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Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna fjölskyldusögu og mannfjölda í 

Garðahverfi á Álftanesi.  Rannsóknin er hluti af hópverkefni um Garðahverfi, í 

námskeiðinu Byggð og samfélag á Íslandi 1500-1800 við Háskóla Íslands, sem kennt er 

af Hrefnu Róbertsdóttur.  Þegar Garðahverfisverkefnið var á sínum fyrstu stigum, ákvað 

hópurinn að miða verkefni sín við ákveðinn tíma, þ.e.a.s. við 18. öldina.  Yfirskrift 

hópsins varð Garðahverfi, byggð og samfélag á 18. öld.  Síðan skiptu nemendur með sér 

verkefnum.  Verkefnaval fór eftir áhugasviði hvers og eins, rannsókn Fanneyjar  H. 

Kristjánsdóttur ber heitið Af guðsmönnum og grænum fingrum, Staða og hlutverk 

Garðapresta, Narfa Jónssonar er Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld, 

Sigurrós S. Bergvinsdóttir er með Verslunnarhættir Garðahverfisbænda, Sigurður T. 

Traustason er með Mannfjöldi og þéttbýlismyndun og síðan en ekki síst er Alma Sigrún 

Sigurgeirsdóttir með Fjölskyldur af nesinu, Fjölskyldusögu- og mannfjöldarannsókn.     

Hópurinn ákvað að reyna að einbeita sér að vissum bæjum í Garðahverfi.  Með það í 

huga var farið í heimildavinnu í manntölum og skýrslum á Þjóðskjalasafni um 

Garðahverfi.  Eftir nokkra rannsóknarvinnu varð ljóst að það yrði best að taka þá bæi 

sem nefndir eru í skýrslu Þjóðminjasafns Íslands um fornleifar í Garðahverfi og bera 

síðan saman við manntöl frá árunum 1703, 1762, 1781 og 1801.  Rannsóknarspurningin 

var annars vegar að reyna komast að því hvernig fjölskyldugerð var í Garðahverfi á 

þessum tíma þ.e. formgerð og stærð fjölskyldna.  Fjöldi heimillismanna var rannsakaður 

og hvort heimilismönnum hafi fækkað eða fjölgað á öldinni og fram til 1801 og hvað 

væri þá hugsanleg útskýring á þeirri þróun.  Hinsvegar hvort að hamfarir 18. aldar hafi 

skipt máli varðandi mannfjöldafjölgun í Garðahverfi, hvort þá það hafi orðið fjölgun eða 

fækkun um aldamótin 1800.  Ákveðið var að rannsaka bæði fjölskyldusögu og 

mannfjölda, en mannfjöldarannsóknin gaf góða sýn á fjölskyldugerð í Garðahverfi.  



 

 

Áhugavert var að rannsaka stærð fjölskyldna og heimila, og sjá hvort almenn fólksfjölgun 

í Garðahverfi hafi einhver áhrif á stærð og gerð kjarnafjölskyldunnar. 

Sagnfræðingurinn Gísli Ágúst Gunnlaugsson hefur skrifað mikið um fjölskyldur fyrr á 

öldum og við grein hans ,,Fjölskyldan og þjóðfélagsbreytingar” sem birt var í bókinni 

Saga og Samfélag en þar skrifar hann um fjölskyldusögu og þróun hennar undanfarin ár.  

Þar segir Gísli að miklar breytingar hafði orðið á formgerð fjölskyldunnar með breyttum 

þjóðfélags-, framleiðslu- og búsetuháttum.  Þess vegna sé rannsóknir á hinni íslensku 

fjölskyldu ,,mælikvarði á breytta samfélagshætti undanfarnar aldir”.1   Skrif og 

rannsóknir Guðmundar Hálfdánassonar á íslenskum fjölskyldum voru einnig hjálpleg, 

ekki aðeins sem heimildir í ritgerðinni, heldur einnig við að afmarka efnið.  Guðmundur 

skrifaði greinina ,,Íslenskar fjölskyldur undir lok 18. aldar” sem var birt í bókinni 

Menntaspor, sem kom út á síðasta ári.   Með því að notast við skrif Gísla Á. 

Gunnlaugssonar og Guðmundar Hálfdanasonar fékk nemandi skýrari mynd af 

viðfangsefni ritgerðar en einnig hjálpaði grein Gísla við mótun á rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar.  Ég notaðist við skilgreiningu Gísla á fjölskyldusögu sem kemur fram í 

fyrrnefndri grein, fjölskyldusaga fellur að formgerð og stærð fjölskyldna og heimila 

þeirra.  

Drög að niðurstöðum í þessari ritgerð var einkar áhugaverð.  Sýnt var fram á að 

þrátt fyrir almenna mannfjöldafækkun á Íslandi varð í raun fjölgun í Garðahverfi á 

Álftanesi á 18. öld.  Garðahverfi var fámennt þorp á Suðvesturhorni landsins þar sem 

fólk lifði bæði af fiskeríi og landinu.  Heimilin voru lítil en fjölskyldum fjölgaði undir lok 

18.aldar, og fjölskyldurnar urðu sömuleiðis stærri.  Í ljós kom að stórfjölskyldan var ekki 

við lýði í Görðum, og utanaðkomandi ættingjar á heimilum Garðabænda afar fáir.  

Einhverjir ómagar og niðursetningar voru í Görðum en þeir voru þó fáir og aðeins á 

stærstu heimilunum.  Þessar niðurstöður ætla ég að rökstyðja frekar í ritgerðinni. 

