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Ágrip  

 

What we've got here is failure to communicate. 
Some men, you just can't reach. 

So you get what we had here last week -- which is the way he wants it. 
Well, he gets it. 

And I don't like it anymore than you men. 

 

Þessi setning er úr kvikmyndinni Cool Hand Luke (Láki Kuldakrumla) frá árinu 1967.             

Kvikmyndin fjallar um Láka sem er síbrotamaður dæmdur til þrælkunarvinnu fyrir smávægileg            

brot. Fangelsisvistin reynist honum erfið. Fangelsisyfirvöld fara í hart og úr verður hatrömm             

deila milli fangans óbilgjarna og yfirvalda. Þó svo tengingin milli samfélagslegs meins á             

sautjándu öld og norður-amerískrar kvikmyndar með Paul Newman í aðalhlutverki sé ekki alveg             

augljós, þá er hún til staðar. Þegar ég las í gegnum dóma á flökkurum varð ég var við nokkra                   

einstaklinga sem minntu mig á Láka. Þar fann ég mikið af dómum yfir síbrotamönnum,              

einstaklingum sem voru óalandi og óferjandi. Þessir menn og konur væru í dag kölluð              

góðkunningjar lögreglunnar. En glæpamenn geta líka verið fórnarlömb. Þegar ég hóf að rannsaka             

þetta mál var tvennt sem fangaði athygli mína. Hversu stór hópur þetta var samkvæmt              

manntalinu 1703 og hversu fáir dómar voru yfir einstaklingum út af hreinu flakki. Út frá þessum                

þáttum hófst að myndast sú kenning að meirihluti flakkara hefðu verið umbornir þrátt fyrir              

lögbrot. Þeirri kenningu til stuðnings verður í þessari ritgerð fjallað um flakkara á tímabilinu              

1650-1750. Fjallað verður um aðstæður á umræddu tímabili. Tekin verða fyrir dómsmál            

einstakra flakkara hérlendis og í Englandi. Til að skýra aðstæður, umfang flakks og viðhorf              

samfélagsins mun ritgerðin fara í rannsóknir og skrif annara fræðimanna um flakk. Mikið af              

þeim skrifum eru utan þessa tímaramma. Helstu heimildir um umfang flakks er manntalið 1703              

og úrvinnsla úr því. Dómar yfir flökkurum úr dómagrunni Þjóðskjalasafnsins eru dregnir fram til              

að gefa upplýsingar sem ekki fást úr tölfræði.  
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Inngangur 
 

Vegna óvenjulegra aðstæðna og margvíslegra heimilda væru áratugarnir 1690-1710 mjög 
heppilegir til sérstakar rannsóknar á förumennsku á stuttu tímaskeiði þar sem kafað væri             
djúpt í efnið. Margt gerir slíka rannsókn áhugaverða, t.d. harðindin frá 1692-1704, en þá              
fjölgaði vergangsfólki mikið, tillögur sem sýslumenn gerðu um lausn vandans á þessum            
árum og hinar nákvæmu tölur um umfang flakks og fátæktarframfærslu sem manntalið            
1703 gefur.  1

Eins og Jón Jónsson bendir á, er tímabilið 1650-1750 áhugavert vegna harðinda og áhrifa þeirra á                

samfélagið. Þessi ritgerð snýr þó að tilraunum samfélagsins til að komast í gegnum þau harðindi               

og eftirmál þeirra. Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um eðli og umfang flakks á Íslandi.                

Tímabilið sem er til skoðunar eru árin 1650-1750. Þessi rannsókn mun sýna fram á að flakk hafi                 

verið umborið af samfélaginu og yfirvaldinu. Það umburðarlyndi hafi verið til staðar á meðan að               

flakkarinn braut ekki önnur lög. Til að varpa ljósi á þetta, er vert að spyrja hvort viðbrögð                 

yfirvalda hérlendis við flakki hafi verið með sama sniði og annars staðar? Þess vegna verður               

réttarsaga Íslands og Englands rakin og gerður á þeim samanburður. Til að greina umfang flakks               

verður stuðst við manntalið frá 1703. Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi, „Hvert var eðli             

og umfang flakks á Íslandi 1650-1750?“ 

Ekkert samfélag er til í tómarúmi og því er gagnlegt að skoða ytri aðstæður en dæmi um                 

það eru harðindatímabil, veðurfar og farsóttir. Heimildir um það má finna í annálum, sem og               

skrifum fræðimanna sem fjallað hafa um þetta tímabil. Afkoma flakkara er háð árferði og              

efnahag og því eru þau órjúfanlegur hluti af sögu þeirra. Skortur á frumheimildum um flakkara er                

visst vandamál. Þeir einstaklingar sem eru á bakvið manntöl og dómsskjöl skilja ekki eftir sig               

vitnisburði sem skýra aðstæður þeirra eða skoðanir, ekki nema svör þeirra fyrir dómi. Þann              

vitnisburð þarf þó að taka með fyrirvara. Líkt og Vilhelm Vilhelmsson gagnrýnir dóma sem              

frumheimild í doktorsritgerð sinni Sjálfstætt fólk: 

Ræður og dómsuppkvaðingar í réttarsal verða til sem hluti af opinberu ferli dómsmála             
og réttarvenjum þar sem ákveðnum mælskubrögðum er beitt til þess að undirbyggja            
rök verjandans, ákærandans eða dómarans. Þær endurspegla þess vegna ekki endilega           

1 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
2018), 71.  

4 



 

viðhorf þeirrar persónu sem setur rök sín fram með þessum hætti heldur er hún að tala                
sig inn í ákveðna orðræðu þar sem þessi rök töldust gjaldgeng.   2

 

Þær frumheimildir sem styðja kenningu um samfélagslegt umburðarlyndi háð áðurnefndum          

forsendum eru þrír dómar yfir ólíkum einstaklinga. Það eru dómar yfir Þórdísi Ólafsdóttur,             

Guðrúnu Semingsdóttur og Sveinbirni Magnússyni. Þessir þrír einstaklingar, þó ólíkir séu,           

tilheyra sama jaðarhópi í samfélaginu sem er áhugaverður fyrir margar sakir. Hópurinn sem um              

ræðir gengur undir mörgum nöfnum; utansveitarhúsgangsmenn, flökkufólk, umferðarfólk,        

betlarar, förumenn, göngumenn, göngukonur, reikunarmenn og landshornamenn. Héðan í frá          

mun þessi fjölbreytti hópur verða skilgreindur sem flakkarar. Tilvera flakkara var á skjön við hið               

samfélagslega norm um heimilisfesti. Yfirvöld komu seint böndum á þá. Yfirvöld beittu nýjum             3

refsingum og brögðum í tilraun til þess að koma stjórn á flakkara og þau samfélagslegu mein                

sem þeir þóttu skapa. Þessi viðbrögð sýna jafnframt þróun réttarkerfisins á 17. og 18. öld. Það                

eru þær refsingar og þróun sem eru jafnframt til skoðunar hér.  

Til þess að varpa ljósi á refsingar yfirvalda á flökkurum og meta þær þarf samhengi. Það                

er hægt að skapa það samhengi með samanburði. Slíkt samhengi myndi stuðla að skýrari sýn á                

þróun íslenskrar refsilöggjafar. Sýn sem gæti svarað þeirri spurningu sem er lögð hér fram.              

Samanburður á milli Íslands og Englands kann að þykja ótækur. Löndin eiga ólíka en þó               

sameiginlega sögu. Það sem greindi England frá Íslandi á þessum tíma var auðvitað mun þróaðri               

iðnaðar og mikið hærri íbúafjöldi. Þar að auki var England hluti af heimsveldi á þessum tíma og                 

átti lítið skylt við vanþróað bændasamfélag á jaðri hins byggða heims. En ef orðræða              

embættismanna við stefnumótun á refsilöggjöf 17. og 18. aldar er skoðuð kemur fram að hún er                

keimlík og viðbrögð þeirra, þó misþróuð séu, voru sambærileg. Sýnt verður fram á þessa              

sambærilegu fleti í þessari ritgerð. 

Því er áhugavert að bera þessar tvær þjóðir saman. Flakk í Englandi er þó með nokkra                

ólíka orsakavalda sem verður að taka fram. Á því tímabili sem er til skoðunar í þessari ritgerð var                  

2 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 
2015), 185. 
3 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“ í Manntalið 1703 þrjú hundruð ára: 
Greinar í tilefni afmælis, ritstj. Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. Guðmundsson. (Reykjavík: Hagstofa Íslands; 
Þjóðskjalasafn Íslands, 2005), 87-88. 
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straumur af Skotum, Írum og Rómafólki til Englands. Ísland verandi eyríki án nágranna glímdi              

ekki við sama vandamál. Annar þáttur sem vert er að taka fram er sú staðreynd að hernaðarbrölt                 

Englendinga víðs vegar um heim, gerði það að verkum að uppgjafahermenn og ekkjur/makar             

hermanna voru ávallt hluti af þeirri mannmergð sem flakkaði um England. Þar sem Ísland er               

herlaust ríki á þetta ekki við. Ekki verður kafað jafn djúpt í efnahags eða umhverfishætti í tilviki                 

Englands, en tekin verða dæmi úr dómsskjölum þeirra auk línulegrar frásagnar af lagalegri þróun              

þar í landi.  

Manntalið frá 1703 og seinni tíma rannsóknir á því eru undirstaða þessarar ritgerðar.             

Hagstofa Íslands gaf á sínum tíma út skýrslu um manntalið 1703 með nákvæmri tölulegri              

úrvinnslu. Sú skýrsla gefur lesenda skýrari sýn á hlutföll kyns, aldurs og staðsetningu þeirra sem               

flokkast sem flakkarar. Þær upplýsingar varpa ljósi á rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Þá           

kynnir rannsókn Lofts Guttormssonar og Ólafar Garðarsdóttur „Þurfamenn í manntalinu 1703“ á            

manntalinu nýjan vinkil á manntalið. Þar taka þau til skoðunar ákveðið misræmi í fjölda              

þurfamanna á milli svæða sem gefur til kynna að framkvæmd manntalsins hafi ekki verið eins í                

ólíkum landshlutum.  

Það verður einnig stuðst við rannsókn Yngva Leifssonar á flökkurum. Þó svo að Yngvi              

einblíni á tímabil utan tímaramma þessarar ritgerðar er hún upplýsandi. Rannsókn Yngva bendir             

einnig til þess að ástæður fyrir flakki hafi verið af ýmsum toga. Þetta sýnir hann með rannsókn á                  

dómsmálum flakkara á Norðurlandi. Þar tekur hann fyrir ellefu fullorðna einstaklinga af báðum             

kynjum. Hann rannsakar kjör þeirra og svör fyrir dómi, skoðar eigur þeirra og reynir að skapa                

sem skýrasta mynd af ólíkum einstaklingum byggða á því. Skrif Jóns Jónssonar verða jafnframt              

notuð en ritgerðir hans í mannfræði og fræðibækur um viðhorf almennings og líf flakkara koma               

að góðum notum hér. Doktorsritgerð Vilhelms Vilhelmssonar er burðarbiti í þessari ritgerð en             

þar snýr Vilhelm hinni hefðbundnu söguskoðun á haus og skoðar áhrif hinna valdlausu á              

framvindu sögunnar. Ritgerð Vilhelm er notuð til þess að skýra eðli flakks, hérlendis og í               

Englandi.  

Dómagrunnur Þjóðskjalasafnsins kom að miklum notum við rannsóknarvinnu fyrir þessa          

ritgerð. Þar sem einu óprentuðu frumheimildirnar sem höfundur hefur úr að moða birtast þar og               

voru dómarnir vinsamlega uppskrifaðir af Má Jónssyni. Grunnurinn er ekki gallalaus en            
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stórmerkilegur. Aðgengi rannsakanda að fortíðinni er svipað og leit að heimilisfangi á Já.is.             

Útfærsla sagnfræðilegra gagna líkt og dómagrunnurinn er dæmi um spennandi nýja leið til             

miðlunar sagnfræðilegra gagna. Notkun á nýjum miðlum til að koma rannsóknum og vitneskju á              

framfæri mun eflaust verða til þess að auka skilning okkar á fortíðinni. Yfirferð höfundar á               

grunninum hafði mikil áhrif við að móta kenningu ritgerðarinnar. Tímaramminn voru árin            

1650-1750 og eftirfarandi leitarorð voru útfærð; flakk, flakkari, flakkað, passi, vegabréf, leti,            

lausamennska, þurfamenn, lausagangari. Það reyndist vandasamt að finna dóma um hreint flakk.            

