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 Ágrip 
  

Drekkingarhylur hefur verið hluti af sögu Þingvalla frá því að lög Stóradóms voru samþykkt af 

Danakonungi, Friðriki II. árið 1565. Alls var 18 konum, sem urðu uppvísar og dæmdar fyrir 

alþingi vegna sifjabrota er Stóridómur kvað á um, og vegna útburð barna, drekkt í 

Drekkingarhyl. Fyrsta aftakan við Drekkingarhyl fór fram árið 1618 og sú síðasta á fyrri hluta 

18. aldar. Eftir endurreisn Alþingis í Reykjavík fengu Þingvellir  nýtt hlutverk, sem staður 

minninganna íslensku þjóðarinnar. Á ýmsum stórhátíðum þjóðarinnar er Íslendingum stefnt þar 

saman til þess að líta yfir farinn veg og minnast sögu landsins, þeirrar sögu sem talin er sameina 

þjóðina. Á stundum sem slíkum hefur aftökum í Drekkingarhyl, sem og öðrum aftökum, lengi 

vel verið haldið frá þjóðarminninu þar sem slíkir atburðir sýna fremur fram á sundrung en 

samheldni. Unnið er út frá þeirri tilgátu að undir lok 20. aldar verði Drekkingarhylur eins konar 

táknmynd fyrir það misrétti sem konur hafi þurft að líða að fornu og nýju. Til þess að greina 

það sem á sér stað verður unnið út frá kenningunni um kyngervi minninga (e. gender of 

memory). Rannsókn af þessi tagi hefur ekki verið gerð hér á Íslandi og er því um frumrannsókn 

að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að samverkandi áhrif fræðasamfélagsins 

og hins pólitíska afls veitir tækifæri til þess að skrifa konur og atburði Drekkingarhyls inn í 

minni þjóðar.  
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Þung, lamandi sorg liggur eins og heljarfarg yfir náttúrunni – sorg í 

hverju brjósti, sem kann að finna til.  

Og hylurinn, sem verður í ánni þar sem hún sveigir út úr gjánni, er eins 

og eitthvert svart gímald – kjaftur forynju, sem bíður í ofvæni eftir bráð.  

Þannig er Þingvöllur á þessum degi, sá staður, sem í senn er Íslands 

sæmd og Íslands mesta smán. 1 
 

  

                                                                 
1 Jón Björnsson, Jómfrú Þórdís, bls. 331 
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Inngangur 

Þingvellir hafa löngum verið mikilvægur staður íslensku þjóðarinnar. Alþingi Íslendinga var 

starfrækt þar á árunum 930–1789. Árið 1800 var það aflagt með konungsúrskurði eftir að hafa 

starfað í Reykjavík síðustu tvö árin þar á undan. Það var svo endurreist árið 1845 en þó ekki á 

Þingvöllum heldur í Reykjavík.2 Með því að endurreisa alþingi í Reykjavík en ekki á 

Þingvöllum  gátu Þingvellir fengið nýtt hlutverk í hugum Íslendinga og breyttar forsendur 

sköpuðu rými fyrir staðinn til að þróast sem sögulegt minnismerki. 3  

  Nú á dögum er þjóðinni stefnt saman á Þingvelli til að sýna fram á samheldni og 

samstöðu þjóðarinnar á hátíðarfundum Íslendinga. Þessir hátíðarfundir eru kjörinn vettvangur 

fyrir ráðamenn þjóðarinnar til að sýna eindrægni, með því að samþykkja einróma fyrirfram 

ákveðnar lagatillögur, og líta yfir farinn veg íslensku þjóðarinnar í sögulegu ljósi. Þar má oft 

sjá hvernig ráðamenn vilja að sagan birtist almenningi. Því hefur löngum verið dregin fjöður 

yfir hina myrku sögu Þingvalla í hátíðarræðum þrátt fyrir að þeir séu sá þingstaður á Íslandi 

sem býr yfir flestum aftökuörnefnum.4     

Þingvellir hafa að geyma Gálgaklett, Brennugjá, Höggstokkseyri og Drekkingarhyl. Allt 

eru þetta örnefni sem vísa til aftökuaðferða sem tíðkuðust fyrir hin ýmsu brot síðustu alda. 

Gálgaklettur, þar sem þjófar og morðingjar voru hengdir, Brennugjá, þar sem einstaklingar voru 

bornir á bál vegna galdra, Höggstokkseyri þar sem menn misstu höfuð sín og Drekkingarhylur 

þar sem konum var drekkt vegna brota sinna samkvæmt ákvæðum Stóradóms.5  

 Hins vegar kvað við nýjan tón í hátíðarræðum leiðtoga Íslands á síðasta hátíðarfundi 

Íslendinga, sem haldinn var á Þingvöllum í tilefni 100 ára afmælis fullveldis landsins, þann 18. 

júlí 2018. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra nefndi skáldsögu Halldórs Laxness, 

Íslandsklukkuna, þar sem „Þingvellir urðu táknmynd hins danska valds á Íslandi, staður þar sem 

embættismenn konungs felldu dóma og fullnægðu þeim, karlmenn vor hoggnir og konum var 

drekkt.“ 6 Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, benti jafnframt á að þrátt fyrir að  sagnasjóður 

okkar sé ríkur þurfum við að varast 

að vitnisburðir héðan verði aðeins glæstir og bjartir [...] Hér var fólki 

refsað illa fyrir litlar eða engar sakir, hér voru konur líflátnar fyrir brot 

sem á þeim voru framin. Saga þessa staðar er því líka saga hinna 

                                                                 
2 Sjá yfirlitsrit til dæmis Saga Íslands I-XI. og Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20.  
3 Jón Karl Helgason, „Hver skóp Þingvelli sem sögulegt minnismerki?“, bls. 87. 
4Vef. Páll Sigurðsson, „Aftökuörnefni“. 
5 Þingvellir voru ekki eini staðurinn á Íslandi þar sem að aftökur átti sér stað. En hér er aðeins verið að skoða 

Drekkingarhyl á Þingvöllum og merkingu hans.  
6 Vef. Stjórnarráðið, „100 ára afmæli fullveldi Íslands – Þingvallafundur 18. júlí 2018“.  
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undirokuðu, saga hinna kúguðu [...] Hér voru Lögberg og Lögrétta en 

hér voru líka höggstokkur og hylur, Drekkingarhylur.7  

Með þessu vildu þau minna á þá sem löngum hafa verið undanskildir sögulegu minni þjóðar á 

hátíðarstundum sem þessari.  

Í þessari ritgerð verður Drekkingarhylur skoðaður í samhengi við sögu kvenna á Íslandi 

annars vegar og hins vegar í tengslum við hugmyndina um Þingvelli sem stað minninga. Unnið 

er út frá þeirri tilgátu að undir lok tuttugustu aldar hafi Drekkingarhylur orðið eins konar 

táknmynd fyrir það misrétti sem konur hafi þurft að líða að fornu og nýju. Markmið 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á eftirfarandi spurningar: Hvernig hefur Drekkingarhyls á 

Þingvöllum verið minnst á hátíðarstundum og í sögu þjóðarinnar? Hvað átti sér stað í íslensku 

samfélagi í kringum aldamótin 2000 sem varð til þess að Drekkingarhylur varð táknmynd fyrir 

misrétti gagnvart konum? Hvað gerir það að verkum að dæmdir einstaklingar fortíðarinnar urðu 

píslavottar samtímans? 

Þrátt fyrir að þessi myrka saga Þingvalla hafi ekki fengið sess í hátíðarræðum ráðamann 

fyrr en nýlega hafa raddir þeirra og örlög verið viðfangsefni rithöfunda og alþýðufræðimanna 

á tuttugustu öld. Meðal þeirra verka sem ljáðu þeim konum rödd sem enduðu líf sitt í hylnum 

má nefna Íslandsklukkuna (1943–1946) eftir  Halldór Laxness, Drekkingarhyl og Brimarhólma 

(1953) eftir Gils Guðmundsson, Jómfrú Þórdísi (1964) eftir Jón Björnsson og Konur fyrir rétti 

(1987) eftir Jón Óskar.  

Íslandsklukkan og Jómfrú Þórdís eru sögulegar skáldsögur sem að byggjast á 

samtímaheimildum sögusviðsins sem þær fjalla um.  Í þeirri fyrrnefndu skapar Halldór Laxness 

„nýjar“ persónur út frá sögulegum fyrirmyndum og lætur efnið beygjast undir lögmál 

skáldskaparins. Í þeirri síðarnefndu skáldar Jón Björnsson  í eyður í réttarfarsskjölum um mál 

Þórdísar Halldórsdóttur sem hann byggir bók sína á. Til dæmis ljáir hann persónum sínum 

tilfinningar og hugarfar. Þessi skáldverk gegna því mikilvæga hlutverki að koma þessum 

atburðum fyrir í minni þeirra sem þær lesa. Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur bendir á 

að þrátt fyrir að skáldsögur sem þessar noti frumheimildir, svo sem réttargögn og aðrar 

heimildir, geti verið erfitt fyrir lesanda „sem lítið veit um málavexti að greina milli þess sem 

gerðist í raun og veru og hins sem er uppdiktað til að þjóna skáldskapnum.“8 Drekkingarhylur 

og Brimarhólmi og Konur fyrir rétti lýstu gangi réttarmálanna út frá þeim heimildum sem til 

staðar voru án þess að geta inn í eyður málsaðila. 

                                                                 
7 Vef. Forseti.is – Embætti forseta Íslands, „Ávarp forseta Íslands Guðna Th. Jóhannessonar á hátíðarfundi 

Alþingis á Þingvöllum 18. júlí 2018“. 
8 Eggert Þór Bernharðsson, „Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan. Heimildagrunnur morðbrennunnar á 

Illugastöðum 1828“, bls. 12.  



7 
 

Þeir sagnfræðingar sem hvað mest hafa skrifað um aftökur í sögulegu samhengi útfrá 

viðurlögum Stóradóms eru Inga Huld Hákonardóttir og Már Jónsson. Rannsóknir þeirra Fjarri 

hlýju hjónasængur (Inga Huld Hákonardóttir), Dulsmál 1600–1900, Fjórtán dómar og skrá, og 

Blóðskömm á Íslandi (Már Jónsson) eru undirstöðurit þessarar ritgerðar.  

Rannsókn af því tagi sem hér fer fram hefur ekki verið gerð hérlendis áður. Því er um 

frumrannsókn að ræða þar sem kafa þarf í ýmis skrif, og sauma saman heimildir sem fyrir eru, 

til þess að svara framangreindum spurningum og komast að haldbærum niðurstöðum.  

Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst er farið yfir fræðilegt samhengi hennar og 

kynntar þær kenningar sem stuðst er við til úrvinnslu og greiningu heimilda. Ber þar helst að 

nefna hugtakið kyngervi minninganna (e. gender of memory), sem segja má að sameini önnur 

lykilhugtök ritgerðarinnar; kyngervi, minni og stað minninganna. Einnig stuðst við 

orðræðugreiningu við úrvinnslu frumheimilda 

Annar kafli ritgerðarinnar fer yfir þá baksögu er snýr að þeim þáttum sem mótuðu 

söguskoðun Íslendinga og þjóðarsjálfið. Til þess að geta fundið svör við þeim spurningum sem 

settar voru fram hér að framan, ásamt þeirri tilgátu, sem unnið er út frá er knýjandi að skýra frá 

þeirri baksögu. 

 Enn fremur er nauðsynlegt að draga upp mynd af þeim af hlut kvenna innan mengis 

sögu og þjóðar. Til að mynda ímynd fjallkonunnar sérstaklega í ljósi þess að hugmyndir um 

hlutverk kvenna kristallast í henni ásamt því að fjallkonan á stóran sess í hátíðum Íslendinga, 

þá sem fulltrúi kvenna.    

Því næst er Stóridómur tekin fyrir, lagasetning hans og ákvæði. Til þess að fá betri 

hugmynd um það hverjar hlutu þau örlög að enda líf sitt í Drekkingarhylnum eru mál þeirra 

kvenna sem komu fyrir Alþingi rakin í stuttu máli. Reynt verður að varpa ljósi á hvort að þær 

séu brotakonur eða fórnarlömb rangláts réttarkerfis.   

Í fjórða og síðasta kafla, sem jafnframt er stærsti kafli ritgerðarinnar, verður fjallað um 

Þingvelli og hlutverk þeirra sem staðar minninganna, sérstaklega í ljósi þeirra hátíðarfunda sem 

þar hafa farið fram. Skoðaður verður hlutur kvenna á slíkum hátíðum, hvenær Drekkingarhylur 

fékk sess í hátíðarhöldum Íslendinga og minni kvenna og hvað hvað það er sem veldur því. 

Síðast en ekki síst verður varpað ljósi á það í hvaða mynd saga Drekkingarhyls verður að 

táknmynd misréttis samtímans.  

  Í tíma má segja að ritgerðin nái yfir nálægt 500 ár, þó megináherslan sé lögð á síðustu 

áratugi 20. aldar og fyrst ára 21. aldarinnar. Þær heimildir sem einkum er byggt á eru skrif 

fræðimanna, bæði innlend skrif um hylinn og sögu hans, og erlendra skrif þar sem nýttar eru 
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kenningar um kyngervi minninganna. Einnig eru nýtt skrif í blöðum og tímaritum á 20. öld, 

enda eru það samtímaheimildir sem gefa góða tilfinningu fyrir því sem bar helst á góma. 

1. Fræðilegt samhengi 
 

Í þessum kafla eru gerð skil á fræðilegu samhengi ritgerðarinnar og þeim kenningum og 

hugtökum sem liggja til grundvallar á rannsókninni. Eins og áður kom fram eru það hugtakið 

kyngervi (e. gender) annars vegar og hins vegar hugtakið minni (e. memory). Kyngervi hefur 

verið lykilhugtak í kynjasögu og hefur verið notað til þess að greina menningarlegar og 

félagslegar mótaðar hugmyndir um kyn, hugmyndir um hvað felst í því að vera karl eða kona. 

Því skiptir miklu máli að lesa í hugmyndir samfélaga hverju sinni um karlmennsku og 

kvenleika, því þannig er hægt að greina viðhorf til kynjanna og hvaða stöðu þau höfðu hverju 

sinni, t.d. innan þjóðríkisins.  

Í doktorsritgerð Erlu Huldu Halldórsdóttur sagnfræðings, Nútímans konur, skýrir hún frá 

því hvað það felur í sér að nota kyngervi sem greiningartæki. Í ritgerðinni styðst hún við 

útskýringar breska sagnfræðingsins Lynn Abrams en þar segir: 

Að hugsa um kyngervi sem orðræðu; sem félagslega mótað og ekki 

óbreytanlegt. Það þýðir að taka til skoðunar hvernig hugmyndir um 

kynjuð hlutverk og eiginleika voru mótaðar og hvernig konur og karlar 

upplifðu þær í mismunandi félagslegu, efnahagslegu og pólitísku 

samhengi.9 

Þessar hugmyndir um kyngervi má svo tengja við hugmyndir um sögulegt virði og sýnileika 

kvenna, það er hvort og hvernig hefur verið fjallað um þær í sögunni.  

  Einnig má benda á skilgreiningu Sigríðar Matthíasdóttur sagnfræðings, en hún hefur 

skoðað kyngervi og þjóðerni á 20. öld og skýrir  kyngervishugtakið sem svo að það sé 

nauðsynlegt  til þess að varpa ljósi á þær „hugmyndir samfélagsins um hina kvenlegu og 

karllegu eiginleika (sem) hafa haft áhrif á samfélagslega stöðu kynjanna og möguleika til áhrifa 

og valda.“10 Hugmyndir um hlutverk kynjanna, eða kyngervi, eru síbreytilegar í sögunni og 

mótaðar af skilningi hvers tíma, skilningi á sögu, stjórnmálum og menningu sem eru síbreytileg 

fyrirbæri og félagslega mótuð á hverjum tíma fyrir sig. 

   Mikilvægur hluti af þessari rannsókn er kenningin um stað minninganna  (fr. Les lieux 

de memoire) sem franski sagnfræðingurinn Pierre Nora skilgreindi á níunda áratug 20. aldar. 

Staðir minninganna „eru staðir þar sem hópur fólks tekur þátt í opinberum athöfnum í þeim 

                                                                 
9 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 55. 
10 Sigríður Matthíasdóttir, „Hin svokallaða þjóð“, bls. 425-426.  
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tilgangi að minnast „sameiginlegrar vitneskju ... um fortíðina.“11   Þessir staðir eru tilbúnir og 

mótaðir „með tiltekin markmið í huga af fólki sem hefur ekki beinlínis verið hluti af þeirri 

lífsreynslu sem minnið snýst um.“12 Þessir staðir, líkt og Þingvellir, verða gæslustaðir 

minninganna. Sigurður Gylfi færir rök fyrir því að þeir sem búa yfir valdinu hafa „ótvíræða 

möguleika á að hafa áhrif á hugsun og hugmyndir fólks.“ 13 Af þeim sökum snúast minningar 

um vald og þeir sem hafa völdin ákvarða og stýra þessum minningum á þeim stöðum er kallaðir 

eru staðir minninganna líkt og Þingvellir.  

  Kenningin um stað minninganna gegnir því lykilhlutverki í því að greina samband 

minninga og minningahátíða sem eru bundnar ákveðnum stöðum sem táknmynd fyrir sögulega 

atburði og þjóðarsögu. Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur hefur fjallað um Þingvelli sem 

stað minninganna og verða rannsóknir hans nýttar hér.  

Í þessu samhengi er rétt að nefna hugtökin sameiginlegt minni (e. collective memory) og 

sögulegt minni (e. historical memory). Það var franski fræðimaðurinn Maurice Halbwachs sem 

kom fram með skilgreiningu á hugtökunum á þriðja áratug tuttugustu aldar. Sameiginlegt minni 

snýr að reynslu einstaklinga eða hópa en sögulegt minni er tilraun til þess að varðveita þessa 

reynslu með því að hlutgera hana. 14 Þetta helst svo í hendur við minnið (e. memory). 

