
 1 

Háskóli  Íslands 
Vorönn 2009 
Byggð og Samfélag á Íslandi 1500 -1800 
Hrefna Róbertsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garðahverfi , byggð og samfélag á 18. öld: 
 

Mannfjöldi og þéttbýlismyndun 
 

Sigurður Trausti Traustason 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sigurður Trausti Traustason 

öll réttindi áskilin © 2009  



 2 

 

 

 

 

 

Efnisyfirlit 

______________ 

 

 

                                                                                                                       Bls. 

Inngangur   .......................................................................................................... 3. 

1. Mannfjöldi   ..................................................................................................... 4. 

 1.1 Manntöl og búnaðarskýrslur   ........................................................... 4. 

 1.2 Hvað segja tölurnar   ......................................................................... 6. 

 1.3 Hugsanlegar skýringar   .................................................................... 10. 

2. Þéttbýlismyndun   ........................................................................................... 12. 

 2.1 Þéttbýli skilgreint   ............................................................................ 12. 

 2.2 Fjölskyldukjarnar, hverfi og sérstaða  .............................................. 15. 

Niðurstöður   ...................................................................................................... 18. 

Heimildaskrá   .................................................................................................... 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Inngangur 

_______________ 

 

 

Verkefnið er að stofni til hópverkefni, yfirskrift þess er Garðarhverfi, byggð og samfélag 

á 18. öld. Innan þessa ramma valdi hver og einn sér ákveðið efni til að rannsaka. Þar á 

meðal fjölskyldugerð, verslun, atvinnuhætti og menningu. Verkefnin eru að mestu leiti 

sjálfstæð en tengjast þó í gegnum yfirskriftina og þær jarðir á svæðinu sem ákveðið var 

að ganga út frá en þær eru Garðar, Bakki og Dysjar sem voru lögbýli.1 Hausastaðir, Hlíð, 

Ráðagerði, Miðengi, Nýibær, Pálshús, Móakot, Krókur og Hausastaðakot. Hlíð hafði 

verið lögbýli áður en Miðengi var hlutað úr landi þess.2 Hópurinn ákvað að taka ekki fyrir 

alla bæina í Garðahverfi þar sem það þótti of stórt úrtak fyrir þetta verkefni.  

Langflestir þessara bæja voru í byggð alla 18. öldina sem er það tímabil sem 

hópurinn ákvað að taka fyrir. Einnig var fornleifaskýrsla Garðahverfis höfð til hliðsjónar 

við val á jörðum.3 Megináhersla þessa hluta verkefnisins er búsetuform á svæðinu, þá 

verður sjónum aðallega beint að mannfjölda og þéttbýlismyndun en þetta tvennt helst 

augljóslega í hendur. Það eru helst tvær spurningar sem leitast verður við að svara í 

þessari ritgerð. Fyrst ber að nefna hvort að fólki hafi fjölgað eða fækkað í hverfinu á 

þessu tímabili en 18. öldin eins og alkunnugt er var öld mikilla hamfara þar sem Stóra-

Bóla í byrjun hennar tók sinn toll af fólki og ekki síður Skaftáreldarnir við enda hennar.4 

Manntölin 1703 og 1801 ramma þennan hluta verkefnisins inn, út frá þeim sjáum við 

stöðuna við byrjun og enda tímabilsins. Manntalið 1762 og búnaðarskýrslur frá 1779, 

1781 og 1785 sem innihalda heildartölu fólks í Gullbringusýslu sýna hvernig þróunin var  

á milli þessara tveggja póla. Hugsanlegar skýringar á fólksfjölgun eða fækkun verður 

síðan leitað í yfirlitsritum og sértækari greinum um þessi mál. Forvitnilegt verður að sjá 

hvernig fólksfjöldaþróun Garðahverfis rímar við landið í heild, var Garðahverfi einstakt 

eða var þróunin sambærileg og gerðist annarsstaðar? Mannfjölda rannsóknin verður síðan 

tengd við næstu spurningu sem tekur á því hvort að það sé hægt að tala um 
                                                
1  Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner: Garðahverfi fornleifaskráning 2003, 
bls 10. 
2  Árni Magnússon og Páll Vídalín: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, bls. 187. 
3  Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner: Garðahverfi fornleifaskráning 2003. 
4  Lýður Björnsson: Saga Íslands VIII, bls. 48. 
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þéttbýlismyndun í Garðahverfi. Þá verður litið á hvað þéttbýli er, hvort að 

nútímaskilningur orðsins eigi við um Garðahverfi. Freistast verður að skilgreina 

merkingu orðsins þéttbýli og hvað skal vera til staðar til að það eigi við, bæði þá á okkar 

dögum og fyrr á öldum. Helst verður stuðst við skilgreiningu Hagstofunnar á þéttbýli og 

grein Jóns Þórs Hverfabyggðir til að leita skýringa á þessum hluta verkefnisins. Reynt 

verður að sýna fram á það hvað hverfi er og hverskyns búsetuform fékk það heiti. Innan 

þessara tveggja kafla, mannfjölda og þéttbýli sem ritgerðinni er skipt upp í verða síðan 

undirkaflar sem eiga að hjálpa til svo að ritgerðin verði sem skýrust.  

