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1 Inngangur 

Þegar ákvæði íslenskrar löggjafar um æruvernd eru skoðuð í sögulegu ljósi má sjá að inntak og 

umfang slíkrar verndar hefur tekið margvíslegum breytingum frá landnámi. Ákvæði sem kváðu 

á um æruvernd voru talsvert fyrirferðarmeiri í eldri lögbókum en í núgildandi löggjöf auk þess 

sem þau voru nákvæmari og afmarkaðri. Ef rýnt er í efni reglnanna má jafnframt greina að þær 

endurspegla siðferðisleg viðhorf sem voru um margt frábrugðin þeim sem nú eru við lýði. Slíkt 

er ekki að undra enda eru lög ekki óhagganleg heild heldur breytilegt safn reglna sem þróast í 

samræmi við breyttar venjur, lífshætti og gildismat þegnanna. Ákvæði eldri löggjafar um 

æruvernd eru því ekki aðeins til vitnisburðar um gildandi meiðyrðalöggjöf, heldur gefa þau 

sömuleiðis nokkra vísbendingu um hvernig hugmyndir Íslendinga um manngildi og dygðir hafa 

breyst í gegnum tíðina.  

Níð og ærumeiðingar á þjóðveldisöld hafa venju samkvæmt fremur verið hugðarefni 

sagnfræðinga en lögspekinga. Hafa þeir einkum og sér í lagi beint sjónum sínum að tengslum 

níðs og karlmennskuímynda. Af brautryðjendum á þessu sviði má helst nefna norrænu 

fræðimennina Bo Almqvist, Erik Noreen og Folke Ström en allir gáfu þeir út grundvallarrit um 

viðfangsefnið á síðustu öld.1 Enn er mörgum spurningum um níð og ærumeiðingar ósvarað og 

því er efnið enn þá ofarlega á baugi á sviði miðaldasagnfræði. Af lögfræðingum sem hafa látið 

níð og ærumeiðingar á fyrri öldum sig varða má helst nefna Gunnar Thoroddsen en hann 

skrifaði doktorsritgerð um æruvernd þar sem fjallað er ýtarlega um lagareglur þar að lútandi 

allt frá landnámi til sjálfstæðis2. Ólíkt Almqvist, Noreen og Ström, sem einblíndu fyrst og 

fremst á ákvæði Grágásar og eldri lögbóka á borð við Gulaþingslög og Frostaþingslög, fjallaði 

Gunnar af nákvæmni um ákvæði Járnsíðu og Jónsbókar um æruvernd.  

Markmið þessarar ritgerðar er fyrst og fremst að varpa ljósi á inntak ákvæða Grágásar, 

Járnsíðu og Jónsbókar með hliðsjón af sagnfræðilegum heimildum. Í upphafi hennar verður 

gerð grein fyrir lögbókunum þremur, gildistíma þeirra og ritunartíma. Því næst verður sjónum 

beint að efnislegu inntaki ákvæða um æruvernd og þeim gerð skil á kerfisbundinn hátt. Að því 

loknu verður verndarandlag ákvæðanna tekið til skoðunar og að endingu verður stuttlega vikið 

að framkvæmd laganna. Niðurstöður eru svo dregnar saman í lokakafla ritgerðarinnar.  

                                                 
1 Sjá t.d. Bo Almqvist: Traditionshistoriska studier i versmagi, Erik Noreen: „Om niddiktning“ og Folke Ström: 

Níð, Ergi and Old Norse Moral Attitudes.  
2 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli.  
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2 Baksvið ákvæðanna 

2.1 Ákvæði Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar um æruvernd 

Grágás er samheiti yfir þær lögbækur sem giltu hér á landi, að líkindum við lok landnámsaldar 

og þar til Ísland gekk Noregskonungi á hönd á þrettándu öld. Sá heildstæði lagatexti sem í 

daglegu tali gengur undir nafninu Grágás er varðveittur í tveimur handritum, Konungsbók og 

Staðarhólsbók.3 Textinn var líkast til ekki ritaður fyrr en á þrettándu öld,4 um það leyti sem 

lögin féllu úr gildi. Raunar hófst ritun lagatexta ekki fyrr en á öndverðri 12. öld en fram að því 

byggðust lagareglur á munnlegum venjurétti5. Af þessum sökum má deila um hversu 

nákvæmlega lögbækur Grágásar endurspegla hina munnlegu lagahefð sem var við lýði frá 

landámi og þar til lagaritun hófst. Vissulega eru margar af meginreglum lögbókanna reistar á 

gömlum grunni, en þó er skynsamlegt að slá varnagla við of bókstaflegri túlkun á texta 

Grágásar þegar rýnt er í eldri lög. Þjóðveldislögin féllu úr gildi við gildistöku Járnsíðu og síðar 

Jónsbókar þótt fáein ákvæði Grágásar hafi raunar haldið lagagildi sínu til þessa dags. Í Grágás 

eru alls fimmtán kapítular sem fjalla um athæfi eða ummæli sem talist gætu til ærumeiðinga.6 Í 

þessari ritgerð verður einkum einblínt á þrjá þeirra en þá er alla að finna í Vígslóða Grágásar. 

Fyrst má nefna 113. kapítula, þar sem helsta viðfangsefnið er meiðyrði, eða svokölluð 

fullréttisorð. Í 114. kapítula er fjallað rógburð og myndrænt níð en 115. kapítuli snýr að 

níðvísum, mansöngvum og öðrum skáldskap7. 

Gamli sáttmáli var svarinn á árunum 1262–1264 og þar með samþykktu Íslendingar að 

beygja sig undir Noregskonung. Í kjölfarið leitaðist Magnús Noregskonungur, síðar nefndur 

Magnús lagabætir, við að taka saman nýja löggjöf handa Íslendingum sem samrýmdist betur 

norskri löggjöf en hin gömlu þjóðveldislög. Sturlu Þórðarsyni var falið það verkefni að taka 

saman nýja lögbók sem tæki við af Grágás og flutti hann lögbókina Járnsíðu til landsins vorið 

1271. Fór lögfesting hennar fram í áföngum næstu tvö árin.8 Járnsíða samanstendur af níu 

þáttum. Í þriðja þætti hennar, Mannhelgi, má finna ákvæði um ærumeiðingar. Í 24. kapítula 

Mannhelgi er fjallað um meiðyrði, 25. kapítuli tekur helst til níðvísna og að endingu er getið 

um rógburð í 26. kapítula.9  

                                                 
3 Í þessari ritgerð verður stuðst við útgáfu Máls og menningar frá 1992 sem ritstýrt var af Gunnari Karlssyni, 

Kristjáni Sveinssyni og Merði Árnasyni. Sú útgáfa grundvallast aðallega á Staðarhólsbók þótt ákvæðum 

Konungsbókar hafi verið skeytt við útgáfuna þar sem ákvæðum Staðarhólsbókar sleppir.  
4 Grágás, bls. xii.  
5 Sigurður Líndal: „Lög og lagasetning í íslenzka þjóðveldinu“, bls. 129.  
6 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 11–13. 
7 Grágás, bls. 113–274. 
8 Járnsíða, bls.15. 
9 Járnsíða, bls. 87–89.  
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Járnsíða mæltist illa fyrir á Íslandi og þar sem umsvifamikil löggjafarstarfsemi fór fram í 

Noregi um það leyti og hún var lögfest fór snemma að bera á ósamræmi milli Járnsíðu og hinna 

nýju norsku laga. Járnsíða var tekin til gagngerrar endurskoðunar og úr varð ný lögbók, 

Jónsbók.10 Hin nýja lögbók var lögfest 1281 og varð hún helsta undirstaða íslensks réttar allt 

fram á 17. öld.11 Sum ákvæði hennar eru enn hluti af gildandi rétti. Helstu ákvæði Jónsbókar 

um ærumeiðingar eru í Mannhelgibálki. Í þessari ritgerð verður aðallega beint sjónum að 

þremur þeirra en þau eru 25. kapítuli sem fjallar um meiðyrði, 26. kapítuli um rógsmenn og 27. 

kapítuli um kveðskap.12  

2.2 Birtingarmyndir ærumeiðinga í Íslendingasögum 

Níð og aðrar ærumeiðingar koma fyrir í allmörgum Íslendingasögum. Auk Grágásar eru sögur 

þessar meðal mikilsverðustu heimilda um lagaleg ágreiningsefni í tengslum við ærumeiðingar 

á þjóðveldisöld og því líta fræðimenn á þessu sviði gjarnan til þeirra til þess að öðlast 

vísbendingu um inntak og framkvæmd laganna. Í þessari ritgerð verður stuðst við atvik úr 

Íslendingasögum í sama tilgangi. Að því sögðu er rétt að nefna að heimildagildi 

Íslendingasagnanna er umdeilanlegt, meðal annars vegna þess að þær voru skrásettar þremur til 

fjórum öldum eftir að þær eru taldar hafa átt sér stað. Fræðimenn hafa því fremur nýtt sér 

Íslendingasögurnar sem svokallaðar leifar en frásagnarheimildir. Í því felst að sögurnar gefa 

fyrst og fremst vísbendingu um hugmyndir sagnaritara og samtímamanna þeirra um fortíðina, 

í stað þess að vera áreiðanlegur vitnisburður um sögulega atburði þjóðveldisaldar. Því ber að 

hafa í huga við lestur þessarar ritgerðar að vísanir í Íslendingasögur eru fyrst og fremst til þess 

fallnar að varpa ljósi á hugmyndir fólks á 13. öld um samspil sæmdarhugsjóna og lögbundinnar 

æruverndar nokkrum öldum fyrr.  