Minnisumræðan, líkt og Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur bendir á hefur verið að 

færast í aukana á liðnum árum „og hefur tekið mið af nýjum tilraunum fólks til að gera upp 

liðna atburði, atburði sem oft hafa verið afar sársaukafullir.“15  

  En hvernig er þá hægt að sameina þessi hugtök kyngervi og minni í kyngervi minninga? 

Bókmenntafræðingarnir Marianne Hirsch og Valerie Smith gera skilmerkilega grein fyrir því 

hvernig hægt sé að nota þessi hugtök hlið við hlið: 

Kyngervi er óumflýjanlegur hluti mismunandi valdatengsla, og 

menningarlegt minni fjallar alltaf um dreifingu og baráttu til valds. Það 

sem menningarsamfélag ákveður að muna og hvað samfélagið ákveður 

að gleyma helst í hendur við vald og forræði og þar af leiðandi við 

kyngervi. Síðast en ekki síst eru menningarlegar klisjur og tákn sem 

samfélagið endurspeglar sig í, lituð af hugmyndum um kyngervi, 

kynþætti og stétt. 16  

 Í síauknum mæli hefur hlutur kvenna í sagnaritun þjóða verið skoðaður. Það er að segja, 

hvernig þær birtast í minni þjóðar, ekki aðeins í sagnfræðiritum, heldur einnig í t.d. 

minnismerkjum og stöðum. Sagnfræðingarnir Sylvia Paletschek og Sylvia Schraut telja að horft 

                                                                 
11 Winter, „Sites of Memory“, bls. 312 
12 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga., bls. 186.  
13 Sama heimild, bls. 187. 
14 Sama heimild, bls. 341. 
15 Sama heimild, bls. 331. 
16 Hirsch og Smith, „Feminism and Cultural Memory: An Introduction“, bls. 6.  
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hafi verið fram hjá konum og þeirra framlagi í menningarlegu minni 19. og 20. aldar. Í inngangi 

að bókinni The Gender of Memory. Cultures of Remembrance in 19th and 20th century Europe 

benda þær á sex atriði sem skýra þróun menningarlegs minnis út frá því sem þær kalla kyngervi 

minninganna. Þær draga þessi sex atriði, sem þó tengjast innbyrðis, út frá þeim tólf greinum 

sem er að finna í bókinni og snúa allar að kyngervi minninganna í mismunandi löndum Evrópu. 

  Í fyrsta lagi nefna þær að fram á fyrri hluta 20. aldar hafi kvenna aðeins verið minnst ef 

þær voru taldar þess verðugar (e. women´s worthy). Í öðru lagi risu minnisvarðar um konur upp 

miklu seinna en minnisvarðar um karla. Minnisvarðar um konur sjást ekki fyrr en í byrjun 20. 

aldar en minnisvarðar um karlmenn fóru að rísa á 19. öld. Paletschek og Schraut benda á 

mikilvægi fyrri heimstyrjaldarinnar í þessu samhengi því minnisvarðarnir voru hluti af áætlun 

þjóðríkjanna til að virkja konur til þátttöku á hinu opinbera sviði,  á heimavígsstöðunum, á 

meðan karlmenn voru fjarverandi í stríðsátökum.  

  Í þriðja lagi er móðurhlutverkið allsráðandi í því hvernig kvenna á 19. og 20. öld er 

minnst. Móðurhlutverkið var áhrifamikið tæki til þess að koma konum fyrir í menningarlegu 

minni þjóðar með því að úthluta þeim mikilvægu hlutverki fyrir þjóðina og samfélagið. Tilvísun 

í mikilvægi móðurhlutverksins fann hljómgrunn á öllum stigum samfélagsins, óháð hvaða stétt 

eða kynþætti konur tilheyrðu, trúarskoðunum þeirra, aldri eða hjúskaparstöðu. Styrkur 

móðurhlutverksins sem táknmynd minninga felst í því að flest allar konur geti tileinkað sér 

þessa stöðu. Hins vegar fjarlægir það konur af sviði sögunnar og hlutverk þeirra stendur í stað.17 

  Í fjórða lagi eru það hinar táknrænu ímyndir kvenna. Ímyndir sem tákna hringrás lífsins, 

framtíðina, umhyggju, skilning, huggun, frelsi og sorg á meðan ímyndir karlmanna karlmenn 

táknuðu söguna, breytingu og línulegan tíma, afrek, sektarkennd og ábyrgð. Paletschek og 

Schraut taka sem dæmi La Republique og Germaniu, en við höfum okkar eigin táknrænu ímynd 

– fjallkonuna. Þær velta því fyrir sér hvort að þessar ósögulegu (e. ahistorical) kvenímyndir 

hafi verið skapaðar vegna þess að sögulegar fyrirmyndir kvenna vantaði.  

  Í fimmta lagi vekja þær athygli á að minni kvenna kemst fyrst og fremst í kastljósið í 

aðstæðum þar sem róttækar breytingar eiga sér stað í ljósi sagnfræði, stjórnmála og félagslegrar 

breytinga. Þessar breytur stuðla að hagstæðum aðstæðum til þess að draga minningar um 

söguleg afrek kvenna fram á sjónarsviðið.  

  Sjötta atriðið er nátengt hinu fimmta en þar segja þær Paletschek og Schrautað 

mikilvægt sé að hafa í huga að tækifærið til að skrifa reynslu kvenna inn í menningarlegt minni 

haldist í hendur við stöðu og framgang kvenna innan stjórnmála og fræðaheimsins. Það sé þó 

                                                                 
17 Sjá einnig um þetta í grein Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttir um hið eilífa hlutver kvenna, móðurhlutverkið í 

„Móðir, kona, meyja: Um fortíðina í nútímanum og stöðu kvenna“, bls. 333-338. 
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enn erfitt að skrifa konur inn í menningarlegt minni, t.d. af því margar konur geri ekki kröfu til 

þess eða telji sig hafa vald til þess að túlka söguna, halda að þær hafi ekkert merkilegt að segja 

eða minnast. Paletschek og Schraut telja að þrátt fyrir að konur séu að mörgu leyti útilokaðar 

frá hinni sagnfræðilegu orðræðu, bæði með nokkurs konar sjálfsútilokun og af hálfu hins 

karllega sjónarhorns, þá séu tækifæri til staðar til að breyta þessu. Hægt sé að endurtúlka 

sögulega orðræðu, snúa fyrri hugmyndum á haus. Menningarlegt minni sem ekki tekur tillit til 

kyngervis eða mismunar sem byggður er á félagslegum, menningarlegum eða þjóðernislegum 

mun, sé takmarkað og setji skorður á menningarlegt minni og þar af leiðandi minni kvenna.18 

 Þessir sex þræðir sem Paletschek og Schraut draga fram nýtast allir við rannsókn mína 

en þó einkum atriði fjögur til sex. Þau atriði verða notuð sem hjálpartæki til þess að greina og 

sjá hvað verður til þess, undir aldamótin 2000, að brotakonur fyrri tíma verða píslarvottar 

samtímans og táknmynd misréttis gegn konum. 

  Til þess að greina og vinna úr þeim heimildum sem nýttar eru í ritgerðinni  er stuðst við 

kenningar um orðræðugreiningu en orðræður eru mikilvægur þáttur í samfélagslegri mótun 

okkar, orðræðan skapar okkur og þann heim sem við lifum í. Orðræðan hefur áhrif á ímynd 

okkar af sannleikanum. Sannleikurinn er skapaður í gegnum valdið, þ.e. þeim sem búa yfir 

valdinu. Valdið mótar hugmyndir okkar um ásættanlega hegðun eða hugsjónir sem eru 

viðunandi ásamt því að setja okkur skorður á því sem ekki má. Þekking okkar er svo bundin 

þessu valdi órjúfanlegum böndum, þeir sem að búa yfir valdinu geta haft áhrif á þekkingu okkar. 

Við erum samt ekki aðeins óvirkir þátttakendur í heimi orðræðunnar, því við viðhöldum henni 

eins og sagnfræðingurinn Sara Mills færir rök fyrir.19 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson bendir á að 

orðræðan felur „einnig [í sér] óyrtar hugmyndir eða athafnir... þagnir í texta og tali eru 

óaðskiljanlegur hluti orðræðunnar.“20 Því er mikilvægt að styðjast við orðræðugreininguna til 

þess að greina það sem ekki er sagt í orði og á blaði.  

2. Konur sem hluti þjóðarsögu Íslendinga  
 

Hvað er þjóð? Þessi spurning hefur löngum verið mönnum hugleikin. Franski sagnfræðingurinn 

Ernest Renan hafnaði í frægum fyrirlestri árið 1882 öllum þeim hugmyndum sem taldar eru 

gera þjóð að þjóð, svo sem tungumál, kynþáttur, trúarbrögð eða landlega. Hann túlkaði þjóð 

sem sál sem samanstæði úr tveimur hlutum – fortíðinni og framtíðinni. Fortíð, sem bæri ríkan 

arf minninganna, hetjulegar goðsögur merkra manna, og framtíðina sem skyldi bera í skauti sér 

                                                                 
18 Paletschek og Schraut, „Introduction: Gender and Memory Culture in Europe“, bls. 23-26. 
19 Mills, Discourse, bls. 18 og 20-21. 
20 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leit að mótsögnum. Um verklag við orðræðugreiningu“, bls. 179-180.  
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arfleiðina sem valin hafði verið til að halda upp á, minningarnar sem skyldi muna og 

minningarnar sem skyldi gleyma. Renan taldi að þjáningar þjóðar væru sterkari þáttur í að 

mynda þjóðir en sigrar hennar. Þjáningar, væru samkvæmt Renan, meira virði fyrir 

þjóðarminnið þar sem styrkurinn til þess að yfirstíga þjáningar þjóðarinnar þarf á vilja allra 

þeirra sem tilheyra þjóðinni á að halda.21 En hverjir ákvarða hvað þjóðin á að muna eða það 

sem meira er, hverju hún á að gleyma? Hverjir báru ábyrgð á þjáningum þjóðarinnar og hverjir 

voru sigurvegarar sögunnar? Enn fremur hverjir teljast til, í þessu tilviki, íslensku þjóðarinnar?  

  Samkvæmt Renan er sagan undirstaða þjóðarinnar. Þeir sem hafa valdið yfir sögunni  

hafa valdið yfir því hvernig hún er túlkuð, hvernig hennar er minnst og hafa þar af leiðandi 

valdið yfir þjóðinni. Sá sem hafði einna mest áhrif á söguskoðun og túlkun Íslendinga við 

upphaf 20. aldar var Jón Aðils. Hugmyndir hans um þjóðerni og tilurð íslensku þjóðarinnar 

voru viðteknar skoðanir langt fram eftir tuttugustu öldinni. Líkt og Sigríður Matthíasdóttir 

sagnfræðingur bendir á var það í höndum hans að móta og skapa þjóðernislega sjálfsmynd 

handa íslensku þjóðinni.22 Í riti Jóns Aðils Íslenzkt þjóðerni (1903), sem byggði á 

alþýðufyrirlestrum hans, lýsti hann tilurð íslensku þjóðarinnar á þennan hátt: 

Með stofnun alsherjaríkis á Íslandi var lagður grundvöllurinn undir nýtt 

þjóðfélag. Upp frá þeim tíma kenna Íslendingar sig sem sérstaka, 

sjálfstæða þjóð. Hver einstaklingur kennir sig sem lið í 

þjóðfélagsheildinni með sérstökum skyldum og sérstökum réttindum 

[...] Þetta er upphaf alveg nýrrar tilveru. Það vakna til lífs hjá þeim nýjir 

kraftar og nýjar vonir og nýjar tilfinningar, einhverjar þær fegurstu og 

háleitustu, sem mannkynið á til í eigu sinni – ættjarðarástin og 

þjóðernistilfinning. Þegar þessar tilfinningar vakna fyrst hjá þjóðunum, 

táknar það ætíð nýtt tímabil í sögu þeirra.23 

Þessi orð Jóns Aðils fengu hljómgrunn í samfélaginu og útfrá þeim fæddist hin svokallaða 

þjóðernisgoðsögn sem varð að  rauðum þráði í söguskoðun Íslendinga þar sem Íslandssögunni 

var skipt niður í þrjú tímabil; gullöld, niðurlægingartímabil og endurreisnartímabil. Sjálfsmynd 

sína ættu Íslendingar að sækja til íslenskrar fornaldar en jafnframt að hafa að leiðarljósi þá 

kúgun og niðurlægingu sem þeir hefðu orðið fyrir af hálfu Dana, sérstaklega í baráttu sinni fyrir 

sjálfstæði.24 Samkvæmt Jóni var íslenska þjóðin „skilgreind á grundvelli tungumálsins sem 

lífræn heild eða persóna með sameiginlega hagsmuni og sameiginlega sjálfsmynd.“25 Ekki voru 

                                                                 
21 Sjá fyrirlestur Ernest Renan, „What is a nation”, bls. 41-55. Þetta er ensk þýðing á fyrirlestri sem Renan flutti 

við Sarbonne-háskóla 11. mars 1882.  
22 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn Sanni Íslendingur,bls. 359.  
23 Jón Jónsson, Íslenzkt þjóðerni. Alþýðufyrirlestrar, bls. 65.  
24 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 64-68.  
25 Sama heimild, bls 359. 
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allir Íslendingar þó hluti af hinni íslensku þjóð eins og Sigríður Matthíasdóttir sýnir fram á í 

Hinn sanni Íslendingur en þar lýsir hún hlutskipti kvenna innan mengis hins íslenska þjóðerni: 

Hlutverk kvenna var mótað í andstöðu við einstaklingshyggju nútímans 

sem á hinn bóginn kristallaðist í „Íslendingnum“, borgaralegum 

karlmönnum sem fóru með völd í samfélaginu. Valdaleysi á opinberum 

vettvangi varð hlutskipti kvenna um leið og þeim var gert að vera 

nokkurs konar mótpóll við þá hnignun samfélagsins sem talin var 

fylgifiskur nútímavæðingar og einstaklingshyggju.26 

Þar sem konur voru ekki taldar hluti af þjóðinni fengu þær lítinn sess í þjóðarsögunni. Hlutur 

kvenna í þjóðarsögunni var takmarkaður lengi vel og sést það glöggt í rannsókn Þorgerðar 

Þorvaldsdóttur sem birtust í Sögu 1996. Viðfangsefni hennar var að rannsaka hlut kvenna í 

sögubækum í kennslu við grunn- og framhaldsskóla. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að hlutfall 

kvenna í bókunum var  alltaf undir 22%.27 Þorgerður bendir á „að þær fáu konur sem birtast eru 

oftast sýndar óvirkar, þær eru peð á borði karlanna sem skapa söguna og sagan fjallar um, en 

þær fá að vera  með ef tilvist þeirra útskýrir á einhvern hátt viðbrögð og gerðir karlanna í 

aðalhlutverkum.“ 28 Þorgerður bendir á að hlutverk og staða kvenna í sögunni sé ekki hluti af 

heildarsögunni „heldur eru þær innlimaðar, þöglar og ósýnilegar [...] þær fáu sem ná að brjótast 

fram úr fortíðarþokunni birtast í stöðluðum hlutverkum sem mæður, dætur, eiginkonur og frillur 

frægra karla.“29 Þessu lýsir hún sem niðurlægjandi hlutverki kvenna þar sem konur koma aðeins 

fyrir sem  aðgerðalausir þolendur, eiginkonur eða ástmeyjar. Það hvernig konur birtust í 

þjóðarsögunni sem annars flokks þjóðfélagsþegnar – sem þolendur en ekki gerendur – hlýtur 

að hafa haft áhrif á hvernig sjálfsmynd kvenna þróaðist. Hvert áttu konur að leita til þess að 

finna sögulega sjálfsmynd sína og hverjar eru þær sögulegu fyrirmyndir sem konur geta fundið 

rödd sína í?  

 

2.1. Sjálfsmyndir íslenskra kvenna  
 

Í doktorsritgerð Erlu Huldu Halldórsdóttur, Nútímans konur, fjallar hún um mótun kyngervis 

kvenna á Íslandi á síðari hluta 19. aldar. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu um hlutverk kvenna 

að þær ættu að  

vera táknmynd hins óbreytanlega og staðfastar í heimi breytinga. Þær 

áttu að vera „mikilvægur hinn“ þar sem karlar fengu staðfestingu á því 

að þótt þeir lifðu sjálfir í heimi breytinga og athafna væri hornsteinn 

                                                                 
26 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn Sanni Íslendingur, bls 367. 
27 Sjá einnig rannsókn Kristínar Lindu Jónsdóttur Rannsókn á hlutdeild kynjanna í sögu á miðstigi í grunnskóla ( 

Jafnréttisstofa 2011), bls. 1. Þar eru konur 4,5 – 20% nafngreindra einstaklinga í bókum. Hér sést að ekki hefur 

mikið breyst í þeim málum.  
28 Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, „Hvað er svona merkilegt við það að vera karlmaður?“, bls. 280-282.  
29 Sama heimild, bls. 277. 
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samfélagsins (heimilið) óbreyttur og meðan þeir dvöldu innan veggja 

hans væru þeir sjálfir hinir sömu og áður. Hin opinbera 

endurskilgreining á samfélagslegu hlutverki kvenna gekk út á að móta 

kyngervi þeirra í þetta form þar sem þær voru hliðverðir 

menningarinnar, tengiliðir við fortíðina. 30 

 Þetta sést einna helst í sköpun hinnar íslensku fjallkonu sem fæddist í sjálfstæðisbaráttu 

landsins á 19. öld. Fjallkonan beislaði þær hugmyndir sem mótuðu hið íslenska þjóðarsjálf; 

íslenska náttúru, íslenska sögu, íslenska tungu og íslenska menningu sem voru í senn kröfur 

hins íslenska karlmanns til þess að fá sjálfstæði frá erlendum yfirráðum. 31  Inga Dóra 

Björnsdóttir, mannfræðingur, bendir á að með sköpun fjallkonunnar hafi karlar öðlast aðgang 

að því sem hún kallar „kvenkenndum auð“ og með því að ná valdi yfir þessum auði gátu þeir 

gert hið kvenkennda að þjóni sínum en á sama tíma tignað það sem gyðju.   