Eignarform hefur bersýnilega áhrif á þróun búsetu en ekki verður farið sérstaklega 

út í þá sálma í þessari ritgerð, aðallega vegna þess að Garðakirkja átti allar jarðirnar sem 

rannsóknin tekur til5 og því ekki hægt að finna neinn mun á þeim að því leiti. Rannsókn á 

eignarformi myndi henta betur á stærra svæði. Forvitnilegt væri að vita hvort að munur 

hafi verið á jörðum í einkaeigu, jörðum í eigu konungs og á þeim sem kirkjan átti en sú 

rannsókn verður að bíða betri tíma. Enn betri mynd af Garðahverfi fæst með því að skoða 

einnig ritgerðir hinna í hópnum en þar tekur Narfi Jónsson fyrir landbúnað og sjósókn, 

Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir athugaði verslunarhætti bænda í hverfinu, Alma Sigrún 

Sigurgeirsdóttir fór yfir fjölskyldugerð og mannfjölda og Fanney H. Kristjánsdóttir 

kynnti sér stöðu og hlutverk Garðapresta. Þessar ritgerðir samnemenda voru einnig 

notaðar til stuðnings þessari ritgerð en ýmislegt fróðlegt kom fram hjá þeim. Lítillega 

verður komið inn á þéttbýlismyndun á fyrri öldum, þá sérstaklega hvort að vísar að 

þéttbýli hafi sprottið upp einhversstaðar eða landið ávalt verið afar strjálbýlt. 

 

 

1. Mannfjöldi 

__________________________  

 

1.1 Manntöl og búnaðarskýrslur 

Þrjár traustar heimildir liggja að baki þeim mannfjöldarannsóknum sem fylgja hér á eftir 

en þær eru manntölin 1703, 1762 og 1801. Manntalið 1703 er elsta varðveitta manntal 

heillar þjóðar í heiminum, tekið af Árna Magnússyni og Páli Vídalín sem konungur hafði 
                                                
5  Árni Magnússon og Páll Vídalín: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. 
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skipað til að rannsaka hagi landsins.6 Það verður þó að hafa það í huga að þegar 

manntalið 1703 var tekið var afar erfiðu skeiði með langvarandi harðinda og aflaleysi að 

ljúka sem olli því að búðsetu og hjáleigufólki fækkaði verulega, en engu að síður getur 

manntalið gefið okkur nokkra hugmynd um fjölda fólks.7 Manntalið 1762 var minna í 

sniðum en hin tvö aðalmanntölin sem stuðst er við, þó er það nokkuð fullkomið í 

Garðasókn.8 Manntalið 1801 fór fram í öllu Danaveldi, þar var tekið manntal á fimm ára 

fresti framan af á 19. öld.9 Aðalmanntalið 1769 hentaði ekki fyrir þessa rannsókn þar sem 

það tók aðeins til heildarfjölda fólks í sóknum landsins, það hefur því ekki þær 

nákvæmnis tölur sem þarf til fyrir þetta verkefni. Það sama gildir um manntalsbækur 

Gullbringu- og Kjósarsýslu sem teknar voru á mismunandi tímum á bilinu 1696 – 1717, í 

þær er einungis ritað nafn ábúanda og hve mikinn skatt hann skal gjalda.10 Þær bækur 

hefðu þó getað fyllt upp í gloppuna á milli áranna 1703 og 1762.  

Í búnaðarskýrslum frá árunum 1779 og 1785 var að finna heildarfólkstölu í 

Gullbringu- og Kjósarsýslu.11 Í þeim er hver jörð fyrir sig skráð og undir hverri jörð eru 

skráðir ábúendur ásamt tölu bænda, grashúsmanna, tómthúsmanna og lausamanna. Einnig 

er fólkinu skipt upp eftir kyni, börn og gamalmenni eru líka sérstaklega skráð. Þessar 

skýrslur hafa því að geyma miklar upplýsingar. Finna má smá ósamræmi í þessum 

skýrslum, því verður að taka upplýsingunum í þeim með fyrirvara en að sögn 

hagstofunnar er ósamræmi í búnaðarskýrslum frekar algengt því að þeir sem skráðu 

skýrslurnar voru oft ekki með það alveg á hreinu hver munurinn var t.d á húsmönnum, 

bændum, grashúsmönnum o.s.frv.12 

Í upphafi 18. aldar var Álftaneshreppur eitt af þeim sveitafélögum sem flest fólk 

bjó í.13 Byggð í hverfunum var þó oftast frekar óstöðug og mjög háð árferði, þegar það 

fiskaðist vel þá dreif fólk að sjávarsíðunni til að sjá fyrir sér og sínum. Oft var erfitt fyrir 

þá sem bjuggu í búðum og hjáleigum vegna þess hve nálægt sjónum þeir byggðu, þar var 

                                                
6  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls. 41. 
7  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 40. 
8  Þ.Í. Rentukammer. D1. 9. 1. Manntal 1762, suðuramt. 
9  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls. 41. 
10  Þ.Í. Sýslumannssafn. Gull.-Kjós. X. 1-6.  
11  Þ.Í. Sýslumannssafn. Gull.-Kjós. XXIV. 1,2. 
12  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls 201. 
13  Ragnar Karlsson og Jón Jónsson: Garðabær, bls. 35. 
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land oft mjög slakt og byggðin lá undir áfoki af sjó. Hafið braut sífellt meir af túnunum, 14 

jafnvel svo að það þurfti að færa heilu bæina. Svo var raunin með Bakka en í Jarðabók 

Árna og Páls er sagt að það hafi þurft að færa bæinn þrisvar frá sjónum vegna ágangs 

hafsins og að grunur sé á að túnið muni hverfa algjörlega með tíðinni.15 En vegna 

takmarkaðra kosta landsins þurfti þorri íbúa í hverfinu að sækja lífsbjörg sína í hafið.16 Þó 

svo að ýmsir erfiðleikar steðjuðu að þeim sem bjuggu við sjávarsíðuna þá sótti fólk samt í 

að byggja sér heimili þar. ýmislegt auðveldaði þeim lífið að einhverju leiti til dæmis barst 

garðrækt til landsins á 18. öld sem auðveldaði fólki með lítið jarðnæði að komast af17 og 

að tilstuðlan Guðlaugs Þorgeirssonar prófasts í Görðum (1747 – 1781)18 komst 

garðræktin einna best á legg í Garðahverfi af öllu landinu. Fanney fjallar sérstaklega um 

Guðlaug í sínu verkefni Þar segir hún meðal annars að með framlagi Guðlaugs varð 

presturinn ekki einungis boðberi trúar, heldur einnig framfara og úrbóta. Í raun jafnt 

samfélagsþjónn sem Guðsþjónn.19  Narfi bendir á það í sinni ritgerð að sölfafjörur á 

svæðinu hafi verið mjög gjöfular, jafnvel svo að bændur á svæðinu hafi getað selt söl.20 

Sölin hefur því verið góð búbót og jafnvel hjálpað fólki á svæðinu að komast af. 

