
 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

 

Stjórnskipun Íslands til forna 

 

 

                                                                                                              

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

 

Larisa Simanovskaya 

September 2010 



Háskóli Íslands 

Hugvísindadeild 

Íslenska sem annað mál 

 

 

 

 

 

Stjórnskipun Íslands til forna 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

    Larisa Simanovskaya 

Kt.: 010674-4259 

 

 

Leiðbeinandi: Gunnar Þór Bjarnason 

September 2010 



 

  



 

Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um stjórnskipun Íslands til forna og þróun hennar frá landnámi til 

stofnunar fimmtardóms sem varð æðsta stig dómsvaldsins í landinu. Stuðst er við 

skriflegar heimildir og rannsóknir fræðimanna um sögu Íslands til forna. Ritgerðin 

skiptist í þrjá hluta þar sem hver hluti fjallar um ákveðinn þátt stjórnskipunarinnar. 

Fyrsti hlutinn er um ritheimildir þessa tíma. Heimildir frá tímum landnáms eru margar 

og gefa þær glögga mynd af þessu tímabili. Annar hlutinn fjallar um upphaf 

stjórnskipunar og þær stjórnsýslulegu breytingar er urðu í þessu nýja landi. Í landi þar 

sem ekkert var og engin fyrirmynd um hvernig ætti að stjórna. Í síðasta kaflanum er 

fjallað um hvernig stjórnkerfið í landinu var myndað. Fólkið sem til Íslands flutti þurfti 

breytingar og vildi skapa sér nýtt líf. Ritgerðin reynir að skýra hvernig hið nýja 

stjórnkerfi varð til og hvernig það virkaði. Fjallað er um goðorðin og áhrif goðanna í 

hinu nýja stjórnkerfi. Talið er að völd goða hafi verið meiri á Íslandi en í öðrum 

norrænum löndum. Einnig er fjallað um stofnun Alþingis og ástæðu þess að það er 

stofnað. Hlutverki Alþingis er líka gerð skil í ritgerðinni. Í þessu samhengi er einnig 

mikilvægt að skoða skiptingu landsins í fjórðunga og dóma. Stjórnsýslukerfi Íslands til 

forna var að mestu tvíþætt og hafði að nokkru leyti sín séreinkenni. Það var að mörgu 

leyti í líkingu við norskar stofnanir. Íslenskt samfélag snerist um völd og valddreifingu á 

fyrstu árum þess. Norður-Evrópa á miðöldum var byggð á hefðbundnum germönskum 

grunni. Þetta kemur skýrt fram á Íslandi þar sem stjórnkerfið myndaðist á afar 

sérstæðan hátt. Í heild má segja að miklar breytingar hafi orðið á frá upphafi landnáms 

til stofnunar Alþingis.
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1. Inngangur 

Norður-Evrópa á tímum víkinga og miðalda byggðist að mestu á hefðbundnum 

germönskum grunni. En Ísland byggðist upp á sérstæðan hátt þótt í fyrstu hafi það 

leitað fyrirmynda frá Norður-Evrópu. Stjórnkerfi Íslands myndaðist ólíkt því sem var í 

öðrum norrænum löndum. 

Ísland byggðist á seinni hluta níundu aldar. En næstum hundrað árum eftir að fyrsti 

landneminn steig fæti á grýtta strönd landsins var stofnað samfélag sem byggðist á 

samnorrænum gildum, en samt var það ólíkt því sem tíðkaðist í landi forfeðra fyrstu 

landnemanna. 

Þetta fólst fyrst og fremst í tilteknu stjórnkerfi á Íslandi. Það er mikilvægt að skoða 

hvernig hefðbundið norrænt norm umbreyttist á Íslandi og þróaðist. Tímabilið frá 870-

930 er mjög mikilvægt og einnig tímabilið milli 930-1030. Á síðara tímabilinu gerist 

meirihluti Íslandssagnanna. Sá tími sem landið er að mótast og tekur mið af sterkum 

hefðum frá Norðurlöndunum. Þennan tíma er mjög áhugavert að skoða. 

Í kafla 2 mun ég tala um ritverk sem saga Íslands byggir á. Upplýsingarnar í þessum 

ritverkum hafa mikilvægt hlutverk í svona rannsóknum. 

Í kafla 3 fjalla ég um landnámsöldina. Helstu markmið þessa kafla er að sýna hvernig 

fólk fann annað líf í nýju og ónumdu landi og þær breytingar sem urðu á lífi fólksins. 

Það þurfti að byrja frá grunni, tileinka sér nýja tækni við húsbyggingar og ryðja land til 

ræktunar. Reynt verður að varpa ljósi á þau vandamál sem urðu við þróun 

samfélagsins, hvenær, hvers vegna og hvaðan landnemarnir komu, hvaða 

þjóðfélagslega bakgrunn fólkið hafði og hvernig samkomulagið var á milli þess. Á 

þessum þáttum er hægt að sjá hvernig félagsleg þróun varð á fyrstu áratugum byggðar 

í landinu. 

Í fjórða kaflanum fjalla ég um myndun stjórnkerfis í landinu (930 – 1005). Í þessu 

sambandi er nauðsynlegt að huga að því hvað varð til þess að fólkið vildi breytingar. 

Samhliða þessu reyni ég að skilgreina hvernig þetta kerfi virkaði. Tengslin á milli hinna 

ólíku hluta kerfisins og hvernig þau tengdust saman. Þetta mun sýna okkur þróun alls 

stjórnkerfisins í heild, allt frá uppruna til endanlegrar myndar þess. 

Þessi málefni hafa verið rannsökuð meira og minna í langan tíma. Goðar, goðorð og 

þing eru helstu rannsóknarefni í skoðun á stjórnkerfi Íslands til forna. 
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Í upphafi ætla ég að skrifa um þær bækur og þá fræðimenn sem mest hafa fjallað 

um þessi efni og þær hugmyndir og spurningar sem tengjast því. Mikilvægan sess skipa 

rit Jóns Jóhannessonar í þeirri rannsóknarvinnu sem fram hefur farið. Uppúr 

fyrirlestrum Jóns var gefin út bókin Íslendingasaga og hefur sú bók verið þýdd á ensku 

og heitir The History of the Old Icelandic commonwealth1. Í þessu tveggja binda ritsafni 

gefur Jón ítarlegt yfirlit yfir sögu Íslands frá þeim tíma sem þess er fyrst getið, 

landnámið og til loka þjóðveldisaldar. 

Margir einstaklingar hafa unnið mikið starf í rannsóknum um þennan tíma. Einna 

þekktastur er Sigurður Nordal.2 Einnig er vert að nefna Ólaf Lárusson3, Jakob 

Benediktsson og Hermann Pálsson. Framlag þessara einstaklinga til íslenskrar 

sagnfræði er ómetanlegt. Sigurður Nordal varpar því fram að einungis beinir 

afkomendur Ingólfs Arnarsonar, fyrsta landnámsmannsins, hafi haft beinan rétt til 

goðorða í upphafi íslensks samfélags. Ólafur Lárusson hefur mikið fjallað um þetta efni 

og byggir sína kenningu á rannsókn á Grágás. Jakob Benediktsson og Hermann Pálsson 

hafa aftur á móti aðallega rannsakað Íslendingabók og Landnámu. 

Í lok sjöunda áratugarins og byrjun þess áttunda kemur fram kenning frá 

vísindamanni sem býr í Kaliforníu, Jesse Lee Byock. Hugmyndir hans og kenningar hafa 

verið settar saman í bók sem heitir Medieval Iceland: Society, Sagas and Power4. Byock 

skrifaði mikið um íslenskt samfélag og það stjórnkerfi sem þróaðist á Íslandi. Hann telur 

að íslenskir goðar hafi verið frábrugðnir goðum annars staðar á Norðurlöndum. Völd 

þeirra voru minni en þeirra sem byggðu t.d. Orkneyjar. Hann skrifaði um sambandið á 

milli bænda og goða. 

Vert er einnig að minnast á verk dönsku vísindakonunnar Kirsten Hastrup. Hún sýnir 

í rannsóknum sínum menningu Íslands til forna og breytingar á henni5. 

Einnig langar mig til að vitna í verk ensk velska fræðimannsins Jones Gwyn. Hann 

skrifaði bók um sögu víkinga A history of the Vikings6. Gefur hún góða mynd af 

samfélagi Íslands á þessum tímum. 

                                                           
1
 Jón Jóhannesson. 1957. 

2
 Sigurður Nordal. 1944. 

3
 Ólafur Lárusson. 1946. 

4
 Byock, Jesse. L. 1988. 

5
 Hastrup, Kirsten. 1985. 

6
 Jones, Gwyn. 1968. 
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2. Ritheimildir um sögu Íslands 

2.1. Uppruni ritaðra heimilda 

Vandamál við öflun heimilda um Ísland til forna er oft að meta heimildagildi þeirra, það 

er að rétt sé lesið úr þeim og þær rétt túlkaðar. Þó mikið hafi fundist af fornminjum og 

nútímavísindi geti lesið úr þeim er samt ekki öruggt að upplýsingar sem með því fást 

séu hundrað prósent réttar því atburðirnir gerðust jafnvel mörgum öldum áður en 

hlutirnir finnast. 

Margir sérfræðingar halda því fram að skrifleg menning hafi hafist á elleftu öld með 

skrifum Ísleifs Gissurarsonar biskups (1056-1080) og sonar hans, Gissurar Ísleifssonar 

biskups (dáinn 1118). Frægastur þessara söguritara er eflaust Sæmundur Sigfússon 

sem var kallaður fróði líkt og margir aðrir. Fyrstu verkin voru skrifuð á latínu, en það 

sem er mjög mikilvægt er að fljótlega var farið að skrifa á forníslensku. 