 

 

                                                
1  Gísli Ágúst Gunnlaugsson. ,,Fjölskyldan og þjóðfélagsbreytingar”. Saga og Samfélag, bls.48 



 

 

 

 

 

 

 

1. Öld hamfara 

Söguskoðun fyrri tíma hefur lengi verið sú að átjanda öldin hafi verið öld hamfara, og 

kúgunar og að íslensku þjóðinni hafi farið aftur en raunin var sú að margt gott gerðist á 

18. öld.  Vísir að þéttbýlismyndun varð í lok aldarinnar.  Þá er hægt að sjá viss skil á milli 

miðalda og nútímans með breytingum í íslensku samfélagi.  Reykjavík var þó enn lítið 

þorp við sjávarsíðuna, en stækkaði með Innréttingunum um miðbik aldarinnar.2 

Á Álftanesinu voru tvö megin höfuðból, Garðar og Bessastaðir og er talið að byggð hafi 

verið á nesinu síðan landið var numið.  Í Landnámu er þess getið að Álftanes hafi verið 

numið af Ásbirni Össurarsyni, bróðursyni Ingólfs Arnasonar.  Þessi tvö höfuðból töldust 

bæði til Álftaneshrepps allt að 1878, þegar þeim var skipt niður í Garðahrepp og 

Bessastaðahrepp.3 

Í Garðahverfi voru ekki aðeins fiskimenn sem lifðu af sjónum, heldur voru einnig 

bændur sem lifðu af landinu.  Skv. rannsókn Narfa Jónssonar á Landbúnaði og Sjósókn í 

Garðahverfi, er ekki hægt að skilgreina Garðahverfi sem venjulegt íslenskt sjávarþorp 

vegna séreinkennum þess því það voru ekki margir Garðahverfisbændur sem lifðu 

eingöngu af landinu, eða af sjónum.  Hann kemst að þeirri niðurstöðu að ekki er hægt að 

skilgreina hverfið sem sjávarpláss eða verbúð heldur sem viðleguver, skv. skilgreiningum 

Lúðvíks Kristjánssonar í öðru bindi Íslenzkra sjávarhátta.4  Það var svo frekar algengt var 

að bændur í sveitum fóru á vertíð og að sjómenn nýttu landið sem þeir áttu fyrir 

búfénað.5 

                                                
2  Saga Íslands VIII, ritstj.Sigurður Líndal bls.VII 
3  Garðabær, Byggð milli Hrauns og Hlíða, umsjón Erla Jónsdóttir. Garðabær, 1992. Bls.19 
4  Narfi Jónsson. ,,Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld” Niðurstöður. 2009. Bls.15-16 
5  Gísli Á. Gunnlaugsson. Family and household in Iceland.1988, bls.58 



 

 

Bæði bændur til sjós og lands þurftu jarðnæði.  Ef ungt, eignalaust fólk vildi gifta sig 

þurfti það líka að fá jarðnæði.  Þegar fjölgun var á meðal landsmanna fækkuðu lausum 

jörðum og þar með möguleikum ungs fólks til að gifta sig.  Hamfarir gerðu það að 

verkum að heilu jarðirnar losnuðu og eftirlifendur fengu ný tækifæri til að koma upp 

heimili og gifta sig.6  Sömuleiðis fékk fólk tækifæri til þess ef jörðum var skipt upp, sem 

gerðist oft við skipting arfs milli fjölskyldumeðlima.  Hamfarir 18. aldar gerðu það að 

verkum að mannfjöldi á landinu fór um í bylgjum, því þegar hamfarir skullu á þá féll 

mannfjöldinn á Íslandi niður.  Þegar áraði betur þá fjölgaði aftur.   

 

2. Mannfjöldarannsókn 

Undir lok 17. aldar var áætlaður fjöldi íslendinga um 55 þúsund en þegar manntal var 

tekið árið 1703 hafði íslendingum fækkað niður í 50 þúsund manns.  Ástæða fyrir 

fækkun landsmanna liggur m.a. í því að fiskbrestur varð á árunum 1686 til 1704.  Einnig 

herjuðu sóttir og plágur á landsmenn undir lok 17. aldar.  Nokkrum árum eftir að 

manntal var tekið árið 1703 hafði landsmönnum fækkað niður í 34 þúsund, en sú tala 

hækkaði fljótt. Um miðja öldina voru landsmenn um 48 þúsund manns en árið 1795 

hafði landsmönnum fækkað aftur niður í 43 þúsund manns.  Fjöldi íslendinga sveiflaðist í  

bylgjum á öldinni.7  Um leið og hamfarir riðu yfir, þá fækkaði í röðum landsmanna, en að 

hamförum yfirstöðnum fjölgaði þeim aftur til skamms tíma áður en næstu hamfarir 

skullu á. 

Helsta ástæða fyrir mannfjöldafækkun 18. aldar liggur í Skaftáreldum.  Bæði menn og 

náttúra fóru illa úr þeim hamförum.8   Skaftáreldar, hungursneyðir og fiskibrestir, sóttir 

og plágur og síðast en ekki síst slæmt veðurfar, sem hafði mikil áhrif á mannfjölda á 

landinu á 18. öld.  Það er kannski ekkert skrítið að söguskoðanir um 18. öld hafi verið 

                                                
6  Gísli Gunnarson. Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787. 1987. 
Bls.19 
7  Saga Íslands VIII, ritstj.Sigurður Líndal bls.14, 26, 40, 43-47. 
8  Guðmundur Hálfdanason. ,,Mannfall í Móðuharðindum” Skaftáreldar 1783-1784 Ritgerðir og 
heimildir. Reykjavík, 1984. Bls.143-145 



 

 

þær að öldin hafi verið öld hamfara.  Erfitt er að sjá framfarirnar í gegnum allar þessar 

hamfarir. 

Mikil mannfjöldafækkun varð á landinu alla 18. öldina, fyrir utan Garðahverfi.  Þar var 

jöfn mannfjöldaaukning yfir alla öldina.  Í byrjun aldarinnar voru u.þ.b. 100 manns á tólf 

bæjum í Garðahverfi, en við lok aldarinnar hafði sú tala hækkað um meira en helming, 

eða í 183 manns.9  Hver er hugsanleg útskýring á þeirri þróun?  Ein helsta útskýring gæti 

verið sú að Álftanesið hafi sloppið vel frá Skaftáreldum.  Gjóskan frá gosinu hafi ekki náð 

til Garðahverfis og þ.a.l. varð mann- og búfjárfellir ekki sá sami og annarsstaðar á 

landinu þar sem mikil gjóska féll.  Vindhraði og vindátt virðist hafa átt stórann þátt í því 

hvar gjóskan féll og því e.t.v. aðeins heppni að Garðahverfismenn hafi ekki farið verr 

útúr hamförunum.10  Gjóskunnar gætti víða og ekki bara víðsvegar á Íslandi heldur einnig 

í Evrópu.11 

 

2.1. Manntal 1703 

Í Álftaneshreppi bjuggu árið 1703 alls 538 manns, en manntalið telur Bessastaði, Garða 

og Hafnafjörð inn í Álftaneshrepp.  Af þessum 528 manns, voru um hundrað manns sem 

lentu í úrtaki fyrir rannsóknina12 af fyrirfram völdum bæjum í Garðahverfi. 

