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Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru sértækar aðgerðir ríkisins vegna „ástandsins“ svo sem 

eftirlit með ungmennum, lagasetningar, stofnun ungmennadómstóls og stofnun sérstakra 

vistheimila til að vista stúlkur sem voru í „ástandinu“. Í þessari rannsókn var lögð sérstök 

áhersla á framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum og með hvaða hætti 

barnaverndarnefnd kom að opinberu eftirliti og afskiptum af „ástandinu“. Viðfangsefnið var 

nálgast með aðferðir kynjasögunnar í huga og þá sérstaklega með kenninguna um samtvinnun 

að vopni. Samtvinnun er aðferðafræðileg nálgun sem á rætur sínar að rekja til kynjafræðinnar 

og feminískrar baráttu. Nálgunin gengur út á að skoða hvernig áhrifaþættir svo sem kyn, 

aldur, stétt og fleira blandast saman og skapa sérstaka stöðu einstaklingsins í samfélaginu.  

 Ein birtingarmynd „ástandsins“ voru afskipti yfirvalda af stúlkum og ungum konum 

sem áttu (eða voru taldar eiga) í nánum samböndum við hermenn. Helstu táknmyndir þeirra 

afskipta voru ungmennaeftirlitið og ungmennadómstóllinn sem störfuðu um tíma á 

stríðsárunum. Ritgerðin fjallar um þessar stofnanir. Nánar til tekið er sjónum beint að því 

hvernig þessar stofnanir unnu saman við að framfylgja ákvæðum laga sem sett voru um 

afskipti ríkisins af samskiptum stúlkna og hermanna. Auk þess verður fjallað um aðkomu 

barnaverndarkerfisins að „ástandinu“.   

 Lög um eftirlit með ungmennum voru sett í kjölfar þess að töluverð umræða hafði 

skapast í samfélaginu um konur og stúlkur sem áttu vingott við hermenn. Aðdragandinn að 

lagasetningu voru tæplega tvö ár þar sem málsmetandi karlar og konur mynduðu sér skoðanir 

á „ástandinu“ og hvernig væri hægt að bregðast við því. Framkvæmd laganna varð töluvert 

ólík lagabókstafnum en þó í samræmi við þá umfjöllun um „ástandið“ sem kom fram í 

aðdraganda lagasetningarinnar. Togstreita á milli barnaverndarsjónarmiða og refsisjónarmiða 

ásamt óljósum skilum þarna á milli settu mark sitt á framkvæmdina. Einnig er hægt að benda 

á að sá hópur kvenna sem var viðkvæmastur fyrir afskiptum yfirvalda af samskiptum þeirra 

við hermenn voru ungar konur eða stúlkur sem áttu lítið bakland og/eða voru af 

verkalýðsstétt.  

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

Abstract 
 

The subject of this study is the Icelandic government’s actions regarding “the circumstances”, 

as relations between young Icelandic women and foreign soldiers in World War II were 

known. This includes the surveillance of young people, legislations, the founding of a 

juvenile court and the founding of specific juvenile institutions for young women involved 

with “the circumstances”. This study puts an emphasis on the implementation of laws 

regarding surveillance of young people and how the child protective services were involved 

with the official investigation and intervention of “the circumstances”. The subject was 

approached with the methods of gender history in mind, specifically intersectionality. 

Intersectionality is a methodological approach that has its roots in gender studies and feminist 

activism. This approach centers on examining how factors such as gender, age, class etc. 

intersect to create a specific status in society for every individual.  

 One manifestation of “the circumstances” was the governmental interference of girls 

and young women who were in close relations (or were thought to have close relations) with 

foreign soldiers. The strongest symbols of this interference were a youth surveillance agency 

and the juvenile court who were in operation during the war. This essay discusses these 

institutions. More specifically, the focus is on how these institutions worked together to 

enforce the previously mentioned legislations. Additionally, it discusses the involvement of 

the child protective services with “the circumstances”. 

 The law regarding the surveillance of young people were put in effect after 

considerable debate in Icelandic society about women and girls having relations with foreign 

soldiers. The prelude to the legislation were approximately two years where reputable men 

and women formed and voiced their opinions on “the circumstances” and how the 

government should react. The implementation of the law differed considerably from the letter 

of the law, although in compliance with the discussion of “the circumstances” that arose 

leading up to the legislation. Conflict arose between the viewpoint of child protection on one 

hand and the penal viewpoint on the other that affected the implementation of the law. The 

essay also deals with which specific group of women was the most vulnerable to government 

interference regarding their relations with foreign soldiers. That group was young women of 

working class backgrounds and those who had little family support.  
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Formáli 

 
Að skrifa lokaverkefni í meistarnámi er stór áfangi í lífinu og er ekki eitthvað sem tekst án 

leiðbeiningar og stuðnings. Því vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Erlu Huldu 

Halldórsdóttur og Ragnheiði Kristjánsdóttur fyrir góða leiðbeiningu. Einnig vil ég þakka 

starfsfólki Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns fyrir góða þjónustu. Sérstaklega vil ég þakka 

Benedikt Eyþórssyni skjalaverði á Þjóðskjalasafni fyrir ómælda aðstoð við öflun heimilda 

fyrir þessa rannsókn.  

 Ég er er líka ákaflega þakklát fyrir allan þann stuðning sem ég hef fengið frá 

fjölskyldunni minni, vinum, og samnemendum. Þar verð ég sérstaklega að minnast á mömmu 

mína Ásdísi Haraldsdóttur og frænda minn Svein Haraldsson sem las ritgerðina yfir. Vinir 

mínir hafa ekki farið varhluta af vinnunni við þessa ritgerð og verð ég sérstaklega að þakka 

Bryndísi Björk Kristmundsdóttur fyrir að vera þolinmóður meðleigjandi og fyrir að hjálpa 

mér við enska þýðingu á ágripi ritgerðarinnar. Takk þið öll sem sátuð óteljandi vinnustundir í 

Árnagarði veturinn 2018-2019 og veittuð innblástur þegar hans var mest þörf.  
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Inngangur 
 

 

Viðfangsefni og markmið 

 

Ísland var hernumið af breskum her hinn 10. maí 1940 og hófst fljótlega stóryrt umræða um 

of náin samskipti íslenskra kvenna og hermannanna. Með tímanum hefur viðurnefnið 

„ástandið“ fest við þessi samskipti. „Ástandið“ hefur víða skírskotun í fræðilegri og almennri 

umræðu og nær yfir öll samskipti íslenskra kvenna og hermanna sem vöktu á einhvern hátt 

athygli almennings eða ríkisins. Þá skiptir litlu hvort konurnar sem í hlut áttu voru fullorðnar 

eða unglingar, giftust hermönnunum eða þvoðu kannski bara þvott fyrir þá, eða hvort 

konurnar áttu raunverulega í sambandi við hermennina. Rannsóknir á „ástandinu“ hafa því 

verið nokkuð fjölbreyttar en allar fjalla þær um það rót sem komst á íslenskt samfélag þegar 

konur áttu í samskiptum við erlenda hermenn. Rannsóknirnar hafa fjallað um stöðu kvenna 

innan íslenska þjóðríkisins, flokkspólitísk átök vegna „ástandsins“ sem og um opinbera 

umræðu um það. Þessi rannsókn beinir sjónum sínum að framkvæmd laga um eftirlit með 

ungmennum, sem sett voru sem viðbrögð við „ástandinu“, ásamt störfum og tengslum þeirra 

stofnana sem þar komu við sögu. . 

Hafa þarf í huga að þær heimildir sem mest hafa mótað rannsóknir á „ástandinu“ 

undanfarin ár og áratugi urðu til í Reykjavík og nágrenni og því er sú mynd sem dregin hefur 

verið upp fyrst og fremst af „ástandinu“ og áhrifum þess á konur og stúlkur sem búsettar voru 

í þeim landshluta.  

Ein birtingarmynd „ástandsins“ voru afskipti yfirvalda af stúlkum og ungum konum 

sem áttu (eða voru taldar eiga) í nánum samböndum við hermenn. Helstu táknmyndir þeirra 

afskipta voru ungmennaeftirlitið og ungmennadómstóllinn sem störfuðu um tíma á 

stríðsárunum. Ritgerðin fjallar um þessar stofnanir. Nánar til tekið er sjónum beint að því 

hvernig þessar stofnanir unnu saman við að framfylgja ákvæðum laga sem sett voru um 

afskipti ríkisins af samskiptum stúlkna og hermanna. Auk þess verður fjallað um aðkomu 

barnaverndarkerfisins að „ástandinu“.  

Í desember árið 1941 fór Hermann Jónasson, þáverandi forsætis- og dómsmála-

ráðherra, fram á að sett yrðu bráðabirgðalög um eftirlit með ungmennum 20 ára og yngri og 

tóku þau gildi 9. desember. Lögin voru viðbrögð við þeirri umræðu sem geisað hafði yfir um 

samskipti kvenna og ungmenna við hernámsliðið og áttu sér langan aðdraganda þar sem 
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fjallað hafði verið um siðferðisástandið í Reykjavík. Meðal annars hafði Jóhönnu Knudsen 

verið falið að gera rannsókn á siðferðisástandinu árið 1940. Hún varð síðar forstöðukona 

ungmennaeftirlitsins.  

Í þessum lögum má í grófum dráttum finna útvíkkun á þeim barnaverndarlögum sem 

fyrir voru í landinu þannig að þau næðu til ungmenna allt að 20 ára aldri. Í þeim er einnig að 

finna heimild til að stofna skóla eða vistheimili þar sem hægt væri að senda ungmenni út á 

land ef ekki tækist að tala um fyrir þeim. Samkvæmt lagabókstafnum átti þetta eftirlit að vera 

í  höndum barnaverndarnefndar auk þess sem lögin veittu heimild til  að stofna sérstakt 

dómsstig til að fjalla um mál er sneru að ungmennum.1  

Til að tryggja skilning lesandans er nauðsynlegt að fara nokkrum orðum um það 

orðalag og þau hugtök sem hér eru notuð. Í þessari rannsókn verður talað um „sértækar 

aðgerðir ríkisins vegna „ástandsins““ sem samræmt orðalag eða heiti yfir allar þær aðgerðir 

opinberra aðila sem beindust gegn „ástandinu“. Þær aðgerðir beindust fyrst og fremst að 

stúlkum á aldrinum 14–20 ára þó svo að fullorðnar konur hafi ekki farið varhluta af 

afskiptum ríkisins af samskiptum þeirra við herinn. Hér verður einnig oft gripið til þess 

orðalags sem notað var á þeim tíma sem fjallað er um. Því er stofnunin sem rekin var á 

Kleppjárnsreykjum nefnd „hæli“ þó slíkt þætti ekki viðeigandi í dag. Sama máli gegnir um 

orð eins og vangæf og vangefin börn.  

Þegar ríkisvaldið brást við „ástandinu“ með lagasetningu urðu til nýjar stofnanir sem 

ætlað var að fara með framkvæmd hennar Auk þess urðu til nýjar deildir innan stofnana sem 

þegar voru til staðar. Til hægðarauka verður hugtakið stofnun notað sem samheiti yfir þær 

stofnanir og deildir innan stærri stofnananna sem tóku á „ástandinu“. Nýju stofnanirnar sem 

komu til vegna „ástandsins“ voru Ungmennaeftirlit lögreglunnar í Reykjavík en nafn þess er 

venjulega stytt í ungmennaeftirlitið og ungmennadómstóllinn sem var hluti af Sakadómi 

Reykjavíkur. Auk þeirra var tveimur stofnunum komið á fót sem ætlað var að vista ungmenni 

utan heimilis síns. Annars vegar var það „hælið“ á Kleppjárnsreykjum og hins vegar var það 

Barnaverndarstöðin í Sóttvarnarhúsinu. Báðum þessum stofnunum var ætlað að vista 

ungmenni sem komust í kast við lög, hvort sem það voru hegningarlög eða lög um eftirlit 

með ungmennum, sem og börn sem ákveðið var vegna annarra ástæðna að vista utan heimilis 

síns. Auk þess var barnaverndarnefndum ætlað ákveðið rannsóknar- og eftirlitshlutverk. 

                                                 
1 Lbs-Hbs. Agnes Jónasdóttir, Ástandið, bls. 32-33; Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur 

og varir ““, bls. 55. 
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 Ungmennaeftirlit lögreglunnar í Reykjavík var sett á stofn í apríl árið 1942 með 

skipun Jóhönnu Knudsen í starf lögregluþjóns, sem var sérstaklega falið að hafa eftirlit með 

ungmennum. Skipun Jóhönnu var þó afturvirk til 1. janúar sama árs og er því sett á stofn á 

gildistíma bráðabirgðalaganna frá desember 1941. Umræða um ungmennaeftirlitið á það til 

að hljóma líkt og um stóra sjálfstæða stofnun hafi verið að ræða en í raun er hér um að ræða 

deild innan lögreglunnar í Reykjavík sem var mönnuð af einum lögregluþjóni, Jóhönnu 

Knudsen, og einni konu sem var henni innan handar við skrifstofustörf. Yfirlýst hlutverk 

ungmennaeftirlitsins var, eins og nafnið gefur til kynna, að annast eftirlit lögreglunnar með 

ungmennum í Reykjavík. Ungmennaeftirlitið framkvæmdi yfirheyrslur yfir stúlkum sem 

taldar voru vera í ástandinu og sendi mál þeirra áfram til ungmennadómstólsins og virðist 

eftirlit með þeim stúlkum sem taldar voru vera í ástandinu vera eina hlutverk eftirlitsins. 

Ungmennadómstóllinn var settur á fót árið 1942 til að sinna úrlausn mála samkvæmt 

lögum um eftirlit með ungmennum. Dómstóllinn var hluti af Sakadómi Reykjavíkur. Þegar til 

kastanna kom voru það nánast einungis stúlkur sem komu fyrir ungmennadómstólinn.  

Lítið hefur verið fjallað um framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum af þeim 

sökum að rannsóknargögn ungmennaeftirlitsins voru ekki aðgengileg fyrr en árið 2012, en 

skýrslur og önnur gögn ungmennadómstólsins eru hluti af skjalasafni Sakadóms sem 

varðveitt er á Þjóðskjalasafninu.  Mér þótti því ljóst að fjalla þyrfti frekar um tilurð 

ungmennaeftirlitsins og starfssviðs þess. 

Í fyrri rannsóknum mínum á „ástandinu“ hafði ég ekki séð skýr tilmæli um stofnun 

eða útlistun á starfssviði þess en Hafdís Erla Hafsteinsdóttir heldur því fram í sinni rannsókn 

– sem nánar verður fjallað um hér á eftir – að í lögum um eftirlit með ungmennum sé að finna 

heimild til stofnunar sérstakrar eftirlitsstofnunar.2 Hér kann að vera um að ræða mismunandi 

túlkun okkar á lagagrein sem skyldar lögregluna til að aðstoða við rannsókn ungmennamála.  

Framkvæmd laganna virðist því í fljótu bragði talsvert önnur en lagt var upp með við 

setningu laganna. Þar má sérstaklega nefna að nánast aðeins stúlkur komu til kasta 

ungmennadómstólsins en fjarvera mála þar sem drengir og piltar koma við sögu gefur til 

kynna að þeir hafi ratað aðra leið í gegnum það barnaverndar- og eftirlitskerfi sem var hér á 

landi á stríðsárunum. 

Markmiðið með  ritgerðinni er að varpa ljósi á tilurð og störf ungmennaeftirlitsins og 

ungmennadómstólsins á stríðsárunum og samskipti þessara stofnana við aðrar stofnanir sem 

höfðu eftirlit með börnum, til dæmis Barnaverndarnefnd Reykjavíkur.  Til þess að varpa ljósi 

                                                 
2 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir““, bls. 55. 
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á þessi atriði verða eftirfarandi spurningar lagðar til grundvallar: Var framkvæmd laga um 

eftirlit með ungmennum frábrugðin lagabókstafnum? Til að svara því er lagt upp með 

eftirfarandi undirspurningar: Hvaða stofnun bar ábyrgð á rannsóknum og eftirliti með 

ungmennum? Hvaða stofnanir fóru í raun með framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum? 

Að hvaða leyti höfðu hugmyndir um mismunandi hlutverk og eðli kynjanna áhrif á setningu 

laga um eftirlit með ungmennum og framkvæmd þeirra? Auk þessara spurninga set ég fram 

tvær eftirfarandi tilgátur: Annars vegar að lög um eftirlit með ungmennum og allur sá hluti 

„ástandsins“ sem snýr að ólögráða stúlkum séu hluti af barnaverndarsögu Íslands. Hins vegar 

að setning laga um eftirlit með ungmennum og framkvæmd þeirra einkennist af togstreitu á 

milli refsisjónarmiða og sjónarmiða barnaverndar eins og hún birtist á Íslandi á 5. áratugnum.  

 

 

Fræðileg nálgun  

Töluvert hefur verið fjallað um ástandið á fræðilegum forsendum, auk þess sem það hefur 

verið uppspretta skáldskapar. Segja má að rannsóknir á ástandinu skiptist í tvennt eftir því 

hvort rannsóknirnar fóru fram fyrir eða eftir að skjöl ungmennaeftilitsins komu í leitirnar árið 

2012. Fram að þeim tíma höfðu afdrif þessara skjala verið óljós en þau komu fram þegar 

innsigli voru rofin á skjalasafni Jóhönnu Knudsen, forstöðukonu Ungmennaeftirlitsins.  

Helstu rannsóknir frá fyrra tímabilinu eru greinar Báru Baldursdóttur „„Þær myndu 

fegnar skifta um þjóðerni“. Ríkisafskipti af samböndum unglingsstúlkna og setuliðsmanna“ 

og „Kynlegt stríð: Íslenskar konur í orðræðu síðari heimsstyrjaldar“ sem líkt og 

meistararitgerð Báru í sagnfræði fjalla um viðbrögð við „ástandinu“ út frá hugmyndum um 

þjóðernið og stöðu kvenna innan þjóðríkisins.3 Einnig er bók Herdísar Helgadóttur Úr 

fjötrum. Íslenskar konur og erlendur her mikilvæg rannsókn á „ástandinu“ og stöðu kvenna á 

stríðsárunum. Bókin byggir á meistaraprófsverkefni Herdísar í mannfræði og minningum 

hennar af stríðsárunum.4  

                                                 
3 Bára Baldursdóttir, „Kynlegt stríð: Íslenskar konur í orðræðu síðari heimsstyrjaldar“. Bára Baldursdóttir, 

„„Þær myndu fegnar skifta um þjóðerni“. Ríkisafskipti af samböndum unglingsstúlkna og setuliðsmanna“. 
4 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum – íslenskar konur og erlendur her. Vert að minnast á að „ástandið“ hefur einnig 

verið viðfangsefni lokaritgerða í sagnfræði við Háskóla Íslands. Þar má til dæmis nefna ritgerðir Írisar Cochran 

Lárusdóttur „Það er draumur að vera með dáta.“ Ástandið frá komu Bandaríkjahers 1941 til ársloka 1943,  

Agnesar Jónasdóttur Ástandið. Viðhorf og orðræða í sögulegu og fjölþjóðlegu samhengi og Ísaks Kára 

Kárasonar Blöðin og Bretarnir. Umfjöllun Reykjavíkurblaðanna um hernám Breta árið 1940. Auk þess hafa 

verið unnin lokaverkefni í þjóðfræði, félagsfræði og fjölmiðlafræði um efnið.  
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 Inga Dóra Björnsdóttir mannfræðingur rannsakaði upplifun kvenna sem giftust 

bandarískum hermönnum af ástandinu. Hún bar þá opinberu orðræðu sem haldið var fram af 

til dæmis forsætisráðherra og landlækni saman við persónulega upplifun kvennanna af því að 

vera í samböndum með hermönnum. Niðurstaða hennar var sú að orðræðan sem viðhöfð var í 

samfélaginu hafði að einhverju leyti áhrif á sambönd kvennanna.5  

 Eftir að skjöl ungmennaeftirlitsins urðu aðgengileg fræðimönnum hafa nokkrar 

rannsóknir bæst í safnið. Þór Whitehead birti árið 2013 fyrstu greinina sem byggir á skjölum 

ungmennaeftirlitsins undir titlinum „Ástandið og yfirvöldin. Stríðið um konurnar 1940–

1941“. Þar fjallar hann um flokkspólitíska umgjörð ástandsins og þær njósnir sem stundaðar 

voru á samskiptum íslenskra kvenna og erlendra hermanna í upphafi hernámsins.6 Árið 2015 

kom út heimildamyndin Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum eftir Ölmu Ómarsdóttur þar sem 

fjallað er um eftirlit með unglingsstúlkum í Reykjavík og örlögum þeirra sem sendar voru til 

hælisvistar á Kleppjárnsreykjum.7  

Myndin, ásamt fyrirlestri Hafdísar Erlu Hafsteinsdóttur í hádegisfyrirlestraröð 

Sagnfræðingafélagsins sama ár, vakti nokkra athygli almennings og fjölmiðla.8  Einnig komst 

„ástandið“ á dagskrá Alþingis vegna spurninga um ábyrgð ríksins gagnvart þeim stúlkum 

sem sendar voru á Kleppjárnsreyki. Hafdís Erla hefur síðan þá birt grein um rannsókn sína í 

tímaritinu Sögu. Bæði fyrirlesturinn og greinin eru byggð á meistaraprófsrannsókn hennar í 

sagnfræði. Í greininni fjallar Hafdís um ástandið út frá kenningum um siðfár og „samspil 

fjölmiðla, yfirvalda og þrýstihópa sem komu með mismunandi hætti að því að búa til 

þjóðarógn úr samböndum íslenskra kvenna og erlendra hermanna.“ Hafdís kallar í grein sinni 

eftir endurskoðun á „ástandinu“ í ljósi þeirra nýju upplýsinga sem gögn ungmennaeftirlitsins 

veittu eftir 2012.9  

 Rannsóknir á „ástandinu“ fjalla ekki allar um sama fyrirbærið því eins og fyrr segir 

hefur hugtakið „ástandið“ verið notað yfir samskipti íslenskra kvenna og hermanna á breiðum 

grundvelli og í raun óháð aldri þeirra kvenna sem áttu í hlut. Þær sagnfræðirannsóknir sem 

hér hafa verið nefndar eiga það sameiginlegt að fjalla flestar að einhverju leyti um opinbera 

umræðu um „ástandið“ og/eða þær sértæku aðgerðir sem ríkisvaldið á Íslandi greip til vegna 

                                                 
5 Inga Dóra Björnsdóttir, „Public View and Private Voices.“ 
6 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin – stríðið um konurnar 1940–1941“. 
7 Alma Ómarsdóttir „Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum“, heimildamynd. 
8 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir““. Hádegisfyrirlestur september 2015.  
9 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir, en að öðru leyti ekkert athugaverð í 

útliti.““ bls. 53-86. Einnig er vert að taka fram að Stundin tók viðtal við Hafdísi um ástandið og stúlkurnar sem 

teknar voru fyrir af ungmennaeftirlitinu vegna þess og vakti það viðtal nokkra athygli.   
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þess. Rannsókn Þórs Whitheads beindist til dæmis fyrst og fremst að þeim þáttum 

„ástandsins“ sem ríkið hafði eftirlit með, meðal annarra, fullorðnum konum sem áttu í 

samskiptum við hermenn. Hafdís Erla og Bára Baldursdóttir beina báðar sjónum fyrst og 

fremst að þeim stúlkum sem hafðar voru undir eftirliti ungmennaeftirlitsins og sem leiddar 

voru fyrir dómstól vegna „ástandsins“.  

Í þessari rannsókn verður sjónarhornið víkkað með því að skoða sértækar aðgerðir 

ríkisins vegna „ástandsins“. Hér verður, eins og áður segir, leitast við að skoða „ástandið“ út 

frá lögum um eftirlit með ungmennum og þá sérstaklega framkvæmd þeirra laga. Einnig 

verður mikil áhersla lögð á að skoða „ástandið“ sem hluta af sögu barnaverndar á Íslandi.  

Fræðilegt sjónarhorn ritgerðarinnar byggist að miklu leyti á empírískri rannsókn á 

þeim gögnum sem stofnanirnar sem komu að framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum 

létu eftir sig, ásamt greiningu á störfum ungmennaeftirlitsins, ungmennadómstólsins, 

löggjafans og barnaverndarkerfisins. 

Ég byggi greiningu mína á kynjasögulegu sjónarhorni en kynjasaga gengur út frá því 

að það að vera kona eða karl, kvenleg eða karlmannlegur, séu fyrirbæri sem eiga sér sögulega 

vídd.10 Kyngervi er skilgreint sem félags- og menningarbundnar hugmyndir um hvað felst í 

því að vera af ákveðnu kyni. Það eru hugmyndirnar sem ákvarða hvernig fólk á að haga sér 

„rétt“ í sínu kyni og þær væntingar sem samfélagið gerir til fólks á grundvelli kyns þess.  

 Í sagnfræðilegum rannsóknum þýðir það að skoða beri hvað og hverjir það eru sem 

móta hugmyndir um kynin og í hvaða tilgangi. Hugmyndin eða kenningin um kyngervi segir 

okkur einnig að menningarlegar hugmyndir um kynin eigi sér ákveðna sögu en sé ekki 

eðlislægur og því breytilegur í tíma og rúmi. Þegar við greinum sögulegt fyrirbæri – í þessu 

tilfelli „ástandið“ – út frá kyngervi þá felst í því sú nálgun að skoða hvernig kyngervi hafði 

áhrif, ekki bara á einstaklinga heldur einnig á kerfi eins og barnavernd, löggjafann, sem og 

þær stofnanir sem fengið var vald til aðgerða gegn „ástandinu“e.11    

Kyngervi hefur verið beitt sem greiningartæki í erlendum rannsóknum um 

barnaverndarkerfi og ungmennadómstóla. Í slíkum rannsóknum hefur komið í ljós að viðhorf 

til „vandræða“unglinga (e. juvenile delinquents) og afbrota þeirra var í mörgum tilfellum 

kynjað (e. gendered). Eitt helsta einkenni þessarar kynjunar á „vandræða“unglingum snerist 

um kynferðismál.  

                                                 
10 Rose, Sonya O. What is Gender History? 
11 Byggt á Kent, Susan Kingsley, Gender and History. Sjá í íslensku samhengi til dæmis Sigríður Matthíasdóttir, 

Hinn sanni Íslendingur, og Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur.  
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Sem femínískur fræðimaður eru hugmyndir mínar um fortíðina einnig mótaðar 

af greiningatækjum nútímafemínisma og hugmynda fræðimanna á því sviði.  Nýlega 

hefur hugmyndin um samtvinnun (e. intersectionality)  hlotið brautargengi innan 

sagnfræðinnar. Þorgerður Þorvaldsdóttir setti fram eftirfarandi skilgreiningu á 

samtvinnunarhugtakinu:  

Samtvinnun hefur verið notuð sem kenning og aðferðafræði til þess að skoða hvernig 

félags- og menningarbundin valdamismunun, sem verður til í kringum stofnanabundnar 

og/eða félagsmótaðar breytur byggðar á kyngervi, þjóðerni, kynþætti, stétt, kynhneigð, fötlun, 

heilsu, aldri, stétt, trúarbrögðum, o.s.frv. samtvinnast og móta hver aðra, og skapa þar með ný 

form af félagslegum ójöfnuði og misrétti.12  

 

Ég nálgast „ástandið“ með samtvinnunarhugmyndina í bland við kyngervishugtakið 

að leiðarljósi. Það er gert í þeim tilgangi að benda á að „ástandið“ og viðbrögð vegna þess 

höfðu mismunandi áhrif á konur eftir því hvaða breytur auk kyns snertu líf þeirra. Þær konur 

sem urðu fyrir mestum afskiptum hins opinbera voru þær konur þar sem breyturnar kyn, 

(ungur) aldur og stétt mættust. Einnig má velta því fyrir sér hvort kynhegðun eða þekking á 

kynlífi séu einnig fyrirbæri sem hægt væri að flokka sem breytu í þessu samhengi.  

 Eins og fram hefur komið ná rannsóknir á „ástandinu“ yfir fjölbreyttan hóp kvenna. 

Allt frá konum sem voru fullorðnar og fluttust til Bandaríkjanna með eiginmönnum sínum til 

ungra stúlkna sem urðu fyrir miklum afskiptum af hálfu ríkisins. Taka verður inn í söguna af 

„ástandinu“ að aldur er breyta sem hefur töluverð áhrif á stöðu einstaklingsins. Það er tæpast 

tilviljun ein sem ræður því að það voru stúlkur rétt við lögræðisaldurinn sem ríkisvaldið gat 

með nokkuð auðveldum hætti haft afskipti af. Ætla má að vegna aldurs þeirra og stöðu hafi 

orðið til flókið net ríkisstofnana sem höfðu eða áttu að hafa afskipti af málinu. Í stuttu máli 

gefur samtvinnunarhugtakið og nálgunin til kynna að samtvinnun aldurs, kyns og stéttar og 

félagslegs baklands hafi skapað þá stöðu að stúlka varð viðkvæm fyrir afskiptum ríkisins af 

henni á grundvelli þess að hún þætti líkleg til að eiga í samskiptum við hermenn.  

Í hinum enskumælandi heimi hefur barnavernd sem byggði á aðkomu dómstóla verið 

töluvert rannsökuð. Nefna má verk Pamelu Cox, Gender, Justice and Welfare, þar sem hún 

sýnir fram á að staða stúlkna innan slíkra eftirlitskerfa var nánast alltaf önnur en staða pilta. 

Rannsókn hennar fjallar um stöðu stúlkna í breska ungmennadómskerfinu. Stúlkurnar voru 

gjarnan álitnar í ákveðinni kynferðislegri hættu og komu oft fyrir dómstóla vegna mála sem 

vörðuðu öryggi þeirra fremur en afbrot. Endurhæfing stúlkna fór fram bæði innan formlegs 

ungmennadómskerfis en einnig í umfangsmiklu kerfi góðgerðafélaga sem litu á það sem sitt 

                                                 
12 Þorgerður Þorvaldsdóttir. „Því miður eruð þér ekki á kjörskrá” bls 80-81.  



 14 

hlutverk að bjarga stúlkum í kynferðislegri hættu. Áhugavert er að skoða hvað íslenski 

ungmennadómstóllinn átti sameiginlegt með bresku dómstólunum og hvað var ólíkt, þá 

sérstaklega þegar kemur að fjölda stúlkna og uppruna þessara kerfa.13 

Stúlkurnar sem um ræðir falla því miður í skuggann af stofnanasögunni. Áherslan í 

þessari rannsókn verður fyrst og fremst á það hvernig hinar ýmsu stofnanir komu að 

sértækum aðgerðum ríkisins vegna „ástandsins“ og minna verður fjallað um stöðu stúlknanna 

eða sýn þeirra á málið. Frekari rannsókna á „ástandinu“ út frá sjónarhorni stúlknanna sjálfra 

er þörf.  

