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Inngangur 

Ritgerð þessi er hluti af stærra verkefni í fimm hlutum sem ber yfirskriftina 

Garðahverfi á Álftanesi, byggð og samfélag á 18. öld. Markmið verkefnisins er að 

veita sem breiðasta yfirsýn yfir 18. aldar samfélag Garðahverfis en auk mín, sem 

fjalla um stöðu og hlutverk Garðapresta á 18. öldinni, eru Sigurður Trausti Traustason 

með mannfjölda og þéttbýlismyndun; Narfi Jónsson með landbúnað og sjósókn; 

Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir með verslunarhætti Garðahverfisbænda og Alma 

Sigrún Sigurgeirsdóttir með fjölskyldusögu og mannfjölda. Þessi hluti verkefnisins 

hefur tekið þó nokkrum breytingum frá því sem upphaflega var lagt upp með, en það 

var að fjalla um menningu í Garðahverfi út frá prestsetrinu. Prestsetrin voru hér áður 

fyrr nokkurs konar menningarvin í eyðimörk fátæktar, þar sem hinn almenni bóndi 

hafði jafnan lítinn pening og tíma til þess að eyða í nokkurs konar afþreyingu. Þegar 

ég hinsvegar hófst handa við að leita að heimildum um menningu á Görðum á 18. öld, 

komst ég að því að þær voru heldur fátæklegar og að sú menning sem þreifst í 

Görðum hefur sennilega verið heldur almenn fyrir landið allt.  

  Rétt fyrir neðan Garðakirkju á Álftanesi er brunnurinn Garðalind. Loftmyndir 

og kort sýna að þangað lágu allir stígar Garðahverfis, og kirkjan varð því miðpunktur 

þess. Við þessa uppljóstrun kviknaði þá 

spurningin sem er viðfangsefni þessarar 

ritgerðar, en hún er tvíþætt: Hver var staða 

Garðapresta á 18. öld og hvaða hlutverki 

gegndu þeir, hvort tveggja innan 

hverfisins sem og í stærra samhengi? Með 

stöðu á ég hér við áhrif, völd og vinsældir 

prestsins og með hlutverki er ekki átt við 

hið trúarlega hlutverk sem allir prestar 

landsins gegndu, öllu heldur störf þeirra á sviði samfélags- og menningarmála, en ætla 

má að það hafi verið nokkuð mismunandi á milli sókna og presta á Íslandi.  

 Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum fer ég yfir stöðu Garðapresta og 

skoða m.a. Garðajörðina, stöðu prestakallsins og embætti prófasts. Í síðari hlutanum 

sem fjallar um hlutverk Garðapresta, skoða ég helstu störf hinna fjögurra presta 18. 

aldarinnar, Ólafs Péturssonar, Björns Thorlaciusar, Guðlaugs Þorgeirssonar og 

Brunnurinn Garðalind. Þangað lágu allir 
stígar Garðahverfis. 



 

 

Markúsar Magnússonar, meðan þeir sátu á Görðum. Hvað heimildir varðar hef ég 

leitað fanga víða, allt frá hinum hefðbundnu heimildum, s.s. æviskrám og yfirlitsritum 

um Íslandssögu; í prentaðar frumheimildir s.s. lagasöfn, annála, bréfasöfn, 

minningargreinar og jarðabækur; til óprentaðra frumheimilda á Þjóðskjalasafni 

Íslands s.s. bréf til rentukammers og kansellísins, búnaðarskýrslur og manntöl. 

Staða Garðapresta 
Stöðu Garðapresta má skoða út frá ýmsum sjónarhornum, með því að miða við landið 

í heild, Skálholtstifti eða Suðvesturhornið. Í þessum hluta mun ég einmitt fjalla um 

efnahagslega stöðu þeirra út frá þessum mælikvörðum, m.a. með því að skoða 

Garðajörðina og Garðaprestakall en einnig félagslega stöðu þeirra sem prófasta, sem 

allir fjórir prestar 18. aldarinnar gegndu á einhverjum tímapunkti setu sinnar, og sem 

eftirsóknarverð biskupsefni. Hér hefði ég viljað skoða stöðu prestanna út frá einu 

sjónarhorni í viðbót, Garðabúa sjálfra, en því miður gafst ekki tími til þeirrar 

rannsóknar að þessu sinni, og verður hún því að bíða betri tíma. 

Garðajörðin 
Garðar á Álftanesi voru kirkjulén (beneficium). Þar var prestsetur auk þess sem 

jörðinni fylgdu jarðir sem presturinn naut arðs af. Í upphafi 18. aldar voru Garðar 

stærsta og auðugasta býlið í Álftaneshreppi. Samkvæmt jarðabók Árna og Páls frá 

1703 var dýrleiki jarðarinnar metinn á 40 hundruð, en landskuldin tvö hundruð, þá átti 

Garðakirkja 20 kúgildi.1 Til samanburðar kom bærinn Sviðholt, einnig í 

Álftaneshreppi, næst á eftir Görðum, með 33 hundruð og 40 álnir í jarðardýrleika, eitt 

hundrað og 80 álnir í landskuld og fjögur kúgildi.2 Af búfénaði áttu Garðar árið 1703 

sjö nautgripi, 71 sauðkind og sex hross, en meðalbú á þessum tíma reiknast mönnum 

til að hafi átt 5,1 nautgrip, 38,4 sauðkindur og 3,8 hross.3 Af þessu er ljóst, að Garðar 

voru ekkert meðalbú á 18. aldar mælikvarða, þó það hafi heldur ekki verið í hópi 

þeirra allra stærstu. Nánar mun ég ekki fara í samanburði á bæjum, en bendi á ritgerð 

Narfa Jónssonar, Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld, þar sem ítarlegar 

er farið út í stærð búa í Garðahverfinu sjálfu. 