Þegar um miðja tólftu öld var búið að skrifa mikið af bókum á íslensku en þá kemur 

fram verk sem er eftir nafnlausan höfund, Fyrsta málfræðiritgerðin7. Verk þetta er 

útskýring á því hvernig eigi að nota stafrófið. Þetta er fengið að láni úr enskri tungu, 

hvernig eigi að lesa og skrifa lög, setja saman ættartölu og túlka helga texta og 

sagnfræðilegar heimilda sem Ari Þorgilsson skráði með mikilli nákvæmni. 

Tímabil þetta í íslenskum bókmenntum einkennist af skóla lærðra sagnfræðinga sem 

síðar voru kallaðir lærdómsmenn. Þessir menn fundu með rannsóknum sínum á 

gömlum bókum og ritsöfnum upplýsingar um atburði sem urðu við landnám Íslands og 

það þjóðfélag sem varð til í landinu á tíundu og elleftu öld, fólkið í landinu var 

sköpunarverk þeirra. Frægustu rit þessa tímabils eru án efa, Íslendingabók og 

Landnámabók sem eru helstu heimildir um sögu Íslands á níundu til elleftu aldar. 

  

                                                           
7
 Hreinn Benediktsson. 1972, bls. 203. 
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2.2. Íslendingabók og Landnámabók 

Íslendingabók8 var í fyrstu til í tveimur útgáfum en mest af því elsta er nú glatað en um 

það er vitað vegna vitnisburðar Snorra Sturlusonar í formála Heimskringlu. Hægt er að 

sjá að hinn þekkti Íslendingur og prestur Ari Þorgilsson er höfundur Íslendingabókar. 

Sést það í síðasta kafla bókarinnar þar sem höfundurinn rekur ættir sínar: ,, ... Gellir, 

faðir þeira Þorkels, föður Brands, ok Þorgils, föður míns, en ek heitik Ari‘‘.9 Gert er ráð 

fyrir að bókin sé skrifuð árið 1123. Ari Þorgilsson (1067-1148), sem hefur verið nefndur 

hinn fróði, nam í skóla í Haukadal hjá Teiti Ísleifssyni föður Ísleifs Gissurarsonar fyrsta 

biskupsins. Í skólanum kynntist Ari klassískri þjóðlegri menntun enda sýna skrif hans að 

hann hefur verið vel að sér í latneskri ritunarhefð, en stendur samt föstum fótum í 

munnlegri íslenskri frásagnarhefð. Lítið er vitað um ævi Ara nema að fullvíst er talið að 

hann hafi ritað Íslendingabók. 

Eitt meginafrek Ara fróða sem sagnritara hefur verið að hann tímasetur helstu 

atburði í sögu Íslands. Frásögn hans einkenndist af því að hann reynir að greina sem 

sannast frá viðburðum með því að vitna í elstu heimildarmenn hverju sinni. 

Íslendingabók er tiltölulega lítið ritverk. Það samanstendur af tólf köflum og 

formála. Hver kafli er helgaður tilteknu söguefni, t.d. landnáminu, stofnun Alþingis og 

svo framvegis. Síðasti kaflinn er um ætt Ara eins og minnst var á hér að framan. 

Landnámabók er talin vera skrifuð um sama leyti og Íslendingabók eða á tólftu öld. 

Bókin er elsta heimild um landnám Íslands. Hefur hún að geyma upptalningu 

landnámsmanna landsins, telur hún einnig upp fjölda annarra nafna og örnefna. 

Upprunalega bókin er löngu glötuð en til eru fimm endurritannir af henni: Sturlubók, 

Hauksbók, Melabók, Skarðsárbók og Þórðarbók. Tvenn sjónarmið eru um það hvort Ari 

hafi einn skrifað bókina eða hvort hann hafi fengið hjálp við skrifin.  

Í Hauksbók er sagt að Ari Þorgilsson og Kolskeggur Ásbjarnarson hinn fróði hafi 

skrifað Landnámu. En margir fræðimenn telja að Ari Þórðarson hafi einn skrifað fyrstu 

Landnámabók. Þetta telur meðal annarra Jón Jóhannesson. 10 Það gerir Sveinbjörn 

Rafnsson einnig.11 

                                                           
8
 Björn Sigfússon. 1972, bls. 493-494. 

9
 Ari Þorgilsson. 1988, bls. 12. 

10
 Jón Jóhannesson. 1944, bls. 206. 

11
 Sveinbjörn Rafnsson. 1978, bls. 227. 
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Umfang Landnámabókar er miklu meira en umfang Íslendingabókar. Í Landnámabók 

er minnst á meira en fjögur hundruð landnema. En uppbygging bókarinnar er nánast sú 

sama í öllum gerðum hennar. Í byrjun er vísað til fyrstu ferðanna til Íslands, síðan er 

fjallað um landnámsmenn hvers landsfjórðungs fyrir sig og byrjað á Vesturlandi, síðan 

farið norður, austur og loks í Sunnlendingafjórðung. 

Næstum hver kafli er með formála, stuttri lýsingu á hverjum landsfjórðungi og síðan 

eftirmála þar sem talað er um frægustu landnámsmenn hvers landsfjórðungs og gefin 

er fjöldi bænda í fjórðungnum. Í lok flestra útgáfnanna er síðan að finna stutta lýsingu á 

kristni landsins. 

Upplýsingar þær sem eru í Íslendingabók koma frá munnmælasögnum. 

Landnámabók er skrifuð eftir eins heimildum og Íslendingabók. Fólk það sem gaf Ara 

og Kolskegg upplýsingar var fætt á tíundu öld. Voru þetta munnmælasagnir sem gengið 

höfðu mann fram af manni í fjölskyldum í tvær kynslóðir12. Mikilvægt er að velta fyrir 

sér fyrir hvern þessar bækur eru skrifaðar. Hugsanlegt er að Landnáma hafi verið 

skrifuð til þess að lögfesta eignarrétt valdamikilla fjölskyldna á landi og réttindi þeirra. 

2.3. Íslendingasögur 

Íslendingasögurnar eru ásamt Konungasögum þekktustu bókmenntir Íslendinga á 

miðöldum. Að öllum líkindum eru fyrstu Íslendingasögurnar ritaðar öðru hvoru megin 

við aldamótin 1200 og þær síðustu í kringum 1350. En flestar eru þær líklegast 

skrifaðar á 13. öld. Hugmyndir um uppruna þeirra eru misjafnar. Upplausnartími 

þjóðveldisins er á 13. öld og er í sögunum víða varað við valdi erlends konungs og 

upplausn ætta. Allar eiga sögurnar það sameiginlegt að vera án höfundarnafns en hafa 

varðveist í eftirriti, það er að ekki er til upprunahandrit eða frumrit. Miklar rannsóknir 

hafa verið gerðar á Íslendingasögum og margar kenningar komið upp um það hverjir 

hafi verið höfundar þeirra. Í mörgum þessum rannsóknum kemur nafn Snorra 

Sturlusonar upp sem höfundar þeirra. G.J. Clover kemst að því í rannsóknum sínum að 

Snorri hafi verið höfundur Egilssögu13. 

Um uppruna sagnanna eru þrjár meginkenningar. Ein er að þær séu sannar sagnir 

sem gengið hafi mann fram af manni þar til þær voru ritaðar, önnur að sögurnar séu 

                                                           
12

 Edwards og Hermann Pálsson. 1971, bls.5-6. 
13

 Clover. 1985, bls. 241-245. 
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verk rithöfunda sem stuðst hafi við munnmæli, ýmis rit og sitt eigið ímyndunarafl og í 

þriðja lagi að sögurnar séu formföst munnmæli og uppistaðan í því sem þeir skrá. Þetta 

er einskonar málamiðlun milli hinna tveggja fyrri kenninganna.14 

Einar Pálsson hefur komið fram með þá kenningu að sögurnar séu að stofni til 

goðsagnir eða sagnir mótaðar af goðsagnakenndu efni sem tengist landnámi og 

stofnun ríkis.15 

Íslendingasögurnar eru raunverulegar sögur. Þær fjalla um Íslendinga á tímabilinu 

frá landnámsöld til fyrri hluta 11. aldar og að mestu leyti gerast þær á Íslandi. 

Sögurnar eru í hlutlægum frásagnarstíl, ekki er tekin bein afstaða til tilfinninga 

persónanna. Flestar persónur lýsa sér sjálfar með athöfnum sínum. Í sögunum er mikið 

af sviðsetningum og skrautlegum samtölum. Í mörgum sagnanna eru fyrirboðar og 

gefið í skyn að enginn geti flúið örlög sín. 

Samfélag Íslendingasagnanna er goðaveldi eins og það var á Íslandi á fyrstu öldum 

landnámsins. Þetta var ættarsamfélag þar sem goðorðin gengu í erfðir. Brúðkaup voru 

til þess að auka við auð og völd og tengjast sterkum ættum. 