 

3 Inntak og markmið 

3.1 Fullréttisorð 

Til þess að átta sig betur á inntaki þeirra ákvæða sem hér eru í forgrunni er nauðsynlegt að beina 

sjónum að merkingu þeirra meiðyrða sem þar eru sérstaklega tilgreind og annarra orða eða 

orðasambanda sem líkast til féllu undir. Fyrst verða tekin til skoðunar ákvæði Grágásar um 

meiðyrði en að því loknu verður fjallað um hliðstæð ákvæði Járnsíðu og Jónsbókar. Því næst 

                                                 
10 Sigurður Líndal: „Lögfesting Jónsbókar“, bls. 182.  
11 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 122.  
12 Jónsbók, bls. 117–118.   
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verða reifuð ákvæði er lúta að myndrænu og táknrænu níði og fyrir rest verður einblínt á 

níðvísur og annan skáldskap. 

 

3.1.1 Fullréttisorð 114. kapítula Vígslóða Grágásar 

Fullréttisorð er fornt lagalegt hugtak yfir orð sem hægt er að krefjast fullra bóta fyrir.13 Ef slíkt 

níðyrði var mælt um mann gat hann því leitað réttar síns og krafið mælanda þess um bætur. 

Fullréttisorða er getið bæði í 113. og 114. kapítula Vígslóða Grágásar. Verða ákvæði 

síðarnefnda kapítulans hér fyrst tekin til skoðunar, en þar eru þrjú fullréttisorð sérstaklega 

tilgreind sem við liggur þyngri refsing en við annars konar meiðyrðum. Um þau segir í 

ákvæðinu: „Þau eru orð þrjú, ef mjög versna málsendar manna er skóggang14 varða öll, ef maður 

kallar mann ragan eða stroðinn eða sorðinn [...]“.15 Mannhefnd var því lögmætt úrræði ef 

eitthvert þessara orða var mælt við annan mann. Merking orðanna er í kjarnann hin sama, með 

einhverjum blæbrigðum þó. Í riti sínu The Unmanly Man: Concepts of Sexual Defamation in 

Early Northern Society rýnir Preben Meulengracht Sørensen í merkingu orðsins ragur16 sem 

var algengast orðanna þriggja. Orðið ragur hafði raunar þríþætta merkingu. Í fyrsta lagi gat það 

lýst karlmanni sem lék rullu kvenmanns í ástarleikjum. Í öðru lagi gat orðið ragur táknað þann 

eiginleika að vera huglaus, blauður og ókarlmannlegur. Að endingu breyttist merkingin ef orðið 

var notað um konu og táknaði þá að hún væri ósvífin, óskammfeilin og lostafull. Stroðinn og 

sorðinn eru ólíkir rithættir sama orðs sem notað var yfir karlmann sem hafði verið tekinn aftan 

frá af öðrum karli.17 Þannig eiga fullréttisorð þau, sem hin þyngsta refsing lá við í Grágás, það 

sammerkt að vera til þess fallin að kvengera karlmenn og ýja að kjarkleysi þeirra. Til 

skilningsauka má nefna að í Þorsteins þætti stangarhöggs kallar faðir Þorsteins son sinn ragan 

eftir að hann fær veður af því að Þorsteinn hafi verið sleginn í höfuðið með hestastaf án þess að 

hefna sín fyrir höggið.18 Með orðavali sínu ýjar faðir Þorsteins að hugleysi sonar síns og skorti 

á karlmennsku. Í Króka-Refs sögu er því lýst hvernig feðgarnir Þengill og Þorgils ræðast við 

um Króka-Ref að honum fjarstöddum og gefa honum viðurnefnið Refur „hinn ragi“. Tildrögin 

voru þau að Króka-Refur hafði hörfað undan ísbirni á Grænlandi í stað þess að etja við hann 

kappi.19 

                                                 
13 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 13. 
14 Skóggangur var þyngsta tegund viðurlaga sem tíðkaðist á þjóðveldisöld. Sá sem dæmdur var til skóggangs var 

útskúfaður úr samfélaginu til  æviloka og var jafnframt réttdræpur.  
15 Grágás, bls 273. 
16 Orðið er hér fært til nútímastafsetningar en í umfjöllun Sørensen er það stafsett ragr. 
17 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 18–20.   
18 „Þorsteins þáttur stangarhöggs“, bls. 56.  
19 „Króka-Refs saga“, bls. 392.  
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Kvengerving karla í orði var talin hin allra svívirðilegasta ærumeiðing og er það til 

vitnisburðar um ríkjandi gildismat samtímans. Eiginleikar sem töldust til æðstu dygða, líkt og 

hugrekki, dirfska og atorka voru lögð að jöfnu við karlmennsku. Því var litið svo á að sá sem 

kvengerði karl með orðunum sorðinn og ragur væri í reynd að gefa í skyn siðferðislega lesti 

hans og ógna þannig samfélagslegri stöðu hans.20 

 

3.1.2 Fullréttisorð 113. kapítula Vígslóða Grágásar 

Í 113. kapítula Grágásar er fjallað um fullréttisorð og viðurlög við því að mæla slík orð. Þar 

segir: 

Ef maður mælir við mann áþéttarorð21 það er fullrétti mest, það varðar fjörbaugsgarð22, hvort sem 

hann mælir við mann áheyranda eða afheyranda, enda á hann rétt úr fé hans ef hann verður sekur 

um, en það eru átta aurar hins fimmta tigar lögaura. Það er fullréttisorð ef maður mælir við annan 

það er eigi má færa til góðs, og skal svo hvert orð vera sem mælt er, en ekki þannig að 

skáldskaparmáli ráða.23  

 

Ekki er hægt að vita fyrir víst hvaða orð töldust til fullréttisorða samkvæmt 113. kapítula 

Vígslóða Grágásar. Ef rýnt er í Íslendingasögurnar má þó sjá að orð og orðasambönd sem 

ákvæði Gulaþingslaga24 tiltóku sem fullréttisorð kunna að hafa fallið undir 113. kapítula 

Vígslóða Grágásar. Þessi tilteknu orð og orðasambönd sem getið er í Gulaþingslögum lýsa 

ákveðinni tegund ærumeiðinga sem kallast ýki. Skilin milli níðs og ýkis eru ef til vill ekki 

fyllilega skörp en fræðimenn hafa bent á að ýki skírskoti til hins yfirnáttúrulega og ómannlega 

en vísi á sama tíma til andstæðuparsins karls og konu.25 Hér verður rýnt í algengustu tegundir 

ýkis.  

Fyrir það fyrsta var í Gulaþingslögum sérstaklega getið um tilvik þar sem karl var borinn 

saman við meri, tík eða annað kvenkyns dýr, og töldust slík orð til hinna svívirðilegustu 

fullréttisorða.26 Samkvæmt lögunum var einnig forboðið að líkja mönnum við þræla og tröll en 

var sú gjörð talin ámóta niðurlægjandi og að mæla orð sem fólu í sér umbúðalausa kynferðislega 

smánun. Meulengracht Sørensen nefnir að stundum hafi menn slegið saman þessum tveimur 

flokkum fullréttisorða, til að mynda með því að væna menn um samræði með dýrum, tröllum 

eða þursum. Slíkt hafi í raun falið í sér tvöfalda mógðun, í senn kynferðislega smánun og 

                                                 
20 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 20–21.  
21 Ókvæðisorð, hrakyrði. 
22 Fjörbaugsgarður var viðurlagategund á þjóðveldisöld sem fól í sér tímabundna brottvísun úr landi.  
23 Grágás, bls. 271–274. 
24 Gulaþingslög voru norrænn lagabálkur sem gilti í Noregi á tímum landnáms Íslands og höfðu fyrstu 

landnámsmennirnir hliðsjón af þessum lögum þar til lögbækur Grágásar komu til sögunnar.  
25 Alison Finlay: „Monstrous Allegations“, bls. 21–44.  
26 Den eldre Gulatingslova, bls. 105.  
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félagslega niðurlægingu.27 Hér má þó einnig leiða að því rök að samanburður karls við 

kvenkyns dýr hafi í kjarnann verið af svipuðum meiði og að kalla mann ragan eða sorðinn. 

Meulengracht Sørensen bendir í þessu samhengi á hið gamalgróna tvíhyggjusamband milli hins 

karlmannlega og mennska annars vegar og hins kvenlega og dýrslega hins vegar. Að bera karl 

saman við dýr kann því að hafa þjónað sama tilgangi og að kvengera mann með orðum eins og 

ragur og sorðinn: með því að staðsetja hann í ríki kvenna, þræla, dýra og fyrirbæra náttúrunnar 

var hann jaðarsettur bæði félagslega og siðferðislega.  

Í öðru lagi er sennilegt að ásakanir í garð manns um að hann sé „kona níundu hverja nóttu“ 

hafi talist til fullréttisorða 113. kapítula Grágásar. Slíkar ásakanir koma fyrir í Njáls sögu, 

Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar og Króka-Refs sögu en þær töldust jafnframt til fullréttisorða 

samkvæmt Gulaþingslögum.28 Í Króka-Refs sögu29 og Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar30 

bregður þessu orðasambandi fyrir en með því er skírskotað til þess að maður leiki hlutverk konu 

í kynmökum níundu hverja nóttu.31 Í Njáls sögu má finna tilbrigði við þessa algengu móðgun. 