Þar sem þeir dómar sem fundust í grunninum áttu það sameiginlegt að ákæruliðir snerust ekki               

einungis um flakk heldur einnig um þjófnað. Þaðan var dregin sú ályktun að samfélagið og               

yfirvöld umbáru flakk upp að vissu marki. 

Þær erlendu heimildir sem rannsóknin styður við, eru eftirfarandi; Vagrancy in Law and             

Practice under the old poor law (2012) eftir Audry Eccles og Vagrancy in English Culture and                

Society, 1650-1750 (2016) eftir David Hitchcock. Þar er líkt og hér unnið upp úr dómum og                

þróun löggjafar til að greina eðli og umfangs flakks í Englandi.  

Framlag þessara ritgerðar felst fyrst of fremst í kenningunni um umburðarlyndi og þá er              

tímaramminn ólíkur þeirri flóru þess sem skrifað hefur verið um efnið. Ritgerðinni er síðan skipt               

í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn tekur fyrir leiksviðið sem er til umfjöllunar, þ.e.a.s. helstu leikmenn,               

tíðarfar og efnahag. Annar kafli er tileinkaður þeim hópi einstaklinga sem er til umræðu hér,               

flökkurum. Hugtakið flakkari verður skilgreint og umfangi flakks og ástæðum að baki því verða              

gerð skil. Tekin verða fyrir dreifing þeirra um landið, aldursdreifing og kynjahlutfall. Einnig             

verður sýnt fram á andvana tilraunir yfirvalda til að skilgreina flakkara með útgáfu ferðapassa.              

Þriðji kaflinn tekur fyrir viðbrögð stjórnvalda, þróun refsilöggjafar á bæði Íslandi og á Englandi              

og yfirlýst markmið þeirra. Í fjórða kafla eru dómar einstaklinga sem sýna fram á þá kenningu                

ritgerðarinnar að framkvæmd laga var ekki í samræmi við innihald þeirra. Að lokum eru              

niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningu svarað. 
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 Kafli 1 
 

1.1 Ríkisvaldið 

Siðaskipti til lútherskrar trúar höfðu í för með sér talsverðar breytingar á íslensku stjórnkerfi. Þær               

breytingar áttu sér stað í andlegum og veraldlegum málum. Konungsvaldið efldist nú til muna á               

kostnað kirkjunnar. Konungur sló eign sinni á jarðir kirkjunnar og tók við tekjustofnum hennar.              4

Styrking ríkisvaldsins hófst. Markmið stjórnvalda í Danmörku var að auka miðstýringu og            

samræma reglur og lög. Til að ná þeim markmiðum var nauðsynlegt að safna upplýsingum um               

þegna konungsríkisins. Þær upplýsingar voru forsenda þess að hægt væri að skipuleggja efnahag             

og auka hagvöxt. Dæmi um slíka upplýsingaöflun eru jarðarbækur, skattbændatöl og           

prestþjónustubækur.  5

Með söfnun upplýsinga og nánu eftirliti með þegnum sínum birtist viðleitni stjórnvalda til             

að ná stjórn bæði á líkömum og hugum þegna. Með því valdi trúðu stjórnvöld að hægt væri að                  

draga úr óæskilegri hegðun þegna, s.s leti, óhófi í vímuefnum og flakki. Þetta voru              

birtingamyndir þeirra lasta sem valdamenn vildu útrýma með siðrænni ögun. Meginboðskapur           

hinnar lúthersku siðbótar snerist um að einstaklingurinn hefði kristilegt siðferði og hegðaði sér             

eftir því.   6

Hugarfars- og stjórnskipunarbreytingar sem breyttu í grundvallaratriðum sambandi        
einstaklings við ríkið og aðrar valdstofnanir, ekki síst (en þó ekki eingöngu) fyrir             
tilstilli breyttrar stöðu trúarstofnana gagnvart ríkisvaldinu sem og nýrra hugmynda í           
guðfræði. Sú bylting einkenndist öðru fremur af mótun þegnsins og siðrænni ögun.            
Samofið henni var svo ný tækni skráningar og eftirlits og hugmyndir um sjálfsaga og              
aðhald þar sem hamrað var á mikilvægi þess að hagur heildarinnar varðaði hvern og              
einn.   7

Til að framfylgja þessari siðbót beittu yfirvöld eftirliti sem hægt er að skipta í tvennt; formlegt og                 

óformlegt eftirlit. Hið formlega eftirlit er í höndum embættismanna hins opinbera sem halda uppi              

lögum. Sé þeim lögum ekki fylgt er það í þeirra verkahring að rannsaka lögbrot, dæma fyrir                

4 Lýður Björnsson, Frá Siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830. (Reykjavík: Bókaverzlun 
Sigfúsar Eymundssonar, 1973), 142. 
5 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 68. 
6 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 73. 
7 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 67. 
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dómstólum og úthluta refsingum eftir því. Á hinn bóginn er hið óformlega eftirlit, eins og Gísli                

Ágúst Gunnlaugsson hefur útskýrt: „Oft er markmið þessa eftirlits að laða fram og styrkja              

ákveðna hegðun og/eða viðhorf. Innan hins óformlega eftirlits gengdi kirkja mikilvægu           

hlutverki.“  8

Hið formlega eftirlit var hins vegar í höndum sýslumanna. Fyrsta dómstig í sakamálum á              

Íslandi var héraðsdómur. Hver sýslumaður bar ábyrgð á sínu umdæmi og stýrði undirmönnum             

sínum sem voru hreppstjórar. Sýslumaður fór með rannsókn og dómsvald. Því var framvinda             

réttarkerfisins bundin við dugnað og getu hvers sýslumanns.   9

Í Englandi þótti starf hreppstjóra (constable) bæði strembið og óvinsælt. Algengt var að             

menn reyndu að koma sér undan starfinu og vitnuðu þá til aldurs eða slæmrar heilsu. Algengt var                 

að hreppstjórar réðu undirverktaka til að sinna starfinu í sínu nafni, sem var fullkomlega löglegt               

en átti til að auka flækjustig embættisins. Dæmi um þetta er þegar sýslumaðurinn Finsbury gerði               

athugasemd við að William Weaver starfaði sem hreppstjóri í stað Timothy Smith á grundvelli              

þess að William bjó ekki í hreppnum, hafði starfrækt fjárhættuspil og átti þrjá syni sem allir                

höfðu verið dæmdir fyrir stórglæpi.  10

 

1.2 Kirkjan 

Þáttur presta í örlögum flakkara var allnokkur. Þeir voru viðstaddir refsingar sem sáluhjálparar             

og vettvangur refsinga var stundum við heimili þeirra. Í Jónsbók er tekið fram að sakborningar               

skuli ávallt fá tal við prest áður en þeir taka út líkamlegar refsingar. Þar segir, „Muni menn ok                  

einkannliga at fá þeim mönnum prest, er til bana eða limláts dæmdir, áðr en þeim verði refst, ok                  

gefi til þess góða stund ok tóm; því at ill verk skal hata en elska manninn af náttúruligu eðli, en                    

sálina allra helst sem sinn jafnkristinn.“ Framkvæmdir refsinga voru í sumum tilvikum            11

staðsettar við kirkju. Lagt var til að gapastokkum yrði komið á við biskupsstóla, kirkjur og á                

8 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera: afbrot, refsingar og íslenskt samfélag á síðari hluta 19. aldar. 
(Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 1991), 14. 
9 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera:, 24. 
10 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law. (Surrey: Ashgate, 2012), 26-27.  
11 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu. (Reykjavík: Hlaðbúð, 1971), 18.  
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heimilum lögmanna, sýslumanna og hreppstjóra. Þáttur kirkjunnar birtist líka í útgáfu           12

ferðapassa og staðfestingu á að fólk hafði meðtekið sakramentið. Samkvæmt Biblíunni eiga            

kristnir að vera augu hinna blindu, eyru hinna heyrnarlausu, klæða hina nöktu, fæða hina svöngu               

og taka hinn ókunnuga inná heimili okkar/sitt en aðeins blaðsíðu síðar eru flakkarar og svindlarar               

einkenndir sem illir. Sú hugmynd, að flakkar séu ekki raunverulegir fátæklingar heldur letingjar             

sem þykjast einungis vera fátæklingar, skýtur upp kollinum ítrekað. Þeir hrifsa til sín auðlindir              

sem ættu að fara til hinna sönnu fátæklinga.  13

 

1.3 Tíðarfar 

Þetta ofanskrifað búandi fók nærir sig og sína á litlri mjólk, sölvum og smærum, og               
fiskkorni, þegar fiskast vetur og sumar, og er einum guði kunnugast, og hvað það liðið og                
hefur þolað í nokkur umliðin ár af svengd fiskleysisins vegna og misbrests málnytunnar,             
hvað grasormurinn hefur helst orsakað í tvö ár, og eru nú allir þessir bændur auðmjúklega               
umbiðjandi, fyrst guð almáttugan og konglegt yfirvald að veita sjer ásjá Jesú nafni.   14

 
Þetta textabrot má finna í manntalinu frá 1703. Textabrotið er skrifað í lok skýrslu              

manntalsmanna í Mýrdal. Það gefur innsýn í þá örvæntingu sem alþýða landsins upplifði.             

Tímabilið sem um ræðir, 1650-1750, er mikið harðindatímabil í veðurfarssögu Íslands og            

Evrópu. Undangengnir áratugir voru ekki auðveldari og þau nöfn sem landar gáfu vetrunum             

vitna til um það: Lurkur (veturinn 1601), Píningsvetur (1602), Eymdarár (1604) og síðar             

Svellvetur (1625), Jöklavetur (1630) og Glerungsvetur (1648). Vegna votviðra varð heybrestur           15

árið 1673 sem leiddi til þess að bændur voru ekki í stakk búnir til að takast á við veturinn.                   

Gífurlegt hallæri varð í Þingeyjarsýslum á Norðausturlandi, en til að bæta gráu ofan á svart voru                

litlar fiskveiðar og hafís sem hamlaði ferðum skipa. Vegna þessara þátta varð mikið mannfall og               

margir þeirra sem eftir lifðu fóru á flakk. Bæir lögðust í eyði og sumar sveitir tæmdust af íbúum,                  

12 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi,  66. 
13 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“ í Cultures of Early Modern Europe, 
ritstj. Beat Kümin og Brian Cowan. (London: Bloomsbury Publishing, 2016), 37. 
14 Manntal á Íslandi árið 1703. (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 1947), 453. 
15 Lýður Björnsson, Frá Siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830, 24. 
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urðu að draugabæjum. Framhaldið var ekki til marks um betri tíma en erfiðust voru þó árin                16

1695-1697. Þá var landið umlukið hafís sem náði jafnvel inn á Breiðafjörð, sem var óalgengt.  17

 

1.3.1 Eldgos og drepsóttir 

Árið 1707 nam hér land mannskæðasta drepsótt Íslandssögunnar, stórabóla. Sóttin kom hingað            18

með dánarbúi íslenska stúdentsins Gísla Bjarnasonar frá Ási, sem lést af völdum stórubólu í              

Noregi. Þegar öll kurl voru komin til grafar lágu um 7847 manns í valnum eða 26,4%                19

landsmanna. Stórabóla lagðist sérstaklega á fólk undir fimmtugu því það hafði ekki öðlast             

ónæmi. Sóttin fór um landið og hélt áfram að hrella landsmenn til ársins 1711. Sá munur er á                  20

drepsóttum og harðindatímabilum að þegar þeim lýkur er staða hinna eftirlifandi bætt, það er að               

segja efnislega. Eftirmálar hennar urðu þó til þess að flakk lagðist nánast af. Ástæða þess er sú                 

almenningar fékk arfa og hafði ,,auðæfi nóg”. Drepsóttin hafði þau áhrif að hún bætti lífsgæði               21

leiguliða, líkt og gerst hafði í drepsóttum 15. aldar. Þegar fólksfjölgun náði sér aftur á strik var                 

staða jarðeiganda orðin sterk á ný. En tengsl landeiganda og embættisvalda höfðu rofnað með              

styrkingu ríkisvaldsins.  22

Eldgos settu einnig mark sitt á umrætt tímabil. Öskufall drap húsdýr og bæir lögðust í               

eyði. Katla fór af stað í maí 1721 og stóð gos með pásum fram til næsta árs. Þá gaus                   23

Öræfajökull stórgosi árið 1727 sem stóð frá 6. ágúst til 25. maí 1728. Einnig voru gos í                 

