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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar sem hér fer á eftir er viðreisn garðræktar á Íslandi á síðari 

hluta 18. aldar og átak stjórnvalda til að fá landsmenn til að hefja matjurtaræktun. 

Átakið hófst um 1754 og takmarkið var að matjurtaræktin næði að breiðast út til alls 

meginþorra landsmanna. Þróun garðræktar í landinu er rakin fram undir aldamótin 

1800 og var heildarfjöldi matjurtagarða í landinu árið 1792 tekinn saman. Það ár var 

valið bæði vegna aðgengilegra heimilda og vegna þess að þá var liðið hæfilega langt 

frá því átakið hófst svo leggja mætti mat á árangurinn, eða um fjórir áratugir. Fram 

kemur að garðrækt breiddist tiltölulega skjótt út meðal embættismanna eftir að blásið 

var til herferðarinnar og komu þeir sér flestir upp garði stuttu eftir að átakið hófst. 

Bæði voru það háembættismenn og hinir lægri að sýslumönnum meðtöldum. Sama 

má segja um prestana, dágóður hluti þeirra kom sér upp görðum. Almenningur var 

hins vegar tregur til og árið 1792 voru einungis matjurtagarðar á um 8% heimilanna í 

landinu. Garðrækt var afgerandi mest í tveimur sýslum það ár, Vestur-Skaftafellssýslu 

og Gullbringusýslu. Eftirtektarverður þykir árangur séra Ara Guðlaugssonar prests í 

Grindavík en honum tókst að fá stóran hluta af sóknarbörnum sínum til þess að hefja 

matjurtaræktun. Annars er ekki hægt að segja að átak stjórnvalda um stóreflda 

garðrækt hafi náð til almennings á því tímabili sem var til skoðunar. Ýmsar hindranir 

voru í veginum sem gerðu almenningi erfitt um vik. Köld hafísár settu að nokkru strik 

í reikninginn og ekki reyndist jafn auðvelt fyrir almenning að nálgast fræ eins og 

upphaflega stóð til. Oft var betra að treysta á söfnun villtra jurta í náttúrunni, s.s. 

fjallagrasa. Þá verður að líta til þess að stærstur hluti íslenskra bænda voru leiguliðar 

og sáu sér því lítinn hag í jarðabótum, hverju nafni sem þær nefndust. Dæmi eru um 

að fólki, og þá einkum vinnufólkinu, hafi ekki líkað hin nýja fæðutegund sem 

grænmetið var. Fólkið vildi ekki „borða gras“ líkt og skepnurnar að þess sögn. Það 

kann þó að eiga sér fleiri skýringar og leiða má líkum að því að vinnufólkið hafi litið á 

kálmetið sem launalækkun. Það og fleira kann að hafa dregið kjarkinn úr mörgum 

bóndanum að hefja ræktun.  



 3 

Efnisyfirlit 

Skrá yfir myndir og töflur .............................................................................................. 4 

I. INNGANGUR ................................................................................................................. 5 

1. Garðrækt og viðreisn .............................................................................................. 5 

2. Heimildir og fyrri rannsóknir ................................................................................. 7 

II. AÐDRAGANDI OG AÐGERÐIR YFIRVALDA ................................................................. 12 

3. Garðrækt fyrir 1750 ............................................................................................. 12 

4. Aðgerðir yfirvalda 1754–1776 ............................................................................. 14 

5. Af hverju garðrækt? ............................................................................................. 19 

III. ÚTBREIÐSLA KÁLGARÐA Á SÍÐARI HLUTA 18. ALDAR ............................................. 22 

6. Fjöldi kálgarða 1752–1757 .................................................................................. 22 

7. Útbreiðsla garðræktar 1777 .................................................................................. 26 

8. Fjöldi kálgarða 1792 ............................................................................................ 33 

9. Tegundir matjurta ................................................................................................. 38 

10. Samantekt – almenningur tregur til .................................................................... 40 

IV. ALMENNINGUR OG GARÐRÆKT ............................................................................... 43 

11. Fólkið sem gat ekki ræktað kál .......................................................................... 44 

12. Fólkið sem vildi ekki rækta kál .......................................................................... 50 

13. Fólkið sem var látið rækta kál ............................................................................ 57 

14. Fólkið sem vildi ekki borða kál ......................................................................... 64 

15. Samantekt – margar hindranir í veginum ........................................................... 70 

V. NIÐURLAG ................................................................................................................ 73 

Viðauki með töflum ..................................................................................................... 77 

Heimildaskrá ................................................................................................................ 94 

 



 4 

Skrá yfir myndir og töflur 

Myndir: 

Mynd 1.  Staðsetning kálgarða á Íslandi 1752–1757. ................................................. 23 

Mynd 2. Hlutfall heimila með kálgarð árið 1792 eftir sýslum. ................................... 34 

Mynd 3. Hlutfall heimila í V-Skaftafellssýslu með kálgarð árið 1792 eftir sóknum. .. 35 

Mynd 4. Hlutfall presta með kálgarð árið 1792 eftir sýslum. ..................................... 36 

Mynd 5. Verslunarstaðir á 18. öld þar sem vitað er um kálgarða 1771–1792. .......... 38 

Mynd 6. Kálgarðar í Seltjarnarneshreppi 1792 eftir félagslegri stöðu. ...................... 53 

Mynd 7. Lögbýli í Staðarsókn í Grindavík á 18. öld. .................................................. 58 

Mynd 8. Hlutfall bænda og hjáleigumanna í Grindavík með kálgarð 1777. .............. 61 

Mynd 9. Fjöldi heimila í Grindavík með matjurtagarða 1788–1801. ......................... 63 

 

Töflur í viðauka:  

Tafla 1. Matjurtagarðar á Íslandi 1752–1757 samkvæmt Ferðabók Eggerts Ólafs-

sonar og Bjarna Pálssonar. ......................................................................................... 77 

Tafla 2. Matjurtagarðar á Vestfjörðum, Norður- og Austurlandi um 1775–1777 

samkvæmt Ferðabók Ólafs Olaviusar. ......................................................................... 78 

Tafla 3. Fjöldi matjurtagarða á Vestfjörðum, Norður- og Austurlandi um 1775–1777 

eftir sýslum. .................................................................................................................. 79 

Tafla 4. Fjöldi heimila og matjurtagarða í Gullbringusýslu árið 1777. ..................... 80 

Tafla 5. Umsagnir sýslumanna um garðrækt í skýrslum um almennt ástand 1777 

(1779–1781). ................................................................................................................ 81 

Tafla 6. Hlutfall heimila í landinu sem voru með kálgarð árið 1792. ......................... 82 

Tafla 7. Fjöldi kálgarða í Vestur- og Norður- og austuramti 1790 og 1792. .............. 83 

Tafla 8. Fjöldi kálgarða í landinu árið 1792 eftir hreppum. ....................................... 84 

Tafla 9. Hlutfall presta í landinu sem voru með kálgarð 1792 (1788–1793). ............. 86 

Tafla 10. Kálgarðar embættismanna 1792. ................................................................. 87 

Tafla 11. Kaupmenn sem vitað er til að voru með kálgarða 1771–1781 og 1792. ..... 88 

Tafla 12. Heimili í Seltjarnarneshreppi 1792. ............................................................. 89 

Tafla 13. Heimili í Staðarsókn í Grindavík þar sem voru matjurtagarðar 1777. ........ 92 

Tafla 14. Hlutfall bænda og hjáleigumanna í Grindavík með kálgarð 1777. .............. 92 

Tafla 15. Fjöldi heimila í Staðarsókn í Grindavík með matjurtagarða 1788–1801. ... 93 

 



 5 

I. INNGANGUR 

1. Garðrækt og viðreisn 

Stofnun Innréttinganna um miðja 18. öld er venjulega talin marka ákveðin tímamót í 

sögu þjóðarinnar. Þá hófust viðamiklar tilraunir til viðreisnar atvinnuvegunum í land-

inu bæði hvað varðar iðnað, sjávarútveg og landbúnað. Atvinnurekstur iðnaðar-

stofnananna, eins og þær voru oft kallaðar, var fjölbreyttur og nýstárlegur. Mest kvað 

að vefnaði og úrvinnslu ullarafurða í vefsmiðjunum í Reykjavík. Auk þess mætti 

nefna kaðlagerð, veiðafæragerð, útgerð, skipa- og bátasmíðar og brennisteinsvinnslu. 

Jafnhliða þessum framkvæmdum hófust umfangsmiklar jarðræktartilraunir, í fyrstu 

einkum akuryrkja, en síðar var lögð meiri áhersla á ræktun alskyns matjurta.
1
 Einn 

þáttur þessara viðreisnaráforma verður tekinn til nánari skoðunar hér – garðræktin. 

Það að koma sér upp dálitlum kálgarðsreit og hefja ræktun á káli, rófum og kartöflum 

hefur verið ein af einföldustu og kostnaðarminnstu aðgerðum viðreisnaráformanna. 

Til þess að koma sér upp garði þurfti dálitla vinnu í byrjun við að hlaða gerði 

umhverfis hann til varnar ágangi búpenings og við að undirbúa jarðveginn fyrir 

sáningu. Stjórnvöld lofuðu síðan að fræjum yrði útbýtt ókeypis til landsmanna. 

Garðrækt var því sá hluti viðreisnarinnar sem almenningi í landinu hefur einna helst 

verið í lófa lagið að taka þátt í. En gerði almenningur það? Garðrækt á síðari hluta 18. 

aldar hefur lítið verið rannsökuð af sagnfræðingum hingað til en er einkar áhugaverð 

leið til að kanna viðbrögð landsmanna við viðreisnaráformum yfirvalda þar sem 

almenningi ætti ekki að hafa reynst svo erfitt að taka þátt í henni.  

Hér er ekki ætlunin að fjalla sérstaklega um einstaka frumkvöðla garðræktarinnar, 

s.s. Björn Halldórsson prófast í Sauðlauksdal, Guðlaug Þorgeirsson prófast í Görðum 

á Álftanesi og Magnús Ketilsson sýslumann Dalasýslu. Þeim og fleirum garðræktar-

frömuðum 18. aldar eru gerð ágæt skil í nýlegri bók Hildar Hákonardóttur, Blálands-

drottningin og fólkið sem ræktaði kartöflurnar.
2
 Viðfangsefni þessarar ritgerðar er 

garðrækt á síðari hluta 18. aldar og átak stjórnvalda til að fá landsmenn til að rækta 

grænmeti og auka framleiðni landbúnaðarins þar með. Hvernig brugðust Íslendingar 

við átaki stjórnvalda um stóreflda matjurtaræktun í landinu? Hve skjótt breiddist 

garðrækt út eftir að stjórnvöld blésu til herferðarinnar? Ætlunin er að kanna viðbrögð 

                                                 
1
 Ítarlegasta yfirlitið yfir starfsemi Innréttinganna í heild er í bókinni: Lýður Björnsson, Íslands 

hlutafélag. Sjá einnig: Hrefna Róbertsdóttir, Landsins Forbetran, s. 12-23, 45-55.  
2
 Hildur Hákonardóttir, Blálandsdrottningin og fólkið sem ræktaði kartöflurnar, s. 83-132. 
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og viðhorf einstakra hópa innan samfélagsins, s.s. æðstu embættismanna, sýslumanna, 

prestastéttarinnar, kaupmanna og venjulegra bænda. Náðu aðgerðir stjórnvalda 

tilætluðum árangri? Fyrri hluti rannsóknarinnar gengur út á að kanna útbreiðslu 

garðræktar á landinu öllu og reyna að sjá hvar hún gekk vel og hvar miður, og hverjir 

það voru sem einkum lögðu stund á garðrækt. Í framhaldinu verða valin landsvæði 

skoðuð nánar, annars vegar svæði þar sem gekk vel og hins vegar svæði þar sem 

árangur var minni og skoðað í hverju sá munur getur hafa legið. Horft verður til atriða 

eins og veðurfars, frædreifingar, kunnáttu, viðhorfa og aðstæðna fólks og reynt að 

nálgast efnið út frá sjónarhorni almennings. Hvað gekk vel eða hvað fór úrskeiðis og 

hvers vegna? Að lokum verður hugleitt hvaða ályktanir megi draga af niðurstöðunum 

um íslenska samfélagsgerð á 18. öld. Í ritgerðinni er yfirvöldum og almenningi í 

landinu teflt svolítið saman. Hugmyndin um viðreisn garðyrkjunnar kom frá 

yfirvöldum en almenningi í landinu var ætlað að framkvæma hana. Ætlunin er að 

skoða hvað fólst í aðgerðum yfirvalda til eflingar garðræktinni og hvort þær aðgerðir 

hafi verið raunhæfar fyrir almenning. Hvaða möguleika hafði almenningur á því að 

tileinka sér garðrækt á síðari hluta 18. aldar? Hér verður þess þannig freistað að segja 

söguna að mestu neðanfrá.  

Upphaf tímabilsins sem tekið er fyrir í ritgerðinni miðast við stofnun 

Innréttinganna um miðja 18. öld en þá voru fyrstu framfarahugmyndir almennt að 

komast í framkvæmd. Síðari mörkin eru í byrjun tíunda áratugarins þegar nokkur 

reynsla ætti að hafa verið komin á garðrækt og hún haft tíma til þess að festa rætur. 

Hér er miðað við árið 1792 vegna aðgengilegra heimilda en fyrst þá er hægt að telja 

saman heildarfjölda kálgarða í landinu eftir svonefndum búnaðarskýrslum.  

Rétt er að árétta að í ritgerðinni eru orðin garðrækt, garðyrkja, matjurtaræktun og 

kálrækt notuð jöfnum höndum og er þá átt við ræktun hverskyns matjurta, kartaflna, 

rótarávaxta, kálmetis og kryddjurta. Á 18. öld voru orðin kál og kálmeti mikið notuð 

sem samheiti yfir hvers konar matjurtir og verður því haldið hér. Sé átt við ræktun 

tiltekinna tegunda, s.s. kartaflna, rófna eða grænkáls, er það sérstaklega tekið fram. 

Tvisvar á öldinni voru gerðar tilraunir til að hefja kornrækt, á sjötta áratugnum og í 

byrjun áttunda áratugarins, en þær tilraunir runnu fljótlega út í sandinn
3
 og verða ekki 

                                                 
3
 Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 30-34, 49-60. – Lbs.-Hbs. 

Gunnar Karlsson, Um kornyrkjutilraunir á Íslandi á 17. og 18. öld, s. 17-30, 35-70. – Lbs.-Hbs. 

Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 13-23, 40-48.  
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til umfjöllunar hér enda ekki hægt að ætla almenningi jafnmikla þátttöku í þeim og í 

garðræktinni.  

Titill ritgerðarinnar „Ætli menn þyrftu ekki að byrja á að bæta smekk sinn?“ er 

bein vísun í orð Ólafs Olaviusar sem ferðaðist hér um land á árunum 1775–1777 á 

vegum danskra stjórnvalda og safnaði upplýsingum um land og þjóð.
4
 Hann hafði 

ferðast víða um Vestfirði, Norður- og Austurland og þótti ganga heldur treglega að 

kenna landsmönnum að neyta grænmetis sem að sjálfsögðu var ein helsta forsenda 

þess að menn fengjust til þess að rækta það. Fleiri dæmi úr samtímaheimildum má 

finna um að landsmenn hafi verið tregir til að neyta garðávaxtanna og verður það gert 

að umfjöllunarefni í lokakafla ritgerðarinnar.  

 

2. Heimildir og fyrri rannsóknir 

Upphaf garðræktar hér á landi hefur ekki verið mikið kannað af sagnfræðingum 

hingað til fyrir utan B.A. ritgerð Kristrúnar A. Ólafsdóttur frá 1997, „Vedvarende 

omhyggelighed og flid for Islands bedste“ – viðreisn jarðyrkju á Íslandi 1750–1780. Í 

ritgerðinni gerir Kristrún m.a. grein fyrir fjölda matjurtagarða í landinu í lok áttunda 

áratugar 18. aldar eftir því sem heimildir leyfa. Niðurstaða hennar var að garðrækt 

hafi náð sér vel á strik á áttunda áratugnum og að embættismenn hafi verið leiðandi í 

starfinu eins og til var ætlast. Hún metur það svo að í lok áratugarins hafi almenningur 

verið „í þann mund að komast á kál- og kartöflubragðið.“
5
 Hér verður farið heldur 

lengra fram í tíma en hún gerði, eða fram á tíunda áratuginn, og reynt að leggja mat á 

hvernig staðan var þá, auk þess sem meiri áhersla verður lögð á sjónarhorn almenn-

ings og samskipti hans við yfirstéttina í 18. aldar samfélaginu. Fanney Hólmfríður 

Kristjánsdóttir fjallar einnig um garðrækt í B.A. ritgerð sinni, Af Guðsmönnum og 

grænum fingrum, sem hún lauk vorið 2010. Hún skoðar hvers vegna þrír helstu 

garðyrkjufrumkvöðlarnir á sjötta áratug 18. aldar hafi allir verið prestar og segir þá 

hafa verið drifna áfram af hugsjón sem var tvíþætt; annars vegar af veraldlegri 

hugmyndafræði „um að kjör Íslendinga myndu batna með ræktun matjurta“ og „hins 

vegar af geistlegri sannfæringu um að Guð hafi ætlað manninum að yrkja jörðina.“
6
 

Prestum var ætlað að vera landsmönnum til fyrirmyndar í garðrækt og hér á eftir 

verður gerð nánari grein fyrir þátttöku þeirra á landsvísu.  

                                                 
4
 Ólafur Olavius, Ferðabók I, s. 283.  

5
 Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 72.  

6
 Lbs.-Hbs. Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir, Af Guðsmönnum og grænum fingrum, s. 42.  
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Af yfirlitsritum sem beinlínis fjalla um garðrækt í sögulegu ljósi mætti helst nefna 

fyrrnefnda bók Hildar Hákonardóttur, Blálandsdrottningin frá 2008 og rit Þorkels 

Jóhannessonar, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning, sem kom út 1937. Í fyrsta kafla 

bókar sinnar gerir Þorkell allítarlega grein fyrir aðgerðum stjórnvalda til eflingar 

landbúnaðinum á síðari hluta 18. aldar
7
 og telur hann garðyrkjuna yfirleitt hafa tekið 

miklum framförum fram um 1790 en síðan dregið mjög úr henni vegna harðinda, 

einkum Norðanlands.
8
 Hér verður þessi staðhæfing hans skoðuð nánar ásamt fleiri 

atriðum sem kunna að hafa haft áhrif á framvindu garðræktarinnar.  

Ekki hefur mikið verið fjallað um viðreisn atvinnuveganna á Íslandi á 18. öld út frá 

sjónarhóli almennings. Helst mætti nefna danska sagnfræðinginn Christinu F. Ax og 

er innblástur í efnistök ritgerðarinnar einkum sóttur til hennar. Christina hefur verið 

talsmaður þess að færa áherslu söguritunar frá yfirstéttinni og til almennings og spyrja 

um hlutdeild hans í tengslum við breytingarnar. Í stað þess að líta á almúgann sem 

óvirkan, sem svo gjarnan hefur verið gert, vill hún rannsaka mögulegar ástæður að 

baki hátterni almúgans, bæði þeirra sem tóku virkan þátt í breytingaferlinu og þeirra 

sem gerðu það ekki. Í því samhengi má tala um eins konar óvirka andstöðu. Hún 

bendir á að skoða þurfi bæði möguleika yfirstéttarinnar til þess að hafa áhrif á líf 

almúgans og möguleika almúgans til að hafa áhrif á eigið líf og framvindu 

breytinganna.
9
 Í doktorsritgerð sinni, De uregerlige. Den islandske almue og 

øvrighedens reformforsøg 1700–1870, setur hún fram mjög áhugaverða sýn um 

menningarlegan mun milli hópa sem gengur út á það að þær breytingar sem yfirvöld 

vildu koma í framkvæmd í samfélaginu hafi ekki passað inn í líf almúgans. Aðgerðir 

voru ákveðnar af stjórnvöldum í Kaupmannahöfn, embættismenn á Íslandi áttu að 

fylgja þeim eftir og almenningur að framkvæma þær. Þessir hópar hafi ekki skilið 

aðstæður hvors annars og því hafi margar tilraunir til nýjunga runnið út í sandinn eða 

tekið aðra stefnu en þeim var ætlað.
10

 Hún leggur áherslu á að ekki var einungis um að 

ræða mun á milli embættismanna og almennings heldur einnig á meðal venjulegra 

bænda. Í grein sinni „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar“ skiptir hún 

alþýðufólki í Seltjarnarneshreppi upp eftir þrenns konar menningarsniðum (kulturelle 

profiler), sem byggð eru á mismunandi lífsháttum og athöfnum í daglegu lífi. Þessi 

                                                 
7
 Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 27-82.  

8
 Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 74, 77.  

9
 Christina Folke Ax, „Tilraunir til breytinga á lifnaðarháttum almúgans í Reykjavík og Flatey 1700–

1870,“ s. 269-281.  
10

 Christina Folke Ax. De uregerlige. Den islandske almue og øvrighedens reformforsøg 1700–1870, s. 

8-10, 235-243. 
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menningarsnið kallar hún fyrirmyndarbændur (de bedste bønder), armingja (udskudet) 

og bæjarbúa (byfolk). Fyrirmyndarbændurnir sköruðu fram úr „með því að vera 

góðum efnum búnir, eiga stórt bú og hafa mörg börn í heimili. Margir þeirra skiptu 

sjaldan um búsetu, greiddu afgjöld á réttum tíma og áttu stundum inni hjá 

kaupmanninum.“ Andstætt fyrirmyndarbændunum voru armingjarnir. „Þeir lifðu alltaf 

á mörkum hins mögulega og fluttust oft milli staða. Börn þeirra gerðu slíkt hið sama 

eða dóu áður en þau náðu fullorðinsaldri.“
11

 Heitin fyrirmyndarbændur og armingjar 

fær Christina að láni úr bréfum Ólafs Stephensens stiftamtmanns til Landsnefnd-

arinnar 1770–1771. Fyrirmyndarbændurnir bjuggu oftast á lögbýlunum og armingjar-

nir á hjáleigunum. Hún leggur áherslu á að hér var ekki aðeins um ríka og fátæka 

bændur að ræða heldur mátti einnig sjá mun á hugsunarhætti og hegðunarmynstri. 

Fyrirmyndarbændurnir lögðu metnað í að sjá um sig og sína og vera sjálfstæðir á 

meðan armingjarnir höfðu fremur hugann við líðandi stundu og létu hverjum degi 

nægja sína þjáningu.
12

 Þriðji hópurinn, bæjarbúar, bjó í Reykjavík og lifði á handverki 

og verslun eða öðrum tilfallandi störfum. Aðstæður þeirra voru að mörgu leyti hinar 

sömu og hjá armingjunum. Samt líktust bæjarbúar fyrirmyndarbændum að mörgu 

leyti.
13

 Þeir komu sér sjaldan í skuldir, sýndu af sér nokkurt frumkvæði og farnaðist 

fremur vel. „Innbú þeirra og klæðnaður var t.d. með dönsku eða erlendu sniði, eins og 

gerðist hjá „fína fólkinu“ í Reykjavík.“
14

 Hér er m.a. ætlunin að skoða garðræktina út 

frá þessu sjónarhorni og sjá hvort greina megi mun á garðrækt eftir „menningar-

sniðum.“  

Í doktorsritgerð sinni, De uregerlige, kemst Christina F. Ax að þeirri niðurstöðu að 

enginn sérstakur samfélagshópur hafi í sjálfu sér verið aðal drifkrafturinn í breyting-

unum á íslensku samfélagi á tímabilinu 1700–1870, hvorki embættismenn, betri 

bændur, armingjar eða bæjarbúar í Reykjavík. Allir hópar höfðu áhrif á framvinduna í 

flóknu samspili hver við annan.
15

  

Varðandi viðreisn atvinnuveganna og almenning ber hér einnig að nefna bók 

Hrefnu Róbertsdóttur, Landsins forbetran, en einn kafli bókarinnar fjallar sérstaklega 

um íslenskan alþýðumann, Franz Illugason vefara, og hvaða möguleika hann hafði á 

                                                 
11

 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar,“ s. 75.  
12

 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar,“ s. 75-79. Sjá einnig: Christina Folke 

Ax. De uregerlige. Den islandske almue og øvrighedens reformforsøg 1700–1870, s. 37-44, 243-246.  
13

 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar,“ s. 80-85.  
14

 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar,“ s. 87.  
15

 Christina Folke Ax. De uregerlige. Den islandske almue og øvrighedens reformforsøg 1700–1870, s. 

248-249.  
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að tileinka sér nýjungar í 18. aldar samfélaginu. Franz var prestssonur sem ólst upp 

hjá foreldrum sínum í Vestmannaeyjum og á Ólafsvöllum í Árnessýslu. Ungur að 

árum settist hann að í Reykjavík, gerðist vefari hjá Innréttingunum og kom sér upp 

kálgarði.
16

 Hann kemur lítilsháttar við sögu hér á eftir þar sem rætt verður hvernig 

garðræktin horfði við út frá hans sjónarhóli.  

Framleiðsla matjurta var fyrst og fremst hugsuð til eigin nota fyrir heimilin í 

landinu, til búdrýginda með öðrum landbúnaðar- og sjávarafurðum en ekki sem 

söluvara. Engra upplýsinga um útflutning eða framleiðslumagn er því að vænta úr 

slíkum heimildum en með því að telja saman fjölda kálgarða í landinu á ákveðnum 

tímabilum má sjá hve þátttaka almennings í garðræktinni hefur verið mikil. Ráðist var 

í viðamikla könnun frumheimilda þar sem garðræktinni hefur verið gerð svo lítil skil 

áður. Helstu frumheimildir sem notaðar voru við þessa rannsókn eru skjöl frá 

rentukammeri sem varðveitt eru í Þjóðskjalasafni. Rentukammer var ein af helstu 

stjórnardeildum Danakonungs sem fjallaði um fjármál og atvinnumál ríkisins og 

þangað bárust árlega ýmsar skýrslur og bréf um ástand atvinnuveganna. Varðandi 

útbreiðslu garðræktarinnar var mest stuðst við búnaðarskýrslur og svonefndar skýrslur 

um almennt ástand sem sýslumenn sendu árlega til rentukammers. Nánar verður vikið 

að þeim og öðrum heimildum sem notaðar voru í viðkomandi köflum síðar. Til þess 

að kanna skoðanir og álit manna á efninu og reyna að draga fram sjónarhorn 

almennings voru skjöl Landsnefndarinnar fyrri könnuð ítarlega með tilliti til 

umfjöllunar um garðrækt. Landsnefndin fyrri, sem ávallt er kölluð svo, var send 

hingað til lands á vegum danskra stjórnvalda 1770–1771 til þess að kanna ástand 

lands og þjóðar. Nefndin átti m.a. að afla sér upplýsinga um álit landsmanna, bæði 

embættismanna og almúgans, varðandi mögulegar leiðir til þess að bæta ástandið, og 

leggja fram úrbótatillögur.
17

 Heimildir um viðhorf manna fyrr á öldum eru ekki mjög 

miklar, síst af öllu um viðhorf almúgans. Skýrslur og bréf send nefndinni eru því 

ómetanlegar heimildir um viðhorf landans til landsmála á þeim tíma. Þó svo að 

almenningur hafi ekki skrifað mikið um garðyrkju má finna þar ýmsar frásagnir fólks 

af aðstæðum sínum og kjörum sem varpað geta ljósi á málið. Stærstur hluti varðveittra 

heimilda var búinn til af yfirvöldum og er þannig lýsandi fyrir viðhorf þeirra til 

landsmála fremur en almennings. Hins vegar er þetta ekki endilega spurningin um að 

                                                 
16

 Um Franz Illugason sjá: Hrefna Róbertsdóttir, Landsins Forbetran, s. 57-76. – Hrefna Róbertsdóttir, 

Wool and Society, s. 26-29.  
17

 Greinargóð yfirlit yfir störf Landsnefndarinnar í heild er að finna í: Harald Gustafsson, Mellan kung 

och allmoge, s. 102-169. – Lýður Björnsson, „18. öldin.“ Saga Íslands 8, s. 178-191.  
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finna „réttu“ heimildirnar, eins og Christina F. Ax bendir á. Margir möguleikar eru á 

að túlka heimildirnar svoleiðis að skilja megi athafnir almúgans með því að setja þær í 

samhengi við samfélagið sem þær urðu til í.
18

  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í fyrsta hluta, innganginum, er gerð grein 

fyrir efnistökum ritgerðarinnar og fyrri sagnaritun um garðrækt og viðreisn. Annar 

hluti, kaflar 3–5, eru að mestu hugsaðir sem baksviðsefni. Fjallað er um aðgerðir 

stjórnvalda til eflingar garðræktinni, markmið þeirra og tilgang. Hér er einnig reynt að 

draga fram viðhorf íslenskra embættismanna sem þótti nauðsynlegt í ljósi þess að 

þeim var ætlað að vera landsmönnum til fyrirmyndar. Til þess voru landsnefndarskjöl 

og önnur skrif valinna embættismanna könnuð lítilsháttar. Þungamiðja rannsóknar-

innar liggur síðan í þriðja og fjórða hluta. Þriðji hluti, kaflar 6–10,  byggja á tölfræði-

legri greiningu þar sem heildarfjöldi kálgarða í landinu er talinn saman eftir 

búnaðarskýrslum og fleiri heimildum og athugað hve þátttaka almennings var víðtæk 

en fullyrða má að hún hafi ekki verið mikil. Auk þess verður gerð lítilsháttar grein 

fyrir tegundum sem mest voru ræktaðar. Í fjórða hluta, köflum 11–15, verður síðan 

leitað skýringa á því hvers vegna þátttaka almennings var svo lítil. Helstu niðurstöður 

verða svo dregnar saman í lokin og rætt nánar hvaða sýn þær geta gefið á íslenskt 

samfélag á síðari hluta 18. aldar.  