                                                
1 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III., bls. 180-81 
2 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III., bls. 207 
3 Saga Íslands VIII, bls. 37 



 

 

Margt telja þeir Árni og Páll Garðajörðinni til góða, þó þeir meti það sem svo að  

einungis fimm kýr og einn hestur geti fóðrast á jörðinni, en eins og fram kemur hér 

fyrr, þá var kvikfé töluvert fleira en það.  Staðurinn átti selstöðu þar sem voru hagar 

og gott vatnsból, skóg sem notaður var til 

kolagerðar, en var þarna tekinn að eyðast, 

móskurð, fjörugrastekju, góða og mikla 

sölvafjöru, hrognkelsisfjöru og 

skelfisksfjöru er „brúkast til beitu en er 

aðsókt af mörgum og fer því til þurðar.“4 

Þá töldu þeir staðnum til kosta að 

heimræði var þar árið um kring og lending 

góð og gangi því „skip staðarhaldarans 

árið um kring eftir hentugleikum. Engin inntökuskip hafa hjer að nýúngu gengið en 

mega þó vera, því að varir eru nógar.“5 Að þeirra mati eru þó úthagar Garða, sem eru 

nálægt bænum, þröngir og snögglendir.6 En heilt yfir litið fá Garðar góða einkunn hjá 

herramönnunum Árna og Páli. 

Eitthvað hefur búpeningur rýrnað á fyrri hluta 19. aldar en í jarðatali Johnsens 

frá árinu 1847 er aðeins talið eitt kúgildi. Jarðardýrleikinn hefur þó haldið sér frá 

1703 og landskuldin eftir því, og Garðar eru enn verðmætasta jörðin í Álftaneshreppi. 

Johnsen telur þó jörðina nú geta fóðrað tíu kýr miðað við fimm kýr og einn hest árið 

1703.7  Grasnytin hefur því eitthvað aukist, ef til vill vegna betra árferðis og hlýrra 

loftslags. 

Garðabrauð 
Ef Garðabrauð hefði ekki verið eftirsóknarvert, þá hefðu prestarnir Jón Vídalín og 

Ólafur Pétursson ekki tekist svo hart á um það árið 1694 eins og getið er um í 

árbókum Espólíns.8 Ólafur bar sigur úr býtum vegna „klíkuskapar“, en hann hafði 

verið í læri hjá Christian Müller amtmanni sem veitti honum brauðið. Með því var þó 

málinu ekki lokið því Jón Vídalín klagaði í kóng, Müller amtmaður var ávíttur og 

Ólafur Pétursson þurfti að taka saman föggur sínar. Örlögin háttuðu því hins vegar 

                                                
4  Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III., bls. 181 
5  Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III., bls. 181 
6 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III.,bls. 180-81 
7 Jón Johnsen: Jarðatal á Íslandi, bls. 92 
8 Jón Espólín: Árbækur Espólíns 8. deild, bls.45 

Heimræði á Görðum var stundað árið um 
kring enda lendingin góð. 



 

 

þannig, að fjórum árum síðar var Jón Vídalín gerður að Skálholtsbiskupi og með því 

sama endurheimti Ólafur Garða. En hvers vegna var prestakallið svona 

eftirsóknarvert? 

 Garðabrauð eða Garðaprestakall samanstóð af tveimur sóknum, Garðasókn og 

Bessastaðasókn. Þá voru ekki einungis Garðhverfingar í Garðasókn því Hafnfirðingar 

sóttu messu í Garðakirkju allt fram á 20. öld. Árið 1801 voru Garðar á Álftanesi 

langfjölmennasta prestakallið í Gullbringu- og Kjósarsýslum, með 857 sóknarbörn, og 

það þriðja fjölmennasta á öllu landinu.9   

Árið 1737 lét stiftamtmaður Henrik Ocksen gera skrá10 yfir öll prestaköll 

landsins, en þar var þeim skipt niður í þrjá flokka: vildarbrauð, gæðabrauð og svo  

meðalbrauð og rýr brauð, og fór sú 

skipting eftir því hve mikið þau gáfu í 

tekjur árlega. Vildarbrauðin voru best 

en það voru brauð með 100 ríkisdali 

eða meira í árstekjur. Gæðabrauð 

öfluðu 50-99 ríkisdala árlega, en þau 

brauð sem voru með undir 50 ríkisdali 

á ári voru meðalbrauð og rýr brauð. 

