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Ágrip 

Svo til alla 19. öldina voru vistráðin vinnuhjú um fjórðungur landsmanna á býlum þar sem 

húsbændur þeirra réðu búi. Vistarskylda eða vistarband var sú lögbundna ráðstöfun 

nefnd þegar jarðnæðislausu fólki var skylt að ráða sig til ársvistar ef það hafði ekki annan 

löglegan atvinnuveg. Var lausamennska bönnuð skilyrðislaust á árunum 1783–1863 en 

eftir það var hún leyfð með ströngum skilyrðum. Árið 1894 var svo slakað enn frekar á 

kröfunum og lausamennskuskilmálar rýmkaðir mikið.  

Þrátt fyrir að sambúð húsbænda og hjúa hafi oft og tíðum verið góð kom líka fyrir að 

gengið var á rétt hjúa eða upp kom ýmiss konar ágreiningur. Stundum varð ósætti milli 

aðila til þess að hjú fóru úr vist sinni áður en umsömdum ráðningartíma var lokið eða 

húsbændur ráku hjú sín í burtu. Nefndist þetta vistarrof og er viðfangsefni þessarar 

ritgerðar. Markmiðið hér er annars vegar að skoða umfang og dreifingu vistarrofsmála 

sem komu inn á borð sáttanefnda og dómstóla í þremur lögsagnarumdæmum á árunum 

1800–1920, en á hinn bóginn verður gerð greining á ástæðum þess að hjú og húsbændur 

rufu vist. Helstu niðurstöður voru þær að fjöldi og dreifing vistarrofsmála var 

mismunandi eftir landshlutum og tímabilum þar sem sérstaða Reykjavíkurkaupstaðs 

kom skýrt fram. Ástæður fyrir vistarrofum voru margvíslegar en hægt var að greina fjórar 

gerðir vistarrofa eftir því hvaða rökstuðning hjú notuðu til að úskýra brotthlaup sitt. 
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Abstract 

Almost the entire 19th century compulsory servants were about a quarter of the 

population. Compulsory service was a legal measure referred to when landless people 

were obliged to hire themselves in a yearly service if they did not have another legal 

profession. From 1783–1863 the law prohibited any form of casual labor other than 

compulsory service without written permission from magistrates, but after 1863 this 

prohibition was slackened and gradually it became easier to avoid this kind of service. 

Although the cohabitation of masters and servants was often good there was also an 

occurrence of a number of differences between them. Occasionally disputes between 

the parties led to the servants leaving the home before the agreed term of employment 

ended or the masters drove them off. This early disappearance from employment is the 

subject of this paper. The objectives of the thesis are twofold: Firstly to establish the 

extent and distribution of recorded cases when servants fled from their employment 

and secondly to analyze the housing disputes that led to servants leaving employment 

or being driven off. Findings show that the number of cases and their distribution 

differs between jurisdictions and between time periods. When analyzing the reasons for 

people leaving the home before the agreed term of employment, four common types of 

reasoning could be identified that people used to justify their flight.  
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1. Inngangur 

1.1 Viðfangsefni og markmið rannsóknar  

Í byrjun 19. aldar var um fjórðungur landsmanna vinnuhjú sem vistráðin voru á býlum 

þar sem húsbændur þeirra réðu búi. Almenna reglan var sú að fólki bar skylda samkvæmt 

lagaboði að ráða sig í ársvist ef það hafði ekki búsforráð eða annan löglegan atvinnuveg.1 

Þessi lögbundna vistarskylda er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Nánar tiltekið verður hér 

fjallað um dómsmál og sáttatilraunir sem urðu til vegna vistarrofa, þ.e. þegar húsbóndi 

eða vinnuhjú rufu vist áður en umsaminni ársvist var lokið. Rannsóknarefnið er annars 

vegar athugun á umfangi vistarrofsmála fyrir dómstólum og sáttanefndum og hins vegar 

greining á ástæðum þess að hjú og húsbændur rufu vist.  

Niðurstöðum ritgerðarinnar er skipt í tvo hluta. Í fyrri hluta er tekin saman tölfræði 

um fjölda vistarrofsmála í dóma- og sáttabókum úr þremur lögsagnarumdæmum – 

Reykjavíkurkaupstað, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu – á tímabilinu 

1800–1920. Var ákveðið að taka fyrir tilgreint tímabil til þess að geta betur borið kennsl 

á það hvort greinanlegur munur sé á fjölda mála fyrir og eftir árin 1863/1866, þegar ný 

lög um lausamenn og húsmenn (1863) og ný tilskipun um vinnuhjú (1866) tóku gildi.2 

Markmiðið er m.a. að kanna hvort vistarrofsmálum hafi fjölgað eða fækkað með tilkomu 

þessara lagabreytinga og svara því hvers vegna. Þá verður líka skoðað hvort málum fækki 

eftir að lausamennskulögin 1894 tóku gildi en með þeim lækkaði verð á 

lausamennskuleyfum um 85% hjá körlum en 90% hjá konum.3 Svæðisleg afmörkun 

ritgerðarinnar var ákveðin með fjölbreytni í huga hvað varðar samanburð á milli 

landshluta: Kaupstaður til samanburðar við dreifbýli og ,,sjávarútvegssýsla“ á móti 

,,landbúnaðarsýslu“. Reykjavíkurkaupstaður var jafnframt frábrugðinn hinum 

umdæmunum að því leyti að hann var mun fámennari og náði nær eingöngu til 

þéttbýlisins í Reykjavík. Aðstæður íbúa þar voru öðruvísi, bæði með tilliti til samfélags- 

og atvinnuhátta. Til hliðsjónar verður jafnframt stuðst við rannsókn Gísla Ágústs 

Gunnlaugssonar á þeim tegundum dómsmála sem komu fyrir í dómabókum í 

Eyjafjarðarsýslu, Gullbringu- og Kjósarsýslu og í Árnessýslu á síðari hluta 19. aldar, sem 

 
1 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 32; Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 79. 
2 Lovsamling for Island XVIII, bls. 544; Lovsamling for Island XVIIII, bls. 383. 
3 Lovsamling for Island XVIII, bls. 549; Stjórnartíðindi 1894 A, bls. 32 (1. nr. 3/1894). 



6 
 

hann birti í bókinni Því dæmist rétt vera.4 Þar með gefst tækifæri til að bera saman fjölda 

vistarrofsmála víðar af landinu. Samhliða úttekt á tíðni þessara mála og samanburði á 

milli landshluta verða aðrir þættir einnig skoðaðir s.s. stéttarstaða og kyn málshöfðenda. 

Þá verður litið yfir ferli vistarrofsmála frá því að mál voru tekin til sáttameðferðar og 

athugað hversu mörg dómtæk mál skiluðu sér til dómsmála þegar sátt náðist ekki.  

Í lokakafla ritgerðarinnar verður sjónum beint að rökstuðningi vinnuhjúa og húsbænda 

fyrir því að viðkomandi rauf vistarsamning. Vistarrof urðu þegar húsbóndi rak hjú sitt úr 

vist eða þegar það fór sjálft burt úr vistinni áður en umsaminni ársvist var lokið. 

Samkvæmt lögum var vistarrof ólöglegt nema lögmætar ástæður væru fyrir því.5 Leitast 

verður við að greina þann rökstuðning sem fólk bar fyrir sig og svara því af hverju fólk 

rauf vist. Voru hjú að leita að betri tækifærum annars staðar eða voru þau að flýja slæmar 

aðstæður eða jafnvel ofbeldi? Hvað með húsbændur? Hvers vegna rufu þeir vist? Öllum 

þessum spurningum verður hér gefinn gaumur og í lokin verða ástæður fyrir því að hjú 

flúðu úr vist flokkaðar niður til að varpa betur ljósi á þær og skerpa á muninum á milli 

þeirra. 

 

1.2  Frumheimildir rannsóknar og aðferð 

Eitt af embættisverkum sýslumanna var að halda dóma- og þingbækur og var embættið í 

raun fyrsta dómstigið innan hverrar sýslu þegar upp komu ágreiningsmál. Þessar skyldur 

sýslumanna voru ítrekaðar með erindisbréfum á 18. öld og urðu kröfurnar um ákveðin 

vinnubrögð við gerð skjala og varðveislu þeirra jafnframt nákvæmari og strangari.6 

Sáttanefndir voru settar á fót hér á landi rétt fyrir aldamótin 1800 og höfðu það hlutverk 

að leysa úr minniháttar ágreiningsmálum milli manna. Var hugsunin m.a. sú að auðvelda 

fátæku fólki að sækja rétt sinn, fækka löngum ferðalögum til réttarhalda og um leið 

minnka álagið á héraðsdómara.7 Tveir menn sátu í sáttanefnd og ekki var óalgengt að 

annar þeirra væri sóknarprestur en hinn grandvar bóndi og bar þeim að færa sáttir inn í 

löggiltar sáttabækur, ásamt öðrum úrskurðum og tilvísunum til dómstóla ef sátt náðist 

 
4 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera, bls. 28–30. 
5 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 571–573; Lovsamling for Island XVIIII, bls. 389. 
6 Vef. Ólafur Arnar Sveinsson, Leiðarvísir fyrir dóma- og þingbækur, bls. 6, 14.   
7 Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur – Sáttanefndarbækur sem sagnfræðileg heimild“, bls. 11–12;  
  Páll Sigurðsson, Lagaþankar, bls. 90. 
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ekki.8 Ágreiningsmál á borð við deilur húsbænda og hjúa átti samkvæmt tilskipun um 

stofnun sáttanefnda frá árinu 1797 að færa fyrir sáttanefnd áður en leitað væri til 

dómstóla. Átti þetta við um svo til öll einkamál og mátti ekki vísa málum til dómstóla 

nema málsaðilar gætu ekki náð sáttum.9  

Þær heimildir sem hér er stuðst við eru fyrst og fremst dómabækur bæjarfógeta 

Reykjavíkur, sem innihalda dómsmál Reykjavíkurkaupstaðar og dómabækur sýslumanna 

í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu. Þá var einnig notast við 

gjörðabækur sáttanefnda í sömu lögsagnarumdæmum (sáttabækur) og sáttanefndarskjöl 

úr Reykjavík.  

Markmiðið með því að skoða fleiri en eina tegund heimilda er að heildarmyndin af 

umfangi vistarrofsmála verði heildstæðari. Þó verður að gefa því sérstakan gaum hvernig 

heimildirnar urðu til og ekki má útiloka að tilurð þeirra geti litað innihaldið og um leið 

þær upplýsingar sem þær gefa okkur. Vilhelm Vilhelmsson hefur bent á ýmsar 

takmarkanir réttarfarsheimilda og að þær beri að túlka með varúð. Vitnisburðir fyrir 

dómi séu frásagnir sem séu tilkomnar vegna afskipta yfirvalda en ekki vegna langana 

fólks til að tjá sig. Yfirvaldið krefjist þess að fólk mæti fyrir dóm til yfirheyrslu og því beri 

frásagnirnar keim af ójöfnum valdahlutföllum, þvingun og formgerð réttarhaldsins. 

Dómar geti því litast af þess konar þáttum sem og af túlkun og mati sýslumanna á 

trúverðugleika vitna.10  

Gagnasöfnun fyrir þessa rannsókn hófst sumarið 2019 og var bæði stuðst við 

bækurnar sjálfar og gagnagrunna sem flýta fyrir leit mála í þessum heimildum. 

Dómabækur fógetans í Reykjavík hafa ekki enn verið skráðar í dómabókagrunn 

Þjóðskjalasafns Íslands og því var flett í gegnum allar þessar bækur á lestrarsal safnsins. 

Sama er að segja um sáttabækur Reykjavíkur og skjöl sáttanefnda. Dómabókagrunnurinn 

var aftur á móti notaður þegar leitað var að dómsmálum í Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu. Þegar málin voru fundin þar var þeim annaðhvort 

flett upp í bókunum sjálfum eða þau skoðuð á vef Þjóðskjalasafnsins, en hluta þessara 

 
8 Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 51–52, 54, 56; Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur – 
  Sáttanefndarbækur sem sagnfræðileg heimild“, bls. 12. 
9 Lovsamling for Island VI, bls. 263; Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur–Sáttanefndarbækur sem 
  sagnfræðileg heimild“, bls. 21. 
10 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 46–47, 114; Vilhelm Vilhelmsson, ,,Stílfært og sett í samhengi“,  
    bls. 16–17. 
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bóka er búið að ljósmynda og setja á vefinn.11 Mikilvægt er samt að gera sér grein fyrir 

takmörkunum dómabókagrunnsins því að mál þar eru færð inn undir mismunandi 

efnisorðum. Það var því ekki nóg að leita að vistarrofsmálum með því að nota leitarorðið 

,,vistarrof“ heldur þurfti að víkka þann ramma vel út og leita að málum undir fleiri 

efnisorðum. Til að fara sem minnst á mis við vistarrofsmál voru eftirfarandi leitarorð nýtt 

til leitar í grunninum: vistarrof, vistrof, vistráð, vistarráð, vistráðning, strok, brotthlaup, 

burthlaup, brottvikning, vist, vinnuhjú, flótti, lausamennska, atlæti, vistarsamningur, ill 

meðferð, ,,vísað úr vist“ og ,,gengið úr vist“. Þá er líka mikilvægt að hafa í huga að einhver 

vistarrofsmál voru líklegast hvorki klöguð til sáttanefndar né fóru fyrir dómstóla. Mál 

voru kannski leyst á milli manna án aðkomu opinberra aðila eða það var einfaldlega litið 

fram hjá þessum málum og þau látin afskipt. Því sýna niðurstöður úttektar á fjölda 

vistarrofsmála einungis þau tilfelli sem rötuðu inn á borð yfirvalda en endurspegla ekki 

endilega raunverulegt umfang þeirra í samfélaginu. Þessar takmarkanir sem fylgja 

skráningu á tíðni afbrota eru þekktar í rannsóknum á annars konar afbrotum. Er oft talað 

um ,,the dark figure of crime“ og er þetta hugtak notað um gapið sem myndast milli 

skráðra afbrota og raunverulegrar tíðni þeirra.12 Þegar sáttabækur Snæfellsnessýslu voru 

kannaðar var flett í gegnum þær allar á lestrarsal en þegar leitað var sáttamála í 

Húnavatnssýslu var stuðst við gagnagrunn sáttabóka sem er í vinnslu í samstarfsverkefni 

Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra, Þjóðskjalasafns Íslands og 

Héraðsskjalasafns Skagfirðinga en hefur ekki verið birtur á netinu. Þórunn 

Þorsteinsdóttir, sagnfræðingur hjá Rannsóknasetri HÍ, útvegaði höfundi lista yfir 

sáttamál um vistarrof í Húnavatnssýslu og voru þau skoðuð nánar á vef Þjóðskjalasafns 

Íslands þar sem búið er að mynda þessar bækur.13  

Hér ber líka að nefna tvennt varðandi úrvinnsluna á fjölda vistarrofsmála. Þegar 

vistarrofsmál voru tekin saman var aðeins horft til mála þar sem hjú voru þegar komin í 

vist sína og rof varð á vistinni eftir það. Þessi nálgun fól í sér að ekki voru skráð svokölluð 

brigðmælgismál eða vistarsvik, nema sýnt væri að þau snerust einnig um að viðkomandi 

hefði farið úr vist, verið tekinn úr henni eða vísað á brott. Mál sem sneru að samningum 

eða loforðum milli manna um vistráðningu sem voru svikin áður en hin eiginlega vist 

hófst voru því ekki talin með. Tilskipun um vinnuhjú frá 1866 gerir þó ráð fyrir því að það 

 
11 Vef. Dómabókargrunnur Þjóðskjalasafns Íslands. 
12 Doorewaard, Cecili, ,,The dark figure of crime and its impact on the criminal justice system“, bls. 1. 
13 Vef. Skjalaskrá Þjóðskjalasafns Íslands. 
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sé ein gerð vistarrofa þegar húsbóndi vitjaði ekki hjús síns eða þegar hjú neitaði að fara í 

vist.14 Hér var hins vegar valið að nota þrengri merkingu hugtaksins með því að gera 

greinarmun á samningsrofi og rofi á vist þar sem viðkomandi var byrjaður í vistinni.  

Þá ber að nefna að þegar kynja- og stéttabreytur voru skoðaðar voru málshöfðendur og 

ákærðir í sumum málum fleiri en einn. Þetta er vegna þess að það var ákveðið að telja 

málshöfðendur sem tvo þegar einhver kærði fyrir hönd annars, því báðir aðilar voru oft 

tilgreindir með nafni í dómum og sáttatilraunum. Ákærðir gátu líka verið fleiri en málin 

sjálf, því að stundum var ekki bara húsbóndinn á heimilinu ákærður heldur líka 

eiginkonan og jafnvel aðrir heimilismenn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 387–388. 
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2. Vistarbandið á Íslandi 

2.1 Vistarskylda frá fornu fari  

Vistarskylda var margþætt og með marga snertifleti í íslensku samfélagi og víðar í Evrópu. 

Hún kom inn á atvinnumál, uppeldi og siðferði og var stjórntæki yfirvalda, en veitti um 

leið ákveðið félagslegt öryggi. Má segja að hún hafi verið samofin lífi svo til allra 

landsmanna á einhverju tímabili í lífi þeirra.15 Vistarskylda eða vistarband var sú 

ráðstöfun nefnd þegar búlausu fólki var skylt að ráða sig til vistar á bóndabýlum og hafa 

þar skráð lögheimili. Orðið vistarskylda sást reyndar ekki á prenti fyrr en árið 1847 en 

hugtakið var síðar notað í tilskipun um lausamenn og húsmenn frá 1863. Hugtakið 

vistarband kemur heldur ekki fram á prenti fyrr en rétt eftir miðja 19. öldina og birtist 

fyrst í alþingisumræðum árið 1861, þegar lög um vinnuhjú og lausamenn voru 

endurskoðuð.16 Fyrirkomulagið sem fólst í vistarskyldunni má þó rekja langt aftur, allt til 

þjóðveldisaldar. Vaninn var að fólk réði sig í vist til eins árs í senn en styttri vistartími 

þekktist einnig.17 Grágás, lögbók Íslendinga á þjóðveldistímanum, inniheldur ekki 

lagagreinar um vistarskyldu en nokkuð ítarleg ákvæði um heimilisföng manna er að finna 

bæði í fjárleigu- og þingskaparþáttum hennar. Þar kemur fram að karlmaður sem hefur 

náð 16 ára aldri og kona 20 ára og eldri eigi að ráða heimilisfangi sínu.18 Hér var þó ekki 

um vistarskyldu að ræða eins og þekktist síðar meir, heldur var markmiðið frekar að 

sporna gegn flökkulífi og tryggja búlausu fólki lífsviðurværi.19 Þegar þjóðveldislögin féllu 

úr gildi og Jónsbók var lögtekin árið 1281 varð sú breyting á að þeim sem gátu ekki séð 

fyrir sér var leyft að flakka og þiggja fátækrahjálp frá þeim sem hana buðu eða voru 

skyldugir til að veita hana.20 Aftur á móti var vinnufæru fólki bannað að beiðast ölmusu 

nema í þeim tilvikum þar sem menn höfðu óskað eftir vist en ekki fengið pláss.21 Allt fram 

á 16. öld einkenndust lögin og tíðarandinn áfram af þessum hugsunarhætti. 

Efnahagserfiðleikar og vandamál þjóðfélagsins voru talin stafa af óskertu sjálfræði 

búlausra, lausamennsku og flakki. Óttinn við að ómagar og búlaust fólk á flakki yrðu 

fjárhagsleg byrði á sveitunum leiddi til þess að hert var á reglum um lausamennsku og 

 
15 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 14. 
16 Sama heimild, bls. 14.  
17 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 9. 
18 Grágás, bls. 191, 435. 
19 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 167. 
20 Sama heimild, bls. 167; Gísli Gunnarsson, „ Fátækt á Íslandi fyrr á tímum“, bls. 79.  
21 Jónsbók, bls. 119. 
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flakk.22 Smám saman tók vistarbandið á sig siðferðilegri blæ, til viðbótar við þann félags- 

og efnahagslega hag sem fylgdi þessari ráðstöfun. Að vera sjálfráður og án húsbónda var 

talið ávísun á siðleysi og upplausn og talið ala á agaleysi og óhlýðni. Með þessu viðhorfi, 

sem einkenndi árnýöld í Evrópu, var lögð áhersla á stöðugleika, reglu og stigskipan. Hver 

og einn átti að hafa sinn sess í samfélaginu eftir þeirri stigveldisskipan sem var 

ráðamönnum hugkvæmust. Lausamennska var áfram litin illu auga og leiddi þessi aukna 

harka gegn flökkurum, lausamönnum og betlurum til þess að víða í Evrópu voru sett lög 

til að aga þessa hópa og halda þeim við vinnu.23  

Á Íslandi voru frá seinni hluta 17. aldar til loka 18. aldar lögfestar nokkrar 

lögreglutilskipanir með þennan tilgang að leiðarljósi.24 Ein þessara tilskipana er í daglegu 

tali nefnd Bessastaðapóstar, tók gildi 1685 og var henni sérstaklega beint gegn 

vinnufærum mönnum sem flökkuðu um og betluðu mat.25 Aðalefni hennar snerist um 

flakkara en í henni voru einnig nokkuð nákvæmar reglur um vinnuhjú og vistarskyldu. 

