnunum Lever og Thyrrestrup fyrirmæli 

um að gera Sigurði grein fyrir því að nú þýddi ekki annað en að taka upp veitingamennsku 
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eða vera rekinn úr kaupstaðnum. Lever, þrátt fyrir athugasemdir um iðjuleysi 

lögregluþjónsins, hafði hagsmuna að gæta við að missa Sigurð ekki úr kaupstaðnum. Sigurður 

hafði gert honum þann greiða að giftast 16 ára stúlku sem gekk með barn Levers, og átti þar af 

leiðandi öflugan bakhjarl í rótgrónum borgara kaupstaðarins.137 Stuttu fyrir áramót barst 

sýslumanni bréf þar sem Lever og Thyrrestrup fullyrtu að Sigurður hefði tekið upp veitinga- 

og gistihúsarekstur. 

Sigurður reyndist ekki hafa mikinn metnað fyrir starfinu. Þegar Briem gerði skoðun á 

gistihúsi hans u.þ.b. ári eftir að hann átti að hafa hafið rekstur þess kom í ljós að 

gistihúsarekstur hans samanstóð af tveimur lökum og engum gestum. Af því má ætla að 

gistihús hafi ekki verið rekið af honum, eða í það minnsta hafi ekki mikið verið gert fyrir þá 

gesti sem báru að garði. Briem sá sér ekki annað fært en að reka lausamanninn endanlega úr 

plássinu, en Sigurður leitaði til Levers kaupmanns og var snarlega ráðinn í þjónustu hans. 

Hann skilaði inn borgarabréfi sínu og var nú loks orðinn löglegur íbúi kaupstaðarins, í þetta 

sinn sem verslunarassistent.138 

Þessar tilraunir til óformlegrar löggæslu í kaupstaðnum með því að notast við ólöglega 

lausamenn gefur til kynna að bæði íbúar kaupstaðarins sem og yfirvaldið, í formi sýslumanns 

Eyjafjarðarsýslu, hafi lagt annan skilning í tilvist lausamanna en þann sem lagalegur rammi 

samfélagsins gaf til kynna. Kaupstaðarbúar virðast ekki hafa talið viðveru lausamanna innan 

kaupstaðarins vera vandamál, og mynduðu báðir þeir lausamenn sem störfuðu sem óformlegir 

lögregluþjónar á fyrstu áratugum 19. aldar náin sambönd við aðra kaupstaðarbúa. Guðmundur 

var fjósamaður hjá Frisak kaptein og Sigurður vann að baktjaldamakki með Lever kaupmanni, 

giftist ungri stúlku úr kaupstaðnum og gekk við barni hennar. Báðir komu sér vel fyrir í 

kaupstaðnum, og bjuggu þar árum saman þrátt fyrir að vera þar í leyfisleysi, en óformlegt 

leyfi sýslumannsins sýnir fram á liðleika hans þegar kom að því að nýta sér krafta 

lausagangara í þágu kaupstaðarbúa. 

 

 

8. Lausamennska fyrir rétti 

Legorðsbrot, eða barneignir fólks sem mátti ekki eigast, og hórdómsbrot voru einhver þau 

algengustu brot sem koma fyrir í dómabókum Eyjafjarðarsýslu á fyrri hluta 19. aldar. 

Legorðsbrot komust ef til vill ekki alltaf upp, en þegar barn var getið reyndist erfiðara að 
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halda slíkum brotum leyndum.139 Tenging milli fátæktar og óskilgetinna barneigna var 

áberandi í orðræðu ráðamanna og var því einnig mikið kapp lagt í að fá skorið úr faðerni 

óskilgetinna barna. Því var reynt að stjórna barneignum eftir hentisemi samfélagsins, þ.e. 

einungis þeir sem áttu nægilega fjármuni til þess að geta gift sig fengu að eignast börn í 

friði.140 Dæmi eru um að í málum þar sem hvorugt hinna ákærðu voru gift, og var þá gjarnan 

leitast eftir því að leysa málið með því að gefa hinum ákærðu kost á að giftast eða þurfa að 

sæta dómi. Árið 1810 var dæmt svo í fimmta hórdómsmáli Geirlaugar Pálsdóttur að hún 

skyldi giftast barnföður sínum innan sex vikna, ellegar afplána átta ára tugthúsvist. Geirlaugu 

virðist hafa fundist hjónaband ákjósanlegri kosturinn, en mánuði síðar voru þau hjú gift.141 

