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1 Inngangur  

Svo lengi sem skjöl hafa varðveist hafa nauðganir verið hluti af mannlegu samfélagi og hafa 

því fylgt samfélaginu frá alda öðli. Í elstu skráðum lögum sem varðveist hafa, lögum 

Hammúrabís konungs í Babýlón frá um 1760 f.Kr., eru ákvæði um refsingu fyrir það brot.1 Er 

því ljóst að umfjöllun um afbrotið hefur verið á vörum manna í áranna rás.  

Í nútíma samfélagi hefur umfjöllunin aukist til muna og samfélagið haft mikið orð á því að 

auka verndarhagsmuni ákvæðsins. Breytingar á nauðgunarákvæðinu hafa verið miklar á 

síðustu árum og er það nú að finna í 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.   

Nauðgun hefur verið refsiverð allt frá upphafi Íslandsbyggðar. Segja má að fortíðin sé 

formálinn og til þess að átta sig á gildi ákvæðisins í dag er nauðsynlegt að rýna í formálann. 

Miklar breytingar hafa orðið og er því nauðsynlegt að átta sig á fortíðinni til þess að skilja 

hvers vegna breytinga var þörf. Verður fyrir vikið hér í framhaldinu rýnt í túlkun forfeðra 

okkar á nauðgunarákvæðinu þ.e. í elstu lagaheimildum Íslands, Grágás, Kristnirétti Árna 

Þorlákssonar og Jónsbók. Þrátt fyrir þróunina hefur megininntak ákvæða er varða nauðgun 

lengst af verið það sama, þ.e. að maður þvingar konu til kynmaka gegn vilja hennar.2  

Hér verður vikið að því að ákvæðið hafi verið kynbundið, verndarhagsmunir ákvæðisins 

hafi verið allt aðrir en persónan sjálf, þ.e. ættin og eiginmenn og rýrði það möguleika 

ættarinnar að fá henni gott makaefni ef nauðgun hafði átt sér stað. Auk þess verða refsingar 

við slíkum brotum skoðaðar. 

  

                                                 
1 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 23. 
2 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun“, https://ulfljotur.com. 
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2 Legorðssakir3 í Grágás 

2.1 Almennt um Grágás  

Á þjóðveldisöld varð til lögbókin Grágás sem er okkar elsta regluverk, um er að ræða 

lagasöfn eða lagaskrár frá 930-1262, sem til eru í handritum.4 Grágás er eitt mesta og 

merkasta lagasafn germanskra þjóða á miðöldum.5 Í þessum fyrstu skrám sem komu með 

ritlistinni fóru lög að birtast mönnum með skýrari hætti auk þess að vera aðgengilegri en fyrir 

daga ritlistarinnar höfðu lög borist manna á milli með munnmælum. Lögsögumanni, oddvita 

lögréttunnar, var falið að kunna lögin. Hann átti að segja þau öll upp á þremur sumrum á 

Alþingi og þingsköp á hverju sumri. Búast má við að þau hafi verið gagnorð og útúrdúralaus, 

svo að auðveldara væri að geyma þau í minni.6  

Að sögn Ara fróða voru lögin skráð veturinn 1117-1118 og verður það að teljast upphaf 

almennrar lagaskráningar á Íslandi.7 Enginn efi leikur á, að í Grágás er að finna lög íslenska 

þjóðveldisins eins og þau voru á síðustu áratugum þess.8 

 

2.2 Staða kvenna á tímum Grágásar 

Grágás varpar ljósi á stöðu og réttindi kvenna á þjóðveldisöld þar sem hún skírskotar til 

gildandi reglna eða siða sem ríkjandi voru í þá tíð en af ýmsum lagaþáttum Grágásar má ráða 

að þau hafi stýrst að miklu leyti af kyni.  

Ákvörðunarvald um val á maka var á hendi feðra eða bræðra kvenna, ákvæði um slíkt var 

að finna í festaþætti Grágásar og var þar kveðið á um að aðeins ef hvorugt væri fyrir hendi 

mætti móðir fastna dóttur: „Þar aðeins fastnar kona konu.“9 Feður huguðu fyrst og fremst að 

því að styrkja ætt sína og jafnvel sameina tvær ættir, af þeim sökum var þetta yfirleitt í 

höndum þeirra.10 Í Grágás kemur fyrir orðið „lögráðanda“ en lögráðandi er skilgreint svo 

„karlmaður sem ræður fyrir ógiftri konu tvítugri eða eldri“. Samkvæmt þessu orðalagi þurftu 

ekkjur og fjárráða konur að hafa lögráðanda .11 Lagaleg staða þeirra á þjóðveldisöld gefur til 

kynna að þær áttu á brattann að sækja sökum kyns og því ekki sjálfstæðar. Í Grágás er einnig 

að finna ákvæði líkt og: „það er samfarar hjóna eru, og skal hann ráða fyrir fé þeirra og 

                                                 
3 Legorð þýðir óleyfileg kynmök. 
4 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 23. 
5 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 121-122. 
6 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 14. 
7 Íslensk fornrit I. Íslendingabók, bls. 23-24. 
8 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 18.  
9 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson: Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 109.  
10 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 96. 
11Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson: Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 544. 
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kaupum“ en með þessu er átt við að eftir giftingu átti eiginmaður að ráða yfir fé þeirra og 

kaupum og hafði konan ekkert um það að segja.12  

Þjóðfélagið einkenndist af feðraveldi á þessum tíma eins og sjá má af lagaákvæðum 

Grágásar. Óhætt er að segja að konur hafi verið karlmönnum háðar. Lagaákvæðin sáu til þess 

að kona gæti ekki án karlmanns verið, hún var því langt frá að vera sjálfstæð. Ef það var ekki 

faðir, þá bróðir eða eiginmaður sem réði yfir henni og ef enginn slíkur var til staðar þá var það 

lögráðandi. Enda voru það einungis karlmenn sem settu lög, konur máttu hvorki fara með 

goðorð, sitja í dómi né bera vitni.13 

Eigi að síður var að finna ákvæði um lagalega stöðu kvenna innan hjónabands í festaþætti 

Grágásar en þar var kveðið á um að ef hún vildi mætti hún hafa búráð fyrir innan stokk.14Af 

þessu má sjá að konur voru ekki alveg valdlausar, þeim var veitt mikið vald með því að ráða 

innan stokks en ljóst er að þjóðfélagið einkenndist af feðraveldi og mennirnir réðu utan stokks 

en konan yfirleitt ef hún vildi innan stokks. 

 

2.3 Legorðssakir 

Í Festaþætti Grágásar voru ákvæði um legorðssakir bæði er varða nauðgun og tilraun til 

nauðgunar. Þetta voru talin mjög alvarleg brot og vörðuðu þau skóggangi eða 

fjörbaugsgarði.15 Nauðgun var talin eiga sér stað ef karlmaður beitti valdi sínu til að þröngva 

konu til holdlegs samræðis þ.e. brýtur konu til svefnis.16 Á þjóðveldistímanum voru nauðgun 

og tilraun til nauðgunar litnar jafn alvarlegum augum. Samfarir við konu utan hjónabands 

vörðuðu einnig við skóggang og skipti vilji konunnar þar engu máli. Á þjóðveldistímanum var 

ekki litið á konu sem sjálfstæða persónu heldur var hún hluti af ættinni eða fjölskyldunni. Að 

hafa samræði við konu utan hjónabands, sama hvort það var með hennar vilja eður ei, rýrði 

mannorð hennar. Það er því ljóst að afstaða konunnar til brotsins skipti í raun engu máli. 