Mývatnssveit milli áranna 1724-29. Gosórói um langt skeið átti þátt í því að íbúar lögðu land                24

undir fót. Þessar náttúruhamfarir ýttu undir upplausn í samfélaginu. Heimildir sýna skýr tengsl             

16 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“ í Saga Íslands VII, bindi 7, ritstj. Sigurður Líndal. (Reykjavík: 
Bókmenntafélagið; Sögufélag 2004), 22. 
17 Lýður Björnsson, Frá siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830, 24. 
18 JJón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 69-70.  
19 Lýður Björnsson, „18. öldin“ í Saga Íslands VIII, ritstj. Sigurður Líndal og Magnús Lyngdal Magnússon. 
(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 2006), 46. 
20 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslands saga A-Ö: Frá abbadís til örlygsstaðabardaga. (Reykjavík: 
Vaka-Helgafell, 2015), 486-487. 
21 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 69-70. 
22 Axel Kristinsson, Hnignun, hvaða hnignun? Goðsögnin um niðurlægingartímabilið í sögu Íslands. (Reykjavík: 
Sögufélag, 2018), 176.  
23 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 34. 
24 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 34.  
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harðinda og fjölda flakkara. Á harðindatímabilum fjölgaði fólki á vergangi og því fylgdi aukning              

á smáglæpum, hnupli og húsbrotum.  25

 

1.4 Efnahagur 

Atvinnuvegir Íslendinga á því tímabili sem er til umfjöllunar hér voru fáir og einfaldir. Mikill               

meirihluti þjóðarinnar lifði eingöngu á landbúnaði, og var sauðfjárrækt stærsta grein           

landbúnaðar. Bú voru lítil og háð veðurfari, þekking bænda frumstæð og tól takmörkuð. Utan              

fiskveiða og landbúnaðar störfuðu 309 manns við aðrar greinar. Manntalið 1703 sýnir, „að þó              

voru í landinu 25 sýslumenn, 7 böðlar, 245 prestar að próföstum meðtöldum og 32 kennarar og                

skólalærðir. Hafa því samtals 309 manns unnið þjónustustörf jafnhliða búskap það ár.“            26

Lífsbaráttan var hörð. Allur tiltækur vinnukraftur var nýttur svo sem kostur var, barna sem og               

fullorðinna.  27

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi stundað sjósókn allt frá landnámsöld, voru litlar framfarir í              

greininni fram til loka 18. aldar. Sjómenn reru út á miðin seint á veturna en þá gekk fiskur á                   

grunnmiðin. Vegna smæðar bátanna komust þeir ekki langt frá landi. Framfarir voru hægar og              

hér myndaðist ekki sterk fiskimannastétt sem var þess megnug að keyra í gegn breytingar. Þrátt               

fyrir að allnokkur hluti Íslendinga hafi einungis stundað fiskveiðar og átt fasta búsetu í              

verbúðum, lá eignarhald bátanna hjá landeigendum sem oft höfðu hvorki getu né áhuga á að hlúa                

að bátum eða veiðifærum. Milli áranna 1638-86 var mikill afli og vinnufólk streymdi til              28

verstaðanna. Samhliða þessu var góðæri og búseta á eyðibýlum og heiðarbæjum var tekin upp að               

nýju. Af því leiddi skort á vinnufólki til sveita og kjör þeirra bötnuðu.  29

 

25 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 65. 
26 Lýður Björnsson, Frá siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830, 74-80.  
27 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 58. 
28 Lýður Björnsson, Frá siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830, 80-81.  
29 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“, 19-20. 
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1.5 Niðurstöður 

Það er ljóst að flakk jókst í harðindatímabilum. Íslenskt samfélag með sína frumstæðu             

atvinnuhætti var ekki í stakk búið að takast á við þær náttúruhamfarir sem dundu á eyjunni á                 

þeim tímum. Allt samfélagið gekk í gegnum þær raunir. Eftir siðaskipti voru nýir stjórnarhættir              

teknir upp sem tóku hart á flakki af harðindavöldum. Stjórnvöld megnuðu ekki að taka á               

orsökunum og réðust því á afleiðingar þeirra. Ríkisvald í samstarfi við kirkjuna tók á þessu               

samfélagsmeini sem það skóp með líkamlegum refsingum, útlegð og seinna meir hegningarvinnu            

og smánarrefsingum í formi gapastokka.  
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Kafli 2 
 

2.1 Skilgreining flakkara 

Sú skilgreining sem notuð er í þessari ritgerð er að flakkari hafi verið sá sem ekki bjó við stöðugt                   

heimilisfesti og ferðaðist um nærsveitir og jafnvel allt landið. Líkt og kemur fram í kafla 3.3 hafa                 

lagalegar skilgreiningar og hugtök notuð um flakk breyst í gegnum aldirnar. Rétt er að gera grein                

fyrir þeirri þróun og þeim ólíkum hugtökum sem hafa verið notuð. 

Í Grágás er talað um göngumenn. Göngumönnum voru settar takmarkanir á flakki og             

giltu ólíkar reglur við flakki innan heimasveitar og utan heimasveitar. Þar var einnig tekið tillit til                

getu einstaklings að sjá fyrir sér. Þessi tveir þættir hafa lengi fylgt skilgreiningum flakks í               30

opinberri umræðu; heimilisfesti og vinnugeta. 

Á því tímabili sem er til skoðunar hér 1650-1750 var hugtakið breytt. Þá voru notuð ólík                

heiti eins og húsgangsmenn, utansveitarhúsgangsmenn og lausgangarar. Ef hegðun lausgangara          

var verulega slæm var hann kallaður prakkari. Manntalið 1703 notar öll áðurnefnd hugtök.             31 32

Eftir það tímabil sem hér er til skoðunar breyttist orðræða stjórnvalda frekar. Árið 1783 var               

skilgreining yfirvalda á þá leið að allir þeir sem ekki hlýddu árslágmarki vistar og yfirgáfu sína                

sveit án leyfis voru skilgreindir flökkufólk.  

Þorsteinn Þorsteinsson styðst við hugtakið flakkara í riti sínu og telur þá jafnframt hluta              

af stærri regnhlífarhóp sem voru þurfamenn. Sú skilgreining virðist í fyrstu ónákvæm, því eins              

og bent er á af Lofti og Ólöfu þá voru mörk innan flokks þurfamanna óskýr og því er notkun                   

Þorsteins óskilvirk. Þurfamenn áttu að fá bústyrki af fátæktartíund, en þessu var ekki alltaf fylgt.               

Sýnt hefur verið fram á að fátækrartíund var notuð til að sinna ómögum. Þetta sýndi Björn                

Teitsson fram á í ritgerðinni Um fátæktarmál á 18. öld. Líklegt er að sú iðja hafi ekki verið                  

óalgeng. Því voru þurfamenn hjálparlausir á erfiðum tímum og flosnuðu oft upp.   33

Til þess að skilgreina hugtakið flakkari frekar er nauðsynlegt að greina það frá öðrum              

undirflokkum í regnhlífarhóp Þorsteins. Hugtakið heimilisfesti er mikilvægt fyrir flokkun          

30 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 87-88. 
31 Alþingisbækur Íslands X, 566-570. 
32 Manntal á Íslandi árið 1703, 144. 
33 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 63. 
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þurfamanna. Lítill munur er á flakki og vergangi en skilgreina má vergang svo að hann er                

tímabundinn neyðarréttur. Munurinn er sá, að flakkarar ferðuðust um landið í slæmum og góðum              

tíðum. En þessir hópar eiga það þó til að skarast. Því fólk á vergangi hélt stundum flakkinu áfram                  

jafnvel eftir að harðindin voru á enda.   34

Munurinn á flökkurum og ómögum virðist skýrari í samanburði við aðra. Ómagar voru             

niðursetningar sem var útdeilt á tíundaskyld heimili sem áttu að framfleyta þeim. Voru ómagar              35

tvenns konar; erfðaómagar og sveitarómagar. Erfðaómagar lentu hjá ættingjum sínum en           

sveitómagar stunduðu skipulagt betl innan síns hrepps. Sveitarómagi sem bjó árum saman á sama              

býli gat talist vistfastur með heimilisfesti. Ef sami ómagi yfirgaf vist sína var hann orðinn               

umfarandi eða húsgangur. Færi hann út fyrir mörk sýslunnar skilgreindist hann sem lausgangari             

eða flakkari. Því er ljóst að á umræddum tíma voru skilgreiningar að einhverju leyti til staðar en                 36

þó breytilegar. En sú skilgreining sem notuð er í þessari ritgerð er margbreytileg og lýsandi fyrir                

fjölbreytta flóru einstaklinga í hópnum. 

2.2 Ástæður fyrir flakki 

Líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar voru ástæður fyrir flakki margvíslegar. Þó svo að               

flakk hafi aukist á tímum harðinda má þó ekki rekja allt flakk til þess. Þetta sýnir Yngvi Leifsson                  

fram á í rannsókn sinni á dómum í málum flakkara á Norðurlandi. Þar tekur hann fyrir ellefu                 

fullorðna einstaklinga af báðum kynjum. Hann rannsakar kjör þeirra og svör fyrir dómi og reynir               

að skapa mynd af aðstæðum ólíkra einstaklinga. Meirihluti umrædds hóps var í leit að vinnu               

og/eða vist, en minnihluti þeirra af öðrum ástæðum. Þær ástæður eru t.d. leit að frelsi,               

ævintýraþrá, hræðsla við refsingu og farandsölumennska.   37

Í Englandi hafa fræðimenn rakið ástæður flakks til einstaklingsbundinna áfalla og ýmissa            

umhverfisþátta, á borð við ítrekaða uppskerubresti milli áranna 1693 til 1699. Sjónarmið            38

stjórnvalda var þó ávallt á þá leið að flakk stafaði ekki af skipbroti efnahagsstefnu stjórnvalda               

34 Sigríður H. Jörundsdóttir, „Umhlaupandi landeyðar“ í Þriðja íslenska söguþingið 18.-21. maí 2006 : ráðstefnurit, 
ritstj. Benedikt Eyþórsson og Hrafnkell Lárusson. (Reykjavík: Sagnfræðingafélag Íslands, 2007), 503. 
35 Jón Jónsson, „Förumenn í Íslenska bændasamfélaginu“, 27-28. 
36 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 87-88. 
37 Yngvi Leifsson, „Flökkufólk. Líf og ferðir flökkufólks á Norðurlandi 1783-1816“, 97-104. 
38 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“, 96. 
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eða takmörkun stjórnsýslu heldur vegna siðrofs hinna neðri stétta. En raunveruleikinn virðist þó             39

vera flóknari en svo og dómabækur benda til þess að orsakir flakks í Englandi séu jafn                

margvíslegar og flakkararnir sjálfir voru. Þar voru vistleysi og fátækt hins vegar algengustu             

orsakirnar.  40

 

2.3 Umfang í manntali 1703 

Hvert var umfang flakks á Íslandi? Helsta heimildin um það er manntalið frá 1703. Manntalið               

var viðbragð konungs við bænaskrá Lárusar Gottrups lögmanns en harðindatímabil leiddi til            

uppróts flakkara sem íþyngdu bændum með betli sínu. Einn megintilgangur manntalsins var            41

einmitt að fá skýrari mynd af stærð vandans.  Birtist hann í fyrirmælum til manntalstökumanna; 42

 
ogsaa med Flid..efterforske, om ikki deris Ladhed mere end Mangel af Arbeid dertil             
Aarsag er, og paa hvad Maade de bedst kunde sættis udi Arbeid, hvorved de kunde               
fortjene deris Föde, foruden at besværge Almuen med deris Betleri  43

 
Efnissöfnun manntalsins stýrðu þeir Árni Magnússon prófessor og Páll Vídalín varalögmaður.           

