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 Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. 
öld 

  

 Inngangur 
 

Upphaflega ætlaði ég mér eingöngu að fjalla um landbúnað í 

Garðahverfi á 18. öld í þessari ritgerð, en fljótlega varð mér ljóst að 

eðlilegra væri að fjalla um sjósókn samhliða búskapnum, eða öllu 

heldur um landbúnaðinn samhliða sjósókn. Því þróaðist 

rannsóknarspurning þessarar ritgerðar fljótlega í eitthvað á þessa leið: 

Hvernig var samspili landbúnaðar og sjósóknar háttað í Garðahverfi á 

18. öld. En brotakenndar heimildir fram eftir öldinni gera það að 

verkum að erfitt er að átta sig á þeim áhrifum sem þessir tvær 

meginatvinnugreinar Íslendinga höfðu hvor á aðra, á þessum stað á 

þessum tíma. Það er ekki fyrr en á síðasta þriðjungi aldarinnar að 

heimildir verða nægilega samfelldar til að hægt sé að fá eitthvert 

samhengi í hlutina. Því varð úr að aðalspurningin sem ég reyni að 

svara með þessari ritgerð er: Hvernig er hægt að skilgreina 

Garðahverfi á 18. öld með tilliti til að aðalatvinnuvega? Ég mun gera 

mitt besta til að glöggva mig á því hvernig Garðahverfisbændur færðu 

björg í bú á 18. öldinni og hvort þar hafi gætt einhverrar sérstöðu, og 

miða þá við yfirlitsrit í Íslandssögu. 

 Ritgerðin er hluti hópverkefnis nokkurra nemenda í námskeiðinu 

„Byggð og samfélag á Íslandi 1500 – 1800“ við Háskóla Íslands vorið 

2009. Við komum okkur saman um að horfa  aðallega á nokkra bæi í 

hverfinu í stað þess að taka fyrir allar hjáleigur og þurrabúðir með. 

Þessir bæir eru Bakki, Dysjar, Garðar, Hausastaðir, Hausastaðakot, 

Hlíð, Miðengi, Móakot, Nýibær, Pálshús og Ráðagerði. Bæirnir eru mjög 



 

misjafnir að stærð og gerð, og ættu að gefa nokkuð góða mynd af 

hverfinu í heild og réði það valinu á bæjunum, ásamt því að þessir 

bæir voru allir nefndir í nýlegri fornleifaskýrslu sem gerð var um 

Garðahverfi, og þessir bæir voru flestir í byggð alla 18. öldina. Að vísu 

eru þetta allflestir af bæjunum í Garðahverfi, en okkur þótti of mikið 

að taka þá alla fyrir. 

 Fjórir aðrir nemendur unnu ritgerðir um Garðahverfi á 18. öld; 

Sigurður Trausti Traustason rannsakaði mannfjölda og 

þéttbýlismyndun, Alma kynnti sér fjölskyldugerð og mannfjölda, 

Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir skoðaði verslunarhætti nokkurra 

bænda í hverfinu og Fanney kynnti sér stöðu og hlutverk Garðapresta 

á 18. öld. Ég mun notast við niðurstöður þeirra í ritgerð minni eins og 

við á. 

 

 Garðahverfi við upphafi 18. aldar 
 

Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns voru í óskiptu 

landi Garða 9. október 1703 lögbýlin Dysjar, Bakki og Hausastaðir, 

hálfbýlin Nýibær og Hraunsholt, hjáleigurnar Hamarskot, Skerseyri, 

Pálshús, Garðhús, Ráðagerði, Mýrarhús, Garðabúð, Miðengi, Hlíð, 

Móakot og Hausastaðakot og síðan voru þar tómthúsin Digranessbúð, 

Hólmsbúð og Bali. Landskuld greiddu ábúendur allir til prestsins á 

Görðum. Auk þessara búa eru taldar upp nokkrar grasleysubúðir sem 

þá höfðu nýlega verið teknir úr notkun1, enda hafði þá verið 

aflabrestur í áraraðir.2 

 Á þeim bæjum sem ég taldi upp í inngangsorðum voru samtals 

76 manns og bústofninn var 32 nautgripir, 115 sauðir og 15 hross. Að 
                                   
1  Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók, bls. 159-222. 
2  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 40 og Kristján Sveinsson, „Fleytan er 
of smá, sá guli er utar“, bls. 31-2. 



 

