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1 Inngangur 

Erfðareglur segja meira en hvernig skal útdeila auði við andlát. Eldri lagareglur sýna 

fjölskyldugildi fortíðar, eða að minnsta kosti þau sem mönnum sem fóru með 

lagasetningarvald þóttu vera æskileg. Úr lögunum er síðan hægt að lesa á milli línanna og 

meðal annars draga fram undirliggjandi meginreglur, fordóma og forgangsröðun manna á 

þeim tíma sem lögunum var beitt. Með því síðan að skoða hvernig erfðareglur breyttust með 

komu nýrra laga er hægt að sjá hvernig þjóðfélagshugsunin breytist á hátt sem er ekki 

endilega hægt að sjá jafn skýrt í annarskonar heimildum.   

Lögin sjálf segja þó ekki alla söguna og því verður leitast eftir því að setja 

breytingarnar í sögulegt samhengi. Rannsókn mín er því tvíþætt, í fyrsta lagi að skoða 

ákvæðin sjálf og draga fram meginreglur þeirra og í öðru lagi að greina breytingar sem verða 

á lögunum, setja breytingarnar í sögulegt samhengi og komast að því hvers vegna erfðalögin 

breyttust með þeim hætti sem þau gerðu. Umfjöllunin hefur þann rauða þráð að skoða 

sérstaklega muninn á erfðarétti karla og kvenna. 

Hér verða því erfðareglur Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar raktar í meginatriðum og 

síðan bornar saman. Það er ekki svo að hvert einasta erfðaákvæði í bókunum verði krufið 

heldur eru erfðareglur Grágásar og Jónsbókar hér settar upp í töflur til einföldunar. 

Megináhersla er lögð á Grágás og Jónsbók þar sem Járnsíðu var illa tekið hér á landi og 

mótaði réttarvitund manna ekki á sama hátt og hinar. Völd og eignir haldast hönd í hönd og 

algengasta eignayfirfærsla flestra samfélaga eru erfðir. Umfjöllun um sögulega þróun laganna 

byggir því á að skoða erfðir í samhengi við valdabaráttu, bæði á Íslandi og Noregi.  

Áður en umfjöllun hefst er viðeigandi að fara stuttlega yfir tímalínu og tilkomu 

lögbókanna. Okkar fyrsta lögbók ber nafnið Grágás, hún byggðist á óskráðum venjurétti sem 

landnámsmenn höfðu þróað með sér. Fyrir skráningu hennar lifðu lögin einungis í minni 

manna og birtist í venjubundinni háttsemi. Ef upp kom ágreiningur um efni laga mátti bera 

hann upp til úrskurðar í lögréttu þar sem goðar úrskurðuðu um gildandi lagareglu. Með þessu 

var oft verið að setja nýjar lagareglur en hún mátti ekki stangast á við ríkjandi réttarvenjur og 

hugsunarhátt. Í Íslendingabók segir að skráning Grágásar hafi átt sér stað veturinn 1117-18.1   

Á 13.öld komu upp mikil innanlandsátök sem urðu til þess að Íslendingar gengust 

undir Noregskonung með Gamla sáttmála sem gerður var á árunum 1262-64. 

                                                           
1 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls 117-18 
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Noregskonungur, Magnús lagabætir, sendi síðan lögbókina Járnsíðu til landins en hún var 

lögtekin á árunum 1271-1272. Bókin átti ekki vel við aðstæður hér á landi og Íslendingar 

óskuðu eftir því við konung að hún yrði endurskoðuð.2 Járnsíða varð þó aldrei endurskoðuð 

heldur var send ný lögbók í heild sinni 1280, Jónsbók. Henni var illa tekið til að byrja með og 

hart tekist á um hana en á endanum var komist að samkomulagi, hún samþykkt og náði 

miklum vinsældum. Lögin áttu að mynda réttareiningu á milli Noregs og Íslands en Jónsbók 

sótti á endanum margt í Grágas, upphaflegu lög þjóðveldisins. Orð Sigurðar Líndal um 

Jónsbók í bók sinni Réttarsöguþættir eiga síðan vel við niðurstöður þessarar ritgerðar: „Engin 

bók hefur átt jafnríkan þátt í að móta réttarvitund þjóðarinnar og varðveita Íslenska tungu og 

Jónsbók. Þannig má segja að hún hafi orðið ein áhrifamesta bók í réttar- og menningarsögu 

Íslendinga.“3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 121. 
3 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 122. 
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2  Erfðir á fyrri öldum 

2.1 Grágás 

 

Tafla 1: Erfðir samkvæmt Grágas 

Stuðst verður við útgáfu Máls og menningar á Grágás, lagasafni íslenska þjóðveldisins frá 

árinu 1992 sem Gunnar Karlsson, Kristján og Mörður Árnason tóku saman.4   

Erfingjar samkvæmt erfðaþætti Grágásar eru ekki upp taldir eins og þekkist í dag. 