Hetjum Íslendingasagnanna má skipta gróflega í tvo flokka. Ljósar hetjur og dökkar 

hetjur. Ljósar hetjur voru fríðar og góðar, sáttfúsar sem helst vildu ekki berjast með 

vopnum nema algjör nauðsyn bæri til. Dökku hetjurnar voru aftur ófríðar og lýst sem 

hreinlega ljótum sjálfum sér verstar og stóðu sífellt í ófriði. Karlmenn eru 

aðalsögupersónur sagnanna en stundum kemur fyrir að það er kona og þá oftast vegna 

þess að hún kemur einhverjum illindum af stað.16 

Helsti bókmenntafræðingur Íslands 20. öld var Sigurður Nordal. En þýski 

fræðimaðurinn Konrad Maurer er upphafsmaður bókfestukenningarinnar og vill hann 

meina að Íslendingasögurnar séu skrifaðar af rithöfundum sem stuðst hafi við 

munnmælasagnir og síðan skáldað í eyðurnar og bætt inn í. Sigurður Nordal var mikill 

fylgismaður þessarar kenningar. En á síðari árum hafa komið fram 

bókmenntafræðingar sem telja sig geta hrakið kenningar hans. Eitt af verkum Sigurðar 

Nordal er ritdómur sem skilur á milli raunveruleikans og ímyndunar í sögunni. 17 Sem 

                                                           
14

 Wikipedia. 2010, Íslendingarsögur. 
15

 Wikipedia. 2009, Goðsagnakenningin. 
16

 Wikipedia. 2010, Hetjur og manngildi. 
17

 Sigurður Nordal. 1956, bls. 5. 
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dæmi tekur hann Njáls sögu. Þar útskýrir hann hvernig hann getur ímyndað sér að 

persónan hafi verið raunveruleg. Hann segir að Njáll hljóti að hafa verið til því á hann 

sé minnst í mörgum öðrum heimildum. En hvort hann var eins góður og frábær og 

talað er um í sögunni vitum við ekki. En Sigurður Nordal var mjög nákvæmur í skrifum 

sínum og rannsóknum. 

Stíll Íslendingasagnanna er hlutlaus, í þeim er einungis að finna staðreyndalýsingar. 

Lítið sem ekkert er um skoðanir og ályktanir. Hvað sem á gengur er fullkomin ró og 

einnig hófsemi í allri frásögn. Einfalt og tildurslaust er allt orðfæri og allt með sama 

marki brennt. Frásögnin er oft myndræn og ekki er stuðst við líkingarmál. Frásögnin er 

öll mótuð af aga og hlutleysi. Íslendingasögurnar eru í stórum dráttum keimlíkar í stíl 

og málfræði. En samt þykir víst að þær séu ekki skrifaðar af sama manni nema kannski 

sára fáar. Sést það á því að ekki eru þær allar jafnvel skrifaðar. Sumar eru vandaðar og 

heilsteyptar, aðrar eru með misræmi í samsetningu. 

,,Íslendingasögurnar eru bókmenntir skrifaðar af tilteknum einstaklingum á 

tilteknum tíma sem ekki hefðu verið í neinu menningarlegu sambandi við einhver gelísk 

áhrif sem hefðu kannski og kannski ekki borist til Íslands mörgum öldum fyrr‘‘18. 

2.4. Grágás 

Varðveist hefur safn laga sem heitir Grágás. Um uppruna nafnsins er ekki vitað eða 

hver gaf lagasafninu nafnið. Hún er mesta lagasafn norrænna manna frá miðöldum, 

réttargrundvöllur og baksvið fornsagnanna og ómetanleg heimild um réttarvitund, 

siðferðiskennd, atvinnuvegi, þjóðhætti og daglegt líf á Íslandi á fyrstu öldum byggðar í 

landinu. Grágás var ólík öðrum norrænum og evrópskum lögum. Grágás var samin án 

aðkomu konungs og konunglegrar réttvísi sem ekki var á Íslandi á þessum tíma. 

Grágás hefur einnig með öðrum hætti sérstöðu meðal hinna fornu laga 

Norðurlanda. Hún er ekki eins alþýðleg og þau, ekki jafn frumstæð. Hún hefur færri 

hljóðstafasetningar en þau og ekki eins mörg kjarnyrði sem eru til þess fallin að verða 

málshættir. Stíll hennar er einfaldur og blátt áfram, rökfastur og skýr. Yfir henni er 

bóklegur svipur sem er ekki á hinum lögunum. Mikilvægt virðist hafa verið að lögin 

fjölluðu að mestu leyti um bændur. Þar er að finna mikið um nýtingu lands og hvernig 
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 Gísli Sigurðsson. 2002, bls. 7. 
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skuli leysa ágreining við nágranna. Einnig er þar stór bálkur sem um ómagaframfærslu 

og meðferð á fjármunum. Íslenskt þjóðfélag var tiltölulega ungt og mætti því ætla að 

gamlar réttarvenjur frá Noregi væri þar að finna. En svo virðist ekki vera því mikill 

munur er á norskum og íslenskum rétti. Búast mætti við að ef venjuréttar hefði gætt 

hefði nokkuð kveðið að staðbundnum venjum, en það er ekki í Grágás. 

Mikilvæg spurning er að hve miklu leyti handrit frá þrettándu öld endurspegli 

raunveruleika fyrri tíma. Að sumu leyti má færa fyrir því rök að í Grágás séu lög sem nái 

langt aftur í fornöld. Má þar nefna lög um þrælahald og ánauð sem ekki var vart við 

eftir árið 1117. Stíllinn á málinu í Grágás gefur líka vísbendingu um að hún sé byggð á 

lögum sem gengið hafa mann fram af manni. 

Grágásarlög eru varðveitt í tveimur aðalhandritum á bókfelli. Annað heitir 

Konungsbók og dregur nafn sitt af því að hafa verið um langan tíma í danska 

konungssafninu. Hitt heitir Staðarhólsbók og dregur nafn sitt af Staðarhól í Dölum. 

Báðar eru bækurnar forkunnar fagrar og hafa varðveist því sem næst heilar. Í 

Staðarhólsbók eru tvær lagaskrár, Grágás og Járnsíða, og er Staðarhólsbók eina 

skinnhandritið sem geymir Járnsíðu. 

Í Konungsbók eru nokkrir þættir sem ekki eru í Staðarhólsbók, þar er 

Þingskaparháttur, Lögréttuþáttur, Lögsögumannsþáttur, Baugatal það er bætur fyrir 

víg, sjóréttur og ýmislegt fleira. Staðarhólsbók hefur hinsvegar ýmis einstök ákvæði 

sem vantar í Konungsbók. Staðarhólsbók er oft á tíðum ítarlegri en Konungsbók. 

Í ritgerðinni hef ég notast við gagnrýnið verk á Grágás sem ritstýrt er af Gunnari 

Karlssyni19 og einnig bókina Lög og Saga eftir Ólaf Lárusson20. 

Grágás er aðalheimild okkar um réttarsögu íslenska þjóðveldisins, einkum bæði 

aðalhandritin. Þau greinir þó allmikið á sín á milli. Til að kanna uppbyggingu stjórnsýslu 

Íslands til forna er mikilvægt að skoða Fjárleiguþátt, Lögsögumannsþátt, Þingskapaþátt 

og Lögréttuþátt. 

  

                                                           
19

 Gunnar Karlsson. 2001, bls. 12-17. 
20

 Ólafur Lárusson. 1958, bls. 119-134. 
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3. Landnámsöld. Uppruni íslenskrar stjórnskipunar 

3.1. Mikilvægi landnámsaldar 

Öllum þjóðum er mikilvægt að þekkja uppruna sinn og sögu. Hvernig, hvar og hvenær 

var upphaf tilveru þjóðarinnar? Fyrir rannsakanda og sérstaklega fyrir sagnfræðing sem 

stundar rannsóknir á félagslegu, pólitísku og menningarlegu viðfangsefni er gott að vita 

hvar rætur þjóðarinnar liggja  

Ísland er eina landið Í Evrópu þar sem með mikilli nákvæmni og vissu er hægt að 

tímasetja upphaf ríkisvalds og Íslendingar eru ein af fáum þjóðum sem geta með 

nokkurri vissu sagt hvenær saga þeirra hófst. Sagnir frá þessum tíma er að finna í 

Íslendingabók og Landnámubók, einnig í mörgum Íslendingasögum. Fræðimenn sem 

rannsaka stjórnmál og stjórnkerfi þurfa að þekkja það ferli sem er að fæðast á Íslandi á 

þessum tíma þegar íslenskt þjóðfélag var í frumbernsku. 

Landnámsöldin er grunnur að því sem seinna verður sjálfstætt Ísland. Þessi grunnur 

hefur þegar myndað útlínur framtíðarinnar um stofnun ríkisvalds og löggjafar. En 

útlínur þessar eru ekki sprottnar upp úr engu, þær eru hluti af hinum gríðarmikla 

farangri sem landnemarnir hafa með sér frá þeim löndum er þeir koma frá. Það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvaðan landnemarnir komu og þekkja það 

samfélag sem þeir voru vanir í heimalandi sínu. Í beinu framhaldi vaknar sú spurning 

hvers vegna mikill fjöldi fólks flytur til Íslands og ræðst í hættuför til óþekkts lands, rífur 

sig upp úr átthögunum þar sem kynslóð fram af kynslóð hefur lifað. 

Annað atriði sem vert er að athuga er landnámið sjálft og samskipti milli 

landnemanna. Hér skiptir eflaust máli landfræðileg búseta fólksins. Fyrst og fremst 

völdu landnemarnir sér búsetu eftir hentugu landi. Fjöldi landnema fer vaxandi og 

þurfa þeir fyrr en seinna að koma á reglufestu um samskipti sín á milli. En þá vaknar sú 

spurning hvaða félags- og hagsmunsamtök koma fram í hinu nýja landi og hvernig 

þekking þeirra frá heimalandinu nýtist þeim í hinum nýju heimkynnum. Það er líka 

mikilvægt að skoða hvernig landadeilur voru leystar milli manna því þetta vandamál 

hafði bein áhrif á stjórnskipulagið. Fyrstu landnemarnir voru bundnir af þeim 

landsvæðum þar sem þeir höfðu byggt bæi sína. 