meðaltali á hvern bæ gera þetta 2,9 kýr, 10,5 sauði og 1,4 hross. Til 

samanburðar má nefna að meðalbústofn á hverju býli á landinu  öllu 

1703-4 var 5,1 nautgripur, 39,3 sauðir og 3,8 hross3. Rétt er að benda 

á að þegar ég tala um sauði á ég við allt sauðfé. Garðahverfi var því 

töluvert langt undir meðallagi í eign allra tegunda á þessum tíma. Það 

sem vakti ennfremur athygli mína var að bústofninn var þó mun stærri 

en Árni og Páll skráðu að jarðirnar gætu borið. Það hlýtur að benda til 

þess að eitthvað hafi Garðahverfisbændur haft til að láta í skiptum fyrir 

fóður í búpeninginn. Þar kemur fátt annað til greina en fiskur, og 

styður ritgerð Sigurrósar Bergvinsdóttur það. Hún fjallar um 

verslunarhættir Garðahverfisbænda og styðst við krambúðarbækur 

konungsverslunarinnar fyrri í Hafnarfirði árið 1761. Þar sést að 

innlagðar vörur vöru nær eingöngu prjónavörur og fiskafurðir, aðallega 

harðfiskur.4 En þó er minnst á annan söluvarning í heimildum, 

nefnilega söl, og kem ég betur að því síðar. Ekki veit ég hvort Árni og 

Páll gerðu ráð fyrir fjörubeit þegar þeir mátu hversu margar skepnur 

jarðirnar gætu borið, en líklegt verður að teljast að búfé hafi verið 

beitt á fjörurnar, a.m.k. þegar illa áraði og grasspretta var lítil og 

heyfengur eftir því. 

 

 Vetrarvertíð 1771 
 

Eins og áður sagði hafði langvinnur aflabrestur þegar 18. öldin gekk í 

garð, og sjást áhrif þess á Garðahverfi einkum í fækkun hjáleigna og 

tómthúsa frá því sem var á síðari hluta 17. aldar og fram til 1703. 

Frekari heimildir um afla Garðahverfisbænda eru ekki til fyrr en á frá 

síðari hluta 18. aldar. Ein þeirra er vertíðarskýrsla frá vetrarvertíð 
                                   
3  Gunnar Karlsson, Icelands’s 1100 years, bls. 167. 
4  Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir, Garðahverfi, byggð og samfélag á 18. öld: 
Verslunarhættir Garðahverfisbænda. 



 

1771. Þar má sjá hversu mörgum bátum var róið frá hverjum bæ, 

hversu margir lágu ónotaðir, hverjir áttu þá, hvaðan fiskimennirnir 

komu og að sjálfsögðu afla hvers báts, bæði á línu og net. Því miður 

fann ég ekki fleiri heimildir sem gáfu jafn mikið magn upplýsinga, en 

engu að síður er margt hægt að sjá með því að rýna í þessar tölur. 

 Skýrslan er tafla sem síðan var útfyllt af viðkomandi 

embættismanni og þar er boðið upp á tvær bátastærðir, feræringa og 

tveggja manna för, og það fyrsta sem vakt i athygli mína var að engum 

feræring var róið frá áðurnefndum bæjum, jafnvel þó 6 slíkir væru til.5 

Það þótti mér undarlegt, ekki síst í því ljósi að meðalferæringur bar 

fjórfalt meira en meðalstórt tveggja manna far og hlutur hvers manns 

því tvöfalt stærri ef vel fiskaðist. En hver er þá skýringin á þessu? Mér 

datt fyrst í hug að aflabrestur árin á undan hefði latt menn við að nota 

stærri báta, en síðasti þráláti aflabrestur var þá löngu liðinn, en hann 

var árin 1754-6.6 Þá fannst mér liggja beinast við að það hefði 

hreinlega verið erfitt að manna bátana, en eftir að hafa skoðað töfluna 

betur þótti mér það ólíkleg skýring, því þeir 6 bændur sem áttu 

feræringa, en notuðu ekki, sendu allir a.m.k. tvö tveggja manna för á 

miðin og höfðu því nægan mannskap til að manna stærri bátana. 

 Samkvæmt Lúðvík Kristjánssyni, í riti hans um íslenska 

sjávarhætti, voru samtals 1.869 bátar í landinu árið 1770. Þar af voru 

um 600 tveggja manna för, um 500 fjögurra og fimm manna för, 

ríflega 300 6 manna för og tæplega 400 áttæringar.7 Notkun á stærri 

bátum var mannaflsfrek og að mestu bundin við stóra útgerðaraðila, 

s.s. konungsútgerðina í Vestmannaeyjum.8 

                                   
5  Þjóðskjalasafn Íslands, Rentukammer 3.18. Greinargerð um vertíðina í 
Gullbringusýslu... 
6  Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 40 
7  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir II, bls. 101. 
8  Kristján Sveinsson, „Fleytan er of smá, sá guli er utar“, bls. 29. 



 

 Afli áðurnefndra bæja þessa vertíð var samtals tæplega 25.500 

fiskar (með fyrirvara um að ég skilji einingarnar rétt), en gildingsfiskur 

var 1 kíló. Bátarnir sem reru frá bæjunum 11 voru samtals 42 og því 

meðalafli á hvern bát rétt um 600 fiskar.9 Samkvæmt Lúðvík 

Kristjánssyni var meðalburðargeta tveggja manna fars 60 fiskar10 og 

því er aflinn þessa vertíð ekki nema 10 fullfermi, sem hlýtur að teljast 

afar lítið. Þar er að öllum líkindum komin skýringin á því hvers vegna 

ekki var róið á stærri bátum. Útvegsmennirnir hafa líklega viljað dreifa 

betur úr sér í stað þess að eiga á hættu að fá tóman feræring í land. 