Ákvæðin eru ekki almenn og aðgengileg heldur löng og á köflum illskiljanleg fyrir 

nútímamanninn. Til þess að einfalda yfirferð á ákvæðunum eru þau hér sett upp í aðgengilega 

töflu. Taflan er byggð á annari slíkri sem Agnes S. Arnórsdóttir tók saman í bók sinni Konur 

og vígamenn.5 

                                                           
4 Grágas. Lagasafn íslenska þjóðveldisins. 
5 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og vígamenn, bls. 45. 

1. erfð Sonur 

2. erfð Dóttir 

3. erfð Faðir 

4. erfð Bróðir samfeðra 

5. erfð Móðir 

6. erfð Systir samfeðra 

7. erfð Bróðir sammæðra 

8. erfð Systir sammæðra 

9. erfð Laungetinn sonur 

10. erfð Laungetinn sonur samfeðra 

11. erfð Laungetin systir samfeðra 

12. erfð Laungetinn systir samfeðra 

13. erfð Laungetinn bróðir sammæðra 

14. erfð Laungetin systir sammæðra 

15. erfð Föðurfaðir, móðurfaðir, sonarsonur, dóttursonur 

16. erfð Föðurmóðir, móðurmóðir, sonardóttir, dótturdóttir 

17. erfð Föðurbróðir, móðurbróðir, bróðursonur, systursonur 

18. erfð Föðursystir, móðursystir, bróðurdóttir, systurdóttir 

19. erfð Bræðrungar og systrungar 
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Nánir ættingjar erfðu á undan þeim fjarskyldari en erfingjarnir virðast þó ekki hafa 

myndað samheldinn hóp þar sem arfurinn skiptist ekkert á milli erfingja heldur tæmdi sú 

manneskja arfinn er stóð næst. Í upptalningunni lýtur skyldleiki í lægra haldi fyrir kyni og 

karlkyns ættingar eru ofar í erfðaröðinni en þeir kvenkyns. Dæmi um það er að ef látna 

manneskjan átti ekki börn rann arfurinn til föðursins. Ef enginn var faðirinn átt bróðir föðurs 

tilkall til arfsins og þar á eftir móðirin. Við lestur Grágásar í dag stingur þetta í stúf við 

núverandi gildi. Ekki einungis vegna jafnréttissjónarmiða nútímans heldur líka vegna 

hugmynda okkar um tengsl nándar við arf. Móðirin er að öllu jafna mun nánari börnum 

sínum en bróðir föðursins og hefur einnig verið það þegar þessar reglur voru í gildi. Þetta 

sýnir einnig að ekki var litið á hjónabandið sem efnahagslega heild. Því má segja að 

upphafsorð erfðaþáttar Grágásar,  „Sonur á að taka arf að föður sinn og móður, frjálsborinn 

og arfgengur. Nú er eigi sonur til, þá skal dóttir.“ setji á vissan hátt tóninn fyrir önnur 

erfðaákvæði sem fylgja og meginreglan um að menn skuli erfa frekar en konur kemur strax í 

ljós. Margar þjóðir draga orðið meginreglur af latneska orðinu principium sem merkir upphaf 

eða byrjunarreitur. Eitthvað sem gengið er að vísu og aðrar forsendur og hugmyndir byggja á. 

Þannig verður að skoða lagareglur lögbókanna með eldri meginreglur í huga og byggja aðrar 

hugmyndir ofan á þær.6 

Erfðaréttur sona var þó ekki fortakslaus en þeir þurftu að vera bæði frjálsbornir og 

arfgengir. Áhersla var lögð á að synir hafi þurft að uppfylla bæði skilyrðin en ákvæðið um 

arfgengi manna hefst á fyrirvaranum „eigi eru allir menn arfgengir þó frjálsbornir sé“. 

Nokkrar ástæður gátu verið fyrir því að menn fæddust ekki frjálsbornir. Þær hafa það flestar 

sameiginlegt að meiri áhersla var lögð á aðstæður foreldra við getnað en fæðinguna sjálfa. 

Börnunum var  í sumum tilfellum gefinn titill eftir því hvernig þau komu undir, sem dæmi 

kallast barn sem kona eignaðist með manni í útlegð vargdropi. Þetta eru niðurlægjandi nöfn 

og gerðu börnunum eflaust erfitt fyrir að fóta sig í samfélaginu. Það gæti þó verið að þau hafi 

átt að vera forvörn, tilraun til að stöðva barneignir hjá fólki sem var ekki í stöðu til að sjá fyrir 

barni. 

Þó menn væru frjálsbornir voru þeir til dæmis ekki arfgengir ef móðir þeirra fékk ekki 

ákveðið háan heimamund eða var ekki löglega gift. Annað matkenndara skilyrði var að ef 

menn vissu ekki hvernig ákveðinn hnakkur, eða þeir sjálfir, ættu að snúa á hesti vou þeir ekki 

arfgengir.7 Hér er verið að vísa í menn með andlega annmarka, ef þeim skorti almennt 

                                                           
6 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. bls. 35 
7 Grágás, bls. 49. 
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hyggjuvit voru þeir ekki arfgengir. Þeir menn fengu ekki umráðamann yfir arfi sínum til að 

skammta þeim skynsamlega, einfaldlega fengu ekkert. Það er vísbending um að 

þroskaskertum mönnum hafi ekki verið treyst fyrir neinum aur og hafi þurft að vera 

fullkomlega upp á aðra komnir.  Það gat einnig verið að mönnum væri einfaldlega ekki treyst 

fyrir pening þó þeir væru ekki með augljós andlega annmarka en þá þurfti að stefna þeim 

fyrir kviðdóm og færa rök fyrir máli sínu. Ef dómurinn féllst á það fékk stefnandi yfirráð 

fjármagns þess stefnda. Sá stefndi gat þó farið síðar í mál til að endurheimta fé sitt „ef honum 

batnar hyggjandi (vit)“8 en hann þarf einnig að sannfæra dóminn. Ef það tókst varð hann 

aftur umráðamaður peninganna.  Sanngirni virðist hér eiga ráða för en hægt er að efast um 

hvort hún hafi gert það í framkvæmd þar sem maðurinn þurfti að sannfæra sama fólk og 

svipti hann fjárráðum um að hann væri hæfur til þess sjálfur. 