Verkið var ekki unnið á einum degi. Framkvæmd manntals stóð frá desember 1702 og til júní                

1703. Stærsti hluti verksins fór fram í mars og apríl. Skýrsla um utansveitarhúsgangsmenna sem              

fylgdi manntalinu var miðuð við páskanóttina 1703.  44

Markmið manntalsins voru pólitísk og félagsleg og voru hluti af hinni kameralísku            

hugmyndafræði. Manntalið var þrátt fyrir það mjög framsækið og nýtt af nálinni á sínum tíma.               45

Það er ekki ólíklegt að markmiðið að telja fátæklinga, hafi haft þau áhrif á manntalstökumenn að                

ofmeta fjölda þeirra. Stór munur er á fjölda þurfamanna í manntalinu 1703 og í síðari               46

manntölum 18. aldar en bendir þó til þess að ólík sjónarmið hafi ráðið því hverjir hlutu                

39 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, xi. 
40 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“, 116-117. 
41 Lýður Björnsson, „18.öldin“, 69.  
42 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar:, 68. 
43 Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðardóttir, „Inngangur“ í Manntalið 1703 þrjú hundruð ára: Greinar í tilefni 
afmælis, ritstj. Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. Guðmundsson. (Reykjavík: Hagstofa Íslands; Þjóðskjalasafn Íslands, 
2005), 12.  
44 Manntalið 1703: Population census 1703, Hagskýrslur Íslands II, 21. (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 1960), 5. 
45 Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðardóttir, „Inngangur“, 17-18. 
46 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 91-92. 
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stimpillinn sem þurfamenn. Til dæmis má nefna að færri þurfamenn eru skráðir í manntali              47

Skálholtsbiskupsdæmis eftir Skaftárelda en í manntalinu 1703. Það bendir til að hugsanlegt            48

ósamræmi hafi átt sér stað í sýslum landsins og milli hreppa innan sömu sýslu. Afbrigðin eru                

töluverð og hafa því áhrif á heildarverkið. Rannsóknir á manntalinu hafa sýnt fram á að sumir                49

flakkarar voru tvítaldir. Einnig þarf að huga að því að forsvarsmenn manntalsins og             50

undirsveinar þeirra höfðu ekki alltaf sama skilning á flokkun í þjóðfélagshópa. Slíkt misræmi             

hefur mikil áhrif á hlutfall minni hópanna í manntalinu eins og flakkara.  51

 

 

Mynd 1) 

 

Þessi mynd sýnir dreifingu flakkara á landinu samkvæmt manntalinu 1703. Alls voru flakkarar             

394 talsins, þar af voru 174 konur en 220 karlar. Aldursdreifing þeirra er á þá leið að 25%                  

47 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 91. 
48 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 91. 
49 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 87-88. 
50 Lýður Björnsson, „18.öldin“, 62.  
51 Lýður Björnsson, „18.öldin“, 62.  
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karlkyns flakkara voru á aldursbilinu 15-24 ára en aðeins 7 af 220 voru komnir yfir 65 ára aldur.                  

Því er hægt að staðhæfa að mikið af karlkyns flökkurum hafi verið ungir menn. Aldursdreifing               

kvenkyns flakkara er nokkuð jafnari þó eru árin sitt hvoru megin við 35 ára aldur sýnilega                

algengari. Flestir voru þeir í Skagafjarðarsýslu (51) svo Gullbringusýslu (50), Snæfellssýslu           52

(38) og Húnavatnsýslu (35). Fæstir voru þeir í Kjósarsýslu (2), Suður Múlasýsla (2), Mýrasýslu              

(3) og Rangárvallasýslu (4). Það er óvenjumikill munur á tíðni flakkara milli sýslna. En draga               53

má þá ályktun að framkvæmd manntalsins hafi átt þátt í því. Hugsanlegt er þó að flakkarar hafi                 

sótt í héruð þar sem sveitarþyngsl voru minni. Samkvæmt manntalinu var meira um             

niðursetninga á Suður- og Austurlandi en lítið um þá á Norður- og Vesturlandi. Flakkarar voru               

afturámóti miklu fleiri á Norður- og Vesturlandi. Annar möguleiki er að tilteknir fátæklingar hafi              

ekki verið ómagar eða flakkarar heldur hvort tveggja. Veruleikinn gæti því verið flóknari en              

flokkun manntalsins gefur til kynna. Þrátt fyrir það er manntalið frá 1703 ágætis plagg og það                 54

veitir okkur einstaka sýn í fortíðina. Þá er staðreyndin sú tölur segja ekki alla söguna og því þarf                  

að kafa dýpra og taka fyrir einstaklinga ef skýrari mynd á að fást. 

 

2.4 Umfang flakks í Englandi 
Fjöldi flakkara í Englandi er óþekkt tala. Umfjöllun um flakk má finna í prédikunum presta,               

fjölmiðlum, dómabókum og o.s.frv. Það gefur til kynna að samtíðamönnum hafi þótt þetta             

brennandi samfélagsmein en nákvæmar tölur um fjölda þeirra á árunum 1650-1750 eru hins             

vegar ekki til. Manntal álíkt því íslenska var framkvæmt í Englandi og Wales árið 1695 en það                 55

er að mestu leyti glatað. Reynt var að framkvæma allsherjar manntal á Bretlandi í upphafi 19.                56

aldar en sú hugmynd mætti mikilli andstöðu. Tillaga að framkvæmd manntals með nákvæmum             

upplýsingum svo sem nafni og stöðu hvers einstaklings var að lokum felld í lávarðardeildinni.  57

 

52 Manntalið 1703: Population census 1703, 50. 
53 Manntalið 1703: Population census 1703, 23. 
54 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 118. 
55 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“, 93. 
56 Manntalið 1703: Population census 1703, 51. 
57 Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Inngangur“, 18. 
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2.5 Ferðapassi 

Árið 1591 sendi Kristján IV bréf til Heinrick Krach höfuðmanns þar sem hann fyrirskipar að               

sannir ölmusumenn skuli bera á sér vottorð staðfest af presti og sýslumanni, svo hægt sé að                

greina þá þurfandi frá öðrum flökkurum. Hina beri að handsama og refsa. Öldruðum og              58

örkumluðum var leyft að betla innan sinnar sveitar og utan hennar líka svo lengi sem þeir gátu                 

sýnt fram á vegabréf sem sýslumaður eða hreppstjórar gáfu út. Það er öruggt að þrátt fyrir boð                 

um annað var fjöldi fólks sem flakkaði um landið í harðindum án þess að notast við ferðapassa.                 59

Ferðapassinn átti að gefa til kynna uppruna, ástæðu ferðalags og umsögn húsbónda um hegðun.              60

Fölsun slíkra vegabréfa var vandamál bæði í Englandi og á Íslandi. Dæmi um það er dómur yfir                 

þremur hreppstjórum í Haukadal þar sem Þorvarði Runólfssyni, Agli Egilssyni og Þorsteini            

Ásvaldssyni er stefnt fyrir að hafa útvegað hinum alræmda Jóni Jónssyni ferðapassa á fölskum              

forsendum. Jón hafði dvalið á Giljalandi heimamönnum til mikilla ama. Hreppstjórarnir voru            

dæmdir til sekta til konungs auk málkostnaðar.  61

 

2.6 Niðurstöður 
Skilgreining flakkara hefur ekki einungis vafist fyrir höfundi þessarar ritgerðar heldur flestum            

öðrum sem reynt hafa að semja lög til að hemja flakk. Ástæðan fyrir því er að þessi                 

samfélagshópur skarast á við aðra hópa og erfitt er að negla hann niður í þægilegan ramma, enda                 

er flakk í eðli sínu fljótandi hugtak. Þessi vandi á við bæði um Ísland og England. Patricia                 

Fumerton lýsir þessu í bók sinni um flakk á Englandi. Þegar hún hóf leit að hinum hefðbundna                 

flakkara fann hún einungis samansafn af einstaklingum sem lentu í vandræðum vegna            

passaleysis, húsbóndaleysis eða fátæktar. Hennar niðurstaða var að flestir dómar virtust vera            

geðþóttaákvarðanir yfirvalda. Þrátt fyrir að yfirvöld hafi ítrekað uppfært lagaumhverfi gegn           

flakki lentu þau í sömu vandræðum og manntalsmenn á Íslandi. Munur á milli þurfamanna er               

58 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 72. 
59 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 62. 
60 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 72. 
61 Dómabókagrunnur Þjóðskjalasafn Íslands, sótt 10. apríl, 2020 á 
http://domabaekur.manntal.is/Fletta/19/275/95214. 
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óskýr. Líkt og Yngvi Leifsson hefur bent á voru ástæður flakks margbreytilegar. Rannsókn             62

Yngva bendir þó til þess að meirihluti flakkara hafi verið í leit að vinnu. Munur á fjölda þeirra í                   63

manntölum þessa tíma og í síðari manntölum bendir þó til þess að ólík viðmið hafi ráðið því                 

hverjir voru stimplaðir sem flakkarar. Sú tölfræði sem liggur fyrir segir okkur að þrátt fyrir að                64

ákveðinn fjöldi karla og kvenna, meirihluti þeirra ungt fólk, hafi verið stimplaður sem flakkarar              

hafi þau ferðast um landið í heimildaleysi og flest þeirra virðast hafa komist upp með það. 

 

  

62 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 172. 
63 Yngvi Leifsson, „Flökkufólk. Líf og ferðir flökkufólks á Norðurlandi 1783-1816“, 97-108. 
64 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 92. 
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Kafli 3 
 

3.1 Ensk refsilöggjöf við flakki 

Á ríkisárum Edward III á seinni hluta 14. aldar var flakk fyrst gert ólöglegt. Ástæða þess að                 

refsilöggjöf var tekin upp, var til þess að sporna gegn frjálsu flæði vinnufólks, sem skortur var á í                  

kjölfar af Svartadauða. Skortur á vinnuafli skapaði fjárhagslegan hvata fyrir vinnufólk að segja             

upp vist sinni og ferðast til sýsla þar sem eftirspurn skilaði sér í betra kaupi. Tíðarandi var sá að                   

ávallt væri nóg atvinna í boði svo að þeir sem flökkuðu um og betluðu hlytu að gera það vegna                   

leti.  65

Næsta breyting á á refsilöggjöfinni kom árið 1656 en þá fór löggjöf í gegnum þingið sem                

heimilaði frjálsari túlkun löggæsluvaldsins til refsinga á flökkurum (e. rogues, vagabonds,           

wandering people). Nú tók í gildi persónuleg túlkun lögregluvaldsins á lögmæti flakkara burtséð             

frá betli eða annarri ólöglegri iðju. Jafnframt var löggæsluvaldinu gefin fjárhagslegur hvati til að              

hafa hendur í hári flakkara. Föst búseta var miðuð við fjörutíu daga tímabil.  66

Stór yfirhalning á refsilöggjöfinni gegn flakki kom til árið 1700. Mesta breytingin var             

yfirfærsla á kostnaði frá söfnuðum (e. parish) yfir á hreppi (e. county). Lausnin við flakki var að                 

koma flökkurum aftur til sinna heimaslóða. Greiðslur til löggæsluaðila voru auknar og áttu þeir              

að skila kvittunum til yfirmanna sinna þar sem þeir gerðu grein fyrir árangri sínum og kostnaði                

við flutningana. Yfirvöld sköpuðu mikið skriffinnskubákn til að auka gegnsæi og stríða gegn             

spillingu opinbera aðila. Með nýjum lausnum kom fram nýr vandi, aukin skriffinnska ruddi             

brautina fyrir falsara ferðapassa sem voru vandamál fram á 19. öld.  67

Enn frekari breytingar voru gerðar árið 1714. Þær urðu aðeins til þess að auka              

pappírsfarganið sem ólaunaðir enskir hreppstjórar þurftu að standa skil á vegna lagalegra og             

fjárhagslegra ástæðna. Stórt skref var stigið með flökkulöggjöfinni (e. Vagrant act) árið 1740             68

sem fólst í kerfisbundinni flokkun flakkara í þrennt, sem og harðari refsingu fyrir hvern flokk. 

65 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 1. 
66 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 3.  
67 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 4-5.  
68 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 32.  
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● Idle and disorderly 

● Rogue and vagabond 

● Incorrigible rogue. 

Mikilvægasta breytingin var tilraun til að einangra flakkarana enn betur frá samborgurum sínum.             

Löggjöfin 1740 tók upp refsingar gegn þeim sem hýstu flakkara á heimilum sínum eða útveguðu               

þeim húsaskjól. Gestgjafar voru sektaðir og rann helmingur sektarinnar til hins opinbera en hinn              

helmingur hennar til uppljóstrarans sem kom upp um brotið.  69

Breytingarnar sem gerðar voru árið 1740 þóttu hroðvirknislegar. Því var heilmikil           

endurbót unnin fjórum árum síðar sem hélt í þær lausnir sem gáfu góða raun og öðru breytt,                 

ýmsum lagagreinum var kippt út og aðrar lagfærðar. Í heildina má segja að refsingar hafi þyngst,                

dregið úr kostnaði ríkisvaldsins og glufur í kerfinu bættar.  70

 

3.2 Refsingar í Englandi  

Hýðingar voru framkvæmdar opinberlega en með tímanum voru þær fluttar bakvið luktar dyr.             

