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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um kynhegðun fólks á millistríðsárunum og stöðu þeirra kvenna sem 

eignuðust barn utan hjónabands, eins og hún birtist í barnfaðernisdómum borgarfógeta 

Reykjavíkur frá árunum 1928–1937. 

Þessi gögn opna lítinn glugga inn í samfélagið á Íslandi á millistríðsárunum. Þau sýna 

að konur í lægri stigum voru í meirihluta þeirra sem höfðuðu mál til að fá faðerni barns 

viðurkennt. Greina má valdamisræmi kynjanna í orðræðu yfirvalda og jafnframt má leiða líkur 

að mikilvægi stéttar og stöðu í einstaka dómsúrskurðum. Áhugavert er að á þessum tíma var 

fólki enn gert að sverja eið til að staðfesta niðurstöðu dómara þegar orð stóð gegn orði. 

Lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna voru sett árið 1921 eftir þrotlausa vinnu 

Kvenréttindafélags Íslands um réttarbætur fyrir einstæðar mæður og börn þeirra. Þau voru sett 

til að tryggja framfærslu óskilgetinna barna. Fjallað verður um hvort beiting þeirra gat leitt til 

þess að karlmaður væri dæmdur faðir barns sem hann átti ekki. 

Jafnframt því að greina stöðu þeirra kvenna sem koma við sögu í dómunum er sjónum 

beint að vísbendingum um hvort ógift fólk hafi almennt stundað kynlíf þrátt fyrir áherslu 

samfélagsins á skírlífi fólks sem ekki var í hjónabandi. Einnig er skoðað hvort fólk hafi verið 

meðvitað um leiðir til að koma í veg fyrir barneignir. 

Sjaldan er vikið að þeim börnum sem fjallað er um í gögnum þessum. Ekki er hægt að 

draga ályktanir um afdrif þeirra byggt á þessum gögnum. 
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Inngangur 
Þegar gift kona fæðir barn telst eiginmaður hennar faðir barnsins. Þegar óskilgetið barn kemur 

í heiminn geta aðstæður verið flóknar. Samkvæmt núgildandi barnalögum er það réttur barna 

að þekkja báða foreldra sína og móður er skylt að feðra barn sitt sé hún ekki í hjónabandi eða 

sambúð.1 Íslendingum hefur fjölgað mikið síðast liðin 200 ár og hlutfall óskilgetinna barna 

hefur verið hátt hér á landi miðað við Evrópu og hin Norðurlöndin. Það er jafnvel talið að 

miðað við löndin í kringum okkur hafi Íslendingar í gegnum tíðina ekki verið of strangir 

gagnvart því að börn hafi verið getin í „synd“.2 

Samfélag okkar hefur byggst á því að hjón eignist barn og ali það upp saman. En 

barneignir hafa verið mikilvægari þáttur í hlutverki og lífi kvenna en karla. Allt frá því að ganga 

með börn, fæða þau og sjá um uppeldi þeirra hefur verið hlutverk mæðra. Á 20. öld varð sífellt 

algengara að feður væru fyrirvinnur sem fóru út af heimilinu að vinna, á meðan eiginkonur 

þeirra sáu um börn og bú. Það gat því verið erfitt fyrir einstæðar mæður með óskilgetin börn 

að ala önn fyrir þeim. 

Á þeim tíma sem hér er til skoðunar gat ekki talist vafi á því hver væri móðir barns 

þegar það kom í heiminn. Faðir barnsins þurfti aftur á móti að trúa því að barnið væri hans hold 

og blóð. Þegar karlmaður vill ekki kannast við að hafa feðrað barn, eða telur að fleiri komi til 

greina, þarf kona að fara í barnfaðernismál til að fá faðernið viðurkennt. Samkvæmt núgildandi 

lögum getur barnið sjálft, móðir, eða karl sem telur sig föður barns öll höfðað faðernismál.3 Á 

þriðja áratug 20. aldar gat móðir, eða sá sem var skyldugur að sjá um framfærslu barnsins, 

krafist þess að yfirvöld hlutuðust til um að höfða mál gegn karlmanni sem neitaði að gangast 

við barni sínu.4 

Hér verða skoðaðir dómar í barnfaðernismálum, í gögnum frá borgarfógeta 

Reykjavíkur árin 1928–1937, og staða þeirra kvenna sem koma við sögu í dómunum greind. 

Jafnframt því verður sjónum beint að vísbendingum um hvort ógift fólk hafi almennt stundað 

kynlíf þrátt fyrir áherslu samfélagsins á skírlífi fólks sem ekki var í hjónabandi. Einnig verður 

skoðað hvort fólk hafi verið meðvitað um leiðir til að koma í veg fyrir barneignir. Sjónum 

verður einkum að einstæðum mæðrum og óskilgetnum börnum þeirra, með áherslu á þróun 

laga um börn og barneignir. 

 
1 Lög nr. 76/2003, 1.gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 272. 
2 Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“; Ólöf Garðarsdóttir, „Mikilvægi ættartengsla fyrir 
lífslíkur óskilgetinna barna og samfélagsstöðu mæðra þeirra,“ bls. 345; Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju 
hjónasængur, bls. 62. 
3 Lög nr. 76/2003, 10. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 274. 
4 Lög nr 46/1921, 5. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 152. 
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Í barnfaðernismálum nútímans er í flestum tilfellum hægt að styðjast við 

mannerfðafræðilegar rannsóknir. DNA próf þykja áreiðanleg til að sannreyna skyldleika þegar 

fleiri en einn karlmaður kemur til greina sem faðir barns. Á fyrstu áratugum 20. aldar var ekki 

hægt að sannreyna faðerni barns með svo áreiðanlegri erfðafræðilegri greiningu. 

Þær frumheimildir sem hér verða notaðar má finna á Þjóðskjalasafni Íslands. Þetta eru 

dómar í barnfaðernismálum sem ógiftar konur höfðuðu gegn karlmönnum sem þær sögðu vera 

feður barna þeirra. Þeir karlmenn sem þar eru tilnefndir eiga það sameiginlegt að vilja ekki 

viðurkenna faðerni barnanna. 

Þessar heimildir eru bæði handskrifaðar og vélritaðar af embættismönnum 

borgarfógetans í Reykjavík, en mörgum málum fylgja jafnframt gögn frá sýslumönnum víðar 

af landinu. Orðalag embættismanna er mjög staðlað og hlutlægt, en einnig er ritað beint eftir 

vitnum. Í flestum tilfellum fylgja dómunum önnur réttargögn, t.d. vitnaleiðslur, vottorð frá 

ljósmæðrum, læknum og prestum. Þá má finna bréf frá Mæðrastyrksnefnd og einnig persónuleg 

bréf sem málsaðilar hafa sent sín á milli og notuð eru sem sönnunargögn. Í vitnaleiðslum má 

finna ýtarlegar lýsingar á hvernig fólk kynntist, hvar fólk var að skemmta sér, hvar fólk 

stundaði kynlíf og einstaka sinnum má greina valdamisræmi milli aðila. Mun betri innsýn fæst 

í líf fólks og atburði þegar þessi gögn fylgja dómunum. Gögnin sem hér er unnið með eru 

viðkvæm og ekki mjög gömul, þau fjalla um mjög persónuleg mál í lífi fólks sem á ættingja 

sem enn eru á lífi. Þrátt fyrir að þau séu opin til rannsóknar án nokkurra takmarkana var tekin 

sú ákvörðun að gæta þess að persónugreinanlegar upplýsingar fylgi ekki þegar vitnað er í dóma 

og fylgigögn.5 

Það er fróðlegt að lesa þessa dóma og fylgigögn þeirra. Ýmislegt er hægt að draga úr 

þeim, skoða betur og máta við rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar. Þó nokkuð hefur verið 

fjallað um kynhegðun Íslendinga, en mest verið skrifað um fyrri aldir. Már Jónson hefur 

rannsakað réttarfarslegar heimildir og má þar nefna dulsmálin á 17.–20. öld, en einnig hefur 

hann skrifað um framhjáhald karla og of bráðar barneignir, sem varpa ljósi á kynlíf Íslendinga 

á 17. og 18. öld. Inga Huld Hákonardóttir skrifaði innihaldsmikla bók, er nefnist Fjarri hlýju 

hjónasængur. Þar er til skoðunar löggjöf sem tengist hjónabandi og barneignum frá upphafi 

Íslandsbyggðar til loka 20. aldar. Bókin er skrifuð á aðgengilegu máli fyrir almenning og gefur 

góða heildarmynd af kynhegðun Íslendinga, og yfirvöldum sem reyndu að beisla þessa orku 

þeirra eins og hentaði hverju sinni. Eggert Þór Bernharðsson fjallaði um „Reykjavíkurstúlkuna“ 

 
5 Um þessi gögn gildir 80 ára reglan, lög nr 77/2014 26. gr., Vef: Stjórnartíðindi, A, 2014, gögnin voru gerð 
aðgengileg almenningi þegar 80 ár voru liðin frá því að þau urðu til. 
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á millistríðsárunum, Vilhelm Vilhelmsson hefur skrifað um lauslæti í Reykjavík í upphafi 20. 

aldar og Þorsteinn Vilhjálmsson hefur fjallað um kynheilbrigði og kynsjúkdóma í Reykjavík 

frá lokum 19. aldar fram á miðja 20. öld.6 

Þegar heimildirnar sem hér eru til umfjöllunar eru skoðaðar er gott að taka mið af þeim 

rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar í kvenna- og kynjasögu. Einkum er varðar félagslega 

stöðu kvenna og karla og valdaójafnvægi milli kynjanna. Þær rannsóknir hafa dregið fram áhrif 

kvenna á félagslegar framfarir í þjóðfélaginu sem bættu stöðu þeirra. Þrátt fyrir að konur hafi 

ekki haft greiðan aðgang að opinbera sviðinu í þjóðfélaginu, þá lögðu konur í efri stéttum 

samfélagsins grunninn að almennum réttindum kvenna til jafns við karlmenn. Þær börðust fyrir 

rétti kvenna til að taka þátt í opinberu lífi, ásamt því sem þær áttuðu sig á mikilvægi félagslegs 

kerfis sem styddi þær konur sem minna máttu sín og fjölskyldur þeirra.7 Sú barátta leiddi m.a. 

til réttarbóta fyrir einstæðar mæður og óskilgetin börn þeirra. 

Í lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar voru konur farnar að gera sig meira gildandi á 

opinberum vettvangi. Í doktorsritgerð Erlu Huldu Halldórsdóttur, Nútímans konur, varpar 

höfundur ljósi á þá togstreitu sem var á milli þess hlutverks sem samfélagið ætlaðist til af 

konum, og raunverulegrar löngunar kvenna til að skapa sér eigin örlög. Þá dregur Sigríður 

Matthíasdóttir fram í doktorsritgerð sinni, Hinn sanni Íslendingur, hvernig sjálfsmynd 

þjóðarinnar var hagstæð hinum borgaralega karlmanni en konur gátu síður speglað sig í 

umræðum um þjóðernið. 

Konur sem kjósa. Aldarsaga, eftir þær Erlu Huldu Halldórsdóttur, Krisínu Svövu 

Tómasdóttur, Ragnheiði Kristjánsdóttur og Þorgerði H. Þorvaldsdóttur, er nýjasta bókin sem 

beinir sjónum að stöðu kvenna í íslensku samfélagi á tuttugustu öld. Í bókinni er yfirgripsmikið 

yfirlit yfir breytingar á stöðu kvenna frá því þær fengu kosningarétt og til dagsins í dag. Þar er 

sagt frá þeim konum sem drifu breytingarnar áfram og baráttu þeirra í átt að jöfnum réttindum 

kynjanna, með því m.a. að benda á það sem auðveldað gæti líf kvenna almennt. Bókin veitir 

einnig innsýn í líf hinnar venjulegu íslensku konu. 

Ritgerðin er þannig byggð upp að í fyrsta kafla er stuttlega fjallað um það sögulega 

samhengi sem skiptir máli fyrir það sem hér er til skoðunar; þróun viðhorfa í gegnum tíðina til 

 
6 Már Jónsson, Dulsmál; Már Jónsson, „Konur fyrirgefa körlum hór,“; Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju 
hjónasængur; Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“; Þorsteinn Vilhjálmsson, „Betra fólk,“; Þorsteinn 
Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár.“; Eggert Bernharðsson, „Ó, vesalings tískunnar þrælar“. 
7 T.d. Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímanskonur; Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur; Sigríður Th. 
Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil; Erla Hulda Halldórsdóttir o.fl., Konur sem kjósa. Aldarsaga. 
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stöðu kvenna og karla í samfélaginu. Dregið verður fram mikilvægi kvennahreyfingarinnar í 

þróun laga sem varða réttindi kvenna almennt, barneignir fólks og samlíf þeirra. 

Í öðrum kafla er rætt um heimildirnar sem rannsóknin byggir á. Barnfaðernisdómar frá 

þessu tímabili hafa ekki verið skoðaðir markvisst áður til að fá heildarsýn yfir gögnin og athuga 

hvaða ályktanir má draga út frá þeim. Rætt verður um siðferðileg álitamál sem kunna að koma 

upp og gerð grein fyrir kostum og göllum þessara heimilda. 

Í þriðja kafla er til skoðunar almennt viðhorf til kynlífs og svo raunverulega hegðun er 

kemur að kynlífi eftir því sem hún birtist í heimildum. Rætt verður um meint lauslæti Íslendinga 

og þá umræðu sem var á þessum tíma um fræðslu á kynsjúkdómum og getnaðarvörnum. Þá 

verður einnig spurt hvort fólk hafi almennt verið meðvitað um þessi mál? 

Í fjórða kafla er greining á félagslegri stöðu fólks, nánar tiltekið stöðu kynjanna og 

hvernig stéttarstaða kvenna hafði áhrif á tækifæri þeirra og líf. Í heimildunum sem hér eru til 

umfjöllunar má sjá að þær konur sem höfðuðu barnfaðernismál á millistríðsárunum voru í 

meirihluta af lægri stigum. Því verður lögð áhersla á líf vinnukvenna og einstæðra mæðra og 

hvaða möguleika þær áttu til að sjá um börn sín. 