                                                 
18

 Christina Folke Ax. De uregerlige. Den islandske almue og øvrighedens reformforsøg 1700–1870, s. 

247-248. 
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II. AÐDRAGANDI OG AÐGERÐIR YFIRVALDA 

3. Garðrækt fyrir 1750 

Matjurtarækt var ekki með öllu óþekkt í landinu fyrr á öldum. Talið er nokkuð víst að 

grænmeti og lækningajurtir hafi verið ræktaðar á biskupsstólunum og við klaustrin á 

miðöldum.
19

 Á 17. öld virðist garðrækt hins vegar fallin í gleymsku að mestu eða öllu 

leyti ef frá eru taldar hinar merku tilraunir Vísa-Gísla eða Gísla Magnússonar 

sýslumanns Rangárvallasýslu (1659–1696). Vísi-Gísli bjó lengst af á Hlíðarenda í 

Fljótshlíð og þar stóð hann fyrir fjölþættum ræktunartilraunum og ræktaði m.a. bygg, 

rúg, hör, hamp, ýmsar káltegundir, ertur, rófur og salat, auk kúmens. Áður hafði hann 

sáð um 30 tegundum af ýmsum dönskum nytjajurtum á heimili foreldra sinna á 

Munkaþverá í Eyjafirði en ræktun þar lagðist af strax og Gísli fluttist að Hlíðarenda. 

Gísli var af miklu efnafólki kominn og dvaldist við nám í Kaupmannahöfn, Englandi 

og Hollandi á árunum 1639–1646 og hefur vafalaust kynnst garðræktinni á meðan á 

dvöl hans þar stóð.
20

 Enginn varð hins vegar til þess að taka þessa nýbreytni upp eftir 

Gísla. Á efri árum flutti Gísli til tengdasonar síns, Þórðar Þorlákssonar biskups í 

Skálholti (1674–1697), og hélt þar áfram því ræktunarstarfi sem hann hafði stundað á 

Hlíðarenda.
21

 Eftirmenn Þórðar í embætti biskups, þeir Jón Vídalín (1698–1720) og 

Jón Árnason (1722–1743) hafa haldið görðunum í Skálholti við því þegar Eggert 

Ólafsson og Bjarni Pálsson voru þar á ferð um 1756 hafði kálrækt verið stunduð þar, 

„að minnsta kosti í 70 ár“ að undanskildum örfáum árum sem hún féll niður.
22

  

Þá er þess getið um Þorkel Arngrímsson Vídalín prest í Görðum á Álftanesi (1658–

1677) að hann hafi verið með matjurtarækt.
23

 Lítið annað er vitað um garðrækt séra 

Þorkels. Hann var læknir að mennt og hafði dvalið um tíma í Hollandi á námsárum 

sínum líkt og Vísi-Gísli.
24

  

Á Þingeyraklaustri var Lauritz Gottrup lögmaður (1695–1714) með kálgarð um 

aldamótin 1700 og taldi hann mikla nauðsyn á að landsmenn tileinkuðu sér garðrækt 

svo spara mætti mjölkaup.
25

 Einnig var garður á Möðruvallaklaustri á svipuðum tíma, 

                                                 
19

 Samson Bjarnar Harðarson, „Klausturgarðar á Íslandi,“ s. 108-110.  
20

 Ingólfur Guðnason, „Vísbendingar um garðrækt í Skálholti á fyrri öldum,“ s. 150. – Jakob 

Benediktsson, Gísli Magnússon (Vísi-Gísli), s. 23-24.  
21

 Ingólfur Guðnason, „Vísbendingar um garðrækt í Skálholti á fyrri öldum,“ s. 152.  
22

 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 2. bindi, s. 213.  
23

 Jakob Benediktsson, Gísli Magnússon (Vísi-Gísli), s. 24. Þar vísað í rit Arngríms Vídalíns, sonar 

Þorkels, Consilium de islandia, AM 192 c 4to.  
24

 Um Þorkel Vídalín, sjá: Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands. 2. bindi, s. 87, 107-111.  
25

 ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Greinargerð Skúla Magnússonar um garðrækt, 18. des. 1777.  
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hjá Lárusi Scheving sýslumanni (1696–1721). Gottrup lést í mars 1721 og Lárus í 

ágúst 1722. Þegar Skúli Magnússon (landfógeti 1749–1793) var á ferð þarna nokkrum 

árum síðar, á Möðruvöllum 1729 og Þingeyrum 1738, voru báðir garðarnir komnir í 

órækt.
26

 Skúli kveðst einnig vita til að kálgarðar hafi verið á Bessastöðum í tíð 

Kristians Mullers amtmanns (1688–1718) og Páls Beyers landfógeta (1702–1717).
27

 

Þeir garðar lögðust síðan af en Johan C. Pingel amtmaður hóf þá aftur til vegs og 

virðingar þegar hann tók við embætti amtmanns (1744–1752).
28

 Niels Horrebow, 

danskur maður sem dvaldi hér á landi við rannsóknir á náttúru landsins, skoðaði 

garðinn á Bessastöðum sumarið 1749 og þá uxu þar „alls konar matjurtir, steinselja, 

garðablóðberg, selleri, meiran, kál, gulrætur, rófur og sykurertur, eða með öðrum 

orðum allt það grænmeti, sem notað er til daglegra þarfa.“ Það taldi hann sönnun þess 

að vel mætti „rækta garða og aðra jörð á Íslandi þrátt fyrir vetrarfrostin.“
29

 Einhvers 

konar vermireit hefur Pingel látið útbúa á Bessastöðum því sagnir eru um að hann hafi 

notað kirkjuna fyrir hesthús og svínabæli en „glerglugga til kálgarðs.“
30

 Þá eru 

heimildir fyrir því að Jón nokkur Erichstrup hafi gert tilraunir með að sá hör, hampi 

og tóbaki í Brokey á Breiðafirði einhvern tíma um 1740 og að allt hafi það „orðið 

fullvaxta.“
31

 Hans Becker lögmaður, danskur að ætt, bjó í Brokey frá 1738–1746 og er 

sennilegt að hann hafi fengið Erichstrup hingað til lands en Becker hafði mikinn 

áhuga á viðreisn Íslands og skrifaði m.a. greinargerð til konungs um það efni árið 

1736.
32

  

Á fyrri hluta 18. aldar voru ýmsir menn byrjaðir að huga að bættum efnahag 

landsins og haustið 1736 kom Jón Árnason Skálholtsbiskup fram með þá tillögu að 

landsmönnum yrði hjálpað að koma sér upp kálgörðum við hvern bæ. Tillaga Jóns var 

tekin fyrir hjá stjórnardeildinni í Kaupmannahöfn árið eftir og í framhaldi vísað til 

umsagnar stiftamtmanns Henriks Ocksens. Hann kvaðst ekki sjá „nauðsyn þess að 

innleiða grænmeti sem íbúarnir hvort sem er þekktu ekkert til.“ Niðurstaðan var því 

                                                 
26

 Skúli Magnússon, „Annar viðbætir til sveitabóndans,“ s. 158-159. – ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 

21. Greinargerð Skúla Magnússonar um garðrækt, 18. des. 1777.  
27

 ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Greinargerð Skúla Magnússonar um garðrækt, 18. des. 1777. 
28

 Magnús Ketilsson, Stiftamtmenn og amtmenn á Íslandi 1750 til 1800, s. 43.  
29

 Niels Horrebow, Frásagnir um Ísland, s. 86.  
30

 Annálar 1400–1800. 6. bindi, s. 432. (Sauðlauksdalsannáll).  
31

 Þorsteinn Þorsteinsson, „Landbúnaður í Dalasýslu og á Snæfellsnesi fram um miðja 19. öld,“ s. 14. 

Þar vísað í Jón Snorrason, Tractatus historico-physicus de agricultura Islandorum. Havniæ 1757. Jón 

Snorrason, f. 1724 , d. 1771, var sýslumaður í Skagafjarðarsýslu 1757–1771.  
32

 Þorsteinn Þorsteinsson, „Landbúnaður í Dalasýslu og á Snæfellsnesi fram um miðja 19. öld,“ s. 14-

15. Greinargerð Hans Beckers var síðar gefin út og hefur titilinn Beretning og Forslag om tjenlige 

Midler til Islands Opkomst, prentuð í Kaupmannahöfn 1798. Nánar sjá: Hrefna Róbertsdóttir, „Áætlun 

um allsherjarviðreisn Íslands 1751–52,“ s. 39-40.  
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að hafna tillögunni.
33

 Hugmyndin átti þó mun betra fylgi að fagna rúmum áratug 

síðar. Sýnt hefur verið fram á að áætlun Skúla Magnússonar landfógeta um allsherjar-

viðreisn landsins í upphafi sjötta áratugarins hafi fallið mun betur að stjórnarstefnu 

yfirvalda eins og hún var orðin þá en áður hafði verið og tillögum hans því mun betur 

tekið.
34

  

 

4. Aðgerðir yfirvalda 1754–1776 

Einhvern tíma á árinu 1753 hafa forstöðumenn Innréttinganna farið þess á leit við 

konung að hann gæfi út fyrirskipun þess efnis að allir þeir sem hefðu til ábýlis 10 

hundraða jörð eða stærri kæmu sér upp kornökrum og kálgörðum eins fljótt og 

mögulegt væri, og í síðasta lagi fyrir árslok 1756. Akurstæðið skyldi vera 45 álnir á 

hverja hlið, hið minnsta, og kálgarðurinn a.m.k. ¼ af stærð akursins. Þeir sem bjuggu 

á stærri jörðum áttu að gera sér stærri akra og garða til samræmis við það. Væri þessu 

ekki framfylgt skyldu menn sæta sektum sem næmu eins árs landskuld.
35

 Þetta voru 

fyrstu hugmyndirnar sem fram komu um að skylda menn með lögum til kálræktar og 

eru líklega ættaðar frá Skúla Magnússyni landfógeta, Magnúsi Gíslasyni amtmanni, 

Brynjólfi Sigurðssyni, Þorsteini Magnússyni og Bjarna Halldórssyni sýslumönnum 

sem allir sátu í stjórn Innréttinganna um þessar mundir.
36

 Hugmyndirnar voru fyrst 

settar fram í tengslum við komu jósku og norsku bændanna hingað til lands á vegum 

Innréttinganna vorið 1752 sem var einkum ætlað að kenna landsmönnum akuryrkju.
37

 

Vegur hlutur Bjarna Halldórssonar sýslumanns á Þingeyrum líklega þyngst en í 

ódagsettu bréf til stiftamtmanns frá því um 1753 kveður hann vanta „forordning upp á 

akurverkið“ og leggur fram sínar hugmyndir um hvernig bæta megi úr. Tillaga hans í 

bréfinu og sú sem lögð var fyrir konung þetta sama ár eru nánast samhljóða. Til að 

mynda leggur Bjarni til að skylda alla á 10 hundraða jörðum og stærri til að koma sér 

                                                 
33

 Hrefna Róbertsdóttir, „Áætlun um allsherjarviðreisn Íslands 1751–52,“ s. 40. Þar vísað í bréf Jóns 

Árnasonar, dags. 27. ágúst 1736 og greinargerð Ocksens 1737 sem er varðveitt er í Ríkisskjalasafninu í 

Kaupmannahöfn: DRA, Kommercekollegiet 1735-1771. Dansk-norske sekretariat. Nr. 49. Journal A 

1736-1740, nr. 304. Nr. 31. Suppliqve Protocollen A, 1736-1739, nr. 265.  
34

 Sjá: Hrefna Róbertsdóttir, „Áætlun um allsherjarviðreisn Íslands 1751–52,“ s. 43-54.  
35

 Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 182. (Formáli að: Kongelig Resolution ang. Tilskud til de 

islandske Indretninger, 26. Februar 1754). – Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. 

Fyrra bindi, s. 32.  
36

 Sjá: Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, s. 52.  
37

 Sjá: Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, s. 44-45, 53-54.  
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upp kornökrum og kálgörðum og skyldi kálgarðurinn nema ¼ af stærð akursins.
38

 

Ekki leist stjórninni mæta vel á þessar hugmyndir og varð Skúli Magnússon að játa að 

líklega væri þetta ekki framkvæmanlegt á svo skömmum tíma.
39

 Í úrskurði konungs 

sem lesinn var upp á Alþingi sumarið 1754 var líka tekið mun vægar til orða en þar 

segir einungis að ábúendur 10 hundraða jarða og stærri skyldu „láta sér annt um“ að 

gera kornakra og kálgarða þar sem það „virtist hentugt og gerlegt.“ Hver sá sem hefði 

fengið tilsögn í akuryrkju en ekki sinnt henni mátti búast við „hæfilegri refsingu.“
40

 

Var boð þetta síðan ítrekað á Alþingi sumarið 1755
41

 en síðan ekki söguna meir. 

Akuryrkjutilraunir erlendu bændanna höfðu gefist illa, enda mikil harðindi í landinu, 

og voru þeir flestir farnir af landi brott í lok sjötta áratugarins. Upphaf garðræktar má 

eigi að síður rekja til akuryrkjutilrauna Innréttinganna.
42

 Fljótlega var svo fallið frá 

hugmyndum um stórtæka akuryrkju en fremur horft til garðræktar sem þótti 

raunhæfari kostur og komu nú fremur til beinar tilskipanir frá stjórnvöldum.  

Í bréfi rentukammers til Magnúsar Gíslasonar amtmanns, þann 30. apríl 1761, var 

lögmönnum, sýslumönnum, prestum og betri bændum fyrirskipað að koma sér upp 

matjurtagörðum á jörðum sínum ellegar sæta sekt og það kunngert á Alþingi sama 

sumar. Sektin skyldi nema tveimur til þremur vættum fiska hið fyrsta ár en síðan 

tvöfaldast ár hvert uns þeir hlýðnuðust skipuninni.
43

 Þar með mörkuðu stjórnvöld 

skýra stefnu um hverjir skyldu leiða uppbyggingu garðræktarinnar. Hugmyndin var 

síðan að almenningur myndi fylgja fordæmi embættismannanna og prestanna. Ári 

síðar voru fyrirmælin ítrekuð og því lýst á Alþingi að nauðsynlegt garðfræ yrði flutt á 

allar verslunarhafnirnar.
44

 Fræsendingarnar áttu sýslumenn síðan að leysa út hjá 

                                                 
38

 Bréfið er prentað í: Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, s. 55-57. Lýður telur bréfið vera frá því um 

1755. Hér skal því haldið fram að það hljóti að vera frá 1753 vegna þess hve tillaga Bjarna er 

samhljóða tillögum þeim sem lagðar voru fyrir konung, sbr. Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 182. 

(Formáli að: Kongelig Resolution ang. Tilskud til de islandske Indretninger, 26. Februar 1754).  
39

 Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 184-185. (Formáli að: Kongelig Resolution ang. Tilskud til de 

islandske Indretninger, 26. Februar 1754). Sjá einnig: Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, 

aldarminning. Fyrra bindi, s. 32-33.  
40

 Alþingisbækur Íslands. 14. bindi, s. 150. (Bréf Magnúsar Gíslasonar amtmanns til allra sýslumanna, 

dags. 19. júlí 1754 við Öxará). – Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra 

bindi, s. 33.  
41

 Alþingisbækur Íslands. 14. bindi, s. 185-186. (Bréf Magnúsar Gíslasonar amtmanns til allra sýslu-

manna, dags. 15. júlí 1755 við Öxará).  
42

 Sbr. Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ 

s. 24-25, 32-33.  
43

 Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 439-440. (Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus Gislason, 

ang. Fiskerie og Have-Anlæg, 30. April 1761).  
44

 Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 443-444. (Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus Gislason, 

ang. Have-Anlæg i Island, 20. Marts 1762). Sjá einnig: Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, 

aldarminning. Fyrra bindi, s. 34-35.  
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kaupmönnum og dreifa fræinu til bænda gegn vægu gjaldi og án hinnar minnstu 

álagningar.
45

 Er þetta í fyrsta sinn sem prestum og öðrum embættismönnum var 

beinlínis lögboðið að gera sér kálgarða. Hugmyndin um að prestum væri uppálagt að 

koma sér upp matjurtagörðum við prestsetur sín og sýna þannig gott fordæmi var 

reyndar ekki ný af nálinni en Magnús Gíslason amtmaður hafði vikið að nauðsyn þess 

í bréfi til rentukammers þegar í september 1752.
46

  

Á þessum árum var Jón Grímsson frá Giljá svo sendur utan til náms í garðyrkju að 

tilstuðlan yfirvalda. Hann kom heim til Íslands 1764 og starfaði hér á landi á árunum 

1764–1770 með 80 dala konungsstyrk á ári við tilraunir með garðyrkju og trjárækt og 

ferðaðist víða um landið til að kynna mönnum garðræktina.
47

  

Á áttunda áratugnum hertu stjórnvöld síðan enn frekar á aðgerðum sínum til 

eflingar garðræktinni. Aðsetur stiftamtmanns var flutt frá Kaupmannahöfn til Íslands 

árið 1770 og tók Lauritz Andreas Thodal við því embætti sama ár og bjó á 

Bessastöðum 1770–1785. Hann sýndi mikinn dugnað og var til fyrirmyndar í öllum 

jarðyrkjuframkvæmdum og reyndist t.d. mjög hjálplegur við að útvega mönnum 

útsæðiskartöflur sem hann ræktaði sjálfur.
48

 Þá er þess getið að árið 1776 hafi Thodal 

stiftamtmaður haft „nokkur hundruð kálfræmæður í garði sínum, til þess að geta birgt 

þá að fræi, er um það bæðu, en hann hafði komizt að raun um, að allmarga bændur 

fýsti að leggja stund á kálrækt.“
49

 Skúli Magnússon landfógeti var einnig mjög ötull 

við að aðstoða við kálræktina og útbýtti árum saman kálplöntum sem hann hafði alið 

upp í vermireit við heimili sitt í Viðey.
50

 Jón Skúlason sonur hans útbýtti sömuleiðis 

töluverðu af ókeypis útsæðiskartöflum af uppskeru sinni árin 1776 og 1777, bæði til 

annarra embættismanna og bænda í nágrenninu.
51

 Kristrún A. Ólafsdóttir metur það 

svo í ritgerð sinni að með komu Thodals til landsins sem og með komu Landsnefndar-

innar fyrri hafi aukinn kraftur færst í öll jarðræktarmál.
52

  

                                                 
45

 ÞÍ, Rtk. 33,17. Isl. Journ. B, nr. 1516. Copie af Amtmandens Skrivelse til Sysselmændene hver især, 

dat. 26de Julii 1762.  
46

 ÞÍ, Rtk. 32,22. Isl. Journ. A, nr. 1715. Bréf dags. 24. sept. 1752. Sjá einnig: Lbs.-Hbs. Kristrún 

Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 25.  
47

 Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 506-507, 562-563. (Kongelig Resolution ang. Træplantnings og 

Havedyrknings Forsög i Island, 14. Mai 1764. Kongelig Resolution ang. Understöttelse til Havedyrkn-

ing, 17. Marts 1767). – Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for 

Islands bedste,“ s. 31.  
48

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 31.  
49

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 26.  
50

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 28.  
51

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 33. – ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Afrit af lista yfir þá sem hafa 

fengið útsæðiskartöflur hjá Jóni Skúlasyni landfógeta árin 1776 og 1777.  
52

 Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 34.  



 17 

Landsnefndin fyrri sem starfaði hér á landi 1770–1771 skilaði úrbóta tillögum 

sínum í mars 1774 og lagði m.a. til að allir bændur (alle jordbrugere), en þó sér í lagi 

embættismenn, skyldu koma sér upp matjurtagarði af vissri stærð, ekki minni en 20 

danskar álnir í „fiirkant.“ Í tillögunum kemur fram að nefndin hafði gert sér vonir um 

að ræktun matjurta hér á landi væri komin í miklu betra stand, þar sem fyrstu tilraunir 

hefðu lofað góðu.
53

 Tveimur árum síðar voru svo sett sérstök jarðræktarlög eða 

Þúfnatilskipunin svonefnda frá 13. maí 1776 sem fjallaði um garðahleðslu, þúfna-

sléttun og fleira sem sneri að jarðaendurbótum á Íslandi. Í niðurlagi tilskipunarinnar 

eru landsmenn enn á ný hvattir til að stunda garðrækt og peningaverðlaunum heitið 

fyrir korn- og kartöflurækt. Jafnframt lofuðu stjórnvöld að halda áfram að senda 

ókeypis kál- og næpnafræ á allar hafnir landsins og þess vænst að landsmenn færðu 

sér það í nyt.
54

 Tilskipunin var gefin út á íslensku svo öllum landsmönnum væri 

boðskapur hennar ljós en fram að þessu hafði yfirleitt verið látið nægja að hafa allar 

tilskipanir á dönsku. Sýnir það hve mikilvægt stjórnvöld hafa talið að ná til 

almennings. Garðræktinni til enn frekari framdráttar var gefin út önnur tilskipun, 25. 

maí sama ár, þar sem hverjum þeim sem fyrstur yrði til að koma sér upp góðum 

kálgarði í hverri kirkjusókn var heitið verðlaunum. Gildi einu hvort ræktað væri kál, 

kartöflur, rófur, næpur eða aðrar matjurtir. Var þessum tilmælum ekki síst beint til 

Norðlendinga þar sem garðyrkjan var skemmst á veg komin þar.
55

 

Samhliða ofangreindum tilskipunum var gripið til ýmissa hvetjandi aðgerða. Árið 

1772 hafði Almenna verslunarfélagið verið dæmt til að greiða 4.400 ríkisdali í skaða-

bætur fyrir sölu á skemmdu eða ónýtu mjöli á Íslandi og Mjölbótasjóðurinn svonefndi 

stofnaður. Með konungsúrskurði 13. apríl 1773 var ákveðið að vöxtunum af sjóðnum 

skyldi varið til þess að kaupa fræ og útsæðiskorn og til að veita Íslendingum verðlaun 

fyrir margskonar jarðaendurbætur.
56

 Hið konunglega danska Landbúnaðarfélag (Det 

Kongelige Danske Landhusholdningsselskab) sem var stofnað árið 1769 veitti 

Íslendingum einnig alla tíð mjög ötulan stuðning með verðlaunaveitingum fyrir 

                                                 
53

 Lovsamling for Island. 4. bindi, s. 43. (Formáli að: Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til 

Islands Opkomst, 21. Marts 1774). Nánar um Landsnefndina fyrri og tillögur hennar sjá: Þorkell 

Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 38-42.  
54

 Lovsamling for Island. 4. bindi, s. 295-296. (Forordning um garða og þúfna-sléttun, með fleiru 

áhrærandi jarðyrkjuna í Íslandi, 13. maí 1776).  
55

 Lovsamling for Island. 4. bindi, s. 312-313. (Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal og 

Amtmand Stephensen, ang. Jordbrugets forbedring, 25. Mai 1776). – Þorkell Jóhannesson, 

Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 46.  
56

 Lovsamling for Island. 4. bindi, s. 6. (Kongelig Resolution ang. Grundlæggelse af Meelbödernes 

Fond, 13. April 1773). – Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 61.  
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alhliða búnaðarbætur. Hvað varðar garðræktina hét félagið í fyrstu einkum verðlaun-

um fyrir kartöflurækt
57

 en frá 1780 var einnig heitið sérstökum verðlaunum fyrir 

rófnarækt og fór upphæð verðlaunanna eftir því hve mikil uppskeran var. Óbreyttir 

bændur gátu sótt um verðlaun fyrir uppskeru sem nam tveimur tunnum af annað hvort 

kartöflum eða rófum en embættismenn þurftu að uppskera að lágmarki fimm tunnur af 

kartöflum eða sex tunnur af rófum til að hljóta verðlaun.
58

 Þannig gerði félagið meiri 

kröfur til embættismannanna en annarra. Regla Landbúnaðarfélagsins var að 

verðlauna alla sem uppfylltu tiltekin skilyrði en stjórnvöld veittu frekar óbreyttum 

bændum og fátækustu prestunum verðlaun, þeirra sem mest þörfnuðust aðstoðar.
59

  

Þá stóðu bæði stjórnvöld og Landbúnaðarfélagið fyrir útgáfu leiðbeiningarita um 

garðyrkju sem útbýtt var ókeypis. Má þar nefna Urtagarðsbók Ólafs Olaviusar sem 

kom út 1770 en stjórnin keypti 1000 eintök af henni og lét útbýta ókeypis á Íslandi.
60

 

Var þetta hið fyrsta alþýðurit um garðrækt sem kom út á íslensku. Árið 1772 kom út 

leiðarvísir um kartöflurækt eftir J. K. Trojel í þýðingu Olaviusar sem prentaður var á 

kostnað Landbúnaðarfélagsins.
61

 Matjurtabók Eggerts Ólafssonar kom út 1774
62

 með 

styrk af konungsfé á þann hátt að stjórnin keypti 400 eintök af ritinu til dreifingar. Hér 

næst má nefna rit Magnúsar Ketilssonar, Nockrar Tilraunir giördar med nockrar 

Sádtegundir, sem prentað var í Hrappsey 1779 fyrir atbeina Landbúnaðarfélagsins og 

varð það beinlínis til þess að félagið hét verðlaunum fyrir rófnarækt á Íslandi.
63

 

Magnús lýsir reynslu sinni af garðrækt mæta vel í bókinni, bæði með tilliti til 

garðstæðis, jarðvegstegunda og undirbúnings jarðvegsins fyrir sáningu. Hann var 

mjög útsjónarsamur og segir m.a. frá því hvernig hann útbjó sér vermireit á 

fjósþakinu. Þannig gat hann nýtt sér ylinn frá skepnunum og sáð mun fyrr á vorin.
64

 

Hér ber að auki að nefna búnaðarrit Björns Halldórssonar prófasts í Sauðlauksdal, Atli 

og Grasnytjar sem komu út 1780 og 1783.
65

 Báðar voru kostaðar af konungsfé og 

                                                 
57

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 33.  
58

 Magnús Ketilsson, Nokkrar tilraunir gjörðar með nokkrar sáðtegundir, s. [8]. – Þorkell Jóhannesson, 

Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. Fyrra bindi, s. 72-73.  
59

 Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 21.  
60

 Ólafur Ólafsson Olavius, Islendsk Urtagarðs Bok. – Lovsamling for Island. 3. bindi, s. 652. (Konge-

lig Resolution ang. Kjöb og Uddeling af et Skrift om Havedyrkning, 8. Mai 1770).  
61

 Jakob Kofoed Trojel, Stutt ágrip um jarðeplanna nytsemd og ræktan.  
62

 Eggert Ólafsson, Stutt agrip ur LACHANOLOGIA eda Mat-urta-Bok fyrrum Vice-Lögmannsins Hr. 