  Fjallkonan var einnig táknmynd þess sem ætlast var til af konum þ.e. að vera hin hreina 

meyja eða hin nærandi móðir. 32 Með þessu skyldu þær varðveita hreinleika tungumálsins og 

þjóðernisins en á sama tíma næra þjóðina á réttum hefðum og gildum. Fjallkonan var ekki 

tákngervingur kvenna sem gerði þeim kleift til þess að brjótast úr viðjum samfélagslegra 

hugmynda um hlutverk þeirra. Fjallkonan var tákn kyrrstöðu ekki framfara. Hún var tákn um 

„[y]firráð og tignung íslenskra karlmanna á hinum kvenkenndu öflum.“ 33 Hún var tákn um þær 

skorður sem að íslenskir karlmenn settu konum og vildu halda. Hún var táknmynd hinnar 

„fullkomnu“ íslensku konu, hvernig hún ætti í raun að vera.   

   Þetta á hljómgrunn í því sem að Paletschek og Schraut benda á. Til að mynda því, að 

með móðurhlutverkinu var konum komið fyrir í menningarlegu minni þjóðar þar sem 

móðurhlutverkið var talið hvað mikilvægast fyrir þjóðina og samfélagið. Að sama skapi benda 

þær á sköpun hinnar táknrænu ímyndar þjóðar sem felur í sér ákveðna kyrrstöðu kvenna innan 

þjóðfélagsins og takmarkar hlutverk þeirra, líkt og hlutverk fjallkonunnar felur í sér. 34 

  Það verður þó að hafa hugfast að „konur skiptast í eins margar stéttir og karlar.“ Lengi 

vel virtust konur aðeins skiptast í tvær stéttir og þá sérstaklega þegar kemur að hlutverki kvenna 

sem kynveru; móðir eða hóra – önnur hin syndlausa en hin syndin uppmáluð. Eða eins og 

Þorgerður Þorvaldsdóttir bendir á þá hafa þessar tvær kvenímyndir aðeins einn líkama. Móðirin 

hefur aðeins rétt til þess að ala þjóðinni börn en „hið hömlulausa kyntákn“ verður að setja 

skorður með ríkisafskiptum, samanber, til að mynda, lagasetningu Stóradóms.35  

                                                                 
30 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 343.  
31 RV, „Fjallkonan og íslensk þjóðernisvitund.“, bls. 6.  
32 Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, bls. 495  
33 RV, „Fjallkonan og íslensk þjóðernisvitund“, bls. 6 
34 RV, „Fjallkonan og íslensk þjóðernisvitund.“, bls. 7. Sjá einnig Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, „Af 

fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, bls. 496.  
35 Lagasetning Stóradóms náði líka til karlmanna eins og vikið verður að í kaflanum um Stóradóm. 
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3. Stóridómur 
 

 Lög og refsingar hafa tekið miklum breytingum frá upphafi til okkar daga. Frá fyrstu 

lögbókinni, Grágás, yfir í Járnsíðu frá Járnsíðu yfir í Jónsbók. Jónsbók náði til veraldlegra laga 

en siðferðismál voru í höndum hins andlega valds það er að segja kirkjunnar. Kristniréttur Árna 

biskups Þorlákssonar frá 1275 náði meðal annars yfir andleg lög er sögðu til um refsingar og 

viðurlög vegna siðferðisbrota. Þau voru enn við lýði fram til ársins 1564 með setningu 

Stóradóms sem samþykktur var af konungi árið 1565. Með þessum lögum féllu nú siðferðisbrot 

undir veraldlegt vald en ekki andlegt líkt og áður hafði verið.36  

  Stóridómur var samþykktur á Alþingi þann 2. júlí 1564 að frumkvæði tveggja lögmanna 

þeirra, Páls Vigfússonar, lögmanns suðurs og austurs, og Eggerts Hannessonar, lögmanns 

vesturs og norðurs, með hvatningu af hálfu Páls Stígssonar, hirðstjóra Danakonungs. Með 

Stóradómi voru viðurlög vegna siðferðisbrota hert til muna frá því sem verið hafði í kristnirétti 

Árna biskups, það er að segja að nú var innleidd dauðarefsing vegna alvarlegustu brotanna  

„karlmenn höggvist en konur drekkist.“37 Það verður þó að hafa hugfast að líflátsrefsingar voru 

ekki einsdæmi á Íslandi. Í Evrópu voru víðast hvar grimmilegar refsingar við hinum ýmsu 

glæpum og margir enduðu líf sitt á höggstokknum, í snörunni eða með lungun full af vatni. 

Aðferðir Stóradóms voru með svipuðu sniði og evrópskar refsingar fyrir framhjáhald og morð.38 

  Brotunum var skipt upp í þrjá meginflokka; frillulífisbrot, hórdómsbrot og sifjabrot. 

Alvarlegustu brotin er féllu undir Stóradóm voru sifjabrot er áttu sér stað milli 

fjölskyldumeðlima en skyldleika þeirra af mægðum og frændsemi var skipt upp í fimm flokka. 

Sá fyrsti og jafnframt sá flokkur sem var talinn með alvarlegustu brotunum náði til tuttugu 

persóna sem hafði áður í kristnirétti aðeins náð til sautján. Þetta voru; móðir, stjúpmóðir, 

föðurmóðir, móðurmóðir, móðir konu manns, systir, föðursystir, móðursystir, systir konu 

manns, bróður kona, sonar kona, dóttir, stjúpdóttir, bróðurdóttir, systurdóttir, sonardóttir, 

dótturdóttir, kona móðurbróður og kona föðurbróður, bróður dóttir konu manns og systurdóttir 

konu manns. 39 

  Fram kemur hjá höfundum Stóradóms að þau lög sem að náðu yfir þessi brot hafi  ekki 

verið nógu skilmerkileg og „þótti hér svo stórleg þörf og nauðsyn vera, sakir þeirrar óhæfu og 

fordæðuskapar, sem svo margan hendir opt og ósjaldan, ár eftir ár, mest sakir hegningarleysis, 

                                                                 
36 Gísli Baldur Róbertsson, „Áform um endurskoðun íslenskra laga”, bls. 35-36. 
37 Lovsamling for Island I, bls.86. 
38 Már Jónsson, Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 101.  
39 Lovsamling for Island I, bls . 85-87.  
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sem guð forbetri, og etc.“40 Hér kemur skýrt fram að þeim þyki það ástand sem ríkir í 

samfélaginu gífurlega alvarlegt og af nauðsyn þyrfti að herða viðurlög við þessum tilteknu 

brotum – þessi brot virtust þrífast vel í samfélaginu og vilja höfundar þess kenna það við 

hegningarleysi er varðaði brot þessi. Harkaleg viðurlög gætu einnig stafað af breyttu viðhorfi 

gagnvart kynlífi vegna siðaskiptanna. Þótti siðbótarmönnum nauðsyn að skorða það aðeins við 

hjónaband „þar sem kynlíf utan hjónabands [var] af djöfullegri rót runnið.“41   

  Viðurlög Stóradóms gátu af sér annars konar afbrot svokölluð dulsmál, það er að segja 

„að fæðingu sé leynt og nýfæddu barni skotið undan með einhverjum hætti.“ Dulsmál voru 

dæmd eftir dönskum lögum þar sem stóð að konur ættu að vera hálshöggnar en hér á landi var 

konum drekkt ef þær urðu uppvísar að dulsmáli, Már Jónsson bendir á að aftökuaðferðin hafi 

eflaust verið vegna áhrifa Stóradóms.42 Kæmist fólk upp með að leyna fæðingu og bera barn út, 

eða husla andvana fætt barn, sem hafði komið undir með „ólöglegum“ getnaði var það að 

sjálfsögðu ekki dregið fyrir dómsstóla. 

  Þær upplýsingar sem til eru um þessi brot liggja í lögbókum, dómsskjölum, annálum og 

fleiri ritum frá þessum tíma. Þessar heimildir „lýsa örsmáum brotum atvika og gefa 

vísbendingar um formgerð eða reglur þjóðfélagsins.“43 

Hins vegar gefa þessar heimildir oftar en ekki upp heldur einhliða mynd af þeim málum 

sem tekin voru fyrir og eru þau oftast frá sjónarhorni lögmanna eða úrskurðaraðila, það er að 

segja þeirra sem bjuggu yfir menntun og skriftarkunnáttu sem var aðeins á fárra færi, og þá 

oftast þeirra sem tilheyrðu æðstu stigum þjóðfélagsins en þetta voru upp til hópa karlmenn. Af 

þeim sökum liggur fátt eftir þá sem fyrir dómsstóla komu og getur því reynst erfitt að gera sér 

í hugarlund stöðu þeirra, hugsanir og tilfinningar nema þá út frá þessum heimildum, sem hefur 

í raun þegar verið miðlað. Það ber þó að varast að draga úr því notagildi sem slíkar heimildir 

búa yfir þar sem þær gefa vissulega góða innsýn inn í hvernig lögum var og er framfylgt. 

 Nú til dags myndu eflaust margir líta á viðurlög Stóradóms sem fremur harkaleg, jafnvel 

telja þau óréttlát, en hafa verður varann á þegar sest er í dómarasæti samtímans en gengið er inn 

í dómssal fortíðar. Inga Huld Hákonardóttir sagnfræðingur sem kafaði djúpt í veröld Stóradóms 

með gerð bókar sinnar Fjarri hlýju hjónasængur, telur að með tilkomu lagabálks Stóradóms 

hafi verið tekið stórt skref í átt að jafnréttishugmyndum, það er að segja að eitt skyldi yfir alla 

ganga, hvort sem um væri að ræða karl eða konu, höfðingja eða hjáleigubændur. Eini munurinn 

                                                                 
40 Lovsamling for Island I, bls. 85. 
41 Loftur Guttormsson, Kristni á Íslandi, bls. 95. 
42 Már Jónsson, Dulsmál, bls. 15 og 38.   
43 Már Jónsson, Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 25.  
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þar á var með hvaða hætti aftakan fór fram; konum var drekkt en karlar höggnir.44 Karlar sem 

höggnir voru hlutu „virðingardauða [...] það var eitthvað hetjulegt við það [að vera hogginn], 

svolítið eins og að falla í bardaga.“ 45 En eins og Inga Huld bendir á, fengu þeir karlmenn sem 

höggnir voru tækifæri til þess „að sýna hugrekki og falla með sóma“.46 

  Hins vegar átti vatnið sem konum var drekkt í að búa yfir eins konar hreinsunarmætti 

og skyldi virka sem eins konar syndaaflausn þeirra kvenna sem hlutu þau örlög að vera drekkt.47 

Það má leiðan hugann að því hvort að þetta séu merki þess að kynjamismunar gætti  á síðustu 

stundum þeirra einstaklinga sem að dæmdir voru með lífi sínu. Karlarnir féllu sem hetjur en 

konurnar hreinsaðar af syndum sínum.  

Inga Huld lýsir þeirri sorglegu staðreynd að þessar konur komust aðeins á spjöld 

sögunnar vegna afbrota sinna en „nöturlegt er að nöfn velflestra íslenskra kvenna á 17. öld skuli 

að eilífu sokkin í gleymskunnar djúp, utan þeirra sem urðu fórnarlömb harðneskjulegra tíma og 

lentu á skrám yfir brotlega.“48  Þrátt fyrir það urðu þær löngu síðar táknmynd fyrir annars konar 

baráttu. 

   Hvað varð til þess að afbrotakonur síns tíma urðu að píslarvottum okkar tíma? Til þess 

að átta sig betur á eðli málanna er vert að skoða þær konur sem hlutu þessi grimmilegu örlög 

og hver brot þeirra voru ásamt því að velta þeirri spurningu upp hvort þær voru brotakonur eða 

fórnarlömb misréttis.  

 

3.1 Þær sem gistu Drekkingarhyl 
 
dýfðu þér 

í skaut mitt 

áður en þú  

drekkir mér  

í hylnum.49 

Fyrsta aftakan útfrá Stóradómi átti sér stað í Bakkárholti í Ölfusi árið 1599. Nafn konunnar er 

ekki þekkt en hún átti samræði með tveimur bræðrum. Þeir fengu aflausn sinna mála og sluppu 

báðir með líf sitt. Eins og nefnt var í inngangi fóru fæstar aftökur út frá Stóradómi fram á 

Þingvöllum. Flestar fóru fram heima í héraði því dýrt var að flytja afbrotamenn, karla og konur 

hvaðanæva að af landinu til Þingvalla. Samtals er áætlað að um 90 einstaklingar bæði karlar og 

konur, hafi verið teknir af lífi út frá Stóradómi, en líkt og Inga Huld bendir á þá eru ekki 

                                                                 
44 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 68-69.  
45 Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Undir broddstaf böðulsins“, bls. 44. 
46 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængu, bls. 212. 
47 Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Undir broddstaf böðulsins“, bls. 44. 
48 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 69 
49 Ingi Bogi Bogason, „Þeim var ég best/ er ég unni verst. Hallfríður Ingimundardóttir: Í skini brámána. Goðorð 

1991“, Morgunblaðið 12. september 1991, bls. 10.  
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meðtaldir þeir sem flýðu eða létu lífið áður en dauðadómi var framfylgt.50 

  Átján konur voru dæmdar fyrir „ólögmæta útrás holdsins“ á móti 22 körlum. Vegna 

blóðskammarbrota voru 13 karlmenn teknir af lífi á móti 11 konum. Fyrir dulsmál voru það sex 

konur á móti fimm körlum sem hlutu dauðarefsingu og vegna hjúskaparbrota voru fjórir karlar 

og ein kona aflífuð.51 Af þeim 18 konum sem drekkt var í Drekkingarhyl voru sex teknar af lífi 

fyrir dulsmál, svo virðist vera að dauðadómum kvenna vegna dulsmála hafi öllum verið 

framfylgt á Þingvöllum. Dulsmál er þegar kona fæddi barn og leyndi því, deyddi barnið eða 

kom því ekki til hjálpar nýfæddu og faldi líkið, ýmist ein eða í vitorði með barnsföður. Þetta 

eru þær konur sem að drekkt var fyrir dulsmál í Drekkingarhyl:  

Guðrún Jónsdóttir, árið 1684. Hún var vinnukona að Bessastöðum sem fæddi andvana 

barn og sagði að örn hefði tekið barnið. Hún lýst því yfir að barnsfarði hennar væri Knud 

Pederson Storm undirkaupmann í Hafnafirði. Hann hlaut ekki skaða af og gaf meðal annars 

kaleik til kirkjunnar á Saurbæ á Kjalarnesi, eflaust sem minningarvott um þennan atburð.52 

Jóreiður Þorgeirsdóttir, árið 1697. Hún fæddi andvana barn og sagðist hafa falið 

barnsföður sínum, Ásbirni Þorvarðssyni, það fimm dögum síðar og beðið hann um að grafa það 

í kirkjugarði. Hann þverneitaði og fékk að sverja þess eið að hann hefði ekki komið nálægt því. 

Hún var dæmd 1696, heima í héraði, en drekkt ári síðar á Alþingi.53 

Katrín Þorvarðsdóttir, vinnukona, drekkt árið 1703. Hún fæddi andvana barn í rúmi sínu 

og geymdi þar í mánuð. Ekki kemur fram hver faðir barnsins var.54 

  Kolfinna Ásbjörnsdóttir, vinnukona, aflífuð árið 1705. Hún eignaðist barn með 

húsbónda sínum Katli Jónssyni. Barnið fæddist andvana ári áður, 1704, og gróf hún það í 

húsgólf. Hann hafði vitað af fæðingunni en ekki hjálpað til við að grafa það.55 

  Helga Magnúsdóttir leyndi fæðingu sinni og var tekin af lífi á Alþingi vegna dulsmáls 

árið 1709.56 

  Guðfinna Þorláksdóttir eignaðist andvana barn árið 1738 og faldi það í kistu sinni. Hún 

var dæmd til dauða heima í héraði og dómurinn staðfestur á Alþingi. Már bendir þó á að ekki 

finnast nein bréf um hana en „[h]enni hefur verið að öllum líkindum drekkt“.57 

  Konurnar sem gripu til þeirra örþrifaráða að bera út barn sitt, lifandi eða dáið, voru 

                                                                 
50 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 72. 
51 Sama heimild, bls. 71.  
52 Már Jónsson, Dulsmál, bls. 246.  
53 Sama heimild, bls. 247.  
54 Sama heimild, bls. 248. 
55 Sama heimild, bls. 248.  
56 Sama heimild, bls. 249. 
57 Sama heimild, bls. 252.  
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flestar vinnukonur. Í aðeins eitt skipti hlaut barnsfaðir dóm samhliða barnsmóður sinni. Sá var 

húsmaður en þar sem menn í valdastöðum voru barnsfeður kvennanna, svo sem húsbændur eða 

í einu tilviki undirkaupmaður sluppu þeir við refsingar.  