Hvað varðar barnaverndarþáttinn er þessi ritgerð kafli í sögu sem er að mestu ósögð 

af sagnfræðingum. Saga barnaverndar á Íslandi hefur aðeins verið skráð að litlu leyti en þar 

er helst hægt að nefna rannsókn Hildar Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda –

barnavernd á fyrrihluta 19. aldar sem fjallar um réttindi barna og skyldur fullorðinna 

gagnvart þeim á 19. öld, en á þeim tíma giltu ekki sérstök heildstæð barnaverndarlög.14 

Einnig er að finna umfjöllun um barnavernd og fósturbörn í grein Njarðar Sigurðssonar 

„Örbirgð og upplausn fjölskyldna – rannsókn á fósturbörnum í Reykjavík 1901–1940” en sú 

rannsókn nær einnig aðeins að litlu leyti yfir þann tíma þar sem sérstök lög um barnavernd 

hafa gilt á Íslandi. Að einhverju leyti er hægt að lesa sögu barnaverndar út úr 

rannsóknarskýrslum vistheimilanefndanna en þær fjalla allar að mestu leyti um vistheimilin 

sjálf og takmarkast tímabil þeirra athugana við rekstrartíma heimilanna.15   

 

Heimildir 

Þessi rannsókn byggist fyrst og fremst á ýmsum frumheimildum sem urðu til við störf þeirra 

stofnana sem komu að sértækum aðgerðum ríkisins vegna ástandsins, ásamt opinberum 

gögnum, svo sem lögum, lagafrumvörpum og dagblaðaskrifum um „ástandið“.  

Þar ber helst að nefna bréfasafn ungmennaeftirlitsins sem sýnir hvernig Jóhanna 

Knudsen leit á störf sín innan lögreglunnar og gefur glögga innsýn inn í viðhorf hennar til 

starfs síns og einnig skoðanir hennar á rekstri annarra stofnana sem höfðu hlutverki að gegna 

til að taka á „ástandinu“.16 Ásamt þeim gögnum eru skjöl ungmennadómstólsins þau gögn 

                                                 
13 Cox, Pamela, Gender, Justice and Welfare, bls. 7.  

14 Hildur Biering. Barnauppeldisins heilaga skylda. Barnavernd á fyrrihluta 19. aldar.  
15 Njörður Sigurðsson „Örbirgð og upplausn fjölskyldna – rannsókn á fósturbörnum í Reykjavík 1901–1940”; 

Sjá til dæmis Róbert R. Spanó ofl. Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr 26/2007. Könnun á starfsemi 

Breiðavíkurheimilisins 1952–1979. https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/Skyrslur/Breidavik_skyrsla_2.pdf. 
16  ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) UE. Ungmennaeftirlitið. B/1 Bréfasafn. 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Breidavik_skyrsla_2.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Breidavik_skyrsla_2.pdf
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sem varpa skýrustu ljósi á framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum. Í skjölum 

ungmennadómstólsins er að finna málsgögn, svo sem skýrslur frá ungmennaeftirlitinu, 

læknisvottorð og sakavottorð, sem varpa ljósi á rannsóknir þeirra mála sem komu til kasta 

dómstólsins sem og að varpa ljósi á persónulegar aðstæður þeirra stúlkna sem fóru fyrir 

ungmennadómstólinn.17 

Í þessum skjölum má finna yfirheyrslur ungmennaeftirlitsins yfir stúlkunum sjálfum, 

viðtöl við þá sem kallaðir voru til vitnis um hegðun þeirra ásamt lögregluskýrslum frá öðrum 

deildum lögreglunnar, þar sem það á við. Þetta eru einu skjölin þar sem ástandsstúlkurnar 

segja sjálfar frá upplifun sinni af „ástandinu“ og samböndum sínum við karlmenn bæði 

innlenda og hermenn. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þessi frásögn fer í gegnum 

embættismenn, sem skrá orð þeirra. Auk þessara tveggja skjalasafna var dómabók 

ungmennadómstólsins nýtt sem heimild um störf dómsins.18  

Afstöðu Barnaverndarnefndar Reykjavíkur til „ástandsins“ má sjá í fundargerðarbók 

nefndarinnar sem nær yfir árin 1942 og 1943 og vakti lestur hennar áhugaverðar spurningar 

um ábyrgð og framkvæmd laganna. Auk þessara heimilda voru ákveðnar upplýsingar sóttar í 

önnur skjalasöfn, svo sem skjalasafn Kleppjárnsreykjaheimilisins og skjalasafn Ingimundar 

Jóhannessonar, starfsmanns barnaverndarnefndar og tengiliðs við ungmennaeftirlitið, sem er 

hluti af safni Barnaverndarráðs.19  

 

Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kaflanum eru rakin 

tildrög þess að lög voru sett um eftirlit með ungmennum. Hugmyndastraumar sem höfðu áhrif 

á þessa ákvörðun eru kynntir auk þess sem stuttlega er fjallað um það hvernig flokkapólitík 

hafði áhrif á „ástandið“. Í öðrum kafla er fjallað um setningu laga um eftirlit með ungmennum 

og þau sett í samhengi við gildandi barnaverndarlög auk þess sem þau eru borin saman við 

barnaverndarhugmyndir erlendis. Í þriðja kafla er fjallað um framkvæmd laga um eftirlit með 

ungmennum, þar á meðal með hvaða hætti aðkoma hverrar stofnunar var. Í fjórða og síðasta 

kafla er svo fjallað um endalok sértækra aðgerða ríkisins vegna „ástandsins“. Fjallað er um 

                                                 
17 ÞÍ. Sakadómur Reykjavíkur  FA9/1–FA9/6.  

18ÞÍ. Sakadómur Reykjavíkur. FC/10. Dómabók Ungmennadómstólsins bls. 1–85.  
19 ÞÍ. Ungmennaheimilið (vinnuskólinn) á Kleppjárnsreykjum.; ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Ungmennaheimilið 

(vinnuskólinn) á Kleppjárnsreykjum. D/1 nr.1 Dagbók Kleppjárnsreykja; ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) 

Barnaverndarráð  B/6 og B/10. 
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með hvaða hætti sú ákvörðun að ljúka aðgerðum vegna „ástandsins“ var tekin og hvaða 

afleiðingar það hafði.  
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1.kafli Aðdragandi lagasetningar 
 

Hernám Íslands hinn 10. maí 1940 hafði mikil áhrif á samfélagið og fengu konur og ungar 

stúlkur sérstaklega að finna fyrir því hvernig væri að vera á milli tannanna á fólki. Nánast 

samdægurs hófst umræða um ósæmilega hegðun íslenskra kvenna í samskiptum við 

hernámsliðið og fljótlega var það orðið að pólitísku málefni. Ríkjandi hugmyndafræði 

áratuganna á undan litaði viðhorf bæði valdhafa og almennings til þeirra kvenna og stúlkna 

sem sáust í félagsskap hermanna auk þess sem vera hersins var þrætuefni í flokkapólitíkinni 

hér á landi. Því má segja að það séu bæði pólitískar og hugmyndafræðilegar ástæður á bakvið 

lögin sem voru sett um eftirlit með ungmennum. Viðbrögð við „ástandinu” voru þó ekki leidd 

í lög fyrr en eftir um tvö ár af opinberri umræðu og töluverða undirbúningsvinnu, bæði við 

rannsóknir á „ástandinu” og við að semja lagafrumvörpin. Í þessum kafla verður aðdragandi 

lagasetningarinnar rakinn og svara leitað við spurningunni: Hvað leiddi til þess að sett voru 

sérstök lög um eftirlit með ungmennum? 

 

1.1 Hugmyndafræði. 

Helstu þættir sem höfðu áhrif á viðbrögð bæði einstaklinga og stjórnvalda við „ástandinu” eru 

viðhorf til kvenna, kynlífs og barnaverndar eins og þau komu fram í opinberri umræðu á 

millistríðsárunum. Þetta eru allt þættir sem voru fyrirferðarmiklir í opinberri umræðu 

millistríðsáranna og hafa haft mótandi áhrif á það hvernig samfélagið og ríkisvaldið nálgaðist 

samskipti stúlkna og (ungra) kvenna við hermenn.  

Kynlíf og kynferðismál almennt voru talsvert til umræðu á millistríðsárunum og 

sérstaklega má nefna áhuga ríkisins á þessum málaflokki. Sett voru tvenn lög sem höfðu 

sérstaklega með kynlíf fólks að gera: Annars vegar lög um varnir gegn kynsjúkdómum og 

hins vegar voru sett lög sem fjölluðu um getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Kynferðismál 

voru ekki aðeins til umræðu á vettvangi ríkisvaldsins heldur voru líka gefin út leiðbeiningarrit 

ætluð almenningi sem fjölluðu fyrst og fremst um hvernig mætti takmarka barneignir en 

einnig um það hvernig bæði hjónin gætu notið kynlífsins. Með útgáfu fyrrnefndra 

leiðbeiningarrita gagnrýndu höfundar þeirra gjarnan eldri viðhorf um að konan hefði lítið sem 

ekkert um kynlíf sitt að segja og að hún hefði ekki tilkall til nautnar. Marie Stopes var einn 

þeirra erlendu höfunda sem konur á Íslandi höfðu aðgang að í gegnum íslenska þýðingu 
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Bjargar C. Þorláksson. Einnig flutti Katrín Thoroddsen læknir fyrirlestra um kynferðismál 

sem vöktu áhuga landsmanna en ollu einnig hneykslun.20  

Jákvæð umræða um hlut konunnar í kynlífi var eingöngu bundin við giftar konur og 

var umræða um kynlíf utan hjónabands mjög dómhörð. Talið var að upplýsingaflæði um 

kynlíf til ógiftra kvenna myndi leiða til siðspillingar sem var mikið áhyggjuefni. Í umræðu 

um siðspillingu þjóðarinnar var einnig stutt í umræðu um vændi og hvernig væri best að 

fyrirbyggja það. Ein hugmyndin sem kom upp í kringum 1940 var að setja lög sem heftu för 

kvenna um Reykjavíkurhöfn að næturlagi.21  

Áhyggjur manna af veru kvenna við höfnina um nætur tengdust einnig því að þar 

komust þær í kynni við útlendinga. Ótti við samskipti íslenskra kvenna við útlendinga 

tengdist svo enn fremur ótta við að kynsjúkdómasmit bærist frá útlendingum til íslenskra 

kvenna sem svo bæru smitið áfram, jafnvel frá höfuðborginni og til sveita. Ótti við að 

kynsjúkdómar bærust úr erlendum skipum með íslenskum konum og þaðan út í samfélagið 

var ekki nýr. Umræðan um að hefta för kvenna um höfnina var það heldur ekki. Hræðsla 

manna við sárasótt hafði leitt til umræðu á svipuðum nótum árið 1870. Óttinn við ungar 

konur og konur sem höfðu samskipti við útlendinga sem smitbera var því í raun endurtekið 

efni.22 Kvenréttindakonur höfðu einnig hvatt til þess að för kvenna um höfnina yrði heft um 

1921 og var sú umræða í tengslum við almenn afskipti „heldri“ kvenna af siðferði 

samborgara sinna.23  Ungum konum var sem hópi gjarnan stillt upp sem gerendum í því sem 

menn litu á sem félagsleg vandmál. Þær væru til vandræða ef þær hefðu sjálfstæðan vilja eða 

færu um of eftir nýjustu tísku eins og „Reykjavíkurstúlkan”, hin nútímalega unga kona sem 

reykti, stundaði kaffihús og hafði lítinn áhuga á heimilishaldi. Hún átti jafnvel kærasta og tók 

sér sjálfsákvörðunarrétt í ástamálum sínum.24  

Umræðan um „ástandið” einkenndist oft af sömu stefjum og komu fyrir í umræðu um 

„Reykjavíkurstúlkuna” en það sem var verra var að ástandsstúlkan átti erlendan kærasta og 

virðist það hafa dekkt myndina enn frekar í hugum fólks. Kvennahreyfing millistríðsáranna 

starfaði út frá þeirri hugmynd að konur hefðu sérstöku siðferðishlutverki að gegna í 

samfélaginu. Það lýsti sér meðal annars í því að „Reykvískar frammákonur álitu það vera á 

                                                 
20  Katrín Thoroddsen, Frjálsar ástir; Stopes, Marie Carmichael, Hjónaástir. Ýtarlegri umfjöllun um 

hugmyndafræði má finna í BA.-ritgerð höfundar: Lbs-Hbs. (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn) Agnes 

Jónasdóttir, Ástandið. 
21 Jónas Jónsson, „A public gentleman“, bls 4.  
22 Þorsteinn Vilhjálmsson. Freyjufár. Getnaðarvarnir, kynsjúkdómar og öðrun í Reykjavík um aldamótin 1900. 

Erindi á hugvísindaþingi 2019. 
23 Sigríður Matthíasdóttir. Hinn sanni Íslendingur, bls 251. 
24 Eggert Þór Bernharðsson „„Ó, vesalings tískunnar þrælar.““, bls 16–27. 
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sinni könnu að hafa eftirlit með almennum siðferðismálum bæjarbúa og þá ekki síst siðferði 

kvenna“.25 Þessar hugmyndir gefa til kynna að það séu konur í ákveðinni stöðu sem hafi 

sérstakt siðferðishlutverk og þá í reynd sérstakt siðferði sjálfar.  Hugmyndin um sérstakt 

siðferðishlutverk ákveðinna kvenna gagnvart öðrum konum og stúlkum lifði góðu lífi í 

ástandsumræðunni . Þetta viðhorf má greina að einhverju leyti í grein sem birtist í Nýju 

kvennablaði í júní árið 1940 þar sem höfundurinn fjallar um umræðuna sem upp hafði 

sprottið í kringum samskipti kvenna og hermanna. Í greininni var fjallað um fullorðnar konur 

annars vegar og ungar stúlkur hins vegar. Greinarhöfundurinn gaf sér þær forsendur að allar 

þær ungu stúlkur sem ættu í samskiptum við breska hermenn hefðu ekki hlotið neina 

framhaldsmenntun eftir 14 ára aldur og kæmu frá heimilum sem væri „stórlega ábótavant“. 

Að mati greinarhöfundarins var lausnin á þessum vanda að bærinn kæmi upp einhverskonar 

eftirlitsskrifstofu að breskri fyrirmynd þar sem konur störfuðu við að aðstoða „vangefin börn 

og vandræðabörn“ við að finna vinnu sem gerði þeim kleift að sjá fyrir sér á heiðarlegan hátt. 

Hún nefnir starf barnaverndarnefndar en virðist sjá því til foráttu að í nefndunum starfi ekki 

einungis konur og að starfssvið nefndanna sé of þröngt.26 Með öðrum orðum, öllu starfi sem 

sneri að siðferði ungra kvenna væri betur borgið í höndum kvenna sem í krafti kyns síns, 

aldurs og jafnvel stéttar væru færar um að vísa afvegaleiddum stúlkum á réttan veg.    

 Konur hefðu því að geyma lausnina á fjölda samfélagslegra vandamála. Þar má til 

dæmis nefna hlutverk kvenna innan þjóðríkisins sem mæður og verndarar íslenskrar 

menningar. Konum af efri stéttum, sem dæmi, rann oft blóð til skyldunnar að fylgjast með 

siðgæði í bænum og kvenréttindakonur nefndu gjarnan að skipa þyrfti kvenlögreglu til að 

taka á vandamálum sem komu konum sérstaklega við ásamt því að hafa eftirlit með börnum 

og unglingum.27 Umræðan um lögreglukonur kom aftur upp í tengslum við „ástandið” og 

fékk þá brautargengi. Fyrsta konan til að gegna embætti lögregluþjóns á Íslandi var ráðin 

sérstaklega til þess að hafa eftirlit með siðferði stúlkna og samskiptum þeirra við 

hermennina.28  

 Hugmyndir um barnavernd eru þriðja stóra mál millistríðsáranna sem ég tel hafa haft 

áhrif á það hvernig tekið var á „ástandinu”. Staða barna og framfærsla þeirra hefur verið 

löggjafanum hugleikin að einhverju marki frá fornu fari en þó voru sérstök lög um 

barnavernd óháð efnahag foreldra og annarra utanaðkomandi aðstæðna fyrst sett á Íslandi 

                                                 
25 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 251.  
26

 JÞ. „Siðferðilegt vandamál og kvenréttindi“. Nýtt kvennablað. bls 5–6. 
27  Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur. bls. 251.  
28 ÞÍ. UE. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr. 2 .Skipunarbréf Jóhönnu Knudsen 1942.  
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árið 1932.29 Þau komu meðal annars í kjölfar þess að á millistríðsárunum komu upp nokkur 

mál þar sem börn höfðu greinilega verið misnotuð kynferðislega. Með barnaverndarlögunum 

voru barnaverndarnefndir skipaðar í kaupstöðum og skólanefndum falið hlutverk þeirra í 

sveitum. Hlutverk barnaverndarnefndanna var að fylgjast með og aðstoða heimili við uppeldi 

barna, hafa eftirlit með heimilum þar sem óregla var og veita ráðgjöf við uppeldi barna. Í 

neyðartilfellum höfðu nefndirnar vald til að fjarlægja börn af heimilum sínum.30  

Hugmyndin um barnavernd tengist svo aftur hugmyndunum um konur og hlutverk 

þeirra innan þjóðríkisins þar sem umræðan um kvenlögreglu kom aftur upp í tengslum við 

setningu barnaverndarlaganna þó ekkert hafi orðið úr ráðningu slíks lögregluþjóns. Í stað þess 

var sú leið farin í staðinn að tryggja það í lögum að konur ættu sæti í barnaverndarnefndum. 

Um og eftir setningu barnaverndarlaganna var einnig fjallað um nauðsyn þess að setja á stofn 

uppeldisheimili fyrir ungmenni sem lent höfðu í vanda.31 Nánar verður fjallað um 

barnaverndarlögin í öðrum kafla.  

 

1.2 Blaðaumræða  

Samskipti íslenskra stúlkna og erlendra hermanna urðu að umfjöllunarefni dagblaðanna 

nánast frá fyrsta degi. Umfjöllun blaðanna gefur til kynna að stóryrtar yfirlýsingar um 

framferði kvenna og stúlkna hafi komið fram á fyrstu dögum hernámsins. Hluti af ríkjandi 

söguskoðun hefur verið að ganga út frá því að mikil kvenfjandsamleg umræða hafi verið 

stöðugt í blöðunum frá upphafi hernámsins. Það má líklega rekja til þess að steypt hafi verið 

saman skrifum dagblaðanna og útgáfu bæklinga um framferði kvenfólksins sem voru töluvert 

grófari í umfjöllun sinni um málið.  Þetta er niðurstaða Ísaks Kára Kárasonar í BA-ritgerð 

hans í sagnfræði þar sem hann skoðar umræðu Reykjavíkurblaðanna um hernám Breta. Hann 

skiptir einnig umræðunni um samskipti kvenna (eða stúlkna) og hermanna niður eftir 

mánuðum og greinir ákafann í henni.  Á fyrstu dögum hernámsins í maí var umræðan á þeim 

nótum að stúlkur stefndu þjóðinni í hættu. Í júlí kom umræðan aftur upp og með haustinu 

fjölluðu blöðin að mestu leyti um samskiptin útfrá fundum sem haldnir voru til þess að 

bregðast við vandanum.32 Því virðist ákafinn í umræðunni sem hingað til hefur verið hluti af 

söguskoðun okkar vera að einhverju leyti orðum aukinn. 

                                                 
29 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda. 
30 Stjórnartíðindi 1932 A, bls. 79–83 (l. nr. 43/1932).  
31 Lbs-Hbs. Agnes Jónasdóttir, Ástandið, bls. 24.  
32 Lbs-Hbs. Ísak Kárason, Blöðin og Bretarnir, bls. 45–47.  
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 Fyrsta greinin sem fjallaði um samskipti íslenskra stúlkna og hermanna birtist í Vísi. Í 

henni var ýjað að því  að eitthvað ósiðsamlegt hefði farið fram eða í það minnsta að konur 

hefðu ósiðsamlegt atferli með hermönnunum í huga. Greinarhöfundur skapar þessi hughrif 

með því að vísa í að konurnar væru „fegnar að þurfa ekki að sækja lengur til hafnarinnar“ 

sem auðvelt er að túlka sem vísun í áðurnefndar hugmyndir manna um að við höfnina færi 

fram kynlíf eða vændi íslenskra kvenna með erlendum mönnum.33 Hinn 12. maí 1940 birti 

Morgunblaðið stutta umfjöllun um hvað gerðist á hernámsdaginn og segir þar meðal annars: 

„Ekki hafði hið breska herlið verið fyrsta daginn til kvölds hjer í bænum, án þess augljóst 

væri, að risið hefði vandamál, sem full vansæmd er að fyrir Reykjavík. Og það er framferði 

götudrósanna.“34 Höfundurinn dregur ekki úr dómhörku sinni gagnvart þeim konum sem 

sýndu hinum nýkomnu hermönnum áhuga því hann heldur áfram umfjöllun sinni og sagði að 

honum þætti réttast að umræddar götudrósir væru auðkenndar á einhvern hátt, en þar sem það 

væri ekki við hæfi í siðuðum samfélögum væri best að þær yrðu sendar í sveit og kennd 

„„sjálfsvirðing“ með vinnu og ströngum aga.“35 Ekki voru þó allir tilbúnir til að ræða á 

þennan hátt um þær stúlkur sem sáust með hermönnum og þótti jafnvel tilefni til að verja þær 

og spyrja spurninga um stöðu þeirra.  

Hinn 20. júlí birtist grein á kvennasíðu Þjóðviljans undir heitinu „Hver á sökina?“ 

Hún hefst á þessum orðum:  

Það er nú orðin dagleg venja dagblaðanna í borginni, að fárast yfir lauslæti og daðri 

ungu Reykjavíkurstúlknanna við brezku hermennina. Tónninn í þessum skrifum er 

þannig að maður fyllist undrun og oft viðbjóði við lestur þeirra. Þessar ungu 

olnbogadætur Reykjavíkur eru titlaðar með allskonar óþverra nöfnum svo sem 

daðurdrósir, lauslætiskvendi o.fl. en um leið er tilkynnt að þetta séu mest börn á 

aldrinum 14–17 ára.36  

 

Á þessu er sýnilegt að ekki voru allir tilbúnir til að fordæma stúlkur sem gerðust „sekar“ um 

að tala við hermenn og það er ljóst að strax á fyrstu mánuðunum var fólk farið að hafa 

áhyggjur af því hvernig umræðan þróaðist og þá sérstaklega í ljósi þess að um börn var að 

ræða. Greinarhöfundur sem kom fram undir fangamarki sínu, ÁJ, taldi að þessir blaðamenn 

sem gengju svo hart fram við að fordæma stúlkubörnin væru borgaralegir og að það væri 

ósanngjarnt hjá þeim að gagnrýna stúlkur sem greinarhöfundurinn virðist hafa gert ráð fyrir 

að væru fátækar og hefðu því fá tækifæri í lífinu.  

                                                 
33 „Lið hefir hvergi verið sett á land nema í Reykjavík og Akranesi“, Vísir bls. 2.  Lbs-Hbs. Ísak Kárason, 

Blöðin og Bretarnir, bls. 35.  
34 „Úr daglega lífinu“, Morgunblaðið bls. 6.  
35 „Úr daglega lífinu“, Morgunblaðið bls. 6. 
36 ÁJ, „Hver á sökina?“, Þjóðviljinn, 20. júlí 1940, bls. 2–3.  
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Þjóðviljinn var yfirlýst málgagn sósíalista á Íslandi og má því ætla að ÁJ hafi fylgt 

þeim að máli og frekar verið tilbúinn til að spyrja spurninga um hvers vegna ungar stúlkur 

leituðu í félagsskap hermanna. Hér má jafnvel sjá glitta í barnaverndarhugmyndir þar sem ÁJ 

hefur bæði áhyggjur af samskiptunum við hermennina en ekki síður af því hvernig er talað 

um ungar stúlkur á opinberum vettvangi. Greinarhöfundurinn bendir á að frekar ætti að velta 

vöngum yfir uppeldisskilyrðunum í borginni og nefnir þar sérstaklega að barnaskólarnir 

sleppi höndunum af unglingunum þegar þeir eru fjórtán ára gamlir og án þess að tryggja þeim 

áframhaldandi menntun eða trygga vinnu. Ábyrgðin er í augum greinarhöfundarins ekki á 

herðum unglingsstúlknanna heldur einmitt á herðum hins opinbera sem hefur vanrækt það að 

skapa börnum og unglingum viðunandi umhverfi í borginni.37  

Þjóðviljinn var ekki eina blaðið sem birti greinar sem fjölluðu um ástandið út frá 

sjónarhorni kvenna. Nýtt kvennablað birti til dæmis grein hinn 1. október 1940 þar sem 

fjallað var um að það ætti að ráða tvær konur í lögreglulið Reykjavíkur og var greininni ætlað 

að skýra mikilvægi þeirrar aðgerðar. Greinarhöfundurinn benti á að kvenlögregluþjónar væru 

eitthvað sem barist hefði verið fyrir lengi vegna þess að konur í lögregluliðinu hefðu annað 

hlutverk heldur en karlmennirnir. Hún bendir á að hlutverk lögreglukvenna sé fremur að 

standa fyrir forvörnum gegn glæpum fremur en að handsama þá sem þegar höfðu framið 

glæpi.38 Í því samhengi segir höfundurinn frá því sem hún telur alvarlegasta viðfangsefni 

kvenlögreglunnar, siðferðismál í sambandi við ungar stúlkur. Hún segir:  

[O]ft eru þetta hálfgerð börn, sem lent hafa í slæmum félagsskap, og af glópsku eða 

misskilinni æfintýralöngun eru að eyðileggja framtíð sína. Hér getur kvenlögregla unnið 

ómetanlegt gagn. Í stað þess að hin unga stúlka er neydd til að hlíta nákvæmri yfirheyrslu 

bráðókunnugs karlmanns um þau mál, sem henni eru viðkvæmust, og sem oftast mun þá skipa 

henni strax í flokk vændiskvenna, getur lögreglukonan með skilningi og samúð leitt henni 

fyrir sjónir hina miklu siðferðislegu og heilbrigðislegu áhættu, sem hún stofnar sér í.39   

 

Kvenlögreglan sé því nauðsynleg til þess að hægt sé að bjarga stúlkum sem staddar eru á 

villigötum fremur en að dæma þær sem vændiskonur. Það vekur samt sem áður athygli að í 

þessari grein virðist aðeins gert ráð fyrir tveimur mögulegum viðbrögðum af hálfu hins 

opinbera. Annars vegar er það að afvegaleiddar stúlkur séu yfirheyrðar og kallaðar 

vændiskonur af karlkyns lögregluþjóni og hins vegar að þeim sé bjargað af 

kvenlögregluþjóninum sem af næmni og skilningi leiðir hana aftur á rétta braut. Í raun var þó 

þriðja leiðin möguleg fyrir opinber afskipti, í það minnsta fyrir stúlkur undir 16 ára aldri, en 

                                                 
37 ÁJ, „Hver á sökina?“, Þjóðviljinn, 20. júlí 1940, bls. 2–3. 
38 MJK, „Konur í lögregluliði Reykjavíkur“, Nýtt kvennablað 1. október 1940, bls. 1–2. 
39 MJK, „Konur í lögregluliði Reykjavíkur“, Nýtt kvennablað 1. október 1940, bls. 1–2. 
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það var að barnaverndarnefnd hlutist til um aðstæður hennar. Í greininni sést skýrt hvernig 

ástandið gat nýst ákveðnum hópi kvenna til að benda á þau svið samfélagsins þar sem hallaði 

á konur. 

Opinbera umræðan skapaði umhverfi þar sem stjórnvöld sáu sig knúin til þess að 

bregðast við með einhverjum hætti. Haustið 1940 hélt Hermann Jónasson forsætis- og 

dómsmálaráðherra fund með skólastjórnendum, sem ætlað var að brýna fyrir ungmennum að 

halda samskiptum við herinn í lágmarki og að setja þeim strangar reglur um þau samskipti 

sem kynnu að verða.40 Sendu skólastjórnendurnir frá sér yfirlýsingu í blöðin þar sem brýnt 

var fyrir nemendum og foreldrum þeirra að halda uppi heiðri lands og þjóðar með því að sýna 

fullkomið hlutleysi í samskiptum við hermenn. Í yfirlýsingunni var líka bent á að nemendur 

skyldu halda skemmtunum sínum útaf fyrir sig og að styrkja þyrfti reglur um útivist 

unglinga.41 

Segja má að fundur skólastjórnenda, að undirlagi forsætis- og dómsmálaráðherra, hafi 

verið fyrsta aðgerðin í átt að beinum afskiptum ríkisins af samskiptum íslenskra ungmenna og 

hermanna. Ég tel að þessi fundur leggi grunninn að því að hversu miklu leyti umræðan snerist 

um ólögráða stúlkur. Næst á dagskrá var að rannsaka siðferðisástandið í bænum þar sem lögð 

var áhersla á hegðun fullorðinna kvenna.  

 

1.3 Siðferðisrannsókn  

Í mars 1941 fól lögreglustjóri Jóhönnu Knudsen hjúkrunarfræðingi það hlutverk að rannsaka 

siðferðið í Reykjavík og lauk hún þeirri rannsókn í maí sama ár.42 Jóhanna skýrir sjálf frá 

upphafi rannsóknar sinnar í bréfi til Ólafs Lárussonar lagaprófessors  frá árinu 1944. Þar segir 

hún frá því að lögreglustjóri hafi seint á árinu 1940 auglýst eftir konu sem væri tilbúin til að 

ganga til liðs við lögregluna og henni hafi þótt nauðsynlegt að verða við kallinu vegna þeirrar 

hættu sem stafaði af samskiptum kvenna og hermanna.  

Ástæður þess að lögreglustjórinn vildi fá konu í raðir lögregluþjóna Reykjavíkur voru 

nokkrar, að sögn Jóhönnu. Talsverð áhrif hafði að hefðbunda lögreglan gat ekki sinnt 

málaflokknum vegna ósættis sem upp hafði komið á milli íslensku lögreglunnar og bresku 

herstjórnarinnar þegar lögregluþjónar höfðu gert tilraunir til að hafa afskipti af 

                                                 
40 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“ bls. 95–96. 
41 „Ávarp til þjóðarinnar frá skólastjórafundinum“, Tíminn 20. september 1940, bls. 357.  
42 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“ bls. 94-95. 
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„kvennamálum“ hermannana. Auk þess höfðu almennir borgarar í Reykjavík tekið illa í slíkar 

aðgerðir.43 

Lögreglustjóri var þó ekki á því að efla eftirlit og afskipti af konum sem umgengust 

hermenn fyrr en búið væri að koma á fót einhverjum úrræðum þar sem hægt væri að taka á 

móti þeim stúlkum sem lögreglan hefði afskipti af og taldar væru verst staddar vegna 

samskipta sinna við hermennina. Þar viðrar hann hugmyndir sem þegar höfðu komið fram í 

umræðu dagblaðanna þess efnis að helst þyrfti að koma á stofn einhverskonar stofnun eða 

„hæli“ fyrir konur og stúlkur sem komnar væru á siðferðislega glapstigu.  Vegna skorts á 

slíkum úrræðum ákvað lögreglustjóri að fresta ráðningu Jóhönnu sem lögregluþjóns og fól 

henni í staðinn að gera rannsókn á siðferðisástandinu í Reykjavík. Ef rannsóknin leiddi í ljós 

að ástæða væri fyrir lögreglu að hafa afskipti af „kvennafari“ hermanna ætti Jóhanna að gera 

tillögur að því með hvaða hætti kvenlögregludeild skyldi starfa.44  

Þór Whithead hefur rannsakað siðferðisrannsóknina sem Jóhanna Knudsen 

framkvæmdi fyrir hönd lögreglunnar árið 1941, greint aðferðafræði hennar og sett hana í 

pólitískt samhengi. Stuðst er við greiningu Þórs hér.   