Þrátt fyrir að ófrjálsir menn hafi ekki erft þá erfðu menn leysing9 sinn og leysingju ef 

þau önduðust barnlaus. Ef fleiri en einn mann gaf sama þræl frelsi skiptist arfurinn á milli 

þeirra.10 Þrátt fyrir að menn hafi látist frjálsir voru þeir enn bendlaðir við þá sem gáfu þeim 

frelsi og kallaðir leysingjar, vísun í að þeir hafi verið þrælar sem helst fram yfir dauðadag. 

Göngumannaerfðir11 byggja á svipuðum grunni og leysingjaerfðir, sá maður er 

göngumaðurinn dvelst hjá skal ekki bara erfa fé það sem göngumaðurinn er með á sér, heldur 

einnig fé sem hann á annars staðar. Erfingjar gátu mótmælt því og heimtað arfinn til sín með 

því að kveðja til heimilisbúa og krefjast þess að arfurinn verði dæmdur til þeirra.12 

Dætur fengu ekki sérstaka reglu um erfðir, þær fengu arf ef þær áttu engan bróður og 

virtust ekki þurfa að uppfylla sömu skilyrði, að vera frjálsborinn og arfgengur, og þeir. Við 

fyrstu sýn virðist það ósanngjarnt, tilviljunum háð hvort þær áttu bróður og erfðu ekkert. Í 

arfskiptareglum Grágásar segir þó að ef hjón eiga syni skulu þau ekki greiða hærri 

heimanfylgju með dóttur sinni en hvað hver sonur fær í arf, nema þeir gefi leyfi fyrir því. Úr 

því má lesa að litið var á heimanfylgju sem óbeinan arf sem konur fengu frá foreldrum. 

Mismunandi reglur giltu einnig um hvenær konur og menn fengu arf til sín. Ef menn voru 

orðnir 16 ára fengu þeir arfinn í hendurnar, ef ekki var hann varðveittur þangað til. Gift kona, 

óháð aldri, fékk arfinn en ógift kona fékk hann ekki fyrr en 20 ára. 

                                                           
8 Grágás, bls. 50. 
9 Leysingur, þræll sem hefur fengið frelsi 
10 Grágás, bls. 54. 
11 Göngumaður: flakkari, beiningamaður 
12 Grágás, bls. 57. 
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2.3 Járnsíða 

Járnsíða fær ekki sérstaka töflu heldur verða ákvæðin um nánustu fjölskyldu reifuð stuttlega. 

Ástæðan fyrir því er sú að hún var send héðan af Magnúsi lagabæti sem liður af löggjafastarfi 

konungs. Hún var lögtekin á árunum 1271-73 en var ekki vel tekið af íslendingum. Ástæðan 

fyrir því var sú að bókin byggðist að mestu á norskum lögum og því áttu þau illa við hér á 

landi og Íslendingar óskuðu eftir endurskoðun. Járnsíða fékk aldrei endurskoðun, í staðin var 

Jónsbók samin og send til landins 1280.13 

Synir eru líkt og í Grágás þeir fyrstu til að erfa. Dóttir var ekki næst til heldur erfði ættleiddur 

sonur ef skilgetinn var ekki til staðar. Ef engir synir voru til erfði faðir barnlausan son sinn. Í 

annarri erfð kom síðan að dóttur en hún fékk ekki allan arfinn í hendurnar, hún þurfti að 

skipta honum með sonarsyni.14 Faðir erfir hér á undan dóttur þess látna. Erfðaréttur föðurs 

var hér styrktur en móðir erfði ekki fyrr en í fjórðu erfð og þá talin upp á eftir föðurföður, 

föðurbróður og bróðursyni. Þar sem á undan henni eru þrír menn sem tæma erfð jafnvel ef 

einungis einn þeirra er á lífi hefur móðirin í framkvæmd afar þröngan rétt á erfðum. Líkt og í 

fyrri lögum skipti kyn meira máli en skyldleiki, bæði á þann hátt að konur voru nefndar á eftir 

mönnum í sama ákvæði eða ekki einu sinni í sömu erfð, líkt og faðir og móðir.  

2.4 Jónsbók 

                                                           
13 Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir, bls. 122. 
14 Haraldur Bernharðsson, Járnsíða og kristinréttur Árna Þorlákssonar. bls. 100-102. 

1. erfð Börn, sonarsonur, faðir  

2. erfð Ættleiðingur, sonarsonur óskilgetins föðurs, sonardóttir, dótturson, dótturdóttir 

3. erfð Samfeðra bróðir, samfeðra systir, móðir, frillusonardóttir, frillusonarson, frilludótturdóttir, 

móðurfaðir, föðurmóðir, móðurmóðir 

4. erfð  Föðurbróðir, bróðurson, sammæðra bróðir, sömu frillutengsl, samfeðra föðursystir, 

samfeðra bróðurdóttir, sammæðra systir 

5. erfð Samfeðra móðurbróðir, samfeðra systursonur, samfeðra móðursystir, samfeðra 

systurdóttir 

6. erfð Bræðrasynir- samfeðra feður, bræðrasynir (feður frillusynir), bræðradætur, systkinasynir, 

systkinadætur, systrasynir, systradætur, frilluson, móðir frillubarns, frilludóttir, frillusonur  

7. erfð Sammæðra föðurbróðir, bróðurson (sammæðra bróðir), sammæðra föðursystir, 

bróðurdóttir  (sammæðra bróðir) 
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Tafla 2: Erfðir samkvæmt Jónsbók 

Byggt er á bókinni Jónsbók, Lögbók Íslendinga sem Már Jónsson tók saman og 

Háskólaútgáfan gaf út árið 2004. Erfðakafli hennar er á blaðsíðum 127-140.15 Jónsbók telur 

upp fleiri erfingja en Grágás og er taflan því flóknari og fleiri taldir upp í hverri erfð. Fyrsta 

manneskjan í hverri erfð hefur forgang á þá næstu og svo framvegis. 