Eggerts Olafs Sonar um Gard-yrkju aa Islandi.  
63

 Magnús Ketilsson, Nokkrar tilraunir gjörðar með nokkrar sáðtegundir, s. [5].  
64

 Magnús Ketilsson, Nokkrar tilraunir gjörðar með nokkrar sáðtegundir, s. 58. Sjá einnig: Hildur 

Hákonardóttir, Blálandsdrottningin og fólkið sem ræktaði kartöflurnar, s. 120-121.  
65

 Björn Halldórsson, „Atli eður ráðagjörðir yngismanns um búnað sinn.“ – Björn Halldórsson, 

„Grasnytjar eða gagn það, sem hver búandi maður getur haft af þeim ósánum villijurtum.“  
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útbýtt ókeypis meðal alþýðu á Íslandi.
66

 Af öllu þessu má því ljóst vera að ekki skorti 

opinbera hvatningu til eflingar garðyrkju í landinu. Allar þessar ráðstafanir bera vott 

um landsföðurlegt viðmót sem svo algengt var á þeim tíma, þ.e. að stjórnvöld þyrftu 

að hafa vit fyrir almenningi og segja honum hvað væri honum fyrir bestu.  

 

5. Af hverju garðrækt?  

Garðrækt var hluti af stærri áformum um allsherjarviðreisn atvinnuveganna á Íslandi 

og þó hugmynd Jóns Árnasonar biskups, um að landsmönnum yrði hjálpað við að 

koma sér upp kálgörðum, hafi fallið í grýttan jarðveg hjá ráðamönnum árið 1737 átti 

hún mun betra fylgi að fagna rúmum áratug síðar eins og fram hefur komið. En hvaða 

ávinning áttu landsmenn að hafa af grænmetisræktinni? Til hvers að standa í ræktun 

nýrrar fæðutegundar sem menn þekktu ekki og kunnu ekki til verka við að sá eða 

planta? Gat ræktunin skipt máli fyrir þjóðarbúið? Hér skulum við huga lítilsháttar að 

því hvað íslenskir embættismenn höfðu um málið að segja.  

Þegar Björn Halldórsson prófastur í Sauðlauksdal hóf ræktun kartaflna sumarið 

1759 var hann búinn að sjá að hér var á ferð alveg ný fæðutegund sem gat komið í 

stað korns. Kornræktartilraunir í landinu höfðu gengið illa en kartaflan var vænlegri. 

Með ræktun kartaflna og annarra matjurta sá hann sér þannig leik á borði að bæta upp 

kornskortinn. Hann hafði lesið sér til um að í Þýskalandi og víðar í Evrópu væri 

kartaflan notuð á þann hátt.
67

 Fljótlega eftir að garðrækt fór að breiðast út um suður-

hluta Barðastrandarsýslu kom svo í ljós að mjög dró úr barnadauða og var talið að það 

mætti helst þakka aukinni neyslu matjurta, sem og notkun ýmissa villtra jurta.
68

  

Skúli Magnússon landfógeti hafði einnig ákveðnar hugmyndir um nytsemi 

grænmetis. Þegar Thodal stiftamtmaður spurði hann að því á Alþingi sumarið 1776 

svaraði hann því til að matjurtagarðarnir í Viðey hefðu sparað sér kaup á um fimm til 

átta tunnum mjöls árlega frá árinu 1766.
69

 Í greinargerð sinni til Landsnefndarinnar 

fyrri 1771 hafði Halldór Jakobsson sýslumaður Strandasýslu hins vegar hugleitt hvort 

fjallagrös og söl kæmu ekki að sama gagni og kál og hvort ekki væri hentugra fyrir 

                                                 
66

 Nánar um útgáfu ofangreindra rita sjá: Þorkell Jóhannesson, Búnaðarfélag Íslands, aldarminning. 

Fyrra bindi, s. 67-69. – Hildur Hákonardóttir, Blálandsdrottningin og fólkið sem ræktaði kartöflurnar, 

s. 115-123.  
67

 Björn Halldórsson, „Korte Beretninger,“ s. 35-36.  
68

 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 1. bindi, s. 265.  
69

 ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Skýrsla Skúla Magnússonar um hag Gullbringusýslu, 18. des. 

1777.  
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fólk að safna þeim en að rækta garða.
70

 Magnús Ketilsson sýslumaður Dalasýslu taldi 

hins vegar tímanum sem færi í að safna fjallagrösum mun betur varið við að byggja 

upp kálgarða og sinna þeim. Í greinargerð til Landsnefndarinnar fyrri segir hann:  

Det Fiældgræs, som almindelig sproges om og regnes for en Herlighed, er snarere 

en Hindring til Jordens Forbedring. Om Mand anvendte den Tid, som nu forödes 

paa Fiældgræs 1. Aar til at bygge Kaalhave, saa havde Mand deraf uligestörre Nytte 

i mange Aar end af Fiældgræs.71  

Skúli Magnússon hafði í sjálfu sér ekki neitt á móti fjallagrösum og taldi þau til hinna 

mestu búdrýginda. Í Ritum hins íslenzka Lærdómslistafélags árið 1785 birtist áhuga-

verð grein eftir Skúla þar sem hann ber saman fjallagrös og kál, „með og móti mjöli, 

til drýginda í búnaði manna.“
72

 Í greininni sýnir hann fram á að kostnaður við að gera 

sér kálgarð og hirða um hann sé svipaður og að sækja sér fjallagrös. Hvoru tveggja 

útheimti um vikuvinnu fyrir einn karlmann og fimm kvenmenn. Saman geti fjalla-

grösin og kálið því sparað mjölkaup.
73

 Skúli hugsar kálræktina þannig fremur sem 

viðbót við búreksturinn en að hún komi í stað villtra jurta sem landsmenn voru vanir 

að safna. Með aukinni framleiðslu mátti að sjálfsögðu einnig fjölga fólki í landinu. Í 

tíð Skúla voru margir hættir að nýta fjallagrösin í sama mæli og áður vegna fjarlægðar 

í góðar grasaheiðar og keyptu sér þess í stað meira mjöl í versluninni. Það voru 

einkum íbúar Þingeyjar- og Múlasýslna sem áttu hægt með að hagnýta fjallagrösin.
74

 

Kálið hafði hins vegar þann kost að ekki þurfti að sækja það langar vegalengdir og 

allir landsmenn áttu því að geta fært sér það í nyt.
75

 Björn í Sauðlauksdal segist hafa 

prófað að notað kál í stað fjallagrasa í grauta fyrir sitt vinnufólk.
76

  

Svipaðra viðhorfa gætir hjá öðrum íslenskum embættismönnum. Lýður 

Guðmundsson sýslumaður Vestur-Skaftafellssýslu segir sinn litla kálgarð „hafa gert 

sama gagn og tvær góðar mjólkurkýr,“ í skýrslu til stjórnarinnar árið 1792, þó árferði 

hafi verið frekar erfitt það ár.
77

 Ólafur Stephensen amtmaður segir, í greinargerð sinni 

til Landsnefndarinnar 1770, að augljóst sé nú að kálgarðarnir hafi „mikla þýðingu 

fyrir efnahag landsins“ og nauðsynlegt sé að halda ræktun þeirra betur að 
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almenningi.
78

 Finnur Jónsson Skálholtsbiskup telur matjurtarækt mjög þarfa fyrir alla 

og segir að nú ætti helst enginn kotbóndi að finnast lengur sem ekki sé búinn að koma 

sér upp kálgarði.
79

 Gísli Magnússon Hólabiskup segir svo að kálgarðaræktin komi til 

með að stuðla að fjölbreyttari atvinnuháttum í landinu.
80

   

Hugmyndirnar að baki garðræktinni voru þannig mikið til af hagrænum toga. 

Landsmenn áttu að nýta eigið land og vinnuafl til að rækta grænmeti en spara sér 

mjölkaupin, auk þess sem þeir fengu fjölbreyttara og hollara fæði. Eins og við höfum 

séð voru margir embættismannanna mjög jákvæðir gagnvart garðræktinni. Næst 

verður hugað að því hvort aðgerðir stjórnvalda hafi náð tilætluðum árangri. Hvernig 

gekk að breiða garðræktina út og hve víðtæk var þátttaka almennings?  
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III. ÚTBREIÐSLA KÁLGARÐA Á SÍÐARI HLUTA 18. ALDAR  

Í þessum kafla er ætlunin að skoða útbreiðslu kálgarða á Íslandi á þremur tíma-

punktum á síðari hluta 18. aldar og reyna þannig að greina hvenær garðræktin hafi 

byrjað að taka við sér í einstökum landshlutum. Þessi hluti rannsóknarinnar byggir 

mikið til á tölfræðilegri greiningu þar sem heildarfjöldi kálgarða í landinu verður 

talinn saman eftir því sem heimildir leyfa. Fyrst verður staðan tekin um miðjan sjötta 

áratuginn, þ.e. um það leyti sem aðal garðyrkjuátakinu var hrint af stað, svo í lok 

áttunda áratugarins þegar flestar aðgerðir stjórnvalda voru komnar til framkvæmda. 

Að lokum verður staðan tekin í upphafi tíunda áratugarins en þá ætti að vera hægt að 

sjá að hve miklu leyti garðyrkjan hafði náð að festast í sessi meðal landsmanna. 

Ætlunin er að sjá hvar á landinu garðræktin náði mestri útbreiðslu og hverjir það voru 

sem lögðu mesta stund á hana. Að hve miklu leyti náði garðræktin til almennings eins 

og yfirvöld ætluðust til? Er hægt að segja að garðrækt hafi orðið almenn í landinu á 

umræddu tímabili eða voru það einkum embættismenn, sýslumenn og prestar sem 

stunduðu garðrækt þegar á reyndi?  

 

6. Fjöldi kálgarða 1752–1757 

Skipulegar heimildir um útbreiðslu garðræktar eru takmarkaðar þar til í upphafi tíunda 

áratugar 18. aldar. Varðandi stöðu garðræktarinnar á sjötta áratugnum var alfarið 

stuðst við Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar.
81

 Þeir Eggert og Bjarni 

ferðuðust um landið á vegum danskra stjórnvalda á árunum 1752–1757 og var 

tilgangurinn með leiðangrinum að rannsaka náttúru landsins og almenna þjóðarhagi.
82

 

Hafði danska Vísindafélagið umsjón og eftirlit með leiðangrinum. Þetta var einmitt á 

sama tíma og verið var að setja fyrstu tilskipanir um ræktun matjurta. Eitt af því sem 

þeir Eggert og Bjarni gerðu í leiðangrinum var að spyrjast fyrir um matjurtagarða og 

skoða þá, þar sem þeir áttu þess kost. Ferðabókin gefur þannig ágæta sýn yfir stöðu 

garðræktarinnar eins og hún var á meðan á ferðum þeirra stóð. Eggert dvaldist síðan í 

fjögur ár, 1760–1764, í Sauðlauksdal hjá séra Birni Halldórssyni mági sínu, við ritun 
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Ferðabókarinnar og hefur þá bætt nokkru við um ræktun hans. Eggert skilaði síðan 

handritinu að bókinni fullbúnu í hendur danska Vísindafélagsins 1766.
83

  

Í Töflu 1 er listi yfir alla þá kálgarða sem Eggert nefnir í Ferðabókinni.
84

 Þeir eru 

ekki margir, einhvers staðar á bilinu 30–40, en ekki er hægt að tilgreina fjöldann 

nákvæmlega þar sem hann getur þess gjarnan að einungis sé um að ræða „örfáa staði“ 

eða „nokkra bæi.“ Flestir voru garðarnir á Suðvestur- og Suðurlandi, frá Borgarfirði 

til Rangárvallasýslu, þó ekki nema þrír til fimm garðar í hverri sýslu. Garðrækt var 

mjög lítil á Norðurlandi. Fjóra garða nefnir hann í Húnavatnssýslu og einn garð í 

Skagafjarðarsýslu en fullyrðir svo að ekki séu „kálgarðar víðar á Norðurlandi en nú er 

getið.“
85

 Garðar voru sömuleiðis mjög fáir á Vestfjörðum, einungis á nokkrum bæjum 

í kringum Patreksfjörð, en engir í Ísafjarðar- og Strandasýslum (sjá mynd 1). 

Mynd 1.  Staðsetning kálgarða á Íslandi 1752–1757. 

 

Heimild: Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 1. bindi, s. 17, 91, 187, 

255-256. 2. bindi, s. 41-42, 126, 210-211, 213-214. Sjá einnig töflu 1, s. 77.  
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Fáir íslenskir embættismenn bjuggu í landinu á þessum tíma fyrir utan sýslu-

mennina, sem voru um 20 talsins. Helstir embættismanna voru biskuparnir tveir, 

amtmaður og landfógeti, auk lögmannanna tveggja. Kálrækt hafði verið stunduð í 

Skálholti, „að minnsta kosti í 70 ár,“ þegar Eggert og Bjarni voru þar á ferð
86

 en talið 

er að rekja megi þá kálgarða til Vísa-Gísla (sjá s. 12). Magnús Gíslason amtmaður, 

sem jafnframt gegndi stöðu lögmanns sunnan og austan, var búinn að koma sér upp 

garði á Leirá, og eins Skúli Magnússon landfógeti í Viðey.
87

 Gísli Magnússon biskup 

á Hólum og Sveinn Sölvason, lögmaður fyrir norðan og vestan, virðast hins vegar 

ekki hafa verið með kálgarða.  

Fáeinir sýslumannanna voru með kálgarða. Helst voru það þeir sem voru hluthafar 

í Innréttingunum og með jóska bændur í sinni þjónustu, en afgerandi er hve marga 

kálgarðana má rekja til veru jósku bændanna sem komu hingað til lands á vegum 

Innréttinganna vorið 1752. Samkvæmt samningum var þeim fyrst og fremst ætlað að 

kenna landsmönnum akuryrkju. Skúli Magnússon lagði þó jafnframt áherslu á 

garðrækt í viðreisnartillögum sínum frá 1751 og vera kann að þeim hafi einnig verið 

ætlað að kenna matjurtaræktun.
88

 Tvær jóskar bændafjölskyldur fóru norður í 

Húnavatnssýslu á vegum Bjarna Halldórssonar sýslumanns og má rekja alla fjóra 

garðana í sýslunni til þeirra.
89

 Garðana þrjá í Rangárvallasýslu má einnig rekja til 

jósks bónda sem dvaldi hjá Þorsteini Magnússyni sýslumanni á Móeiðarhvoli.
90

 

Einnig voru Brynjólfur Sigurðsson, sýslumaður í Árnessýslu og Þorgrímur Sigurðs-

son, sýslumaður Mýrasýslu, með sitt hvorn erlenda bóndann. Einn var í Viðey hjá 

Skúla Magnússyni landfógeta og annar í Reykjavík við bú Innréttinganna. Alls komu 

14 jóskir og norskir bændur til landsins vorið 1752 og hefur a.m.k. helmingur þeirra 

lagt sig fram við að kenna landsmönnum garðrækt. 

Hinir erlendu bændanna dvöldu hjá sýslumönnunum Guðmundi Sigurðssyni á 

Ingjaldshóli í Snæfellsnessýslu, Sigurði Vigfússyni Þykkvaskógi í Dalasýslu og 

Arnóri Jónssyni Belgsholti í Borgarfjarðarsýslu. Ein fjölskyldan var á Innra-Hólmi við 

Akranes, ein á Brautarholti á Kjalarnesi, ein hjá Vigfúsi Árnasyni bónda að Nesi við 
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Seltjörn og ein fór norður í Eyjafjörð til Sveins Sölvasonar lögmanns á Munkaþverá. 

Árangur þeirra í garðræktinni hefur verið minni, a.m.k. getur Eggert ekki um 

akuryrkju eða kálgarða á þeim bæjum. Fyrirhugað var að erlendu bændurnir dveldust 

hér á landi í 8–10 ár, en eitthvað af þeim fór þó fljótlega að tínast af landi brott, sá 

fyrsti 1754 og síðasti 1762. Flestir eru sammála um að árangur þeirra í akuryrkjunni 

hafi verið lítill.
91

 Kristrún A. Ólafsdóttir hefur hins vegar sýnt fram á að árangur 

þeirra í garðræktinni var mun betri og áhrifin varanlegri.
92

  

Prófastar og prestar eru nokkuð áberandi meðal þeirra sem komu sér upp kálgarði 

strax á sjötta áratugnum. Af þeim 30 matjurtagörðum sem tilgreindir eru í Ferða-

bókinni eru alls sjö á prestssetrum. Þar voru fremstir í flokki séra Björn Halldórsson í 

Sauðlauksdal, séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum á Álftanesi og séra Jón 

Bjarnason á Ballará á Skarðsströnd sem allir hafa skráð nöfn sín á spjöld sögunnar 

fyrir einstakan dugnað og atorku í garðrækt.
93

 Ekki minnist Eggert mikið á garðrækt-

ina á Bessastöðum, getur þess einungis að þar hafi verið settar niður nokkrar 

víðiplöntur sumarið 1752 sem dóu allar sama sumar.
94

 Johan C. Pingel amtmaður 

(1744–1752) hafði þó komið upp „góðum kálgarði“ þar nokkrum árum áður
95

 og 

sumarið 1758 dvaldi Hastfer barón á Bessastöðum og ræktaði kartöflur, fyrstur manna 

á Íslandi.
96

 En nú er fullvíst talið að Hastfer hafi verið árinu á undan séra Birni í Sauð-

lauksdal að setja niður kartöflur hér á landi. Það má ráða af bréfi Magnúsar Gíslasonar 

amtmanns til rentukammers frá haustinu 1758. Þar kemur fram að kartöflur (potaters) 

hafi sprottið hér á landi það sumar og að Hastfer muni væntanlega skýra nánar frá 

því.
97

 

Nokkra athygli vekur frásögn Eggerts af dönsku kaupmönnunum í Múlasýslu, sem 

höfðu reynt garðrækt „til heimilisnota sinna“ meðan þeir dvöldust hér á landi.
98

 Hér er 

því dæmi um að kaupmenn hafi verið landsmönnum fyrirmynd í garðrækt. Að auki 

                                                 
91

 Um jósku bændurna sjá; Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, s. 44-45, 53-54. – Lbs.-Hbs. Kristrún 

Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 13-23.   
92

 Lbs.-Hbs. Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste,“ s. 13-

23, 32-33. 
93

 Sjá t.d. Hildur Hákonardóttir, Blálandsdrottningin og fólkið sem ræktaði kartöflurnar, s.108-114. – 

Lbs.-Hbs. Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir, Af Guðsmönnum og grænum fingrum.  
94

 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 2. bindi, s. 213.  
95

 Magnús Ketilsson, Stiftamtmenn og amtmenn á Íslandi 1750 til 1800, s. 43. – Niels Horrebow, 

Frásagnir um Ísland, s. 86.  
96

 Lýður Björnsson, „18. öldin.“ Saga Íslands 8, s. 153-154. – Hildur Hákonardóttir, Blálandsdrottning-

in og fólkið sem ræktaði kartöflurnar, s. 91-92.  
97

 ÞÍ, Rtk. 32,39. Isl. Journ. A, nr. 3007. Bréf Magnúsar Gíslasonar til rentukammers, 28. sept. 1758. – 

Sigurgeir Ólafsson, „Fyrstu jarðeplin á Íslandi,“ s. 26E.  
98

 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 2. bindi, s. 126.  



 26 

eru örfáir bændur nefndir til sögunnar, einn í Gullbringusýslu, annar í Árnessýslu, 

örfáir í Kjósarsýslu, einn eða tveir í Borgarfirði og nokkrir við Patreksfjörð sem 

Eggert þakkar frumkvöðlastarfi séra Björns í Sauðlauksdal.
99

 Nokkra furðu vekja hins 

vegar tveir garðar sem Eggert getur um hjá bændunum á Heinabergi og Skaftafelli í 

Austur-Skaftafellssýslu.
100

 Engar aðrar heimildir eru um hefð fyrir garðrækt þar í 

sýslu. Enginn af hluthöfum Innréttinganna bjó þar og þangað fór enginn erlendu 

bændanna. Að öllu þessu saman teknu má þó vera ljóst að garðrækt var aðeins farin 

að þekkjast á meðal almennings strax á sjötta áratugnum þó í litlum mæli væri og þá 

helst í nágrenni við embættismenn, erlendu bændurna eða presta sem sýndu gott 

fordæmi.  

 

7. Útbreiðsla garðræktar 1777 

Útbreiðsla garðræktar í landinu í lok áttunda áratugarins er mjög áhugaverð í ljósi 

þess að þá voru flestar aðgerðir yfirvalda til eflingar henni komnar til framkvæmda 

þ.e. tilskipanir 1754, 1761, dreifing á ókeypis fræjum, verðlaunaveitingar, og þúfna-

tilskipun 1776.
101

 Heimildir um fjölda kálgarða á þessum árum eru takmarkaðar og 

ekki reyndist unnt að fá yfirlit yfir heildarfjölda garða í landinu öllu. Á árunum 1775–

1777 var farinn annar rannsóknarleiðangur um landið á vegum danskra stjórnvalda en 

þá ferðaðist Ólafur Olavius um Vestfirði, Norðurland og Austfirði. Tilgangur 

ferðarinnar var einkum að kanna forsendur fyrir bættum efnahag landsins og var 

ferðin að nokkru framhald af störfum Landsnefndarinnar fyrri sem hafði ekki haft tök 

á að kanna afskekktari hluta landsins, einkum Hornstrandir, Þingeyjar- og 

Múlasýslur.
102

 Ólafi Olaviusi var einkum ætlað að kanna strendur landsins, 

hafnargerð, rekavið til húsagerðar og viðreisn eyðibýla en einnig skyldi hann spyrjast 

fyrir um viðgang landbúnaðarins og mögulegar umbætur á öllum sviðum hans.
103

 

Virðist hann m.a. hafa spurst fyrir um og skráð skipulega hjá sér alla kálgarða sem 

hann hafði fregnir af á ferðum sínum. Vel var því hægt að styðjast við Ferðabók hans 

varðandi fjöldi garða í þeim landshlutum sem hann fór um.  
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Allir þeir kálgarðar sem Ólafur nefnir í Ferðabókinni eru listaðir upp í töflu 2 (í 

viðauka, s. 78-79) og eru þeir um 84 talsins sem er veruleg fjölgun frá því sem var á 

sjötta áratugnum. Eins og sjá má af töflunni þá eru prestar mjög áberandi hópur meðal 

þeirra sem voru komnir með kálgarð. Af þessum 84 görðum voru 24 á nafngreindum 

prestssetrum. Á biskupssetrinu á Hólum var kominn garður og á Munkaþverárklaustri, 

en þar bjó Sveinn Sölvason lögmaður. Sýslumenn Húnavatns-, Eyjafjarðar- og 

Þingeyjarsýslna voru með kálgarða en óvíst með sýslumann Skagafjarðarsýslu, a.m.k. 

nefnir Ólafur hann ekki. Sýslumenn austanlands voru einnig mjög líklega með garða. 

Hans Wium sýslumaður Suður-Múlasýslu bjó á Skriðuklaustri og þar var kálgarður 

eftir því sem Ólafur segir. Pétur Þorsteinsson sýslumaður Norður-Múlasýslu bjó á 

Ketilsstöðum í Vallanessókn en þar getur Ólafur um sex kálgarða án þess að tilgreina 

bæina sérstaklega og trúlegt er að einn þeirra hafi verið hjá Pétri sýslumanni, a.m.k. 

var hann kominn með kálgarð strax um 1755 (sbr. töflu 1). Ekki nefnir Ólafur garða 

hjá sýslumönnum Ísafjarðar- eða Strandasýslna og var garðyrkjan þar mun skemmra á 

veg komin en á Norður- og Austurlandi. Garðar meðal almennings voru fáir, tveir til 

þrír í einstaka sóknum. Fjölda garða í hverri sýslu fyrir sig má sjá í töflu 3 (í viðauka, 

s. 79). Ekki gekk ræktunin alltaf vel. Ólafur segir að gerð hafi verið „tilraun“ með 

ræktun grænkáls á prestssetrinu Hofi í Vopnafirði árið 1774 en tilraunin misheppnast 

og ekki verið meira við það reynt.
104

 Bændurnir þrír í Kirkjubæjarsókn voru hættir 

ræktun „af því að vinnufólkinu gazt illa að því til matar.“
105

 Á prestssetrinu 

Kolfreyjustað höfðu Englendingar komið upp kartöflugarði árið 1775 „og sjálfir 

undirbúið jörðina að öllu leyti,“ en prestur gat ekki haldið ræktuninni áfram af því að 

útsæðið eyðilagðist um veturinn.
106

 Þannig að ekki hafa allir þessir garðar verið 

langlífir.  