Í rannsókninni fólst að Jóhanna fékk heimild frá lögreglustjóra, að undirlagi forsætis- 

og dómsmálaráðherra, til að fylgjast með „siðferði“ þeirra sem bjuggu í Reykjavík – þá fyrst 

og fremst kvenna – til þess að leggja mat á hversu útbreidd náin kynni íslenskra kvenna og 

hermanna væru í raun og veru.45 Til þess að framkvæma rannsóknina leitaði Jóhanna fanga 

hjá ýmsum stofnunum og einstaklingum. Til dæmis falaðist hún eftir upplýsingum hjá 

kennurum, prestum, fátækrafulltrúum og barnaverndarnefnd. Auk þess útvegaði lögreglan 

henni lista yfir um 70 konur sem talið var að stunduðu vændi. Ein þeirra stofnana sem veittu 

henni upplýsingar var Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og frá henni fékk hún upplýsingar um 

sex telpur sem nefndin taldi að væru á glapstigum. Niðurstaða Jóhönnu var sú að um 500 

konur og telpur hefði átt í nánum kynnum við hermenn og hátt í annað hundrað heimili væru 

slæmir uppeldisstaðir fyrir börn.46  

Þór greinir niðurstöður Jóhönnu í fjóra flokka eftir aldri og stöðu þeirra kvenna sem 

þar koma fram. Í fyrsta lagi eru það: „fullveðja konur og sjálfráða unglingsstúlkur sem ekkert 

höfðu til saka unnið að lögum“. Í öðru lagi „vandræðakonur“ sem lögreglan taldi sig hafa 

                                                 
43 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr. 25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar.  

Rétt er að vekja athygli á því að þessi heimild varpar helst ljósi á sýn Jóhönnu á störf hennar þar sem hún lítur til 

baka þegar allt stefnir í endalok Ungmennaeftirlits lögreglunnar.  
44 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr. 25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar.  
45 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“, bls. 98–99.  
46 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr. 25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
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sannanir fyrir að stunduðu vændi eða álíka ólifnað og ættu margar við drykkjuvanda að etja. Í 

þriðja flokknum voru giftar eða fráskildar konur á „athugaverðum heimilum“, og í fjórða lagi 

stúlkur undir sjálfræðisaldri, það er að segja stúlkur undir 16 ára aldri. Þór fjallar sérstaklega 

um fyrsta flokkinn í grein sinni. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að afskipti og eftirlit 

lögreglu með þeim konum hafi á engan hátt átt rétt á sér. Þór kemst einnig að þeirri 

niðurstöðu að siðferðisrannsóknin hafi verið sett á dagskrá til þess að styrkja stöðu Hermanns 

Jónassonar forsætis- og dómsmálaráðherra, en hann hafði verið gagnrýndur bæði frá hægri og 

vinstri fyrir að mælast til þess af þjóðinni á hernámsdaginn að hún tæki á móti breska hernum 

af gestrisni.47 

Siðferðisrannsóknin átti að mínu mati eftir að hafa mest áhrif á þær stúlkur sem féllu 

undir fjórða flokkinn, það er að segja stúlkur undir sjálfræðisaldri, vegna þeirrar ákvörðunar 

ríkisvaldsins að setja lög um samskipti þeirra og hermanna og með hvaða hætti framkvæmd 

þessara laga varð. Auk þess tel ég að flokkspólitískar skýringar á aðgerðum ríkisvaldsins við 

„ástandinu” geti aðeins varpað takmörkuðu ljósi á ástæður þess að gripið var til aðgerða á 

vegum ríkisins gagnvart samskiptum stúlkna og hermanna. Gerir sú skýring allar konur og 

stúlkur borgarinnar að peðum í pólitískum leik valdamikilla karla.  

Niðurstaða Jóhönnu, samkvæmt bréfi hennar til lögreglustjórans í Reykjavík, var að 

útlitið væri háskalegt og nauðsynlegt væri að gera úrbætur. Hún nefnir að fólk úr öllum 

stéttum hafi komið við sögu í rannsókn sinni og telur upp meðal annars telpur, 13–14 ára, sem 

leggi framtíð sína í hættu, giftar konur og mæður sem lifi „spillingarlífi“ og konur sem hún 

sakar um að hafa hagnast af samskiptum yngri kvenna við herinn auk karlmanna sem hafi 

tekjur af því að útvega hermönnum kvenfólk.48  

Jóhanna lagði fram tillögu í sex liðum um hvernig best væri að sporna við 

siðspillingunni í borginni. Í fyrsta lagi leggur hún til að lagaheimildum lögreglu og 

barnaverndar til afskipta af unglingum verði breytt þannig að þessar stofnanir geti haft 

afskipti af unglingum fram að 21 árs aldri og að sett verði á stofn uppeldisstofnun. Jóhanna 

vildi einnig að stofnuð yrðu „hæli“ fyrir  fullorðnar konur sem hefðu „siðspillandi áhrif á 

umhverfi sitt“. Auk þess vildi hún að stofnuð yrði bæði siðferðislögregludeild og 

leynilögregludeild, sem báðar ættu að hafa þann starfa að fylgjast með siðferði borgarbúa og 

starfa í þágu bætts siðferðis. Jóhanna lagði einnig fram tillögur í stuttu máli um hvernig ætti 

að reka bæði eftirlitsstöð og uppeldisheimili sem ætlað væri að taka á móti unglingum sem 

                                                 
47 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“, bls. 92–142. 
48

ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B-1 nr. 1. Jóhanna Knudsen til lögreglustjórans í Reykjavík, 1941. 
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ætti að flytja úr bænum.49  Það vekur athygli hérna að Jóhanna ræðir bæði um uppeldisheimili 

fyrir stúlkur og drengi og nefnir meðal annars að passa þurfi að þessi heimili séu ekki of 

nálægt hvort öðru. Þetta gefur vísbendingar um að Jóhanna hafi ekki einungis haft áhyggjur 

af stöðu stúlkna í þessu siðspillandi umhverfi sem hún taldi borgina vera, heldur líka af 

drengjum en það er viðhorf sem kemur ekki oft fram hjá henni.  

 Siðferðisrannsóknin varð, eins og ljóst verður í næsta kafla, grunnurinn að þeim 

aðgerðum sem ríkið greip til vegna ástandsins. Þó hún hafi náð til kvenna á öllum aldri gefur 

notkun orðsins „telpur“ í niðurstöðum Jóhönnu til kynna að mjög ungar stúlkur hafi að 

hennar mati átt í mjög nánum samskiptum við hermenn. Notkun Jóhönnu á orðalagi sem 

gefur sterklega til kynna að börn og þá sérstaklega litlar stelpur séu í siðferðislegri hættu má 

túlka sem tilraun til þess að tryggja inngrip ríkisins í hegðun kvenna og stúlkna sem liggi að 

hennar mati utan siðlegrar hegðunar. Samtímis hefði hún tryggt sér starf sem fylgdi ákveðin 

virðing í samfélagi þar sem konur höfðu takmarkaðan aðgang að völdum ásamt því að 

uppfylla ósk kvenna innan kvennahreyfingarinnar um stöðu lögreglukvenna eða -konu sem 

kæmi í veg fyrir glæpi og leiddi stúlkur af siðferðislega vafasamri braut aftur á beinu 

brautina. 

 Skipun Jóhönnu Knudsen til þess að rannsaka, eða njósna um konur snemma í 

stríðinu má því tengja við fleira en bara flokkspólitík. Eins og áður segir voru hugmyndir um 

konur á millistríðsárunum mjög tvípóla. Þær voru álitnar ýmist vandræðagemsar sem stefndu 

þjóðinni í hættu eða englar sendir af himnum ofan til þess að leysa öll samfélagsleg vandamál 

þjóðarinnar. Konur stóðu ekki fyrir utan þessa umræðu heldur tóku þátt í henni til dæmis með 

hugmyndum um hlutverk kvenlögregluþjóna. Rétt er að nefna að þar sem konur komu að 

málinu birtust viðhorf og skapaðist umræða sem áttu sér lengri aðdraganda.  Greinilegt er að 

valdakörlum Íslands þótti það rökrétt, eða í það minnsta heppileg lausn á vandamálinu sem 

samskipti kvenna og hermanna sköpuðu, að setja konu í málið. Ótti manna við að margar 

ungar stúlkur, vart af barns aldri, væru í hættu gerir það enn augljósara að sannar íslenskar 

konur ættu að leysa vandann. Vorið 1941 var þó enn tæpt ár í að lög um eftirlit með 

ungmennum yrðu sett og mikilsmetnir menn áttu eftir að tjá sig um vandann.  

 

 

 

 

                                                 
49 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B-1 nr. 1. Jóhanna Knudsen til lögreglustjórans í Reykjavík, 1941. 
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1.4 Landlæknir bregst við og ástandsnefnd. 

Í kjölfar siðferðisrannsóknar Jóhönnu skrifaði Vilmundur Jónsson landlæknir 

embættisbréf til dómsmálaráðuneytisins sem fjallaði „um saurlifnað í Reykjavík og 

stúlkubörn á glapstigum“50. Þar fjallaði hann meðal annars um hugmyndir sínar um hvernig 

bregðast ætti við siðferðisvandanum. Lausnin sem hann sá fyrir sér var meðal annars sú að 

senda allar stúlkur bæjarins á aldrinum 12–16 ára út á land.  

Þór Whitehead túlkar bréf þetta þannig að landlæknir hafi að mestu leyti gert 

hugmyndir Jóhönnu Knudsen að sínum. Þá greiningu byggir hann á því hversu líkt orðalagið 

í bréfi Vilmundar og skýrslu Jóhönnu er.51 Sjálf tel ég að það sé ekki eina ástæðan sem hægt 

er að benda á. Vilmundur og Jóhanna hafa svipaðan bakgrunn þar sem hann var læknir og 

hún hjúkrunarkona, og gæti það skýrt keimlíka nálgun þeirra til lausnar á vandamálinu. Auk 

þess er vert að benda á að þau voru ekki ókunn; Jóhanna starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði 

þegar Vilmundur var yfirlæknir þar. Því má sjá að þau deildu ákveðnum bakgrunni bæði 

þegar kom að námi og störfum, auk þess sem þau leita bæði í hugmyndafræði 

mannkynbótastefnunnar, sem var við lýði á millistríðsárunum, til þess að skýra það ástand 

sem upp var komið í samfélaginu.52 Einnig voru hugmyndir um að senda konur út í sveit til 

betrunar á sveimi allt frá fyrstu dögum hernámsins eins og sjá má í umfjölluninni hér að 

framan um blaðaumræðuna þar sem hugmyndin birtist bæði hjá konum og körlum og er í 

raun orðræða sem helst gangandi í gegnum meirihlutann af hernáminu eins og bent verður á 

hér á eftir.53 

En hver sem var hugmyndasmiðurinn á bakvið þessa orðræðu þá hafði embættisbréf 

landlæknis töluverð áhrif á næsta skref í baráttunni gegn „ástandinu”. Landlæknir bendir á í 

bréfi sínu að í raun sé ómögulegt að hafa afskipti af þeim fullorðnu og sjálfráða konum sem 

væru í miklum samskiptum við hermenn nema hægt væri að sanna að þær stunduðu vændi og 

ætti þá að bregðast við með að senda þær út í sveit. Vilmundur bendir á að þar sem fjölgun 

hermanna í landinu sé yfirvofandi sé nauðsynlegt að bregðast hratt og örugglega við. Það ber 

að minnast á að nánast öll umfjöllun Vilmundar og annarra sem tjáðu sig um ástandið snýst 

um  ástandið í Reykjavík. Lítil sem engin umfjöllun nær til annarra bæja eða til sveitanna. 

                                                 
50 ÞÍ. Skjalasafn Landlæknis 1941: Bréf I–IV (1-1). Um saurlifnað í Reykjavík og stúlkubörn á glapstigum. 
51 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“, bls. 98–99. 
52 Sjá til dæmis Vilmundur Jónsson. Afkynjanir og vananir. 
53„Úr daglega lífinu“, Morgunblaðið 12. maí, bls 6.; MJK. „Konur í lögregluliði Reykjavíkur“, Nýtt kvennablað 

1. október 1940, bls 1–2. 
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Vilmundur bendir á það í bréfi sínu  að hann þekki ekki hvernig ástandið sé á öðrum stöðum 

en gerir sér í hugarlund að allt sé auðveldara í fámennari bæjum.54   

Ríkisstjórnin setti á stofn rannsóknarnefnd um siðferðismál sem skipuð var þremur 

menntuðum ungum karlmönnum: presti, lækni (sem starfaði reyndar sem skólastjóri) og 

skólamanns.  og Þeir áttu að kynna sér ástandið og koma með tillögur að viðbrögðum við því. 

Bæði stofnun nefndarinnar og skipun nefndarmanna var að tillögu landlæknis, samkvæmt 

bréfi Hermanns Jónassonar í Alþýðublaðinu í október 1941.55  

Dómsmálaráðherra sá sig knúinn til að svara Alþýðublaðinu vegna þess að blaðið 

hafði gefið í skyn að ástandsnefndin væri höll undir nasismann. En með því að tengja 

nefndina við Vilmund – sem var Alþýðuflokksmaður – hefur þá væntanlega átt að leysa 

nefndina frá þeirri ímynd. Þetta er góð áminning um að flokkspólitíkin var ekki langt undan í 

opinberri umræðu um ástandið. Óljóst er af hverju  nauðsynlegt þótti að setja þessa nefnd á 

stofn þar sem dómsmálaráðherra og lögreglustjórinn höfðu nú þegar undir höndum skýrslu 

Jóhönnu Knudsen. Mögulega var það til þess að tryggja lögmæti rannsóknar á 

siðferðisástandinu og til að styrkja ríkisstjórnina í því að koma böndum yfir „ástandið”. 

Skýrsla Jóhönnu Knudsen fyrir lögregluna varð grunnurinn að niðurstöðum 

ástandsnefndarinnar og tillögum hennar til úrbóta, enda starfaði Jóhanna við sína rannsókn í 

um það bil tvo mánuði en nefndin gaf út sína skýrslu eftir einungis þriggja vikna starf.  

Tillögur ástandsnefndarinnar til úrbóta voru viðameiri en tillögur Jóhönnu að vissu 

leyti, til dæmis lagði nefndin til að ríkisstjórnin hefði samband við yfirmenn bæði breska og 

bandaríska herliðsins til að benda þeim á vandann og til þess að fá hermálayfirvöld til liðs við 

sig í að hefta samskipti hermannanna við innlendar stúlkur. Hún leggur líka til áfengisbann 

fyrir Íslendinga, einnig er stungið upp á uppeldisstofnunum eins og Jóhanna hafði gert og 

viðauka við barnaverndarlög auk þess sem lögð er áhersla á skyldur skólana við uppeldi 

nemenda sinna.56  Skýrsla ástandsnefndarinnar svokölluðu var birt í blöðunum og varð 

töluvert fjaðrafok í kringum hana og taldi Jóhanna, eftir á að hyggja, að það hefðu verið 

mistök að fjalla um skýrsluna að svo miklu leyti í blöðunum.57  

 

 

                                                 
54  ÞÍ. Skjalasafn Landlæknis 1941: Bréf I–IV (1-1). Um saurlifnað í Reykjavík og stúlkubörn á glapstigum. 
55 ÞÍ. Forsætisráðuneytið. Ý-1 Ýmislegt 1940–1944. I. Úr greinargerð nefndarinnar (á bleikum pappír). 
56 ÞÍ. Forsætisráðuneytið. Ý-1 Ýmislegt 1940–1944. Forsætirsráðuneytið 7. október 1941 til ritstjóra 

Alþýðublaðisins. Sjá einnig Alþýðublaðið „Deilurnar um „ástandið““,  6. október 1941, bls 3.  
57 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr.25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar.  
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1.5 Viðbrögð Barnaverndarnefndar Reykjavíkur og undirbúningur lagasetningar. 

  

Eins og áður segir voru niðurstöður ástandsnefndarinnar birtar í fjölmiðlum. Það 

leiddi til mikilla blaðaskrifa um málið og virðist áhersla manna á samskiptum hermanna og 

ólögráða stúlkna hafa aukist. En, eins og fram kom hér að framan, þá var það ekki í fyrsta 

sinn sem viðraðar voru áhyggjur af þessum stúlkum. Blaðaskrifin, og þá sérstaklega áherslan 

á ólögráða stúlkur, leiddu til þess að Símon Jóh. Ágústsson, ráðunautur Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur, skrifaði í Vísi til þess að skýra stöðu og skoðanir nefndarinnar í þessa máli. Í 

grein hans kemur fram að margir hafi sett sig í samband við nefndina og spurt hvort hún hefði 

ekkert aðhafst í málinu. Viðhorf barnaverndarnefndar var og hafði lengi verið það að lítið 

væri hægt að gera í uppeldismálum unglinga ef ekki kæmu til stofnanir eða heimili sem ætlað 

væri að taka við börnum í vanda. Höfðu frumvörp um slíkt verið endurtekið lögð fram á þingi 

en aldrei hefði verið samþykkt að leggja fé í slíkt verkefni.  

 Símon kemur barnaverndarnefnd til varnar í grein sinni og bendir á að andvaraleysi 

ríkis og borgar gagnvart tillögum nefndarinnar til úrbóta í barnaverndarstarfi sé ástæða þess 

að ekki hafi verið hægt að grípa til aðgerða. Einnig bendir Símon á að nefndin hafi fram að 

þessu gert sitt besta til að minna lögregluna á að framfylgja þeim lögum og reglugerðum sem 

áttu við um börn. Bæjarstjórnin neitaði að herða reglur um útivist barna sem gerð var einmitt 

vegna hernámsins og bar fyrir sig að þeim reglum sem þegar væru til staðar væri illa fylgt 

eftir. Símon bendir á að líklega séu ekki jafnmargar stúlkur á glapstigum vegna 

kynferðislegra atriða og ástandsnefndin vildi vera láta en bendir einnig á að 

barnaverndarnefndin hafi líka afskipti og áhyggjur af stúlkum vegna annarra atriða svo sem 

flækings, útivistar og þrjósku við foreldra og yfirboðara.58  

Þessi blaðagrein, sem Símon nefnir greinargerð ráðunautar barnaverndar, er í raun ein 

helsta heimildin um með hvaða hætti Barnaverndarnefnd Reykjavíkur fjallaði um ástandið 

áður en til lagasetningarinnar kom og bendir til þess að nefndin hafi haft ýmsar hugmyndir 

um úrbætur sem snerust flestar um einhvers konar vistheimili úti í sveit og heimild til að 

koma stúlkum á aldursbilinu 16–20 ára úr bænum.  

Sem dæmi um slíkar hugmyndir má nefna að barnaverndarnefnd hafði lagt til að 

breytingar yrðu gerðar á barnaverndarlögum í þeim tilgangi að hækka eftirlitsaldurinn upp í 

18 ár og einnig að setja viðurlög við því að dagblöðin brytu gegn reglum um aldur 

blaðsölubarna. Greina má mikil vonbrigði yfir því að þessar breytingatillögur hafi ekki verið 

                                                 
58 Símon Jóh. Ágústsson, „Greinargerð ráðunauts barnaverndarnefndar Reykjavíkur um „ástandsmálið““. Vísir  

8.09.1941, bls 3.  



 30 

teknar fyrir af valdhöfum og einnig nefnir Símon það sérstaklega að það væri miður að 

ríkisstjórnin hefði ekki haft nægan áhuga á málefninu til að setja þessar breytingar á 

barnaverndarlögum sem neyðarlög.  Í greininni birtast þau þrjú atriði sem 

barnaverndarnefndin taldi að væru mikilvægust til þess að hægt væri að koma á úrbótum í 

þessum málaflokki. Þau voru hin tvö áðurnefndu atriði um hækkun eftirlitsaldursins og 

stofnun uppeldisheimilis. Auk þessara atriða taldi barnaverndarnefndin að mikilvægt væri að 

fjölga eftirlitsaðilum sem myndu þá vinna undir stjórn barnaverndarnefndarinnar.59   

Ástandsnefndin skrifaði haustið 1941 drög að lögum sem myndu banna samskipti 

stúlkna undir 18 ára og hermanna. En þar með var undirbúningsvinnunni ekki lokið. Konur 

gagnrýndu að engar konur tækju sæti í ástandsnefndinni og varð úr að forsætisráðherra 

skipaði þrjár konur í nefnd: Sigríði Eiríksdóttur, Guðrúnu Pétursdóttur og Aðalbjörgu 

Sigurðardóttur. Þær áttu, ásamt Símoni Jóh. Ágústssyni, fulltrúa barnaverndar, að gera 

tillögur að lausn vandans.60 Jóhanna Knudsen steypir vinnu þessara tveggja nefnda saman í 

bréfi sínu til Ólafs Lárussonar og segir að kvennanefndin og ástandsnefndin ásamt „nokkrum 

lögfræðingum“ hafi haft það hlutverk fyrst og fremst að gera tillögur að breytingum á 

barnaverndarlögum.61 Meðal þess sem nefndin lagði til var að hækka eftirlitsaldur með 

unglingum upp í 21 ár og að stofna sérstakan ungmennadómstól en Jóhanna Knudsen segir í 

fyrrnefndu bréfi að þessar tillögur hafi verið þær einu sem fram höfðu fengið að ganga í 

nýjum lögum.62 Hermann Jónasson lagði fram drög að frumvarpi um eftirlit með ungmennum 

þetta sama haust en hlaut það ekki brautargengi innan þingsins og varð svo úr að sett voru 

bráðabirgðalög í desember 1941. Vorið eftir, árið 1942, voru svo samþykkt lög um eftirlit 

með ungmennum af Alþingi með smávægilegum breytingum en þar má helst nefna að 

endanlegu lögin lækkuðu eftirlitsaldurinn úr 20 árum niður í 18 ár. Um inntak laganna verður 

fjallað í næsta kafla.  

 

 

 

 

 

                                                 
59 Símon Jóh. Ágústsson, „Greinargerð ráðunauts barnaverndarnefndar Reykjavíkur um „ástandsmálið““. Vísir  

8.09.1941, bls 3. 
60 Bára Baldurs, „Þær mundu fegnar skifta um þjóðerni“, bls 311, sjá einnig „Konurnar og velferðarnefndin“ 

Morgunblaðið 3. september 1941, bls 4.  
61 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar.  
62 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar.  
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Samantekt 

Aðdragandi þess að sett voru lög um eftirlit með ungmennum var langur og var það fyrst og 

fremst umræða á opinberum vettvangi – svo sem í blöðunum – og áhyggur eða áhugi 

dómsmálaráðherra, landlæknis og annarra af siðferðisástandinu í borginni sem varð til þess 

að ríkið brást við. Vilmundur Jónsson landlæknir og Jóhanna Knudsen, ásamt Símoni Jóh. 

Ágústssyni barnaverndarráðunauti og ástandsnefndinni, höfðu öll töluverð áhrif á framgang 

málsins.  

Áhrif Jóhönnu Knudsen byggðu á því valdi sem hún þáði úr hendi lögreglustjórans í 

Reykjavík. Rannsókn hennar á siðferðisástandinu varð grundvöllur þeirra viðhorfa sem til 

dæmis ástandsnefndin kom til skila til almennings og hafði áhrif á þær úrbætur sem nefndin 

lagði til. Vilmundur landlæknir viðraði á sama tíma svipaðar hugmyndir og Jóhanna og sem 

renndu stoðum undir það að eitthvað þyrfti að gera til að bregðast við þeim vanda sem hann 

taldi blasa við þjóðinni. Símon Jóh kom fram sem fulltrúi barnaverndarnefndar. Skrif hans og 

hugmyndir virðast hafa haft mikið vægi þar sem honum var líka fengið hlutverk við 

undirbúning nýrra laga. Það er einnig ljóst að þau viðhorf sem Símon viðraði fyrir hönd 

barnaverndarnefndar voru oft ekki eðlisólík þeim viðhorfum sem aðrir hlutaðeigandi settu 

fram.   

Þeir voru allir sammála um mikilvægi þess að koma þeim stúlkum sem væru í 

mestum samskiptum við hermenn úr bænum. Lagt var til aukið eftirlit, hærri eftirlitsaldur og 

einhverskonar uppeldisstofnun úti í sveit sem gæti tekið við þessum stúlkum. Vilmundur 

Jónsson tók það fram berum orðum í sínum skrifum um málefnið að ekki væri hægt að hafa 

mikil afskipti af þeim konum sem væru orðnar sjálfráða. Því má velta því upp hvort rannsókn 

Jóhönnu hafi ekki leitt í ljós nógu afgerandi „afbrot“ fullorðinna kvenna eða hvort það hefði 

vakið of mikla neikvæða athygli fyrir ríkisvaldið að hefja aðgerðir vegna þeirra.  

Af undangengnu má ráða að lög um eftirlit með ungmennum hafi verið sett sem 

viðbrögð við ótta stjórnmálamanna og almennings, auk þeirra sem störfuðu við barnavernd, 

um afdrif þeirra stúlkna sem ættu í miklum samskiptum við herinn. Þessi ótti var í takt við 

hugmyndir áratuganna á undan um að siðspillingin væri vís ef ungt fólk, sérstaklega ungar 

stúlkur, fengju að leika lausum hala en einnig má sjá viðleitnina til að bjarga og vernda börn 

og unglinga. Einfaldast væri að setja lög sem færðu út verksvið barnaverndar og stofna 

uppeldisheimili sem gæti tekið við þessum stúlkum.  
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2. kafli.  Lög um börn og unglinga 
 

Bráðabirgðalög um eftirlit með ungmennum voru sett í desember 1941. Þau voru svo 

samþykkt með breytingum eftir umræður á Alþingi vorið 1942. Þetta voru ekki einu lögin 

sem giltu á Íslandi um börn og barnavernd.  Til þess að átta sig á hlutverki þeirra opinberu 

aðila sem komu að framkvæmd laganna er nauðsynlegt að skoða þau í samhengi við gildandi 

barnaverndarlög, kynna sér lagatextann sjálfan og að velta fyrir sér hvaða tilgangi lögin áttu 

að gegna. Þessum kafla er því ætlað að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig ríma ákvæði 

laga um eftirlit með ungmennum við þau barnaverndarlög sem voru í gildi árin 1941 og 

1942? Hvaða merkingu er hægt að lesa úr lagatextanum sjálfum og hvernig sér löggjafinn 

fyrir sér framkvæmd laganna? Hafði barnavernd að einhverju leyti annan tilgang en að 

vernda börn? Eiga lögin um barnavernd einhverja hliðstæðu í öðrum löndum? Hvernig kemur 

kyn við sögu í barnavernd?  

 

2.1 Eftirlit með börnum og ungmennum á Íslandi 

Þegar lög um eftirlit með ungmennum voru sett voru um 10 ár liðin frá því að sérstök 

barnaverndarlög voru sett hér á landi í fyrsta sinn, sem var árið 1932.  

Barnaverndarlögunum var ætlað að tryggja vernd fyrir börn, eftirlit með skólagöngu 

þeirra og uppeldisaðstæðum óháð efnahag foreldra þeirra. Þau mæltu fyrir um stofnun 

barnaverndarnefnda í kaupstöðum og létu skyldur þeirra á herðar skólanefnda í dreifbýli. 

Barnaverndarnefndir voru samkvæmt lögunum kosnar af bæjarstjórnum. Starfsmenn ríkis og 

kaupstaða voru skyldugir til að aðstoða barnaverndarnefndirnar eins og hægt væri.63 Lögin 

skilgreina ekki nánar hverjir teljast til þeirra starfsmanna ríkis og kaupstaða sem skylt var að 

aðstoða barnaverndarnefndir en ætla má að það nái meðal annarra yfir þá lögregluþjóna sem 

starfandi voru.  

Yfir barnaverndarnefndirnar, sem eins og áður segir störfuðu á sveitarstjórnarstiginu, 

var skipað Barnaverndarráð sem hafði yfirumsjón með barnaverndarstarfi á öllu landinu fyrir 

hönd ríkisins. Því var ætlað að veita barnaverndarnefndum leiðbeiningar auk þess að „vanda 

um við“ þær barnaverndarnefndir sem ekki þóttu standa undir skyldum sínum. Þangað gátu 

einnig ósáttir foreldrar og forráðamenn leitað. Barnaverndarráð var skipað af ráðherra og í 

því áttu þrír menn sæti og voru þeir skipaðir samkvæmt tillögum Prestafélags Íslands, 

Kennarafélags Íslands og eftir tillögu kennslumálaráðherra. Barnaverndarráð átti jafnframt að 

                                                 
63 Stjórnartíðindi 1932 A, bls. 79–83 (l. nr. 43/1932). 
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hafa eftirlit með öllum hælum og heimilum sem starfrækt voru fyrir börn sem ekki dvöldust 

hjá foreldrum sínum eða forráðamönnum á Íslandi.64  

Segja má að lög um eftirlit með ungmennum frá árinu 1942 skiptist í tvo hluta. Fyrri 

hluti laganna skerpir á atriðum sem voru þegar til staðar í barnaverndarlögum og seinni hluti 

laganna bætir við nýjum atriðum sem þó falla að eldri lögum um barnavernd.  

Fyrsta grein laganna mælir fyrir um að barnaverndarnefndir og skólanefndir þar sem 

við átti skuli nú hafa eftirlit með ungmennum innan 18 ára aldurs (20 ára í 

bráðabirgðalögunum) en það var lenging eftirlitsaldurs um tvö til fjögur ár frá gildandi 

barnaverndarlögum og skyldu löggæslumenn aðstoða nefndirnar eftir föngum auk þess sem 

kennarar voru gerðir tilkynningaskyldir gagnvart barnaverndarnefndum yrðu þeir varir við 

slæma hegðun nemenda sinna.65 Skólanefndir höfðu það hlutverk að hafa umsjón með 

barnafræðslu í sínu skólahverfi auk þess sem skólanefndum í sveitum var falið hlutverk 

barnaverndarnefnda með lögum um barnavernd frá árinu 1932.66 Með þessari grein er skerpt 

á skyldum starfsmanna ríkis og bæja um að aðstoða barnaverndarnefndir – með því að nefna 

lögregluna sérstaklega – og skólanefndir við störf þeirra, en lögin sem um ræðir eru ótvírætt 

felld undir verksvið barnaverndarnefnda og skólanefnda. Greinin leggur ekki til stofnun 

sérstakrar eftirlitsstofnunar eða neina útvíkkun á hlutverki lögreglunnar í tengslum við eftirlit 

með ungmennum. Hér virðist áherslan aðeins vera á að hækka eftirlitsaldurinn og veita 

starfandi barnaverndarnefndum og skólanefndum aukið umboð til eftirlits með öllum 

unglingum og ungmennum.  

 

2.2 Samanburður á lögum um barnavernd og lögum um eftirlit með ungmennum o.fl. 

Tilgangur barnaverndarnefnda og valdsvið þeirra var útlistað í tíu liðum í lögum um 

þær frá árinu 1932. Meðal annars var á valdsviði þeirra almennt eftilit með uppeldi barna sem 

voru innan 16 ára aldurs og jafnvel lengur ef ástæður væru til. Nefndunum bar skylda til að 

hafa eftirlit með barnahælum og dagheimilum í umdæmi sínu og rannsaka kærur og kvartanir 

sem henni bærust um uppeldi eða meðferð á börnum og unglingum í umdæmi sínu. 

Barnaverndarnefndum er einnig falið vald til að hafa frumkvæði að slíkum rannsóknum. 

Nefndin gat sett börnum sérstakan eftirlitsmann teldi hún þörf á slíku og hafði vald til þess að 

                                                 
64 Stjórnartíðindi 1932 A, bls. 79–83 (l. nr. 43/1932).  

65 Stjórnartíðindi 1942 A, bls. 110–111 (l. nr. 62/1942). 
66 Lagasafn 1945. Lög um fræðslu barna nr 94/1936; Stjórnartíðindi 1932 A, bls 79–83 (l. nr. 43/1932). 
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rannsaka og kveða upp úrskurði um mál barna innan 16 ára aldurs sem annars ættu að falla 

undir dóms- og lögregluvaldið.67  

Barnaverndarnefndum var því falið talsvert vald yfir börnum og unglingum í þeirra 

umdæmi. Hlutverk nefndanna virðist því fyrst og fremst vera að beita valdi sínu til að vernda 

börn og unglinga og til þess að aðstoða heimilin í því að vera betri uppeldisstaðir fyrir börn. 