Varð þessi tilskipun uppistaðan að regluverki um vinnufólk og lausamenn þar til 

húsagatilskipunin tók gildi árið 1746.26 Þrátt fyrir þau höft sem fylgdu vistarbandinu má 

segja að þróunin hafi verið samfélaginu hagkvæm, því að með slíku fyrirkomulagi var 

hægt að stuðla að því að allir ættu einhvern samastað, jafnvel þótt viðkomandi gæti ekki 

stofnað sitt eigið heimili. Þá var það líka talinn kostur að með vistarbandinu var hægt að 

hafa skipulag og eftirlit með búlausu fólki og sjá bændum fyrir ódýru vinnuafli.27  

 

2.2 Löggjöfin og þróun hennar á 18. og 19. öld 

Vistarskyldu má rekja allt aftur á þjóðveldisöld, en ákvæði sem fjalla sérstaklega um 

vinnuskyldu í vist koma meðal annars fyrir í Píningsdómi frá 1490. Þar er tekið fram að 

þeir sem ekki geti staðið fyrir eigin búi skuli vinna hjá bændum.28 Með Bessastaðapóstum 

frá 1685 voru komin nokkuð skýr ákvæði um vistarskyldu og meðferð húsbóndavalds, 

t.d. 7. gr. sem ítrekaði skyldu allra vinnuhjúa að vera tafarlaust komin í vist á 

 
22 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 167. 
23 Sama heimild, bls. 55. 
24 Hrefna Róbertsdóttir, Wool and society, bls. 152–53. 
25 Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, bls. 69. 
26 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands, bls. 314. 
27 Gísli Gunnarsson, „Fátækt á Íslandi fyrr á tímum“, bls. 74–75.  
28 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 79. 
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krossmessu.29 Um miðja 18. öld komu fram áhrif heittrúarstefnunnar eða píetismans sem 

setti mark sitt á samfélagið áður en upplýsingarstefnan tók við.30 Á þessum tíma tók 

regluverkið nokkrum breytingum með gildistöku húsagatilskipunarinnar árið 1746 og 

lausamennskubannsins sem tók gildi 1783.31 Heittrúarstefnunnni fylgdu strangar siða- 

og uppeldiskröfur sem endurspegluðust í húsagatilskipuninni. Einblínt var á siðferðilega 

hegðun samfélagsþegnanna, sér í lagi barna og vinnuhjúa. Var samband foreldra og barna 

lagt að jöfnu við samskipti húsbænda og hjúa. Áttu bæði börn og hjú að vera undir húsaga 

en hlutverk foreldra og húsbænda var að sjá til þess að reglunum væri framfylgt.32 Í 

húsagagtilskipuninni voru auðmýkt og vinnuhlýðni taldir helstu kostir hjúa, ásamt tryggð 

og hollustu í garð húsbænda. Var hjúum jafnframt bannað að fara af bænum án leyfis 

húsbænda sinna og lágu refsingar við brotthlaupi úr vist.33 Með tilskipun um lausamenn 

frá árinu 1783 var enn frekar skerpt á reglum um vistarskyldu, en með henni var öll 

lausamennska bönnuð sem hafði áður verið leyfð að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Þetta skilyrðislausa bann var í gildi til 1863 og skikkaði allt búlaust fólk í vist sem ekki 

hafði leyfi sýslumanns til annarra starfa. Má segja að með þessari tilskipun sé kominn 

vísir að hinu svokallaða vistarbandi, þótt vistarskyldan hafi þekkst áður í annars konar 

myndum.34 Áttatíu árum síðar, árið 1863, voru samþykkt ný lög um lausamenn sem segja 

má að bindi enda á vistarbandið þótt vistarskyldan héldist áfram. Þessi nýja tilskipun 

heimilaði öllum þeim sem höfðu náð 25 ára aldri að kaupa sér lausamennskuleyfi gegn 

gjaldi sem var á við árslaun vinnumanns og veitti um leið ákveðnum hópum undanþágu 

frá vistarskyldu.35 Árið 1866 voru svo samþykkt lög sem tóku eingöngu til vinnuhjúa og 

var þar gerð skýrari grein fyrir réttindum þeirra og skyldum. Fólk réð sig í vist til árs í 

senn og var vinnuhjúaskildagi í maí ár hvert. Almenna reglan var sú að vinnuveitandi gat 

ekki sagt upp hjúi sínu og hjú voru bundin í þeirri vist sem þau réðu sig í. Með tilskipun 

um vinnuhjú frá 1866 voru líka lögmætar heimildir húsbænda til að vísa hjúi úr vist 

útlistaðar með nákvæmari hætti en áður og eins heimildir hjúa til að fara úr vist.36  

 
29 Lovsamling for Island I, bls. 433. 
30 Lára Magnúsardóttir, „Íslendingar á 18. öld. Um veraldlegar hliðar mannlífsins“, bls. 70-71. 
31 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 79. 
32 Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, bls. 67; Alþingisbækur Íslands XIII, 
    bls. 563. 
33 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 571–572; Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 15. 
34 Lovsamling for Island IV, bls. 683–684; Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 14, 79. 
35 Lovsamling for Island XVIII, bls. 550; Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 178–79. 
36 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 79, 89; Björn S. Stefánsson, ,,Ráðningarskilmálar í lok 19. aldar“,  
    bls. 224; Lovsamling for Island XVIIII, bls. 393–394. 



13 
 

Í lok 19. aldar fór löggjafinn að slaka meira á lausamennskuhöftunum þegar lög um 

lausamenn og húsmenn voru samþykkt árið 1894, en þau gerðu mönnum enn auðveldara 

fyrir að kaupa sér lausamennskuleyfi. Aldurstakmarkið til að kaupa leyfi var fært niður í 

22 ára aldur og kostnaður við að kaupa leyfisbréfið lækkaði úr 100 kr. í 15 kr.37  

Í byrjun 20. aldar má svo segja að vistarskyldan hafi liðið undir lok með lögum um 

lausamenn, húsamenn og þurrabúðarmenn sem tóku gildi árið 1907. Samkvæmt þeim 

gátu allir þeir er höfðu náð 20 ára aldri leyst sig undan vistarskyldunni með leyfisbréfi frá 

lögreglustjóra. Með þessum lögum var búið að lækka aldurinn enn frekar en kostnaður 

við kaup á leyfisbréfi var áfram sá sami.38 Í hjúalögunum frá 7. maí 1928 var svo enn 

frekar skerpt á réttindum hjúa, en þegar hér var komið við sögu voru lögin orðin 

nútímalegri og ákvæði um hlýðni og undirgefni hjúa horfin.39    

 

2.3 Fjöldi hjúa, vinnuskyldur og kjör þeirra  

Hvergi í Evrópu var eins hátt hlutfall vinnuhjúa af mannfjölda og á Íslandi. Elsta heimildin 

sem veitir upplýsingar um fjölda vinnuhjúa er manntalið frá 1703 en samkvæmt því voru 

hjú rúmlega 18% þjóðarinnar. Á 19. öld hafði vinnuhjúum fjölgað töluvert sem m.a. má 

rekja til fólksfjölgunar og lausamennskubanns.40 Tölfræðileg samantekt Guðmundar 

Jónssonar á atvinnuskiptingu á Íslandi á 19. öld sýnir að bændur og vinnuhjú voru 

fjölmennust allra stétta á þessum tíma. Hlutfallsleg fækkun vinnuhjúa var fyrstu fjóra 

áratugi aldarinnar en eftir það fjölgaði þeim og voru þau fjölmennust á árunum 1850–

1880. Eftir það byrjaði þeim að fækka aftur og árið 1890 var hjúastéttin 24,4 af hundraði 

en hafði verið 26,5% þjóðarinnar árið 1850. Þróunin í bændastéttinni var hins vegar 

öðruvísi, en á sama tímabili fækkaði bændum en hjúum fjölgaði, þannig að fleiri hjú voru 

á hverju heimili undir lok 19. aldar en höfðu verið áður. Fóru bændur frá því að vera 60% 

af þjóðinni árið 1850 í 46,7 af hundraði árið 1890. Á sama tíma fjölgaði sjómönnum mikið 

á þessu 40 ára tímabili og einnig fjölgaði  öðrum starfsflokkum lítils háttar s.s. iðnaðar- 

og daglaunamönnum. Landslag atvinnuskiptingar tók greinilega breytingum frá miðbiki 

 
37 Stjórnartíðindi 1894 A, bls. 32 (1. nr. 3/1894). 
38 Stjórnartíðindi 1907 A, bls. 398 (1. nr. 60/1907). 
39 Lagasafn. Íslensk lög 1. júní 2007, bls. 976–978. 
40 Gísli Gunnarsson, ,,Fátækt á Íslandi fyrr á tímum“, bls. 75; Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 9. 
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til seinni hluta 19. aldar en hversu hröð sú þróun var fór eftir því hvaða atvinnuveg var 

um að ræða.41  

Vinnuskyldur hjúa voru ýmiss konar en verkaskipting milli þeirra og annarra 

heimilismanna var ekki alltaf greinileg, þó helst á heimilum embættismanna og 

stórbænda. Hún var hins vegar skýrari milli kynjanna. Karlar stunduðu almenn störf, 

heyskap, sáu um búfé og reru til sjós, en vinnukonur sinntu daglegum heimilisstörfum og 

sáu um matseld, þvotta og mjaltir.42 Laun vinnuhjúa voru mjög lág og það breyttist ekki 

mikið frá 14. öld og fram á 19. öld.43 Á árunum 1820-1860 ríkti þó góðæri á Íslandi og 

veðurfar var bændum hagstætt. Hægfara framfarir áttu sér stað sem höfðu áhrif á afkomu 

bænda og hjúa. Sjávarútvegurinn efldist líka og afkoma manna varð þar af leiðandi betri 

með árunum og auðveldara fyrir fólk að stofna heimili. Kaup og kjör vinnuhjúa 

vænkuðust á þessum tíma og þar sem eftirspurn eftir vinnufólki var meiri en framboð 

hækkaði kaup þess.44   

Hjúahaldinu fylgdu líka ákveðnar skyldur fyrir húsbændur sem bundnar voru í lög. Í 

húsagatilskipuninni frá 1746 var tekið fram í 23. gr. að húsbændum bæri skylda til að 

fæða hjú sín og klæða, ásamt því að greiða þeim kaup og sjá um þau ef þau urðu veik.45 

Þetta kom líka fram í 14. gr. tilskipunar um vinnuhjú frá 1866 en ákvæði um veikindi hjúa 

var að finna í 25. og 26. gr. sömu laga.46 Engu að síður gerðist það að hjú hlutu illa meðferð 

af hendi húsbænda sinna en Vilhelm Vilhelmsson telur slíkt frekar hafa talist til 

undantekninga, enda var það í andstöðu við hugmyndina um þá föðurlegu umhyggju sem 

húsbændur áttu að veita hjúum.47 Heimildir hafa líka sumar hverjar sýnt að aðstæður 

hjúa gátu verið góðar, eins og Þórbergur Ólafsson Snóksdal lýsir í bréfi sem hann sendi 

vini sínum Jóni Borgfirðingi árið 1862:  

Á þessum bæ hef jeg verid í sumar, og er rádinn hjer til jóla, hjer býr 

aldradur bóndi og ríkur, og hefur hjer farid prýdisvel um mig; enn vída hjer 

um kring er fátækt fólk.48 

 
41 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 10–11. 
42 Sama heimild, bls. 14; Sigríður Th. Erlendsdóttir, ,,Í vist“, bls. 162. 
43 Gísli Gunnarsson, ,,Fátækt á Íslandi fyrr á tímum“, bls. 75. 
44 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 57–58. 
45 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 96. 
46 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 389, 392. 
47 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 96–97. 
48 Lbs. ÍB 102 fol. B, Sendibréf frá 19. öld. 
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3. Vistarrof 

3.1 Vistráðning búlausra 

Ekki er fjarri lagi að segja að litið hafi verið á vinnuhjú sem hluta af fjölskyldu hvers 

heimilis þar sem þau voru undir húsaga eins og börnin. En ólíkt öðrum 

fjölskyldumeðlimum var dvöl þeirra á heimilinu háð tímabundnum ráðningarsamningi, 

svo að tengslin einkenndust af sambandi yfirmanns og undirsáta.49 Rannsóknir á því 

hvernig vistráðning fór fram eru af skornum skammti og engin nákvæm lagaákvæði 

tíunduðu fyrirkomulagið á henni fyrr en tilskipun um vinnuhjú tók gildi 26. janúar árið 

1866.50 Í Grágás er kveðið á um að karlmenn 16 vetra og eldri geti ráðið sig í dvalar- eða 

griðvist og sama á við um konur, nema þar eru aldursmörkin 20 vetra.51 Ekki eru ákvæði 

um þetta í Járnsíðu og Jónsbók, en Guðbrandur Jónsson, sem rannsakaði kjör vinnufólks 

á Íslandi á miðöldum og fram að siðaskiptum, telur að ákveðið orðalag í landabrigðabálki 

Járnsíðu og framfærslubálki Jónsbókar gefi til kynna að þessar sömu reglur hafi verið 

gildandi þegar Járnsíða og Jónsbók tóku gildi.52  

Seinni réttarbætur Jónsbókar fjalla nánar um vistráðningu, s.s. alþingissamþykkt frá 1404 

og yngri útgáfan af henni frá 1603. Þar segir að hjú hafi verið vistráðin ef vitni voru að 

slíkum samningi en samþykki vinnuhjúa var einnig talið nóg sem staðfesting á ráðningu. 

Þá var líka litið svo á að fyrirframgreiðsla launa og þriggja nátta vera í vist staðfesti 

ráðningu.53  

Í húsagatilskipuninni frá 1746 er vikið að vistráðningu, þar sem sérstaklega er tekið 

fram að fyrsta vistráðning barna geti ekki orðið nema með vilja foreldra eða forsjármanna 

og með samþykki hreppstjóra.54 Með tilskipun um lausamenn frá 1783 var síðan alveg 

tekið fyrir lausamennsku og lögfest sú skylda að ráða sig í vist ef viðkomandi hafði ekki 

fasta búsetu eða sá fyrir sér með löglegum hætti.55 Samkvæmt 2. gr. tilskipunarinnar áttu 

lausamenn að gefa sig fram til hreppstjóra eða sýslumanns og óska eftir vistráðningu eða 

jörð til ábúðar. Var þeim skylt að finna lausamönnum vist eða jörð og höfðu jafnframt leyfi 

til þess að boða lausamenn á manntalsþing þar sem þeir þurftu að sýna fram á að þeir 

 
49 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 14. 
50 Sama heimild, bls. 100–101. 
51 Grágás, bls. 191, 435. 
52 Guðbrandur Jónsson, Frjálst verkafólk á Íslandi, bls. 99. 
53 Diplomatarium Islandicum III, bls. 691, 695; Jónsbók, bls. 303. 
54 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 100; Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 569. 
55 Sama heimild, bls. 14. 
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hefðu reynt að fá pláss í vist en ekki fengið. Ef menn voru ekki komnir í vist eða höfðu 

ekki sýnt viðleitni til þess, varðaði það tukthúsvist.56 Ákvæði um fyrirkomulag 

vistráðningar urðu svo nákvæmari með tilskipun um vinnuhjú frá 1866 og eru þau 

útlistuð rækilega ásamt öðrum réttindum vinnuhjúa. Fjalla þau t.a.m. um kaup vinnuhjúa, 

hámarkstíma vistráðningar og hvenær fólki bar samkvæmt vinnuhjúaskildaga að 

endurnýja vistráðningu sína. Í tilskipuninni er einnig ákvæði sem veitti fólki leyfi til þess 

að vera í vist hjá tveimur bændum í senn og fleiri ákvæði sem varða réttindi vinnuhjúa 

vegna veikinda eða slysa.57 

 

3.2 Lagaákvæði um vistarrof 

Lögin fjalla ekki einungis um fyrirkomulag vistarráða og samband húsbænda og hjúa, 

heldur víkja þau einnig að því þegar rof verður á vist. Vistarrof urðu þegar húsbóndi rak 

hjú sitt úr vist eða þegar vinnuhjú fóru sjálf úr vist áður en umsaminni ársvist þeirra var 

lokið og án þess að lögmætar ástæður væru fyrir hendi.58   

Má geta sér til að vistarrof hafi ekki verið óalgengt á þjóðveldisöld því að vistarrofsákvæði 

Grágásar eru allmörg og ítarleg. Var hjúi skylt að víkja úr vist ef það braut af sér gegn 

húsbónda sínum og var honum jafnframt heimilt að vísa hjúi úr vist sem hafði gert 

eitthvað á hlut annars hjús.59 Vistarrofsákvæði Járnsíðu og Jónsbókar svipar til ákvæða 

Grágásar, þó að í Jónsbók megi finna ákvæði sem hvorki eru í Járnsíðu né Grágás og taka 

á því þegar menn reyndu að ná vinnufólki af öðrum, einskonar hjúarán.60  

Á 17. öld er rétt aðeins vikið að vistarrofi í Bessastaðapóstum en sú umfjöllun er mjög rýr 

og varðar kaupavinnufólk, frekar en vinnuhjú. Í 7. gr. er áréttað að hjú eigi að mæta á 

réttum tíma í vist sína, en gangi það ekki eftir sé húsbónda heimilt að draga af launum 

þeirra í skaðabætur. Þá segir í lok 14. gr., sem fjallar um laun þeirra sem ráða sig í 

kaupavinnu að sumri til, að kaupavinnufólki beri að greiða húsbónda sínum skaðabætur 

ef þau komi of seint til vistar eða ef það fer úr henni áður en umsömdum ráðningartíma 

 
56 Sama heimild, bls. 101; Lovsamling for Island IV, bls. 683–684. 
57 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 386–392. 
58 Sama heimild, bls. 389; Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 573. Í þessari ritgerð er einnig litið á það sem  
    vistarrof þegar þriðji aðili, s.s. yfirvald, rauf vist hjá vinnuhjúum, sbr. mál Þórunnar Jónsdóttur í 
    Húnavatnssýslu á 4. áratugi 19. aldar. ÞÍ, Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu, GA/6–1. Dóma- og þingbók 
    1830–1835,  bls. 470–481, 481–484. 
59 Guðbrandur Jónsson, Frjálst verkafólk á Íslandi, bls. 105–106. 
60 Sama heimild, bls. 114–115; Járnsíða, bls. 135. 
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er lokið.61  

Tvö ákvæði í húsagatilskipuninni frá 1746 taka á vistarrofi. Fyrra ákvæðið, 20. greinin, 

tekur á stroki vinnuhjúa og kveður á um að húsbónda beri að tilkynna slíkt strax til 

hreppstjórans, svo kæra megi hið brotthlaupna hjú fyrir flakk. Seinna ákvæðið, 25. 

greinin, fjallar um það þegar húsbóndi vísar hjúi burt án lögmætrar ástæðu og hvaða 

skaðabætur hann beri að greiða því.62 Þegar komið er fram á seinni part 19. aldar verða 

ákvæði um vistarrof mun nákvæmari með vinnuhjúatilskipuninni 1866. Í henni eru 

útlistaðar hvaða ástæður teljast lögmætar fyrir vistarrofi húsbænda eða hjúa. Löggildar 

ástæður þess að húsbóndi megi víkja hjúi sínu úr vist eru m.a. ef hjú gerast sek um frekju, 

þrjósku eða ofbeldi í garð húsbónda og gildar ástæður fyrir því vistarrofi hjúa eru t.a.m. 

ofbeldi af hálfu húsbónda, illur aðbúnaður og þegar hjú fær ekki greitt kaup sitt.63 Þá eru 

líka ákvæði í hjúalögunum frá 1928 sem veita fólki rétt til að rifta vistarráðum sínum en 

þau eru efnislega mjög svipuð ákvæðum vinnuhjúastilskipunarinnar frá 1866.64  

 

3.3 Ástæður vistarrofa og andóf vinnuhjúa  

Ástæður á bak við brotthlaup hjúa úr vist gátu verið af ýmsum toga. Líkt og Vilhelm 

Vilhelmsson hefur fært rök fyrir gátu vinnuhjú með brotthlaupi sínu vakið athygli á 

óboðlegum aðstæðum, vondu atlæti og ofbeldi af hálfu húsbænda. Þá skýrðu vinnuhjú 

líka frá því að viðmót húsbænda þeirra og skapgerðarbrestir hefðu verið ástæða 

vistarrofs. Fleira kom líka til og í sumum tilvikum voru menn að flýja yfirvofandi 

refsingar.65 

Lögin sjálf gefa einnig innsýn í það af hverju fólk rauf vist, því að þau rök sem vinnuhjú 

notuðu fyrir brotthlaupi mátti oft finna í tilskipun um vinnuhjú frá 1866. Með upptalningu 

á lögmætum ástæðum fyrir vistarrofi var löggjafinn í raun að gefa fólki gild rök fyrir því 

að ganga úr vist án þess að saknæmt væri.66 Löglegu ástæðurnar fyrir því að húsbændur 

gátu rofið vist sneru aðallega að því að hjú höfðu gert eitthvað á hlut húsbóndans eða 

annarra á heimilinu. Þarna var verið að koma í veg fyrir að hjú gætu beitt aðra ofbeldi, 

valdið ófriði eða skemmt eigur. Þá var líka hægt að vísa hjúum frá ef þau höfðu beitt 

 
61 Lovsamling for Island I, bls. 433, 436. 
62 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 571–573. 
63 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 393–394. 
64 Lagasafn. Íslensk lög 1. júní 2007, bls. 977–978. 
65 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 126, 148–149, 157–159. 
66 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 393–394. 
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blekkingum sér til hagsbóta en öðrum (og þá fyrst og fremst húsbóndanum) til tjóns. 

Rökin sem hjú beittu fyrir sig þegar þau rufu vist voru að mörgu leyti sambærileg og 

virðist löggjafinn haft það að leiðarljósi að vernda hjú fyrir misnotkun af ýmsum toga.67  

Til þess að rof á vist væri löglegt þurftu gildar ástæður að vera fyrir hendi en spyrja má 

hvort svo hafi alltaf verið. Strok úr vist kann að vera mjög skiljanlegt ef hjú var beitt 

ofbeldi eða bjó við sult, en hvað með önnur tilvik þar sem eitthvað annað en neyð knúði 

fólk til að fara úr vist? Gætu þau verið dulin mótmæli hjúa gegn húsbændum sínum, 

svokallað hversdagsandóf sem lýsir óbeit hjúa í garð vistarskyldunnar og þeirra sem fóru 

með vald í skjóli hennar, líkt og Vilhelm Vilhelmsson færir rök fyrir?68 Vistarbandið setti 

einstaklingum skorður, bæði í atvinnufrelsi og einkalífi.69 En þrátt fyrir að krafan væri 

skilyrðislaus undirgefni hjúa og að löggjöfin væri húsbændum hagstæðari, er ekki þar 

með sagt að vinnuhjú hafi verið áhrifalaus með öllu. Vinnuhjú gátu mótmælt, látið til sín 

taka og spyrnt á móti ef þeim var misboðið.70 Með andófi gátu vinnuhjú sett mörk og sýnt 

hvar þau lágu gagnvart valdi húsbænda sinna og jafnvel náð sér niður á þeim með 

einhverjum hætti. Gat þetta kallað fram togstreitu milli hjúa og húsbænda og þurftu 

húsbændur stundum að bregðast við slíkri andófshegðun.71 Vinnuhjú sem voru ósátt gátu 

sýnt það með ýmsum hætti en Vilhelm Vilhelmsson hefur greint nokkrar gerðir andófs 

hjá vinnuhjúum á Íslandi með því að skoða hvernig andófshegðun birtist í sátta- og 

dómabókum. Flótti var ein þessara andófsleiða en samkvæmt Vilhelm var ekki óalgengt 

að hjú hlypu úr vist til að vekja athygli á illu atlæti eða á því að hafa verið beitt órétti. Með 

þessum hætti gátu þau mótmælt illri meðferð og látið vita að þau voru ekki tilbúin til að 

samþykkja hvaða lífsskilyrði sem var. Telur Vilhelm jafnframt að flótti úr vist hafi verið 

ein af algengari andófsaðferðum hjá hjúum og hann hafi jafnvel verið notaður sem aðferð 

til að refsa húsbændum þegar þeir brutu á rétti hjúanna. Voru dæmi um að slíkt hafi oft 

og tíðum virkað og skilað sér í batnandi högum hjá hjúunum.72  

 

 

 
67 Sama heimild, bls. 393–394. 
68 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 109–110. 
69 Gunnar Halldórsson, ,,Byggðastefna bændasamfélagsins“, bls. 12. 
70 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 162. 
71 Sama heimild, bls. 34, 109–110. 
72 Sama heimild, bls. 153–159, 162. 



19 
 

4. Vistarrofsmál í dóma- og sáttabókum  

Í þessum kafla verður fjallað um vistarrofsmál í dóma- og sáttabókum þriggja 

lögsagnarumdæma – Reykjavíkurkaupstaðar, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 

Húnavatnssýslu á árunum 1800–1920. Verður samanburður gerður á fjölda þessara mála 

eftir umdæmum en einnig verður skoðað hvort breytingar verði á fjölda og dreifingu 

málanna samhliða breytingum á löggjöfinni um vinnuhjú og lausamenn. Þá verður í seinni 

hluta kaflans litið á stéttarstöðu og kyn málshöfðenda í vistarrofsmálum og ferli þessara 

mála í samfélaginu og í dómskerfinu. 