Ein augljós ástæða þess að fæða í dulsmáli var komin til vegna getnaðar í blóðskömm, þar sem 

refsingin var dauði,58 eins og Már Jónsson bendir á, en einnig er ljóst að örbrigð, kúgun og neyð 

hefur þar búið að baki líkt og hann varpar ljósi á. Jafnframt bendir hann á að þær konur sem 

fæddu í dulsmáli hafi flestar verið ungar vinnukonur og eignalausar og að þær hafi eignast börn 

með húsbændum sínum eða vinnumönnum. Þar sem karlar höfðu frumkvæði að eða tóku þátt í 

að leyna barnsburði og fyrirkoma barni lágu aðrar ástæður að baki en hjá þeim konum sem 

gripu til þess. Már segir að flestir karlanna hafi verið að „breiða yfir framhjáhald eða 

blóðskömm,“ en konurnar gripu hins vegar til þessa vegna blygðunar, skammar eða „ótta vegna 

fjölskyldu, heimils eða barnsfeðra.“59 Þetta gefur til kynna að karlar hafi haft meira vald yfir 

konunum þegar kom að þessum málum og enn merkilegra er að oft höfðu karlarnir „öll ráð í 

hendi sér [...] stundum stóðu foreldrar að dulsmáli saman [...] í öðrum tilvikum hvöttu karlar 

barnsmæður sínar til að fæða á laun en komu hvergi nærri sjálfir“. Rannsóknir Más hafa einnig 

leitt í ljós að karlar hafi átt meiri hlut í dulsmálum hér á landi en gerðist í löndum annars staðar.60  

Þetta voru vissulega örþrifaráð því það er erfitt að ímynda sér að móðir geti deytt það líf sem 

hún kom í heiminn. Inga Huld Hákonardóttir spurði einmitt þeirrar spurningar árið 1980, þegar 

hún lýsti yfir undrun sinni yfir því að enginn hefði spurt, skrifað um eða rannsakað „hvers vegna 

fátækar vinnukonur fyrirfóru börnum sínum, þótt við því lægi dauðarefsing?“61 

  Hér eru þær níu konur sem aflífaðar voru og Már Jónsson gerir grein fyrir í bók sinni 

Blóðskömm á Íslandi.  

  Þekktasta málið og það mál sem jafnframt er talin fyrsta aftakan við Drekkingarhyl var 

árið 1618 og var það aftaka Þórdísar Halldórsdóttur. Aðdragandi aftöku hennar var langur og 

flókinn og hófst áratug fyrr. Árið 1608 var hún beðin um að sverja þess eið að hún hefði aldrei 

verið við karlmann kennd. Snemma á 17. öld voru slíkir eiðar oft framkvæmdir ef upp kom sá 

grunur eða sögusagnir að stúlkur hefðu legið með karlmanni. Þórdís sór slíkan eið en fjórum 

mánuðum síðar eignaðist hún barn. Því var ljóst að hún hefði logið til um eiðinn og var hún því 

sek um meinsæri. Ekki aðeins það heldur lék grunur á því að mágur hennar, Tómas Böðvarsson, 

væri barnsfaðir hennar og því var einnig um að ræða blóðskammarbrot. Tómas Böðvarsson 

                                                                 
58 Már Jónsson, Dulsmál, bls. 50. 
59 Sama heimild, bls. 50-52.  
60 Sama heimild, bls. 17-19.  
61 Inga Huld Hákonardóttir, „Að þegja konur í hel“, bls. 112.    
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komst undan en Þórdísi var drekkt árið 1618.62 Á þessu máli byggði Jón Björnsson skáldverk 

sitt Jómfrú Þórdís. 

  Sama ár var tekin af lífi Guðbjörg Jónsdóttir en hún varð uppvís að eiga samræði við 

systurson sinn, Þórarinn Jónsson sem missti einnig líf sitt eftir að hafa fallið á eið.63 

  Árið 1650 var Sigríður Einarsdóttir tekin af lífi fyrir það að hafa eignast tvö börn með 

stjúpföður sínum, Jóni Jónssyni. Hann féll á eið og var einnig líflátinn.64 

  Árið 1684 var Helga Gunnarsdóttir tekin af lífi fyrir að eignast barn með Birni 

Höskuldssyni en fyrir átti hún barn með bróður hans. Björn var dæmdur til dauða, rétt eins og 

Helga. Hún leysti hann úr járnum svo hann komst undan en Helga gistir hylinn.65 

  Árið 1687 var Borgnýju Brynjólfsdóttur drekkt fyrir að eignast barn með hálfbróður 

sínum Torfa Brynjólfssyni sem flúði og komst undan dauðanum.66 

  Eflaust var mál Þuríðar Bjarnadóttur með átakanlegri málum en faðir hennar, Bjarni 

Jónsson, nauðgaði henni og fæddi honum barn. Hún var dæmd á grundvelli dulsmáls og flótta 

og drekkt í Drekkingarhyl árið 1695 en faðir hennar flúði og komst því undan aftöku.67 

  Árið 1705 var tveimur konum drekkt á Alþingi. Önnur var Ólöf Jónsdóttir, sem var 

fundin sek um að liggja með móðurbróður sínum Salómon Hallbjörnssyni, sem einnig skyldi 

láta lífið. Hin var Ragnhildur Tómasdóttir sem var aflífuð vegna blóðskammarbrots með hálf-

föðurbróður sínum, Sumarliða Eiríkssyni, en hann átti einnig að gjalda fyrir með lífi sínu.68 

   Hallfríður Magnúsdóttir, vinnukona, árið 1708. Eignaðist barn með Ólafi Kolbeinssyni, 

húsmanni, árið 1705. Ólafur gróf barn þeirra í holu út með sjó. Hann var tekinn af lífi á alþingi 

árið 1706, hún var ekki tekin af lífi það ár sökum þess að hún var ólétt af öðru barni þeirra. Hún 

fæddi það árið 1707 og var tekin af lífi 1708 vegna þriðja hórdómsbrots.69 

  Á upplýsingaskilti70 við Drekkingarhyl á Þingvöllum eru nöfn þeirra kvenna sem þar 

var drekkt, því ári sem aftökurnar fóru fram ásamt þeim landshluta er þær komu frá. Þar eru 

átján konur taldar upp. Hér fyrir ofan voru aðeins nefndar fimmtán konur. Þær þrjár sem eftir 

eru þarfnast nánari athugunar því heimildum ber ekki saman. Samkvæmt grein Más Jónssonar 

á Vísindavefnum (birt 2016)71 var Björgu Andrésdóttur úr Húnavatnssýslu drekkt árið 1647 

                                                                 
62 Már Jónsson, Blóðskömm á Íslandi 1270-1870, bls. 167. 
63 Sama heimild, 197.  
64 Sama heimild, bls. 198. 
65 Sama heimild, bls. 199. 
66 Sama heimild, bls. 199. 
67 Sama heimild, bls. 199. 
68 Sama heimild, bls. 199. 
69 Már Jónsson, Dulsmál, bls. 248 
70 Sjá mynd í viðauka. 
71 Vef. Már Jónsson, „Hversu mörgum konum var drekkt í Drekkingarhyl og fyrir hvað?“ 
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fyrir að eignast barn með stjúpföður sínum Jóni Þorsteinssyni. Hann var hálshöggvinn. Á 

Þingvöllum er engin kona nefnd með því nafni en þar er Björg Jónsdóttir úr Húnaþingi ásamt 

sama aftökuári. Á skiltinu er nefnd Margrét Símonardóttir, sem drekkt var þar árið 1678, en 

enga konu með því nafni er að finna í Dulsmálum, Blóðskömm né grein Más á Vísindavefnum. 

Einnig er vísað til nafnlausrar konu, þar stendur einfaldlega „1738 Kona úr Ísafjarðarsýslu“, 

líklega  er hér átt við Guðfinnu Þorláksdóttur úr Vestur-Ísafjarðarsýslu og gisti hylinn, að öllum 

líkindum, líkt og kom fram hér að framan. Már Jónsson bendir jafnframt á að aftaka Guðfinnu 

1738/9 „væri þá síðasta drekkingin þar og líklega á landinu.“  Á skiltinu, og t.d. á  vef 

Kvennasögusafnsins72, segir að önnur aftaka hafi átt sér stað árið 1749 og var það Guðríður 

Vigfúsdóttir, en engar heimildir um hana er að finna í verkum Más. Enn fremur má benda á að 

Már tekur fram í grein sinni á Vísindavefnum að árið 1639 hafi karl og kona verið tekin af lífi 

á alþingi en ekki er sú kona nefnd á upplýsingaskiltinu.73  Hér er því ósamræmi sem þarf að 

skoða. Það er dapurlegt ef að nöfn þeirra kvenna sem standa við Drekkingarhylinn eru röng. Þó 

ekki sé að ræða fræðilega heimild eru þessi nöfn fyrir augum allra þeirra sem sækja hylinn og 

vellina heim.  

  Í dómum um blóðskammarbrot eru báðir aðilar sem eiga hlut í máli dæmdir til dauða. 

Hins vegar vekja þessi mál upp margar spurningar. Til dæmis valdastöðu hluteigenda gagnvart 

hverjum öðrum. Inga Huld bendir á þetta í Fjarri hlýju hjónasængur þar sem hún fjallar um 

kynferðislega drottnun, þ.e. þar sem vald karla yfir konum fléttast saman við vald einnar 

þjóðfélagsstéttar yfir annarri og úr verður flókið mynstur ástar og kynlífs. Inga Huld lýsir því 

svo:  

Karlar hvers hóps stýra konum innan hans, og jafnframt konum innan 

hópa sem standa lægra í píramída þjóðfélagsins. Vald þeirra felst meðal 

annars í því að geta skemmt sér við að sænga með þeim án þess að 

skeyta um tilfinningar þeirra. stundum er vald þetta lögfest [...] Karlar 

beina henni ekki aðeins að lægri stétta konum heldur einnig að 

eiginkonum sínum og öðrum körlum. Karl sem fer í rúmið með 

vinnukonunni á heimilinu, eins og alsiða var hér á landi fyrrum, 

auðmýkir um leið og særir þá konu sem er lífsförunautur hans og oft 

traustasta akkeri í veraldarinnar ólgusjó. Sá karl sem vill lítillækka 

annan karlmann fer í rúmið með konu hans eða unnustu.74 

 

Ágætt er að hafa hugfast þegar hugsað er um vald, líkt og Agnes S. Arnórsdóttir bendir á að 

„spurningin snýst ekki um það hvort að konur sem persónur eða hópur hafi t.d. verið 

valdamiklar eða kúgaðar, heldur þarf að athuga á hvern hátt kynferði hefur haft söguleg áhrif á 

                                                                 
72 Vef. „Drekkingarhylur“. 
73 Vef. Már Jónsson, „Hversu mörgum konum var drekkt í Drekkingarhyl og fyrir hvað?“ 
74 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 140 – 141.  
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valdabaráttu og mismunandi valdaleiðir í ákveðnu samfélagi, og hver staða karla og kvenna var 

innan valdakerfisins.“75 Sérstaklega, líkt fram hefur komið hér að framan, í ljósi þess að konur 

týndu ekki aðeins lífi sínu fyrir siðferðisbrot og dulsmál heldur einnig karlmenn. Segja má að 

jafnréttið sem átti að fylgja Stóradómi að því leyti að refsa átti öllum brotlegum, konum og 

körlum, háum sem lágum, hafi ekki að öllu leyti gengið upp í praxís. Valdaójafnvægi eins og 

það sem lýst hefur verið að framanverðu hafði áhrif, bæði milli karla og kvenna og milli stétta. 

Giftum konum var til að mynda aldrei refsað með lífláti fyrir dulsmál og sjaldan voru 

þær sakaðar um þann glæp.76 Það er eflaust ekki skrýtið þar sem að konur í hjónabandi gátu ef 

til vill kennt barnið eiginmanni sínum þó getnaðurinn hafi átt sér stað utan hjónabands og 

enginn hafi vitað af þeim leynilega fundi. Því var engin ástæða til þess að dylja þungunina eða 

bera út barnið og ef svo vildi til að barnið fæddist andvana væri það eflaust í viðurvist einhverra 

sem gætu borið því vitni.  

  Helga Kress bókmenntafræðingur hefur haldið því fram að kynferðislegt ofbeldi 

gagnvart konum sé markvisst þaggað niður í heimildum, sem og í fræðiskrifum, og lýsir Helga 

því sem meðvirkni karlasamfélagsins. Nauðgun hefur þess í stað verið yfirfærð sem tæling eða 

réttur húsbóndans á vinnukonu sinni.77  

 

3.2 Brotakonur eða fórnarlömb – sekt eða sakleysi 
 

Í framhaldi af þessari upptalningu vaknar upp sú spurning hvort að sekt eða sakleysi skipti máli 

þegar kemur að því að ræða þær konur sem dæmdar voru til drekkingar í hylnum. Skiptir sekt 

þeirra máli þegar þær fá það hlutverk að vera táknmynd misréttis, 200-300 árum eftir að þær 

tóku út refsingu sínu? 

  Það er vandmeðfarið að dæma einstaklinga fortíðarinnar út frá hugsjónum og 

hugmyndum samtímans. Það verður þó að segjast að örlög þessa fólks voru óréttlát, jafnt örlög 

kvenna sem karla. Lögin og refsingar báru öll merki þess að vera notuð sem félagslegt taumhald 

á fólkið í landinu – til þess að stýra ástum þeirra, koma í veg fyrir ólögmætan getnað og til þess 

að reyna að sporna við útburði barna. Þrátt fyrir að aðferðirnar hafi verið öfgakenndar áttu 

refsingar að vera öðrum til eftirbreytni og skjóta hræðslu í brjóst þeirra sem gætu framið þessa 

„syndsamlegu“ glæpi.  

 Að falla í hórdóm eða frillulífisbrot samkvæmt skilgreiningu Stóradóms, telst nú til dags 

ekki saknæmt brot, nú er það meiri spurning um siðferði þessara brota. Það verður þó ekki 

                                                                 
75 Agnes S. Arnórsdóttir, „Kynferði og saga“, bls. 113.  
76 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 184. 
77 Helga Kress „Eftir hans skipun. Natansmál í ljósi sagnadans og eftirmæla Agnesar“, bls. 107. 



23 
 

dregið úr því að dulsmálin, sem urðu eins konar afleiðing þessa banns, voru hræðileg. Það er 

alvarlegur glæpur að bera út barn sitt, hvort sem það á við í fortíðinni eða samtíðinni. 

Samkvæmt núgildandi lögum er það brot að bera út eða deyða barn sitt en viðurlögin eru ekki 

aflífun heldur fangelsi.78 Nú til dags er dauðarefsing talin ómannúðleg aðferð til þess að refsa 

einhverjum. 

  Þrátt fyrir að vera brotakonur síns tíma sem dæmdar voru út frá þeim lögum er voru við 

lýði og enduðu líf sitt í Drekkingarhyl, er oft dregin upp mynd af þeim sem fórnarlömbum 

réttvísinnar, og það með réttu. Flestar þessara kvenna voru undir í samfélagsstiganum, fátækar 

vinnukonur, sem enduðu líf sitt í hylnum á meðan barnsfeður eða þeir aðilar sem komu að 

málinu sluppu og þá langoftast vegna hærri félagslegrar stöðu en konurnar voru í. Mörg 

óréttmæt brot áttu sér stað líkt og sást í upptalningunni hér að framanverðu á þeim konum er 

hlutu dauðadóm og misstu líf sitt fyrir „réttvísinnar hendi.“  

  Í fréttum Ríkissjónvarpsins þann 7. janúar 2018 tjáði Björg Thorarensen lagaprófessor 

að engin lagaleg úrræði væru „til að náða eða gefa fólki upp sakir sem ranglega var tekið af lífi 

hér á landi fyrr á öldum,“ en hún bætir því við að „ekkert standi hins vegar í vegi fyrr því að 

stjórnvöld biðjist afsökunar með táknrænum hætti.“79 Þetta kom til skjalanna vegna beiðni sem 

barst Dómsmálaráðuneytinu um að náða Halldóru Jónsdóttur sem drekkt var í Bessastaðaá í 

Fljótsdal árið 1729. Henni var nauðgað af föður sínum, sem einnig fyrirkom barni þeirra, að 

henni óafvitandi. Hún var tekin af lífi eins og svo margar aðrar, sem fórnarlamb aðstæðna.80  

Talið er að um 18 konur hafi verið aflífaðar á Þingvöllum, þeim stað sem margir 

Íslendingar telja helgasta stað þjóðarinnar. Áhugavert er að kanna hvernig þessara kvenna hefur 

verið minnst á Þingvöllum, sérstaklega þá í tengslum við hátíðarhöld sem þar fara fram?Hvernig 

hefur þeirra kvenna sem drekkt var þar forðum verið minnst á Þingvöllum, sérstaklega í ljósi 

hátíðarhaldna sem þar fara fram. Til þess að svara þeim spurningum verður farið yfir tilurð 

staðarins sem sögulegs minnismerkis og hlutverks Þingvalla sem staðar minninganna, ásamt 

því að skoða hlut kvenna í hátíðarhöldum. Hvaða sess hafa þær fengið í gegnum hátíðarhöldin 

og hvaða sess hafa konur Drekkingarhyls fengið í minni þjóðar? 

 
 
 

                                                                 
78 Vef. Alþingi. Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 212. gr  
79 Vef. Rúnar Snær Reynisson, „Engin lagaúrræði til að taka á máli Halldóru“. 
80 Vef. Rúnar Snær Reynisson, „Kona sem drekkt var í Fljótsdal verði náðuð“. 
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4. Þingvellir  
 

Fræðimenn hafa löngum velt því fyrir sér hver skóp Þingvelli sem sögulegt minnismerki og 

hvenær Þingvellir urðu að stað minninganna í sögu Íslands. Jón Karl Helgason telur að erlendir 

ferðabókahöfundar hafi átt sinn þátt í sköpun Þingvalla sem sögulegs minnismerkis og haft áhrif 

á Íslendinga með rómantískum hugmyndum „um sögulegt og tilfinningalegt gildi Þingvalla“ 

ásamt því að  „skrif þeirra [væru] ávöxtur af margháttuðum beinum og óbeinum samskiptum 

við heimamenn.“81    

  Sveinbjörn Rafnsson sagnfræðingur telur að Fjölnismaðurinn Jónas Hallgrímsson hafi 

þar átt stóran hlut í því að skapa Þingvöllum nýjan sess í hugum Íslendinga með ljóði sínu Ísland 

og átti hann að vera undir miklum áhrifum frá Baldvini Einarssyni og skrifum hans í Ármann á 

Alþingi. Þar má lesa um „hjarta þjóðarinnar“ og um „þjóðarandann“.82 Það er ekkert einfalt svar 

við því hver skóp Þingvelli sem sögulegt minnismerki en saga Þingvalla er og hefur alltaf verið 

samofin sögu Íslands. Því kannski ekki að undra að Þingvellir gegni því hlutverki að vera staður 

minninganna fyrir Íslendinga.  