Prestar voru skyldugir til þess að skila skýrslum um barnsfæðingar í sóknum sínum til 

yfirvalda. Kom einnig fyrir að legorðsbrot væru tilkynnt af prestum, sem urðu varir við 

misjafna hegðun eða var tilkynnt um faðerni barna sem fædd voru í lausleik. Eitt slíkt mál var 

fyrsta hórdómsbrot Jóns Jónssonar Dahls. Jón Jónsson Dahl starfaði sem beykir og sjómaður í 

Héðinsfirði á þeim tíma sem hann var kallaður fyrir rétt vegna hórdómsbrots með Margréti 

Ásmundsdóttur, vinnukonu á Akureyri. Réttur var haldinn yfir Jóni í apríl árið 1829, og 

Gunnlaugur Briem sýslumaður var dómari að vanda, og hafði nú einnig hlotið nafnbótina 

Kammerráð. Við yfirheyrslu kom það fram að Jón var giftur maður, og átti konu í Danmörku. 

Jón hélt því fram að á meðan Margrét ól honum son hafi hann verið við vinnu, fyrst við 

nýbyggingu við Möðruvöllum og seinna í Héðinsfirði, án vitneskju um barneign hennar. 

Jón gekkst við því að vera faðir barnsins og bauðst til þess að greiða hverja þá fjárhæð 

sem honum bæri skylda til, með því skilyrði að hann fengi ákveðinn frest til þess að safna 

saman fjármunum. Aðspurður um það hvers vegna hann hafi ekki sjálfur tilkynnt faðernið til 

viðeigandi yfirvalda eftir að hafa komist að barneign Margrétar bar hann það fyrir sig að vera 

vanari dönskum lögum, og hafi því ekki vitað hvernig ætti að snúa sér í slíkum málum 

hérlendis. Jón var einnig spurður út í vinnu sína og svaraði því að hann hafi unnið að 

nýbyggingu við Möðruvallarklaustur, og seinna verið á Siglufirði við sjávarútveg.  

Sýslumaður Briem samþykkti þau málalok að Jón borgi sekt og gangist við barninu. Ekki var 

nánar grennslast fyrir um störf og hagi Jóns við réttarhöldin.142  

Stuttu seinna var Jón aftur sakaður um hórdómsbrot og lýstur faðir að barni sem fætt var 

í lausaleik. Í þetta sinn lýsti Sigríður Oddsdóttir, vinnukona á Dælum í Urðarsókn, hann föður 
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að dóttur sinni sem fæðst hafði þann 4. september 1829. Sigríður sagði barnið hafa komið 

undir þegar Jón dvaldist á bænum í nokkra mánuði yfir vetrartímann. Jón þvertók hins vegar 

fyrir að vera faðir barns hennar, og við tóku áhugaverðar þrætur þeirra fyrir rétti um hvenær 

þau hafi fyrst stundað kynlíf og hversu langur meðgöngutími væri samkvæmt 

læknisfræðilegri þekkingu. Málið var tekið aftur upp reglulega á næstu vikum og mánuðum, 

en þörf var á því að barnið yrði feðrað til þess að koma í veg fyrir að Guðrún þyrfti stuðning 

hreppsins. Málalok urðu ekki fyrr en Jón sættist loks á þá málamiðlun að Guðrún færi með eið 

þess efnis að hann væri faðirinn. Sjálfur  vildi hann ekki fara með slíkan eið, og aðspurður um 

ástæðuna fyrir því sagði hann: „þad verdur siálfsagt hid sama, þegar hún er búen ad afleggia 

eidinn“.143 

Hvort Jón beykir hafi talið sig vera föður barnsins og gengið sáttur frá borði í þessu máli 

verður að liggja á milli hluta, en víst er að ekki tók hann brúðkaupsheit sín of alvarlega. Einna 

áhugaverðast við legorðsbrot Jóns er þó að í annað skipti sem hann kom fyrir rétt vegna 

legorðsbrots var meira rætt um hans hagi og vinnu í sýslunni, og var hann nú skilgreindur sem 

lausamaður. Daginn eftir að faðernismál hans og Sigríðar var tekið fyrir var hann kallaður 

fyrir rétt fyrir meint lausamennskubrot. Hér er hæpið að um tilviljun sé að ræða, og 

tímasetning lausamennskukærunnar var líklegast afleiðing þess að Jón væri aftur sakaður um 

legorðsbrot. 