 

4.1 Fjöldi vistarrofsmála í dómabókum Reykjavíkur, Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu     

Fjölda vistarrofsmála á tímabilinu 1800–1920 í dómabókum bæjarfógetans í Reykjavík 

og sýslumannsembættanna í Húnavatnssýslu og Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu má 

sjá á mynd 1. Þær tölur sem hér eru tilgreindar ná yfir þau vistarrofsmál þar sem 

vistarsamningur var rofinn eftir að hjú voru komin í vist. Þá voru vistarrofsmál iðnnema 

útilokuð fyrir utan eitt mál þar sem vist og nám sköruðust í einu og sama málinu.73 Var 

brotthlaup iðnnema úr námsvist stundum nefnt vistarrof í heimildum sem skýrist af því 

að lagaákvæði um iðnnám voru ekki til á Íslandi fyrr en árið 1893 þegar lög um 

iðnaðarnám voru samþykkt. Fram að þeim tíma studdust menn við tilskipun um 

vinnuhjú frá 1866 þegar ágreiningur reis á milli iðnnema og meistara.74  

 

 

 

 

 

 

 
73 Sjá nánar mál Valgarðs Breiðfjörð gegn Þorláki Johnsen. ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, 
    Dómabók 1873–1880, bls. 171–173. 
74 Lýður Björnsson, Saga Iðnskólans í Hafnarfirði 1928–2006, bls. 19–29. 
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Mynd 1: Fjöldi og dreifing vistarrofsmála í dómabókum Reykjavíkur, Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu 1800–1920.  

  
Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; Vef. Dómabókargrunnur ÞÍ.  

 

Þegar dómabækur eru skoðaðar virðist umfang dómsmála vegna vistarrofa vera töluvert 

minna en t.d. skuldamála sem taka mikið pláss í dómabókum. Fjöldi annars konar 

dómsmála var ekki skoðaður sérstaklega til samanburðar en rannsókn Gísla Ágústs 

Gunnarssonar á dómsmálum í Eyjafjarðar-, Gullbringu- og Kjósarsýslu við lok 19. aldar 

sýndi fram á að þá voru skuldamál í afgerandi meirihluta.75 

Mynd 1 sýnir að langflest málanna eru í Reykjavík en í Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu eru þau helmingi færri. Húnavatnssýsla rekur svo lestina en þar fundust 

ellefu dómsmál sem er um það bil einn þriðji af fjölda mála í Reykjavík. Dreifing málanna 

er líka mismunandi eftir landshlutum. Málafjöldinn er mestur í Reykjavík en þó kemur 

einungis eitt vistarrofsmál fyrir í dómabókum Reykjavíkur fyrir 1860. Vekur það athygli 

í ljósi þess að árið 1801 voru 11% íbúa í Reykjavík vinnuhjú og var þessi tala komin upp 

í 18% árið 1850. Verður þetta skoðað nánar í kafla 4.4.76 Eftir 1860 fjölgar 

 
75 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera, bls. 28–29. 
76 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur II, bls. 13. 
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vistarrofsmálum í Reykjavík og eru þau flest á milli áranna 1881 og 1900. Málum fækkar 

svo aftur á árunum 1901–1920 sem má kannski að einhverju leyti rekja til þess að fleiri 

leystu út lausamennskuleyfi eftir að tilskipun um lausamenn og húsmenn var breytt árið 

1894. Til að kanna þetta nánar má bera saman tímabilin 1866–1894 og 1894–1920 en þá 

sést að málum fækkar mjög á seinna tímabilinu. Vistarrofsmál í Reykjavík eru 17 talsins 

1866–1894 en þeim fækkar niður í 9 mál árin 1894–1920. Þetta gæti verið vísbending um 

að lægra verð lausamennskubréfa hafi átt einhvern þátt í fækkun vistarrofsmála. Með 

fleiri lausamennskuleyfum hafi fólki í vist fækkað og þar með vistarrofsmálum. Önnur 

skýring, sem líklegast hefur meira vægi í fækkun vistarrofsmála, er sú að hjúum í 

Reykjavíkurkaupstað fækkaði hlutfallslega mikið þegar leið að lokum aldarinnar. Alda 

Björk Sigurðardóttir hefur skoðað hlutfall vinnuhjúa út frá manntölum nokkurra sýslna 

og bent á að hjúum í Gullbringusýslu fækkaði mikið á tímabilinu 1870–1901. Voru hjú 

18% af heildarmannfjölda sýslunnar árið 1870  og tæp 19% árið 1890, en árið 1901 voru 

þau komin niður í rétt rúm 5%.77 Hér verður þó að benda á að þessar hlutfallstölur eru 

unnar upp úr manntölum Gullbringusýslu og Reykjavík, en þær ættu samt að vera 

nothæfar fyrir samanburð.78 Annað sem hefur hér áhrif á tölur yfir fjölda vinnuhjúa er að 

skilgreiningin á starfsheitinu breyttist í manntölum frá og með árinu 1901. Tölur frá 1901 

eru því ekki sambærilegar við tölur sem unnar eru upp úr eldri manntölum.79  

Dreifing vistarrofsmála í hinum sýslunum þróaðist með öðrum hætti en í Reykjavík. 

Í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu koma flest málanna fyrir á tímabilinu 1821–1840 og 

1861–1880 en einungis tvö mál koma fram í dómabókum árin 1841–1860 og sama er að 

segja um tímabilið 1881–1900 þegar dómsmálin í Reykjavík verða flest. Svipað kemur 

fram í dómabókum Húnavatnssýslu en þar er jafnvel enn meira áberandi að flest málin 

eru frá fyrri hluta 19. aldar og finnast sjö mál af ellefu á tímabilinu 1821–1840. Áhugavert 

er að ekkert vistarrofsmál er að finna í dómabókum Húnavatnssýslu frá árunum 1837–

1866 og einungis þrjú mál á árunum 1861–1880 en við lok síðara tímabilsins náði 

mannfjöldi þar hámarki og var um 5000 manns.80 Niðurstöður Öldu Bjarkar 

 
77 Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld“, bls. 26–27. 
78 Ekki þarf að vera mikill munur á hlutfallstölum eftir því hvort þær eru bara unnar upp úr manntölum 
    Reykjavíkur eða hvort þær eru reiknaðar út frá manntölum Gullbringusýslu og Reykjavík saman. Það 
    sem styður þetta er að útreikningur Öldu Bjarkar á hlutfalli hjúa 1870 (18%) eru sambærilegur við 
    tölur Þorleifs Óskarssonar sem sýna að hjú voru 19% íbúa í Reykjavík árið 1870, sjá nánar í Þorleifur 
    Óskarsson, Saga Reykjavíkur II, bls. 13. 
79 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 10–11. 
80 Hagskinna, bls. 70–71. 
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Sigurðardóttur um fjölda vinnufólks í Húnavatnssýslu sýna að vinnufólki fækkaði reyndar 

um 14.5% á árunum 1870–1890 og þessi fækkun hélt áfram árin 1890–1901 þegar 

vinnufólki fækkaði um tæp 18%. Stórfelldir fólksflutningar úr Húnavatnssýslu til 

Vesturheims hófust um 1870 og náðu hámarki á árunum 1886–1890.81 Fækkun 

vinnufólks gæti skýrt það að hluta til af hverju vistarrofsmál voru færri á árunum 1861–

1880 svo og flutningarnir til Vesturheims. Það útskýrir hins vegar ekki hvers vegna engin 

mál koma fyrir í dómabókum Húnavatnssýslu frá fjórða áratug aldarinnar og langt fram 

á sjöunda áratuginn. Önnur hugmynd er sú að góðæri og hagstætt veðurfar á árunum 

1820–1860 gæti varpað ljósi á þetta. Bústofn stækkaði á þessum tíma og afkoma manna 

varð betri með árunum sem leiddi til þess að kaup og kjör vinnuhjúa urðu betri og 

eftirspurn eftir vinnufólki var meiri en framboðið.82 Gat verið að hjú hafi verið djarfari að 

rjúfa vist á góðæristímum þegar atvinnumöguleikar voru betri? Reyndar sést á 

málafjöldanum á árunum 1820–1860 að vistarrofsmál eru fleiri á þessu góðæristímabili 

en á árunum 1860–1900. Þau eru hins vegar öll frá árunum 1820–1840 og skýra því ekki 

af hverju tímabilið 1840–1860 var án vistarrofsmála.  

Það er þó ekki bara breytileiki sem einkennir málin og dreifingu þeirra milli svæða. 

Það sem Húnavatnssýsla og Snæfellsnessýsla eiga sameiginlegt er að mál í þessum sýslum 

voru óvenju fá á árunum 1880–1920. Hér kann einnig að gæta áhrifa verðlækkunar og 

auðveldara aðgengis að lausamennskubréfunum, eins og vikið var að í tengslum við 

fækkun mála í Reykjavík eftir 1894. Voru vistarrofsmál í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 

7 talsins 1866–1894 en engin mál komu fyrir árin 1894–1920. Svipað mynstur er í 

Húnavatnssýslu þó málin þar séu færri, þrjú 1866–1894 og eitt mál 1894–1920. 

Vistarrofsmálum fækkar því í öllum lögsagnarumdæmunum eftir að gjald 

lausamennskubréfa lækkar.  

Þegar leitað er mögulegra skýringa á þessum breytileika í málafjölda 

lögsagnarumdæmanna þriggja og dreifingu vistarrofsmála yfir tímabilið er nærtækast að 

líta á breytingar sem urðu á fólksfjölda Reykjavíkurkaupstaðar á síðari hluta 19. aldar. 

Fólki fjölgaði mikið og árið 1870 bjuggu þar samkvæmt manntölum rétt yfir 2000 manns 

en árið 1901 voru íbúar orðnir tæplega 6700 manns.83 Mannfjöldatölur fyrir sömu ár í 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu sýna að þar bjuggu tæplega 2800 manns árið 1870 en 

 
81 Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld“, bls. 28–29.  
82 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 57–58, 65. 
83 Landshagir 1991, bls. 21. 
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hafði fjölgað í tæplega 3500 manns árið 1901. Þessu var hins vegar öfugt farið í 

Húnavatnssýslu en fólki þar fækkaði um 1000 manns frá 1870 til aldamóta, eða úr tæpum 

5000 manns í tæp 4000.84 Þá fólst sérstaða Reykjavíkur líka í því að samfélagið þar var 

að breytast ört og um miðja öldina var kaupstaðurinn orðinn miðstöð verslunar, 

menntunar og stjórnsýslu. Atvinnuhættir breyttust, sjávarútvegur óx og nýjar stéttir 

verslunar-, sjó- og iðnaðarmanna efldust.85 Með þessum breytingum sköpuðust tækifæri 

og ný störf sem leiddu til þess að upp úr 1880 fór fólk að streyma af landbyggðinni til 

Reykjavíkur og ekki síður konur en karlmenn. Nýju atvinnuhættirnir voru þess eðlis að 

meiri þörf var á vinnukonum en vinnumönnum og árið 1870 voru vinnukonur, þjónustu- 

og vetrarvistarstúlkur 220 talsins á móti 84 vinnumönnum.86 Verður nánar vikið að 

þessum mun á kynjahlutfalli í kafla 4.5. Það telst því líklegt að þennan mikla fjölda 

vistarrofsmála í Reykjavík á árunum 1881–1900 megi rekja til fjölgunar íbúa og 

vinnufólks frá 1880 en málum hafi svo aftur byrjað að fækka eftir 1894 með breytingum 

á tilskipun um lausamenn og húsmenn.  

Ljóst er að Reykjavíkurkaupstaður er sér á parti en lögsagnarumdæmin áttu það öll 

sameiginlegt að málum fækkaði frá 1894 fram til 1920. Líklegast er að skýringa á þessari 

fækkun vistarrofsmála megi að stærstum hluta rekja til þess að vinnuhjúum á landsvísu 

fækkaði mjög mikið á síðasta áratug 19. aldar og fækkaði hjúum úr rúmlega 17.000 manns 

árið 1890 í tæp 2000 manns árið 1901. Samkvæmt manntölum fór hlutfallið því úr 

rúmlega 24% af heildarmannfjölda niður í tæp 2.5%.87 Hér má þó gera ráð fyrir að fækkun 

hjúa sé ofmetin því að tölur manntalsins frá árinu 1901 ná ekki yfir öll vistráðin hjú á 

landsvísu, heldur voru einungis talin með svonefnd innanhússhjú.88 Nefndust þau ýmsum 

nöfnum, þjónustustúlkur, matvinnungar eða þvottakonur, allt eftir því hvaða hlutverki 

viðkomandi gegndi inni á heimilinu.89 Breytt verklag við gerð manntalsins 1901 veldur 

því ákveðinni skekkju og jafnvel er raunhæfara að miða hér við hlutfallstölur Öldu Bjarkar 

Sigurðardóttur sem hún reiknaði út frá manntölum sex sýslna víðs vegar af landinu. 

Samkvæmt hennar athugun voru vinnuhjú tæp 11% af íbúafjölda þeirra.90 Þótt 

 
84 Hagskinna, bls. 66–67, 70–71. 
85 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur II, bls. 13–15. 
86 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 70–72. 
87 Hagskinna, bls. 211. 
88 Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld“, bls. 13. 
89 Sigríður Th. Erlendsdóttir, ,,Í vist“, bls. 161. 
90 Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld“, bls. 13. Sýslurnar eru Austur- og 
    Vestur-Skaftafellssýsla, Húnavatnssýsla, Dalasýsla, Gullbringusýsla og Snæfellsnessýsla. 
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nákvæmar tölur liggi ekki fyrir, er samt ljóst að hjúum fækkaði mikið. Þessar tölur segja 

okkur hins vegar ekki af hverju hjúum fækkaði en í því samhengi skal bent á það sem hér 

hefur verið nefnt, breytingarnar á tilskipun um lausamenn og húsamenn frá árinu 1863 

og samfélagsbreytingar. 

 

4.2 Samanburður við fjölda vistarrofsmála í Eyjafjarðarsýslu og Gullbringu- og 

Kjósarsýslu 

Fjölda vistarrofsmála í Reykjavík, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu 

má bera saman við tölur Gísla Ágústs Gunnarssonar, en hann hefur rannsakað tegundir 

og fjölda dómsmála sem fóru fyrir rétt í Eyjafjarðar- og Gullbringu- og Kjósarsýslu. Komu 

þessi mál fyrir í dómabókum fyrrgreindra sýslna og tekur Gísli saman fjölda þeirra yfir 

tvö tímabil, annars vegar um miðja öldina og hins vegar við lok aldarinnar. 
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Mynd 2: Samanburður á fjölda vistarrofsmála í dómabókum fimm lögsagnarumdæma 

fyrir árin 1851–59 og 1890–99.  

 

Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík 1839–56, 1856–64, 1889–95, 1895–
1900; Dómabækur sýslumannsins í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 1847–54, 1854–58, 1858–60, 1873–
94, 1883–90, 1890–98, 1893–98, 1898–1902; Dómabækur sýslumannsins í Húnavatnssýslu 1850–55, 
1855–60, 1888–94, 1895–96, 1896–98, 1897–98, 1898–1902, 1899–1906, 1899–1906; Gísli Ágúst 
Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera, bls. 28–29; Dómabókagrunnur ÞÍ. 
* Ath. tímabilið fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu er 1855–59 og 1891–1900.   
 

Þegar lögsagnarumdæmi eru borin saman yfir þetta afmarkaða tímabil sést að Reykjavík 

og Eyjafjarðarsýsla skera sig úr varðandi fjölda, sér í lagi á síðasta áratug 19. aldar. Þar er 

málafjöldinn nokkuð sambærilegur. Málin eru 9 í dómabókum Reykjavíkur og í Eyjarfirði 

hafa 13 vistarrofsmál farið fyrir rétt. Sé fjöldi þessara mála skoðaður með hliðsjón af 

mannfjölda er mannfjöldinn mestur í Reykjavík og í Eyjafjarðarsýslu af þessum fimm 

landshlutum og á árunum 1890–1901 verður mjög stórt stökk í Reykjavík í mannfjölda 

eins og fyrr var greint frá.91 Fólki fjölgar ekki svo mikið í Eyjafjarðarsýslu þó að Akureyri 

skeri sig úr eins og Reykjavík, en íbúafjöldi þar rúmlega tvöfaldaðist á árunum 1890–

1901.92 Þéttbýlismyndun virðist því vera sameiginlega breytan í þessu tilfelli. Á seinni 

 
91 Hagskinna, bls. 66–67, 70–71. 
92 Hagskinna, bls. 70–73. 
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hluta 19. aldar fór fólk í auknum mæli að sækja úr dreifbýlinu í sjávarplássin, þar sem 

atvinnuhættir voru að breytast.93  

 

4.3 Fjöldi vistarrofsmála í sáttabókum Reykjavíkur, Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu  

Þar sem dómabækur sýslumanna innihalda tiltölulega fá mál varðandi vistarrof á 

tímabilinu 1800–1920 liggur beinast við að athuga hvort slík mál hafi verið að finna í 

gjörðabókum sáttanefnda yfir sama tímabil. Leiddi slík athugun í ljós 11 sáttatilraunir í 

Reykjavík, 11 í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 21 í Húnavatnssýslu (sjá mynd 3). 

 

 

Mynd 3: Fjöldi og dreifing sáttatilrauna vegna vistarrofa í sáttabókum Reykjavíkur, 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu.  

 

 

Heimildir: ÞÍ, Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 

Húnavatnssýslu; Vef. Skjalaskrá ÞÍ. 
 
 

 
93 Gísli Ágúst Gíslason, ,,Milliþinganefndin í fátækramálum 1902–1905“, bls. 116–17. 

0 0 0

3 3

5

11

1

4

1

3

1 1

11

5
6

5

3
2

0

21

0

5

10

15

20

25

1800-1820 1821-1840 1841-1860 1861-1880 1881-1900 1901-1920 Samtals

Fj
ö

ld
i s

át
ta

ti
lr

au
n

a

Gjörðabækur sáttanefnda eftir ártölum

Fjöldi vistarrofsmála í gjörðabókum sáttanefnda
eftir lögsagnarumdæmum

Reykjavík Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla Húnavatnssýsla



27 
 

Það sem vekur hér athygli er að vistarrofsmál í Reykjavík sem komu inn á borð 

sáttanefndar voru miklu færri en vistarrofsmál sem fóru fyrir dóm (sjá töflu 1). Var það á 

skjön við þær niðurstöður sem búist var við og fyrir því eru tvær ástæður. Í fyrsta lagi var 

það skylda samkvæmt tilskipun um sáttanefndir frá 20. janúar 1797 að í ákveðnum 

málaflokkum skyldi leita sátta áður en leyfilegt væri að fara dómstólaleiðina. Ef 

málsaðilar náðu ekki sáttum hjá sáttanefnd, þá fyrst mátti vísa máli til dómstóla.94 Í öðru 

lagi skýtur skökku við að sáttamálin sem finnast séu færri en dómsmálin því að 

sáttanefndir áttu að virka sem eins konar sía, þar sem almenningi var auðveldað að leysa 

ágreiningsmál sín með litlum tilkostnaði og minnka þannig álag á dómstóla.95 Því mætti 

ætla að mál sem komu fyrir dómstóla væru færri en þau mál sem komu fyrir sáttanefnd. 

 

Tafla 1: Samanburður á fjölda vistarrofsmála í dóma- og sáttabókum árin 1800–1920. 

 

 Vistarrofsmál í 
gjörðabókum 
sáttanefnda 

Vistarrofsmál í 
dómabókum  

 Fjöldi mála Fjöldi mála 

Reykjavík 11 29 

Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýsla 

11 15 

Húnavatnssýsla 21 11 

 

Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; Vef. Skjalaskrá Þjóðskjalasafns Íslands. 
 
 

Þetta ósamræmi í málafjölda má mögulega útskýra með aðferðafræðilegum 

takmörkunum heimildanna. Sáttabækur frá sumum landshlutum eru einar og sér ekki 

nógu ítarleg heimild fyrir tölfræðilega úttekt á fjölda vistarrofsmála. Þetta skýrist af því 

verklagi sem var beitt þegar málin voru færð inn í bækurnar. Við lestur þeirra sáttabóka 

sem notaðar voru í þessu verkefni kom í ljós að ekki var alltaf greint frá klögunarefni 

mála. Í sumum tilfellum voru bara málsaðilar tilgreindir, dagsetning klögunar og fyrirtaka 

 
94 Lovsamling for Island, VI, bls. 263. 
95 Sama heimild, VI, bls. 263. 
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máls, en síðan kom einungis fram að sátta hefði verið leitað án árangurs og máli verið 

vísað til dómstóla. Ástæðan fyrir þessu er þagnarskylduákvæði sem er í lögum um 

sáttnefndir frá 1797 og kveður á um að óheimilt sé að rita í sáttabókina það sem fram fer 

á milli málsaðila ef sátt kemst ekki á.96 Í þessum tilvikum var ógjörningur að vita hvers 

eðlis málin voru, því að efni ákærunnar var ekki tilgreint og því mætti kalla þetta ,,falin“ 

mál. Þetta vinnulag var nokkuð áberandi í sáttabókum Reykjavíkur en höfundur ritgerðar 

varð þess ekki var að efni kærumála í sáttabókum Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 

Húnavatnssýslu hefðu ekki verið tilgreind. Sáttabækur virðast því vera ónákvæmari 

heimild en dómabækur hvað tölfræðilega greiningu varðar. Í Snæfellsnessýslu voru 

dómsmálin líka fleiri en munurinn ekki jafn afgerandi, eða 15 dómsmál miðað við 11 

sáttamál.  

Til að reyna að bæta úr þessum vanköntum sáttabóka Reykjavíkur voru sáttaskjöl frá 

Reykjavík yfir tímabilið 1847–1920 skoðuð, en samkvæmt skjalaskrá Þjóðskjalasafns 

Íslands hafa eldri fylgiskjöl ekki varðveist. Þar fundust þó einungis tvö mál til viðbótar. 

Heildarfjöldi vistarrofsmála í Reykjavík í sáttabókum og fylgiskjölum þeirra fór því úr 11 

málum upp í 13 mál (sjá töflu 2). 

 

Tafla 2: Samanburður á fjölda vistarrofsmála í dóma- og sáttabókum og sáttaskjölum á 

árunum 1800-1920. 

 

 Vistarrofsmál í 
gjörðabókum 

sáttanefnda og 
sáttaskjölum 

Vistarrofsmál í 
dómabókum 

Heildarfjöldi 
vistarrofsmála 

Reykjavík 13 29 *37 

Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýsla 

11 15 26 

Húnavatnssýsla 21 11 32 

Samtals 45 55 *95 

 
Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920; Vef. Skjalaskrá 
Þjóðskjalasafns Íslands. 

 
96 Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur–Sáttanefndarbækur sem sagnfræðileg heimild“, bls. 24. 
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* Til að koma í veg fyrir tvítalningu mála í Reykjavík eru mál sem koma fyrir bæði í sátta- og dómabókum 
bara talin einu sinni. 

 

Vistarrofsmál í Reykjavík eru þó enn miklu færri hjá sáttanefndum en fyrir 

dómstólum. Samkvæmt fyrrnefndri tilskipun um sáttanefndir frá 1797 ættu sáttamálin 

alla vega að vera jafnmörg dómsmálunum, þau gætu í raun ekki verið færri ef laganna 

bókstaf hefur verið fylgt eftir til hins ýtrasta. Þetta vekur upp spurningar varðandi 

löggjöfina, hvort yfirvaldið hafi farið eftir þeirri reglu að taka aðeins við málum sem höfðu 

fyrst farið fyrir sáttanefnd eða hvort mál fóru inn á borð dómstóla án þess að 

sáttameðferð hefði verið reynd. Ef til vill skipti hér máli að skoða betur hvar 

vistarrofmálin voru höfðuð, fyrir bæjarþingi eða lögreglurétti. 