Þingvellir eru á margan hátt hið fullkomna þjóðartákn, samkvæmt Guðmundi 

Hálfdanarsyni sagnfræðingi, þar sem þeir tákngera sérstöðu íslensks þjóðernis. Samspil milli 

sögu og minninga er grundvöllur fyrir sköpun þjóðar en jafnframt tæki sem notað er til þess að 

endurnýja og endurskapa sögu hennar. Samstaða þjóðar í nútímanum verður til vegna 

sameiginlegrar reynslu hennar í fortíðinni og minningar þjóðarinnar spila þar mikilvægt 

hlutverk til þess að aðgreina sig  frá öðrum þjóðum, það er að segja „við“ gegn „hinum“, og 

ýtir enn fremur undir sérstöðu þjóðar. Minningar fortíðarinnar verða að sýna fram á sameiningu 

fremur en sundrung og því er vænlegasti kosturinn til þess „að túlka söguna þannig að hún 

styðji við hugmyndina um sameinaða þjóð“ og hafna því að innbyrðis átök hafi  nokkurn tíman 

átt sér stað.83  

Guðmundur telur að Þingvellir séu sameign allra Íslendinga „þar sem enginn einn hópur 

Íslendinga frekar en annar getur gert vellina að sínum, og þar sem þeir gegna engu sérstöku 

hlutverki öðru í íslensku nútímasamfélagi en að vera tákn, þá eru þeir sameign þjóðarinnar 

allar.“84 Á Þingvöllum fæddist íslenska þjóðin, þar endurfæðist hún og styrkir þá hugsjón að 

allir séu af sama meiði.85 

                                                                 
81 Jón Karl Helgason, „Hver skóp Þingvelli sem sögulegt minnismerki?“,  bls. 113. 
82 Sama heimild, bls. 100. 
83 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 174 og 179. 
84 Sama heimild, bls. 189. 
85 Sama heimild, bls. 189. 
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Enn fremur bendir Guðmundur á það hversu tilbúin þjóðin er að gleyma því sem sundrar 

henni á hátíðisstundum og að hans mati „er það miklu fremur þessi vilji til að gleyma en lifandi 

minningar [...] sem heldur henni saman.“86 

Af þeim ástæðum er vert að skoða hátíðarhöld á Þingvöllum, hvers er minnst á hátíðum 

sem yfirvöld bjóða almenningi að taka þátt í. Spyrja þarf hvort verið sé að stýra minni og 

söguvitund þjóðarinnar, og þar með því hvers skal minnast og jafnvel hverju hverju skuli 

gleyma. Ein af áhrifamestu leiðum til þess að stýra minni þjóðarinnar  er í gegnum hátíðarræður 

stjórnmálamanna á hátíðarhöldum sem haldnir hafa verið á Þingvöllum. En hvar er hylurinn í 

þessu öllu? Hvernig hefur hans verið minnst á Þingvöllum, stað minninganna okkar. Hver er 

birtingarmynd þeirrar sársaukafullri sögu sem Þingvellir hefur að geyma – fyrst og fremst 

varðandi Drekkingarhyl og sögu kvenna?   

 

4.1 Alþingishátíðin 1930 og Lýðveldishátíðin 1944 
  

Alþingishátíðin árið 1930 var haldin til þess að fagna 1000 ára afmæli Alþingis og var líkt og 

Ragnheiður Kristjánsdóttir sagnfræðingur bendir á mikilvægur vettvangur til „að styrkja 

sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar.“87 Hátíðin fól í sér tækifæri sem Íslendingar reyndu að nýta til 

hlítar í baráttu sinni fyrir sjálfstæði með því að sannfæra stjórnvöld í öðrum löndum um að 

Ísland hefði allt til brunns að bera til þess að vera sjálfstætt ríki. Einnig þurfti að sannfæra 

þjóðina um slíkt hið sama „að sameinast um minninguna um glæsta fortíð og sannfærast um að 

þjóðin ætti í vændum ennþá betri framtíð.“88 

  Forseti Alþingis, Ásgeir Ásgeirsson (síðar forseti Íslands), ávarpaði gesti hátíðarinnar 

með ræðu sem bar merki þess að markmið hennar væri að sýna tilurð Alþingis og hvernig 

Alþingi á Þingvöllum hefi að geyma uppruna hins íslenska ríkis og þá sérstöðu sem það hafði 

umfram önnur ríki. Í ræðu hans sést greinilega að þjóðernishyggjan stýrir söguskoðun hans, líkt 

og algengt var á þessum tíma. Fyrir tíma erlendra yfirráða lýsir hann til að mynda lagalegu 

umhverfi Íslands sem stýrðist af hugsjónum jafnréttis og félagshyggju og nefnir hann sem dæmi 

fátækralög og tryggingarlöggjöf um eldsvoða og nautpening. Úti var um gullöldina þegar Árni 

Oddsson afsalaði sjálfstæði Íslendinga í hendur einveldisins árið 1662 og var þar með dregið 

„síðasta andvarp íslenzkrar sjálfsstjórnar“. Við tóku myrkir tímar undir stjórn erlendra yfirráða 

sem hvorki þekktu né vildu kynna sér staðarhætti og leituðu leiða til þess að færa sér í nyt 

dræma stöðu Íslendinga. „Var [áin þar sem öxin týndist] eftir þetta vanhelguð með drekkingum 

                                                                 
86 Guðmundur Hálfdanarson, „Þjóð og minningar“, bls. 365. 
87 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „1930 – ár fagnaðar?“, bls. 430. 
88 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „1930 – ár fagnaðar?“, bls. 431-432. 
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og gjárnar með gálga og galdrabrennum.“ Með þrautseigu og söguna að vopni náði íslenska 

þjóðin þó að koma sér undan viðjum einvaldsins, sjálfstæðisbaráttan fyllti hug manna af dirfsku 

og helsti riddari baráttunnar var Jón Sigurðsson.89  

  Þessi söguskoðun Ásgeirs Ásgeirssonar fellur innan ramma þjóðernishyggjunnar90 þar 

sem fornaldardýrkun, áhersla á kúgun erlendra yfirvalda og foringjadýrkun eru helstu 

áhersluatriðin í ræðu hans. Fornaldardýrkunin á „gullöldinni“ svokölluðu þar sem allt var betra 

áður en Ísland lagðist undir erlenda stjórn . Hann kennir erlendu afli um hina myrku tíma í sögu 

Íslands og telur að þær aftökur sem áttu sér stað, í þessu tilfelli á Þingvöllum, væru tilkomnar 

vegna þeirra. Það brýtur í bága við söguna þar sem staðreyndin er sú að það voru íslenskir 

embættismenn sem komu lögunum á. Eftirfylgni laganna var framfylgt af íslenskum 

embættismönnum sem sáu til þess að dæmdir hlutu þær refsingar sem bera skyldi hvort sem 

það var drekking ef kona ætti í sök eða afhöfðun í máli karla. Þetta hlýtur að vera vopn til þess 

að efla íslenska þjóðernisvitund og kynda undir bál sjálfstæðisbaráttunnar – með því að sýna 

fram á að kúgun erlendra yfirvalda hafi leitt til þessara grimmu laga en ekki að Íslendingar hafi 

tekið þátt í að koma þeim á fót og stuðlað að framkvæmd þeirra. Því hvernig getur þjóð 

sameinaðast í baráttu sinni til sjálfstæðis ef sagan er lituð af sundrung þjóðarinnar?  

 Það er einnig áhugavert að skoða hvaða mynd hann dregur upp af íslensku þjóðinni þar 

sem fögur náttúran „rennur saman við minningu Ingólfs og Úlfljóts, drengskap, manndóm, 

löggjöf og bókmenntir, allt rennur það saman í eina mynd, mynd hinnar ættgöfgu fjallkonu, 

dóttur íslenzkrar náttúru og norræns eðlis.“91 Í lok ræðunnar biðlar Ásgeir til almennings að 

varðveita þessa táknrænu mynd sem hann hefur dregið upp af fjallkonunni fríðu. Hér er 

fjallkonan birtingarmynd íslenskra kvenna – sem þó höfðu hvorki fengið að koma að 

skipulagningu hátíðarinnar né fengið nokkuð verulegt pláss í dagskránni. Hlutverk þeirra á 

hátíðarhöldunum var aðeins til þess að „prýða vellina“.92  

  Ekki lærðu þó stjórnvöld af þeim mistökum að gefa konum ekki brautargengi á hátíð 

sem þessari þegar Lýðveldishátíðin 1944 var haldin 14 árum síðar.  Þetta sést bersýnilega í bréfi 

sem barst til Morgunblaðsins og var birt þann 15. júní 1944, tveimur dögum fyrir 

Lýðveldishátíðina, og bar yfirskriftina Brjef: Lýðveldishátíðin og kvenþjóðin:   

Herra ritstjóri! Þegar Lýðveldishátíðarnefndin var skipuð, þótti mjer 

furðu gegna, að þar átti engin kona sæti. Og meira en helmingur 

íslensku þjóðarinnar eru konur! Hátíðarnefndin hefur nú birt dagskrá 

                                                                 
89 Alþingistíðindi 1930 B, d. 2471-2475. 
90 Þór Whitehead greinir frá einkennum þjóðernishyggjunnar í „Þjóðernishyggja og Sagnaritun. Ingi Sigurðsson 

og Þór Whitehead svara spurningum Sagna“, Sagnir 3 (1982), bls. 85- 86, einkum bls. 86. 
91 Alþingistíðindi 1930 B, d. 2477. 
92 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 189.  
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hátíðarhaldanna á Þingvöllum og í Reykjavík dagana 17. og 18. þ.m. 

Þar er einnig gengið fram hjá konunum, og enginn fulltrúi skipaður fyrir 

þeirra hönd. Íslendingar voru með fyrstu þjóðum, sem viðurkenndu fullt 

jafnrjetti karla og kvenna og er það þakkar vert, og þjóðinni til sóma. 

En hvar er nú jafnrjettið? Og er þetta ekki ósæmileg lítilsvirðing í garð 

kvenþjóðarinnar, á mestu fagnaðar hátíð okkar Íslendinga? Þess er 

fastlega vænst, að hátíðarnefndin svari þessum spurningum á 

viðeigandi hátt, með því að gera tafarlaust ráðstafanir til þess að úr 

þessum misfellum verði bætt.  

Undir þetta skrifar Kona. Bréfritari bað um að bréfið birtist 14. júní en svör blaðsins voru á þá 

leið að ekki væri það hægt sökum plássleysis. Ástríður Eggertsdóttir skrifar um þetta mál í 

blaðið Straumhvörf 18. júní 1944 og furðar sig á þeirri tilhögun að konur ættu þar engan fulltrúa. 

Sá ósiður, eins og hún kallar það, að útiloka konur vísvitandi „birtist í nýrri mynd í tilhögun 

lýðveldishátíðarinnar. Þar var engin kona í kór. Þar sást enginn flokkur fríðra kvenna skrýddur 

hinum fagra faldbúningi, hátíðabúningi fjallkonunnar sjálfrar.“93  Hún bendir jafnframt á að 

konur hafi jafnt sem karlar tekið þátt í nýafstöðnum lýðveldiskosningum „en samt var þeim 

skipað á krókbekk, þegar til sjálfrar lýðveldishátíðarathafnarinnar kom,“ hún tiltekur að konur 

séu jafn mikilvægir þegnar þjóðfélagsins og feður þeirra, eiginmenn, bræður og synir. Þrátt fyrir 

að þær hafi verið útilokaðar frá hátíðarhöldunum, enn einu sinni, eru það þær sem hafa alið 

íslensku þjóðina en það hlutverk hefur löngum verið talið æðsta hlutverk kvenna. Ástríður kallar 

gerðir þeirra manna er skipa hátíðina barnabrek og hefur með því þá menn að háðungi – 

„karlmenn verða aldrei fullorðnir.“ Hún fyrirgefur körlunum því hún sé uppalandi og í því 

hlutverki er mikilvægt að fyrirgefa en jafnframt standa vörð um að slík glapræði muni ekki eiga 

sér stað. Hún segir jafnframt 

ekkert skal aftra okkur frá því að elska frelsið, elska landið og leggja 

rækt við okkar ábyrgðarmiklu störf, svo að við þurfum aldrei að bera 

kinnroða, þótt endurtekin verða velvildar og viðurkenningarorð, sem 

mætustu menn okkar hafa haft um kvenþjóðina fyrr og síðar, eða þótt 

sungin verði enn um langt skeið hin fegurstu ljóð þjóðskáldanna okkar 

til hinnar íslenzku móður.“94  

Konur eru sniðgengnar á hátíðinni en samt sem áður heyrist lýðskjall um mikilvægi hinnar 

íslensku konu sem móður þjóðarinnar þrátt fyrir að hún fái ekki sæti með þjóðinni. 

  Þetta birtist til dæmis með því að Hulda skáldkona flutti ekki ljóðið sitt  sem hafði unnið 

keppni um hátíðarkvæði vegna hátíðarhaldanna sjálf. Þess í stað var Brynjólfur Jóhannesson, 

leikari, fenginn til þess að flytja ljóð hennar en Jóhannes úr Kötlum sem var annar aðilinn er 

                                                                 
93 Ástríður Eggertsdóttir, „Þess skal getið, sem gert er“, bls. 76. 
94 Ástríður Eggertsdóttir, „Þess skal getið, sem gert er“, bls. 76. 
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vann keppnina flutti ljóð sitt sjálfur. 95 Enn fremur var rödd þeirra þögguð þegar þær bentu á 

kerfisbundna útilokun líkt og sést hér í bréfi Konu sem ekki var birt  fyrr en tveimur dögum 

fyrir Lýðveldishátíðina. Eins eru vonbrigði Ástríðar bersýnileg í grein hennar um framkomu 

ráðamanna í garð kvenna.  

  Fleiri dæmi eru um útilokun kvenna á hátíðinni en fjallkonan, táknmynd Íslands og 

íslenskra kvenna, sem átti að vera við hátíðina, steig ekki á stokk heldur fékk hún að híma í bíl 

á Þingvöllum á meðan hátíðarhöldin fóru fram. Fjarvera fjallkonunnar var í augum til að mynda 

Rannveigar Kristjánsdóttur birtingarmynd um jaðarsetningu kvenna „sem átti rætur í 

aldagamalli kúgun kvenna og stöðu þeirra í samfélaginu.“96  

  Á þessum árum og þeim árum sem á eftir komu háðu konur erfiða baráttu við 

kvenleikahugmyndir samfélagsins – það var ekki fyrr en með þeirri kvennabaráttu sem hófst á 

áttunda áratugnum, með stofnun Rauðsokkahreyfingarinnar að kvenréttindabaráttan fékk byr 

undir báða vængi.97  

 

4.2 Tími breytinga 1970 – 1994 
 

Hinn 29. júlí 1974 söfnuðust Íslendingar saman á Þingvöllum til þess að fagna 1100 ára afmæli 

Íslandsbyggðar. Sama þjóðarstef var í hátíðarræðum stjórnmálamann líkt og á hátíðum fyrri 

ára. Gylfi Þ. Gíslason, forseti Alþingis, minnti gesti á hlutverk Þingvalla þar sem mátti „með 

sanni segja, að hún [íslenska þjóðin] hafi fæðst á Þingvöllum“98 Ragnar Arnalds, formaður 

þingflokks Alþýðubandalagsins, talaði um sérstöðu íslenskrar sögu þar sem hér á landi „var 

sagnfræði hafin til vegs og virðingar löngu fyrr en í öðrum germönskum löndum“ ásamt því 

hvernig Íslendingar hafa notað söguna sem vopn í baráttu sinni til sjálfstæðis og enn fremur 

komið öðrum þjóðum til bjargar er þekktu ekki sína eigin sögu.99 

  Sigurður Nordal spurði í ræðu sinni hvort ekki væri ástæða til þess að huga að því „er 

sameinar oss en sundrar“, þrátt fyrir að átök um grundvallaratriði gætu komið upp í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Jafnframt sagði hann: „[...] forfeður vorir ákváðu snemma á 

þjóðveldisöld að sameina alla landsmenn í eina þjóð, Íslendinga, og skyldu allir einum lögum 

líta.“100  

                                                                 
95 Vildi hún það ekki eða fékk hún það ekki? Sjá grein Erlu Huldu Halldórsdóttur á Hugrás. Vef. „„Þeir létu 

fjallkonuna hopa af hólmi,““. 
96 Vef.  Erla Hulda Halldórsdóttir „„Þeir létu Fjallkonuna hopa af hólmi,““. 
97 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn Sanni Íslendingur, bls. 355. 
98 Indriði G. Þorsteinsson Þjóðhátíðin 1974 I, bls. 257.  
99 Sama heimild, bls. 264. 
100 Sama heimild, bls. 277. 
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  Fjórum árum áður var Rauðsokkahreyfingin stofnuð hér á landi, þann 1. maí 1970 . 