Erfðatal Jónsbókar hefst á nýmæli. í stað þess að minnast fyrst á syni í 

erfðaupptalningu eru börn fyrst tilgreind, óháð kyni, og skulu þau taka arf eftir föður sinn og 

móður. Öll börn sem maður átti með konu sem hann giftist löglega náðu undir ákvæðið, þó 

svo að barnið hafi verið getið fyrir giftingu.16 Ókynjuð upptalning nær þó ekki lengra eins og 

sjá má í töflunni. 

Þrátt fyrir að dætur og synir sameinist sem fyrstu arftakar erfðu þau ekki jafn mikið. 

Tvær dætur taka á við einn son og ef systkinin voru bara tvö, bróðir og systir, fékk hann tvo 

þriðju arfsins og hún einn þriðja. Það átti sér því ekki stað grundvallarbreyting á erfðarétti 

kvenna þó svo að fyrsta setning þeirra hefði getað verið vísbending um annað. Meginreglan 

var ennþá að menn sú að menn höfðu ríkari erfðarétt en konur. Þó verður að hafa í huga að 

þær konur sem gengu í hjónaband fengu heimanmund frá foreldrum en líta má á hann sem 

óbeinan arf. Ef faðir átti jarðir runnu höfuðbólin til sona og ef faðirinn átti einungis eitt 

höfuðból var meginreglan sú að elsti sonurinn fékk það. Dætur erfðu síðan útjarðir og lausafé. 

Vilji löggjafans var greinilega að halda höfuðbólunum í fjölskyldunni, dætur giftust og fluttu 

burt frá fjölskyldunni en synir ekki. Þetta er ekki eina dæmið um að reynt hafi verið að halda 

                                                           
15 Már Jónsson: Jónsbók, bls. 127-139. 
16 Már Jónsson: Jónsbók, bls. 128. 

8. erfð Sammæðra móðurbróðir, systurson – sammæðra systir, sammæðra móðursystir, 

systurdóttir (sammæðra systir) 

9. erfð óvíst 

      10. erfð Synir samfæddra bræðrabarna, menn eftir systkinabörn,  

11. erfð Bræðrasynir (sammæðra feður), bræðrasynir (feður frillusynir), bræðradætur með sömu 

skilyrðum, systkinasynir, systkinadætur, systrasynir, systradætur (sammæðra systur) 

12. erfð maður eftir bræðrungsbarn sitt (sammæðra feður)  

13. erfð Frilluborinn sonarsonur, frilluborin sonardóttir, frilluborinn dóttursonur, frilluborin 

dótturdóttir, samfeðra bróðir, sammæðra bróðir, samfeðra systir, frilluborin systir 

sammæðra, frilluborin föðursystir, frilluborin bróðurdóttir, móðurbróðir, systurson, 

móðursystir, systurdóttir 
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erfðum innan fjölskyldunnar. Nákvæmar reglur voru um það hversu stóra gjöf maður mátti 

gefa áður en það taldist vera undanskot á arfi. 

Dætur sem höfðu ekki flutt úr föðurhúsi eða bjuggu hjá bróður féllu utan almennu 

regluna um erfðir barna. Þær fengu hvorki arf frá föður né móður, fyrir utan það sem faðirinn 

vildi gefa henni af góðmennsku. Rökin fyrir því hafa eflaust átt að vera praktísk þar sem 

dóttirin hafði ekki eigin fjölskyldu til að fæða en hefur trúlega bitnað á framtíð kvenna þar 

sem þær voru ógiftar og höfðu því ekki heldur fengið heimanmund. Þær áttu þó möguleika á 

því að erfa ef önnur börn og sonarsonur voru ekki til staðar.17 

Faðir erfði dóttur, son og sonarson sinn ef þau önduðust barnlaus. Móðir erfði 

einungis barnlaus börn sín, ekki sonarson líkt og faðir, og þá einungis það fé sem hún hafði 

áður lagt til þeirra. Faðir og móðir erfðu því enn í sitthvoru lagi, erfðareglur þeirra ekki 

sameinaðar líkt og hjá börnum þeirra. Fleira undirstrikar aðskilinn fjárhag þeirra en arfurinn  

en þau greiddu heimanfylgju dætra hvort af sínu fé. 

  

2.5 Breytingar á milli lögbóka 

Lögbækurnar þrjár koma ekki einungis frá mismunandi tímabilum, forsagan á bak við 

hverja þeirra er einstök. Grágás lifði lengi í þjóðarvitund og þróaðist þar áður en hún var 

rituð. Járnsíða er síðan ekki skrifuð með íslenskar aðstæður og menningu í huga heldur send 

hingað frá Noregi, sköpuð út frá aðstæðum þar. Jónsbók að lokum sameinar forsögu Grágásar 

og Járnsíðu, norsk lögbók sem tekur tillit til íslenskra aðstæðna og byggist að miklu leyti á 

lögum Grágásar.  