Undanfarinn var sá að Njálssynir höfðu vegið Höskuld, fósturson Njáls, og í kjölfarið er Njáll 

dæmdur til þess að bæta Höskuld þremur manngildum. Njáll fer því á Alþingi til þess að greiða 

fjárhæðina ættmennum Höskuldar. Silfrið setur hann í hrúgu og leggur silkiklút yfir. Flosi 

Sigfússon, sem taka átti við fénu, tekur þá upp silkiklútinn og staðhæfir að þennan silkiklút 

hljóti Njáll að hafa lagt á hrúguna. Síðan ýjar hann að ergi32 Njáls með því að líkja honum við 

konu. Skarphéðinn bregst við með því að fleygja bláum nærbrókum í átt að Flosa og „[kveður] 

hann [þær] meir þurfa“. Hváir Flosi þá við og spyr Skarphéðin hvers vegna svo sé. Skarphéðinn 

svarar: „Því þá ef þú ert brúður Svínfellsáss sem sagt er hverja hina níundu nótt og geri hann 

þig að konu.”33 Lýkur orðaskiptunum svo á þá vegu að Flosi fúlsar við silfrinu, safnar liði til 

þess að hefna Höskuldar og brennir Njál og syni hans að lokum inni. Bjørn Bandlien bendir á 

að með því að saka Flosa um að liggja með trölli níundu hverja nótt sé Skarphéðinn ekki 

eingöngu að ýja að kvenlegu hlutverki í kynmökum heldur sé tengingin við tröllið, þessa 

hálfmennsku veru, tilvísun í orðræðu goðafræðinnar um hina jaðarsettu karlmennsku. 34 Talan 

níu hefur einnig þýðingu hér en hún hefur verið sögð tákna mæri eða jaðar í norrænni 

goðafræði.35  

                                                 
27 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 25. 
28 Den eldre Gulatingslova, bls. 105. 
29 „Króka-Refs saga“, bls. 392. 
30 „Þorsteins saga Síðu-Hallssonar“, bls. 238. 
31 Bjørn Bandlien: „Marginality“, bls. 377. 
32 Orðið ergi er nafnorð dregið af orðinu ragur.  
33 Njáls saga, bls. 245. 
34 Bjørn Bandlien: „Marginality“, bls. 377–78.  
35 John Lindow: Murder and Vengeance among the Gods, bls. 116.  
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Að endingu má nefna að svívirðilegt þótti að ásaka mann um að hafa alið barn og féllu slíkar 

ásakanir undir ákvæði Gulaþingslaga um fullréttisorð.36 Bandlien telur að ásökun í garð manns 

um að hafa alið barn hafi bæði falið í sér skírskotun til kvenleika hans og ómennsku, enda geta 

karlar ekki borið börn frá náttúrunnar hendi.37  

Þau orð og orðasambönd sem hér hafa verið reifuð eru fyrirferðarmikil í umfjöllun 

fræðimanna um níð á þjóðveldisöld og að sama skapi má finna ófá dæmi um notkun þeirra í 

Íslendingasögunum. Inntak þeirra er ekki ósvipað orðunum ragur og sorðinn en öll þessi 

níðyrði eiga sameiginlegt það markmið að kvengera og jaðarsetja þann orðin beindust að. Þótt 

ekki sé hægt að færa sönnur á að orðin sem hér hefur verið fjallað um hafi fallið undir ákvæði 

Grágásar um fullréttisorð er því ekki ólíklegt að svo hafi verið 

 

3.1.3 Fullréttisorð Jónsbókar og Járnsíðu 

Ákvæði Járnsíðu og Jónsbókar um fullréttisorð eru keimlík. Þau eiga sitthvað sameiginlegt 

með ákvæðum Grágásar um meiðyrði og níð þótt ýmislegt sé frábrugðið. Hér verður varpað 

ljósi á inntak þeirra.  

      Í 24. kapítula Mannhelgi Járnsíðu er svohljóðandi ákvæði: 

 

Engi maður skal það við annan mæla að hann hafi þegið skömm á sér, hvártki meiri maður né 

minni, nema honum fylgi tíu menn til þings og sanni mál hans svá mælt er í lögum að tveir menn 

skulu sverja en átta sanna. Þeir tveir skulu hafa bók í hendi og sverja svá: Þess legg eg hönd á 

helga bók að það höfum vær heyrt en eigi vitum vær hvað satt er. En ef hann missir þeirra vátta, 

þá er hann útlægur. En hinn skal þó hafa lýritaeið firi sig þó að hann hafi þessa vátta alla.38  
 

Samhljóða ákvæði er í 24. kapítula Mannhelgibálks Jónsbókar39 en með orðalaginu „að 

þiggja skömm á sér“ er skírskotað til samkynhneigðar.40 Að ásaka annan mann um 

samkynhneigð taldist því til meiðyrða samkvæmt lögunum. Ef sá sem bar slíkar sakir á mann 

var lögsóttur og missti votta sína var refsingin útlegð. Ákvæði 24. kapítula Járnsíðu og 

Jónsbókar eru að mörgu leyti í anda ákvæða Grágásar um fullréttisorð, enda er í báðum 

tilfellum um að ræða aðdróttanir að kynferðislegri æru manns. Munurinn er hins vegar sá að 

ákvæði Grágásar taka sérstaklega til ásakana um að hafa verið sorðinn af öðrum karli, á meðan 

ákvæði Járnsíðu og Jónsbókar leggja að jöfnu það athæfi að taka annan karlmann aftan frá eða 

vera tekinn sjálfur.    

                                                 
36 Den eldre Gulatingslova, bls. 105. 
37 Bjørn Bandlien: „Marginality”, bls. 377.   
38 Járnsíða, bls. 87.  
39 Jónsbók, bls. 117. 
40 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 75.  
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Sex fullréttisorð eru sérstaklega tilgreind í 25. kapítula Mannhelgibálks Jónsbókar41 en þau 

eru drottinsviki, hórkonusonur, pútusonur, morðingi, hvinn42 og fordæða43. Þá er einnig getið 

um hvinnsku og fordæðuskap í 25. kapítula Mannhelgi Járnsíðu. Þótt orð þessi fela ekki í sér 

jafnafdráttarlausa kvengervingu og fullréttisorð Grágásar eru þau þó um margt sprottin úr sama 

jarðvegi. Hér er ef til vill nærtækast að beina sjónum að orðinu fordæða, sem getið er bæði í 

Járnsíðu og Jónsbók en merking orðsins er ‘galdranorn’. Galdrar hafa löngum verið álitnir 

„kvenmannsverk“ en í grein sinni „Hversu argur er Óðinn? Seiður, kynferði og Hvamm-Sturla“ 

bendir Ármann Jakobsson á að tengsl hafi verið milli seiðs, galdra, kvenkynsins og ergi.44 Þessi 

tengsl endurspeglast jafnframt í hugtakinu ýki sem rætt var í kafla 3.1.2. Að auki var 

fordæðuskapur alvarlegur glæpur á þessum tíma en dauðarefsing lá við brotinu samkvæmt 

ákvæðum Járnsíðu og Jónsbókar. Ásökun um fordæðuskap var því tvíþætt móðgun sem fól 

samtímis í sér aðdróttanir að karlmennsku og ásakanir um siðferðislega ámælisverða hegðun.45  

Fullréttisorðin hvinn og morðingi eru ljóslega til þess fallin að efast um siðgæði þess sem 

um er mælt. Orð þessi kunna að vera til vitnisburðar um þá breytingu sem varð á siðferðislegu 

gildismati frá tímum Grágásar sem meðal annars má rekja til kristnitökunnar árið 999 og 

aukinnar áherslu á kristileg gildi. Hins vegar er tilgangurinn með notkun orðanna ekki 

ósvipaður og þeirra kynferðislegu smánaryrða sem fjallað er um í Grágás þótt forsendurnar 

hafi verið aðrar á tímum Jónsbókar. Á þjóðveldisöld jafngiltu efasemdir um karlmennsku 

annars manns efasemdum um siðgæði hans.46 Að kalla mann hvinn eða morðingja var einnig 

til þess fallið að varpa rýrð á siðgæði manns en útgangspunkturinn var ekki lengur karlmennska 

heldur kristileg gildi. 

Af dómaframkvæmd úr gildistíð Jónsbókar má sjá að fullréttisorð 25. kapítula 

Mannhelgibálks eru ekki tæmandi talin. Langflest ummæli sem sakfellt var fyrir fólu í sér 

ásakanir um glæpi á borð við þjófnaði eða morð eða siðferðislega ámælisverðar athafnir svo 

sem lygar og frillulifnað.47 Sem dæmi um ærumeiðandi ummæli sem sakfellt var fyrir í gildistíð 

Jónsbókar má nefna að maður kallaði mann „fjandans þjóf“ í Alþingisdómi frá 155148 og í 

Alþingisdómi frá 1660 sakaði maður annan mann um að hafa „logið, rænt og stolið 

                                                 
41 Jónsbók, bls. 117–118.  
42 Smáþjófur. 
43 Galdranorn.  
44 Ármann Jakobsson: „Hversu argur er Óðinn? Seiður, kynferði og Hvamm-Sturla“, bls. 56. 
45 Folke Ström talaði um að níð á þjóðveldisöld hefði gjarnan falið í sér tvíþætta móðgun, annars vegar gagnvart 

kynferði manna og hins vegar siðferðisvitund. Sjá Folke Ström: Níð, Ergi and Old Norse Moral Attitudes, bls. 

19–20.  
46 Folke Ström: Níð, Ergi and Old Norse Moral Attitudes, bls. 19–20. 
47 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 84–86. 
48 Alþingisbækur Íslands II, bls. 228–29.  
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sakramentinu af prestinum“.49 Fátítt var hins vegar að ummæli um kynhneigð eða ásakanir um 

fjölkynngi kæmu til kasta dómstóla.  