Konur höfðu fram að þessu  að verulegu leyti verið sniðgengnar í opinbera lífinu, hvert sem 

litið var voru karlar allsráðandi: í háskólasamfélaginu, í viðskiptum og fjölmiðlum, ef konur 

sáust á opinbera vettvanginum voru þær „þar nánast einvörðungu til að þjóna körlunum, eins 

og á heimilinu“. Konur voru komnar með nóg af því valdaleysi sem þær stóðu frammi fyrir í 

samfélaginu. 101 Í stefnuyfirlýsingu Rauðsokkahreyfingarinnar 1974 má sjá helstu baráttumál 

hreyfingarinnar. Baráttan var: 

Annars vegar fyrir breyttu þjóðfélagi gegn kúgunar- og afturhaldöflum, 

samfara tímabundnum umbótum í þjóðfélaginu, og hins vegar sú 

uppbygging, sem snýr að konum sjálfum, vitundarvakning, andspyrna 

gegn bælandi uppeldis- og umhverfisáhrifum og aldagömlum 

fordómum og hefðum. – Undirokun kvenna er efnahagslegs og 

kynferðislegs eðlis. Langvarandi bæling kvenna hefur fyrr og nú verið 

framkvæmd vitandi vits í þeim tilgangi að hagnast á vinnuafli þeirra 

innan heimilanna og á vinnumarkaðinum og að viðhalda kynferðislegri 

kúgun.102 

Vilborg Sigurðardóttir sagnfræðingur bendir á að á fæðingarárum hreyfingarinnar hafi verið 

vilji hjá Rauðsokkum fyrir því að kynnast sögu baráttu kvenna á 19. öld og fyrstu áratugi þeirra 

tuttugustu. Í grófum dráttum voru baráttumálin þau sömu og konur höfðu áður barist fyrir en 

ný stefna var tekin hjá Rauðsokkum, að sýna fram á að misrétti og kúgun ættu rætur að rekja til 

þjóðfélagsgerðar og fjölskylduhefða.103 Margrét Guðmundsdóttir sagnfræðingur færir rök fyrir 

því að þær rannsóknir sem gerðar voru á brautryðjendum í kvennahreyfingum 19. aldar hafi 

verið komnar til að svara „þörfum kvenna fyrir betri sjálfsmynd og sterkari sjálfsvitund.“104    

Hreyfing Rauðsokka var lögð niður en hún hafði rutt veginn fyrir næstu baráttukonur 

landsins. Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands árið 1980, fyrst kvenna í heiminum til 

þess að gegna því embætti eftir lýðræðislegar kosningar. Hún segir sjálf að framboð sitt hafi 

komið í kjölfar kvennafrídagsins 1975 og vegna þeirrar vakningar sem að Rauðsokkur komu af 

stað.105 Kjör Vigdísar til forseta Íslands er gott dæmi um það hvernig vitundarvakning kvenna 

opnar dyr tækifæranna fyrir aðrar konur. 

Mikil gróska var í málum kvenna næstu ár. Í ársbyrjun 1982 var Kvennaframboðið sett 

á laggirnar og fékk tvo fulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur ásamt tveimur fulltrúum í bæjarstjórn 

á Akureyri. Vera, málgagn Kvennaframboðsins, hóf göngu sína í október það sama ár, en það 

                                                                 
101 Vilborg Sigurðardóttir „Vitund vaknar – augu opnast“, bls. 477.  
102 Sama heimild, bls.  487-488.  
103 Sama heimild, bls. 482. 
104 Hægt að lesa þróun kvenna og kynjasögunnar og stöðu hennar í íslenskri sagnaritun meðal annars Margrét 

Guðmundsdóttir, „Landnám kvennasögunnar á Íslandi“, bls. 229-247.  Sjá einnig umfjöllun Erlu Huldu 

Halldórsdóttur, „Gendering Icelandic Historiography. L‘historiographie du genre en Islande“, bls. 183-207.  
105 Lilja Ólafsdóttir, „Takmarkið var jafnrétt í reynd“, bls. 225.  
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tímarit var „fyrir alla sem láta jafnréttismál einhverju varða.“106 Konur í fræðaheiminum létu í 

sér kveða og kröfðust þess að sögu formæðra þeirra væri gefinn meiri gaumur. Hallgerður 

Gísladóttir biðlaði ásamt öðrum konum sem stunduðu nám á cand. Mag. stigi sagnfræðinnar, 

til námsnefndar að kennt yrði námskeið í kvennasögu innan háskólans. Þær fengu það í gegn 

og fyrsta námskeið um sögu kvenna var sett á laggirnar, árið 1982, undir handleiðslu Sigríðar 

Th. Erlendsdóttur. 107  

Svo virðist þó vera að þegar kvenréttindabaráttan stígur eitt skref fram á við, stígur 

samfélagið tvö skref afturábak. Enn á ný var sjálfsákvörðunarréttur kvenna og þeirra frelsi yfir 

sínum eigin líkama dregið í efa. Þetta umfangsmikla ár, 1982, lögðu Þorvaldur Garðar 

Kristjánsson, Salome Þorkelsdóttir, Egill Jónsson og Lárus Jónsson, þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins, fram frumvarp á Alþingi, sem snéri að breytingu á þeim 

fóstureyðingarlögum sem samþykkt voru árið 1975. Ætlun þeirra var að herða 

fóstureyðingarlöggjöfina enn frekar, þau töldu að félagslegar ástæður ættu ekki að réttlæta 

fóstureyðingu. Flutningsmönnum frumvarpsins þótti hugtakið  félagslegar ástæður „ákaflega 

rúmt“ og „teygjanlegt“.108 Grundvallarrök frumvarpsmanna gegn fóstureyðingum af 

félagslegum ástæðum var rétturinn til lífs sem undirstaða allra annarra mannréttinda – „lífs og 

manngildismati, sem er undirstaða íslenskra menningar og arfleiðar.“ Þjóðernisleg rök voru 

einnig áberandi því flutningsmenn töldu að sjálfstæði þjóðarinnar hengi á bláþræði ef lög um 

fóstureyðingar væru ekki hert: „Ef farið er niður fyrir þessi mörk, er í húfi að þjóðin megni að 

halda uppi sjálfstæðu ríki með þeim skyldum, sem því fylgja [...] sjálf tilvera hinnar íslensku 

þjóðar er þá í húfi.“ 109   

  Þjóðernisleg skírskotun til sögunnar er greinileg í þessu frumvarpi. Glögglega sést að 

ákvæði frumvarpsins voru þannig úr garði gerð að þau tækju yfir sjálfsákvörðunarrétti kvenna 

yfir sínum eigin líkama. Í Veru var frumvarpið tekið fyrir og kallað „stríðsyfirlýsing gegn 

konum“ þar sem „[f]lutningsmenn, telja, að konur hafa ekkert með að ráða yfir eigin lífi.“. 

Ritstýrur vildu einnig vekja athygli á því hvernig ríkjandi viðhorfum til kvenna innan 

stjórnmálanna væri háttað, stjórnmálakerfið sem væri við lýði væri „valdakerfi fárra útvaldra 

karlmanna.“ Kvennaframboðið væri því nauðsynlegt til þess að sporna við því bakslagi sem 

virtist eiga sér stað ásamt því að berjast fyrir mannréttindum og jafnrétti kvenna.110 Þetta 

frumvarp var mikið hitamál í þjóðfélaginu líkt og sjá má og fundu sumar konur endurómun 

                                                                 
106 „Leiðari“, bls. 2.  
107 Hallgerður Gísladóttir, „Kvennasöguhópur í Háskóla Íslands“, bls. 27.  
108  Vef. Alþingi. 41. Frumvarp til laga, bls. 3.  
109  Vef. Alþingi. 41. Frumvarp til laga, bls. 3.  
110 Vera 1:3 (desember 1982), bls. 2. 
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þaggaðra radda þeirra kvenna sem gistu í Drekkingarhylnum.  

  Þetta má sjá í lesendabréfi sem barst til  Veru og var birt þann 1. febrúar 1983. Höfundur 

bréfsins, Elsa Kr., lýsir því, hvernig atburðir fortíðar áttu samhljóm í ástandi samtímans. 

Kveikjan að bréfi hennar voru sagnaþættir úr Kvennasögusafninu sem að birtust í Veru í 1. 

árgangi tímaritsins og þá sérstaklega þeim þætti er fjallaði um Drekkingarhyl.111 Ekki aðeins 

voru þeir frábærir, fróðlegir og skemmtilegir að hennar sögn heldur „einnig mikilvægir vegna 

þess að í þeim sést svo vel ástæðan fyrir því að konur verða að berjast ótrauðar fyrir rétti sínum, 

og fyrir breyttum viðhorfum ef ekki á allt að sitja í sama farinu öld eftir öld.“ Að lokum spyr 

hún„[e]n leiðir fólk hugann að því að enn í dag eru þau viðhorf ríkjandi í landinu sem ollu því 

að konum var drekkt þarna í hylnum forðum. Hér á ég að sjálfsögðu við umræðuna um 

fóstureyðingar.“112 

  Þremur árum seinna birtist hirðisbréf frá þáverandi biskupi Íslands, Pétri Sigurgeirssyni, 

þar sem hann fjallaði um fóstureyðingar og sagði hann „einungis stigsmun, en ekki eðlismun 

vera á þeim [fóstureyðingum] og barnaútburði þeim er tíðkaðist hér á öldum áður.“113 Ritstjórn 

Veru var nóg boðið og svaraði skilaboðum hirðisbréfsins og lýsti yfir hneykslan yfir því að 

biskup Íslands sæti „í dómarasæti gagnvart konum.“ Nýju fóstureyðingarlögin áttu að leysa 

siðferðisvanda sem væri til staðar í samfélaginu en líkt og Vera benti á myndu þau ekki leysa 

einhvern vanda heldur skapa hann.114
 

 Með tilkomu kvenna á hinu opinbera sviði, bæði í fræðasamfélaginu og stjórnmálum, 

náðu konur að láta meira í sér heyra. Kvennaframboðið fór af stað 1982 og Kvennalistinn ári 

seinna. Konur fóru að færa sig frá „eymdarfrásögnum“ og ætluðu þess í stað að láta verkin tala. 

Þessar nýju kvennahreyfingar áttu „að byggja á reynsluheimi kvenna og gera hann sýnilegan 

og miðlægan.“ 115 Konur vildu sýna fram á að þær ættu að hafa hlutdeild í málefnum líðandi 

stundar og sér í lagi þeim málefnum er snéru að þeim.  Nú höfðu konur fengið rödd eða raddir 

og tími til þess kominn að ljá þeim konum, sem þaggaðar höfðu verið í gegnum söguna, sína 

eigin rödd. 

  Þorgerður Þorvaldsdóttir og Sesselja G. Magnúsdóttir, ritstýrur Sagna 1993, lýsa þessari 

þróun vel. Þær sögðu að bráðum myndi „nútímakonan geta horft kinnroðalaust fram fyrir sig 

og sagt: „ Ég á mér formæður, fortíð og sögu sem er ekki síður merkileg en sú karlasaga sem 

haldið hefur verið á lofti hingað til.“ Enn fremur gerðu þær grein fyrir mikilvægi sagnfræðinnar 

                                                                 
111 Anna Sigurðardóttir,  „Úr kvennasögusafninu. Í Drekkingarhylnum“, bls. 28-29. 
112 „Lesendabréf“, bls. 3.  
113 „Kirkjan öllum opin“, Morgunblaðið 21. ágúst 1986, bls. 4. 
114 Vera 5:4 (september 1986), bls. 2. 
115 Vilborg Sigurðardóttir, „Vitunda vaknar – augu opnast“, bls. 492. 
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sem hluta af samtímanum „og sem slík verður hún að hafa vilja til að horfa gagnrýnum augum 

á umhverfi sitt og þor til að kveða sér hljóðs ef eitthvað er ámælisvert.“ 116
 

  Hér sjáum við það uppbrot sem á sér stað og hleypir konum inn í minni þjóðar og í 

söguna. Þessar breytingar eiga sér stað á sviði stjórnmála þar sem konur láta meira á sér kveða. 

En einnig í fræðasamfélaginu þar sem að kvennafræðin er að ryðja sér til rúms og síðar kemur 

kynjafræðin til skjalanna. Þessi fræði byggjast um sem rannsóknarsvið þar sem meðal annars 

saga kvenna er til skoðunar. Þessir þættir er nauðsynlegir til þess að konur öðlist brautargengi 

í minni þjóðarinnar líkt og Paletschek og Schraut benda á.117 Með þessu breytta viðhorfi fer 

minni kvenna að setja mark sitt á þær hátíðir sem fram fara á Þingvöllum. Hin myrka saga 

Þingvalla, saga Drekkingarhyls, sem haldið hefur verið frá minni þjóðarinnar fær fulltingi á 

Þingvöllum með minningarathöfnum við Drekkingarhyl. En með hvaða hætti fara þessar 

minningarathafnir fram?  

 

4.3 50 ára afmæli lýðveldisins 1994 
 

Þann 17. júní 1994 söfnuðust Íslendingar saman á Þingvöllum en tilefnið var 50 ára afmæli 

íslenska lýðveldisins. Umfang hátíðarinnar var mikið og bjuggust skipuleggjendur við að 

tugþúsundir Íslendingar myndu leggja leið sína til Þingvalla, til að mynda var gert ráð fyrir um 

55 þúsund bílum á Þingvöllum þennan dag. Leiðtogar landsins, þjóðhöfðingjar annarra landa 

og almenningur söfnuðust þar saman, eða þeir sem þangað komust því eins og kunnugt er olli 

mikil umferðarteppa því að stór hluti áhugasamra Íslendinga komst aldrei til hátíðarinnar.  

  Í Morgunblaðinu 16. júní 1994 birtist dagskrá hátíðarinnar og stóð hún frá morgni fram 

eftir degi. Þingfundur var á sínum stað líkt og tíðkast er á slíkum hátíðum þar sem þingflokkar 

landsins komu saman og samþykktu einróma lög ásamt því að flytja ræður til íslensku 

þjóðarinnar.118 Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, flutti ávarp og nefndi hversu mikilvæg 

hátíðarhöld sem þessi væru fyrir þjóðina, þau væri „hvatning til þess að hugsa um uppruna 

þessarar þjóðar, sögu hennar, minningu og tungu,“ jafnframt væru þau „hvatning til að standa 

sterkan vörðu um tunguna og menningararfinn.“ Æðsta skylda okkar væri þó „að varðveita 

minninguna um fólkið og landið.“119 Í ávarpi Davíðs Oddssonar forsætisráðherra, minntist hann 

þeirra sem ruddu brautina fyrir sjálfstæði Íslendinga. Það voru skáldin og vakningarmennirnir 

                                                                 
116 Sesselja G. Magnúsdóttir og Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Bréf til lesenda“, bls. 14.  
117  Sylvia Paletschek og Sylvia Schraut, „Introduction: Gender and Memory Culture in Europe“, bls. 26. Einnig 

má sjá grein Erlu Huldu Halldórsdóttur , „Gendering Icelandic Historiography. L‘historiographie du genre en 

Islande“, bls. 183-207. Þar sem m.a. er fjallað um samspil kynjafræði og kvennasögu, pólitíkur og fræða  
118 Morgunblaðið 16. Júní 1994, bls. 16-17.  
119 Alþingistíðindi 1993-1994 B, d. 8926-8928.  
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„sem ortu í þjóðina kraft og kjark og kyntu eldana.“ Hann benti þó á að ekki mætti gleyma að 

minnast íslensku sjómannanna, íslensku bændanna, iðnaðarmannanna, bústýrunnar og 

uppalandans. Þetta væru sjálfstæðishetjurnar sem minnast ætti á þessum degi.120 Samkvæmt 

þessum orðum virðast konur aðeins hafa gegnt tveimur hlutverkum í sjálfstæðisbaráttunni sem 

húsfreyja eða móðir.  

  Saga okkar og tunga tvinnast órjúfanlegum böndum samkvæmt þessum ræðum, og gera 

okkur að þjóð, íslenska tungan væri hornsteinn íslensku þjóðarinnar. Það er ekki að undra að 

íslenska tungan sé rauður þráður í gegnum hátíðarræðurnar því meðal þess sem samþykkt var 

með hátíðarþingsályktunartillögum dagsins var að veita fé til eflingar íslenskar tungu.121 Þessar 

hátíðarræður fylgja allar sömu uppskriftinni, það er að minnast hinnar „réttu“ sögu til þess 

stuðla að sameiningu þjóðarinnar, þjóðin er aldrei sinn eigin óvinur heldur önnur öfl122  og 

hornsteinn hennar er tungumálið sem að beislar alla eignleika þjóðarinnar, hvort sem litið er til 

fortíðar, nútíðar eða framtíðar 

  En hvernig birtist hin myrka saga Þingvalla á þessari hátíð? Hvernig birtist saga 

Drekkingarhyls og þeirra atburða sem þar áttu sér stað? Eða er sú saga ekki verðug að minnast 

á hátíðum sem slíkum? Er sú saga sem snýr að baráttukörlum Íslendinga; Ingólfi Arnarsyni, 

Þorgeiri Ljósvetningagoða, Njáli og Gunnari, Sturlungum og Jóni Sigurðssyni, aðeins þess 

verðug?    