Eingöngu frjálsar og heimilisfastar konur nutu verndar ákvæðanna um legorðssakir í Grágás.17 

 

2.3.1 Misgerð við ættina 

Á þjóðveldistímanum var litið á nauðgunarbrot sem brot gegn ættinni fremur en konunni 

sjálfri. Konan var hluti af ættinni og ef brotið var á henni var það misgerð við ættina. Gjaforð 

                                                 
12  Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson: Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 123.  
13 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson: Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 227, 

237 og 371.  
14 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson: Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 123. 
15 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
16 Jón Þórmundsson: „um kynferðisbrot“, bls. 21,22. 
17 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 96. 
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átti að finna fyrir konuna sem yrðu þeim sjálfum og ætt þeirra til framdráttar. Var því erfiðara 

fyrir ættina að finna henni gjaforð ef hún hafði haft samfarir utan hjúskapar.18  

Það var talið brot að hafa samræði við konu utan hjúskapar. Það skipti ekki máli hvort 

konan var ógift eða gift öðrum en geranda. Afstaða konunnar til samræðis þ.e. með eða á móti 

vilja hennar skipti ekki máli, ef samfarir voru hafðar með samþykki konunnar en utan 

hjónabands þá var það talið falla undir nauðgunarákvæðið. Þar sem brotið beindist að ættinni 

skipti afstaða hennar ekki máli til brotsins og ljóst að hún sjálf var ekki verndarandlag 

ákvæðisins heldur ætt hennar. Sama var að yrkja mansöng til konu. Legorð með henni eða 

mansöngur um hana rýrði mannorð hennar og torveldaði forráðamönum hennar að fá henni 

sæmilegt gjaforð, er væri fjölskyldunni eða ættinni til styrktar. Af þessu má því sjá að afstaða 

hennar skipti engu máli. 19 Ættin skipti því gífurlega miklu máli og naut ríkulegrar verndar 

laganna. Hjúskapur var málefni ættarinnar og laut í flestum greinum veraldlegri löggjöf. 20 

 

2.3.2 Sönnunarkröfur 

Sönnunarkröfur samkvæmt Grágás voru formbundnar og því oft erfitt að sanna slík brot. Ef 

sönnun tókst ekki má velta upp hvort það hafi þá verið talið legorð utan hjónabands, en legorð 

utan hjónabands var litið alvarlegum augum. Eiginmanni var heimilt að refsa konu sinni fyrir 

hjúskaparbrot en ekki jafn hart og var hjá germönskum þjóðum en þar jafnvel heimilt að drepa 

konu sína fyrir slíkt brot.21 Ef kona lagðist með manni, átti sakaraðili kost á að taka af henni 6 

merkur lögaura, ef hún átti svo mikið fé annars skuldfesta hana þeirri upphæð. 

Legorðssakaraðili var ekki skyldur til að taka af henni þessa fjárhæð eða skuldfesta hana 

heldur var það valkvætt.22 Réttarstaða konunnar breyttist talsvert ef hún var skuldfest. Hún 

glataði að sumu leyti rétti sem hún hafði haft meðan hún var frjáls. Hún var undirgefin 

agavaldi húsbónda síns, meðan á skuldinni stóð. Það sem hún vann eignaðist hann og hann gat 

sett hana til verka.23 

Kona erfði aldrei mann sinn og skipti legorð hennar því ekki máli varðandi erfðarétt. En 

hins vegar gætu þær hafa orðið óarfgengar gagnvart frændum sínum.24 Óarfgengar urðu þær 

konur sem legið höfðu með næstbræðrum sínum, systrungum eða nánari mönnum, einnig þær 

                                                 
18 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
19 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 96. 
20 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 112.  
21 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 57.  
22 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 54. 
23 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 45. 
24 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 59.  
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sem ólu barn utan hjónabands og leyndi frændur faðerninu eða lugu til þess. En þær sem 

neyddar voru til legorðsins misstu ekki arfinn, er því ljóst að tekið varð alvarlega á slíkum 

brotum ef þau töldust sönnuð, en sönnunarkröfur samkvæmt Grágás voru formbundnar og því 

oft erfitt að sanna slík brot eins og greint var frá að ofan.25  

Ef sönnun tókst ekki varðandi nauðgunarbrot má velta fyrir sér hvort konur 

þjóðveldistímans hafi þá þurft að sæta refsingu fyrir hjúskaparbrot, ljóst er að sönnur skiptu 

miklu máli en erfitt reyndist að sanna slík brot eins og oft á við í dag líka, en munurinn er sá 

að hér voru sönnunarkröfur formbundnar og því mun örðugara en ella að sanna slíkt brot.  

 

2.4 Refsing legorðssaka  

Með refsingum á þjóðveldistímanum var stefnt að því að fæla brotamann og almenning frá 

afbrotum og veita þeim, sem fyrir afbroti varð, uppreisn fyrir álitshnekki, sem hann hafði 

orðið fyrir við afbrotið. Hugtakið refsing á þjóðveldistímanum hafði því það markmið að veita 

þeim, sem fyrir afbroti hafði orðið uppreisn og vinna að því með áhrifum á brotamann og 

almenning, að lögin væru virt og haldin, þó að sum þessi viðurlög séu að nokkru skyld 

bótavörslu og önnur eigi skylt við varnarvörslu. Þegar refsing hafði verið ákveðin af 

dómstólum varð dómhafi að sjá um framkvæmd hennar, en naut stundum til þess aðstoðar 

opinbers aðila.26  

Refsingar fyrir legorðsbrot var skóggangur og fjörbaugsgarður, sem hvort tveggja 

kallaðist sekt, og fésektir sem nefndust útlegð.  

 

2.4.1 Skóggangur  

Þyngsta refsing samkvæmt Grágás var skóggangur.27 Í honum fólst að hinn dæmdi var sviptur 

allri réttarvernd, eignir hans gerðar upptækar, hann var brottrækur úr þjóðfélaginu, réttdræpur 

og bannað var að veita honum nokkurt lið og eiga samskipti við hann. Sá var nefndur 

skógmaður sem dæmdur var til skóggangs. Hann var því sviptur öllum réttindum í 

þjóðfélaginu. Líf skógarmannsins var ekki verndað af lögunum, öðrum mönnum var bannað 

að viðlagðri refsingu að veita honum nokkra björg og jafnvel að leggja honum ráð, eignir hans 

voru upptækar, börn sem hann gat konu sinni, eftir að hann varð sekur, voru ekki arfgeng, 

verðlaunum var heitið fyrir að bana honum og er hann loks var dauður, mátti ekki jarða hann í 

                                                 
25 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 49-50. 
26 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 10-12. 
27 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 23. 
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kirkjugarði.28 Skóggangur hófst við slit þess þings, er dæmdi hinn seka. „Engi maður er 

dræpur fyrr en svo dómur dæmir hann eftir vopnatak,“ segir í Grágás. Ekki var heimilt að 

drepa hann fyrr, nema til hefndar kæmi.29 

Fyrst og fremst lá þessi hegning við afbrotum gegn lífi og líkama manna og fellur 

nauðgun þar undir og tilraun til nauðgunar.30 Til að verða dæmdur skógmaður þurfti maður að 

beita ofbeldi til þess að hafa samræði við konu eða þá að hafa farið í sæng hjá henni til þess 

að koma fram legorði við hana en kveðið er á um það í 27. kap. Festaþáttar Grágásar með 

eftirfarandi orðum: „Ef maður brýtur konu til svefnis“.31 Tekið er fram í Grágás að það 

varðaði skóggang að brjóta gegn skírlífi frjálsra og heimilsfastra kvenna, er því ljóst að það 

voru þær konur sem nutu hæstu réttarverndar þar sem skóggangur var þyngsta refsing sem 

hægt var að fá á þessum tíma. Einnig var refsað með skóggangi fyrir það brot að ræna konu 

nauðugri í þeim tilgangi að eiga hana. Einnig ef samfarir áttu sér stað utan hjónabands, þrátt 

fyrir ef það væri með vilja konunnar, þá varðaði það skóggang. Því er ljóst að erfitt var að 

greina á milli hvort um nauðgun var að ræða eða brot á hjónabandi eða samfarir fyrir 

hjónaband, því það varðaði sömu refsingu, skóggang. Afstaða konunnar skipti því engu 

máli.32 

Ef talið var að nauðgun hefði átt sér stað eða tilraun til nauðgunar var það litið mjög  

alvarlegum augum og dómurinn samkvæmt því, þyngsta möguleg refsing sem Grágás 

heimilaði. 

 

2.4.2 Fjörbaugsgarður 

Önnur höfuðrefsingin var fjörbaugsarður samkvæmt Grágás. Hann var fólgin í upptöku eigna 

sökunauts og brottveru hans úr landi um 3 ára skeið.33 Fjörbaugsrefsing var lögð við miklu 

fleiri afbrotum en skóggangur. Henni var beitt fyrir brot, sem voru smávægilegri í augum 

löggjafans en þau er vörðuðu skóggang, en voru þó alvarlegri en að beita einungis fésekt. Við 

tilraun til mannvíga, líkamsmeiðingum og ásetningi um að fremja þessi brot, er eigi var 

framkvæmdur, lá fjörbaugsrefsing.34 Grágás kveður ekki á um hvenær refsingin var talin 

hefjast. Líklega hefur hún ekki fallið fyrr en eftir féránsdóm. Áfall sektar um fjörbaugsgarð 

                                                 
28 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 98. 
29 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 99.  
30 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 94 – 96. 
31 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 11.  
32 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 96. 
33 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
34 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 140-141.  
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var dæmt í féránsdómi eins og skóggang og þar átti að segja til heimila fjörbaugsmanna. 