Það hófst árið 1744. Tvær kenningar eru uppi um ástæðu þess. Önnur segir það hafi orðið sökum                 

andstyggðar almennings en hin að mannmergðin sem fylgdist með hýðingum hafi teppt almenna             

umferð. Refsilögin segja ekki til um fjölda högga en miðað var við tólf högg og notaður var                 

vöndur úr birkigreinum. Talan tólf kom til sökum þess að það þótti nóg til að blóðga fólk.                 

Heimildir segja þó að refsingin hafi ráðist mjög af þeim aðila sem framkvæmdi hana. Hýðingar               71

þóttu þó léttvægar samanborið við fangelsisvistun.  72

Hegningarvinna: 

Frá árinu 1609 var hverri sýslu (e. county) gert að starfrækja hegningahús. Slík hegningarhús              

nefndust Bridewells. Tilgangurinn var að refsa óreiðumönnum og skaffa vinnu fyrir hina óvirku.             

Þó svo að munur hafi eflaust verið á milli einstakra Bridewells, má segja að í þeim sameinast                 

69 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 10-12. 
70 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 13-16.  
71 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 160-163. 
72 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 160. 
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fangelsi og þrælkunarvinna. Yfirmenn hegningarhúsanna höfðu frjálsar hendur þegar kom að           73

áframhaldandi refsingu hvort sem var í formi hýðinga, þrælkunarvinnu, járnunar eða naumrar            

skömmtunar á mat. Dæmi eru um að ríkisstjórar hafi breytt hegningarhúsum í vændishús til þess               

að fá útlagðan kostnað til baka. Þar voru kvenkyns fangar neyddir til að selja aðgang að líkama                 

sínum.  74

Gapastokkur: 

Tvenns konar gapastokkar voru í notkun á Englandi. Annars vegar Pillory og hins vegar Stock. Í                

Pillory er sakborningur látinn stinga höfði og höndum í þartilgerð göt á viðarspjaldi sem stendur               

á mannhæðarháum staur. Hægt er að taka spjaldið í sundur en síðan er því læst saman eftir að                  

brotamaður er settur í götin. Þannig stóð sakborningur fastur og algjörlega hjálparvana. Stock var              

með öðru móti en það kallast fótjárn á íslensku. Þar eru fæturnir festir og sakborningur er því                 

sitjandi. Venjan var að nauðraka konur og karla sem sett voru í Stock. Tilgangur þess var að                 

niðurlægja þau frekar fyrir allra augliti en þau sátu varnarlaus fyrir árásum og hrekkjum og gátu                

enga björg sér veitt.  75

 

3.3 Lagalegur Bakgrunnur 

Réttarsögulegar rannsóknir geta hjálpað okkur til að sjá siðgæðisvitund forfeðra okkar -            
og þá um leið ýmsa atburði liðins tíma- í réttu ljósi, á sama hátt og aðrar lögfræðilegar og                  
félagsfræðilegar rannsóknir geta gefið okkur skýra mynd af þjóðfélaginu á líðandi stund.  76

Líkt og Páll Sigurðsson bendir á geta rannsóknir á réttarsögu hjálpað við skilning á siðgæði               

forfeðranna. Hér verður réttarsagan nýtt til að varpa ljósi á viðhorf samfélags gagnvart             

flökkurum. Flakkarar koma fram í ýmsum heimildum þjóðveldisaldar. Nefna má til dæmis þær             

förukonur sem Mörður notar til njósna í Brennu-Njálssögu en flakkarar skjóta upp kollinum             

annars staðar en í skáldskap fornaldar. Mál þeirra koma einnig fyrir í Grágás. Hér verður gerð                

grein fyrir forvera þeirra laga sem eru til umfjöllunar hér. 

73 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 164-171 
74 David J. Rothman og Norval Morris, The Oxford History of the Prison the Practice of Punishment in Western 
Society (Oxford University Press: New York, 1998), 329. 
75 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 96. 
76 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 81. 
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Samkvæmt Grágás áttu allir menn að ráða sig í vist og „taka sér grið hjá bónda á                 

fardögum að vori ár hvert“. Það var refsivert þeim einstaklingum sem voru vinnufærir að flakka               

um sinn fjórðung meira en tvær vikur og utan síns fjórðung í mánuð. Ólöglegir betlarar voru                

nefndir göngumenn. Jónsbók frá 1281 skiptir manneldi upp eftir getu bónda í hverjum hrepp              77

„jafnmikil gisting á hundraði hverju skuld lausu…“. Hér er svipað kerfi og um er getið í Grágás                 

en takmarkanir eru bundnar við heimasveit og árstíma. Við flakki utan þessa kerfis átti að               78

dæma fólk í útlegð.  79

Samkvæmt Íslendingasögunum virðist það þó vera sjaldgæft að þessum lögum hafi verið            

framfylgt. Lagabókstafur ætlaður að draga úr flakki og fjölmörg dæmi um flakkara í             

Íslendingasögum má nota til að draga þá ályktun að þetta hafi verið samfélagsmein frá upphafi               

sem jókst þegar fram liðu tímar. Píningsdómur var settur árið 1490 og segir „Engir setumenn               

skyldu vera í landinu sem ekki ættu búfé og eignir til þriggja hundraða. Þungar sektir lágu við                 

brotum.“  80

Næsta viðbót við löggjöfina var tylftardómur Ara Jónssonar sýslumanns árið 1544. Þar            

segir að allir þeir þurfamenn sem áttu sveitafastan föður gætu farið um sveitina fjórar umferðir á                

ári samkvæmt réttum boðleiðum. Þurfamenn sem ekki áttu sveitafesti máttu fara tvær. Af þessum              

dómi má ráða að gerður er munur á þeim heimamönnum sem flakka í sinni sveit og                

aðkomumönnum. Heimamenn fengu að flakka innan sinnar heimasveitar ef þeir gerðu það eftir             

viðurkenndum leiðum en litið var á aðkomumenn sem ógn og vildu bændur losna við þá sem                

fyrst.  81

 

3.4 Þróun refsilöggjafar 1650-1750 
Í þessum kafla verður farið yfir þróun refsilaga gegn flakki og þær refsingar sem yfirvöld Íslands                

og Englands beittu. Tilgangur þess er að varpa ljósi á eðli og umfang flakks með því að skoða                  

viðbrögð yfirvalda. Jafnframt til þess að skoða hvort viðbrögð íslenskra yfirvalda hafi verið í takt               

77 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 87-88. 
78 Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Þurfamenn í manntalinu 1703“, 87-88. 
79 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 47. 
80 Einar laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga A-Ö:, 390.  
81 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, „Öreigar og umrenningar: Um fátækraframfærslu á síðmiðöldum og hrun hennar“ 
Tímarit Sögufélags 56. árg. 2. tbl. (2003): 98. 
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við viðbrögð enskra yfirvalda. Eftirfarandi er línuleg frásögn á helstu breytingu á því             

lagaumhverfi sem skrifað var til að taka á flakki 

Árið 1683 var Kristófer Heidemann beðinn af Lögréttu um að taka á málum sem sneru að                

umferðarfólki. Hann sagði Lögréttu að hann myndi biðja Kristján V um að ferja það til               

Brimarhólms. Brimarhólmur var verkstæði danska flotans og var rekinn með þrælkunarvinnu.           82 83

Heidemann lagði til með samþykki lögmanna og lögréttu að bændur og hreppstjórar sameinist             

um að handsama „heilbrigða letingja og lausgangara“ í öllum sýslum landsins. Þá skipti ekki              

máli hvort þeir væru heimamenn eða aðkomandi. Þetta var ákveðin stefnubreyting frá því sem              84

áður var. En í Grágás og Jónsbók var gerður greinarmunur á innansveitarbetli og utansveitarbetli.              

Hér var verið að tala um að banna það allt. 

Kristján V var ekki reiðubúinn að fara að ráðum Kristófer Heidemann og sendi því málið               

til Íslands og bað heimamenn um að finna lausn á vandamálinu. Til verksins voru valdir Þórður                

Þorláksson Skálholtsbiskup, lögmennirnir Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson, en jafnframt          

tveir sýslumenn og tveir lögréttumenn. Þeirra framlag nefnist Bessastaðapóstur sem var skrifað            

árið 1685. Það skjal leggur til að taka upp nýjar og harðari refsingar með „hespum, gapastokkum                

og fangelsum“ auk þess sem mælt var með vandarhöggum. Höfundar Bessastaðapósta telja það             85

vera vandamál að lausamenn og flakkarar telji sig hafa rétt á því að stofna til fjöldskyldu, jafnvel                 

fyrir tvítugt. Sumir þessara manna séu hins vegar ekki færir um sjá fyrir fjöldskyldum sínum og                

endi börnin og konurnar á hreppnum. Til að koma í veg fyrir það skyldi setja upp gapastokka og                  

hespur við heimili sýslumanna, hreppstjóra og presta og við kirkjur. Þessi tól verði notuð, ,,til að                

hindra og straffa Guðs orðs foraktara, letingja og lausgangara sem þverbrotin og óhlýðin börn og               

þjónustufólk.“.   86

Bessastaðapóstar voru lagðir fyrir Alþingi en voru ekki staðfestir af konungi. Var það mat              

Jóns Sigurðssonar að Bessastaðapóstar hafi verið notaðir sem ráðgefandi ákvæði. Tillagan um            

gapastokka var ekki tekin upp um sinn en átti eftir að verða grunnurinn að Húsagatilskipuninni.               87

82 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“, 48. 
83 Einar laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga A-Ö:, 75. 
84 Alþingisbækur Íslands VIII, 7. 
85 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 91. 
86 Lýður Björnsson, Frá Siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu: Íslandssaga 1550-1830, 42.  
87 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 91. 
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Árið 1720 sömdu lögréttumenn á Alþingi lögreglutilskipun að ráði Péturs Raben stiftamtmanns.            

Raben skrifaði bréf sem var lesið á Alþingi um þær ógöngur sem óhlýðni vinnufólks,              

lausagangara, landhlaupara og lausamanna þóttu skapa. Lögreglutilskipunin var samin sem          

viðbragð við því. Þar er talað um prakkara sem voru verri útgáfa lausagangara. Menn sem               88

hlaupa á milli sveita, héraða og fjórðunga. Þessir prakkarar vinna fyrir sér í einn dag, eina viku,                 

einn mánuð, en fara þess á milli betlandi, stelandi. Þeir hafa í hótunum við samborgara sína og                 

koma fram af slíkum dólgskap að þeir verða nafnkunnir víða um land. Alla slíka menn skal                

handsama og senda á Brimarhólm til þriggja ára. Þeir lausagangarar sem fremja ekki slíka glæpi               

en eru að öðru líkir prökkurum, skulu einnig vera handsamaðir og settir í gapastokk eða hespu.  89

Lögregluskipuninn gekk skrefinu lengra. Þeir bændur sem hylmdu yfir slíkum prökkurum           

lengur en viku skyldu missa húðina. Sannir guðs ölmusumenn sem leita þurftu sér að vinnu og                

höfðu ekki stöðuga heimilsfesti skyldu hins vegar gefa sig fram á manntalsþingum við             

sýslumenn. Sannir ölmusumenn skyldu fá seðil og myndu fá ölmusu og leyfast að ferðast um               

sem betlarar. Þetta frumvarp var þó aldrei staðfest og voru því ákvæði þess ekki sett í                90

framkvæmd. Næsta breyting kom árið 1734 og voru hluti úr svonefndum Norsku lögum frá              91

1687. Þau fólu í sér að hegningarvinna kom í stað húðstrýkingar eða lífláts vegna þjófnaðar.               92

Með húsagatilskipuninni árið 1746 fengu bændur svipað vald yfir vinnufólki sínu og foreldrar             

nútímans hafa yfir börnum sínum. Þeir máttu ekki beita þau ofbeldi svo þau yrðu limlestuð eða                

berja þau með áhöldum. Vinnuhjú áttu á hinn bóginn að sýna húsbændum sínum algjöra hlýðni               

og var þeim óheimilt að strjúka eða yfirgefa bæi í leyfisleysi. Brot við þessum lögum vörðuðu                

dvöl í gapastokk eða sektum.  93

 

88 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 174. 
89 Alþingisbækur Íslands X, 566-570. 
90 Alþingisbækur Íslands X, 566-570. 
91 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 98. 
92Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 71.  
93 Lýður Björnsson, „18.öldin“, 61. 
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3.5 Refsingar á Íslandi 