 

1.2 Hvað segja tölurnar 

Spurningin sem lagt var upp með í byrjun er hvort að fólki hafi fækkað eða fjölgað í 

Garðahverfi á 18. öld. Búið er að taka fram á þá bæi sem urðu fyrir valinu sem 

rannsóknarefni en þess má geta að hjáleigurnar Krókur og Hausastaðakot byggðust ekki 

fyrr en eftir miðbik tímabilsins eða á milli áranna 1762 og 1779, samkvæmt þeim 

manntölum sem rannsóknin tók til. Það virðist strax benda til ákveðinnar fólksfjölgunar á 

svæðinu einfaldlega vegna þess að hjáleigum fjölgaði. Umræðan um mannfjöldaþak 

hefur verið nokkuð lífsseig, það er ekki ætlunin að koma mikið inn á þá umræðu hér þar 

sem úrtakið er svo lítið í þessari rannsókn. Hinsvegar er gott að taka fram þann punkt 

Helga Skúla Kjartanssonar þar sem hann neitar því að landið hafi einfaldlega ekki getað 

borið meira en 50.000 manns. Að hans mati hefði hæglega verið hægt að skipta jörðum 
                                                
14  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 42. 
15  Árni Magnússon og Páll Vídalín: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, bls. 182. 
16  Ragnar Karlsson og Jón Jónsson: Garðabær, bls. 39. 
17  Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi, bls. 61. 
18  Fanney H. Kristjánsdóttir: Af guðsmönnum og grænum fingrum. 
19  Fanney H. Kristjánsdóttir: Af guðsmönnum og grænum fingrum. 
20  Narfi Jónsson: Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld. 
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landsins betur upp og þannig gefið fleirum kost á því að hefja búskap, það var þó ekki í 

hag landeigenda og því ekki gert.21 Landið í Garðahverfi er gott dæmi um það að lítið 

mál var að bæta við fleiri hjáleigum eins og sést þegar Krókur og Hausastaðakot 

byggjast. Landið í Garðahverfi var vel nýtt miðað við það sem sést á túnakortinu hér að 

neðan. Önnur ytri áhrif höfðu meira að segja varðandi fólksfjöldann, hann hélst niðri 

vegna hamfara á öldinni, bæði náttúru og sóttar.22 

Tafla 1. Manntöl/búnaðarskýrslur 

 Fjöldi fólks við hvert manntal 
Jörð: 1703 1762 1779 1785 1801 
Hausastaðir 16 16 18 18 33 

Hlíð 11 10 18 13 24 
Ráðagerði 5 14 12 7 10 

Miðengi 3 6 6 5 10 
Bakki 11 11 14 11 8 

Dysjar 9 13 19 29 24 

Nýibær 10 5 10 23 13 
Garðar 15 19 23 31 31 

Pálshús 6 6 10 7 7 
Móakot 4 6 8 6 10 

Krókur   5 5 6 
Hausastaðakot     9 * 7 
Samtals: 90 106 152 155 183 

  * Hausastaðakot var ekki skráð í þessari skýrslu. 
Heimildir: Manntal á Íslandi árið 1703, Þ.Í. Rentukammer. D1. 9. 1. Manntal 1762, suðuramt. 

Þ.Í. Sýslumannssafn. Gull.-Kjós. XXIV. 1,2. Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt. 
 

Útkoman á tölunum í töflu 1. bendir strax til nokkuð mikillar fólksfjölgunar í hverfinu, á 

tímabilinu frá 1703 til 1801 hefur fólksfjöldi rúmlega tvöfaldast úr 90 manns upp í 183. 

Einnig eins og bent var á hér að ofan, byggjast Krókur og Hausastaðakot ekki fyrr en á 

seinni hluta tímabilsins sem segir okkur að hjáleigum hefur fjölgað á svæðinu. Ef við 

skoðum þessa sömu töflu myndrænt þá verður auðveldara að sjá ýmislegt fleira út úr 

henni. Tafla 2. sýnir okkur alla bæina úr úrtakinu við hvert manntal, bláa línan sýnir 

okkur meðaltal hvers árs fyrir sig. Þó svo að vart verði við nokkuð miklar sveiflur á 

sumum bæjum í hverfinu þá sýnir meðaltalið fram á stöðuga fjölgun fólks. Sveiflurnar 
                                                
21  Helgi Skúli Kjartansson: „Þenkt um þak.“, bls. 265. 
22  Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Family and household in Iceland 1801 – 1930, bls. 17. 
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koma þó heim og saman við það sem hefur verið skrifað hér áður um að búseta í 

sjávarbyggðum var mjög breytileg eftir árstíðum og árferði.  