Áherslurnar eru þó ekki þær sömu og breytingar verða með hverri bók á uppsetningu 

og innihaldi. Grágás er stuttorð en hnitmiðuð um röð erfingja. Þeir eru að mestu taldir upp í 

langri upptalningu og ekki skipt sérstaklega upp á milli ákvæða. Járnsíða og Jónsbók hafa 

aftur á móti mörg aðgreind og nákvæm ákvæði um erfingja. Grágás fjallar í staðin af meiri 

þunga um skilyrði manna til að erfa, framkvæmd laganna og hvernig skyldi fara með arf 

þeirra manna er minna máttu sín. Á þann hátt er Grágás betri samtímaheimild um 

stéttaskiptingu og viðhorf manna til ákveðinna hópa líkt og leysingja, göngumanna og ómaga. 

Það kemur ekki á óvart þar sem lögin voru áður varðveitt munnlega, minni manna er ekki 

                                                           
17 Már Jónsson: Jónsbók, bls. 127. 
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óbrigðult og voru því sveigjanleg. Þetta voru fyrstu rituðu lögin og þurftu að skera endanlega 

úr um fjölmörg álitaefni sem þróast höfðu í sveigjanlegum venjurétti manna. 

 Grágas ber það einnig með sér að samgöngur og þar með samskipti voru verri en á 

tímum Járnsíðu og Jónsbókar, bæði innan og utanlands. Dæmi um það er að ef skip hvarf 

voru gefin heil þrjú sumur áður en skipverjar voru úrskurðaðir látnir og arfi skipt. Ef menn 

vildu fara af landi þá þurftu þeir að útnefna fjárgæslumann sem gætti fjársins í þrjú ár en þá 

tóku erfingjar við varðveislu. 

Grágás gerir óbeint grein fyrir því að synir áttu svipaðan rétt til arfs og gert var ráð fyrir því 

að þeir skiptu honum á milli sín. Í ákvæði um heimanfylgju dætra segir að foreldrar skuli eigi 

gefa dætrum hærri upphæð í heimanfylgju en synir fengju í arf nema þeir samþykki það.18 Í 

Jónsbók var aftur á móti skýrt að elsti sonurinn hafði sterkari erfðarétt en þeir yngri og skyldu 

erfa höfuðból fjölskyldunnar. Breytingin á erfðarétti systkina er sú stærsta á milli lögbóka og 

vilji löggjafans virðist vera sá að halda eignum í fjölskyldunni. Sömu fjórar meginreglur má 

lesa úr lögbókunum og þær verða nú skoðaðar í samhengi við breytingu á erfðarétti systkina í 

átt að frumburðarrétti. 

1. Menn erfðu frekar en konur. Grágás segir ekkert til um hvaða eignir dætur eigi að 

erfa en Jónbók tekur skýrt fram að þær skuli erfa útjarðir og lausafé. Þó að 

Jónsbók hafi dætur í fyrstu erfð og tryggi þeim arf óháð því hvort þær eiga bróður 

þá fá þær mun minna en þær fengju samkvæmt Grágás ef þær áttu ekki bróður. 

Jónsbók takmarkar einnig erfðarétt kvenna sem bjuggu ógiftar heima hjá föður 

sínum eða bróður. 

2. Náskyldir erfðu fyrr en fjarskyldir. Að halda höfuðbólum í fjölskyldu í gegnum 

syni er önnur útfærsla af þessari meginreglu erfðalaga.  

3. Kyn gat skipt meira máli en skyldleiki. Áhrif þessarar meginreglu sést greinilega á 

því að sonarsonur var færður úr 15.erfð Grágásar yfir í 1.erfð Jónsbókar. 

Sonardætur fylgdu þeim ekki og því var það gert á grundvelli kyns. Sonarsynir 

fengu einnig ákveðinn forgang að höfuðbóli föður síns við ákveðnar aðstæður. 

4. Ekki var litið á hjónabandið sem fullkomna fjárhagsleg einingu. Ef hjónabönd 

hefðu verið fullkomin fjárhagsleg eining yrði stefnan að halda höfuðbólum hjá 

                                                           
18 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og vígamenn, bls.47. 
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fjölskyldu fljótlega að engu. Konur giftust á milli ætta og það gæti raskað 

valdajafnvægi mikið ef hún erfði ein höfuðból eiginmanns síns. 

3 Sögulegt samhengi 

Til þess að kanna breytingar á erfðalögum er ekki nóg að skoða einungis þær 

bókstaflegu breytingar sem urðu á lögunum einum og sér. Því þarf að skoða þau í sögulegu 

samhengi til að átta sig á hvað liggur að baki þeirra og komast að því hvers vegna erfðalögin 

breyttust með þeim hætti sem þau gerðu. Umfjöllunin um sögulega þróun laganna skiptist í 

tvennt. Fyrst farið yfir almenna þróun með áherslu á völd og þróun frumburðarréttar og að 

lokum verður staða kvenna sérstaklega skoðuð.  