Til þess að fá einhverja hugmynd um stöðu garðræktarinnar í öðrum landshlutum 

voru svokallaðar skýrslur sýslumanna um almennt ástand skoðaðar og kannað hvort 

þar væri að finna upplýsingar um fjölda garða og hverjir það voru sem lögðu stund á 

garðrækt á þessum árum. Jafnframt voru skýrslur frá Norður- og Austurlandi skoðaðar 

til samanburðar við upplýsingar Ólafs Olaviusar. Skýrslur um almennt ástand voru 

fyrst lögskipaðar 18. janúar 1777 í bréfi til allra sýslumanna landsins og landfógeta en 
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hann annaðist skýrslugerðina fyrir Gullbringusýslu. Í skýrslunum skyldu þeir fjalla 

um veðráttu og almennt bjargræði í landinu, einnig um hvað íbúarnir hafi aðhafst 

varðandi jarðyrkju og jarðabætur í ljósi undangenginna ráðstafana konungs og hvað 

eina annað sem varðaði hag almennings.
107

 Skýrslunum bar þeim að skila árlega til 

stjórnvalda. Þær elstu eru frá því í ágúst og september 1777 og eru þær nú varðveittar 

í skjalasafni rentukammers í Þjóðskjalasafni.
108

  

Í skýrslunum er nákvæmur fjöldi kálgarða ekki tilgreindur nema hjá landfógeta 

Skúla Magnússyni en hann segir 170 garða vera í Gullbringusýslu árið 1777.
109

 

Skýrsla Skúla yfir Gullbringusýslu hefur algjöra sérstöðu vegna þess hvernig hún er 

unnin. Hún er lengri og ítarlegri en hinar skýrslurnar og einn kafli hennar fjallar 

sérstaklega um garðræktina. Skýrsluna tók Skúli saman í desember 1777, þá staddur í 

Kaupmannahöfn. Upplýsingar um fjölda garða og garðræktendur fékk hann hjá 

sóknarprestum sýslunnar. Fyrr um haustið hafði hann, eða líklega fremur Jón 

Skúlason sonur hans og aðstoðarlandfógeti, skrifað prestunum bréf og farið þess á leit 

við þá að þeir gerðu grein fyrir stöðu garðræktarinnar í sóknum sínum. Séra 

Guðlaugur Þorgeirsson prófastur á Görðum gerði reyndar athugasemd við þessa bón 

landfógeta, taldi að eðlilegra hefði verið að biðja hreppstjórana um þetta, „sosem 

syslumanna Politie þénurum.“
110

 Skúli hafði einlæga trú á að fordæmi prestanna ætti 

mikið frekar eftir að breiða garðyrkjuna út meðal landsmanna en tilskipanir og 

lagaboð stjórnvalda
111

 og í ljósi þess hefur hann beðið prestana um að skrifa um 

garðræktina. Fyrirmyndina hefur Skúli vafalaust haft frá Danmörku en þar voru 

prestar einnig brautryðjendur í jarðabótum og matjurtaræktun og fengu af því 

viðurnefnið „kartöfluprestar“ (kartoffelpræster).
112

 Jón Skúlason ritaði hreppstjórun-

um svo annað bréf og bað þá að gefa sér skýrslur um ýmislegt annað er varðaði hag 

sýslunnar, s.s. veðurfar, aflabrögð og verslun. Allir prestarnir, að séra Guðlaugi 
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meðtöldum, urðu við bón landfógeta og rituðu stuttar greinargerðir um framgang 

garðræktarinnar í sóknum sínum. Því má fá mun ítarlegri mynd af stöðu garðræktar-

innar í Gullbringusýslu frá þessum árum en annars staðar af landinu.  

Þegar hér er komið sögu hafði bæst nokkuð við þann fjölda af embættismönnum 

sem bjuggu í landinu og voru þeir flestir með aðsetur í Gullbringusýslu. Lauritz A. 

Thodal stiftamtmaður bjó á Bessastöðum, Ólafur Stephensen amtmaður í Sviðholti á 

Álftanesi og Bjarni Pálsson landlæknir og Björn Jónsson lyfsali í Nesi við Seltjörn og 

voru þeir allir búnir að koma sér upp myndarlegum kálgörðum árið 1777.
113

 

Guðmundur Runólfsson sýslumaður Gullbringu- og Kjósarsýslu bjó á Setbergi við 

Hafnarfjörð og þar voru fjórir garðar, tveir til káls og tveir fyrir kartöflur.
114

 Allir 

prestarnir í sýslunni voru með kálgarð og sýndu þannig gott fordæmi eins og þeim bar 

að gera, nema ef til vill séra Sigurður Jónsson á Kálfatjörn. Hann segist einungis vita 

um fjóra kálgarða í sinni sókn og ekki vissi hann til að þar væri byrjað að rækta 

jarðepli.
115

 Kemur sú sókn líka langverst út í samanburði við aðrar sóknir í sýslunni. 

Fjöldi kálgarða í Gullbringusýslu samkvæmt skýrslum prestanna frá 1777 er tekinn 

saman í töflu 4 (í viðauka, s. 80). Að meðaltali voru kálgarðar á um 28% heimila í 

sýslunni þetta ár. Best komu Reykjavíkur-, Ness-, Laugarness- og Viðeyjarsóknir út, 

ásamt Staðarsókn í Grindavík, þar sem um helmingur íbúanna var búinn að koma sér 

upp kálgarði. Þann góða árangur þakkar Skúli sóknarprestunum þar, þeim Árna 

Þórarinssyni á Lambastöðum á Seltjarnarnesi og Ara Guðlaugssyni á Stað í 

Grindavík.
116

 Ari var sonur séra Guðlaugs á Görðum og kvæntur Kristínu, systur Jóns 

Grímssonar garðyrkjumanns, svo gera má ráð fyrir að hann hafi fengið stuðning og 

hvatningu frá bæði Jóni og karli föður sínum.
117

 Garðræktin var vel á veg komin í 

Garða- og Bessastaðasóknum og segir séra Guðlaugur Þorgeirsson að þar hafi munað 

miklu um hvatningu og fræðslu stiftamtmanns Thodals sem var mjög ötull við að 

leiðbeina um rétta meðferð plantnanna.
118

 Þá létu kaupmenn sitt ekki eftir liggja og 
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voru allir með garða, bæði í Reykjavík, Hafnarfirði og Keflavík. Sú mynd sem hér 

birtist af stöðu garðræktarinnar í Gullbringusýslu er í ágætu samræmi við markmið 

Skúla en hann lagði áherslu á að ræktunin í Reykjavíkurþingsókn kæmist vel af stað 

áður en reynt væri víðar.
119

  

Um stöðu garðræktarinnar í öðrum sýslum er minna hægt að segja. Ekki fundust 

skýrslur úr öllum sýslum landsins fyrir árið 1777. Til þess að ná sæmilega góðri mynd 

af í landinu í heild var því leitað í tiltækum skýrslum frá árunum 1777–1781 og fannst 

þá a.m.k. ein skýrsla úr hverri sýslu að undanskilinni Strandasýslu, þaðan hafðist ekki 

upp á neinni skýrslu. Ekki er ljóst hver ástæðan er, þ.e. hvort þær hafi ekki varðveist, 

lent annars staðar í skjalasafninu eða ekki verið skilað inn til rentukammers á sínum 

tíma. Samkvæmt Ólafi Olavius var bara einn einasti kálgarður í Strandasýslu á 

þessum tíma, á prestssetrinu Stað í Steingrímsfirði (sbr. töflu 2). Í Kjósar-, 

Borgarfjarðar- og Mýrasýslum segja sýslumenn að garðrækt hafi verið reynd á 

nokkrum stöðum en fjalla ekki frekar um hana.
120

 Sumir sýslumannanna minnast ekki 

einu orði á garðræktina, svo var t.d. um sýslumenn Hnappadals-, Snæfellsnes-, 

Ísafjarðar-, Skagafjarðar-, Suður-Múla- og Austur-Skaftafellsýslna.
121

 Þó voru nokkrir 

garðar í t.d. Ísafjarðar- og Skagafjarðarsýslum á þessum tíma og garðrækt verið reynd 

á um 20 stöðum í Suður-Múlasýslu eins og fram kom hjá Ólafi Olaviusi (sbr. töflur 2 

og 3).  

Magnús Ketilsson sýslumaður Dalasýslu segir ræktun sína ganga ágætlega. 

Kuldatíð hafði gert honum starfið erfitt en íbúarnir voru farnir að kunna að meta 

grænmetið betur, einkum gulu maírófurnar. Magnús biður um meira fræ af þeim og 

eins af kálfræjum til að deila út meðal íbúanna.
122

 Davíð Scheving sýslumaður 

Barðastrandarsýslu segir jarðabætur almennt ekki byrjaðar í sýslunni og minnist ekki 

á garðrækt,
123

 sem þó skyldi halda að væri í betra standi þar en víða annars staðar 

vegna frumkvöðlastarfs séra Björns Halldórssonar. Ekki fannst nein skýrsla úr 

Húnavatnssýslu frá árinu 1777 en í skýrslu ársins 1779 segir Magnús Gíslason 
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sýslumaður að kaupmaðurinn sé sá eini sem virkilega hafi lagt sig fram við 

garðyrkjuna.
124

 Sýslumaður var þó með garð sjálfur og garðrækt verið reynd á  a.m.k. 

13 stöðum í sýslunni, yfirleitt á prestssetrum (sbr. töflu 2). Jón Jakobsson sýslumaður 

Eyjafjarðarsýslu skrifar ekki um garðrækt en segir almenning safna fjallagrösum sem 

aldrei fyrr.
125

 Í Þingeyjarsýslu var garðræktin skemmra á veg komin en æskilegt var 

að mati Jóns Vigfússonar sýslumanns.
126

 Guðmundur Pétursson aðstoðarsýslumaður 

Norður-Múlasýslu tók saman skýrslu ársins 1781 og sýndi málinu mikinn áhuga. 

Hann var sjálfur ekki með kálgarð þetta ár, þá nýfluttur til Vopnafjarðar, en lofaði að 

koma sér upp garði eins fljótt og hann gæti. Ekki gekk ræktunin vel þar í sýslu því 

fræið kom of seint og kartöfluútsæðið var ónýtt.
127

  

Lýður Guðmundsson í Vestur-Skaftafellssýslu segir marga bændur hafa byrjað að 

rækta kál og rófur fyrir nokkru og gengið vel. Sigurður Ólafsson klausturhaldari, Jón 

Steingrímsson prófastur og tveir ónafngreindir bændur í sýslunni hafi lagt mikinn 

metnað í garðrækt og þakka megi þeim hve vel á veg hún sé komin. Garðræktin var 

einnig vel á veg komin í Rangárvallasýslu, þar voru yfir 100 garðar í rækt árið 1777, 

að sögn Þorsteins Magnússonar sýslumanns, og nokkuð um að menn væru byrjaðir að 

rækta kartöflur.
128

 Í Vestmannaeyjum höfðu verið gerðar ýmsar tilraunir með ræktun 

káls, rófa og kartaflna en gengið illa.
129

 Í skýrslu ársins 1780 kemur fram að það var 

einkum Klog kaupmaður sem stóð að þeim tilraunum
130

 en kaupmenn virðast nokkuð 

áberandi meðal garðræktenda á þessum tíma og kemur á óvart. Þeim hefur ekki verið 

gefinn mikill gaumur í garðræktarsögunni áður. Betur verður fjallað um þá hér á eftir í 

kaflanum um fjölda garða 1792. Steindór Finnsson í Árnessýslu hermir að garðræktin 

sé ekki orðin almenn þar en að allt bendi til þess að hún verði það von bráðar.
131

 

Umsagnir sýslumanna um garðrækt í skýrslum um almennt ástand eru teknar saman í 

töflu 5 (í viðauka, s. 81).  

Í lok áttunda áratugarins var oft á tíðum mikið harðæri í landinu vegna hafísa, eins 

og fram kemur í flestum skýrslunum, og fjárpestin hafði breiðst út víða um land. 
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Sums staðar var verið að skera niður fé. Nokkrar skýrslur frá þessum árum voru 

kannaðar lauslega. Athugað var sérstaklega hvað sýslumenn höfðu að segja um 

almennt bjargræði í landinu og leitað eftir því hvort einhver þeirra minntist á að 

kartöflur, kál eða rófur hefðu komið til bjargar þegar þröngt var í búi. 

Flestir sýslumannanna reyndust einkar fáorðir um garðræktina og í ljósi þess vakti 

athygli hve margir þeirra sáu ástæðu til þess að minnast á fjallagrös. Borgfirðingar 

sóttu sér fjallagrös lengst til fjalla
132

 og Eyfirðingar söfnuðu fjallagrösum af miklum 

krafti, auk þess sem þeir nærðust á grásleppu, þorskbeinum, grasa- og njólagrautum 

og hrossakjöti.
133

 Þingeyingar máttu ekki vera að því að sinna garðræktinni eða öðrum 

jarðabótum af því þeir voru uppteknir við tínslu fjallagrasa sem var óvenju mikil þetta 

árið.
134

 Árnesingar söfnuðu fjallagrösum og hvannarótum meir en venja var til
135

 og 

það sem hélt lífinu í Vestur-Skaftfellingum var söl sem þeir keyptu á Eyrarbakka og 

hvannarætur sem þeir söfnuðu upp til fjalla.
136

 Barðstrendingar nýttu sér margs konar 

villtar íslenskar jurtir, s.s. njóla og súrur, og höfðu gott af.
137

 Af þessu að dæma virðist 

almenningur í landinu ekki byrjaður að neyta grænmetis að neinu ráði og kann enn vel 

að meta íslensku fjallagrösin og hvannaræturnar. Í hörðum árum eins og voru á 

þessum tíma og grasspretta lítil hefur vafalaust verið öruggari kostur að treysta á 

fjallagrösin heldur en á ræktun erlends grænmetis sem gat brugðist hvenær sem var 

vegna tíðarfars eða kunnáttuleysis.  

Ljóst er að garðrækt hafði tekið miklum framförum í lok áttunda áratugarins frá því 

sem var á sjötta áratugnum. Garðar í landinu skiptu orðið hundruðum og voru flestir 

þeirra í Gullbringusýslu, um 170 talsins. Garðrækt var einnig vel á veg komin í 

Rangárvallasýslu þar sem voru yfir 100 garðar og líklega einnig í Árnes- og Vestur-

Skaftafellssýslum. Á Vestfjörðum var garðrækt ákaflega lítil og á Norður- og 

Austurlandi voru um 10 til 20 garðar í hverri sýslu. Ekki er annað að sjá en að allir 

helstu embættismenn landsins hafi verið með garða á þessum tíma og þannig sýnt gott 

fordæmi eins og til var ætlast. Sama má segja um marga prestanna. Þeir voru mjög 

áberandi í ræktuninni í Gullbringusýslu og á Norður- og Austurlandi. Heimildir um 
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ræktun presta annars staðar á landinu liggja ekki fyrir en ekki er ástæða til að ætla 

annað en hún hafi verið álíka mikil þar.  

 

8. Fjöldi kálgarða 1792  

Heimildir um útbreiðslu kálgarða í landinu eru mun ítarlegri þegar kemur fram á 

tíunda áratug 18. aldar. Þá er hægt að telja saman heildarfjölda kálgarða í landinu eftir 

svonefndum búnaðarskýrslum. Í skýrslunum, sem teknar voru saman af hreppstjórum, 

eru nöfn bæja og húsbænda tilgreind, ásamt upplýsingum um fjölda heimilismanna, 

bústofn, bátaeign, túngarðahleðslu og fjölda kálgarða á viðkomandi bæ. Skýrslurnar 

voru svo sendar áfram upp stjórnkerfið frá hreppstjórum til sýslumanna, þaðan til 

amtmanna og á endanum til rentukammers í Kaupmannahöfn sem hafði mælt fyrir um 

gerð skýrslnanna í bréfi til amtmanna og sýslumanna hinn 7. ágúst 1787.
138

 Elstu 

skýrslurnar sem fundust í skjalasöfnum og ná yfir allt landið í heild eru frá árinu 1792 

og er það ástæða þess að það ár var valið til skoðunar hér. Af skýrslunum er fljótlegt 

að telja saman heildarfjölda heimila í einstökum hreppum og sjá hvar kálgarðar voru. 

Aðeins misjafnt getur þó verið hvernig heimilin voru talin saman þegar skýrslurnar 

voru skráðar á sínum tíma. Ætlunin var að hver fjölskylda, einn eða fleiri einstaklingar 

sem ráku sjálfstætt bú teldust sem eitt heimili. Einhver brögð voru þó að því að fólk 

sem var gift, með eða án barna, teldist sem sér heimili þó það byggi og ræki 

sameiginlegt bú með öðrum, t.d. foreldrum. Það gat líka farið á hinn veginn, þannig 

að tvær fjölskyldur sem ráku sitt hvort búið teldust sem ein ef þær bjuggu saman. 

Þannig að heimilin í einstökum hreppum geta í sumum tilvikum verið oftalin og í 

öðrum tilvikum vantalin.
139

 Það ætti þó ekki að koma að sök varðandi heildarmyndina 

og ekki er ástæða til að ætla annað en fjöldi kálgarða sé almennt réttur í skýrslunum. 

Af þessum elstu skýrslum sem komu inn til rentukammers má sjá að nokkur munur 

hefur verið á milli amta hvernig hlutirnir voru unnir. Úr Suðuramtinu hafa skýrslur 

hreppstjóranna verið sendar áfram til rentukammers eins og þær komu fyrir en engar 

yfirlitsskýrslur yfir einstakar sýslur verið gerðar né yfir amtið í heild. Úr Vesturamtinu 

voru hreppaskýrslurnar sendar áfram ásamt yfirlitsskýrslum úr hverri sýslu. Í þessum 

tveimur ömtum var því auðvelt að telja saman heildarfjölda garða í hverri sýslu eða 
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hverjum hreppi fyrir sig og sjá hverjir voru með garða. Úr Norður- og austuramtinu 

voru hins vegar einungis sendar yfirlitsskýrslur yfir amtið í heild með samtölum úr 

hverri sýslu en engar skýrslur á hreppagrundvelli.
140

 Því var ekki hægt að sjá hverjir 

voru með garða samkvæmt þeim skýrslum. Nokkuð af hreppaskýrslum úr Húnavatns-, 

Eyjafjarðar- og Norður-Múlasýslu, ásamt hluta af Suður-Múlasýslu frá árunum 1788–

1791 hafa varðveist í skjalasöfnum sýslumanna, þ.e. afrit af þeim skýrslum sem lágu 

til grundvallar heildarskýrslunum. Var fjöldi presta og annarra embættismanna með 

garða norðan og austan lands talinn samkvæmt þeim. Eftir stendur að ekki reyndist 

unnt að sjá hlutfall presta með garða í Skagafjarðar-, Þingeyjar- og Suður-

Múlasýslum. 

Mynd 2. Hlutfall heimila með kálgarð árið 1792 eftir sýslum. 

 

Heimildir: Sjá töflu 6 í viðauka, s. 82.  

Hlutfall heimila sem voru með kálgarð árið 1792 er tekið saman í töflu 6 (í viðauka 

s. 82, sjá einnig mynd 2). Það ár teljast 6.106 heimili í landinu og voru kálgarðar á 

482 af þeim eða á rétt tæplega 8% allra heimila. Það getur varla talist hátt hlutfall 

miðað við markmið stjórnvalda tæpum 40 árum fyrr, að garðyrkjan skyldi breiðast út 

til alls þorra landsmanna. Á stöku svæðum var þátttakan þó mjög góð og skera tvær 
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sýslur sig úr að því leyti. Hæst var hlutfallið í Vestur-Skaftafellssýslu rúm 34% og í 

Gullbringusýslu 23,5%. Þar á eftir koma Mýra- og Dalasýsla þar sem hlutfallið var 

um 12%. Í öðrum sýslum var hlutfallið lægra en 10% og allt niður undir 2% í Norður-

Múlasýslu, Húnavatnssýslu og Barðastrandarsýslu. Þar virðist því ekkert lifa eftir af 

frumkvöðlastarfi séra Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal. Hann hafði flust úr 

sýslunni 1782 og sest að á Setbergi í Eyrarsveit á Snæfellsnesi. Athygli vekur að 

kálgörðum hafði fækkað nokkuð í Gullbringusýslu síðan 1777 (sbr. töflu 4). Hafa 

verður í huga að nýting kálgarða í einstökum sýslum gat sveiflast mikið milli ára. 

Þannig hafði mjög dregið úr garðyrkju í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum árið 1792 frá 

því sem var 1790. Í Eyjafirði hafði görðum fækkað um 48, farið úr 69 og niður í 21 og 

í Þingeyjarsýslu úr 145 niður í 23 sem er veruleg fækkun. Einnig hafði dregið mjög úr 

garðrækt í Dalasýslu. Kólnandi veðurfar hefur eflaust ráðið einhverju þar um.
141

 Sé 

tekið tillit til þessa hefur garðyrkjan náð sér verulega á strik, a.m.k. um tíma, í 

Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum. Þess gætir hins vegar ekki í Skagafirði né Norður-

Múlasýslu (sjá töflu 7 í viðauka, s. 83). 

Dreifing kálgarða innan sýslna var líka mjög misjöfn sem bendir til að fleira hafi 

haft áhrif en bara veðurfarið. Í sumum hreppum eða jafnvel einstökum kirkjusóknum 

var garðrækt  mikil á meðan engir garðar voru  í næstu sóknum við  hliðina.  Var þetta  

Mynd 3. Hlutfall heimila í V-Skaftafellssýslu með kálgarð árið 1792 eftir sóknum. 

 

Heimild: ÞÍ, Rtk. 44,10. Isl. Journ. 9, nr. 664. Hagskýrslur úr Vestur-Skaftafellssýslu 1792.  
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m.a. mjög afgerandi í Vestur-Skaftafellssýslu. Í Leiðvallarhreppi voru 27 kálgarðar og 

hlutfallið það hæsta í sýslunni og raunar landinu öllu, tæp 46% (sjá töflu 8 í viðauka, 

s. 84-85). Í hreppnum voru þrjár kirkjusóknir, Þykkvabæjarklaustur í Álftaveri, Ásar í 

Skaftártungu og Langholt í Meðallandi. Árið 1792 voru engir kálgarðar í Álftaveri né 

Skaftártungu en í Meðallandi á nánast hverju einasta heimili eða 27 af 33 (82%, sjá 

mynd 3). Ekki hefur fundist einhlít skýring á þessum dugnaði Meðallendinga en 

líklegt má telja að presturinn þar, séra Jón Jónsson tengdasonur Jóns Steingrímssonar, 

eigi einhvern hlut að máli. Á Austfjörðum kemur Mjóifjörður mun betur út en 

nágrannahrepparnir þó ekki séu garðarnir þar margir. Garðrækt var sæmileg í 

Eyjafirði á meðan hún var engin í Ólafsfirði né Siglufirði. Fleiri sambærileg dæmi 

væri hægt að nefna, sjá nánar um það í töflu 8 þar sem fjöldi garða í hverjum hreppi 

fyrir sig er tekinn saman (í viðauka, s. 84-85).  

Hlutfall þeirra presta sem voru með kálgarð árið 1792 er tekið saman í töflu 9 (í 

viðauka, s. 86). Eins og sjá má þá hafa prestar landsins tekið hlutverk sitt sem leiðandi 

afl í garðyrkjunni mjög alvarlega. Að meðaltali voru um 43% prestanna með kálgarð 

þetta ár sem er langt yfir því sem gerðist á meðal almennings. Hér koma Vestur-

Skaftafells- og Gullbringusýslur mjög vel út eins og þær gerðu í heildaryfirlitinu. Þá 

koma prestar Borgarfjarðar-, Mýra- og Hnappadalssýslna ágætlega út (sjá mynd 4). 

Mynd 4. Hlutfall presta með kálgarð árið 1792 eftir sýslum. 

 
Heimildir: sjá töflu 9 í viðauka, s. 86.  
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Leitað var sérstaklega eftir því hverjir af embættismönnum og sýslumönnum 

landsins hefðu verið með kálgarða árið 1792 eða þar um bil eftir því sem heimildir 

leyfðu. Er skemmst frá því að segja að allir helstu háembættismenn landsins, níu 

talsins, voru með kálgarð umrætt ár nema Ólafur Stephensen stiftamtmaður en hann 

var ekki skráður með búrekstur þetta ár og afsakast því. Hann hefur augljóslega verið 

með kálgarð árin áður því árið 1787 fékk hann verðlaun frá danska Landbúnaðar-

félaginu fyrir tíu tunnur af „bestu og stærstu káltegundum“ og tvær tunnur af botfelsk-

um rófum sem hann uppskar haustið 1785.
142

 Sama má segja um sýslumennina 19, 

þeir voru allir með garða nema fjórir þeirra sem ekki stóðu fyrir búrekstri umrætt ár 

og hafa því ekki haft tök á að vera með garða. Yfirlit yfir garða embættis- og 

sýslumanna er tekið saman í töflu 10 (í viðauka, s. 87). Eins og gefur að skilja hefur 

þátttaka prestanna skipt mestu máli vegna þess hve fjölmennur hópur þeir voru miðað 

við aðra embættismenn, auk þess sem þeir voru staðsettir vítt og breitt um allt land.  

Eins og fram hefur komið þá voru kaupmenn nokkuð áberandi á meðal 

garðræktenda í lok áttunda áratugarins. Um 1760 hafði aðeins einn kaupmaður 

vetursetu hér á landi. Var það kaupmaðurinn í Hólmi (Reykjavík) og hafði hann 

jafnframt umsjón með starfsemi Innréttinganna.
143

 Árið 1765 var svo ákveðið að 

kaupmennirnir á Eyrarbakka, Patreksfirði, Bíldudal, Dýrafirði og Ísafirði skyldu 

einnig hafa vetursetu í landinu.
144

 Eftir að konungsverslunin síðari hófst 1774 fjölgaði 

kaupmönnum sem höfðu fasta búsetu í landinu mikið og árið 1777 var ákveðið að 

kaupmenn skyldu framvegis búsettir á öllum höfnum landsins allt árið. Þetta voru nær 

eingöngu danskir menn.
145

 Thodal stiftamtmanni og Ólafi Stephensen amtmanni var 

falið að útvega þeim jarðir til ábúðar en ekki var ætlast til þess að þeir fengju jarðir 

sem þegar voru byggðar og vel ræktaðar heldur áttu þeir að fá einhvern landspart í 

nágrenni við verslunarstaðinn sem ekki var í rækt. Jafnframt var ætlast til þess að 

kaupmenn og aðrir starfsmenn verslunarinnar sýndu iðni og dugnað í jarðabótum og 

yrðu almenningi í landinu þannig til fyrirmyndar.
146

 Ekki er hægt að segja annað en 

margir kaupmannanna hafi brugðist vel við þessu, a.m.k. hvað kálgarða varðar. Í töflu 

11 er listi yfir þá kaupmenn sem vitað er til að hafi verið með matjurtagarða árin 

1771–1792 (í viðauka, s. 88). Einkum virðast það hafa verið kaupmenn í Gullbringu-
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sýslu, Vestmannaeyjum og á Vestfjörðum sem sinntu garðræktinni umfram aðra eftir 

því sem fram kemur í skýrslum ársins 1792. Þá hafa kaupmenn á Norður- og 

Austurlandi einnig verið með garða, a.m.k. um tíma. Hins vegar hafa ekki komið í 

leitirnar neinar heimildir sem geta um kálgarða hjá kaupmönnum á Snæfellsnesi, 

Reykjafirði, Hofsósi og Húsavík (sjá mynd 5).  

Mynd 5. Verslunarstaðir á 18. öld þar sem vitað er um kálgarða 1771–1792. 

 

Heimildir: sjá töflu 11 í viðauka, s. 88.  