En engu að síður virðist það ekki hafa verið óvinsælt að komast á bát 

frá Garðahverfi, eða jafnvel fyrir aðkomumenn að róa sínum eigin 

bátum þaðan. 30 af þeim 84 fiskimönnum sem reru frá bæjunum 11 

voru aðkomumenn, 15 af suðurlandi og 15 af austurlandi. Hinir 54 

komu úr Gullbringusýslu. 14 af bátunum 42 voru inntökubátar, flestir í 

eigu manna úr Gullbringusýslu. Meðalafli inntökubátanna var nokkru 

minni en hinna. Mér þykir líklegt að auðveldara hafi verið að manna 

báta í Garðahverfi en víða annars staðar því menn hljóta að hafa verið 

fúsari til að dvelja þar heldur en í köldum og blautum verbúðum sem 

aðeins voru notaðar hluta úr ári, án þess að fullyrða neitt um húsakost 

Garðahverfisbænda hljóta híbýli þeirra að hafa verið betri en 

verbúðirnar. 

 Inntökubátarnir dreifðust á átta bæi, Á Dysjum voru þrír af sjö 

bátum inntökubátar, fjórir af átta á Bakka, einn af tveimur í Nýabæ, 

tveir af fimm á Görðum, einn, af fjórum á Miðengi, einn af fjórum í 

Hlíð, einn af þremur í Móakoti og einn af tveimur í Hausastaðakoti11. Af 

þessu verður ekki séð að stærð búa að fjöldi heimilismanna hafi ráðið 

                                   
9  Þjóðskjalasafn Íslands, Rentukammer 3.18. Greinargerð um vertíðina í 
Gullbringusýslu... 
10  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir II, bls. 112. 
11  Þjóðskjalasafn Íslands, Rentukammer 3.18. Greinargerð um vertíðina í 
Gullbringusýslu... 



 

því hvort inntökubátar voru þjónustaðir eður ei. Hins vegar eru þeir 

bæir sem höfðu fleiri en einn inntökubát allir fjölmennir, en það voru 

sumir af hinum bæjunum líka, a.m.k. samkvæmt þeim tölum sem ég 

hef og eru næst vertíðinni í tíma12.  Þá voru það lögbýlin í hverfinu 

sem höfðu fleiri inntökubáta, af þeim sem á annað borð höfðu þá. 

Dysjar og Bakki voru lögbýli, og að sjálfsögðu Garðar, en hinir bæirnir 

hjáleigur. Öll lágu kotin að sjó, þó mismikill hluti strandlengjunnar hafi 

verið ætlaður þeim, en það virðist ekki hafa haft áhrif á fjölda báta í 

bæjunum. 

 En hvers vegna tóku menn að sér að þjónusta inntökubáta? Í 

Íslenskum Sjávarháttum segir Lúðvík Kristjánsson að í tilskipan frá 

1787 hafi verið kveðið á um með hvaða hætti menn gátu fengið 

verstöðu. „Þar er tekið fram, að sjómönnum sé leyfilegt að hafa 

uppsátur, þar sem þeim þyki bezt henta, gegn því að greiða 

jarðareiganda uppsátursgjald og enn fremur komi borgun fyrir hús og 

aðhlynningu, sé um slíkt að ræða.“13 Lúðvík telur að ekki séu til eldri 

almenn ákvæði um uppsátur og því tek ég mið af þessu, þó tilskipunin 

sé nokkuð yngri en vertíðarskýrslan. Lúðvík bætir því síðan við að það 

hafi komið fyrir að sérstakt gjald hafi komið fyrir húsnæði, og sér í lagi 

var þjónustugjaldið aðskilið frá öðru, en það mun hafa verið miðað við 

hvern einstakling, en ekki alla áhöfnina eins og önnur gjöld. 

Samkvæmt þessu má gera ráð fyrir að það hafi skilað bændum í 

Garðahverfi nokkrum tekjum að þjónusta inntökubáta, sér í lagi þegar 

allt að fjórir slíkir voru á sama bæ, og þetta er einnig vísbending um 

að nokkuð rúmt hafi verið í húsakynnum bændanna, a.m.k. á 

lögbýlunum. 

 

                                   
12  Sjá t.d. Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 1. 
13  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir III, bls. 93. 



 

 Bátarnir minnka og þeim fækkar 
 
Á síðustu árum 17. aldar var langur samfelldur aflabrestur, eins og 

áður segir. Fram að þeim tíma benda heimildir sterklega til þess að 

bátar hafi almennt verið stærri en varð á 18. öld, allt upp í tólfæringa. 

Afleiðingar aflabrestsins urðu þær að færri sóttu sjóinn og mörg 

tómthús fóru í eyði, t.d. lögðust 98 tómthús í eyði á Snæfellsnesi á 

síðustu 20 árum 17. aldar.14 Á Brimilsvöllum einum, þar sem var mjög 

þéttbýlt á þeim tíma, fór 21 búð í eyði á árunum 1670-1701.15 

Reyndar hefur ástandið á Snæfellsnesi verið heldur verra en á 

Álftanesi, enda var þar mun meira um þurrabúðir sem, eins og gefur 

að skilja, fóru verr út úr fiskleysi en grasbúðir. 

 Þetta rímar vel við það sem má sjá um ástandið í Garðahverfi á 

18. öld. Áður hef ég nefnt að allnokkur tómthús voru nýlega farin í 

eyði þegar Árni og Páll unnu að jarðabók sinni. Þá má skilja það af 

vertíðarskýrslunni 1771 að þá hafi enginn bátur verið á bæjunum 11, 

stærri en feræringur. 