Lögin gera til dæmis ráð fyrir því að stofnanir sem sjái um börn þurfi að vera undir eftirliti 

auk einkaheimila sem tóku að sér fósturbörn og einnig einkaheimili þar sem 

uppeldisskilyrðin voru ekki nógu góð en gáfu þó ekki tilefni til þess að fjarlægja börn af 

heimilum sínum.68  

Eins og heiti laga um eftirlit með ungmennum gefur til kynna er yfirlýstur tilgangur 

þeirra að fylgjast með hegðun ungmenna og grípa inn í uppeldi þeirra og athæfi ef svo ber 

undir. Og eins og áður sagði skyldi þetta vera í höndum barnaverndarnefnda, skólanefnda og 

kennara með aðstoð lögreglu ef ástæða væri til. Eftirlit með ungmennum kann að teljast 

frábrugðið hefðbundnu barnaverndarstarfi þar sem eftirlitið átti samkvæmt annarri grein 

laganna fyrst og fremst að beinast að ósæmilegri hegðun ungmennanna. En afskipti 

barnaverndar voru oftast skilgreind út frá því hvort börn sættu slæmri meðferð eða hefðu 

beinlýnis komist í kast við hegningarlög. Einnig var hægt, samkvæmt barnaverndarlögum, að 

taka börn af heimili sínu vegna þess að þau væru ódæl en ekki voru talin upp dæmi um hvað 

það þýddi.  Ósæmileg hegðun unglinga var samkvæmt lögunum til dæmis lauslæti, 

drykkjuskapur, slæpingsháttur og aðrir sambærilegir lestir.69  

Þessi grein bætir því í raun vel skilgreindri slæmri hegðun unglinga við ákvæði 

barnaverndarlaganna um hvers konar hegðun eða aðstæður valdi því að afskipti 

barnaverndarnefndar teljist nauðsynleg. Viðurlög við slíkri hegðun voru útlistuð í lögunum 

og átti að bregðast við henni með því að láta foreldra eða forráðamenn ungmennanna vita af 

því að þau stunduðu óæskilega hegðun. Auk þess var barnaverndarnefndunum ætlað að leiða 

ungmennið aftur á rétta braut með því að aðstoða við atvinnuleit eða koma því í vist á góðu 

heimili.  Væri ungmennið enn í námi var barnaverndarnefndum ætlað að hafa samráð við 

kennara þess um hvernig væri best að stuðla að bættri hegðun. Auk þessara ráðstafana er 

tekið fram að ef ungmenni fremji glæp eða stundi refsivert athæfi skuli barnaverndarnefndin 

starfa með héraðsdómara.70 Það stangast að einhverju leyti á við ákvæði barnaverndarlaga þar 

                                                 
67  Stjórnartíðindi 1932, bls 79–83.  

68 Stjórnartíðindi 1932, gr. 6–8 og gr 16.  

69 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110.  

70 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110–111 (l. nr. 62/1942). 
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sem barnaverndarnefndum er heimilt að taka mál barna undir 16 ára aldri alfarið í sínar 

hendur án aðkomu lögreglu eða dómstóla.71 

 Þessar ráðstafanir eru eins og sést hér að framan mjög í takt við þær vinnureglur sem 

settar voru um barnaverndarnefndir þegar þær voru stofnaðar. Markmiðið virðist fyrst og 

fremst að leiðbeina um uppeldi og hafa auga með velferð barna. Leiðbeiningar sem ganga út 

á að aðstoða ungmennin í atvinnuleit frekar en að eingöngu leiðbeina foreldrunum um 

uppeldi þeirra má ætla að séu til komnar vegna þess að  lögin beinast sérstaklega að 

ungmennum sem búin eru með skyldunám sitt og jafnvel fólk sem fyrir setningu laganna 

taldist fullorðið og því er ungmenninu sýnd ákveðin virðing með því að rætt sé beint við það 

en ekki bara foreldra þess. Nýju lögin og sérstaklega þessar tvær greinar eiga greinilega ekki 

að koma í staðinn fyrir barnaverndarlög heldur aðeins bæta við nýjum hópi skjólstæðinga 

barnaverndar. Þessi nýi hópur, hópur hálf fullorðinna ungmenna, þarfnaðist annars konar 

afskipta en yngri börn sem voru megin viðfangsefni eldri barnaverndarlaganna.  

Íslensku barnaverndarlögin gerðu ráð fyrir því að ekki gætu öll heimili ráðið við 

verkefnið að ala upp börn. Því eru einnig taldar upp gildar ástæður þess fyrir 

barnaverndarnefndir að fjarlægja börn af heimilum sínum. Þær ástæður sem upp eru taldar 

sem forsendur fyrir því að fjarlægja þau af heimili sínu eru annars vegar hegðun barnanna og 

hins vegar er það hegðun foreldra eða forráðamanna. Lögin gerðu þannig ráð fyrir að ástæða 

væri til að fylgjast með heimilum ef börnin hefðu gerst brotleg við almenn hegningarlög eða 

væru svo ódæl að foreldrar eða húsbændur réðu ekkert við þau og eins vegna áfengisneyslu 

foreldranna, „siðspillandi“ hegðun þeirra, ofbeldis, slæms atlætis, of mikillar vinnu eða að 

barni væri ekki veittur aðgangur að lögskipaðri menntun. Tekið var fram í lögunum að ekki 

væri hægt að fjarlægja börn af heimilum sínum án samþykkis foreldranna nema í 

neyðartilfellum. Ætti að fjarlægja barn án samþykkis foreldra þá þyrfti meirihluti 

barnaverndarnefndarmanna að styðja framkvæmdina og höfðu foreldrar rétt til að bera það 

undir Barnaverndarráð.72   

Seinni hluti laga um eftirlit með ungmennum fjallaði einnig um hvernig skyldi 

bregðast við ef leiðbeiningarnar, sem ræddar eru hér fyrir framan, dygðu ekki til. Þriðja grein 

laganna heimilar vistun ungmenna utan heimilis síns, ýmist í skóla, á hæli eða á góðu heimili. 

Vistun á góðu heimili þýddi gjarnan vistun á sveitaheimilum og heimilar greinin einnig 

vistun ungmenna á slíkum stöðum í stað refsivistar gerðist unglingurinn brotlegur við lög. 

                                                 
71 Stjórnartíðindi 1932 A, bls 79–83 (l. nr. 43/1932). 
72 Stjórnartíðindi 1932 A, bls 79–83 (l. nr. 43/1932).  
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Auk þess að heimila vistun ungmenna utan heimilis þá felur þessi grein í sér heimild til 

stofnunar vistheimila eða hæla fyrir ungmenni til þess að hægt sé að framfylgja þessari grein 

laganna. Í lögunum er einnig ákvæði um stofnun ungmennadómstóla innan héraðsdómstóla 

og var hlutverk þeirra skilgreint þannig að þeir eigi að fara með öll mál samkvæmt þriðju 

grein laganna þegar ætlað er að taka ungmenni af heimili sínu og fella rökstudda úrskurði um 

það.73 

Heimild til stofnunar ungmennadómstóla í tengslum við lög um eftirlit með 

ungmennum í samvinnu við héraðsdómara virðist vera mesta breytingin á 

barnaverndarumhverfinu eins og það birtist í lögum um barnavernd frá árinu 1932. Í eldri 

barnaverndarlögum var það hlutverk barnaverndarnefnda að sjá um að fjarlægja börn af 

heimilum, ákveða hvert þau ættu að fara og hversu lengi þau ættu að vera í burtu frá 

heimilum sínum.  

Samkvæmt nýju lögunum var því ekki nóg að meirihluti barnaverndarnefndar teldi 

nauðsynlegt að fjarlægja ungmenni af heimili sínu heldur þurfti sérstakur dómstóll – skipaður 

héraðsdómara ásamt tveimur meðdómendum skipuðum af bæjar- eða sveitastjórn – að 

úrskurða um hvort það væri  nauðsynlegt og rökstyðja þá ákvörðun með réttarrannsókn. 

Samkvæmt lögunum var gert ráð fyrir samvinnu barnaverndarnefnda og dómstóla til þess að 

fara með það mikla vald sem felst í því að fjarlægja ungmenni af heimili sínu. Enda virðist 

svo samkvæmt lagatextanum að slíkt væri algjört neyðarúrræði. Af orðalagi laganna má ráða 

að úrræði samkvæmt annarri grein laganna  – það er að segja hefðbundnari afskipti 

barnaverndar af ungmenninu til dæmis aðstoð við að fá góða vinnu – ættu að duga í 

meirihluta tilfella þar sem afskipti nefndar þættu nauðsynleg. 

Í lögunum eru jafnframt ákvæði um hversu lengi mátti vista ungmenni utan heimilis – 

að hámarki tvö ár nema til kæmi nýr úrskurður – og einnig hvenær foreldrar eða forráðamenn 

gætu sótt um lausn unglinga sinna. Auk þess var tekinn fram réttur ungmennanna eða 

fjölskyldna þeirra til að áfrýja úrskurði ungmennadómstóla til Hæstaréttar.74 Allt bendir til 

þess að heimildin sem lög um eftirlit með ungmennum veitir til stofnunar ungmennadómstóla 

sé sú eina sinnar tegundar á Íslandi. Það sem meira er virðist stofnun ungmennadómstóls 

aðeins hafa komið til framkvæmdar í Reykjavík. Það krefst frekari rannsókna á framkvæmd 

laga um eftirlit með ungmennum utan Reykjavíkur sem ekki er rými fyrir í þessari rannsókn.  

                                                 
73 Stjórnartíðindi 1942 A, bls. 110–111 (l. nr. 62/1942).  

74 Stjórnartíðindi 1942 A, bls. 110–111 (l. nr. 62/1942).  
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Í lögum um eftirlit með ungmennum var settur skýr rammi um hvort, hvenær og með 

hvaða hætti mætti fjarlægja börn af heimilum sínum. Eins og fram kemur hér að framan 

tengist setning laganna að miklu leyti eldri umræðu um að koma þurfi á fót heimilum, skólum 

eða einhverskonar stofnunum fyrir afvegaleidda unglinga. Heimild var gefin fyrir stofnun 

slíks staðar í lögum um eftirlit með ungmennum og var stofnun þessa vistheimilis/hælis/skóla 

í raun endapunkturinn á langri umræðu sem teygði sig aftur til setningar barnaverndarlaganna 

árið 1932.75   

 

2.3 Barnavernd og eftirlit með ungmennum í erlendu samhengi 

Íslenska nefndin sem samdi frumvarpið til laga um barnavernd studdist töluvert við 

norrænar fyrirmyndir. Lög um barnavernd höfðu til dæmis verið í gildi í Noregi frá árinu 

1896 og nýjustu breytingarnar, þegar íslensku lögin voru samin, höfðu verið gerðar þarlendis 

árið 1927. Svíar voru einnig töluvert á undan Íslendingum þegar kom að barnavernd og var 

önnur útgáfa barnaverndarlaga í gildi í Svíþjóð þegar Íslendingar voru að semja sín fyrstu. 

Sænsku barnaverndarlögin höfðu gilt frá árinu 1924. Í Danmörku voru einnig í gildi lög um 

barnavernd en þau voru sett árið 1922 í þeirri mynd sem íslensku nefndarmennirnir þekktu.76 

Einnig má nefna að Finnar settu barnaverndarlög árið 1936 og sérstök lög um unga 

afbrotamenn á árunum 1940–42.77    

Í greinargerðinni kemur skýrt fram að litið var til Norðurlandanna til að ákveða 

hvernig skyldi skipa í barnaverndarnefndir og er það skýrasta fordæmið í öllum lögunum. Þar 

voru barnaverndarmenn oft tengdir ákveðnum stéttum. Norðmenn og Svíar höfðu til dæmis 

einn prest og eina eða tvær konur í sínum nefndum. Norðmenn völdu að hafa lækni og 

lögfræðing. Danir virðast ekki hafa talið nauðsyn að hafa fulltrúa ákveðinna stétta sem fasta 

nefndarmenn en í stað þess ákveðið að læknar, lögfræðingar, prestar og kennarar væru 

skyldugir til að mæta á fundi barnaverndarnefnda væru þeir til þess kvaddir.78  

Í íslensku lögunum virðist sú stefna hafa verið tekin að skilgreina skilyrði fyrir setu í 

nefndunum sem minnst.  Nefndarmönnum var ætlað að hafa þekkingu á því hvað væri 

börnum fyrir bestu en lögin kváðu þó ekki á um neina formlega menntun þeirra sem sæti áttu 

í slíkum nefndum. Allir sem kjörgengir voru í bæjarstjórnir voru líka kjörgengir í 

barnaverndarnefndir en tryggja þyrfti að í það minnsta tvær til þrjár konur sætu í öllum 

                                                 
75 Lbs-Hbs. (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn) Agnes Jónasdóttir, Ástandið. 
76 Vef. althingi.is, https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf .  
77 Vehkalahti, Kaisa, „Bad girl biographies”, bls 235–236. 

78 Vef. althingi.is, https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf .  

https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf
https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf
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nefndum (sem skipaðar voru fimm einstaklingum í kaupstöðum öðrum en Reykjavík og sjö í 

Reykjavík).79 Trygging þess að konur ættu sæti í nefndunum átti sér fordæmi bæði í Noregi 

og Svíþjóð eins og fram hefur komið. Einnig má ætla að Guðrún Lárusdóttir, einn 

flutningsmanna frumvarpsins, hafi átt þar hlut að máli þar sem hún hafði áður starfað í 

bæjarstjórn og sinnt fátækramálum og því þekkt málaflokkinn nokkuð vel.80 Minna má á að 

hlutverk kvenna sem uppalenda var mjög sterkt í umræðunni á þessum tíma.   

Í greinargerð með frumvarpi til laga um barnavernd segir í samhengi við þá grein 

laganna sem snýr að valdi barnaverndarnefndarinnar til að úrskurða, í stað dómsvaldsins, í 

málum barna og ungmenna undir 16 ára aldri að „... erlendis er víða að því stefnt í nýjustu 

lögum, að almenna lögreglu- og dómstólavaldið þurfi sem minnst að skipta sér af lagabrotum 

barna, en þau afskipti falin barnaverndarnefndum að meira eða minna leyti, eða alveg 

sérstökum „barnadómstólum“.“81 Íslenska nefndin hefur haft töluverða vitneskju um hvernig 

barnavernd hafði verið að þróast erlendis á áratugunum áður en frumvarpið að íslensku 

lögunum var samið. Sem dæmi um þessa þróun má nefna að upphaf norsku 

barnaverndarlaganna má rekja til þess að sakhæfisaldur þar í landi var hækkaður úr tíu árum 

og upp í fjórtán ár. Í kjölfarið voru sett á stofn heimili eða hæli sem ætlað var að taka á móti 

erfiðum börnum.82  

Annars staðar á Norðurlöndunum virðist barnaverndarstarf hafa verið með svipuðum 

hætti og hér á landi. Það er að segja áhersla var lögð á eftirlit með uppeldi barna með það 

fyrir augum að aðstoða og stýra heimilum í þá átt að börnin hlytu sem best uppeldi. Við 

upphaf barnaverndarstarfs á vegum ríkisins á Norðurlöndum komu oft upp spurningar um 

hvað væru góð uppvaxtarskilyrði, hvort afskipti af heimilum væru réttlætanleg og hvers 

konar inngrip væri í lagi. Norrænar rannsóknir á barnaverndarstarfi nefna gjarnan að  

barnaverndarstarf og eftirlit með heimilum á Norðurlöndunum hafi á einhvern hátt verið á 

mörkum þess að vera hrein og bein aðstoð við börnin eða umönnun þeirra og að vera tæki til 

þess að stjórna fjölskyldum og gæti það vel átt við á Íslandi líka en krefst það þó frekari 

rannsókna á starfi barnaverndar á 20. öld.83   

Á Norðurlöndunum virðist almennt hafa verið farin sú leið að fela 

barnaverndarnefndum eftirlit með börnum og ungmennum, í það minnsta framan af, en 

                                                 
79 Stjórnartíðindi 1932 A, bls. 79–83 (l. nr. 43/1932). 

80 Sjá til dæmis: https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=203. 
81 Vef. althingi.is, https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf.  

82 Ericsson, Kjersti „Stavne Reformatory“, bls. 3. 

83 Andersen, Astrid o.fl., Barnen och välfärdspolitiken, bls. 137–138. 

https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=203
https://www.althingi.is/altext/45/s/pdf/0156.pdf
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barnadómstóla leiðin var farin í Bretlandi og í Norður-Ameríku. Þar var grunnurinn að 

ungmennadómstólum lagður á fyrstu áratugum 20. aldar þegar yfirvöld, bæði í 

Bandaríkjunum og Kanada, ásamt lagasérfræðingum og þeim sem tengdust endurhæfingu 

barna (e. child reformers) hófu að móta kerfi skilgreininga, eftirlits og meðferðar fyrir 

afvegaleidd ungmenni.84 

Íslensku barnaverndarlögin ásamt lögum um eftirlit með ungmennum eiga ýmislegt 

sameiginlegt með norsku barnaverndarlögunum. Til dæmis eru það barnaverndarnefndir og 

skólanefndir sem hafa vald til að taka börn af heimilum sínum bæði í norsku lögunum og í  

íslensku barnaverndarlögunum. Þar sem lög um eftirlit með ungmennum fjalla nánar um 

hvernig skuli koma í kring dvöl ungmenna utan heimilis og þá sérstaklega á stofnunum er 

vert að minnast á að þar er ákveðinn samhljómur við norsku barnaverndarlögin. Þar má til 

dæmis nefna að dvöl barna á stofnunum var takmörkuð við ákveðna hámarkslengd 

samkvæmt sama úrskurðinum, í Noregi var það eitt ár en lög um eftirlit með ungmennum 

gerðu ráð fyrir að hámarksvistun væri ákveðin tvö ár í einu.85  Það ber að nefna að í Noregi 

skapaðist einnig ákveðið „ástand“ vegna samskipta norskra kvenna og stúlkna við hermenn í 

þýska hernámsliðinu meðan á seinna stríði stóð. Ég tel þó samanburð þar á milli vera erfiðan 

vegna eðlismunarins sem fólst í því að Noregur var hernuminn af Þýskalandi með árás en 

Ísland aftur á móti af bandamönnum samkvæmt einhverskonar samkomulagi. Norðmenn 

gerðu upp sín ástandsmál árið 2018. Helsti munurinn á íslensku og norsku aðstæðunum, fyrir 

utan það að vera ekki hernumin af sama herveldinu, eru þær að Norðmenn hafa einblínt á 

meðferð á og framkomu við þær konur og stúlkur sem áttu í hlut eftir að stríðinu lauk. Hér á 

landi hafa ástandsrannsóknir að mestu fjallað um það sem fram fór á stríðsárunum sjálfum.86 

Í Bretlandi byggðust hugmyndir um barnavernd á því, eins og áður segir, að fjarlægja 

þurfti börn úr almenna réttar- og fangelsiskerfinu. Sú þörf byggðist á því að á 19. öld 

mótuðust nýjar hugmyndir um barnæskuna. Börn urðu „til“ sem sérstakur þjóðfélagshópur 

um og eftir aldamótin 1900 sem leidd i til þess að farið var að líta á ýmislegt bæði í fari þeirra 

og í fari fullorðinna sem eitthvað sem væri vandamál alls samfélagsins frekar en einungis 

fjölskyldunnar. Hugmyndir um börn og unglinga voru síður en svo lausar við áhrif annarra 

                                                 
84 Sangster, Joan, Girl trouble. 2. kafli. Rafræn útgáfa bókarinnar (fyrir Kobo rafbókaforitið) býður ekki uppá 

nákvæma skráningu blaðsíðutala. 

85 Ericsson, Kjersti „Stavne Reformatory“, bls. 3; Stjórnartíðindi 1942 A, bls. 110–111 (l. nr. 62/1942). 
86 Vef. hlsenteret.no https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2018/endelig-smk-onsdag-17-10-2018.pdf  

https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2018/endelig-smk-onsdag-17-10-2018.pdf
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hugmynda svo sem um fátækt, og þar með um fátækt fólk sem sérstaka manngerð, og um 

stúlkur og drengi.87  

Þó svo að börn hafi verið skilgreind sem hópur sem ekki ætti að meðhöndla á sama 

hátt og fullorðna varð þó úr að barnavernd fór fram í gegnum barnadómstólana og leiddi það 

til þess að ekki aðeins börn og ungmenni sem höfðu gerst brotleg við einhverskonar 

hegningarlög þurftu að mæta fyrir dómara til að fá úrlausn sinna mála. Hið sama gilti um 

börn og ungmenni sem þurftu einhverskonar vernd eða höfðu að mati yfirvalda stigið út af 

beinu brautinni en þó ekki svo alvarlega að um það væri að ræða að þau hefðu framið 

raunverulegan glæp. Þar komu fyrir dóminn til dæmis börn sem þurfti að fjarlægja af 

heimilum sínum vegna ofbeldis eða fangelsisvistar foreldranna. Ungmennadómskerfið náði 

til barna sem voru vanrækt og til barna og ungmenna sem mætti kalla vandræðaunglinga (e. 

juvenile delinquents). Því má segja að barnavernd og ungmennadómskerfið í Bretlandi hafi 

byggst hvort á sínum grunninum, annars vegar ríktu hugmyndir um vernd og umsjá og hins 

vegar voru það hugmyndir um yfirráð og refsingu.88 Ég tel að samskonar tvískipta nálgun til 

barna- og ungmennaverndar megi lesa út úr lögum um eftirlit með ungmennum og lögum um 

barnavernd og framkvæmd þeirra á hernámsárunum.  

Ef börn fæddust saklaus þá gat umhverfið leitt til (sið)spillingar. Þessar hugmyndir 

voru í mótun á sama tíma og breska millistéttin var að hasla sér völl og má segja að þær séu 

algjörlega samofnar hugmyndum um stéttirnar auk þess sem að í Bretlandi og annars staðar 

urðu þessar hugmyndir fljótt líka kynjaðar og leiddi það til þess að framkvæmd laganna varð 

það líka. Það er að segja: óknyttir eða ósiðsemi unglinga var skilgreind á mismunandi hátt 

eftir því hvort það voru drengir eða stúlkur sem áttu í hlut. 

Hér á landi voru lögin, bæði lög um barnavernd og lög um eftirlit með ungmennum 

o.fl., orðuð þannig að ekki er annað að skilja en að þau hafi verið sett með það að markmiði 

að þau skyldu ná jafnt yfir stúlkur og drengi. Fyrstu drög að frumvarpi að lögum um eftirlit 

með ungmennum, sem samin voru af ástandsnefndinni, gerðu aðeins ráð fyrir að banna 

stúlkum allt samneyti við hermenn. Kvennanefndin, sem nefnd var hér að framan, kom með 

þær breytingar á tillögunni að lögin næðu yfir ungmenni af báðum kynjum og hélst sú 

breyting út lagasetningarferlið og varð úr að lögin fjölluðu um ungmenni almennt.89 

  Erlendis varð það hlutverk góðgerðarfélaga og síðar ríkisins í gegnum fagaðila, svo 

sem lögreglukonur og félagsráðgjafa, að beina þessum börnum og unglingum aftur inn á rétta 

                                                 
87 Cox, Pamela, Gender, Justice and Welfare, bls. 11.  
88 Cox, Pamela, Gender, Justice and Welfare, bls. 6–7. 
89 Bára Baldursdóttir „Þær mundu fegnar skifta um þjóðerni“, bls. 312–313. 
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braut. Fjallað verður sérstaklega um góðgerðarfélög og lögreglukonur síðar. Í Bretlandi var 

litið svo á að smáþjófnaður drengja leiddi þá út í glæpi fyrir lífstíð og færu glæpirnir 

stigversnandi eftir því sem drengirnir eltust. Stúlkur voru alltaf lítill hluti þeirra barna sem 

tekin voru fyrir afbrot en þegar það gerðist voru þær jafn líklegar og drengirnir til að stunda 

þjófnað eða önnur efnahagstengd brot. Kynverund stúlkna var þó líklegri til að koma upp við 

rannsóknir á málum þeirra.90  

Vandræðaunglingurinn (e. the juvenile delinquent) virðist vera fyrirferðarmeiri í 

sagnfræðirannsóknum í hinum enskumælandi heimi en hinum norræna. Full ástæða er til að 

bera lög um eftirlit með ungmennum saman við rannsóknir á vandræðaunglingum erlendis í 

ljósi þess að lög um eftirlit með ungmennum fjalla að stórum hluta um eftirlit með hegðun og 

háttsemi sem telst vera ósiðsamleg en fjallar ekki endilega um glæpi sem slíka.  

 Í Bretlandi voru lengi vel óskýrar hugmyndir um hver bæri ábyrgð á því að sækja 

gerendur til saka í málum sem vörðuðu börn og ungmenni. Það hlutverk gat fallið í skaut 

lögreglunnar, góðgerðarsamtaka eða staðaryfirvalda eftir aðstæðum. Þessi flækja leystist að 

einhverju leyti með setningu bresku barnaverndarlaganna (e. The Children and Young 

Persons Act) frá 1933 og með því að gera kvenlögregluna að þeim armi stjórnvalda sem 

sinnti rannsóknum á málum barna, unglinga og kvenna. Staðaryfirvöld áttu að vera ábyrg 

fyrir því að öll mál sem tengdust velferð barna færu fyrir dóm. Ólíkt íslenska 

barnaverndarkerfinu var það breska strax tengt dómstólunum og öll börn sem fjarlægð voru 

af heimilum sínum vegna ofbeldis eða vanrækslu (íslensku og bresku listarnir yfir ástæður 

fyrir því að fjarlægja börn af heimilum sínum eru mjög svipaðir) þurftu að koma fyrir 

ungmennadóm innan 48 klukkutíma, þar sem ákveðið var hvernig skyldi taka á aðstæðum 

þeirra.91    

 

2.4 Hugmyndir um kvenlögregluþjóna 

Í Bretlandi féll eftirlit með börnum og ungmennum oft í hlut kvenlögregluþjóna, en 

konur gátu frá árinu 1919 orðið lögregluþjónar. Heimildir um upphaf starfa 

kvenlögregluþjóna í Bretlandi virðast fjalla mest um konurnar sem hófu störf hjá The 

Metropolitan Police í  London. Á þeim tíma og fram á 8. áratug 20. aldar störfuðu þær oftar 

en ekki sem lögregluþjónar með sérstakt verksvið á mörkum löggæslu og félagsráðgjafar. 

Þær höfðu meðal annars þann starfa að fylgjast með og aðstoða börn og konur í 

                                                 
90 Cox, Pamela, Gender, Justice and Welfare, bls. 10.  

91 Jackson, Louise A., „Care or Control?”, bls 629. 
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almannarýminu og hafa upp á týndum stúlkum.92 Kvenkyns lögregluþjónar höfðu oft það 

hlutverk að koma að málum sem tengdust börnum, bæði sem gerendum og þolendum glæpa. 

Oft var þó stutt á milli þessara flokka þar sem börn sem ólust upp í fátækt eða öðrum erfiðum 

aðstæðum voru talin í hættu á að verða glæpahneigð að bráð. Bresk barnaverndarlög sem 

nefndust The Children and Young Persons Act, frá árinu 1933, festu í sessi hugmyndir um 

sérþekkingu og valdsvið kvenlögregluþjóna um og yfir málefnum barna með því að 

skilgreina starf þeirra sérstaklega sem nauðsynlegra eftirlitsaðila með högum barna og 

unglingsstúlkna.93 Störf kvenlögregluþjóna erlendis má tengja með beinum hætti við 

hugmyndir um vandræðastúlkur. 

Fyrir tíma kvenlögreglunnar hafði eftirlit með börnum og unglingum – sérstaklega 

stúlkum – verið á verksviði ýmissa góðgerðarfélaga. Þessum góðgerðar- eða 

sjálfboðafélögum var veittur vísir að lögregluvaldi í fyrri heimsstyrjöldinni þegar mikill ótti 

greip um sig varðandi hegðun ungra kvenna innan um hermenn og einnig hegðun þeirra 

stúlkna sem unnu við verksmiðjustörf í stað hefðbundnari starfa kvenna.94 Milli stríða fengu 

konur svo aðgang að störfum innan lögreglunnar og eins og áður sagði höfðu þær gjarnan 

með höndum verkefni er tengdust börnum og konum. 

Hér á landi voru það barnaverndarnefndirnar sem báru ábyrgð á eftirliti með börnum 

og unglingum og fjölskyldum þeirra þegar þurfa þótti.  Að einhverju leyti má segja að sú 

nálgun á barnavernd að fela barnaverndarnefndum ábyrgð á málaflokknum sameini nálgun 

góðgerðarfélaganna og kvenlögregluþjónanna eins og hún birtst í breska kerfinu.  

Góðgerðarfélögin í Bretlandi gerðu gjarnan tilkall til þekkingar á því sem var börnum 

fyrir bestu á þeim forsendum að innan þeirra störfuðu fyrst og fremst konur.  

Sama má segja um barnaverndarnefndirnar að vissu leyti. Þótt þær hefðu vissulega líka 

lögmæti í gegnum lagabókstafinn, þá var það að miklu leyti skipun og starf kvenna innan 

nefndanna sem veitti þeim lögmæti og tilkall til þekkingar á því sem var börnum fyrir bestu. 

 Á Íslandi eru líka dæmi um góðgerðarfélög sem höfðu það að markmiði að halda 

börnum frá sollinum. Þar má til dæmis nefna Thorvaldsensfélagið sem lét til sín taka í 

fátækramálum í Reykjavík á síðustu áratugum 19. aldar. Þar voru eiginkonur og dætur helstu 

embættismanna landsins í forsvari. Þær buðu til dæmis uppá Handavinnuskóla sem bauð 

fátækum stúlkum upp á kennslu í sauma- og prjónaskap. Skólinn starfaði á árunum 1877–

1903, það er töluvert löngu fyrir tilkomu laga um barnavernd. Yfirlýstur tilgangur félagsins 

                                                 
92 Jackson, Louise A., „Care or Control?”, bls 623–634. 

93 Jackson, Louise A., „Care or Control?”, bls 624–625. 

94 Cox, Pamela, Gender, Justice and Welfare, bls 55–57.  
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var að veita fátækum stúlkum einhverskonar menntun og hagnýta þjálfun auk þess að auka 

tækifæri fátækra kvenna til að drýgja tekjur heimilisins með aukinni verkkunnáttu á sviðum 

sem gerðu þeim kleift að skapa þær tekjur án þess að fara út af heimilunum.95 

Thorvaldsensfélagið stóð fyrir þessum verkefnum á svipuðum tíma og viðhorf til barna og 

barnæskunnar voru uppspretta hugmynda um barnavernd erlendis.   