Í fimmta kafla er nánari umfjöllun um þá dóma sem féllu á umræddu tímabili. Skoðað 

verður hvað réði úrslitum þegar orð stóð gegn orði og ekki var hægt að sannreyna faðerni með 

óyggjandi hætti. Voru konur látnar gjalda þess að standa skör lægra en karlmenn í þjóðfélaginu 

og látnar axla einar ábyrgðina á afleiðingum gjörða sinna? Gátu karlmenn átt það á hættu að 

vera dæmdir feður barna sem þeir áttu ekki? Getur verið að önnur sjónarmið en að feðra barnið 

rétt hafi jafnvel haft áhrif á lyktir málanna? Rætt verður um eiðstafi og hvort hægt sé að ganga 

út frá því að fólk hafi alltaf sagt sannleikann eftir bestu vitund þegar það fékk réttinn til að 

sverja eið máli sínu til stuðnings. 
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1. Sögulegt samhengi 
Samkvæmt núgildandi lögum hafa báðir foreldrar þá skyldu að annast framfærslu barns síns. 

Rekja má ákvæði um skyldur feðra til að taka þátt í framfærslu óskilgetinna barna aftur til 

Jónsbókar. Í elstu lagabókum Íslendinga má sjá að gætt var að hagsmunum barna sem eitthvað 

myndu erfa, en það var einnig gert ráð fyrir að framfæra þyrfti öll börn, bæði rík og fátæk. 

Samkvæmt Jónsbók átti hver maður að annast börn sín. Ef foreldrar voru látnir tóku ættingjar 

við ábyrgð á börnum þeirra. Eftir þessum lögum var enn dæmt á 19. öld.8 

Um aldamótin 1900 var tæplega helmingur kvenna yfir 20 ára í hjónabandi en rúmlega 

helmingur karlmanna. Á Vesturlöndum var hlutfallslega mun fleira fólk yfir tvítugu í 

hjónabandi. Giftingum fækkaði á 19. öld því efnahagsleg skilyrði í hjúskaparlögum, sem giltu 

fram á 20. öld, gerðu fólki erfitt að ganga í hjónaband. Því var algengara að óskilgetin börn 

fæddust á Íslandi en í öðrum löndum, en rétt er að taka það fram að foreldrar bjuggu oft í 

óvígðri sambúð.9 

Í byrjun 20. aldar voru stofnuð kvenfélög út um allt land, og í gegnum félagslegt starf 

þeirra höfðu konur áhrif á samfélagið löngu áður en þær fengu lagalegt jafnrétti.10 Konur annað 

hvort giftust eða urðu vinnukonur ævilangt. Í kringum 1900 fór það að breytast með aukinni 

menntun kvenna, tækniframförum, breytingum á atvinnuháttum og búsetu. Með samtakamætti 

kvenna innan kvenfélaganna var lagður grunnurinn að auknum réttindum þeirra. Allar stéttir 

kvenna kröfðust aukinna réttinda, en konur hafa aldrei verið einsleitur hópur og því voru 

hagsmunir þeirra ekki alltaf þeir sömu. Konur af efri stéttum vildu menntun og embætti en 

konur af lægri stigum vildu betri vinnutíma, bættar aðstæður í vinnu og réttlátari laun. Þrátt 

fyrir ólík viðhorf var samvinna á milli kvenna um grundvallarréttindi.11 Það var þannig með 

samtakamætti og óþreytandi vinnu að konur öfluðu sér smám saman aukinna réttinda. 

Dagheimili og leikskólar þekktust ekki og engir skipulagðir leikvellir voru í Reykjavík 

í upphafi 20. aldar. Það má þakka KRFÍ og fyrstu kvenfulltrúum bæjarstjórnar að leikvellir 

komu til umræðu á þeim vettvangi. Árið 1908 var fyrsta leikvellinum komið fyrir við Túngötu 

en ekki var vandað til verka og honum var illa við haldið. Árið 1912 komst framlag til leikvalla 

á fjárhagsáætlun en naumt var skammtað. Reykjavík óx hratt og í fjórtán þúsund manna 

bæjarfélagi var þörf fyrir leikvelli. Árið 1915 beitti Bríet Bjarnhéðinsdóttir bæjarstjórnarfulltrúi 

 
8 Hildur R. Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 13. 
9 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 13. 
10 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926-Kvennasamtök,“ bls. 148. 
11 Erla Hulda Halldórsdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir og Þorgerður H Þorvaldsdóttir, „1916-Hún fór að 
kjósa,“ bls. 68–69. 
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sér fyrir umbótum, bæði innan KRFÍ og bæjarstjórnar. Leitað var til kaupmanna og efnamanna 

um fjárframlög til verkefnisins og svo til iðnaðar- og verkamanna um að gefa vinnu sína við 

gerð leikvallar við Grettisgötu. Félagskonur KRFÍ myndu svo vinna á leikvellinum án þess að 

þiggja laun. Leikvöllurinn var svo afhentur bæjarstjórn sumarið 1915 og í desember sama ár 

varð leikvallanefnd föst nefnd í bæjarstjórn.12 

Á millistríðsárunum var tekist á um hlutverk og eðli kvenna og varð svokölluð 

húsmæðrastefna ofan á. Konum var beint inn á heimilin og þær voru ekki hvattar til að láta til 

sín taka á öðrum sviðum. Innan kvenfélaganna var tekist á um það hvort giftar konur ættu að 

vera á vinnumarkaðnum.13 Og þrátt fyrir að á Íslandi fæddust fleiri óskilgetin börn en í 

nágrannalöndunum þá var komið á þriðja áratug 20. aldar þegar sett voru lög sem að bættu 

aðeins stöðu einstæðra mæðra og barna þeirra. Frumkvæði og barátta KRFÍ stuðlaði að þeirri 

löggjöf.14 

Skilnaðir voru ekki algengir og réttur óskilgetinna barna var lítill. Árið 1917 voru 

lögræðislögin sett og höfðu þá bæði hjóna forsjá barna sinna, ekki bara faðir eins og áður. 

Réttarstaða einstæðra mæðra breyttist árið 1921 er sett voru lög um afstöðu foreldra til 

skilgetinna og óskilgetinna barna. Föður var skylt að sjá um framfærslu barns síns og uppeldi 

til jafns við móður. Árið 1935 var ákveðið með framfærslulögum að mæður fengju 

óendurkræfan styrk með börnum sínum og afnumdir voru sveitaflutningar mæðra og barna 

þeirra. Fram til ársins 1934 voru sveitastyrkir endurkræfir og missti fólk borgaraleg réttindi, 

m.a. kosningarétt, ef það þáði styrk. Því var breytt með stjórnskipunarlögum nr 22/1934. KRFÍ 

hafði allt frá stofnun félagsins unnið að þessum málum og átti frumkvæði að lagasetningum 

um rétt óskilgetinna barna.15 

Björg C. Þorláksson, fyrsta íslenska konan sem lauk doktorsnámi, skrifaði grein er 

birtist í Skírni árið 1907. Þar rekur hún þróun lagasetningar um barnsmæður og barnsfeður frá 

Jónsbók til aldamótanna 1900. Hún taldi ákvæði Grágásar og Jónsbókar mannúðlegri og 

réttlátari gagnvart mæðrum og óskilgetnum börnum þeirra, en lögin sem voru í gildi er greinin 

var skrifuð.16 Hún rekur í grein sinni hversu erfitt það reyndist mæðrum að sækja rétt sinn 

gagnvart feðrum óskilgetinna barna, þrátt fyrir að samkvæmt lögum ættu feður, og samfélagið 

ef þeir brygðust, að taka þátt í framfærslu barnanna. 

 
12 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 149–150. 
13 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926-Kvennasamtök,“ bls. 134–135. 
14 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 14. 
15 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Breytingar á réttarstöðu íslenskra kvenna á 20. öld, bls. 6–7. 
16 Björg Þ. Blöndal, „Barnsmæður,“ bls. 173. 
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Grein Bjargar hefur vafalaust vakið athygli kvenna hjá KRFÍ því sama ár var málið 

tekið upp á fundi hjá félaginu. Þar var vakin athygli á bágum kjörum óskilgetinna barna og 

ófullnægjandi og ranglátum lögum. Send var áskorun til alþingis um endurskoðun laganna en 

ekkert varð af því að þessu sinni. Reglulega var ýtt við málinu næstu árin. Sumarið 1917 var 

kosin nefnd, að frumkvæði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, til að undirbúa lög um rétt óskilgetinna 

barna og fylgja málinu eftir. Árið 1921 voru gerðar breytingar á lögum KRFÍ. Þá bættist við 

lögin það markmið að „bæta kjör óskilgetinna barna og mæðra þeirra, bæði að lögum og með 

framkvæmd laganna.“ Árangur varð af starfinu því tveir alþingismenn beittu sér fyrir 

undirbúningi frumvarps um hjúskapar- og barnalöggjöf. Lög nr. 46/1921 um afstöðu til 

óskilgetinna barna urðu að veruleika eftir að félagar KRFÍ höfðu á annan áratug beitt sér fyrir 

setningu þeirra. Samkvæmt þessum lögum skyldi meðlag nú greitt af opinberu fé, hvort sem 

faðir endurgreiddi það eða ekki. Óskilgetin börn fengu erfðarétt eftir föður sinn og 

föðurfrændur.17 Meginreglan samkvæmt lögunum var sú að forráð óskilgetinna barna skyldi 

vera hjá móður.18 

Samkvæmt grein sem rituð var í 19. júní árið 1926 vakti það athygli á þingi 

alþjóðasambands kvenréttindafélaganna, að á Íslandi nytu konur ýmissa réttinda sem konur í 

stærri löndum höfðu ekki. Höfundur sagði frá því að hún hafi tekið til máls og sagt frá hvernig 

íslenskar konur litu á réttindi óskilgetinna barna: „ég held að hvergi í heiminum sé 

almenningsálitið heilbrigðara á því sviði en einmitt hér, af hverju sem það nú kemur.“ 

Breytingartillaga sem felld hafði verið í nefnd á þinginu, sennilega því hún þótti of frjálsleg, 

var samþykkt af þinginu sjálfu eftir að hlýtt var á rödd frá Íslandi.19 Undir greinina skrifaði 

Laufey Valdimarsdóttir. 

Laufey, dóttir Bríetar, var formaður KRFÍ 1927–1945.20 Hún var mjög öflug og 

áhugasöm um að bæta kjör einstæðra mæðra og barna þeirra. Nokkur kvenfélög stóðu að 

stofnun Mæðrastyrksnefndar þann 20. apríl 1928, að frumkvæði KRFÍ, í kjölfar sjóslyss þar 

sem fimmtán sjómenn fórust. Konur vildu koma ekkjum þeirra og föðurlausum börnum til 

hjálpar. Nefndin vann að réttlátari og mannúðlegri félagsmálalöggjöf. Starf hennar hafði mikil 

áhrif á bæði almenningsálitið, löggjöfina og framkvæmd laganna. Að öðrum ólöstuðum má 

þakka Laufeyju, formanni Mæðrastyrksnefndar, stefnufestu og vakandi baráttu.21 Nefndin 

 
17 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 179–181. 
18 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls. 49. 
19 Laufey Valdimarsdóttir, „Þing alþjóðasambands kvenréttindafélaganna,“ bls. 65. 
20 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 169. 
21 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 183. 
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vann ötullega að því að einstæðar mæður, ekkjur, ógiftar konur og fráskildar, fengju rétt til að 

fá greidd meðlög með börnum sínum. Brotalöm var á því að konur fengju þessi meðlög greidd 

þó lögin kvæðu á um rétt þeirra. Nefndin gerði þá kröfu að konur fengju mæðralaun og talaði 

fyrir því að sveitaflutningar yrðu bannaðir. Þær voru einnig meðvitaðar um að ekki var nóg að 

lögin væru sett heldur þurfti einnig að vaka yfir framkvæmd þeirra. Margt úr vinnu 

Mæðrastyrksnefndar skilaði sér í löggjöfina.22 

Það má sjá í skjölum borgarfógeta að einstæðar mæður sem höfðuðu barnfaðernismál 

gátu leitað til Mæðrastyrksnefndar eftir aðstoð og ráðgjöf. Laufey Valdimarsdóttir, fyrir hönd 

Mæðrastyrksnefndar, hjálpaði konum í undirbúningi fyrir málshöfðun. Hún var virk í 

upplýsingaöflun og skrifaði bréf til að leggja fram fyrir dómi og lagði sig fram um að þær 

fengju réttláta málsmeðferð.23 

Mæðrafélagið var stofnað árið 1936 og vann einnig að réttarbótum og hagsbótum fyrir 

mæður og börn. Laufey veitti því einnig forystu til ársins 1942. Starf þessara tveggja félaga 

skilaði ýmsum réttarbótum til einstæðra mæðra.24 

Framan af voru stjórnmálaflokkarnir og verkalýðsfélögin áhugalítil um réttindi kvenna. 

Það munaði því mjög um starf KRFÍ í þágu kvenna og hafði það mest áhrif á réttarstöðu þeirra 

á þessum árum.25 Flokkarnir kepptust um völdin og gengu konur til liðs við þá til að reyna að 

ná kjöri. Það reyndist þeim erfitt því flokkarnir voru byggðir upp af körlum og hefðbundin 

viðhorf til hlutverka kynjanna ríkjandi. Konur voru ekki einsleitur hópur og kraftar þeirra 

dreifðust á flokkana. En kvennahreyfingin var miðpunktur og þær konur sem störfuðu innan 

flokkanna unnu saman innan kvennahreyfingarinnar og náðu árangri með samstöðu þar.26 

  

 
22 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 184–185. 
23 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 57; ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 
Reykjavík 0000–051 EA6/89 1934–1937, 1. 
24 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 186–187. 
25 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „1937-Stjórnmál og kreppuáratugur,“ bls. 201–202. 
26 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „1937-Stjórnmál og kreppuáratugur,“ bls. 215. 
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2. Umræða um heimildirnar 
Í dag er í flestum tilfellum hægt að gera erfðafræðilegar rannsóknir til að fá staðfestingu á því 

hver sé líffræðilegur faðir barns. Það var ekki hægt á fyrri hluta 20. aldar. Hægt var að gera 

blóðrannsókn og athuga í hvaða blóðflokki móðir, barn og tilnefndur faðir voru. Með slíkri 

rannsókn var í raun aðeins hægt að útiloka tilnefndan föður ef hvorki hann né móðir voru í 

sama blóðflokki og barnið. Karlmaður sem var í sama blóðflokki og barn gat hugsanlega verið 

faðir þess, en ekki var hægt að slá því föstu. Ef móðir og barn voru í sama blóðflokki, en 

karlmaður í öðrum blóðflokki, þá gat hann engu að síður komið til greina sem faðir barnsins. 

Konur sem áttu óskilgetin börn var skylt að feðra börn sín þeim sem þær töldu, eða 

vissu, að væri faðir þeirra. Ef fleiri en einn kom til greina urðu þær að telja mánuði, reikna út 

frá síðustu blæðingum og fá staðfestingu lækna á meðallengd meðgöngutíma til að áætla hver 

væri líklegastur. En karlmaður gat ekki verið alveg viss að hann væri í raun faðir barns. 