 Árið 1789 voru fjórir 4-6 manna bátar á bæjunum 11 sem teknir 

eru fyrir í þessari ritgerð, en þeir voru 6 árið 1771 (þó enginn þeirra 

hafi verið notaður þá). Minni bátar voru 40 þetta ár en voru 50 árið 

1771 (2 voru ekki notaðir). Eitt 8 eða 10 manna far var á Görðum 

1789. Ári seinna hafði 4 og 6 manna förum fjölgað um 6 og minni 

bátum um 1. Árið 1795 hafði 4 og 6 manna förum enn fjölgað og voru 

þá 15 alls, en minni bátar voru aftur orðnir 40 og enn var einn stærri 

bátur. Árið 1799 hafði orðið mikil breyting. Þá voru aðeins 30 bátar í 

eigu bændanna á bæjunum 11, allir minni en fjögurra manna. Sömu 

                                   
14  Kristján Sveinsson, „Fleytan er of smá, sá guli er utar“, bls. 29-32. 
15  Eiríkur Guðmundsson o.fl., Sjávarbyggð undir Jökli, bls. 153. 



 

sögu var að segja í öllum hreppnum, bátum hafði fækkað úr 175 árið 

1795 í 93 árið 1799.16  

 

Tafla 1: Þróun í Bátaeign17 

1789 1795 1799 

Bær 

10 og 
8 
manna 

6 og 4 
manna 

minni 
bátar 

10 og 8 
manna 

6 og 4 
manna 

minni 
bátar 

10 og 8 
manna 

6 og 4 
manna 

minni 
bátar 

Dysjar 0 0 4 0 2 6 0 0 5 

Bakki 0 1 4 0 1 2 0 0 2 

Pálshús 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Nýibær 0 1 3 0 1 4 0 0 2,5 

Krókur 0 0 0 - - - - - - 

Garðar 1 2 5 1 4 10 0 0 10 

Ráðagerði 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Miðengi 0 0 3 0 2 4 0 0 1 

Hlíð 0 0 7 0 2 6 0 0 4 

Móakot 0 0 2 0 1 2 0 0 2 

Hausastaðakot 0 0 2 0 0 1 0 0 1 

Hausastaðir 0 0 8 0 2 2 0 0 2 

Samtals 1 4 40 1 15 40 0 0 30,5 

 

Athyglisvert er að á þessum árum fjölgar fólki stöðugt, úr 151 í 194, 

og er erfitt að gera sér í hugarlund hvernig það mátti fara saman. 

Skýringin gæti legið í landbúnaðinum, og kem ég nú að því. 

 

 

                                   
16  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 2. 
17  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 2. 



 

 Þróun búfjáreignar 
 

Eins og ég nefndi áður í ritgerð þessari var búfjáreign í Garðahverfi 

töluvert undir landsmeðaltali við upphaf 18. aldar. Á Görðum voru árið 

1704 6 kýr, 51 sauður og 4 hross árið 1704. Á hinum 10 bæjunum, 

auk Hvols, Götu og Hofs sem talin voru með þeim, voru samtals 29 

kýr, 29 sauðir og 12 hross. Samtals gera þetta 35 kýr, 80 sauði og 16 

hross. Í Álftaneshreppi öllum voru 175 kýr, 390 sauðir og 76 hross 

sama ár.18 Lýður Björnsson tók saman í litla töflu tölur um nokkra ólíka 

bæi á Íslandi samkvæmt Jarðabók Árna og Páls og reiknaði síðan út 

ærgildi á hvern íbúa. Í hreinræktuðum landbúnaðarhéruðum fóru 

ærgildin yfir 20 á hvern íbúa en algengast var að þau væru 11-14. Á 

tveimur af jörðunum sem Lýður tók fyrir voru ærgildin 1,7 og 2,7 á 

hvern íbúa, en á báðar jarðirnar voru nálægt gjöfulum fiskimiðum.19 

 Með sömu aðferð reiknaði ég gróflega út ærgildi á hvern íbúa á 

Görðum og voru þau á milli 7 og 8. Ég verð að segja að ég bjóst við 

hærri tölu, enda tók ég engar hjáleigur eða tómthús inn í þessa 

útreikninga, og ljóst að ef ég gerði það myndi talan lækka töluvert. 

Þetta bendir til þess að sjórinn hafi stíft verið sóttur frá Garðahverfi, 

sem var raunin og ýtir undir skilgreiningu mína á Garðahverfi sem eins 

konar fjörujörð. 

                                   
18  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 1. 
19  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 38. 