Fjörbaugsmaðurinn átti að fara af landi brott svo fljótt sem unnt var og vera utan lands í þrjá 

vetur eins og fyrr greinir.35 Ef fjörbaugsmaður hlýddi refsingunni hafði það engin áhrif á 

hjónaband hans og ef hann fór utan eins og lög sögðu, var hann helgur erlendis fyrir 

Íslendingum, sem skógarmaður var ekki.36 Fjörbaugsrefsing þekkist ekki með öðrum 

germönskum þjóðum. Hún er sérkenni á íslenskum rétti á þjóðveldistímanum. Ekki er þó unnt 

að sjá, hve snemma hún hefur verið komin í það horf, er hún hefur verið í samkvæmt Grágás. 

Ekki er hægt að segja með vissu, hvenær fjörbaugsrefsingin var lögfest, en allar líkur benda 

til, að hún hafi snemma á þjóðveldistímanum fengið svipað form og hún hafði á 13. öld og 

það jafnvel fyrir árið 1000. Hvar löggjafinn fékk fyrirmyndina er erfitt að segja. Meðan annað 

reynist ekki sannara, eru líkur á því að fjörbaugsrefsingin sé nýsköpun íslenskrar löggjafar.37 

Slík refsing var mun algengari en skóggangur eins og fyrr greinir og var þeirri refsingu 

beitt þegar maður hafði óheimil mök við konu en um það var kveðið í 27 kap. Festaþáttar 

Grágásar: „ef maður gengur til sængar konu, að drýgja misræðu við hana...“. Fjórbaugsdómur 

var vægari refsing en skóggangur, hér var ekki skilyrði um ofbeldi eins og átti við um 

skóggang og því vægari refsing.38 Ef legið var hjá ambátt varðaði það þriggja marka sekt, en 

það varðaði ekki við lög að hafa samræði við beiningakonu ef gerandi gekkst við legorðinu.39 

 

2.4.3 Hefnd 

Ekkert alsherjarvald var á þjóðveldistímanum. Framkvæmd refsinga var því í höndum 

einstaklinganna sjálfra. Ef ekki tókst að koma fram féránsdómi og fá eignir gerðar upptækar 

eða bætur fengust ekki greiddar sem gerðist oft var að finna ákvæði í Grágás um hefnd og var 

heimilt að hefna fyrir tiltekin brot.40  

Refsingar eiga uppruna sinn að rekja til hefndarinnar. Mönnum er meðfætt að vilja svara 

árásum annarra með því að ráðast á andstæðinginn. Hefndarhvötin er þannig grein af 

sjálfbjargarhvötinni og frumstæðum mönnum og dýrum nauðsynleg í lífsbaráttunni. Í 

samskiptum hinna frumstæðu samfélaga manna hefur hefndin verið fyrsta andsvar við 

ágengni og árásum.41 Í Grágás eru dreifð ákvæði um hefnd, enda auðugasta heimild 

                                                 
35 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 143. 
36 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 146-147. 
37 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 155.  
38 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 11. 
39 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
40 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
41 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 62 - 63. 
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þjóðveldistímans um hefnd, en hvergi notar hún það orð.42 Hefnd var aðeins leyfð við 

tilteknum afbrotum, þar á meðal var brot gegn legorði, þ.e. fyrir nauðgun kvenna og tilraun til 

nauðgunar. Þræll mátti hefna logorðs með konu sinni ef hún var ambátt. Ef  konu var rænt 

nauðugri, þó að tilgangur ræningjans væri að ganga að eiga hana, þá féllu ræninginn og 

fygldarmenn hans óhelgir fyrir þeim, sem eftir konunnni leituðu í hendur þeirra. Segja má, að 

er kona var sótt í hendur ræningja, þá hafi verið um leyfilega sjálftöku réttar síns að ræða, en 

oftast mun þó tilgangur þess, sem eftir kallaði, að nokkru leyti hafa verið að koma fram 

hefndum.43 Í hefnd fólst líkamsárás á brotamann og var einnig heimilt að drepa hann.44 Það 

var skilyrði að hefndin færi fram á þeim stað þar sem aðalverknaðurinn var unninn auk þess 

sem hefndarrétturinn var tímabundinn. Ef um tilraun til nauðgunar var að ræða mátti einungis  

hefna á vettvangi en ef um fullframið legorðsbrot var að ræða mátti hefna til næsta Alþingis 

en ekki lengur og einungis mátti ná hefndum á brotamanni sjálfum.45 

 

2.4.4 Fjölskyldurefsing  

Fjölskyldurefsinga verður vart í Grágás í sambandi við legorð kvenna. Meðal sumra 

germanskra þjóða var ættingjum leyft að refsa ógiftum konum með lífláti fyrir samfarir. 

Slíkum refsingum hafði ekki verið beitt meðal Norður-Germana fyrir skírlífisbrot. Að vísu er 

þess getið í dönskum og sænskum þjóðkvæðum, að stúlkum sé hegnt með lífláti fyrir 

skírlífsbrot, en samkvæmt elstu lögum þessara þjóða er refsingin ekki svo ströng. Það var á 

valdi foreldra að svipta konu arfi sínum ef hún lá með manni að óvilja þeirra.46 Einnig var 

hægt að krefja hana um fégreiðslu með skuldfestingu en það var vararefsing fyrir legorð.47 En 

af þessari umfjöllun má ráða að réttur kvenna á þjóðveldistímanum var afskaplega 

takmarkaður hvað varðar kynfrelsi þeirra og makaleit. Það var á valdi ættarinnar að velja fyrir 

þær eiginmenn. Samfarir konu utan hjónabands vörðuðu því við legorðsbrot eins og fyrr 

greinir. Verndarandlag ákvæðanna var ættin en ekki konan sjálf.  

 

                                                 
42 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 24. 
43 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 65. 
44 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 68. 
45 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 69-70. 
46 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 48. 
47 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi, bls. 49. 
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3 Stéttaskipting kvenna á þjóðveldisöld  

3.1 Almennt um stéttaskiptingu  

Í Grágás er hægt að sjá skýran mun á viðhorfum til karla og kvenna, fá lagaákvæði hennar 

benda til þess að milli kynjanna hafi ríkt jafnrétti. Viðhorf til manna fór á þessum tíma eftir 

ætterni þeirra, stéttarstöðu og kyni. Grágás er ein mikilvægasta heimildin sem hægt er að 

finna frá þjóðveldistímanum sem varpar ljósi á mismunandi viðhorf til fólks eftir stöðu þess, 

svo sem kyni, efnahag og ættartengslum.48 

Fólk skipaðist í stéttir eftir efnhag og áliti. Það tilheyrði ekki bara stéttum heldur einnig 

ættum. Ættböndin voru sterk á þjóðveldistímanum, ættirnar stóðu saman að veigamiklum 

málum, ekki síst á Alþingi. Eins og fyrr greinir var ekkert allsherjarvald á þessum tíma og 

þurftu því einstaklingar að tryggja réttindi sín sjálfir og þá oft og iðulega með hjálp 

ættarinnar. Á Alþingi voru goðarnir valdamestir en þeir skipuðu dómara í dómstóla, sátu í 

Lögréttu og áttu þar atkvæðisrétt, og útnefndu aðra menn er þar sátu.  

Í Grágás og Jónsbók er að finna allmörg lagaákvæði er varða konur sérstaklega. Grágás 

dregur upp mynd af konum sem endurspeglar viðhorf ríkjandi valdahópa samfélagsins, en 

stjórnsýsla og opinber völd á þessum tíma voru í höndum karlmanna. Kvenþjóðin virðist hafa 

verið íslenskum miðaldakörlum hugleikin.49 

Ljóst er af þessari gömlu löggjöf að konur voru ekki hátt metnar sem manneskjur. Eignir 

og ættarhagsmunir réðu þar meiru.50 

 

3.2 Móðurhlutverkið 

Í Grágás voru ákvæði um ómagaframfærslu sem kvað á um að hver og einn ætti að framfæra 

sína ómaga, en fyrst bæri mönnum að sjá mæðrum sínum farboða, þá feðrum. Einnig var 

borin virðing fyrir lífi fósturs og ungbarna og viðhorf kvenna mótuðust af því. Lögð var 

áhersla á að feðra óskilgetin börn og var það ein mynd af ættarsamfélagi þjóðveldistímans. Ef 

ógift kona bar barn undir belti, átti að segja hver faðir þess væri, hægt var að pína hana til 

sagna í votta viðurvist. Pyntingarnar máttu ekki vera svo að á henni sæist. Í húfi var líf 

fósturs.  