Samkvæmt skrá Ocksens voru Garðar 

á Álftanesi í sjötta sæti gæðabrauða í 

Skálholtsstifti með rúmlega 75 

ríkisdali á ári, en einungis 10 prestaköll 

á öllu landinu voru með hærri 

árstekjur, Garðar voru því í 11. sæti af 

179 prestaköllum.  Til að mynda var 

Garðaprestakall með meiri tekjur en 

Reykholt og með hærri tekjur en öll prestaköll í Hólastifti, að undanskildum 

Grenjaðarstöðum, sem var eina vildarbrauðið þar. Það leikur því enginn vafi á því, að 

Garðar á Álftanesi var með eftirsóttustu brauðum landsins. Svo virðist sem staðurinn 

hafi haldið árstekjum sínum út alla 18. öldina, því í jarðatali Johnsens 1847 er hann 

                                                
9 Jón Johnsen: Jarðatal á Íslandi, bls. 397-402 
10  Lovsamling for Island II., bls. 260-268 („Specification over Præstekaldenes Indægter i Island, 
af  1737“) 

15 tekjuhæstu prestaköll Íslands árið 1737 
 
 Prestakall 

 
Árstekjur 

 Rk. Mk. Sk. 
 1. Breiðabólstaður í Fljótshlíð 182 4 8 
 2. Grenjaðarstaður 156 3 6 
 3. Oddi á Rangárvöllum 121   
 4. Staðastaður 105 5 10 
 5. Hítardalur 102 3 6 
 6. Helgafell 97  8 
 7. Holt undir Eyjafjöllum 87 2  
 8. Gaulverjabær 83 4  
 9. Setberg 83   
 10. Selárdalur 82 2 10 
 11. Garðar á Álftanesi 75 3 8 
 12. Holt í Önundarfirði 75  12 
 13. Vatnsfjörður 69   
 14. Reykholt 68 4  
 15. Hvammur í Hvammssveit 67 2 3 

15 tekjuhæstu prestaköll Íslands árið 1737 
samkvæmt skrá Ocksens stiftamtmanns. Alls voru 

179 prestaköll á öllu landinu. 



 

 

enn talinn með rúma 75 ríkisdali ári.11  

 

Prófastur Kjalarnessþings 
Allir fjórir prestarnir sem sátu á Görðum á 18. öld voru prófastar Kjalarnessþings 

meðan á setunni stóð, þar af voru tveir þeirra, Guðlaugur Þorgeirsson og Markús 

Magnússon, prófastar alla setu sína í Görðum. Prófastar voru ásamt svokölluðum 

stiftpróföstum (officialis) næstir á eftir biskupi í valdapíramída íslensku kirkjunnar. 

Þeir gengu erindagjörða fyrir biskup í hverju héraði, nokkurs konar hægri hönd hans 

ef svo mætti að orði komast. „Þeir áttu m.a. að vitja allra sóknarkirkna einu sinni á ári, 

líta eftir fjárhag kirkna og afkomu presta, kirkjubyggingum og kirkjugörðum og 

hversu prestar ræktu hlutverk sitt sem predikarar og uppfræðarar. Jafnframt skyldu 

þeir í allan máta vera milligöngumenn biskupa og sóknarpresta.“12 

Mikið hefur mætt á þessa menn, enda með mikla ábyrgð auk skyldna sinna 

gagnvart sinni eigin sókn og kirkju. Til marks um það er þessi bútur úr bréfi séra Árna 

Helgasonar, prófasts á Görðum 1825-1858, til Bjarna Thorsteinssonar góðvinar síns 

og amtmanns fyrir vestan:  
Eg sleppi nú því, hvað eg er farinn að dasast á þessháttar störfum og 
ónýtast að gegna þeim, en auk þess þá er hér svo mikið arg, að enginn 
skal trúa sem ekki reynir, svo eg fæ varla tómstundir til þess að gera það 
með næði. Miklu hægara fannst mér að eg ætti með það í Breiðholti, því 
bæði var þar minna að sýsla við búskap, eða þó ekki væri annað, þá mátti 
gegna þessháttar annríki köflum saman, og svo gat eg þar á sunnudögum 
oftast nær klárað flest mín embættisverk. En nú hefi ég aldrei ró, einn 
kemur þegar annar fer, sitt erindi hefir hver. Já, þú skalt ekki trúa því, 
hvað mér leiðist að taka við tekjum mínum, því sami maðurinn kemur oft 
þrisvar á dag til að svara gjaldi sínu, einn daginn til að svara dagsverki, 
annan lambsfóðri, þriðja ljóstolli og svo frv.13   

 

Auðvitað mun starfið hafa mætt mismikið á mönnum, og farið eftir því hversu 

alvarlega þeir tóku stöðu sína. Ekki hef ég rekist á neinar heimildir um að hinir fjórir 

prófastar á Görðum á 18. öld hafi ekki tekið stöðu sína alvarlega og gegnt henni sem 

skyldi, en þó kvartaði Laurentz amtmaður við konung árið 1737 undan séra Birni 

Thorlacius og bað um að fá leyfi til þess að flytja hann eitthvert annað. Ástæðuna 

sagði amtmaðurinn vera þá, að „Björn sé enginn gáfumaður, hvorki fyrir altari né í 

                                                
11  Jón Johnsen: Jarðatal á Íslandi, bls. 103 
12  Loftur Guttormsson: Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 82 
13  Biskupinn á Görðum, bls. 119 



 

 

predikunarstólnum, þar sem hann sé óskiljanlegur,“14 en allt eins líklegt er að ástæðan 

hafi einfaldlega verið sú að Laurentz samdi ekki við Björn, eins og kemur fram í 

Íslenzkum æviskrám.15 Þar kemur þó einnig fram að Björn hafi fengið lélega einkunn 

hjá Ludvig Harboe biskupi.  

