
 

 

HÁSKÓLI ÍSLANDS 

Garðahverf i á Álftanesi, Byggð og Samfélag á 18.öld 
Verslunarhættir Garðahverfisbænda 

 

Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir 

 
 

 



 

 

 

Rannsóknarhópverkefni í áfanganum Byggð og Samfélag á Íslandi 1600-1800 – Kennari: Hrefna 
Róbertsdóttir – öll réttindi áskilin © 2009 



 

 

 

Efnisyfirlit
Efnisyfirlit...................................................................................................................................................... 3 

Inngangur ................................................................................................................................................. 4 

Verslun Garðahverfisbænda samkvæmt Krambúðarbókinni 1763 .............................................................. 6 

Jón Jónsson bóndi á Hlíð ....................................................................................................................... 6 

Jón Björnsson bóndi á Hlíð .................................................................................................................... 6 

Jón Þorgeirsson bóndi á Miðengi ........................................................................................................... 7 

Erlendur Eivindsson bóndi á Hausastöðum ............................................................................................ 8 

Bjarni Einarsson bóndi á Bakka .............................................................................................................. 9 

Jón Guðmundsson húsmaður á Bakka ................................................................................................... 9 

Gísli Vernharðsson bóndi á Dysjum  ..................................................................................................... 10 

Ormur Magnússon bóndi á Dysjum ..................................................................................................... 10 

Magnús Þorvaldsson bóndi í Ráðagerði ............................................................................................... 11 

Séra Guðlaugur Þorgeirsson prestur á Görðum .................................................................................... 12 

Verslun miðað við bátahald í Garðahverfi ................................................................................................ 13 

Verslun á Íslandi á 18. öld ........................................................................................................................ 13 

Útfluttar vörur frá Íslandi á 18. öld ...................................................................................................... 15 

Innfluttar vörur til Íslands á 18. öld ...................................................................................................... 16 

Óskarbúð – Tómthús ........................................................................................................................... 16 

Niðurstöður ............................................................................................................................................ 16 

Heimildarskrá  ......................................................................................................................................... 20

 
 
 

 



 

 

 Inngangur  
Í ritgerð þessari verður fjallað um verslun í Garðahverfi á 18. öld, og sett í samhengi við 

verslun á Íslandi á 18. öld.  Ritgerð þessi er hluti af hópverkefni, þar sem við erum fimm saman að 

rannsaka ákveðinn hluta af sögu Garðahverfis á Álftanesi. Í byrjun verkefnisins, var ákveðið að 

skipta efninu niður, og var það gert eftir áhugasviðum einstaklinganna, einnig þurftum við að 

ákvarða okkur við einhvern tíma, til þess að verkefni okkur myndu nálgast það sama. Varð það úr 

að við ákváðum að halda okkur við 18. öldina, og ákváðum við einnig að setja niður nokkra bæji 

þar sem við flest myndum rannsaka, þannig að þar var kominn einn sameiginlegur punktur. En í 

sambandi við rannsóknarverkefni okkar, þá er það Sigurður T. Traustason sem tekur fyrir 

mannfjölda og þéttbýlismyndun, Alma Sigrún Sigurgeirsdóttir mun fjalla um fjölskyldugerð og 

mannfjölda, Narfi Jónsson mun fjalla um landbúnað og sjósókn, Fanney H. Kristjánsdóttir er svo 

með stöðu og hlutverk Garðapresta, og svo er ég að lokum með verslunarhætti Garðahverfisbænda. 

 Það er ekki auðvelt verk að reyna að finna einhverja sérstaka áherslu í sambandi við 

verslunina á staðnum. Til þess að rannsaka hana notaði ég krambúðarbók sem til er frá Hafnarfirði 

og er hún frá árinu 1763, er hún frá konungsversluninni fyrri. Þeir bændur sem ég mun fjalla 

ítarlega um hér eru Ormur Magnússon bóndi á Disjum, Gísli Vernharðsson bóndi á Dysjum, Bjarni 

Einarsson bóndi á Bakka, Erlendur Eivindsson bóndi á Hausastöðum, Jón Björnsson bóndi á Hlíð, 

Jón Jónsson bóndi á Hlíð, Jón Þorgeirsson bóndi á Miðengi, Magnús Þorvaldsson bóndi á 

Ráðagerði, þetta eru þeir menn sem eru skráðir á þessa bæji sem bændur, einnig ákvað ég að skoða 

Jón Guðmundsson húsmann á Bakka, sem mér fannst mjög gaman, þar sem að hann virðist hafa 

verið duglegur að kíkja í heimsókn til kaupmannsins, og síðast en ekki síst, mun ég skoða Guðlaug 

Þorgeirsson prest á Görðum. 

 
 Hér má sjá þá bæi sem bændurnir sem ég notaði í úrtak mitt eru frá.  



 

 

Sú rannsóknarspurning sem er aðalspurningin er hvað er það sem lesa má útúr 

krambúðarbókum? En Krambúðarbók er hugtak yfir verslunarbók, þar sem hver verslunarmaður 

hafði sér blaðsíðu í bókinni, þar sem nafn hans, og bæjarheiti var skráð, og í hana var skráð allt það 

sem að hann verslaði, og hvað hann lagði inn í verslunina á móti. Þær spurningar sem ég mun svo 

reyna að svara hér í ritgerð minni sem undirspurningar við aðal rannsóknarspurninguna, eru: Var 

það eitthvað sérstakt sem stóð uppúr í verslun Garðahverfisbænda? Var einhver einn bóndi sem 

verslaði meira af brennivíni og munaðarvöru en aðrir bændur? Er hægt að sjá hvað 

Garðahverfisbændur höfðu atvinnu af útfrá verslun þeirra? Var verslun í Garðahverfi? Hvað var það 

helsta sem Garðahverfisbændur versluðu?  

Einnig mun ég koma nokkuð inná hvernig verslunin var í heildinni yfir Ísland á þessum tíma, hvaða 

vörur voru það sem fluttar voru til landsins, og hvaða vörur voru það sem lagðar voru inn í 

verslunina, og þá kannski mun ég helst skoða árið 1763, þó ég muni kannski láta einhver ártöl 

sitthvoru megin fylgja með. Verslun var ekki mjög fjölþætt á 18. öldinni, en á þessum tíma, var 

einokunarverslun Dana til 1787 (innan hennar er konungsverslunin fyrri) og fríhöndlun eftir það 

fyrir þegna Danakonungs,  þar sem að nokkrir kaupstaðir voru stofnaðir á Íslandi 1786-88, eða 

tilskipunin kom fyrst um 1786, en átti að taka gildi 1788. Meðan á einokunarverslun Dana stóð yfir 

á Íslandi, voru hér á þessum árum nokkur félög, 1733-1742 var íslenska verslunarfélagið, árin 1743-

1759 var verslunarfélag hörmangara, árin 1759-1774 var Íslandsverslunin, og innan þess eða 1759-

1764 var konungsverslunin þar sem krambúðarbókin sem ég hef skoðað tilheyrir. Allt þetta mun ég 

fjalla örlítið um í þessari ritgerð um rannsókn mína á verslunarháttum Garðahverfisbænda.  