Við yfirheyrslu í lausamennskumálinu var Jón spurður út í veru sína á Íslandi síðustu 

tvö og hálft ár, frá því að hann kom heim frá Danmörku. Hann sagðist hafa komið til 

Eyjafjarðarkaupstaðar og verið þar í „forþienustu“ hjá kaupmanni Thyrrestrup um sumar, 

haust og vetur. Því næst var hann að eigin sögn við erfiðisvinnu við múrbyggingu á 

Möðruvöllum, en haustið eftir fór hann til Sigluness og hafði verið þar síðan við sjóróður, auk 

þess sem hann stundaði beykisiðn. Hann tók það fram að ef hans hefði ekki notið við hefði 

fólk í Siglufirði átt í mestu erfiðleikum með ílátin sín. Jón Jónsson eldri, bóndi sem hafði 

ráðið beykirinn í vinnu til sín, kom fram sem vitni og staðfesti að beykirinn hefði svo mikið 

að gera að hann kæmist vart yfir verkefnin sem hann tæki að sér.144 

Líklegt má teljast að ekki hafi lengur verið hægt að hunsa áframhaldandi lausamennsku 

Jóns nú þegar hann kom aftur til kasta laganna og mætti í annað sinn á stuttum tíma fyrir 

sýslumann. Ef marka má frásögn Jóns við yfirheyrslu um hagi sína hafði hann unnið fyrir sér 

sem lausamaður í sýslunni síðan hann kom frá Danmörku. Bróðurpart fyrsta árs hans eftir 

heimkomu hafði hann búið í Akureyrarkaupstað. Auk þess hafði hann, eins og áður hefur 
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komið fram, mætt fyrir rétt og svarað spurningum sýslumanns um hagi sína. Því verður að 

teljast ólíklegt að sýslumaður hafi ekki verið meðvitaður um lausamennsku Jóns.   

Jón þótti ekki mjög auðmjúkur fyrir rétti. Aðspurður um lausamennsku án leyfisbréfs 

bar hann fyrir sig vanþekkingu á íslenskum lögum. Sagðist hann ekki hafa gert sér grein fyrir 

því að hann þyrfti lausamennskubréf til þess að stunda beykisiðn, og bað nú um slíkt leyfi. 

Einnig er það tekið fram í dómabók að Jón hafi byrjað að gefa svör við spurningum 

sýslumanns á dönsku, en var beðinn um að svara frekar á íslensku þar sem þingvitnin töluðu 

ekki dönsku. Sagðist Jón ekki geta að því gert, hann hefði ungur siglt utan og hefði gleymt 

málinu. Þetta sagði hann á dönsku, en dómari sagði kunnugt að Jón talaði íslensku utan 

réttarins. Endaði þetta með því að dómari þurfti að „áminna hann skarpt til audsveipur“. Eftir 

það svaraði Jón spurningum réttarins á íslensku. 

Dómari ákvað að taka trúanlega „nytsemina af tilveru eins beikirs, sem lausamanns i 

veidastödum í útsyslu her“, og veitti Jóni tímabundið leyfi til lausamennsku. Leyfi þetta var 

þó veitt með því skilyrði að Jóni gengi vel í sínu starfi, ef ekki væri hægt að senda hann á 

heimahrepp, „hvar honum enn nú lögligar væri ad leifa lausum ad vera enn her hvar hann ej 

uprunnen er“.145 Jón Jónsson eldri kom einnig fyrir rétt, meðal annars fyrir ráðningu 

lausamanns í skipsrúm sitt. Hann var spurður hvort hann hafi vitað annað en að Jón beykir 

væri lausamaður, og hvort aðrir lausamenn en Jón Jónsson Dahl hafi verið í sjóróðri hjá 

honum. Jón eldri svaraði því að beykirinn væri eini lausamaðurinn í hans þjónustu, og væri 

hann ekki í vinnu hjá sér yfir vertíðina, en væri hjá honum í róðri þegar menn vantaði á öðrum 

tímum ársins. Með öðrum orðum nýtti Jón Jónsson eldri sér krafta lausamannsins þegar aðrir 

voru uppteknir við landbúnað eða aðra iðju. 