Eftirsóknarverð biskupsefni 
Það segir okkur kannski ýmislegt um stöðu Garðapresta að sitthvorum megin við 18. 

öldina varð Garðaprestur  biskup í Skálholti. Jón Þorkelsson Vídalín, sat á Görðum 

1696-1698, þegar hann var valin til biskups. Hinn presturinn, Árni Helgason, var 

prestur á Görðum 1825-1858, en gegndi biskupsembættinu tvisvar, í tæpa 20 mánuði 

1823-25 og rúma 14 mánuði 1845-46. En þrátt fyrir að enginn Garðaprestur hafi 

gegnt biskupsembættinu á 18. öld, þá voru tveir þeirra líklegir kandídatar sem slíkir, 

Guðlaugur Þorgeirsson og Markús Magnússon. Guðlaugur var einn af þeim sem kom 

til greina sem arftaki Halldórs Brynjólfssonar Hólabiskups árið 1754. Markús var 

beðinn af Hannesi Finnssyni Skálholtsbiskupi að taka að sér Hólastól árið 1787, en 

kom sér undan því16, og þegar Hannes biskup lést árið 1796 stóð valið á milli 

Markúsar og Geirs Vídalíns í embætti Skálholtsbiskups, sem Geir hlaut, en Markús 

varð stiftprófastur í Skálholtsbiskupsdæmi í kjölfarið og gegndi því í eitt ár 1796-97.17 

Á þessum tíma voru biskupar tilnefndir af konungi, en stundum mælti fráfarandi 

biskup með ákveðnum presti í embættið, eða þá amtmaður eða stiftamtmaður. Að 

öðrum kosti þurftu prestar að trana sér sjálfir fram, hvort sem þeir gerðu það með 

áherslu á sína eigin verðleika eða með hjálp áhrifamikilla venslamanna.18  

 

Hlutverk Garðapresta 
 
Á 18. öldinni sátu fjórir prestar á Görðum, Ólafur Pétursson, Björn Thorlacius, 

Guðlaugur Þorgeirsson og Markús Magnússon. Í þessum hluta mun ég skoða störf 

þessarra fjögurra presta en þeir fá þó mismikla umfjöllun, sem skýrist annars vega  af 

heimildafæð af tveimur fyrri prestunum og hins vegar vegna mikils magns heimilda af 

                                                
14  ÞÍ. Kansellískjöl. KA 12:6: 31. maí 1737 Lafrentz amtmaður skrifar konungi bréf. 
15 Íslenzkar æviskrár I., bls. 251 
16  Íslenzkar æviskrár  III., bls. 472 
17 Árni Helgason: Stutt æfi-minning sáluga stiptprófastsins Marcusar Magnussonar, bls. 10  
18 Loftur Guttormsson: Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 121-23 



 

 

hinum tveim síðari. Þá hefur fjöldi fyrirspurna og almennur áhuga á séra Guðlaugi 

Þorgeirssyni, sem vaknaði þegar við í samvinnuverkefninu kynntum frumniðurstöður 

rannsókna okkar í félagsheimilinu Garðholti í apríl, gert það að verkum að þáttur 

Guðlaugs er heldur íburðarmeiri en hina þriggja prestanna.  Það ætti þó ekki að breyta 

miklu, eftir Guðlaug liggur hvað mest í skrifum af prestunum fjórum, auk þess sem 

hann kemur hvað mest við sögu í skrifum annarra. 

Guðsmaður framar öllu, séra Ólafur Pétursson 1698-1719 
Ólafur Pétursson fæddist 23. desember 1661 og var sonur séra Péturs Jónssonar að 

Upsum og Solveigar Jónsdóttur, prestdóttur. Hann varð stúdent frá Hólaskóla árið 

1686 fór síðan að vinna hjá Jóni Vigfússyni Hólabiskup og síðar Christian Müller 

amtmanni. Árið 1694 fékk hann veitingu fyrir Glaumbæ og árið 1695 veiti Müller 

amtmaður honum Garða á Álftanesi sem konungur tók svo til baka en fékk svo aftur  

1698, eins áður hefur komið fram í ritgerðinni.19 

  Því miður hafði ég ekki upp á neinum teljandi heimildum um þennan fyrsta 

prest 18. aldarinnar, sem gæti varpað hulunni af störfum hans í upphafi hennar. En ef 

til vill segir þögn heimildanna sitthvað um þann prest, þ.e.a.s. að hann hafi ekki farið 

jafn mikið út fyrir sína skyldu og hinir þrír síðari. Til marks um það reyndi hann að 

koma sér undan embætti Kjalarnessprófasts en var skikkaður af biskup að taka það að 

sér.20 

Heilarinn og gullsmiðurinn, séra Björn Thorlacius 1720-1746  
Björn Thorlacius fæddist í kringum 1680 og var sonur Jóns sýslumanns Þorlákssonar í 

Berufirði og Sesselju Hallgrímsdóttur, prestdóttur. Hann varð stúdent frá 

Skálholtsskóla árið 1698/99. Kom heim frá Kaupmannahöfn árið 1703 með  

embættispróf í guðfræði. Árið 1706 varð hann spítalahaldari í Hörgslandi  en 

aðstoðarprestur á Breiðabólstað í Fljótshlíð árið 1714. Hann fékk svo veitingu fyrir 

Görðum í maí 1720.21  

 Þrátt fyrir heimildafæð á fyrri hluta 18. aldar, komst ég að því að Björn 

Thorlacius fékkst hvort tveggja við gullsmíðar og lækningar utan sinna skyldustarfa. 