 

9. Tegundir matjurta 

Margir embættismenn, bæði veraldlegir og geistlegir, sýndu ekki einungis gott 

fordæmi og boðuðu landsmönnum nytsemi garðræktar heldur lögðu þeir mun meiri 

vinnu og alúð í garðana sína en almenningi var ætlað. Margir frumkvöðlanna byrjuðu 

með margar tegundir matjurta, prófuðu sig áfram og fundu þannig út hvaða tegundir 

hentuðu best til ræktunar í landinu. Strax og Skúli Magnússon settist að í Viðey hóf 

hann umfangsmikla ræktun þar. Árið 1753 pantaði hann sér 28 mismunandi fræ-

tegundir. Þetta voru sjö tegundir káls, fjórar tegundir rófna, tvenns konar radísur, 

salat, blaðlaukur, rauðlaukur, pastínakka og ýmsar kryddjurtir eins og sellerí, græn 



 39 

portúlakka, péturselja, karsi, timían, meiran, dill, „pimpernill“ og tóbaksfræ.
147

 

Tóbaksrækt hans er ekki talin hafa borið neinn árangur og hvarf hann fljótt frá þeim 

tilraunum.
148

 Algengar tegundir matjurta sem embættismenn í Gullbringusýslu voru 

með í ræktun árið 1777 voru: grænkál, hvítkál, gulrófur, næpur, rauðrófur, botfelskar 

rófur eða fóðurnæpur en þær voru einnig hafðar til matar hér áður fyrr, blaðsalat, 

sellerí, radísur, spínat, laukar, bæði hvítir og rauðir, snitkál, blöðrukál, neðanjarðar 

kálrabí (ein tegund næpna) og kartöflur. Algengar tegundir kryddjurta voru: piparrót, 

péturselja, karsi, meiran og timían. Þessar tegundir ræktuðu allir helstu embættismenn 

í nágrenni Reykjavíkur, s.s. stiftamtmaður, apótekarinn í Nesi, kaupmennirnir, 

prestarnir og landfógeti.
149

 Björn Halldórsson í Sauðlauksdal og kaupmaðurinn á 

Þingeyri hafa einnig ræktað flestar þessar sömu tegunda.
150

 Sumarið 1779 uxu „allar 

venjulegar danskar matjurtir“ í garðinum hjá Lynge kaupmanni á Akureyri, auk þess 

sem þar voru tvö smávaxin perutré og var meira að segja „pera í fullri stærð á öðru 

þeirra.“
151

 Sérstaka ánægju og undrun vakti karsibeðið í garði Lynge en í það var sáð 

svoleiðis að hann myndaði nafn konungs með kórónu yfir, þar fyrir neðan kom 

sáningardagur og fangmark Lynge kaupmanns, C. F. L.
152

 Einnig þótti garður 

madömu Margrétar Angel í Reykjavík, ekkju Rasmusar Angel verslunarþjóns, sérlega 

fínn. Hún hlaut verðlaun frá danska Landbúnaðarfélaginu árið 1792 fyrir mikla 

„kostgæfni í aldingarðsyrkjunni.“ Hún var með nokkuð stóran garð, „umhengdann 

með 53 garðföðmum [um 100m] og afmarkaðann í 6 höfuðreiti.“ Þar ræktaði hún 

kartöflur, rófur, margar tegundir káls og ýmsar kryddjurtir. Nokkuð af grænmetinu 

hafði hún selt til annarra íbúa í Reykjavík og til farmanna.
153

 Er það líklega eitt af 

elstu dæmum þess að grænmeti hafi verið ræktað hér á landi umfram það sem var 

ætlað eign nota og vísir að uppbyggingu smáfyrirtækja í Reykjavík sem var að byrja á 

þessum tíma en madama Angel rak einnig veitingahús og bar á þessum árum.
154
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Megin þorri landsmanna ræktaði hins vegar yfirleitt ekki nema tvær til þrjár 

tegundir matjurta. Almenningur í Gullbringusýslu lagði sig mest eftir því að rækta 

grænkál og næpur, og var auk þess eitthvað byrjaður að fást við kartöflurækt árið 

1777.
155

 Þess má geta að langmest hefð var fyrir ræktun þessar tveggja tegunda, káls 

og næpna, víða um Evrópu og Norðurlönd á öldum áður.
156

 Þegar Ólafur Olavius 

ferðaðist um Norðurland og Austfirði á árunum 1775–1777 var grænkál lang-

algengasta tegundin sem hann sá. Nokkuð var einnig um að menn ræktuðu næpur og 

rófur og aðeins voru menn byrjaðir að fást við kartöflurækt, einkum á prestssetrum.
157

 

Í garðinum á biskupssetrinu Hólum var ræktað grænkál, hvítkál og rófur.
158

 Vorið 

1781 sendi rentukammer Thodal stiftamtmanni nokkuð af fræjum sem ætlað var til 

ókeypis dreifingar meðal almennings en það voru: langar rófur, stórar sumarrófur, 

neðanjarðar kálrabí, venjulegt grænkál, brúnt kál, blöðrukál og útsæðiskartöflur.
159

 

Þetta eru því væntanlega þær tegundir sem almenningi var helst ætlað að rækta. Frá og 

með árinu 1772 var almenningur hvattur skipulega til að rækta kartöflur en það ár hóf 

danska Landbúnaðarfélagið að veita sérstök verðlaun fyrir ræktun þeirra
160

 og 1780 

var einnig farið að verðlauna fyrir rófnarækt. Var það gert að ráði Magnúsar 

Ketilssonar sýslumanns. Kom þar hvoru tveggja til að þær þóttu auðveldar í ræktun og 

vel fallnar til búdrýginda þar sem bæði var hægt að nýta rótarávöxtinn sjálfan svo og 

kálið hvort sem var fyrir menn eða skepnur.
161

 Augljóst má vera að ekki var ætlast til 

að almenningur gerði sér jafn mikla garða eins og embættismenn. Almenningi var 

helst ætlað að rækta tegundir sem þóttu auðveldar í ræktun og voru hagkvæmar fyrir 

búreksturinn. Stórir og fínir garðar með mörgum tegundum urðu frekar eins konar 

aðalsmerki embættismanna.  

 

10. Samantekt – almenningur tregur til 

Endurreisn garðræktar hér á landi hófst á sjötta áratug 18. aldar. Um miðjan áratuginn 

voru um 30–40 kálgarðar í landinu öllu. Flestir voru þeir á Suður- og Suðvesturlandi, 
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og í Húnavatnssýslu en mjög fáir á Vestfjörðum og Norðausturlandi. Upphaf margra 

garðanna má rekja til komu norsku og jósku bændanna hingað til lands vorið 1752. 

Þannig riðu hluthafar í Innréttingunum á vaðið með garðrækt og stuðluðu að 

útbreiðslu hennar. Nokkrir prestar og örfáir bændur voru einnig byrjaðir að reyna fyrir 

sér með garðrækt á þessum árum.  

Í lok áttunda áratugar 18. aldar hafði kálgörðum fjölgað verulega frá því sem var á 

sjötta áratugnum. Heimildir um útbreiðsluna á þessum tíma eru ekki miklar en flest 

bendir til að garðræktin hafi verið mest í Gullbringusýslu og á Suðurlandi en minni á 

Norður- og Austurlandi og lítil sem engin á Vestfjörðum nema hjá kaupmönnum. Á 

þessum tíma voru allir helstu embættismenn landsins, ásamt sýslumönnunum, búnir 

að koma sér upp kálgarði eins og stjórnvöld ætluðust til. Einnig voru margir prestanna 

með kálgarða. Á þessum tímapunkti er þó alls ekki hægt að segja að garðrækt sé orðin 

almenn meðal alls þorra landsmanna og harðærisviðbrögð í lok áratugarins voru að 

safna fjallagrösum og öðrum villtum íslenskum jurtum fremur en að efla garðrækt.  

Árið 1792 voru einungis kálgarðar á um 8% heimilanna í landinu og ekki er að sjá 

að görðunum hafi fjölgað neitt frá því á áttunda áratugnum heldur þvert á móti virðist 

þeim hafa fækkað nokkuð. Sums staðar var þátttakan þó mun betri en heilt yfir er ekki 

hægt að segja að átak stjórnvalda um stóreflda garðrækt hafi náð til almennings á því 

tímabili sem hér var til umræðu. Allir helstu embættismenn landsins, að meðtöldum 

sýslumönnunum, voru hins vegar fljótir að bregðast við átakinu og komu sér upp 

kálgörðum strax á áttunda áratugnum eða fyrr og voru enn með garðana í rækt árið 

1792. Sama má segja um prestana, þeir brugðust vel við garðræktarátakinu en 

dágóður hluti þeirra eða rúmlega 40% var með kálgarð árið 1792. Eftir að kaupmenn 

hófu fasta búsetu hér á landi á áttunda áratugnum komu margir þeirra sér upp 

kálgörðum og tóku þannig þátt í átakinu, einkum kaupmenn á Vestfjörðum og í 

Gullbringusýslu. Hins vegar náði garðrækt á Vestfjörðum ekki að breiðast út til 

almennings þrátt fyrir fyrirmynd kaupmannanna. 

Garðrækt var afgerandi mest í tveimur sýslum árið 1792, Vestur-Skaftafellssýslu 

og Gullbringusýslu. Flestir embættismannanna á þessum tíma voru með aðsetur í 

Gullbringusýslu og skýrir það eflaust hve garðræktin var öflug þar. Hvatning Skúla 

Magnússonar og fordæmi annarra embættismanna og presta hefur skilað tilætluðum 

árangri. Einu embættismennirnir sem bjuggu í Vestur-Skaftafellssýslu voru sýslumað-

ur, prófastur og sex prestar. Ástæður þess að garðrækt var svo algeng þar liggja ekki 

jafn ljósar fyrir og þarfnast nánari skýringa. Sérstaka athygli vekur hve garðrækt var 
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algeng í Meðallandi. Algengustu tegundir sem almenningur ræktaði voru grænkál og 

næpur í fyrstu en síðar einnig kartöflur og rófur en embættismenn, kaupmenn og 

einstöku prestar sem stóðu framarlega í garðræktinni voru oft með um 20 mismunandi 

tegundir mat- og kryddjurta í sínum görðum. Hér á eftir verður síðan hugað betur að 

því hvers vegna garðrækt náði ekki til almennings í ríkari mæli en raun ber vitni. 

Hvaða möguleika hafði almenningur á því að tileinka sér garðrækt? 
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IV. ALMENNINGUR OG GARÐRÆKT 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er ætlunin að skoða hvernig viðreisn garðyrkjunnar 

horfði við út frá sjónarhóli almennings. Verður það gert með því að skoða valin svæði 

á landinu nánar, bæði þar sem gekk vel og þar sem gekk illa. Pétur Þorsteinsson 

sýslumaður í Norður-Múlasýslu var hluthafi í Innréttingunum og kom sér upp kálgarði 

strax á sjötta áratugnum. Hann og sonur hans, Guðmundur Pétursson sem tók við 

sýsluvöldum af honum, unnu alla tíð að framgangi garðræktar í sýslunni en með 

litlum árangri. Lýður Guðmundsson sýslumaður í Vestur-Skaftafellssýslu var hins 

vegar ekki hluthafi í Innréttingunum og garðrækt var svo til óþekkt þar á sjötta 

áratugnum, auk þess sem gera verður ráð fyrir að allt jarðræktarstarf hafi lagst niður 

þar í sýslu í Skaftáreldum 1783–1785. Hvers vegna gekk illa að fá almenning í 

Norður-Múlasýslu til að koma sér upp kálgörðum á meðan vel gekk í Vestur-

Skaftafellssýslu? Í Gullbringusýslu gekk líka almennt vel en þá vekur athygli hinn 

gífurlegi munur sem var á framgangi garðræktarinnar í nágrannahreppunum tveimur, 

Seltjarnarnesi og Mosfellssveit. Á Seltjarnarnesi náðist snemma góður árangur en 

hinum megin, handan Sunda, í Mosfellssveit var enginn með kálgarð árið 1792. 

Skoðað verður í hverju sá munur getur hafa legið og reynt að nálgast efnið út frá 

sjónarhorni almennings. Einnig verða tekin stöku dæmi frá fleiri stöðum á landinu til 

að varpa nánara ljósi á málið. Hversu auðvelt var fyrir almenning að nálgast fræ og 

hversu vel var hann upplýstur, bæði um tilgang og verklag? Borgaði sig fyrir 

almúgann að koma sér upp kálgarði, þ.e. var hvatinn til garðræktar nægilegur? Var 

þvermóðsku almennings um að kenna eða hafði almenningur kannski ekki möguleika 

á að tileinka sér garðrækt? Í Grindavík náðist snemma góður árangur en það þakkaði 

Skúli Magnússon prestinum að Stað, séra Ara Guðlaugssyni (sjá s. 29). Skoðað verður 

hvað lá að baki þessum góða árangri í Grindavík. Mest verður byggt á greinargerð 

þeirri sem séra Ari sendi Skúla Magnússyni haustið 1777 en hún er mjög ítarleg og 

því má fá mun betri mynd að framgangi garðræktar í Grindavík þetta ár en nokkurs 

staðar annars staðar á landinu. Ekki var heldur bara nóg að rækta grænmetið – það 

þurfti líka að neyta þess. Í lokin verður hugað að því hvað fólki fannst um þessa nýju 

fæðutegund. Tekin verða nokkur dæmi víða að af landinu sem varpa kunna ljósi á 

málið. Niðurstöðurnar verða síðan notaðar til að draga almennari ályktanir um gang 

garðræktarinnar í landinu í heild á síðari hluta 18. aldar.  
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11. Fólkið sem gat ekki ræktað kál 

Ekki var jafn auðvelt fyrir alla að rækta kálið. Í þessum kafla verða aðstæður í 

Norður-Múlasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu bornar saman og leitað skýringa á því 

hvers vegna misvel gekk að fá almenning til þess að hefja garðrækt. Horft verður til 

atriða eins og veðurfars, frædreifingar, kunnáttu, viðhorfa og aðstæðna fólks. Þegar 

tvær sýslur í sitt hvorum landshlutanum eru bornar saman verður að hafa í huga að 

veðurfar getur hafa haft töluverð áhrif. Heilt yfir má segja að árferði á síðari hluta 18. 

aldar hafi verið landsmönnum óhagstætt með tilliti til hvers kyns ræktunarstarfs. Árin 

1757–1777 voru þó yfirleitt hagstæð og náði garðrækt sér þá ágætlega á strik 

sunnanlands eins og fram kom í kaflanum hér á undan.  Árin 1777–1780 voru hins 

vegar öll mjög hörð og er þess einkum getið að sumrin hafi verið köld og 

votviðrasöm.
162

 Vorið 1777 var kalt og hart og „grasbrestur stór.“ Sumarið 1778 var í 

sama máta óstöðugt, „með frostum, krapaéljum og köföldum.“
163

 Vorið 1780 var 

„hretsamt og frostamikið, svo sumstaðar norðanlands var eigi snjór tekinn af túnum 

um Jónsmessu.“
164

 Hafís kom fyrir Norður- og Austurland í mars 1782 og lá langt 

fram á sumar svo „að á 8 bæum á Lánganesi urðu ekki hærð tún.“
165

 Á vormánuðum 

1783 og 1784 lá einnig hafís fyrir Norðurlandi með tilheyrandi kuldum sem hindruðu 

allan grasvöxt. Þá gengu Móðuharðindin yfir landið sem olli því að gróður visnaði 

víða og búpeningur féll. Harðast hefur Vestur-Skaftafellssýsla orðið úti, þaðan þurftu 

margir að flýja sýslu, en áhrifin voru einnig mikil norðanlands. Hannes Finnsson 

biskup getur þess að einungis hafi verið búið á fjórum jörðum í Þistilfirði árið 1784 

þar sem áður voru 20 jarðir.
166

 Harðindunum var að mestu lokið á útmánuðum 1785 

og tók þá við heldur hagstæðara árferði fram að aldamótum 1800 ef árin 1790–1792 

eru undanskilin. Árferði 1787–1788 var víðast hvar á landinu í meðalmáta nema 

norðaustan til á landinu, þar var það hið harðasta, „svo lá við, að mikið af Vopnafirði 

myndi eyðast.“
167

 Hafís lá við norðan- og austanvert landið það vor. Veturinn 1790–

1791 var hinn harðasti. „Hafís var kríngum allt land, frá Látrabjargi að Reykjanesi á 

Suðurlandi, og jafnvel hröktust jakar inn að Hjörsey á Mýrum.“
168

 Veturinn 1791–

1792 var mjög frostharður svo ís lagði m.a. á Viðeyjarsund og Hvalfjörð. Sumarið 
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eftir fór klaki aldrei algjörlega úr jörðu.
169

 Vorið 1791 lá hafís við landið frá byrjun 

apríl og allt til 18. júlí en vorið 1792 aðeins skemur eða út maímánuð að sögn 

Guðmundar Péturssonar sýslumanns í Norður-Múlasýslu.
170

  

Þetta slæma árferði á eflaust stóran þátt í því hve mjög dró úr garðrækt á öllu 

Norðurlandi á milli áranna 1790 og 1792 (sjá s. 35). Þessi kuldatíð hefur einnig gert 

Sunnlendingum erfitt fyrir. Lýður Guðmundsson sýslumaður í Vestur-Skaftafellssýslu 

segir kálrækt hafa verið lélega sumarið 1791 og að ekki hafi verið hægt að sá fyrr en 

seint í júní vegna frosta og snjóa. Uppskera var ákaflega lítil um haustið, trúlega mest 

hjá honum sjálfum, ein tunna af næpum og rófum til samans.
171

 Sömuleiðis var árið 

1792 mjög lélegt vegna frosta langt fram eftir sumri. Þá var ekki hægt að sá fyrr en í 

júlíbyrjun. Uppskera Lýðs það haust var þó tvær tunnur af rófum og öðrum rótum en 

grænkálið óx ákaflega lítið. Nokkuð var farið að bera á því að bændur í sýslunni væru 

farnir að missa trúna á gildi kálræktarinnar vegna þessa.
172

 Veðurfar í Skaftafells-

sýslum hefur þó alltaf verið mun mildara en á Norðurlandi. Þá er vert að hafa í huga 

að Meðallandið, þar sem garðrækt var afgerandi mest árið 1792, er ein láglendasta og 

snjóléttasta sveit landsins og ræktun hefur því verið auðveldari þar en víða annars 

staðar. Garðarnir í Skaftafellssýslu hafa haldist í rækt þrátt fyrir kuldann eins og 

skýrslur ársins 1792 sýna. Norður í Múlasýslu hefur kuldatíðin hins vegar haft þær 

afleiðingar að garðrækt var nánast ómöguleg. Í greinargerð til Landsnefndarinnar fyrri 

frá því í júní 1771, kennir Páll Guðmundsson prófastur í Norður-Múlasýslu og 

sóknarprestur til Kirkjubæjar miklum kuldum um hve kálrækt gangi illa í sýslunni. 

Það vorar seint, oft séu harðindi og frost allt til Jónsmessu, og vetrarharðindin byrja 

strax um Mikjálsmessu (29. september). Hann heldur því fram að sumarið sé 

einfaldlega ekki nógu langt til þess að allt venjulegt kálmeti nái að þroskast.
173

 Þetta 

ár var þó engin sérstök kuldatíð í landinu. Veðurfarið hefur þó ekki eitt og sér haft 

úrslita áhrif nema kannski í hörðustu árunum. Fleira hefur haft áhrif. Til þess að hefja 

ræktun þurfti fræ en til eru ýmsar heimildir sem benda til þess að fræin hafi ekki alltaf 

borist til landsins nægilega snemma á vorin eða í nægilega góðu ástandi.  
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Því hafði verið lýst á Alþingi sumarið 1762 að nauðsynlegt kálfræ yrði flutt á allar 

verslunarhafnir landsins en fræsendingarnar áttu sýslumenn síðan að leysa út hjá 

kaupmönnum og dreifa til íbúanna (sjá s. 15-16). Þetta var helsta leið almennings til 

þess að nálgast fræ og sú leið sem yfirvöld væntu að landsmenn myndu nýta sér. Ekki 

var það auðsótt í byrjun því vorið eftir, þ.e. 1763, kom ekki fræ á nærri allar hafnirnar, 

t.d. ekki á Eyrarbakka, Vestmannaeyjar né Ísafjörð
174

 en tvö pund af fræjum voru til á 

Vopnafirði og önnur tvö í Hólmsverslun. Í Hólminum lágu fræin hins vegar öll eftir í 

versluninni um haustið.
175

 Á þessu hefur væntanlega verið ráðin bót næstu ár en síðan 

fór að bera nokkuð á kvörtunum um að fræin kæmu of seint á vorin og að þau væru 

léleg eða ónýt. Hentugasta leið sýslumanna til að dreifa fræjunum til fólksins var á 

manntalsþingunum á vorin en oft voru skipin ekki komin til landsins fyrr en í júnílok 

og manntalsþingin þá yfirstaðin og of seint að sá ef einhver uppskera ætti að fást um 

haustið. Fræin urðu þá að bíða í versluninni til næsta vors við misjafnar aðstæður. Á 

ferðum sínum um Norður- og Austurland var Ólafur Olavius töluvert var við kvartanir 

um skort á fræjum. Þannig kvörtuðu bændur í Þingeyjarsýslu um fræskort og sögðu að 

skorturinn hefði mjög dregið úr löngun manna til að hefja garðrækt.
176

 Sama var uppi 

á teningnum í Eiðaþinghá í Suður-Múlasýslu. Þar höfðu „nokkrir bændur byrjað á að 

gera kálgarða, en ekki getað sáð í þá sakir skorts á fræi.“
177

 

Önnur leið til þess að verða sér úti um fræ var að sérpanta þau frá Kaupmannahöfn. 

Það gerðu einkum þeir sem stóðu framarlega í garðræktinni og voru með fjölbreyttari 

tegundaflóru en allur almenningur s.s. Skúli Magnússon og Magnús Ketilsson. Það 

hefur Lýður Guðmundsson líka gert í einhverjum tilvikum. Í skýrslu til stjórnarinnar 

árið 1777 segir hann að kálrækt gangi vel í sýslunni. Fræjunum sem kammerið sendi 

honum hafði hann deilt út meðal íbúanna og þau komið vel út en ekki dugað fyrir alla. 

Fræin sem hann fékk hjá Hartmann kaupmanni voru hins vegar léleg: „hvorimod det 

af kiöbmand Hartman reqviserte fröe altid er befundet uduligt.“
178

 Þá hafði hann 

einnig útdeilt aðeins af sínu eigin kartöfluútsæði meðal íbúanna. Árið eftir sendi 

Hansen etatsráð í rentukammeri Lýði fjögur lóð af grænkálsfræjum og fjögur lóð af 
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rófnafræjum.
179

 Aðrir sem fengu sent fræ frá Hansen þetta ár voru Thodal 

stiftamtmaður, Magnús Ketilsson í Dalasýslu, Bjarni Einarsson í Barðastrandarsýslu 

og Vigfús Jónsson í Þingeyjarsýslu.
180

  

Kvartanir um bæði fræskort og léleg fræ hjá kaupmönnum bárust til rentukammers 

í Kaupmannahöfn og vorið 1781 gerði kammerið tilraun til þess að bæta landsmönn-

um það upp. Hinn 24. mars það ár skrifaði kammerið öllum sýslumönnum landsins 

bréf og sagðist hafa keypt fræ af „bestu gerð“ sem ætlað væri til dreifingar á Íslandi. Í 

bréfinu kemur skýrt fram að ástæðan sé sú að undanfarin ár hafi því borist margar 

kvartanir um að fræ hjá kaupmönnunum hafi ekki reynst nógu góð.
181

 Thodal stiftamt-

manni var falið að dreifa fræjunum áfram til sýslumannanna (um hvaða tegundir þetta 

voru, sjá s. 40). Um helmingur sýslumanna, aðallega á Norður- og Austurlandi, fengu 

send fræ frá kammerinu þetta ár. Meðal þeirra voru Lýður Guðmundsson í 

Skaftafellssýslu og Guðmundur Pétursson í Norður-Múlasýslu.
182

 Í skýrslu til 

stjórnarinnar um haustið þakkar Guðmundur fræsendinguna í „publici navn“ en segist 

ekki hafa fengið fræin fyrr en seint í júnímánuði og þau hafi því komið að litlum 

notum þetta árið. Kartöfluútsæðið sem hann fékk var byrjað að rotna og var ónýtt með 

öllu.
183

 Hins vegar er ekki annað vitað en allt hafi verið í lagi með sendinguna sem 

Lýður fékk. Kaupskipin voru yfirleitt seinna á ferðinni norðanlands og að áliti Jóns 

Eiríkssonar stjórndeildarforseta í rentukammeri var það ein af skýringum þess hve 

garðyrkjan hafði borið lítinn árangur á Norðurlandi fram að þessu.
184

  

Þá kann einnig að hafa haft áhrif að Jón Grímsson garðyrkjumaður, sem starfaði 

hér á landi á árunum 1764–1770 fór mest um Suðurland. Átti styrkur hans m.a. að 

ganga til áhalda-, plöntu- og frækaupa (sjá s. 16). Ekki reyndist unnt að rekja ferðir 

hans nákvæmlega en vitað er að árið 1767 fór hann um Árnessýslu og dvaldi m.a. um 

tíma í Skálholti við að kenna skólapiltum garðyrkju.
185

 Það má teljast nokkuð snjöll 

ráðstöfun því margir skólapiltanna urðu einmitt prestar strax að lokinni skólavistinni. 

Á ferðum sínum um landið var Jón Grímsson með fræ meðferðis sem hann lét þá hafa 
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sem sýndu garðyrkjunni sérstakan áhuga. Árið 1770 sótti hann um áframhaldandi 

styrk í þrjú ár þar sem hann hafði ekki enn komist í allar sýslur landsins. Með umsókn 

hans fylgdi bréf frá Lýði Guðmundssyni þar sem hann óskaði eftir að fá Jón til sín að 

ári. Árið 1768 þegar Jón var á ferð um Rangárvallasýslu hafði hann sent Skaft-

fellingum fræ sem Lýður segir að hafi komið að góðum notum en betra hefði þó verið 

ef Jón hefði komið í eigin persónu og sagt mönnum til við sáninguna.
186

 Landsnefndin 

1770 skýrir frá því að Norðlendingar hafi verið óánægðir með Jón, bæði vegna þess 

hve lítið hann hafði komið norður og með árangurinn af störfum hans. Hann hafði 

aðeins dvalist á Norðurlandi sumarið 1769 og ráðgerði næst að fara til Austurlands.
187

 

Það sumar hefur hann líklega verið í Skagafirði en ræktun þar gekk illa að sögn 

hreppstjóranna í Sauðárheppi, fræin sem Jón kom með voru ónýt og miklir kuldar 

hindruðu kálvöxt.
188

 Niðurstaða Landsnefndarinnar var því að mæla ekki með frekari 

styrk handa Jóni, fénu væri betur varið á annan hátt.
189

 Nokkuð víst má telja að Jón 

hafi aldrei komist á Vestfirði, Austfirði né í Norður-Múlasýslu. Jón bjó í fyrstu í 

Reykjavík en eftir að hann missti styrkinn fluttist hann norður í Þingeyjarsýslu og 

hafði um tíma umboð konungsjarða í sýslunni en missti það 1783 vegna vanskila og 

fluttist aftur til Reykjavíkur.
190

  

Þrátt fyrir slæmt veðurfar og erfiðleika við að fá fræ víða um Norðausturland gekk 

garðrækt ágætlega í Mjóafirði en þar voru sex garðar í rækt árið 1792 (sjá töflu 8). 

Ekki hefur fundist nein einhlít skýring á dugnaði Mjófirðinga en framlag og hvatning 

einstakra manna hefur áreiðanlega skipt máli. Í Vestur-Skaftafellssýslu vann Lýður 

Guðmundsson sýslumaður alla tíð að framgangi garðræktarinnar. Það gerði einnig Jón 

Steingrímsson prófastur og tveir ónafngreindir bændur að sögn Jóns Eiríkssonar.
191

 

Líklega hafa það verið þeir Páll Jónsson spítalahaldari á Hörgslandi, sagður búhöldur 

mikill, og Sigurður Ólafsson klausturhaldari á Kirkjubæjarklaustri. Sigurður var mikill 

framfarasinni og fékk m.a. verðlaun árið 1784 fyrir endurbætur á húsakosti 

Klaustursins og fyrir uppbyggingu eyðibýla í eigu þess árin þar á undan.
192

 Páll og 
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Sigurður flúðu svo báðir í Skaftáreldum og komu ekki aftur.
193

 Í Meðallandinu hefur 

presturinn, séra Jón Jónsson á Lyngum, áreiðanlega sýnt gott fordæmi í 

búskaparháttum. Árið 1792 sótti hann um verðlaun til rentukammers. Þar kemur fram 

að hann hafi byggt upp jörðina af litlum efnum eftir Skaftárelda og m.a. komið sér 

upp dönskum vefstól.
194

 Magnús Guðmundsson í Staðarholti í Meðallandi var einnig 

mikil garðræktarfrömuður sem má ráða af því að hann var með þrjá garða í rækt árið 

1787.
195

  

Í Norður-Múlasýslu virðist sýslumaður hins vegar mestmegnis hafa verið einn að 

vinna að framgangi garðræktarinnar. Fyrst Pétur Þorsteinsson á Ketilvöllum en hann 

kom sér upp garði strax á sjötta áratugnum eins og fram hefur komið og síðar 

Guðmundur Pétursson sonar hans sem var aðstoðarmaður föður síns frá 1772 og tók 

við sýsluvöldum af honum 1786. Hann bjó í Krossavík í Vopnafirði.  