 

3.1.4 Hálfréttisorð 

Í 113. kapítula Vígslóða Grágásar er fjallað um hálfréttisorð: 

 
Hálfrétti er það orð er færa má til hvorstveggja, góðs og ills. Það á eigi að standa á meðal manna svo að 

það varði við lög, nema griðmaður mæli við bónda eða þræll við frjálsan mann. Þeir skulu svo sækja um 

orð það sem fullrétti sé við þá mælt.50  
 

Af orðalagi ákvæðisins má ráða að maður gat krafist hálfra bóta ef annar maður mælti við 

hann hálfréttisorð. Þá er tekið fram að ef þolendur hálfréttisorða voru bændur sem þolað höfðu 

hálfréttisorð af hálfu vinnumanns eða frjálsir menn sem þolað höfðu hálfréttisorð af hálfu þræls, 

þá hafi þeim verið kleift að krefjast fulls réttar. Að öðru leyti voru hálfréttisorð vítalaus.51 Ekki 

er hægt að vita með nokkurri vissu hvers konar orð eða ummæli töldust til hálfréttisorða á 

tímum Grágásar en orðalagið „er færa má til hvorstveggja góðs og ills“ bendir til þess að undir 

ákvæðið hafi fallið háðyrði og tvíræð ummæli.52  

Í Járnsíðu og Jónsbók er ekki minnst berum orðum á hálfréttisorð. Í kjölfar Réttarbótar 

Hákonar konungs Magnússonar 14. júní 1314 bættist þó nýmæli við Jónsbók sem dómstólar 

virðast hafa dæmt líkt og um hálfréttisorð væri að ræða. 53 Er það svohljóðandi: „En öll þau 

fjölmæli, sem smærri dæmast og til minni hneyksla horfa, skulu eftir dómi ganga, bæði sekt og 

réttur þeirra, er talað er til.”54 Af dómaframkvæmd má sjá að undir ákvæðið féllu ýmsar 

smávægilegar móðganir. Í Alþingisdómi frá 1591 sagði prestur nokkur um sýslumann að nafni 

Erlendur að „fullir hefðu allir djöflar verið í Heklu, að þeir sóktu ekki Erlend“. Sakfellt var fyrir 

hálfréttisorð.55 Í Alþingisdómi frá 1513 var sakfellt fyrir ummælin „haltu í sundur á þér helvítis 

kjaftinum“, „ertu hér helvítis strákurinn“ og „fjandinn eigi þig“ en ummælin töldust öll þrenn 

til hálfréttisorða.56 Af öðrum hálfréttisorðum sem sakfellt var fyrir í dómum má nefna „skaufi 

                                                 
49 Alþingisbækur Íslands VI, bls. 648–651.  
50 Grágás, bls. 270. 
51 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 20.  
52 Veronika Eyged: The Performative Man. Níð and Gender in a Skald Saga, bls. 7.  
53 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 86.  
54 Jónsbók, bls. 117.  
55 Alþingisbækur Íslands IV, bls. 61.  
56 Diplomatarium Islandicum VIII, bls. 476–477. 
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skammbeinsbróðir, refur kallaður réttu nafni“57, „skálkur“58 og „fjandans hundur“.59 Dæmi 

þessi sýna að hér er um að ræða fremur almennar móðganir sem teljast vægari en fullréttisorð.   

3.2 Táknrænt níð 

Ærumeiðingar í gildistíð Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar voru ekki bundnar við munnlegt 

eða skriflegt form. Í Grágás má finna ýtarlegar lýsingar á myndrænu eða táknrænu níði en 

einnig er þar að finna bann við ýmsum öðrum ærumeiðingum í verki. Hér verða ákvæði 

Grágásar um níðstangir og tréníð fyrst tekin til umfjöllunar og en síðan verður sjónum beint 

að ákvæðum lögbókarinnar um smánarleg ofbeldisverk og annars konar ærumeiðandi athafnir.  

3.2.1 Níðstangir 

Í 114. kapítula Vígslóða Grágásar er fjallað um níðstangir og tréníð en þar segir: „Ef maður 

gerir níð um mann, og varðar það fjörbaugsgarð, og skal sækja við tylftarkvið. Það eru níð ef 

maður sker tréníð manni, eða ristur eða reisir manni níðstöng.“60   

Hugtökin níðstöng og tréníð þarfnast hér útskýringa enda er inntak þeirra ekki skilgreint 

sérstaklega í Grágás. Níðstangir voru yfirleitt reistar í tilefni þess að maður skoraðist undan 

einvígi. Framkvæmd níðsins var með þeim hætti að meri var rist á hol og stöng rekin í hana 

miðja. Á stöngina voru ristar rúnir til þess að bölva þeim manni sem níðið beindist að og höfuð 

hans var svo tálgað út og látið tróna á toppi stangarinnar. Að endingu var höfði merinnar snúið 

á þann veg að það vísaði að bæ þess sem níðið beindist að. Önnur tilbrigði níðstanga þekktust 

einnig, til að mynda var algengt að höfði merinnar væri komið fyrir á toppi stangarinnar í stað 

útskorins höfuðs hins huglausa manns.61  

Hin táknræna merking níðstanga er margslungin. Í fyrsta lagi hefur hún verið tengd við 

galdra og fjölkynngi. Í Egils sögu Skallagrímssonar er því lýst þegar Egill reisti níðstöng í þeim 

tilgangi að leggja bölvun á Eirík konung og konu hans Gunnhildi drottingu. Eftir að hann hafði 

rekið stöngina niður og sett hrossahöfuð á topp hennar sagði Egill: 

 

Hér set ek upp níðstöng, ok sný ek þessu níði á hönd Eiríki konungi ok Gunnhildi dróttningu, —

hann sneri hrosshöfðinu inn á land, — sný ek þessu níði á landvættir þær, er land þetta byggva, 

svá at allar fari þær villar vega, engi hendi né hitti sitt inni, fyrr en þær reka Eirík konung ok 

Gunnhildi ór landi.62 

 

                                                 
57 Alþingisbækur Íslands III, bls. 201–202.  
58 Alþingisbækur Íslands VI, bls. 648–651. 
59 Alþingisbækur Íslands II, bls. 452.  
60 Grágás, bls. 273.  
61 Preben Meulengracht Sörensen: The Unmanly Man, bls. 28–29. 
62 Egils saga, bls. 139–140. 
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Að því loknu risti Egill bölvunina í rúnir á níðstöngina. Í öðru lagi hefur verið bent á að 

merin hafi átt að tákna þann sem skoraðist undan einvígi og gæfi hún þannig í skyn hugleysi 

hans og skort á karlmennsku.63 Í þriðja lagi má nefna tilgátu Ullu Loumand um tvíþætta 

táknmerkingu níðstanga: annars vegar hefði stöngin sjálf kynferðislega skírskotun64 og hins 

vegar væri hestshöfuðið táknmynd gáfna og vitsmuna.65 Í sama kafla fjallar Loumand með 

almennum hætti um táknræna merkingu hestsins og reifar meðal annars hugmyndir um að 

hesturinn hafi haft ákveðna sérstöðu meðal dýra vegna þess að hann var taminn en fékk þó að 

ráfa frjáls um sveitirnar drjúgan hluta ársins. Hann hafi því að vissu leyti verið staðsettur í rými 

sem tilheyrði hvorki hinu villta né hinu tamda.66 Þessi sérstæða staða hestsins milli 

siðmenningarinnar og hins villta kann því að skírskota til jaðarsetningar.  

 

3.2.2 Tréníð 

Tréníð var útskorið viðarlíkneski sem sýndi tvo karlmenn í kynferðislegum atlotum. Fól það í 

sér táknræna meingerð, rétt eins og níðstöngin. Líkneski af þessu tagi voru tálguð við svipuð 

tilefni og níðstangir, það er að segja til þess að særa stolt manna sem skoruðust undan einvígi 

eða hirtu ekki um að hefna fyrir ættmenni sín eða fóstbræður. Álitamál er hvort tréníði hafi 

verið ætlað að meiða æru beggja mannanna sem það sýndi eða aðeins annars þeirra. Bent hefur 

verið á að á þjóðveldisöld hafi menn gjarnan sett samasemmerki milli þess að vera í óvirku 

hlutverki í ástaratlotum og þess að vera hugleysingi og bleyða.67 Þannig var með tréníði ýjað 

að því að sá maður sem sýndur var í kvenhlutverki í ástaratlotunum, líkast til sá sem stóð framar, 

væri ragur eða sorðinn. Eftir stendur sú spurning hvort sá maður sem í tréníði var sýndur sem 

hinn „virki“ þátttakandi í mökunum hafi getað leitað réttar síns vegna meingerðarinnar.  

Náin vensl eru milli níðs og hins óvirka hlutverks í kynmökum68. Sá maður sem „tekinn“ 

var af öðrum manni eða á annan hátt notaður kynferðislega var iðulega kvengerður og talinn 

ragur. Aftur á móti taldist sá maður sem gengdi hinu virka hlutverki í mökunum ekki ragur. 

Meulengracht Sørensen notar hér hugtakið phallic aggression (ísl. reðurýgi) til þess að útskýra 

þann reginmun sem er fólginn í stöðu manns sem ýmist virkur eða óvirkur þátttakandi í 

kynmökum. Samkvæmt hugmyndum um reðurýgi getur árásargirni, í stað kynhvatar, knúið 

menn til kynferðislegra athafna.69 Reðurýgur maður sem notaði annan karlmann var því laus 

                                                 
63 Preben Meulengracht Sörensen: The Unmanly Man, bls. 28. 
64 Sem reðurtákn. 
65 Ulla Loumand: „The Horse and its Role in Burial Practices, Mythology and Society“, bls. 133.  
66 Ulla Loumand: „The Horse and its Role in Burial Practices, Mythology and Society”, bls. 132. 
67 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 52. 
68 Folke Ström: Níð, Ergi and Old Norse Moral Attitudes, bls. 1–20. 
69 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 27. 
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við kynferðislega girnd gagnvart hinum undirsetta. Það sem fyrst og fremst vakti fyrir honum 

var að þvinga hann til að lúta vilja sínum og kvengera hann þannig og smána. Þannig var 

gerandinn í hlutverki hins ágenga og „karlmannlega“ á meðan þolandinn, sem gat raunar verið 

ýmist karl eða kona, var lítillækkaður.  