Hér er ef til vill komin skýringin á slæmri einkunn Harboes biskups á Birni 

Thorlacius, er hefur komið fram hér fyrr í ritgerðinni, að Björn hefur ef til vill haft 

                                                
19 Íslenskar æviskrár IV., bls. 76 
20 Íslenzkar æviskrár IV., bls.76 
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meiri áhuga á lækningum og gullsmíðum heldur en prestastarfinu, og hefur kannski 

tekið meira af tíma hans heldur en prófastsstörfin. Þetta eru að sjálfsögðu getgátur hjá 

mér, en langt því frá að vera ótrúlegar. Ýmislegt bendir til þess að íbúar Garðahverfis 

og nágrennis hafi nýtt sér reynslu Björns af læknastörfum, og til vitnis um það er 

frásögn frá árinu 1728 í Hvammsannál sem segir af konu frá Hólakoti í Ytrahreppi 

sem  „þynnti skyr með vatni, og át þar með ólyfjan í sig“. Svo virðist sem kallað hafi 

verið til séra Björns í Görðum sem „náði að vísu 4 vatnsköttum upp úr henni.“22  

Meðan Björns naut við í embætti Garðaprófasts hafa íbúar Garðahverfis því haft þau 

forréttindi að geta leitað til hans eftir læknisráðum og hjálp, sem hann hefur að 

líkindum veitt upp að vissu marki, því þegar allt kom til alls var hann ekki menntaður 

læknir.  

Grænir fingur upplýsingarinnar, séra Guðlaugur Þorgeirsson 1746-1781  
Guðlaugur Þorgeirsson fæddist 26. ágúst 1711 og var sonur Þorgeirs Þórðarsonar á 

Álftanesi og Guðnýjar Erlendsdóttur prestdóttur. Hann varð stúdent frá Skálholtsskóla 

1732, og gerðist þá skrifari Jóns Árnasonar Skálholtsbiskups í eitt ár. Næstu átta þar á 

eftir starfaði hann sem kennari í Skálholtsskóla. Árið 1742 var honum veitt 

Stórólfshvols- og Skúmstaðarþing en fjórum árum síðar, haustið 1746, veitti Johan 

Pingel amtmaður honum Garða á Álftanesi.23  

 Ólíkt Birni Thorlacius, fékk séra Guðlaugur Þorgeirsson, arftaki, hans, mikið 

lof frá Harboe biskupi.24 Guðlaugur var ötull framfaramaður, sem virðist hafa látið sig 

allt varða, er kom að búbótum sem og félagsmálum. Árið 1771 skrifaði hann langt 

bréf til landsnefndarinnar fyrri um „barnauppeldi, undirgefni og dugnað vinnufólks, 

hagkvæman búskap, verslunina og spítala.“25 Helsta ástríða hans virðist þó hafa verið 

garðrækt, en hann var mikill áhugamaður um matjurtagarða og var t.a.m. með fyrstu 

kartöfluræktendum á Íslandi. Samkvæmt yfirlitsritum átti þó Friedrich Wilhelm 

Hastfer barón frumkvæðið að kartöfluræktun á Íslandi og var fyrstur manna til þess að 

setja niður kartöflur hér á landi, það var á Bessastöðum sumarið 1758.26 Séra Björn 

Halldórsson í Sauðlauksdal pantaði útsæði sama ár en vegna ýmissa vandkvæða var 
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25 ÞÍ. Rtk. D3:5: 1. maí 1771 Guðlaugur Þorgeirsson skrifar Landsnefndinni fyrri bréf. 
26 Saga Íslands VIII., bls. 155 



 

 

ekki fyrr en haustið 1760 sem hann uppskar fullþroskaðar kartöflur.27 Hugsanlegt er 

að Guðlaugur hafi verið fyrstur á Íslandi til þess að ná almennilegum tökum á 

kartörfluræktuninni. Það sem ýtir undir þennan grun er grein Hannesar 

Þorsteinssonar, fyrrum þjóðskjalavarðar, um séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal í 

tímaritinu Skírni árið 1924. Þar segir Hannes: „Séra Björn lætur þess getið, að árið 

1760 hafi góður vinur sinn, er sé prófastur á Suðurlandi, fengið fullþroskaðar 

kartöflur, og mun það vera séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum, en séra Björn mun 

hafa orðið fyrri til að hefjast handa í þessu með pöntun sinni 1758 og gróðursetningu 

árið eptir.“28Hér gefur Hannes það í skyn að Guðlaugur hafi tekið upp kartöflur fyrr 

um sumarið 1760 og tekur það sérstaklega fram að þær hafi verið fullþroskaðar. Þetta 

er ekki það eina sem ýtir undir þennan grun því í ferðabók Eggerts og Bjarna segir: 
Kartöflur ... eða rauð jarðepli voru reyndar víða sunnanlands. Hvatti 
stiftamtmaðurinn Rantzau greifi, embættismenn mjög til að rækta þær 
með því að senda þeim þær til útsæðis ár eftir ár. Þær spruttu samt ekki að 
verulegu gagni nema hjá Guðlaugi prófasti Þorgeirssyni í Görðum á 
Álftanesi. En hann gerði sér sérstakt far um að rækta kartöflurnar, enda 
lánaðist honum að fá stórvaxnari kartöflur en nokkur annar maður fékk á 
landinu, en hins vegar var fátt undir hverju grasi. Stærstu kartöflurnar 
vógu 6-8 lóð [93-124 grömm].29   