Þó barnaverndarnefnda-fyrirkomulagið hafi verið ráðandi á Íslandi voru hugmyndir 

um sérstaka kvenlögreglu einnig viðraðar hér á landi eins og fram kom í kaflanum um 

blaðaumfjöllun um „ástandið”. Á þriðja og fjórða áratugnum kom upp umræða um stofnun 

kvenlögregluembættis og tengdist hún gjarnan, líkt og erlendis, eftirliti með siðferði og 

barnavernd og hlutverki kvenna í þessum málaflokkum. Slík umræða fór gjarnan fram á 

vettvangi kvennahreyfingarinnar líkt og Sigríður Matthíasdóttir hefur gert grein fyrir í bók 

sinni Hinn sanni Íslendingur. Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1900–1930. Þar fjallar hún 

sérstaklega um kvennafund sem haldinn var árið 1921 þar sem konur settu fram kröfu um 

öflugt siðferðiseftirlit í Reykjavík. Hugmyndin kom svo aftur fram árið 1933 á aðalfundi 

Bandalags kvenna og var samþykkt á þeim fundi að skora á bæjarstjórn að skipa konur í 

lögreglulið bæjarinns.96   

Umræðan um kvenlögregluembætti gekk svo í endurnýjun lífdaga í aðdraganda þess 

að sett voru lög um eftirlit með ungmennum. Jóhanna Knudsen sótti, eins og áður hefur 

komið fram, um embætti kvenlögreglu hjá lögreglustjóra Reykjavíkur árið 1940, áður en 

henni var falið að rannsaka siðferðisástandið í bænum.  

Í lok árs 1941 barst – fyrir milligöngu utanríkisþjónustunnar – bréf sem innihélt 

greinargerð um störf kvenlögregluþjóna á Englandi. Þar var fjallað um hvernig störfin höfðu 

þróast og að í raun væri ekki um sérstaka deild að ræða heldur væri hverju lögregluembætti 

heimilt að ráða til sín konur. Um þær giltu ákveðnar reglur um hegðun, ferilskrá og laun en 

þær væru almennt ráðnar á sömu forsendum og karlkyns lögregluþjónar. Rætt var um aukin 

umsvif vegna stríðsins svo sem í kringum herbúðir og iðnaðarsvæði, sem vegna stríðsins 

væru skyndilega mönnuð konum. Í greinargerðinni kom fram að á stríðsárunum voru störf 

lögreglukvennanna enn oftast tengd konum og börnum. Minnist sá sem ritaði greinargerðina 

sérstaklega á að þegar skýrslur voru teknar af þolendum kynferðisofbeldis, bæði konum og 

börnum, væri alltaf leitast við að fá konu til að taka skýrsluna og það félli í verkahring 

                                                 
95 Erla Hulda Halldórsdóttir. Nútímans konur, bls 175–176.  

96 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls 251–252. Hér er vitnað í umfjöllun Sigríðar fremur en 

frumheimildir af þeim sökum að skjalasafn Bandalags kvenna var óaðgengilegt við vinnslu þessarar ritgerðar. 

Skjalasafnið hefur nýlega verið flutt á Kvennasögusafn og bíður flokkunar. Safnið hefur fengið númerið KSS 

2018/20. Bandalag kvenna í Reykjavík. Einkaskjalasafn. 
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kvenlögregluþjóna þar sem þeir væru tiltækir. Lögreglukonur voru einnig gjarnan fengnar til 

eftirlitsstarfa (e. patrol) þar sem þeim var ætlað að koma í veg fyrir siðferðisglæpi svo sem 

vændissölu. Lögreglukonur höfðu samkvæmt þessari greinargerð fyrirbyggjandi áhrif á glæpi 

svo sem með því að gefa stúlkum sem hegðuðu sér með þeim hætti að þær gætu lent á 

glapstigum ráð og áminningu og með því að aðstoða heimilislausar og fátækar konur og 

stúlkur við að komast í samband við félagslegar stofnanir eða góðgerðarfélög. Stríðið hafði 

áhrif á störf kvenlögregluþjóna og féll eftirlit með og í loftvarnarskýlum í þeirra hlut.97 

Vera kann að áhugi á störfum kvenlögreglu á stríðsárunum hafi stafað af því að sú 

nálgun að eftirlit með börnum og unglingum væri í höndum barnaverndarnefndar í hverri 

sveit hafi ekki endilega verið sú leið sem allir töldu að væri heppilegust. Vangaveltur um 

þessa nálgun gengu því í endurnýjun lífdaga þegar lög um eftirlit með ungmennum voru sett 

en aftur varð sú nálgun að setja barnaverndarnefndir í málið ofan á.  Má þá velta fyrir sér 

hvort áhugi Jóhönnu Knudsen á stofnun kvenlögreglunnar og gagnrýni hennar á störf 

barnaverndarnefndar komi til vegna þess að hún taldi skort á fagmennsku einkenna starf að 

barnavernd? Því verður tæplega svarað hér en er efni í aðra rannsókn um eðli hugmynda 

Jóhönnu Knudsen um störf sín. 

 

Samantekt 

Texti laga um eftirlit með ungmennum virðist allur ganga út frá því að lögin snúist fyrst og 

fremst um barna- og ungmennavernd. Reglur í kringum vistun ungmenna utan heimilis síns í 

lögum um eftirlit með ungmennum ríma í aðalatriðum við það sem tíðkaðist í 

barnaverndarlögunum sem fyrir voru. Þó voru gerðar þær breytingar að valdinu yfir 

ungmennunum var í raun dreift meira með því að stofna sérstakan dómstól sem færi með 

ákvarðanavaldið. Hann átti ef til vill að tryggja að slíkar ákvarðanir væru á rökum reistar og 

teknar eftir gaumgæfilega athugun. Íslensku barnaverndarlögin ríma að mörgu leyti við 

erlend lög og reglur sem snúa að sama eða svipuðum málaflokkum. Þó er einn meginmunur 

þar á sem er að íslensku lögin voru ekki sprottin upp úr breytingum á fangelsiskerfinu hér á 

landi. Ætla má að það sé ein ástæða þess að ekki var lögð sama áhersla á stofnun hæla eða 

skóla fyrir afvegaleidda unglinga og gert var víða erlendis. Dómstólar gegndu mikilvægara 

hlutverki í barnaverndarstarfi, sérstaklega í hinum enskumælandi heimi, strax í upphafi 20. 

aldar. Í tilvist dómstóla sem fara með barnaverndarmál felst bæði helsti munurinn á 

barnaverndarlögunum og lögum um eftirlit með ungmennum og munurinn á íslenskri  

                                                 
97 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) UE. Ungmennaeftirlitið B/1 nr. 3. 
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barnavernd og erlendri. Barnaverndarnefndir sem slíkar eiga sér fordæmi á hinum 

Norðurlöndunum en barnavernd sem hluti af lögreglustarfi var frekar við lýði í Bretlandi.  

Lögum um eftirlit með ungmennum er fyrst og fremst ætlað að víkka út skilgreiningar 

á barnaverndarlögum með það fyrir augum að koma í veg fyrir (sið)spillingu ungmenna. Eins 

og kemur fram hér á undan snerist umræðan um óholl samskipti íslenskra ungmenna og 

erlendra hermanna nánast alfarið um samskipti  ungra kvenna og hermanna.  

Það má geta sér þess til að lögin hafi verið sett með kynhlutlausu orðalagi til þess að 

þau rímuðu betur við gildandi barnaverndarlög. Einnig má sjá að lestir, sem voru frekar 

tengdir drengjum en stúlkum, eru taldir upp með þeim hegðunarvanda sem lögunum var 

ætlað að taka á, svo sem slæpingsháttur og drykkjuskapur. Lög um eftirlit með ungmennum 

voru því sett undir áhrifum frá kynjaðri orðræðu um lesti sem spillt gætu ungu fólki þó þeim 

virðist vera ætlað að taka á vanda bæði drengja og stúlkna. Lög um eftirlit með ungmennum 

féllu vel að gildandi barnaverndarlögum þegar þau voru sett árið 1942. Löggjafinn virðist 

fyrst og fremst hafa séð fyrir sér útvíkkun á starfi barnaverndarnefnda landsins, þær gerðar 

ábyrgar fyrir eftirliti með ungmennunum en með rökstuðning dómstóla að baki ákvarðana um 

að fjarlægja börn af heimilum sínum. Íslensku barnaverndarlögin og lög um eftirlit með 

ungmennum virðast einnig falla nokkurnveginn inn í barnaverndar- og 

ungmennaeftirlitshugmyndir sem voru á sveimi í hinum vestræna heimi á sama tíma. En 

hvernig var lögunum framfylgt?  
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3. kafli Framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum 
 

Lög um eftirlit með ungmennum komu formlega til framkvæmdar árið 1942 með stofnun 

ungmennadómstólsins í Reykjavík og rannsóknarstöðvar í sóttvarnahúsi bæjarins sem stóð 

við Ánanaust 11.98 Heimildir um framkvæmd laganna eru varðveittar á Þjóðskjalasafni. Þetta 

eru gögn ungmennadómstólsins, sem var rekinn innan Sakadóms Reykjavíkur, og gögn 

ungmennaeftirlitsins, sem var deild í Lögreglunni í Reykjavík. Hér er rétt að minna á það sem 

áður kom fram að þessi rannsókn fjallar einungis um birtingarmyndir „ástandsins” í 

Reykjavík og nágrenni. Lögum um eftirlit með ungmennum var framfylgt í eitt og hálft ár frá 

apríl 1942 til október 1943. Jóhanna Knudsen var formlega ráðin til löggæslustarfa um vorið 

og ungmennadómstóll tók til starfa um svipað leyti. Þá var hælinu að Kleppjárnsreykjum 

komið á laggirnar haustið 1942. Markmið þessa kafla er að svara því hvernig framkvæmd 

laga um eftirlit með ungmennum var háttað. Var framkvæmdin í samræmi við lög um eftirlit 

með ungmennum? Að hversu miklu leyti kom barnaverndarnefnd að framkvæmdinni? Var 

strangari ákvæðum laganna beitt á kostnað mildari úrræða? 

 

3.1 Eftirlit og rannsóknir ungmennaeftirlitsins 

Ungmennaeftirlitið var formlega stofnað hinn 7. apríl 1942 þegar Jóhanna Knudsen var ráðin 

til starfa við löggæslu hjá Lögreglunni í Reykjavík. Skipunarbréfið var þó afturvirkt til 1. 

janúar 1942 og var gefið út samkvæmt heimild frá dómsmálaráðherra frá 15. janúar. Í bréfinu 

var Jóhönnu falið að gegna löggæslustörfum í bænum og starfa samkvæmt þeim lögum og 

reglum sem giltu um lögreglumenn og sem kynnu að verða sett um þá. Henni var enn fremur 

falið að hafa eftirlit með því að farið væri eftir öllum lögum og reglum um eftirlit með 

ungmennum og hegðun unglinga. Í skipunarbréfinu kemur fram að hún skyldi starfa í 

samráði við barnaverndarnefnd Reykjavíkur, það er í samræmi við orðalag fyrstu greinar laga 

um eftirlit með ungmennum, þar sem kveðið er á um samvinnu barnaverndarnefndar og 

lögreglu þegar við á.99  

Ungmennaeftirlitið sá um eftirlit með ungmennum fyrir hönd lögreglunnar í Reykjavík og 

átti greinilega að starfa í nánu samstarfi við Barnaverndarnefnd Reykjavíkur þegar kom að 

afskiptum af ungmennum. Stofnun ungmennaeftirlitsins var strangt til tekið ekki hluti af  

lögum um eftirlit með ungmennum þar sem hvergi er tekið fram í lögunum að lögreglunni sé 

                                                 
98 ÞÍ (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið, B/1-5. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
99 ÞÍ (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið, B/1-5. Einar Arnalds (fulltrúi lögreglustjóra) til frk. 

Jóhönnu Knudsen, 7. apríl 1942.  
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skylt að stofna slíkar eftirlitsdeildir. Eftirlitið sem nafn laganna vísar í er fremur eftirlit 

barnaverndarnefnda og skólanefnda heldur en lögreglunnar. Þó er lögreglunni skylt 

samkvæmt lögunum að aðstoða barnaverndarnefndir þegar þörf krefur.100  

Ætla má að grundvöllur fyrir stofnun sérstakrar deildar innan lögreglunnar hafi verið að 

finna í áðurnefndri fyrstu grein laganna þar sem kveðið er á um að lögreglan aðstoði 

barnaverndarnefndir við umrætt eftirlit. Einnig má draga þá ályktun að þegar hafi verið búið 

að ákveða að lögreglan kæmi með einhverjum hætti að eftirliti með ungmennum. Þar má til 

dæmis minna á að lögreglustjóri hafði auglýst eftir konu til starfa hjá lögreglunni strax 

haustið 1940.101 Það vekur upp spurningar um hvers vegna hlutverk kvenlögreglu var ekki 

fest í lög, sérstaklega í bráðabirgðalögunum sem sett voru í lok árs 1941 þar sem 

dómsmálaráðherra hafði ærið tækifæri til að móta þau. Kann það að skýrast af því að þeir 

einstaklingar sem höfðu ritun lagatextans á sinni könnu höfðu meiri áhuga á 

barnaverndarstarfi heldur en löggæslu og refsingum eins og kemur fram hér að framan.   

Ljóst er af gögnum Ungmennadómstólsins að lögregla hóf að einhverju leyti eftirlit og 

afskipti af unglingsstúlkum sem áttu í kynferðislegum samskiptum við hermenn áður en lög 

um eftirlit með ungmennum höfðu verið sett og áður en ungmennaeftirlitið er tekið til starfa. 

Skýrslur frá fyrri hluta árs 1941 varpa ljósi á þessi vinnubrögð. Lögreglan tók fyrir mál vegna 

kvartana ættingja um framferði stúlknanna, ásamt ábendingum frá öðrum einstaklingum, svo 

sem vinnuveitendum. Þær stúlkur sem lögregla hafði afskipti af árið 1941 voru flestar undir 

16 ára aldri.102  

Hvað sem því líður var ungmennaeftirlitið formlega stofnað í apríl 1942 og starfaði það 

þangað til Jóhönnu var endanlega sagt upp störfum hjá lögreglunni hinn 15. júní 1945.103 

Jóhanna Knudsen hafði sótt um starf kvenlögregluþjóns haustið 1940 þegar fyrst var auglýst 

eftir konu til að gegna stöðunni. Ráðningu hennar sem lögregluþjóns var frestað vegna þess 

að lögreglustjóri mat það svo að ekki væri tímabært að ráða í stöðuna þar sem engar 

verklagsreglur væru fyrir hendi. Í staðinn var henni fengið það hlutverk að gera 

siðferðisrannsóknina sem rædd var hér að framan. Þegar Jóhanna var svo ráðin til 

lögreglunnar sem lögregluþjónn eftir setningu bráðabirgðalaga um eftirlit með ungmennum  

virðist eitt af hlutverkum hennar hafa verið að styrkja samstarf Lögreglunnar í Reykjavík og 

barnaverndarnefndar bæjarins þar sem starfssviði hennar svipaði til starfa 

                                                 
100 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110–111 (l. nr. 62/1942). 

101 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárssonar. 

102 ÞÍ. Sakadómur Reykjavíkur FA9/1 nr. 7.  

103 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr.75.  
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barnaverndarnefndar að einhverju leyti þó að í raun hafi eftirlit Jóhönnu einungis snúið að 

stúlkum í „ástandinu”.  

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var til að mynda spurð álits á ráðningu Jóhönnu Knudsen 

með bréfi dagsettu 13. apríl 1942 og barst samþykki nefndarinnar til lögreglustjóra hinn 22. 

apríl 1942. Í sama bréfi kemur fram að Ingimar Jóhannessyni, sem titlaður var eftirlitsmaður í 

bréfinu, hafi verið falið samstarf við Jóhönnu um þessi mál. Einnig kom fram að Ingimar 

hafði fengið ótakmarkað umboð frá nefndinni til að sjá um ungmennaeftirlitsmál fyrir hönd 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur.104 Starfsstöð hans var í Sóttvarnarhúsinu, sem þjónaði á 

stríðsárunum sem svokölluð Barnaverndarstöð. Þar voru vistuð börn og unglingar sem af 

ýmsum ástæðum gátu ekki verið heima hjá sér.  

Fyrri rannsóknir á ástandinu hafa að mestu fjallað um starfsemi Sóttvarnarhússins í 

samhengi við störf ungmennaeftirlitsins og vistun stúlkna á vegum þess. Talsverður hluti 

starfseminnar var að vista börn fyrir aðrar stofnanir svo sem Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 

og götulögregluna.105  

 

3.2 Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og starfsemin í Sóttvarnarhúsinu 

Rannsóknarstöðin í Sóttvarnarhúsinu tók til starfa í apríl 1942 og var rekin þar til áramóta 

1943–1944. Jóhanna Knudsen segir svo frá stofnun uppeldisheimila í tengslum við 

„ástandið”: „Fyrri part vetrar árið 1941 var ákveðið að koma upp einu uppeldisheimili handa 

telpum ... Um sama leyti var ákveðið að koma rannsóknarstöð til bráðabirgða fyrir í 

sóttvarnarhúsi bæjarins. Var undirbúningur undir hvorttveggja hafinn strax ...“106 Snemma 

vetrar 1941 höfðu engin lög verið sett um eftirlit með ungmennum og því vekur lýsing 

Jóhönnu á stofnun rannsóknarstöðvarinnar og uppeldisheimilisins upp ákveðnar spurningar 

um tilgang þess að setja lög um eftirlit með ungmennum. Vissulega voru tillögur ýmissa 

álitsgjafa að verða til um það leyti og starf við frumvarpsgerð hafið, en samt sem áður var 

lagagrundvöllurinn fyrir stofnun þessara heimila strangt til tekið ekki orðinn til. Má þá velta 

fyrir sér hvort lög um eftirlit með ungmennum – þrátt fyrir fögur fyrirheit um eftirlit og 

úrræði í barnaverndarstíl – hafi aðeins verið sett sem yfirskin fyrir aðrar og harkalegri 

aðgerðir sem þegar hafi verið ákveðið að grípa til.  

                                                 
104 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr. 6. Afrit af bréfi Jóns Pálssonar, formanns Barnaverndarnefndar Reykjavíkur 

til lögreglustjórans í Reykjavík. 

105 Bára Baldursdóttir. „„Þær mundu fegnar skifta um þjóðerni“...“. bls 301; Sjá einnig Lsb. Íris Cochran 

Lárusdóttir „Það er draumur að vera með dáta.“ Ástandið frá komu Bandaríkjahers 1941 til ársloka 1943. 

106 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
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  Ýmsir opinberir aðilar komu börnum fyrir í húsinu. Árið 1943 vistaði ungmennaeftirlitið  

21 ungling, aðrar deildir lögreglunnar vistuðu 14 börn eða ungmenni og Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur vistaði 18 börn þar, auk þess sem tvö börn voru vistuð að beiðni embættismanna 

í Vestmannaeyjum og tvö börn sóttu um það sjálf að fá að dveljast þar. Í Sóttvarnarhúsinu var 

eins og áður segir starfsstöð Ingimars Jóhannessonar sem starfaði sem fulltrúi 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur frá því í mars 1942 og fram til áramóta 1943–1944 og var 

starfssvið hans fyrst og fremst að hafa afskipti eða eftirlit með börnum og unglingum sem þar 

voru vistuð.107 Ingimar gegndi líka eftirliti með Kleppjárnsreykjum eftir að hælinu var komið 

á fót í nóvember 1942 og virðist hann hafa tekið þátt í að móta starfið þar að einhverju 

leyti.108 Sóttvarnarhúsið virðist því hafa vera rekið fyrst og fremst af Barnaverndarráði og 

verið ætlað til að taka við börnum í ýmsum vanda eins og sjá má á því að hinar ýmsu 

lögregludeildir og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur ásamt barnaverndarnefndum 

bæjarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur vistuðu börn þar. Frá stofnun upptökuheimilisins í 

Sóttvarnarhúsinu í apríl 1942 og til loka þess árs dvöldust 40 ungmenni þar. Af þeim voru sjö 

drengir. Kemur fram í skýrslunni að flestum þeim ungmennum sem höfðu dvalist í 

Sóttvarnarhúsinu var ráðstafað á einkaheimili eða í vinnuskólann á Kleppjárnsreykjum.109 

Barnaverndarráð var eins og áður segir ríkisarmur barnaverndarstarfs á Íslandi á þessum 

árum. Það hafði eftirlit með störfum barnaverndarnefndanna sem störfuðu á bæjar- og 

sveitarstjórnarstiginu. Ríkið hafði því á stríðsárunum bein afskipti af barnaverndarstarfi, sem 

náði meðal annars yfir störf ungmennaeftirlitsins. 

 

 

3.3 Starfsaðferðir ungmennaeftirlitsins 

Í skýrslu barnaverndarnefndar Reykjavíkur árið 1942 kemur fram að á árinu hafi verið sett 

lög sem heimiluðu barnaverndarnefnd að hafa afskipti af siðferði unglinga fram til 18 ára 

aldurs. Kemur fram í þessari skýrslu að lögreglukona hafi verið fengin til þess að annast þetta 

starf og hafi hún skrifstofu í sama húsi og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og eru ekki fleiri 

orð höfð um það. Samkvæmt reikningi vegna húsaleigu sem varðveittur er í skjalasafni 

Dómsmálaráðuneytisins var um að ræða húsið við Ingólfsstræti 9.110 Af þessari stuttu 

umfjöllun í skýrslunni frá 1942 virðist nefndin ekki hafa neitt út á þetta fyrirkomulag að setja. 

                                                 
107 ÞÍ. Barnaverndarráð B/5. Skýrsla um starf barnaverndar árið 1943. 

108 ÞÍ. Barnaverndarráð B/6 nr. 1 (send bréf)-G. Uppkast að dagskrá fyrir vinnuskólann á Kleppjárnsreykjum.  

109 ÞÍ. Barnaverndarráð B/5. Skýrsla Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. 

110 ÞÍ. DR. B/1040. Bréf frá Lögreglustjóra til Dómsmálaráðuneytisins og meðfylgjandi reikningur vegna 

húsaleigu á Ingólfsstræti 9.  
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Jóhanna Knudsen sá um siðferðiseftirlitið og barnaverndarnefnd sinnti sínum hefðbundnu 

störfum, en hafði jafnframt mann í því að starfa með ungmennaeftirlitinu gerðist þess þörf.111  

Töluvert hefur verið skrifað um starfsaðferðir ungmennaeftirlitsins á undanförnum árum 

og má þar sérstaklega nefna rannsóknir Báru Baldursdóttur og Hafdísar Erlu Hafsteinsdóttur. 

Þær hafa báðar skrifað um störf ungmennaeftirlitsins út frá meðferð þeirra á skjólstæðingum 

sínum .112 Ungmennaeftirlitið stóð fyrir löngum og ströngum yfirheyrslum yfir 

unglingsstúlkum sem grunaðar voru um að eiga í nánum samskiptum við hermenn. Þær voru 

þvingaðar til að segja einnig til vinkvenna sinna.113 Því er ekki fjarri lagi að líkja framkvæmd 

laga um eftirlit með ungmennum í höndum ungmennaeftirlitsins við nornaveiðar þar sem 

ekki var nóg að segja frá sinni eigin hegðun heldur þurfti einnig að bera vitni um hegðun 

annarra til þess að ljúka málinu. Enda virðist Jóhanna sjálf hafa litið á ungmennaeftirlitið sem 

siðferðis- og leynilögregludeild sem skylt væri að halda uppi eftirliti (eða öllu heldur 

njósnum) um unglingsstúlkur á götum Reykjavíkur, sérstaklega þegar kvölda tók. Hún setti 

það ekki fyrir sig að elta bíla sem hún taldi að hermenn og ungar stúlkur væru í tímunum 

saman. Samt sem áður taldi hún að eftirlitið hefði ekki verið nógu öflugt meðal annars vegna 

þess að ungmennaeftirlitið samanstóð einungis af henni einni ásamt skrifstofustúlku og tími 

hennar fór að miklu leyti í þessar tímafreku yfirheyrslur og var þá enginn til eftirlits á götum 

bæjarins.114  

Skýrslur ungmennaeftirlitsins gefa sterklega til kynna að Jóhanna hafi tekið við töluverðu 

af kvörtunum frá almenningi varðandi framferði stúlkna. Þar er sérstaklega áberandi hversu 

margir karlmenn á öllum aldri leituðu á skrifstofu ungmennaeftirlitsins til þess að klaga 

stúlkur sem þeir höfðu mismikil tengsl við. Má þar taka dæmi um leigubílstjóra, karla sem 

ekki voru samþykkir vinsældum dansleikja sem Rauði krossinn hélt fyrir hermenn og gesti 

þeirra auk þess sem bræður og feður stúlknanna voru einnig áberandi í þessum hópi.115  

Ungmennaeftirlitið lét þó ekki staðar numið í rannsóknum sínum við njósnir og 

yfirheyrslur á þeim stúlkum sem grunaðar voru um samskipti við hermenn heldur voru tekin 

viðtöl við ættingja, yfirmenn og meinta kærasta þeirra. Ef ungmennaeftirlitinu þótti tilefni til 

voru stúlkurnar einnig sendar í skoðun til kvensjúkdómalæknis sem staðfesta átti hvort þær 

                                                 
111 ÞÍ. Barnaverndarráð B/5. Skýrsla Barnaverndarnefndar Reykjavíkur.  

112 Hér fer ég að fordæmi Hafdísar Erlu Hafsteinsdóttur sem notar orðið „skjólstæðingur“ yfir þær stúlkur sem 

ungmennaeftirlitið hafði afskipti af. Sjá Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hún var með eldrauðar neglur og varir“ 

...“.  

113 Bára Baldursdóttir, „„Þær myndu fegnar skifta um þjóðerni“...“, bls. 

114 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárssonar. 

115 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir. „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“, bls. 75.   
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hefðu haft samfarir eða ekki. Flestar skoðanirnar á vegum ungmennaeftirlitsins voru 

framkvæmdar af Kristínu Ólafsdóttur, sem var fyrsta konan til að útskrifast frá Háskóla 

Íslands þegar hún lauk prófi í læknisfræði árið 1917. Vert er að taka fram að hún var 

eiginkona Vilmundar Jónssonar landlæknis sem sýnt hafði ástandinu mikinn áhuga í 

aðdraganda lagasetningarinnar eins og rætt var hér að framan.  

Þessar læknisrannsóknir á ástandsstúlkunum mega teljast vafasamar þegar litið er til baka. 

Óhætt er að fullyrða að frá sjónarhóli nútímafólks, jafnt fræðimanna sem almennings, séu þær 

einn gagnrýnisverðasti þáttur sértækra aðgerða ríkisins vegna „ástandsins”. Sérstaklega má 

nefna eitt staðfest tilfelli þar sem skoðunin var framkvæmd án samþykkis stúlkunnar. Sú 

rannsókn var framkvæmd að beiðni ungmennaeftirlitsins og með leyfi frá 

Ungmennadómstólnum.116 Vekur þessi meðferð á skjólstæðingum ungmennaeftirlitsins upp 

áleitnar spurningar um tilgang þessara rannsókna en ekki síður um hvar barnaverndarnefnd 

og Barnaverndarráð stóðu þegar kom að því að fara með slíku offorsi gegn stúlkum sem 

lögum samkvæmt voru undir þeirra verndarvæng.. Læknisskoðunin fólst í að rannsaka hvort 

meyjarhaft stúlknanna væri rofið. Slík rannsókn, vegna þeirrar hugmyndar að haftið gæti 

aðeins og eingöngu rofnað við samfarir, hafði þann tilgang að staðfesta hvort stúlkurnar 

höfðu stundað kynlíf eða ekki og þar með hvort forsendur væru fyrir því að úrskurða þær út 

úr bænum.117  

Notkun meyjarhaftskoðana sem rannsóknaraðferðar í málum sem vörðuðu siðferði 

unglingsstúlkna var ekki einsdæmi á Íslandi og raunar voru slíkar rannsóknir ekki einsdæmi 

þegar kom að siðferði ungra stúlkna heldur. Slíkar rannsóknaraðferðir voru einnig notaðar 

fyrir ungmennadómstólum á Hawaii á öðrum og þriðja áratug 20. aldar. Líkt og hér á landi 

var þeim beitt samhliða skýrslutöku yfir stúlkunum sjálfum. Auk þess voru piltarnir sem þær 

voru taldar hafa stundað kynlíf með líka boðaðir í skýrslutöku. Hérlendis voru íslenskir piltar 

sem stúlkurnar sögðust hafa sofið hjá líka boðaðir í skýrslutöku.118 

En það sem vekur enn meiri áhuga er vægi þessara rannsókna fyrir dómi þar sem nokkuð 

ljóst er að þó að læknisskoðun hafi samkvæmt viðteknum hugmyndum á þessum tíma getað 

sannað hvort stúlka hafi stundað kynlíf eða ekki gat slík rannsókn ekki skorið úr um hvort um 

Íslending eða útlending hafi verið að ræða. Vægi læknisskoðananna fyrir dómstólum var slíkt 

                                                 
116 Einstaklingsverkefni;  Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hún var með eldrauðar neglur og varir,“, bls. 75. 

117 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“, bls.75; ÞÍ. (Þjóðskjalasafn 

Íslands) Sakadómur Reykjavíkur FA9/1-6.  

118 Pasko, Lisa, „Damaged Daughters“ bls.1104-1105. ; Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar 

neglur og varir“...“, bls 75.  
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að útskýringar stúlknanna á niðurstöðum þeirra voru í raun ekki teknar gildar. Jafnvel þó 

stúlkurnar segðu frá mjög alvarlegum kynferðisbrotum, misnotkun í æsku eða að þeim hefði 

verið nauðgað af Íslendingum eða hermönnum voru niðurstöður meyjarhaftsskoðananna 

ávallt túlkaðar sem sönnun fyrir því að stúlkan hefði lifað lauslætislífi og því sem sönnun 

þess að úrskurða ætti hana úr bænum, hvort sem það var í sveit eða á hæli.119  

Frásagnir þeirra 11 stúlkna sem sögðu frá misnotkun í æsku eða að þeim hefði verið 

nauðgað virðast ekki hafa haft neinar réttarfarslegar afleiðingar fyrir umrædda brotamenn. Þó 

svo að kynferðisbrot gegn börnum og nauðganir hafi varðað við gildandi hegningarlög frá 

1940 og íslenska lögreglan hefði í það minnsta vald til að rannsaka mál sem vörðuðu íslenska 

gerendur. Einnig virðast frásagnir stúlknanna ekki leiða til þess að Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur taki beinni þátt í meðferð mála þeirra né að það mildi á nokkurn hátt meðferð 

ungmennaeftirlitsins eða ungmennadómstólsins á þeim.120 

Stundum voru afskipti ungmennaeftirlitsins í óþökk foreldra stúlknanna og þeim þótti að 

dætrum sínum vegið. Einn faðir ritaði til dæmis bréf sem varðveist hefur í skjalasafni 

Sakadóms í Reykjavík þar sem hann kvartaði yfir framkomu lögreglunnar við dóttur sína. 

Málavextir voru þeir að einkennisklæddur lögreglumaður hafði kallað upp nafn dóttur hans 

fyrir framan fjölda fólks á vinnustað stúlkunnar og þótti föðurnum mikil skömm að því fyrir 

dóttur sína. Hann benti líka á það að afskiptin af dóttur hans hefði með stéttarstöðu 

fjölskyldunnar að gera og dró hann í efa að börn „betri borgara“ fengju sambærilega 

meðferð.121   

Bára Baldursdóttir hefur bent á að viðhorf til ungra kvenna af verkalýðsstétt hafi birst í 

vinnubrögðum ungmennaeftirlitsins sem tók þær sérstaklega fyrir og nálgaðist starf sitt út frá 

því að innan þeirrar stéttar væru flestar þeirra stúlkna sem ættu í nánum samskiptum við 

hermenn. Hún minnist þó á að Inga Dóra Björnsdóttir hafi komist að þeirri niðurstöðu að 

ástandsstúlkurnar hefðu komið úr öllum lögum samfélagsins. Þór Whitehead hefur líka bent á 

að í rannsókn Jóhönnu Knudsen á siðferðisástandinu í bænum hafi hún fylgst með og haft 

miklar áhyggjur af framferði stúlkna og ungra kvenna úr efri lögum samfélagsins.122  

Í þessum mótsagnakenndu niðurstöðum ástandsrannsókna undanfarinna áratuga má sjá 

hina stóru og fjölbreyttu mynd „ástandsins“ og ástandsstúlkunnar. Opinber umræða fjallar oft 

um konur og stúlkur sem einsleitan hóp sem ekki er sérstaklega flokkaður í stéttir og konur 

                                                 
119 ÞÍ.  Sakadómur Reykjavíkur  FA9/1-FA9/6. Sjá einnig Dómabók ungmennadómstólsins. 