 Heimildirnar sem ég ætla að notast við í þessari ritgerð og rannsóknarvinnu eru 

Verslunarsaga Íslands 1774-1807 eftir Sigfús Hauk Andrésson, Upp er boðið Ísaland, 

einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, eftir Gísla Gunnarsson, Einokunarverslun Dana 

á Íslandi eftir Jón J. Aðils, einnig mun ég notast við Hagskinnu uppá ýmsar tölfræðilegar 

staðreyndir um inn- og útflutningsvörur, svo er það ein allra helsta heimildin um verslunarhætti 

Garðahverfisbænda eru krambúðarbók frá 1763 sem er á filmu á handritadeild Landsbókasafnsins, 

en frumrit bókanna eru varðveitt á Ríkisskjalasafni Dana í Kaupmannahöfn. Aðrar frumheimildir 

sem ég styðst við eru búfjárskýrslur frá 1789-1799 og manntalið 1762. Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalín frá 1703 nota ég einnig til að sjá hvernig bæirnir voru og hverjar nytjar þeirra eru. 

Einnig mun ég styðjast við nokkrar greinar sem skrifaðar hafa verið um verslun og krambúðir á 

Íslandi. 



 

 

  

 Verslun Garðahverfisbænda samkvæmt Krambúðarbókinni 1763 

 Hér á eftir mun ég fjalla um þá bændur sem ég tók úr krambúðarbókinni 1763, og hef ég 

farið í það hvað það var sem þeir voru að versla. Með hverjum bæ hef ég sett töflur sem eru reyndar 

frá árunum 1789-1799 og ekki því í beinu samhengi við krambúðarbókina, en gæti gefið einhverja 

mynd á það hvernig heimilin voru 1763. En þessar töflur sýna, bátaeign, matjurtargarða á heimili, 

búfénað og hversu margir heimilismenn eru skráðir á bænum. En samhengi þessara hluta verður 

meira fjallað um hjá hverjum og einum einstakling.  
Tafla 1 – bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður  

Hlíð  1789 1790 1795 1799 
minni bátar 7 6 6 4 
6 og 4 manna för 0 1 2 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 16 16 23 24 
          
matjurtargarðar 0 1 0 0 
          
nautgripir 4 4 4 2 
sauðfé  0 0 2 0 
hross 1 2,5 5 5 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Jón Jónsson bóndi á Hlíð  
Jón Jónsson á Hlíð verslar í sumarversluninni 1763, lóðlínur, mjöl, járn, timbur (tegundir = 

lægter, bredder og bord), hníf og brýni, kamba, salt, skipsbrauð, striga og steinkol. Einnig leggur 

Jón inná séra Guðlaug Þorgeirsson prest á Görðum, þann 13. júní, sem ætla mætti að væri einhvers 

konar landsskuld. Þann 16. júní lætur hann svo eftir sér og verslar brennivín og tóbak, en ekki er 

það í miklu mæli. Í heildina verslar Jón Jónsson í sumarversluninni fyrir 6 hundruð og 40 ½ fisk inn 

til kaupmannsins leggur hann svo harðfisk og ýmsar handunnar heimilisvörur, prjónaðar fyrir sömu 

upphæð. 1 

 Jón Björnsson bóndi á Hlíð 
Jón Björnsson á Hlíð verslar í sumarversluninni 1763, brennivín, mjöl, lóðlínur, tóbak, 

grjón, brauð, klæði, mjöð, leggur svo inná séra Guðlaug Þorgeirsson prest á Görðum þann 13. júní. 

Einnig byrgir hann sig upp af brennivíni, þar sem hann verslar 4 júlí, 15 potta af brennivíni í 

tunnum. Í heildina verslar Jón Björnsson í sumarversluninni fyrir 10 hundruð og  2 fiska, leggur svo 

                                                
1  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 



 

 

inn til kaupmannsins harðfisk og eingirningssokka uppí sömu upphæð. 2 

 Margt var um manninn á heimilinu á Hlíð, enda eru skráðir þar samkvæmt manntalinu 

1762, 10 heimilismenn, og auk Jón Jónsson er skráður Jón Björnsson sem bóndi á Hlíð, má því ætla 

að um tvíbýli sé að ræða. Árið 1789 eru svo skráðir á Hlíð 16 menn, en má þar reikna með að 

fjölgun hafi orðið í fjölskyldunum, eða þá að vinnumenn/vertíðarmenn séu skráðir á heimilið. Á 

Hlíð var aðeins matjurtargarður árið 1790, og má því ætla að heimilisfólkið á Hlíð, hafi þá aðalega 

lifað á fiski þar sem búfénaður var ekki mikill á Hlíð, en töluvert var um báta í eigu bændanna á 

Hlíð, og sést það líka miðað við það að t.d. Jón Jónsson verslar mikið timbur, hnífa, brýni, járn og 

lóðlínur sem allt má tengja við sjósókn.3  

Hlíð er skráð í jarðabók Árna og Páls árið 1703 sem hjáleiga, og betalast með ii vættum 

fiska í kaupstað, sem skýrir innlegg Jóns Jónssonar til Guðlaugs prests á Görðum hjá 

kaupmanninum. Eldiviðartak er af móskurði. 4 

 
Tafla 2 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Miðengi 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 3 2 4 1 
6 og 4 manna för 0 0 2 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 6 6 18 8 
          
matjurtargarðar 0 1 1 0 
          
nautgripir 2 2 3 2 
sauðfé  0 0 0 0 
hross 0 0 4 1 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Jón Þorgeirsson bóndi á Miðengi 
Jón Þorgeirsson á Miðengi verslar í sumarversluninni 1763, kol, bókapappír, hveiti, timbur, 

kamba til ullarvinnu, lakk til að innsigla bréf, brýni, lóðlínur, krónur, leggur svo inn hjá Guðlaugi 