Þátttaka prestanna hefur einnig haft mikið að segja. Í Vestur-Skaftafellssýslu voru 

allir prestar með garða nema í Álftaveri og Skaftártungu og þar sinnti almenningur 

ekki heldur um garðræktina. Prestarnir voru fyrirmynd almennings og í Norður-

Múlasýslu var enginn prestanna með garð árið 1792 nema séra Páll Magnússon á 

Valþjófstað. Sumir prestanna bjuggu við mjög bág kjör og sem dæmi má nefna séra 

Benedikt Ingimundarson á Desjamýri í Borgarfirði eystra. Hann yfirgaf prestakall sitt 

einhvern tíma skömmu fyrir jólin 1788 eftir að hafa þjónað því í um 15 ár og leitaði á 

náðir stiftamtmanns um betra brauð. Í bréfi til stiftamtmanns, dagsettu 2. janúar 1789 

á Löndum við Hvalsnes, segist hann ekki hafa gert það að gamni sínu að leggjast í svo 

langt ferðalag um hávetur en sér væri nú næsta ómögulegt að lifa af brauði sínu og var 

hann búinn að missa flestar skepnur sínar þá um veturinn.
196

 Þetta var fyrirmyndin 

sem hann sýndi sóknarbörnum sínum. Um sex vikum síðar fékk séra Benedikt Stað í 

Grindavík
197

 og þar hefur hann haldið við kálgörðum sem séra Ari Guðlaugsson 

forveri hans hafði komið upp.
198

 Þannig að ekki hefur það verið vegna leti eða 

kunnáttuleysis sem Benedikt kom sér ekki upp garði á meðan hann var á Desjamýri. 
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Miklu frekar má telja að hann hafi ekki getað það vegna veðráttu, fátæktar og 

erfiðleika við að verða sér úti um fræ.  

Þá er vert að hafa í huga að miklu meiri hefð var fyrir nýtingu fjallagrasa í 

Þingeyjar- og Múlasýslum heldur en nokkurn tíma í Skaftafellssýslum og þörfin fyrir 

garðávexti því ekki jafn augljós.
199

 Jón Steingrímsson eldklerkur segist hafa kennt 

Skaftfellingum að nýta fjallagrös eftir að hann fluttist að Kirkjubæjarklaustri 1778.
200

  

Áður hafði hann verið prestur í Mýrdal (1760–1778) en var alinn upp í Skagafirði og 

þaðan hefur hann áreiðanlega þekkt fjallagrösin. Í Skaftafellssýslu var meiri hefð fyrir 

nýtingu hvannaróta auk þess sem íbúarnir keyptu alltaf töluvert af söl frá Eyrarbakka. 

Fyrstu árin eftir Skaftárelda var lítið að hafa af hvannarótum og öðrum grösum í 

sýslunni eins og gefur að skilja. Þar ofan á bættist að bóndinn á Eyrarbakka vildi ekki 

selja þeim söl nema gegn greiðslu með smjöri og af því áttu Skaftfellingar lítið því 

flestar skepnur þeirra voru fallnar í harðindunum.
201

 Í ljósi þess er umhugsunarvert að 

strax tveimur árum eftir lok Skaftárelda, eða 1787, varð gífurlega góð þátttaka í 

garðræktinni. Alls voru 130 garðar í rækt í sýslunni það ár eða á um 60% 

heimilanna.
202

 Þetta leiðir hugann að því hvort það hafi ekki verið harðindin sjálf og 

erfiðleikar með almennt bjargræði sem ýttu undir eflingu garðræktar í sýslunni. Í 

Meðallandinu ræktuðu íbúarnir eingöngu rófur, næpur og grænkál og kváðu það gjöra 

„godann atvinnu stirk“ og vera „næsta ómissandi.“
203

 Á næstu árum dró síðan töluvert 

úr garðrækt og var hlutfallið komið niður í rúm 34% árið 1792 sem var samt sem áður 

það hæsta í landinu það ár. Í þessu samhengi má benda á að kartöflu- og kálrækt á 

Íslandi tók ekki almennilega við sér fyrr en á árunum 1807–1814, á tímum 

Napóleonstyrjaldanna, þegar skortur varð á innfluttri mjölvöru og öðrum nauðsynjum 

í landinu.
204

 

 

12. Fólkið sem vildi ekki rækta kál 

Nú verður sjónum beint að tveimur nágrannahreppum á suðvesturhorni landsins, 

Mosfellssveit og Seltjarnarneshreppi. Samanburður á garðrækt í þessum tveimur 
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hreppum er áhugaverður í ljósi þess að þeir eru samliggjandi og aðstæður til 

garðræktar svipaðar en þátttaka almennings mismunandi. Eins og fram hefur komið 

þá fór garðrækt vel af stað á meðal almennings á Seltjarnarnesi. Árið 1777 var 

kálgarður á um helmingi heimila í hreppnum, eða á 86 heimilum af 167. Á níunda 

áratugnum dró síðan mikið úr garðrækt og árið 1792 voru einungis kálgarðar á um 

17% heimilanna (sjá töflur 4 og 8 í viðauka, s. 80 og 84). Hér á eftir verður skoðað 

nánar hverjir það voru sem héldu sig við kálræktina og hverjir hættu og af hverju. 

Skoðað verður hvernig niðurstöðurnar falla að skilgreiningu Christinar F. Ax um 

menningarsnið (sjá s. 8-9). Voru það eingöngu embættismenn og fyrirmyndarbændur 

sem stunduðu garðrækt en ekki armingjar? Hvað gerðu bæjarbúar? Á sama tíma fer 

hins vegar engum sögum af kálrækt í Mosfellssveit og árið 1792 var ekki einn einasti 

kálgarður í rækt þar. Hvers vegna var almenningur í Mosfellssveit tregur til að tileinka 

sér garðrækt á meðan betur gekk á Seltjarnarnesi? Hér getur veðurfar og frædreifing 

ekki hafa skipt máli. Jafn auðvelt ætti að hafa verið fyrir Mosfellinga að verða sér úti 

um fræ eins og fyrir nágranna þeirra Seltirninga. Leiðir þeirra til að leita sér aðstoðar 

um fræðslu og verklag ættu ekki heldur að hafa verið mikið torsóttari. Hér hefur fjöldi 

hátt settra embættismanna og viðhorf íbúanna til viðreisnarstarfsins skipt meira máli.  

Árið 1792 voru 25 lögbýli í Seltjarnarneshreppi, tvíbýlt var á nokkrum jarðanna, og 

fjöldi hjáleigubænda, tómthúsmanna og húsmanna skipti tugum. Samtals voru 162 

heimili í hreppnum. Í Reykjavík einni saman, ásamt hjáleigunum sem henni tilheyrðu, 

bjuggu samtals 73 fjölskyldur.
205

 Þetta var fjölbreyttur hópur handverksmanna og 

verkafólks sem flest starfaði hjá Innréttingunum, nokkrir kaupmenn og mikil fjöldi 

tómthús- og húsfólks sem vann tilfallandi störf á landi eða sjó. Nokkrir áttu eina eða 

tvær kýr og einn lítinn bát. Sex embættismenn áttu heima í hreppnum, Skúli 

Magnússon landfógeti bjó í Viðey, Jón Sveinsson landlæknir og Björn Jónsson lyfsali 

í Nesi, Gísli Thorlacius rektor skólans og Hendrich Scheel fangelsisstjóri í Reykjavík 

og Geir Vídalín prestur á Lambastöðum. Flestar jarðanna í hreppnum voru í eigu 

konungs.
206

 Af þessum 162 heimilum í hreppnum voru 28 með kálgarð. Öll heimilin 

eru listuð upp í töflu 12 og þar má sjá hverjir voru með garða (í viðauka s. 89-91). Það 

voru allir embættismennirnir sex sem fyrr greinir og sjö bændur á lögbýlum, allir í 
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frekar góðum efnum. Þessir bændur myndu falla í flokkinn fyrirmyndarbændur 

samkvæmt skilgreiningu Christinar F. Ax, þ.e. voru góðum efnum búnir, áttu stórt bú 

og höfðu marga í heimili. Af bæjarbúum sem voru með kálgarð má telja Runólf 

Klemensson verslunarstjóra og forstöðumann Innréttinganna, madam Margréti Angel 

sem rak lítið veitingahús í Reykjavík, madam Margréti Magnúsdóttur ljósmóður í 

Nesi og madam Bruun, ekkju eins fangavarðarins í Reykjavík. Sjö má telja til 

handverksmanna, þar á meðal er Guðmundur Jónsson vefsmiðjustjóri Innréttinganna 

(forstandari) en aðrir handverksmannanna voru flestir snikkarar eða trésmiðir. Sumt 

þessa fólks var af erlendum uppruna eins og Christian Muller snikkari, Marcus 

Nicolai Hólm trésmiður og madam Höjers, ekkja Johanns Höjers skósmiðs. Af 

hjáleigubændum, tómthús- og húsfólki voru hlutfallslega mjög fáir með garða eða 

einungis fjórir af 94 (sjá mynd 6). Flest þessa fólks var fátækt, rak lítil bú og var með 

fáa í heimili (sbr. töflu 12). Í þessum hópi myndu líklega flestir falla í flokkinn 

armingjar. Því má fullyrða að garðrækt í Seltjarnarneshreppi hafi fyrst og fremst verið 

embættismanna- og betri bændamenning, auk þess sem töluverður fjöldi bæjarbúa, 

einkum handverksmenn, tóku upp þann sið að vera með kálgarð. Hafa verður í huga 

að launakjör handverksfólks voru almennt góð á þessum tíma,
207

 þó svo aðstæður 

þeirra hafi að ýmsu öðru leyti líkst aðstæðum armingjanna.
208

 Sú mynd sem hér birtist 

af bæjarbúum fellur einstaklega vel að því sem Christina F. Ax segir að þeir hafi um 

margt minnt á fyrirmyndarbændur í hugsun og menningu.
209

 Samkvæmt uppskriftum 

á dánarbúum á Seltjarnarnesi var ekki óalgengt að verslunar- og handverksfólk ætti 

t.d. dúka og kaffikönnur sem annars enginn átti nema embættismenn og örfáir betri 

bændur.
210

 Þannig virðist ákveðin fylgni milli þess að eiga kaffikönnu og borðdúk og 

að vera með kálgarð. Eftir stendur að 17 bændur og 90 hjáleigubændur, tómthús- og 

húsfólk var ekki með garða, auk nokkurs hluta verslunarmanna og handverksmanna 

(sjá mynd 6). Miðað við góða þátttöku almennings í garðræktinni árið 1777 er ljóst að 

eitthvað af þessu fólki hafði áður verið með garða en var hætt að sinna þeim þegar hér 

var komið sögu. Ekki er ólíklegt að veðurfar hafi eitthvað spilað hér inn í en ástæður 

voru fleiri. Kannski var ekki skynsamlegt fyrir alla að standa í kálrækt. Sumir höfðu 

ef til vill ekki áhuga á að koma sér upp garði eða sáu sér ekki fært að vera með garð.  
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Mynd 6. Kálgarðar í Seltjarnarneshreppi 1792 eftir félagslegri stöðu. 
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Heimild: tafla 12 í viðauka, s. 89-91.  

Í Mosfellssveit bjuggu ekki eintómir armingjar, þar mátti að sjálfsögðu finna 

mismunandi vel stæða bændur eins og í öðrum sveitum. Árið 1792 voru 28 lögbýli í 

Mosfellssveit og 9 hjáleigur. Allar jarðirnar voru í eigu konungs, fyrir utan kirkjustað-

inn Mosfell, Suður-Reyki og Úlfarsfell sem allar voru í bændaeign. Jarðardýrleiki var 

yfirleitt á bilinu 10–20 hundruð, nema Suður-Reykir sem voru 40 hundraða jörð.
211

 

Tvíbýli var á nokkrum jarðanna þannig að heildarfjöldi heimila í hreppnum var 42.
212

 

Engir embættismenn bjuggu í hreppnum fyrir utan Pál Jónsson hospitalshaldara á 

Gufunesi og séra Jón Hannesson prest á Mosfelli. Íbúar Mosfellssveitar voru þannig 

fyrst og fremst venjulegir bændur og aðstæður töluvert aðrar þar en á Seltjarnarnesi. 

Enginn kálgarður taldist í rækt í hreppnum árið 1792 eins og fyrr greinir. Í ljósi þess 

að það var einkum hlutverk prestanna að vera fyrirmynd fólksins í garðrækt hefur 

eflaust skipt töluverðu máli að, séra Jón á Mosfelli, var ekki með kálgarð og hefur þar 

af leiðandi ekki brýnt gagnsemi garðræktarinnar fyrir sóknarfólki sínu líkt og kollegi 

hans, séra Árni Þórarinsson, gerði á Seltjarnarnesinu. Jón fékk prestakallið árið 1775 

og hefði hæglega getað verið búinn að koma sér upp garði ef hann hefði viljað sinna 

því. Hann var áður prestur í Marteinstungu í Holtum og hafði unnið þar að framgangi 

garðræktar en með litlum árangri.
213

 Afskiptaleysi séra Jóns og hefur þó ekki átt að 

aftra betri bændum að koma sér upp kálgarði hefðu þeir hug á slíku. Stutt var á 
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Seltjarnarnes og menn hafa án alls efa frétt af garðræktinni þar. Þangað hefðu bændur 

getað sótt sér fræ og fyrirmyndir ef þeir hefðu kært sig um.  

Vorið 1771 tóku nokkrir ábúendur konungsjarða í Mosfellssveit sig saman og 

skrifuðu Landsnefndinni fyrri sameiginlegt bréf þar sem þeir greina frá kjörum sínum 

og aðstæðum. Ekki fjallar bréfið beinlínis um garðrækt en eigi að síður má lesa úr því 

margvíslegar upplýsingar um viðhorf og möguleika venjulegra bænda til þess að 

stunda garðrækt og aðrar jarðabætur. Bréfið er dagsett í Ártúni 7. maí 1771 og undir 

það skrifa hreppstjórarnir Guðmundur Sæmundsson, Ólafur Björnsson, Bergur 

Jónsson og Jón Guðmundsson.
214

 Í bréfinu kvarta þeir yfir að jarðirnar í hreppnum 

hafi mikið gengið af sér undanfarið vegna vatnságangs, uppblásturs, skriðufalla og 

sandfoks frá því þær fyrst voru virtar. Mikið sjái á þeim síðasta hálfa mannsaldurinn 

eða svo. Samt séu innheimtar af þeim landskuldir eins og að fornu sem þeir telja að 

geti ekki talist sanngjarnt eins og ástand jarðanna var orðið. Annað umkvörtunarefni 

bréfsins, og í raun það þungbærasta, voru ýmsar kvaðir sem bændunum var gert að 

uppfylla samkvæmt leigumála jarðanna, s.s. hríshestur, hestlán, dagsláttur og önnur 

dagsverk. Mannslán eða róðrakvaðir, sem áður voru hagnýttar í þágu konungs-

útgerðar, þurftu þeir nú að gjalda með einum ríkisdal á ári sem hluta af leigugjaldi 

jarðanna. Tveimur dagsláttum á Gufunestúnum leystu þeir sig undan með 20 fiska 

gjaldi. Einn hestburð af heyi þurftu þeir að leggja fram handa nautgripum á fálkaskipi 

konungs. Tvo hríshesta borguðu þeir til landfógeta með 10 fiskum. Landfógeti krafði 

einnig af þeim hestlán til alþingisferðar á hverju sumri, 10 til 16 hesta til hverrar 

ferðar fram og til baka. Á sínum tíma hafði amtmaður Magnús Gíslason sálugi látið 

gjald upp á átta fiska á ári koma í stað vinnukvaða við garðahleðslu á Bessastöðum en 

nú þurftu menn bæði að vinna að hleðslunni og borga gjaldið. Jarðirnar báru þannig 

umtalsverða leigu í formi kvaða sem þjónuðu í raun þeim eina tilgangi að hækka 

landskuldina enn frekar. Þetta hafi orðið til þess að margir bændanna settu sig í miklar 

skuldir sem þeir sáu ekki fram á að losna úr. Ofan á þetta allt saman bættist svo 

manntalsfiskur og kvaðir við að viðhalda húsunum í Gufunesi sem hindraði menn í að 

sinna viðhaldi á eigin jörðum. Þá kvarta þeir undan leigukúgildum sem fylgja 

jörðunum sem séu til þess eins fallin að bændurnir sjálfir geti aldrei eignast sínar eigin 

skepnur. Í raun eru bændurnir einfaldlega að segja að jarðir þeirra standi ekki undir 

landskuldinni og kvöðunum sem á þeim hvíli. Bréf sem þetta, þar sem umfjöllunar-
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efnið eru kvaðir og leigukjör á konungsjörðum, var eitt algengasta málefnið í bréfum 

sem bárust Landsnefndinni fyrri frá almenningi.
215

 Á 18. öld voru kvaðir að mestu 

bundnar við konungsjarðir og jarðir kirkjunnar. Flestar og þyngstar voru þær í 

Álftanes-, Seltjarnarnes-, og Mosfellshreppum. Víðast hvar annars staðar á landinu 

hafði kvaðakerfinu hnignað mjög.
216

 Guðmundur Runólfsson sýslumaður Gullbringu- 

og Kjósarsýslu átti öðrum fremur gott með að skilja og túlka skoðanir og viðhorf 

almennings. Í greinargerð sinni til Landsnefndarinnar fyrri tekur hann undir þá skoðun 

Mosfellinganna að kvaðir á konungsjörðum í sýslunni séu alltof miklar, ekki hvað síst 

í Mosfellssveit, og bætir við, „saa mig synes, at det maa holdes for et Miracel, at det 

Folk i Mosfæld-Sveit skulde holdes ved Livet eller nogle Krævter.“
217

 Ljóst má vera 

að fátt hefur hvatt þessa bændur til nýjunga eins og kálgarðaræktar á meðan grund-

völlur fyrir lífsafkomu þeirra var ekki í betra ásigkomulagi en þetta að þeirra eigin 

mati. Af bréfinu að dæma virðast bændurnir ekki hafa neinn tíma né getu til þess að 

stunda jarðabætur af neinu tagi og kálrækt virðist þeim víðs fjarri. Bág kjör þýddu 

þannig ekki endilega aukna garðrækt eins og virðist hafa verið í Vestur-Skaftafells-

sýslu heldur gátu þau haft þveröfug áhrif. Skepnufellir Mosfellinganna eftir móðu-

harðindin hefur heldur ekki verið jafn tilfinnanlegur. Þá hefur margur bóndinn eflaust 

haft hug á að komast á jarðir með betri leigukjörum þegar og ef þess gæfist kostur og 

því ekki talið borga sig að standa í miklum jarðabótum. 

Annað mjög áþekkt bréf barst Landsnefndinni frá fimm bændum á Seltjarnarnesi, 

Ívari Jónssyni, Jóni Magnússyni, Jóhanni Níelssyni, Árna Guðmundssyni og Jóni 

Einarssyni.
218

 Þeir kvarta yfir þungum álögum og kvöðum á jörðunum líkt og 

Mosfellingarnir og er bréfið augljóslega skrifað út frá sjónarhóli fátækari bænda og 

hjáleigubænda fremur en þeirra betur settu. Þeir kvörtuðu yfir því, eins og Christina F. 

Ax bendir á, „að hinir ríku fengju góðu jarðirnar en hinir fátæku yrðu að sitja uppi 

með lélegustu jarðirnar með þungum álögum, og gætu ekki haldið þeim við hvað þá 

sinnt jarðabótum.“
219

  

Annað bréf barst nefndinni frá Seltjarnarnesi, ritað af hreppstjórunum og 

bræðrunum Oddi Hjaltalín og Níelsi Jónssyni, sonum Jóns Hjaltalíns fyrrverandi 
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sýslumanns. Báðir voru þeir jafnframt lögréttumenn og lýsir bréfið augljóslega 

sjónarmiðum betri bænda eða fyrirmyndarbændanna.
220

 Í því kveður við allt annan tón 

en hjá Mosfellingunum og bændunum fimm á Seltjarnarnesi. Þeir bræður tóku undir 

ýmsar fyrri hugmyndir um lausn á bágum kjörum þjóðarinnar, þar á meðal um að efla 

korn- og kálrækt. Þeir töldu að besta ráðið til þess að fá almúgann til þess að rækta 

meira kál væri að gefa út harðorð fyrirmæli þar um og sekta þá sem sinntu því ekki: 

„og synest hid betsta medal þar til: streingeleg befalning, med vidliggiande 

útlátum.“
221

 Séra Árni Þórarinsson tók ekki svo sterkt til orða í greinargerð sinni en 

ræddi um hve erfitt væri að fá almúgann til að rækta matjurtir. Helstu annmarkana 

taldi hann vera þá að fólki vanti skilning á nauðsyn þess. Úr því mætti bæta með 

prentun á góðum bókum um jarðrækt.
222

  

Franz Illugason vefari hjá Innréttingunum er gott dæmi um 18. aldar mann sem var 

fullur vilja til að tileinka sér nýja starfshætti en rakst á margs konar hindranir.
223

 Hann 

kom sér upp dálitlum kálgarði á ábýlisjörð sinni Skálholtskoti, einni af hjáleigum 

Reykjavíkurjarðarinnar. Ekki naut hann ávaxtanna af garðinum lengi því ári síðar, 

1768, var honum sagt upp störfum, þegar starfsemi vefsmiðjanna var minnkuð um 

helming, og þurfti hann þá að flytja af jörðinni. Hann fluttist að Þýsku húsum, einni af 

hjáleigum Björns apótekara í Nesi. Þessum búferlaflutningum og fleiru segir hann frá 

í bréfi til Landsnefndarinnar í janúar 1771. Bréf Franz er athyglisvert fyrir margra 

hluta sakir. Hann lýsir á greinargóðan hátt lífskjörum sínum og framtíðarsýn. Hann 

vildi fá jarðaafgjaldið lækkað, bæði landskuldina og mannslánið, og vera laus við 

leigukúgildin svo hann gæti átt sínar kýr sjálfur. Jafnframt vildi hann fá leigusamning 

til lengri tíma en eins árs í senn. Á móti var hann tilbúinn að leggja í nokkrar 

jarðabætur og gera sér kálgarð.
224

 Þetta var viðhorfið – fyrst skyldi bæta leigufyrir-

komulagið svo gera kálgarðinn. Franz var reyndar byrjaður á kálgarðinum þegar hann 

skrifaði bréfið og naut leiðsagnar apótekarans við það.
225

 En garðsins naut hann ekki 
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lengi frekar en áður. Árið 1772 fluttist hann vestur í Borgarfjörð.
226

 Ekki er vitað 

hvort hann hafi gert sér kálgarða þar en eins og dæmið sýnir þá var búferlaflutningur 

leiguliða mjög tíður, ekki síst þeirra sem bjuggu á kostarýrum jörðum og hjáleigum, 

þ.e. armingjunum. Líta má svo á að Franz hafi skipt um menningarsnið þegar honum 

var sagt upp störfum hjá vefsmiðjunum. Áður hafði hann tilheyrt handverksmönnum 

og öðrum bæjarbúum sem litu jákvæðum augum á nýjungar eins og garðrækt en við 

uppsögnina féll hann niður í hóp armingja. Þó svo viðhorfið hafi ekki endilega breyst 

mikið við það að hans hálfu þá átti hann nú mun erfiðara með að tileinka sér 

garðræktina. Leiguliðar höfðu litla tryggingu fyrir áframhaldandi búsetu á 

ábýlisjörðum sínum, oft ekki nema eitt ár í senn, og fengu ekki umbun fyrir 

jarðabætur. Talið er að þessi óvissa og tíði búferlaflutningur leiguliða hafi staðið 

öllum jarðabótum í landinu fyrir þrifum.
227

 Garðræktin hefur ekki verið nein 

undantekning á því. 

Álíka sjónarmið mátti heyra víðar að á landinu. Líklega kemur það skýrast fram hjá 

Jóni Jónssyni presti á Grund í Eyjafirði. Nicolai Mohr, danskur náttúruvísindamaður 

sem ferðaðist hér um land á árunum 1780–1781, kom við hjá séra Jóni vorið 1781. 

Húsin voru í góðu standi, túnið óvenju slétt og laust við þúfur. Jón var sagður hafa 

góða þekkingu í „lækniskúnstinni“ og því vænti Mohr þess að sjá hjá honum myndar-

legan kálgarð. Aðspurður svaraði Jón því til að hann vildi gjarnan vera með garð, 

jarðvegur og aðrar aðstæður til þess væru heppilegar. Hann hafði verið með garð þar 

sem hann bjó áður og gefist ágætlega. Ástæðan fyrir því að hann var ekki með garð 

núna var að hann átti ekki jörðina sem hann bjó á heldur væri hann leiguliði og var 

ekki viss um hvað hann fengi að búa lengi á jörðinni. Þess vegna vildi hann ekki gera 

sér kálgarð.
228

  

 

13. Fólkið sem var látið rækta kál 

Garðrækt var vel á veg komin í Staðarsókn í Grindavík árið 1777. Af 43 fjölskyldum í 

sókninni voru 19 með matjurtagarð í rækt það ár eða hátt í helmingur (sjá töflu 4 í 

viðauka, s. 80). Fjórir til viðbótar höfðu einnig komið sér upp garði en ræktunin 
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mistekist. Nú verður skoðað hvað lá að baki þessum góða árangri í Grindavík og 

einkum hugað að hlutdeild prestsins, séra Ara Guðlaugssonar, sem óhætt er að 

fullyrða að hafi verið býsna mikil. Hvernig fór séra Ari að því að fá sóknarbörn sín til 

að hefja matjurtarækt? Engir embættismenn bjuggu í Grindavík á þessum tíma nema 

séra Ari og hefur hann því verið einn um að sýna sóknarbörnum sínum gott fordæmi.  

Sjö lögbýli voru í sókninni, talið frá vestri til austurs: Staður sem var prestssetrið, 

Húsatóftir, en þar voru verslunarhúsin staðsett, Járngerðarstaðir, Hóp, Þórkötlustaðir, 

Hraun og austast var Ísólfsskáli (sjá mynd 7). Allar jarðirnar voru í eigu Skálholtsstóls 

fyrir utan Húsatóftir sem voru í eigu konungs.
229

 Árið 1781 var orðið margbýlt á 

flestum jarðanna og töldust bændur í sókninni það ár vera 15. Töluverð hjáleigubyggð 

var í Grindavík á þessum tíma og hefur líklega risið hæst um 1781 en þá voru alls 28 

hjáleigu- og þurrabúðarmenn í Staðarsókn.
230

 Flestar voru hjáleigurnar á Járngerðar-

stöðum, Stað og Þórkötlustöðum. Heimilin í sókninni voru því 43 það ár eins og fyrr 

greinir. En hverjir voru það svo sem helst tóku þátt í átakinu með séra Ara, þ.e. voru 

það mest betri bændur á lögbýlunum sem ræktuðu matjurtir eða var það einnig 

hjáleigu- og þurrabúðarfólkið? Þá verður einnig skoðað hvernig garðrækt þróaðist í 

Grindavík eftir að séra Ari fór þaðan árið 1788 en töluvert hafði dregið úr garðrækt 

þar árið 1792 og var hlutfall heimila með garð komið niður í um 26% það ár. Það var 

samt langt yfir landsmeðaltali (sjá töflu 8 í viðauka, s. 84-85). 