Í þriðjalagi er rétt að staldra við stofnun þings á Íslandi og hvernig stjórnskipunin var 

ákvörðuð. Út frá þessu kemur sú spurning hvað sé goði og goðorð á 
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landnámstímanum. Um uppruna goðavalds eru skiptar skoðanir enda er ekki mikið um 

heimildir. Í hverju fólst að vera goði í Norður-Evrópu og hvað þýddi að vera goði á 

Íslandi á landnámsöld? Var eitthvað líkt með goðum í Norður-Evrópu og á Íslandi? Hvað 

var goðorð á þessum tíma? Skipting landsins í goðorð og skipun þinga leysti ekki öll 

félagsleg vandamál landsmanna. Ætla má að í fyrstu hafi félagslegar skyldur hvílt á 

ættinni en með vaxandi byggð riðluðust ættartengsl og upp komu ný vandamál sem 

ekki var ráðið framúr nema með hjálp nágranna. Íslendingar leystu þessi mál á þann 

hátt að skipta landinu í hreppa. 

Þegar við tölum um landnámið í heild sinni er mikilvægt að gera sér grein fyrir að 

miklar breytingar urðu frá upphafi landnáms til stofnunar Alþingis. 

Það er mikilvægt að mínu mati að benda á að þeir þættir sem ég hef minnst á hér að 

framan eru þeir þættir sem höfðu hvað mest áhrif á þróun, hefðir og venjur fyrstu 

landnemanna í hinu nýja, óbyggða landi. 

3.2. Landnemar. Ástæður og tímasetning flutninga 

Á íslenskum og norskum heimildum er svo að skilja að ekki hafi norrænir menn fengið 

vitneskju um Ísland hjá Keltum heldur hafi hina fyrstu rekið út til landsins. Í því tilfelli 

eru nefndir menn eins og Garðar Svavarsson og Naddoður víkingur, en síðar hafi komið 

Flóki Vilgerðarson. Fyrsti landnámsmaðurinn er talinn vera Ingólfur Arnarson er byggði 

sér bæ í Reykjavík, mun hann hafa komið út um 870. Í fyrstu virðist för út til landsins 

hafa verið dræm en á síðasta áratug níundu aldar og í upphafi þeirrar tíundu hafa 

menn komið í hópum saman. Ekki er ósennilegt að þessu hafi valdið að nú var Haraldur 

hárfagri búinn að ná tökum á Noregi. Íslenskar heimildir gera mikið úr því að margir 

landnámsmennirnir hafi farið út til Íslands vegna þess að þeim þótti þungt undir 

Haraldi að búa. Einnig er talið að norskir víkingar vestan hafs hafi átt í vök að verjast og 

að það hafi hrakið marga þeirra til Íslands frá Írlandi og Suðureyjum. Ómögulegt er að 

giska á fjölda landnemanna, en telja má að þeir hafi verið nokkuð margir. Landnáma 

telur það hafa verið yfir 400 menn sem kallaðir eru landnámsmenn. 

Talið hefur verið að landnám Íslands standi í nánu sambandi við sigur Haralds 

hárfagra á smákonungunum norsku er hann varð einn konungur yfir Noregi öllum. 

Landnám Íslands er erfitt að skýra til fulls nema það sé skýrt með 
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stjórnarfarsbreytingum sem urðu í Noregi um það leyti sem Ísland byrjar að byggjast. 

Landnámið virðist hafa tekið mjög stuttan tíma. Fullvíst þykir að landið hafi verið 

fullbyggt á 60 árum. Talið er að flestir landnámsmenn hafi komið á árunum 890-910. 

Virðist af þessu sem ástæður þær sem leiddu til landnámsins hafi varað mjög stutt en 

verið mjög knýjandi.  

 

Ferðir norrænna manna til Íslands21 

Landnámið virðist hafa verið með tvennum hætti. Annars vegar er getið höfðingja 

sem námu stórt land sem þeir skiptu síðan með fylgismönnum sínum og öðrum. Á 

öðrum stöðum er síðan að sjá sem landnámið hafi verið smátt frá upphafi. Bendir það 

á marga sjálfstæða innflytjendur. Heimildir gera mikið úr ættgöfgi sumra 

landnámsmanna og er það óefað að svo hafi verið en allt viðist benda til þess að þetta 

hafi verið fólk sem var framtakssamt og sjálfstætt. Skipin sem siglt var hingað benda 

einnig til þess að sumir hafi átt allmikið fé. 

3.3. Landnámið 

Hvað gæti hafa verið mest áríðandi fyrir landnámsmann sem kom til Íslands? Að finna 

sér það land sem best hentaði fyrir skepnur þær er hann hafði með sér. Var þetta 

bændum mjög mikilvægt því auður þeirra mældist eftir landi því er þeir áttu og 

skepnum. Eitt aðalviðfangsefni landnemanna var að eignast meira og meira land. Ljóst 

er að sum af þessum landsvæðum voru mjög hentug til búskapar, en svo voru önnur 

sem illa hentuðu til þess. Virðist þetta hafa verið vegna landshátta og einnig veðurfars 
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á svæðinu. Sum af þeim löndum sem numin voru nokkuð hátt yfir sjávarmáli og virtust 

landnemar ekki hafa vitað að þar er ómögulegt að reisa bæi. Landshættir og veðurfar 

eyjunnar hafa sennilega gengt mikilvægu hlutverki í mótun stjórnarkerfisins á Íslandi.  

Í landnámi Íslands má segja að hafi verið tvö tímabil, skipt eftir því hvernig menn 

eignuðust land. Í fyrstu var nóg af ónumdu landi sem landnámsmenn gátu eignað sér. 

Síðar þegar fór að fjölga í landinu varð erfiðara og erfiðara að eignast land. Af þessu 

varð til flókið pólitískt kerfi um jöfnun á milli hópa landnema, þeirra er fyrstir komu til 

landsins og þeirra er síðar komu. Á fyrra tímabilinu hafði landtaka að mestu leyti 

miðast við landgæði og markaðist af því. En á því seinna var meira farið eftir hinu 

norðurgermanska skipulagi þjóða. Hvernig var það? Fyrstu landnemarnir voru trúaðir á 

hina fornu guði. Áttu þeir það til að varpa öndvegissúlum sínum fyrir borð á skipum 

sínum er þeir nálguðust strendur landsins og byggja bæi sína þar sem þeir fundu 

súlurnar. Sögðu að þar hefðu guðirnir ákveðið að þeir skyldu búa. Sagnir segja að 

Ingólfur Arnarson hafi varpað súlum fyrir borð og tálið leita þeirra og síðan byggt bæ 

sinn þar sem ráku á land. Fannst mönnum hans skrýtið að hann sigldi framhjá frjósömu 

landi þar sem súlurnar höfðu ekki rekið þar á land. 

Í Landnámabók er sagt frá því hvernig Norðurlandabúar völdu sér landsvæði mjög 

vandlega og af mikilli nákvæmni. Til dæmis benda Ingólfur og Hjörleifur á að suðurhluti 

landsins sé mikið vænlegri til búsetu heldur en norðurhluti landsins, þar séu grösugar 

og víðáttumiklar sveitir. Margir landnemar leituðu að góðu landi og kom það fyrir að 

þar sem þeir settust að í fyrstu var ekki sá staður er þeir ílengdust á. Gott dæmi um 

þetta er Hrafna-Flóki. Fundust honum kaldir vetur þar sem hann nam land svo hann 

flutti sig um set. 

Á kortum af Íslandi þar sem eru merktir helstu grafreitir víkinganna má sjá hvernig 

mannfjöldinn hefur dreifst um landið. Byggð er helst nálægt ströndinni í vogum og 

fjörðum. Skipting landsins milli manna hefur markast af landsháttum. Voru landamerki, 

t.d. ár, hæðir eða gljúfur allt frá náttúrunnar hendi. 

Á Íslandi á tímum landnáms voru erfðir í föstum skorðum. Þannig héldust lönd og 

eignir innan sömu fjölskyldu kynslóð fram af kynslóð með erfðum. 

Eigendaskipti urðu stundum á því landi sem landnámsmenn eignuðu sér. Áttu 

landnámsmenn til að gefa af landi því er þeir höfðu helgað sér. Oft höfðu þeir eignað 
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sér stærra land en þeir þurftu að nýta eða gátu nýtt. Með því að gefa af landi sínu varð 

landnámsmaðurinn óformlegur leiðtogi þess samfélags er myndaðist þar. Dæmi um 

þetta er Ingólfur Arnarson sem nam mikið og víðlent land. Deildi hann af því með 

mönnum sínum. Varð hann höfðingi þess svæðis og synir hans mikilsmetnir menn. 

Þorsteinn sonur hans varð lögsögumaður á Alþingi. 

Það sem hér hefur verið sagt lýsir upphafi stjórnskipunar á Íslandi til forna. Sem 

afleiðing af ákveðnum aðferðum við helgun lands koma upp aðalból, þau er hægt að 

skilgreina sem stjórnsýslueiningar. Bændur þeir sem áttu aðalból voru valdamiklir voru 

því aðalbólin á vissan hátt fyrstu stjórnsýslueiningar sem mynduðust í landinu. Voru 

aðalbólin upphafið að tveimur mikilvægustu stofnunum Íslands: þinga og goðorða. 