Reyndar hefur Narfi sínar efasemdir um það hvort að Garðahverfi teljist sem 

hefðbundin sjávarbyggð en það verður rætt nánar síðar í ritgerðinni.23 það gæti verið að 

hægt væri að sjá breytingar á því hvaða fólk það var sem bjó í hverfinu til dæmis hvort að 

sömu fjölskyldurnar hafi setið lengi á jörðunum. Alma rannsakaði fjölskyldugerð á 

svæðinu og þó svo að hún hafi ekki gert nákvæman samanburð á manntölunum hvort að 

það væri enn sama fólkið eða fjölskyldurnar sem byggju á jörðunum þá tók hún eftir því 

að sömu sérstöku nöfnin voru að skjóta upp kollinum aftur og aftur sem gæti bent til 

nokkurs skyldleika.24 

Tafla 2. Jarðirnar við hvert manntal/búnaðarskýrslu 

Fjöldi fólks við hvert manntal
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   Heimildir: Manntal á Íslandi árið 1703, Þ.Í. Rentukammer. D1. 9. 1. Manntal 1762, suðuramt. 

Þ.Í. Sýslumannssafn. Gull.-Kjós. XXIV. 1,2. Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
23  Narfi Jónsson: Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld. 
24  Alma Sigrún Sigureirsdóttir: Fjölskyldusögu- og mannfjöldarannsókn. 
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Tafla 3.  Sveiflur frá ári til árs 
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Heimildir: Manntal á Íslandi árið 1703, Þ.Í. Rentukammer. D1. 9. 1. Manntal 1762, suðuramt. 

Þ.Í. Sýslumannssafn. Gull.-Kjós. XXIV. 1,2. Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt. 
 

 

Tafla 3. sýnir aðeins betur þessar sveiflur á hverjum bæ þar sem henni er skipað upp eftir 

jörðum en ekki árum eins og tafla 2.Ýmsar aðrar heimildir varpa ljósi á fólksfjölda á 

svæðinu þar á meðal eru ministerial bækur Garða og Bessastaða25, Magnús Haraldsson 

tók sig til og skráði upp úr þeim hve mörg börn fæddust á svæðinu á tímabilinu 1747 -

1910. Það sem átti við þetta verkefni var tekið saman og birtist hér í töflu 4. Þetta úrtak 

tekur til alls hreppsins en gefur engu að síður góða mynd af því svæði sem þessi rannsókn 

nær yfir. Að öllum líkindum væru tölurnar nokkuð líkar ef einungis væri um að ræða 

jarðirnar sem þessi ritgerð tekur til, það bíður þó frekari rannsókna. Það sem er áhugavert 

að sjá er að það er augljós fjölgun á fæddum börnum, sem styður enn frekar þá tilgátu að 

um þó nokkra fólksfjölgun hafi verið um að ræða á tímabilinu. Dálitlir misbrestir hafa 

verið í skráningunni hjá Magnúsi en árin 1782 og 1783 hefur hann skráð afar fá fædd 

börn sem kemur alls ekki heim og saman við restina af tölunum eða árferði á þessum 

tíma.26 Eftir að hafa skoðað ministerialbækur Garða þá komst það upp að það vantar þessi 

tvö ár27. Hér er því brugðið á það ráð að merkja sérstaklega inn þessa villu og bæta inn 

                                                
25  ÞÍ minesterialbækur Garða og Bessastaða á Álftanesi 1747-1784 
26  Magnús Haraldsson: Fæðingarskrár Álftaneshrepps og Garðahrepps 1747 – 1910 (drög). 
27  ÞÍ minesterialbækur Garða og Bessastaða á Álftanesi 1747-1784 
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hugsanlegum tölum sem fengnar voru með því að reikna út meðaltal fæddra barna árin 

áður. Þannig ætti línuleg þróun barnsfæðinga á svæðinu að vera nokkuð rétt í töflunni 

þrátt fyrir þessa villu. 

     Tafla 4. Fæðingaskrá Garðahrepps 1747 - 1791 

 
Heimild: Magnús Haraldsson: Fæðingarskrár Álftaneshrepps og Garðahrepps 1747 – 1910 (drög). 

Hafnarfjörður, 2002. 

 

 

1.3 Hugsanlegar skýringar 

Ef við lítum á landið í heild þá sést að á tímabilinu 1703 – 1801 verður nokkur 

fólksfækkun eða frá 50.358 niður í 47.240.28 Þetta stingur nokkuð í stúf við þróunina í 

Garðahverfi þar sem íbúatalan tvöfaldaðist á þessu sama tímabili. Reyndar er úrtakið í 

Garðahverfi mjög lítið og erfitt að setja þessar tvær tölur saman. Ef við aftur á móti 

skoðum þróunina yfir allt landið með því að skoða mismunandi landshluta þá verður vart 

við nokkra fækkun í flestum landshlutum fyrir utan suðvesturhornið og á norðurlandi.29 

En hvaða skýringar er hægt að finna á þessu? Seinni part aldarinnar verða einar mestu 

hamfarir sem dunið hafa á landinu, Skaftáreldarnir og Móðuharðindin í kjölfarið. Mikið 

                                                
28  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls 49. 
29  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls 86. 
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mannfall varð og fólk tók að flýja úr eldsveitunum og halda vestur á bóginn.30 Í Skýrslu 

sem Jón Skúlason (1736 – 1789) aðstoðarlandfógeti skrifaði um ástandið í 

Gullbringusýslu árið 1784, kemur fram að hann hefur áhyggjur af því að vegna slæms 

veðurfars hefur fólkið við sjávarsíðuna varla fisk til að borða sjálft, hvað þá til að deila 

með öðrum eða selja. Þetta sé mikið áhyggjuefni þar sem hann er viss um að fólkið sem 

býr innar í landinu fari nú að flykkjast að sjávarsíðunni í þeirri von að það geti fengið mat 

þar.31 Það sem þessi skýrsla segir óbeint er að það virðist hafa verið hefð fyrir því að 

þegar harðnaði í ári eða hamfarir skullu á þá færði fólk sig að sjávarsíðunni. Þar var meiri 

von um að geta dregið fram lífið.  