3.1 Ísland undir Noregskonung 

Við landnám byggðist stjórnskipun landsins á goðum en þeir voru valdamestu 

höfðingjar landsins. Þeir fóru með lagasetningarvald og óbeint dómsvald. Bændur og 

landeigendur þurftu að segja sig í þing goða og urðu þannig þingmenn hans. Þeir voru þó 

ekki bundnir honum og gátu sagt sig úr þingi goða og í þing með öðrum. Samband goða við 

þingmenn sína byggðust á gagnkvæmu trausti.19 Vald goðanna tengist því ekki eignum eða 

landsvæði heldur persónulegum þingstyrk goðanna.20 Með tímanum fór valdið, sem áður 

hafði verið persónulegt vald goða yfir fólki, að þróast úr persónulegu valdi yfir í vald yfir 

svæði. Valdamönnum fór að fækka og vald fór að safnast á færri hendur sem réðu yfir stærra 

svæði. Enginn hafði þó næg völd til að taka yfir landið allt og það skapaðist mikil 

valdabarátta og gremja sem á endanum varð til þess að Íslendingar gengu Noregskonungi á 

hönd með Gamla sáttmála 1262.21 

Það var ekki bara á Íslandi sem vald fór að safnast saman. Í Noregi voru konungar 

margir á sama tíma og mis valdamiklir. Danir höfðu einnig mikil áhrif á landið og það var 

ekki fyrr en í byrjun 13. aldar sem ríkisvald Noregs fór að styrkjast og eining að myndast.22 

Valdabarátta konunga hélt þó áfram og stóð til ársins 1240 þegar Hákon konungur stóð uppi 

sem eini konungur landsins með engan jarl sem var nægilega valdamikill til að ögra því og 

skora hann á hólm. Árið 1260 tryggði Hákon stöðu sína sem konungur með því að setja 

                                                           
19 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 88. 
20 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 116. 
21 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 188. 
22 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 379. 
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erfðalög í Noregi sem gerðu konungsvald arfgengt. Sonur Hákons, Magnús Lagabætir, erfði 

því krúnuna friðsamlega árið 1263.23 

Þau lög fóru á móti ríkjandi hugmyndafræði miðalda, germönskum venjurétti þar sem 

lögin voru óskráðar og óbreytanlegar reglur sem náðu yfir alla, líka þjóðhöfðingja sem gátu 

ekki sett nýjar lagareglur til að leysa úr deilum.24 Noregskonungur færðist því nær þeirri 

hugmyndafræði sem var ríkjandi í Rómarrétti þar sem keisarar máttu setja lög eftir eigin 

vilja.25 Samkvæmt norskum lögbókum var konungur æðsti dómari landsins og þurfti ekki að 

fylgja lögum likt og aðrir.26 Vald konungs kom ekki fram með með eignum eða mannforða 

og enginn ögrað valdi konungs sem virtist vera valinn af guði, æðri lögum.27 

Þessi lög fólu í sér staðfestingu á löggjafarvaldi konungs og tilraun til að samræma 

löggjöf konungsveldisins fyrir sterkari völd konungs.28 Upp úr 1270 þróaðist miðstýring 

konungsvalds á þann hátt að framkvæmdarvald kom einnig þar undir. Núna var fólki sem 

braut lögin formlega refsað og ríkið hóf að framfylgja refsingunum.29 Undir konungi fór 

síðan að myndast stétt fólks sem þjónaði honum gegn fríðindum og sú stétt, kirkjan og 

konungsmenn mynduðu efri stétt fólks sem þekktist ekki áður.30 Þessi þróun í átt að 

miðstórnarvaldi byggðist mikið á Evrópskum áhrifum enda höfðu margir kirkjunnar menn 

menntað sig í Evrópu og voru hluti af menntaðri alþjóðlegri elítu.31 

Þarna var því tímabil þar sem íslendingar glímdu við stjórnleysi vegna 

innanlandsátaka og enginn í forsvari fyrir landið allt. Á sama tíma hafði Noregskonungur 

styrkt stöðu sína innanlands og utan. Það er því hægt að segja að þetta hafi verið kjörin 

tímasetning fyrir bæði lönd til innlima Ísland í ríki Noregskonungs. Það var íslendingum 

eflaust huggun að konungur hafi verið fjarri og því haft formlegt vald án þess að geta 

auðveldlega framfylgt því og þannig haldið miklu sjálfstæði. 

3.2 Í átt að höfuðbólum 

Sagnfræðingurinn Georges Duby hélt því fram að upp úr 1000 hafi breytingar átt sér stað hjá 

Vestur-evrópskum aðalsfjölskyldum. Hjónabandið fékk nýja merkingu í bandalagamyndun 

                                                           
23 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 380. 
24 R. C. Van Caenegem: Legal History, bls. 123-124. 
25 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 49-50. 
26 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 369. 
27 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 386. 
28 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 369. 
29 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 369. 
30 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 371. 
31 Knut Helle: Cambridge History of Scandinavia, bls. 372. 

https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn4
https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn4
https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn8
https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn8
https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn12
https://d.docs.live.net/92296693bb591a69/Documents/H%C3%8D-%208.%C3%B6nn/Ritger%C3%B0/BAtilraun3.docx#_ftn12
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og færri synir fengu að ganga í hjónaband. Í stað þess að arfur rynni til margra erfingja 

þróaðist frumburðarréttur til arfs. Að baki því lá hugmyndin um að varðveita eignir innan 

fjölskyldunnar. Staða kvenna breyttist, þær fengu sjaldan að eignast jarðir og bræður reyndu 

frekar að eiga jörð saman en að skipta henni upp. Ef engir bræður voru fengu dóttirin og 

eiginmaður hennar að taka við föðurarfleiðinni til að missa óðalið ekki frá fjölskyldunni. 