Jón eldri lofaði að tryggja Jóni beyki vinnu hjá sér fram á næstu vorvertíð, og að varast 

það að ráða aðra á skip sitt en húsbændur eða þjóna þeirra. Taldi sýslumaður þá málið á enda 

og sleit þingi. Af þessum málalokum má draga þá ályktun að þrátt fyrir brot Jóns, bæði 

siðferðisbrot og atvinnulagabrot, og þann skort á iðrun sem greina má í svörum hans við 

yfirheyrslu, var nytsemi hans mikilvægari í augum sýslumanns.146 Fékk Jón því að stunda 

beykisið sína áfram, en hann kom í það minnsta ekki aftur fyrir í dómabókum sýslumannsins í 

Eyjafirði. Sex árum síðar hafði hann sagt skilið við norðurlandið, og vann sína iðn sem 

húsmaður í Snæfellsnessýslu.147 

                                                           
145 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu. GA/5-2. Dóma- og þingbók (1827-1831) bls. 219-226, 3. október 1829 
146 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu. GA/5-2. Dóma- og þingbók (1827-1831), bls. 227-231, 3. október 1829 
147 Vef. http://manntal.is. Sótt 1. maí 2017 
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Mörg þau mál sem hér eru tekin fyrir eiga það sameiginlegt að einhver uppákoma átti 

sér stað sem gerði það að verkum að ákveðin hegðun varð að dómsmáli. Í sumum tilfellum 

var sýslumanni tilkynnt um að grunur lék á ólöglegri sölu eða lausamennsku einstaklings. Í 

öðrum komu upp önnur mál sem settu ólöglega hegðun fram í sviðsljósið. Yfirheyrsluaðferðir 

og frásagnir manna fyrir rétti breyta ekki öllu um það að í slíkum tilfellum var um að ræða 

ólöglega hegðun sem hafði viðgengist í einhvern tíma án þess að við það væri gerð 

athugasemd. Að auki eiga þessi mál það sameiginlegt að sýslumaðurinn Gunnlaugur Briem, 

sem var talinn af mörgum tiltölulega strangt yfirvald, var dómari í þeim. Sýslumaður var sá 

valdhafi sem sýslungar leituðu til með sín lagalegu vandkvæði, og því höfðu hans viðhorf til 

glæpa sem framdir voru að vissu leyti áhrif á atvinnu- og einkalíf.  

Þegar rannsókn á brotum sem tekin voru fyrir í dómabókum Eyjafjarðarsýslu er sett í 

samhengi við umfjöllun fræðimanna á borð við Hobsbawm, Sharpe og fleiri um félagslega 

glæpi, og málsgögn dómabóka greind út frá þeim virðist sem að ákveðnar hugmyndir um 

félagslega glæpi hafi verið til staðar í sýslunni á fyrri hluta 19. aldar. Lausamenn fengu á 

tímabilinu ítrekað að halda til í kaupstaðnum gegn því að vinna störf fyrir kaupstaðarbúa, og 

eru dæmi um að ólöglegir meðlimir samfélagsins hafi verið búnir að koma sér vel fyrir áður 

en athugasemdir voru gerðar við veru þeirra í kaupstaðnum án leyfisbréfs.  