Þorgeirssyni presti á Görðum. Einnig verslar hann mikið magn af brennivíni, eða þann 21 júlí 

verslar hann 38 ½ pott af brennivíni í tunnum, sem gæti verið vegna veisluhalda, eða það að hann 

hafi verið að byrgja sig svona svakalega upp fyrir veturinn, en ég myndi frekar halda það að um 

veislu væri að ræða. Inn í verslunina leggur hann svo eingirningssokka, 2 þumla vettlinga, harðfisk, 

lýsi, lambaskinn og venjulega vettlinga. Jón Þorgeirsson verslar í heildina fyrir 17 hundruð og 16 ½ 

fisk.  5 

                                                
2  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 
3  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2. 
4  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 
5  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 



 

 

 Árið 1762 eru skráðir að Miðengi, sex heimilismenn, og virðist það halda alveg til ársins 

1795 þar sem að þá eru skráðir á Miðengi 18 heimilismenn. Árin 1790 og 1795 voru matjurtgarðar 

á Miðengi, lítið var um búfé, en svo virðist sem fólkið á Miðengi hafi haft alla sína atvinnu af sjó og 

verslar því í samræmi við það, svo virðist sem sauðfé hafi verið á Miðengi árið 1763 þótt þau séu 

ekki skráð þar á árunum 1789-1799 þar sem að bóndinn kaupir kamba til ullarvinnu. Svo virðist 

sem að heimilisfólkið að Miðengi, eða þá bara bóndinn sjálfur Jón hafi verið að skrifa, þar sem 

hann kaupir bókapappír, og einnig lakk til þess að innsigla bréf. 6 

 Miðengi er skráð í jarðabók Árna og Páls árið 1703 sem hjáleiga í óskiftu Garðastaðalandi, 

og borga þeir leigu sína með ii vættum fiska í kaupstað, sem að skýrir innborgun Jóns til Guðlaugs 

prests á Görðum til kaupmannsins. Eldiviðartak heimilisfólksins er af móskurði. Miðað við þessar 

upplýsingar um Miðengi, landlegu og búfénað má sjá það að sjósókn var frá Miðengi, og mætti ætla 

að aðal uppihald fólksins hafi verið sjórinn bæði til að afla fjár og til ætis. Á árunum 1789-1799 var 

skráð á Miðengi 1-4 minni bátar. 7 

Tafla 3 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Hausastaðir 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 8 7 2 2 
6 og 4 manna för 0 0 2 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 25 25 30 42 
          
matjurtargarðar 2 2 2 0 
          
nautgripir 7 6 3 2 
sauðfé  0 0 0 0 
hross 1 2,5 3 1,5 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Erlendur Eivindsson bóndi á Hausastöðum 
Erlendur Eivindsson á Hausastöðum verslar í sumarversluninni 1763, klæði, brauð, mjöl, 

grjón, skipsbrauð, grjón, bókapappír, cartun. Svo virðist sem mikið sé um tóbaksnotkun á 

Hausastöðum og einnig er mikið keypt af brennivíni. Eða þann 22 júní kaupir Erlendur 44 potta af 

brennivíni og svo aftur þann 29 júní, 74 potta af brennivíni. Einnig leggur Erlendur inní verslunina 

fisk til Guðlaugs prests á Görðum. En miðað við verslun Erlends, þá er mikið keypt af munaðarvöru 

sem ekki er mikið um hjá öðrum kaupmönnum, ekki kaupir hann lóðlínur eins og flestir aðrir 

Garðahverfisbændur. En í heildina verslar Erlendur fyrir 32 hundruð og 92 fiska og inn til 

kaupmannsins leggur hann svo harðfisk, en í litlu mæli, en aðalega leggur hann til handunnar vörur, 

                                                
6  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2. 
7  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 



 

 

einnig má sjá að maður að nafni Guðmundur Ólafsson leggur inn til kaupmanns til Erlends. 8  

Margt er um manninn á Hausastöðum, árið 1762 eru þar skráðir 16 heimilismenn, en virðist 

sem þeim fjölgi mjög ört það sem líða tekur á öldina, og eru skráðir 42 heimilismenn á 

Hausastöðum 1799, sem mætti rekja til skólans þar. Töluvert af bátum eru skráðir á Hausastöðum 

1789-1790 en fækkar svo töluverð árið 1799 þar sem aðeins 2 bátar eru skráðir, en samt skráð flest 

heimilisfólk á bænum, á Hausastöðum má svo finna 2 matjurtagarða fram til ársins 1795, miðað við 

verslunina hjá Erlendi, þá má ætla það að hann hafi fengið mikinn fisk, þar sem kaupmáttur hans er 

heldur meiri heldur en t.d. hjá bændunum á Miðengi og í Hlíð. Einnig má ætla það að heimilisfólkið 

hafi lifað á mjólkurafurðum, þar sem nautgripir eru í hærra lagi, og svo á fisk og matjurtum úr 

garðinum, þar sem ekkert sauðfé er skráð á heimilið. 9 

Samkvæmt jarðabók Árna og Páls árið 1703 eru Hausastaðir skráðir sem lögbýli, þar er 

fjörugrasa og sölvatekja nægileg, rekavon lítil en þó festifjara, skóg til hríss og kola lítilsháttar, 

torfrista og stunga bág og vart bjargarleg, hrognkelsisfjara ganvænleg, skeldfiskfjara lítil mjög og 

vart teljandi, eldiviðartak er að móskurði. 10 

Tafla 4 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Bakki 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 4 4 2 2 
6 og 4 manna för 1 1 1 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 11 11 12 9 
          
matjurtargarðar 2 2 1 0 
          
nautgripir 5 4 3 2 
sauðfé  5 5 10 0 
hross 2 2 2 2 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Bjarni Einarsson bóndi á Bakka 
Bjarni Einarsson á Bakka verslar í sumarversluninni 1763, brennivín, mjöl, tóbak, 

skipbsbrauð, brauð, grjón, lóðlínur, járn, krónur, klæði, timbur, einnig leggur hann inná Guðlaug 

Þorgeirsson prest á Görðum. Í heildina verslar Bjarni fyrir 26 hundruð og 49 fiska. Hann leggur inn 

til kaupmanns, harðfisk og aðrar fiskivörur.11  

 Jón Guðmundsson húsmaður á Bakka 
Jón Guðmundsson húsmaður á Bakka, verslar í sumarversluninni 1763, brennivín, mjöl, 

                                                
8  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 
9  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2. 
10  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 
11  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 



 

 

lóðlínur, grjón, brauð, járn, skipsbrauð, timbur og krónur, í heild verslar hann fyrir 9 hundruð og  32 

fiska hjá kaupmanninum.Svo virðist á reikningi Jóns hjá kaupmanninum að hann hafi skellt sér til 

kaupmanns, setið þar og fengið sér eitt brauð og brennivín, eins og í dag er talað um að skella sér á 

barinn. Í rannsóknum mínum á krambúðarbókunum fann ég einn mann sem ekki var bóndi á þeim 

bæjum sem ég tók fyrir heldur var hann skráður sem húsmaður.  Er það Jón Guðmundsson hinn 68 