Samkvæmt þessum hugmyndum var tilgangur tréníðs fyrst og fremst fólginn í því að smána 

þann mann sem sýndur var sem hinn óvirki þátttakandi. Því gat sá maður sem tréníðið sýndi 

sem geranda tæpast leitað réttar síns vegna brota á fyrrnefndu ákvæði Grágásar enda var níðinu 

ekki beint að honum. Birtingarmyndir tréníðs í Íslendingasögum styðja þó ekki endilega þá 

tilgátu að lítil eða engin smán hafi verið fólgin í að vera sýndur sem „aftari maður“ tréníðs.70 

Nærtækasta dæmið er úr Gísla sögu Súrssonar en þar var aðdragandinn sá að Hólmgöngu-

Skeggi hafði farið á leit við Þorbjörn, föður Gísla, og beðið um hönd Þórdísar dóttur hans. Þegar 

bón hans var hafnað brá Hólmgöngu-Skeggi á það ráð að skora Kolbjörn nokkurn á hólm en sá 

var í tygjum við Þórdísi. Kolbjörn hafði fárra annarra kosta völ en að taka áskoruninni enda 

myndi hann vart teljast verðugt mannsefni fyrir Þórdísi ef hann skoraðist undan. Þegar á 

hólminn var komið lét Kolbjörn hugfallast en Gísli kvaðst fara í hans stað og taka áskorun 

Hólmgöngu-Skeggja. Þegar Gísli lét loks sjá sig á vígvellinum hafði Skeggi beðið smið sinn 

um að tálga mannlíkan af þeim Gísla og Kolbirni með þeirri forskrift að „annar [skyldi] standa 

aftar en annar og [skuli] níð það standa ávallt þeim til háðungar.“71 Hér er níðinu því beint að 

bæði Gísla og Kolbirni þrátt fyrir að Gísli sé sýndur sem hinn virki þátttakandi kynmakanna. 

Samkvæmt hugmyndum um reðurýgi ætti slíkt tréníð fyrst og fremst að beinast að þolandanum, 

Kolbirni, en svo var ekki í þessu tilfelli. Bent hefur verið á að misræmis kunni að gæta milli 

raunverulegra atburða og skrásetningar þeirra og að sagnaritari Gísla sögu hafi ef til vill fært í 

stílinn með ummælum Hólmgöngu-Skeggja þess efnis að níðið væri bæði Gísla og Kolbirni til 

háðungar.72 Ef frásögnin reynist hins vegar rétt, kann að vera að að báðir þeir menn sem tréníð 

sýndi hafi notið æruverndar samkvæmt 114. kapítula Vígslóða Grágásar.  

 

3.1.3 Annað táknrænt níð 

Níðstöng og tréníð eru einu tegundir táknræns níðs sem tilgreindar eru í 114. kapítula Vígslóða 

Grágásar. Í sama þætti eru hins vegar allnokkur ákvæði þar sem fjallað er um líkamsmeiðingar 

sem eru til þess fallnar að smána þann sem ofbeldið beinist að auk annarrar móðgunar í verki. 

                                                 
70 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 51. 
71 Gísla saga Súrssonar, bls. 6. 
72 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 52.  
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Í 7. kapítula er fjallað um alvarlegar líkamsmeiðingar, svo sem sár sem ná inn að iðrum eða 

heila. Í ákvæðinu segir um hin alvarlegustu sár: 

 

Það mest sem hin meiri sár ef maður sker tungu úr höfði manni eða stingur augu úr höfði eða sker 

af manni nef eða eyru eða brýtur tenn úr manni. En þá er skorið er skeður beini eða brjóski. Svo 

er og ef maður geldir mann eða höggur klámögg um þjó þver (leturbreyting höfundar).73  

 

Klámhögg er heiti á atlögu sem felst í því að höggva rasskinnarnar af öðrum manni. 

Hættueiginleikar árásinnar eru augljósir en því hefur verið haldið fram að atlaga af þessu tagi 

hafi jafnframt þótt afar lítillækkandi fyrir þann sem fyrir henni varð. Gunnar Thoroddsen telur 

að högg á afturenda hafi bent til þess að hinn særði hafi snúið baki í árásarmanninn – það er að 

segja verið á flótta. Af þeim sökum hafi atlagan verið skammarleg fyrir þann sem fyrir henni 

varð.74 Hins vegar er sennilegt að smánunin hafi einnig tengst líkamshlutanum sem lýst er í 

ákvæðinu, en víða má sjá tengsl milli afturenda og ergi í Íslendingasögunum.75 Í Fóstbræðra 

sögu varð smánarlegur dauðdagi Falgeirs kveikjan að níðvísu saminni af Þormóði 

Kolbrúnarskáldi.76 Þormóður og Falgeir höfðu fallið í sjóinn meðan á bardaga þeirra stóð og 

þegar þeir velktust um í köldu vatninu losnaði belti Falgeirs. Þegar hann loks gaf upp öndina 

vísaði ber afturendi hans upp í loft, höfuðið var fett og munnurinn opinn. Með níðvísu sinni 

ýjaði Þormóður að því að á dauðastundu sinni hefði Falgeir boðið líkama sinn líkt og 

kvenmaður.77 Að höggva af manni rasskinnarnar var því gildishlaðið ofbeldisverk sem 

skírskotaði til ergi, bæði vegna þess líkamshluta sem átti í hlut og vegna þess að hinn særði var 

að öllum líkindum á flótta.  

Af öðrum ákvæðum sem taka til ærumeiðandi líkamsmeiðinga eða smánunar í verki má 

nefna 100. kapítula Vígslóða Grágásar en þar segir að sú gjörð að hnykkja hetti af höfði manns 

varði þriggja marka sekt.78 Samkvæmt 101. kapítula varðaði það fjörbaugsgarð að míga á mann 

og skóggang að skíta á mann. Að hella mat, hlandi eða saur á annan mann var sömuleiðis 

skóggangssök.79 Í 99. kapítula Vígslóða er svo meðal annars lagt bann við að skera hár af höfði 

manns, úla80 honum til háðungar eða rífa af honum klæði. Vörðuðu þessi brot fjörbaugsgarð.81 

Af ofangreindum ákvæðum má álykta að ýmiss konar móðganir í verki tíðkuðust á 

                                                 
73 Grágás, bls. 211.  
74 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 40.  
75 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 73. 
76 „Fóstbræðra saga“, bls. 41–42.  
77 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 73. 
78 Grágás, bls. 266. 
79 Grágás, bls. 266.  
80 Væla að einhverjum.  
81 Grágás, bls. 266.  
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þjóðveldisöld og ekki er að sjá að allar hafi þær haft að markmiði að kvengera þann sem 

móðgunin beindist að.  

 

3.3 Níð í bundnu máli 

Um níðvísur og annan ærumeiðandi skáldskap er getið í öllum lögbókunum sem hér eru til 

umfjöllunar. Í 115. kapítula Vígslóða Grágásar82 er lagt bann við níðvísum, mansöngvum83 og 

öðrum kveðskap. Í 25. kapítula Mannhelgi Járnsíðu84 er jafnframt fjallað um skáldskap sem 

ortur er til níðs og háðungar en í 27. kapítula Mannhelgibálks Jónsbókar85 er ákvæði sem svarar 

mjög til 25. kapítula Járnsíðu. Í þessum kafla verður sjónum aðallega beint að níðvísum, 

skáldskap og mansöngvum. Að endingu verður stuttlega gert grein fyrir flími sem er ein tegund 

háðungar á bundnu máli sem tíðkaðist á þjóðveldisöld.  

3.3.1 Níðvísur og annar skáldskapur 

Í 115. kapítula Vígslóða Grágásar er lögð refsing við öllum skáldskap um annað fólk, hvort 

sem hann er til lasts eða lofs.86 Bann ákvæðisins við lofsamlegum skáldskap kann að hljóma 

undarlega í fyrstu en til útskýringar má nefna að skáldskapur er talinn hafa verið kjörið tól til 

þess að koma á framfæri niðrandi ummælum án þess að færa þau beinlínis í orð. Hið víðtæka 

bann við skáldskap kann því að vera til marks um viðleitni löggjafans til þess að koma í veg 

fyrir að menn reyndu að koma höggi á aðra með því að yrkja vísur sem hlaðnar voru af tvíræðni 

og dulinni merkingu.87 Þessu til rökstuðnings minnist Gunnar Thoroddsen í riti sínu á kveðskap 

Eldjárns um Gíparð fyrir borggreifanum í Magnúss sögu berfætts.88 Með kvæðunum lofaði 

Eldjárn Gíparð fyrir dirfsku og manndáðir þrátt fyrir að kjarkleysi Gíparðar væri á allra 

vitorði.89  

Þyngri refsing lá við níði í bundnu máli en óbundnu samkvæmt Grágás. Til útskýringar má 

benda á að haglega ortar vísur höfðu tilhneigingu til þess að ná útbreiðslu og tjónið gat því orðið 

meira í tilfelli níðvísna en meiðyrða í óbundnu máli.90 Af þessum sökum voru níðvísur einkar 

áhrifamikil leið til þess að setja fram meiðandi orð. Raunar eru til dæmi um að menn hafi aukið 

                                                 
82 Grágás, bls. 273–274. 
83 Ástarljóð til konu.  
84 Járnsíða, bls. 88. 
85 Jónsbók, bls. 118.   
86 Grágás, bls. 273–274.  
87 Sjá t.d. Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 25.   
88 „Magnús saga berfætts“, bls. 323–326.  
89 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 25. 
90 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 23.  
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á áhrif níðs í óbundnu máli með því að semja við hagyrðinga um að snara níðinu yfir í vísu.91 Í 

Þorsteins sögu hvíta er Þorsteinn hafður að háði eftir að hann veiktist af skyrbjúg. Meðal þeirra 

sem höfðu spottað Þorstein vegna veikinda hans var Einar Þórisson, andstæðingur hans í 

kvennamálum. Til þess að magna upp áhrif háðsins fær Einar til liðs við sig skáld nokkuð og 

felur því að yrkja vísu um atvikið.92 Áhrifin urðu meiri vegna útbreiðslunnar, og ljóst er af 

ákvæðum Grágásar að því fleiri sem hlýddu á ærumeiðingarnar, því alvarlegra taldist brotið. 

Til að mynda lá þyngri refsing við því að níða mann á Lögbergi en í einrúmi og er það vafalaust 

vegna þess að margir mikilsvirtir menn urðu vitni að ærumeiðingunum. 