120 ÞÍ.  Sakadómur Reykjavíkur  FA9/1-FA9/6.  

121 Bára Baldursdóttir, „„Þær myndu fegnar skipta um þjóðerni“...“, bls 315.  

122 Bára Baldursdóttir, „Kynlegt stríð: Íslenskar konur í orðræðu síðari heimstyrjaldar“, bls 74; Þór Whitehead 

„Baráttan um konurnar“. 
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sem segja sjálfar frá sinni upplifun eins og í rannsókn Ingu Dóru skipa sér í flest lög 

samfélagsins. Eftirlitsaðilar ástandsáranna skoðuðu siðferðisástandið út frá öllum konum, 

ekki bara þeim ungu eða þeim gömlu. En þegar kom að því að yfirvöld hefðu raunveruleg 

afskipti af hegðun kvenna voru það konur sem voru:  

1. ungar að árum 

2. með lítið félagslegt bakland 

3. af verkalýðsstétt eða fátækar 

sem lentu undir smásjá yfirvalda. Með öðrum orðum var það í málum einstaklinganna sem 

allir þessir þættir áttu við sem ríkisvaldið lét til skarar skríða.  

 

3.4 Ungmennadómstóll Reykjavíkur – hlutverk og erlendur samanburður 

Ungmennadómstóll Reykjavíkur var skipaður í desember 1941 og hóf störf þá um áramótin 

og starfaði fram til loka árs 1943. Var dómurinn lengst af skipaður Valdimar Stefánssyni, 

fulltrúa sakadómara, og tveimur meðdómurum samkvæmt lögum um eftirlit með 

ungmennum. Meðdómararnir voru Ármann Halldórsson skólastjóri og Ólafur Sveinbjörnsson 

lögfræðingur. Þeir voru kjörnir til að starfa í ungmennadómi á bæjarstjórnarfundi hinn 18. 

desember 1941.123 Ungmennadómstólnum var falið að framfylgja lögum um eftirlit með 

ungmennum og úrskurða í þeim málum þar sem til greina kom að senda ungmenni út í sveit 

vegna hegðunarvandamála. Þau mál féllu í grófum dráttum undir samskipti við herinn eða í 

tilfelli pilta hegðun sem túlka mátti sem leti. Samkvæmt lagabókstafnum má skilja að 

dómnum hafi verið ætlað að setja faglegri umgjörð utan um þær aðgerðir að fjarlægja börn og 

ungmenni af heimilum sínum, sérstaklega ef það var gegn vilja foreldranna.124 

 Ungmennadómstóllinn starfaði í nánu sambandi við ungmennaeftirlitið og virðist 

Jóhanna Knudsen ekki hafa litið svo á að dómurinn hafi hafið störf fyrr en hann tók fyrir mál 

sem vörðuðu þær stúlkur sem hún hafði afskipti af. Það var í apríl 1942 eða réttum fjórum 

mánuðum síðar en frásögn sakadómara hér að ofan bendir til.125  Dómurinn var til dæmis til 

svara ef upp komu álitamál um hvort tiltekin aðgerð ungmennaeftirlitsins væri 

framkvæmanleg. Sem dæmi má nefna að ungmennaeftirlitið krafðist þess af mörgum 

skjólstæðingum sínum að þær mættu í læknisskoðanir sem ræddar voru hér á undan. Í það 

minnsta einu skipti var stúlka færð til læknisskoðunar gegn vilja sínum. Sú ákvörðun var þó 

ekki geðþóttaákvörðun Jóhönnu Knudsen því hún skráði í skýrslur sínar um þetta tiltekna mál 

                                                 
123 ÞÍ. DR. B/1040. Sakadómarinn í Reykjavík, Jónatan Hallvarðsson, til Dómsmálaráðuneytisins.  
124 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110–111 (l. nr. 62/1942) . 
125 ÞÍ. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
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að hún hafi fengið leyfi hjá ungmennadómstólnum til að færa stúlku til læknis án samþykkis 

hennar. Hugmyndin var þó vissulega Jóhönnu.126 

 Ungmennadómurinn átti samkvæmt lögunum að fjalla um mál ungmenna hvort sem 

stúlkur eða drengir áttu í hlut og starfa með barnaverndarnefnd að þeim málum sem upp 

komu. Orðalag laganna gefur til kynna að í raun hafi hugmyndin með ungmennadómnum og 

lögum um eftirlit með ungmennum ekki eingöngu haft það að markmiði að taka á 

samskiptum ungmenna og hersins eða öðrum óknyttum. 

 Ungmennadómstólar erlendis voru, eins og áður hefur komið fram, gjarnan stofnaðir í 

kjölfar þess að ekki þótti lengur við hæfi að vista börn og ungmenni, sem gerðust sek um 

glæpi, með fullorðnum glæpamönnum. Ungmennadómstólar í Bandaríkjunum tóku oft fyrir 

mál sem vörðuðu siðferði ungra kvenna þegar það rímaði ekki við hugmyndir valdhafa um 

hvernig ungar konur og stúlkur ættu að hegða sér. Oft blandaðist þar inn í viðhorf til 

innflytjenda, verkalýðsstéttarinnar, fátækra og fólks af öðrum kynþáttum en hvítum, þar sem 

stúlkur sem tilheyrðu þessum hópum voru dæmdar harðar en hvítar stúlkur eða stúlkur af 

milli- og efristétt fyrir svipaða hegðun.127 

Samanburður milli Ungmennadómstólsins í Reykjavík og svipaðra stofnana erlendis er 

mjög áhugaverður en þó er rétt að hafa í huga að stofnun Ungmennadómstólsins í Reykjavík 

var með ólíkum hætti en erlendra dómstóla. Sérstaklega er það að því leyti að hann tengist 

viðbrögðum við mjög ákveðnu „vandamáli“ í samfélaginu – það er að segja „ástandinu” – en 

erlendis voru ungmennadómstólarnir stofnaðir samfara breyttum hugmyndum um börn og 

ungmenni. Eins og fram kom í öðrum kafla breyttust viðhorf til barna og ungmenna á 19. öld 

þannig að farið var að líta á börn sem sérstaka gerð fólks sem nálgast þyrfti á annan hátt en 

fullorðna. Íslenski ungmennadómstóllinn á þó ýmislegt sameiginlegt með þeim erlendu. Til 

dæmis voru stúlkur líklegri til að koma fyrir ungmennadómstól á Hawaii heldur en drengir 

líkt og í Reykjavík. Ungmennadómstóllinn í Reykjavík var ekki sá eini sem sérstaklega beitti 

sér fyrir því að koma í veg fyrir samskipti hermanna og ungra stúlkna. Í rannsókn á stúlkum 

sem dvöldust á stofnunum fyrir vandræðastúlkur í  Chicago árið 1917 kom skýrt fram að 

hermenn voru taldir hafa sérstaklega slæm áhrif á siðferði stúlkna. Stúlkum sem komist höfðu 

í tæri við hermenn var lýst sem svo að þær væru hysterískar, ofur tilfinningasamar eða 

ævintýrasæknar og því haldið fram að „maður í einkennisbúningi“ afvegaleiddi þær og gæti 

fengið þær til að stunda með sér kynlíf. Frásagnir þessara stúlkna líkt og þeirra íslensku sýna 

                                                 
126 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur FA9/5, nr. 11. 
127 Pasko, Lisa, „Damaged Daughters“, bls 1100. 
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að saga þeirra var flóknari en svo. Hermennirnir fengu vilja sínum framgengt með því að 

beita valdi eða lofa því að kvænast stúlkunni seinna meir. Þrátt fyrir þessar frásagnir voru það 

stúlkurnar sem enduðu fyrir ungmennadómstólum og á vistheimilum fyrir það að vera 

siðferðislega gallaðar á meðan þess er ekki getið að karlmaðurinn hafi þurft að bera nokkra 

ábyrgð.128 

 

3.5 Ástandsstúlkur fyrir dómi 

Í skjalasafni ungmennadómstólsins eru 113 mál eða skýrslur sem sendar voru til 

dómsins að því virðist allar frá lögreglunni eða ungmennaeftirlitinu. Samkvæmt bréfi frá 

Sakadómara til Jóhönnu Knudsen, dagsett hinn 13. mars 1944, tók dómurinn til meðferðar 62 

mál, úrskurðaði í 42 af þeim en felldi niður eða útkljáði á annan hátt 20 mál. Sakadómari 

segir í þessu sama bréfi að frumgögn í málinu hafi öll verið skýrslur frá löggæslukonunni 

Jóhönnu Knudsen.129 Ætla má að það sem útaf stendur séu mál sem Jóhanna sendi dómnum 

til upplýsingar eða að ekki hefur verið talin ástæða fyrir dóminn að taka þau fyrir sérstaklega.  

 Hér að framan hefur verið rætt um ástandið sem pólitískt og réttarfarslegt fyrirbæri en 

nú er komið að því að víkja sjónum örlítið að einstaklingnum. Það er auðvelt að gleyma að 

það sem er hér til umræðu eru ekki einungis lög, pólitík og embættismenn heldur eru 

raunverulegar stúlkur, og oft á tíðum erfið lífsreynsla þeirra, sem eru til rannsóknar. Þær eru 

huldar á bakvið nafnleynd og reglur um aðgang að opinberum skjölum en það er nauðsynlegt 

að gleyma ekki manneskjunum á bak við rannsóknina – stúlkunum sem lögum, eftirliti, 

rannsóknum og dómum var beint gegn. Hvernig voru þessar stúlkur staddar í lífinu? Voru 

þær á einhvern hátt í viðkvæmri stöðu? Hvernig birtist líf þeirra í yfirheyrslum 

ungmennaeftirlitsins?  

Hafdís Erla Hafsteinsdóttir segir í rannsókn sinni á „ástandinu” sem siðfári að 

vinnubrögð ungmennaeftirlitsins beri vott um lítilsvirðingu gagnvart þeim sem minna máttu 

sín.130 Það eru orð að sönnu. Rannsókn á stöðu stúlknanna í gögnum ungmennadómstólsins 

hefur leitt í ljós að stúlkurnar sem komu fyrir ungmennaeftirlitið voru töluvert fleiri en þær 

sem úrskurðaðar voru út úr bænum. Eins og sjá má á töflunni hér að neðan hafði 101 mál af 

113 skýrar málalyktir eða 89% málanna. Með skýrum málalyktum er átt við að í málsgögnum 

sé ýmist að finna úrskurð ungmennadómstólsins eða heimildir um að einhverjar ráðstafanir 

hafi verið gerðar vegna stúlkunnar án úrskurðar dómsins. Þessi yfirferð á gögnum hefur verið 

                                                 
128 Pasko, Lisa, „Damaged Daughters“, bls 1102. 

129 ÞÍ. UE. B/1. nr. 32. Sakadómari til Jóhönnu Knudsen. 

130 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“ bls. 77. 
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helstu heimildir þeirra sem skrifað hafa um starf ungmennaeftirlitsins og 

ungmennadómstólsins hingað til. Hefur gjarnan verið alhæft að einungis stúlkur hafi komið 

fyrir dómstólinn. Nú hefur dómabók ungmennadómsins komið í leitirnar og eru þar skráð 

þrjú mál sem snúa að piltum undir 20 ára aldri. Þeir komu þó allir fyrir dóminn í gegnum 

aðrar leiðir heldur en afskipti ungmennaeftirlitsins.131  

Skjólstæðingar ungmennaeftirlitsins voru unglingsstúlkur á aldrinum 13–18 ára. 

Flestar höfðu lokið barnaskólanámi enda skyldunáminu lokið á 14. ári á þessum tíma, og 

höfðu ekki sótt sér meiri menntun; þær voru ýmist í vist, í vinnu á veitingahúsum eða í 

einhverskonar verksmiðjuvinnu. Vert er að vekja hér athygli á því að stúlkurnar sem um 

ræðir voru á vissan hátt á mörkum þess að vera börn eða ungmenni og fullorðnir einstaklingar 

Þær voru ungar að árum – flestar ennþá börn í nútíma skilningi – en unnu fyrir sér ýmist í vist 

eða vinnu. Þeim var ætlað að bera fjárhagslega ábyrgð á sjálfum sér en á sama tíma eru þær 

settar undir eftirlit á forsendum þess að þær hafi ekki nægan þroska til að stjórna sinni eigin 

kynverund.  

Slík viðhorf til stúlkna af verkamannastétt, eða úr fátækari lögum samfélagsins, hafa 

einnig birst í erlendum rannsóknum þar sem fjallað er um ungmennadómstóla og upphaf 

félagsráðgjafar. Í Bandaríkjunum kom meirihluti stúlkna fyrir dóm út af einhverskonar 

siðferðisbrotum og voru þær stúlkur yfirleitt af verklýðsstétt sem auk þess voru innflytjendur. 

Skilgreiningar á vandræðaunglingsstúlkunni sem kynferðislega virkri eða ósiðlegri tengdist 

þar því bæði stétt og uppruna. Upphaf eftirlits með kynhegðun ungra kvenna og stúlkna í 

Bandaríkjunum hefur verið tengt við aukna vinnu þeirra fjarri fjölskyldum sínum til að 

mynda í vist hjá ókunnugum í sístækkandi borgum.132  

 Hernámið jók tækifæri kvenna og stúlkna til atvinnu og og þess að þéna umtalsverða 

peninga. En störf þeirra fyrir herinn voru fljótlega gerð tortryggileg og fljótlega var farið að 

ræða um þau sem þátt í spillingu þjóðarinnar.133 Stúlkurnar virðast eins og áður segir hafa 

þurft að vinna fyrir sér en samt sem áður eru tækifæri þeirra til vinnu gerð tortryggileg og er 

það í samræmi við þær kröfur sem gerðar voru til kvenna á millistríðsárunum þar sem þeim 

var falið að standa vörð um þjóðernið. Millistríðsárin höfðu einnig skapað umhverfi þar sem 

íhaldsemi réð ríkjum í kvenréttindamálum og hinn eini rétti kvenleiki var sá sem var hvað 

aðgengilegastur fyrir konur af milli- og efristétt þar sem þær gátu séð um sitt eigið heimili.134  

                                                 
131 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur. FC/10. Dómabók Ungmennadómstólsins, bls 1. 

132 L. Abrams og L. Curran. „Wayward girls and virtuous women“, bls 52–53.  

133 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum, bls 119–121, 125.  

134 L. Abrams og L. Curran „Wayward girls and virtuous women“, bls 50; Sigríður Matthíasdóttir Hinn sanni 

Íslendingur, bls 249–250.  
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Stúlkurnar sem komu til kasta ungmennaeftirlitsins höfðu oft lítið bakland í borginni, 

töluverður fjöldi þeirra var ættaður utan af landi, nokkrar þeirra voru í fóstri og þónokkuð 

margar ólust upp við erfiðar aðstæður, svo sem fátækt og/eða ósætti á heimilinu, auk þess að 

það kom fyrir að stúlkurnar höfðu komið við sögu hjá barnaverndarnefnd áður en afskipti af 

þeim hófust vegna ástandsins.135  

Einnig voru þess dæmi að stúlkur segðu frá misnotkun í æsku eða að þeim hefði verið 

nauðgað, ýmist af íslenskum körlum eða jafnvel hermönnum sem þær voru sakaðar um að 

vera í tygjum við. Tæp 10% þeirra 113 mála sem geymd eru í skjalasafni Sakadóms 

Reykjavíkur geyma einhvern vitnisburð um kynferðisofbeldi. Við munum aldrei vita hvort 

það sé raunverulegt hlutfall þeirra sem beittar voru ofbeldi. 

Hvernig og hvers vegna segir stúlka frá því að henni hafi verið nauðgað þegar henni 

og öllum öðrum stúlkum á hennar aldri hefur verið stillt upp sem einhverskonar 

kynferðislegum gerendum og glæpamönnum fyrir að tala við hermenn? Einhverjar 

stúlknanna virðast hafa gripið  til þess ráðs að segja frá þessari lífsreynslu þegar þær þurftu 

að skýra útkomuna úr læknisskoðunum eins og rætt var hér á undan. En slíkar frásagnir höfðu 

þó lítil sem engin áhrif á útkomu málanna og ekki er hægt að greina vilja hjá yfirvaldinu til 

að grípa til nokkurra aðgerða vegna slíkra mála. Einnig virðist vera tilhneiging í slíkum 

málum ýmist til að líta á frásögnina sem játningu á því að hafa verið við karlmann kennd eða 

að það vekur furðu að stúlkurnar virðast ekki skammast sín fyrir slíkt. Einnig er ljóst að 

Jóhanna Knudsen átti það til að skipta um umræðuefni í skýrslutökum þegar frásagnir af  

kynferðisofbeldi komu fram.136 Rétt er að taka fram að í hegningarlögum frá árinu 1940 eru 

sett viðurlög við því að hafa kynmök við börn innan 14 ára aldurs. Einnig eru viðurlög við 

því að tæla stúlkur (eingöngu) á aldursskeiðinu 14–16 ára til kynmaka og því ljóst að 

mennirnir sem þær sögðu frá hafi gerst brotlegir við lög.137 Frásagnir stúlknanna virðast ekki 

hafa leitt til réttarrannsóknar á kynferðisbrotunum sem þær urðu fyrir.  Rannsóknir á 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum á síðari hluta 19. aldar hafa sýnt fram á að stúlkur sem 

voru þolendur í slíkum málum voru ekki taldar alsaklausar. Það er að segja að þekking þeirra 

á kynlífi var talin hafa spillandi áhrif bæði á þær og á umhverfi þeirra og vegna þeirra 

                                                 
135 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur  FA9/1-FA9/6.  

136 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“, bls 78–79. 

137 Lagasafn frá 1945, 200. gr. almennra hegningarlaga, dálkur 2348.  
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spillingaráhrifa hefði stúlkan ekki eingöngu stöðu þolanda heldur þyrfti líka að grípa til 

aðgerða sem kæmi í veg fyrir þau.138 

Sambærileg viðhorf má greina í meðferð ungmennaeftirlitsins og 

ungmennadómstólsins á skjólstæðingum sínum. Hvernig svo sem þekking þeirra á kynlífi var 

til komin gæti hún haft neikvæð áhrif á umhverfið í kringum stúlkuna og því væri 

nauðsynlegt að fjarlægja hana úr því.  

Úrskurður ungmennadómstólsins var í flestum tilfellum sá að stúlkan skyldi vistuð á 

heimili í sveit en töluvert af þeim dómum bættu við eftirfarandi klausu: „reynist sú ráðstöfun 

ófullnægjandi, skal hún sæta hælisvist“. Í dómum kemur gjarnan fram að sannað þyki að 

stúlkan hafi „undanfarið lifað lauslætis lífi“ og sé þess vegna úrskurðuð í sveit samkvæmt 3. 

grein laga nr. 62. 1942. Það er að segja úrskurðurinn byggir á þriðju grein laga um eftirlit 

með ungmennum sem heimilar vistun í sveit hafi aðrar ráðstafanir svo sem afskipti 

barnaverndar ekki dugað til.139 Orðalagið í dómunum bendir til þess að dómendum hafi þótt 

einhver stigs munur á því að senda stúlkur á einkaheimili í sveit eða á „hælið“ á 

Kleppjárnsreykjum. Ef til vill hafa Kleppjárnsreykir verið hugsaðir sem úrræði fyrir þær 

stúlkur sem lengst voru leiddar á glapstigu. Annar möguleiki er að þeir sem störfuðu í 

ungmennadóminum hafi litið á vist á Kleppjárnsreykjum sem einhverskonar refsivist sem 

ekki væri oft tilefni til að beita.  

Taka má mál Bjartar og Bjarkar, tveggja stúlkna á aldrinum 16–18 ára140 sem dæmi 

um ungmennadómsmál. Þær voru báðar sendar í meyjarhaftsskoðun sem notuð var sem 

sönnun fyrir því að þær hefðu átt í kynferðislegum samskiptum við karlmenn. Þær eru í 

dómnum báðar sagðar hafa játað að hafa lifað lauslætislífi. Ekkert í málsgögnum þeirra 

bendir til þess að barnaverndarnefnd hafi nokkurntíma verið kvödd til eða málsmeðferð hafi 

geta talist nokkuð annað en lögreglurannsókn.141 

Starfsaðferðir ungmennaeftirlitsins og ungmennadómstólsins stangast á við þá lausn á 

ástandsvandanum sem lögin drógu upp. Í lögunum var skýrt kveðið á um að ráðstöfunum 

þeim sem heimilaðar voru með þriðju grein laganna, en það eru inngrip sem sneru að því að 

ungmenni væri fjarlægt af heimili sínu, skyldi einungis beita hefðu tilraunir til þeirra 

                                                 
138 Louise A. Jackson. Child Sexual Abuse in Victorian England. Inngangur. Athugið að eintak höfundar var í 

rafrænu formi fyrir rafbókaforritið KOBO sem býður ekki uppá fast blaðsíðutal verkanna sem þar eru lesin. Því 

ekki hægt að gefa upp nákvæmt blaðsíðutal heimildarinnar.  
139 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110–111 (l. nr. 62/1942).  
140 Rétt er að taka fram að öllum nöfnum skjólstæðinga ungmennaeftirlitsins og ungmennadómstólsins hefur 

verið breytt vegna persónuverndarsjónarmiða.  
141 Sjá til dæmis ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur FA9/5, nr.3., og ÞÍ. (Þjóðskjalasafn 

Íslands) Sakadómur Reykjavíkur FA9/5, nr. 4.  
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ráðstafana sem fyrirskipaðar voru í annarri grein laganna ekki borið tilætlaðan árangur. Í 

annarri greininni voru inngrip sem sneru að því að ekki þyrfti að fjarlægja ungmennið af 

heimili sínu til dæmis leiðbeiningar til foreldra og ungmennisins sjálfs frá barnaverndarnefnd 

og aðstoð við að finna vinnu.142  

Fjarvera barnaverndarnefndar við rannsókn málanna er mjög greinileg en þó ekki 

algild. Sem dæmi má nefna mál Lísu sem úrskurðuð var í sveit eða hæli í janúar 1943, en 

leyst undan úrskurði í september vegna nýrra upplýsinga sem dómnum höfðu borist, með því 

skilyrði að henni yrði settur tilsjónarmaður. Óljóst er hvort Lísa hóf nokkurntíma vist í sveit 

en einu málsgögnin sem veita innsýn í það hvers vegna fyrri úrskurðurinn var felldur niður er 

bréf frá Ingimar Jóhannessyni sem skrifar dómnum eftirfarandi:  

 

Lísa er í vinnu áfram og hegðar sér vel. Ég hef enn talað við móður hennar. Hún lofaði að 

skýra mál sitt fyrir ungmennadómi. Ég held að það væri mesta óráð að taka stúlku þessa með 

lögregluvaldi og senda í sveit, en ég tel rétt að láta hana vera heima í bili og sjá hvað setur.143 

 

Þetta bréf frá Ingimar Jóhannessyni gefur til kynna að einhverskonar afskipti 

barnaverndarnefndar af störfum ungmennaeftirlitsins hafi verið til staðar í það minnsta 

haustið 1943. Eins og áður sagði starfaði Ingimar sem fulltrúi Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur fram til áramóta 1944. Þarna kemur líka í ljós viðhorf 

barnaverndarráðsfulltrúans til ungmennaeftirlitsins sem greinilegs arms lögregluvaldsins en 

sem er á sama tíma í töluverðum samskiptum við ungmennadómstólinn eins og rakið verður 

hér á eftir.  Hlutverk hans var meðal annars að útvega heimili á vegum dómstólsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 110–111 (l. nr. 62/1942). 

143 ÞÍ. Sakadómur Reykjavíkur FA9/1 Ingimar Jóhannesson til Valdimars Stefánssonar. 11. september 1943. 
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Fjöldi mála: 
                             
113 

                                  
% 

Aldur 16–18 ára 63 56 

Aldur undir 16 ára 49 43 

Fóstur 10 9 

Meyjarhaftsskoðun 43 38 

Segja frá misnotkun* 5 4,5 

Segja frá nauðgun* 6 5 

Búseta: Reykjavík 78 69 

Búseta: Landsbyggðin 8 7 

Uppruni: Reykjavík 36 32 

Uppruni: Landsbyggðin 46 41 

Sveitavist 21 18,5 

Hælisvist 13 11,5 

Sveitavist eða hælisvist 9 8 

 

Tafla 1. Taflan sýnir í heilum tölum og hundraðshlutum tíðni ýmissa atriða sem lýsa 

aðstæðum þeirra stúlkna sem komu til kasta ungmennaeftirlitsins.  

 

3.6 Piltar fyrir ungmennadómi 

Í fundargerðabók Barnaverndarnefndar Reykjavíkur kemur fram að í upphafi árs 1942 hafi 

nefndin sent ungmennadómstólnum bréf þar sem þess var farið á leit við dómstóllinn að hann 

tæki að sér mál pilts sem fæddist í september árið 1924.144 Bréf nefndarinnar virðist ekki hafa 

varðveist, í það minnsta ekki í þeim skjalasöfnum sem beinast liggur við að rannsaka í 

tengslum við ungmennadómstólinn. Engin gögn eru um þetta mál í skjölum 

ungmennadómstólsins og taldi höfundur þar með að ekkert hefði varðveist um þessa beiðni 

barnaverndarnefndarinnar og hún hefði ekki verið tekin fyrir af dómstólnum. Beiðnin er 

áhugaverð vísbending um að barnaverndarnefnd hafi, að minnsta kosti í upphafi, ætlað sér að 

nýta heimildir laga um eftirlit með ungmennum til að hafa afskipti af ungmennum af báðum 

                                                 
144 BR. Skjalasafn Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar. Fundargerðabók Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, 

tímabil: 15.05.1940–3.05.1944. 
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kynjum – jafnvel að nefndin hafi litið á ungmennadómstólinn sem heppilegasta vettvanginn 

til að taka á málum ungmenna yfir 16 ára aldri. Mál þessa pilts og tveggja annarra komu þó 

fyrir ungmennadómstólinn líkt og kom í ljós við athugun dómabókar dómsins. Áhugavert er 

að velta því fyrir sér hvers vegna skjöl um þá þrjá hafa ekki varðveist með öðrum skjölum 

dómsins. Skjöl um málsmeðferð piltanna var að finna í almennum gögnum Sakadóms 

Reykjavíkur en ekki sérstöku skjalasafni ungmennadómsins, þó skýrt sé tekið fram í öllum 

gögnum að um ungmennadómsmál hafi verið að ræða145.  

  

 Hinn 14. apríl 1942 birtist eftirfarandi frétt í Nýju dagblaði:  

 
Með lögum um eftirlit með ungmennum var settur á stofn svonefndur ungmennadómur og 

skyldi hann taka til meðferðar afbrotamál unglinga. Forseti dómsins er Jónatan Hallvarðsson 

og meðdómendur Ármann Halldórsson skólastjóri og Ólafur Sveinbjörnsson lögfræðingur.  

Dómurinn hefur nú kveðið upp þrjá dóma. Í tvö skipti hefur hann dæmt unglingana til dvalar í 

sveit. Þriðji og síðasti dómurinn sem ungmennadómurinn hefur dæmt var kveðinn upp s.l 

laugardag.  

Málavextir voru þeir að tvítugur piltur hitti drukkinn mann á Hverfisgötunni og bauðst til að 

útvega honum tvær flöskur af áfengi á 100 kr. hvora. Maðurinn fékk honum 200 kr og fór 

pilturinn en lét ekki sjá sig meir. Afbrot þetta heyrir undir svik og var pilturinn dæmdur í 30 

daga fangelsi skilorðsbundið og sé hann háður eftirliti sérstaks manns í 5 næstu ár. Ennfremur 

var hann sviptur koningarétti og kjörgengi.146 

 

Í reynd fjölluðu öll þrjú málin sem fréttin vísar í um pilta. Þeir tveir sem dæmdir höfðu verið 

til sveitavistar voru 17 og 19 ára.147  

Máli þess yngra var vísað til dómstólsins frá Barnaverndarnefnd Reykjavíkur vegna 

þjófnaðar og slæmrar framkomu við móður sína.148 Ekki er ljóst hvers vegna nefndin vísar 

málinu til dómstóls en það kann að vera vegna þess að pilturinn er í eldri kantinum fyrir 

afskipti barnaverndarnefndar. Um 17 ára hefði hann fallið utan eftirlitsskyldu 

barnaverndarnefndar fyrir setningu laga um eftirlit með ungmennum.149 Mál hans var fyrsta 

málið sem ungmennadómstóllinn tók fyrir hinn 3. febrúar 1942. Það var ekki sakamál í 

hefðbundnum skilningi ef marka má þá staðreynd að málinu er ekki gefið hefðbundið 

                                                 
145 Þessi blaðagrein fannst fyrir tilviljun á timarit.is og eftir ábendingu um hana frá Erlu Huldu Halldórsdóttur 

varð saga þessara þriggja pillta hluti af þessari rannsókn. Upplýsingaleit á Þjóðskjalasafni vegna þessa leiddi 

einnig í ljós dómabók ungmennadómstólsins sem ekki hafði verið skráð sérstaklega sem slík. Ég kann Benedikt 

Eyþórssyni hjá Þjóðskjalasafni sérstakar þakkir vegna liðlegheita að elta allar vísbendingar sem ég hafði í 

gegnum gögn safnsins. 
146 „Ungmennadómur hefur tekið til starfa“ Nýtt dagblað. 14. apríl 1942.  
147 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur. FC/10. Dómabók Ungmennadómstólsins bls 1–85. 
148 BR. Skjalasafn Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar. Fundargerðabók Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, 

tímabil: 15.05.1940–3.05.1944. 
149 Stjórnartíðindi 1932 A, bls 79–83 (l. nr. 43/1932); Bráðabirgðalög um eftirlit með ungmennum 1941. 
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málsnúmer og ekkert er vísað í hegningarlög í þessu sambandi. Þetta er pilturinn sem 

áðurnefnd færsla í fundargerðabók barnaverndarnefndar fjallar um. 

Mál eldri piltsins var tekið fyrir hinn 30. mars og var aftur á móti sakamál í 

hefðbundnum skilningi. Það var númerað og skráning í dómabók ungmennaeftirlitsins hefst á 

orðunum: „Réttvísin gegn Jóni“150 Jón er titlaður verkamaður í dómabókinni, einnig kemur 

fram að hann er bæði atvinnulaus og heimilislaus þegar málið er tekið fyrir og hann 

úrskurðaður til dvalar í sveit ásamt missi kosningaréttar og kjörgengis. Var hann dæmdur 

fyrir brot gegn xxvi kafla hegningarlaga, lögum nr 63/1937, nr 13/1941 og áfengislögum nr 

33/1935 og er dæmdur skv. bráðabirgðalögum um eftirlit með ungmennum frá 1941. Brotin 

snúast um áfengi, áfengisneyslu og þjófnað. Símon Jóh. Ágústsson, sálfræðingur og 

ráðunautur barnaverndarnefndar, mat andlegan þroska hans á við 11 ára barn og er það að 

hluta til ástæða þess að hann er dæmdur til að vistast í sveit frekar en að dæma hann til 

refsivistar en refsing hans fólst líka í því að hann var dæmdur til missis kosningaréttar og 

greiðslu kostnaðar og skaðabóta.   