ára gamli húsmaður á Bakka sem á sjálfur sinn reikning hjá kaupmanni, það skemmtilega við að 

skoða hann er að hann verslar mjög svipað og aðrir bændur sem ég kannaði, ætla mætti að hann hafi 

verið sjálfur síns maður og ekki undir stjórn húsbónda síns. Spurning er svo hvort að hann hafi 

sjálfur átt sinn bát, þar sem að hann leggur einungis inn harðfisk og lýsi til kaupmannsins. 12 

Árið 1762 er heimilisfólk að Bakka skráð 11, og virðist sá fjöldi heimilismanna alveg 

haldast til aldamóta, fyrir utan það að árið 1795 eru þeir 12 en eru orðin 9 árið 1799, má þar kannski 

ætla að húsmaðurinn sem skráður er í krambúðarbækurnar 1762 sé þá látinn þar sem hann var 68 

ára gamall árið 1762.  En matjurtargarðar eru 2 árin 1789-1790 og einn árið 1795. Bátar eru öll árin 

skráðir á Bakka og miðað við verslun Bakkamanna þá var sjósókn frá Bakka.13  

Um Bakka segir í Jarðabók Árna og Páls árið 1703, að Bakki sé lögbýli, en eigandi þess er 

Garðakirkja, hrognkelsfjara er nokkur, eldivið af mó sker ábúandinn í Dysjamýri, en brennir 

þöngum þá við liggur.14 

Tafla 5 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Dysjar 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 4 3 6 5 
6 og 4 manna för 0 0 2 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 18 24 35 26 
          
matjurtargarðar 1 2 2 0 
          
nautgripir 4 4 3 2 
sauðfé  12 5 10 6 
hross 1 0 2 2 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Gísli Vernharðsson bóndi á Dysjum  
Gísli Vernharðsson á Dysjum, verslar í sumarversluninni 1763, lóðlínur,mjöl, brennivín, 

járn, franskt vín, skipsbrauð, brauð, timbur, krónur, klæði, pappír, grjón, tóbak og einnig leggur 

hann inná séra Guðlaug Þorgeirsson prest á Görðum. Í heildina verslar Gísli fyrir 12 hundruð og 34 

fiska í sumarversluninni og inn til kaupmannsins leggur hann svo harðfisk, lýsi og eingirnissokka að 

                                                
12  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 
13  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2. 
14  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 



 

 

sömu upphæð. 15 

 Ormur Magnússon bóndi á Dysjum  
Ormur Magnússon á Dysjum, verslar í sumarversluninni 1763, brennivín, mjöl, brauð, 

tóbak, lóðlínur, skipsbrauð, krónur, klæði, timbur og auk þess leggur hann inná séra Guðlaug 

Þorgeirsson prest á Görðum, samtals verslar hann fyrir 21 hundruð og 38 fiska, og inn til 

kaupmannsins leggur hann harðfisk og lýsi að sömu upphæð. 16 

Margt var um manninn á Dysjum, en árið 1762 samkvæmt manntali þá eru skráðir 

heimilismenn 15 heimilismenn, og hækkar sú tala ekki að miklu fyrr en árið 1790 þegar 24 eru 

skráðir á heimili. Á Dysjum var sjósókn en bátar voru á árunum 1789-1799 , frá þremur og uppí sjö, 

einnig voru matjurtargarðar, og mest er að sauðfé af búfénaðinum. Má því ætla að heimilisfólkið á 

Dysjum hafi haldið sér uppi á sjósókn og svo fæði úr matjurtargörðum, sauðfé, fisk og 

mjólkurvörum. 17 

Um Dysjar er skráð í jarðabók Árna og Páls árið 1703, að bærinn Dysjar sé lögbýli, þar sem 

jörðin er í eigu Garðastaðs, þar er leigan borguð í fiski eða smjöri. 18 

 
Tafla 6 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Ráðagerði 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 2 1 2 0 
6 og 4 manna för 0 0 0 0 
10 og 8 manna för 0 0 0 0 
          
fjöldi á heimili 9 8 10 17 
          
matjurtargarðar 1 1 2 0 
          
nautgripir 2 2 2 2 
sauðfé  0 0 18 22 
hross 0 0 2 2 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Magnús Þorvaldsson bóndi í Ráðagerði 
Magnús Þorvaldsson í Ráðagerði, verslar í sumarversluninni 1763, brennivín, tóbak, mjöl, grjón, 

timbur, járn, lóðlínur, skipsbrauð, klæði, einnig leggur Magnús inná séra Guðlaug Þorgeirsson prest 

á Görðum. Í heildina verslar Magnús fyrir 15 hundruð og 55 ½ fiska, og leggur inn til 

kaupmannsins eingirnissokka og harðfisk að sömu upphæð. 19 

 Árið 1762 voru skráðir í Ráðagerði 14 heimilismenn, en fækkar svo fram til ársins 1799 

                                                
15  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 
16  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 
17  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2. 
18  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 
19  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761 



 

 

þegar þeir eru orðnir 17 talsins, lítið var um báta skráða á árunum 1789-1795 en eru þeir ekki nema 

1-2 minni bátar, matjurtagarðar eru  til staðar, og nautgripir öll árin 1789-1799 en fé kemur ekki inn 

fyrr en 1795-1799. Má því ætla að samkvæmt krambúðarbókinni hafi verið lifað af við sjósókn, og 

er þar matjurtir, mjólkurafurðir og fiskur aðal uppistaðan í fæðinu fyrir utan grjónin og brauðið sem 

Magnús verslaði. 20 

Um Ráðagerði er það skráð í jarðabók Árna og Páls árið 1703 að bær þessi sé hjáleiga í 

óskiptu staðarins landi, þar sem fiskur sé greiddur til leigu í kaupsstað, og eldiviðartak sé af 

móskurði. 21 

 

Tafla 7 - bátaeign - heimilismenn – matjurtargarðar- búfénaður 

Garðar 1789 1790 1795 1799 
minni bátar 5 9 10 10 
6 og 4 manna för 2 6 4 0 
10 og 8 manna för 1 1 1 0 
          
fjöldi á heimili 28 28 34 37 
          
matjurtargarðar 3 2 2 0 
          
nautgripir 25 22 15 12 
sauðfé  143 125 198 150 
hross 8 9 8 10 
Heimildir: Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.- Kjós. XXIV. 2.  