Vestur-evrópsku aðalsfjölskyldurnar byggðust á fámennum hópum ættmenna sem skilgreindu 

sig út frá fjölskylduóðulum. Föðurarfurinn gat dreifst á mörg börn en einn höfuðarfi varð 

fyrir valinu sem erfði tvo þriðju á móti hinum.32 Þessi frumburðarréttur til arfs var tekinn upp 

hjá konungsfjölskyldunni í Noregi á 12.öld. 33 

Þó að íslendingar hafi ekki skapað eins ættaróðöl og Vestur-Evrópskar fjölskyldur 

getur vel verið að hugmyndafræðileg áhrif þeirra hafi borist hingað og náð festu. Í upphafi 

13.aldar hafði goðum fækkað og goðar myndað ríki úr goðorðum sínum. Jenny Jochen 

sagnfræðingur telur að samhliða þeirri þróun hafi orðið algengara að höfðingjar veldu sér 

höfuðarfa. Með því að velja höfuðarfa voru minni líkur á því að ríki leystust upp við fráfall 

stórhöfðingja. Í Evrópu fór aðallinn að kenna sig við óðal sitt í beinan karllegg. Anga af 

þessari hugmyndafræði má finna í Grágás þar sem menn höfðu ríkari erfðarétt en konur og 

karlkyns orð stundum notuð yfir skyldleikatengsl sem náðu einnig yfir konur.34  

Fjölskyldur á Íslandi fóru sumar að kalla sig eftir bæjarnafni sínu og fyldu þannig 

áfram að fylgja erlendri þróun í óðalsrétti. Sturlungaættin kenndi sig ekki við bæjarnafn 

heldur föður. Allir í ættinni tilheyrðu ennþá bæði móður og föðurætt en stórhöfðingjar voru 

frekar höfuð föðurættar en móður. Þetta var hvorki beinn óðalsréttur né frumburðarréttur til 

arfs en einhverjar hugmyndir voru að þróast um  mikilvægi þess að halda vörð um höfuðból 

og eignir fjölskyldunnar til að halda í völd.35 Í Jónsbók kemur síðan fram það nýmæli að elsti 

sonur skuli erfa höfuðból fjölskyldunnar. Með því kom óðalsréttur eins og þekktist áður 

erlendis til Íslands.  

3.3 Staða kvenna 

Í dag er það sjálfgefið að konur erfi til jafns við menn og kæmi mikið rót á samfélagið ef því 

ætti að breyta. Það er þó þannig að þegar lagareglur eru í takt við almenna réttar- og 

samfélagsvitund er auðvelt að gefa því ekki gaum hvað þurfti að gerast til að svo yrði. Það 

                                                           
32 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls 78. 
33 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 19. 
34 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 81. 
35 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 84. 
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kæmi eflaust flestum á óvart að sú skipun sem við þekkjum í dag hafi ekki verið lögleidd fyrr 

en 1850. Við vitum þó að þrátt fyrir að konur og menn séu jöfn fyrir lögum endurspeglar það 

jafnrétti ekki raunverulega valdadreifingu og tækifæri í samfélaginu. Þróun á erfðarétti 

kvenna verður hér könnuð, með það í huga að lögin segi ekki alla söguna. Í bók sinni Konur 

og vígamenn hefur Agnes Siggerður Arnórsdóttir tekið saman sögulega stöðu kvenna út frá 

ættar- og fjölskyldutengslum. Umfjöllun um erfðarétt kvenna og stöðu þeirra mun byggjast á 

þeirri bók og vonandi varpa ljósi á stöðu kynjanna í tengslum við erfðarétt. 

„Þegar skáldskapur var færður í letur urðu skáld að rithöfundum. Þar með varð hlutur 

karla sjálfkrafa meiri í miðaldarkveðskap en kvenna.“36 Grágás var rituð á seinni hluta 

13.aldar, stuttu eftir að ritlist kom til landsins. Hún geymir bæði lög og siðavenjur en það 

verður að hafa í huga að það voru menn sem rituðu hana og því endurspeglar hún ekki 

endilega veruleika kvenna. Staða kvenna í lögum hefði örugglega litið öðruvísi út ef konur 

hefðu ritað lögin. Þau voru sett til að koma lögum og reglu á óreiðutíma og endurspegla 

hugmyndaheim og gildi þeirra höfðingja sem rituðu lögin.37 Þó svo að Grágás hafi haft þá 

sérstöðu að fylla upp í lagalegt tómarúm sem fyrstu rituðu lögin þá má yfirfæra sömu 

hugmyndir á Járnsíðu og Jónsbók, sem voru báðar ritaðar af valdamiklum norskum mönnum. 

Því þarf að flétta öðrum heimildum og hugmyndum saman við lögin til að fá betri mynd af 

áhrifum þeirra og þróun.38 

Samkvæmt öðrum heimildum endurspegla lagaákvæði Grágásar ekki endilega 

raunverulega stöðu kvenna á þeim tíma sem hún var í gildi. Joan W. Scott hefur talað fyrir 

aukinni fræðilegri gagnrýni í kvennrannsóknarskrifum og varað við því að gera fyrirfram ráð 

fyrir slæmri stöðu kvenna og staðfesta það með rannsóknum.39 Það er hægt að draga einfaldar 