                                                
9  Sigurður Trausti Traustason ,,Mannfjöldi og þéttbýlismyndun”, fyrirlestur haldin þann 15.apríl 
síðastliðinn. 
10  Guðrún Larsen og Þorvaldur Þórðarson. ,,Gjóskan frá Skaftáreldum 1783” Skaftáreldar 1783-
1784 Ritgerðir og heimildir. Reykjavík, 1984. Bls.65 
11  Guðmundur Hálfdanason. ,,Mannfall í Móðuharðindum”.Bls.144 
12  Manntalsgrunnur, vef Þjóðskjalasafns Íslands.  Inn í leit var leitað að Álftaneshreppi, til að fá 
tölur. 
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Tafla  1. 

Manntal 1703. Við vinnu á manntali 1703 var farið aðeins öðruvísi að en við vinnu í hinum 

manntölunum, þar sem manntalið 1703 er komin í manntalsgrunninn á vef Þjóðskjalasafnins.  Bæirnir í 

úrtaki ritgerðarinnar voru teknir úr og notaðir.  Síðan voru þeir sem nefndir eru ábúendur í manntalinu, 

settir í ábúenda dálkinn, hvort sem viðkomandi var bóndi eða ekkja.  Í dálkinum aðrir heimilismenn voru 

oftast eiginkonur ábúenda settar, en þær voru aldrei tilgreindar sem ábúendur á jörðunum.  Ákveðið var 

að fara eftir manntalinu í þessum efnum.  Einnig er rétt af nefna að af þeim fjórum fósturbörnum sem 

nefnd voru í manntalinu 1703, í Görðum, voru sett í barnadálkinn.  Einnig var síðasti dálkurinn nefndur 

ómagar þó þar séu líka þeir sem nefndur eru í manntalinu, sem fátæklingar, til forsorgunnar og svo 

sveitaómagar. 

 

Tafla 1, fyrir Manntalið 1703 sýnir heimilisfólk á bæjunum Dysjum, Bakka, Görðum, 

Pálshúsum, Nýjabæ, Garðabúð, Miðengi, Garðhúsum, Ráðagerði, Móakot, Hlíð, Kot og 

Hausastöðum.  Á þessari töflu sést dreifingin á heimilisfólki í Garðahverfi.  U.þ.b. 

hundrað manns bjuggu í Garðahverfi á þessum þrettán bæjum þegar manntal var gert 

1703. 

Undir lok 17. aldarinnar var hugsanlega nóg jarðnæði í Garðahverfi, því hlutfall 

vinnufólks í töflu 1 er mjög lágt eða aðeins tíu vinnumenn og fimm vinnukonur.  Fólk 

fékk jarðir og gat stofnað heimili og gifst og þurfti því ekki að neyðast út í 



 

 

vinnumennsku.13  Börnin voru ekki mörg og heimilisfólkið fámennt.  Einungis fjórir 

ættingjar, bræður eða aldraðar mæður húsbænda voru á fjórum af þessum þrettán 

bæjum í Garðahverfi.   

Aðeins níu ómagar voru á þessum þrettán bæjum og miðað við ástandið annarsstaðar 

á landinu var það lítið hlutfall því skv. Þorvaldi Thoroddsen var landið morandi í 

,,aumingjum” eins og hann orðar það.  Þorvald Thoroddsen skrifaði árið 1922 Lýsingu 

Íslands  þar sem hann skrifar frekar niður til flökkufólks, vinnufólks og ómaga:   

 

Allar sveitir voru fullar af flökkulýð og ómögum... 8. hver maður á 

landinu lifði á beiningum... Það munu..varla vera ýkjur þó sagt sé, að 

í byrjun 18. aldar hafi um þúsund beiningamenn verið á flakki og 

rangli um allar sveitir á Íslandi, auk allra þeirra niðursetninga og 

ölmusumanna, sem sveitfastir voru. Stóra bóla gekk yfir 

landið..1707-1708...Gerði sótt þessi landinu mikið tjón, en hreinsaði 

jafnframt til, því þá dó mikið af flökkulýð, holdsveiku fólki og öðrum 

aumingjum. Eftir bóluna var..vinnufólksskortur..14 

 

Samkvæmt Þorvald var mikið um að fólki sem flakkaði um, annaðhvort í leit að 

vinnu, í leit að ölmusu og húsaskjóli.  Flakk var þó ólöglegt því lögin kváðu á um að fólk 

yrði að ráða sig í vist.  Húsagatilskipun var sett árið 1746.  Þar með máttu bændur aga 

vinnuhjú sín, þó ekki það mikið að þau urðu alvarlega særð eða veik af.  Tilskipunin gaf 

vinnufólki samt einhver réttindi.  Bændur voru skyldaðir til að borga laun á réttum tíma, 

ólöglegt var að reka vinnufólk án löggildrar ástæðu og bændur áttu að vera sem 

umhyggjusamir feður í garð vinnuhjúa sinna.  Árið 1783 var síðan önnur tilskipun en hún 

gerði fólki erfiðara fyrir að flakka um sveitir.  Átján ára gömul urðu ungmenni að stofna 

til heimilis eða ráða sig í vist.  Þessi tilskipun þóttu mönnum of hörð, að hefta vinnufrelsi 

manna.15 

                                                
13  Nánar fjallað um vinnufólk í kafla 2.3 
14  Þorvald Thoroddsen. Lýsing Íslands. Hið íslenska bókmenntafélag, 1922. Bls. 317 
15  Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19.öld. Bls.15-17 



 

 

  Ómagar voru greinilega margir, en svo var ekki raunin í Garðahverfi.  Fáir ómagar 

eru e.t.v. merki um að Garðahverfisbændur höfðu ekki mikið milli handanna, eða 

kannski var það plássleysi sem kom í veg fyrir bændur tóku að sér ómaga.   