Hinn 8. apríl 1942 er tekið fyrir málið sem gert er að aðalatriði í fréttinni hér að 

framan. Réttvísin gegn Gunnari var sakamál sem einnig var fengið hefðbundið málsnúmer og 

voru málsatvik með þeim hætti sem greint var frá í blaðagreininni. Gunnar var einnig titlaður 

verkamaður í dómabókinni. Fram kemur að hann fæddist árið 1922 og hefur því verið 

tæplega 20 ára þegar mál hans fór fyrir dóminn. Enn fremur er tekið fram í dómabókinni að 

Símon Jóh. Ágústsson hafi verið fenginn til að meta andlegan þroska Gunnars og komist að 

því að þroski hans væri á við átta ára gamalt barn.151   

Þrjú mál sem koma fyrir í dómabókinni fjalla um pilta. Hvaða áhrif hefur það á túlkun 

okkar á störfum ungmennadómstólsins og viðhorfum annarra stofnana til hans og á tilgang 

ungmennaeftirlitsins? Það rennir stoðum undir þá túlkun að sértæk úrræði vegna „ástandsins” 

hafi í það minnsta að einhverju leyti verið hugsuð sem hluti af gildandi barnaverndarstefnu 

og að í upphafi hafi verið ætlun kerfisins að beita dómstólnum sem slíku úrræði.  

Þessi mikla áhersla á siðferðisbrot stúlkna í stað almennra barnaverndarmála bendir 

svo aftur til viðvarandi togstreitu innan kerfisins um hvort tilgangurinn með afskiptum af 

þessum stúlkum hafi verið að vernda þær eða að refsa þeim. Þar má líka líta til þess munar 

sem virðst vera á málsmeðferð stúlkna og pilta.  

                                                 
150 Nöfnum piltanna sem hér eru til umræðu hefur verið breytt. Dómabók. 
151 ÞÍ. Sakadómur Reykjavíkur. FC/10. Dómabók Ungmennadómstólsins, bls 1–85.  
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Piltarnir þrír urðu allir uppvísir að glæpum eða óknyttum. Þeir voru allir komnir yfir 

hefðbundinn eftirlitsaldur barnaverndarnefndar, þeir voru allir komnir yfir lögaldur 

sakamanna, sem á umræddu tímabili var 15 ár152 og í tveimur af þremur tilfellum er um 

glæpsamlegt athæfi að ræða samkvæmt hegningarlögum. Benda má á að hegðun stúlknanna 

sem komu fyrir ungmennadómstólinn varðaði sjaldnast við hegningarlög þó fyrir kæmi að 

þær væru dæmdar fyrir þjófnað ásamt lauslæti.  

Fyrsta málið kom inn á borð ungmennadómstólsins beint frá Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur og er líklega eina málið sem fer þá leiðina inn í kerfið. Þetta mál gefur ákveðna 

vísbendingu um viðhorf barnaverndarnefndar til dómstólsins á fyrstu dögum hans. 

Barnaverndarnefndin virðist hafa litið á dómstólinn sem úrræði sem hún gæti beitt í erfiðum 

og flóknum málum eldri skjólstæðinga sinna. Með því að beita heimildum sínum til að vísa 

málinu til ungmennadómstólsins er komist hjá því að blanda lögreglunni inn í erfið samskipti 

ungmennis við móður sína.  

Hin tvö málin sem varða pilta virðast vera sakamál í hefðbundnum skilningi sem 

komu inn á borð lögreglunnar og einhverstaðar í ferlinu er tekin ákvörðun um að dæma í 

þeim málum í ungmennadómi. Dómur í ungmennadómi gerir mönnum kleift að koma 

piltunum fyrir í sveit fremur en að vista þá í fangelsi og skipa þeim eftirlitsmann í þeim 

tilfellum þar sem skilorðsbundnu fangelsi var beitt. Þessi úrræði sem ungmennadómstóllinn 

hafði úr að ráða virðast við fyrstu sýn vera mildari refsing en að lenda í fangelsi.  

Úrræðunum fylgir þó að því er virðist meira eftirlit en dómi hefðbundinna dómstóla 

auk þess sem dómur í ungmennadómstóli kemur ekki í veg fyrir að sviptingu kosningaréttar 

og kjörgengis sé beitt sem frá nútíma sjónarhorni virðist vera mjög þung refsing fyrir 

smáglæpi unglinga. Samkvæmt málsgögnum virðist ungmennadómurinn hafa talið sig 

skyldugan til að svipta piltana kosningarétti og kjörgengi samkvæmt gildandi 

hegningarlögum.153 

 Ef gildandi hegningarlög frá 1940 eru skoðuð kemur í ljós að svipting kosningaréttar 

og kjörgengis er refsing sem hægt var að beita samhliða annarri refsingu. Í 68. gr. 

hegningarlaga segir: „...[N]ú er broti svo háttað, að fremjandinn telst ekki lengur hafa 

óflekkað mannorð, og skal hann þá sviptur í refsidómi kosningarétti og kjörgengi til 

                                                 
152 Lagasafn 1945. Almenn hegningarlög 1940.14. gr. Sjá einnig 15. gr. þar sem segir: Þeim mönnum skal eigi 

refsað sem sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands 

voru alls ófærir á þeim tíma er þeir unnu verkið til að stjórna gerðum sínum. 

153 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur Reykjavíkur FA6/36. Nr. 7; ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Sakadómur 

Reykjavíkur FA6/36. Nr. 8. 
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opinberra starfa og til annara almennra kosninga. ...“154 Þessi málsgrein skýrir í raun ekki 

nákvæmlega hvað til þarf svo til þess komi að hægt sé að svipta mann kosningarétti og 

kjörgengi en það virðist í fljótu bragði vera hvaða glæpur sem er, því vissulega hlýtur 

dæmdur maður að hafa flekkað mannorð. Lítið hefur verið skrifað um beitingu þessarar 

refsingar og krefst það frekari rannsókna til að raunverulega sé hægt að meta þyngd 

refsingarinnar og áhrif hennar á piltana sem dæmdir voru í ungmennadómi. Vert er að benda 

á að kosningaaldur Íslendinga árið 1942 var 21 ár. Því er ljóst að verið er að svipta piltana 

réttindum sem þeir höfðu enn ekki öðlast vegna ungs aldurs.  

 Úrskurðir til missis kosningaréttar og kjörgengis komu einungis fyrir í þessum 

tveimur málum pilta. Rétt er að ítreka að slíkur úrskurður var heldur ekki kveðinn upp yfir 

piltinum sem kom fyrir ungmennadómstólinn að beiðni Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Í 

dómabókinni er ekki að finna neitt dæmi um að stúlkur sem fyrir ungmennadóm komu vegna 

„lauslætis“ eða „óreiðu lifnaðar“ eins og það var orðað væru sviptar kosningarétti.  

 Mikilvægt er að draga fram það sem var ólíkt með þessum málum annað en kyn þeirra sem 

þar komu við sögu. Í fyrsta lagi var það Sakadómarinn í Reykjavík, Jónatan Hallvarðsson, 

sem fór með dómsvald í málum piltanna. Með honum í dómstólnum voru Ármann 

Halldórsson og Ólafur Sveinbjörnsson. Samhliða fyrsta máli stúlku fyrir dómstólnum tók 

Valdimar Stefánsson, fulltrúi sakadómara, við sæti hans í ungmennadómstólnum. Í öðru lagi 

er það sú staðreynd að stúlkurnar sem komu fyrir ungmennadómstólinn voru í raun ekki 

brotlegar við hegningarlög en það voru piltarnir sem misstu kosningaréttinn. Ég tel að það sé 

seinna atriðið sem skipti mestu máli því eins og áður sagði virðist dómurinn hafa talið sig 

skyldugan til þess að svipta menn kosningarétti sem gerðust brotlegir við hegningarlög. 

Piltarnir höfðu báðir náð sakhæfisaldri og því má jafnvel velta því upp að dómarnir yfir þeim 

hafi átt að sameina refsingu sem hæfði glæpum þeirra samkvæmt hegningarlögum og 

úrræðum samkvæmt lögum um eftirlit með ungmennum. Kann sú ákvörðun að hafa litast af 

því að piltarnir töldust vera andleg vanþroska, eins og áður sagði. Rétt er þó að benda á að 

slíkar greiningar virðast hafa haft lítil áhrif á stúlkur sem úrskurðaðar voru til hælis- eða 

sveitavistar vegna lausungar.  

 Að þrír piltar voru dæmdir af ungmennadómstólnum breytir samt sem áður ekki því 

að ungmennadómstóllinn fjallaði að langmestu leyti um meint siðferðisbrot ungra stúlkna. 

Þeir veita þó sagnfræðingum ákveða innsýn í það hvað ungmennadómstóllinn hefði getað 

orðið, hefði honum verið beitt jafnt í málum stúlkna og pilta. Hér er einnig ákveðið tækifæri 

                                                 
154 Lagasafn 1945. 68. gr laga nr 19/1940. 
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til að bera með beinni hætti saman aðstæður piltanna og stúlknanna til að fá jafnvel enn 

skýrari mynd af því hvernig framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum varð að kynjuðu 

fyrirbæri. Þá ber einnig að minnast á að enginn þessara þriggja pilta var dæmdur fyrir að vera 

í „ástandinu” þrátt fyrir þá staðreynd að piltar áttu líka vingott við hermenn á stríðsárunum.155  

 

3.7 Kleppjárnsreykir og sveitadvöl 

  Í lögum um eftirlit með ungmennum var eins og áður segir heimild til þess að stofna 

vistheimili fyrir ungmenni sem þurfti að fjarlægja úr bænum vegna hegðunar sinnar. Segja 

má að með stofnun Kleppjárnsreykjahælisins hafi saga vistheimila fyrir ungmenni hafist.  

Ákveðið var að nýta byggingu sem ríkið átti á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði og var það 

tilbúið til notkunar sem unglingaheimili í nóvember 1942.156 Hófst reksturinn með komu 

forstöðukonu og kennslukonu til staðarins hinn 15. nóvember og samkvæmt dagbók staðarins 

komu fyrstu stúlkurnar til Kleppjárnsreykja hinn 21. nóvember.157 Samkvæmt bréfi Jóhönnu 

Knudsen til Ólafs Lárussonar var landið í kringum Kleppjárnsreyki leigt öðrum rétt fyrir 

stofnun vistheimilisins og þótti Jóhönnu það mikil synd því það hefði skemmt alla möguleika 

fyrir stúlkurnar að starfa við útistörf.158   

Nokkuð ítarleg reglugerð um heimilið sýnir að heimilinu var ætlað – eins og raunin 

varð – að taka við stúlkum á aldrinum 14–18 ára, sem úrskurðaðar hefðu verið til vistunar af 

ungmennadómnum. Einnig voru hugmyndir uppi um að nýta pláss heimilisins fyrir stúlkur á 

sama aldri eftir beiðni barnaverndarnefnda eða skólanefnda væri heimilið ekki fullt. 

Reksturinn var í höndum þriggja manna stjórnarnefndar og forstöðukonu og var henni ætlað 

að ráða annað starsfólk í samráði við stjórnarmenn. Tekið er fram í reglugerðinni að 

starfsemin skuli vera beint undir eftirliti Barnaverndarráðs. Kostnaður við heimilið skyldi 

allur vera greiddur af ríkissjóði nema ef vistaðar voru stúlkur á vegum annarra en 

ungmennadómstóls. Tilgangur vinnuskólans var að kenna nemendunum hreinlæti, reglusemi 

og vinnu við heimilisstörf jafnt inni sem úti. Í reglugerðinni sjálfri er ekki rætt um skólahald 

sem slíkt en á spássíu er athugasemd þar sem bætt hefur verið inn í texta reglugerðarinnar að 

á vetrum skuli fara fram bókleg kennsla með áherslu á móðurmál og reikning.159 Kann þessi 

skortur á bóklegu námi í frumgerð reglugerðarinnar að stafa af því að skyldunámi lauk þegar 

                                                 
155 Sjá til dæmis: Þorvaldur Kristinsson. „„Maður stendur með sínum ef maður getur“...“. 

156 ÞÍ. UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 

157 ÞÍ. Ungmennaheimilið (vinnuskólinn) á Kleppjárnsreykjum. D/1 nr.1, Dagbók Kleppjárnsreykja.  

158 ÞÍ. UE. Ungmennaeftirlitið. B/1 nr.25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 

159 ÞÍ. Ungmennaheimilið (vinnuskólinn) á Kleppjárnsreykjum. D/1 nr. 17. Reglugerðir um vinnuskólana o.fl.  
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börn náðu 13 ára aldri og hafi því ekki verið talin þörf á því að hafa bóklega kennslu í 

vinnuskóla fyrir ungmenni sem náð höfðu þeim aldri. 

Reglugerðin sýnir hvernig refsi- og barnaverndarsjónarmið gátu farið saman í einu og 

sama úrræðinu. Vinnuskólinn var samkvæmt lögum neyðarúrræði sem aðeins skyldi grípa til 

ef önnur úrræði barnaverndarnefnda dygðu ekki til. Það viðhorf endurspeglast svo áfram í 

þeirri tilhneigingu ungmennadómstólsins til að dæma stúlkur í sveitavist sem breyta mætti í 

hælisvist gengi dvölin á einkaheimilinu ekki upp af einhverjum ástæðum. Það tel ég sýna 

fram á að dómnum sjálfum þótti hælisdómurinn vera alvarlegasta úrræðið sem hann gæti beitt 

og skyldi beita sparlega, eins og áður sagði. Í reglugerðinni um vinnuskólann var það sama 

upp á teningnum, fyrst og fremst er rætt um hvernig skuli móta dvölina með þeim hætti að 

hún yrði stúlkunum til sem mests gagns og gætt var nokkuð vel að réttindum þeirra. Sem 

dæmi um það var skýrt kveðið á um að starfsmönnum heimilisins væri óheimilt að láta 

stúlkurnar vinna fyrir nokkurn þann atvinnurekstur sem þeir sjálfir stæðu fyrir, greiða þurfti 

stúlkunum hæfilega þóknun fyrir vinnu þeirra í þágu heimilisins (reyndar eftir ákvörðun 

forstöðukonu) og hefðu þær aðgang að í það minnsta hluta launa sinna á meðan þær dvöldust 

á Kleppjárnsreykjum og fengju afganginn við brottför. Þrátt fyrir þessa meðvitund um að fara 

þyrfti með stúlkurnar á sanngjarnan hátt voru viðurlög við óhlýðni alvarleg. Það sem taldist 

til hæfilegrar refsingar fyrir óhlýðni var til dæmis missir hlunninda (þar með talið laun fyrir 

vinnu) eða einangrun, ásamt fleiri ótilgreindum refsingum. Hvorki reglurnar sem giltu í 

skólanum, né dagsskipulag hans voru tilgreind í reglugerðinni heldur er þar aðeins rætt um að 

forstöðukonan og stjórnarnefndin setji þessar reglur. Einnig er stjórnarnefnd falið að setja 

reglur um refsingar. Þó var tekið fram að líkamlegum refsingum mætti aldrei beita.160  

Kleppjárnsreykir – vistheimili, skólaheimili, hæli eða hvaða nafni sem það var nefnt – 

var fyrsta stofnunin af sínu tagi sem rekin var af ríkinu. Fjárhagsleg ábyrgð á heimilinu var 

eins og áður segir öll í höndum ríkisins, heimilið var undir eftirliti Barnaverndarráðs beint en 

ekki undir eftirliti barnaverndarnefndar eða skólanefndar í nágrenni skólans líkt og 

fyrirskipað var í barnaverndarlögunum frá 1932 þar sem nefndunum er falin eftirlitsskylda 

með uppeldisstofnunum í sínu umdæmi.161  

Í úttekt sem gerð var á barnaverndarstarfi á Íslandi á 20. öld í tengslum við störf 

vistheimilanefndar kemur fram að með rekstri Kleppjárnsreykjaheimilisins hafi fyrsta skrefið 

verið tekið í verkaskiptingu milli ríkisins og einstakra sveitarfélaga eða bæja þegar kom að 

                                                 
160 ÞÍ. Ungmennaheimilið (vinnuskólinn) á Kleppjárnsreykjum. D/1-17. Reglugerðir um vinnuskólann o.fl.  

161 Stjórnartíðindi 1932 A, bls 79–83 (l. nr. 43/1932)  
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barnaverndarstarfi. Það er á ábyrgð ríkisins að reka vistunarúrræði í þeim tilvikum sem litið 

er á barnið eða ungmennið sem einhverskonar geranda í þeim málum sem leiddu til þess að 

ákveðið var að vista þau utan heimilis síns.162 Sú staðreynd rennir stoðum undir það viðhorf, 

sem birtist einnig í fyrrnefndum viðbrögðum ungmennaeftirlitsins vegna frásagna af ofbeldi, 

að stúlkurnar sem ungmennaeftirlitið hafði afskipti af og sem dæmdar voru af 

ungmennadómstólnum áttu ekki tilkall til annarrar stöðu en sem gerendur í samskiptum 

sínum við hermenn. Hér hefur einungis verið tæpt á ætluðu hlutverki Ungmennaheimilisins á 

Kleppjárnsreykjum með því að varpa ljósi á þann hluta framkvæmdar laga um eftirlit með 

ungmennum sem laut að stofnun slíks hælis. Nánari rannsókna á rekstri heimilisins og 

tengslum þess við sögu vistheimila á 20. öld er þörf.  

Barnaverndarráð virðist hafa fylgst ágætlega með heimilinu eða í það minnsta með 

þeim stúlkum sem þar dvöldust. Sem dæmi má nefna að Ingimar Jóhannesson virðist hafa átt 

í sérstöku sambandi við stúlkurnar sem dvöldust á Kleppjárnsreykjum. Hafa varðveist bréf til 

hans frá stúlkum sem dvöldust þar þar sem þær eru að biðja hann um að útvega sér efni til 

fatasaums og annars sem þær þurftu að fá sent frá Reykjavík. Starf Ingimars fyrir 

Kleppjárnsreyki er ekki vel skilgreint; bréf til Ingimars frá Sakadómara titla hann ýmist 

„forstjóra ungmenna hælisins“ en einnig „forstjóra ungmennaeftirlitsins“.163 Þennan 

titlarugling má túlka sem svo að jafnvel innan dómskerfisins hafi verið einhver óvissa um 

hver sinnti hvaða störfum í tengslum við afskipti yfirvalda af „ástandinu”. 

Símon Jóh. Ágústsson, ráðunautur Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, heimsótti 

heimilið og skrifaði skýrslu um stúlkurnar sem þar dvöldust að beiðni ungmennadómstólsins 

og forstöðukonunnar, Guðbjargar Árnadóttur. Skýrslan sem dagsett er hinn 15. maí 1943 var 

gerð í þeim tilgangi að meta framfarir stúlknanna og taka ákvarðanir um áframhaldandi dvöl 

þeirra utan Reykjavíkur.164 

 

Samantekt 

Lögum um eftirlit með ungmennum var framfylgt af nokkurri hörku í Reykjavík þar sem 

ungmennadómstóllinn tók fyrir 62 mál og úrskurðaði í 42 málum.  Þau mál sem þarna voru 

talin sneru öll að stúlkum sem áttu að mati ungmennaeftirlitsins vingott við hermenn. Auk 

þeirra voru þrír piltar dæmdir í ungmennadómi og áttu það sameiginlegt að koma fyrir 

                                                 
162 Bragi Guðbrandsson. „Barnavernd og uppeldisstofnanir“, bls 16. 

163 ÞÍ. UH. D/1 nr. 12. Jónatan Hallvarðsson, sakadómari, til Ingimars Jóhanessonar, og UH. D/1 nr. 13 

Jónatan Hallvarðsson, sakadómari, til Ingimars Jóhannesonar. 
164 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). Barnaverndarráð  B/10. Skýrsla Símons Jóh. Ágústssonar um stúlkurnar á 

Kleppjárnsreykjum.  
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dóminn eftir öðrum leiðum en tilkynningum ungmennaeftirlitsins. Ungmennaeftirlitið var 

stofnað þrátt fyrir að stofnun þess hafi ekki verið fyrirskipuð með lögum. Töluverður áhugi 

var meðal ráðamanna að koma af stað sérstakri kvenlögregludeild líkt og rætt hefur verið í 

fyrsta kafla en af einhverjum ástæðum, sem ekki hefur tekist að finna, var sú deild ekki 

lögfest. Ráðning Jóhönnu Knudsen til að sinna þessu starfi var gerð með samþykki 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur og skapaði það að því er virðist ákveðna verkaskiptingu 

milli barnaverndarnefndar og lögreglunnar þar sem hið eiginlega eftirlit og rannsóknir á 

hegðun ungmennanna var falið lögreglunni í gegnum störf ungmennaeftirlitsins en 

barnaverndarnefnd starfaði meira á jaðri þessara mála og hafði eftirlit og tengsl við þær 

stofnanir sem komið var á fót til að bregðast við vandanum.  

Barnaverndarstöðin í Sóttvarnarhúsinu og Kleppjárnsreykir voru að því virðist helsta 

verkefni Barnaverndarnefndar Reykjavíkur þegar kom að því að framfylgja lögum um eftirlit 

með ungmennum. Ég tel að þessi verkaskipting milli lögreglu og barnaverndar – sama hvort 

hún hafi verið meðvituð eða ómeðvituð – hafi leitt til þess að annarri grein laga um eftirlit 

með ungmennum hafi verið vanbeitt í þessum málum. Önnur grein laga um eftirlit með 

ungmennum fjallar eins og áður segir um hefðbundnari barnaverndarúrræði sem lausn á 

ástandsvandanum. Virðist mér að um leið og lögreglan er orðin að aðal eftirlits- og 

rannsóknaraðila í málum sem varða siðferði ungmenna hafi orðið ákveðinn forsendubrestur 

fyrir því að beita hefðbundnum úrræðum barnaverndarnefndar og dómsmál orðin 

óumflýjanleg. Framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum virðist hafa verið að einhverju 

leyti að fylgja lögunum en gerir það þó ekki að öllu leyti. Hér birtist togstreitan milli 

barnaverndarsjónarmiða og refsisjónarmiða í úrlausn ástandsvandans hvað skýrast. Lög um 

eftirlit með ungmennum gerðu ráð fyrir að hægt væri að beita hefðbundnum 

barnaverndarúrræðum að einhverju marki til að leysa vandann en í framkvæmd virðast 

refsisjónarmið verða ofan á. Dómsúrskurðir sem fjarlægðu stúlkurnar ýmist á einkaheimili í 

sveit eða til Kleppjárnsreykja urðu ríkjandi aðgerðir til að stemma stigu við ástandinu.  
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4. kafli. Endalok ríkisafskipta  
 

Sértækar aðgerðir yfirvalda vegna „ástandsins” urðu ekki langlífar. Þær náðu yfir um það bil 

eitt og hálft ár, ef talið er frá því að farið var að framfylgja bráðabirgðalögunum í apríl 1942 

og fram að því að ákveðið var að loka Kleppjárnsreykjaheimilinu í október 1943. Þessi kafli 

fjallar um endalok ríkisafskipta af „ástandinu”. 

Þegar ríkisstjórnin fór að draga úr afskiptum af „ástandinu” myndaðist togstreita á 

milli ungmennaeftirlitsins annars vegar og Barnaverndarnefndar Reykjavíkur og ríkisins hins 

vegar. Togstreitan snerist að miklu leyti um ábyrgð á starfseminni á Kleppjárnsreykjum og 

rannsóknaraðferðum ungmennaeftirlitsins. Úr urðu ritdeilur á síðum dagblaðanna á milli 

Jóhönnu Knudsen og Arnfinns Jónssonar barnaverndarmanns auk þess sem Jóhanna skrifaði 

yfirvöldum af miklum móð.  

Sértækar aðgerðir yfirvalda vegna „ástandsins” voru, eins og fram hefur komið, í 

rauninni þrjár samantengdar aðgerðir. Í fyrsta lagi var það stofnun ungmennadómstólsins. Í 

öðru lagi var það stofnun uppeldisstofnunar á Kleppjárnsreykjum og í þriðja lagi var það 

rekstur ungmennaeftirlitsins sem var deild innan Lögreglunnar í Reykjavík. Því leiddi eitt af 

öðru. Þegar ríkið lét af rekstri Kleppjárnsreykjaheimilisins fjaraði undan afskiptum þess í 

málaflokknum öllum.  

Í þessum kafla verður lauslega fjallað um endalok ríkisafskipta af ástandinu og rekstri 

sérstakra stofnana til að bregðast við vandanum. Ætlunin er að svara því hvort togstreita milli 

barnaverndar- og refsisjónamiða kunni að hafa haft áhrif á það að ríkistjórnin hætti afskiptum 

sínum.   

 

4.1 Endalok Kleppjárnsreykjaheimilisins og ungmennadómstólsins  

 

Lokun Kleppjárnsreykja var að öllum líkindum afleiðing þess að ríkisstjórnarskipti 

urðu á Íslandi í desember 1942. Þá fór frá völdum ríkisstjórn Hermanns Jónassonar sem setið 

hafði þegar lög um eftirlit með ungmennum voru sett og við tók utanþingsstjórn. Með dóms- 

og menntamál í nýju ríkisstjórninni fór Einar Arnórsson, hæstaréttardómari og fyrrverandi 

lagaprófessor, og tók hann ákvörðunina um að loka skyldi heimilinu á Kleppjárnsreykjum í 

október árið 1943.165 Það gerði hann í samráði við starfandi forstöðumanns Kleppjárnsreykja, 

Benedikt Stefánsson,  sem var mjög efins um kosti þess að reka áfram stofnunina að 

Kleppjárnsreykjum. Virðist efi hans byggjast bæði á því hvernig staðið var að rekstrinum á 

                                                 
165 ÞÍ. DR. B/1040, uppkast að símskeyti til Benedikts Stefánssonar og Magnúsar Ágústssonar.  
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„svona heimili“ eins og hann orðaði það. Einnig óttaðist hann áhrif stofnunardvalarinnar á líf 

stúlknanna. Benedikt taldi að dvölin myndi stimpla stúlkurnar til framtíðar. Enn fremur 

nefndi hann að stúlkurnar hefðu sjálfar á tilfinningunni að þær væru og yrðu stimplaðar 

vegna dvalarinnar á Kleppjárnsreykjum.166  

Á meðan Kleppjárnsreykjaheimilið var starfandi virðist Jóhanna Knudsen hafa sinnt 

ýmsum verkefnum fyrir staðinn, meðal annars hlutast um að fá forstöðufólk til starfa þar og 

virðist hún hafa haft miklar áhyggjur af því hvernig rekstrinum var háttað.167  Því leitaði hún 

til dómsmálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar, Einars Arnórssonar, fljótlega eftir að hann tók 

við embætti. Þar tóku á móti henni „hroðasögur“ af staðnum og starfseminni og 

dómsmálaráðherra sem ekki virtist alveg viss um hvað hann vildi gera í málefnum staðarins. 

Henni var falið að skrifa skýrslur til ríkisstjórnarinnar um stöðu ungmennaeftirlitsins og leita 

úrræða fyrir umrædd ungmenni.168 Í bréfi til dómsmálaráðherra, sem hún sendi í febrúar 

1943, kemur skýrt fram að hún líti á „ástandið” og siðspillinguna sem einhverskonar 

smitsjúkdóm. Það er viðhorf sem kom fram hjá Jóhönnu í upphafi og er eitt af þeim atriðum 

sem tengja saman viðhorf hennar og Vilmundar landlæknis eins og rætt var í fyrsta kafla.  Í 

bréfinu setur hún fram tillögu sína um styrkingu ungmennaeftirlitsins og ráðstafanir vegna 

stúlkna í siðferðisvanda.169  

Tillögurnar voru í þrettán liðum og náðu að því virðist til bæði stúlkna og fullorðinna 

kvenna. Þar ítrekar hún þörfina á því að einangra lauslætiskonur og bregðast á einhvern hátt 

við þeirri vændisstarfsemi sem hún taldi eiga sér stað. Meðal annars lagði hún til að konur 

sem stunduðu slíka vinnu ætti að flytja í sérstakt húsnæði, helst í hverfi eins og Pólana, og 

hafa þær undir eftirliti.  Einnig taldi hún nauðsynlegt að stofna skólaheimili sem tæki á móti 

stúlkum sem, eins og staðan var í byrjun árs 1943, voru líklegri til að vera úrskurðaðar til 

sveitavistar fremur en á hæli. Það taldi hún nauðsynlegt vegna þess viðhorfs hennar að 

ástandið væri smitsjúkdómur og velferð þjóðarinnar væri undir því komin að það breiddist 

ekki út í sveitirnar. Hún vildi einnig að leynilögregludeild undir stjórn ungmennaeftirlitsins 

væri sett á stofn og að móttökustöð barnaverndarnefndarinnar fengi betra húsnæði.170  

                                                 
166 ÞÍ. UH. D/1-11. Benedikt Stefánsson, uppkast að bréfi til dómsmálaráðherra, 28.08.1943.  
167 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar; Sjá 

einnig ÞÍ. UH. Dagbók Kleppjárnsreykja, bls 34 og 39–40.  
168 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar; UH. 

D/1-1. Dagbók Kleppjárnsreykja, bls 34.  
169 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-9. Jóhanna Knudsen til Einars Arnórssonar. 
170 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-9. Jóhanna Knudsen til Einars Arnórssonar. 
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Jóhanna var í talsverðum samskiptum við dómsmálaráðherra eftir að tillögur hennar 

bárust ráðuneytinu í febrúar 1943 og skildist henni stundum á honum að starfsemi 

Kleppjárnsreykjaheimilisins svaraði ekki kostnaði og væri því best að loka staðnum en þó 

væri stundum á honum að heyra að hann vildi styðja starfsemina. Ríkisstjórnin ákvað þó að 

fara ekki í það verkefni að auka eftirlit og úrræði vegna „ástandsins” samkvæmt tillögu 

Jóhönnu Knudsen og eftir því sem leið á árið þyngdist rekstur Kleppjárnsreykjaheimilisins. 

Þar má nefna erfiðleika við að halda í starfsfólk, meðal annars forstöðufólk. Forstöðukonan 

sem ráðin var til Kleppjárnsreykja gafst upp á verkefninu vorið 1943 og leiddi það til nokkurs 

vanda heimilisins. Jóhanna Knudsen dró þá ályktun í bréfi sínu til Ólafs Lárussonar að ástæða 

þessa væri að forstöðukonan upplifði það að hún hefði ekkert bakland í ríkisstjórninni eða 

stjórnsýslunni yfirleitt. Þegar kom að því að ráða nýja forstöðukonu virtist enginn hafa 

heimild til þess sem einhvern metnað hafði fyrir verkinu. Bæði Jóhanna og Ingimar 

Jóhannesson, sem að sögn Jóhönnu átti að vera einhverskonar tengiliður 

Kleppjárnsreykjaheimilisins við stjórnsýsluna, reyndu að fá heimild til þess að ráða nýja 

forstöðukonu en sú heimild fékkst ekki og úr varð að engin hafði verið ráðin til að standa 

fyrir starfseminni á Kleppjárnsreykjum þegar forstöðukonan fór. Um það leyti var veitt 

heimild til þess að karlmaður veitti staðnum forstöðu og varð úr að karlmaður var ráðinn í 

stöðuna. Vegna þessa varð mikil flétta um starfsfólk sem endaði með því að Benedikt 

Stefánsson var ráðinn sem forstöðumaður. Brúa þurfti bilið milli þess tíma sem hann gat tekið 

til starfa á Kleppjárnsreykjum en úr varð að Arnfinnur Jónsson, barnaverndarmaður úr 

Reykjavík, tók þennan mánuð að sér fyrir milligöngu Símons Jóh. Ágústssonar og Jóhönnu 

Knudsen.171 

Benedikt hafði starfað á Kleppjárnsreykjum í tvo mánuði þegar hann lét í ljós þá 

skoðun sína að loka ætti staðnum við dómsmálaráðherra.172 Hann taldi að það yrði stúlkunum 

sem þar dvöldust ekki til bóta að vera þar áfram auk þess að tilgangur stofnunarinnar væri 

mjög óljós; það má sjá á því að forstöðumaðurinn átti í alla tíð erfitt með hvað skyldi 

skilgreina stúlkurnar sem þar dvöldust. Í dagbókum Kleppjárnsreykjaheimilisins talar 

Benedikt fyrst um sinn um stúlkurnar sem vistaðar voru á Kleppjárnsreykjum sem stúlkur en 

einnig eru orð eins og sjúklingar, vistmenn eða nemendur notuð til að lýsa stöðu þeirra.173   

                                                 
171 ÞÍ. UH. D/1-1. Dagbók Kleppjárnsreykja, bls 34. 
172 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar; ÞÍ. UH. 