ályktanir út frá lögunum sjálfum um að valdamenn hafi einfaldlega ekki viljað að konur hafi 

eignaforráð og þess vegna gefið sonum forgang. En ef litið er á ákvæðin eingöngu sem dæmi 

um kúgun kvenna og einræði karla höfum við bara komið auga á eina hlið málsins.40 Konur 

gátu gefið börnum sínum pening í ákveðnum aðstæðum og verið fullgildir eignaaðilar að 

goðorðum og jörðum sem gefur vísbendingu um annað. Samkvæmt Sturlungu kom það fyrir í 

framkvæmd að konur fengu arf þó þær hafi ekki átt lagalegan rétt á honum.41 

                                                           
36 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 17. 
37 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 19. 
38 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 14. 
39 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 12. 
40 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 14. 
41 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 95. 
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Þrátt fyrir að fólk hafi gengið í hjónaband tilheyrði það ennþá bæði móður og 

föðurætt. Eiginkonan hélt því áfram að tilheyra báðum sínum ættum og því voru hjónabönd 

tæki til bandalagamyndun fjölskyldna, gat myndað frið milli fjölskyldu konunnar og 

fjölskyldu eiginmannsins.42 Eftir því sem valdabarátta goða jókst fór hjónabandið að verða 

mikilvægara tæki til að halda frið og mynda samstöðu milli fjölskyldna. Snorri Sturluson náði 

sem dæmi í hluta goðorða sinna í gegnum pólitísk hjónabönd.43 Konur höfðu því mikil, en 

ópersónuleg, völd til friðarstillingar. Að menn skyldu erfa jarðir en ekki konur var einnig 

pólitísk ákvörðun, ekki bara útfærsla á meginreglunni um að menn skuli erfa frekar en konur. 

Konur voru þær sem fluttust á milli fjölskyldna og gætu riðað valdajafnvægi samfélagsins ef 

þær erfðu jörð og eiginmaður hennar fengi með því ráðstöfunarrétt yfir jörðinni.   

Á 12. öld fór heimanfylgja kvenna að rýrna samhliða þeirri þróun að jarðeignir fóru 

að erfast í beinan karllegg. Því hefur verið haldið fram að með því hafi lagaleg staða kvenna 

versnað þar sem heimanfylgjan var óbeinn arfur þeirra. Í framkvæmd breytti það þó endilega 

ekki miklu fyrir konurnar, eiginmenn þeirra höfðu ennþá forræði yfir heimanmundi þeirra og 

þær fengu hann ekki í hendurnar nema þær yrðu ekkjur.44 Þó er hægt að ímynda sér að 

óformleg valdastaða kvenna innan heimilis hafi farið versnandi með aukinni áherslu á 

óðalsrétt og karllegg. 

4 Niðurstöður 

Rannsókn mín var tvíþætt, í fyrsta lagi að skoða ákvæðin sjálf og draga fram meginreglur 

þeirra og í öðru lagi að greina breytingar sem verða á lögunum, setja breytingarnar í sögulegt 

samhengi og komast að því hvers vegna erfðalögin breyttust með hætti sem þau gerðu með 

sérstakri áherslu á stöðu kynjanna. 

Könnun á ákvæðum sjálfum leiddi í ljós sterkar meginreglur sem héldust í gegnum 

allar þrjár lögbækur. 

1.  Menn erfðu frekar en konur 

2.  Náskyldir menn erfðu frekar en fjarskyldir 

3.  Kyn gat vegið þyngra en skyldleiki 

                                                           
42 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 40. 
43 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 164. 
44 Agnes S. Arnórsdóttir: Konur og Vígamenn, bls. 84. 
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4.  Hjón mynduðu ekki fjárhagslega heild 

Helsta breytingin á erfðalögum sameinar báðar rannsóknarspurningarnar um hvernig 

erfðalögin breyttust og hvers vegna. Sú breyting er þróun laganna frá biblíulegri aðferð 

Grágásar yfir í frumburðarrétt Jónsbókar þar sem elsti sonurinn erfði höfuðból 

fjölskyldunnar. Allar ofantaldar meginreglur styðja eða stuðla að þessari þróun á einhvern 

hátt.  

Frumburðaréttur Jónsbókar átti sér langan aðdraganda sem hófst löngu fyrir gildistöku 

hennar. Ákvæði Grágásar um syni sem fyrstu erfingja er vísir að þessari þróun. Þegar vald 

goða fór að þróast úr persónulegu valdi sem mældist í þingstyrk yfir í vald yfir svæðum sem 

mynduðu ríki fór landsvæði að skipta meira og meira máli. Valdamönnum fækkaði og vald 

fór að safnast á færri hendur sem réðu yfir stærra svæði. Að halda eignum innan 

fjölskyldunnar tryggði henni áframhaldandi völd. Á 13.öld var barátta goða um landsvæði og 

þar með völd orðin svo hörð að Íslendingar gengu undir Noregskonung, að því virðist til að 

stuðla að friði. 

Það var einnig í byrjun 13.aldar sem vald Noregskonungs fór að styrkjast með minni 

afskiptum Danmerkur, auknu miðstjórnarvaldi og lögum sem gerðu konungsvald arfgengt. 

Frumburðarréttur hafði verið tekinn upp hjá konungsfjölskyldunni í Noregi á 12.öld en var 

loksins um 100 árum seinna að ná festu sem almenn framkvæmd í Noregi en grunnhvatinn 

var að varðveita eignir innan fjölskyldunnar, en þann hvata mátti líka sjá hjá goðum þó hann 

hafi ekki verið skráður í lög. 

Réttarstöðu kvenna og slakari erfðarétt þeirra má einnig skýra að miklu leyti með 

sömu þróun. Þær giftust inn í aðrar fjölskyldur en synir héldu sig áfram á höfuðbóli 

fjölskyldunnar. Dætur voru oft giftar inn í fjölskyldur til að stuðla að friði milli höfðingja en 

það hefði ekki gengið ef þær hefðu getað erft til sín höfuðból föðurfjölskyldu inn í fjölskyldu 

eiginmanns.  
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