Mál þessi voru viðkvæm því ekki hefur verið litið jákvæðum augum á kynlíf utan 

hjónabands í gegnum aldirnar. Samkvæmt svörum við spurningalistum Þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafns Íslands virðast Íslendingar þó almennt hafa séð í gegnum fingur sér með 

barneignir utan hjónabands ef fólk bjó saman og ól upp börn sín. Ekki var litið jafn jákvæðum 

augum á einstæðar mæður og óskilgetin börn þeirra. Þær áttu oft erfitt með að sjá fyrir sér og 

börnum sínum. Í spurningaskrá um fjölskylduhætti segir kona fædd árið 1899 að „þótt ógift 

fólk ætti barn saman var það talið í lagi, ef það þá bjó saman. Ég heyrði aldrei minnst á annað. 

Það var aftur á móti ekki litið góðu auga ef stúlkur eignuðust lausaleiksbörn. Slíkt hafði mikil 

áhrif á líf þeirra. Mér fannst þær varla eiga uppreisnarvon.“27 Almenningsálitið var heldur 

mildara gagnvart karlmönnum sem feðruðu óskilgetin börn: „Þeir voru lausir við allt baslið, 

gáfu bara með sínu barni og voru svo lausir allra mála. Þetta var engin ámóta niðrun fyrir þá.“28 

Slíkur karlmaður var jafnvel „bara eftirsóttur kvennamaður“.29 

Í gögnum frá borgarfógeta Reykjavíkur má finna skjöl sem opna lítinn glugga inn í líf 

mæðra sem vildu feðra óskilgetin börn sín og karlmanna sem þær nefndu sem feður þeirra. 

Þetta eru þau skjöl sem hér er unnið með. Nánar tiltekið eru þetta dómar og fylgigögn þeirra í 

barnfaðernismálum frá árunum 1928–1937 og má finna gögnin á Þjóðskjalasafni Íslands. Ekki 

hefur mikið verið fjallað um kynhegðun fólks á millistríðsárunum og því var ákveðið að skoða 

 
27 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 6369. Kona fædd 1899. Sveitafélag ekki skráð. 
28 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 6370. Kona fædd 1902. Sveitafélag ekki skráð. 
29 ÞÞ. Spurningaskrá 79. Trúlofun og gifting. Nr. 1028. Kona fædd 1911. Sveitafélag ekki skráð. 
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dóma frá þessu tímabili. Skjöl borgarfógetans í Reykjavík eru embættisgögn, líkt og skjöl frá 

sýslumönnum um allt land. 

Í öskjunum sem unnið var með eru geymd fylgiskjöl einkamála. Tvær tegundir 

dómsmála eru í þessum öskjum og hafa barnfaðernismál þannig verið flokkuð saman, ásamt 

dómum um deilur um vinnulaun og ógreidda reikninga fyrir vinnu t.d. iðnaðarmanna. Gögnin 

eru mjög aðgengileg. Ekki þarf að hafa mikið fyrir því að safna sambærilegum dómsmálum 

saman til að skoða þau og fá heildaryfirsýn. Búið er að flokka þau og þau eru geymd saman. 

Unnið var með fimm öskjur sem í voru samtals 69 barnfaðernismál. Hver dómur, og fylgigögn 

hans, er í sér örk sem er merkt með númeri. Fyrsta örk í hverri öskju er númer eitt. Dómarnir 

sjálfir eru handskrifaðir á folio sem brotin hefur verið saman og myndar þannig möppu fyrir 

fylgigögnin sem er komið fyrir í miðjunni. Í þremur örkum voru gögn sem tilheyrðu nokkrum 

dómsmálum, bæði barnfaðernismálum og deilum um vinnulaun. Þessi gögn virðast hafa orðið 

viðskila við önnur réttargögn sem eiga að fylgja dómunum sjálfum.30 

Þegar dómunum var flett og gögnin lesin þá voru upplýsingar úr þeim settar inn í töflu 

í Excel, til að fá yfirlit yfir hvaða upplýsingar komu fram í hverju máli. Á blaðsíðu 19 má sjá 

töflu sem sýnir yfirlit þeirra meginatriða sem fram komu í barnfaðernisdómunum. Nöfn 

málsaðila voru skráð, rannsóknartími, hvernig var sambandi aðila háttað, staða fólks og aldur, 

voru vitni, voru aðrir karlmenn líklegir feður, voru getnaðarvarnir notaðar eða nefndar, var 

blóðrannsókn gerð, voru báðir aðilar í Reykjavík, var málið látið ráðast af eiði og hvort þeirra 

fékk að sverja eið o.s.frv. 

Staða kvenna sem höfðuðu barnfaðernismál var nokkuð einsleit, þegar miðað er við þá 

stöðu sem var skráð. Þær voru vinnukonur, verkakonur eða kaupakonur. Ein var titluð ungfrú. 

Þær voru langflestar á þrítugsaldri. Staða karlanna var fjölbreyttari, þeir voru titlaðir 

bifreiðastjórar, kaupmenn, stúdent, bændur, matsveinar, sjómenn, innheimtumenn, trésmiðir 

o.s.frv. Þeir voru einnig oftast á þrítugsaldri, eða rétt komnir yfir þrítugt. 

Af þeim 59 málum þar sem dómur var kveðinn upp voru karlmenn dæmdir feður í 45 

þeirra. Í sautján málum þurftu mæður að sverja eið til þess að dómurinn tæki gildi. Sýknudómur 

var kveðinn upp í þrettán málum og átta karlmenn fengu að sverja eið svo dómurinn stæði. Í 

tveimur málum má sjá að ekki var hægt að dæma kærða föður barns en engu að síður þótti rétt 

í öðru þeirra að láta hann borga með barninu.31 Í hinu málinu var kærði látinn borga með 

barninu ásamt öðrum manni sem einnig hafði haft samfarir við móður á þeim tíma sem barnið 

 
30 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 17; ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 
EA6/89 1934–1937, 41; ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1932, 33. 
31 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 56. 
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kom undir.32 Nokkrum málum lauk ekki með dómi og eru ástæður þess misjafnar. Stundum 

hefur annar maður hugsanlega þótt líklegri faðir þegar meðgöngu var lokið og barnið fætt, og 

gera má ráð fyrir að einhverjir hafa náð sáttum. 

Algengast var að málsmeðferðin tæki u.þ.b. mánuð þar til dómur var kveðinn upp. En 

sjá má að rannsókn máls gat tekið allt frá nokkrum dögum upp í heilt ár. Er mál var höfðað var 

barnið oftast fætt, má gera ráð fyrir að móður hafi þá verið orðið ljóst að meintur faðir ætlaði 

ekki að gangast við barninu. Barnfaðernismál mátti höfða er sex mánuðir voru liðnir af 

meðgöngu og eigi síðar en innan árs frá fæðingu barns, en hægt var að fá undanþágu frá 

dómsmálaráðaneytinu ef sérstaklega stóð á.33 Af þeim málum sem hér um ræðir voru ellefu 

mæður sem fengu undanþágu til að höfða barnfaðernismál, börn þeirra voru allt frá rúmlega 

ársgömul til rétt tæplega sjö ára þegar málin voru tekin fyrir. 

Mismikið af gögnum fylgir hverjum dómi. Þau gögn eru í ýmsum stærðum og umfangi. 

Vottorð frá ljósmæðrum eru oftast litlir handskrifaðir miðar sem staðfesta fæðingu lifandi 

barns, þar er tiltekið nafn móður, kyn barns, lengd þess og þyngd. Einstaka dómum fylgja 

vottorð frá lækni. Þá var yfirleitt verið að staðfesta kynsjúkdóma eða velta vöngum yfir hvenær 

líklegast væri að barnið hafi komið undir og bera saman við fæðingardag þess, eða hversu langt 

meðgangan var komin þegar málið var tekið fyrir. Þetta á t.d. við um mál konu gegn karli árið 

1930. Í fylgigögnum með dómnum er bréf frá landlækni. Lögmaður karls hefur beðið landlækni 

um umsögn um tvö atriði, hvort sennilegur getnaðartími geti verið frá lokum júlí til loka ágústs 

og þá hvort annar maður sem nefndur hafði verið geti ekki einnig verið líklegur faðir barnsins. 

Landlæknir fer yfir það í nokkuð ýtarlegu svari sínu hver meðgöngutími kvenna sé að meðaltali 

og tekur fram að það sé „aldrei gerlegt fyrir lækni að segja upp á viku hvenær vanfær kona 

muni ala barn sitt (fullburða barn) og getur skeikað miklu frá því, sem „líkur“ benda til.“34 Rétt 

er að geta þess að barn þetta var ekki fætt er landlæknir skrifaði svarbréf sitt. 

Ýmiskonar bréf má finna með dómunum, t.d. frá borgarstjóra Reykjavíkur35, Laufeyju 

Valdimarsdóttur fyrir hönd Mæðrastyrksnefndar36, prestum, móður kæranda og persónuleg 

bréf milli þess kærða og kæranda. Í þó nokkrum málum má finna beiðnir frá 

sýslumannsembættum utan af landi þar sem farið er fram á að borgarfógetinn í Reykjavík finni 

 
32 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1932, 23. 
33 Lög nr 46/1921, 6. gr. og 8. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 152-153 
34 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 22. 
35 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 15. 
36 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 57. 
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nafngreindan mann og fái hann til að viðurkenna faðerni, en annars höfða faðernismál gegn 

honum fyrir hönd barnsmóðurinnar. 

Faðernismál var háð á varnarþingi þess sem barnið var kennt.37 Málin voru því rekin í 

Reykjavík ef meintur faðir bjó þar. Í um helmingi þeirra faðernisdóma sem hér er fjallað um 

eru málsaðilar staddir í sitthvoru bæjarfélaginu. Ýmist hefur móðirin þá flutt frá Reykjavík eftir 

að hún varð þunguð eða tilnefndur faðir flutt til Reykjavíkur eftir að kona var orðin 

barnshafandi. Í einu máli árið 1933 má sjá að barnsmóðirin býr á Norðurlandi og tilnefndur 

faðir á Suðurlandi. Málið var þó háð í Reykjavík því maðurinn hafði haldið framhjá konu sinni 

og vildi fyrir alla muni halda því leyndu fyrir henni. Hann lét því senda öll bréf sín til 

Reykjavíkur á heimilisfang systur sinnar. Málið hefur þannig verið þungt í vöfum því senda 

þurfti skjöl, beiðnir, vitnaleiðslur og vottorð á milli staða og það hefur tekið tíma. Enginn 

dómur fylgir þessu máli og er því ekki vitað hér hvernig því lauk.38 

Ítarlegustu upplýsingarnar í þessum dómsmálum er að finna í lögregluþingbókunum 

sem fylgja flestum dómunum. Stundum eru aðeins fylgigögnin í örkunum, enginn dómur. 

Lögregluþingbækurnar eru vitnaleiðslur aðila málsins. Þessi gögn eru ýmist handskrifuð af 

fulltrúum embættisins eða vélrituð. Í vitnaleiðslunum koma fram upplýsingar frá fólkinu sjálfu, 

þeirra rödd fær að hljóma. Það segir frá kynnum sínum, sambandi, aðstæðum og aðdraganda 

getnaðar, oft fylgja viðkvæmar lýsingar. 

Sjaldan er minnst á að getnaðarvarnir hafi verið notaðar og stundum var tekið fram að 

karlmenn hafi meðvitað reynt að passa að sæði þeirra færi ekki inn í leggöng konunnar. 

Karlmaður sagði þá gjarnan máli sínu til stuðnings að hann vissi að það hefði ekki gerst en 

kona aftur á móti að hún hafi fundið sæði fara inn í sig. 

Mismiklar upplýsingar koma fram í réttarhöldunum. Málin verða einsleit ef aðeins 

dómarnir eru skoðaðir, í þeim koma fram helstu staðreyndir máls, rökstuðningur fyrir dómnum 

og dómurinn sjálfur. Oft virðist skautað hratt yfir og jafnvel ekki tekið tillit til atriða sem ættu 

að skipta máli og komu fram við réttarhöldin.39 

Mjög margir karlmenn sem hér voru tilnefndir sem feður barna, báru því við að 

mæðurnar hefðu verið með öðrum karlmönnum á því tímabili sem barnið kom undir. En nánast 

jafn margir gátu hvorki nefnt aðra karlmenn né sannað það. Það kom þó fyrir að annar 

nafngreindur maður var sagður líklegur faðir barns. Í einhverjum tilfellum viðurkenndu þeir 

 
37 Lög nr 46/1921, 8. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 152. 
38 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 53. 
39 T.d. ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/89 1934–1937, 1; ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–
051 EA6/90 1935–1936, 26. 
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menn að hafa einnig haft samræði við barnsmóður á getnaðartíma, jafnvel gegn neitun móður, 

þ.e. hún sagðist ekki hafa verið með þeim karlmanni sem játaði samræði við hana.40 

Í nokkrum málum voru málsaðilar sammála um að fleiri en einn maður hafi komið til 

greina. Í 13 málum voru gerðar blóðrannsóknir en þær leiddu sjaldan til þess að hægt væri að 

útiloka tilnefndan föður. Og sjaldan var minnst á þær í sjálfum dómsúrskurðinum. 

Þrátt fyrir að hér sé unnið með opinber gögn en ekki persónulegar heimildir þá má við 

lestur á yfirheyrslum yfir aðilum draga fram lýsingar af samskiptum fólks, sögur sem þau segja 

sjálf og ritað er upp eftir þeim. Þannig má fá greinagóða lýsingu á athöfnum fólks og upplifun. 

Yfirheyrslur fóru fram yfir báðum aðilum og því heyrast raddir beggja af samskiptum og 

vinskap. 

Flest eru þessi barnfaðernismál á milli fólks sem hefur stundað kynlíf með samþykki 

beggja. Og í langflestum tilfellum eru málin á milli einhleypra. Stundum leiddu skyndikynni 

til þungunar en margir virðast hafa átt sínar hjásvæfur, stundum fleiri en eina. Ekki voru margir 

trúlofaðir eða í föstu sambandi við hinn aðila málsins, en þó eru dæmi um það. Í einstaka máli 

má sjá greinilegan aðstöðumun kynjanna, til dæmis þegar kaupakona varð barnshafandi eftir 

samræði við bónda.41 

Í öllum málum nema tveimur er kærandinn kona. Annað málið var höfðað til 

véfengingar faðernis42 en hitt var beiðni borgarstjórans í Reykjavík til lögreglustjóra um að fá 

móður til að nefna föður barnsins.43 

Kostir þessara heimilda eru heildaryfirlitið sem hægt er að fá með því að lesa svo marga 

dóma frá sama tímabili. Lögregluþingbækurnar eru hafsjór af ýmiskonar upplýsingum sem fólk 

segir sjálft frá, þannig að rödd fólks, sem annars heyrist ekki oft, fær hljómgrunn. Það ber að 

hafa í huga að dómsmál þessi eru viðkvæm og heimildirnar ekki mjög gamlar. Hér hefur því 

verið tekin sú ákvörðun að gæta þess að persónugreinanlegar upplýsingar fylgi ekki í umfjöllun 

um dómana. 