3.4. Þing, goðorð og goðar  

Til skamms tíma hefur það verið almenn skoðun að stjórnarskipun hins forna íslenska 

þjóðveldis ætti sér trúarlegar rætur. Höfðingjavaldið í hinu nýnumda landi hefði orðið 

þannig til að nokkrir hinna ríkari landnámsmanna hefðu byggt hof á bæjum sínum og 

haldið þar blót. Nágrannar þeirra hefðu sótt blótin og greitt hofseigandanum einskonar 

skatt, hoftoll. Með þessum hætti hefði hofseigandinn orðið yfirmaður þeirra og þeir 

undirmenn hans22. Því valdamesta stétt þjóðveldisins var sú stétt sem framanaf var 

nefnd goðar. Í þeirra höndum var bæði löggjafarvald og dómsvald þar sem þeir 

tilnefndu menn í dóma og á öllum þingum og skipuðu þeir Lögréttu. Ekki eru til 

heimildir um uppruna goðavaldsins, hafa skoðanir verið skiptar um það. Sá skilningur 

sem er á goðorði á Íslandi er óþekktur utan landsins23. Eftir því sem landnemum 

fjölgaði í landinu varð að koma á þingi en heimildir um þau eru af afar skornum 

skammti. Þekkt er þó frá þessum tíma Kjalarnesþing þar sem Þorsteinn Ingólfsson var 

goði og einnig Tjörnesþing. Ef sú skoðun er rétt að ríkir landnemar sem byggðu hof hafi 

með tímanum orðið yfirmenn nágranna sinna með því að rukka hoftoll, má þá ekki eins 

búast við því að hinn þáttur stjórnvaldsins, þingin, hefðu orðið til með líkum hætti, að 

þau hafi verið tengd við samkomur héraðsmanna við hofin?24 
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 Ólafur Lárusson. 1983, bls. 91. 
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 Sigurður Líndal. 1974, bls. 172. 
24

 Ólafur Lárusson. 1983, bls. 92. 
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Þingið þjónaði mikilvægu félagslegu hlutverki, þar voru ýmis vandamál bænda leyst. 

Frekar litlar heimildir eru til um norður-evrópsk þing á dögum víkinganna. Virðist sem 

meiri upplýsingar hafi varðveist í Grágás um þing á Íslandi en til eru um þing á 

meginlandinu. Þannig eru skiptar skoðanir á uppruna goðaveldisins. Margir fræðimenn 

hafa dregið þá ályktun að goðavaldið hafi átt uppruna sinn í eignarhaldi á hofum og 

forstöðu blóta. En aðrir hafa talið það eiga rætur sínar í ættgöfgi höfðingja og 

fylgdarliði þeirra. Fyrri skoðunin hefur átt meira fylgi að fagna. Ekki er ósennilegt að 

heitið goði hafi upprunalega komið frá goðadýrkun að einhverju leyti. Til stuðnings 

þeirri kenningu er oft vitnað í kafla í Úlfljótslögum en þar segir að landinu væri skipt í 

fjórðunga og skyldu vera þrjú þing í hverjum þeirra, en þrjú höfuðhof í þingsókn hverri. 

Til voru valdir menn er gæta skyldu hofanna og skyldu þeir nefna dóma á þingum og 

stýra sakferli, því voru þeir kallaðir guðir (þ.e. goðar). Hver maður skyldi gefa toll til 

hofs.25  

Ekki er talið að heimildagildi þessa kafla í Úlfljótslögum sé traust. Meðal annars 

stangast hann á við frásagnir í Íslendingabók um skiptingu landsins í fjórðunga. Fráleitt 

er líka talið að goðar hafi verið valdir vegna vitsmuna og réttlætis. Einnig eru engar 

öruggar heimildir um að höfuðgoð hafi verið í goðorði. Óyggjandi heimildir eru ekki 

heldur til um trúarlegt starf goðanna í heiðnum sið. En ekki er verið að halda því fram 

að goðarnir hafi ekki haft nein afskipti af goðadýrkun. Ólíklegt má líka teljast að 

goðaveldið hefði haldið velli við kristintökuna ef meginhlutverk goðanna hefði verið 

trúarlegs eðlis. 

Við stofnun Alþingis virðist sennilegt að landinu hafi verið skipt í 36 goðorð eða 

þrennar tylftir. Talan er ekki tilviljun því að dómaskipun var víða um Norðurlönd reist á 

tylftum eða margfeldi þeirra. Með þessum fjölda goðorða hefur verið hægt að tryggja 

völd stærstu höfðingjaætta landsins og veita hæfilegum hópi annarra stærri bænda 

þátttöku í stjórn þess. Auk þess er hugsanlegt að goðorðsmenn hafi í raun og veru verið 

fleiri í upphafi, því fleiri en einn gátu átt goðorð saman þó svo að aðeins einn gæti farið 

með goðavald á þing hverju sinni. Þó ekki sé vitað með vissu hvernig fyrstu goðarnir 

voru valdir er ljóst á síðari heimildum að goðorð héldust í ættum sem flestar eru raktar 

til stærstu landnámsmannanna. Veldi og áhrif goðanna voru reist á mannaforráðum. 
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Samkvæmt Grágásarlögum voru goðorð ekki landfræðilega afmörkuð heldur áttu allir 

bændur og landeigendur að segja sig í þing með einhverjum goða.26 

Það er vitað að þing á Íslandi voru þrenns konar: vorþing, haustþing og Alþingi. Þing 

þessi voru alltaf haldin á sama tíma. Auk Alþingis var mikilvægast vorþing og 

fjórðungsþing. Á þessum þingum voru leyst öll meiriháttar deilumál milli manna og 

ákvarðanir teknar um mikilvæg málefni héraðsins. 

Eitt aðalhlutverk goða var að kalla til vorþings og vera í Lögréttu á Alþingi. Sérkenni 

þessa skipulags var að það var að líða undir lok í Norður–Evrópu en hafði margar hliðar 

hér á Íslandi. 

Mikil spenna gat oft myndast milli tveggja stórra ætta. Og þá gat komið til ágreinings 

út af yfirráðum stórra goðorða. Svo virðist sem höfðingjunum hafi verið nauðsynlegt að 

ráða goðorðunum til þess að hafa sem best tengsl við bændurna. Með tímanum urðu 

goðarnir fleiri og fleiri. Og stendur þetta fram á miðja tíundu öld. Þetta ferli leiddi í lok 

tíundu aldar til þess að það varð kerfi ákveðinna staðbundinna þinga sem rekja má til 

fyrstu ára landnámsins. 

Á Íslandi varð goði og goðorð grundvallarstofnun á sviði félagsmála og með 

tímanum varð hlutverk þeirra stærra og stærra. Með tímanum hverfur trúin úr 

pólitíkinni og meginhlutverk goða og goðorða snýr meira og meira að eflingu 

félagsmála. Stofnun þings á nýjum grunni fylgdi spenna milli mismunandi hópa og 

hætta á meiriháttar átökum í seinni áfanga landnáms. 

3.5. Nýtt íslenskt þjóðfélag 

Aðferðir þær sem notaðar voru fyrstu sextíu árin skópu íslenska þjóðveldið. Rökrétt er 

að álykta að ýmsir viðburðir eigi sér stað í öðrum áfanga landnámsins. Ari Þorgilsson 

skrifar í Íslendingabók að þeir hafi leitt til þess að til varð kerfi, kerfi sem lýst er í 

smáatriðum í Grágás. Þetta er upphafið að miðstýringu stofnana á Íslandi og í sumum 

tilfellum sameiningu þeirra. Í landnámi er mikið talað um þær stofnanir sem komu í veg 

fyrir að ekki varð stórfellt blóðbað á Íslandi. Breytingar voru í Noregi, þáttur 

skyldleikans var að minnka og eignarhald lands að breytast. Bóndi sem hafði haft 

mikilvæga stöðu í landi forfeðra sinna í gamla landinu og mikil tengsl fer að finna að 
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hann verður sjálfstæðari í nýja landinu og alltaf minna og minna háður gamla landinu. 

En þess í stað fer hann að mynda ný tengsl sem ekki byggjast á ættum en er ætlað að 

stuðla að efnahagslegum framförum í hinu nýja landi. Ættir voru ekki einungis 

mikilvægar fyrir bændur á þessum tímum. Einnig voru nágrannar mikilvægir í lífi 

bænda. Nágrannar gátu hjálpast að og gert líf hvers annars léttara. 

Aðalviðfangsefni fyrstu landnámsmannanna virðist hafa verið að varðveita land sitt 

og nafn, þetta virðist hafa verið þeim mjög mikilvægt. Í þessu felst upphaf íslensks 

stjórnkerfis. Hefur þetta verið erfitt því aðrar ríkar ættir er síðar komu og námu land í 

kringum fyrstu landnemana vildu líka fá sinn skerf í stjórnkerfinu. Að hafa marga 

fylgjendur þýddi á þessum tímum meiri völd og meiri áhrif. Fjölgun íbúa eyjarinnar 

verður til þess að sterkari tengsl milli landsvæða verða mikilvægari. 

Bændur vildu vera sjálfstæðari en á sama tíma koma í veg fyrir stjórnleysi sem leitt 

gæti til vandræða. Með þingum sem til voru í landinu var ekki fullkomlega hægt að 

koma í veg fyrir stjórnleysi því þau höfðu takmörkuð áhrif. Þess vegna var Alþingi 

stofnað til að leysa þetta vandamál. 
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4. Þróun íslenskrar stjórnskipunar 

4.1. Upphaf hins pólitíska kerfis 

Þróun skandinavískra (norrænna) venja og hefða á Íslandi er að ýmsu leyti einstök. 