Mynd 7. Lögbýli í Staðarsókn í Grindavík á 18. öld. 

 

                                                 
229

 Sjá: Jón Þ. Þór, Saga Grindavíkur, s. 93-144, 226-231.  
230

 Skúli Magnússon, „Lýsing Gullbringu- og Kjósarsýslu,“ s. 111-112, 162. Sjá einnig: Jón Þ. Þór, 

Saga Grindavíkur, s. 88-91.  



 59 

Í bréfi til Landsnefndarinnar fyrri, 4. júlí 1770, segir Guðmundur Runólfsson 

sýslumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslum frá því hvernig garðrækt gekk í sýslunni 

um þær mundir en þar virðast hafa komið upp einhverjir örðugleikar með fræin hjá 

kaupmönnunum líkt og víðar á landinu. Guðmundur segist hafa keypt níu kvint af 

kálfræjum á einn ríkisdal eitt árið og borgað með 48 fiskum.
231

 Yfir þessu háa verði 

kvartaði hann til stjórnvalda og árið eftir segir hann verðið hafa verið þolanlegra. 

Fræjunum útbýtti sýslumaður síðan ókeypis til bænda og í framhaldi voru 84 

kálgarðar byggðir upp í Gullbringu- og Kjósarsýslum. En nú:  

DISS VERE! ere mestendehls öde, forfaldne og ruinerede, siden vore goede Patroner 

ved Handelen fandt for got at skremme Folk fra saadan Hantering med at tilföre os det 

Fröe, som intet duer; hvilket jeg har dog maat 2de Aar af dem indkiöbe af det som ikke 

en eniste Plante, Stokk eller Straa af Jorden opkom nogen Stæds, hverken i 

Gulldbringe-, Kiouse- eller Borgerfiords-Sysseler.
232

  

Sýslumaður kennir sem sagt kaupmönnum um hve illa hafi tekist til með matjurtarækt 

þessi fyrstu ár og nefnir sérstaklega hafnirnar í Reykjavík og Hafnarfirði sem hafi 

útdeilt þessum ónýtu fræjum. Og sýslumaður heldur áfram, „ved dette artige Paafund 

og Pedanteri loed Almuen Modet falde, da ham ikke syntes Umagen værd at vedlige 

holde Kaalhaverne, da Nytten var ingen som sagt er.“
233

 Almenningur hefur eftir því 

sem sýslumaður segir ekki talið þetta tilstand stjórnarinnar ómaksins virði, þó 

fyrirtækið hafi ekki kostað mikið. Greinilegt er á bréfi sýslumanns að hann er mjög 

svekktur yfir ómakinu sem hann hafði af þessu.
234

 Á manntalsþinginu að Járngerðar-

stöðum 9. maí 1767 var Guðmundur ekki með kálfræ handa almenningi líkt og ætlast 

var til, heldur vísaði hann þeim sem áhuga höfðu á kálrækt „til Gartnerens i Reikjaviik 

Mr. Jons Grymssonar, ad fá hiaa honum fyrer billegann betaling kaalfræ þetta ár til 

sina saadgarda.“
235

 Þrátt fyrir þessa örðugleika með fræ var garðrækt komin vel á 

skrið í Grindavík um áratug síðar. Hún fór þó ekki að taka við sér fyrr en séra Ari 

Guðlaugsson kom í sóknina árið 1774.  

Séra Ari getur þess í greinargerð sinni frá árinu 1777 að einungis hafi verið þrjár 

„svokallaðar kálgarðamyndir“ í sókninni þegar hann fékk Stað í janúar 1774 og hafi 

garðarnir allir verið komnir í órækt. Tveir voru á Járngerðarstöðum, hjá bændunum 

þar og einn á prestssetrinu Stað. Allir garðarnir 19 sem voru í rækt haustið 1777 hafa 
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því verið ræktaðir upp á árunum 1774–1776. Fram kemur í bréfi Ara að hann hafi 

hvatt bændurna eindregið til að koma sér upp görðum. Hann lofaði að útvega þeim 

fræ og aðstoðaði menn við að útbúa garðanna en flestir virðast þeir hafa verið byggðir 

upp haustið 1776. Séra Ari lét þó ekki þar við sitja. Vorið 1777 fór hann og útvegaði 

fræ og útsæði og sáði síðan sjálfur í langflesta garðanna. Þannig má segja að Ari hafi 

hreinlega látið Grindvíkinga rækta kál. Samkvæmt bréfinu voru einungis fjórir 

bændur sem sáðu í garðanna sína sjálfir, Oddur Sigvaldason, hreppstjóri á Þórkötlu-

stöðum, tveir Jónar Jónssynir á Járngerðarstöðum, annar hreppstjóri og hinn 

meðhjálpari og Álfur Bjarnason í Akurhúsum, einni hjáleigu Járngerðarstaða.
236

 Fræ 

og útsæðiskartöflur fékk Ari hjá Thodal stiftamtmanni á Bessastöðum. Það segir hann 

að hafi ráðið úrslitum. Ef stiftamtmaður hefði ekki hjálpað honum um fræ hefði ekkert 

orðið úr ræktuninni í Grindavík þetta sumar eða eins og Ari orðar það, „hefde ecki hr. 

stiftamtmadurinn hialpad mier i vor med þad allt bæde til mýn og sveitarinnar, hefdi 

eg annars lýted haft.“
237

 Vorið 1776 gaf stiftamtmaður honum einnig 146 útsæðis-

kartöflur sem hann setti niður í garðinn hjá sér og vorið eftir fékk hann 240 kartöflur 

til viðbótar hjá stiftamtmanni sem hann skipti milli sín og bændanna í sókninni. Líkt 

og margir sem framarlega stóðu í garðræktinni þá var Ari með fjölmargar tegundir 

matjurta í garði sínum. Í greinargerðinni nefnir hann 14 tegundir matjurta: grænkál, 

rófur, hvítkál, „kaalrabi,“ snidkál, spínat, karsi, kjörvel, salat, sellerí, hreðkur, kúmen, 

púrru og kartöflur sem hann hafði í öðrum garði sér út af fyrir sig. Í garðana hjá 

öðrum sáði hann eingöngu fyrir grænkáli og næpum og setti niður kartöflur.
238

 

Hugum þá að því hverjir það voru sem Ari fékk til þess að rækta kartöflur og aðrar 

matjurtir. Í greinargerðinni telur Ari upp alla þá bændur sem voru búnir að koma sér 

upp garði vorið 1777 og eru þeir listaðir upp í töflu 13 (í viðauka, s. 92). Búið var að 

útbúa kálgarða á öllum lögbýlum í sókninni fyrir utan Ísólfsskála, en hann er töluvert 

lengra frá meginbyggðinni en hin býlin, fyrir austan Siglubergsháls, svo skiljanlegt 

má telja að séra Ari hafi ekki lagt á sig að fara þangað til þess að setja niður kartöflur 

eða rófur í sjálfboðavinnu. Af 15 bændum í sókninni voru 10 búnir að koma sér upp 

kálgarði árið 1777 eða 67%. Hlutfall þeirra hjáleigu- og þurrabúðarmanna sem voru 

með kálgarð var töluvert lægra eða 46% (sjá töflu 14 í viðauka s. 92, einnig mynd 8). 
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Hér má því sjá nokkurn mun á bændum á lögbýlum annars vegar og hjáleigubændum 

hins vegar. Munurinn hér er þó ekki nærri jafnmikill og fram kom á Seltjarnarnesi 

(sbr. mynd 6, s. 53). Þetta hátt hlutfall hjáleigubænda með garð má því teljast býsna 

góður árangur hjá séra Ara. Munurinn er svo aftur umhugsunarverður í ljósi þess að 

Eggert Ólafsson taldi einmitt sérlega mikilvægt að hjáleigu- og þurrabúðarfólk kæmi 

sér upp kálgörðum af því það var í mestri þörf vegna einhæfs og lélegs fæðis.
239

  

Mynd 8. Hlutfall bænda og hjáleigumanna í Grindavík með kálgarð 1777. 
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Heimildir: töflur 13 og 14 í viðauka, s. 92.  

Gyða Thorlacius, dönsk kona og sýslumannsfrú í Suður-Múlasýslu í byrjun 19. aldar, 

segir frá því í Endurminningum sínum að Íslendingar hafi verið mjög tregir til þess að 

koma sér upp kálgörðum af því að þeir sáu svo eftir heyinu sem þeir annars hefðu 

getað fengið af blettinum.
240

 Ekki er ósennilegt að þetta sjónarmið hafi þekkst víðar 

um land, ekki hvað síst í Grindavík þar sem land var allt meira og minna þakið hrauni 

og engin slægjulönd að hafa nema túnin ein sem illmögulegt var að stækka.
241

 Það 

hefur mest bitnað á hjáleigubændunum, sem voru einungis með örlítinn túnblett, sem 

fóðraði yfirleitt ekki nema hálfa til eina kú.
242

 Þeir þurftu því á öllum túnblettinum að 

halda til að afla nægilegs heyforða til vetrarins. Ari virðist líka hafa mest einbeitt sér 

að því að fá bændurna á lögbýlunum til að koma sér upp kálgörðum en skipt sér 

minna af hjáleigubændunum nema sínum eigin leiguliðum. Þá lét hann alla gera garða 

haustið 1776. Þeir voru fjórir talsins og eru því þriðjungur allra þeirra hjáleigumanna 

sem voru með kálgarð í sókninni umrætt ár (sjá töflu 13, s. 92). Aðrir hjáleigumenn 
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sem gerðu sér garða voru leiguliðar hreppstjóranna á Járngerðarstöðum og 

Þórkötlustöðum og hafa þeir væntanlega lagt Ara lið við að breiða garðrækt út í 

sveitinni. Þeir sáðu a.m.k. sjálfir í garðana sína eins og fram kom hér að framan.  

Ekki er að sjá af bréfi Ara að ræktunin hafi gengið neitt sérlega vel. Bréfið skrifaði 

hann 18. ágúst og þá höfðu kartöflur „komid þar sæmelega upp“ í flestum görðunum 

en kálvöxtur var yfirleitt lítill og stundum enginn. Hjá fjórum hjáleigumönnum í 

Járngerðarstaðahverfi kom svo lítið upp að Ari taldi ekki þess vert að telja þá með og 

kennir hann helst um hirðuleysi, „vanvitsku edur vanrækt.“ Athyglin vekur þó að 

kálið hjá Jóni Jónssyni, hreppstjóra á Járngerðarstöðum óx ekki vegna þess að 

„nordan kuldar og frost voru her framar veniu fram effter öllu i vor.“
243

 Af sínum 

matjurtum fékk Ari allt upp nema salatið og ekki er að skilja af bréfi hans að ræktunin 

hafi gengið neitt sérlega vel hjá honum frekar en öðrum. Helst kennir hann sandfoki 

um hve illa gangi með kálgarðarækt í Staðarhverfi. Best gekk ræktunin hjá Oddi 

Sigvaldasyni á Þórkötlustöðum, kartöflurnar ávöxtuðust vel og kálvöxtur var 

sæmilegur og maðurinn „efnugur, rett skickannlegur og uppápössunar samur.“
244

 

Oddur var einn ríkasti bóndinn í Grindavíkurhreppi árið 1781 samkvæmt tíundagjörð 

það ár. Hann átti þrjár kýr og 40 sauðkindur á meðan sauðfjáreign annarra nam 

yfirleitt 15–20 kindum og þaðan af minna.
245

  

Ari lét sér ekki nægja að aðstoða bændur í sókninni við að útbúa sér kálgarða og 

setja niður fyrir þá. Hann vildi veita þeim frekari stuðning og einhvern tíma á árinu 

1778 sótti hann um fjárstyrk til konungs til að veita fátækustu bændunum 

viðurkenningu fyrir dugnaðinn. Á það féllst konungur og 8. mars 1779 fékk Ari 

úthlutað 10 ríkisdölum sem hann mátti úthluta til þeirra sem hann taldi hafa mesta 

þörf á.
246

 Ríkisdölunum 10 skipti Ari svo á milli bændanna síðar sama ár.
247

 Ekki kom 

stór upphæð í hlut hvers og eins, sumir fengu einn ríkisdal, aðrir 48 skildinga. Athygli 

vekur að Oddur á Þórkötlustað fékk styrk upp á einn ríkisdal, hann hefur þó varla 

verið í mestri þörf. Til samanburðar má geta þess að á þessum tíma kostaði mjöl-

tunnan þrjá ríkisdali og 60 skildinga og einn pottur af brennivíni 13 skildinga.
248
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Ekki er hægt að fá frekari mynd af stöðu garðræktar í Grindavík fyrr en árið 1788 

en það ár voru einungis fjórir garðar í rækt í sókninni. Þannig að fæstir þeirra sem Ari 

fékk til að hefja ræktun vorið 1777 hafa enst til þess að halda görðunum við til 

frambúðar. Þá voru komnir nýir ábúendur á nokkrar jarðir. Einn garðanna var hjá séra 

Ara sjálfum á Stað, annar hjá kaupmanninum á Húsatóftum og tveir á Járngerðar-

stöðum hjá bændunum þar Jóni Jónssyni eldri og Jóni Jónssyni yngri.
249

 Árið 1788 

flutti séra Ari úr sókninni og fór til Selvogsþinga en í hans stað kom Benedikt 

Ingimundarson, sá er flúið hafði frá Desjamýri vegna harðinda fyrir norðan (sjá s. 49). 

Hann hélt görðunum á Stað við næstu fjögur árin en virðist síðan alveg hættur að fást 

nokkuð um ræktun matjurta. Á árunum 1791 og 1792 var ástandið heldur betra en þá 

voru garðar í rækt níu talsins. Annars voru þeir yfirleitt á bilinu einn til þrír fram til 

ársins 1801 (sjá mynd 9).  

Mynd 9. Fjöldi heimila í Grindavík með matjurtagarða 1788–1801. 
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Heimild: tafla 15 í viðauka, s. 93.  

Jón Jónsson (eldri) hreppstjóri á Járngerðarstöðum var sá eini sem var með garð í rækt 

allt þetta árabil, fyrir utan árið 1799 en það ár var enginn garður í rækt í sókninni. 

Aðrir sem oftast voru með garð í rækt voru kaupmaðurinn á Húsatóftum, séra 

Benedikt á Stað og Oddur Sigvaldason hreppstjóri á Þórkötlustöðum.
250

 (Sjá einnig 

töflu 15 í viðauka, s. 93). Því er ekki hægt að segja að matjurtarækt hafi náð að festast 

í sessi á meðal almennings í Grindavík á síðari hluta 18. aldar þrátt fyrir átak prestsins 

þar. Fækkun garða í Grindavík á þessum árum er í takt við það sem var að gerast víðar 

um land. Á milli áranna 1791 og 1801 fækkaði matjurtagörðum í landinu öllu mikið 
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eða um 428, fóru úr 698 niður í 270.
251

 Eftir um eins árs dvöl í Selvogi fluttist Ari svo 

að Ofanleiti í Vestmannaeyjum. Þegar þangað var komið var hann búinn að missa 

allan garðræktaráhuga og kom sér ekki einu sinni upp garði sjálfur. Einungis tveir 

garðar voru í rækt í Vestmannaeyjum árin 1791 og 1792. Hjá Hans Klog kaupmanni í 

Miðhúsum og Jóni Eiríkssyni sýslumanni í Stakkagerði.
252

 En dæmið um Ara sýnir 

hverju einstakir menn gátu áorkað hefðu þeir vilja til.  

 

14. Fólkið sem vildi ekki borða kál 

Eftir að Ólafur Olavius hafði kynnt sér stöðu garðræktar hér á landi í lok áttunda ára-

tugar 18. aldar varð honum að orði:  

Og til hvers er líka að gera kálgarða, þegar sárafáir kunna að sá eða planta? Og til hvers 

eiga menn að sá og uppskera, meðan þorri fólks fæst ekki til að neyta garðávaxta? Ætli 

menn þyrftu ekki að byrja á að bæta smekk sinn?
253

  

Ein helsta forsenda þess að landsmenn fengjust til þess að gera sér kálgarða og hefja 

ræktun var að sjálfsögðu sú að fólk væri tilbúið að neyta kálmetisins en eins og fram 

kemur hér í orðum Ólafs voru töluverð brögð af því að fólki líkaði ekki garðávextir-

nir. Hvernig má það vera? Varla hefur fólk haft efni á að vera með matvendni á 

þessum tíma. Frekar skyldi halda að allt fæði væri kærkomin viðbót við mataræðið á 

tímum þegar hungursóttir voru ekki svo óalgengar. Í þessum kafla verður hugað að 

því hvað almenningi fannst um að neyta þessarar nýju fæðutegundar sem grænmetið 

var og leitað svara við spurningum eins og hverjir það voru sem tregðuðust við að 

neyta garðávaxtanna og af hverju? Var grænmetið notað sem viðbót við venjulegt 

fæði eða var það látið koma í stað annarra fæðutegunda s.s. fjallagrasa og mjöls? Var 

fólki leiðbeint nægjanlega um verkun og matreiðslu matjurtanna?  

Hugum fyrst aðeins að því hvernig hefðbundið fæði alþýðufólks var á þessum 

tíma. Árið 1783 tók Þórarinn Sigvaldason Liliendahl ritari Lærdómslistafélagsins 

saman stutta skýrslu, undir yfirskriftinni Um algengustu fæðu bænda og vinnufólks á 

Íslandi, að beiðni danska Landbúnaðarfélagsins, sem er ágæt samtímalýsing á matar-

venjum á Íslandi á síðari hluta 18. aldar.
254

 Að sögn Liliendahls var hefðbundið fæði 
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alþýðufólks á þessum tíma einkum skyr og þurr fiskur með smjöri. Á morgnana á 

sumrin var oftast skyr með nýmjólk út á eða mjölgrautur og skyr hrært saman, 

stundum skyr og fjallagrasagrautur.
255

 Á veturna var það oftast „mélgrautur soðinn í 

mysu, grautur úr fjallagrösum soðinn í mjólk eða mjólk og vatni, ásamt skyri sem 

geymt var frá sumrinu.“ Um miðjan dag var borðaður þurr fiskur og smjör bæði sumar 

og vetur, einnig nýr fiskur við sjávarsíðuna. Til sveita var stundum „neytt mjólkur- og 

spónamatar sem ábætis, því fiskur var þar fremur dýr.“
256

 Á nokkrum stöðum voru 

einnig etnar hvannarætur með smjöri um miðjan dag yfir vetrartímann og þá látnar 

koma í staðinn fyrir fisk. Tíðkaðist það einkum á Austurlandi að sögn Liliendahls. 

Einnig voru söl notuð til þess að spara fiskinn. Á kvöldin var oftast snæddur sams 

konar matur og á morgnana. Kjötmeti var mest haft til hátíðabrigða, á jólum, 

nýársdag, páskum og hvítasunnudag og á nokkrum öðrum tilteknum dögum. Á 

Mikjálsmessu þegar heyskap var lokið var „gjarnan slátrað lambi og skipt á milli 

vinnufólksins“ og á allraheilagramessu voru „etnir lambahausar.“ Á sunnudögum og 

öðrum helgum dögum var stundum og höfð súpa úr nýju eða söltuðu kjöti og þegar 

eitthvert erfitt og óvenjulegt verk hafði verið unnið, s.s. að tína fjallagrös og sækja 

fisk í verstöðvar.
257

 

Þegar séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal hóf ræktun matjurta á sjötta 

áratugnum segir hann nágranna sína hafa hlegið að sér í byrjun og þótti mörgum 

undarlegt að fólk ætti nú að fara að „éta gras“ þvert á það sem forfeður þeirra voru 

vanir.
258

 Björn lét sér þó fátt um finnast og hélt ræktuninni áfram. Hann segir 

matreiðslu grænmetis að erlendri fyrirmynd ekki endilega eiga við á Íslandi og segir 

frá því hvernig hann fór að því að fá sitt fólk til þess að neyta kálsins en heimilisfólk 

hans var mjög andsnúið því í fyrstu og sagði það ekki vera „forsvaranlegan mat.“
259

 

Hann lét ýmist gera úr því súpu með dálitlu kjöti eða þykkan graut úr vatni með 

smávegis salti og lét bera fram heitan með smjöri. Þetta gerði hann á haustin eða 

þegar komið var fram á vetur og orðið kalt í veðri, því þá líkaði fólkinu að fá heitan 

mat sem það annars var ekki vant. Hann lét einnig prófa að nota kálið í skyr í stað 

fjallagrasa og líkaði vinnufólki hans það vel. Það var saðsamur matur og „hæfilega 

súr“ en svoleiðis vildu vinnumenn hans hafa matinn, því þá hlýnaði þeim aðeins af 
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honum. Rófur og næpur lét hann saxa smátt og gera úr þeim súpu sem borin var fram 

með smjöri.
260

 Þannig virðist aðalvandi Björns hafa legið í því að fá vinnufólkið til að 

neyta grænmetisins og þurfti hann að huga vel að heppilegri matreiðslu svo fólk hans 

yrði sæmilega sátt við þessa nýju fæðutegund. 

Jón Hannesson prestur í Marteinstungu í Holtum lenti einnig í vandræðum með að 

fá sitt vinnufólk til þess að neyta grænmetisins. Hann var sóknarprestur í þremur 

fjölmennum sóknum, Marteinstungu, Haga og Árbæ. Hann gerði sér kálgarð strax og 

hann hóf búskap og hvatti sóknarbændur sína til að gera slíkt hið sama en bændurnir 

voru mjög tregir til. Vandann taldi hann liggja hjá vinnufólkinu. Hjúin vildu ekki 

„þeckia kál fyrir mat, [frekar] enn fóðurgras í túne“ og kallaði það „óæti.“ Kona hans, 

Sigríður Arnórsdóttir, brá þá á það ráð að bjóða engum kálið nema þeim hjónum og 

lét sem þau myndu sitja einsömul að því. Eftir nokkurn tíma fengu svo aðrir að 

smakka sem vildu og smám saman fór fólkið svo að óska eftir að fá kálgrautinn. Þessa 

aðferð ráðlagði hann jafnframt öðrum bændum að nota. Í sóknunum þremur voru samt 

sem áður einungis fimm kálgarðar árið 1771 að hans sögn og var hann ósáttur við 

árangurinn.
261

 Skömmu síðar flutti Jón að Mosfelli í Mosfellssveit og virðist ekki hafa 

sinnt um garðrækt þar, a.m.k. var hann ekki með kálgarð í rækt árið 1792 (sjá s. 53).  

Vigfús Jónsson sýslumaður í Þingeyjarsýslu hermir að bændur séu óviljugir að 

koma sér upp görðum og að vinnufólkið fáist varla til þess að smakka garðávextina. 

Því hafi fundist kálið viðbjóðslegt (modbydeligt) í fyrstu og þurfi lengri tíma til þess 

að venjast því.
262

 Á ferðum sínum um landið á árunum 1775–1777 varð Ólafur 

Olavius þess líka var að fólk væri tregt til að neyta matjurtanna. „Í augum almennings 

er það talin ósvinna eða afkáraskapur að eta gras og vatn saman eins og skepnurnar.“ 

Hann taldi að ef takast ætti „að fá vinnufólk til að eta kálmeti,“ yrði að sjóða það „í 

mjólk eða mjólk og vatni, en ekki í tómu vatni, og mætti þá spara kjötið.“
263

 Þegar 

hann var staddur á Möðruvallaklaustri lét hann gera sér graut úr smásöxuðum 

njólablöðum soðnum í mjólk og létu flestir vel af en eins og sjá má af orðum Ólafs hér 

gerir hann ráð fyrir að matjurtirnar komi að einhverju leyti í stað kjöts. Í 

Kirkjubæjarsókn í Norður-Múlasýslu frétti Ólafur af þremur bændum sem höfðu reynt 

að rækta dálítið af grænkáli, „en hætt við það, af því að vinnufólkinu gazt illa að því 
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til matar.“
264

 Á prestssetrinu í Berufirði voru jurtirnar soðnar í mjólk í stað vatns, „og 

létu menn lítið eitt af mjöli með kálblöðunum til þess að jafna grautinn.“ Vinnufólkið 

þar var þá sæmilega ánægt með grautinn.
265

 Þannig gat kálgrautur komið að töluverðu 

leyti í stað hefðbundins mjölgrauts.  

Í bréfi til Christians Martfelts ritara danska Landbúnaðarfélagsins frá því í apríl 

1782 segir Hannes Finnsson biskup erfiðleika við að fá vinnufólk á Íslandi til þess að 

neyta grænmetis vera eina helstu ástæðu þess hve illa gangi með garðrækt í landinu. 

Hann segist hafa gefið sínu fólki kál með „feitu sauðakjöti“ en bændur á Íslandi þori 

samt almennt ekki að bjóða vinnufólki sínu annan mat en þann sem það er vant og 

sem því líki við, „her i Island tör en husbond icke sette anden mad for en karl eller 

tienestepige end de selv lyster.“
266

 Mikill skortur var á vinnufólki í landinu og 

bændurnir voru hræddir um að missa það úr þjónustu sinni. Vegna skorts á kjöti eftir 

fjárpestina, segist Hannes einnig hafa prófað að nota kálið út á skyr, eins og hann 

hafði heyrt að væri gert á Vesturlandi. Það hafi þó ekki gefið góða raun. Fólkið 

„raabte derimod“ og eftir á lét hann sem honum hafi ekki verið alvara með að gefa 

fólkinu þetta. Síðan bannaði hann að grænmeti yrði borið fyrir sitt vinnufólk framar 

en lét útbúa skyr með káli handa sjálfum sér og borðaði oft. Í kjölfarið hafi þjónustu-

fólkið orðið forvitið og viljað fá að smakka og þannig komist smám saman á 

bragðið.
267

  

Magnús Ketilsson sýslumaður Dalasýslu hafði líka orðið var við að bændur hefðu 

enga löngun til að neyta káls. Auk þess gátu þeir vænst þess að missa vinnufólk sitt úr 

vistinni ef þeir buðu því upp á kál. Fólk leit nefnilega svo á að „græs var en föde for 

hester men icke for mennisker.“ Viðlíka sjónarmið þekktust einnig í Danmörku og 

Holstein að sögn Magnúsar. Hann taldi að ekki væri hægt að gera ráð fyrir að neysla 

kálsins yrði almenn fyrr en með annarri eða þriðju kynslóð.
268

 Ólafur Olavius var 

sammála Magnúsi að mörgu leyti og sá að það hlyti að taka tíma að kenna fólki að 

borða grænmetið:  

En þar sem varla er hægt að gera ráð fyrir því, að nokkur árangur náist í því efni hjá 

gamla fólkinu, verður að leitast við að kenna það unglingum bæði í heimahúsum og í 
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skólum landsins. ... Ef komið yrði af stað almennri hreyfingu í þessa átt, mun 

garðyrkjan áreiðanlega blómgast, þegar tími er til kominn.
269

 

Eins og sjá má af ofangreindum dæmum þá var það fyrst og fremst vinnufólkið sem 

hafnaði kálmetinu og hefur geta gert það í krafti þess að skortur var á vinnufólki í 

landinu. Með grænmetinu gátu bændurnir sparað sér bæði mjöl og fjallagrös og einnig 

eru dæmi um að það hafi verið notað til þess að draga úr kjötskammtinum í súpunni. 