3.3.2 Mansöngvar 

Í 115. kapítula Vígslóða Grágásar segir að það varði skóggang að yrkja mansöng um konu93. 

Gunnar Thoroddsen telur að þrjú sjónarmið liggi að baki þessum þungu viðurlögum. 94 Í fyrsta 

lagi væru mansöngvar til þess fallnir að valda umtali um konuna sem gæti verið æði misjafnt. Í 

öðru lagi kann mansöngur að hafa verið ortur í því skyni að tæla umrædda konu. Slíkt var illa 

séð, sérstaklega ef konan var lofuð öðrum eða jafnvel í hjónabandi. Að endingu telur Gunnar 

að veigamesta ástæðan fyrir svo þungri refsingu fyrir samningu mansöngva hafi verið sú að 

með slíkri iðju var vegið að sæmd ættarinnar. Af þessu má álykta að samning mansöngva hafi 

því ekki verið ærumeiðing gagnvart þeirri konu sem átti í hlut, heldur gagnvart fjölskyldu 

hennar. Aðrir fræðimenn hafa raunar viðrað enn þrengri túlkun þess efnis að sá sem orti 

mansöng hafi aðallega sært æru þess karlmanns sem forræði hafði yfir konunni, hvort sem hann 

var faðir hennar eða eiginmaður.95  

Þrátt fyrir hina þungu refsingu sem lá við samningu mansöngva má finna allmörg dæmi í 

Íslendingasögunum þar sem athæfið hafði engar lagalegar afleiðingar í för með sér.96 Hér má 

til að mynda nefna atvik úr Fóstbræðra sögu er Þormóður orti Kolbrúnarvísur, lofkvæði um 

dóttur ekkju nokkurrar. Þegar ekkjan heyrði kveðskapinn varð hún svo hrifin að hún dró 

gullhring af fingri sér og færði Þormóði að launum. Svo mælti hún að hann skyldi frá þessari 

stundu ganga undir nafninu „Þormóður Kolbrúnarskáld“.97 Í Vatnsdæla sögu orti Ingólfur 

                                                 
91 Alison Finlay: „Níð, Adultery and Feud in Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 162–163. 
92 Alison Finlay: „Níð, Adultery and Feud in Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 162 og „Þorsteins saga hvíta“, bls. 

1–15.  
93 Grágás, bls. 273–274. 
94 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 26. 
95 Alison Finlay: „Níð, Adultery and Feud in Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 174. 
96 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 27.  
97 Fóstbræðra saga, bls. 41–42 
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Þorsteinsson vísur til Valgerðar Óttarsdóttur og stefndi faðir hennar Ingólfi fyrir kveðskapinn. 

Ekki var þó kveðinn upp dómur í málinu.98   

 

3.3.3 Flím 

Hugtakið flím lýsir háðung eða stríðni sem miðlað var í bundnu máli. Þótt inntak hugtaksins sé 

ekki fyllilega skýrt er ljóst að flím þótti vægari móðgun en ýki og níð.99 Af atviki úr Bjarnar 

sögu Hítdælakappa má ráða að flím kann að hafa fallið undir ákvæði 115. kapítula Vígslóða 

Grágásar um níðvísur. Í sögunni samdi Björn níðvísu sem hann kallaði Grámagaflím en í 

vísunni háðskaðist Björn með getnað Þórðar Kolbeinssonar. Er inntak flímsins á þá leið að 

móðir Þórðar átti að hafa gengið í fjörunni, fundið þar grámaga og lagt sér til munns. Í kjölfarið 

varð hún þunguð og ól dreng sem hafði vitsmuni á við geit, en sá drengur var Þórður. Er Þórður 

heyrði af vísunni sótti hann Björn til saka. Björn hélt uppi öflugum vörnum í málinu og því 

ónýttist málið fyrir Þórði.100  

 

4 Verndarandlag 

4.1 Inngangur 

Af umfjöllun ritgerðarinnar til þessa má ráða að ákvæði Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar er 

lutu að æruvernd hafi haft þann tilgang að vernda sæmd manna og heiður. Æra manna var 

þannig verndarandlag þessara ákvæða. Í fyrri hluta ritgerðarinnar var æra fullorðinna karlmanna 

í forgrunni og því var litlu skeytt um æruvernd kvenna eða fólks af lægri tign. Í þessum kafla 

verður aftur á móti varpað nánara ljósi á verndarandlag ákvæða lögbókanna þriggja sem hér eru 

til skoðunar og sérstaklega einblínt á að hvaða marki konur nutu verndar samkvæmt þeim. Að 

því loknu verður stuttlega beint sjónum að æruvernd þræla og sakamanna og að endingu verða 

lagareglur sem kveða á um rýmri vernd konunga og æðri manna teknar til umfjöllunar.  

 

4.2 Æruvernd kvenna 

Konur nutu réttarverndar á þjóðveldisöld þótt hún hafi verið lakari en vernd karla.101 Ákvæði 

Grágásar voru reyndar mörg hver kynbundin og í nokkrum ákvæðum Vígslóða er sérstaklega 

                                                 
98 Vatnsdæla saga, bls. 92–93.  
99 Alison Finlay: „Níð, Adultery and Feud in Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 171.  
100 „Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 358–360.  
101 Hér ber þó að nefna að þrátt fyrir að orðalag ákvæða Grágásar bendi til lakari réttarstöðu kvenna hefur verið 

bent á að í reynd hafi hún líklegast verið hærri en lögin gáfu til kynna, sbr. Jón Böðvarsson: „Réttarstaða kvenna 

á þjóðveldisöld“, bls. 5.  
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getið um æruvernd kvenna. Í 114. kapítula Vígslóða Grágásar er minnst á vernd kvenna gegn 

tunguníði en þar segir: 

 

Jafnlegi á maður vígt um orð sem um konur, og til hins næsta alþingis hvorttveggja, og fellur sá 

maður óheilagur, er þessi orð mælir, fyrir öllum þeim mönnum en hinum fylgja til vettvangs, er 

þessi orð voru við mælt.102  

 

Konur höfðu því möguleika á að sækja rétt sinn ef þær urðu fyrir þeim meingjörðum sem 

lýst er í 114. kapítula Vígslóða Grágásar. Í 24. kapítula Mannhelgi Járnsíðu er þess jafnframt 

getið að sama refsing liggi við því að mæla ókvæðisorð við karl eða konu.103 Samsvarandi 

ákvæði er að finna í 25. kapítula mannhelgibálks Jónsbókar.104 Þar sem karlmennska og heiður 

er þungamiðja níðs hljóta ærumeiðingar gegn konum þó að hafa verið annars eðlis en þegar 

þeim var beint að karlmanni.  

Við greiningu á verndarandlagi ákvæða Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar er nauðsynlegt 

að gera greinarmun á almennum móðgunum gegn konum annars vegar og hins vegar ásökunum 

í þeirra garð um kynferðislegt misferli. Í grein sinni „Hugtakið nauðgun” rekur Ragnheiður 

Bragadóttir réttarsögulega þróun nauðgunar sem refsiverðs verknaðar. Hún leiðir meðal annars 

líkum að því að verndarandlag ákvæða Grágásar um nauðgun hafi fyrst og fremst verið 

„hjónabandið og fjölskylda feðraveldisins“ 105 en ekki líf og líkami konunnar sjálfrar. Maður 

sem nauðgaði konu braut því gegn heiðri fjölskyldunnar og sverti æru eiginmanns hennar. 

Ákvæði fjórðu málsgreinar 25. kapítula Jónsbókar og samsvarandi ákvæði Járnsíðu106 fjalla 

um ólögmætar ásakanir í garð konu um að hafa legið hjá öðrum manni en húsbónda sínum.107 

Í ljósi ofangreindra hugmynda má álykta í slíkum ásökunum hafi falist meingjörð gegn 

eiginmanni þeirrar konu sem ásökuð var um slíkt hjúskaparbrot. Verndarandlagið var því 

eiginmaðurinn en ekki konan sjálf. Hið sama má segja um mansöngva, sbr. umfjöllun í kafla 

3.3.2. Þá má einnig nefna að í 25. kapítula Mannhelgi Járnsíðu er í sömu andrá fjallað um 

níðvísur og þann refsiverða verknað að leggjast með konu annars manns.108 Þar sem 25. kapítuli 

Járnsíðu fjallar að öllu öðru leyti um ærumeiðingar má því draga þá ályktun að kynferðislegt 

samneyti við konu sem tilheyrði öðrum manni hafi verið flokkað sem brot gegn æru 

eiginmannsins. 

                                                 
102 Grágás, bls. 273.  
103 Járnsíða, bls. 88.  
104 Jónsbók, bls. 117–118.   
105

 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun“.  
106 Járnsíða, bls. 88. 
107 Járnsíða, bls. 88.  
108 Járnsíða, bls. 88. 
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Allt þetta gefur í skyn að ákvæði sem kváðu á um refsingu við ærumeiðingum gagnvart 

konum sem fólu í sér kynferðislega skírskotun, til dæmis mansöngvum og ásökunum um að 

hafa haft samræði utan hjónabands, hafi í raun haft það að markmiði að vernda karlkyns 

forráðamenn kvenna í stað þeirra sjálfra.  

 

4.3 Æruvernd þræla og dæmdra manna 

Á tímum Þjóðveldisins nutu þrælar ekki mannhelgi og af þeim sökum var æruvernd þeirra 

engin, eða að minnsta kosti æði takmörkuð.109 Því gat húsbóndi þrælsins nítt hann og svívirt að 

vild án þess að eiga á hættu refsingu. Þá er ósennilegt að hægt hafi verið að sækja til sakar aðra 

menn en húsbændur fyrir ærumeiðingar gagnvart þræl.110 Gunnar Thoroddsen bendir þó á atvik 

úr Víga-Glúms sögu þar sem Þorkell hávi og Sigmundur sonur hans báru rangar sakir á tvo 

þræla en í kjölfarið sótti eigandi þrælanna Þorkel og Sigmund til saka fyrir „illmæli við 

þrælana“.111  

Æruvernd dæmdra manna var ýmist engin eða takmörkuð. Göngumenn, beiningarmenn og 

skógarmenn nutu ekki æruverndar og hinir síðastnefndu nutu engrar mannhelgi yfirleitt. 