Framan af var erfitt fyrir ráðamenn að bregðast við harðindaárum eða hamförum 

því að fréttir af Íslandi bárust oftast til Kaupmannahafnar þegar vetur var genginn í garð 

og enginn möguleiki var að senda aðstoð fyrr en vorið eftir. Þannig var ekki hægt að 

koma í veg fyrir hungursneið með meiri matvælainnflutningi.32 Þetta útskýrir að 

einhverju leiti þá stöðugu fólksfjölgun sem verður í hverfinu. Það þyrfti að athuga nánar 

hvort að það fólk sem hefur flutt sig á svæðið þegar hart var í ári hafi ílengst þar. Fólk 

hefur þó nokkuð oft haft ástæðu til að flytja sig að sjávarsíðunni á 18. öldinni til dæmis 

við Stóru-Bólu, kuldakastið um miðja öldina og að lokum við Skaftáreldana.33 Sveinbjörn 

Rafnsson telur einnig afar líklegt að sjávarútvegssýslurnar hafi dregið til sín fólk og 

hjáleigum fjölgað á þeim svæðum.34 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30  Lýður Björnsson: Saga Íslands VIII, bls. 213. 
31  Skaftáreldar 1783 – 1784, bls. 337. 
32  Lýður Björnsson: Saga Íslands VIII, bls. 46. 
33  Gunnar Karlsson: Iceland´s 1100 years, bls. 177. 
34  Sveinbjörn Rafnsson: „Búfé og byggð við lok Skaftárelda og Móðuharðinda.“, bls 175. 
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2. Þéttbýlismyndun 

__________________________  

 

2.1 Þéttbýli skilgreint 

Hvað er þéttbýli? Hvernig skilgreinum við þéttbýli? Hvað orsakar þéttbýli og hvað verður 

að vera til staðar? Hagstofan skilgreinir þéttbýli á þennan hátt: „Þéttbýlisstaður er 

húsaþyrping þar sem ekki er lengra á milli húsa en 200 metrar, íbúar ekki færri en 25 og 

a.m.k. 2/3 þeirra taldir lifa af öðru en landbúnaði eða garðrækt.“35 Þótt að þéttbýli eins og 

við þekkjum það í dag hafi ekki farið að myndast af neinu ráði fyrr en seint á 19. öld þá 

byggðust upp vísar að þéttbýli fyrr en það, aðallega á sunnan og vestanverðu landinu.36 

Það sem leggur oftast grunninn  að því að þéttbýli myndast eru t.d staðbundnir 

framleiðsluhættir, þjálfað vinnuafl, verslun og einhverskonar miðstöð þar sem fólkið á 

svæðinu hittist.37 Atvinnuhættir eru algjört grunnatriði fyrir þéttbýlismyndun.  

 Frumorskakir þéttbýlismyndunar samkvæmt Trausta Valssyni höfundi bókarinnar 

Skipulag byggðar á Íslandi eru blanda af eftirtöldu: yfirvald af einhverju tagi kemur sér 

fyrir, veraldlegt eða kirkjuvald. Landbúnaður nær háu þróunarstigi eða fiskveiðar hefjast 

og úr því sprettur upp ýmis verslun og þjónusta í tengslum við atvinnuhættina. Að lokum 

kemur menningin, þá til dæmis menntasetur eða skólar. Einnig talar Trausti um myndun 

einhversskonar miðstöðvar eins og var rætt um hér rétt fyrir ofan þá til dæmis staði sem 

vörðuðu samfélagið í heild, verslunarstaðir eða staðir tengdir trú, grefrunar eða 

tilbeiðslu.38 

 Lítum nú aðeins á þessa punkta sem búið er að telja upp vegna 

þéttbýlismyndunar og reynum að heimfæra þá yfir á Garðahverfi. 

Fyrst skulum við líta á mynd 1. sem er túnakort af Garðahverfi teiknað 1918.39  Bæirnir 

sem eru á kortinu eru flestir á sama stað eða á sama svæði og þeir voru á 18. öld. Með 

einföldum mælingum kemst maður fljótt í raun um það að nær allir bæirnir falla innan 

                                                
35  Hagskinna, sögulegar hagtölur um Ísland, bls 42. 
36  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 27. 
37  Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson: Byggðir og búseta, bls. 12. 
38  Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi, bls. 93. 
39  Þ.Í. Túnakort. Uppdráttur af túnum í Garðahverfi frá 1918. 
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við skilgreiningu hagstofunnar á þéttbýli. Aðeins Bakki og Dysjar hægra megin neðst á 

kortinu falla úr þessari skilgreiningu en um 300m eru á milli þeirra. 

 

Mynd 1. Túnakort frá 1918 

 

 
 

Heimild: Þ.Í. Túnakort. Uppdráttur af túnum í Garðahverfi frá 1918. 