 

2.2. Miðbik aldarinnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2.   

Tafla 2 sýnir manntal sem var tekið í Garðahverfi árið 1762. Ath. að það vantaði jarðir í manntalið 

sem voru teknar í fyrri töflum, svo það vantar eitthvað uppá mannfjöldann. 

 

Um miðja 18. öldina voru íslendingar um 48 þúsund manns.  Þegar manntal var 

tekið 1862 var fjöldinn kominn í 44 þúsund.  Þrátt fyrir vissan galla á töflu 2 (sjá texta 

fyrir neðan töflu) þá er hægt að sjá að börnum og ómögum hafði fjölgað.  Vinnufólki 

fjölgaði einnig lítillega.   Samkvæmt mannfjölda rannsókn Sigurðar Trausta16 þá hafði 

Garðahverfisfólki fjölgað lítillega frá manntalstöku árið 1703.  Þær tölur segja manni að í 

Garðahverfi hafi í raun verið nokkuð jöfn mannfjöldaaukning yfir alla 18. öldina.  Fleiri 

heimildir varðandi mannfjölda í Garðahverfi vantar þó til að sannreyna þá kenningu 

frekar. 

                                                
16  Sigurður Trausti Traustason ,,Mannfjöldi og þéttbýlismyndun”, fyrirlestur haldin þann 15.apríl 
síðastliðinn. 
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Áhugavert er að sjá fjölda ómaga, fjórtán manns, sérstaklega í ljósi þess að það 

vantar nokkra bæi inn í þetta manntal sem áður voru teknir inn í töflu fyrir mannfjölda 

árið 1703 og síðan 1801 því það voru svo fáir ómagar í hverfinu árið 1703.  Mikil hækkun 

frá manntalinu 1703.  Um miðbik 18. aldar hafði íbúum Garðahverfis fjölgað.  Frekar 

jöfn mannfjöldaauking var yfir alla öldina. 

 

2.3. Manntal 1801 

Árið 1801 var orðin mikil aukning í fjölda annarra heimilismanna þ.e.a.s fullorðna 

heimilismenn fyrir utan ábúendur, vinnufólki og ómögum.  Ástæðurnar gætu verið 

meðal annars þær að jörðum hafi verið skipt meira upp og ábúendur því fleiri á hverri 

jörð.  Þar með fjölgaði hjáleigum.  Ábúendum á jörðum hafði að meðaltali fjölgað frá 

tuttugu í u.þ.b. þrjátíu.  Barnafjöldinn jókst hinsvegar aðeins úr þrjátíu í fjörtíu börn sem 

þýðir að lítil aukning varð í heildarbarnafjölda frá því á árinu 1703. 

 

Tafla 317 

Tafla 3, sýnir mannfjölda á 

völdum jörðum í Garðahverfi 

1801.  Jarðirnar eru: Garðar, 

Hóll, Garðhús, Ráðagerði, 

Miðengi, Hlíð, Móakot, 

Hausastaðakot, Hausastaðir, 

Nýjibær, Pálshús, Bakki og 

Dysjar. Manntalið 1801 er ekki 

komið inná manntalsgrunn Þjóðskjalasafnsins, enn er þó útgefið.  Notaðast var við prentað eintak frá 

Þjóðarbókhlöðunni.  Bændur og ekkjur falla undir ábúenda dálkinn, inní aðrir heimilismenn, falla 

eiginkonur og annað heimilisfólk, sem ekki fellur undir vinnumenn, vinnukonur, börn eða ómaga flokkana. 

 

Greinilegt er að mannfjöldaaukning hafi orðið í Garðahverfi á 18. öld, af þeim 100 

manns sem voru teknir inn í úrtakið frá manntali 1703 voru aukning upp að meðaltali 
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180 manns, sem teknir voru úr sama úrtaki fyrir manntal 1801.  Ábúendur voru orðnir 

u.þ.b. þrjátíu talsins, en hjáleigum fjölgaði vegna þarfar fyrir jarðnæði.  Áhugavert er að 

fjöldi annara heimilismanna (dálkur 2) var í manntali 1801 alls um fjörtíu manns, en 

fjöldi utanaðkomandi ættingja á heimilum skýrir það ekki nema að hluta.  Þær tölur 

gætu verið útskýrðar með þeim fjölda húskarla og húskvenna sem ekki voru taldirr sem 

ábúendur. 

Vert er að vekja athygli á hvað vinnufólki fjölgaði mikið.  Heildarfjöldi vinnukvenna 

jókst úr fimm í alls tuttugu og þrjár.  Vinnumönnum fjölgaði úr tíu í tuttugu og fjóra.  Það 

að árið 1801 hafði hjáleigum fjölgað og jörðum hafði verið skipt meira niður gæti verið 

útskýringin á fjölgun vinnufólks. 

 

Mynd 1 



 

 

Ungt fólk sem fékk jarðnæði var laust við það að eyða bestu árum lífs síns í 

vinnumennsku.  Það gat gifst og stofnað heimili. 18  Það gæti útskýrt lágt hlutfall 

vinnufólks í Garðahverfi árið 1703.  Einnig er vert að bera saman hver munurinn á 

hlutfalli vinnufólks í sjávarplássum og sveitaplássum var á þessum tíma.  Fjölskyldur sem 

bjuggu í sjávarplássum og lifðu hugsanlega eingöngu af fiskveiðum og höfðu hugsanlega 

minni þörf fyrir vinnufólk en bændur sem lifðu eingöngu af landinu og þurftu margar 

aukahendur til að hjálpa við búskapinn.  Vert er að skoða hvort að munur var milli 

kvenna og karla.  Getur það verið að bændur í Garðahverfi höfðu meiri þörf fyrir 

vinnumenn en vinnukonur?  Árið 1703 voru um helmingi fleiri vinnumenn en vinnukonur 

en árið 1801 hafði hlutfall milli vinnukvenna og karla jafnast.   