 

Hvor heldur sem það var er var fyrri til að fá fullþroskaðar kartöflur þá velkist ekki 

nokkur vafi á því, að Guðlaugur í Görðum náði afar góðum árangri í kartöflurræktun, 

enda var hann ötull í að hvetja aðra í sókn sinni til þess að taka hana upp, en árið 1778 

fékk hann viðurkenningu frá konungi fyrir framlag sitt garðræktar,30 kartöflu- og 

garðyrkja var þá mest í Gullbringusýslu en árið 1770 voru  170 matjurtagarðar í 

Gullbringusýslu.31 Samkvæmt bréfinu sem Guðlaugur sendi til Landsnefndarinnar 

fyrri árið 1771 virðist það hafa verið síður en svo auðvelt að sannfæra bændurna í 

Görðum um ágæti matjurtagarða. Hann lýsir því hvernig hann hafi hálfpartinn þurft 

að múta bændum og leiguliðum sínum til þess að rækta upp garða, með því að lofa 

þeim að vera á skikum sínum svo lengi sem þeir óskuðu þess. Þá lýsir hann því 

viðhorfi fólksins að kál sé ekki mannamatur heldur skepnufóður. Að lokum kvartar 

hann yfir því að ekki fáist kálfræ hjá kaupmönnunum þrátt fyrir að þeim sé skyldugt 

                                                
27 Hannes Þorsteinsson: „Minning séra Björns prófasts Halldórssonar á Setbergi.“, bls. 103 
28 Hannes Þorsteinsson: „Minning séra Björns prófasts Halldórssonar á Setbergi.“, bls. 103 
29 Eggert Ólafsson: Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar II., bls. 247 og Poul 
Thestrup: Pund og alen, bls. 24 
30 ÞÍ. Rentukammer B8:6:  24. ágúst 1778 Guðlaugur Þorgeirsson skrifar Rentukammeri. 
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að flytja það inn og það litla magn fræja sem sé flutt inn sé selt á okurverði. Því til 

stuðnings bendir hann á, að Guðmundur Runólfsson, þáverandi sýslumaður 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, hafi keypt 9 lóð af kálfræjum, tæp 140 grömm32, fyrir 

einn ríkisdal eða 48 fiska.33   

 Guðlaugur virðist einnig hafa gert tilraunir með ræktun jarðaberja og tekist vel 

til. Samkvæmt Hannesi Þorsteinssyni, fyrrum þjóðskjalaverði, kemur þetta fram í 

skýrslu sem Magnús Gíslason amtmaður sendi til rentukammersins 15. september 

1759.  Um innihald skýrslunnar segir Hannes að þar komi fram „að séra Guðlaugur 

hafi gert tilraun til að rækta innlend jarðarber og hafi þau sprottið vel, hafi mörg orðið 

stærri en dúfuegg, og vaxið betur en útlendu jarðarberin.“34 Engin tími var til þess að 

leggjast í rannsóknir á því hvenær jarðarberjaræktun hófst hérna á Íslandi en í 

yfirlitsritinu Saga Íslands VIII er þau að minnsta kosti ekki nefnd á meðal þeirra 

tegunda sem tilraunir voru gerðar með að rækta á 18. öld35, og því tel ég stórar líkur á 

því að séra Guðlaugur á Görðum hafi verið fyrstur manna á Íslandi til þess að rækta 

þau, og það með góðum árangri. Engu að síður er þetta mál sem þarfnast frekari 

rannsókna áður en nokkuð sé hægt að fullyrða um það. 

 

Vinur „litla mannsins“, séra Markús Magnússon 1781-1825 
Markús Magnússon fæddist 2. apríl 1748. Faðir hans var séra Magnús Teitsson að  

Vatnsfirði og móðirin var Ingibjörg Markúsdóttir, sýslumannsdóttir. Hann varð 

stúdent frá Skálholtsskóla 1770 og útskrifaðist sem guðfræðingur frá háskólanum í 

Kaupmannahöfn 1779. Á háskólaárum sínum kynntist hann Hannesi Finnsyni, síðar 

Skálholtsbiskup, og tókst með þeim góð vinátta, en eins fram hefur komið hér áður 

vildi Hannes að Markús tæki að sér embætti Hólabiskups 1787. Árið 1780 giftist 

Markús Guðnýju dóttur séra Guðlaugs Þorgeirssonar á Görðum og varð 

aðstoðarprestur hans, og ári síðar tók hann alfarið við Görðum.36 

 Prestakallið er ekki það eina sem Markús tók við af Guðlaugi því hann varð 
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einnig yrkjandi og hvatamaður garðræktar37 og til marks um árangur hans á því sviði 

vísa ég hér til könnun Narfa Jónssonar á fjölda matjurtagarða í Garðahverfi á síðasta 

áratugi 18. aldarinnar: 
[...] 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 enn 12 garða[r] á þessum bæjum og samtals 57 garðar í öllum 
Álftaneshreppi. Árið 1799 var hins [vegar] enginn garður á bæjunum 11 og 
aðeins 1 í öllum hreppnum.38 
 

Af þessu má ráða að Markús hefur haldið garðræktinni vel við í Garðahverfi eftir að 

hann tók við af Guðlaugi, þó 18 árum síðar hafi enginn matjurtargarður verið eftir á 

bæjunum 11, en líklega er þar frekar um að kenna lélegu árferði heldur en minnkandi 

áhuga.39  

Ólíkt Guðlaugi var garðræktin þó langt því frá að vera eina ástríða Markúsar. 