Algengasta refsingin var hýðing með hrísvendi. Þó greindi þar á ef um þjófnað var einnig um                94

að ræða eða síendurtekin brot. Innkoma hýðinga sem refsingar á Íslandi kemur með tilkomu              

Járnsíðu og Jónsbókar. Útfærsla hýðinga á Íslandi var með tvennu móti. Annars vegar kaghýðing              

og hins vegar hýðing. Kaghýðing fer þannig fram að þolandi er bundinn við staur eða kag og er                  

hýddur. Hýðing er þegar þolandi er einfaldlega hýddur óbundinn. Fjöldi högga var ekki             

tilgreindur í lögum og var ákvarðaður af dómara í hverju máli fyrir sig. Hins vegar var hegning                 

við flakki og lausingjahætti tilgreind í Alþingisdómi frá 30. júní 1531, sagt er að þeir sem vilji                 

ekki vinna skuli hljóta sex vandarhögg. Með tilkomu Bessastaðapósta árið 1685 átti að hýða              95

hraust og verkfært fólk sem flakkaði um sveitir landsins vegna leti með átta höggum. Hýðingar               96

hafa eflaust verið misharðar en sakamaður hefur oftast ekki verið örkumlaður eftir hýðingu.             97

Samt sem áður eru dómar þar sem menn eru dæmdir til að hljóta alvarlega hýðingu eða húðlát                 

sem hann kann að þola. Þær hýðingar hafa vafalaust gengið mjög nærri lífi brotamanns og hafa                

sumir sjálfsagt aldrei beðið þess bætur. Til marks um það má nefna dóm yfir þjófinum Þórði                98

Jónssyni en hann var hýddur fyrir þjófnað árið 1750 í Eyjafjarðarsýslu og í dómnum segir:               

„Þórður dæmdur til að líða húðlát slíkt sem hann kann að þola.“  99

Ekki eru til miklar upplýsingar um framkvæmd hýðinga fyrir utan Alþingisdóminn frá            

30. júní 1531 um staðfestingu á Píningsdómi en þar segir að sjást skuli greinilega á sakamanni                

eftir hvert högg. Sakamenn fengu ekki aðhlynningu eftir hýðinguna, heldur áttu þeir að sjá um               

sig sjálfir.  100

Gapastokkur: 

Þeir gapastokkar sem voru í notkun á Íslandi voru ekki svipaðir þeim gapastokkum sem þekktir               

eru annars staðar í heiminum. Íslenskir gapastokkar voru hand- og fótajárn sem festir voru við               

vegg. Sakamenn voru settir í þessi járn með því markmiði að niðurlægja þá og vera öðrum                

94 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 71.  
95 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 60-72. 
96 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera:, 48. 
97 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 160-163. 
98 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 60-72. 
99 Dómabókagrunnur Þjóðskjalasafn Íslands, sótt 10. apríl, 2020 á http://domabaekur.manntal.is/Fletta/5/7/9549. 
100 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 60-72. 
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borgurum víti til varnaðar. Gapastokkar voru staðsettir við kirkjur, heimili sýslumanna og            

hreppstjóra. Gapastokkar urðu almennt refsitæki með Húsagatilskipunni.  101

Sérstaða gapastokka meðal refsinga er sú að hún skaðar ekki brotamanninn heldur            

niðurlægir hann. Aðrar smánarrefsingar eru: „henging, hýðing, brennimerking, og einnig þekktist           

það, að brotamenn væru limlestir í því augnamiði að smána þá, sbr t.d. nef og eyrnastýfingar.“               102

Það er þó áhugavert að gapastokkar voru einungis í lögum á Íslandi í sextíu ár. Gapastokkur sem                 

refsitæki var afnuminn hér á landi á undan nágrannalöndunum. En í notkun hans og afnámi               

kristallast ólík viðhorf. Gapastokkurinn er tól píetismans sem tók hart á mannlegum löstum en              

notkun hans lýkur á tímum upplýsingastefnunnar.  103

Hegningarvinna:  

Refsiákvæði Norskra laga frá 1687 voru leidd í lög á Íslandi árið 1718. Þar var sú nýjung að                  

dæma fólk til hegningarvinnu fyrir þjófnað. Þjófar voru sendir til Brimarhólms sem var rekinn              

með þrælkunarvinnu glæpamanna til ársins 1741. Hegningarvinna var þó ekki bundin við            104

Brimarhólm heldur einnig beitt í heimahéraði líkt og eftirfarandi dæmi sýnir. Árið 1740 í              

Dalasýslu stefndi Magnús Jónsson saksóknari Birni Björnsyni umhleyping úr Skagafjarðarsýslu          

fyrir stuld á hesti. Björn viðurkenndi glæp sinn en sagðist hafa gert það í neyð. Dómur var                 

kveðinn yfir Birni, hann skyldi ekki hljóta vandarhögg né hestaþjófur heita, þess í stað skyldi               

þjóna Magnúsi í töðuslætti um mánaðartíma.  105

3.6 Niðurstöður 
Ef réttarsaga Íslands og Englands er skoðuð má sjá að flakk hefur frá upphafi verið skilgreint                

sem vandamál af hinum ráðandi öflum. Refsingar voru til staðar fyrir flakk en nánast ómögulegt               

var að framfylgja þeim öllum. Líkindi ríkjanna tveggja skína í gegn þegar yfirlýst markmið              106

yfirvalda eru skoðuð. Þau markmið voru að standa vörð um siðferði þegna sinna og vernda               

heildina gegn óöryggi og ósiðlegri hegðun. Sumir fræðimenn líkt og Gísli Ágúst Gunnlaugsson             

101 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 66.  
102 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 91.  
103 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu,115. 
104 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga A-Ö:, 75. 
105 Dómabókagrunnur Þjóðskjalasafn Íslands, sótt 10. apríl, 2020 á 
http://domabaekur.manntal.is/Fletta/19/275/95367 
106 Jón Jónsson, Á mörkum mennskunnar: viðhorf til förufólks í sögnum og samfélagi, 49.  
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hafa þó aðra sýn á innleiðingu hertra refsinga gegn flakki. Hann heldur því fram að herðing                

refsilaga gegn flakki hafi átt að koma í veg fyrir að almenningur gæti bætt kjör sín með því að                   

ferðast utan heimahaga sinna:  

En hvers vegna var yfirvöldum svo mikið í mun að sporna við förumennsku? Var það               
sakir þess að erfitt var að framfæra sig af henni? Var það e.t.v af tillitsemi við bændur                 
og búandalið sem varð fyrir ágangi fátækra betlara? Eða var það sakir þess að yfirvöld               
og bændastéttin vildu forðast allt los, binda einhleypt fólk í stétt vinnuhjúa og koma í               
veg fyrir skort á vinnuafli í sveitum? Ég tel að síðast talda tilgátan sé              
rétt...Bessastaðapóstum og öðrum tilskipunum gegn flakki var einkum ætlað að          
tryggja bændum vinnuafl.  107

Líkt og fram kemur í þessari ritgerð þá er þetta að einhverju leyti rétt. En stóra myndin er                  

flóknari en svo af því innan raða flakkara leyndust glæpamenn. Einn grundvallarmunur er á milli               

landanna og það birtist í löggjöf Englands árið 1740. Þar voru búnir til þrír undirflokkar í                

skilgreiningu yfirvalda á flökkurum sem var rakin hér á undan. Það gerði það að verkum að                108

auðveldara var að greina á milli meinlausra flakkara og síbrotamanna. Svipuð tilraun var gerð              

hér á landi með lögreglutilskipuninni frá 1720 en sú tilskipun var ekki staðfest. Hugtökin sem               109

komu fram þar voru ekki jafn skýr og virðast ekki hafa fest í sessi.   110

Burt séð frá yfirlýstum markmiðum yfirvalda og hörðum refsingum má álykta að stór             

meirihluti flakkara hafi ekki mátt þola þar til gerðar refsingar. En dæmakafli ritgerðarinnar mun              

sýna fram á þetta tvennt. Refsigleði var minni hérlendis en á Englandi. Það birtist í vægari                

refsingum og stuttum líftíma smánarrefsingar á borð við gapastokkinn. Hvað varðar           

umburðarlyndi almennings þá segir það sína sögu að áðurnefnd löggjöf Englands refsaði þeim             

sem hýstu flakkara. Svipuð löggjöf var sett hérlendis árið 1720. Þær benda báðar sterklega til               111

þess að almenningur hafi átt til að hylma yfir með flökkurum, leyna þeim og hýsa.  

Það sem er ólíkt á milli landanna er að stofnanavæðing í Englandi átti sér stað langt á                 

undan Íslandi. Englendingar notuðust við hegningarvinnu til að koma stjórn á flakkaravandann.            

Á Íslandi var engin slík stofnun fyrr en Typtunarhúsið tók til starfa árið 1771. Þess í stað var                  112

107 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera:, 48. 
108 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 10-12. 
109 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 98. 
110 Alþingisbækur Íslands X, 566-570. 
111 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 10-12. 
112 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera:, 23. 
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notast við Brimarhólm og voru þeir flakkarar sem brutu alvarlega af sér sendir þangað, líkt og                

kemur fram í dæmakafla ritgerðarinnar. Algengasta refsingin var hýðing með vendi. Þar greinir á              

einungis í fjölda högga en á Íslandi voru þau sex og síðar átta, en tólf í Englandi. Þegar                  

gapastokkrefsingar eru bornar saman sést að gapastokkar Íslendinga voru fábrotnir og í notkun í              

skamman tíma. Ísland var einangrað og ýmsar stefnur í refsimálum voru lengi að berast til               

landsins. Þegar íslenskar líkamsrefsingar eru bornar saman við þær refsingar sem stundaðar voru             

annars staðar kemur í ljós að þær íslensku voru ekki jafn fjölbreyttar og virðast í flestum tilvikum                 

ekki jafn grimmar.   113

113 Páll Sigurðsson, Brot úr Réttarsögu, 115. 
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Kafli 4 

 

4.1 Dæmi 

Eftirfarandi eru dómsmál úr dómagrunni Þjóðskjalasafnsins sem eiga það sameiginlegt að           

brotamaður er sakaður um að vera flakkari. Dæmin styðja þá kenningu ritgerðarinnar að þrátt              

fyrir skýra löggjöf gegn flakki hafi það verið umborið svo lengi sem því fylgdi ekki þjófnaður                

eða önnur frekari brot. Upprunalega texta má finna í viðauka ritgerðarinnar á bls 37-41. 

 

4.2. Íslensk dæmi 

4.2.1 Þórdís Ólafsdóttir  
Þann 2. september 1699 setti yfirvaldið Lauritz Hanssyni Scheving héraðsþing að beiðni            

hreppstjóra sveitarinnar, Þorvaldi Runólfssyni, og voru eftirtaldir sex menn kallaðir til dómsins            

um Þórdísi Ólafsdóttur, aldraðrar og bjargarlausrar konu sem hefur verið á hrakningi það sumar              

um nálæga hreppa og ekki átt heimili. Greindi Þorvaldur Runólfsson frá að Þórdís sé fædd á                

Axlastöðum í Hvammssveit og þar hafi hún verið í tvö ár en síðan flakkað með móður sinni                 

Guðrúnu um allan Eyjafjörð og hér (í Hörgárdal) um Skriðuhrepp, Kræklingahlíðarhrepp og            

Hvammshrepp. Staðfestu allir dómendur framburð hans. Af því er ályktað að margnefnd Þórdís             

megi fara um nefnda hreppa í sýslunni allt að Hillum. En þar sem ekki eru lagðar sönnur á að                   

Þórdís hafi í bernsku sinni farið um Svarfaðardalshrepp, Ólafsfjörð eða Siglufjörð telja            

dómsmenn sig ekki geta dæmt hana frjálsa til ferða þar, uns nýjar sannanir birtast um það.  

4.2.2 Guðrún Semingsdóttir 
Á sama stað sama dag óskuðu hreppstjórar í sveitinni úrskurðar um heiðvirða vanfæra konu              

Guðrúnu Semingsdóttur sem fæddist á Hólum í Oxnadal. Hún var þó ekki sjálf viðstödd réttinn.               