Vinnukonur fengu mun minna kaup en vinnumenn og mikil munur var á réttindum 

kvenna og karla.19  Svo virðist sem aðeins einn megin munur á störfum vinnukvenna og 

karla, en það er að karlmenn fóru á sjóinn.  Þeir fóru í verin á veturna en stundum var þó 

matselja með.  Heima fyrir urðu vinnukonur að ganga í öll störf sem fyrir þeim voru.  

Vinnukonur eyddu samt miklum tíma í ullarvinnu, sem stundum var ekki mjög arðbær 

fyrir bóndann.  Samkvæmt bók Guðmundar Jónssonar Vinnuhjú á 19. öld, þá var raunin 

sú að bændur á Íslandi gerðu ekki upp á milli vinnukvenna og karla, þ.a.s. þeir héldu í 

bæði.20 

Staðreyndin er þó sú að í Garðahverfi í byrjun 18. aldar, voru vinnumenn fleiri en 

vinnukonur.  Garðahverfisbændur gerðu uppá milli kynja vinnuhjúa. Hugsanlega vegna 

þess að bændur þurftu frekar að nýta vinnuhjú, til að fara á sjó frekar en að hafa þau 

heima við.  Fátæktin gerði það hugsanlega að verkum að fólk valdi frekar vinnumenn en 

vinnukonur.  Vegna þess að konur fóru ekki á sjóinn.  Aðrar konur á heimilinu þurftu þá 

að vinna meira þar sem vinnukona var ekki tilstaðar.  Í lok 18. aldar var tíðin önnur.  

Vinnufólki hafði fjölgað og hlutfallið milli kvenna og karla orðið jafnara.  Fjölskyldum 

                                                
18  Gísli Gunnarson. Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787. 1987. 
Bls. 
19  Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19.öld. Reykjavík, 1981. Bls.48 
20  Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19.öld. Reykjavík, 1981. Bls.48 



 

 

fjölgaði og þar með varð þörfin fyrir vinnufólki meiri.  Stærð heimilina jókst og 

fjölskyldumeðlimum fjölgaði.   

3.   Fjölskyldusaga 

  

Í íslensku samfélagi á 18.öld var fjölskyldan afar mikilvæg stofnun.  Bóndinn ásamt 

fjölskyldu sinni myndaði meginstoðir samfélagsins.  Í almennri fjölskyldusamsetningu 

voru bóndinn og húsfreyja, börn þeirra og loks vinnufólk.  Fjölskyldurannsóknir hafa 

verið vinsælar í skrifum sagnfræðinga undanfarin ár, innanlands sem út í heimi.  

Fjölskyldusaga var óplægður akur fyrir þrjátíu árum en undanfarin tíu ár hafa 

sagnfræðingar leitast við að svara spurningum um formgerð og stærð fjölskylda og 

heimila þeirra, til að skilja betur samfélagið í heild sinni.21  Í ritgerð þessari var ákveðið 

að fjalla um bæði fjölskyldusögu og mannfjölda.  Mannfjöldann var þannig rannsakaður 

með fjölskylduna í huga, en það reyndist einkar hjálplegt að tengja þessar tvær 

rannsóknir saman til að fá betri heildar sýn á mannfjölda og fjölskyldusögu. 

Fyrri söguskoðanir um stórfjölskylduna á Íslandi virðast ekki að hafa við rök að styðjast, 

því stórfjölskyldan virðist hafa verið óalgeng í íslensku samfélagi.  Fólk var ekki eins 

langlíft og raunin er í dag og giftust frekar seint á lífsleiðinni, aðallega útaf þeirri hefð að 

fara í vinnumennsku.22  Giftingaraldur var því frekar hár, en fór þó eftir hvernig staðan 

væri í íslensku samfélagi.  

Stórfjölskyldan virðist heldur ekki hafa verið tilstaðar í Evrópu síðustu þrjár aldirnar.  

Algengasta fjölskylduform vestur- og norður Evrópu voru kjarnafjölskyldan, fámenn 

heimili þar sem bjuggu hjón með börn sín og vinnufólk eða þjónustu af einhverju tagi.  

Hinsvegar hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að svo var ekki í austur Evrópu.  Í austur- og 

sumstaðar í miðju Evrópu var stórfjölskyldan tilstaðar.23  Peter Laslett enskur, 

sagnfræðingur hefur verið frumkvöðull á sviði fjölskyldurannsókna í Evrópu.  Hann var 

efins um að stórfjölskyldan hafi verið jafn útbreidd og fræðimenn höfðu haldið fram.  

                                                
21  Gísli Á. Gunnlaugsson ,,Fjölskyldan og þjóðfélagsbreytingar” Saga og Samfélag, bls.30 
22  Gísli Gunnarson Upp er boðið Ísaland 
23  Gísli Á. Gunnlaugsson. ,,Fjölskyldan og þjóðfélagsbreytingar” bls.32 
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Hann stofnaði Cambridge hópinn á 8. áratugnum og hópurinn komst að sömu 

niðurstöðu og Laslett hafði haldið fram.  Stórfjölskyldan virðist ekki jafn útbreidd í Vestur 

Evrópu og áður var talið, heldur var kjarnafjölskyldan algengasta fjölskylduformið.  Fólk 

giftist seint og eignuðust börn seint.  Heimili voru þó tiltölulega stór útaf fjölda 

vinnufólks á heimilum.24  

 

3.1  Stærð fjölskylda í Garðahverfi 

Árið 1703 hafði hin algenga fjölskylda í Garðahverfi um sjö manns í heimili.  Bæir eins 

og Garðar, Hausastaðir og fjölmennari hjáleigujarðir eins og Hlíð voru með fleiri en tíu í 

heimili.  Á töflu 3 sést fjöldi á hverju heimili fyrir sig og bæirnir síðan flokkaðir eftir stærð 

heimilis.   