 Séra Guðlaugur Þorgeirsson prestur á Görðum 
Séra Guðlaugur Þorgeirsson verslar í , sumarversluninni 1763 mjöl, svartabrauð 

(skipsbrauð), franskt vín, brennivín, brauð, hveitibrauð (skonrok), franskt mjöl, járn, rúgur, 

bókapappír, grjón, klæði, almanak, steinkol, rúllu tóbak, rautt klæði, cartun, blý. Í heildina verslar 

Guðlaugur Þorgeirsson prestur fyrir 50 hundruð og 48 fiska. Inn í verslunina á móts við það sem 

hann verslar leggur hann inn fjórum sinnum harðfisk, allt hitt er innlegg frá bændunum í kring. Í 

sambandi við munaðarvörur sem Guðlaugur verslar er bæði brennivín og frankst vín, klæði og rúllu 

tóbak. 22 

 Margt var um manninn á Görðum, árið 1762 eru heimilsmenn á Görðum 19 talsins, en eru 

svo orðnir 28 árið 1789, margt búfé var á Görðum auk þess sem matjurtargarðar voru með mesta 

móti í hverfinu. Bátar voru fjölmargir á Görðum frá 1789-1799, árið 1763 verslar Guðlaugur aðeins 

14 lóðlínur. Má ætla það að uppihald heimilisfólksins á Görðum hafi verið fiskur, matjurtir, 

mjólkurvörur og afurðir af sauðfé. Þar sem Guðlaugur verslar ekki mikið af matvöru. Bátar á 
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árunum 1789-1799 voru skráðir frá 8-16 talsins. 23 

 Í Jarðabók Árna og Páls árið 1703 eru Garðar skráðir sem kirkjustaður og beneficium, 

móskurður til eldiviðar hefur verið nægur, en fer í þurrð og gjörist erfiður, rekavon er lítil, 

sölvafjara er góð og mikil, hrognkelsfjara er gagnleg, skelfiskfjara brúkast til beitu. 24 

 Verslun miðað við bátahald í Garðahverfi 
Í sambandi við verslun tengda bátahaldi er kannski ekki alveg hægt að staðhæfa, en 

Garðahverfi var meira sjávarpláss frekar en sveitabýli, þar sem sjósókn var mikil. En þar sem 

verslunarskýrslunar/krambúðarbækurnar sem ég er að nota eru frá 1763, en bátaskýrslurnar sem ég 

er með eru frá 1789, 1790, 1795 og 1799 þá er erfitt að setja það í fullkomna staðhæfingu um að 

menn þessir sem ég er með í krambúðarbókunum og er að rannsaka hafi átt jafn marga báta og 

skráðir eru á þá t.d. 1795. En ætla má að um svipaðan bátafjölda hafi verið um að ræða. En ef við 

förum yfir krambúðarbækurnar og setjum saman hvað hver og einn bóndi keypti mikið af lóðlínum 

í verslun sinni sumarið 1763 má gera sér nokkra grein fyrir hvort hafi verið um sjósókn að ræða á 

bæjunum.  
Tafla 8 – Lóðlínukaup Garðahverfisbænda í Sumarversluninni 176325 

 
Tafla 8 sýnir hversu mikið af lóðlínum hver bóndi verslar í sumarversluninni 1763.  

 Verslun á Íslandi á 18. öld 
 Einokunarverslun Dana var á Íslandi frá 1602 og hélst til 1787. “Innleiðing 

einokunarverslunarinnar svonefndu árið 1602 fólst fyrst og fremst í því, að þeir kaupmenn, sem 

búsettir voru utan ríkist Danakonungs, voru reknir frá Íslandsversluninni. Aðeins þegnar hans 

hátignar Danakonungs fengu að taka þátt í þessari verslun.” 26  Einkenni þessa verslunarkerfis var 
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það, að einn aðili, kaupmaður eða verslunarfélag, fékk af konungi, gegn árlegu afgjaldi, einkarétt til 

allrar verslunar á tilteknum verslunarstað, einum eða fleiri. Þessir verslunarstaðir voru 24 

talsins.27Ein þessara hafna sem siglt var til var Hafnarfjörður, en þangað fóru Garðahverfisbændur 

til að versla við kaupmann. 28 Á tíma einokunarverslunar voru hér nokkur verslunarfélög, fyrsta var 

hið Íslenska verslunarfélag sem var á árunum 1733-1742, segir Gísli Gunnarsson í bók sinni að 

margir Íslendingar hafi saknað þessa verslunarfélags, sem margoft var hrósað á kostnað þeirra er 

síðar ráku Íslandsverslunina.29  Næsta verslunarfélag var Verslunarfélag Hörmangara 1743-1759, 

fornir hættir í íslenskri utanríkisverslun einkenndu starfsemi Verslunarfélags Hörmangara: 

Kaupmennirnir dvöldu á Íslandi nokkrar vikur um sumarið og skiptu þar á vörum sínum eins fljótt 

og þeir gátu fyrir aðrar vörur og sigldu síðan burt og tóku eins lítinn þátt í atvinnulífi í landinu og 

mögulegt var. Þessir verslunarhættir voru mjög í andstöðu við þá efnahgasstefnu, sem þá var að 

ryðja sér til rúms meðal „upplýstra einvalda“ í Evrópu. 30 

Verslunarfélag Hörmangara fór illa með Íslendinga og var mjög erfitt fyrir Dani að gera 

kaupsamninga eftir þeirra tíma, þannig að þeir tóku það til bragðs að reyna eitthvað nýtt. Það fór 

svo að á Íslandi varð Konungsversluninni fyrri 1759-1764, Skúli Magnússon kom með nokkrar 

hugmyndir um að fækka verslunarhöfnum í 5 úr 24, en hinn ungi og dugandi kaupsýslumaður Niels 

Ryberg sem ráðinn var  sem forstjóri konungsverslunarinnar reyndi þá tillögu árið 1760, en hún 

gekk ekki eftir, þannig að næsta ár voru verslunarhafnirnar aftur orðnar 24. Niels Ryberg reyndist 

Íslendingum góður á tíma konungsverslunarinnar fyrri, en hann var einnig með ýmsar hugmyndir í 

sambandi við íslenskt atvinnulíf, auk þess sem hann kom með nýjungar inn í verslunina, þá voru 

hugmyndir hans um að bæta fiskveiðar Íslendinga, þar ofarlega. En hann vildi í raun og veru 

umbylta íslensku samfélagi og gera landið að allsherjarverstöð með miklu kaupmannaveldi.31 Á 