Vitna hreppstjórar og þingmenn að Guðrún hafi flakkað og farið um alla Vöðlasýslu fyrir utan               

hreppa í Ólafsfirði og Siglufirði. Því dæma þeir svo að Guðrún verði á framfæri þessara hreppa                

en sannað er eftir vitnisburði þingmannanna að þar hafi hún flakkað frá unga aldri samkvæmt               

lögum og varð þó fyrir áreiti. 
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4.2.3 Sveinbjörn Magnússon 

Árið 1747 þann 7. ágúst tilkynnti Þórarinn Jónsson á héraðsþingi á Grund í Eyjafirði að hann                

hefði í varðhaldi Sveinbjörn Magnússon, flakkara og óknyttamann, sem á manntalsþingum að            

Saurbæ þann 12. og Öngulstöðum þann 17. maí á liðnu ári hafi verið vottað af vitnum að hafi                  

undanfarin þrjú ár verið á flækingi um héraðið og farið um með blekkingum og margskonar               

brotum, lygum og þjófnaði. Einkum á þessu ári hafi hann af óskammfeilni og án blygðunar verið                

staðinn að óheiðarleika, legið úti að degi til en um nætur brotist inn í hús og hirslur að nóttu til                    

og stolið þaðan ýmsum smámunum. Af yfirgangi hafi hann á einni viku brotist inn á fimm                

stöðum og kvörtuðu menn á þinginu sameiginlega einum rómi og sögðu ekki vera örugga um               

eignir sínar meðan hann gengi laus. Voru ákærur þeirra lesnar upp í áheyrn Sveinbjarnar og               

gekkst Sveinbjörn við þessum meintum brotum. Þá spurði lögmaðurinn þingmenn hvort þeir            

vissu til að Sveinbjörn hafi bætt ráð sitt eftir að hann komst undir þeirra hendur á síðasta vori en                   

þeir sögðu svo ekki vera, hann hafi haldið uppteknum hætti þar til hann var handtekinn og settur                 

í varðhald. Sögðu þingmenn hann hafa hagað sér ókristilega eins og tatari og ekki sótt kirkju eða                 

sýnt kristilegt framferði og hafi á helgidögum er fólk var við kirkju stundað innbrot á bæi og                 

stolið. Enginn vildi hafa hann í vinnu því auk afbrota sinna sé hann bæði latur, sviksamur og                 

fullur mótþróa. 

Eftir vitnisburð þingmanna á manntalsþingum er svo sannað að hann hafi af frjálsum             

vilja, án ástæðu lagst í flakk og stundað hrekki, sýnt þvermóðsku og verið latur um þriggja ára                 

skeið. Er hann uppvís að þeim óknyttum sem vitni hafa lýst og skal hann því hljóta þá hegningu                  

öðrum til viðvörunar að flytjast með farskipi frá Akureyri til Kaupmannahafnar og sitja í fangelsi               

á Brimarhólmi eða í virkinu á Friðrikshöfn. Var hinum ákærða kynntur dómurinn. 

Sveinbjörn hefur ólíkt við Þórdísi og Guðrúnu ekki flakkað alla ævi, heldur einungis þrjú              

ár. Á þeim tíma hefur hann brotið ítrekað af sér með innbrotum og þjófnaði. Samborgurum hans                

stafar ógn af honum. Hann hefur ekki sótt kirkju og hefur jafnvel framið helgispjöll með því að                 

nýta sér fjarveru kirkjugesta og brotist inn á heimili þeirra. Hann er dæmdur til þrælkunarvinnu.  
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4.3 Ensk dæmi 
Ensku dæmin sem fylgja sýna fjölbreytileika flakkara og ólík örlög þeirra sem þau stunduðu.              

Þrátt fyrir það má sjá sameiginlega fleti á milli íslenskra og erlendra dæma. 

4.3.1 Elisabeth Cleever 

Árið 1715 var Elisabeth Cleever ákærð fyrir flakk. Hún var tvítug. Cleever var frá St Paul                

Shadwell í Middlesex. Þar hafði hún verið sett til vinnu af yfirvöldum sem nemi hjá konu sem                 

nefndist Lydia Snow og starfaði sem ávaxtasali. Elisabeth bjó hjá Lydiu og starfaði undir henni í                

tvö ár. Elisabeth strauk úr starfinu vegna illrar meðferðar. Hún brauðfæddi sig á flakkinu með               

sölu á smádóti og betli. Refsing hennar var einföld, hún var send tilbaka og lýkur hennar sögu                 

þar.  114

 

4.3.2 Israel Walker 

Árið 1751 var Israel Walker dæmdur til vistar í Clerkenwell Bridewell vegna ásakana um svindl               

í spilum og flakks. Hann var ásakaður um að vera án fastrar búsetu og um að hafa tekið þátt í                    

ólöglegu fjárhættuspili. Israel átti að hafa svindlað á herramanninum Colin Campell og stolið             

veðféinu af honum þar sem það lá á borði. Israel neitaði því að vera flakkari og hélt því fram að                    

hann væri með fasta búsestu í St Margrets Westminster, væri heildsali á brandý og hefði ekki                

vitað að Hussel Cap væri í raun ólöglegur leikur. Jafnframt hefði hann ekkert svindlað en hefði                

einungis unnið peningana af herra Campell og þeir skilið sem mestu mátar. Vitni að leiknum               

höfðu aðra sögu að segja og var Israel dæmdur í 6 mánaða dvöl í hegningarhúsi.  115

 

4.3.3 Sara Kelly 

Sara Kelly var ákærð fyrir flakk í Whitechurch febrúar 1747. Eiginmaður hennar sem var Íri var                

neyddur í sjóherinn. Hann hafði skrifað henni bréf þremur mánuðum fyrr og beðið hana um að                

hitta sig í Plymouth þar sem skip hans Princess Amelia var í höfn. Þegar hún kom þangað var                  

114 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“, 116. 
115 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 8-59. 
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skipið farið til Portsmouth. Lagði hún því af stað þangað. Hún viðurkenndi að á leiðinni hefði                

hún beðið ókunnugt fólk um veigar og mat. Á miðri leið fór hún í hríðir og fæddi tvær andvana                   

stúlkur og dreng sem lést stuttu síðar. Þar komust yfirvöld á snoðir um hana, grófu börnin og                 

sendu hana áfram til Charmouth, síðan var hún send til Chideock og að lokum til Longbredy.                

Yfirvöld í Longbredy neituðu að ferja konuna áfram þar sem hún var ferðapassalaus. Hún var því                

send aftur til Whitechurch og var dæmd fyrir flakk. Yfirvöld í Whitechurch reyndu að fá kostnað                

við aðhlynningu endurgreidda en fengu hana ekki. Þau fengu samt verðlaun greidd fyrir að              

handsama flakkara. 

 

4.4 Niðurstöður 

Þessi sex dæmi segja ólíkar sögur, allt frá þjófum til óléttrar konu á hrakhólum. Það sem þau eiga                  

þó sameiginlegt er að þau eru skilgreind af yfirvöldum sem flakkarar. Refsingar þeirra eru samt               

sem áður ólíkar.  

Tekin voru fyrir þrjú íslensk dæmi. Það fyrsta er Þórdís Ólafsdóttir, hið seinna Guðrúnu              

Semingsdóttir og að lokum Sveinbjörn Magnússon. Þegar dómur Þórdísar er lesin er ljóst að              

flakk hennar, þrátt fyrir að vera ólöglegt, hafði verið umborið um langa tíð. Hún hafði verið á                 

flakki síðan hún var barn og vegna flakks móður hennar átti Þórdís hvergi framfærslurétt, hún               

hafði ekki búið við stöðuga heimilisfesti. Hennar ævilanga flakk skilaði henni þó framfærslurétti             

á gamals aldri. Svo virðist sem yfirvöld hafi ekki haft afskipti af henni fyrr en þarna. Dómur yfir                  

Guðrúnu Semingsdóttur var kveðinn að henni fjarverandi þar sem henni var lýst sem heiðvirðri              

og veikburða. Hún hafði flakkað lögum samkvæmt en orðið fyrir ónæði. Hvers eðlis það ónæði               

var, er ekki á hreinu. Henni var úthlutað framfærslurétti. Líkt og Þórdís er flakk Guðrúnar               

umborið af yfirvöldum og samfélaginu. Ætla má að ástæða þess sé að þær hafi ekki brotið af sér.                  

Sveinbjörn er ólíkur konunum að því leyti að hann hafði aðeins flakkað um í þrjú ár. Þó flakk                  

hafi verið umborið var þjófnaður það ekki. Áhugaverður punktur úr dómnum yfir Sveinbirni er              

sá að hann hafi af frjálsum vilja án ástæðu (fríviljuglega að orsakalausu) lagst í flakk. Hann var                 

ekki aldraður eins og Þórdís eða veikburða eins og Guðrún. Hann kaus að flakka, hrekkja og lifa                 
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í leti. Sveinbjörn fór yfir þá línu sem samfélagið hafði dregið og var refsað. Hann var því sendur                  

á Brimarhólm fyrir sína glæpi og flakk öðrum sem víti til varnaðar.  

Af þessum dæmum virðist sem svo að litið hafi verið framhjá flakkinu svo lengi sem því                

fylgdi ekki hnupl eða önnur brot. En um leið og flakkarinn er ásakaður um þjófnað jafnvel eftir                 

nokkur ár af flakki innan sama hrepps, þá er lögð áhersla á að handsama hann og refsa. Í                  

samfélagi manna þar sem einstaklingurinn átti fáar eigur, aðeins þá gripi sem uppfylltu             

grunnþarfir; klæðnaður, tól og húsdýr, var þjófnaður oft upplýstur. Hugsunarhátturinn um sá á             

fund sem finnur var ekki til staðar. Fundnar eigur annarra skyldu auglýstar og þeim komið aftur                

til réttra eiganda. Þjófnaður sem beindist gegn lífsviðurværi samborgara, svo sem búfénaður, var             

álitinn vera alvarlegt brot. Slíkt viðmót var algengt í flestum öðrum löndum.  116

Ensku dæmin: Elisabeth, Israel og Sara eru að þessu leyti ólík þeim íslensku, þar virðist               

vera minni félagsleg tenging á milli afbrotamanna og varða laganna. Í dæmunum sem tekin eru               

fyrir í kafla 4.3 eru brotin smávægileg. Israel er ásakaður um að vera svindlari og er stungið í                  

steininn, Elisabeth hefur flúið ofbeldisfullan yfirmann en er send til baka. Saga Söru er              

sorgarsaga frá upphafi til enda. Ólétt kona leggur land undir fót í leit að barnsföður sinum, missir                 

börnin, lendir í skriffinnskuflækju yfirvaldsins og er í kjölfarið stungið í steininn svo að              

embættismaður geti endurheimt útlagðan kostnað. Í huga yfirvalda samtíma þeirra þurfti flakk            

ekki að innibera ferðir og heimilisleysi. Það var markað af því að vera utangarðs í bókstaflegum                

skilningi, reynslu heimilisleysis eins og greint er frá í ofsóknum á hendur húsbóndalausum af              

báðum kynjum.  117

 

 

 

 

 

 

 

116 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Því dæmist rétt að vera:, 78. 
117 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk? Vald og andóf á Íslandi á tímum vistarbands, 183. 
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Samantekt 
 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að svara eftirfarandi spurningu: Hvert var eðli og umfang               

flakks á Íslandi 1650-1750? Þá var kynnt til sögunnar sú kenning að flakk hafi verið umborið af                 

samfélagi og yfirvaldi þess tíma upp að vissu marki. Á erfiðum tímum flosnaði fólk upp og                

leitaði nýrra tækifæra. Flakk tengdist hörðu árferði. Samfélög með frumstæða atvinnuhætti og            

máttlítil stjórnvöld voru ekki í stakk búin að leysa úr þeim vanda sem náttúruhamfarir, harðindi               

eða uppskerubrestir sköpuðu. Skilgreiningu á flakkara er erfitt að negla niður enda er í flestum               

tilvikum um tímabundið ástand og ákveðinn neyðarrétt fátæklinga í harðri lífsbaráttu að ræða. Sá              

skilgreiningarvandi hefur hrjáð fleiri en höfund þessarar ritgerðar. Ástæðan er sú að flakkari er              

ekki stétt eða fastmótaður samfélagshópur heldur fljótandi birting samfélagsástands. Eflaust má           

rekja umburðarlyndi samfélagsins til þess að þetta tímabundna ástand var eitthvað sem margir             

skildu og óttuðust að henti þá sjálfa. Refsilöggjöf sem snýr að almenningi sem hýsir flakkara,               

gefur til kynna að margir þeirra hafi átt samúð samborgara sinna. Hvað varðar umfang flakksins               

er manntalið frá 1703 ágæt heimild en samkvæmt því voru flakkarar 1% þjóðarinnar árið 1703.               