  Dagskrárliður sem var frábrugðin því sem áður hefði verið á Þingvöllum var athöfn við 

Drekkingarhyl þar sem Kvennakór Reykjavíkur söng þrisvar sinnum við hylinn, þennan dag.123 

Samkvæmt Kolbeini Óttarssyni Proppé, sagnfræðingi, sem hefur hvað mest rannsakað 

þjóðhátíðir sem þessar, nefnir að þessi athöfn hafi ekki verið hluti af opinberri dagskrá 

Lýðveldishátíðarinnar.124 Ef dagskrá hátíðarinnar, sem birtist í Morgunblaðinu 16. júní, er 

skoðuð sést að ekkert er minnst á veru Kvennakórs Reykjavíkur við hylinn  – þær voru þó á 

dagskrá í Reykjavík seinna um daginn. Í blaðinu Degi er Kvennakór Reykjavíkur nefndur þó 

og stendur þar: „Kvennakór Reykjavíkur, tregasöngvar við Drekkingarhyl.“125 Þetta birtist 7. 

júní 1994 og því er ekki um að ræða athöfn sem átti sér lítinn eða engan aðdraganda. Samkvæmt 

Margréti Pálmadóttur, þáverandi kórstýru, voru þær beðnar um að flytja söngva þar (en hún 

                                                                 
120 Davíð Oddsson, „Hamingjudraumur hvers Íslendings tekur svipmót af þessu bjarta“, Morgunblaðið 19. júní 

1994, bls. 13.  
121 „Tvær þingsályktunartillögur samþykktar á Lögbergi“, Morgunblaðið 19. júní 1994, bls. 10. Ásamt 

Alþingistíðindi 1993 – 1994 B, d. 8926, 8921, 8923.  
122 Matthías Á. Mathiesen „Sýnum virðingu og drengskap“, Morgunblaðið 19. júní 1994, bls. 14.  
123 Vef. Kvennakór Reykjavíkur „50 ára lýðveldishátíðin á Þingvöllum 17. júní“,. 
124 Vef. Kolbeinn Óttarsson Proppé, „Sleit þjóðernisvitundin barnsskónum?“  
125 „Umfangsmikil þjóðhátíð á Þingvöllum“,  Dagur 7. júní 1994, bls. 14.  
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sagðist ekki muna hvaðan boðið hefði komið). Það er athyglivert fyrir þær sakir að þær voru 

ekki hluti af dagskránni sem birt var. Um 100 konur komu fram, klæddar í þjóðbúningum og 

ljáðu konum Drekkingarhyls rödd sína. Þær sungu tregasöngva á borð við „Móðir mín í kví 

kví“ og „Sofðu unga ástin mín“, sem eru söngvar sem fjalla um útburð barna. Margrét sagði að 

andrúmsloftið á Þingvöllum hefði verið magnþrungið og þær hefðu fundið fyrir þeirri sorg og 

þeirri hörmulegu sögu sem að þarna átti sér stað. Þær sungu fyrir því misrétti sem að kynsystur 

og formæður þurftu að líða á öldum áður.126  

 Það sem þó líklegasta ástæða þess að  Drekkingarhylur og sögur þeirra kvenna sem þar 

týndu lífum sínum urðu að „fyrirbæri“, ef svo má að orði komast, um þetta leyti var útkoma 

bókar Ingu Huldar Hákonardóttur, Fjarri hlýju hjónasængur – öðruvísi Íslandssaga. Bók 

hennar varpaði ljósi á sögu sem „of lengi hefur verið óskrifuð.“127 Það sem Inga Huld lagði upp 

með var vissulega að skrifa öðruvísi Íslandssögu og lesendahópurinn var ekki hið fræðilega 

samfélag heldur var bókin hugsuð fyrir hinn almenna lesenda, bókin átti að vera aðgengileg 

öllum.128 Inga Huld styðst töluvert við rannsóknir Más Jónssonar og með rentu þar sem hann 

er helsti fræðimaður á því sviði þegar kemur að dulsmálum og blóðskömm. Það sem skilur 

þessa tvo fræðimenn að er að bók Ingu Huldar náði meira til almennings á meðan rannsóknir 

Más áttu meiri sess innan fræðaheimsins en hjá hinum almenna lesenda.  Inga Huld gaf 

lesendum, sérstaklega konum, nýja sýn á sögu formæðra sinna – sögu sem segja má að hafi að 

einhverju leyti verið breitt yfir. Bókin vakti konur til umhugsunar, ekki aðeins um fortíðina 

heldur einnig samtíðina.  Inga Huld bendir á að kvennahreyfingin og vaxandi áhrif hennar á 

níunda áratugnum hafi átt þar stóran hlut „að farið var að kafa ofan í þessi mál[löggjöf um 

sifjaspell] að nýju og komu þá fram óhrekjandi sannanir fyrir því að kynferðisleg misnotkun á 

börnum er dapurlega algeng, oft af hálfu þeirra sem eiga að vernda þau gegn öllu illu.“129 

 Í pistli Kristínar Karlsdóttur, framkvæmdastýru og fulltrúa hjá KRFÍ, sem birtist í 

Morgunblaðinu 8. mars 1994, skrifar hún um vonbrigði hennar í garð íslensks réttarfars þegar 

kemur að kynferðis – og sifjaspellsafbrotum. Hún segir að það sé  kominn tími til „að breyta 

íslensku réttarkerfi, gera það réttlátt og umhverfisvænt, þar sem velferð (barna) og lítilmagnans 

verður höfð í fyrirrúmi.“130. Þetta sýnir mikilvægi þess að samtíminn kalli á endurskoðun 

fortíðar.   

                                                                 
126 Viðtal höfundar við Margréti Pálmadóttur 16. janúar 2019.  
127 „Vera mælir með“, bls. 38. Sjá einnig umfjöllun Erlu Huldu Halldórsdóttur og Sigrúnar Pálsdóttur 

„Hugleiðing um bókina Fjarri hlýju hjónasængur. Öðruvísi Íslandssaga eftir Ingu Huld Hákonardóttur“. 
128 J.J. „Ástir og örlög fólks eru efni í dramatík“, Dagblaðið Vísir – DV 2.desember 1992, bls. 16. 
129 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 192.  
130 Kristín Karlsdóttir, „Svartur blettur á íslensku réttarfari“, Morgunblaðið 8. mars 1994.  
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4.4 Kristnihátíðin árið 2000 
 

Hátíð í tilefni 1000 ára afmæli kristnitöku á Íslandi var sett í Akureyrakirkju þann 25. apríl 1999 

og skyldi standa til páska 2001. Hápunktur þeirrar hátíðar var samkoma Íslendinga á 

Þingvöllum helgina 1. og 2. júlí árið 2000.131 Aðdragandi og undirbúningur hátíðarinnar hófst 

árið 1985 þegar 16. kirkjuþing var sett á Þingvöllum þann 22. október.132 Fyrsti fundur 

kristnihátíðarnefndar, fór fram samkvæmt Morgunblaðinu, 30. janúar 1997. Formaður 

kristnihátíðarnefndarinnar var Ólafur Skúlason biskup Íslands og framkvæmdastjóri 

nefndarinnar var Júlíus Hafstein. Í nefnd Alþingis sátu einnig forseti Íslands,  forsætisráðherra, 

forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar. Í hátíðarnefnd kirkjunnar sat biskup Íslands ásamt 

þremur öðrum körlum.133 Það er athyglisvert að aðeins karlmenn hafi átt sæti í nefndinni. Þó er 

rétt að geta þess að nefndin tók breytingum í gegnum árin þar sem nefndarsætin tilheyrðu 

embættum. Árið 1996 átti ein kona sæti í nefndinni, séra Hanna María Pétursdóttir 

þjóðgarðsvörður og Þingvallaprestur, en séra Heimir Steinsson tók síðar við  hennar embætti 

og fékk þar af leiðandi sæti innan nefndarinnar.134 

  Séra Örn Bárður Jónsson, var ritari beggja nefndanna og þótti honum ástæða til að 

útskýra hvers vegna engin kona ætti sæti í nefndinni með bréfi til Morgunblaðsins sem birtist 

þann 7. febrúar 1997 og bar heitið „Kvenmannsleysi í kristnihátíðarnefnd“. Hann bendir á að 

þegar nefndin var sett á laggirnar hafi konur verið í meirihluta: Vigdís Finnbogadóttir, forseti 

Íslands, Guðrún Helgadóttir forseti Alþingis og Guðrún Erlendsdóttir forseti Hæstaréttar. Þar 

sem að sætin í nefndinni voru áföst embættunum segir sr. Örn  að „skuldinni verður víst að 

skella á kjósendur í landinu sem valið hafi í embættin,“ og af þeim sökum sat engin kona í 

nefndunum.135   

  Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir guðfræðingur, spyr í grein sinni „Kirkja á tímamótum?“ 

í Morgunblaðinu þann 11. febrúar „hvaða svar er það að benda á að áður hafi konur verið í 

meirihluta í annarri nefndinni [...] Staðreyndin er sú að nú er báðar nefndirnar karlanefndir og 

er það ekki næg ástæða til þess að gera eitthvað í málunum?“ Enn fremur segir hún að „[e]f til 

vill má réttlæta kvenmannsleysis kristnihátíðarnefndar og hátíðarnefndar kirkjunnar þannig að 

tilgangur hátíðarhaldanna sé að minnast þúsund ára karlaveldis innan íslensku þjóðkirkjunnar.“ 

Í þessu samhengi nefnir hún stöðu kvenna innan kirkjunnar og bendir á að þrátt fyrir að konur 

                                                                 
131 „Skýrsla kirkjuráðs“,  bls. 23. 
132 „16. Kirkjuþing íslensku þjóðkirkjunnar sett á Þingvöllum“, Morgunblaðið 23. október 1985, bls. 6. 
133 „Fyrsti fundur kristnihátíðarnefndar“, Morgunblaðið 4. febrúar 1997, bls. 8. 
134 S.Á. „Kristnihátíð árið 2000: Davíð ræður framkvæmdastjóra – Júlís Hafstein kristnihátíðarstjóri“, Dagblaðið 

Vísir – DV, 26. júní 1996, bls. 11  
135 Sr. Örn Bárður Jónsson „Kvenmannsleysi í kristnihátíðarnefnd“ Morgunblaðið 7. Febrúar 1997, bls. 47. 
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hafi fengið prestavígslu sé kynferði þeirra til trafala þegar kemur að úthlutun embætta, engin 

kona hafi verið vígð til biskups og aðeins ein kona sé prófastur. Henni finnst þetta einkar 

athygliverð staða kvenna innan kirkjunnar og þeirrar nefndar sem snéri að afmæli 

kristnitökunnar, einkum í ljósi þess að sérstökum kvennaáratug Alkirkjuráðs hafi verið að ljúka. 

Það átak var helgað baráttu fyrir réttindum kvenna og yfirskrift þess var „Kirkjan styður 

konur“.136 

   Sú karlaslagsíða sem átti sér þarna stað minnir óneitanlega á stöðu kvenna innan nefnda 

þegar kemur að Þingvallahátíðum. Hátíðir sem eiga að vera fyrir alla þjóðina fær helmingur 

þjóðfélagsþegnanna ekki að taka ákvarðanir um, líkt og gerðist með hátíðirnar á Þingvöllum 

1930 og 1944. 

  Kristnitökuhátíðin var að mörgu leyti byggð upp á sama hátt og hátíðir fyrri ára. 

Þingfundur Alþingis, dagskrá með söng og leik, listgjörningar ýmiss konar. Sama stef fyrri 

þingfunda heyrðist í hátíðarræðum stjórnmálamanna þó með áherslu á þátt kristni í sögu 

þjóðarinnar. Þingvalla var minnst sem helgasta staðar þjóðarinnar,137 Íslendingar voru minntir 

á stöðu sína sem þjóð,138 virði sjálfstæðisins,139 ásamt fágætrar sögu okkar og skyldu okkar til 

þess að verja hana. Því hafði Alþingi ákveðið að samþykkja einhuga tillögu til þingsályktunar 

er snéri að stofnun Kristnihátíðarsjóðs.140  

  Það atriði sem að skilur Kristnitökuhátíðina frá öðrum hátíðum Þingvalla voru 

minningarathafnir og gjörningar eða listaverk sem komu fram á hátíðinni og sýndu hina myrku 

hlið í sögu Þingvalla. Iðrunarganga var gengin eftir Þingvöllum og er henni lýst sem svo í 

Morgunblaðinu í sérstöku blaði um hátíðarhöldin á Þingvöllum: 

 Á Lögbergi var minnst löggjafar og stjórnvalda, við Drekkingarhyl var 

minnst fórnarlamba ranglætis og grimmdar og iðrast þess hve maðurinn 

lítur oft undan þegar saklausir líða. Við Höggstokkseyri og Brennugjá 

var síðast staðnæmst áður en haldið var til kirkjunnar á ný. Þar var 

minnst þeirra skrefa sem stigin eru til sáttar og einingar í kristninni og 

illvirki fyrr og síðar hörmuð.141 

Í Öxarárfossi hafði verið komið fyrir krossi sem fossinn „braut“ með falli sínu. Orð Jóns 

Hreggviðssonar úr Íslandsklukkunni „vont er þeirra ránglæti, verra þeirra réttlæti“ stóðu yfir 

fallexi sem komið hafði verið fyrir á höggstokk og við Drekkingarhyl var 

Minni saklausra kvenna, sem drekkt var í Drekkingarhyl fyrir að hafa 

átt börn utan hjúskapar – kannski beittar ofbeldi af húsbændum sínum 

                                                                 
136 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Kirkja á tímamótum?“, Morgunblaðið 11. febrúar 1997 bls. 34. 
137 Alþingistíðindi 1999-2000 B, d. 6948. 
138 Alþingistíðindi 1999-2000 B, d. 6951. 
139 Alþingistíðindi 1999-2000 B, d. 6952. 
140 Alþingistíðindi 1999-2000 B, d. 6948. 
141 „Nokkur hundruð manns tóku þátt í iðrunargöngu lærðra og leikra“, Morgunblaðið C 4. júlí 2000, bls. 12. 
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sem stóðu hjá og horfðu á „réttlætinu fullnægt“. Minni Íslandssögunnar 

í þúsund ár – sem einn dagur í lífi þjóðar.142 

Svo lýsir greinahöfundur tímaritsins Listin að lifa, tímariti félags eldri borgara, sem skrifar 

undir fangamarkinu O. Sv. B. upplifun sinni á því sem fyrir augum blasti á Þingvöllum þennan 

dag. Það er eftirtektarvert að sjá notkun höfundar á orðinu saklaus en með þessu orði er tekin 

bein afstaða til þeirra kvenna sem drekkt var í Drekkingarhyl. Þetta gefur eilitla vísbendingu 

um það hvert almennings álitið var á þeim aftökum sem þarna áttu sér stað. 

  Drekkingarhyls var ekki aðeins minnst með Iðrunargöngunni heldur var sérstök 

minningarathöfn haldin, þar sem þeim konum sem þar gistu var vottuð virðing. Einn helsti 

sérfræðingur um sögu Drekkingarhyls, Inga Huld Hákonardóttir sagnfræðingur, stóð að þeirri 

athöfn ásamt Arnfríði Guðmundsdóttur guðfræðingi og Elínborgu Sturludóttur guðfræðinema. 

Um ástæðu þessarar minningarathafnar sögðu þær: „Það er eins og fólki hafi fundist tími til 

kominn að draga þessar konur fram í dagsljósið og sýna þeim virðingu. Þær hafa á vissan hátt 

staðið í skugganum, m.a. vegna þess að ímynd Þingvalla er svo rómantísk og upphafin.“143 Með 

þessari athöfn vildu þær vekja athygli á að saga Þingvalla byggi yfir fleiri hliðum en þeirri 

rómantísku ímynd sem væri í fyrirrúmi þegar Þingvalla, og sögu staðarins, væri minnst. Aftaka 

kvenna passar ekki inn í þjóðarstolt landsins. Til þess að minnast þeirra 18 kvenna sem dæmdar 

voru með lífi sínu var lagður táknrænn blómasveigur í hylinn.  Sveigurinn var settur 

saman úr gleymméreium, svo að konurnar skyldu ekki gleymast, maríustakki, sem oft er 

nefndur konublómið (soðið úr honum var oft notað til þess að lina þjáningu kvenna við 

barnsburð eða tíðarverki) og baldursbrám, sem vísar í goðið Baldur, goð hins góða og bjarta.144 

   Þessir atburðir sem að sýndu sundrung fremur en sameiningu fengu viðurkenningu hjá 

þjóðinni á sama tíma og minnst var samruna íslensku þjóðarinnar úr heiðni yfir í kristni. 

 

4.5 Drekkingarhylur sem táknmynd misréttis 
 

„Skundum á Þingvöll var yfirskrift baráttuhátíðar á Þingvöllum sem haldinn var þann 19. júní 

2005. Tilefnið var 90 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Val á staðsetningu samkomunnar sagði 

kynningastjóri hátíðarinnar Katrín Anna Guðmundsdóttir komna til þess að löngum hafi 

Þingvellir „verið full karllægir“ og með þessu vildu skipuleggjendur sýna fram á, með 

táknrænum hætti, „að Þingvellir eru staðir fyrir konur líka“.145 Um tvö þúsund manns lögðu 

                                                                 
142 O. Sv. B., „Sólin er skuggi hans. Kristnihátíð á Þingvöllum“, bls. 13. 
143  Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Undir broddstaf böðulsins“, bls. 44. 
144 Sama heimild, bls. 44. 
145 Vef. „Þingvellir líka fyrir konur“, Vísir 19. júní 2005. 
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leið sína til Þingvalla þennan dag, mun færri en mætt hafa á aðrar hátíðir þjóðarinnar sem 

haldnar hafa verið á Þingvöllum. Hátíðin byrjaði á minningarathöfn við Drekkingarhyl þar sem 

18 rósir voru settar í hylinn sem virðingarvottur til þeirra kvenna sem þar var drekkt. Helstu 

skilaboð hátíðarinnar voru þau að þrátt fyrir að jafnréttismál væru langt á veg komin hér á landi 

og kvenréttindabaráttan hefði unnið marga sigra, væri enn margt að vandbúnaði. Ærin ástæða 

væri til þess að passa upp á þau réttindi sem konur höfðu þegar fengið, sérstaklega í ljósi þess 

að baráttan fyrir jöfnum réttindum væri ekki unnin ef eitthvað var, þá var hún stöðnuð eða í 

bakslagi.146 Konur héldu baráttufund sinn á Þingvöllum þennan dag, með sinni eigin hátíð. 

Raddirnar sem þarna heyrðust voru ekki þær raddir sem ómað hafa á öðrum hátíðisdögum 

þjóðarinnar, það er að segja hinir fögru söngvar yfirþjóðlegs endurlits íslensku þjóðarinnar. 