Bæjarþing voru dómþing þar sem réttarhöld fóru fram í kaupstöðum. Dómstólinn 

skipuðu bæjarfógetar einir eða með tveimur meðdómurum í stærri málum. Almenn 

einkamál voru til meðferðar fyrir þessum dómstóli og áður fyrr var ýmsum málum frá 

sáttanefnd skotið til hans.97 Fyrir lögreglurétti voru aftur á móti höfðuð minni háttar 

brotamál og einkalögreglumál.98 Voru einkalögreglumál ákveðin tegund dómsmála þar 

sem hlutverk dómara var að rannsaka mál og ná sáttum á milli aðila. Mál þessi voru 

svipuð einkamálum en var skotið til hins opinbera af hálfu brotaþola.99 Þótt almenna 

reglan væri sú að einkamál ættu fyrst að fara fyrir sáttanefnd áður en hægt væri að höfða 

dómsmál voru nokkrar undantekningar á þessu, þ.á m. einkalögreglumál.100  

Athugun á þeim vistarrofsmálum sem hér eru til skoðunar leiddi í ljós að flest málin voru 

dómtekin fyrir lögreglurétti. Það var hins vegar ekki alltaf tilfellið og í dómabókum 

Reykjavíkur má sjá mál sem annars vegar eru höfðuð fyrir bæjarþingi og hins vegar 

lögregluþingi. Það sem aðgreinir þessi mál er að þau sem eru höfðuð fyrir bæjarþingi 

Reykjavíkur komu líka fyrir í sáttabókum Reykjavíkur. Hér má nefna mál Gísla Ólafssonar 

gegn Vigfúsi Péturssyni og Pétri Sigurðssyni frá 1865 og mál Soffíu Jacobsen gegn 

Randrup konsúl, umráðamanni kaþólsku stofnunarinnar í Landakoti, sem höfðað var árið 

1877.101 Þessi mál komu fyrst inn á borð sáttanefndar en var vísað til dómstóla. Voru öll 

fimm málin sem fóru fyrst fyrir sáttanefnd og urðu síðar að dómsmáli höfðuð fyrir 

 
97 Vef. Ólafur Arnar Sveinsson, Leiðarvísir fyrir dóma- og þingbækur í skjalasöfnum sýslumanna í 
    Þjóðskjalasafni Íslands, bls. 28; Vef. Íðorðabankinn. 
98 Sama heimild, bls. 49. 
99 Sama heimild, 31, 49; Vef. Íðorðabankinn. 
100 Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 62. 
101 Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–1, Dómabók 1864–1869, bls. 10–14; Sýslumaðurinn í Reykjavík, 
      GA/3–2, Dómabók 1873–1880, bls. 102–105.  
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bæjarþingi. Öll önnur vistarrofsmál sem voru ekki í sáttabókum voru höfðuð fyrir 

lögreglurétti í Reykjavík og komu bara fyrir í dómabókum. Þetta er vísbending um að 

vistarrofsmál hafi fallið undir einkalögreglumál og því hafi mátt fara með þau beint til 

dómstóla samkvæmt tilskipun um sáttanefndir frá 1797.102 Ef það er rétt skýrir það af 

hverju dómsmál í Reykjavík voru fleiri en sáttamál. Aðrar heimildir styðja þetta líka en í 

grein Klemens Jónssonar lögfræðings um réttarfar frá árinu 1900 kemur fram að nokkrar 

tegundir mála, þ.á m. hjúamál, skuli reka sem einkalögreglumál sem séu þá undanskilin 

þeirri hefðbundnu meðferð að þurfa fyrst að fara fyrir sáttanefnd áður en það er tekið 

fyrir hjá dómstólum. Engar reglur séu hins vegar til um meðferð slíkra mála en dómarar 

beiti fyrir sér dönskum lögum og réttarvenju. Við fyrirtöku máls leitar sýslumaður sátta 

en ef sættir nást ekki fer málið sinn venjulega farveg fyrir dómstólum.103 Það má kannski 

segja að það starf sem vanalega væri í höndum sáttanefnda sé þarna komið beint í 

hendurnar á dómara. Þá greinir tilskipun um vinnuhjú frá 1866 einnig frá því hvernig fara 

eigi með ágreiningsmál sem rísa út af efni hennar. Í 34. gr. segir að málarekstur út af 

innihaldi hennar eigi að falla undir lögreglurétt og er þar vísað í ,,lögreglumál einstakra 

manna“, sem verður ekki skilið öðruvísi en að hér sé verið að tala um einkalögreglumál.104 

Af framansögðu er ljóst að ágreiningsmál sem vörðuðu hjú og féllu undir 

vinnuhjúatilskipun frá 1866 þurftu ekki að fara fyrir sáttanefnd þótt það hafi verið heimilt 

og skýrir það að miklu leyti af hverju vistarrofsmál í sáttabókum Reykjavíkur voru miklu 

færri en dómsmál. Gagnsemi sáttabóka til að varpa ljósi á umfang vistarrofsmála kemur 

þó skýrt fram í þessari rannsókn, því að málum fjölgar mikið með því að nota þær 

samhliða dómabókum. Heildarfjöldi vistarrofsmála í dómabókum allra 

lögsagnarumdæmanna eru 55 mál en 40 mál bætast við þegar sáttatilraunum er bætt við. 

Er þetta sérstaklega greinilegt í Húnavatnssýslu (sjá töflu 2). Mál í sáttabókum eru þannig 

42% af heildarfjölda allra mála og undirstrikar þetta mikilvægi þess að skoða sáttabækur 

samhliða dómabókum því að dómabækurnar einar og sér segja okkur bara hversu mörg 

vistarrofsmál fóru fyrir dómstóla. Þær gefa okkur ekki heildarmyndina af því hversu 

algengt eða fátítt vistarrof var í samfélaginu.  

Annað sem vekur athygli er að einungis tvö vistarrofsmál koma fyrir í sáttabókum 

Reykjavíkur fyrir 1866 þegar tilskipun um vinnuhjú tekur gildi. Á þessu tímabili ættu 

 
102 Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 62. 
103 Klemens Jónsson, ,,Dómstólar og rjettarfar“, bls. 145–146. 
104 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 395. 
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vistarrofsmál frekar að vera algengari í sáttabókum því að þá tilheyrðu flest hjúamál 

sáttanefndunum eins og endurspeglast t.d. í fjölda mála í Húnavatnssýslu, en svo til öll 

mál þar komu fyrir sáttanefnd fyrir 1866. Verður nánar vikið að þessu í kafla 4.4 þegar 

fjallað verður sérstaklega um vistarrofsmál fyrir og eftir gildistöku laganna um vinnuhjú. 

Í kafla 4.6 verður jafnframt skoðað hversu stórt hlutfall dómtækra mála hjá sáttanefnd 

skiluðu sér til dómstóla. 

 

 

4.4 Vistarrofsmál fyrir og eftir lausamennskulögin 1863 og vinnuhjúatilskipun 

1866 

Á seinni hluta 19. aldar voru gerðar ýmsar lagabreytingar sem vörðuðu hlutskipti og 

stöðu vinnuhjúa og voru að einhverju leyti þeim til hagsbóta. Reglur um vistarrof og 

hvenær þau voru lögmæt urðu t.a.m. nákvæmari með tilskipun um vinnuhjú frá 26. janúar 

1866. Tilskipun um lausamenn og húsmenn frá 1863 auðveldaði hjúum hins vegar að 

leysa sig undan vistarskyldunni með leyfisbréfi.105 

Þegar fjöldi vistarrofsmála í dómabókum er skoðaður með hliðsjón af þessum 

lagabreytingum má sjá skýran mun á milli lögsagnarumdæma (sjá mynd 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Lovsamling for Island XVIII, bls. 549–551; Lovsamling for Island XVIIII, bls. 386–395. 
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Mynd 4: Fjöldi dómsmála vegna vistarrofa í dómabókum fyrir og eftir lausamennskulögin 

1863 og vinnuhjúatilskipun 1866.106  

 

 

Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu.  

 
 

Reykjavíkurkaupstaður er sér á báti varðandi fjölgun mála í kjölfar lagabreytinganna 

1863/1866, en aðeins þrjú mál voru dómtekin fyrir árið 1866.107 Öfugt við Reykjavík voru 

mál fleiri á fyrri hluta aldarinnar bæði í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 

Húnavatnssýslu. Í Snæfellsnessýslu var málafjöldi raunar nokkuð jafn fyrir og eftir þessi 

tímamót en í dómabókum Húnavatnssýslu eru málin nærri helmingi fleiri á fyrra 

tímabilinu en því seinna.  

Svipaða þróun má að sumu leyti sjá í sáttabókum (sjá mynd 5). Sáttamál vegna 

vistarrofa í Reykjavík eru svo til öll frá því eftir fyrrnefndar breytingar á löggjöfinni sem 

er í samræmi við dómsmálin. Þróunin er aftur á móti öðruvísi í Snæfellsnes- og 

 
106 Miðað er við seinna ártalið þar sem nokkur mál féllu á árin 1863–1866 og líka í sáttabókum. 
107 Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3, Dómabók 1813–1839, bls. 76–77; Sýslumaðurinn í Reykjavík, 
     GA/3–1,Dómabók 1864–1869, bls. 10–14, 26–27.  
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Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu. Sáttamálin í Snæfellsnessýslu eru um helmingi fleiri 

fyrir lagabreytingarnar og í Húnavatnssýslu eru sáttamál miklu fleiri fyrir lagabreytingar 

rétt eins og dómsmálin en munurinn er orðinn mjög afgerandi.  

 

Mynd 5: Fjöldi sáttamála vegna vistarrofa í sáttabókum og sáttanefndaskjölum fyrir og 

eftir lausamennskulögin 1863 og vinnuhjúatilskipun 1866. 

 

 

Heimildir: ÞÍ. Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 
Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 
 

Tafla 3 dregur þennan samanburð betur fram í dagsljósið. Þar sést að það er nokkur 

munur á fjölda mála fyrir og eftir breytingarnar sem gerðar voru á lögum um vistarskyldu 

á sjöunda áratug 19. aldar en sá munur er ekki eins eftir lögsagnarumdæmum. Þannig 

fækkaði vistarrofsmálum í Húnavatnssýslu eftir gildistöku laganna, sem er kannski að 

vissu leyti í takt við lagabreytingarnar, en þær hafa verið taldar fyrsti vísir að afnámi 
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vistarbandsins.108  

Í Reykjavík urðu hins vegar nær öll vistarrofsmál til eftir lagabreytingarnar (sjá tafla 3). 

 

Tafla 3: Samanburður á fjölda sátta- og dómsmála fyrir og eftir lausamennskulögin 1863 

og vinnuhjúatilskipun 1866. 

  Fyrir 
1863/1866 

Eftir 
1863/1866 

Samtals 

Reykjavík Dómabækur 3 26 29 

 Sáttabækur og  
sáttanefndaskjöl 

2 11 13 

Snæfellsnes- og 
Hnappad. sýsla 

Dómabækur 8 7 15 

 Sáttabækur 7 4 11 

Húnavatnssýsla Dómabækur 7 4 11 

 Sáttabækur 18 3 19 

 
Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 

 

Það vekur upp spurningar um það hvort vistarrof hafi verið nær óþekkt í Reykjavík fyrir 

lagabreytingarnar eða hvort þessa sérstöðu Reykjavíkur megi rekja til einhvers annars. 

Gætu mannfjöldatölur þessara lögsagnarumdæma á umræddu tímabili kannski útskýrt 

svo afgerandi mun eða kemur eitthvað annað til? 

Fyrir 1860 má segja að Reykjavíkurkaupstaður hafi enn verið fámennissamfélag. Árið 

1801 var mannfjöldinn ekki nema 307 manns þótt Reykjavík væri stærsti kaupstaðurinn 

á landinu. Ekki varð mikil fólksfjölgun á næstu árum. Íbúar voru 639 árið 1835 en voru 

komnir upp í 1444 manns árið 1860.109 Til samanburðar má skoða mannfjölda fyrir sama 

tímabil í Húnavatnssýslu og Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Ljóst er að mun fleiri 

bjuggu í þessum sýslum á tímabilinu frá byrjun 19. aldar og fram á sjöunda áratug hennar. 

Árið 1801 voru íbúar Snæfellsnessýslu 2962 talsins og 2880 í Húnavatnssýslu eða miklu 

 
108 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 263. 
109 Hagskinna, bls. 66; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, ,,Löggjöf um fátækraframfærslu og stjórn fátækramála á 
     18. öld“, bls. 111. 
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fleiri en í Reykjavík.110 Mögulega skýrir það að einhverju leyti fyrrnefndan mun á fjölda 

vistarrofsmála á fyrri hluta aldarinnar. Annað sem var einkennandi fyrir 

Reykjavíkurkaupstað var ásókn fólks í að setjast þar að en á sama tíma reyndu yfirvöld 

að sporna gegn aukinni fátækrabyrði. Kom það í hlut fátækranefndar að ákveða hverjum 

ætti að veita dvalarleyfi og hverjum ætti að vísa á brott. Árið 1836 var eftirlit með 

aðkomufólki hert til muna enda höfðu margir sest að í Reykjavík og nágrenni, bæði með 

leyfi og án leyfis. Þetta vakti ugg hjá bæjaryfirvöldum enda var þeim skylt að framfæra 

fólk eftir 5 ára búsetu. Yfirvöld fylgdust því vel með og voru ófús að taka á móti 

aðkomufólki og voru mörg dæmi um að þau vísuðu fólki burt sem ekki þótti líklegt til að 

geta framfleytt sér.111 Má leiða líkur að því að þessar aðstæður hafi haft einhver áhrif á 

það að vistarrofsmál voru fátíð og að vinnuhjú hafi hreinlega haft áhyggjur af brottvísun 

úr bænum ef það sýndi ekki fram á öruggt lífsviðurværi eins og fylgdi því að vera í vist. 

Fólk hafi því verið ragara við að rjúfa vist og haldið sig í vistarörygginu.  

Allt eftirlit með einstaklingum varð hins vegar erfiðara eftir 1870 þegar meiri hreyfing 

komst á fólksflutninga innanlands.112 Þá fjölgaði vistarrofsmálum mikið, mögulega vegna 

þess að lagaleg staða hjúa var nú útlistuð með nákvæmari hætti með tilskipun um 

vinnuhjú frá 1866 og hjú ef til vill óhræddari að rjúfa vist og leita réttar síns. Vísbendingar 

um þetta sjást á því hversu mörg hjú sóttu dómsmál vegna vistarrofa í Reykjavík frá 1860 

til 1900. Á þessu tímabili voru hjú málshöfðendur í 63% tilvika en húsbændur í 37% 

tilvika.       

 

4.5 Kynjahlutföll og stéttarstaða málshöfðenda í vistarrofsmálum 

Þegar litið er á kynjahlutföll málsaðila í vistarrofsmálum 1800–1920 sést að bæði í dóma- 

og sáttabókum eru karlmenn í miklum meirihluta sem málshöfðendur. Þessi kynjamunur 

er þó einna minnstur í dómabókum Reykjavíkur. Þar eru karlar sem ákærendur 17 talsins 

en konur 12 eða rúm 41% af öllum ákærendum sem verður að teljast hátt hlutfall. Er 

líklegasta skýringin á þessu sú að konur voru í meirihluta í bænum og þörf fyrir 

vinnukonur meiri en vinnumenn.113 Ef afmarkaðra tímabil í Reykjavík er skoðað árin 

1881–1900 hækkar hlutfall kvenna sem ákærenda enn frekar, í 62%.  

 
110 Hagskinna, bls. 66–67, 70–71. 
111 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur II, bls. 235–239; Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I,  
      bls. 288–290. 
112 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera, bls. 73, 77. 
113 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 70. 
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Munurinn á milli karla og kvenna er miklu meiri í hinum sýslunum. Í Húnavatnssýslu er 

engin kona málshöfðandi í dómsmáli en ellefu karlar og svipað má segja um 

Snæfellsnessýslu. Ef litið er á kynjahlutföll í sáttabókum er meira samræmi á milli 

landshluta en þar eru karlar alltaf í miklum meirihluta sem málshöfðendur, líka í 

Reykjavík. Sama mynstur kemur fram þegar kynjahlutföll eru skoðuð út frá þeim sem 

sæta ákæru. Þar eru karlmenn í miklum meirihluta, þó munurinn sé minni í dómabókum 

Reykjavíkur (sjá tafla 4). Eru þessar tölur í samræmi við aðrar heimildir sem sýna að 

karlar voru í miklum meirihluta þeirra sem sættu ákæru á Íslandi á 19. öld og á síðasta 

fjórðungi aldarinnar voru þeir nálægt 90% fanga.114 

 

Tafla 4: Fjöldi og hlutfall málshöfðenda og ákærðra eftir kyni og lögsagnarumdæmi. 

 

 Málshöfð.  
Rvk. 

Ákærðir 
Rvk. 

Málshöfð. 
Snæf. 

Ákærðir 
Snæf. 

Málshöfð. 
Hún. 

Ákærðir 
Hún. 

Karlar 

Dómab. 

17 

58,6% 

23 

74,2% 

15 

83,3% 

16 

94,1% 

11 

100% 

11 

84,6% 

Konur 
Dómab. 

12 
41,4% 

8 
25,8% 

3 
16,7% 

1 
5,9% 

0 
 

2 
15,4% 

Samtals 29 **31 *18 **17 11 **13 

       

Karlar 

Sáttab. 

10 

71,4% 

9 

75,0% 

10 

76,9% 

10 

83,3% 

17 

81,0% 

16 

72,7% 

Konur 

Sáttab. 

4 

28,6% 

3 

25,0% 

3 

23,1% 

2 

16,7% 

4 

19,0% 

6 

27,3% 

Samtals *14 **12 *13 **12 *21 **22 

 
 
Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; ÞÍ. Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 
* Ákærendur eru fleiri en einn í sama máli.  
** Ákærðu eru fleiri en einn í sama máli. 
 
 

 
114 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera, bls. 25. 
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Ef þjóðfélagsstaða málsaðila í dómabókum er skoðuð kemur fram að húsbændur og 

hjú voru álíka virk sem málshöfðendur í Reykjavík og sama var að segja um Snæfellsnes- 

og Hnappadalssýslu. Í Húnavatnssýslu voru húsbændur hins vegar í meirihluta ákærenda 

eða 54,5%. Þá vekur athygli að í sömu sýslu voru yfirvöld frekar stór hluti ákærenda eða 

36 af hundraði en mál í Reykjavík voru eingöngu höfðuð af einstaklingum (sjá tafla 5).  

 

Tafla 5: Staða málshöfðenda og ákærðra í dómabókum eftir lögsagnarumdæmi.  
 

 

Stéttarstaða 

Málshöfð.  
Rvk. 
Fjöldi/% 

Ákærðir 
Rvk. 

Málshöfð. 
Snæf. 

Ákærðir 
Snæf. 

Málshöfð. 
Hún. 

Ákærðir 
Hún. 

Húsbóndi 
Dómab. 

15 
51,7% 

19 
59,4% 

7 
43,8% 

14 
66,7% 

 

6 
54,5% 

3 
23,1% 

Vinnuhjú 
Dómab. 

14 
48,3% 

13 
40,6% 

5 
31,2% 

7 
33,3% 

1 
9,1% 

10 
76,9% 

*** Yfirvald/ 
Þriðji aðili –
Dómab. 

0 
 

0 
 

4 
25,0% 

0 
 

4 
36,4% 

0 

Sést ekki 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Samtals  29 **32 *16 **21 11 **13 

 

Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; ÞÍ. Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 
* Ákærendur eru fleiri en einn í sama máli. 
** Ákærðu eru fleiri en einn í sama máli. 
***Yfirvald er t.d. hreppstjóri og þriðji aðili er ættingi eða einhver nákominn sem höfðar mál fyrir hönd 
viðkomandi. 

 

Landslagið var öðruvísi í sáttabókum þar sem húsbændur í Reykjavík og Snæfellsnessýslu 

voru miklu virkari sem málshöfðendur heldur en hjú. Húnavatnssýsla skar sig þar úr því 

að þar voru hjú virkari sem málshöfðendur eða 38% af hundraði, þótt húsbændur væru 

samt í meirihluta sem ákærendur. Segja má að munurinn á milli landshluta liggi í því að 

algengara var að hjú í Reykjavík og Snæfellsnessýslu höfðuðu mál fyrir dómstólum en hjú 

í Húnavatnssýslu voru iðnari við að fara með klögumál til sáttanefndar (sjá tafla 6). 
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Vinnuhjú virtust því óhrædd að sækja rétt sinn, hvort sem það var fyrir sáttanefnd eða 

dómstólum.  

 

Tafla 6: Staða málshöfðenda og ákærðra í sáttbókum og sáttaskjölum eftir 

lögsagnarumdæmi.  

 
Stéttarstaða 

Málshöfð.  
Rvk. 

Fjöldi/% 

Ákærðir 
Rvk. 

Málshöfð. 
Snæf. 

Ákærðir 
Snæf. 

Málshöfð. 
Hún. 

Ákærðir 
Hún. 

Húsbóndi 
Sáttab. 

11 
73,3% 

6 
46,2% 

9 
75,0% 

9 
75,0% 

13 
61,9% 

13 
59,1% 

Vinnuhjú  
Sáttab. 

4 
26,7% 

7 
53,8% 

3 
25,0% 

3 
25,0% 

8 
38,1% 

9 
40,9% 

***Yfirvald/ 
Þriðji aðili –
Dómab. 

0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

Sést ekki 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Samtals *15 13 *12 **12 *21 **22 

 

Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík auk sýslumanna í Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu; ÞÍ. Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 
* Ákærendur eru fleiri en einn í sama máli. 
** Ákærðu eru fleiri en einn í sama máli. 
*** Yfirvald er t.d. hreppstjóri og þriðji aðili er ættingi eða einhver nákominn sem höfðar mál fyrir hönd 
viðkomandi. 

 

4.6 Ferli mála frá sáttanefnd og til dómstóla 

Eitt af því sem vert er að skoða þegar unnið er með sátta- og dómabækur eru tengslin á 

milli þeirra. Þegar sættir náðust ekki hjá sáttanefnd gat ákærandi óskað eftir staðfestingu 

á því að sáttatilraun hefði ekki skilað árangri og að máli væri vísað til dóms og laga. Var 

það undir málshöfðendum komið hvort þeir héldu áfram með mál sitt.115 Ef málin voru 

síðar höfðuð fyrir dómstólum var framgangur málsins og dómsniðurstaða færð inn í 

dómabækur sýslumanna.116 Með þessa vitneskju að leiðarljósi er hægt að kanna ferli mála 

 
115 Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 100–101. 
116 Vef. Ólafur Arnar Sveinsson, Leiðarvísir fyrir dóma- og þingbækur í skjalasöfnum sýslumanna í 
      Þjóðskjalasafni Íslands, bls. 14–15. 
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frá því þau fóru fyrst sem klögun inn á borð sáttanefndar og þar til dómur féll hjá 

sýslumanni. Sé það tilfellið má segja að slík mál séu tvítalin í þeirri tölfræði sem hér hefur 

verið tekin saman um fjölda vistarrofsmála. 

Ferli máls gat þróast á þrjá vegu: 

1. Vistarrofsmál fór fyrir sáttanefnd þar sem sátt náðist um ágreiningsefnið og máli var 

þar með lokið.  

2. Sáttatilraun hjá sáttanefnd reyndist árangurslaus og fór í kjölfarið til dómstóla til 

frekari meðferðar.  