Af þessu má sjá að konur voru taldar mikilvægar af því leyti að þær fæddu nýja 

einstaklinga inn í ættir. Af þessum sökum var líf þeirra dýrmætara en karla. Muninn á stöðu 

karla og kvenna á þjóðveldistímanum má sjá á því að konur sátu heima og sáu um bú og 

                                                 
48 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 23. 
49 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 24-25 
50 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 29. 
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börnin meðan karlmenn Sturlungaaldar börðust hverjir við aðra. Konum var ekki ætlað að 

bera vopn líkt og körlum samkvæmt Grágás. Þeirra mikilvæga hlutverk í samfélaginu var 

móðurhlutverkið og þær virtar fyrir það að koma nýju lífi inn í ættina og stykja hana með 

því.51 Konan sá um barnauppeldið og önnur hússtörf og var hún því mikilvæg innan stokks en 

karlinn utan stokks.52 

 

3.3 Vald innan stokks  

Af lestri ákvæða Grágásar er ljóst að karlar voru hærra settir en konur og þeim var ætlað að 

stjórna utan húss en konan virtist hafa valdið innan stokks, en stokkur er í dyrum, dyr eru 

lokaðar þegar „hurð er feld í stokk“.  Þegar konar gifti sig þá yfirtók hún alla stjórn innan 

dyra, var með forsvar fyrir innbúi. Á milli kynjanna var skýr verkaskipting en það var 

stéttbundið hver vann hvaða starf.53 

Samkvæmt Grágás er varðar sjálfræði og erfðir er ljóst að konur nutu minni réttar en 

karlar. Konur máttu ekki ráða sínu heimilisfangi fyrr en þær urðu sjálfráða sem varð ekki fyrr 

en um tvítugt. En kveðið var á um að karlar yrðu sjálfráða 16 ára og þeir gátu ráðið sínum 

dvalarstað. Þegar gifting hafði átt sér stað þá mátti karlmaðurinn ráða bústað þeirra hjóna, 

nema að þær hefðu verið ekkjur fyrir giftingu eða ættu bú. Í raun var fjárræði kvenna sem þær 

fengu þegar þær yrðu sjálfráða til málamynda því þær voru þá ennþá undir lögræði feðra sinni 

og er þær giftu sig þá réð eiginmaðurinn yfir fjárhag þeirra.  

Í erfðamálum samkvæmt Grágas var því þannig háttað að synir erfðu bæði föður og 

móður en ef enginn sonur var þá gat dóttirin erft. Ef til dæmis voru fjórir synir og ein dóttir þá 

skiptu þeir á milli sín arfinum og dóttirin fékk ekkert. 54 

Konur voru fjarri valdstöðum samfélagsins og var því félagsleg staða þeirra veikari en 

karla. Konum voru allar dyr lokaðar ef óskir þeirra væru aðrar en lögráðanda. Þær gátu hvorki 

tekið pólitískar ákvarðanir né haft áhrif nema í gegnum karlana, því það var alltaf karl sem réð 

yfir þeim, ef ekki faðir þá eiginmaður.55  

Í augum íslenskra miðaldakarla hefur mikilvægi kvenna falist í því að þær ólu þeim börn 

og sáu um að fæða og klæða þjóðina.56 

                                                 
51 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 25. 
52 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 28. 
53 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 28. 
54 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 25. 
55 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 28. 
56 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 29. 
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3.4 Giftar konur 

Í Festaþætti Grágásar var að finna lagabálk er snerist um hjúskaparmál. Af þeim kafla er vel 

hægt að sjá hver staða kvenna var á þjóðveldistímanum. Til forna máttu ekki allir Íslendingar 

ganga í hjónaband. Til þess að geta gengið í hjónaband þurfti karlmaðurinn og konan að eiga 

samanlagt að minnsta kosti sex hundruð fyrir utan hversdagsklæði sín og vera ómagalaus. Ef 

fátækara fólk giftist þá varðaði það fjörbaugsgarð, nema ef kona var úr barneign. Efnalitlu 

fólki var meinaður aðgangur að því heilaga til að fyrirbyggja ómegð.  

Í raun var hjónaband aðila kaupsamningur milli tveggja ætta en eins og fyrr greinir voru 

ættartengls mjög náin á þessum tíma. En það voru karlkyns ættingjar kvenna sem réðu 

hverjum þær giftust. Er því ljóst að konur réðu litlu hverjum þær giftust. Skýrt kom fram í 

Grágas hvernig stofnað skyldi til hjúskapar en það var nánasti ættingi konunnar af karlkyni 

sem skyldi fastna hana. Í Grágás segir:  

Þá er kona föstuð að lögum, ef maður tínir mundarmál. En síðan á lögráðandi og sá 

maður er kona er fest að nefna votta. Af því votta nefnum við, skal hann segja sá er konu 

eignast, að þú N fastnar mér N lögföstnun og þú handsalar mér heimanfylgju með einingu 

og efningu alls þess máldaga er nú var með okkur um stund tíndur og taldur fyrir vottum 

vélausu og brekalusu heillt ráð og heimilt. Þá er heimilt er sá fastnar er festarnar á að 

lögum 

Af þessu má sjá hversu mikilvægt var að festar færu fram á réttan og löglegan hátt. Í raun 

af þessu má sjá eins og fyrr greinir að festar voru kaupmáli á milli ætta. Lögleg föstnun konu 

var í raun ekki fyrr en þær voru „mundi keyptar“.  En líta má á af ákvæðum Grágásar að 

konur hafi haft töluverða möguleika til að skilja við menn sína ef sambúð gekk erfiðlega. Eftir 

giftingu tilheyrðu konur ennþá ætt sinni. Ef brotið var gegn eiginkonunum þá var brotið gegn 

ættunum eins og greint var frá í kafla 2.3.1. 57 

 

3.5 Þjóðfélagsstéttir  

Eins og fyrr greinir er að finna lagaákvæði í Grágás sem fjalla um legorðsmál en þar er ekki 

gerður skýr greinarmunur á nauðgun og legorði með konu viljugri. Einnig skipti máli 

varðandi réttarvernd ákvæðisins hvaða stétt konan tilheyrði en mikill stéttarmunur var á 

þjóðveldisöld og staða þeirra misgóð. Svo dæmi sé tekið þá unnu lágstéttarkonurnar líkamlega 

erfiðsvinnu en ekki þær efst settu.58 

                                                 
57 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 27. 
58 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls. 28. 
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Hjúskapar- eða stéttarstaða konunnar skipti máli upp á refsingu varðandi legorðssakir. 

Eins og greint var frá í kafla 2.4.1, 2.4.2 og 2.4.3 var refsingin ýmist sekt, fjörbaugsgarður, 

skóggangur eða hefnd. En ef brotið var gegn giftri konu þá var það brot gegn eiginmanni 

hennar og ef brotið var gegn ógiftri konu þá var það brot gegn ætt hennar og rýrði gildi hennar 

á hjónabandsmarkaðnum.  

Í Grágás er ljóst að munur var á refsingum eftir stöðu kvenna í samfélaginu. Ef legist var 

með ambátt gat sá seki átt von á því að þurfa að greiða átta merkur í sekt. Alvarlegra var talið 

að liggja með leysingjakonu en refsingin við því var fjörbaugsgarður. Ef kona ól barn þá var 

refsingin skóggangur sem var þyngsta refsing þjóðveldistímans og einnig ef konan átti 

frjálsan son. Ógiftar göngukonur nutu ekki réttarverndar ákvæðisins, en sækja átti til faðernis. 

Ef þeir viðurkenndu ekki legorðið þá mátti sækja þá til saka. Sömu reglur giltu um giftar 

göngukonur sem um annarra manna konur. Af þessum ákvæðum Grágásar má sjá að væri 

konum nauðgað skipti miklu máli í hvaða þjóðfélagsstétt þær væru er varðar réttarverndina. 