Þannig virðist hann hafa verið mikill áhugamaður um uppbyggingu og nýjungum í 

húsagerð. Árið 1782, tæplega ári eftir að hann tók við Görðum lét hann sig dreyma 

um að byggja eitt stórt íbúðarhús á Görðum í staðinn fyrir hin mörgu smáu sem voru 

fyrir40 og þegar ný kirkja var byggð í Görðum, í kringum 1790, lét hann klæða 

timburþakið að utan með þakstein úr kalki, fyrstur manna á Íslandi.41 Á svipuðum 

tíma lét hann hlaða langan grjótgarð meðfram túnum bæjanna sem heyrðu undir 

Garða sem stendur enn að hluta.42  

Af öllu því sem Markús tók sér fyrir höndum var hann þó þó fyrst og fremst 

félagsmálafrömuður, ef svo mætti að orði komast. Hann var einn af stofnendum 

nokkurra félaga sem höfðu það að markmiði að bæta hag Íslendinga að einu eða öðru 

leyti. Eitt þessara félaga var Landsuppfræðingarfélagið, stofnað 1794, en það hafði 

svipuð markmið og Hið íslenzka lærdómslistafélag, að „efla vísindi í landinu og þá 

einkum hagnýt vísindi, bæta smekk landsmanna og auka lestrarfýsn, hvetja lærða 

Íslendinga til að skrifa um fræði sín og miðla landsmönnum af þekkingu sinni og 

hreinsa íslenska tungu af erlendum orðum og orðatiltækjum“.43 Einnig stofnaði hann 
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Lestrarfélag Suðurlands,44 en lestrarfélög voru stofnuð víða um land, með það að 

markmiði að veita þeim, sem ekki höfðu efni á fjárfesta í bókum, aðgang að 

fjölbreyttu lesefni. Markús var því í senn talsmaður upplýsingarinnar og „litla 

mannsins“. Þess fyrir utan ber heimildum saman um það að Markús hafi verið 

sóknarbörnum sínum ákaflega hjálpsamur og örlátur, og sjaldan virðist hann hafa 

vísað manni á dyr sem leitaði ásjár hjá honum:45 

Sérstaklega veitti hann þeim mikla hjálp vorið 1791, þá er hann fyrir bænastað 
hreppstjóra og helstu bænda á Álptanesi og gegn ábyrgð þeirra keypti fyrir eigin 
peninga 30 tunnur af bankabyggi fyrir 5 rd. tunnuna og 30 tn. af mjöl og rúgi 
fyrir 4 ½ rd. Þá alls nálega 300 rd., er voru miklir peningar í þann tíð, og lánaði 
nauðstöddum hreppbúum kornmat þennan fyrir sama verð og hann hafði keypt. 
Veturinn eptir (1791-1792) var mikill bjargarskortur á Álptanesi og lánaði séra 
Markús þá enn um 200 rd. virði í fiski og peningum, auk þess, sem hann beinlínis 
gaf fátækum og ekki var allítið.46  

 

Markús þekkti fátæktina af eigin raun frá sínum yngri árum, en þriðja og síðasta kona 

hans, Þuríður Ásmundsdóttir, var auðug ekkja, og hefur því komið með töluverðar 

fjárhæðir í búið.47 Þetta er sennilega ástæðan fyrir því að hann gat hjálpað 

sóknarbörnum sínum jafn mikið og raun bar vitni.  Í tíð Markúsar varð prestsetrið að 

nokkurs konar athvarfi sem fólk gat leitað til. Þetta má til dæmis sjá á fjölda og 

samsetningu heimilisfólks á prestsetrinu í setu hans: 

 

Skipting heimilisfólks  1703, 1762, 1788 og 180148 

Ár Ábúendur Börn Ættingjar  Vinnufólk Ómagar Samtals 

1703 2 5 1 5 2 15 
1762 2 7 0 8 0 17 
1788 2 0 5 16 5 28 
1801 2 0 5 18 7 32 

Taflan er unnin upp úr fjórum manntölum 1703, 1762, 1788 og 1801. Húsbóndann og húsfreyjuna 
flokkaði ég hvort tveggja undir ábúendur. Undir vinnufólk flokkaði ég einnig Jón Steingrímsson,sem 
starfaði sem  skrifari hjá Markúsi Magnússyni árið 1801. 