3. Sáttatilraun reyndist árangurslaus en málsaðilar fóru ekki með málið til dómstóla til 

frekari meðferðar. 

Vistarrofsmál sem fóru fyrir sáttanefnd leystust sum hver farsællega með því að sá 

sem rauf vist borgaði skaðabætur eða bætti fyrir brot sitt með öðrum hætti. Hlutfall mála 

þar sem leyst var úr ágreiningi var aftur á móti breytilegt eftir lögsagnarumdæmum, eins 

og tafla 7 sýnir. 

 

Tafla 7: Hlutfall mála sem enduðu með sátt og dómtæk mál. 

 

 Sátt náðist í 
máli 

Dómtæk mál 
samkvæmt 
sáttanefnd 

Samtals 

 Fjöldi          % Fjöldi         %  

Reykjavík 3              23,10 10            76,90 13 

Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýsla 

8              72,70 3              27,30 11 

Húnavatnssýsla 17           80,95          4              19,05 21 

 

Heimildir: ÞÍ. Skjalasafn sáttanefnda. Sáttabækur úr Reykjavík, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og 
Húnavatnssýslu og sáttaskjöl Reykjavíkur 1847–1920. 
.  
Hér er áhugavert að sjá að miklu algengara var að mál enduðu með sátt í Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu og Húnavatnssýslu en í Reykjavík. Í Húnavatnssýslu var sáttahlutfallið 

hæst eða 81% en hátt í 77% vistarrofsmála í sáttabókum Reykjavíkurumdæmis var vísað 

til dóms og laga og því komu aðilar sér saman um sátt í einungis tæpum 23% mála. 
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Mörgum málum lauk með sátt í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu eða rétt rúmlega 70 af 

hundraði. Ekkert þeirra mála sem vísað var til dómstóla í Húnavatnssýslu (4 mál) og 

Snæfellsnessýslu (3 mál) fóru til úrlausnar hjá dómastólum. Þau finnast að a.m.k. ekki í 

gagnagrunni dómabóka sýslumanna.  

Í Reykjavíkurumdæmi, þar sem sáttahlutfall mála var miklu lægra og 50% 

dómtækra mála fóru til dómstóla, má samt segja að niðurstaða hafi fengist í 62% mála, 

þótt það hafi gerst á tveimur þrepum og ekki strax hjá sáttanefnd. Ekki hefur þó öllum 

hugnast að fara með mál til dómstóla, eða verið það fært, þótt sáttanefnd hafi heimilað 

það. Fyrir því kunna að hafa verið ýmsar ástæður. Ef til vill var ekki mikið í húfi 

fjárhagslega og ákærandi búinn að fá það staðfest að það hefði verið brotið á honum. Sú 

viðurkenning frá sáttanefnd var ef til vill  bara látin duga þar sem kostnaður við 

dómstólaleiðina var líklega mikill fyrir fátækt fólk. Önnur skýring gæti verið sú að menn 

hafi sjálfir tekið upp þráðinn eftir árangurslausan sáttafund og þannig tekist að leysa 

málin sín á milli. Má jafnvel hugsa sér að málshöfðandi hafi verið í sterkari stöðu til að fá 

ákærða til frekari sáttatilrauna þeirra á milli, því að hann gat annars farið með málið fyrir 

dóm.  
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5. Ástæður vistarrofa og ágreiningur í vistarrofsmálum 

 

5.1 Ástæður þess að vinnuhjú og húsbændur rufu vist 

Ástæður þær sem fólk bar við vegna vistarrofa gátu verið af ýmsum toga og var 

rökstuðningur fyrir vistarrofum málsaðila oftast útlistaður í þeim heimildum sem hér 

hefur verið stuðst við. Sumar skýringar voru meira áberandi en aðrar. Hjú struku úr vist 

sinni sökum ills atlætis eða ágreinings eða deilna við húsbónda.117 Fyrrnefnda ástæðan 

fól m.a. í sér að hjú fengu ekki nóg að borða, viðunandi klæðnað og skótau eins og þau áttu 

rétt á eða þau voru beitt harðræði.118 Önnur algeng ástæða fyrir vistarrofi voru 

samskiptaörðugleikar og ósætti sem gat komið upp á milli húsbænda og hjúa. Kvörtuðu 

hjú t.d. undan atyrðum og illum orðum í sinn garð, ýmist frá húsbónda eða húsmóður.119  

Í fyrrgreindum heimildum fundust ekki mörg dæmi þar sem atlæti hjúa var verulega 

slæmt og harðræði mikið. Nefna má mál Þórunnar Jónsdóttur á fjórða áratug 19. aldar en 

óhætt er að segja að meðferðin sem hún sætti af hálfu húsbónda síns, Guðmundar 

Þorsteinssonar og konu hans, Rósu Jónsdóttur, hafi algjörlega verið á skjön við það atlæti 

sem húsbændum bar að veita hjúi sínu. Þórunn, sem var í vist hjá þeim hjónum á Brekku 

í Húnavatnssýslu, var illa útleikin og sáust skýr ummerki um ofbeldi á líkama hennar. 

Jafnframt var greinilegt að fæði og hreinlæti hafði ekki verið fullnægjandi þar sem hún 

var mögur og óþrifaleg. Voru hjónin dæmd fyrir illa meðferð á henni og gert skylt að 

greiða henni bætur.120 Fleiri dæmi um illt atlæti, vanrækslu og ofbeldi má finna í þeim 

málum sem hér eru tekin til athugunar, en þau mál eru ekki af eins alvarlegum toga. 

Sumar málssóknir snerust jafnvel bara um eitt stakt tilvik þar sem ofbeldi var beitt en 

ekki var um að ræða ítrekaðar misþyrmingar eins og Þórunn þurfti að þola. Þá er óhætt 

að segja að sáttanefndirnar hafi gert sitt gagn því að dæmi voru um að hjú hafi kvartað til 

nefndarinnar um slæmt atlæti og í framhaldi af því hafi málin verið leyst með sátt. Þetta 

sést í sáttatilraun frá 1873 sem fór fram í Snæfellsnessýslu, þegar Guðríður Konráðsdóttir 

kvartaði við nefndina að hún fengi ekki nægilegt fæði hjá húsbónda sínum, Ólafi 

 
117 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1900–1905, bls. 333–336; ÞÍ, Sýslumaðurinn í 
     Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/5–3, Dóma- og þingbók 1832–1838; ÞÍ, Vatnsdalsumdæmi, 
     Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók 1799–1902, bls. 122–123. 
118 Sjá umfjöllun um skyldu húsbænda að fæða og klæða hjú sín í eftirfarandi riti: Guðmundur Jónsson, 
     Vinnuhjú á 19. öld, bls. 31–33. 
119 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1882–1884, bls. 146–149; ÞÍ, Engihlíðarumdæmi, 
     Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók 1799–1890, bls. 215–217. 
120 ÞÍ, Sýslumaðurinn á Blönduósi, GA/16–1 , Dóma- og þingbók 1830–1841, bls. 56–61. 
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Illugasyni. Sættir náðust í þessu máli þar sem Ólafur lofaði að hún fengi nóg að borða fram 

að næsta vinnuhjúaskildaga, en á móti lofaði Guðríður að þjóna húsbónda sínum af 

trygglyndi.121 

Annað mál þar sem ofbeldi bar á góma var dómtekið í Reykjavík árið 1890. Þar sótti 

vinnupilturinn Jónas Jónasson húsbónda sinn Jón Torfason til saka fyrir ofbeldi með vísun 

í 1. tölulið 29. gr. tilskipunar um vinnuhjú frá 1866, en hann hafði sjálfur rofið vist sína 

hjá Jóni. Taldi hann sig hafa til þess löggilda ástæðu vegna ofbeldis sem hann hefði orðið 

fyrir af hálfu húsbónda síns. Staðfestu eiðsvarin vitni að Jónas hefði þurft að þola 

barsmíðar og var Jón fundinn sekur og gert skylt að greiða Jónasi uppsett kaup- og 

matarverð.122  

Önnur dómsmál eða sáttatilraunir sýna að ágreiningur gat risið á milli manna um hin 

ýmsu mál og að samskipti milli húsbænda og hjúa gátu verið stirð. Samskiptaörðugleikar 

birtast greinilega í máli sem verslunarstjórinn í Stykkishólmi, Vigand Clausen, höfðaði 

árið 1874 á hendur Benedikt Andréssyni. Hafði Benedikt yfirgefið vist sína hjá Vigand og 

farið í vist til Oddrúnar Sveinsdóttur. Gerði hann það í góðri trú því að hann hélt að 

húsbóndi sinn hefði ekki í hyggju að ráða sig aftur. Vigand hafði falast eftir því að Benedikt 

myndi endurráða sig og Benedikt lýst áhuga sínum á því ef hann fengi hærra kaup. Til 

þessara samskipta notaði Vigan bókahaldarann Jón Jónsson vegna þess að Vigand talaði 

dönsku sem Benedikt skildi ekki. Í málinu var Vigand dæmt í hag en í dómnum var 

sérstaklega tekið fram að málsaðilar skildu ekki hvor annan og því hefði verið notast við 

milligöngumann. Misskilningur hefði því orðið um það hvort vistarráðin hefðu verið 

frágengin eða ekki.123  

Mál snerust þó ekki bara um misskilning heldur líka orðahnippingar og illindi. Árið 1884 

kærði Guðríður Þorvaldsdóttir vinnukona húsbónda sinn Andreas Jespersen fyrir 

líkamlegt ofbeldi, burtrekstur úr vist og að hafa sakað sig um þjófnað. Kannaðist Andreas 

við það að hafa löðrungað Guðríði en taldi sig hafa haft fulla ástæðu til þess þar sem 

Guðríður hefði neitað að víkja úr herbergi sínu og verið kjaftfor. Bar hann hins vegar af 

sér sakir um þjófnað eða brottrekstur úr vist þótt hann teldi sig reyndar hafa verið í 

fullum rétti til að vísa henni burt. Eftir vitnaleiðslur þótti sannað að Andreas hefði slegið 

 
121 ÞÍ, Sauraþingsumdæmi/Helgafellssveit, Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, A/1–1,  
     Sáttabók 1837–1885, blaðsíðutal vantar í bók. 
122 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1889–1895, bls. 80–83; Lovsamling for Island XVIIII,  
     bls. 394. 
123 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/10–1, Dóma- og þingbók 1873–1894, 
     bls. 87–89, 98–101. 
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Guðríði án ástæðu þannig að á henni sá en ósannað var að hún hefði viðhaft illyrði í garð 

húsbónda síns. Komst dómari að þeirri niðurstöðu að Guðríður hefði, með vísun í 29. gr. 

tilskipunar um vinnuhjú frá 1866, haft löglega ástæðu til að fara úr vistinni.124  

Málið er skýrt dæmi um orðaskak og deilur milli hjúa og húsbænda en oft var erfitt að 

sanna hvort illyrði og meiðandi ummæli hefðu verið látin falla, nema þegar viðkomandi 

viðurkenndi slíkt eða þegar vitni voru til staðar. Hins vegar vekur það athygli að Andreas 

taldi sig hafa fulla ástæðu til að löðrunga Guðríði því hún hefði neitað að gera eins og hann 

sagði og brúkað munn. Viðhorfið hjá honum var að réttlætanlegt væri að beita líkamlegu 

ofbeldi fyrir þær sakir einar að hjú hlýddi ekki og svaraði fyrir sig. Hér birtast ólík viðhorf 

til hjúa, hjá húsbóndanum annars vegar og dómaranum hins vegar. Virðist sem Guðríður 

njóti sanngirni frá dómaranum sem telur hana hafa haft lögmæta ástæðu til að rjúfa vist 

og er túlkun hans á 1. tölulið 29. gr. tilskipunar um vinnuhjú henni í hag. Fjallar 

lagaákvæðið um misþyrmingar á hjúi og telur hann snoppung falla undir ákvæðið. 

Aðrir dómar sýna að túlkun dómara á 1. tölulið 29. gr. gat verið mismunandi. Í máli 

vinnudrengsins Jónasar Jónassonar sem greint var frá fyrr í kaflanum komst dómari að 

þeirri niðurstöðu að barsmíðar væru ekki réttlætanlegar þrátt fyrir að Jónas hefði gengið 

frá verki sem honum var skipað að vinna.125 Tók dómarinn Halldór Daníelsson 

sérstaklega fram varðandi 1. tölulið 29. gr. tilskipunarinnar frá 1866 að: 

 

eigi virðist heimilt að einskorða þannig skilning á orðinu ,,misþyrmir“, 

sem haft er í téðri lagagrein, heldur verður að ætla, að það eigi við um  

sérhverja ofbeldisfulla og illa meðferð, er hjúið sætir af húsbóndanum.126 

 

Dóminum var hins vegar snúið við hjá Landsyfirrétti með þeim rökum að ofbeldið sem 

vinnumaðurinn hefði orðið fyrir hefði ekki verið svo alvarlegt að það félli undir fyrrgreint 

ákvæði um misþyrmingu.127 Lokaniðurstaða mála var því ekki bara komin undir laganna 

bókstaf heldur einnig eftir túlkun dómara á ákvæðum.  

Í sáttabók Engihlíðarumdæmis Húnavatnssýslu er sáttatilraun þar sem ágreiningur og 

illyrði komu líka við sögu. Árið 1878 klagaði Guðmundur Guðmundsson vinnumaður 

Jósafat Sigvaldason bónda fyrir að hafa rekið sig úr vist að ástæðulausu og haldið eftir 32 

 
124 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1882–1884, bls. 146–149. 
125 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1889–1895, bls. 80–83. 
126 Sama heimild, bls. 81. 
127 Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum, IV bindi (1890–1894), bls. 97–98. 
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kr. af kaupi sínu. Ósætti hafði verið á milli þeirra og Guðmundur látið ósæmileg orð falla 

í garð Jósafats. Málinu lauk með sátt og samþykkti Jósafat 12 kr. kaupgreiðslu til 

Guðmundar en einungis með því skilyrði að hann greiddi 4 kr. af henni í fátækrasjóð sem 

viðurkenningu á því að hann hefði ekki verið nógu hlýðið hjú. Þá samþykkti Guðmundur 

að hin ósæmilegu ummæli sem hann lét falla um húsbónda sinn yrðu viðurkennd dauð og 

ómerk.128 Skilyrðið sem Jósafat setur hér fyrir kaupgreiðslunni er athyglisvert. Samþykkir 

hann að greiða honum kaupið en tekst um leið að fá viðurkenningu á því að Guðmundur 

hafi verið óhlýðinn og gengið of langt í orðavali sínu gagnvart honum. Með þessu skilyrði 

tekst honum að halda reisn sinni sem húsbóndi. 

Þá fundust einnig mál þar sem húsbændur kvörtuðu undan verkum hjúa sinna. Í 

Húnavatnssýslu kom upp mál 1866 þar sem Einari Jónssyni var vísað úr vist af húsmóður 

sinni vegna þess að hún taldi hann ekki nógu dyggan og duglegan vinnumann. Sættir 

náðust í málinu og skildu aðilar að skiptum.129 Svipaðar frásagnir má finna í fleiri 

dómsmálum, t.d. í máli Ingibjargar Ingjaldsdóttur gegn Andrési Andréssyni 

verslunarmanni sem var dómtekið í Reykjavík árið 1902. Ingibjörg ákærði Andrés fyrir 

ólögmæta brottvísun úr vist og bar því við kona Andrésar hafi sagt að hún væri ekki fær 

um að vinna þau verk sem henni væru ætluð.130 Ef bornar eru saman ástæður hjúa fyrir 

stroki úr vist og rökstuðningur húsbænda fyrir brottvikningu hjúa skarast 

rökstuðningurinn að nokkru leyti. Ágreiningur, illindi og samskiptaörðugleikar voru 

eitthvað sem bæði húsbændur og hjú vísuðu til sem ástæðu fyrir vistarrofi, en slæmt 

atlæti, ofbeldi og ógreitt kaup var tilgreint hjá hjúum. Á móti var vankunnátta til verka og 

óhlýðni það sem húsbændur kvörtuðu undan.  

 

5.2 Lögmætar ástæður fyrir vistarrofi 

Rökstuðningur fyrir vistarrofi var af ýmsu tagi en mestu máli skipti að sýna fram á að 

vistarrofið væri löglegt ef málið fór fyrir rétt. Dómsmál sem fjölluðu um vistarrof snerust 

einkum um það hvort sá aðili sem rauf vist hefði haft lögmæta ástæðu til þess.131 

Eitt slíkt mál var dómtekið árið 1874 í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Elínborg 

Þorgrímsdóttir sótti mál gegn húsbónda sínum, verslunarstjóranum Vigand Clausen, og 

krafðist eftirstöðva kaups, en hún hafði hrökklast úr vist sinni vegna slæms atlætis. 

 
128 ÞÍ, Engihlíðarumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók 1799–1890, bls. 215–217. 
129 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu, G/9–2, Dóma- og þingbók 1864–1869, bls. 212–216. 
130 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1900–1905, bls. 184–185. 
131 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 393–394. 



45 
 

Kvaðst hún ekki hafa fengið meira en fjögurra stunda svefn á næturnar, auk þess sem hún 

hefði þurft að þræla sér út við erfiðisvinnu langt fram á nætur. Elínborg taldi sér misboðið 

og tilkynnti húsbónda sínum að hún vildi ekki vera í vist hjá honum lengur og fór til föður 

síns.132 Dómur í málinu féll fjórum árum síðar og komst dómari að þeirri niðurstöðu að 

vinna Elínborgar í vistinni hefði verið meira í ætt við þrælkun en hjúavinnu. Var Vigand 

dæmdur til að greiða Elínborgu eftirstöðvar af árskaupi hennar og matarverð.133 Með 

þessum dómi féllst dómari á að brotthlaup vinnukonunnar hefði verið löglegt með vísan 

í 29. og 30. gr. tilskipunar um vinnuhjú og því urðu málslok henni í hag.  

Stundum komst dómari þó að þeirri niðurstöðu að vistarrof hefði verið ólögmætt. Í 

dómsmáli í Reykjavík frá 1890 stefndi tómthúsmaðurinn Jóhannes Sigurðsson 

vinnumanni sínum Jóni Ásbjarnarsyni fyrir brotthlaup án gildrar ástæðu. Bar Jón fyrir sig 

leiðindi og ónóga þjónustu en dómari komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að slíkur 

rökstuðningur gæti ekki talist lögmæt ástæða fyrir því að ganga úr vist. Vísaði hann til 

tæmandi ákvæða 29. gr. tilskipunar um vinnuhjú en í henni voru leiðindi og ónóg þjónusta 

ekki tilgreind sem löggild ástæða fyrir vistarrofi.134 Annað mál í Húnavatnssýslu kom inn 

á borð sáttanefndar og sýnir skýrt að einhverjar lögmætar ástæður urðu að vera fyrir 

hendi til að hjú gæti réttlætt strok sitt. Í þessari sáttatilraun frá árinu 1897 ákærði Ólafur 

Ólafsson vinnukonu sína Arnfríði Sigurðardóttur fyrir brotthlaup úr vist. Í sáttamálinu er 

það sérstaklega tekið fram að vinnukonan átti sér engar málsbætur og því var litið svo á 

að um ólögmætt vistarrof væri að ræða. Sátt náðist í málinu, þar sem Arnfríður baðst 

afsökunar á framferði sínu og lofaði að snúa aftur í vistina og uppfylla þar skyldur sínar 

sem vinnuhjú.135  

Vitni gátu líka stundum skipt sköpum í vistarrofsmálum, t.d. í máli Guðríðar 

Þorvaldsdóttur gegn Andreas Jespersen, þar sem vitni voru að því að hún var beitt 

ofbeldi.136 Einnig voru dæmi um það að vitnisburður gat verið málsaðila í óhag. Einar 

Zoëga kærði vinnumanninn Guðmund Guðmundsson fyrir vistarrof, því að hann mætti 

ekki í vistina á krossmessu eins og samningur þeirra á milli hafði kveðið á um. Við 

fyrirtöku málsins framvísaði Einar skriflegum vistarsamningi þeirra á milli um 

 
132 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/10–1, Dóma- og þingbók 1873–1894,  
     bls. 142–144. 
133 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA.10-2, Dóma- og þingbók 1877–1882,  
     bls. 108–112. 
134 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA3–3, Dómabók 1889–1895, bls. 94–95. 
135 ÞÍ, Höskuldsstaða- og Vindhælisumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–2, Sáttabók 1857–1926, bls. 130–131. 
136 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1882–1884, bls. 146–149. 
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vistráðningu. Varnir kærða voru þær að hann hlyti að hafa verið drukkinn þegar hann 

skrifaði undir samninginn því að hann myndi ekkert eftir því. Vottar sem voru viðstaddir 

undirritun samningsins staðfestu hins vegar að Guðmundur hefði verið allsgáður.137 Hér 

reyndi ekki beint á lögmæta ástæðu fyrir brotthlaupi úr vist en dómurinn sýnir að menn 

reyndu að finna einhverjar ástæður sér til málsbóta, þótt slík viðleitni hafi ekki endilega 

komið að gagni.  

 

5.3 Vafamál um vistráðningu milli aðila og hver rauf vist 

Stundum var það álitamál hvort fólk hefði verið löglega vistráðið og þar af leiðandi hvort 

löggjöfin um vinnuhjú ætti við. Vinnuhjú og húsbændur sem ákærð voru fyrir vistarrof 

báru stundum fyrir sig að samningur um vistráðningu hefði ekki verið á milli aðila og 

hjúið hefði ekki verið í vist hjá viðkomandi. Önnur skýring var sú að hjú hefði bara verið 

ráðið til reynslu en ekki í hefðbundna ársvist. Dómsmál þar sem þessum rökum var beitt 

einskorðuðust hins vegar að mestu við mál í dómabókum Reykjavíkur og voru þau öll 

dómtekin eftir að tilskipun um vinnuhjú tók gildi 1866. Mun það líklegast vera vegna 

sérstöðu Reykjavíkur sem um miðja 19. öld var orðin miðstöð menntunar, verslunar og 

stjórnsýslu á Íslandi. Settu nýjar atvinnugreinar, eins og þjónusta, iðnaður og 

sjávarútvegur, mark sitt á íslenskt atvinnulíf og voru forráðamenn vinnuhjúa því að 

stærstum hluta fólk sem tilheyrði þessum atvinnugreinum.138 Sést þetta vel í dómabókum 

Reykjavíkur þar sem margir húsbændur í vistarrofsmálum voru embættis-, verslunar- 

eða veitingamenn. Margir tengdust líka iðngreinum, t.d. prentarar, klæðskerar eða 

bakarar.  