þessum tíma sem Ryberg var hér við völd, var einnig heitið verðlaunum fyrir skipasmíðar og gert 

ráð fyrir að senda báta með dönsku og norsku lagi til Íslands til að smíða eftir, en á fiskihöfnum 

skyldi eftir látnir menn til að kenna Íslendingum að verka saltfisk. Var lögð hin mesta áhersla á að 

efla fiskiveiðarnar og kvikfjárræktina, því sjávar- og landbúnaðarafurðir voru þá 

langútgengilegastar, en prjónlesið mjög fallið í verði og naumast útgengilegt.32Ekki voru landsmenn 

á eitt sáttir við minnkun prjónavörunnar, og kvörtuðu mikið til amtmanns, sem varð hvað eftir 

annað að skerast í leikinn.33Einnig varð amtmaður að skipta sér að því að það sem mest þyrfti að 

flytja af trjávið og öðrum nauðsynjum en takmarka aftur á móti aðflutninga á tóbaki, brennivíni og 

                                                
27  www.ferlir.is/?id=4114 skoðað 1 Maí 2009 
28  Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 84 
29  Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 126 
30  Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 147 
31  Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 163 
32  Jón J. Aðils, Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 231 
33  Jón J. Aðils, Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 231 



 

 

kramvöru.34Í sambandi við innfluttar vörur þar sem íslenskir landsmenn báru sig eftir að fá vörur frá 

öðru landi en Danir ætluðu, en það var árið 1739 sem konungur leyfði að helmingur þess járns, sem 

flutt væri til landsins árlega mætti vera erlent, þar sem landsmenn voru ekki sáttir við danskt og 

norskt járn og vildu heldur sænskt járn, þar sem þeir gátu fengið það í skiptum fyrir íslenskt 

sauðakjöt. Þetta ákvæði kóngsins hélt áfram og var sett í einkaleyfi Almenna verslunarfélagsins 

1763.35 

Konungsverslunin fyrri er sá tími sem ég hef verið að rannsaka í ritgerð þessari, en 

krambúðarbókin sem til er frá Hafnarfirði er frá tíma konungsverslunarinnar síðari, eða er frá 1763. 

Miðað við lýsingar þessar á verslunarhögum konungsverslunarinnar fyrri, er ekki að sjá að hún hafi 

haft mikil áhrif á verslunarhætti Garðahverfisbænda, þar sem þeir versla flestir slatta af tóbaki og 

brennivíni, og einnig versla þeir klæði, miðað við það að takmarka átti innflutning á þessum vörum 

er mjög skrítið að þeir hafi getað leyft sér að njóta þessa munaðar. Einnig það að prjónavörur átti að 

minnka, en í grein sem ég las eftir Skúla Magnússon, þá er hann að hvetja til prjónaskapar, og 

einhvað af þeim bændum sem ég rannsakaði, lögðu inn handunnar vörur til kaupmanns.  

Eftir einokunarverslunina hófst fríhöndlum með því að árið 1787 voru stofnaðir á Íslandi 6 

kaupstaðir. Hafnafjörður var á 15. og 16. Öldinni einhver helsti verslunarstaðurinn á Íslandi, og eldu 

Englendingar og Þjóðverjar löngum grátt silfur og höfnina, því afraksturinn var mikill og 

skipalegan hin öruggasta bæði vetur og sumar. Kaupsvið Hafnafjarðar tók yfir Kálfatjarnar-, Garða-

, og Bessastaðarsóknir að Arnarnesi og voru þar árið 1703, 980 manns. Var höfnin talin jöfnum 

höndum fiskihöfn og sláturhöfn þegar dró fram á 18. öldina.36 En frá árinu 1763 má finna 

krambúðarbók frá Hafnarfirði, en það er sú bók sem ég rannsakaði í þessu verkefni. 37 

 Útfluttar vörur frá Íslandi á 18. öld 
 Árið 1763, eða það ár sem ég hef skoðað í krambúðarbókunum, var á Íslandi í heild sinni 

skráðar útflutningsvörur þessar : 

 Sjávarafurðir: 
Skreið, saltfiskur, tunnusaltaður fiskur, hákarlalýsi, fiska- og sellýsi, lax og háfsroð, en ekkert var 

útflutt af þorskhrognum árið 1763. 38 

 Landafurðir:  
Sauðakjöt, nautakjöt, tólg, smjör, ull, saltaðar gærur, lambskinn, nautshúðir, refaskinn, geitaskinn, 

                                                
34  Jón J. Aðils, Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 232 
35  Sigfús Haukur Andrésson, Verslunarsaga Íslands 1774-1807. I bindi, bls. 171 
36  Jón J. Aðils, Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 272 
37  Einnig er til krambúðarbók frá árinu 1787, en hún er orðin svo illa farin á filmunum, að stafirnir eru farnir að máðst 

af á mörgum stöðum og er hún því frekar illskiljanleg 
38  Hagskinna, bls. 421 



 

 

sjóvettlingar, eingirnissokkar, vaðmál, æðardúnn, fuglafjaðrir og – fiður. Ekkert var útflutt af 

selskinni, tvígirnissokkum, peysum, öðrum prjónavörur, ullarbandi, álftafjöðrum, álftaham, 

brennistein og ýmsum vörum árið 1763. 39 

 Mest var selt af hákarlalýsi í flokki sjávarafurða og eingirnissokkum í flokki landafurða árið 

1763, má finna bæði eingirnissokka og lýsi skráða í krambúðarbókum um það sem menn lögðu inn 

hjá kaupmanninum.  

 Innfluttar vörur til Íslands á 18. öld 
 Árið 1763, eða það ár sem ég hef skoðað í krambúðarbókunum, var á Íslandi í heild sinni 

skráðar innfluttar vörur til Íslands þessar:  

 Mat og drykkjarvörur:  
Rúgmjöl, grjón, baunir, hveitibrauð (skronrok), svartabrauð (skipsbrauð), malt, humlar, brennd vín, 

létt vín, öl, mjöður, sykur og sýróp. 40 

 Aðrar vörur:  
Tóbak, pappír, sápa, salt, járna og stál, tjara, steinkol, hampur, brýni, trjáviður, þilviður, spírur 

(langbönd), saumur, litarefni (indigo), léreft, strigi, klæði, hattar og húfur, önglar, öngultaumar, færi 