Eins og fyrr greinir varð refsingin þyngri ef konan varð ófrísk, eða ef hún átti áður frjálsan 

son eða eiginmann. Er því ljóst að á þjóðveldisöld var vernd kvenna gegn legorðsbrotum í 

raun vernd fyrir karla að hafa konur sínar í friði og þá raun brot gegn þeim fremur en 

konunum sjálfum.59 

 

4 Kristniréttur Árna biskups Þorlákssonar 

4.1 Almennt um Kristnirétt Árna  

Magnús Hákonarson lagabætir ríkti sem konungur til dauðadags 9. maí 1280 í Noregi. Hann 

var athafnasamur konungur, raunsær og friðsamur, en nokkuð stórlátur og skrautgjarn. Hann 

var frægastur fyrir löggjöf þá, sem komst á í Noregi og Íslandi, meðan hann var konungur.60 

Ríki í nútímaskilningi varð til á Íslandi á tímabilinu frá 1262 til miðrar 14. aldar en þá tók 

miðstýrt stjórnkerfi með konung og kirkju við af þjóðveldinu. Íslendingar gengu undir hönd 

Noregskonungi árið 1262 og var þá þróun hinna fornu laga þjóðveldisins rofin. Kristniréttur 

Árna biskups Þorlákssonar var lögtekinn árið 1275.61 Veldi Árna biskups var afar mikið og 

tók hann „enn á nýja leik að styrkja Guðs kristni í mörgum heilsusamlegum kenningum“, að 

því er segir í sögu hans.  Sú efling Guðs kristni, sem Árni biskup vann að, varð með ýmsum 

hætti. Eitt var það að hann vildi að settur yrði nýr kristniréttur í stað kristniréttar biskupanna 

Þorláks Runólfssonar og Ketils Þorsteinssonar, sem samþykktur var í kringum 1123-1133. 

                                                 
59 Agnes Siggerður Arnórsdóttir: „Viðhorf til kvenna í Grágás“, bls 27. 
60 Þór Vilhjálmsson: „Æðsta stjórn í Íslandsmálum 1262-1319“, bls. 323. 
61 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 25. 
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Löggjöfin er kennd við Árna biskup. Á ýmsu gekk um beitingu kristnirétta Árna biskups, og 

var a.m.k. tvívegis fyrirskipað að konungum, að eldri reglur skyldu gilda, en lög Árna sigruðu 

þó að lokum. Miklar deilur voru milli þeirra Magnúsar og Árna biskups. Biskup fór utan 

1279, en konungur andaðist í maí 1280. En áður en hann lést lét hann undirbúa nýja lögbók 

handa Íslendingum, Jónsbók.  

Á Alþingi 1281 voru deilur miklar, svo frægt er af sögum Árna biskups. Loðinn leppur, 

sem kom út með Jónsbók 1280 og kynnti fyrir Íslendingum, stóð í miklum ágreiningi við 

biskup við lögtöku Jónsbókar, athugasemdir biskups, bænda og hirðmanna konungs hér á 

landi voru lesnar upp í lögréttu og kvað Árni biskup á um að við lögtöku Jónsbókar myndi 

alþýðan týna frelsi sínu. En hinn mikli ágreiningur þeirra á milli var að mestu jafnaður áður en 

Loðinn fór aftur til Noregs þetta sama haust. Verður þó ráðið af sögu Árna biskups, að bréf 

hafi borist hingað til lands um það mál 1282 og þeir 9 bændur sem stóðu með honum til hins 

síðasta á Alþingi, urðu að þola harðan kost, og stóð í allmörg ár í stappi um það mál. 62 

 

4.2 Hórdómur 

Í Kristnirétti Árna Þorlákssonar var kveðið á um líkamslosta, en það er líkamleg girnd og að 

koma saman líkamslosta sér maður glitta fyrir í Kristniréttinum en þ.e. að hafa samfarir. Ef 

líkamslosti var framinn fyrir brúðkaup var það kallað að drýgja hórdóm. Ef annar makinn 

framdi hórdóm utan hjónabands gat sá saklausi sem engan hórdóm hafði drýgt skilið við þann 

seka ef atkvæði biskups fengist fyrir því. En hvert þeirra sem af bregður meðan þau lifa bæði, 

þá drýgir það hórdóm og er þeim því það ráð að sættast sem fyrst og búa síðan saman. Ef þau 

bæði fremja hórdóm, þá skal biskup bannfæra þau þar til sem þau koma saman aftur. En hver 

sem veit að kona sín hafi hórað og samþykkir hann henni síðan um sinn að líkamlosta (að hafa 

samfarir), þá má hann eigi skiljast við hana. Ef hórdómur er leynilegur og óprófaður þá máttu 

þau ekki skiljast fyrr en prófað var fyrir biskupi, því hvorki mátti annað ræna sinni skyldu 

utan dóms og sannrar prófanar.63  En prófanir voru hafðar uppi þegar menn deildu og vildu 

ekki með samþykkt niður setjast, skal það þá fyrir þeim prófast og niður setjast, er um það 

mál á að dæma, sá seki var sóttur fyrir sínum dómara en sá sem gefur sök, skal fá prófan til 

síns máls, nema hinn sem neitar segi nokkurn hlut í sinni neitan, þann sem hann eigi og fyrir 

hönd að prófa.64  Það þeirra hjóna sem hafði einfaldan hórdóm drýgt var sekur fyrir þrem 

                                                 
62Þór Vilhjálmsson: „Æðsta stjórn í Íslandsmálum 1262-1319“, bls. 342-345. 
63 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 169-170.  
64 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 186-187. 
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mörkum við biskup. Kona af sínu fé en ekki bónda síns, og skal það virða í heimanfylgju 

hennar ef þau verða sönn að með tvo votta eða fleiri eða ef hún er barnshafandi. En það skal 

vera sjónarvitni, það sem skírskotað er undir. En ef það er eigi til, þá má sækja með 

heimilisskviðarvitni. Ef hórdómur var framinn með einhleypri konu þá var það talið einfaldur 

hórdómur en ef hórdómur var framinn með eiginkonu annars manns þá var það talið tvöfaldur 

hórdómur. En það þeirra sem brýtur svo á sér gjaldi biskupi sex merkur og taki skriftir. Af 

þessu sjáum við að hórdómur var litinn alvarlegum augum. Mikið traust átti að vera meðal 

hjóna og ef hórdómur var framinn varðaði það sektum og skriftum við biskup.65 

Þegar menn báðu konu þurfti jáyrði þeirrar konu og skilorð þess sem festi, forboðið var af 

guðs hálfu að nokkur maður festi konu nauðuga.66 Er hér því réttur konunnar að velja sér 

eiginmann mun meiri en áður hafði sést, þar sem feður komu dætrum sínum út.  

 

4.3 Sautján konur  

Kristniréttur Árna bannaði samfarir skyldra og mægðra í fjórða lið: „Það er nú þessu næst, að 

enginn má sína frændkonu eða sifkonu hafa að líkamslosta.“ Fjórmenningsbann var í 

samræmi við boð kirkjuþings í Lateran í Róm árið 1215. Áður hafði kirkjan reynt að þenja 

bann við giftingum upp í sjöunda lið, en tókst það ekki. Var því slakað á kröfunum. 

Kristniréttur Árna bauð tólf aura sekt til biskups fyrir fjórmenninga, en þremenningar áttu að 

borga þrjár merkur og systkinabörn hálfa fimmtu mörk. Því fylgdi skriftir og skilyrðislaus 

aðskilnaður. Aðeins voru nefndar konur í Kristniréttinum, að hætti kirkjunnar á þeim tíma en 

Stóridómur talaði um karla og konur. Reglur um skyldleika og mægðir áttu þó við um bæði 

kyn. Taldar voru upp sautján konur og sagt ódáðaverk fyrir karla að leggjast með þeim. 

Samkvæmt Kristnirétti Árna voru það því þær sautján tilteknu konur sem karlmönnum var 

bannað að giftast og liggja með en í raun ekki fjallað um nauðgun sem slíka. Ef brotið var 

gegn þessu var það kallað blóðskömm. Nefndar eru þær konur sem mönnum hæfir eigi að fá 

til eigin kvenna en þær voru flokkaðar nákvæmt niður, skyldar konur voru ellefu og mægðar 

konur voru sex. Eins og fyrr greinir var það ódáðaverk fyrir karla að leggjast með þeim. 