Í 10 málum af 26 vistarrofsmálum í Reykjavík sem dómtekin voru eftir 1866 komu 

þessi rök fram með einhverjum hætti.139 Í dómsmáli í Reykjavík frá árinu 1888 komst 

dómari að þeirri niðurstöðu að Guðrún Jónsdóttir, sem stefndi húsbónda sínum Jóni 

Árnasyni fyrir ólöglega brottvísun úr vist, hefði í raun ekki verið vistráðin hjá honum. Bar 

Jón því við að Guðrún hefði ekki verið vistráðin hjá sér heldur verið á heimilinu um 

 
137 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1895–1900, bls. 199–200; ÞÍ, Sýslumaðurinn í 
      Reykjavík, GB/1–40, Dómsskjöl 1899. 
138 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur II, bls. 13–14;  Landshagir 1991, bls. 21. 
139 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1885–1888, bls. 289–290; ÞÍ, Sýslumaðurinn í 
      Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1885–1888, bls. 291–292; ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, 
      Dómabók 1869–1873, bls. 8–12. 
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óákveðinn tíma og að hún hefði farið sjálfviljug af heimilinu. Sönnunarbyrðin virðist hafa 

legið á ákæranda, en dómari taldi að hún hefði ekki verið ráðin í vist þar sem hún gat ekki 

fært sönnur á það. Vitnisburður hennar var ekki tekinn gildur og ekki þótti ástæða til að 

láta hana sverja eið um vistráðningu sína.140 Þá bar fólk einnig fyrir sig að hafa verið ráðið 

tímabundið til reynslu til að sjá hvort því líkaði vistin en annars hefði það mátt fara. Ekki 

er hægt að útiloka að slíkt samkomulag milli húsbænda og hjúa hafi tíðkast að einhverju 

marki í Reykjavík en dómari vísar hins vegar aldrei í neina venju um slíkt sem hefði 

kannski verið eðlilegt ef einhver slík venja væri til eða væri að myndast.141 Líklegra er að 

fólk hafi notað þessi rök ef það taldi að það yrði þeim til hagsbóta. Eitt er þó víst að í 

tilskipun um vinnuhjú frá árinu 1866 er ekki minnst einu orði á reynslutíma áður en 

gengið sé frá vistarráði. Þá er þar heldur engin ákvæði að finna sem kveða á um að 

samningar um vistarráð verði að vera skriflegir.142 Þannig gat verið erfiðleikum bundið 

að færa sönnur á vist ef samningur var ekki til staðar. Þá var leitað til vitna en ef þau 

dugðu ekki til gátu úrslit mála jafnvel ráðist af því hvort málsaðili synjaði fyrir vistarráð 

með eiði.  

Spyrja má hvort þessi rök hafi verið fólki til framdráttar sem vörn í máli þeirra. Til að 

svara því þarf að skoða fleiri dómsmál. Árið 1869 var dómtekið mál í Reykjavík þar sem 

sýslumaðurinn Harald Clausen lögsótti vinnukonuna Pálínu Pálsdóttur fyrir vistarrof. 

Krafðist hann skaðabóta eða til vara að hún myndi synja fyrir það með eiði að hún hefði 

verið vistráðin hjá sér. Pálína sagðist ekki hafa verið vistráðin heldur einungis ráðin til 

reynslu og hefði átt að byrja ársvist á næstu krossmessu ef þau hefðu sammælst um það 

eftir reynslutímann. Dómari taldi erfitt að færa sönnur á það hvort Pálína hefði verið 

komin í ársvist eða hvort hún hefði átt að hefjast á næstu krossmessu. Á hinn bóginn var 

talið ljóst að hún hefði verið í vist þótt hún héldi því sjálf fram að það hefði bara verið 

reynslutími. Taldi dómari ólíklegt að samkomulag hefði verið um reynslutíma en þar sem 

skriflegan samning vantaði áleit rétturinn að niðurstaðan í málinu ætti að vera undir því 

komin hvort Pálína væri tilbúin til að synja fyrir vistarráðið með eiði.143 Synjunareiður 

var úrræði sem hægt var að beita þegar játning lá ekki fyrir og ekki var hægt að styðjast 

 
140 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1885–1888, bls. 291–292. 
141 Hér virðist ekki lengur vera við lýði sú venja sem tiltekin er í seinni réttarbótum Jónsbókar, um að 
      þriggja nátta vera í vist staðfesti vistráðningu. A.m.k. var aldrei vísað til hennar í þeim málum sem hér 
      eru til umfjöllunar og vafi lék á um vistráðningu. Nánar er fjallað um þessa venju í kafla 3.1. 
142 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 386–395. 
143 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, Dómabók 1869–1873, bls. 8–12. 
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við vitni.144 Taldi dómari að skilyrði fyrir því að úrslitum málsins væri skotið til 

synjunareiðs væru uppfyllt og var Pálína því dæmd sýkn af ákærum ef hún synjaði fyrir 

ársvistina með eiði.145  

Framangreind mál sýna að bæði húsbændur og vinnufólk beittu þeim rökum að hjú 

hefði ekki verið vistráðið eða ráðið til reynslu án þess að búið væri að festa ársvist. Samt 

var algengara að vinnuhjú notuðu þessi rök, eða í átta málum af tíu, tveir karlar og sex 

konur. Þá er það mjög áhugavert að í sjö þessara mála féll dómur hjúum í hag og í fimm 

málum voru úrslit máls látin ráðast af því hvort hjú synjaði með eiði að það hefði verið 

vistráðið hjú hjá ákæranda. Það virðist því sem þessi rök hafi verið hjúum til framdráttar 

og hafi aukið möguleika þeirra á sýknu. Hjú hafa ef til vill gert sér grein fyrir því að það 

gæti verið örðugleikum bundið fyrir dómara að sanna vistarráð þegar enginn skriflegur 

samningur var til eða vitni og því litið á þessi rök sem raunhæfa glufu til að komast fyrr 

úr vist. 

Í öðrum málum lá fyrir skriflegur samningur sem auðveldaði sönnun á því hvort 

viðkomandi hefði verið í vistráðinn. Eitt slíkt mál kom upp í Snæfellsnessýslu árið 1842 

þar sem Þorsteinn Pálsson kærði Jón Þorsteinsson fyrir vistarrof og krafðist bóta. Sættust 

aðilar á það að Jón greiddi Þorsteini skaðabætur þar sem hann hefði brotið skriflegan 

samning milli þeirra.146 

Annað sem ekki var óalgengt að kæmi upp í vistarrofsmálum var ágreiningur um það 

hver rauf vist. Stundum báru hjú því við að hafa verið rekin úr vist en húsbændur höfðu 

þá aðra sögu að segja og fullyrtu að hjúið hefði farið sjálfviljugt úr vistinni. Í Reykjavík 

árið 1895 stefndi Jón Ívarsson fyrrverandi húsbónda sínum Einari Zoëga og krafðist 

greiðslu á vangoldnu kaupi fyrir þrjú ár í vist. Hélt hann því fram að Einar hefði rofið vist 

sína þegar hann brá búi og hætti að sjá sér fyrir fæði og fatnaði eins og honum bar sem 

húsbónda. Einar fullyrti hins vegar að Jón hefði gengið sjálfur úr vist án tilefnis. 

Niðurstaða dómara varð á þá leið að ekki væri hægt að dæma Einar til að greiða 

vinnumanninum því að sá síðarnefndi hefði ekki sýnt fram á það að húsbóndi sinn hefði 

 
144 Þórður Björnsson, ,,Hvort teljið þér réttara að eiðfesting, eða önnur staðfesting skýrslu fyrir dómi fari 
      fram áður en skýrsla er gefin eða eftir?“, bls. 98. 
145 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, Dómabók 1869–1873, bls. 8–12; sbr. mál Einars Zoëga gegn 
      Sigmundi Gíslasyni, sjá nánar í ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1889–1895, 
      bls. 110–111. 
146 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/6–3, Dóma- og þingbók 1840–1843,  
      bls. 279–280. 
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vikið sér úr vist, né að hann hefði ekki veitt sér þær nauðsynjar sem honum bar að fá.147 Í 

málum þar sem ágreiningur var um það hvor aðilinn rauf vist var mikilvægt fyrir 

húsbændur að fá staðfestingu á því að fólk hefði sjálft farið úr vist. Ef upp komst að þeir 

hefðu vísað hjúi úr vist án lögmætrar ástæðu þurftu þeir að greiða hjúinu kaup og 

matarverð sem samið hafði verið um fyrir vistartímann.148 Gat það reynst þeim dýrkeypt. 

Að sama skapi kom það betur út fyrir vinnuhjú ef þau gátu sýnt fram á að húsbóndi þeirra 

hefði vísað þeim úr vistinni. Í raun var verra fyrir báða aðila að vera gerandi, þ.e. sá sem 

rauf vist nema hægt væri að sýna fram á lögmæti vistarrofsins. Í sumum dómum 

viðurkenndu húsbændur t.a.m. líkamsmeiðingar en ekki að hafa rekið hjú sitt úr vistinni. 

Í máli sem var tekið fyrir af sáttanefnd í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu árið 1877 

viðurkenndi bóndinn Jóhannes Einarsson að hafa barið vinnumann sinn en neitaði að 

hafa rekið hann burt.149 Í dómsmáli frá árinu 1904 var svipað uppi á teningnum en þar 

viðurkenndi húsbóndinn Carl Frederiksen að hafa slegið vinnustúlku sína en tók fyrir það 

að hafa rekið hana burt.150  

Þá er áhugavert að sjá hvaða orðalag kom fram í vörnum húsbænda sem voru 

ásakaðir um að vísa fólki úr vist. Árið 1887 kærði Steinn Jónsson vinnumaður í Reykjavík 

Konráð Mauren húsbónda sinn fyrir vistarrof að ástæðulausu. Konráð bar því fyrir sig að 

hann hefði einungis áminnt Steinar vegna óhlýðni og sagt að hann mætti fara úr vistinni 

en hann hefði ekki rekið hann burtu. Féllst dómurinn á að þetta hefði verið aðvörun hjá 

Konráði en ekki brottrekstur.151 Annað svipað mál kom líka upp árið 1891 þegar Guðrún 

Jónsdóttir kærði Nikolai Bertelsen fyrir að hafa rekið sig úr vist án þess að hún hefði unnið 

sér eitthvað til saka. Í þessu máli þótti ekki sannað að Nikolai hefði vísað Guðrúnu úr vist. 

Hann kvaðst einungis hafa sagt Guðrúnu að hún mætti fara en ekki rekið hana burt úr 

vistinni.152 Greinilegt var að húsbændur voru varkárir í orðum í samskiptum við hjú og 

þessi dæmi sýna að húsbændur pössuðu sig á því að tala ekki í skipunartón, enda mikill 

munur á því að segja fólki að það megi fara úr vist eða að það eigi að fara, sem er bein 

skipun og þá brottrekstur. Ljóst er að rétturinn hefur lagt áherslu á að ekkert orðalag 

 
147 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1895–1900, bls. 34–37; sbr. mál Björns Pálssonar 
     gegn Guðmundi Erlindssyni, sjá nánar í ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, Dómabók 1869–1873, 
     bls. 121–122. 
148 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 389. 
149 ÞÍ, Sauraþingsumdæmi/Helgafellssveit, Snæfellsnessýsla, A/1–1, Sáttabók 1837–1885, vantar 
      blaðsíðutal. 
150 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1900–1905, bls. 333–336. 
151 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1885–1888, bls. 222–223. 
152 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1889–1895, bls. 118. 
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orkaði tvímælis og brottrekstur hafi þurft að vera mjög skýr til að hægt væri að dæma 

málsaðila fyrir slíkt brot.  

 

5.4 Aðkoma þriðja aðila þegar vist var rofin 

Þegar húsbóndi var ákærður fyrir vistarrof var það ekki alltaf sá sem vísað var úr vist sem 

leitaði réttar síns. Af og til kom það fyrir að fulltrúar yfirvalda eða aðrir aðilar gerðust 

talsmenn hjúa ef brotið var á rétti þeirra. Ill meðferð og slæmt atlæti hjúa var andstætt 

hugmynd vistarbandsins um að húsbændum ætti að vera umhugað um hjú sitt og að þeir 

skyldu halda uppi föðurlegum aga.153 Húsagatilskipunin frá 1746 gerði ráð fyrir því að 

hjú ættu fyrst að koma umkvörtunum sínum á framfæri til húsbænda sinna en ef ekki var 

brugðist við þeim mátti fara með klögun sína til hreppstjóra. Ef áminning hreppstjóra 

dugði ekki til gat málið endað sem ákæra hjá sýslumanni þar sem sekta var krafist fyrir 

illt atlæti í garð hjúa.154 Í tilskipun um vinnuhjú frá 1866 er þessu ferli sem vinnuhjúum 

bar að fylgja þegar atlæti þeirra var ábótavant ekki lýst sérstaklega, enda voru 

sáttanefndir þá komnar á fót þar sem húsbændur og hjú gátu komið umkvörtunarefnum 

sínum á framfæri.155  

Í dóma- og sáttabókum sem voru til skoðunar í þessu verkefni fundust nokkur mál 

þar sem þriðji aðili stóð í málarekstri fyrir hönd vinnuhjúa. Í flestum tilfellum var um að 

ræða foreldri sem sótti mál fyrir barn sitt en einnig voru dæmi um að yfirvaldspersóna 

eða aðrir gegndu hlutverki hagsmunaaðila og sóttu mál fyrir hönd hjúa. Í Reykjavík árið 

1870 sótti faðirinn Björn Pálsson mál fyrir hönd dóttur sinnar Margrétar Björnsdóttur og 

sakaði húsbónda hennar um að hafa vikið dóttur sinni ólöglega úr vist.156 Í dómsmáli frá 

1878 sem höfðað var í Snæfellsnessýslu var það hins vegar hreppsstjórnaroddviti 

Helgfellinga sem ákærði Lárus Fjeldsted fyrir hönd Elífasar Magnússonar sem var 

vinnudrengur hjá Lárusi. Var Lárus ákærður fyrir vistarrof og hafði Elífas borið því við að 

aðbúnaður hans hefði verið slæmur.157 Sambærileg mál komu einnig fyrir í sáttabókum. Í 

einu máli kom Jón Michaelsson prestur fyrir sáttanefnd í Vesturhópsumdæmi sem 

málsvari konu sem sætt hafði illri meðferð af húsbónda sínum Guðbrandi Einarssyni. 

 
153 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk. Vistarband og íslenskt samfélag á 19. öld, bls. 97. 
154 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 572. 
155 Lovsamling for Island XVIIII, bls. 395, Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk. Vistarband og íslenskt 
     samfélag á 19. öld, bls. 97. 
156 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, Dómabók 1869–1873, bls. 121–122. 
157 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/10–2, Dóma- og þingbók 1877–1882,  
     bls. 120–122. 
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Sakaði hann húsbóndann um að hafa rekið hana burt og beitt hana miklu harðræði.158 Þá 

var árið 1910 lögð fram ákæra um vistarrof fyrir sáttanefnd Neshrepps ytri í 

Snæfellsnessýslu. Þar sakaði Alexander Guðlaugsson húsbónda stjúpdóttur sinnar fyrir 

vistarrof.159  

Að endingu má rekja mál sem var dómtekið í Reykjavík árið 1879 en þar varð aðkoma 

þriðja aðila til þess að vinnumaður fór úr vist sinni. Valgarður Breiðfjörð sótti Þorlák 

Johnson til saka fyrir að hafa tekið vinnumanninn Friðrik Bjarnason úr vist hjá sér. Friðrik 

hafði gert samning um að vera vinnumaður í eitt ár hjá Valgarði en átti eftir þann tíma að 

nema trésmíði hjá honum í þrjú ár. Með því að taka Friðrik úr vistinni hafði Þorlákur orðið 

þess valdandi að skriflegur samningur Friðriks og Valgarðs var rofinn. Þorlákur hélt því 

hins vegar fram að stefnandi hefði sjálfur brotið skilmála samningsins með því að að láta 

Friðrik vanta skóleður og með því að sýna honum slæmt viðmót. Vísaði hann á vitni sem 

staðfesti þetta og komst dómari að þeirri niðurstöðu að stefnandi hefði brotið gegn 14. 

gr. tilskipunar um vinnuhjú, þar sem segir að húsbóndi eigi að útvega hjúum sínum 

skóleður.160 Þarna er þriðji aðili ekki að sækja mál fyrir hjúið heldur er þriðja aðila stefnt 

fyrir að hugsa um hag vinnupiltsins þannig að ýmsa vinkla má sjá á vistarrofsmálum.  

 

 

5.5 Hinar ýmsu gerðir vistarrofa 

Hér að framan hefur verið fjallað um þær ástæður sem fólk bar fyrir sig þegar það strauk 

úr vist. Flótti úr vist var rökstuddur með ýmsum hætti, en í grófum dráttum má tala um 

neyðarflótta og valflótta. Flúðu hjú annars vegar af neyð en hins vegar vegna þess að þau 

völdu að fara úr vist. Til að fá heildarmynd af rökstuðningi hjúa fyrir vistarrofum má 

skipta ástæðum fyrir brotthlaupi hjúa niður í nokkra flokka.  

 

1. Fyrst ber að nefna neyðarflótta þegar fólk hreinlega neyddist til þess að flýja eða 

hjú voru tekin úr vist vegna aðstæðna. Þetta á við þegar grunnþörfum var ekki 

sinnt, aðbúnaður var mjög slæmur og ofbeldi var beitt. Dæmi um þetta eru mál 

Þórunnar Jónsdóttur og mál ónafngreindrar konu sem Jón Michaelsson sá um að 

 
158 ÞÍ, Stóruborgar- og Vesturhópsumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók 1801–1872, bls. 38–39, 
      Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 96. 
159 ÞÍ, Neshreppur ytri, Snæfellsnessýsla, A/1–3, Sáttabók 1910–1931, mál nr. 3, vantar blaðsíðutal. 
160 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–2, Dómabók 1873–1880, bls. 171–173. 
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bera upp fyrir sáttanefnd. Sambærilegt mál í Snæfellsnessýslu var mál Rósu 

Guðmundsdóttur sem var tekin úr vist hjá Guðbrandi á Hálsi vegna illrar 

meðferðar og henni fundin ný vist.161 Einnig eru dæmi um að hjú hafi flúið upp á 

eigin spýtur, t.d. brotthlaup Guðmundar Guðlaugssonar árið 1831 í 

Engihlíðarhreppi í Húnavatnssýslu. Ástæða flóttans var vont atlæti og ítrekaðar 

líkamlegar misþyrmingar.162  

2. Í öðru lagi má líta á brotthlaup sem hagsmunabaráttu. Hjú fóru úr vist vegna þess 

að þau töldu sig eiga von á betri kjörum eða aðstæðum annars staðar. Strok af 

þessu tagi má líka líta á sem samningatæki því að sá brotthlaupni kom jafnvel aftur 

ef honum voru boðin betri kjör eða bættar aðstæður.163 Ekki er hægt að segja að 

slík mál hafi verið áberandi í þessum heimildum sem hér eru skoðaðar en nefna 

má mál Sölva Jóelssonar vinnumanns í Húnavatnssýslu sem gekk úr vist vegna 

þess að hann taldi sig eiga inni vangoldið kaup hjá húsbónda sínum.164 

3. Brotthlaup vegna persónulegra ástæðna sjást einnig í vistarrofsmálum. Í 

Reykjavík árið 1865 höfðaði Gísli Ólafsson garðyrkjumaður mál á hendur þeim 

feðgum Vigfúsi Péturssyni og Pétri Sigurðssyni. Málavextir voru þeir að Gísli 

sagðist hafa eftirlátið þeim vinnustúlku sína Sigríði Sigurðardóttur af því að hún 

hefði verið kærasta sonarins Vigfúsar. Stóð til að þau gengju í það heilaga en ekkert 

varð þó af hjúskap þeirra og sneri Sigríður aftur til Gísla 12 vikum síðar, ólétt að 

barni þeirra Vigfúsar. Krafðist Gísli þess að þeir feðgar greiddu sér skaðabætur 

vegna barnsburðar Sigríðar og vegna uppihalds barns hennar.165 

Dómsniðurstaðan varð Gísla í óhag, en málið sýnir hvernig persónulegar ástæður 

fléttast inn í vistarrofsmál. Annað dæmi er dómsmál í Reykjavík frá 1838 en þar 

var tiltekin sú ástæða fyrir vistarrofi að ákærði gæti ekki uppfyllt vistarráð sín 

vegna þess að móðir kærða þurfti hans með.166 Í máli Ingigerðar Jónsdóttur 

vinnukonu gegn Þorsteini Jónssyni sem var dómtekið 1822 í Snæfellsnessýslu 

 
161 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/5–3, Dóma- og þingbók 1832–1838,  

      bls. 27–29.  
162 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu, GA/6–1, Dóma- og þingbók 1830–1835, bls. 225–230; Vilhelm 
      Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 157; sbr. einnig strok Brynjúlfs Eyvindssonar árið 1832 í 
      Húnavatnssýslu, sjá nánar í ÞÍ, Stóruborgar- og Vesturhópsumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók 
      1801–1872, bls. 118–120. 
163 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 157–158. 
164 Sama heimild, bls. 158;  ÞÍ, Stóruborgar- og Vesturhópsumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–1, Sáttabók  
     1801–1872, bls. 139–142. 
165 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–1, Dómabók 1864–1869, bls. 10–14.    
166 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3, Dómabók 1813–1839, bls. 76–77. 
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koma líka fram persónulegar ástæður en Ingigerður vildi ekki vistast hjá Þorsteini 

því að hann vildi ekki leyfa henni að hafa barn sitt hjá sér.167   

4. Mál þar sem ástæður fyrir brotthlaupi voru ágreiningur og 

samskiptaörðugleikar voru algeng í sátta- og dómabókum. Var þetta ósamlyndi 

á milli manna kallað hinum ýmsu nöfnum. Óviðunandi viðmót, leiðindi, ófriður, 

atyrði og illyrði, svo eitthvað sé nefnt. Þá vísuðu hjú líka í framkomu húsbænda og 

óþýð og stirð samskipti. Í Reykjavík árið 1901 höfðaði Ólafur Árnason kaupmaður 

á Stokkseyri dómsmál á hendur vinnukonu sinni Snjáfríði Gísladóttur og ákærði 

hana fyrir vistarrof. Hafði Snjáfríður hlaupið úr vistinni á Stokkseyri og farið til 

Reykjavíkur. Aðalmálsvörn hennar var sú að hún hefði ekki verið í fastri ársvist en 

einnig vísaði hún í framkomu húsmóður sinnar og sagðist ekki hafa séð sér fært að 

vera þar lengur í vist.168 Það voru þó ekki bara hjú sem kvörtuðu undan 

samskiptaörðugleikum eða hegðun annarra. Í máli Guðríðar Þorvaldsdóttur gegn 

Andreas Jespersen, sem hér var rakið í kafla 5.3, viðurkenndi Andreas að hafa 

löðrungað Guðríði en bar því við að hún hefði neitað að gera eins og hann sagði og 

notað ósvífin orð gegn sér.169 Gengu því ásakanir um slæmt viðmót og framkomu 

í báðar áttir.  

5. Brotthlaup út af öðru ótilgreindu er líka tekið með í þessari flokkun. Ástæður 

fyrir flótta geta ekki verið tæmandi án þess að flokkar verði of margir og því 

brugðið á það ráð að hafa einn flokk fyrir mál sem passa ekki inn í upptalda flokka. 

Í sumum málum var ástæða vistarrofs ekki tiltekin og málsaðilar héldu ekki alltaf 

uppi einhverjum vörnum fyrir brotthlaupi sínu. Arnfríður Sigurðardóttir tiltók t.d. 

enga ástæðu fyrir vistarrofi sínu árið 1897 enda sneri hún til baka í vistina eftir að 

hafa beðið húsbónda sinn afsökunar.170 Erfitt er að segja til um það hvort þögn 

hennar megi túlka þannig að hún hafi ekki haft neina gilda ástæðu fyrir 

vistarrofinu eða hvort hún hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að skýra ekki frá 

henni. Þessi tegund mála er óljósust og segja má að þessar ástæður séu ,,faldar“ og 

kannski verða fræðimenn engu nær um þær.  