 

 

Tafla 2: Búfjáreign og ærgildi á hvern íbúa nokkurra bæja20 

  Fólksfjöldi Nautgr Ær Sauðir Lömb Hross 
Ærgildi á 

íbúa 

Vífilsstaðir Gullbr. 10 9 18 17 4 16 11 til14 

Helguhjáleiga Kjós. 5 4 6 5 2 0 8 

Hrísar Snæf. 12 20 23 22 7 22 11 til 14 

Hróðnýjarstaðir Dal. 14 7 72 12 7 37 11 til 14 

Bjarneyjar Barð. 62 15 13 0 0 0 1,67 

Drangar Strand. 7 2 1 0 1 1 2,7 

Ljúfustaðir Strand. 6 5 29 3 2 15 11 til 14 

Þórukot V-Hún. 5 2 27 0 2 8 9,2 

Víðidalstunga V-

Hún. 
19 10 93 19 34 15 19,50 

Espihóll Eyjaf. 17 17 107 100 23 40 23,10 

Meðaltal 15,7 9,1 38,9 17,8 8,2 15,4   

Garðar Gullb. 15 7 32 19 20 6 7 til 8 

Hlutf. af meðalt. 

hinna 
0,96 0,77 0,82 1,07 2,44 0,39   

 

Ég reiknaði gróflega, aðallega til gamans, ærgildi á hvern íbúa á 

nokkrum af hinum bæjunum í Garðahverfi. Á Dysjum, sem var lögbýli, 

voru 2 ærgildi á hvern íbúa, á Bakka, öðru lögbýli, voru hins vegar 

líklega á milli 7 og 8 ærgildi á hvern íbúa, líkt og á Görðum. 

Hjáleigurnar voru vitanlega slakari, Í Pálshúsi voru u.þ.b. 4 ærgildi á 

hvern íbúa, í Nýabæ innan við tvö og í Hausastaðakoti aðeins 1 ærgildi 

á hvern íbúa. Athugið að ég tek enga ábyrgð á að útreikningar mínir 

séu réttir, en mér sýnist á öllu að þetta sé nærri lagi. 

 Því miður er sömu sögu að segja um búfjáreignina og 

bátaeignina, heimildir þegja alfarið um næstu áratugi en líklega hafa 

sauðfjárpestir sett svip sinn á búfjáreignina þar sem annars staðar, 

                                   
20  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 38 og Árni Magnússon og Páll 
Vídalín, Jarðabók, bls. 181. 



 

enda stutt í upphafsreit fjárkláðans sem barst með enskum sauðum til 

landsins árið 1761. Næstu tölur eru frá árunum 1781 og 1785. Þar sést 

hvernig búfjáreignin er svipuð árið 1781 og hún var árið 1704, en 

hrynur síðan í móðuharðindunum. Árið 1781 voru á áðurnefndum 14 

bæjum 40 kýr, 16 sauðir og 40 hross. Fjórum árum seinna eru kýrnar 

34, sauðirnir 18 og hrossin 7.21 

 Frá 1784 er til listi frá Álftaneshreppi þar sem sést hversu margt 

búfjár hefur dáið og hversu margt er eftirlifandi á nokkrum bæjum. Á 

Dysjum, Bakka, Pálshúsi, Nýabæ, Króki, Miðengi, Hlíð, Hausastöðum 

og Hausastaðakoti bjuggu þá samtals 110 manns. Þau höfðu misst 13 

af 29 kúm, 28 af 30 hrossum og 35 af 44 sauðum. Samtals voru því 

eftir 16 kýr, 2 hross og 9 sauðir.22  

 

Tafla 3: Ástand búfjár árið 178423 

Bær 

Fallið Lifandi 

Kýr Hross Fé Kýr Hestar Fé 

Dysjar 1 5 0 3 0 0 

Bakki 3 1 1 2 1 1 

Pálshús 0 2 0 1 0 0 

Nýibær 3 6 34 1 0 8 

Krókur 0 0 0 0 0 0 

Miðengi 1 2 0 2 0 0 

Hlíð 2 4 0 3 0 0 

Hausastaðir 2 8 0 3 0 0 

Hausastaðakot 1 0 0 1 1 0 

Samtals 13 28 35 16 2 9 

Hlutfall 45% 93% 80% 55% 7% 20% 

 

 

                                   
21  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 38. 
22  sama 
23  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 1. 



 

Af þessum tölum, bæði frá 1784 og 85 má sjá hversu skelfileg áhrif 

Skaftáreldar höfðu á líf manna, sem þó bjuggu í nokkurri fjarlægð frá 

umbrotasvæðunum. Augljóst er að bændur lögðu áherslu á að halda 

lífi í kúnum, það hefur líklega verið vegna þess að mjólkin var þeim 

nauðsynleg. Sauðirnir hafa líklega verið felldir á meðan einhvern mat 

var hægt að gera úr þeim. Hrossin voru mönnum ekki nauðsynleg í 

Garðahverfi, ekki þurfti þá til að bera fiskinn og stutt var til 

kaupmannsins. Lýður segir þetta í Sögu Íslands: „Hrossakjöts var 

yfirleitt ekki neytt og litið niður á þá sem það gerðu. Reynt var að 

breyta þessu viðhorfi síðar á [18.] öldinni  en árangur varð minni en 

skyldi. Tekið skal fram að hrossa- og sauðfjáreign varð háðari árferði 

en nautgripaeignin enda miðaðist ásetningur tveggja fyrrnefndu 

tegundanna oftast við útbeit eða útigang.“24 Þetta passar vel við tölur 

úr Garðahverfi. 