Skráin jafngildir því sem eftir siðaskipti var rætt um sem „forboðna liði.“ Á Íslandi var hún í 

heiðri höfð í 500 ár og verður nú grafist fyrir um brot gegn skránni.67 En ef maður verður að 

því kunnur og sannur að leggjast í rekkju með þeim konum er fyrr greinir frá, þá eru þau bæði 

                                                 
65 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 169-170.  
66 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 167. 
67 Már Jónsson: „Sautján konur forboðnir liðir í kristnirétti Árna Þorlákssonar 1275“, bls. 148-149.  
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friðlaus þar til er þau taka skrift þá er biskup leggur á þau, og bæði hafa þau fyrirgert öllu fjári 

sínu, bæði í löndum og lausum aurum til konungs og biskups, sem fengu sinn helming hvor 

nema þeir hafi viljað gera meiri miskun. Viðurlögin voru því skriftir, friðleysi og missir 

eigna.68 

Auk þess var af nákvæmni greint frá þeim konum sem voru óskyldar að frændsemi sem 

maður giftist eða lagðist með og varð útlægður af en þrjár voru þó skyldar. En þær voru 

stjúpmóðir, tengdadóttir, mágkona, tengdamóðir, stjúpdóttir, systir konu er maður hafði átt, en 

sjöunda var sú er maður hafði hafið úr heiðnum dómi, eða hún hann. Áttunda var gift kona 

sem hafði gefið sig guði. En þessar eru hinar er að frændsemi eru skyldar, móðir, systir og 

dóttir. Nú ef maður leggst með einhverri þeirra, þá útlægjast þau bæði og fyrirgera fé sínu við 

erkibiskup, nema því aðeins að hann brjótist úr böndum, eða viti menn það með sönnu að æði 

hefur verið á honum auðsýn eða síðar, og svo ef konu hefði verið nauðgað, og hefur eigi 

hennar vilji verið til, þá telst hún ekki sek um blóðskömm. Er því ljóst að þarna var litið til 

þess að ef ofbeldi af hálfu karlmanns var til staðar var konan ekki sek en þurfti þó að gjalda 

fyrir með því að bæta við guð eftir umráði erkibiskups. En ef karlmaðurinn vill eigi í brott 

fara, þá skal erkibiskups ármaður stefna þeim manni á þing og hafa með sér 

heimilsikviðarvitni til þings, en ef hann kveður nei við, þá festi lýritareið fyrir og standi sá 

eiður tíu vikur. En ef eiður fellst, þá fari hann útlægður og fé hans allt, nema jörð eigi er hann 

á. Ef hann vill eigi eið festa, þá geri erkibiskups ármaður honum mánaðarstefnu brott af landi, 

og útlægð, nema runnið sé á hendur henni.69  

Af þessu má sjá að miðaldarkirkjan hafði líka áhrif á þróun reglna um kynferðisbrot og 

leit hún brot gegn konum alvarlegum augum og þróaði hið sérstaka hugtak friðhelgi kvenna.70 

En ljóst er þó litið hafi verið alvarlegum augum á að leggjast með ákveðnum flokki kvenna og 

giftast þeim var í raun hvergi talað um refsingu við nauðgun. Hvergi var að orði komist að um 

naugun sem slíka hafi verið að ræða eins og var í Grágás og Jónsbók heldur var það 

blóðskömm, það var sú blóðtenging milli manna sem óheimilaði þeim að vera saman þ.e. að 

menn giftust eða myndu liggja með skyldum konum eða mægðum.   

                                                 
68 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 171-172. 
69 Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon og Már Jónsson: Járnsíða og Kristniréttur Árna 

Þorlákssonar, bls. 189-190. 
70 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 25. 
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5 Legorðssakir í Jónsbók 1281 

5.1 Almennt um Jónsbók 1281  

Árið 1271 var Járnsíða lögtekin en Járnsíða var skammlíf sökum óvinsælda. Í stað þess að 

endurskoða Járnsíðu var samin ný lögbók sem kennd er við lögmanninn Jón Einarsson sem 

talinn er vera aðalhöfundur hennar, var sú lögbók nefnd Jónsbók og var lögtekin 1281 og þar 

með Grágásarlög afnumin, en Grágás er bein heimild 105 kafla af 251 kafla Jónsbókar. Þrátt 

fyrir þetta varð mikil breyting á réttarskipan landsins við lögfestingu Jónsbókar.71 

Framkvæmd refsinga fluttist til ríkisvalds við lögtöku lögbókanna. Líflátsrefsingar og aðrar 

líkamlegar refsingar voru lögfestar með fullri vissu hér á landi með lögbókunum.72 Jónsbók 

var meginundirstaða íslensks réttar næstu fjórar aldir, raunar allt fram að 17. öld.  Hún varð 

ein áhrifamesta bók á réttar- og menningarsögu Íslendinga.73 Í Jónsbók eru ýmis refsiákvæði, 

en þau eru dreifð og ósamstæð. Flest ákvæðin um refsiverða háttsemi eru í Mannhlegibálki og 

Þjófabálki.74  

 

5.2 Mannhelgisbálkur Jónsbókar 

í Mannhelgi og Þjófabálki er að finna refsilög Jónsbókar. Í Mannhelgi er að finna brot er 

beinast að líkama manna, æru, heiðri og lífí og er því ljóst að í þeim kafla er að finna refsingar 

við nauðgunarbrotum þess tíma en í Þjófabálki eru einungis ákvæði um auðgunarbrot. 

Refsiákvæði Jónsbókar einkennast að mörgu leyti af ósamstæðu og óskýrleika.75 Refsingar á 

þessum tíma voru til þess fallnar að hræða menn frá afbrotum og var talið að besta leiðin til 

þess væri að hafa þær sem þyngstar auk þess að refsingin sé til þess fallin að vera uppreisn við 

brotaþola og þar af leiðandi dragi það úr hefndarþorsta hans.76 Þess má geta að með Jónsbók 

voru lagðar annars konar og þyngri refsingar en hafði verið samkvæmt eldri rétti. 

Dauðarefsing var t.d. tekin upp, en auk þess hýðing og brennimerking við sumum brotum, og 

var allt þetta nýmæli.77 Ef nauðgun taldist sönnuð þá var brotið talið fullframið og varðaði það 

lífláti. Það var einnig óbótamál að hlaupa á brott með eiginkonur manna eða annarra manna 

                                                 
71 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 114. 
72 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 11. 
73 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls.. 114. 
74 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 11. 
75 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 32. 
76 Davíð Þór Björgvinsson: Breytingar á refsilöggjöf á upplýsingaöld á Íslandi, bls. 5.  
77 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 25.  
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konur eða dætur, gegn vilja þeirra manna sem forræði áttu að lögum og einnig gegn vilja 

þeirra sjálfra. Skipti þá ekki máli hver vilji kvennanna varð þegar samvistar höfðu tekist.78 

 

5.2.1 Níðingsverk 

Mál sem hinn seki gat ekki komið að bótum voru nefnd óbótamál, nauðganir voru talin 

óbótamál. Refsingar fyrir óbótamál voru þungar en þær voru líflát eða limalát og algjör 

upptaka eigna, landa og lausra aura. Í 2. kap. Mannhelgisbálks Jónsbókar, sem ber nafnið um 

Níðingsverk, segir: 

Það er enn úbótamál ef maðr tekur konu nauðga, ef þar eru til ii vitni at þat sé satt. Nú er 

eigi vitni til, en hon segiz nauðug tekin, ok segir hon þat samdægris, þá dæmi xi menn 

hinir skynsamastir eptir því sem þeim þikkja líkendi til bera, ok hvárt þeira þikkir líkt til 

sannenda. En þótt kona geti vart sik fyrir góðkvensku sinnar sakir, svá át hann komi eigi 

vilja sínum fram, þá bett með engu móti að hann hafi eigi refsing fyrir eptir dómi, en 

sannprófaz at hann hafði fulan vilja til þess ok haldi þó lífinu. 

Það varðaði því óbótasök að taka konu nauðuga samkvæmt Jónsbók og vörðuðu slík mál 

lífláti. Einnig var tilraun til nauðgunar refsiverð, refsað „til landhreinsunar“ þ.e. útlegð úr 

landi.79 Það var einnig óbótamál að hlaupa í brott með eiginkonur manna, taka konur herfangi 

eða ráni mót guðs rétti og manna sbr. umfjöllun hér að ofan í undirkafla 4.3 sautján konur, þar 

sem fjallað var um Kristnirétt Árna biskups Þorlákssonar. Gilti þar um frændkonur manna eða 

annarra manna konur eða dætur, gegn vilja þeirra manna sem forræði áttu að lögum og einnig 

gegn vilja þeirra sjálfra. Skipti þá ekki máli hver vilji kvennanna varð þegar samvistir höfðu 

tekist. En í Kristnirétti Árna biskups Þorlákssonar var átt við blóðskömm (sifjaspell) en ekki 

nauðgun eins og 2. kap. Mannhelgibálks Jónsbókar kveður á um, þar er helsti munurinn á.   

Ljóst er af ákvæði 2. kap. Mannhelgibálks Jónsbókar að miklar kröfur voru gerðar til 

sönnunar á nauðgunarbroti. Sönnun var formbundin í bæði Grágás og Jónsbók, þ.e. full 

sönnun var talin komin fram um að atvik hefði átt sér stað ef atvik voru sönnuð með 

formbundnum hætti. Voru því sönnunaraðferðum og sönnunargögnum settar þröngar skorður. 