 
Taflan sýnir glögglega að í tíð Markúsar Magnússonar voru heimilismenn Garða um 

helmingi fleiri heldur en í tíð Ólafs Péturssonar og Guðlaugs Þorgeirssonar og verður 
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það ekki útskýrt með barnafjölda þar sem Markús og Þuríður Ásmundsdóttir, kona 

hans, voru barnslaus. Heimili þeirra samanstóð því af vinnufólki, ættingjum og 

ómögum. Guðlaugur Þorgeirsson, kona hans, Valgerður Þórðardóttir og börnin þeirra 

sjö voru yfir helmingur íbúa prestsetursins árið 1762, restin var vinnufólk. Rúmlega 

þriðjungur íbúa prestsetursins árið 1788 voru ættingjar eða ómagar og tæplega 

helmingur árið 1801.  Ástæðuna fyrir fjölda heimilisfólks á tíð Markúsar, er ekki að 

finna í því að manntalið hafi verið tekið yfir sumarið, þegar vinnufólk er vanalega 

flest á bæjum, eins og maður gæti haldið,  því manntalið 1788 er gert í lok ársins. 

Þetta má einnig lesa í minningarræðu séra Árna Helgasonar um Markús, sem hljóðar 

svona:   
Hjúin, sem opt vóru mörg á hans fræga heimili, fóru ecki varhluta af þeim mann-
kjærleika, sem audkénndi allt hans líf, bædi þau, sem giptust frá hans húsi og hin, 
er í því veiktust eda eldtust á hans heimili, áttu víst athvarf þar sem hann var. En 
hvílíkur bjargvættur hann var sínu marga Ætt- og Tengdafólki, er kunnugra og 
einstaklegra dæmi enn svo, ad hér sé verdt stuttlega á þad ad minnast.49 

 

Niðurstöður 
Staða Garðaprestsins var góð í upphafi 18. aldar sem má rekja til tekjuhás prestakalls, 

hentugrar staðsetningu í Kjalarnesprófastdæmi og nálægð við miðstöð stjórnvalds á 

Bessastöðum. Þegar líður á 18. öldina skapar hann sér stöðu með virtustu mönnum 

landsins, sérstaklega á suðvesturhorninu, ekki eingöngu á sínum kirkjulega 

starfsvettvangi sem prófastur Kjalarnessþings og efnilegur biskupskandídat, heldur  

einnig varð staða hans utan kirkjunnar mjög sterk, sérstaklega með tveimur síðari 

prestunum, Guðlaugi og Markúsi, sem voru í framvarðasveit félagsmálafrömuða og 

framfarasinna upplýsingarinnar, með þátttöku sinni í hinum ýmsum nefndum, s.s. 

Landsuppfræðingafélaginu og Lestrarfélagi Suðurlands, auk þess sem báðir svöruðu 

kalli Landsnefndarinnar fyrri. Í setu þessara manna, varð presturinn ekki eingöngu 

milligöngumaður guðs og alþýðu, heldur einnig miðlari menningar, framfara og 

úrbóta til alþýðu. Völd og virðing prestsins jókst um leið og tengsl hans við íbúa 

Garðabúa styrkjast. Miðað við umfang embættis Garðapresta á 18. öld,  sem fyrir utan 

að þjóna þriðju stærstu sókn landsins, með um 800 sóknarbörn, þurftu í starfi sínu 

sem prófastar að hafa eftirlit með öllu Kjalarnesþingi, er í raun ótrúlegt hvað þeir 

náðu að afreka mikið utan sinnar prestlegu skyldu. Það er því engin furða að prestur í 

vildarbrauði, eins og Jón Halldórsson í Hítardal, sem einungis hafði nokkra tugi 
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sóknarbarna, hafi verið jafn afkastamikill fræðimaður og rithöfundur og raun ber 

vitni.50 

 Það eru engar ýkjur að frá Ólafi Péturssyni til Markúsar Magnússonar liggur 

langur vegur. Ólafur virðist helst hafa viljað halda sig sem fastast við starfslýsingu 

sóknarprestsins, reyndi meira að segja að koma sér undan prófastsembættinu. Með 

Birni Thorlacius verða Garðar ekki einungis miðstöð andlegrar sáluhjálpar heldur 

einnig líkamlegrar heilunar. Guðlaugur Þorgeirsson bætti um betur, hann óhreinkaði 

hendur sínar í orðsins fyllstu merkingu, skrifaði landsnefndinni fyrri um úrbætur í 

félagsmálum og búrekstri og með þrjósku og ákveðni fékk íbúa Garðahverfis til að 

taka upp garðrækt, þrátt fyrir ákaflega veikar undirtektir þeirra til að byrja með. 

Markús Magnússon tók við af Guðlaugi sem talsmaður garðræktar, stóð fyrir 

byggingarframkvæmdum í Garðahverfi en gekk skrefinu lengra í landsmálum, kom 

að stofnun nokkurra félaga og sat í öðrum. Varð vinsæll jafnt hjá alþýðu sem og 

veraldlegum og geistlegum yfirvöldum, tók opnum örmum þeim sem til hans leituðu, 

hvort sem um var að ræða ráðgjöf, mat eða húsaskjól. Þó hér vanti vissulega aðra öld 

til að bera saman við þá átjandu þá efast ég um að við sjáum jafn mikla breytingu á 

hlutverki prestsins og við sjáum frá Ólafi Péturssyni til Markúsar Magnússonar. Hér 

spilar að sjálfsögðu upplýsingin inn í, en hún var að ryðja sér til rúms á landinu um 

það  leyti sem Guðlaugur Þorgeirsson sest að í Görðum. Því væri fróðlegt að skoða 

önnur prestaköll á 18. öld og sjá hvort við sjáum í þeim þessa sömu þróun 

prestastéttarinnar frá guðsþjóni til samfélagsþjóna með græna fingur.  
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