 

Tafla 4, til vinstri og tafla 5.  Á töflu 4 eru valdar jarðir og rannsakaður fjölda fólks á hverju heimili fyrir 

sig.  Sömu sögu gildir fyrir töflu 5.  Tafla 4, var fengin úr tölfræðilegum upplýsingum sem var unnin úr 

manntali 1703.  Tafla 5, úr manntali 1762. 

 

Í töflu 4 sést að aðeins fimm bæir voru með fleiri en átta í heimili, af alls þrettán 

bæjum.  Átta bæir voru með frá átta heimilismönnum niður í tvo.  Ljóst er að 

fjölskylduformið í Garðahverfi var ekki stórfjölskyldan, heldur kjarnafjölskyldan.   

Meðaltalið á fjölda heimilismanna er 7,6 manns á bæ.  Samkvæmt rannsóknum Gísla Á. 

                                                
24  Guðmundur Hálfdánason. ,,Íslenskar fjölskyldur undir lok 18. aldar. Hugleiðingar um gildi 
,,fjölsögurannsókna”. Menntaspor, 2008.  Bls.269-272 



 

 

Gunnlaugssonar í doktorsritgerð sinni Family and household in Iceland 1801-1930, var 

meðalfjöldi heimilismanna á Íslandi 7,4.  Þær vísbendingar er um að meðaltal á fjölda 

heimilismanna í Garðahverfi hafi verið hærra en almennt meðaltal á öllu landinu er 

nokkuð merkileg niðurstaða.  Gísli notast hinsvegar við tölfræðilegar upplýsingar á 19. 

öld, og komst hann að þeirri niðurstöðu að meðalheimili á Íslandi hafi verið hvað stærst, 

um 1880.  Tímabilið í þessari rannsókn var hinvegar 18. öldin.  Það gefur tilkynna að á 

18.öld hafi í Garðahverfi búið hlutfallslega nokkuð stórar fjölskyldur, en þó ekki 

stórfjölskyldan25 heldur fjölmennar kjarnafjölskyldur. 

Kjarnafjölskyldan stóð af föður og móður og börnum þeirra.  Afar og ömmur voru 

óalgeng.  Stundum voru fósturbörn á heimilinu og oft voru þar vinnumenn og 

vinnukonur.  Í einstaka tilviki voru utanaðkomandi ættingjar á heimilum, en þá telst 

fjölskyldan vera stórfjölskylda þegar afar og/eða ömmur voru einnig hluti af heimilinu.  

Meðaltal heimilismanna fjölgaði frá því að vera sjö árið 1703 upp í að vera tólf 

heimilismenn að meðaltali í manntali 1801.  Sú hækkun útskýrist af þeirri staðreynd að 

fjölmennasti bærinn 1801 var prestsetrið sjálft, Garðar.   Fjölgun á hverjum bæ fyrir sig, 

sést á töflum 4-7 en þar er reiknaður út fjöldi heimilismanna, útfrá tölfræðilegum 

upplýsingum úr manntali 1703, 1762 og 1801.  Tölfræðilegar upplýsingar frá 1781, eru 

fengnar úr Búnaðarskýrslum, en þær virðast ekki vera eins áreiðanlegar og manntölin, 

og því ber að taka þeim tölum með nokkrum fyrirvara. 

Á töflum 4 og 5 sést vel að það var fjölgun á fólki í Garðahverfi.  Fámennast var árið 

1703 á hjáleigunni Garðabúð, en þar voru aðeins ein hjón.  Árið 1762 hefur fjölgað í 

Garðahverfi en fámennast var á Nýjabæ, en þar voru aðeins 5 í heimili. 

Hausastaðir, Garðar, Bakki og Dysjar voru lögbýli í Garðahverfi 1703.  Hausastaðir voru 

fjölmennastir árið 1703, en þá var jörðinni skipt í tvennt á milli Guðmundar Jónssonar og 

Sigurðar Jónssonar. Einnig var ein hjáleiga sem talin var með í manntali á 

Hausastöðum.26  Á Görðum voru alls fimmtán manns í heimili.  Garðar er e.t.v. elsta 

                                                
25  Gísli Á. Gunnlaugsson. ,,Fjölskyldan og Þjóðfélagsbreytingar”. Bls.34 
26  Skýrsla um fornleifaskráningu í Garðahverfi. Þjóðminjasafn Íslands. 
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jörðin í Garðahverfi, en jörðin er nefnd í heimildum á 10.öld í Hrafnkellssögu Freysgoða.  

Árið 1762 voru þar 19 manns í heimili, en árið 1781 alls 27 manns.  Um aldamótin 1900 

hafði aldeilis fjölgað í heimili í Garði, en þá voru hjá séra Magnúsi Markússyni 30 manns í 

heimili.  Ólafur Pjetursson var prófastur í Görðum árið 1703.  Hann hafði tekið að sér 

þrjá ómaga en átti sjálfur fjögur börn og var með eitt í fóstri.  Ólafur hafði árið 1703 

fimm vinnhjú, tvo vinnumenn og þrjár vinnukonur.   

Heimildum ber ekki saman varðandi bæinn Bakka varðandi fjölda heimilismanna, en í 

manntali 1703 voru þar sagðir ellefu í heimili sem var skipti á milli tveggja ábúenda.  

Manntöl 1762 og 1781 telja bæði ellefu manns þar í heimili.  Á bænum Dysjum voru árið 

1703 með níu manns en um miðbik aldarinnar hafði sú tala farið uppí fimmtán manns en 

1781 hafði fækkað aftur niður í ellefu manns.  Árið 1801 hafði fækkað aðeins í Dysjum 

en þá voru átta manns í heimili. 

 

Tafla 6 (til vinstri) og tafla 7 (til hægri).   Tafla 6 unnin úr Búnaðarskýrslum frá 1781, en þær tölfræðulegu 

upplýsingar sem voru fengnar þaðan, virðast vera mun óáreiðanlegri upplýsingar en frá manntölunum. 