- 60. faðma, færi - 40. faðma, færi - lóðlínur , netgarn, skeifur, ullargarn og þráður, tunnur og unnar 

trjávörur. 41 

 Óskarbúð – Tómthús 
 Eina sem hægt er að finna um Óskarbúð er í Jarðabók Árna og Páls frá árinu 1703. Um hana 

er sagt það að hún stendur í Garðastaðar landi og er uppbyggð af Jakob Bang sem síðar varð 

sýslumaður í Árness sýslu, í þessari búð var selt tóbak, brennivín og annar varningur. Síðan hafa sér 

eignarráð yfir búðinni tekið Bessastaðamenn og hafa þar látið ganga kóngsbáta stundum tíu, 

stundum fleiri, stundum færri, Lítið er talað meira um hvað þessi búð hafi verið, og á hvaða tíma 

hún hafi verið til staðar, má þess því að öllu gæta að hún hafi verið löngu komin í eyði eða horfin 

þegar menn sem versluðu samkvæmt krambúðarbókinni 1763 fóru til sumarverslunar. 42 

 

 Niðurstöður 
Garðahverfi stundaði verslun sína í Hafnarfirði. Í ritgerð þessari setti ég fram eina aðalspurningu 

sem var: Hvað er hægt að lesa úr krambúðarbókum? eins og Hrefna Róbertsdóttir talar um í grein 

sinni  Krambúðir og kaupstaðarferðir, heimildir um atvinnu og verslun á 18. öld þá má lesa 
                                                
39  Hagskinna, bls. 421 
40  Hagskinna, bls. 436 
41  Hagskinna, bls. 436  
42  Árni Magnússon og Páll Vídalín , Jarðabók, bls. 159-222 



 

 

ýmislegt út krambúðarbókunum, þar má t.d. komast nokkuð nálægt einstaklingunum í landinu, þar 

sem krambúðarbækurnar er skráðar eftir nafni vipskiptamanns og bæjarheiti, ekki sýslum eða 

hreppum, en hver höfn hefur hins vegar sitt verslunarsvæði nokkuð afmarkað. Þær upplýsingar sem 

finna má í krambúðarbókum eru nákvæmir listar yfir útteknar vörur frá kaupmanni og greiðsla fyrir 

þær, hvort heldur í innlögðum vörum, millifærslum eða peningum. Einnig má sjá einingarverð 

flestra vöruflokka, sem og hverjir hafi sérpantað vörur hjá kaupmanni. 43  

Eftir að hafa farið í það að finna út hvaða spurningar ég gæti rannsakað út frá 

krambúðarbókinni, sérstaklega þar sem ég hafði bara eina bók, og þá enga til viðmiðunar, ákvað ég 

að leggja fram nokkrar undirspurningar. Sú fyrsta var hvort það hafi verið eitthvað sérstakt sem stóð 

uppúr í verslun Garðahverfisbænda? Svarið við henni er kannski ekki hvort eitthvað sérstakt hafi 

staðið uppúr, heldur sýna krambúðarbækurnar það að hver einasti bóndi sem ég rannsakaði, nema 

Jón Guðmundsson sem var húsmaður,  lagði inná reikning séra Guðlaugs prests á Görðum. Borga 

þeir allt frá 80 fiskum uppí 2 hundraði og 36 fiska. Með þessu má ætla það að allir þessir bæjir hafi 

verið eign Garðastaðar, og eru þetta jarðaleiga sem þeir eru að borga. En eins og Narfi talar um í 

ritgerð sinni, þá samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns að allir bæirnir lágu í 

óskiptu Garðalandi, en jarðabókin er skrifuð 1703.    

Þá komum við að spurningu númer tvö og var hún þannig : Var einhver einn bóndi sem 

verslaði meira af brennivíni og munaðarvöru en aðrir bændur? Og við rannsókn mína á því að taka 

út úr krambúðarbókunum brennivínskaup bændanna en í pottum talið og þá tók ég bara þar sem 

stóð brennivín, þá verslar Erlendur Eivindsson á Hausastöðum töluvert meira af brennivíni en aðrir 

bændur, en á stuttum tíma verslar hann fyrst 40 potta og svo 74 potta, í heild yfir sumarverslunina 

verslaði hann samtals 119 potta af brennivíni. Myndi ég ætla að miðað við brennivínskaupin á  

Hausastöðum hafi væntanlega verið veisla í nánd, þar sem heimilismenn á Hausastöðum voru 

sextán talsins árið 1762. En engar heimildir hef ég fundið um það hvort að veisla hafi verið á 

Hausastöðum á þessum tíma  Næstur á eftir Erlendi í brennivínskaupum var séra Guðlaugur á 

Görðum, en hann 52 potta af brennivíni, en ef á heildina er litið þá verslar Guðlaugur meira af víni, 

þar sem hann verslar einnig 80 potta af frösku víni. Helstu munaðarvörur sem menn versluðu voru 

klæði og tóbak. Í ritgerð sinni um verslun í Grindavík hefur Björn Rúnar komist að því að þrátt fyrir 

fjárkláðann sem hefði átt að vera kominn til Grindavíkur árin 1762-1763 hafi verslun á 

munaðarvöru ekki dottið niður, heldur aukist, en hann er með tvær krambúðarbækur til skoðunnar 

frá 1761 og hin frá 176344. Eins og í Garðahverfi var fiskurinn aðal tekjulind Grindvíkinga, Björn 

talar einnig um það að samkvæmt Gísla Gunnarssyni í bók sinni Upp er boðið Ísaland, þá hafi 

kaupmenn ekki vijað peningaverslun heldur hafa eingöngu vöruskiptaverslun, og hefur það eflaust 

                                                
43  Hrefna Róbertsdóttir, Krambúðir og kaupstaðarferðir, bls. 190-191 
44  Björn Rúnar Guðmundsson, Kaupmáttur Grindvíkinga, niðurstöður úr ritgerð 



 

 

ýtt undir að meira væri eytt í munaðarvöru. 45   
Tafla 9 – Brennivínskaup Garðahverfisbænda 

 
Tafla 9 sýnir svo hversu mikið hver bóndi keypti af brennivíni í sumarversluninni 1763 í pottum talið. Þá er ekki verið að tala um annað vín heldur en 

bara sem skráð er brennivín.46 
Tafla 10 - Útgjöld Garðahverfisbænda í konungsversluninni 1763 

 
Talfa 10 sýnir heildarinnkaup hvers bónda fyrir sig sem ég rannsakaði, í sumarversluninni 1763. Sjá má þar hvað séra Guðlaugur eyðir meira en aðrir 

bændur í versluninni. Má það rekja til þess að eiginlega allt það sem séra Guðlaugur verslar fyrir var til móts við innlagninu jarðarskuldar sem aðrir 

bændur höfðu lagt inná hann í versluninni. Eins og áður hefur verið minnst á varð bóndinn að versla fyrir það sem lagt var inn hjá kaupmanni. 47 
 