Skuldarmenn, það er að segja menn sem sem skulduðu öðrum mönnum fé, nutu takmarkaðrar 

réttarverndar en mögulegt er að hálfrétti hafi legið við ærumeiðingum í þeirra garð.112  

4.4 Rýmri æruvernd  

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi verið án þjóðhöfðingja á tímum Grágásar er getið um æruvernd 

konunga í 115. kapítula Vígslóða. Í ákvæðinu segir: 

 
Ef maður yrkir níð eða háðung um konung Svía eða Dana eða Norðmanna, og varðar það 

skóggang eiga húskarlar þeirra sakirnar. En ef þeir eru eigi hér staddir eða vilja þeir eigi sækja, 

þá á sök sem vill.113 

  

Ákvæðið er óvenjulegt fyrir þær sakir að með því er erlendum mönnum, nánar tiltekið 

konungum Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar, veitt sérstök æruvernd. Þannig er æruverndin 

rýmkuð í tilfelli þessara þriggja sérstaklega tilgreindu manna.114 Gunnar Thoroddsen veltir 

vöngum yfir ákvæði þessu í riti sínu Fjölmæli og setur fram þá tilgátu að ákvæðið eigi tilvist 

sína að þakka inngripi löggjafans í kjölfar þess að Íslendingar ortu níð um Harald konung 

                                                 
109 Ólafur Lárusson: Yfirlit yfir íslenzka réttarsögu, bls. 21.  
110 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 59 
111 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 59 og „Víga-Glúms saga“, bls. 1–69. 
112 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 60.  
113 Grágás, bls. 274.  
114 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 33. 
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Gormsson.115 Fleiri dæmi má finna um níð gegn konungum en hér mætti til dæmis nefna 

níðstöngina sem Egill reisti til höfuðs Eiríki konungi og Gunnhildi drottningu sem rætt var um 

í kafla 3.2.1. Ekki eru ákvæði í Járnsíðu og Jónsbók um rýmri æruvernd konungs.  

Í lögbókunum þremur er hvergi vikið sérstaklega að æruvernd biskupa. Á tímum Grágásar 

kunna biskupar raunar að hafa verið algengt skotmark níðs og háðungar af hálfu heiðinna 

manna. Er slíkt til marks um þá togstreitu sem ríkti milli sæmdarhugsjóna þjóðveldisins og 

kristilegra siðferðisgilda á tímum kristnitökunnar. Biskupar og aðrir kirkjunnar menn pössuðu 

illa inn í sæmdarkerfi víkingatímans og tregða þeirra til þess að taka þátt í mannhefndum gerði 

það að verkum að þeir lágu vel við höggi þegar níð og ásakanir um ergi voru annars vegar.116 Í 

Járnsíðu og Jónsbók er ekki getið um æruvernd biskupa en ef rýnt er í dómaframkvæmd má sjá 

að þeir virðast að nokkru hafa notið rýmri æruverndar en aðrir. Í Alþingisdómi frá 1694 lét 

bóndi eftirfarandi ummæli falla um biskupinn: „Þú hefur siglt til nokkurs að jaga fólk“. 

Dómurinn heimfærði þessa móðgun til hálfréttisorða en hækkaði fjársektina af þeim sökum að 

móðgunin hafði beinst að biskupi.117  

 

5 Málalyktir 

5.1 Inngangur 

Þótt Grágás sé ýtarlegur lagabálkur og mikilsverð heimild um miðaldalöggjöf á Íslandi eru fáar 

áreiðanlegar heimildir til um réttarframkvæmd á þessum tíma. Dómar voru kveðnir upp 

munnlega og því er erfitt að draga ályktanir um að hve miklu leyti ákvæði Grágásar 

endurspegla þjóðveldislögin eða hvernig einstaka ákvæði voru túlkuð af dómendum. Af þeim 

fjölmörgu dæmum um níð sem finna má í Íslendingasögunum má sjá að lyktir slíkra mála gátu 

orðið margvíslegar. Í fyrsta lagi gátu mál hlotið réttarlega meðferð og þannig lokið á þann veg 

að gerandinn var dæmdur til viðeigandi refsingar og greiðslu miskabóta til þess eða þeirra sem 

níðið beindist að. Í öðru lagi gat afleiðing níðsins orðið sú að sá sem varð fyrir níðinu, eða nánir 

ættingjar hans, leitaðist við að ná fram hefndum vegna þess. Eins og þegar hefur komið fram 

var mannhefnd lögmætt úrræði við sumum tegundum níðs. Í þriðja lagi eru þess dæmi að níð 

hafi haft litlar eða engar afleiðingar í för með sér. Verður nú varpað ljósi á þessar þrjár 

mögulegu málalyktir og þær útskýrðar með dæmum úr Íslendingasögum.  

 

                                                 
115 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 33.  
116 Joaquín Martínez Pizarro: „On Níð against Bishops“, bls. 152.  
117 Alþingisbækur Íslands VII, bls. 15–16.  
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5.2 Mál hlaut réttarlega meðferð 

Í Íslendingasögunum má finna allmörg dæmi þess að menn hafi verið sóttir til saka fyrir níð og 

þannig leyst úr málinu fyrir atbeina dómstóla. Í Bjarnar sögu Hítdælakappa orti Björn níðvísu 

til höfuðs Þórði Kolbeinssyni auk þess að tálga af honum tréníð. Í kjölfarið stefndi Þórður Birni 

til Alþingis og urðu lyktir málsins þær að Björn var dæmdur til þess að greiða Þórði þrjár merkur 

silfurs fyrir misgjörðir sínar.118 

Í Ljósvetninga sögu er sagt frá því þegar Guðmundur hinn ríki, mikilsvirtur og vel efnaður 

goði, varð fyrir níði af hálfu Þóris Helgasonar, þingmanns í goðorði hans. Aðdragandi 

orðaskiptanna var sá að þeir Þórir og Guðmundur höfðu verið staddir í brúðkaupi og meðan á 

veislunni stóð fóru eiginkonur þeirra að munnhöggvast. Geirlaug, kona Þóris, sagði við 

Þórlaugu, konu Guðmundar, að hún væri illa gift og gaf í skyn ergi Guðmundar. Sagði hún róm 

þennan sprottinn frá Þóri og Þorkatli hák. Guðmundur stefndi Þóri til Alþingis og var hann að 

endingu dæmdur til þriggja ára útlegðar.119  

Finna má allmörg dæmi um að níð hafi orðið kveikja að hefndarvígum en mannhefnd var 

lögmætt úrræði við alvarlegustu ærumeiðingum Grágásar. Í Króka-Refs sögu er sagt frá Refi 

nokkrum sem hafði siglt frá Íslandi til Grænlands og sest þar að. Dag nokkurn varð ísbjörn á 

vegi Refs og þar sem hann var óvopnaður hraðaði hann sér heim að bæ sínum til þess að sækja 

öxi. Þegar hann sneri aftur höfðu bræður, sem horn höfðu haft í síðu Refs frá því að hann settist 

að á Grænlandi, drepið dýrið. Bræðurnir kölluðu Ref heigul og Þorgils faðir þeirra sakaði hann 

um ergi með því að segja hann konu níundu hverja nóttu. Í kjölfarið fór Refur að bæ Þorgils og 

hugðist heimta bætur vegna níðsins. Þorgils neitaði og svaraði Refi með hæðni. Refur vó þá 

Þorgils og syni hans fjóra.120 Þá er fræg blóðhefnd Flosa í kjölfar níðs Skarphéðins, sem fjallað 

var um í kafla 3.1.2. Meulengracht Sørensen hefur bent á tengsl milli friðar, átaka og níðs en 

ályktun hans er sú að með níði var maður sviptur ærunni og til þess að öðlast hana á ný þurfti 

hann að sýna fram á þor sitt og karlmennsku.121 Ef hann hefnir fyrir níðið færist hann því 

sjálfkrafa frá jaðri samfélagsins og aftur inn að kjarna þess: hann verður að manni á ný.   

 

5.3 Ærumeiðingar drógu engan dilk á eftir sér 

Til eru allmörg dæmi þess að níð hafi hvorki haft í för með sér hefndarvíg né lögsóknir. Af 

Íslendingasögunum má álykta að eggjanir, sem beint eða óbeint fela í sér kvengervingu eða 

                                                 
118 „Bjarnar saga Hítdælakappa“, bls. 357–358.  
119 „Ljósvetninga saga“, bls. 191–202.  
120 „Króka-Refs saga“, bls. 392–393.  
121 Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man, bls. 32.  
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tilvísanir í ergi, hafi oft verið látnar óátaldar. Í Gísla sögu Súrssonar reiddist Þorbjörn sonum 

sínum fyrir að aðhafast ekkert þegar Kolbeinn nokkur fór að gera sér dælt við systur þeirra 

Þórdísi. Þorbjörn ýjaði að kjarkleysi sona sinna með því að saka þá um að hegða sér eins og 

kvenmenn. Ljóst er að ummæli Þorbjarnar eru til þess fallin að eggja Gísla og bræður hans til 

þess að vega Kolbein, enda er heiður fjölskyldunnar lagður að veði. Eggjunin hafði tilætluð 

áhrif því í kjölfarið fór Gísli og vó Kolbein.122 Hér hefur Þorbjörn ljóslega aukið á áhrifamátt 

eggjunarinnar með því að saka syni sína óbeint um ergi. Svipaða eggjun má finna í Króka-Refs 

sögu. Króka-Refur er á unglingsaldri þegar hér kemur við sögu en móður hans gremst 

aðgerðarleysi hans gagnvart hæverskum nágranna sem beitir fé sínu ítrekað á landi þeirra. Þegar 

nágranninn drepur eitt af vinnuhjúum mæðginana er móðurinni nóg boðið og lýsir hún því yfir 

við Ref að hann sé ónytjungur og að hún hefði frekar kosið að eignast dóttur. Orð móðurinnar 

hafa tilætluð áhrif því Refur fer nú og krefur nágrannann um manngildisbætur fyrir 

vinnumanninn. Refi verður ekki ágengt með heimtingu bótanna og vegur hann því 

nágrannann.123 

Dæmi um eggjanir af þessu tagi í Íslendingasögunum eru ótal mörg og ekki gefst rúm til 

þess að fjalla um öll þeirra. Ljóst er af þeim dæmum sem hér hafa verið tekin að að huglæg 

afstaða þess sem mælti hin meiðandi orð kunni að hafa skipt máli. Ef  ásetningurinn laut að því 

að eggja í stað þess að móðga voru ef til vill minni líkur á því að sá sem lét hin meiðandi 

ummæli falla þyrfti að kljást við afleiðingar þeirra.  