 Árið 1789 var ástandið farið að skána ögn. Á áðurnefndum  

bæjum voru þá 58 nautgripir, 162 sauðir og 14 hross. Árið 1795 eru 

nautgripirnir orðnir 41, sauðunum hefur fjölgað í 237 og hrossunum í 

27. En þá gerðist eitthvað, líkt og í sjávarútveginum og árið 1799 voru 

nautgripirnir ekki nema 27, sauðirnir 178 og hrossin 26. Á árunum 10 

frá 1789 til 1799 hafði fólkinu á bæjunum þó fjölgað úr 151 í 186.25  

                                   
24  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 39. 
25  Þjóðskjalasafn Íslands, Gull.-Kjós. XXIV. 2. 



 

 

 

Tafla 4: Þróun Búfjáreignar26 

Bær 
1789 1795 1799 
Nautgripir Sauðfé Hross Nautgripir Sauðfé Hross Nautgripir Sauðfé Hross 

Dysjar 4 12 1 5 9 0 2 6 2 

Bakki 5 5 2 3 10 2 2 0 2 

Pálshús 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Nýibær 3 2 1 2 0 1 1 0 1 

Krókur 1 0 0 - - - - - - 

Garðar 25 143 8 15 198 8 12 150 10 

Ráðagerði 2 0 0 2 18 2 2 22 2 

Miðengi 2 0 0 3 0 4 2 0 1 

Hlíð 4 0 1 4 2 5 2 0 5 

Móakot 2 0 0 2 0 0 1 0 0,5 

Hausastaðakot 2 0 0 1 0 1 1 0 1 

Hausastaðir 7 0 1 3 0 3 2 0 1,5 

Samtals 58 162 14 41 237 27 27 178 26 

 

 

 

 Sölvafjörur 
 

Í jarðabók Árna og Páls er það talið til hlunninda ef sölvafjörur eru á 

jörðum. Lúðvík Kristjánsson segir söl hafa haft mest gildi allra 

fjörunytja og því hafi hún verið talin með öðrum hlunnindum.27 Mikið 

var af söl í Garðahverfi og hefur það án efa nýst bændum þar vel, 

enda ræktarland af skornum skammti. Raunar var svo mikið af söl í 

Garðalandi að þar var sölvasala stunduð, en í hve miklum mæli er 

ógerningur að vita. Lúðvík segir í Íslenskum Sjávarháttum: „Víða var 
                                   
26  Sama 
27  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir I, bls. 45. 



 

svo mikið um söl, að unnt reyndist að selja töluvert magn [...] Í 

Gullbringusýslu eru 69 lögbýli, þar sem sölvafjara er talin til einhverra 

hlunninda. Mest virðist sölvatekjan hafa verið í Rosmhvalanes- og 

Álftaneshreppum.“28 Lúðvík telur að sölvasala hafi aðeins verið 

stunduð á um 30 jörðum á landinu, svo þetta verður að teljast ansi 

óvenjuleg búbót. 

 Lúðvík tekur síðan fyrir jarðabókina 1802 og 1803 „[þar] er 

sérstaklega getið um sölvatekju í Krísuvík, Grindavík, á Álftanesi og á 

Bakka á Kjalarnesi. Af þessum stöðum var sölvafjara gagnbest í 

Görðum á Álftanesi, og nefnir jarðabókin 12 hjáleigur frá þeirri jörð, 

sem þar hafi fjöruífar og nýti söl. En eigi er þess getið hve mikill 

sölvafengurinn er.“29 Að lokum segir Lúðvík að um 1840 hafi söl 

einungis verið hirt til kúafóðurs á Álftanesi. Í harðindum hefur það 

skipt sköpum fyrir bændur að hafa aðgang að sölvafjörum sem hægt 

var að beita. Einnig voru sölin hirt til að drýgja hey, eða kom jafnvel í 

staðinn fyrir heyið. Sölin hafa einnig ugglaust verið notuð til 

manneldis.  

 Um verð á sölvum segir Lúðvík að í Búalögum hafi verðlags á 

sölvum fyrst verið getið. Þar segir að vætt af fullþurri og hreinni söl 

jafngildi 12 álnum30, en vættin var 40 kíló og ein alin jafngilti 2 fiskum. 

Því má segja að vætt af þurri söl hafi því sem næst jafngilt einum hlut 

af fullfermdu tveggja manna fari, og ekki furða að menn hafi lagt það 

á sig að þurrka og selja söl, þar sem því var viðkomið. 

 

                                   
28  Sama 
29  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir I, bls. 68. 
30  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir I, bls. 85-6. 



 

 Framfarir í búskap 
 

Kartöflur komu fyrst til Íslands með Hastfer baróni árið 1758 og setti 

hann þær niður á Bessastöðum sama ár. Ári síðar hóf Björn í 

Sauðlauksdal ræktun sína á kartöflum. Kartöflu- og garðyrkja breiddist 

síðan talsvert út á síðari hluta 18. aldar en var alltaf mest í 

Gullbringusýslu. Þar voru t.d. 170 matjurtagarðar árið 1770.31  

 Árið 1746 kom að Görðum síra Guðlaugur Þorgeirsson32, sem 

mun hafa verið afar atorkusamur við ýmislegt fleira en skyldustörfin. 