Atvik taldist sannað ef rétt gögn voru leidd fyrir dóminn og réttar athafnir voru framkvæmdar, 

lögin mæltu fyrir um hvað það skyldi vera. Samkvæmt ákvæðinu hér að ofan þurfti tvö vitni 

eða segja frá samdægurs. Þurfti því að bera fram tvö lögleg vitni sem segði frá hvort konan 

segði satt eður ei eða ef ekkert vitni var þá gat konan sagt frá samdægurs og áttu þá 12 menn 

að dæma um hvort hún segði satt frá.80 Ákvæðið og í raun flest refsiákvæði Jónsbókar um 

                                                 
78 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 26. 
79 Ásdís J. Rafnar: „Um afbrotið nauðgun“, bls. 8. 
80 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 12. 
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refsiverða háttsemi eru atviksbundin og skortir mjög á hugtök og fyrirmæli almenns eðlis. 

Ákvæðin hafa ekki refsimörk sem veita dómendum svigrúm til að meta refsingu eftir 

málavöxtum, líkt og tíðkast nú, heldur var refsing nákvæmlega tiltekin fyrir einstökum 

verknaði og áttu dómendur þar sjaldnast val.81  

 

5.3 Verndarandlag ákvæðisins 

Nauðgun taldist vera þegar karlmaður þröngvaði konu með ofbeldi til samræðis gegn hennar 

vilja. Um fullframningu brots var að ræða ef konan náði að sanna að nauðgun hefði átt sér 

stað þ.e. ef tvö vitni gátu sagt frá. Ef engin vitni voru bar henni að segja frá samdægurs að hún 

hefði verið tekin nauðug og 12 menn mátu frásögn hennar og ef þeir töldu hana trúverðuga þá 

var um að ræða nauðgun annars ekki eins og greint var frá hér að ofan. Fullframning varðaði 

lífláti en tilraun til nauðgunar bar ekki eins þunga refsingu en var einnig refsiverð samkvæmt 

Jónsbók. Þessi refsing gilti um frændkonur manna eða annarra manna konur eða dætur, gegn 

vilja þeirra manna sem forræði áttu að lögum og einnig gegn vilja þeirra sjálfra. Er því ljóst að 

vilji þeirra sjálfra skipti ekki máli ef samfarir höfðu tekist. Verndarandlagið var því ekki 

konan sjálf heldur var það mennirnir sem höfðu forræði yfir konunum samkvæmt lögunum.82 

 

5.4 Þróun í kjölfar Jónsbókar - 17. og 18. öld 

Stóridómur, löggjafardómur Alþingis, var samþykktur árið 1564 og staðfestur ári síðar af 

konungi. Hann fjallaði um skírlífsbrot, sifjaspell, hórdóm og frillulifnað. Brotategundirnar 

skírlífsbrot, sifjaspell og hórdómur vörðuðu lífláti. Karlmenn skyldu vera hálshöggnir og 

konum drekkt. Mikil þynging refsinga varð á 16. og 17. öld  og er stóridómur í samræmi við 

það og byggðist það á auknum áhrifum kirkjunnar eftir siðaskiptin. Þegar tíminn leið úreltust 

ákvæði Jónsbókar en á fyrstu öldunum eftir lögtöku hennar gætti hér áhrifa frá norskri löggjöf 

þar til einveldi Danakonungs komst á árið 1662 og hann hlaut ótakmarkað lagasetningarvald 

eftir það. Hér fór þá að gæta danskra áhrifa. Farið var að slaka á framkvæmd refsinga 

samkvæmt Stóradómi þegar leið á 18. öldina. Upplýsingaöldin var seinna á ferðinni hér á 

landi en í Evrópu en talið er að hún hafi náð hámarki um aldamótin 1800. Frá lokum 18. aldar  

og allt til gildistöku hegningarlaganna 1869 veitti konungur náðun af líflátsdómum fyrir 

nauðgun og var þeim breytt í ævinlanga þrælkunarvinnu. Ákvæði Norsku laga Kristjáns 

konungs V. frá 1687 um sifskapar- og skírlífsbrot voru ekki lögfest hér á landi, en með 

                                                 
81 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 25-26. 
82 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 12. 
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tilskipun viðvíkjandi misgjörningamálum á Íslandi frá 24. janúar 1838 voru svo til öll 

refsiákvæði Dana lögfest með nokkrum undantekningum. Rökin fyrir lögleiðingunni voru þau 

að Stóridómur væri nær því að öllu leyti aftekinn og það sem Mannhelgibálkur og Þjófabálkur 

Jónsbókar innihéldu um refsingar fyrir afbrot væri „öldungis óbrúkanlegt orðið“, myrkt og 

óskiljanlegt, óhjákvæmt og ósamrýmanlegt yngri lögum.  

Samkvæmt dönsku lögunum sem Ísland byggði á var að finna kynferðisbrotakafla í XII. 

kap. VI. bókar og aðalákvæðið um nauðgun var í 16. gr. þess kafla (DL 6-13-16). En 

samkvæmt ákvæðinu var það nauðgun þegar karlmaður þröngvaði konu með ofbeldi til 

samræðis gegn vilja hennar. Brotið var ekki fullframið fyrr en karlmaðurinn fékk sáðlát. Ef 

gerandi var staðinn að verki varðaði það lífláti annars útlegð. Einungis voru það skírlífar 

konur, ekkjur og giftar konur sem nutu verndar samkvæmt ákvæðinu. Það voru því ekki allar 

konur sem nutu réttarverndar. Verndarandlagið var ekki konan sjálf. Komið var fram á 18. öld 

og enn var verndarandlagið eitthvað annað en konan sjálf, hér var það hjónabandið og 

fjölskylda ferðaveldisins, ef brotamaðurinn kvæntist þeirri sem hann nauðgaði þá var unnt að 

náða hann. Svo kona taldist trúverðug þegar kom að nauðgunarbrotum þurfti hún að tilkynna 

um afbrotið annað hvort til nágranna eða söfnuði og síðan á þingi, er það svipað og krafist var 

í Jónsbók. Litið var svo á að konan hefði gerst sek um samræði utan hjónabands ef sýknað 

var. Ljóst er að miklir fordómar voru í garð kvenmanna á þessum tíma, afstaðan byggðist auk 

þess á erfiðleikunum sem voru við það að upplýsa og sanna slík afbrot. 

Fyrstu heildstæðu hegningarlög Íslendinga voru Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 

25. júní 1869. Þau voru samin að fyrirmynd dönsku hegningarlaganna frá 1866. Lögin áttu sér 

langan aðdraganda og kynferðiskafli laganna frá 1869 var samsvarandi ákvæðum í dönsku 

lögunum.83 

 

6 Kynbundið brot 

6.1 Eiginkona, dóttir, móðir, systir, föðurdóttir og fósturmóðir 

Það þótti sjálfsagt og eðlilegt að kynferðisbrot væru brot karlmanna gegn konum og voru því 

lengst af kynferðisbrotaákvæði kynbundin.84 Kynferðisbrot voru brot karlmanna gegn konum 

af því mátti sjá að aðeins konur nutu refsiverndar ákvæðisins og gátu verið þolendur og 

eingögnu karlar gátu verið gerendur.85 Í Grágás eru nefndar þær konur sem karlmaður gat 

                                                 
83 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 13-14. 
84 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls 22. 
85 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðung og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 74. 
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brotið gegn, þ.e. eiginkona, dóttir, móðir, systir, fósturdóttir og fósturmóðir.86 Einnig voru 17 

konur nefndar sem hægt var að brjóta gegn í Kristnirétti Árna Þorlákssonar87 og í Jónsbók var 

ákvæðið einnig bundið við konur. Allt til ársins 1992 var ákvæðið kynbundið en nú njóta 

karlar sömu refsiverndar og konur að þessu tilliti.88 Í fyrirlestri Jón Þórs Ólasonar í kennslu 

við refsirétt II sagði hann orðrétt um nauðgunarákvæði fyrri alda:  

Það gat enginn ímyndað sér að karlmanni gæti verið nauðgað. Svo fór umræðan í gang 

um að það þyrfti að styrkja og breyta ákvæðinu. Þetta brot er eitt það alvarlegasta sem 

unnt er að fremja, afleiðingarnar eru bæði andlegar og líkamlegar og geta varað alla ævi.89 

En eins og fyrr greinir vour ákvæði hegningarlaga um kynferðisbrot kynbundin allt til 

ársins 1992. Ekki var hægt að lögjafna ef karlmaður þröngavði öðrum karlmanni til samræðis. 