Saga þeirra er sæmilega varðveitt í heimildum, einkum í Íslendingabók þar sem sumir 

kaflarnir eru beinlínis helgaðir tilteknum áföngum í uppbyggingu pólitísks kerfis á 

Íslandi. Módelið að uppbyggingu þessari var þegar skilgreint á landnámsöld innan 

þeirrar norðurgermönsku hefðar sem landnemar komu með sér til landsins. 

Lok landnáms markar upphaf allsherjarríkis á Íslandi. Til verður eitt samfélag. Í því 

fara fram samskipti milli bænda, þar sem útkljáður er ágreiningur milli ætta. Þetta 

tímabil er leiðandi í óskipulögðu ástandi í lok annars hluta landnáms, þar til sveigjanlegt 

kerfi er fest í sessi með Grágás. Samhengi þessa kerfis er mjög mikilvægt vegna þess að 

það veitir góðan skilning á eðli félagslegrar uppbyggingar í íslensku samfélagi. 

Aðstæður sem neyddu íslendinga til að taka skref í átt til breytinga má sjá í skipulagi 

margra samtímamanna og markmiðum þeirra. Allt gerir þetta mögulegt að skilja 

hvernig kerfið virkaði. 

Gott er að líta á helstu áfanga í uppbyggingu í íslensks samfélags með augum Ara 

Þorgilssonar fróða: 

1. Stofnun Alþingis var fyrsta og sennilega mikilvægasta skrefið í uppbyggingu þessa 

kerfis. Mikilvægi Alþingis þarf að skoðast í samhengi við samskipti milli bænda annars 

vegar og þinga og goða hins vegar, en upphaf þess má rekja til  landnámstímans. Ýmsar 

orsakir lágu til þess að Alþingi styrkti tengslin milli íbúa eyjarinnar.  

2. Það sem gerist á sjöunda áratug tíundu aldar er að Alþingi fer að vinna með 

öðrum þingum og landinu er skipt í fjórðunga. Skipting í fjórðunga var mikilvægur liður 

í þróun stjórnskipunarinnar. Þetta tímabil er mjög mikilvægt. Þá urðu breytingar á 

lögum Alþingis og völd goða og goðorða urðu meiri. 

3. Þróun íslenskrar stjórnsýslu og pólitísks kerfis var fullklárað árið 1005 þegar á 

Alþingi voru stofnuð ný goðorð og fimmtardómur. Var hann æðsta stig dómsvaldsins. 

Eftir þetta var líf eyjaskeggja friðsamlegra og átakaminna. 
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4.2. Stofnun Alþingis - upphaf þjóðveldis 

Ísland varð lögbundið þjóðfélag árið 930. Var þá liðið að lokum landnámsaldarinnar, 

landið víðast orðið byggt og landnemum hefur verið orðið það ljóst að þeir þyrftu á 

lögbundnu ríkisvaldi að halda sem næði til landsins alls. Settu þeir sér sameiginlegt 

þing, Alþingi, og veittu því bæði dómsvald og löggjafarvald, og landið eignaðist hin 

fyrstu lög sín. Um uppruna laga þessa er sagt svo að maður að nafni Úlfljótur hafi verið 

sendur til Noregs til þess að semja lög hins nýja þjóðfélags. Lög þau er Úlfljótur kom 

með út til Íslands voru byggð á Gulaþingslögum. Hafi þessi lög síðan verið samþykkt á 

hinu fyrsta Alþingi, þannig hafi hin fyrstu íslensku lög orðið til. 

Eftir að Alþingi var stofnað 930 komu höfðingjarnir þar saman á hverju ári til þess að 

kveða upp dóma og setja ný lög. Öllum var frjálst að fylgjast með á þinginu hvað þar fór 

fram. Lögsögumanni var skylt að læra öll lögin utanbókar og þylja einn þriðja laganna 

upp á Alþingi ár hvert. Var lögsögumaðurinn einnig æðsti maður þingsins. Fram til 

ársins 1271 var þingi slitið eftir tvær vikur á svokölluðum þingfarardegi en síðar var 

þingið stytt eitthvað. 

 

 

Svona hugsaði málarinn W. G. Collingwood sér Alþingi til forna. Myndin er líklega frá árinu 1870.
27

 

 

Á Alþingi komu saman þeir menn er mestu réðu á Íslandi en það voru goðarnir. 

Komu þeir saman á stað sem kallaður var Lögrétta. Lögrétta var gerð úr þremur 

hringlaga pöllum hverjum innan í öðrum. Goðarnir sátu á miðpallinum með 

aðstoðarmenn sína á pallinum fyrir framan sig og annan á pallinum fyrir aftan sig. 
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Þarna ákváðu goðarnir hvaða lög ættu að vera í landinu og hvernig hægt væri að gera 

lögin réttlátari og betri. Ef þeir voru ekki vissir gátu þeir leitað ráða hjá 

aðstoðarmönnum sínum. 

Á Alþingi kusu goðarnir einn lögsögumann. Lögsögumaðurinn stjórnaði fundunum í 

Lögréttu og áður en lögin voru fest í letur sagði hann upp lögin. Á Alþingi voru líka 

dómstólar sem dæmdu í málum manna ef þeir urðu ósáttir um eitthvert málefni. 

Goðarnir sátu ekki í dómunum, þeir höfðu í nógu að snúast í Lögréttu. En goðarnir 

ákváðu hvaða bændur sætu í dómunum. Goðarnir nefndu einnig menn í dóma á 

vorþingum. 

Þingstjórn þjóðveldisins byggðist öll á arfgengum goðorðum, en bændur höfðu þó 

nokkurt vald í hreppunum. Stjórnkerfi kirkjunnar var utan þess veraldlega en þó áttu 

biskupar sæti í Lögréttu. Lögrétta valdi einnig biskupsefni sem vígðust síðan erlendis.

 

Þingstjórn þjóðveldisins.28 

Ari fróði telur að Kjalarnesþing hafi verið undanfari allsherjarþings Íslendinga og að 

þingið hafi mælst vel fyrir meðal forystumanna í landnámi Ingólfs Arnarsonar. Hefur 

þeim tekist að semja um helstu deilumál manna og treysta eignarrétt, ákveða 
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lögmætar venjur fólks um umgengni og einnig um refsingar fyrir ákveðin brot. Reglur 

hafa verið settar um verðlag í verslun milli manna og einnig í almennum samskiptum 

þeirra á milli. Menn voru farnir að sækja Kjalarnesþing bæði austan úr sveitum og 

einnig ofan úr Borgarfirði. Um árið 900 var stofnað þing við Breiðafjörð. Að öllum 

líkindum hefur mönnum verið farið að finnast Kjalarnesþing vera að verða of 

áhrifamikið. Um þetta leyti varð maður sá er átti jörð og land við Þingvöll uppvís að 

morði og var þá land hans dæmt sem almenningseign og skyldi þola alþingishald, 

skógarhögg þeirra er á þinginu voru og hrossabeit. Þessi atburður á að hafa gerst rétt 

fyrir árið 930. 

Þingvellir voru líklega valdir til þinghalds vegna þess að þeir lágu vel við samgöngum 

úr helstu héruðum sunnan-, vestan- og norðanlands. Virðist ekki sem að nokkur staður 

hafi komið til greina til þinghalds annar en vellirnir við Öxará. 

Frásögn Ara fróða sýnir að með stofnun Alþingis hafi Íslendingar talið sér trú um að 

athafnir þeirra í nýja landinu væru eðlilegt framhald af því sem áður hafði tíðkast í 

gamla landinu. Þeir sendu mann til Noregs að nema lög og kepptust hver í kapp við 

annan að sýna fram á að þeir væru út af norskum höfðingjaættum komnir. 

Alþingi Íslendinga var háð um Jónsmessu ár hvert og stóð það í hálfan mánuð. Þeir 

sem skyldugir voru að sækja það voru goðarnir ásamt þeim bændum sem þeir til 

nefndu til að fara með sér. Skyldu bændur þessir vera úr hópi þingfarakaupsbænda en 

það voru bjargálna bændur. 

Lögberg var miðstöð Alþingis. Þar voru lögin sögð upp, ræður fluttar um mikilvæg 

mál og allsherjargoðinn helgaði þar þingið. Lögrétta var æðsta stofnun Alþingis sem 

skipuð var goðum og ráðgjöfum þeirra sem lögsögumaður stjórnaði. Þegar kristni var 

upptekin fengu biskupar sæti í Lögréttu. Samkvæmt Grágás er miðað við að goðorðin 

hafi verið 39 og þótt goðum fækkaði í valdabaráttu var skipan Lögréttu ekki breytt. 

Skyldu menn leiðrétta lög eða samþykkja ný. Venjuréttur virðist hafa gilt ásamt hinum 

settu lögum. Sýnir Grágás að nokkuð hafi verið um lagasetningar enda var það 

aðalhlutverk Lögréttu. Alþingi var stofnun málamiðlana og Lögrétta meginvettvangur 

samningagerða29. 
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4.3. Landinu skipt í fjórðunga 

Um 960 (til eru annálar sem segja 962) urðu miklar deilur milli höfðingja í Dölum og 

Borgarfirði vegna víga. Var mál þetta sótt á þingi því sem var í Þingnesi í Borgarfirði. Þá 

voru lög að víg skyldu sækja í því þingi sem næst vettvangi var, segir Ari fróði. 