 

 

 Íbúar á svæðinu fóru frá því að vera 90 talsins upp í 180 á tímabilinu svo þeir voru langt 

yfir 25 manna markinu. Aðalatvinnuvegurinn var sjósókn og vel hugsanlegt að 2/3 hafi 

lifað af öðru en landbúnaði á svæðinu. Þannig fellur Garðahverfi vel undir skilgreiningu 

Hagstofunnar á þéttbýli. Við getum talað um staðbundna atvinnuhætti með sjósókninni, 

vinnuaflið hefur líklegast verið þjálfað til þess. Kirkjan í Görðum var miðstöð mannlífs á 
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svæðinu40 en einnig var um tíma rekinn skóli í hverfinu á Hausastöðum frá 1791 til 1812 

en hann var einn fyrsti vísir að reglulegu skólahaldi hér á landi.41 Gunnar Karlsson vill 

samt meina að þetta hafi ekki verið neitt annað en munaðarleysingjahæli.42 Garðahverfi 

tengdist líka innbyrðis eins og sést vel á mynd 1. en vegakerfi var á milli allra bæja og 

lágu allir vegir til hjarta hverfisins: Garðalindarinnar.43  

Annað sem einkennir þéttbýli er að ýmis þjónusta myndast og fólk fer að taka að 

sér sérhæfð störf, þetta átti við Garðahverfi þar sem nokkrir menn og allaveganna ein 

kona voru komin í sérhæfð störf. Þar má nefna Þorkel Þorkelsson á Nýjabæ sem er 

skráður smiður sem lifir af handverki sínu í manntalinu 1801. Á Ráðagerði bjó Tómas 

Tómasson gullsmiður, Þorvaldur Böðvarsson á Hausastöðum var skólastjóri 

Hausastaðaskóla og Vigdís Jónsdóttir frá Dysjum var ljósmóðir. 44  Þarna er kominn vísir 

að breyttum atvinnuháttum, þar sem hverfið var að stækka opnuðust glufur fyrir fólk til 

að fara að takast á við önnur störf en hin hefðbundnu bústörf. Samkvæmt skilgreiningu 

Helga Þorlákssonar er bær þéttbýlissamfélag sem er aðgreint frá umhverfi sínu sem 

stjórnarfarsleg eining, með þessu meinar hann að samfélagið hefur einhver sérréttindi, 

sérlög eða embættismenn.45 Þetta er hin almenna skilgreining en hann tekur ekki fyrir það 

að búseta gat náð þéttbýlisstigi án þess að vera veitt formleg réttindi þess varðandi. 

Garðahverfi fellur undir það, engar heimildir fundust fyrir því að Garðahverfi hafi verið 

veitt einhver sérstök réttindi eða verið viðurkennt sem stjórnarfarsleg eining. Það má þó 

ekki líta framhjá því að hverfið uppfyllir margar kröfur til að það geti talist þéttbýli. Í 

norrænum fræðiritum sést talan 200 þó nokkuð oft þegar talað er um lágmark íbúafjölda 

svo hægt sé að tala um þéttbýli sem nefna megi bæ.46 Þessi tala stangast á við það sem 

Hagstofan heldur fram og jafnvel á það sem stendur í norrænu fræðiritunum kannski 

betur við hin norðurlöndin sem eru mun mannfleiri. Við íslendingar erum frægir fyrir það 

                                                
40  Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner: Garðahverfi fornleifaskráning 2003, 
bls. 28. 
41  Ragnar Karlsson og Jón Jónsson: Garðabær, bls. 41. 
42  Gunnar Karlsson: Iceland´s 1100 years, bls. 171. 
43  Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner: Garðahverfi fornleifaskráning 2003, 
bls. 37. 
44  Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt, bls. 254-360. 
45  Helgi Þorláksson: „Upphaf og ekkert meira“, bls. 33. 
46  Helgi Þorláksson: „Upphaf og ekkert meira“, bls. 34. 
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að miða allt við fjölda landsmanna, hvort sem það eru afrek eða annað og verður engin 

breyting á því í þessu riti. Því verður Hagstofan tekin fram fyrir í þessu tilviki.  

Þéttbýli hefði getað myndast mun fyrr hér á landi en það gerði, allar forsendur 

voru til staðar. Á miðöldum hefðu bæir hæglega getað risið og dafnað með stuðningi 

kirkju og konungs en það var ekki vilji til þess. Konungur vildi að landið yrði strjálbýlt, 

það drægi úr freistingum ránsmanna og var því besta vörnin fyrir landið á þeim tíma.47  Á 

ýmsum tímum komu upp hugmyndir manna um þéttbýli á landinu en lítið varð úr þeim 

áætlunum. Við enda 17. aldar þegar mikill fiskibrestur var við landið kom upp sú 

hugmynd að reisa bæ og gera út þilskip á fjarlægari mið en það datt uppfyrir þegar 

fiskurinn lét sjá sig aftur við strendur landsins.48  

Niðurstaða Helga Þorlákssonar varðandi þéttbýli á miðöldum er sú að sums staðar 

hafi byggst upp vísar að þéttbýli en of lítil verslun og einhæf verkaskipting komu í veg 

fyrir það að bæir mynduðust.49 

 

 

2.2 Fjölskyldukjarnar, hverfi og sérstaða 

Fróðlegt er að taka upp þá aðferð sem notuð var að greina þéttbýli í Saga Fróðárhrepps 

en þar fór höfundur yfir manntalið 1703 og greindi hversu margir fjölskyldukjarnar voru 

á svæðinu og þannig gat hann séð hversu þétt var byggt á hverri jörð.50 Í þessu verkefni 

var þetta tekið einu skrefi lengra og var manntalið 1801 einnig athugað til samanburðar. 

Niðurstaðan var sú að miðað við manntalið 1703 bjuggu 2251 fjölskyldukjarnar á þeim 

jörðum sem verkefnið tekur til og bendir það til nokkuð þéttrar byggðar miðað við að 

úrtakið þá var 10 jarðir. Árið 1801 eru kjarnarnir orðnir 33 og jarðirnar 12 en 

Hausastaðakot og Krókur eru komnar í byggð árið 1801.52  Þessar tölur virðast styrkja 

enn frekar niðurstöðuna um að fólki hafi fjölgað mikið á svæðinu en einnig styrkja þær 

þéttbýliskenninguna. 33 fjölskyldur á 12 jörðum verður að teljast sem nokkuð þétt byggð. 