Bæði var höfð í huga þungunarhætta og einnig sá álitshnekkir sem kona varð fyrir vegna 

brotsins. Einnig má líta til þess að ekki var litið svo á kona gæti verið gerandi. Ef kona 

viðhafði þá hegðun að þvinga karlmann til samræðis sem teldist vera nauðgun af hálfu 

karlmanns ef hann myndi beita slíkri hegðun gegn konu þ.e. að beita ofbeldi eða öðrum 

ólögmætum aðferðum til að ná samræðinu fram að ganga hefðu 225. gr. almennra 

hegningarlaga nr.19/1940, um ólögmæta nauðung og 209. gr. sömu laga, um brot gegn 

blygðunarsemi átt við um háttsemina, en slík brot varða mun vægari refsingu en nauðgun.90 

 

6.2 Nútíminn – kynhlutlaust ákvæði 

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 sem eru við lýði í dag er að finna nauðgunarákvæði 

í 194. gr. þar segir:  

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans gerist 

sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. 

Við lestur á ákvæðinu má sjá að ákvæðið er ókynbundið en ákvæði hafði haldist óbreytt 

frá 1940 þar til ársins 1992 en með breytingunni það árið varð nauðgunarákvæði almennra 

hegningarlaga ókynbundið og á því ekki lengur einungis við um konur heldur einnig karla sbr. 

orðalag ákvæðis hér að ofan „kynferðismök við mann“ í stað þess að áður stóð „kvennmanni“ 

var því breytt skv. upphaflegu hegningarlögunum frá 1940 úr orðinu „kvenmanni“ yfir í 

„mann“.91 Í raun er það almenn regla um að brot gegn ákvæðum kynferðisbrotakaflans ekki 

                                                 
86 Ásdís J. Rafnar: „Um afbrotið nauðgun“, bls. 8. 
87 Már Jónsson: „Sautján konur forboðnir liðir í Kristnirétti Árna Þorlákssonar 1275“, bls.149. 
88 Hjörtur O. Aðalsteinsson: „Hugleiðingar um kynferðisbrot í ljósi lagabreytinga og nýlegra dóma“, bls. 113. 
89 Jón Þór Ólason (kennslustund í refsirétti II, 28. janúar 2020) 
90 Ragnheiður Bragadóttir: kynferðisbrot, bls 22-23. 
91 Lagabreyting 40/1992 
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einungis nauðgunarákvæðisins séu ókynbundin þ.e. bæði karlar og konur geta verið gerendur 

nauðgunar og annarra kynferðisbrota. Þolendur geta sömuleiðis verið af báðum kynum. 

Ákvæðið á einnig jafnt við um samskipti samkynheigðra og gagnkynheigðra, eins þótt aðilar 

séu í hjónabandi, óvígðri sambúð eða staðfestri samvist. Er því núna notað orðið maður í 

lagatextanum um þolendur brotanna, til samræmis við það sem tíðkast í hegningarlögnunum, 

enda er það kynhlutlaust, merkingarlega séð.92 Í reynd eru þolendur langoftast konur, en 

stundum líka börn, bæði stúlkur og drengir. Helst gæti reynt á að karlar væru þolendur þegar 

um er að ræða brot gegn samkynja fólki. En þar sem ekki alllangt er síðan ákvæðið varð 

ókynbundið hefur ekki mikið reynt á stöðu karla hvað nauðgunarákvæðið varðar en það er 

fyrst nú á síðustu árum sem á það hefur reynt í dómum Hæstaréttar um kynferðisbrot. Má þar 

nefna Hrd 23. maí 2013 (93/2013), en þar var karlmaður sakfelldur fyrir að nauðga öðrum 

karlmanni. Verknaður hans varðaði við 194. gr. almennra hegningalaga nr. 19/1940. Löngu 

áður var það hins vegar dæmi í dómum Hæstaréttar að kynferðilegir tilburðir karlmanns 

gagnvart öðrum karlmanni hafi komið til athugunar við ákvörðun refsingar fyrir ofbeldisbrot 

sbr. Hrd 1983 bls 1234 (92/1982), en þar var M dæmdur í 8 ára faneglsi fyrir manndráp skv 

211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 hann hafði orðið fyrir alvarlegu kynferðisbroti af 

hálfu þess manns sem hann varð að bana og var það virt honum til málsbóta, sbr 4. tl. 1. mgr. 

74. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.93 

Af þessu má sjá að mikil þróun hefur orðið af ákvæðinu, en ókynbundna þróunin er alls 

ekki eina breytingin sem hefur orðið af ákvæðinu en um allar þær breytingar sem hafa orðið 

væri hægt að fjalla í annarri ritgerð. Breytingarnar hafa verið gríðarlega miklar og ókynbundni 

hlutinn aðeins partur af þróun ákvæðisins, en er það helsti munurinn á ákvæðinu frá því á 

þjóðveldisöld. 

  

                                                 
92 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 554 
93 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 176.  
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7 Niðurstaða 

Af þessari umfjöllun má sjá að sú helsta breyting sem orðið hefur frá þjóðveldisöld er sú að 

áhersla nauðgunarhugtaksins hefur færst frá stöðu yfir á persónu, frá samfélagi yfir á 

einstakling og frá æru yfir á líkama. Verndarandlag ákvæðisins í dag er því kynfrelsi fólks en 

ekki ættin, eiginmaðurinn eða staða einstaklinga í samfélaginu. Nú er einblínt á persónuna 

sjálfa, hennar tilfinningar og brot gegn henni sjálfri. Ljóst er af þessari umfjöllun að staða 

kvenna skipti gríðarlega miklu máli varðandi það hvort þær nutu réttarverndar ákvæðisins. En 

þær hæst settu nutu mestrar verndar og þær lægst settu ýmist engrar verndar auk þess ef brot 

gegn konu átti sér stað innan hjónabands á þjóðveldisöld var það ekki talið falla undir afbrotið 

nauðgun. Einungis ef annar maður en hennar eigin hefði lagst í rekkju með henni „brotið hana 

til svefnis“ hefði það geta fallið undir naugunarhugtak þess tíma. Ljóst er að mikilvæg þróun 

hefur orðið og nú til dags getur bæði eiginkonu og eiginmanni verið nauðgað innan 

hjónabands af maka sínum.  Miðaldakirkjan lagði mikið upp úr vernd kvennastéttarinnar og 

var þungt tekið á ódælisverkum manna í þeirra hlut þó ekki beint hafi verið vikið að 

hugtakinu nauðgun. Hugtakið friðhelgi kvenna þróast á þeim tímum.  

Auk þess mátti sjá mikinn mun á refsimörkun ákvæða Grágásar og Jónsbókar miðað við 

þau ákvæði sem eru við lýði í dag en nú hafa dómendur samkvæmt þeim gögnum sem liggja 

fyrir í málinu talsvert svigrúm til að meta hver hæfileg refsing sé, þ.e. ekki formbundin 

refsing sem allir hljóta fyrir brotið líkt og var á tímum þjóðveldisins, sbr. skóggangur í Grágás 

og líflátssök í Jónsbók.  

Hvað varðar sönnunarkröfur þá voru þær formbundnar á þjóðveldisöld og því mun 

erfiðara en ella að sanna brotið en því miður er enn þann dag í dag erfitt að sanna slíkt afbrot.  

Afbrotið var kynbundið á þjóðveldisöld og í raun langt fram eftir eða alveg fram til ársins 

1992. Er það því tiltölulega nýleg breyting á ákvæðinu sem erfitt er að átta sig á hvers vegna 

hafi tekið svo langan tíma. En er nú allur kynferðiskafli almennra hegningarlaga 

ókynbundinn. 

Ljóst er að breytingin á hugtakinu nauðgun og verndarandlagi nauðgunarákvæðisins hefur 

breyst gríðarlega frá því á þjóðveldisöld en nauðynlegt er að átta sig á þróun samfélagsins og 

hvers vegna hún verður. Afbrotið er búið að vera hluti af mannlegu samfélagi frá alda öðli og 

mun líklega ávallt verða. Breytingar eru iðulega þarfar þar sem samfélagið þróast hratt og 

breytist því túlkun afbrota í samræmi við það. Af þessari umfjöllun má sjá að hugtakið 

nauðgun og nauðgunarákvæðið hafi þróast gríðarlega og áhugavert verður að fylgjast með 

frekari breytingum í framtíðinni.   
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