Hægt er að fá hugmynd um hvernig sambandi ungs fólks af gagnstæðu kyni gat verið 

háttað, fólk stundaði skyndikynni, átti hjásvæfur og átti í stuttum samböndum. Það má lesa um 

hvar fólk stundaði kynlíf, hvernig fólk bjó, hvort það átti heima í Reykjavík eða kom þangað 

til að vinna. 

 
40 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 56. 
41 T.d. ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 2. 
42 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 3. 
43 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík Reykjavík 0000–051 EA6/91 1928–1932, 32. 
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Í byrjun 20. aldar var fólk enn látið staðfesta framburð sinn með eiði, þegar orð stóð 

gegn orði. Samkvæmt lögum átti dómari að dæma þeim aðila sem trúverðugri þótti réttinn til 

að staðfesta framburð sinn með eiði.44 Á 17. öld voru það karlmenn sem gátu svarið fyrir 

faðerni og verið lausir allra mála en konur stóðu varnarlausar eftir.45 En samkvæmt þessum 

gögnum borgarfógeta voru það mæður sem oftar fengu réttinn til að staðfesta framburð sinn 

með eiði. 

Þessar heimildir gefa ekki glögga mynd af þverskurði samfélagsins. Það er einsleitur 

hópur kvenna sem höfðaði barnfaðernismál í Reykjavík á þessu tímabili. Það verður að teljast 

líklegt að fleiri konur en þær sem lægstar voru í samfélaginu hafi orðið barnshafandi utan 

hjónabands. Leiða má að því líkur að konur úr efri stéttum hafi átt auðveldara með að fá aðstoð 

fjölskyldu með framfærslu barns síns eða haft önnur ráð til að forðast hneyksli, t.d farið í 

þungunarrof, gengið í hjónaband eða gefið börnin í fóstur. 

Ekki er getið um afdrif barnanna í heimildunum og ekki var tekin afstaða til samveru 

við föður til jafns á við móður. Dómsmálin fjölluðu aðeins um framfærslu barnanna. Einstaka 

vitnisburður er um að börn séu hjá ömmu og afa, jafnvel með móður, en upplýsingar um hvort 

þau ólust upp hjá einstæðri móður sinni, fjölskyldumeðlimum eða vandalausum fylgja ekki 

þessum gögnum. 

  

 
44 Lög nr. 46/1921, 15. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 154. 
45 Már Jónsson, „Barnsfeðrun og eiðatökur á 17. öld“, bls. 34. 
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2.1 Yfirlit yfir meginefni barnfaðernismálanna 
Tafla I 
 
Heildarfjöldi dómsmála 69 
Dómur var kveðinn upp 59 
 
Karlmaður: 

neitar samförum með konu 9 
segir konu hafa verið með fleiri körlum 39 
getur nafngreint annan/aðra menn 10 

 
Blóðflokkapróf var gert 12 
 
Karlmenn: 

voru dæmdir feður 45 
voru sýknaðir 13 
voru sýknaðir en dæmdir til að borga meðlag 3 2 borga með sama barni 

 
Dómur staðfestur með eiði móður 17 
Dómur staðfestur með eiði meints föður 8 
 
Framhjáhald 5 
 
Í réttargögnum var minnst á: 

Rofnar samfarir 3 
Getnaðarvarnir 8 
Að engar rástafanir voru gerðar 1 

 
Aðilar máls voru staðsettir: 

Báðir í Reykjavík 38 
Reykjavík og öðru bæjarfélagi 28 
Íslandi og á Norðulöndum 3 
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3. Kynhegðun 
Þegar borgarmenning var að myndast í Reykjavík í byrjun 20. aldar þá var ekki síður að 

myndast ungdómsmenning. Jafnframt því sem fólk fór að klæðast og hegða sér frjálslegar þá 

fór ungt fólk líka að stunda dansleiki við hvert tækifæri og fór að draga sig saman eftirlitslaust. 

Eftir því sem árin liðu varð þessi iðja algengari.46 Um hverja helgi voru skemmtanir og 

samkomur í bænum og á kvöldin var þó nokkuð líf á götunum. Helst á haustin er fólk kom utan 

af landi til náms og sumarvinnufólkið kom aftur í bæinn.47 Kona fædd árið 1911 segir svo frá 

að hún hafi verið „ógurlegt dansfífl“ og dugleg að fara á böll og hafi stundum verið skotin í 

mörgum í einu. Hún notfærði sér það þegar frítt var inn fyrir dömur og eftir ballið hafi 

stelpurnar fengið heimfylgd. Hún hafi þá valið þann herra sem henni leist best á þegar margir 

buðust til að fylgja henni heim. En er heim var komið „voru bara tröppukossar áður en leiðir 

skildu“ því ekki hafði hún herbergi.48 

Umræður um kynferðismál voru ekki áberandi á Íslandi fyrr en á þriðja áratug 20. aldar. 

En siðferðisástand þjóðarinnar var samt til umræðu fyrr, eða í kringum aldamótin 1900. Margir 

töldu heiður þjóðarinnar í hættu vegna kynhegðunar ungra kvenna.49 Á síðari hluta 19. aldar 

var almennt talið að konur væru kynferðislega óvirkar og hefðu ekki kynferðislegar langanir.50 

Aukið frelsi kvenna boðaði nýja tíma sem olli áhyggjum hjá eldri kynslóðinni. Hún sá fyrir sér 

upplausn heimilanna sem myndi leiða til hnignunar þjóðarinnar.51 Hugmyndin um sérstakt 

siðferðishlutverk kvenna var alls ráðandi í kvennahreyfingunni. Eftir fund hjá Bandalagi 

kvenna árið 1921 var skorað á ríkisstjórnina að hafa eftirlit með samkomum og veitingastöðum. 

Jafnframt vildu þær að lögregla fengi heimild til að hindra konur á leið í skip og að sett yrðu 

lög um varnir gegn kynsjúkdómum. Þá vildu þær að komið yrði á fót siðferðislögreglu í 

Reykjavík, skipaða bæði konum og körlum.52 

Á þessum tíma áttu sér einnig stað umræður um kynlíf og kynverund kvenna, 

getnaðarvarnir, ást og hjónabönd. Á þriðja áratugnum voru gefin út nokkur þýdd heilsufræðirit 

um kynferðismál.53 Þýðendur voru ekki alltaf nafngreindir en tveir þeirra sem komu fram undir 

nafni voru konur. Það voru þær Dýrleif Árnadóttir og Björg C. Þorláksson fyrsta íslenska konan 

 
46 Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“ bls. 116. 
47 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 199–200. 
48 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 8250. Kona fædd 1911. Sveitafélag ekki skráð. 
49 Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“ bls. 104. 
50 Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“ bls. 109. 
51 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926-Kvennasamtök,“ bls. 135. 
52 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 251. 
53 Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“ bls. 106. 
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sem lauk doktorsprófi. Ólíkt öðrum ákváðu þær að miðla þekkingu sinni til almennings, en 

ekki bara til kollega sinna.54 

Björg þýddi ritið Hjónaástir eftir Marie C. Stopes árið 1928. Þetta er upplýsingarit um 

mikilvægi kynlífs fyrir fólk og jafnframt heilræði fyrir ungt fólk um hvernig megi byggja upp 

gott kynlíf. Björg sjálf skrifaði svo viðauka aftast og kynnti notkun helstu getnaðarvarna sem 

hægt var að útvega sér.55 Þessi umfjöllun Bjargar var mun aðgengilegri en greinar sem læknar 

höfðu birt í Læknablaðinu árin á undan. Varlega hafði verið talað um kynlíf á opinberum 

vettvangi en læknar voru taldir skrifa í þágu vísinda og lutu þannig ekki sömu siðferðiskröfum 

og aðrir í opinberri umræðu.56 

Í apríl 1919 sótti Elka Björnsdóttir, verkakona í Reykjavík, fyrirlestur um kynsjúkdóma 

hjá M. Júl. Magnúsi lækni, sem hann kallaði Freyjufár. Hún skrifaði í dagbók sína að erindið 

hafi verið „allgott, það sem það náði“ en hún saknaði nánari fræðslu um kynsjúkdóma og varnir 

gegn þeim. 57 Það hefur því ekki verið vanþörf á að miðla þessum upplýsingum því vitneskja 

almennings um kynlíf og varnir gegn barneignum virðist hafa verið mjög takmörkuð. Kona 

fædd árið 1895 sagðist hafa vitað það eitt að stúlkur ættu aldrei að vera einar með karlmanni 

fyrr en þau væru gift. Kynferðismál voru ekki rædd við ungt fólk og fræðslan var lítil. Það var 

þá helst það sem þau sáu í náttúrunni. Þetta er í samræmi við það sem stendur í formálum þeirra 

bóka sem komu út á íslensku um fáfræði almennings í kynferðismálum.58 Svörin við 

spurningaskrá Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands um fjölskylduhætti vitna einnig um þessa 

fáfræði fólks. Engin fræðsla virtist vera í skólum: 

Ekki get ég sagt það í orðsins fyllstu merkingu að um kynlífsfræðslu hafi verið að ræða 

á unglingsárum mínum. Aldrei hjá kennurum. Ég held að ef einhver kennari hefði 

bryddað upp á slíku hefði hann ekki verið talinn hæfur kennari, því yfirleitt var þetta 

svo mikið feimnismál, ef þetta snerti mannlífið, að allt tal um slíkt þótti klám eða 

dónaskapur.59 

Og ekki var fræðslan meiri inni á heimilum: „Börnin mín fengu enga kynlífsfræðslu hvorki í 

skólanum né heima, ... [því] fólki fannst ekki rétt að fræða börn upp í þessum málum. Það gæti 

 
54 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Betra fólk,“ bls. 130. 
55 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, „Konur eiga sögu,“ bls. 32. 
56 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 86–87. 
57 Dagbók Elku, bls. 248–249. 
58 Kristín Ástgeirsdóttir, „Fyrst og fremst einkamál kvenna,“ bls. 54. 
59 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 8034. Kona fædd 1911. Sveitafélag ekki skráð. 
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farið verr fyrir þeim með fræðslu, þau yrðu lausari í rásinni. Kynferðismál voru feimnismál í 

þá daga.“60 

Katrín Thoroddsen, ein af fáum kvenkynslæknum á Íslandi, var róttækur sósíalisti og 

kvenréttindakona. Fyrirlestur sem hún flutti um takmarkanir barneigna á Íslandi árið 1931 var 

áhrifamesta umfjöllunin um málefnið á þessum tíma. Erindi hennar „Frjálsar ástir“ var síðar 

flutt í útvarpinu. Þannig náði það til almennings og vakti mikla athygli. Erindið var einnig 

prentað sem bók og varð tímamótaverk.61 Katrín skrifaði í formála bókarinnar að hún hafi ekki 

getað svarað þeim fjölmörgu sem höfðu samband við hana eftir fyrirlesturinn. Fáfræði væri 

mikil og misskilnings gætti í tengslum við þungunarrof.62 Hún vildi bjóða upp á almenna 

kynfræðslu og gera getnaðarvarnir aðgengilegar almenningi og rökstuddi það með velferðar- 

og jafnréttisrökum.63 Það gefur auga leið að fátækt fólk hafði síður efni á því að ala upp mörg 

börn, og það var fólkið sem líklega vissi minnst um getnaðarvarnir. 

Þorsteinn Vilhjálmsson segir frá því í grein sinni „Kaupstaðasótt og freyjufár“ að 

skömmu fyrir aldamótin 1900 gátu drengir í Lærða skólanum útvegað sér smokka sem seldir 

voru með mikilli leynd. Þeir nýttu sér margir þennan kostagrip til að geta haft samfarir við 

konur án þess að hafa of miklar áhyggjur af því að barna þær eða smitast af kynsjúkdómum. 

Smokkar voru á þessum tíma nýjung og voru dýrir. Þeir komu inn í landið frá Þýskalandi í 

gegnum þýskan kaupmannsson og voru einkum aðgengilegir nemendum skólans.64 Apótekin 

virðast hafa verið farin að selja smokka í kringum 1920 en fólk var þó almennt ekki meðvitað 

um tilvist þeirra. Kona fædd árið 1906 heyrði það hjá vinkonum sínum að hægt væri að fá 

verjur. Þegar þau hjónin höfðu eignast fjögur börn fannst þeim nóg komið og hann notaði þá 

smokkinn. Hún vissi ekki af þessum möguleika fyrr.65 Fólk talaði ekki um smokka nema þá 

bara í hljóði. Þeir voru keyptir inni á skrifstofu apótekarans sem afgreiddi þá með leynd. 