Þriðja spurningin er svo sú: Er hægt að sjá hvað Garðahverfisbændur höfðu atvinnu af útfrá 

verslun þeirra? Miðað við verslun bændanna á þessu sumri hafi allir verslað sér lóðlínur og annan 

varning til fiskveiða nema Séra Guðlaugur á Görðum og Erlendur á Hausastöðum. Ástæðan hvers 

vegna þessir tveir menn skera sig útúr versluninni með því að kaupa ekki vörur til sjósóknar gæti 
                                                
45  Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 257-262 
46  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761  
47  Ríkisskjalasafn Dana, Rigsarkivet, Kph. Reg 140 B19 – Hafnarfjörður 1761  



 

 

verið sú að þeir búa á tveim stærstu bæjum hverfisins, og gæti verið að hjáleigur frá þessum bæjum 

hafi nýtt sér sjósóknina, og hafi þá róið á bátum Garða og Hausastaða, en samkvæmt því að árið 

1789 hafi bæði verið 8 bátar á Görðum og Hausastöðum, þá hafi eflaust verið bátar á þessum 

bæjum árið 1763. Eins og Narfi fjallar um í ritgerð sinni kom séra Guðlaugur að Görðum árið 1746, 

hann mun hafa verið atorkusamur við ýmislegt fleira en skyldustörf sín, en eitt af því sem hann tók 

ástfóstri við var garðrækt. En hvað bóndinn á Hausastöðum hafði fyrir stafni er erfitt að segja þar 

sem Hausastaðaskóli var ekki stofnaður fyrr en 1792 og lagður af 1812.48 En miðað við 

krambúðarbækurnar og rannsókn Narfa var mikið um sjósókn í Garðahverfi, en Narfi vill ekki 

skilgreina Garðahverfi sem venjulegt íslenskt sjávarþorp útaf séreinkennum þess. Þar sem 

Garðahverfisbændur lifðu ekki eingöngu á sjávarútvegnum, né eingöngu af landbúnaði, heldur var 

sjávarútvegurinn í meira lagi, en einnig voru nitjar sölvafjöru og matjurtir atvinnugreinar innan 

Garðahverfis. 49 

 Fjórða spurningin var svo sú hvort að verslun hafi verið í Garðahverfi, á þeim tíma sem 

krambúðarbókin sem ég nota var engin verslun í Garðahverfi, en hún er frá konungsversluninni 

fyrri innan einokunarverslunar Danakonungs, en bændur í Garðahverfi fóru til Hafnarfjarðar og 

versluðu þar í sumarversluninni. En í Garðahverfi var samkvæmt jarðabók Árna og Páls verslun 

fyrir 1703 í landi Garðastaða sem nefndist Óskarbúð, og seldi hún tóbak, brennivín og ýmsan annan 

varning, um þessa búð fann ég ekki fleiri heimildir. Einnig fann ég í grein á síðu ferlis að Langeyri 

hafi upphaflega verið tómt hús í landi Garðakirkju sem stóð autt árið 1703 vegna aflabrests, en 

þegar fríhöndlunin gekk í garð 1787 lögðu danskir lausakaupmenn Langeyri undir sig og reistu sér 

íbúðarhús og vöruskemmur,50 miðað við það er spurning hvort þessir lausakaupmenn hafi stundað 

þá einhverja verslun í Garðahverfi, en heimildir um það hef ég ekki fundið annars staðar. En miðað 

við verslun Garðahverfisbænda hjá kaupmanni er ekki ólíklegt að þeir hafi sjálfir skipst á vörum sín 

á milli, en staðhæfingar um það ætla ég ekki að fara með hér.  

 Fimmta og síðasta spurningin sem ég lagði upp með í þessu verkefni var: Hvað var það 

helsta sem Garðahverfisbændur versluðu? Í lokin ákvað ég að kanna það hvað hafi verið það helsta 

sem Garðahverfisbændur versluðu hjá kaupmanni sumarverslunina 1763 og þær vörur sem má finna 

í öllum eða flestum reikninum eru: brauð, brennivín, tóbak, lóðlínur, klæði, grjón, mjöl og timbur. 

Lóðlínur og timbur sem bændur þessir voru að versla tengist sjósókninni, mjölið má reikna með að 

þeir hafi notað þegar þeir unnu matvæli. Svo voru það helstu munaðarvörurnar brennivín, tóbak og 

klæði.  Má svo nefna að helstu útflutningsvörurnar voru harðfiskur, lýsi, eingirningssokkar og 

vettlingar.  
 

                                                
48  www.ferlir.is/?id=4114  
49  Narfi Jónsson, Landbúnaður og Sjósókn í Garðahverfi á 18. Öld, ritgerð til hópverkefnis.  
50  www.ferlir.is/?id=4114 



 

 

Tafla 11 – Innfluttar vörur 

Innfluttar vörur til Íslands  1760 1763 1766 Mælieiningar 
Svartabrauð (Skipsbrauð) 54 52 64 tonn 
Hveitibrauð (Skonrok) 35 37 52 tonn 
Rúgmjöl 865 838 962 tonn 
Grjón 28 24 33 tonn 
Tóbak 24 14 22 tonn 
Brennd vín 63 68 125 1.000 lítrar 

Tráviður 3.539 2.928 
           -
-- álnir (63 cm) 

Þilviður 3.460 6.304 
           -
-- stk 

Færi, lóðlínur 11.530 6.690 
           -
-- stk 

Klæði 5.171 17.571 18.573 álnir (63 cm) 
Tafla 11 sýnir heildarinnflutning til Íslands á helstu vörunum sem Garðahverfisbændur versluðu.  

 Heimildir: Hagskinna : sögulegar hagtölur um Ísland, bls. 436-437 

 

 

Tafla 12 – Útfluttar vörur 

Útfluttar vörur frá Íslandi  1760 1763 1766 Mælieining 
Skreið 838 808 1.391 tonn 
Saltfiskur 60 48 145 tonn 
Tunnusaltaður fiskur 69 38 93 tonn 
Hákarlalýsi 38.148 46.580 50.830 pottar 
Fiska- og Sellýsi 59.432 42.840 408 pottar 
Smjör 4 8 1 tonn 
Ull 1 19 16 tonn 
Lambaskinn 1.710 1.831 7.355 stk. 
Sjóvetlingar 56.177 39.857 62.266 pör 
Eingirnissokkar 137.955 212.506 230.811 pör 
Tvígirnissokkar       ---       --- 16.490 pör 

Tafla 12 sýnir heildarútflutning frá Íslandi á helstu vörunum sem Garðahverfisbændur lögðu inn. 

 Heimildir: Hagskinna : sögulegar hagtölur um Ísland, bls. 420-422 
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