Eitt af því sem hann tók ástfóstri við var garðrækt. Árið 1778 hlaut 

hann viðurkenningu frá konungi fyrir að efla garðrækt og hvetja aðra 

presta í prófastsdæminu til hins sama.33 Áhrifa hans gætti augljóslega í 

Garðahverfi, árið 1789 voru enn 12 matjurtagarðar á bæjunum 11 

sem ritgerð þessi hefur helst horft á, en þá voru 8 ár liðin frá því síra 

Guðlaugur lét af embætti. 6 árum seinna voru 12 garða á þessum 

bæjum og samtals 57 garðar í öllum Álftaneshreppi. Árið 1799 var hins 

enginn garður á bæjunum 11 og aðeins 1 í öllum hreppnum. 

 Fanney Kristjánsdóttir fjallar m.a. um síra Guðlaug í ritgerð sinni. 

Hún bendir á að ekki sé ólíklegt að Guðlaugur hafi Íslendinga fyrstur 

fengið almennilega kartöfluuppskeru, en síra Guðlaugur og Björn í 

Sauðlauksdal voru miklir vinir og stóðu í bréfaskrifum sín á milli. 

Fanney segir einnig frá því að síra Guðlaugur hafi skrifað 

Landsnefndinni fyrri um margvísleg málefni, þ.á.m. um hagkvæman 

búskap.34 

                                   
31  Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls. 153-4. 
32  Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II. bindi, bls. 120-1. 
33  Þjóðskjalasafn Íslands, Rentukammersskjöl (1778-1779) Isl. Journ. 4. 
34  Fanney H. Kristjánsdóttir, Garðahverfi, byggð og samfélag á 18. öld: Af 
guðsmönnum og grænum fingrum. 



 

 Ekkert finn ég um aðrar framfarir í búskap í Garðahverfi og 

túnakort eru bara til frá öndverðri 20. öld, sem mér þykir fulllangt frá 

því tímabili sem ég hef til athugunar. Ef eitthvað er að marka kenningu 

Árna Daníels Júlíussonar um tengsl mannfjöldaþróunar og framfara í 

landnýtingu er ekki ólíklegt að einhverjar framfarir hafi orðið í 

landnýtingu í Garðahverfi, því samkvæmt honum var það aukinn 

fólksfjöldi til þess að fólk nýtti landið betur, en ekki öfugt.35 Fólki í 

hverfinu fjölgaði umtalsvert á 18. öldinni, en landgæði hafa kannski 

ekki boðið upp á mikið betri nýtingu en áður var. 

 

 Var Garðahverfi þéttbýli? 
 

Þessari spurningu reynir Sigurður Trausti Traustason að svara í ritgerð 

sinni og er áhugavert að skoða niðurstöður hans. Hann tekur ekki svo 

djúpt í árinni að fullyrða að Garðahverfi hafi verið þéttbýli, en færir 

fyrir því rök að það hafi uppfyllt mörg skilyrði þess að geta kallast slíkt. 

Eitt atriðið sem hann nefnir eru atvinnuhættir, en samkvæmt 

skilgreiningu Hagstofu Íslands þurfa 2/3 íbúa svæðis að lifa af öðru en 

landbúnaði til þess að svæðið geta kallast þéttbýli. Á 18. öldinni 

fjölgaði fólki jafnt og þétt, úr 90 í 180, á sama tíma og bátum og búfé 

fækkaði, og bendir það sterklega til þess að fólk í hverfinu hafi haft 

aðra atvinnu. Sigurður nefnir dæmi um smið, gullsmið, skólastjóra og 

ljósmóður sem öll bjuggu í hverfinu undir lok aldarinnar.36 Við þetta 

má síðan bæta því sem ég hef áður nefnt, þjónustu við inntökubáta og 

sjómenn, sem hlýtur að teljast atvinna, þó hún hafi ekki verið 

meginatvinna þess sem hana annaðist. 

 
                                   
35  Árni Daníel Júlíusson, „Áhrif fólksfjöldaþróunar...“, bls. 153-4. 
36  Sigurður Trausti Traustason, Garðahverfi, byggð og samfélga á 18. öld: 
Mannfjöldi og þéttbýlismyndun. 



 

 Niðurstöður 
 

Hvernig er hægt að skilgreina Garðahverfi á 18. öld, var spurt í 

inngangi.  Ég hef skoðað tölur og aðrar heimildir um landbúnað og 

sjósókn í hverfinu frá þessum tíma, þó aðallega frá síðasta fjórðungi 

aldarinnar, en þó einnig frá upphafsárum hennar. Fyrst skoðaði ég 

Garðahverfi við upphaf 18. aldarinnar, og notaði til þess jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns. Þar kom fram að allir bæirnir lágu í 

óskiptu Garðalandi, 3 lögbýli og 17 hálfbýli, hjáleigur og tómthús. 

Búfjáreign var mun minni en almennt var á landsvísu og leiddi það mig 

til þess að skoða hvernig bændurnir í hverfinu öfluðu fanga. 