Borgfirðingar voru varnaraðilar og áttu þeir hægara með að beita liðsafla, enda sló í 

bardaga svo ekki var hægt að halda þingið. Vegna þessa fór deilan til Alþingis en þar var 

aftur barist en málinu var samt lokið með drápi gerandans. Sá er verið hafði 

forustumaður sækjenda í málinu flutti þá tölu að Lögbergi og lýsti því hversu erfitt væri 

að fara í ókunn þing að sækja mál og taldi nauðsyn á breytingum. Þá var samþykkt sú 

nýjung í stjórnskipun landsins að því var skipt í fjórðunga, svo að þrjú yrðu þing í 

hverjum fjórðungi og skyldu þingnautar eiga þing saman nema í 

Norðlendingarfjórðungi voru fjögur því Norðlendingar vildu ekki fallast á annað.30 

Meginatriði þessarar nýskipunar hefur verið breyting á varnarþingslögum. Í stað þess 

að áður skyldi sækja mál á því þingi sem næst var vettvangi gátu menn nú sótt öll mál á 

Alþingi. 

Önnur breyting þessarar skipunar var fjölgun goða úr 36 í 39 og föst skipan 

vorþinga. Urðu þau nú þrettán hvernig sem þeim hefur verið skipað áður en um það 

skortir heimildir. Þau hafa líklega ekki þó verið fleiri en tólf. Síðar voru tekin upp 

fjórðungsþing og fjórðungamörk ákveðin. Fjórðungamörk voru við Hvítá í Borgarfirði, 

Hrútafjarðará, Helkölduheiði á Langanesi og við Jökulsá á Sólheimasandi. Voru öll þessi 

mörk landfræðilega glögg nema kannski ekki Helkölduheiði þar var settur upp 

Þórshamar á fjórðungamótum.  

Fjórðungsþingin voru dómþing en virðast ekki hafa verið haldin reglulega og að 

líkindum lagst niður löngu fyrir lok þjóðveldisins. Heimildir eru til um fjórðungsþingstað 

Austfirðinga í Lóni, Sunnlendinga undir Ármannsfelli og Vestfirðinga á vorþingsstað í 

Þórsnesi. Hvergi er minnst á fjórðungsþingstað Norðlendinga, einna líklegast að það 

hafi verið haldið á vorþingstaðnum Hegranesi.31 Upptaka þriggja nýrra goðorða í 

Norðlendingafjórðungi hefði raskað valdahlutfalli fjórðunganna ef ekkert hefði verið að 

gert. Var úr því bætt með því að samþingsgoðar úr hverju vorþingi skyldu taka með sér 
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einn mann til setu í Lögréttu sem hafði þar sömu réttindi og goðarnir. Sátu þá í 

Lögréttu tólf menn úr hverjum fjórðungi. Ef við var bætt lögsögumanni og 

umráðamönnum áttu þannig 145 menn sæti í Lögréttu en síðar bættust biskupar við. 

Samkvæmt Grágás skyldi nefna fjóra fjórðungsdóma á Alþingi, einn fyrir hvern 

fjórðung og er ekki ósennilegt að þessi skipan sé síðan landinu var skipt í fjórðunga. Í 

Grágás er þess ekki getið hversu margir ættu sæti í fjórðungsdómi, en þar segir að hver 

goði sem hefur fornt goðorð og fullt skuli nefna mann í fjórðungsdóm. Upphaflegu 

goðarnir voru 36, en menn hefur greint á um skilning þessa ákvæðis, hvort 9 eða 36 

hafi verið í hverjum fjórðungsdómi. Síðari kosturinn styðst við ummæli í Njálssögu og 

einnig að á vorþingum voru dómendur 36. En sú fyrri sækir styrk sinn í nokkur ummæli 

í Grágás þar sem m.a. segir að dómur væri starfhæfur ef sex menn sátu hann.32 

Fjórðungsdómar áttu sér ekki ákveðinn stað á Alþingi heldur réð lögsögumaður hvar 

þeir skyldu sitja og var ekki óalgengt að þeir voru settir þar sem aðstaða var góð til að 

verja þá. 

Eins og áður hefur verið minnst á er sennilegt að endanleg skipun vorþinga hafi ekki 

komist á fyrr en um leið og landinu var skipt í fjórðunga. Um sögu þeirra fyrir þann tíma 

er ekki mikið vitað með vissu. Í Grágás er heimild til að færa þing í annan stað eða 

heyja tvö þing á einum stað ef goðar verða um það sáttir og lögrétta leyfir. Til eru 

dæmi um að hvorutveggja hafi verið gert. Vorþingum voru gefin nöfn, venjulegast eftir 

þeim stöðum þar sem þau voru haldin. Þessir voru þingstaðirnir: 

Í Sunnlendingafjórðungi: 

1. Rangárþing eða Þingskálaþing, að Þingskálum á Rangárvöllum. 

2. Árnesþing, í Árnesi. 

3. Kjalarnesþing, á Kjalarnesi og við Elliðavatn. 

Í Vestfirðingafjórðungi: 

1.Þingnes sunnan Hvítár, síðar Þverárþing. 

2. Þórsnesþing, á Þórsnesi. 

3. Þorskafjarðarþing, við botn Þorskafjarðar. 
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 Sigurður Líndal. 1974, bls. 180. 
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Í Norðlendingafjórðungi: 

1. Húnavatnsþing, að Þingeyrum. 

2. Hegranesþing, hjá Garði í Hegranesi. 

3. Vaðlaþing, hjá Litla-Eyrarlandi. 

Í Austfirðingafjórðungi: 

1. Múlaþing, háð að Þingmúla í Skriðudal. 

2. Skaftafellsþing sennilega hjá Skaftafelli í Öræfum. 
 

Þingin þrjú, vorþing, Alþingi og leiðir, voru kölluð skapþing. Þau voru öll haldin 

árlega og þau gátu allir frjálsir menn sótt, enda þótt þingfarakaupsbændur einir eða 

fulltrúar þeirra hefðu full réttindi.33 

 

Vorþing, þingstaðir og fjórðungamót
34

 

Áður en fjórðungaskiptingin kemst á má ætla að aðeins einn dómstóll hafi starfað á 

Alþingi sem skipaður var goðunum sjálfum eða þeirra fulltrúum. Ekki fengust úrslit úr 

fjórðungsdómum nema að allir dómendur væru sammála, er það forn réttarfarsregla. 
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 Sigurður Líndal. 1974, bls. 183-184. 
34

 Sigurður Líndal. 1974, bls. 183. 
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Flóknar reglur giltu um málflutning, og væri útaf þeim brugðið, var mál tapað, 

,,ónýtt‘‘.35 Snerust málaferli oft um að ónýta málatilbúning andstæðingsins. Menn voru 

ýmist dæmdir í fésektir eða útlegð og fór það eftir málavöxtum. Hinsvegar eru engin 

ákvæði um líkamsrefsingar eða aftökur í Grágásarlögum. Virðist sem þjófar og 

fjölkyngismenn hafi verið teknir af lífi án dóms og laga. Löggjafinn hefur ekki talið 

viðeigandi að beita frjálsborna menn þannig refsingum. Fornmenn tóku hart á öllum 

líkamsmeiðingum, jafnt stórum sem smáum. Útlegðardómur var annaðhvort 

skóggangur eða fjörbaugsgarður. Skógarmenn voru griðlausir og réttdræpir hvar sem 

til þeirra náðist, líklegt er að þessi refsiaðgerð hafi verið tekin hingað frá Noregi. 

Fjörbaugsgarður var hinsvegar aðeins þriggja ára vist erlendis og fékk hinn dæmdi 

þriggja ára frest til að koma sér utan, virðist þessi refsiaðgerð vera séríslensk því ekki er 

hún kunn utan Íslands. Á þeim tíma átti hann sér þrjá griðastaði, fjörbaugsgarða, þar 

sem hann var í einskonar stofufangelsi en var þó í griðum á leið milli þeirra. Skóggangi 

og fjörbaugssekt fylgdi eignaupptaka með féránsdómi að heimili hins seka.36 

4.4. Fimmtardómur 

Með stofnun fjórðungsdóma var ætlunin að auka réttaröryggið. Eitthvað þótti vanta á 

réttlætið og skömmu eftir kristintökuna var stofnað til einskonar hæstaréttar og hét 

hann fimmtardómur (fimmti dómurinn, fjórir dómar voru fyrir á Alþingi).37 Skipuðu 

goðarnir í hann 48 dómendur en málsaðilar skyldu ryðja 12 úr dómi svo að eftir væru 

36. Munurinn á fjórðungsdómum og fimmtardómum var að í þeim síðarnefnda dugði 

einfaldur meirihluti til dómkvaðningar. Dómendur í fimmtardóm hafa verið tilnefndir 

um leið og dómendur í fjórðungsdóma af goðunum. 

Hlutverk fimmtardóms var tvíþætt. Annarsvegar gegndi hann því hlutverki að vera 

áfrýjunardómstóll með því að leggja úrslitadóm á vafamál sem til hans var skotið frá 

fjórðungsdómum. Hinsvegar var hann fyrsti dómstóll og um leið úrslitadómstóll í 

nokkrum tilteknum málum, m. a. um ljúgvitni fyrir fjórðungsdómi og mútumál. Í 

fimmtardómi réð afl atkvæða, en væru atkvæði jöfn var dæmt áfall sakar í öðrum 

málum en véfangsmálum. Í véfangsmálum var hinsvegar meginreglan sú að hlutkesti 
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 Björn Þorsteinsson, Bergsteinn Jónsson. 1991, bls. 35. 
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 Björn Þorsteinsson, Bergsteinn Jónsson. 1991, bls. 35. 
37

 Ólafur Lárusson. 1983, bls. 35. 
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var varpað. Ef atkvæði í fjórðungsdómi höfðu endað jöfn var farið eftir mikið flóknari 

reglum. 