Stúlkurnar í afgreiðslunni voru ekki beðnar um verjur.66 

Mikil fólksfjölgun átti sér stað í Reykjavík og voru konur í meirihluta aðfluttra, þá helst 

ekkjur og ógiftar vinnukonur. Kvennabragur Reykjavíkur var mikill eftir aldamótin 1900 og 

var hlutfall kvenna mun hærra en karla í höfuðstaðnum miðað við landið allt. Fjöldi kvenna 

 
60 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 6370. Kona fædd 1902. Sveitafélag ekki skráð. 
61 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Betra fólk,“ bls. 135–136. 
62 Katrín Thoroddsen, Frjálsar ástir, bls. 3. 
63 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Betra fólk,“ bls. 135–136. 
64 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 93–96. 
65 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 7356. Kona fædd 1906. Sveitafélag ekki skráð. 
66 ÞÞ. Spurningaskrá 55. Fjölskylduhættir. Nr. 8250. Karl fæddur 1913. Sveitafélag ekki skráð. 
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virðist hafa aukið mikilvægi þeirra í að móta menningu Reykjavíkur, og þá helst í tengslum við 

stéttaskiptingu.67 

Það myndaðist nýr þjóðfélagshópur ógiftra kvenna í Reykjavík. Þessi þjóðfélagshópur 

olli nokkrum titringi, m.a. vegna möguleika á nýrri tegund kynferðislegra sambanda milli fólks 

úr ólíkum stéttum. Vinnukonur lifðu og störfuðu í mikilli nálægð við embættismenn, skólapilta 

og erlenda sjómenn. Fólk hafði áhyggjur af því að ógiftar vinnukonur stunduðu kynlíf utan 

hjónabands eða stunduðu vændi, jafnvel með erlendum sjómönnum. Menn óttuðust að 

kynsjúkdómar ættu þannig greiða leið inn í landið og myndu breiðast út.68 Sjá má dæmi í 

gögnum borgarfógeta að karlmaður sakaði barnsmóður um vændi. Og einnig má sjá vitnisburð 

yfirlögregluþjóns sem taldi að „kærandi væri lausaleikskvendi“ sem sæist oft á þeim stöðum 

sem illa væru séðir af lögreglu, hún færi um borð í skip og talaði frjálslega um samband sitt við 

karlmenn í áheyrn lögreglunnar.69 Læknar skrifuðu og fjölluðu um kynsjúkdóma fyrstu fjóra 

áratugi 20. aldar, þeir höfðu áhyggjur og töldu samskipti Reykjavíkur við útlönd hafa stuðlað 

að útbreiðslu þeirra. Orðræðan smitaðist inn í almenna umræðu.70 

Reykjavík var ekki laus við skuggahliðar borgarlífsins. Kaffihúsið White Star var 

starfrækt frá 1932–1935 og var fjallað um það í dagblöðum. Fólk gat lesið um kornungar 

stúlkur, vart af grunnskólaaldri, og samskipti þeirra við útlenda dáta og sjómenn. Skrifað var 

um ungar stúlkur með andlitsfarða dansa við drukkna karlmenn og var gefið í skyn að þarna 

væri stundað vændi. Það heyrðust hugmyndir um að stofna athvarf fyrir stúlkur sem hefðu villst 

af leið og stunduðu þennan stað.71 

Það er gömul saga og ný að skömminni væri skellt á konur og þeim refsað. Karlmenn 

sem tældu þær til samneytis sluppu við átölur og refsingu. Þó voru nokkrir sem bentu á þennan 

tvískinnung. Þeir töldu ábyrgðina frekar vera hjá karlpeningnum, og þá helst hjá íslenskum 

sjómönnum sem kæmu smitaðir heim eftir að hafa legið með vændiskonum í útlöndum.72 

Umræða um siðprýði kvenna á mölinni var töluverð á þessum áratugum. Margir sökuðu 

þær um að vera lauslátar daðurdrósir. Því var haldið á lofti að markmið kvenna ætti að vera 

góð eiginkona og móðir, það væri sú ímynd sem íslenskar konur ættu að viðhalda. Hins vegar 

voru þó nokkrir sem drógu almennt lauslæti þeirra í efa og bentu á að ef karlmenn settu 

siðferðismarkið hátt þá myndu konur fylgja því fordæmi. Þær voru þannig álitnar kynferðislega 

 
67 Íris Ellenberger, „Að klæða af sér sveitamennskuna,“ bls. 44. 
68 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 84–85. 
69 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 32. 
70 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 107. 
71 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 107–110. 
72 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Kaupstaðasótt og freyjufár,“ bls. 103. 
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óvirkar. Kynferðislega virkar konur voru taldar varhugaverðar langt fram eftir 20. öld en hin 

„góða“ kona var álitin skírlíf og „hrein“.73 

  

 
73 Vilhelm Vilhelmsson, „Lauslætið í Reykjavík,“ bls. 121-123. 
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4. Félagsleg staða 
Mikill munur var á efnahags- og félagslegri stöðu kynjanna. Fram undir lok 19. aldar voru laun 

vinnukvenna aðeins um þriðjungur til helmingur af launum vinnumanna. Þær unnu að jafnaði 

lengri vinnudag en karlmenn í sveitum og gengu í þeirra störf ef á þurfti að halda. Þær voru 

ekki lakari vinnukraftur og það bendir flest til að þær hafi verið hagkvæmara vinnuafl en 

karlmenn. Barnshafandi vinnukonur voru í veikri stöðu, erfitt var að fá vist og var þeim jafnvel 

vísað burt úr vistum. Einnig eru dæmi um að hreppstjórar hafi rekið þær aftur í framfærsluhrepp 

þeirra af ótta við sveitarþyngsli. Þrátt fyrir að það væri bannað. Þessar konur fengu sjaldnast 

nokkur laun, aðeins uppihald fyrir sig og barn sitt. Þær áttu að fá meðlag frá föður barnsins, en 

algengt var að menn kæmu sér undan greiðslum. Þó nokkrar vinnukonur þurftu því einar að sjá 

fyrir börnum sínum. Þær áttu á hættu að börnin lentu á sveitinni og að þær yrðu sjálfar skikkaðar 

í vist eftir hentugleika hreppstjórans.74 

Það þarf þannig ekki að koma á óvart að það voru ekki síst konur sem sóttu í þéttbýlið 

því þar voru fleiri tækifæri en í sveitum. Það hafði einnig áhrif á brottflutning að húsnæði var 

verra í sveitum en í þéttbýli. Þær konur sem kynntust þægindum vildu ekki snúa aftur í 

sveitirnar.75 Í þéttbýlinu höfðu skapast þær aðstæður að ógiftar mæður áttu þar betri möguleika 

á að halda forræði yfir óskilgetnum börnum sínum.76 

Um aldamótin 1900 var það ríkjandi viðhorf að efla ætti viljastyrk og athafnaþrá 

drengja og undirbúa þá til að verða fullþroska karlmenn. En hlutskipti kvenna var takmarkað, 

þær stóðu skör lægra, áttu að gera líf karlmanna þægilegt og sjá um börn og bú. Konur sinntu 

almennt ekki opinberum störfum og atvinnutækifæri voru fá. Þær konur sem ekki giftust voru 

flestar vinnukonur sem unnu illa launaða erfiða vinnu.77 Á öðrum áratug 20. aldar fóru konur 

að taka að sér fleiri störf. Helst voru það störf sem voru talin hæfa kvenlegu eðli þeirra, t.d. 

kennslu, umönnunar- eða hjúkrunarstörf.78 Enn fengu þær lægri laun en karlmenn, jafnvel 

þegar þær unnu sömu vinnu. Það byggðist á hugmyndum um stöðu karlmannsins sem 

fyrirvinnu og stöðu konunnar að sinna heimilinu.79 

 
74 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 48–51. 
75 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926-Kvennasamtök,“ bls. 139. 
76 Íris Ellenberger, „Að klæða af sér sveitamennskuna,“ bls. 44. 
77 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 12, 15. 
78 Erla Hulda Halldórsdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir og Þorgerður H Þorvaldsdóttir, „1916-Hún fór að 
kjósa,“ bls. 85. 
79 Erla Hulda Halldórsdóttir, Ragnheiður Kristjánsdóttir og Þorgerður H Þorvaldsdóttir, „1916-Hún fór að 
kjósa,“ bls. 73. 
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Fátækar konur áttu ekki annan kost en að vinna. Það gætti ákveðins tvískinnungs því 

það þótti eðlilegt að fátækar giftar konur væru á vinnumarkaðnum til að drýgja tekjur 

heimilisins.80 Flestar konur í launaðri vinnu voru ungar og ógiftar. Í Reykjavík voru 

vinnukonur fjölmennasti hópurinn árið 1920. Vinnukonustaða var talin góður undirbúningur 

fyrir framtíðina, ákveðið millistig frá æskuheimili til hjúskapar, eða annarrar launaðrar vinnu.81 

Kreppuárin á fjórða áratug 20. aldar lamaði allt íslenskt atvinnulíf. Fyrir tilstuðlan KRFÍ 

var vinnumiðstöð kvenna komið á í lok árs 1931. Konur og atvinnurekendur gátu snúið sér 

þangað og var þörfin mikil fyrir báða aðila. Konur í Reykjavík, jafnt sem konur til sveita, voru 

ráðnar í hálfs- og heilsdags vistir. Árangurinn og aðsóknin var mikil þau fjögur ár sem 

vinnumiðstöðin var starfrækt. Á annað hundrað mæðra fékk vist þar sem þær fengu að hafa 

börn sín með sér. Konum með börn á framfæri voru oft útvegaðar ársvistir í sveitum. Skrifstofa 

Mæðrastyrksnefndar var í sama húsi og Vinnumiðstöðin og leituðu ungar konur reglulega til 

nefndarinnar með ýmis vandamál.82 

Konur af lægri stigum sem eignuðust barn utan hjónabands áttu erfitt uppdráttar. Í 

Reykjavík var erfitt var að koma börnum í dagvistun til að mæður gætu stundað vinnu. 

Dagheimili voru ekki algeng fyrr en seinna á 20. öld. Til að eiga fyrir húsaleigu, fæði og klæði 

á sig og börn sín urðu einstæðar mæður að vinna. Yfirleitt fengu þær meðgjöf með börnum 

sínum, en það var engu að síður erfitt að lifa af lágum launum kvenna. Einstæðar mæður sem 

ekki gátu leitað aðstoðar hjá vinum eða ættingjum voru illa settar. Það var aðeins í ýtrustu neyð 

sem fólk leitaði eftir styrk eða aðstoð frá bænum. Það var engin aðstoð sérstaklega fyrir 

einstæðar mæður á fyrri hluta 20. aldar. Það var aðeins fátækrahjálpin sem þær gátu óskað eftir, 

ef þær áttu engan að.83 Það var ekki fyrr en árið 1927 sem sveitastjórnum var ekki lengur 

heimilt að taka börn af foreldrum án þeirra leyfis, þegar fólk gat ekki endurgreitt sveitastyrki, 

nema ef heill barna væri í hættu. Engu að síður var það oft eina úrræðið fyrir fólk í 

fjárhagsvandræðum að gefa börnin frá sér í fóstur.84 

Á 19. öld voru hlutfallslega fleiri óskilgetin börn í fóstri en skilgetin börn og átti það 

enn við á árunum 1921–1939. Það var erfitt fyrir einstæða foreldra að sjá fyrir sér og börnum 

sínum því aðstoðin var lítil.85 Samkvæmt rannsókn Ólafar Garðarsdóttur skipti staða mæðra 

óskilgetinna barna máli fyrir lífslíkur barnanna á seinni hluta 19. aldar. Fólk þurfti að treysta á 

 
80 Erla Hulda Halldórsdóttir, „1926-Kvennasamtök,“ bls. 137. 
81 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 15–16. 
82 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 175–178. 
83 Njörður Sigurðsson, „Örbirgð og upplausn fjölskyldna,“ bls. 75–76. 
84 Njörður Sigurðsson, „Örbirgð og upplausn fjölskyldna,“ bls. 69, 77. 
85 Njörður Sigurðsson, „Örbirgð og upplausn fjölskyldna,“ bls. 74. 
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ættar- eða vinatengsl þegar á reyndi. Lífslíkur óskilgetinna barna einstæðra mæðra voru lakari 

en þeira barna sem voru skilgetin. En lífslíkur þeirra réðust mikið af tengslaneti mæðra þeirra 

og heimilisstöðu. Ef afi og amma voru nálægt þá voru lífslíkur barnanna strax betri. Verstar 

voru lífslíkur þeirra barna sem áttu mæður í stöðu vinnuhjúa eða ómaga á heimili vandalausra.86 

Fram kom í greinargerð með lögum um barnavernd árið 1932 að þau börn sem komið 

var fyrir hjá vandalausum áttu oft erfiðari barnæsku en þau sem ólust upp hjá fjölskyldu sinni. 

Þar var einnig bent á að einstæðar mæður hafi oft verið vinafáar og úrræðalausar.87 

Það var eitt helsta markmið Mæðrastyrksnefndar að konur sem einar voru fyrirvinnur 

heimila fengju mæðralaun til að reka heimilið. Það var nær ómögulegt fyrir ógiftar mæður að 

eignast eigið heimili. Þær fengu ekki húsaleigustyrk úr bæjarsjóði nema vera taldar heilsulausar 

og þannig ófærar til vinnu í vist. Þær áttu á hættu að lenda á flækingi því þó þær fengju vist 

með börn sín þá var ekki tryggt að það væri til lengri tíma. Það var þá helst að fá vist í sveitum 

þar sem meðlögin voru helmingi lægri en í Reykjavík, kaupið var einnig lægra og vinnu krafist 

á við hrausta konu.88 

Í dagbókum Mæðrastyrksnefndar má sjá dæmi um neyð einstæðra kvenna sem ekki 

gátu séð fyrir börnum sínum. Ung kona hafði slitið samvistum við barnsföður sinn er yngra 

barn þeirra var ófætt. Þrátt fyrir meðlag frá föður og húsaleigustyrk náði hún ekki endum 

saman. Hún komst ekki frá börnum sínum til vinnu. Hún leitaði á náðir fátækrafulltrúa, 

lögreglustjóra og barnaverndar en fékk hvergi næga hjálp. Það var ekki vilji hjá fátækrastjórn 

til að styrkja ógiftar, vinnufærar konur til að halda saman heimili. Lagt var til að hún kæmi 

öðru barninu fyrir og færi í vist með hitt barnið. Hún gat ekki hugsað sér að gefa yngra barnið 

og var þá ráðlagt að setja það á barnaheimili. Hún bað fljótlega um aðstoð hjá 

Mæðrastyrksnefnd til að fá barnið aftur þegar henni leist ekki á aðstæður á barnaheimilinu. Þar 

hafði henni ranglega verið sagt að hún hefði afsalað sér móðurréttinum er hún skildi það eftir. 

Unga móðirin fór í sveit með bæði börn sín eftir að hafa misst húsaleigustyrkinn. Er hún fór 

aftur í bæinn varð eldra barnið eftir í sveitinni. Yngra barnið varð hún að gefa frá sér þegar til 

Reykjavíkur var komið því hún fékk hvergi vist né herbergi fyrir sig og barnið.89 Þrátt fyrir að 

lögin bönnuðu að börn væru tekin af foreldrum án þeirra leyfis þá var einstæðum mæðrum gert 

ómögulegt að ala önn fyrir þeim.90 

 
86 Ólöf Garðarsdóttir, „Mikilvægi ættartengsla fyrir lífslíkur óskilgetinna barna og samfélagsstöðu mæðra þeirra 
á seinni hluta 19. aldar,“ bls. 338–343. 
87 Njörður Sigurðsson, „Örbirgð og upplausn fjölskyldna,“ bls. 74. 
88 Úr blöðum Laufeyjar Valdemarsdóttur, bls. 147. 
89 Úr blöðum Laufeyjar Valdemarsdóttur, bls. 160–165. 
90 Úr blöðum Laufeyjar Valdemarsdóttur, bls. 158–159. 
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Það gat skipt sköpum fyrir einstæðar mæður að eiga foreldra sem ekki voru langt í 

burtu. Þær gátu leitað þangað eftir hjálp. Móðir barnshafandi konu gat verið dóttur sinni innan 

handar og reynt að tryggja afkomu hennar og barnsins. Hægt var að leita ráða hjá 

Mæðrastyrksnefnd þegar barnsfaðirinn neitaði allri hjálp. Dæmi voru um að feður reyndu að 

fá barnið til sín svo þeir gætu sett það í ókeypis fóstur og losnað þannig við að borga meðlagið. 