Sigurður Benediktsson var lausamaður án leyfisbréfs sem hlaut dvalarleyfi fyrir það að 

vinna löggæslustörf í kaupstaðnum, enda ólíklegt að nokkur annar en lausamaður hefði fengist 

í slíkt starf kauplaust. Mál Sigurðar hefur líka þá sérstöðu meðal þeirra mála sem hér eru tekin 

fyrir að það kom aldrei fyrir rétt, þrátt fyrir að tíðrætt hafi verið um lausamennsku hans í 

bréfum sýslumanns. Þegar Sigurður og fyrrnefndur Guðmundur Sveinsson komu fram sem 

vitni í kaupfoxmáli Þórðar Jónssonar eru þeir titlaður ‚erfiðismenn‘, þrátt fyrir að sýslumaður 

hafi verið meðvitaður um raunverulega lagalega stöðu þeirra. Ef til vill er þetta lýsandi fyrir 

störf þeirra í kaupstaðnum, þar sem þeir unnu erfiðisvinnu sem erfitt var að fá aðra í.  

Hugrún Jónsdóttir og Sigurður Hálfdánarson voru bæði komin með eigið húsnæði þegar 

þau voru nefnd sem lausamenn í dómabókum árið 1828, og ekki kemur fram að nokkuð meira 

hafi verið aðhafst í þeirra málum en að telja þau til lausamanna sem sest höfðu að í 

kaupstaðnum. Lausamennska þeirra var aðeins nefnd í dómabókum þegar leitast var eftir 

upplýsingum um lausamenn eftir „einni amstorderu“. Því má ætla að þau hafi ekki verið 

dæmd fyrir lausamennsku, þrátt fyrir að íbúar kaupstaðarins sem og sýslumaður hafi verið 

meðvituð um ólöglega vinnu og búsetu þeirra í þéttbýlinu. 

Áhugavert er einnig að skoða umræður sem fóru fram við réttarhöld Baldvins 

Hinrikssonar og Jón Jónssonar Dahl um það tungumál sem talað var við réttinn. Baldvin og 
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Jón höfðu báðir farið til Danmerkur til þess að læra sína iðn, og báðir töluðu bæði íslensku og 

dönsku ef marka má athugasemdir dómara. Réttarhöld yfir Baldvini fóru fram á dönsku og 

hann bað um að íslenska yrði töluð, en öfugt þegar réttað var yfir Jóni. Báðir svöruðu 

spurningum dómara ekki í fyrstu, heldur spurðu á móti hvort hægt væri að notast við annað 

tungumál. Þurfti að ítreka spurninguna fyrir báðum til þess að henni yrði svarað. Færa má rök 

fyrir því að slík hegðun við yfirheyrslu hafi verið ákveðið form andófs, og bent til skorts á 

iðrun. Í það minnsta benda slíkar aðfinnslur við réttarhöld ekki til óttablandinnar virðingar 

gagnvart því yfirvaldi sem yfir þeim réttar.  
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9. Niðurstöður 

 

Orðræða ráðamanna á 18. og 19. öld um kaupstaði og lífið við sjávarsíðuna einkenndist af 

umfjöllun um siðspillandi áhrifa lausamanna á vinnuhjú. Litið var svo á að lausamenn gæfu 

vinnuhjúum hugmyndir um sjálfræði, sem gæti leitt til þess að fólk færi til sjávarsíðunnar og 

lifði þar í leti og löstum. Þessir lestir voru einna helst eyðsla um efni fram og neysla 

munaðarvara eins og tóbaks og brennivíns. Þegar harðnaði í ári sáu ráðamenn fyrir sér að slíkt 

fólk, sem ekkert ætti annað en laun sín, færu á framfærslu hreppanna.  

Ýmis mál sem fóru fyrir rétt í Akureyrarkaupstað styðja að vissu leyti undir slíkar 

yfirlýsingar ráðamanna. Í það minnsta virðist ekki sem umræður um lesti við sjávarsíðuna hafi 

verið tilbúningur einn, þó sögur af siðspillingu í þéttbýli hafi án efa verið ýktar og versta 

mynd máluð af mannlífi í kaupstöðum. Í dómabókum Eyjafjarðarsýslu kemur fram að á 

Akureyri hafi komið upp þjófnaðarmál, slagsmál og önnur slík mál sem tengja má með 

einhverjum hætti við orðræðu í skrifum ráðamanna. Slík mál virðast þó hafa verið 

undantekningar frekar en regla.  