 

6 Niðurstöður 

Hér hafa ákvæðum Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar um æruvernd verið gerð skil með hliðsjón 

af kenningum fræðimanna og atvika úr Íslendingasögum. Skoðun á efni og inntaki ákvæða 

Grágásar um æruvernd í fyrri hluta ritgerðarinnar leiddi í ljós að hinar alvarlegustu 

ærumeiðingar fólu nær undantekningarlaust í sér kvengervingu eða ásakanir um hugleysi. Er 

sú ályktun í samræmi við hugmyndir sagnfræðinga um tengsl milli níðs og karlmennsku-

ímynda. Þá sýndi skoðun á ákvæðum Járnsíðu og Jónsbókar fram á að enn eimdi eftir af vernd 

gegn ásökunum um skort á karlmennsku í ákvæðum lögbókanna tveggja þótt dómaframkvæmd 

á þeim tíma virðist benda til þess að ásakanir um glæpi hafi verið helsta tilefni lögsókna í 

meiðyrðamálum. Hér ber þó að merkja að fræðimenn hafa leitt líkum að því að á þjóðveldisöld 

hafi ásakanir í garð manna um skort á karlmennsku í raun jafngilt ásökunum um óhreint siðgæði 

                                                 
122 Gísla saga Súrssonar, bls. 6. 
123 „Króka-Refs saga“, bls. 393. 
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og sé það haft í huga er vissulega nokkur samhljómur með ákvæðum Grágásar annars vegar 

og ákvæðum Járnsíðu og Jónsbókar hins vegar.  

Í síðari hluta ritgerðarinnar var sjónum beint að verndarandlagi ákvæða lögbókanna þriggja 

um æruvernd. Sú skoðun sýndi meðal annars fram á að þrátt fyrir að lagareglur allra lögbókanna 

hafi kveðið á um æruvernd kvenna, þá bendir ýmislegt til þess að ákvæði þessi hafi í reynd 

verið til þess fallin að vernda æru þeirra karlmanna sem stóðu konunum næst. Að endingu var 

ljósi varpað á mögulegar málalyktir níðs eða annarra ærumeiðinga á þjóðveldisöld og leiddi sú 

skoðun í ljós að samhengi og markmið ærumeiðinganna hafði umtalsverð áhrif á það hvort 

gerandinn væri sóttur til saka.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

HEIMILDASKRÁ 

 

 

Alison Finlay: „Níð, Adultery and Feud in Bjarnar Saga Hítdælakappa“. Saga-Book XXIII 

1991, bls. 158–178.  

 

Alison Finlay: „Monstrous Allegations: An Exchange of ýki in Bjarnar saga Hítdælakappa“. 

Alvíssmál, nr. 10 2006, bls. 21–44.  

 

Alþingisbækur Íslands, II, III, IV, VI og VII. Reykjavík 1915–1944.  

 

Ármann Jakobsson: „Hversu argur er Óðinn? Seiður, kynferði og Hvamm-Sturla“. 

Galdramenn: Galdur og samfélag á miðöldum. Ritstj. Torfi H. Tulinius. Reykjavík 2008, bls. 

51–71. 

 

Bjørn Bandlien: „Marginality“. The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic 

Sagas. Ritstj. Ármann Jakobsson og Sverrir Jakobsson. New York og Oxon 2017, bls. 253–

264. 

 

Bo Almqvist. Norrön niddiktning: Traditionshistoriska studier i versmagi 1. Uppsala 1965.  

 

Brennu-Njáls saga með formála, skýringum og eftirmála um Íslendinga sögur. Ritstj. Örnólfur 

Thorsson. Reykjavík 2013.  

 

Den eldre Gulatingslova. Ritstj. Bjørn Eithun, Magnus Rindal og Tor Ulset. Osló 1994.  

 

Diplomatarium Islandicum VIII. Kaupmannahöfn 1906–1913.  

  

Egils saga með formála, viðaukum, skýringum og skrám. Ritsj. Bergljót S. Kristjánsdóttir og 

Svanhildur Óskarsdóttir. Reykjavík 1992. 

 

Erik Noreen. „Om niddiktning“. Studier in fornvästnordisk diktning 2. Uppsala 1922. 

 

Folke Ström: Níð, Ergi and Old Norse Moral Attitudes. London 1974.  

 

Fóstbræðra saga með formála, viðbæti, skýringum og skrám. Ritstj. Bragi Halldórsson og 

Knútur S. Hafsteinsson. Reykjavík 1995. 

 

Grágás: Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Ritstj. Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og 

Mörður Árnason. Reykjavík 1992. 

 

Járnsíða og kristniréttur Árna Þorlákssonar. Ritstj. Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal 

Magnússon og Már Jónsson. Reykjavík 2005.  

 

Joaquín Martínez Pizarro: „On Níð against Bishops“. Mediaeval Scandinavia, nr. 11 1978–79, 

bls. 149–153. 

 

John Lindow. Murder and Vengeance among the Gods: Baldr in Scandinavian Mythology. 

Helskinki 2007, bls. 16.  

 



 

26 

Jón Böðvarsson: „Réttarstaða kvenna á þjóðveldisöld“. Tímarit félags háskólakvenna, nr. 1 

1998, bls. 3–6.   

 

Jónsbók: Lögbók Íslendinga hver samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 

14. öld en fyrst prentuð árið 1578. Ritstj. Már Jónsson. Reykjavík 2004.  

 

„Króka-Refs saga“. Íslendingasögur 6. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason. 

Akranes 1971, bls. 377–417. 

 

„Ljósvetninga saga“. Íslendingasögur 6. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason. 

Akranes 1971, bls. 179–251. 

 

„Magnús saga berfætts“. Morkinskinna. Ritstj. Finnur Jónsson. Kaupmannahöfn 1932, bls. 

297–337. 

 

Norges gamle love indtil 1387 I–V. Ritstj. R. Keyser, P.A. Munch, G. Storm og E. Herzberg. 

Christiania 1846–95.  

 

Ólafur Lárusson: Yfirlit yfir íslenzka réttarsögu, 1. hefti. Reykjavík 1922. 

 

Preben Meulengracht Sørensen: The Unmanly Man: Concepts of Sexual Defamation in Early 

Northern Society. Odense 1983.  

 

Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun“. Vefrit Úlfljóts. 

https://ulfljotur.com/2017/10/01/hugtakid-naudgun/, 1. október 2017 (skoðað 4. október 2018).  

 

Sigurður Líndal: „Lög og lagasetning í íslenzka þjóðveldinu“, Skírnir, 1. tölublað 1984, bls. 

121–158.  

 

Sigurður Líndal: „Lögfesting Jónsbókar“. Tímarit lögfræðinga, 4. hefti 1982, bls. 182–195. 

 

Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir. 2. útgáfa. Reykjavík 2007.  

 

Ulla Loumand: „The Horse and its Role in Icelandic Burial Practices, Mythology, and Society“. 

Old Norse Religion in Long-term Perspectives: Origins, Changes, and Interactions. Ritstj. A. 

Andrén, K. Jennbert og C. Raudvere. Lund 2006, bls. 130–134.  

 

„Vatnsdæla saga“. Íslendingasögur VII. Ritstj. Valdimar Ásmundarson. Reykjavík 1949, bls. 

4–123. 

 

Veronika Egyed: The Performative Man. Níð and Gender in a Skald Saga. MA–ritgerð við 

Háskóla Íslands. https://skemman.is/bitstream/1946/3031/1/The_performative_man_fixed.pdf 

, 11. maí 2009 (skoðað 7. apríl 2019). 

 

„Víga-Glúms saga“. Íslendingasögur 6. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason. 

Akranes 1971, bls. 1–69.  

 

„Þorsteins saga hvíta“. Íslendingasögur 7. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason. 

Akranes 1972, bls. 1–15.  

 

https://ulfljotur.com/2017/10/01/hugtakid-naudgun/
https://skemman.is/bitstream/1946/3031/1/The_performative_man_fixed.pdf


 

27 

„Þorsteins saga Síðu-Hallssonar“. Íslendingasögur 7. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn 

Ólason. Akranes 1972, bls 229–253. 

 

„Þorsteins þáttur stangarhöggs“. Íslendingasögur 7. Ritstj. Grímur M. Helgason og Vésteinn 

Ólason. Akranes 1972, bls. 53–63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Alþingis: 

Alþingisdómur frá 1513, bls. 476–477.  

Alþingisdómur frá 1551, bls. 228–229.  

Alþingisdómur frá 1591, bls. 61. 

Alþingisdómur frá 1594, bls. 452.  

Alþingisdómur frá 1601, bls. 201–202.  

Alþingisdómur frá 1660, bls. 648–651.  

Alþingisdómur frá 1694, bls. 15–16.  

 

 