                                                
47  Helgi Þorláksson: „Upphaf og ekkert meira“, bls. 41. 
48  Helgi Þorláksson: „Upphaf og ekkert meira“, bls. 42. 
49  Helgi Þorláksson: „Upphaf og ekkert meira“, bls. 43. 
50  Eiríkur Guðmundsson, Jón Árni Friðjónsson og Ólafur Ásgeirsson: Sjávarbyggð undir jökli. Saga 
Fróðárhrepps, bls 98. 
51  Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 16-22. 
52  Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt, bls. 254-360. 
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Eins og með þessa ritgerð vill höfundur bókarinnar þó ekki fara svo langt að kalla 

byggðina eiginlegt þéttbýli á nútíma mælikvarða, ekki verður vart við þá verkaskiptingu 

og gagnkvæmni starfa sem þarf til þess.53 Garðahverfi er þó komið lengra á leið með að 

geta kallast þéttbýli en þar voru komnir vísar að verkaskiptingu. Miðað við það sem hefur 

verið skrifað hér að ofan virðist tvímælalaust hafa verið þéttbýli í Garðahverfi, þó það sé 

kannski ekki alveg þéttbýli á okkar mælikvarða. Hvað með á fyrri tíma mælikvarða? 

Lítum nú aðeins á orðið hverfi. Staðir sem voru þéttbýlir gengu oftast undir heitinu hverfi 

á fyrri öldum og oftast var það þá skeytt við það bæjarheiti sem hverfið tók nafn sitt af.54 

Það er til dæmis raunin með Garðahverfi. Orðið þorp kemur afar sjaldan fyrir í gömlum 

heimildum en hverfi skýtur oft upp kollinum, það er dæmi um málnotkun fyrri tíma.55 

Fáum myndi detta það í hug í dag að kalla lítið þorp út á landi hverfi en þetta virðist hafa 

verið venjan áður fyrr. Í dag þegar við hugsum um hverfi þá er það minni eining af stærri 

heild til dæmis Seljahverfi í Breiðholtinu og þannig mætti áfram telja. Þessi nútímahverfi 

taka nafn sitt af heiti þeirra gatna sem eru í hverfinu, en ekki af einhverri miðstöð 

hverfisins eins og tíðkaðist áður. Þannig er hægt að gera sér í hugarlund að þeir staðir 

sem fengu heitið hverfi hafi verið þorp í hugum þeirra sem þar bjuggu, þetta er nokkuð 

skýrt dæmi um það að málið breytist mikið með tímanum, orð og hugtök fá nýjar 

merkingar.  

Þessi hverfi áttu það sameiginlegt að þau mynduðust oftast þannig að íbúar settust 

að vegna atvinnu sinnar og þá var það oftast fiskveiðar.56 Frjósemi jarðarinnar var ekki 

næg nema á örfáum stöðum til að mynda búnaðarhverfi, eins og var til dæmis á 

Þykkvabæ á Síðu.57 Oftast voru þessi hverfi mjóar og óreglulegar raðir bæja meðfram 

ströndu, þar höfðu fiskimenn grasnyt sér til stuðnings en það gat verið góð búbót. Í 

Garðahverfi myndaðist hverfið í kringum kirkjustaðinn og lá meðfram sjávarsíðunni.58 

íslensku hverfin voru þó engan vegin sjálfstæðar einingar, Garðahverfingar versluðu til 

dæmis í Hafnarfirði og voru það nálægt Bessastöðum að einhver áhrif hlítur það að hafa 

                                                
53  Eiríkur Guðmundsson, Jón Árni Friðjónsson og Ólafur Ásgeirsson: Sjávarbyggð undir jökli. Saga 
Fróðárhrepps, bls 98. 
54  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 27. 
55  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 29. 
56  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 28. 
57  Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson: Byggðir og búseta, bls. 39. 
58  Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner: Garðahverfi fornleifaskráning 2003, 
bls. 27. 
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haft. Að jafnaði myndaðist ekki sérstök stétt handverksmanna í þessum hverfum en eins 

og áður hefur komið fram var kominn vísir að því undir lok 18. aldarinnar í Garðahverfi. 

Íbúar hverfanna voru þó að jafnaði frekar einslit hjörð sem lifði öll af því sama og því var 

búseta mjög háð árferði.59  

Samkvæmt Gísla Ágústi Gunnlaugssyni var Garðasókn sérstök að því leitinu til 

að Garðar voru mjög háð útgerð og fisk, einungis tvö heimili voru í Garðasókn sem 

stunduðu eingöngu landbúnað. Einnig var mun meiri atvinnuskipting í Garðasókn en í 

öðrum sóknum sem Gísli tók fyrir þar á meðal voru 9 manns sem voru einhversskonar 

verkamenn og fjórir sem lifa af verslun.60 Þetta rennir enn frekari stoðum undir það að á 

svæðinu var að myndast sérstök stétt handverksmanna sem ásamt staðbundnum 

atvinnuháttum er frumskilyrði fyrir því að þéttbýli myndast. Í ritgerð sinni talar Narfi um 

sérstöðu svæðisins, um að það sé erfitt að skilgreina Garðahverfi, ekki getur hann 

stimplað það sem landbúnaðarsvæði en heldur ekki sem hefðbundna sjávarbyggð.61 

Sjósókn minnkaði á svæðinu og búfé fækkaði. Garðahverfi sjálft mætti því miðað við 

niðurstöður Narfa frekar kalla viðleguver en sjávarpláss. Þeir sem sækja sjóinn fengu 

semsagt inn á lögbýlum og hjáleigum á svæðinu og nutu þá vissrar þjónustu sem þeir 

borguðu líklegast fyrir.62 Þannig má telja líkur á því að Garðahverfisbúar hafi lifað af 

blöndu af mismunandi þáttum, það er: sjósókn, þá í gegnum hlutverkið sem viðleguver 

og einnig fyrir þá báta sem voru fastir. Landbúnað en flestir bæirnir höfðu einhver 

grasnyt þó þau væru misgóð. Garðrækt að tilstuðlan Guðlaugs og að lokum sölvatöku og 

jafnvel sölvasölu. Þannig er Garðahverfi afar sérstakt miðað við önnur lítil hverfi á 

landinu, en það eru afar fá eða einhver svæði á landinu sem hafa svo fjölbreytta 

atvinnuhætti. 