 

Bærinn Hlíð var með tuttugu og fjóra heimilismenn árið 1801.  Hlíð var hjáleiga sem 

var skipt á milli þriggja ábúenda og þar fæst útskýringin á fjölda heimilismanna.  Þar 

hafði fjölgað frá árinu 1781, en þá voru þar sautján manns.  Hausastaðir eru þarna taldir 

með átján heimilismenn en nauðsynlegt er að nefna að þau þrettán börn sem voru árið 

1801 í Hausastaðaskóla eru ekki meðtalin í þessu úrtaki vegna þess að þau gætu verið 
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meðtalin á sínum eigin bæjum. Vegna hætta á tvítalningu ákvað ég að taka þau ekki 

með. 

Fjölgun var ekki bara almenn heldur var einnig einhver fjölgun í fjölda utanaðkomandi 

ættingja á heimilum í Garðahverfi.  Árið 1801 voru alls sjö manns búandi á heimilum 

ættingja sinni í Garðahverfi en þar af voru fjórir ættingjar prófastsins á Görðum.  

Útskýring á fjölgun á fjölda ættingja frá fjórum árið 1703 uppí sjö manns árið 1801, gæti 

verið sú að fólk hafi verið að flýja hamfarir heima fyrir og farið til ættingja búandi í 

Garðahverfi, það útskýrir hluta af heildar fólksfjölgun í Garðahverfi.  

  Þegar litið er til aldursskiptingu íbúa Garðahverfis þá er hægt að sjá á hvaða 

aldurshópa hamfarir 18. aldar hafði mest áhrif á, hverjir lifðu af og hverjir ekki. 

 

3.2. Aldurskipting 

Mikil fátækt gerði það að verkum að hátt hlutfall þjóðarinn var mjög viðkvæmur fyrir 

plágum og sóttum á 18. öld.  Lélegur húsakostur, nánast engin læknisþjónusta og 

slæmar samgöngur hafði allt áhrif á aldursskiptingu landsmanna.27  Þetta kann að hafa 

haft áhrif á aldurskiptingu íbúa Garðahverfis.  Þegar plágur geisuðu dóu oft þeir sem 

voru veikari fyrir, vegna sjúkdóma eða aldurs.  Aldursskipting getur sýnt okkur, hvernig 

hamfarir 18. aldar höfðu áhrif á Garðahverfi.   

 

 

                                                
27  Guðný Hallgrímsdóttir. ,,Móðurást á 18. öld”. Sagnir, 2001. Bls.59-60 
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Tafla 8 (til vinstri) og 9 (til hægri). Tafla 8 sýnir aldurskiptingu á völdum bæjum í Garðahverfi árið 1703.  

Byggð á manntali tekið 1703.  Tafla 9  sýnir svo aldurskiptingu á völdum bæjum í Garðahverfi árið 1801, 

skv. manntali sama árs. 

 

Greinilegt er að íbúar Garðahverfis voru frekar ungir árið 1703 og e.t.v. hafa þær 

plágur og hungursneyðir sem herjuðu á landsmenn um aldamótin 1700, hoggið skörð í 

raðir landsmanna.  Elsti íbúinn var 82 ára gamall fátæklingur sem lifði hjá Ólafi 

Péturssyni prófasti.  Tafla 9 sýnir síðan aldursskiptingu á völdum bæjum í Garðahverfi 

árið 1801.   

Árið 1703 voru elstu íbúar Garðahverfis frá aldrinum 61-90 ára, alls fjórir talsins.   Eftir 

fertugt fækkuðu íbúum talsvert.  Íslendingar voru langlífari í byrjun 19. aldar.  Árið 1801 

voru alls 24 á aldrinum 61-90 ára gamlir.  Eins og sést á töflu 9, er greinilegt að margir 

dóu um sjötugt.  Algengasti aldursflokkurinn árið 1801 var 21-30 ára en einni öld áður 

var hann 11-20.  Svo virðist sem auðveldara hafi verið að lifa í byrjun 19. aldar en um 

aldamótin 1700.  Minna var um slæmt árferði, hungusneyðir og plágur.  Um 1800 virðast 

landsmenn loks að vera ná sér eftir hamfarir 18. aldar. 

Áhugavert er að sjá aldurskiptinguna, í tiliti til barnafjölda.  Eins og áður kom fram var 

engin veruleg fjölgun barna í Garðahverfi, frá árinu 1703 til ársins 1801. 

 

Barnafjöldi á völdum jörðum  í Garðahverfi

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1703 1762 1781 1801

  
Tafla 10. Samanburður á manntölum 1703, 1762, 1781 og 1801. 

 



 

 

Á töflu 10 sést barnafjöldi á völdum jörðum í Garðahverfi á árunum 1703, 1762, 

1781 og 1801.  Þarna sést að barnafjöldi árið 1703 var 34 börn.  Sú tala hækkar eftir því 

sem líður á öldina en eftir miðbik aldarinnar lækkar talan aftur.  Síðan um aldamótin er 

talan komin í 42 börn.  Aldurskipting fyrir árið 1703 gefur tilkynna að þá voru íbúar 

Garðahverfis frekar ungir, 40 manns voru  á aldrinum 1 – 20 ára.  Árið 1801 var sú tala 

orðin aðeins 45 manns alls.  Það lítur því út fyrir að börn og ungt fólk hafi farið illa í 

hamförum 18. aldar í Garðahverfi eins og annars staðar á Íslandi.  Þrátt almenna og jafna 

mannfjölgun í Garðahverfi á 18. öld, þá var ekki mikil fjölgun því börnum fjölgaði ekki 

eins mikið og búast mátti við þegar betur áraði á 19. öld. 

 

Niðurstöður: 

Garðahverfi var fámennt en sérstakt þorp við sjávarsíðuna sem byggði afkomu sína 

bæði á sjó og landi skv. niðurstöðu úr rannsókn Narfa Jónssonar Landbúnað og sjósókn.  