D/1-11. Benedikt Stefánsson, uppkast að bréfi til dómsmálaráðherra 28.08.1943. 
173 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“, bls 80–81; ÞÍ. UH. D/1-1. Dagbók 

Kleppjárnsreykja. 
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Ákvörðunin um að leggja niður starfsemina á Kleppjárnsreykjum hefur verið nefnd 

sem dæmi um áhugaleysi nýju stjórnarinnar á því að hafa afskipti af samskiptum íslenskra 

stúlkna og erlendra hermanna og er það ekki ólíkleg túlkun.174 Á framangreindri frásögn má 

einnig greina fjárhagslegar og hugmyndafræðilegar ástæður þess að rekstur 

Kleppjárnsreykjaheimilisins lagðist af. Ekki var fjárhagslega hagkvæmt að reka vistheimili 

eða hæli sem ekki þjónaði tilgagni sínum almennilega.175  

Í kjölfar þess að Kleppjárnsreykjaheimilinu var lokað var Barnaverndarstöðinni í 

Reykjavík einnig lokað. Ingimar Jóhannesson fékk tilkynningu þess efnis í desember 1943 og 

virðist lokun barnaverndarstöðvarinnar að einhverju leyti byggja á ósamkomulagi um rekstur 

staðarins. Jóhanna Knudsen lítur svo á að barnaverndarstöðin hafi verið „á yfirráðasvæði 

barnaverndarnefndar Reykjavíkur“ vegna stöðu Ingimars sem starfsmanns hennar. Ríkinu, 

eða öllu heldur stjórnarnefnd ríkisspítalanna, var ætlað að sjá um rekstur stofnana sem komið 

var á fót í tengslum við framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum með sama hætti og hún 

hafði umsjón með ríkisspítölunum. Ætla má að undir það falli fjármál stofnananna þó svo að 

þær hafi einnig verið nýttar af barnaverndarnefnd og götulögreglunni. Einhverrar óánægju 

virtist gæta hjá ríkisstjórninni vegna þess að bæjarstjórn Reykjavíkur tók ekki þátt í kostnaði 

við rekstur hennar.176 

Eftir að heimilinu að Kleppjárnsreykjum var lokað sáu dómarar 

ungmennadómstólsins ekki tilgang með áframhaldandi tilvist dómsins. Dómararnir litu svo á 

að úrskurðir til hælisvistar væru þeirra helsta verkefni og að án slíks hælis væri starfssvið 

dómsins og barnaverndarnefnda orðið of líkt. Töldu þeir óþarfi að tvær hliðstæðar stofnanir 

færu með þau mál sem sneru að vistun barna og ungmenna utan heimilis og gæti það leitt til 

árekstra á milli stofnana. Auk þess virðist hræðsla við ósamræmi við málsmeðferð spila inní 

ákvörðun þeirra um að óska eftir að dómurinn yrði lagður niður.  

Í bréfi frá dómurum ungmennadómstólsins frá 18. nóvember kemur fram að dómurinn 

ætli sér ekki að taka fyrir nein ný mál frá og með þeim degi að undanskildum beiðnum um 

lausn undan úrskurði. Með þessu er ekki sagt að dómararnir teldu ungmennadómstólinn 

tilgangslausan, heldur þótti þeim slíkir dómstólar mjög nauðsynlegir ef hægt væri að reka þá 

almennilega.177 

                                                 
174 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Hún var með eldrauðar neglur og varir“...“, bls 79.  
175 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
176 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar; ÞÍ. DR. 

B/1040. Afrit af bréfi Hermanns Jónassonar dómsmálaráðherra til formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna. 

177 ÞÍ. DR. B/1042. Valdimar Stefánsson o.fl. til dómsmálaráðherra. 
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Dómsmálaráðherra samþykkti þessa tillögu og var ungmennadómstóllinn lagður niður 

hinn 1. desember 1943 með fyrirmælum til dómsins um að leysa skyldi þær stúlkur sem 

vistaðar væru á einkaheimilum undan úrskurði.178  

 

4.2 Ungmennaeftirlitið frá haustinu 1943–1945 

 

Jóhanna Knudsen hélt áfram störfum sínum fyrir lögregluna undir merkjum 

ungmennaeftirlitsins eftir að ungmennadómstóllinn og starfsemin á Kleppjárnsreykjum höfðu 

verið lögð niður en starfið virðist ekki hafa verið mikið annað en barátta hennar fyrir 

áframhaldandi afskiptum ríkisins af „ástandinu“. Hún barðist allan tímann sem hún starfaði 

fyrir lögregluna fyrir því að ungmennaeftirlitið væri styrkt og því falin fleiri tækifæri til 

eftirlits, mannafli aukinn og bifreiðar keyptar. Allt frá lokun Kleppjárnsreykjaheimilisins 

barðist hún fyrir því að nýir dómstólar og hæli yrðu sett á laggirnar þar sem hún taldi slíkar 

stofnanir nauðsynlegar til að eftirlit ungmennaeftirlitsins hefði einhvern tilgang og bæri 

einhvern árangur. Hún leitaði til nýrrar ríkisstjórnar í febrúar 1943 með tillögur sínar að 

auknu eftirliti auk þess að leita eftir tryggingu á starfsemi annarra stofnana sem komu að 

eftirliti og afskiptum af ungmennum en sú beiðni hlaut ekki hljómgrunn. Um haustið þegar 

Kleppjárnsreykjaheimilið og ungmennadómstóllinn höfðu verið lögð niður færðist barátta 

hennar á síður dagblaðanna. 

 Haustið 1943 hófust ritdeilur á síðum hinna ýmsu dagblaða sem snerust um endalok 

ríkisafskipta af „ástandinu“ og eftirstandandi ungmennaeftirlits.  Hinn 9. október 1943 birti 

Morgunblaðið frétt um að loka ætti Kleppjárnsreykjaheimilinu. Yfirskrift fréttarinnar var 

„Uppeldisheimili lagt niður“. Þar sagði:  

 

Heimili þetta var stofnað fyrir um það bil ári síðan fyrir vandræða stúlkur. Eftir komu 

setuliðsins bar mikið á því, að stúlkur lentu á glapstigum, fóru burt eða beinlínis 

struku frá heimilunum. Barnaverndarnefnd og ungmennaeftirlitið settu þá á stofn 

uppeldisheimili að Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Örðugleikar í sambandi við 

rekstur heimilisins komu fljótt í ljós og hefur nú það ráð verið tekið að leggja heimilið 

niður. – Stúlkurnar eru allar komnar í bæinn. Ekki hefur verið tekin nein ákvörðun um 

stofnun annars heimilis.179 

  

Þessi litla klausa varð grunnurinn að margra mánaða ritdeilu milli Jóhönnu Knudsen og 

Vigdísar Blöndal , sem þá sá um heimavist Laugarnesskóla og hafði áður verið forstöðukona 

                                                 
178 ÞÍ. DR. B/1042. Valdimar Stefánsson o.fl. til dómsmálaráðherra. Sjá handskrifuð fyrirmæli 

dómsmálaráðherra um svar til Ungmennadómstólsins.  

179„Uppeldisheimili lagt niður“, Morgunblaðið. 9.10.1943, bls 12. 
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barnaheimilis Oddfellow-reglunnar að Silungapolli, annars vegar og Arnfinns Jónssonar og 

Guðrúnar Guðlaugsdóttur, barnaverndarnefndarmanna í Reykjavík, hins vegar. Ritdeilan 

hófst með því að Arnfinnur skrifaði Morgunblaðinu til að leiðrétta þá staðhæfingu sem kemur 

fram í tilvitnuninni hér að framan þess efnis að barnaverndarnefnd hafi komið að því að setja 

heimilið á stofn. Hann tók einnig fram að barnaverndarnefnd hafi ekki fjallað um mál þeirra 

unglinga sem voru á heimilinu.180  

Leiðréttingar Arnfinns ríma í grundvallaratriðum við það sem fram hefur komið hér á 

undan um rekstur Kleppjárnsreykjaheimilisins. Ríkið bar á því alla fjárhagslega ábyrgð og 

reksturinn snerist fyrst og fremst um það að vista stúlkur sem úrskurðaðar voru til hælisvistar 

af ungmennadómstólnum. Þó vekur fjarlægðin sem Arnfinnur vill skapa á milli 

barnaverndarnefndar og starfseminnar á Kleppjárnsreykjum upp spurningar um ábyrgð 

einstakra embættismanna sem tengdust báðum stöðum.  

Þó Barnaverndarnefnd Reykjavíkur stæði ekki beinlínis fyrir rekstri 

Kleppjárnsreykjaheimilisins voru starfsmenn hennar viðriðnir eftirlit þar. Bæði Ingimar 

Jóhannesson og Símon Jóh. Ágústsson voru tengdir báðum stofnunum. Símon hafði einnig 

verið einn helsti talsmaður stofnunar vistheimila fyrir „siðferðislega gölluð“ börn af báðum 

kynjum181 og var hann einn þeirra sem kom að því að semja lög um eftirlit með ungmennum. 

Ingimar Jóhannesson var eins og fram hefur komið starfsmaður Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur sem starfaði fyrst og fremst á Barnaverndarstöðinni og staðfesti samstarf sitt við 

ungmennaeftirlitið skriflega. Greinaskrifin héldu áfram út nóvember og fram til loka árs 

1943. Í lok árs var mest um greinar eftir Arnfinn og Jóhönnu Knudsen.  

 Áhugaverðustu röksemdarfærslurnar sem fram komu í þessari ritdeilu, sem innihélt 

ekki færri en 8 greinar í hinum ýmsu dagblöðum, snúast um sýn Arrnfinns á störf 

ungmennaeftirlitsins. Þar hélt hann því fram að engin tengsl hafi verið á milli 

ungmennaeftirlitsins og barnaverndarnefndar. En eins og fram kom í kaflanum um 

starfsemina á Kleppjárnsreykjum var Ingimar Jóhannesson í miklum samskiptum við 

Kleppjárnsreykjaheimilið auk þess að vera starfsmaður barnaverndarnefndar. Þá er áhugavert 

að velta fyrir sér hvort Arnfinnur hafi haft einhverra hagsmuna að gæta við að hreinsa 

barnaverndarnefnd af allri ábyrgð gagnvart Kleppjárnsreykjum. Arngrímur var einnig 

                                                 
180 Arnfinnur Jónsson, „Kleppjárnsreykir. Leiðrjetting“, Morgunblaðið, bls 6 

181 Símon Jóh. Ágústsson, „Barnavernd“, bls 183.  
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ákaflega gagnrýninn á nálgun Jóhönnu Knudsen sem starfsmanns ungmennaeftirlitsins. Hann 

fjallaði meðal annars um að ungmennaeftirlitið hafi ekki haft raunverulegt umboð til þess að 

rannsaka mál þeirra stúlkna sem hún hafði eftirlit með og gefur í skyn að hún hafi einfaldlega 

tekið það upp hjá sjálfri sér að yfirheyra stúlkurnar og koma málum þeirra fyrir 

ungmennadómstólinn. Hann hélt því einnig fram að einkennandi væri fyrir starf 

ungmennaeftirlitsins að það beitti fyrir sig götulögreglunni, það er að segja lögreglumönnum 

í einkennisbúningum, og auðkenndir lögreglubílar væru nýttir við eftirlitið.182   

 Jóhanna svaraði röksemdum Arnfinns í grein sem birtist í lok desember 1943. Þar 

benti hún á að ungmennaeftirlitið, sem og aðrar stofnanir sem voru hluti af aðgerðum ríkisins 

vegna „ástandsins”, hafi fengið að starfa nokkuð óáreittar þangað til að hann fór að skrifa um 

málefnið. Jóhanna gagnrýnir til dæmis þá staðhæfingu Arnfinns að barnaverndarnefnd hafi 

ekki haft neitt með dvöl stúlknanna á Kleppjárnsreykjum að gera og einnig þær staðhæfingar 

sem snerust um að barnaverndarnefnd hafi alltaf verið mótfallin eftirlitinu.183 Jóhanna skrifar 

um sín sjónarmið í títtnefndu bréfi til Ólafs Lárussonar. Hún virðist ekki hafa trú á því að 

barnaverndarnefnd í heild sinni hafi verið mótfallin starfsemi ungmennaeftirlitsins heldur 

frekar hafi verið um persónulega skoðun Arnfinns að ræða.184  

 Þar kom einnig fram að stappið við Arnfinn og barnaverndarnefnd fór ekki aðeins 

fram á síðum dagblaðanna. Samkvæmt Jóhönnu blandaði Barnaverndarráð sér í málið þegar 

fulltrúi þess hafði samband við hana til þess að koma í veg fyrir að hún svaraði Arnfinni 

opinberlega. Þessu neitaði Jóhanna að hlýða og furðaði sig á því að barnaverndarnefnd og 

Barnaverndarráð setti sig upp á móti því að hún verði ungmennaeftirlitið á opinberum 

vettvangi. Í kjölfarið segist hún hafa fengið vitneskju um að meirihluti barnaverndarnefndar 

væri á móti ungmennaeftirlitinu og hafi verið sátt við lokun starfseminnar að 

Kleppjárnsreykjum og því að ungmennadómstóllinn hafi verið lagður niður.185  

 Jóhanna skrifaði bréf til barnaverndarnefndar þar sem hún fór fram á að nefndin tæki 

afstöðu til þess sem hún kallaði árásir Arnfinns. Að hennar sögn var bréfið ekki opnað og auk 

þess hafi verið ákveðið á þeim sama fundi barnaverndarnefndarinnar að senda ályktun til 

dómsmálaráðuneytisins þar sem farið væri fram á að ungmennaeftirlitið væri einnig lagt 

niður.  

                                                 
182 Arnfinnur Jónsson, „Ungmennaeftirlit“, Þjóðviljinn 27. nóvember 1943, bls 2 og 4–5.  
183 Jóhanna Knudsen, „Eigum við að eftirláta hernum stúlkubörnin“, Morgunblaðið 30. desember 1943, bls.  
184 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
185 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
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 Hafa ber í huga að bréf Jóhönnu til Ólafs Lárussonar, sem veitir innsýn í viðhorf 

Jóhönnu til sinna eigin starfa og starfa annarra stofnana en ungmennaeftirlitsins, er skrifað 

sem varnarrit fyrir ungmennaeftirlitið. Stofnanirnar sem störfuðu við hlið eftirlitsins höfðu 

verið lagðar niður og Jóhanna virðist líta svo á að barnaverndarnefnd sé gagnslaus í 

baráttunni við „ástandið” og því standi hún sjálf ein og óstudd eftir sem síðasti hlekkurinn 

sem gæti bjargað ungum stúlkum Reykjavíkur frá glötun. Tilgangur bréfsins, sem dagsett var 

hinn 13. janúar 1944, virðist vera sá að leita eftir stuðningi Ólafs Lárussonar við að verja starf 

ungmennaeftirlitsins og aðstoða við að koma í veg fyrir að það yrði lagt niður.186  

 Jóhanna kveðst ekki hafa getað unnið að eftirlitinu eins og sakir stóðu í janúar 1944. 

Hún hafi haldið skrifstofunni opinni en lítið getað gert og hafi það verið vegna þess að hún 

taldi það tilgangslaust að vera að leggja mál fyrir barnaverndarnefnd. Meðal annars var það 

vegna þess að barnaverndarnefndin var líklegri til að fara með mál sem til hennar komu eftir 

barnaverndarlögunum frá 1932 en ekki lögum um eftirlit með ungmennum frá 1942. Helsti 

munurinn þar á sem Jóhanna telur til er að eftirlitsaldurinn var 16 ár samkvæmt 

barnaverndarlögunum en 18 ár eftir lögum um eftirlit með ungmennum.187 Á ódagsettum 

miða sem festur er við síðustu blaðsíðu þessa bréfs stendur skrifað með rithönd Jóhönnu:  

 

Eftirlitið var ekki lagt niður, Barnaverndarnefnd skrifaði ráðuneytinu þá og fór fram á að 

eftirlitinu yrði bannað að rannsaka mál. Þetta gerði E.A. með brjefi 29. mars. Raunverulega er 

þetta fyrirskipun um að gera ekki neitt, enda hefur það ekki verið gert síðan.188 

 

Þar með lauk störfum ungmennaeftirlitsins þó að Jóhanna héldi starfi sínu hjá lögreglunni 

fram til ársins 1945 þegar hún var leyst endanlega frá störfum.  

 

 

Samantekt 

Endalok ríkisafskipta af ástandinu mörkuðust af hugmyndafræðilegri togstreitu auk þess sem 

fjármál ríkisins spiluðu þar inní. Óskýr markmið fyrir rekstri Kleppjárnsreykjaheimilisins ollu 

því að síðasti forstöðumaðurinn studdi það að „hælið“ yrði lagt niður en þar spiluðu líka inní 

fjárhagsástæður. Eftir að Kleppjárnsreykjaheimilisins naut ekki lengur við töldu dómarar 

ungmennadómstólsins að ekki væru lengur forsendur fyrir rekstri hans og lögðu til að hann 

                                                 
186 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
187 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands). UE. Ungmennaeftirlitið. B/1-25. Jóhanna Knudsen til Ólafs Lárussonar. 
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yrði líka lagður niður. Af því má draga þá ályktun að dómarar ungmennadómstólsins hafi 

ekki talið þörf á sínum störfum vegna þess að hann hafi eftir að hælið á Kleppjárnsreykjum 

var lagt niður aðeins möguleika á að dæma börn til sveitardvalar. Sú aðgerð var heimil 

barnaverndarnefndum án aðkomu dómstóls samkvæmt barnaverndarlögunum frá 1932 og því 

hægt að ætla að dómstóllinn hafi litið svo á að óþarfi væri að reka heilan dómstól fyrir slík 

mál.  

 Endalok ungmennaeftirlitsins urðu langdregnari. Ekki var tekin ákvörðun um að 

leggja eftirlitið niður um leið og hinar stofnanirnar. Leiddi það til þess að Jóhanna Knudsen 

hélt áfram baráttunni fyrir því að stofnanirnar sem lagðar höfðu verið niður yrðu endurvaktar. 

Ritdeilur Jóhönnu og Arnfinns Jónssonar eru skýrasta dæmið um það hversu tvípóla 

umræðan um eftirlit með ungmennum gat orðið og hvernig mismunandi sjónarmið á starf 

ungmennaeftirlitsins spiluðu inní endalok ungmennaeftirlitsins. Hvort sem Arnfinnur fjallaði 

um sínar persónulegu skoðanir á starfinu eða endurspeglaði viðhorf meirihluta 

barnaverndarnefndar varpa viðhorf hans skýru ljósi á það að ekki allt samtímafólk Jóhönnu 

var hlynnt starfsaðferðum hennar. Á móti kom að Jóhanna taldi barnaverndarnefnd 

áhugalausa og kraftlausa þegar kom að því að taka á málum þeirra stúlkna sem voru í 

hermannafélagsskap.  

 Úr þessum skoðanaskiptum má að mínu mati lesa greinilega hugmyndafræðilega 

togstreitu um hvernig skyldi nálgast afskipti af stúlkum sem áttu vingott við hermenn en 

einnig virðast hafa verið uppi mismunandi hugmyndir um að hvaða aldri væri viðeigandi að 

hafa afskipti af þessum stúlkum sem spilar veigamikið hlutverk. Úr varð að allt vald var tekið 

af ungmennaeftirlitinu í mars 1944, að því er virðist að undirlagi barnaverndarnefndar, og 

árið 1945 var Jóhönnu sagt upp störfum hjá lögreglunni.  
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Niðurstöður 
 

Lög um eftirlit með ungmennum voru sett í kjölfar þess að töluverð umræða hafði skapast í 

samfélaginu um konur og stúlkur sem áttu vingott við hermenn. Aðdragandinn að 

lagasetningu voru tæplega tvö ár þar sem málsmetandi karlar og konur mynduðu sér skoðanir 

á „ástandinu“ og hvernig væri hægt að bregðast við því. Umræðan var alla tíð kynjuð (e. 

gendered) sem lýsir sér meðal annars í því  að samskipti karla, pilta og drengja við herinn 

komu sjaldnast til umræðu. Á sama tíma voru öll samskipti kvenna við hermenn gerð 

tortryggileg. 

 Í raun virðist allur aðdragandinn hafa fjallað um stöðu kvenna og stúlkna: Umræða 

sem litaðist af því að rætt var um hvort bjarga ætti eða refsa þeim konum og stúlkum sem 

ættu vingott við hermenn en að sama skapi var konum einnig stillt upp sem þeim sem gætu 

leyst vandann. Umræða um kvenlögregluþjóna fór á skrið að nýju, en sú umræða hafði komið 

upp fyrst á 3. áratugnum, og rímaði hún við sambærilega umfjöllun erlendis. En þegar að 

lagasetningunni kom var farin sú leið að fela starfandi barnaverndarnefndum ábyrgð á eftirliti 

með ungmennum. Þetta er í raun merkileg ákvörðun í ljósi þess að þá þegar virðist hafa verið 

búið að taka ákvörðun um að ráða konu í stöðu lögregluþjóns í Reykjavík.  

 Lög um eftirlit með ungmennum voru sett fyrst sem bráðabirgðalög í desember 1941 

og samþykkt í örlítið breyttri mynd sumarið 1942. Í þeim kom skylda barnaverndarnefndar 

sem eftirlitsaðila skýrt fram en hlutverk lögreglunnar var lítið sem ekkert skilgreint, utan þess 

að tekið var fram að lögreglunni bæri skylda til að aðstoða barnaverndarnefndir þegar við 

ætti.  

 Við setningu laganna var vikið frá þeirri hugmynd sem virðist birtast í aðdraganda 

lagasetningarinnar: Að eini vandinn vegna ungmenna á aldrinum 16 til 20 ára væru samskipti 

stúlkna og kvenna við hermenn. Í orðalagi laganna var að einhverju leyti litið svo á að öll 

ungmenni gætu þurft á inngripi yfirvalda að halda vegna eiginleika á borð við leti, þrjósku, 

drykkjuskapar ásamt lauslæti. Framkvæmd laganna varð þó þannig að öruggt er að fullyrða 

að hugmyndir um „ástandið“ og stúlkur á glapstigum voru aðaláhersluatriðið. 

 Í stuttu máli var texti laga um eftirlit með ungmennum í samræmi við gildandi lög um 

barnavernd og hægt að túlka lög um eftirlit með ungmennum sem viðbót við 

barnaverndarlögin. Þar er helsta ábyrgðin á eftirliti með ungmennum og rannsóknir á málum 

þeirra á herðum barnaverndarnefnda. Lög um eftirlit með ungmennum bættu við heimild til 

þess að stofna sérstakan ungmennadómstól auk „hælis“ sem gæti tekið við ungmennum sem 

leiddust út af beinu brautinni. Ungmennadómstólnum var ætla að fara með úrskurðarvald í 



 79 

málum þar sem talið var nauðsynlegt að fjarlægja ungmenni af heimilum sínum. Fyrir 

setningu laga um eftirlit með ungmennum hafði þetta vald fyrst og fremst hvílt hjá 

barnaverndarnefndum.  

 Framkvæmd laga um eftirlit með ungmennum varð með töluvert öðru sniði en 

lagabókstafurinn. En þó má segja að framkvæmdin komi í raun ekki á óvart þegar litið er til 

aðdraganda lagasetningarinnar. Helst eru það tvö atriði sem skilja framkvæmdina frá 

lagabókstafnum. Í fyrsta lagi er það sú staðreynd að ungmennaeftirlit lögreglunnar fór með 

eftirlit og rannsókn á hegðun ungmenna allan þann tíma sem ungmennadómstóll og „hælið“ á 

Kleppjárnsreykjum voru við lýði. Í öðru lagi er það að sú staðreynd að aðeins þrjár 

undantekningar voru á þeirri reglu að aðeins stúlkur kæmu fyrir ungmennadómstólinn á 

meðan hann var starfræktur. En einnig má nefna að aðeins eitt „hæli“ fyrir ungmenni á 

glapstigum var stofnað í krafti laga um eftirlit með ungmennum og átti það að vista stúlkur.  

 Því kann úrræðaleysi að hafa spilað inn í þegar úr varð að ungmennadómstóllinn tók 

aðeins mál stúlkna til úrskurðar. Einnig er nokkuð ljóst að áhersla ungmennadómstólsins á 

mál stúlkna hafi stafað af því að ungmennaeftirlitið fylgdist í reynd eingöngu með framferði 

stúlkna í Reykjavík. Eins og fram kom hafði barnaverndarnefnd að því er virðist haft 

frumkvæði að því að senda eitt mál fyrir ungmennadómstólinn, það var mál eins af þremur 

piltum sem komu fyrir dóminn. Að öðru leyti nýtti nefndin sér ekki heimild sína til að fara 

með mál fyrir dómstólinn. Þeir aðilar sem fóru í raun með framkvæmd laga um eftirlit með 

ungmennum voru því fyrst og fremst ungmennaeftirlit lögreglunnar og 

ungmennadómstóllinn.  

 Aðkoma barnaverndarnefndar fólst fyrst og fremst í því að einn maður starfaði sem 

tengiliður milli barnaverndarnefndar og ungmennaeftirlits. Hann var í töluverðum 

samskiptum við stúlkurnar sem fóru á Kleppjárnsreyki og virðist mest hafa starfað í kringum 

það að finna heppilega staði fyrir stúlkurnar að dveljast á og vera þeim og „hælinu“ á 

Kleppjárnsreykjum innan handar.  

 Í upphafi voru settar fram tvær tilgátur. Þær sneru að því að sýna fram á að umfjöllun 

um ástandið sé hluti af barnaverndarsögu og að setning laga um eftirlit með ungmennum hafi 

einkennst af togstreitu á milli barnaverndarsjónarmiða og refsisjónarmiða. Hugmyndir um 

barnavernd ásamt áliti og að einhverju leyti aðgerðum barnaverndarnefndar mótuðu viðbrögð 

ríkisvaldsins við ástandinu. Því er óhætt að fullyrða að lög um eftirlit með ungmennum og 

allur sá hluti ástandsins sem snýr að ólögráða stúlkum séu hluti af barnaverndarsögu landsins.  

 Að setning laga um eftirlit með ungmennum og framkvæmd þeirra einkennist af 

togstreitu á milli refsisjónarmiða og sjónarmiða barnaverndar eins og hún birtist á Íslandi á 5. 
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áratugnum hefur líka komið fram í öllu því sem fram hefur komið hér á undan. En þó má 

segja að ekki sé alltaf einfalt að greina á milli barnaverndar- og refsisjónarmiða og heppilegra 

væri ef til vill að segja að „ástandið“ hafi átt sér stað á mörkum barnaverndar og löggæslu. 

Munurinn á barnavernd og löggæslu í sambandi við ástandið var í sumum tilvikum fyrst og 

fremst áherslumunur. Í upphaflegu umræðunni gætir töluverðs ofsa þar sem talað er um að 

fjarlægja konur og einangra þær vegna þess að framferði þeirra sé hættulegt. Auk þess veitti 

lögreglustjóri Jóhönnu Knudsen heimild til að njósna um allar þær konur sem hún teldi eiga í 

samskiptum við hermenn. Samhliða þeirri umræðu komu þó fram raddir sem byggðu viðhorf 

sín á áhyggjum af stúlkunum þeirra sjálfra vegna og að ábyrgðin lægi ekki hjá þeim.  

 Við lagasetninguna varð barnaverndarsjónarmiðið ofan á þar sem lagabókstafurinn 

var látinn ríma við fyrri lagasetningu um barnavernd; barnaverndarnefndum var falin ábyrgð 

á því að hafa eftirlit með ungmennum og síðast en ekki síst voru lögin sett á þann hátt að kyn 

kom hvergi sérstaklega fram sem áhrifaþáttur.  

 Framkvæmd laganna varð svo með þeim hætti að löggæsla og að einhverju leyti 

refsisjónarmið urðu ofaná. Ungmennaeftirlitið tók forystu í eftirliti og rannsóknum, að því 

virðist með blessun barnaverndarnefndar, eða í það minnsta með litlum afskiptum hennar. Þar 

verður kynjavinkillinn svo aftur greinilegur þar sem ungmennaeftirlitið virðist eingöngu 

fylgjast með stúlkum og það leiddi svo til þess að ungmennadómstóllinn kom nánast 

eingöngu að málum stúlkna.  

 Í framkvæmd laganna má svo sjá með skýrum hætti að atburðir sem hafa áhrif á 

margar, ef ekki flestar, konur geta haft mismunandi áhrif vegna annarra áhrifaþátta á líf 

þeirra. Samtvinnun kyns, stéttar og aldurs bjó til þann hóp sem ríkið gat með góðu móti haft 

afskipti af vegna samskipta þeirra við hermenn. Ungar konur, eða stúlkur, sem höfðu lítið 

bakland og tilheyrðu oftast verklýðsstétt skipuðu þann flokk sem var í viðkvæmri stöðu 

gagnvart ríkisvaldinu á þessum tíma og einnig verst settar gagnvart almenningsálitinu.  

 Síðasta áherslubreytingin varð svo við endalok ríkisafskipta af ástandinu þegar 

ungmennadómstóllinn lét af störfum, Kleppjárnsreykjum var lokað og 

barnaverndarnefndarmenn hófu að gagnrýna starfsaðferðir Jóhönnu Knudsen. 

Barnaverndarnefndin virðist hafa átt þátt í því að ungmennaeftirlitið missti völd sín til að 

rannsaka mál þeirra stúlkna sem Jóhanna taldi vera í samskiptum við hermenn. Þar með lauk 

þeim kafla í barnaverndarsögunni og sögu ungra kvenna á Íslandi að sérstök deild innan 

lögreglunnar færi með eftirlit með þeim. Löggæslunálgun á barnavernd var ekki lengur í 

höndum sérstakrar deildar en þar með er ekki sagt að allt eftirlit með stúlkum hafi horfið.  
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 „Ástandið“ og viðbrögðin við því er aðeins stuttur kafli í sögu barnaverndar hérlendis. 

Enn sem komið er hefur ekki mikið verið skrifað af sagnfræðingum um þessa sögu. Væri það 

mjög áhugavert verkefni fyrir sagnfræðinga að takast á við kynjun barnaverndarstarfs hér á 

landi í víðara samhengi en aðeins á ástandstímanum. Til dæmis væri áhugavert að sjá 

rannsóknir í þeim anda sem beindust að vistheimilunum.   
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