 

 

 

 

 

                                                
59  Jón Þ. Þór: „Hverfabyggðir.“, bls. 40. 
60  Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Family and household in Iceland 1801 – 1930, bls. 56. 
61  Narfi Jónsson: Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld. 
62  Narfi Jónsson: Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld. 
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Niðurstöður 

__________________________  

 

Garðahverfi er að mörgu leiti sérstakt, atvinnuhættir og fólksfjöldaþróun hverfisins á 18. 

öld eru ástæða þess að það sker sig úr frá öðrum álíka hverfum á landinu. Þessar fimm 

ritgerðir hópsins gefa nokkuð skýra mynd af lifandi þorpi, ef svo má kalla, sem var í 

stöðugri þróun allt tímabilið. Fanney fjallaði um prestana á svæðinu sem voru oft á tíðum 

brautryðjendur, hvöttu til nýrra búskaparhátta, framþróunar og jafnvel breyttum 

hugsanagangi, þó svo að sumir létu nægja að sinna aðeins skyldum sínum. Narfi komst í 

raun um það að Garðahverfi væri sérstakt að því leitinu til að aðal atvinnuhættirnir voru 

hvorki landbúnaður né sjósókn. Heldur komst fólkið af með því að aðlagast aðstæðum og 

taka upp blandaða atvinnuhætti. Sigurrós bendir á að Garðhverfingum hafi þótt sopinn 

góður, þeir hafi þó einnig verslað mikið af nytjahlutum þá sérstaklega lóðlínum og öðru í 

tengslum við sjósókn. Kjarnafjölskyldan var það fjölskylduform sem var algengast í 

Garðahverfi að mati Ölmu, einnig komst hún í raun um það að stöðug fólksfjölgun var í 

hverfinu 18. öldina sem styður niðurstöður þessarar ritgerðar. 

Tölurnar sýna fram á stöðuga fjölgun fólks í hverfinu, almennt séð fækkaði fólki á 

landinu á þessu tímabili en það átti ekki við um Garðahverfi. Vegna nálægðar við sjóinn 

fluttist fólk frekar á svæðið en frá því á tímum erfiðleika, það skýrir að nokkru leiti hvers 

vegna fólki fjölgaði. Jafnvel þegar stór hluti bústofns landsins féll hafði það ekki veruleg 

áhrif í Garðahverfi en eins og Narfi sýndi fram á í sinni ritgerð þá fækkaði búfé nokkuð í 

hverfinu63 sérstaklega í kringum Móðuharðindin, það hefur þó ekki komið að sök því 

fólki fjölgaði samt sem áður. Fjölbreyttir atvinnuhættir á svæðinu hafa stuðlað að því að 

fólk hafði aðra möguleika til að sjá fyrir sér ef einn brast. Er hægt að kalla Garðahverfi 

þéttbýli? Þetta er ein af aðalspurningunum sem var lagt upp með í byrjun. Miðað við 

nútímaskilning orðsins þéttbýli þá er það kannski dálítið langsótt að kalla Garðahverfi 

þéttbýli, hverfið var ekki sjálfstæð eining, ekki nógu margir höfðu sagt skilið við 

frumatvinnuvegina og tekið upp störf til að þjónusta aðra íbúa hverfisins. Við lok 
                                                
63  Narfi Jónsson: Landbúnaður og sjósókn í Garðahverfi á 18. öld 
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aldarinnar var fólk þó farið að taka upp sérstæð störf að einhverju leiti, vísir að þéttbýli 

var að myndast. Miðað við skilgreingingu Hagstofunar þá er hægt að kalla Garðahverfi 

þéttbýli, byggðin er nógu þétt, fólkið er nógu margt og ef eitthvað er að marka það sem 

hefur verið rætt hér um sérstaka atvinnuhætti Garðhverfinga þá unnu 2/3 við annað en 

landbúnað þó svo að flestir hafi nýtt sér hann sem búbót.  

Gömul skilgreining orðsins hverfi er þorp eins og Helgi Þorláksson segir. Þéttbýl 

svæði á landinu voru kölluð hverfi en í aldanna rás hefur orðið fengið nýja merkingu. 

Spurningin er samt hvort að það væri hægt að kalla Garðahverfi þorp en það er efni í 

frekari rannsókn. Miðað við hve margir fjölskyldukjarnar byggðu svæðið þá var það afar 

þéttbýlt, fólk bjó í mikilli nálægð hvert við annað og hefur þurft að hafa mikil samskipti 

sín á milli hvort sem það vildi eða ekki. Það hefur getað stuðlað að sterkum tengslum 

innan hverfisins, jafnvel svo að þetta fólk gæti hafa litið á sig sérstaklega sem 

Garðhverfinga og verið stolt af því hvaðan það kom líkt og fólk er stolt af heimabæ 

sínum í dag. Til þess hefur fólk þó þurft að hafa fasta búsetu á svæðinu í margar 

kynslóðir og það hefur ekki verið sannað í þessari ritgerð. Í stuttu máli sagt þá er komið 

svar við rannsóknarspurningunum: Fólki fjölgaði jafnt og þétt í Garðahverfi og hverfið 

hlítur að teljast þéttbýlt á mælikvarða fyrri alda og skorar hátt í okkar skilningi á orðinu 

þéttbýli.  
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