 
167 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, GA/5–1, Dóma- og þingbók 1820–1824,  
      bls. 160–163. 
168 ÞÍ, Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–4, Dómabók 1900–1905, bls. 101–103. 
169 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Reykjavík, GA/3–3, Dómabók 1882–1884, bls. 140–149. 
170 ÞÍ, Höskuldsstaða- og Vindhælisumdæmi, Húnavatnssýsla, A/1–2, Sáttabók 1857–1926, bls. 130–31. 
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6. Niðurstöður 

Sambúð húsbænda og hjúa var ekki alltaf átakalaus eða án allra hnökra. Stundum var 

gengið á rétt hjúa og hreinlega komið illa fram við þau en margvíslegur ágreiningur milli 

hjúa og húsbænda er það sem einkennir flest málin sem hér hafa verið skoðuð. Voru 

klöguefni bæði borin upp af hjúum og húsbændum, körlum og konum, sem óskuðu eftir 

úrlausn mála sinna hjá sáttanefndum eða dómstólum.  

Fjöldi og dreifing vistarrofsmála var mismunandi á milli lögsagnarumdæma. 

Reykjavíkurkaupstaður var sér á báti en þar var einungis eitt dómsmál höfðað vegna 

vistarrofa áður en tilskipun um lausamenn frá 1863 og tilskipun um vinnuhjú tók gildi 

1866. Eftir 1866 fjölgaði dómsmálum hins vegar mjög mikið og urðu þau flest á árunum 

1881–1900. Skýrist þetta af mörgum þáttum, m.a. af mannfjöldaþróun og breytingum á 

samfélagsgerð í Reykjavík. Húnavatnssýsla sker sig líka úr að því leyti að dómsmál vegna 

vistarrofa voru flest öll höfðuð fyrir 1840 og sáttatilraunir voru líka mun fleiri á fyrri hluta 

aldarinnar. Fækkun vinnuhjúa þar og flutningar til Vesturheims gætu mögulega verið 

þættir sem höfðu áhrif. Voru sáttatilraunir reyndar sérlega margar í Húnavatnssýslu og 

leystust þær líka svo til allar með sátt. Hlutfall mála sem leystust með sátt var líka frekar 

hátt í Snæfellsnessýslu en í Reykjavík var það mjög lágt enda dómstólaleiðin meira 

áberandi þar.  

Þótt ýmislegt hafi verið ólíkt með lögsagnarumdæmunum þremur áttu þau það 

sameiginlegt að dómsmálum vegna vistarrofa fækkaði eftir að breytingar voru gerðar á 

tilskipun um lausamenn og húsmenn árið 1894. Fækkaði vinnuhjúum raunar mikið á 

landsvísu um aldamótin sem skýrir fækkun vistarrofsmála en tilskipunin gæti líka verið 

ástæða fyrir fækkun mála þar sem hún auðveldaði fólki að kaupa lausamennskubréf.171  

Þá ber að nefna að niðurstaða af athugun á tíðni vistarrofsmála í samfélaginu getur 

aldrei orðið nákvæm. Sátta- og dómabækur segja okkur bara hversu mörg mál fóru til 

dómstóla og sáttanefnda en endurspegla ekki endilega raunverulegt umfang þessara 

mála í þjóðfélaginu. Sum málin voru kannski bara minniháttar ágreiningur milli 

húsbænda og hjúa sem var leystur á milli manna án aðkomu yfirvalda. Einnig gat verið 

erfiðleikum bundið að taka saman fjölda sáttatilrauna í sáttabókum (átti einungis við 

Reykjavík) þar sem ekki var alltaf greint frá efni klögumála vegna þagnarskylduákvæða 

 
171 Hagskinna, bls. 211; Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld“, bls. 13; 
      Stjórnartíðindi 1894 A, bls. 32 (1. nr. 3/1894). 



55 
 

og því er mögulegt að hér hafi einhver mál orðið útundan.172 Þrátt fyrir aðferðafræðilegar 

takmarkanir sáttabóka eru þær mjög mikilvæg viðbót við dómabækur og mátti finna í 

þeim næstum helming allra vistarrofsmála á landsvísu (sjá töflu 2). Annað sem kom í ljós 

og varðar aðkomu sáttanefnda að vistarrofsmálum er það að vistarrofsmál mátti fara með 

beint til dómstóla. Samkvæmt tilskipun um stofnun sáttanefnda frá árinu 1797 áttu 

einkamál fyrst að fara fyrir sáttanefnd og ekki mátti vísa málum til dómstóla fyrr en 

sáttatilraun var að fullu reynd.173 Hins vegar voru undanþágur á þessu og voru hjúamál 

ein þeirra. Þau mátti reka sem einkalögreglumál og því var hægt að fara með 

vistarrofsmál beint til dómstóla án þess að skylt væri að fara með þau fyrst til 

sáttanefnda.174 Þetta er líklegast ástæðan fyrir því að miklu færri vistarrofsmál fundust í 

sáttabókum í Reykjavík í samanburði við fjölda dómsmála þar (11 sáttamál og 29 

dómsmál).  

Vistarrofsmál gátu verið ólík og málavextir mismunandi en þó má sjá að fólk beitti 

sama rökstuðningi fyrir vistarrofum oftar en einu sinni. Voru vistarrofsmál flokkuð niður 

eftir því hvaða ástæður lágu að baki flótta hjúa eða burtvísun þeirra. Hér var ákveðið að 

afmarka málin við fimm flokka. Fyrst ber að nefna að fólk neyddist stundum til að flýja 

vist vegna ills atlætis eða ofbeldis eða hjú voru fjarlægð úr vist af yfirvaldspersónu af 

sömu ástæðu. Þá urðu vistarrof vegna ágreinings og samskiptaörðugleika milli hjúa og 

húsbænda. Í þriðja lagi voru líka stundum tilgreindar persónulegar ástæður fyrir 

vistarrofum en einnig fundust mál þar sem flótti úr vist var liður í hagsmunabaráttu 

viðkomandi. Að lokum voru nokkur mál sett í ótilgreindan flokk ef viðkomandi hélt ekki 

uppi neinum vörnum fyrir brotthlaupi eða ef ástæða fyrir því kom ekki fram. 

 

 
 

 

 

 

 
172 Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur – Sáttanefndarbækur sem sagnfræðileg heimild“, bls. 24. 
173 Sama heimild, bls. 21; Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 62–63. 
174 Klemens Jónsson, ,,Dómstólar og rjettarfar“, bls. 145–146; Lovsamling for Island XVIIII, bls. 395. 
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7. Heimildaskrá 

Óprentaðar heimildir: 

 

Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.) 

 

Sýsluskjalasafn 

 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu og bæjarfógetinn í Hafnarfirði.  

GA/6–1. Dóma- og þingbók 1795–1805.    

GA/7–1. Dóma- og þingbók 1803–1810.    

GA/7–2. Dóma- og þingbók 1811–1816.    

 

Bæjarfógetinn í Reykjavík.  

GA/3–1. Dómabók 1813–1839.    

GA/3–1. Dómabók 1839–1856.    

GA/3–1. Dómabók 1856–1864.     

GA/3–1. Dómabók 1864–1869.    

GA/3–2. Dómabók 1869–1873. 

GA/3–2. Dómabók 1873–1880. 

GA/3–2. Dómabók 1880–1881. 

GA/3–3. Dómabók 1882–1884. 

GA/3–3. Dómabók 1885–1888. 

GA/3–3. Dómabók 1889–1895. 

GA/3–4. Dómabók 1895–1900. 
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GA/3–4. Dómabók 1900–1905. 

GA/3–4. Dómabók 1905–1907. 

GA/3–5. Dómabók 1907–1909. 

GA/3–6. Dómabók 1909–1910. 

GA/3–7. Dómabók 1910–1913. 

GA/3–9. Dómabók 1913–1917. 

GA/3–10. Dómabók 1918–1919. 

GA/3–11. Dómabók 1919–1922. 

GB/1–40. Dómsskjöl 1899–1899. 

 

Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. 

GA/3–1. Dóma- og þingbók 1797–1806.     

GA/3–2. Dóma- og þingbók 1807–1812. 

GA/4–1. Dóma- og þingbók 1812–1818. 

GA/4–2. Dóma- og þingbók 1818–1819.    

GA/3–3. Dóma- og þingbók 1819–1821.    

GA/4–3. Dóma- og þingbók 1820–1823.   

GA/5–1. Dóma- og þingbók 1825–1827.   

GA/5–2. Dóma- og þingbók 1827–1830.        

GA/6–1. Dóma- og þingbók 1830–1835.      

GA/6–2. Dóma- og þingbók 1835–1837.    

GA/7–1. Dóma- og þingbók 1837–1842.  

GA/7–2. Dóma- og þingbók 1843–1847.    

GA/8–1. Dóma- og þingbók 1850–1855. 
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GA/8–2. Dóma- og þingbók 1855–1860. 

GA/9–1. Dóma- og þingbók 1860–1864.    

GA/9–2. Dóma- og þingbók 1864–1869.      

GA/9–3. Dóma- og þingbók 1869–1871. 

GA/10–1. Dóma- og þingbók 1871–1872. 

GA/10–2. Dóma- og þingbók 1872–1874.   

GA/10–3. Dóma- og þingbók 1874–1876.       

GA/10–4. Dóma- og þingbók 1876–1877.     

GA/10–5. Dóma- og þingbók 1879–1881. 

GA/11–1. Dóma- og þingbók 1881–1887. 

GA/11–2. Dóma- og þingbók 1886–1899.   

GA/11–3. Dóma- og þingbók 1887–1895. 

GA/11–4. Dóma- og þingbók 1888–1894.  

GA/11–5. Dóma- og þingbók 1895–1896.      

GA/11–6. Dóma- og þingbók 1896–1898.    

GA/12–1. Dóma- og þingbók 1897–1898. 

GA/12–2. Dóma- og þingbók 1898–1902. 

GA/12–3. Dóma- og þingbók 1899–1906.     

GA/12–4. Dóma- og þingbók 1903–1908. 

GA/12–5. Dóma- og þingbók 1905–1909.  

GA/13–1. Dóma- og þingbók 1909–1916.      

GA/13–2. Dóma- og þingbók 1911–1914. 

GA/13–3. Dóma- og þingbók 1913–1916.      

GA/14–1. Dóma- og þingbók 1916–1918.      
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GA/14–2. Dóma- og þingbók 1918–1920.      

GA/16–1. Dómabók 1807–1816.   

GA/16–2. Dómabók 1821–1830.         

GA/16–3. Dómabók 1830–1841.    

GA/16–4. Dómabók 1842–1856.      

GA/17–1. Dómabók 1869–1895.      

GA/17–2. Dómabók 1896–1917.      

 

Sýslumaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu: 

GA/2–4. Dóma- og þingbók 1783–1802. 

GA/2–5. Dóma- og þingbók 1806–1807. 

GA/3–1. Dóma- og þingbók 1788–1805.   

 GA/4–1. Dóma- og þingbók 1807–1814.    

GA/4–2. Dóma- og þingbók 1814–1820.   

GA/5–1. Dóma- og þingbók 1820–1824.   

GA/5–2. Dóma- og þingbók 1824–1832.   

GA/5–3. Dóma- og þingbók 1832–1838.   

GA/6–1. Dóma- og þingbók 1838–1840.   

GA/6–2. Dóma- og þingbók 1840–1848.   

GA/6–3. Dóma- og þingbók 1840–1843. 

GA/7–1. Dóma- og þingbók 1847–1854.   

GA/7–2. Dóma- og þingbók 1854–1858. 

GA/8–1. Dóma- og þingbók 1858–1860.   

GA/8–2. Dóma- og þingbók 1860–1864. 
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GA/8–3. Dóma- og þingbók 1865–1867. 

GA/9–1. Dóma- og þingbók 1867–1871.   

GA/10–1. Dóma- og þingbók 1873–1894.   

GA/10–2. Dóma- og þingbók 1877–1882.   

GA/10–3. Dóma- og þingbók 1883–1890.   

GA/11–1. Dóma- og þingbók 1890–1898.   

GA/11–2. Dóma- og þingbók 1893–1898.   

GA/11–3. Dóma- og þingbók 1898–1902. 

GA/12–1. Dóma- og þingbók 1902–1907. 

GA/13–4. Dóma- og þingbók 1906–1909.  

GA/14–1. Dóma- og þingbók 1909–1911. 

GA/14–2. Dóma- og þingbók 1911–1914. 

GA/15–1. Dóma- og þingbók 1914–1918.   

GA/15–2. Dóma- og þingbók 1915–1918. 

GA/15–3. Dóma- og þingbók 1919–1924.   

 

Skjalasafn stiftamtmanns 

 

Reykjavík og Seltjarnarneshreppur. 

III–767, Sáttabók Reykjavíkur og Seltjarnarneshrepps 1842–1869. 
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Skjalasafn sáttanefnda 

 

Sáttanefnd Reykjavíkur:  

A/1–1. Sáttabók 1814–1841. 

A/1–2. Sáttabók 1847–1858. 

A/1–3. Sáttabók 1858–1868. 

A/1–4. Sáttabók 1868–1877. 

A/1–5. Sáttabók 1877–1887. 

A/2–1. Sáttabók 1887–1898. 

A/2–2. Sáttabók 1898–1904. 

A/2–3. Sáttabók 1904–1909. 

A/3–1. Sáttabók 1909–1910. 

A/3–2. Sáttabók 1910–1912. 

A/4–1. Sáttabók 1912–1915. 

A/4–2. Sáttabók 1915–1920. 

A/5–1. Sáttabók 1920–1924. 

A/9–1–28. Sáttaskjöl 1847–1874. 

A/10–1–16. Sáttaskjöl 1875–1895. 

A/11–1–20. Sáttaskjöl 1896–1920. 

 

Húnavatnssýsla. 

Engihlíðarumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1799–1890. 

Hofsumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1863–1936. 

Höskuldsstaða- og Vindhælisumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1812–1857. 



62 
 

Höskuldsstaða- og Vindhælisumdæmi. A/1–2. Sáttabók 1857–1926. 

Miðfjarðarumdæmi, A/1–1. Sáttabók 1799–1865. 

Miðfjarðarumdæmi, A/1–2. Sáttabók 1866–1937. 

Stóru–Borgar- og Vesturhópsumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1801–1872. 

Tindaumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1804–1885. 

Vatnsdalsumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1799–1902. 

Auðkúluumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1864–1937. 

Hjaltabakka- og Þingeyrarumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1889–1934. 

Blönduósumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1911–1936. 

 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla.  

Garðasóknarumdæmi og Staðarsveit. A/1–1. Sáttabók 1800–1856. 

Grundafjarðarþingsumdæmi og Eyrarsveit. A/1–1. Sáttabók 1805–1827. 

Grundafjarðarþingsumdæmi og Eyrarsveit. A/1–2. Sáttabók 1828–1874. 

Miklaholts- og Eyjahreppaumdæmi. A/1–1. Sáttabók 1814–1950. 

Miklaholts- og Eyjahreppaumdæmi. A/1–2. Sáttabók 1851–1937. 

Nesþingaumdæmi og Neshreppur ytri. A/1–1. Sáttabók 1799–1840. 

Nesþingaumdæmi og Neshreppur ytri. A/1–2. Sáttabók 1841–1882. 

Nesþingaumdæmi og Neshreppur ytri. A/1–3. Sáttabók 1910–1931. 

Sauraþingsumdæmi og Helgafellssveit. A/1–1. Sáttabók 1837–1885. 

 

 

Landsbókasafn - Háskólasafn Íslands (Lbs.) 
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Handritasafn 

 

Lbs. ÍB 102 fol. B. Sendibréf frá 19. öld.   

 

Prentaðar heimildir: 

 

Alþingisbækur Íslands I–XVII (Reykjavík 1912–1990). 

 

Björn S. Stefánsson, ,,Ráðningarskilmálar í lok 19. aldar“, Skírnir 160 (1986), bls. 223–

230. 

 

Diplomatarium Islandicum. Íslenzkt fornbréfasafn: sem hefir inni að halda bréf og 

gjörninga, dóma og máldaga og aðrar skrár, er snerta Ísland eða íslenzka menn I–XVI. 

Ritstjórar Jón Sigurðsson o.fl. (Kaupmannahöfn og Reykjavík 1857–1972). 

 

Doorewaard, Cecili, ,,The dark figure of crime and its impact on the criminal justice 

system“, Southern African Journal of Criminology 27(2) (2014), bls. 1–14. 

 

Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi (Reykjavík 1911). 

 

Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland: einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602–1787 

(Reykjavík 1987). 

 

Gísli Gunnarsson, ,,Fátækt á Íslandi fyrr á tímum“, Ný Saga 4 (1990), bls. 72–81. 
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Gísli Ágúst Gunnlaugsson, ,,Löggjöf um fátækraframfærslu og stjórn fátækramála á 18. 

öld“, Saga og samfélag. Ritstjórar Guðmundur Hálfdanarson, Loftur Guttormsson og Ólöf 

Garðarsdóttir (Reykjavík 1997), bls. 102–129. 

 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt vera. Afbrot, refsingar og íslenskt samfélag á 

síðari hluta 19. aldar. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 28. Ritstjóri Jón Guðnason (Reykjavík 

1991). 

 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, ,,Milliþinganefndin í fátækramálum 1902–1905“, Saga 16 (1) 

(1978), bls. 75–150. 

 

Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður 

Árnason sáu um útgáfuna (Reykjavík 2001). 

 

Guðbrandur Jónsson, Frjálst verkafólk á Íslandi fram til siðaskipta og kjör þess (Reykjavík 

1932–1934). 

 

Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur – Bærinn vaknar 1870–1940 I–II (Reykjavík 1991). 

 

Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 5. Ritstjóri Jón 

Guðnason (Reykjavík 1981). 

 

Gunnar Halldórsson, ,,Byggðastefna bændasamfélagsins“, Sagnir 20 (1) (1999),  

bls. 12–17. 

 

Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Ritstjórar Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon (Reykjavík 1997). 
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Hrefna Róbertsdóttir, Wool and society. Manufacturing policy, economic thought and 

local production in 18th century Iceland (Gautaborg 2008). 

 

Járnsíða og kristinréttur Árna Þorlákssonar. Útgefendur Haraldur Bernharðsson, Magnús 

Lyngdal Magnússon og Már Jónsson (Reykjavík 2005). 

 

Jónsbók. Lögbók Íslendinga hver samþykkt var á Alþingi 1281 og endurnýjuð um miðja 14. 

öld en fyrst prentuð árið 1578. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar. Ritstjórar Davíð 

Jónsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon. Már Jónsson tók saman (Reykjavík 

2004). 

 

Klemens Jónsson, ,,Dómstólar og rjettarfar“, Lögfræðingur 4 (1) (1900), bls. 125–153. 

 

Lagasafn. Íslensk lög 1. júní 2007. Ritstjórar Ragna Árnadóttir, Helgi Bernódusson og 

Viðar Már Matthíasson (Reykjavík 2007). 

 

Landshagir 1991. Hagskýrslur Íslands III, 5 (Reykjavík 1991). 

 

Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum, IV bindi (1890–1894), 

(Reykjavík 1895). 

 

Lára Magnúsardóttir, ,,Íslendingar á 18. öld. Um veraldlegar hliðar mannlífsins“, Ný saga 

6 (1) (1993), bls. 70–81. 

 

Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld. Tilraun til félagslegrar 

og lýðfræðilegrar greiningar. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 10. Ritstjóri Jón Guðnason 

(Reykjavík 1983). 
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Lovsamling for Island, I–XXI. Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson tóku saman 

(Kaupmannahöfn 1853–1889). 

 

Lýður Björnsson, Saga Iðnskólans í Hafnarfirði 1928–2006 (Reykjavík 2006). 

 

Páll Sigurðsson, Lagaþankar: Safn greina um réttarframkvæmd og lögfræði frá ýmsum 

tímum (Reykjavík 2016). 

 

Sigríður Th. Erlendsdóttir, ,,Í vist“, Konur skrifa til heiðurs Önnu Sigurðardóttur 

(Reykjavík 1980), bls. 161–173. 

 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland (Reykjavík 1894). 

 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland (Reykjavík 1907). 

 

Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1845–1873, XIV (Reykjavík 1845–1873).  

 

Vilhelm Vilhelmsson, ,,Inngangur – Sáttanefndabækur sem sagnfræðileg heimild”, Sakir 

útkljáðar: Sáttabók Miðfjarðarumdæmis í Húnavatnssýslu 1799–1865. Vilhelm 

Vilhelmsson tók saman. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 21. Ritstjórar Davíð 

Ólafsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon. (Reykjavík 2017), bls. 11–45. 

 

Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk. Vistarband og íslenskt samfélag á 19. öld (Reykjavík 

2017). 

 

Vilhelm Vilhelmsson, ,,Stílfært og sett í samhengi. Um heimildargildi vitnisburða í 

réttarheimildum“, Saga. Tímarit sögufélags 53 (1) (2015), bls. 15–45.  

 

Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur – í þúsund ár 870–1870 I–II (Reykjavík 2002). 
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Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands, IV bindi (Kaupmannahöfn 1922). 

 

Þórður Björnsson, ,,Hvort teljið þér réttara að eiðfesting, eða önnur staðfesting skýrslu 

fyrir dómi fari fram áður en skýrsla er gefin eða eftir?“, Tímarit lögfræðinga 2 (14) 

(1964), bls. 96–102. 

 

Námsritgerðir: 

Alda Björk Sigurðardóttir, ,,Kvenvæðing þjónustustarfa á 19. öld. Samanburður á 

kvenvæðingu þjónustustarfa á Íslandi og í Evrópu“. Ritgerð til BA–prófs í sagnfræði við 

Háskóla Íslands 2019.  

 

Vefheimildir:   

 

Dómabókagrunnur Þjóðskjalasafns Íslands, http://www.domabaekur.manntal.is 

 

Íðorðabankinn. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

https://www.idordabanki.arnastofnun.is/. 

 

Ólafur Arnar Sveinsson, Leiðarvísir fyrir dóma- og þingbækur í skjalasöfnum 

sýslumanna í Þjóðskjalasafni Íslands. Rit Þjóðskjalasafns Íslands, 

https://www.skjalasafn.is/files/docs/domar_thingtegundir.pdf. Sótt 24.11 2019.  
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8. Viðaukar 

8.1 Yfirlit yfir vistarrofsmál í Reykjavík 

8.1.1 Sáttabækur og fylgiskjöl sáttanefndar í Reykjavík 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn eins 
og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

9. nóv. 1864 Gísli Ólafsson – Vigfús 
Pétursson 

Sáttabók RVK  
1858–1868 

Ekkert bls. 
tal. Mál nr. 6 

Fyrra málið með 
sama ákæranda. 

13. des. 1864 Gísli Ólafsson – Pétur 
Sigurðsson 

Sáttabók RVK  
1858–1868 

Ekkert bls. 
tal. Mál nr. 
10 

Seinna málið með 
sama ákæranda. 
Vigfús og Pétur 
eru feðgar og fóru 
málin fyrir dóm 
þar sem þau voru 
rekin sem eitt mál 
(sjá 9. feb. 1865). 

2. júlí 1872 Magnús Guðmundsson – 
Ingibjörg Þórðardóttir 
 

Sáttanefndarskjöl 
1872 

Laus blöð Sést ekki hvort 
máli lýkur með 
sátt eða er vísað 
til dóms. 

16. maí 1877 Ekkjumadame Jacobsen – 
Konsúll A. 
Randrup/umboðsmaður 
hins kaþólska prests Grüden 
í Kaupmannahöfn 

Sáttabók RVK  
1877–1887 

5 Mál fór fyrir dóm 
(sjá. 2. ág. 1877). 
Ekkjumadame 
Jacobsen heitir 
Soffía Jacobsen. 

23. maí 1882 Aðjúnkt Björn M. Olsen – 
Vigfús Ólafsson 
 

Sáttabók RVK  
1877–1887 

121–122 Sættir náðust. 