Smiðurinn Baldvin Hinriksson kom oft við sögu yfirvalda á meðan hann bjó og starfaði 

í Akureyrarkaupstað. Hann var meðal annars sakaður um legorðsbrot, prang og handalögmál á 

árum sínum sem borgari í kaupstaðnum, auk þess sem hann lenti upp á kant við aðra 

kaupstaðarbúa þannig að ekki yrðu úr leyst öðruvísi en með dómsmáli. Líklega hefur Baldvin 

sóst í kaupstaðarlíf frekar en sveit vegna þess að hann átti sökum andlegra erfiðleika erfitt 

með að passa inn í formgerð sveitarsamfélagsins. Þannig má finna rót á ímugust ráðamanna á 

kaupstaðarlífi hjá mönnum eins og Baldvini, sem áttu ekki auðvelt með að fylgja þröngum 

lagaramma gamla landbúnaðarsamfélagsins. 

Þegar litið er á dómabækur Eyjafjarðarsýslu á tímabilinu 1810 til 1840 má sjá þó nokkur 

dæmi þess að afbrot hafi ekki alltaf verið tilkynnt sem skyldi af íbúum Akureyrarkaupstaðar. 

Mál lögreglumannanna varð til að mynda aldrei að lögreglumáli, enda stóð sýslumaður að 

baki því fyrirkomulagi að ráða lausamenn til lögreglustarfa í skiptum fyrir ólöglega búsetu í 

Akureyrarkaupstað. Guðmundur Sveinsson var fenginn til þess að gæta laga og reglna í 

kaupstaðnum árið 1805 og tók Sigurður Benediktsson við af honum árið 1812. Það var ekki 

fyrr en árið 1817 sem sýslumanni fannst þörf á að breyta þessu fyrirkomulagi, eða þegar 

Sigurður þótti vera orðinn of værukær í sínu starfi. Því má ætla að fyrirkomulagið hafi í meira 

en áratug hentað öllum sem komu að málinu, þar sem hvorki sýslumaður né löglegir 

kaupstaðarbúar sáu ástæðu til þess að kæra lögreglumennina fyrir brot á lausamennskulögum.  
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Einnig sýnir mál Halldórs Jónssonar vel fram á að viðhorf kaupstaðarbúa til lausamanna 

hafi ekki verið í öllu þau sömu og var að finna í skrifum ráðamanna. Kaupstaðarbúar virðast 

hafa verið meðvitaðir um veru hans í kaupstaðnum, fram kemur í bréfaskrifum að faktorinn 

Hemmert, kapteinn Frisak og Sigurður Benediktsson lögreglumaður hafi í það minnsta vitað 

af veru hans í plássinu. Hemmert og Frisak héldu því báðir fram í bréfaskrifum sínum til 

sýslumanns að þeir hafi ekki séð ástæðu til þess að tilkynna Halldór, þar sem hann vera hans í 

kaupstaðnum hafi ekki haft neikvæð áhrif á þá. Þvert á móti hafði Hemmert nýtt sér 

vinnukraft lausamannsins um haustið og í staðinn veitt honum húsaskjól. Sömuleiðis kom 

fram að Sigurður Benediktsson, þá tiltölulega nýorðinn lögreglumaður, hafi leyft 

lausamanninum að gista hjá sér.  

Sömu sögu er að segja um lausamennsku þeirra Hugrúnar og Sigurðar árið 1828. Bæði 

höfðu þau komið sér vel fyrir í kaupstaðnum og höfðu þar atvinnu, og er ólíklegt að þau hefðu 

komið við sögu dómabóka ef ekki hefði verið sóst sérstaklega eftir upplýsingum um 

lausamenn í og við kaupstaðinn. Sýnir þetta að samfélagið hafi þvert á lögin boðið lausamenn 

velkomna í kaupstaðinn, a.m.k. svo lengi sem lausamennska þeirra hafði ekki neikvæð áhrif á 

nærumhverfið. 

Þegar litið er á dómsmál í og við Akureyrarkaupstað er hægt að greina ákveðna 

togstreitu á milli siðferðisviðhorfa embættismanna og lagaramma samfélagsins annars vegar 

og viðhorfum íbúa Akureyrarkaupstaðar til stöðu lausamanna í Akureyrarkaupstað hins vegar. 