Það virðist hafa staðið fyrir utan náttúruhamfarir 18. aldar því þar var nokkuð jöfn 

mannfjöldaaukning á meðan aðrir landsmenn féllu fyrir náttúruöflum, fátækt og hungri.  

Skaftáreldar höfðu gríðarleg áhrif á allt landið, fyrir utan Garðahverfi.  Í grein Guðrúnar 

Larsen og Þorvaldar Þórðasonar, Gjóskan frá Skaftáreldum 1783 kemur fram að vindur 

og vindátt gæti hafa haft mikil áhrif á hvar gjóskan frá Skaftáreldum féll.  Ef þær 

niðurstöður eru bornar saman við mannfjöldarannsóknina, er hægt að hugsa sér að 

Garðahverfisbændur hafa einfaldlega bara verið heppnir með staðsetningu og veður.  

Ljóst er þó að mannfjöldarannsókn sem var gerð á völdum bæjum í Garðahverfi sýnir að 

það fjölgaði um meira en helming í þessu litla plássi.  Meðan mannfjöldi á landinu 

sveiflaðist mikið vegna hamfara þá hélst mannfjöldinn í Garðahverfi nokkuð jafn.  

Sigurður Trausti komst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni Mannfjödi og 

þéttbýlismyndun.  Mannfjölgun var jöfn, en ekki mjög mikil þar sem fjölgun barna var 

ekki mikil.  

Þegar horft er til taflanna í rannsókninni, sem gerðar voru útfrá manntölum, sést að 

á árinu 1703 var frekar fámennt í Garðahverfi.  Stærð hinnar dæmigerðu 



 

 

Garðahverfisfjölskyldu var 7,6 manns að meðaltali.  Vinnufólk var fámennt og aðallega 

karlmenn, en bændur í Garðahverfi virðast hafa viljað frekar vinnumenn en vinnukonur.  

Það gæti stafað af því að það var hugsanleg meiri þörf fyrir vinnumenn, því þeir voru 

sendir á sjóinn.  Ástæðan fyrir minni fjölda vinnufólks gæti hafa verið nægilegt jarðnæði 

um aldamótin 1700. Það gerði það að verkum að ungt fólk neyddist ekki útí 

vinnumennsku, heldur hafði tækifæri á að giftast þegar jarðir losnuðu.  Fiskibrestur, 

hungursneyðir og bólusóttir settu skörð í raðir landsmanna.  Undir aldamótin, um 1690, 

voru íslendingar alls 55 þúsund manns, en þegar talið var á ný rétt eftir aldamótin var sú 

tala komin niður í 50 þúsund manns.  

Um miðbik aldarinnar hafði fjöldi íslendinga komin niður í 34 þúsund og svo aukist í 

48 þúsund manns.  Undir lok 18. aldar og eftir Skaftárelda var fjöldin komin  í 43 þúsund 

manns en þegar manntal var tekið 1801 hafði síðan fjölgað aftur.  Fjölgun hafði 

hinsvegar verið á meðal íbúa Garðahverfis alla öldina.  Þá hafði vinnufólki fjölgað og 

kynjahlutfallið orðið jafnara.  Jörðum hafði verið skipt upp og hjáleigum fjölgað, og þar 

með ábúendum.   Í byrjun 19. aldar var fjölskyldan í Garðahverfi orðin stærri eða að 

meðaltali 12 manns.  Ástæða fyrir stækkun fjölskyldunnar eru fyrst og fremst þær að 

vinnufólki fjölgaði verulega.  Einnig voru fleiri ómagar og niðursetningar og ættingjar 

sem fengu að búa hjá ættingjum sínum í Garðahverfi.  Þrátt fyrir að fjölskyldan hafi verið 

stór í Garðahverfi voru þetta kjarnafjölskyldur.  Stórfjölskyldan var ekki við lýði á Íslandi 

áður fyrr eins og fyrri söguskoðanir hafa sagt til um heldur hafa rannsóknir þvert á móti 

sýnt fram á að stórfjölskyldan var ekki til í allri vestur-og norður- Evrópu þ.m.t. á Íslandi.  

Hér var kjarnafjölskyldan algengust.  Foreldrar með börn sín og vinnufólk.  Eins og kom í 

ljós í Garðahverfi þá voru ættingjar á heimilum afar óalgengir en aðeins fjórir ættingjar 

voru á heimilum í Garðahverfi árið 1703.  Árið 1801 hafði ættingjum inná heimilum 

fjölgað í sjö.  Oftast voru þetta systkini bóndans en í einstaka tilfelli öldruð móðir.  Í 

einstaka tilviki var þannig hægt fjölskylduna stórfjölskyldu. 

Samanburður á barnafjölda í mannfjöldarannsókninni gaf í ljós að það var einhver 

barnafjölgun var í Görðum en ekki mikil.  Þó var jöfn mannfjöldaaukning yfir alla öldina, 



 

 

segir manni að börnum hafði fjölgað.  Hinsvegar fjölgar þeim ekki eins mikið og maður 

myndi ætla í lok aldarinnar þegar árferðið var betra.  Árferði var sem sagt ekki það gott í 

Garðahverfi á 18. öld að það gaf tækifæri til aukins mannfjölda.  Einnig gætu 

fæðingatíðnatölur gefið meira í ljós en þær voru ekki tilstaðar fyrir þessa rannsókn. 

18. öldin hefur lengi verið nefnd sem öld hamfara.  Kannski var hún öld hamfara, 

með Skaftárelda, fiskibresti, hungursneyðir, bólusóttir og plágur og almennt slæmt 

árferði.  Hinsvegar er hægt að sjá ljósið og framfarirnar í gegnum hamfarirnar.  Á meðan 

mannfjöldi á Íslandi lækkaði og hækkaði tilskiptis þá hélst mannfjöldi í Garðahverfi 

nokkuð stöðugur.  Í Garðahverfi lifðu fjölmennar kjarnafjölskyldur, þó í frekar fámennu 

þorpi, og lifðu bæði af landinu og fiskinum í sjónum.   
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