Það gat verið torsótt fyrir einstæðar mæður að höfða faðernismál og jafnvel dregist árum saman 

að ná fram rétti þeirra ef þær höfðu ekki hjálp.91 

 
91 Úr blöðum Laufeyjar Valdemarsdóttur, bls. 157–158. 
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5. Barnfaðernisdómar borgarfógeta Reykjavíkur 1928–1937 
Það var mikil réttarbót fyrir einstæðar mæður og óskilgetin börn þeirra þegar lögin um afstöðu 

foreldra til óskilgetinna barna voru sett árið 1921.92 Með þeim fengu þær rétt til að höfða 

faðernismál gegn körlum sem ekki vildu gangast við börnum sínum. Margir feður höfðu í 

gegnum tíðina komið sér undan því að greiða meðlag með óskilgetnum börnum sínum, þrátt 

fyrir lög um jafna framfærslu foreldra. Áður var getið að fram á 18. öld gátu karlmenn afneitað 

börnum sem þeim voru kennd með því að sverja eið og verið þannig lausir allra mála.93 

Í nýlegri bók Jóns Hjaltasonar um Markús Ívarsson má sjá hvernig maður á 19. öld 

reyndi ítrekað að koma sér undan því að greiða með óskilgetnum börnum sem hann átti með 

nokkrum konum. Er hann eignaðist annað barn sitt gerði hreppstjórinn honum ljóst að hann 

yrði að gefa með barni sínu og var búinn að reikna út eignir hans og laun. Markús bar sig illa 

og sagðist þurfa að borga með öðru barni og gæti ekki borgað meira. Hreppstjórinn skrifaði 

ítarlegt bréf til amtmannsins og sagði „neitun hans meir sprottin af viljaleysi og mótþróa enn 

efnaskorti“. Amtmaðurinn hins vegar vildi ekki leggja Markúsi þá kvöð á herðar að greiða með 

launsyni sínum. Það virðist ljóst að ákvörðun amtmannsins hafi ekki verið samkvæmt lögum, 

því feður áttu að gefa með börnum sínum og yfirvöldum bar skylda til að framfylgja þeim 

lögum.94 

Í byrjun 20. aldar skrifaði Björg C. Þorláksson grein í Skírni um þau lög sem giltu um 

framfærslu óskilgetinna barna. Árið 1900 áttu feður að greiða til jafns á við móður til 

framfærslu barns. Meðlagið skyldi greitt úr dánarbúi föður ef hann var látinn. Ef faðir vék sér 

undan þessari ábyrgð gat móðir leitað eftir styrk í sinni dvalarsveit og var það talinn 

sveitarstyrkur til föðurs. Galli þessara laga var sá að ef meðlagið var fallið í gjalddaga þegar 

beðið var um sveitarstyrk og faðir var látinn eða farinn af landi brott, þá var styrkurinn talinn 

sveitarstyrkur veittur móðurinni. Björg benti á að engin dæmi önnur væru í íslenskri löggjöf 

um að menn gætu komist hjá því að greiða skuldir sínar þó þeir færu úr landi.95 

Samkvæmt lögunum sem sett voru árið 1921 gátu konur höfðað barnfaðernismál innan 

árs frá fæðingu barns, sér að kostnaðarlausu, og fengið meðlagsúrskurð ef dómari dæmdi þeim 

í hag. Ef faðir borgaði ekki með barni sínu áttu mæður rétt á að fá meðlagið greitt af opinberu 

fé, en þá varð meðlagsúrskurður að liggja fyrir. Höfða mátti mál gegn karlmönnum sem farnir 

 
92 Lög nr 46/1921, Stjórnartíðindi, A, bls. 151–162. 
93 Már Jónson, „Barnsfeðrun og eiðatökur á 17. öld,“ bls. 34. 
94 Jón Hjaltason, Markús á flótta í 40 ár, bls. 81–82. 
95 Björg Þ. Blöndal, „Barnsmæður,“ bls. 176–177. 
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voru af landi brott og samkvæmt þessum sömu lögum áttu óskilgetin börn sama erfðarétt og 

börn getin í hjónabandi. Þau erfðu föður sinn og föðurbræður.96 

Það var því rík ástæða fyrir konur að feðra börn sín og fá faðerni þeirra viðurkennt ef 

karlmenn neituðu að gangast við barni, sérstaklega fyrir fátækar konur sem varla gátu brauðfætt 

sig sjálfar. Þær konur sem höfðuðu barnfaðernismál í Reykjavík á árunum 1928–1937 voru 

flestar af lægri stigum. Í einstaka dómum er tekið fram að konan sé bláfátæk og geti ekki séð 

fyrir sér né barni sínu og þurfi sárlega aðstoð föður með framfærslu. 

5.1 Viðhorf til kvenna–„Stúlkan“ 
Í dómum borgarfógeta má gjarnan sjá orðalagið „ól ógift stúlka að nafni“97 alveg sama hver 

aldur móðurinnar var. Þannig var 28 ára gömul kona „stúlka“ í réttarskjölunum ef til hennar 

var ekki vísað með nafni eða sem kæranda. Þeir karlmenn sem höfðað var barnfaðernismál 

gegn voru fjölbreyttari hópur en þær konur sem málin sóttu. Það má sjá karlmenn af bæði lægri 

og efri stigum samfélagsins. Aldrei er vísað til þeirra sem „drengurinn“, heldur er vísað til 

þeirra með nafni, sem tilnefnds föður eða kærða. Þessi orðanotkun gefur vísbendingu um stöðu 

karla og kvenna í samfélaginu. Konur voru ekki fullgildir borgarar í sama skilningi og karlar. 

Dómsmálin eru flest á milli fullorðinna einstaklinga en þó má sjá dæmi þess að 

unglingsstúlkur yrðu mæður. Árið 1928 segir 18 ára kona frá því í yfirheyrslu að árið 1925 hafi 

ungur herramaður komið til hennar að kvöldi til og þau farið í göngutúr. Hún sagðist hafa á 

klæðum, en hann linnti ekki látum og viðurkenndi hún á endanum að hafa sagt ósatt. Þau hafi 

þá gengið að íþróttavellinum á Melunum þar sem þau höfðu samfarir. Er hann var yfirheyrður 

staðfesti hann að þau hefðu gengið saman en sagði hana hafa haft á klæðum þetta kvöld, og er 

þau komu á völlinn þá hafi tveir menn komið þar að og þau þá gengið í burtu. Maðurinn fullyrti 

að hann hefði aldrei haft samfarir við konuna. Foreldrar hans höfðu borgað með barninu í eitt 

ár og samkvæmt honum var það vegna þess að hann hefði oft verið erfiður við þau, skrökvað 

að þeim. Þau hafi því trúað henni, en ekki honum, þegar hún sagði hann föður barnsins sem 

fæddist í júní 1926. Faðir konunnar hafði sótt um undanþágu fyrir hana til að höfða mál því 

fresturinn til þess var liðinn.98 

Hér voru unglingar orðnir foreldrar og því kannski ekki skrítið þó faðirinn hafi viljað 

losna við þá ábyrgð að borga með barni þegar hann var barn sjálfur. Móðirin gat hins vegar 

ekki komið sér undan ábyrgðinni og vildi hjálp til að ala önn fyrir barninu. Hér var orð gegn 

 
96 Lög nr 46/1921, Stjórnartíðindi, A, bls. 151–162. 
97 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 25. 
98 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 12. 
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orði og samkvæmt 15. grein laganna „dæmir þá dómari þeim aðilja, er ætla má, að hafi réttari 

málsstað og trúverðugri þykir, að staðfesta framburð sinn með eiði“.99 Í þessu máli, féll það í 

hlut móðurinnar að sverja þess eið að samfarir hefðu átt sér stað á milli málsaðila og maðurinn 

var dæmdur faðir barnsins. 

5.2 Kynlíf utan hjónabands 
Barnfaðernisdómar í Reykjavík sýna glögglega að það fólk sem málin varða hafi ekki látið 

hugmyndir um siðferði og hjónaband stoppa sig frá því að stunda kynlíf. Réttarskjölin gefa 

vísbendingu um að margir hafi stundað kynlíf reglulega með sama aðila um nokkurt skeið, 

stundum í mörg ár. Kona sem ól barn árið 1928 fékk árið 1931 undanþágu frá ársfresti til að 

höfða mál gegn föður barnsins. Samkvæmt framburði hennar höfðu þau þekkst síðan 1920 og 

„margoft“ haft samfarir. Hann var bóndi í Reykjavík og hafði árið sem barnið fæddist, skrifað 

undir samkomulag þess efnis að hann myndi greiða meðlag þar til úrskurður lægi fyrir. Hann 

bar því við fyrir dómi, líkt og margir aðrir karlmenn, að móðir hefði verið með fleiri 

karlmönnum en hann gat ekki sannað það og var dæmdur faðir barnsins.100 

Nokkur dæmi eru um að fólk eigi í kynferðislegu sambandi í stuttan tíma, aðeins eitt 

sumar, nokkra mánuði eða eitt ár. Veturinn 1924–1925 hafði 21 árs kona oft samfarir við sama 

manninn. Hún lét hann vita um vorið að hún væri barnshafandi. Hann vildi ekki gangast við 

barninu og færði þau rök fyrir réttinum að hún hefði engu svarað þegar hann sagðist ekki vera 

faðirinn, er hún tilkynnti honum óléttuna. Engu að síður hafði hann borgað með barninu til 

fimm ára aldurs. Hann bar því einnig við að hafa grun um að hún hefði verið með fleirum en 

honum á þeim tíma er getnaður átti sér stað. En hann gat ekki sannað það og var því dæmdur 

faðir barnsins.101 

Það má finna dæmi um skyndikynni og vísbendingar um að fólk hafi átt fleiri en einn 

bólfélaga á sama tíma. Í byrjun árs 1934 fæddist fullburða drengur og krafði móðirin karlmann 

um að gangast við barninu. Það gerði hann í bréfi dagsettu í maí sama ár, hann tók fulla ábyrgð. 

En móðirin varð að falla frá þeirri kröfu er ljóst var, samkvæmt vottorði ljósmóður, að barnið 

var fullburða og aðeins sex mánuðir síðan þau voru saman fyrst. Hún þurfti því að reikna út 

aftur miðað við fæðingu drengsins og tilnefna annan mann föður. Hún höfðaði barnfaðernismál 

 
99 Lög nr 46/1921, Stjórnartíðindi, A, bls. 154. 
100 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 24. 
101 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/91 1928–1932, 24. 
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gegn honum, því sá maður vildi ekki gangast við barni hennar. Hann játaði engu að síður að 

hafa verið með móðurinni á þeim tíma er barnið kom undir og var dæmdur faðir barnsins.102 

5.3 Fleiri en einn mögulegur faðir 
Lögin kváðu á um að dómari ætti að dæma mann föður barns ef það sannaðist að hann hefði 

haft samfarir við móður á þeim tíma sem barnið var getið, 14. grein hljóðar svo: 

Nú sannast eða er viðurkennt, að stefndur hafi haft samfarir við barnsmóður um það 

leyti, sem barnið (fóstrið) hefir getið verið, og eigi er ástæða til að ætla, að aðrir hafi 

haft samfarir við hana um þær mundir, og skal þá dæma hann föður þess.103 

Vörn karlmanna í barnfaðernismálum var gjarnan sú að konan hafi verið með fleiri 

karlmönnum á sama tíma. Þær voru jafnvel gerðar tortryggilegar og sagðar óábyrgar. Yfirleitt 

gátu þeir ekki sannað fullyrðingar sínar. Maður sakaði konu um að hafa smitað sig af lekanda 

og lagði fram vottorð frá lækni. Konan fór til Katrínar Thoroddsen læknis og fékk vottorð sem 

taldi að hún væri ekki smituð.104 

En þegar fleiri en einn karl gátu komið til greina þá skyldi enginn dæmast faðir barns. 

Engu að síður skyldi dæma menn til að greiða með barninu til 16 ára aldurs og segir í 19. grein: 

Nú er ástæða til að ætla, að fleiri karlmenn hafi haft samfarir við konuna á þeim tíma, 

er líklegt er að barnið (fóstrið) sé getið, og verður þá enginn dæmdur faðir barnsins. 

Hins vegar skal dæma þá alla í sameiningu til að gefa með barninu þangað til 

það er 16 ára og til að inna af hendi þær greiðslur, sem móðir óskilgetins barns getur 

krafizt sér til handa af barnsföður sínum. 

Nú eru fleiri dæmdir til meðgjafar með óskilgetnu barni eða til lögmæltra 

greiðslna til handa móður barnsins (29. og 30. gr.), og ábyrgjast þeir þær greiðslur þá 

einn fyrir alla og allir fyrir einn. 

Nú hefir einn greitt fyrir alla umsamið eða úrskurðað framlag, og getur hann þá 

krafizt hlutfallslegrar endurgreiðslu af hendi hinna.105 

Nokkur dæmi eru um að það hafi komið til álita að dæma fleiri en einn til greiðslu meðlags. 

Kona tilnefndi karlmann föður barns síns gegn neitun hans og nafngreindi meintur faðir annan 

mann líklegan föður. Tvö vitni staðfestu að sá karlmaður hefði játað samræði við móður á þeim 

tíma er konan varð barnshafandi. Móðirin neitaði að hafa verið með nokkrum öðrum manni en 

 
102 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/89 1934–1937, 12. 
103 Lög nr 46/1921, 14. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 154. 
104 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 62. 
105 Lög nr 46/1921, 19. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 155. 
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þeim kærða. Í þessu máli taldi dómurinn ekki hægt að dæma kærðan sem föður barnsins en 

dæmdi hann engu að síður til að greiða meðlag, málskostnað og barnsfararkostnað.106 

Árið 1930 komu tveir menn til greina sem faðir barns sem enn var í móðurkviði. 