Þvert á móti voru raddirnar sem þarna heyrðust gagnrýnisraddir. Gagnrýni á staðlað kerfi, 

feðraveldi og misrétti kynjanna, ákall um aðgerðir í jafnréttisbaráttunni sem var í bakslagi. 

Athöfnin við Drekkingarhyl má segja að hafi haft táknrænt gildi fyrir einu af því atriði sem að 

Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, skilgreindi sem eitt af brýnustu markmiðum til þess að 

jafna stöðu kynjanna, það að „kveða kynbundið ofbeldi í kútinn.“147  

  Ári síðar, eða þann 3. september 2006 framkvæmdi listakonan Rúrí gjörning við 

Drekkingarhyl sem hún kallaði Tileinkun og var, líkt og nafnið ber til kynna tileinkaður þeim 

konum sem gistu hylinn. Þessi gjörningur er ein helsta birtingarmynd þeirra hugmyndar að þær 

konur sem drekkt var hafi verið fórnarlömb. Þóra Þórisdóttir skrifaði gagnrýni um gjörning 

hennar og sagði meðal annars: „Barátta gegn hvers kyns óréttlæti og ofbeldi felst ekki síður í 

því að minnast þeirra sem hafa orðið fyrir því. Minningar eru líka áminningar því gamalt ofbeldi 

tekur á sig nýjar myndir á hverjum tíma.“148 Það sem meira er, að hún benti á að betur hefði 

mátt gera skil á sögu þessara kvenna það væri „villandi að gefa í skyn að þeim hafi verið drekkt 

fyrir það eitt að eignast barn.“ Ásamt því að benda á að framsetning Rúríar lætur sem svo á að 

líta að aðeins hafi konurnar verið fórnarlömb „glæpsamlegs réttarkerfis.“149 

  Edda Óskarsdóttir var ein þeirra sem stóð við Drekkingarhylinn og lýsir þeim 

tilfinningum sem upp vöknuðu við áhorf gjörningsins.  

Þarna kristallaðist ranglæti og yfirgangur sem konur höfðu um aldir 

búið við, grimmdin, skilningsleysið, stritið, haldið frá menntun, giftar 

gegn vilja sínum. Hvernig formæður okkar drógu fram lífið í köldum 

rökum og þröngum húsakynnum, í reykmettuðum myrkum eldhúsum, í 

                                                                 
146 Vef. Vigdís Finnbogadóttir, „Hátíðarávarp frú Vigdísar Finnbogadóttur á Þingvöllum 19. júní 2005“. Vef. 

Kristín Ástgeirsdóttir, „Ávarp Kristínar Ástgeirsdóttur á Þingvöllum 19. júní 2005“ og Vef. Kristín Tómasóttir, 

„Ávarp Kristínar Tómasdóttur á Þingvöllum 19. júní 2005“.  
147 Kristín Ástgeirsdóttir, „Kosningaréttur kvenna 90 ára“, Morgunblaðið 19. júní 2005, bls. 36. 
148 Þóra Þórisdóttir, „Dulsmál og drekkingar“, Morgunblaðið 16. september 2006, bls. 59. 
149 Sama heimild.  
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klæðum sem vindurinn næddi um og vart til skiptanna, dragandi 

vosklæðin af körlunum, reynandi að þurrka þau um nætur, gangandi til 

starfa úti og inni, allt við nauman kost, - þetta er óskiljanlegt 

nútímafólki. Vissulega voru ytri kjör karlanna hin sömu, þó hygg ég að 

stritið hafi verið enn meira á kvenþjóðinni sem bar og ól börnin. Í raun 

er svo stutt síðan þetta þjóðfélagsmynstur sem varað hafði um aldir 

breyttist og við í Rauðsokkahreyfingunni þurftum ekki að líta aftar en 

til móður eða ömmu sem ólust upp við þessu lík kjör.150 

Tileinkun Rúríar varpaði ekki alveg hinu sagnfræðilega rétta ljósi á það sem gerðist var 

markmið hennar kannski fremur að varpa ljósi á það misrétti sem að konur hafa þurft að líða í 

gegnum söguna og margar hverjar þurfa að líða enn. Sem að endurspeglast svo í lýsingu Eddu 

Óskarsdóttur hér að framanverðu.  

 Það er ekki hægt að sleppa því að minnast á rannsókn Steinunnar Kristjánsdóttur 

fornleifafræðings sem stendur yfir um þessar mundir. Hún rannsakar þær aftökur sem áttu sér 

stað á Íslandi eftir siðaskiptin, eða á tímabilinu 1596-1830, meðal rannsóknarefnis hennar er 

einmitt Drekkingarhylur. Hún segir að þrátt fyrir skelfilega sögu finnst henni „við þurfa að 

draga hana fram svo við getum líka lært af því slæma.“151 Þetta undirstrikar enn fremur 

mikilvægi þess að málefni samtíðar kalla á endurskoðun fortíðar.  

  Áhugaverð birtingarmynd þessa misréttis, og hvernig fortíðin getur varpað ljósi á 

málefni líðandi stundar, má kannski finna í bók Jóns Björnssonar frá 1964, Jómfrú Þórdís. Í 

fyrstu virðist hún vera til þess úr garði gerð að sefa þyrsta lesendur sem hafa áhuga á 

sagnfræðilegum skáldskap um baráttu íslenskra höfðingja gegn danska konungsveldinu, baráttu 

lúterskra klerka við kaþólska siði og síðast en ekki síst aldafarslýsingu á andófi landsmanna 

gegn danska konungsvaldinu. Svo hljómuðu að minnsta kosti auglýsingar Almenna 

bókafélagsins um bókina sem auglýst var í blöðunum.152 Jón Björnsson hafði þó mun dýpri og 

hugsanlegri pólitískari aðstæður sem knúðu hann til þess að skrifa þessa bók ef marka má orð 

hans í viðtali í Morgunblaðinu þann 16. desember 1964. Blaðamaður spurði hann hvort 

„aldarhátturinn á þeim tíma, sem sagan gerist, [væri] mjög framandi okkur nútíma mönnum?“ 

Jón svarar: „Hann er mjög framandi nútíma hugsunarhætti. Og sennilega ekki hægt að setja sig 

inn í hann. En aðalatriðið er að manneskjan er í stórum dráttum alltaf eins.“ Jón fær þá 

spurninguna: „Vill það segja að valdamenn og lauslátar konur séu ósköp svipuð og á 17. öld?“ 

Jón svarar því: 

Það er nú kannski fullmikið sagt. En manneskjan er alltaf í innsta eðli 

sínu eins á öllum tímum. Þessi saga gæti átt erindi til samtímans. Ég vil 

t.d. segja, þó því sé ekki til að dreifa hér á landi, að þessi dökka mynd 

                                                                 
150 Edda Óskarsdóttir, „Ný tilvera“, bls. 129-130.  
151 Garðar Örn Úlfarsson, „Fátækir fórnarlömbin í aftökusögu Íslendinga,“ Vísir 25. júlí 2018. 
152 Sjá til dæmis: Tíminn  24. nóvember 1964, bls. 4. 
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af réttar fari miðalda heyri alls ekki liðnum tíma eingöngu. Ef maður 

lítur í kringum sig í veröldinni í dag, kemst maður skjótt að raun um 

það.153 

Sjónarhorn blaðamannsins virðist vera sem svo að lauslæti kvenna hafi verið ástæða þess 

að þær voru líflátnar en ekki þær flóknu aðstæður sem konurnar voru í á tímum 

Stóradóms. Það sem Jón vill varpa ljósi á er það að þessi raunveruleiki sem virðist svo 

fjarri er raunveruleiki sem að margir búa við – þetta á ekki síst við í dag eins og þá. Því 

enn í dag eru konur drepnar fyrir það gefa sig ástinni á vald – enn í dag þurfa konur að 

gjalda fyrir með lífi sínu vegna kynferðislegs ofbeldis og kúgunar sem þær verða fyrir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                 
153 „Manneskjan er í stórum dráttum alltaf eins“, Morgunblaðið 16. desember 1964, bls. 12 og 16.   
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Niðurstöður 
 

Í Drekkingarhyl á Þingvöllum var átján konum stjakað ofan í kalt vatnið, í strigapoka 

með reipi um sig miðja þangað til að líkamar þeirra hættu að hreyfast. Þetta voru stúlkur sem 

höfðu átt börn með nákomunum ættingjum, bræðrum, frændum, feðrum, stundum eftir 

kynferðislegt ofbeldi. Þetta voru fátækar vinnukonur, sumar kynferðislegar kúgaðar af 

húsbændum sínum, og gripu til þess örþrifaráða að bera út nýfædd börn sín – stundum neyddar 

til þess af húsbændum sínum og þorðu ekki annað vegna hræðslu og ótta að deyða það líf sem 

þær fætt höfðu í heiminn. Á meðan vinnukonurnar stóðu við bakka hylsins og biðu þess að 

lungu þeirra fylltust af vatni stóðu húsbændurnir jafnvel álengdar og sluppu við koss axarinnar. 

Þetta voru líka konur sem dóu fyrir ástina – þeirrar forboðnu ástar sem samfélagið hafði sett 

taumhald á.  

  Í inngangi ritgerðarinnar voru settar fram þrjár meginspurningar sem leitast hefur verið 

við að svara. Í fyrsta lagi hvernig Drekkingarhyls á Þingvöllum hefur verið minnst á 

hátíðarstundum og í sögu þjóðarinnar. Í öðru lagi hvað hafi átt sér stað í íslensku samfélagi 

undir lok 20. aldar sem gerði það að verkum að Drekkingarhylur varð táknmynd fyrir misrétti 

gagnvart konum og  í þriðja lagi hvernig á því standi að dæmdir einstaklingar fortíðarinnar 

verða píslavottar samtímans. 

  Hvað varðar fyrsta liðinn má segja að saga þeirra kvenna sem drekkt var í 

Drekkingarhyl, þessir atburðir, lágu lengi eins og skömm yfir íslensku þjóðinni. Ráðamenn 

þjóðarinnar firrtu forfeður sína frá allri ábyrgð og skelltu þess í stað skuldinni á erlend yfirráð. 

Hátíðarfundir á Þingvöllum – ræður ráðamanna – bera þess vott, eins og sjá má í ræðu Ásgeirs 

Ásgeirssonar frá Alþingishátíðinni 1930. Íslensku þjóðinni er stefnt á Þingvelli á hátíðardögum 

til þess að fagna sigrum þjóðarinnar, sýna samheldni í verki og minnast fortíðar. Á fyrstu 

hátíðum Íslendinga var Drekkingarhyls ekki minnst í sögulegu réttu samhengi – þrátt fyrir að 

hann væri þar fyrir allra augum. Hér er um að ræða Alþingishátíðina 1930 og Lýðveldishátíðina 

1944. Í reynd fengu konur ekki einu sinni að taka þátt að nokkru marki í þeim hátíðum þrátt 

fyrir að hinni táknrænu ímynd fjallkonunnar væri haldið á lofti. Svo virtist að með því að nefna 

hana á nafn þá væri það nóg, þá væri búið að minnsta kvenna og þess sem þær stóðu fyrir. En 

kannski má segja að það sé  ef til vill ekki skrýtið að minni Drekkingarhyls hafi ekki verið 

konum ofarlega í huga á þessum tíma þar sem íslenskar konur háðu aðra baráttu. Þær voru að 

berjast fyrir því að á þær væri hlustað, að þær væru einnig hluti íslensku þjóðarinnar, rétt eins 

og eiginmenn þeirra, feður, bræður og synir. Þær voru að berjast fyrir því að þeirra rödd fengi 

að heyrast, þær voru að berjast fyrir því að fá að vera hluti af íslensku þjóðinni.  
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  Saga Drekkingarhyls fær aftur á móti pláss í minni þjóðarinnar með ritum 

alþýðufræðimanna á borð við Halldór Laxness og Jón Björnsson, í Íslandsklukkunni og Jómfrú 

Þórdísi, en atburðirnir sem þar áttu sér stað beygjast þó í þeirra meðförum undir sannleika 

skáldskaparins. Sú saga fær þó ekki rými á hátíðunum tveimur 1930 og 1944.  

 Það sem svo á sér stað, og er grundvallaratriði þegar svara á annarri meginspurningu 

ritgerðarinnar, er samspil breytinga á stjórnmálasviðinu og breyttar áherslur í anda þess sem 

Sylvia Paletschek og Sylvia Schraut ræddu í bókinni The Gender of Memory. Það opnast rými 

annars vegar á sviði fræðasamfélagsins – konur fá pláss innan háskólans og á hinu pólitíska 

svið hins vegar – konur fá sess í heimi stjórnmála. Þetta á sér stað vegna róttækrar félagslegrar 

breytingar sem koma fram, til að mynda með kvennahreyfingunum á áttunda og níunda áratug 

20. aldar. Tækifærið til þess að skrifa konur inn í minni þjóðar helst í hendur við stöðu og 

framgang kvenna innan stjórnmála og fræðaheimsins. Konur höfðu fengið nóg af undirokun 

kvenna og þeirri kynferðislegri kúgun sem þær höfðu þurft að sæta af hálfu karla og kröfðust 

þess meðal annars að vita meira um formæður sínar til þess að geta skapað sér sínar eigin 

sjálfsmyndir, sjálfsmyndir sem að þær gátu sótt styrk í. Þar eru samverkandi áhrif 

fræðasamfélagsins og hins pólitíska afls þar sem konur fara að ryðja sér til rúms er í forgrunni. 

Hér er átt við aukinn áhuga á kvennafræðum og kvennasögu annars vegar og hins vegar 

kvennapólitískt framboð. Þessir þættir eru einmitt undirstöðuatriði þess að saga Drekkingarhyls 

fær byr undir báða vængi, líkt og ritgerð þessi hefur sýnt fram á.  

 Konur sóttu styrk í örlög þessara kvenna á meðan þeir karlar sem takmarka vildu 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra beittu Drekkingarhyl gegn konum, eins og sjá má í umræðu um 

fóstureyðingar á níunda áratugnum. Þegar konur höfðu fengið sína eigin rödd gátu þær upphafið 

raust formæðra sinna, sem þaggaðar höfðu verið í gegnum söguna, og komið þeim fyrir í minni 

þjóðarinnar. Fræðimenn fóru í kjölfarið að rannsaka sögu Drekkingarhyls en fram að því hafði 

lítið sem ekkert verið rannsakað hvað átti sér stað á þessum aftökustað og hvað lá að baki því 

að konur enduðu í hylnum. Hæst ber annars vegar rannsóknir Más Jónssonar á dómabókum, 

annálum, réttarfarsskýrslum og öðrum frumheimildum er snúa að dulsmálum og 

blóðskammarbrotum. Einnig útkoma bóka Ingu Huldar Hákonardóttur Fjarri hlýju 

hjónasængur. 

  Farið er að minnast sögu Drekkingarhyls og örlaga þeirra kvenna sem þar gistu. Það er 

fyrst gert á 50 ára lýðveldisafmæli Íslands árið 1994 og síðan á Kristnitökuhátíðinni árið 2000. 

Að því er virðist er Inga Huld með áhrifameiri einstaklingum þegar kemur að því að minnast 

og varpa ljósi á sögu og atburða Drekkingarhyls. Með tilliti til útkomu bókar hennar Fjarri 

hlýju hjónasængur ásamt því að standa fyrir minningarathöfninni á Kristnitökuhátíðinni árið 
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2000.  Það var kominn tími á að ekki aðeins „verðugar“ sögur fengu að óma á Þingvöllum, 

heldur líka þær myrku sögur sem fengu aldrei hljómbyr áður vegna þess að þær pössuðu ekki 

inn í hina rómantísku og þjóðernislegu ímynd Þingvalla.  

  Á 90 ára afmæli kosningarétts kvenna árið 2005 var þessara kvenna minnst með athöfn 

og urðu þær þá í senn táknmynd fyrir baráttur kynsystra sinna í samtímanum, sem vildu vekja 

athygli á því að kynferðisleg kúgun, kynferðislegt ofbeldi og undirokun kvenna væri ekki úr 

sögunni. Það sama má segja með gjörning Rúríar Tileinkun en hún vildi vekja athygli á því að 

samfélagið stæði enn frammi fyrir sumum þeirra vandamála sem þær konur sem gistu 

Drekkingarhylinn stóðu frammi fyrir á öldum áður. Þetta undirstrikar mikilvægi þeirrar 

endurskoðunar fortíðar sem samtíðin kallar á. Þetta svarar jafnframt þriðju 

meginrannsóknarspurningunni. Það er dapurlegt ef reyndin er sú að upplýsingaskiltið sem við 

hylinn stendur geymir rangar upplýsingar um þær konur sem þar enduðu líf sitt þar. Þarna er 

um ósamræmi að ræða sem þarfnast nánari skoðunar og ítarlegri rannsóknar. 

   Konur Drekkingarhyls fengu nýja ímynd, ekki sem brotakonur eða fórnarlömb 

harðneskjulegs réttarfars heldur sem táknmynd misréttis sem að konur hafa þurft að líða að 

fornu og nýju. Konurnar sem að gistu hylinn hafa í augum margra fengið aðra ímynd og jafnvel 

er litið á þær sem nokkurs konar kvenhetjur, sem í sögulegu samhengi getur orkað tvímælis –

því þessar konur voru dæmdar eftir ríkjandi lögum og ekki má gleyma því að karlar voru ekki 

óhultir gagnvart lögum Stóradóms og þeim hörðu refsingum sem þau kváðu um. Varnagla 

verður að hafa á því hvernig er litið aftur til fortíðar út frá hugsjónum samtímans - líkt og ég 

hef fjallað um í ritgerðinni. Hins vegar sýna málsskjöl svart á hvítu að margar þeirra kvenna 

sem dæmdar voru urðu fyrir ofbeldi, misrétti og kúgun byggðri á valdamismun sem helst í 

hendur við stétt, stöðu og kyn. Af þeim sökum er auðvelt að stilla þeim upp sem píslarvottum 

samtímans.   
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