Fimmtardómur sat í Lögréttu og hefur því verið haldið fram að í því kunni að vera 

varðveittar minjar um að Lögrétta hafi getað gegnt starfi æðsta dómstóls. Þó eru ekki 

til um það heimildir38. Ari fróði segir að fimmtardómur hafi verið stofnaður á 

lögsögumannsárum Skafta Þóroddssonar (1004-1030). Verður atburðurinn ekki 

ársettur frekar. 

Með stofnun fimmtardóms virðist sem löggjafarvaldið hafi verið endanlega komið í 

það horf sem Íslendingum til forna þótti þurfa til að reka í landinu þjóðveldi. Eftir að 

fimmtardómur komst á lögðust niður einvígi sem leið til að útkljá mál, sem ekki hafði 

verið óalgengur máti til að útkljá deilur, einkum eftir víg manna. Einnig varð hann til 

þess að bændur og höfðingjar þurftu ekki að flýja land vegna víga og barsmíða sem 

fram að þessu hafði orðið til þess að margir höfðu þurft að fara burt af landinu. Nú var 

kominn dómstóll sem hægt var að skjóta málunum til og fengið úr þeim skorið á 

löglegan hátt. Eftir að fimmtardómur er stofnaður byrjar nýtt og stöðugt tímabil í sögu 

landsins. Stóð það tímabil í næstum tvær aldir. 

Sigurður Nordal segir um fimmtardóm:  

,,Með setningu fimmtardóms var þróun hinnar íslensku dómskipunar lokið, og hún 

hafði náð fullkomnun,sem einstætt var á þessum tímum. Mál gátu gengið í gegnum 

þrjú dómstig, vorþingsdóm, fjórðungsdóm og fimmtardóm, og unnt var að fá hvert mál 

útkljáð með dómi, þótt ekki fengist einróma niðurstaða. Það sýndi vaxandi traust 

almennings á lögum og rétti, að menn skyldu sætta sig við það, eftir reynslu þriggja 

aldarfjórðunga, að hlíta meiri hluta dómi. Skömmu eftir að fimmtardómur var settur 

voru hólmgöngur úr lögum numdar sem réttarúrskurður. ...Hann var hornsteinn hins 

forna þjóðskipulags.´´39 
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5. Niðurstaða 

Íslenska stjórnkerfið á fyrstu öldum Íslandsbyggðar hafði nokkra sérstöðu. Stofnun þess 

var að miklu leyti sambærilegt við norskar stofnanir og af svipuðum toga. Íslenskt 

samfélag hefur að miklu leyti snúist um vald og valddreifingu á fyrstu árum þess. Í 

Noregi var aftur á móti farið að bera mikið á stéttarmun. Alþingi var stofnað skömmu 

eftir að Ísland byrjaði að byggjast. Er talið að vegna þess að ekki stafaði mikil hætta af 

innrás í landið hafi menn getað snúið sér að öðrum verkefnum en uppbyggingu hers og 

landvarna. Og þess vegna hafi Alþingi verið stofnað svo snemma sem raun varð á. Ólíkt 

við það sem var að gerast á Norðurlöndum þar sem prestar voru farnir að hafa meiri og 

meiri áhrif urðu goðar einskonar yfirstétt á Íslandi en á Norðurlöndum voru þeir farnir 

að missa völd sín til prestanna. 

Samskipti milli goða og bænda hafa verið mikilvæg en samt reyndu bændurnir að 

halda sjálfstæði sínu eins og þeir frekast gátu. En upp komu hin ýmsu deilumál og 

margir áttu mikilla hagsmuna að gæta í þessum deilum. Engin var sú stofnun í upphafi 

sem gat leyst úr deilum sem urðu á milli manna. Hefur það að öllum líkindum orðið til 

þess að svo fljótt eftir landnámið var farið að huga að stofnun dómstóla. 

Aðalbólin í landinu höfðu öll vel afmörkuð landsvæði, voru þau að miklu leyti fyrsta 

stig í dómskerfi landsins. Þegar þeir sem síðar komu til landnáms fengu minna land 

kom oft til árekstra milli þeirra er aðalbólin byggðu og hinna nýju bænda er gerðu allt 

hvað þeir gátu til að stækka jarðir sínar. Virðist sem málaferli hafi aðallega tengst 

bændum á þessum tíma. 

Annað stigið voru vorþingin. Á þingunum voru öll helstu deilumál leyst, var það því 

mikilvægt fyrir bændurna að mál þeirra væru rétt borin upp á þinginu. Hver 

frjálsborinn maður gat talað á þinginu og borið fram mál sitt sem oftast snerist um 

landamerkjadeilur. Samt var bændunum það mikilvægt að skipa sér í flokk með 

einhverjum höfðingja. Oftast var það höfðingi úr þeirri sveit sem bóndinn bjó í. Skýrðist 

þetta að miklu leyti af landsháttum, fjöllum og ám. 

Þriðja stigið voru svo fjórðungsþingin sem höfðu ákveðið landsvæði sem þau náðu 

yfir, eitt fyrir hvern landsfjórðung. 

Alþingi kemur svo efst í píramída stjórnskipunarinnar. Alþingi var æðsta dómstig 

allra landsfjórðunganna og náði yfir allt landið. Á Alþingi var Lögrétta þar sem öll lög 
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landsins voru samin og samþykkt. Á Alþingi sat líka æðsti dómstóll landsins, 

fimmtardómur. Náði hann yfir allt landið og var öllum öðrum dómsstigum æðri. Líkja 

má fimmtardóm við hæstarétt nútímans. 

Lengi má leita um Norðurálfuna á 10. öld til þess að finna land, þar sem íbúarnir áttu 

sér miðstöð þjóðlífs á borð við Alþingi.40 

  

                                                           
40

 Sigurður Nordal. 1944, bls. 151. 



30 

Heimildaskrá 

Ari Þorgilsson. 1988. Íslendingabók. Svart á hvítu, Reykjavík. 

Björn Sigfússon. 1972. Íslendingabók/Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid 7. 
Rosenkilde og Bagger, Köpenhavn. 

Björn Þorsteinsson, Bergsteinn Jónsson.1991. Íslands saga til okkar daga. Sögufélag, 
Reykjavík. 

Byock, Jesse L. 1988. Medieval Iceland: Society, Saga and Power. University of 
California Press, Berkley. 

Clover C. J. 1985. Icelandic Family sagas.Islandica 30. Ithaca, London.  

Edwards, Paul og Hermann Pálsson.1971. Preface.The book of settlements. University 
of Manitoba, Icelandic studies, Winnipeg. 

Einar Pálsson. 2009. Goðsagnakenningin. Sótt 10. Júni 2010 af http://wikipedia.org. 

Gísli Sigurðsson. 2002. Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar. Stofnun Árna 
Magnússonar á Íslandi. Reykjavík. 

Gunnar Karlsson. 2001. Grágás: Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Mál og menning, 
Reykjavík. 

Hreinn Benediktsson. 1972. The First Grammatical Treatise. Introduction. Text. Notes. 
Translation. Vocabulary. Facsimiles, University of Iceland Publications in Linguistics 
1, Reykjavík. 

Hastrup, Kirsten. 1985. Culture and History in Medieval Iceland. Oxford University 
Press, New York. 

Hæstiréttur Íslands. 1920. Sagan. Sótt 20. ágúst 2010 af http://haestirettur.is. 

Jón Jóhannesson. 1941. Gerðir Landnámabókar. Félagsprentmiðjan H.F., Reykjavík. 

Jón Jóhannesson. 1957. Íslendinga saga. Almena bókafélagið, Reykjavík. 

Jones, Gwyn. 1968. A History of the Vikings. Oxford University Press, New York. 

Kristinn Jóhannesson. 1975. Sveinbjörn Rafnsson. Studier i Landnámabók. 
Sögufélagsins Saga, Reykjavík. 

Ólafur Lárusson. 1946. Ritdómur Byggð og saga. Skírnir; bls. 207-208. 

http://haestirettur.is/


31 

Ólafur Lárusson. 1983. Lög og saga. Lögfræðingafélag Íslands, Reykjavík. 

Sigurður Líndal. 1974. Saga Íslands I. Hið íslenska bókmenntafélag, Sögufélagið, 
Reykjavík. 

Sigurður Nordal. 1942. Íslenzk menning. Mál og menning, Reykjavík. 

Sigurður Nordal. 1957. The Historical Element of the Icelandic Family sagas. Jackson, 
Son & Co, Glasgow. 

Alþingi, vefsíða. 2004.. Sótt 20. águst 2010 af http://www.althingi.is/pdf/isl.pdf 

Wikipedia. 2010. Settlement of Iceland. Sótt 20. ágúst 2010 af 
http://en.wikipedia.org/wiki/settlement of iceland  

Wikipedia. 2010. Íslendingasögur. Hetjur og manngildi. Sótt 18. ágúst 2010 af 
http://wikipedia.org 

Wikipedia. 2010. Íslendingasögur. Uppruni sagnanna. Sótt 18. ágúst 2010 af 
http://wikipedia.org 

 

http://www.althingi.is/pdf/isl.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/settlement%20of%20iceland