Það plagg er þó ekki gallalaust, eins og sýnt hefur verið fram á, en er samt sem áður fjársjóður                   

upplýsinga. Sambærilega auðlind upplýsinga er ekki að finna í Englandi. Manntalið sýnir fram á              

að bæði kyn hafi flakkað í tiltölulega samsvarandi hlutföllum og að meirihluti þeirra hafi verið               

ungt fólk. Dreifing flakkara var ekki jöfn um landið en líklegt er að þeir hafi sótt til landshluta                  

þar sem sveitaþrengsli voru minni. Réttarsaga Íslands í þessum málaflokki bergmálar ástandið á             

Englandi, stefna yfirvalda þar og viðbrögð eru keimlík. Þau líkindi má rekja aftur til miðalda. Því                

má draga þá ályktun að hér hafi ekki verið um séríslenskt fyrirbæri heldur að einhverju leyti                

mannlegt eðli. Viðbrögð og refsingar yfirvalda koma nútímamanninum spánskt fyrir sjónir en            

hafa ber í huga að stór meirihluti þess fólks sem falla undir skilgreiningu flakkara tók aldrei út                 

neina refsingu. Þess í stað var ástand þeirra og hegðun umborin. Samkvæmt þessari ritgerð voru               

refsingar mildari á Íslandi en í Englandi. Líkt og kom fram í dæmakafla ritgerðarinnar var               

útfærsla laganna ekki jafn svart hvít og lögin sjálf, þar sem dómstólar tóku tillit til aðstæðna og                 

getu sakborninga til að vinna. Sveinbjörn hafði samkvæmt öllum málsaðilum farið í flakk af              

fúsum og frjálsum vilja. Hann meðtók ekki sakramentið, það var ekki hægt að hafa hann í vist.                 
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Samborgurum hans stafaði raunveruleg ógn af honum. Líkt og Láki Kuldakrumla þá er hann              

óferjandi og óalandi. Þórdís og Guðrún voru hinsvegar að reyna að lifa af á erfiðum tímum. Í                 

grunninn er þetta einfaldlega lífsbarátta fátæks fólks. Það er eðli flakks. 
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Viðauki  
 

Íslensk dæmi: 

4.2.1 og 4.2.2 Þórdís Ólafsdóttir og Guðrún Semingsdóttir: 

Anno 1699 dag 2. september að Skriðu í Hörgárdal settu héraðsþingi af valdsmanninum Lauritz              

Hanssyni Skieffing, eftir ósk og beiðni hreppstjóra þessrar sveitar Þorvalds Runólfssonar, voru            

eftirskrifaðir menn til dóms nefndir [sex nöfn] um þá öldruðu og bjarglausu konu Þórdísi              

Ólafsdóttur sem á hrakningi verið hefur þetta sumar um nálæga hreppa og ekki framgang fengið.               

Auglýsti nú Þorvaldur Runólfsson að þessi kona Þórdís barnfædd sé á Axlastöðum í             

Hvammshrepp og þar svo verið tvö ár, síðan hafi hún ásamt sinni míður Guðrúnu flakkað og                

farið um allan Eyjafjörð og hér um Skriðuhrepp, Kræklingahlíðarhrepp og Hvammshrepp, og            

þessum framburði Þorvalds Runólfssonar eru nálægir þingmenn samhljóða. Því að svo prófuðu            

sem nú fram kemur er valdsmannsins og tilnefndra dómsmanna ályktun í þetta sinn, að oftnefnd               

Þórdís eigi frjálsa umferð og forsorgun á öllum nefndum hreppum í þessari sýslu út undir Hillur.                

En þar nú ei bevísanlega framkemur að Þórdís hafi á sínum ómaga aldurs uppvaxtartíma um               

Svarfaðardalshrepp, Ólafs- eður Siglufjörð farið þykjast dómsmenn ei kunna henni á þær sveitir             

dæma, heldur standi til leiðréttingar þar til skjallegar hér um síðar framkoma kann. Samþykkti              

osfrv. 

Sama stað og dag óskuðu hreppstjórar þessrar sveitar úrlausnar um þá frómu og vanfæru              

konu Guðrúnu Semingsdóttir sem barnfædd sé á Hólum í Yxnadal og þar svo verið um hálfs                

misseris tíma en nær heilt ár á Garðshorni, síðan þriggja vetrar tíma til húsa á Heggstöðum. Hér                 

að auki frambera nálægir hreppstjórar og þingmenn að nefnd Guðrún hafi flakkað og farið um               

alla Vöðlasýslu að fráteknum Ólafsfjarðar- og Siglunesshreppum. Því að svo prófuðu er            

valdsmannsins með undirskrifuðum mönnum svar og ályktun að fyrrnefnd Guðrún Semingsdóttir           

forsorgist á þeim hreppum þessrar sýslu sem nú bevísanlega fram kemur, bæði eftir hennar              

sjálfrar auglýsingu (þó nú ei nálæg sé) sem og þingmanna, að hún flakkað hafi á sínum ómaga                 

aldurs uppvaxtartíma eftir lögum og réttri tiltölu.  118

118 Sýsluskjalasafn. Eyjafjarðarsýsla GA/1, 4. Dóma- og þingbók 1699-1707. 
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4.24 Sveinbjörn Magnússon 

Anno 1747 dag 7. ágúst setti héraðsdómarinn í Eyjarfjarðarsýslu, Þórarinn Jónsson, eitt löglegt             

héraðsþing hér á Grund í Eyjafirði, og nær hann hafði oss undirskrifaða menn útnefnt til               

þingvitna og meðdómenda í fyrir hafandi máli, auglýsti hann sig hafa í arrest þann óknytta               

umhleypingsdreng Sveinbjörn Magnússon sem á næsthöldnum manntalsþingum á Saurbæ þann          

12. og Öngulsstöðum þann 17. maí innverandi árs eftir þar teknum þingvitnum auglýstist að hafi               

um næstliðin þrjú ár hlaupið sem lausgangari um þetta hérað og æft aðskiljanlegt skelmerí, lygi               

og þjófnað, einkanlega á þessu ári þá hann fyrir alvöru blygðunarlaust og óforskammað hafi gjört               

sig svo beran í slíkri óráðvendni að hann hafi legið úti um daga en brotið upp hús og hirslur                   

manna um nætur og stolið úr þeim einum og öðrum smámunum og það með þvílíkri frekju að á                  

einni viku hafi hann uppbrotið fimm bæi, yfir hverju þingsóknamrnn sameiginlega klöguðu og             

kváðust ei [71r] mega vera óhultir um efni sín þar sem hann um færi eður væri í nánd, hvað allt                    

greind þingvitni framar útskýra sem hér fyrir réttinum eru opinberlega upplesin, nefndum            

Sveinbirni áheyrandi og nálægur, hver og fríviljuglega laus og liðugur meðkennir það allt satt að               

vera er þau hafi inni að halda.  

Hér næst eftirspurði lögsagnarinn samankomna þingmenn hvert þeir vissu að þessi           

Sveinbjörn hefði gjört nokkra bót á ráði sínu síðan hann eftir áðursögðu var angefinn á næstliðna                

vori, hverju þeir neituðu og sögðu hann hefði sama framhaldið allt þar til hann var höndlaður og                 

færður héraðsdómararinum. Þar hjá auglýsa þeir að hann hafi sér hagað sem heiðingi og tatari í                

því að halda sér frá sakramenti í næstu tvö ár, samt að forakta helgar tíðir og allar kristilegar                  

reglur og jafnvel hafi hann á helgum dögum þá fólk hafi við kirkju verið brotist í bæi og úr þeim                    

stolið. Enginn kveðst hann heldur vilja í vist taka þar hann auk [71v] annarra klækja sé bæði                 

latur, svikull og þvermóðskufullur. 

Að svo gjörðu prófi og framkomnu undirlagi um Sveinbjarnar Magnússonar ásigkomuleg           

féll yfir honum svolátandi dómur af lögsagnarans og hans tilnefndra dómsmanna. Delinkventen            

Sveinbjörn Magnússon, sem með þingvitnum á Saurbæjar og Öngulsstaða manntalsþingum þann           

12. og 17. maí innverandi árs er yfirbevísaður að hafa fríviljuglega að orsakalausu, einungis af               

leti og hrekkjum, gefið sig í lausgængerie í hverju hann hefur með þvermóðsku framgengið í               

 

39 



 

næstliðin þrjú ár og þar að auki er að öllum þeim óknyttum opinber orðinn til orðs og verka sem                   

áminnst og hér með fylgjandi þingvitni útvísa, skal fyrir slík illræði honum sjálfum til straffs en                

óráðvöndum til viðvörunar framsendast með Akureyrarskipi til Kaupenhafnar til þriggja ára           

fangelsis og erfiðis á Bremerholm eður í festingunni Friderikshavn. Þessi dómur var opinberlega             

upplesinn delinkventen  

[átta undirskriftir].  119

 

Ensk dæmi:  

4.3.1 Elisabeth Cleever 

The Singlewomen Elisabeth Cleever was twenty years old when she was brought before the              

Kentish magistrates as a vagrant woman on 13 august. Cleever was from St Pauls Shadwell in                

Middlesex, and she had been bound out as an apprentice by the Overseers of that parish, to one                  

Lydia Snow, fruiterer and inhabitant of the same parish, with whom she lived and served as an                 

apprentice for about two years. By reason of ill usage from her said mistress, Elisabeth ran away.                 

There after she maintained herself by selling odds and ends, begging and wandering about. An               

apprenticeship gone awry, perhaps characterized by an abusive or overly harsh mistress, ruined             

Elisabeths Vleevers first chance to learn a trade and settle into a life. She was conveyed back to                  

Middlesex, and perhaps she got a second chance.  120

 
4.3.2 Israel Walker 

One Israel Walker was committed to Clerkenwell Bridewell in 1751 as a common chet and               

gamble having no settled abode but wandering from place to place, accused before henry              

Fielding Esq of playing an illegal game called “ Hussel Cap” and cheating Colin Campell               

gentleman by pocketing the 15s stake money as it lay on the table. Walker appealed through his                 

attorney, protesting he could not possibly be within any statute against rogues and vagabonds, he               

was a wholesale dealer in brandy, had lived in St Margrets Westminster more than two years did                 

not know Hussel cap was illegal, and that far from cheating Campell he had lost to him and                  

119 Sýsluskjalasafn. Eyjafjarðarsýsla GA/2, 2. Dóma- og þingbók 1742–1753. 
120 David Hitchcock, „Vagrancy in English Culture and Society, 1650-1750“, 116. 
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parted in friendship. There were other witnesses however and his appeal was dismissed: he was               

sentenced to six months in bridwell under the 1744 vagrancy act.  121

4.3.3 Sara Kelly 

The grey area between casual poor and vagrants proved unfortunate for Sara Kelly in Dorset. She                

was taken before John Tucker Esq, in feb 1747 for committing acts of vagrancy in Whitechurch;                

in other words for seeking help. Her husband, a pressed Irishman, had written to her three                

months previously asking her to come to Plymouth where he was on board the Princess Amelia                

but when she got there she found the ship had sailed for Portsmouth. She then set off for                  

Portsmouth and admitted she had asked a few people for small beer, who also gave her food. She                  

had reached Axminster when she fell in labour and gave birth to triplets, 2 stillborn girls and a                  

boy who died soon after. The overseers there relieved her and buried her children, and about a                 

fortnight later got a horse to convey her to a public house in Charmouth but did not take her                   

before a justice. Next morning she was taken to John Crabb, tithingman of Whitchurch, who               

conveyed her to Chideock and from there to Longbredy. The officers at Longbredy             

however,sticklers for the proper form refused to receive her without a vagrant pass, and the poor                

woman was taken back to John Crabb, who had taken care of her since. John Tucker Esq. then                  

commited her to bridewell. John Crabb claimed 19s 8d for “taking care of Sarah Kelly in her                 

weak and sickly state” and for his journeys,including horse hire and guide for three days taking                

her to Sherbone Bridewell, and several journeys with his own horse. It may be for him too as he                   

was not paid the 19s 8d for his journeys, but he did receive 10s reward for apprehending her.                  

Parishes had a choice: some would relieve such a woman as a casual poor out of the poor rate,                   

others would not; quite likely the attitude of both the ratepayers and the county to such                

borderline cases greatly influenced overseers' course of action. Unfortunately without much more            

research into the relief of traveling poor by parishes it is impossible to say how widespread the                 

use of vagrancy laws to avoid the expenses was, but it was certainly believed to be widespread.  122

121 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 58-59. 
122 Audrey Eccles, Vagrancy in Law and Practice under the Old Poor Law, 97-98. 
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