 Þá lá að sjálfsögðu beinast við að skoða sjávarútveginn. Fyrst 

fjallaði ég ítarlega um vertíðarskýrslu frá vetrarvertíð 1771, sem hefur 

að geyma gríðarlega miklar upplýsingar um sjósóknina þá vertíð. Þar 

kom m.a. fram að fjöldi inntökubáta var á bæjunum sem ég horfði 

helst á í þessari rannsókn, en aflinn var frekar slakur. Þar kom einnig 

fram að eingöngu var róið á tveggja manna förum frá Garðahverfi, 

sem mér þykir ýta undir að svæðið hafi ekki verið jafn mikið 

sjávarútvegssvæði og önnur á landinu. Einnig skýrði ég eftir fremsta 

megni hvað það þýddi að þjónusta inntökubáta. 

 Því næst fór ég að skoða þróunina í bátaeign 

Garðahverfisbænda, og í stuttu máli þá fækkaði bátunum og stærri 

bátar en tveggja manna för hurfu alveg. Athyglivert þótti mér að sú 

þróun átti sér stað samhliða fólksfjölgun, sem hlýtur að þýða að minni 

áhersla var lögð á sjósókn. Og þá spurði ég sjálfan mig hvort þetta 

þýddi að aukin áhersla hefði verið lögð á landbúnaðinn. Svarið við því 

er neikvætt, því jafnvel eftir að fjárkláði og móðuharðindi höfðu 

höggvið skörð í búfénaðinn hélt honum áfram að fækka, þó ekki 

samfellt því nokkur fjölgun var á nokkrum árum í kringum 1790. 



 

 Ég skoðaði einnig, að fordæmi Lýðs Björnssonar, hversu mörg 

ærgildi voru á hvern í íbúa á Görðum, og setti það í samhengi við þá 

bæi sem Lýður hafði tekið fyrir í rannsókn sinni. Niðurstaðan var sú að 

jafnvel á lögbýlunum voru ærgildin færri á hvern íbúa en á meðaljörð á 

landinu, og á hjáleigunum voru þau mjög fá, allt niður í eitt á hvern 

íbúa. 

 Þetta olli mér heilabrotum, því ef sjósókn minnkaði og búfé 

fækkaði á meðan fólkinu fjölgaði, á hverju lifði fólkið þá. Við þessu hef 

ég ekki fundið svar, en einn stór þáttur sem ég fann voru 

sölvafjörurnar. Söl voru með mesta móti á Görðum, svo mikil að unnt 

var að selja þær, en því miður er ógerningur að vita hversu mikið 

bændurnir höfðu upp úr því. Hvað sem því líður voru sölin án efa mikil 

búbót. Að lokum reyndi ég að finna út hvort nokkur framþróun hefði 

átt sér stað í landbúnaði Garðahverfisbænda á 18. öldinni. Því miður 

þegja heimildir alfarið um þau málefni, nema hvað að bændurnir í 

hverfinu voru á seinni hluta aldarinnar nokkuð framarlega í 

matjurtagarðrækt, en hún lagðist síðan af í hreppnum öllum undir lok 

tímabilsins. 

 

 

 En ef  Garðahverfi var ekki landbúnaðarhérað er þá hægt að 

kalla það sjávarútvegssvæði? Ég tel svo ekki vera því til þess eru of 

mikil ólíkindi með t.d. sjávarplássunum á Suðurnesjum og 

Snæfellsnesi. Í Garðahverfi voru engar þurrabúðir líkt tíðkuðust víða 

annars staðar og þar voru heldur engar verbúðir og því fjölgaði 

mönnum ekki gríðarlega þar á vertíðum eins og á hreinræktuðum 

sjávarútvegssvæðum.En hvernig á þá að skilgreina þetta svæði? 

Lúðvík Kristjánsson segir í II. bindi Íslenzkra Sjávarhátta  

 



 

Í sumum verstöðvum voru aldrei verbúðir, þótt aðkomubátum væri 

haldið þaðan til fiskjar. Áhafnir þeirra fengu allar inni á bæjum, sem 

næstir voru verstöðinni, og nutu vissrar þjónustu. Þessir bæir voru 

ýmist lögbýli, hjáleigur eða þurrabúðir. Bátar, sem uppsátur höfðu 

með þessum kostum voru stundum kallaðir aðtökubátar, en þó miklu 

oftar inntökubátar  eða viðlegubátar. Þess konar verstöðvar mætti því 

kalla viðleguver.37 

 

Viðleguver gæti vel átt við Garðahverfi, enda má sjá það af heimildum 

að inntökubátar voru þar allmargir á 18. öld, þó þar hafi ekki verið 

hefðbundin verbúð. T.a.m. voru 14 inntökubátar á vertíð frá 

áðurnefndum bæjum, frá 2. febrúar til 12. maí 1771. Samtals reru frá 

bæjunum 84 menn á þeirri vertíð, þar af voru 30 aðkomumenn, 15 af 

austurlandi og 15 af suðurlandi.  Annað hugtak sem vel mætti nota til 

útskýringar á svæðinu er fjörujarðir, enda hefur fjaran og það sem þar 

fannst verið heilmikil búbót fyrir Garðahverfisbændur. Að lokum vakti 

ég athygli á því að hugsanlega mætti kalla Garðahverfi 18. aldar 

þéttbýli, og vísaði þar á ritgerð Sigurður Trausta Traustasonar. 

 

                                   
37  Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir Sjávarhættir II, bls. 32. 
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