Móðirin hafði reglulega verið með öðrum þeirra án þess að nota verjur. Hinn maðurinn taldi 

sig ekki geta verið föður barnsins því þau hafi aðeins einu sinni verið saman. Hann hafði þá 

notað verju og tók það fram að hann taldi hana hafa virkað. Málið var höfðað gegn báðum 

líklegum barnsfeðrum. Dómurinn taldi ekki hægt að dæma annan þeirra föður barnsins, því 

báðir höfðu þeir haft samræði við móður á þeim tíma er barnið kom undir. Í samræmi við 19. 

grein laganna taldi dómurinn því rétt að dæma báða hina kærðu til að greiða „in validum“ með 

barninu, barnsfararkostnað til móður og einnig málskostnað.107 

Dómurinn tók ekki tillit til þess að annar maðurinn hafði notað verju og aðeins haft 

samfarir við móður í eitt skipti. Ekki var heldur gert blóðflokkapróf til að athuga hvort útiloka 

mætti annan manninn. 

5.4 Blóðflokkapróf og vitni 
Ekki virðist hafa verið lögð rík áhersla á að gera blóðflokkapróf. En í einstaka tilvikum eru 

dæmi um að blóðflokkapróf hafi verið nýtt til að leiða líkur að faðerni barns. Kona höfðaði mál 

gegn dánarbúi verslunarmanns sem hafði látist á meðgöngutíma barnsins. Hún sagðist ekki 

hafa verið með öðrum karlmönnum en samkvæmt blóðflokkaprófi var útilokað að hann gæti 

hafa feðrað barnið. Fallið var frá málshöfðuninni og annað mál höfðað gegn ungum manni. 

Gera má ráð fyrir að hann hafi tilheyrt fjölskyldu úr hærri stigum samfélagsins. Þau höfðu einu 

sinni verið saman. Blóð hans var einnig rannsakað og fylgir dómnum bréf frá lækni þar sem 

útskýrt er hvernig blóðflokkarnir erfast. Læknirinn taldi miklar líkur á að ungi maðurinn væri 

faðir drengisins því þeir tilheyrðu báðir mjög sjaldgæfum blóðflokki. En þar sem móðirin hafði 

áður borið rangt fyrir réttinum er hún lýsti annan mann föður barnsins, og sagði þá að ekki 

kæmu aðrir til greina, taldi dómurinn að ungi maðurinn skyldi vera „sýkn af kröfum hennar“ 

eftir að hann hefði svarið þess eið að hafa ekki haft samfarir við hana á þeim tíma er barnið var 

getið.108 Í dómnum er ekkert minnst á blóðflokkaprófið né rök læknisins um að sterkar líkur 

væru á að maðurinn væri faðir barnsins. Finna má fleiri dæmi um notkun blóðflokkaprófa og 

eru vísbendingar um að þau hafi ekki vegið þungt í úrskurði dómara, nema ef þau útilokuðu 

alveg að karlmaður gæti verið faðir barns. 

 
106 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 56. 
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Algengt var að orð stæði gegn orði þó frásagnir málsaðila væri í meginatriðum svipaðar. 

Í lögregluþingbókum má finna dæmi þar sem vitnisburður málsaðila er gjörólíkur. Stundum 

var hægt að kalla til vitni og renna þannig stoðum undir frásögn annars málsaðila, fá jafnvel 

enn meiri upplýsingar og betri mynd af kringumstæðum. Vitni voru ekki kölluð til af því þau 

höfðu verið viðstödd getnað heldur til að staðfesta frásögn málsaðila af kringumstæðum, 

atburðum og vinskap þeirra. 

Verkakona, 28 ára, sagði 32 ára verslunarmann vera föður barns síns. Hún sagði þau 

oft hafa haft samfarir á árstímabili og tók það fram að hann hefði aldrei notað getnaðarvarnir. 

Hann var oft drukkinn og lét sig hverfa um leið og hún tilkynnti honum að þau ættu von á barni. 

Hann neitaði staðfastlega og sagði þau aðeins málkunnug. Hann hafði búið hjá móður sinni en 

konan hafði leigt herbergi hjá hjónum sem kölluð voru til sem vitni í málinu. Þau höfðu margoft 

séð hann koma og dvelja í herberginu hjá henni. Verkakonan nefndi sérstaklega einn atburð 

þar sem hún hafði beðið hann að koma og hjálpa henni. Eldsvoði hafði orðið í næsta húsi og 

hún bað hann að koma og hjálpa við að bjarga munum út úr húsinu ef eldurinn myndi dreifa 

sér og hann gerði það. Hjónin sem leigðu henni herbergi staðfestu sögu hennar. Þau mundu það 

vel að hafa séð hann koma þegar eldsvoðinn var. Þrátt fyrir ýtarlegar lýsingar móðurinnar og 

að áreiðanleg vitni staðfestu frásögn hennar af kynnum þeirra, og nefni sérstaklega atburð sem 

auðvelt er að tengja við, þá kannaðist hann ekki við að hafa verið á staðnum. Hann sagði það 

uppspuna að það væri yfirleitt kunningsskapur með þeim. Sýslumanninum, sem sendi beiðni 

um málshöfðun til Reykjavíkur, virtist vera ljóst að karlmaðurinn hafi þekkt móðurina vel því 

hann skrifaði: „og er honum ekki stætt að halda fram, að kærandi sje honum aðeins málkunnug 

og furðulegt, að hann skuli leyfa sér það.“ Móðirin fékk að sverja eið og verslunarmaðurinn 

var dæmdur faðir barnsins.109 

5.5 Framhjáhald 
Í aðeins fimm málum er annar aðilinn í hjónabandi. Í fjórum tilfellum var það maðurinn sem 

hélt fram hjá konu sinni og í einu máli var það kona sem átti barn með öðrum manni en 

eiginmanni sínum. Í tveimur málum hafði faðirinn ákveðið að skilja við konu sína og taka 

saman við barnsmóður. Í öðru þeirra var faðirinn látinn og móðirin varð að höfða mál gegn 

dánarbúi hans. Hún sagði að faðirinn hefði þegar viðurkennt barnið og hafi ætlað að skilja við 

konu sína og giftast sér. Máli sínu til stuðnings gat hún sýnt fram á að hann hefði tekið herbergi 

á leigu fyrir hana og barn þeirra. Hjónin sem leigðu honum herbergið staðfestu sögu hennar og 
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var hann dæmdur faðir barnsins.110 Í hinu málinu hafði karlmaður yfirgefið barnsmóður sína 

og afneitað öllum börnum þeirra er hún krafði hann um meðlag. Þessi maður hafði áður verið 

giftur og nefnt sitt eigið framhjáhald, og börn með hjákonunni, sem ástæðu til skilnaðar.111 

Hann hafði því í raun gengist við þessum börnum áður. 

Öll dómsmálin eru gegn karlmanni til viðurkenningar á faðerni, nema eitt. Árið 1928 

höfðaði lögráðamaður barns, sem fæddist árið 1923, mál til véfengingar á faðerni þess. Ekki 

kemur fram í réttargögnum hvernig lögráðamaðurinn tengdist barninu áður en það kom til hans. 

Í þessu máli er kærandinn karlmaður og kærður kona. Vitni voru fengin til að staðfesta að 

konan sem ól barnið og eiginmaður hennar hafi verið fjarvistum á því tímabili sem barnið var 

getið. Hjónin vitnuðu einnig bæði um að eiginmaðurinn gæti ekki verið faðirinn. Dómurinn 

staðfesti að eiginmaður barnsmóður væri ekki faðir barnsins.112 En ekkert kemur fram um hver 

sé þá faðir þess, og engin fylgigögn benda til þess að lögráðamaðurinn sé faðirinn. Gera má 

ráð fyrir að annað dómsmál hafi þurft, og jafnvel farið fram, til að feðra barnið. Það sem vekur 

einna helst athygli við þetta mál, annað en að það er karlmaður sem höfðar mál til véfengingar, 

er að barnsmóðirin er embættismannsfrú. 

5.6 Yfirvöld hlutast til um málshöfðun 
Samkvæmt 5. grein laganna átti oddviti sveitastjórna að hlutast til um það að höfðað væri 

barnfaðernismál gegn lýstum föður ef sótt var um fátækrastyrk. Það skipti bæjarfélögin máli 

að feður tækju ábyrgð á börnum sínum og sinntu framfærslu þeirra. Því mæður áttu rétt á því 

að fá meðlag til framfærslu óskilgetinna barna úr opinberum sjóðum ef feður greiddu það ekki. 

Kona sem bað um sveitastyrk til að sjá fyrir barni sínu tilnefndi karlmann föður þess. Oddviti 

hreppsins sendi þá beiðni til lögmanns Reykjavíkur og bað hann að taka málið upp. Höfðað var 

barnfaðernismál gegn meintum föður og var hann dæmdur faðir barnsins.113 

Borgarstjóri Reykjavíkur fór fram á það við lögregluyfirvöld að reyna að fá konu, sem 

ól barn í lok árs 1930, til að skýra frá hver væri faðir barnsins. Samkvæmt gögnum þótti aðeins 

einn maður koma til greina en hann neitaði staðfastlega. Konan var sögð „treglega gáfuð“ en 

samt ekki „fábjáni nje bjáni“. Hún hafði verið lögð inn á Klepp eftir að hafa ári fyrr alið annað 

barn. Er hún útskrifaðist þaðan var hún aftur barnshafandi og ól barnið tveimur mánuðum síðar. 

Samkvæmt greinagerð læknis taldi hann ekki hægt að nota eingöngu hennar vitnisburð um hver 

 
110 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 54. 
111 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/88 1931–1933, 57. 
112 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 3. 
113 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/89 1934–1937, 11. 
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væri faðirinn. Beðið var um að lögreglustjórinn hraðaði málinu því búið var að ákveða að 

„koma stúlkunni burt úr bænum og austur í sveitir.“ En hún mátti ekki fara fyrr en rannsókn 

var lokið.114 Enginn dómur fylgdi þessu máli. Hér má sjá vísbendingar um að bæjarstjórnin 

fylgdist með hvernig peningum bæjarsjóðs var varið. Ekki kemur fram hvað hafi orðið um börn 

konunnar, hvort hún hafi fengið að taka þau með sér austur í sveitir. 

5.7 Kaupakonan og bóndinn 
Yfirburðir annars málsaðila í krafti stéttarstöðu er stundum augljós við lestur réttargagnanna. Í 

tveimur málum þar sem karlmenn héldu framhjá konum sínum höfðu þeir barnað kaupakonur 

sem unnu á heimili þeirra. Í öðru þessara mála höfðaði kaupakona mál gegn bóndanum sem 

hún vann hjá og sagði hann hafa nálgast hana er hún hafi „verið að taka saman rök þar á 

engjunum allangt [sic] frá öðru fólki, er hann hafi komið til hennar þar, og haft holdlegt 

samræði við hana.“ Og svo aftur í sama mánuði að kvöldi til inni í hlöðu. Þegar hún tilkynnti 

þeim hjónum að hún væri barnshafandi og að bóndinn væri faðirinn brást kona hans illa við. 

Hann mótmælti ekki á þeim tíma og sagði fátt. Barnsmóðirin hefur verið send í burtu af bænum 

því hún fór að vinna á heimili stjúpdóttur bóndans og var þar í vist í þrjá mánuði stuttu eftir að 

hún varð þunguð. Stjúpdóttir meints föður og eiginmaður hennar báru vitni fyrir réttinum. Þau 

sögðu móðurina hafa nefnt annan mann föður barns síns. Móðirin neitaði þessu en sagði að 

líklegast að hún hefði logið til að blekkja vitnin, svo þau vissu ekki að stjúpfaðir konunnar væri 

barnsfaðirinn. Maðurinn sem vitnin nefndu sem líklegan föður var aldei yfirheyrður. Bóndinn 

fékk að sverja eið og var sýknaður.115 Hér má velta fyrir sér áreiðanleika vitnanna og þeirri 

stöðu sem kaupakona var í gagnvart bónda. Hún fór að vinna hjá stjúpdóttur hans eftir að hún 

varð barnshafandi. Einnig veltir maður fyrir sér hvort þessi aðstöðumunur hafi orðið til þess að 

hann fékk réttinn til að sverja eið en ekki móðir barnsins. Þetta mál er eitt af fáum sem var 

áfrýjað til hæstaréttar. 

5.8 Misnotkun og valdbeiting 
Við lestur þessara heimilda læðist einstaka sinnum að manni sá grunur að samfarir hafi ekki 

verið með vilja beggja aðila. Til þess bendir orðalag eins og áðurnefnd fullyrðing „þar á 

engjunum allangt [sic] frá öðru fólki, er hann hafi komið til hennar þar, og haft holdlegt 

samræði við hana.“116 Einnig þegar kona segir: „og að lokum haft samræði við sig á 

 
114 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/91 1928–1932, 32. 
115 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 2. 
116 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 2. 
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fyrrnefndum stað, þótt hún færðist lengi undan“.117 Lögin gerðu ráð fyrir að karlmaður bæri 

allan kostnað af framfærslu og uppeldi barns ef hægt var að sanna að samfarir hafi verið gegn 

vilja móður. Í 21. grein segir: 

Nú má ætla, að barnið sé ávöxtur af samförum án vilja móður eða að óvilja hennar, enda 

hafi faðirinn við réttarrannsókn orðið sannur að slíku tilræði við móðurina, og er hann 

þá skyldur að kosta framfærslu og uppeldi barnsins að öllu leyti. 

Í þeim gögnum sem hér er fjallað um eru engin mál þar sem nauðgun er sönnuð, né til 

umfjöllunar hjá dómnum. 

Í tveimur dómsmálum er það nokkuð ljóst að karlmaður hefur beitt þrýstingi til að fá 

vilja sínum framgengt. Árið 1933 fór 28 ára kona frá Vestfjörðum til Reykjavíkur að sækja sér 

læknisþjónustu. Hún fékk að gista hjá aðstandendum sínum og í húsinu bjó kona á neðri 

hæðinni sem hafði þjónustumann. Hann notfærði sér veikleika konunnar. Hún sagði sjálf að 

hún hafi ekki viljað samræði við manninn en hann hafi ekki hlustað á hana, hún hafi þó ekki 

kallað á hjálp. Þetta hafði gerst þrisvar til fjórum sinnum að hennar sögn. 

Hann neitaði að hafa nokkurn tímann haft samræði við þessa konu, en sjá má í 

réttargögnum að hann var margsaga um atburði. Dómnum fylgja bréf frá skólastjóra, 

húsráðanda þar sem móðirin gisti, lækni og Mæðrastyrksnefnd. Það má ráða af gögnunum að 

konan var með þroskahömlun. Í bréfum kemur fram að hún „hafi andlegan vanþroska“ og væri 

„stillt og prúð í framgöngu“, „vönduð og saklaus stúlka“ og „mjög sannsögul“. Fósturmóðir 

kæranda fól Mæðrastyrksnefnd að annast málið og bað Laufeyju Valdimarsdóttur að mæta með 

móðurinni fyrir réttinn. Af bréfum Laufeyjar til réttarins má greinilega sjá að hún fylgdist vel 

með málinu og rak það áfram fyrir skjólstæðing sinn. Benti hún m.a. á að kærður væri 

margsaga, fékk umsögn læknis og skólastjóra. 