27. okt. 1885 Kristján Eggert Fjeldsted – 
Snikkari Sigurður Árnason 
 

Sáttanefndarskjöl 
1885 

Laus blöð Sést ekki hvort 
máli lýkur með 
sátt eða er vísað 
til dóms. 

3. nóv. 1885 Sigurður Þorkelsson – 
Jóhanna Hermitsdóttir 

Sáttabók RVK  
1877–1887 

298–299 Máli vísað til 
dómstóla. 

26. okt. 1897 Þórarinn Jónsson – Gunnar 
Gunnarsson 

Sáttabók RVK  
1887–1898 

338 Sættir náðust. 

17. maí 1904 Þórunn Oddsdóttir –  
C. Frederiksen  

Sáttabók RVK  
1904–1909 

Ekkert bls. 
tal. Mál nr. 
37 

C. Frederiksen 
heitir fullu nafni 
Carl Frederiksen. 
Mál fór fyrir dóm 
(sjá. 18. ág. 1904). 

4. des. 1906 Jón Pjetursson skipstj. – 
[Ólæsilegt] 

Sáttabók RVK  
1904–1909 

Ekkert bls. 
tal. Mál nr. 
108 

Höfundur 
ritgerðar gat ekki 
lesið nafnið. 
Vísað til dómstóla. 

11. júní 1907 Guðríður Magnúsdóttir – 
Ólafur Árnason 

Sáttabók RVK  
1904–1909 

Ekkert bls. 
tal. Mál nr. 
61 

Vísað til dómstóla. 

5. júlí 1910 Mattína Helgadóttir/ 
Guðmundur Guðnason – 
Ólöf Ólafsdóttir 

Sáttabók RVK  
1909–1910 
 

228–229 Mál fór fyrir dóm 
(sjá. 22. des. 
1910). 
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 Mattína sækir 
málið fyrir hönd 
eiginmanns síns 
Guðmundar 
Guðnasonar. Nafn 
hans er misritað 
„Guðmundur 
Guðnadóttir“ í 
sáttabók. 
 

18. feb. 1913 Gísli Þorbjarnarson/ 
Guðmundur Einarsson – 
Ársæll Brynjólfsson 

Sáttabók RVK  
1912–1915 

80–81 Gísli sækir málið 
fyrir hönd 
Guðmundar. 
Sættir náðust. 

 

 

8.1.2 Dómabækur bæjarfógetans í Reykjavík 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn eins 
og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

10. maí 1838 [Ólæsilegt] – Þórður 
Sigurðsson 

Dómabók RVK  
1813–1839 

76–77 Höfundur ritgerðar 
gat ekki lesið nafnið. 

9. feb. 1865 Gísli Ólafsson – Gísli 
Pétursson/Pétur Sigurðsson 

Dómabók RVK  
1864–1869 

10–14 Fyrra málið með 
sömu málsaðila. 

9. feb. 1865 Pétur Sigurðsson – Gísli 
Ólafsson 

Dómabók RVK  
1864–1869 

26–27 Seinna málið með 
sömu málsaðila. 
Gagnsök. 

7. júní 1869 Sýslumaður H. E. Clausen – 
Pálína Pálsdóttir 

Dómabók RVK  
1869–1873 

8–12 Fullt nafn skv. 
manntali: Harald 
Hugo Eduard 
Clausen.  

18. nóv. 1869 Ragnheiður Sigurðardóttir – 
Jens næturvörður 
Jóhannesson 
 

Dómabók RVK  
1869–1873 

50–51  

22. des. 1870 Björn Pálsson/Margrét 
Björnsdóttir – Guðmundur 
Erlindsson/Elinborg 
Jónsdóttir 

Dómabók RVK  
1869–1873 

121–122 Björn ákærir fyrir 
hönd dóttur sinnar, 
Guðmund og konu 
hans Elinborgu. 

2. ágúst 1877 Soffía Jacobsen – Consull 
Randrup umboðsmaður 
prófasts Grüdin og 
umráðandi hinnar kaþólsku 
mission-stofnunar í 
Landakoti 

Dómabók RVK  
1873–1880 

102–105 Prófastur Grüdin er 
látinn þegar málið 
er sótt. 

15. mars 1879 Valgarður Breiðfjörð – Þorl. 
O. Johnson  

Dómabók RVK  
1873–1880 

171–173 Skv. manntali mun 
kærði vera 
kaupmaðurinn 
Þorlákur O. Johnson. 

7. jan. 1881 Ingjaldur Sigurðsson – Einar 
Einarsson 

Dómabók RVK  
1880–1881 

74–75  
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17. jan. 1884 Guðríður Þorvaldsdóttir – 
Andreas Jespersen  

Dómabók RVK  
1882–1884 

146–149 Dómnum var 
áfrýjað til 
Landsyfirréttar. 

6. maí 1884 Guðríður Jóhannesdóttir – 
Andreas Jespersen 

Dómabók RVK  
1882–1884 

179–181  

24. okt. 1887 Steinn Jónsson – Konráð 
Mauren 

Dómabók RVK  
1885–1888 

222–223  

10. okt. 1888 Sólveig Ingimundardóttir – 
Einar Zoëga 

Dómabók RVK  
1885–1888 

289–290  

31. okt. 1888 Guðrún Jónsdóttir – Jón 
Árnason 

Dómabók RVK  
1885–1888 

291–292  

21. mars 1890 Jónas Jónasson – Jón 
Torfason 

Dómabók RVK  
1889–1895 

80–83 Dómnum var 
áfrýjað til 
Landsyfirréttar. 

22. des. 1890 Jóhannes Sigurðsson – Jón 
Ásbjarnarson 

Dómabók RVK  
1889–1895 

94–95  

29. maí 1891 Einar Zoëga – Sigmundur 
Gíslason 

Dómabók RVK  
1889–1895 

110–111  

8. júní 1891 Guðjón Einarsson – Guðný 
Sigurðardóttir 

Dómabók RVK  
1889–1895 

115–116  

18. júní 1891 Guðrún Jónsdóttir – N. 
Bertelsen 

Dómabók RVK  
1889–1895 

118 Fullt nafn skv. 
manntali: Nicolai 
Sofus Bertelsen. 

18. sept. 1893 Jón Laxdal Gíslason – 
Guðmundur Gíslason 

Dómabók RVK  
1889–1895 

288–290  

23. nóv. 1895 Jón Ívarsson – Einar Zoëga  Dómabók RVK  
1895–1900 

34–36  

14. des. 1896 Þórður Elísson – Þorsteinn 
Guðmundsson 

Dómabók RVK  
1895–1900 

80–81  

4. sept. 1897 M. Johannessen – Aldís 
Sigurðardóttir 

Dómabók RVK  
1895–1900 

144–146 Fullt nafn skv. 
manntali: Mathías 
Jóhannessen. 

2. sept. 1901 Ólafur Árnason – Snjáfríður 
Gísladóttir 

Dómabók RVK  
1900–1905 

101–103  

12. júní 1902 Ingibjörg Ingjaldsdóttir – 
Andrés Andrésson 

Dómabók RVK  
1900–1905 

184–185  

3. nóv. 1903 Bríet Bjarnhéðinsdóttir – 
Sigríður Brynjólfsdóttir 

Dómabók RVK  
1900–1905 

273–275  

18. ág. 1904 Þórunn Oddsdóttir – Carl 
Frederiksen 

Dómabók RVK  
1900–1905 

333–336  

9. nóv. 1904 Reinh. Andersen – 
Málhildur Þórðardóttir 

Dómabók RVK  
1900–1905 

349–351 Fullt nafn skv. 
manntali: Reinhold 
Andersen. 

22. des. 1910 Mattína Helgadóttir – Ólöf 
Ólafsdóttir og gagnsök Ólöf 
Ólafsdóttir – Mattína 
Helgadóttir 

Dómabók RVK  
1910–1913 

1–3 Mál í gagnsök ekki 
tekið fyrir þar sem 
það uppfyllti ekki 
skilyrði 
sáttanefndar að 
vera dómtekið. 
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8.2 Yfirlit yfir vistarrofsmál í Húnavatnssýslu 

8.2.1 Sáttabækur Húnavatnssýslu 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn eins 
og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

14. mars 1818 Jón Jónsson – Jón 
Markússon 

Sáttabók Hún. 
Tindasátta-
umdæmi 
1804–1885 

36 Klaga út af 
burtvísun sonar Jón 
Jónssonar úr vist hjá 
Jóni M. Sættir 
náðust. 

3. maí 1804 Jósevæn Björnsdóttir – 
Guðmundur Jónsson  

Sáttabók Hún. 
Vatnsdalsumdæmi 
1799–1902 

12–13 Sættir náðust. 

1. feb. 1805 Guðmundur Halldórsson – 
Guðmundur Árnason 
 

Sáttabók Hún. 
Vatnsdalsumdæmi 
1799–1902 

13–14 Klaga vegna 
vistarrofa bróður 
Guðmundar Á. sem 
var í vist hjá 
Guðmundi H. Sættir 
náðust. 

20. júlí 1864 Semingur Semingsson – 
Sigurlaug Guðmundsdóttir 

Sáttabók Hún. 
Vatnsdalsumdæmi 
1799–1902 

120–121 Fundi slitið án 
sáttatilrauna. 

25. mars 1865 Kristín Guðmundsdóttir – 
Helgi Helgason/Guðrún 
Davíðsdóttir 
 

Sáttabók Hún. 
Vatnsdalsumdæmi 
1799–1902 

122–123 Tveir aðilar 
klagaðir, hjónin 
Helgi og Guðrún. 
Sættir náðust. 
 

10. feb. 1812 Séra Jón Mikaelsson – 
Guðbrandur Einarsson 
 

Sáttabók Hún.  
Stóru-Borgar/ 
Vesturhóps-
umdæmi 
1801–1872 

38–39 Jón klagar 
Guðbrand fyrir að 
rjúfa vist vinnukonu 
sinnar. Sættir 
náðust. 

23. maí 1822 Rósa Jónsdóttir – Oddur 
Gunnarsson 

Sáttabók Hún.  
Stóru-Borgar/ 
Vesturhóps-
umdæmi 
1801–1872 

63–65 Rósa klagar Odd 
fyrir að rífa son sinn 
úr vist hjá sér. 
Sættir náðust 

25. júlí 1832 Brynjúlfur Eyvindsson – 
Einar Bjarnason 

Sáttabók Hún.  
Stóru-Borgar/ 
Vesturhóps- 
umdæmi 
1801–1872 

118–120 
 

Sættir náðust. 

22. maí 1839 Ólafur Ólafsson – Sölvi 
Jóelsson 

Sáttabók Hún.  
Stóru-Borgar/ 
Vesturhóps- 
umdæmi 
1801–1872 

139–142 
 

Sættir náðust. 

30. apríl 1820 Worm Beck – Arnþóra 
Ólafsdóttir, Björg 
Einarsdóttir 

Sáttabók Hún.  
Engihlíðar- 
umdæmi 
1799–1890 

24–25 
 

Hreppstjórinn 
Worm Beck klagar 
Arnþóru fyrir 
vistarrof og Björgu 
fyrir að hafa tekið 
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við henni í vist. 
Sættir náðust. 

21. okt. 1822 Jóhannes Jónsson – Helga 
Kristjánsdóttir 

Sáttabók Hún.  
Engihlíðar-
umdæmi 
1799–1890 

45 Ekki var hægt að 
klára málið þar sem 
Jóhannes mætti ekki 
á sáttafundinn. 

28. júní 1878 Guðmundur Guðmundsson 
– Jósafat Sigvaldason 

Sáttabók Hún.  
Engihlíðar-
umdæmi 
1799–1890 

215–217 
 

Sættir náðust. 

11. júní 1884 Kristján Vigfússon – Páll 
Kristjánsson 

Sáttabók Hún.  
Hofsumdæmi 
1863–1936 

36v 
 

Ekki var hægt að 
klára málið þar sem 
Páll mætti ekki á 
sáttafundinn. Vísað 
til dóms og laga. 

13. sept. 1897 Ólafur Ólafsson – Arnfríður 
Sigurðardóttir 

Sáttabók Hún.  
Höskuldsstaða-/ 
Vindhælisumdæmi 
1857–1926 

130–131 Sættir náðust. 

2. feb. 1824 
16. okt. 1824 

Jón Jónsson Heidimann – 
Einar Skúlason 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

107 
109 

Sættir náðust. 

6. des. 1830 Benedikt Einarsson – 
Magnús Jónsson 
 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

119–120 Sættir náðust. 

17. júlí 1843 Guðfinnur Helgason og 
Bergþóra Jónsdóttir – 
Engilbert Jónsson 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

172–173 Sættir náðust. 

29. mars 1845 Engilbert Jónsson – 
Benjamín 
Borgþórsson/Finnur 
Finnsson 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

181–182 Engilbert klagar 
Benjamín fyrir 
burthlaup og 
sennilega Finn fyrir 
að hafa hýst hann. 
Sættir náðust. 

27. júlí 1845 Eggert Jónsson – Magnús 
Árnason 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

184–185 Eggert klagar yfir 
burtflutningi 
vinnukonu sinnar. 
Máli vísað til dóms. 

4. sept. 1852 Jón Guðmundsson – Helgi 
Helgason 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

223 Sættir náðust. 

9. sept. 1852 Jón Guðmundsson – 
Sigurður Didriksson 

Sáttabók Hún.  
Miðfjarðar-
umdæmi 
1799–1865 

224 Sættir náðust. 
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8.2.2 Dóma- og þingbækur sýslumanna í Húnavatnssýslu 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn 
eins og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

26. sept. 1829 
3. okt. 1829 
26. okt. 1829 
31. okt. 1829 
 

Sigfús Bergmann – Böðvar 
Jónsson 

Dómabók Hún.  
1827–1830 

408–422 
422–423 
438–439 
444–445 

Málið kemur að 
minnsta kosti fjórum 
sinnum fyrir í 
dómabók. Dómur er 
kveðinn upp 31. okt.  

15. mars 1831 Pétur Skúlason – Jóseph 
Jósephsson 

Dómabók Hún.  
1830–1835 

114–119  

20. apríl 1831 
20. apríl 1831 

Hreppstjórinn P. 
Pétursson – Arngrímur 
Þórðarson 

Dómabók Hún.  
1830–1835 
1830–1841 

122–126 
24–25 

Yfirvald sækir málið. 
P. Pétursson heitir fullu 
nafni Pétur Pétursson. 

13. mars 1832 
13. mars 1832 
 

Hreppstjórinn Guðmundur 
Ólafsson – Guðmundur 
Guðlaugsson 

Dómabók Hún.  
1830–1835 
1830–1841 

225–230 
35–36 

Skv. dómabókargrunni 
er Guðmundur 
Gunnlaugsson en þegar 
dómar eru skoðaðir þá 
sést að hann er 
Guðlaugsson. 

14. nóv. 1833 
7. mars 1834 
14. mars 1834 
 

Administrator B. Olsen – 
Guðmundur Þorsteinsson, 
Rósa Jónsdóttir, Jón 
Guðmundsson 

Dómabók Hún.  
1830–1835 
1830–1841 

408–433 
470–484 
56–61 

Yfirvald sækir málið. 
Björn Ólsen 
umboðsmaður 
Þingeyrarklausturjarða. 
Þrjú ákærð, hjónin 
Guðmundur og Rósa og 
vinnumaðurinn Jón. 

30. júní 1835 Jóhannes Jónsson – Jón 
Sveinsson 

Dómabók Hún.  
1835–1837 
 

23–28 Málið endaði með sátt. 
Vistinni skipt á milli 
tveggja aðila.  

19. nóv. 1836 
20. mars 1837 

Jón Jónsson – Jón Jónsson 
 

Dómabók Hún.  
1835–1837 
1830–1841 

519–523 
107–108 

 

8. ág. 1866 Einar Jakobsson – Sigríður 
Þorvarðardóttir 

Dómabók Hún.  
1864–1869 
 

212–216 Sátt náðist í málinu. 

30. maí 1874 Egill Halldórsson – Illugi 
Ásmundsson 

Dómabók Hún. 
1872–1874 

447–450 Sátt náðist í málinu. 

22. maí 1877 
22. maí 1877 

Konráð Konráðsson – 
Kristvin Guðlaugsson 

Dómabók Hún. 
1876–1877 
1869–1895 
 

76r–76v 
149–150 

 

29. sept. 1897 
9. okt. 1897 
11. okt. 1897 
13. nóv. 1897 
13. nóv. 1897 

Kristján Sigurðsson – 
Magnús Sölvason 

Dómabók Hún. 
1896–1898 
1896–1917 
 

62v–65r 
68v–71v 
76r 
15v–16v 

Dómnum var áfrýjað til 
Landsyfirréttar. 
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8.3 Yfirlit yfir vistarrofsmál í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 

8.3.1 Sáttabækur Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn 
eins og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

14. júlí 1871 
 
 

Kristian Athanasiusson – 
Jón Sigurðsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Miklaholtshreppur 
1851–1937 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 
 

Sættir náðust.  

29. sept. 1804 Magnús Jónsson – Árni 
Ólafsson, Ólafur Ólafsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Garðasóknarumdæmi/ 
Staðarsveit 
1800–1856 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 

Magnús klagar 
Árna og Ólaf fyrir 
að hafa tekið hjú af 
heimili sínu. Sættir 
náðust. 

29. ág. 1825 
 
 

Geirmundur 
Guðmundsson – 
Steinunn Torfadóttir 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Garðasóknarumdæmi/ 
Staðarsveit 
1800–1856 

46–47 Sættir náðust. 

24. júlí 1831 
 
 

Jón Sveinsson – 
Geirmundur 
Guðmundsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Garðasóknarumdæmi/ 
Staðarsveit 
1800–1856 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 

Máli vísað til dóms. 

10. des. 1849 Gísli Árnason – Gísli 
Guðmundsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Garðasóknarumdæmi/ 
Staðarsveit 
1800–1856 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 

Klögumálið snýst 
um það að sonur 
Gísla G. hafi strokið 
frá Gísla Á. Máli 
vísað til dóms.  

12. júní 1882 Lárus Sigurðsson – Helgi 
Guðmundsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Neshreppur ytri 
1841–1882 

207 Sættir náðust. 

27. jan. 1911 Guðrún [ólæsilegt] – 
Guðlaugur Halldórsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Neshreppur ytri 
1910–1931 

Ekkert 
bls.tal. 
Mál 
nr. 20 

Sættir náðust. 

9. apríl 1833 
 

 J. Ásmundsson – Jón 
Jónsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Grundarfjarðarþings-
umdæmi/Eyrarsveit 
1828–1874 

42–43 J. Ásmundsson 
klagar Jón fyrir að 
hafa tekið dóttur 
sína úr vist hjá sér. 
Málinu frestað. 

6. sept. 1835 Guðríður Hannesdóttir – 
Þórunn Þorsteinsdóttir 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Grundarfjarðarþings-
umdæmi/Eyrarsveit 
1828–1874 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 

Sættir náðust. 

22. ág. 1863 Pjetur Oddsson – Jónas 
Guðmundsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Grundarfjarðarþings-
umdæmi/Eyrarsveit 
1828–1874 

228–229 Sættir náðust. 

24. feb. 1877 Ólafur Jóhannsson – 
Jóhannes Einarsson 

Sáttabók Snæ/Hna.  
Sauraþingsumdæmi/ 
Helgafellssveit 
1837–1885 

Ekkert 
bls.tal né 
málsnr. 

Sonur Ólafs sagði 
Jóhannes hafa vísað 
sér úr vist. Sættir 
náðust. 
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8.3.2 Dóma- og þingbækur sýslumanna í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 

Dagsetning 
og ártal 

Málsaðilar (nöfn eins 
og þau birtast í 
heimild).  
Sækjandi  –  ákærði 
 

Heimild Bls. Athugasemdir 
höfundar 

14. nóv. 1822 
16. nóv. 1822 

 

Hreppstjórinn í Neshreppi/ 
Þorsteinn Jónsson – 
Ingigerður Jónsdóttir 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Neshreppur 
1820–1824 

160–161 
162 

 

 

24. des. 1822 
 
 

Bjarni Grímsson – Jón 
Jónsson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Neshreppur 
1820–1824 

169 
 

Sættir náðust. 

11. apríl 1874 
11. apríl 1874 
22. maí 1874 

V. Clausen – Benedikt 
Andrésson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Neshreppur 
1873–1894 

86–87 
87–89 
98–101 

V. Clausen heitir 
fullu nafni Vigand 
Clausen og er sonur 
Hans Arrebo 
Clausen 
stórkaupmanns. 

1. júlí 1890 
 

Jón borgari Árnason – 
Jóhannes Stefánsson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Neshreppur 
1883–1890 

344–345 Sættir náðust. 

25. júní 1836 Séra Grímur Paulsson – 
Kolbeinn Þorsteinsson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1832–1838 

157–158 Málinu frestað. 

30. mars 1842 Þorsteinn Pálsson 
Benediktsen – Jón 
Þorsteinsson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1840–1843 

279–280 Sættir náðust. 

23.des. 1874 
26. ág. 1878 

Elínborg Þorgrímsdóttir – 
Verslunarstjóri Vigand 
Clausen 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1873–1894 
1877–1882 

142–144 
108–144 

 

27. des. 1878 Samuel Richter/Elífas 
Magnússon – Lárus 
Fjeldsted 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1877–1882 

120–122 Hreppstjórnar-
oddvitinn Samuel R. 
ákærði fyrir hönd 
vinnudrengsins 
Elífasar. Sættir 
náðust. 

15. mars 1879 
26. apríl 1879 
26. júlí 1879 

Magnús Gíslason – H. A. 
Clausens verzlun (forstjóri 
H. P. Clausen). 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1877–1882 

140–146 
151–153 
178–182 

H. A. Clausen heitir 
fullu nafni Hans 
Arreboe Clausen og 
H. P. Clausen er 
sonur hans Holger 
Peter Clausen. 

28. apríl 1886 Þorleifur Þorleifsson – 
Ingimundur Árnason 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Helgafellssveit 
1883–1890 

168–170  

4. júlí 1832 
 

Yfirvaldið – Sumarliði 
Sveinsson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Eyrarsveit 

27–29 
 

Yfirvaldið sækir 
málið en erfitt er að 
sjá hvaða persóna 
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1832–1838 því handritið er illa 
farið. Undirskriftin 
C. Magnusen er í lok 
dómsins sem er 
undirskrift 
sýslumannsins 
Christians 
Magnússen.  

24. ág. 1840 
 
 

E. S. Einarsen – Jónas 
Samsonarson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Eyrarsveit 
1838–1840 

148–149 
 

E. S. Einarsen heitir 
fullu nafni Einar 
Sæmundsson 
Einarsen. Sættir 
náðust. 

2. nóv. 1842 Hreppstjórinn í 
Eyrarsveit/Helga Jónsdóttir 
– Gísli Árnason, Jón 
Bjarnason 
 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Eyrarsveit 
1840–1843 

382–385 
 

 

29. maí 1876 Oddný Þorvaldsdóttir – 
Lárus Fjeldsted 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Eyrarsveit 
1873–1894 

195–197 
 

Sættir náðust. 

29. jan. 1838 
 
 

Séra Jóhann Bjarnason – 
Jóhann Oddsson, Þorsteinn 
Hansson 

Dómabók 
Snæ/Hna.  
Skógarströnd 
1832–1838 

186–188 
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