Bæði yfirvöld, í formi sýslumannsins Gunnlaugs Briem, og almenningur sáu ástæðu til þess 

að hunsa lögbrot ef hægt var að sjá samfélagslegan gróða í ólöglegri hegðun. Þannig var 

vinnumönnum leyft að stunda iðn sína eða selja vinnu sína án þess að vera ákærðir fyrir 

lögbrot. Í máli Jóns Jónssonar Dahl var það ekki fyrr en í annað sinn sem hann kom fyrir rétt 

vegna legorðsbrots sem hann, sem og vinnuveitandi hans, var ákærður fyrir 

lausamennskubrot. Þrátt fyrir að þurft hafi að áminna Jón ‚skarpt‘ fyrir rétti var honum veitt 

leyfi fyrir áframhaldandi beykisiðn, með þeim fyrirvara að hann yrði sendur aftur í 

heimahrepp ef hann uppfyllti ekki kröfur réttarins. 

Sömuleiðis var ólöglegri smásölu á varning leyft að viðgangast, jafnvel mánuðum 

saman. Verslunarmenn kaupstaðarins voru fljótir að ákæra Grundtvig fyrir ólöglega sölu, og 

sömuleiðis var Baldvin Hinriksson ákærður af þremur verslunarmönnum sem grunuðu hann 

um smásölu á vörum sínum. Hins vegar könnuðust aðrir kaupstaðarbúar ekki við ólöglega 

sölu, í það minnsta í máli Baldvins. Sömu sögu er að segja í máli Þórarins Jónssonar, sem 

játaði að hafa selt tóbak ólöglega mánuðum saman þrátt fyrir að enginn hafi kannast við að 

hafa keypt af honum. 
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Þegar lausamennsku- og verslunarlagabrot eru sett í samhengi við notkun fræðimanna 

eins og Eric Hobsbawm og Douglas Hay á hugtakinu um ‚félagslega glæpi‘ er hægt að færa 

rök fyrir því að um slíka glæpi hafi verið að ræða. Þrátt fyrir að ekki hafi endilega verið um 

meðvitað andóf gegn yfirvaldi að ræða voru kaupstaðarbúar í þessum tilfellum ósammála 

ráðamönnum um það hvað væri glæpsamleg hegðun og hvað ekki. Þannig töldu íbúar 

kaupstaðarins, og í sumum tilfellum einnig sýslumaðurinn, að lausamennska væri ekki 

glæpsamleg hegðun ef lausamaðurinn hefði ekki neikvæð áhrif á nærumhverfi sitt. Sömuleiðis 

var ólögleg sala ekki glæpsamleg í augum þess sem gat nýtt sér slíka sölu þegar lítið framboð 

var á vörum eða vörur seldar á uppsprengdu verði.  

Þó þörf sé á fleiri sambærilegum rannsóknum á dómabókum sýslumanna til þess að gera 

betur grein fyrir viðhorfum íslensks almennings til glæpsemi, lausamennsku og 

verslunarlagabrota sýnir greining á dómabókum Eyjafjarðarsýslu á fyrri hluta 19. aldar fram á 

að slík brot hafi ekki verið litin alvarlegum augum af íbúum Akureyrarkaupstaðar. Út frá þeim 

dómsmálum í og við Akureyrarkaupstað sem hér voru tekin fyrir er greinilegt að íbúar 

kaupstaðarins hafi leyft lögbrotum að viðgangast í nærsamfélaginu ef þeir greindu 

samfélagslegan ágóða af þeirri ólöglegu hegðun sem viðgekkst.  Á því tímabili sem tekið var 

fyrir í rannsókn þessari komu reglulega upp mál þar sem viðhorf kaupstaðarbúa til afbrota, þá 

sérstaklega brota á lausamennskulögum og verslunarlögum, sýndu ákveðna togstreitu á milli 

lagaramma samfélagsins og viðhorfum íbúa til glæpsemi afbrota sem framin voru í 

nærsamfélaginu. 
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