Niðurstaða blóðrannsóknar útilokaði ekki kærðan frá því að vera faðir barnsins. 

Dómurinn sagði orð standa gegn orði og taldi rétt að skera úr með eiði. Dómarinn viðurkenndi 

að í raun væri rétt að móðirin fengi að sverja eiðinn. En þar sem erfitt hafi verið að fá 

upphaflegan vitnisburð hennar um einstök atriði, og að andlegir burðir hennar voru á lágu stigi, 

var þeim kærða veittur rétturinn til að sverja þess eið að hann hefði aldrei haft samræði við 

kæranda og var hann sýknaður. 118 

Þrátt fyrir góða undirbúningsvinnu, framlögð gögn frá fólki sem þekkti konuna, vottorð 

frá læknum sem staðfestu það sem kom fram í bréfum og að dómnum hafi mátt vera ljóst að 

 
117 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 12. 
118 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/89 1934–1937, 1. 
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kærði var margsaga, þá var hann sýknaður og ekki dæmdur faðir barnsins. Hvergi er það sagt 

berum orðum að nauðung hafi verið beitt, né tekið tillit til þess. Aftast í gögnum með þessu 

dómsmáli má finna bréf undirritað nafni barnsmóðurinnar til meints föðurs, þar sem hún 

tilkynnti honum að hún hafi fætt barn þeirra og treysti honum til að vera vandaður og gangast 

við barni sínu. 

Fleiri dæmi eru í gögnunum um að konur með þroskahömlun hafi verið beittar misrétti, 

bæði af hálfu karlmanna sem feðruðu börn þeirra og réttarkerfinu. Árið 1930 féll dómur í máli 

þar sem telja má að móðir hafi verið með þroskahömlun. Í því máli fékk meintur faðir einnig 

að sverja þess eið að hafa ekki haft holdlegt samræði við konuna sem hann hafði „alltaf skoðað 

sem bilaðan aumingja“. Í yfirheyrslu hjá lögreglufulltrúa sagðist hann ekki vilja „liggja undir 

þessum tilhæfulausa áburði“ og taldi kæruna varða við 180. grein hegningarlaga sem hljóðar 

svo: 

Ef kvennmaður [sic] ranglega kennir manni barn, skal hún sæta fangelsi eða sektum ef 

málsbætur eru. Sömu hegningu skal sá karlmaður sæta, sem ranglega gengst við barni, 

svo og kvennmaður sá, sem ranglega læzt vera móðir að barni annars kvennmanns.119 

Hann taldi rétt að hafa „hliðsjón af 40. gr. sömu laga“ og bað um að rannsókninni yrði hraðað. 

Í 40. gr. segir: 

Vægari refsing en þeirri, sem lögákveðin er, skal beita við bjána eða aðra þá menn, sem, 

þó ekki vanti þá alla sjálfsmeðvitund, vegna einhvers sjerlegs ástands eða 

ásigkomulags, sem hefir áhrif á sjálfræði þeirra, ekki verður álitið um, að þeir hafi verið 

svo fullkomlega með sjálfum sjér, þegar þeir unnu verkið, að þeim verði gefið það að 

sök á sama hátt og fullorðnum mönnum og heilum á sálu.120 

Konan hélt fast við sinn framburð. Hún lýsti fyrsta skiptinu sem samfarir áttu sér stað, hún 

hafði verið að gæta barna og verið mótfallin hugmyndinni en látið undan honum. Eftir að hafa 

lagst með honum þrisvar sinnum fór hún að finna fyrir flökurleika og hafði tapað matarlyst. En 

raunum hennar var ekki lokið því nokkrum dögum seinna hafi hún farið til Reykjavíkur að 

kvöldi til. Þar rakst hún á fjóra karlmenn sem lokkuðu hana inn í herbergi með sér þar sem þrír 

þeirra höfðu við hana samræði. Síðar sagði hún að þeir hefðu verið tveir, þeir voru allir mjög 

ölvaðir og tók hún fram að þeir voru Íslendingar. 

Við lesturinn er ekki hægt annað en að álykta að henni hafi verið misnotuð þetta kvöld. 

Henni var vísað út er fór að birta og fékk skjól í nálægu húsi þar sem hún fékk að sitja til 

 
119 Lovsamling for Island, 20. bindi, bls. 218. 
120 Lovsamling for Island, 20. bindi, bls. 184. 



 

39 

klukkan níu um morguninn. Þá gekk hún um langan veg heim á leið og lá þar í rúmi sínu frá 

hádegi til næsta dags. Hún þekkti þessa menn ekki og gat ekki nafngreint þá en taldi þá hafa 

smitað sig af kynsjúkdómi. Hún taldi kærðan vera föður barnsins og hefur líklega byggt það á 

því að flökurleiki og lystarleysi hafði gert vart við sig áður en hún fór í bæjarferðina örlagaríku. 

Þrátt fyrir að beðið hafi verið um blóðrannsókn á þeim kærða og barninu virðist því ekki hafa 

verið fylgt eftir. Dómnum þótti ekki rétt að dæma kærðan föður barnsins og byggði það helst 

á því að aðrir karlmenn höfðu haft samfarir við hana á þeim tíma er barnið var getið. Hann var 

látinn sverja þess eið að hafa aldrei haft holdlegt samræði við móðurina, og var eftir það laus 

allra mála.121 

Hvergi í réttargögnunum eða í dómnum sjálfum er minnst á nauðung, hvorki að hún 

hafi í fyrstu neitað kærðum um kynlíf og ekki minnst á að rannsaka þurfi frekar frásögn hennar 

af mönnunum fjórum sem notfærðu sér hana. En í 13. grein laganna segir: „Nú koma fram líkur 

fyrir því, að fleiri hafi haft samfarir við barnsmóður á þeim tíma, er barnið gæti verið getið, og 

ber þá dómaranum að stefna þeim mönnum, til að svara til sakar, með stefndum.“122 En það 

hefur verið nær útilokað því barnsmóðirin kunni engin deili á þeim mönnum sem hún hafði hitt 

í bæjarferð sinni til Reykjavíkur. 

Samkvæmt dómaframkvæmd í sambærilegum málum hefði mátt gera ráð fyrir að kærði 

yrði dæmdur til að borga með barninu þó hann hafi ekki verið dæmdur faðir þess. En þar sem 

maðurinn hefur þótt trúverðugri var honum dæmdur rétturinn til að sverja eiðinn og kom því 

ekki til þess að hann þyrfti að borga meðlag. Án þess að hægt sé að slá því föstu má vera má 

að sú staðreynd að konan var með þroskahömlun hafi haft mikil áhrif. Dómarinn lét þess getið 

er hann kvað upp úrskurð sinn að „mætta sje mjög daufgerð og gáfnasljó og treg til minnis, og 

ekki vel mönnum sinnandi“.123 

Konurnar sjálfar nefna það ekki í vitnisburði sínum að þær hafi verið neyddar til 

samræðis, en við lestur skjalanna í málunum tveimur má ætla að ákveðinn þrýstingur hafi átt 

sér stað og þær látið undan þrátt fyrir að hafa ekki viljað samræði við mennina. 

Það er aðeins eitt dómsmál hjá borgarfógeta á þessu tímabili þar sem kona sakar 

tilnefndan föður um nauðgun. Danskur maður, sem vann og bjó hér á Íslandi, fór um borð í 

danskt farþegaskip þar sem hann hitti kæranda, sem einnig var dönsk og vann um borð. Þau 

drukku öl saman í káetu hennar þar sem hún sagði hann hafa nauðgað sér. Hann benti á annan 

mann sem líklegan föður en blóðrannsókn útilokaði þann mann, því hann var ekki í sama 

 
121 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/87 1928–1930, 31. 
122 Lög nr. 46/1921, 14. gr., Stjórnartíðindi, A, bls. 153. 
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blóðflokki og barnið, og barnið var ekki í sama blóðflokki og móðirin. En blóðrannsókn 

útilokaði ekki kærðan samkvæmt réttargögnum, hann var í sama blóðflokki og barnið. Konan 

ól barnið í Danmörku og bjó þar. Beiðni kom frá yfirvöldum í Danmörku um að höfðað yrði 

mál yfir manninum í Reykjavík þar sem hann bjó. Töluvert mikið af réttargögnum var sent til 

Íslands, m.a. vitnisburður móðurinnar sem dró ekkert undan og sakaði manninn um nauðgun. 

Í íslensku réttargögnunum er hvergi minnst á að konunni hafi verið nauðgað. Dómurinn veitti 

manninum réttinn til að sverja þess eið að hafa aldrei haft samræði við konuna.124 

Það eru ekki mörg dómsmál sem finna má vísbendingar um nauðung eða þvingun. Það 

verður að teljast líklegt að meirihluti þeirra mála sem hér hefur verið fjallað um hafi verið á 

milli aðila sem hafi stundað kynlíf með vilja beggja. 

  

 
124 ÞÍ. Borgarfógetinn í Reykjavík 0000–051 EA6/90 1935–1936, 26. 
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Niðurstöður 
Dómar borgarfógeta opna lítinn glugga inn í líf fólks í Reykjavík á þriðja og fjórða áratugi 20. 

aldar. Gögnin sem eru aðgengileg á Þjóðskjalasafni Íslands, veita innsýn í líf ungra 

alþýðukvenna sem bjuggu í Reykjavík, eða komu tímabundið í bæinn til að vinna. Í skjölunum 

koma ekki fyrir margar konur úr efri stétt samfélagsins en staða karlanna er fjölþættari. Þótt 

margir hafi verið af lægri stéttum voru þau störf sem þeir unnu margbreytilegri en kvennanna 

sem höfðuðu mál gegn þeim, og nokkra þeirra má telja til betri borgara samfélagsins. Við lestur 

á dómunum má sjá að oft er vísað til fullorðinna kvenna sem „stúlkan“. Ekki er vísað til þeirra 

karlmanna sem fjallað er um í sömu dómum á sambærilegan hátt. Af orðalaginu einu og sér 

má því draga þá ályktun að konur hafi í raun staðið lægra í virðingarstiga þjóðfélagsins en 

karlmenn. 

Lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna voru sett árið 1921 eftir mikla vinnu 

Kvenréttindafélags Íslands fyrir réttarbótum fyrir einstæðar mæður og börn þeirra. Þau voru 

sett til að tryggja framfærslu óskilgetinna barna. Það gat reynst karlmönnum erfitt að færast 

undan faðernisviðurkenningu. Lögin gerðu ráð fyrir þátttöku karlmanns í framfærslu barns 

jafnvel þó ekki væri hægt að dæma hann föður þess. Sjá má dæmi þess í gögnum borgarfógeta 

að þegar tveir karlar komu til greina sem faðir barns og ekki þótti hægt að skera úr um hvor 

þeirra ætti barnið, þá voru báðir dæmdir til að greiða með því. 

Ekki virðist hafa vera mikil áhersla lögð á að gera blóðflokkapróf. Í einstaka máli gátu 

þau ráðið úrslitum en dómarar virðast heldur hafa hallast að öðrum leiðum til að fá niðurstöðu 

og kveða upp dóm. Á fjórða áratugi 20. aldar var sú aldagamla hefð enn notuð að sverja eið hjá 

dómara til að fullnægja dómsúrskurði. Mæður þóttu oftar trúverðugri og fengu að sverja þess 

eið að samfarir við meintan föður hafi átt sér stað á þeim tíma sem barnið kom undir. Nokkrir 

karlmenn sóru eið til að staðfesta sýknudóm en leiða má líkur að því að hluti þeirra hafi haft 

nokkra yfirburði yfir kæranda, annað hvort vitsmunalega eða í krafti stéttarstöðu sinnar. Í því 

samhengi má sjá að konur með þroskahömlun voru sérstaklega viðkvæmur hópur sem stóð illa 

að vígi þrátt fyrir góðan málatilbúnað. 

Vitneskja fólks um aðferðir til að koma í veg fyrir þungun virðist hafa verið lítil. Sjaldan 

var þess getið að reynt hafi verið að koma í veg fyrir getnað með rofnum samförum. Ef 

einhverjar ráðstafanir voru gerðar virðist fólk frekar hafa notað getnaðarvarnir en að rjúfa 

samfarir. Heimildirnar gefa vísbendingu um að karlmenn hafa verið meðvitaðri um tilvist 

smokka. Á hinn bóginn er ekki að finna vísbendingar um hvort kynsjúkdómar hafi verið 
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útbreiddir samkvæmt heimildunum. Fáir minntust á að hafa verið smitaðir og voru það oftar 

karlmenn sem voru með vottorð um smit frá lækni. 

Barnfaðernisdómarnir draga upp mynd af kynhegðun fólks á millistríðsárunum. 

Vísbendingar eru um að fólk hafi verið kynferðislega virkt þrátt fyrir siðferðisboð og kröfur 

samfélagsins á skírlífi fólks sem ekki var í hjónabandi. Sjá má að ungt fólk á þrítugsaldri 

skemmti sér saman og laðaðist hvert að öðru. Gögnin sýna að fólk stundaði kynlíf á heimili 

sínu, í útihúsum og undir berum himni. Samkvæmi í heimahúsum leiddu til skyndikynna og 

stutt ævintýri urðu til í borginni er fólk kom úr sveitum til að vinna. Einnig eru vísbendingar 

um að fólk hafi stofnað til sambúðar með það að markmiði að ganga síðar í hjónaband, sumir 

áttu jafnvel fleiri börn saman. Þá má leiða að því líkur að karlmenn hafi frekar en konur leitað 

eftir nánum kynnum utan hjónabands. Erfitt er að slá því föstu, en gera má ráð fyrir að gift 

kona sem varð þunguð hafi yfirleitt látið sem eiginmaður hennar ætti barnið. Ekki er hægt að 

draga ályktanir um afdrif óskilgetinna barna við lestur barnfaðernisdóma. Þeirra er sjaldan getið 

í réttargögnum eða dómsúrskurði nema til að staðfesta fæðingu þeirra og skírn. 

Við lestur skjalanna má álykta að ungar ógiftar alþýðukonur í Reykjavík á 

millistríðsárunum hafi verið kynverur sem stunduðu kynlíf utan hjónabands, þrátt fyrir 

almenningsálit og skort á úrræðum til að koma í veg fyrir þungun. Er kona varð barnshafandi 

var erfitt fyrir karlmann að víkja sér undan ábyrgð ef höfðað var faðernismál gegn honum og 

má sjá að í flestum tilfellum beittu yfirvöld lögunum til að tryggja framfærslu barnsins. 
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