Þannig að grænmetið var engin viðbót við hefðbundið fæði heldur hefur það oftar en 

ekki verið látið komið í stað þess. Því gat vinnufólkið mótmælt, ekki bara af því að 

því líkaði ekki grænmetið eða vildi ekki borða sams konar fæði og skepnurnar. Fæðið 

var hluti af launum vinnufólksins. Venjan var að borða þrímælt yfir daginn eins og 

fram kom hjá Þórarni Liliendahl hér að framan. Skyr eða graut kvölds og morgna en 

fisk eða kjöt yfir miðjan daginn. Í landinu gildu ákveðnar reglur um hvað væri 

lágmarks skammtur vinnufólks. Karlmaður átti að fá, að lágmarki hálfan fjórðung 

fiska á viku og hálfa mörk smjörs á dag, auk spónamatar, en skammtur vinnukvenna 

var u.þ.b. helmingi minni.
270

 Þannig má alveg hugsa sér að vinnufólkið hafi litið á það 

sem kauplækkun ef því var boðinn kálgrautur með smjöri og dálitlu kjöti í, í stað 

almennilegs kjötbita eða harðfisks og smjörs. Vinnufólkið gerði kröfu um að fá 

staðgóðan mat og kálmetið var ekki staðgóður matur að þeirra mati eftir því sem 

Guðmundur Runólfsson sýslumaður Gullbringusýslu hermir.
271

  

Annað í þessu er að ekki virðist mikið hafa verið hugað að því að leiðbeina fólki 

um matreiðslu grænmetisins, a.m.k. ekki með sama hætti og við ræktun þess. Í 

Ferðabókinni metur Eggert Ólafsson það svo að matjurtaræktin verði „aldrei til 

almennra nota, fyrr en alþýða manna, og einkum þó konurnar, sem við matreiðsluna 

fást, sannfærast um gildi hennar.“
272

 Tvö helstu leiðbeiningarit um garðrækt frá síðari 

hluta 18. aldar, Urtagarðsbók Ólafs Olaviusar frá 1770 og Maturtabók Eggerts 

Ólafssonar sem kom út 1774, var dreift ókeypis til alþýðu á Íslandi (sjá s. 18). Í þeim 

báðum var fyrst og fremst lögð áhersla á hvernig útbúa eigi garða, sá og hirða um 

plönturnar en minna fjallað um hvernig þær nýtist í matargerð. Eggert hefur þó tvo 

stutta kafla í sinni bók sem fjalla beinlínis um matartilbúning úr garðávöxtum. Kálið 

telur hann best að tilreiða með tvennu móti, „til grautar og stauppu.“ Þar fyrir utan 
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megi nota það til að krydda með og til að drýgja kjötspað. Í sjávarplásum mælir hann 

með því að kálið sé notað til að „bæta med því fiske-sod, helst þá feitt er af heilag-

fiske, stein-bítum etc.“
273

 Úr rófum og næpum leggur hann til að sé „giördr gravtr af 

med miólk, og látid smiör út á. Smackar þesse rettr so sætlega á havstin, eptir þat 

alldinid hefir frosid, sem sykr eda syrop være i hann borid.“
274

 Einnig gerir hann grein 

fyrir hvernig nota megi kartöflur og aðra rótarávexti til brauðgerðar sem var af 

skornum skammti á Íslandi á þessum tíma.
275

 Lesendahópur Eggerts miðaðist þó 

frekar við karlmenn og í upphafi kaflans byrjar Eggert eiginlega á því að afsaka sig að 

skrifa um slík kvennamál. „Kann vera laundum vorum þyke lítil-fjörlegt fyre 

karlmenn at skipta sier af búr-syslan, ellegar at vita forsögn á mat væla tilreiðslu, enn 

adrar þiódir líta ei so á þat efne.“
276

  

Einn helsti tilgangur Hins íslenska Lærdómslistafélags sem stofnað var árið 1779 

var að fræða Íslendinga um ýmis bústjórnarefni. Árið 1782 óskaði félagið sérstaklega 

eftir að rituð yrði „ein reglulig Matreidslubók fyrir Islendínga.“
277

 Lítið varð um 

undirtektir í því efni. Fyrst árið 1791 birtist ein grein í ritum félagsins þar sem 

matargerð var til umfjöllunar, „Um mjólkur not á Íslandi“ eftir Jón Jakobsson, 

sýslumann í Eyjafirði. Sú grein fjallar mest um smjör-, osta- og skyrgerð og getur 

engan veginn talist til eiginlegrar matreiðslubókar sem höfðað gæti til alþýðukvenna. Í 

greininni lýsir hann þeim búdrýgindum sem hann hefur haft af kálinu:  

Grautum úr velskornu káli, lítit miölköstudum, med 4da eda 6ta parti miólkur, hefir eg 

látit safna í stór kéröld til vetrarforda. Þetta safn geymt sídan fram á vetr, at fengnum 

þægiligum súrum smeck, hefir fólki mínu, með miólk útá, þókt ágæt fæda; og siálfr veit 

eg at þat er hollr matr.
278

  

Árið eftir birtist önnur grein sem nánast var ígildi matreiðslubókar, „Um matar- 

tilbúníng af miólk, fiski og kiöti á Islandi“ eftir Skagfirðinginn Ólaf Ólafsson (ekki 

Olavius), lektor í námuskólanum í Kóngsbergi í Noregi. Ólafur vildi þó varla gangast 

beint við þessum skrifum sínum um matargerðarlistina og kveður konu sína 

aðalhöfund skrifanna en hann snúið orðum hennar á íslensku.
279

 Líklegra má þó telja 

að Ólafur hafi sjálfur samið mikið af ritinu en í greininni „er oft tekið mið af Íslandi 

og íslenskum mat lýst, svo sem skyri og grasagraut, og vitnað í eigin reynslu höfund-
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ar. En kona Ólafs, Anne Christine Jacobsen, var dönsk og hafði aldrei til Íslands 

komið.“
280

 Uppskriftirnar í greininni eru margar að erlendri fyrirmynd en lagaðar að 

íslenskum aðstæðum og augljóslega ætlaðar bæði heldra fólki og alþýðu. Hér má t.d. 

finna tvenns konar uppskriftir að kjötsúpu. Annars vegar súpu með kjötbollum, „sem 

er fyrirfólks matr, edr veitslu-kostr, en ecki almúga.“
281

 Í hana var bætt grjónum, 

hveitimjöli, piparrót, jarðeplum og næpum. Hins vegar súpu fyrir almenning sem var 

með stærri kjötstykkjum, gulum rótum, næpum og jarðeplum.
282

 Þessi fyrirtaks réttur, 

sem síðar hefur hlotið heitið „íslensk kjötsúpa,“ var þannig ekki kynntur sérstaklega 

fyrir Íslendingum fyrr en árið 1792 tæpum fjórum áratugum eftir að byrjað var að 

hvetja skipulega til garðræktar. Fyrsta réttnefnda matreiðslubókin sem kom út á prenti 

og var sérstaklega ætluð kvenþjóðinni til leiðbeiningar kom hins vegar ekki út fyrr en 

aldamótaárið 1800 og var hún fremur ætluð „heldri manna húsfreyjum“ en 

alþýðukonum.
283

 Flestar uppskriftirnar í henni eru dansk- og norskættaðar og var 

henni augljóslega ekki ætlað „að lýsa matreiðslu sem Íslendingar þekktu heldur að 

kynna heldra fólki útlenskar kræsingar.“
284

 Á því tímabili sem hér hefur verið til 

umræðu kom aldrei út neitt rit sem ætlað var að höfða beinlínis til alþýðukvenna, 

hvorki um matreiðslu né gildi matjurta, eins og Eggert Ólafsson hafði bent á að 

nauðsynlegt væri að huga að.  

 

15. Samantekt – margar hindranir í veginum 

Margþættar ástæður liggja að baki því hvers vegna almenningur var svo tregur til þess 

að tileinka sér garðrækt. Sumir gátu það ekki, aðrir vildu það ekki, nokkrir voru látnir 

rækta og enn aðrir vildu ekki borða kálmetið. Skýringarnar eru bæði af veðurfarsleg-

um toga og ýmsum örðugleikum í framkvæmdinni, s.s. frædreifingu og kynningu á 

nytsemi hennar en einnig af efnahagslegum, pólitískum og menningarlegum ástæðum.  

Veðurfar á síðari hluta 18. aldar var tiltölulega óhagstætt með tilliti til garðræktar 

og hafís ekki óalgengur gestur við strendur landsins. Sérlega köld voru árin frá því um 

1777–1782 og 1790–1792. Þetta kalda árferði hefur komið mun harðar niður á 

Norðurlandi og er ein skýring þess að garðrækt var nánast engin í Norður-Múlasýslu 
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árið 1792 á meðan hún gekk ágætlega í Vestur-Skaftafellssýslu. Töluvert bar einnig á 

kvörtunum yfir að fræin sem send voru til landsins með kaupskipunum á vorin hafi 

ekki verið í lagi og stundum ónýt með öllu. Það hefur einnig komið verr niður á  

Norðlendingum en Sunnlendingum. Ekki bara af því kaupskipin voru yfirleitt seinna á 

ferð fyrir norðan og því meiri líkur á að fræin væru ónýt heldur einnig af því að 

Norðlendingar áttu ekki í önnur hús að venda með fræöflun. Margir helstu embættis-

menn landsins voru liðlegir að hjálpa mönnum um fræ sem þeir gátu safnað í görðum 

sínum en þeir voru allir með aðsetur á Suðvesturlandi. Ætla má að Thodal stiftamt-

maður á Bessastöðum hafi reynst mörgum hjálplegur. Til hans leitaði einmitt séra Ari 

Guðlaugsson þegar hann hóf garðrækt í stórfeldum stíl í Grindavík um miðjan áttunda 

áratug 18. aldar. Þá hefur einnig skipt máli að Jón Grímsson, eini lærði garðyrkju-

maður landsins, varði mestu af sínum tíma í að ferðast um Suðurland. Hann hafði fræ 

meðferðis og sagði mönnum til við sáninguna en fór lítið um Norðurland og kom t.d. 

aldrei í Norður-Múlasýslu. Því má segja að Norðlendingar hafi naumast getað ræktað 

kál vegna ýmissa ytri aðstæðna og látið sér fremur duga fjallagrös sem þeir voru vanir 

að nýta í töluverðu magni.  

Þátttaka í garðrækt á Seltjarnarnesi, þar sem hún var með hvað mesta móti á 

landsvísu, var mjög bundin við samfélagslega stöðu manna. Þannig voru það fyrst og 

fremst embættismenn, betri bændur og bæjarbúar sem lögðu stund á garðrækt en mun 

síður hjáleigubændur og þurrabúðarfólk eða armingjarnir eins og sá hópur var nefndur 

hér. Í Mosfellssveit var hins vegar engin þátttaka í garðræktinni. Sem hugsanlega 

skýringu á tregðu þessa fólks til garðræktar, bæði armingjanna og margra meðal 

bænda, má nefna ótrygga búsetu en oft voru jarðirnar ekki leigðar út nema til eins árs í 

senn og hvatinn til jarðabóta því lítill. Leigufyrirkomulagið á jörðum kann þannig að 

hafa hindrað framvöxt garðræktar í landinu. Einnig hefur almenn fátækt haft töluverð 

áhrif í þá átt að draga kjarkinn úr fólki. Ýmsar kvaðir sem hvíldu á jörðunum voru 

mörgum þungbærar og hindruðu menn jafnvel í að sinna viðhaldi á eigin jörðum. 

Þyngstar og flestar voru kvaðirnar á konungsjörðunum í Seltjarnarnes- og Mosfells-

hreppum. Þrátt fyrir að það hafi varla talist mikil vinna að koma sér upp dálitlum 

kálgarði kann að vera að mörgum kotbóndanum hafi munað um það. Vegna ýmissa 

ytri aðstæðna hefur þessi hópur fólks litið málið öðrum augum en embættismennirnir 

sem hrundu átakinu af stað. Þetta fólk hefur fremur látið hverjum degi nægja sína 

þjáningu en að leggja mikið á sig til þess að búa í haginn fyrir ótrygga framtíð. Svo 

voru aðrir bændur, einkum þeir betur settu, sem tóku virkan þátt í garðræktinni og 
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samsömuðu sig þannig fremur við hugsun og menningu embættismanna. Einnig tóku 

handverksmenn og aðrir íbúar Reykjavíkur töluverðan þátt í garðræktinni enda voru 

kjör þeirra oft betri en kjör armingjanna. Munurinn á þátttöku í garðrækt á sér þannig 

líklega bæði efnahagslegar og menningarlegar skýringar. Frávik á báða bóga finnast 

að sjálfsögðu alltaf sem sýnir að bændur voru mismunandi og hugsuðu eða 

skipulögðu líf sitt ekki endilega eins. 

Einstaklingar sem höfðu mikinn áhuga á garðyrkju gátu haft mikil áhrif á framgang 

garðræktar í sveitum sínum eins og séra Ari Guðlaugsson prestur í Grindavík gerði. 

Ara tókst að fá stóran hluta af íbúunum í sókn sinni til þess að hefja ræktun en nálægð 

við Thodal stiftamtmann, sem útvegaði honum fræ, skipti hann miklu máli til að ná 

því takmarki. Ekki er ósennilegt að víðar á landinu þar sem garðrækt gekk vel, s.s. í 

Vestur-Skaftafellssýslu og í Mjóafirði í Suður-Múlasýslu hafi verið einstaklingar sem 

unnu skipulega að útbreiðslu garðræktar þó ekki hafi fundist um það jafn óyggjandi 

heimildir og um átak séra Ara í Grindavík. Í Grindavík mátti einnig sjá töluverðan 

mun á þátttöku í garðrækt eftir samfélagslegri stöðu manna. Þannig voru bændurnir á 

lögbýlunum mun líklegri til þess að taka þátt í átakinu með Ara heldur en 

hjáleigumennirnir. Þrátt fyrir góðan árangur séra Ara í byrjun náði garðrækt ekki að 

festast í sessi í sókninni til lengri tíma litið enda virðist nokkuð hafa dregið úr 

garðræktaráhuga prestsins þegar frá leið og eftirfylgni af hans hálfu hefur ef til vill 

ekki verið mikil.  

Margar heimildir má finna um að fólki, og þá einkum vinnufólkinu, hafi ekki líkað 

hin nýja fæðutegund sem grænmetið var. Fólkið vildi ekki „borða gras“ líkt og 

skepnurnar að þess sögn. Það kann þó að eiga sér fleiri skýringar og hér var leitt líkum 

að því að vinnufólkið hafi litið á kálmetið sem launalækkun. Það kann að hafa dregið 

kjarkinn úr mörgum bóndanum að hefja ræktun. Þá er vert að hafa í huga að lítið var 

hugað að því að kynna garðrækt skipulega fyrir konum. Samt sem áður voru það þær 

sem áttu að annast verkun og matreiðslu garðávaxtanna.  

Að öllu þessu athuguðu er því ekki hægt að segja að þvermóðsku almennings hafi 

verið um að kenna hve seint garðrækt fór af stað. Hvatinn til garðræktar var kannski 

ekki svo mikill og nytsemd garðávaxtanna hefur ekki endilega legið í augum upp fyrir 

almenning líkt og embættismenn létu í veðri vaka.  
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V. NIÐURLAG 

Skömmu eftir miðja 18. öld var gerð tilraun til þess að fá Íslendinga til að hefja 

garðrækt. Takmarkið var að matjurtaræktun næði að breiðast út til alls meginþorra 

landsmanna. Hér var á ferðinni algjör nýjung í framleiðsluháttum landsmanna sem 

byggðu afkoma sína nær eingöngu á búfjárrækt og sjósókn á þessum tíma. Auk þess 

söfnuðu þeir eitthvað af íslenskum villtum jurtum, s.s. fjallagrösum og hvannarótum, 

til búdrýginda en hvers kyns ræktun var óþekkt nema á einstöku stórbýlum eins og 

konungsgarðinum Bessastöðum og biskupssetrinu Skálholti. Hér var skoðað hvernig 

Íslendingar brugðust við þessu átaki stjórnvalda um stóreflda matjurtaræktun og reynt 

að nálgast efnið út frá sjónarhóli almennings. Nú skal rætt lítilsháttar hvaða sýn 

niðurstöðurnar geta gefið á íslenskt samfélag á síðari hluta 18. aldar. 

Spurt var hvaða möguleika almenningur í landinu hafi haft á því að tileinka sér 

garðrækt. Ekki er hægt að segja að almenningur á Íslandi hafi brugðist vel við átaki 

yfirvalda um að hefja garðrækt. Átakið hófst um miðjan sjötta áratuginn og á áttunda 

áratugnum hafði garðrækt náð sér ágætlega á strik og leit vel út með framhaldið. 

Garðrækt breiddist tiltölulega skjótt út meðal embættismanna eftir að blásið var til 

herferðarinnar og komu þeir sér allir upp garði stuttu eftir að átakið hófst. Bæði 

háembættismenn og hinir lægri að sýslumönnum meðtöldum. Einnig brást presta-

stéttin vel við en mikið lengra náði garðræktin ekki að breiðast út, nema í undantekn-

ingartilfellum. Þegar var komið fram á tíunda áratuginn virðist áhugi á garðrækt hafa 

dvínað nokkuð og einungis um 8% landsmanna sinntu garðrækt. Þannig er ekki hægt 

að segja að aðgerðir stjórnvalda um stóraukna garðrækt í landinu hafi náð tilætluðum 

árangri.  

Allt ferlið ber það með sér að stjórnvöld töldu sig þurfa að hafa vit fyrir 

almenningi. Almenningur átti að hefja garðrækt af því að það var honum fyrir bestu. 

Garðræktin átti að draga úr fátækt og auka hagsæld í landinu. Misjöfn þátttaka 

einstakra samfélagshópa í garðrækt sýnir hve misjafnlega þeir voru tilbúnir að fylgja 

stefnu stjórnvalda. Allir embættismenn, bæði háir og lágir, þar með taldir allir sýslu-

mennirnir voru tilbúnir að leggja sín lóð á vogarskálarnar svo framkvæmdin mætti 

takast. Þeir áttu að vera fyrirmyndin sem myndi kveikja áhugann hjá almenningi. Þá 

verður það að teljast nokkuð snjöll hugmynd að leggja svo mikla áherslu á að 

prestarnir kæmu sér upp görðum. Þeir voru sú stétt embættismanna sem næst stóð 

almenningi og líklegastir voru til að ná til hans. Þeir voru langfjölmennastir embættis-
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mannanna og staðsettir vítt og breidd um allt land. Dæmin sýna líka að þeir gátu haft 

mikil áhrif þar sem þeir létu til sín taka. Stór hluti þeirra var tilbúinn að fylgja stefnu 

stjórnvalda og samsömuðu sig þannig menningu og hugsun hærra settra embættis-

manna, jafnframt því sem þeir stóðu margir hverjir nálægt almennum bændum í 

kjörum og afkomu. Framkvæmdin strandaði síðan þegar kom að almenningi.  

Ýmsar hindranir voru í veginum sem gerðu almenningi erfitt um vik. Köld hafísár 

settu að nokkru strik í reikninginn og ekki reyndist jafn auðvelt fyrir almenning að 

nálgast fræ eins og upphaflega hafði staðið til. Hvoru tveggja hefur að nokkru dregið 

kjarkinn úr mönnum að hefja garðrækt. Betra hefur verið að treysta á söfnun villtra 

jurta í náttúrunni. Þá verður að líta til þess að stærstur hluti íslenskra bænda voru 

leiguliðar, oft ekki með leigusamning nema til eins árs í senn, og sáu sér lítinn hag í 

jarðabótum, hverju nafni sem þær nefndust. Um garðræktina má segja að almenningur 

hafi hvorki haft hvatann sem til þurfti né séð tilganginn með þessu öllu saman. Þess 

vegna varð árangurinn svo lítill sem raun ber vitni. Í tillögunum um viðreisn 

garðræktarinnar var gert ráð fyrir að fólk hefði næg efni og vinnuhjú til þess að koma 

upp kálgörðum og sinna þeim. Fátækur bóndi hafði það yfirleitt ekki. Ekki var heldur 

spurt hvar hann ætti að hafa kálgarðinn. Túnstæði hans var mjög lítið og hann hefur 

fremur talið sig þurfa á heyinu að halda sem af því fékkst en garðávöxtum sem óvíst 

var hvort spruttu. Það hugleiddi yfirstéttin lítið sem sjálf hafði mun stærri tún og 

vinnufólk sem sinnti verkunum. Þannig má segja að möguleikar almennings til þess 

að tileinka sér garðrækt hafi verið mjög takmarkaðir.  

Möguleikar almúgans til þess að taka þátt í garðræktinni voru að sumu leyti 

töluvert betri á suðvesturhorni landsins en víða annars staðar. Með stofnun 

Innréttinganna um miðja öldina tók fyrst að myndast vísir að þéttbýli í Reykjavík. 

Jafnframt því sem þróunin varð sú að allir helstu embættismenn landsins fengu 

aðsetur á suðvesturhorninu. Þannig virðist skipta máli strax á þessum tíma að búa í 

Reykjavík eða nágrenni til þess að hafa betri möguleika á að taka þátt í ýmsum 

nýjungum. Margir færðu sér það hins vegar ekki í nyt eins og sjá má af fæð kálgarða í 

Mosfellssveit.  

Sú mynd sem hér hefur verið dregin upp af framgangi garðræktar í landinu á síðari 

hluta 18. aldar á margt sameiginlegt með rannsókn Christinar F. Ax á umbótatilraun-

um yfirvalda á tímabilinu 1700–1870 og sýn hennar á menningarlegum mun milli 

samfélagshópa. Umbótaaðgerðirnar voru ákveðnar af yfirvöldum í Kaupmannahöfn 

sem embættismenn á Íslandi áttu síðan að fylgja eftir en almenningur að framkvæma. 
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Þessir hópar skildu ekki endilega aðstæður hvors annars. Breytingarnar sem yfirvöld 

vildu koma í framkvæmd í samfélaginu pössuðu þannig ekki alltaf inn í líf almúgans 

og því runnu margar tilraunir til nýjunga út í sandinn. Upphaf garðræktarátaksins má 

rekja til íslenskra embættismanna sem komu því í framkvæmd með stuðningi 

yfirvalda í Danmörku. Embættismenn voru þannig leiðandi í starfinu en til þess að 

það teldist fullkomnað þurfti allur almenningur að fást til þess að taka þátt í átakinu. 

Yfirvöld í Kaupmannahöfn gerðu sér ekki endilega grein fyrir því að öll uppskera á 

stórum hluta landsins brást af og til vegna hafísa og kulda. Fræ voru send frá 

Kaupmannahöfn til Íslands á hverju vori í góðri trú að þau kæmu að notum. Í 

Kaupmannhöfn fréttu menn síðan ekki fyrr en löngu síðar að Íslendingar hefðu ekki 

verið ánægðir með fræsendingarnar. Íslenskir bændur áttu að halda áfram að vera 

leiguliðar en koma sér samt upp kálgörðum og stunda aðrar jarðabætur án þess að fá 

neina sérstaka tryggingu fyrir áframhaldandi búsetu á jörðinni. Eina umbunin sem þeir 

gátu vænst var dálítil peningaupphæð ef uppskera þeirra náði tilsettu marki. Sumir 

leiguliða óttuðust að missa jarðir sínar eða að leigan yrði hækkuð ef þeir sinntu mikið 

um jarðabætur á ábýlisjörðum sínum. Embættismaðurinn horfði á og skildi illa 

framtaksleysi leiguliðans.  

Ekki hugsuðu heldur allir bændur eins. Fram kom að betur efnaðir bændur á 

lögbýlum voru mun líklegri til þess að koma sér upp kálgörðum heldur en fátækari 

bændur sem oftast bjuggu á hjáleigunum. Enda höfðu bændur á lögbýlum oftast betri 

tryggingu fyrir áframhaldandi búsetu og höfðu fremur efni á að hafa vinnufólk í sinni 

þjónustu sem varla átti við um hjáleigubændurna. Betur efnaðir bændur, eða 

fyrirmyndarbændur eins og Christina F. Ax nefnir þá í rannsóknum sínum, sam-

sömuðu sig þannig fremur við menningu og hugsun embættismannanna en við aðra 

fátækari bændur. Því er ekki alltaf rétt að líta á íslenska bændur sem einsleitan hóp.  

Hér skal einnig tekið undir það sjónarmið Christinar F. Ax að enginn einn 

samfélagshópur hafi í sjálfu sér verið aðaldrifkrafturinn í breytingunum á íslensku 

samfélagi. Allir hópar höfðu áhrif á framvinduna í samspili hver við annan. Yfirvöld 

reyndu með ýmsu móti að hafa áhrif á líf almúgans en breytingar og nýjungar takast 

ekki nema umtalsverður hluti fólksins í landinu fáist til þess að taka þátt í 

aðgerðunum. Almenningur hafði ákveðna möguleika á að komast framhjá valdi 

yfirstéttarinnar. Fólk hafði ef til vill ekki mikið svigrúm til að mótmæla aðgerðum 

stjórnvalda beint en hins vegar má tala um eins konar óvirka andstöðu. Almúginn 

hafði ákveðin tök á að stjórna sér sjálfur og ákveða hvað hann vildi og hvað hann vildi 
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ekki. Andstaða almennings fólst til dæmis í því að rækta ekki grænmeti þrátt fyrir 

tilmæli yfirvalda þar um. Vinnufólkið gat líka sýnt andstöðu með því að neita að 

borða grænmetið og þannig haft áhrif á framvindu sögunnar eins og aðrir hópar 

samfélagsins.  
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Viðauki með töflum 

Tafla 1. Matjurtagarðar á Íslandi 1752–1757 samkvæmt Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna 

Pálssonar. 

Nafn, embætti Jörð Sýsla 
Hluthafi í Innréttingunum/ 
tók við erlendum bónda 

Skúli Magnússon, landfógeti Viðey Gull. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Bú Innréttinganna Reykjavík Gull. Tók við erlendum bónda 

[Hastfer barón] Bessastaðir Gull.  

Guðlaugur Þorgeirsson, prófastur Garðar á Álftanesi Gull.  

Ótilgreindur bær fyrir austan Hafnarfjörð, bóndi Óvíst Gull.  

„Garðholur á örfáum stöðum,“ bændur Óvíst Kjós.  

Magnús Gíslason, amtmaður og lögmaður Leirá Borg. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Ónafngreindur prestur [Þorleifur Bjarnason] Reykholt Borg.  

Einn til tveir ótilgreindir bæir, bændur Óvíst Borg.  

[Þorgrímur Sigurðsson, sýslumaður] Hjarðarholt Mýr. Tók við erlendum bónda 

Ónafngreindur prestur, í tilraunaskyni Helgafell Snæf.  

Ónafngreindur aðili, í tilraunaskyni Búðir Snæf.  

Jón Bjarnason, prestur Ballará Dal.  

Björn Halldórsson, prófastur Sauðlauksdalur Barð.  

Nokkrir bæir við Patreksfjörð, bændur Patreksfjörður Barð.  

Bjarni Halldórsson, sýslumaður Þingeyrar Hún. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Jósk bændafjölskylda Víðidalstunga Hún. Erlendur bóndi 

Ónafngreindur bóndi Ás Hún. Tók við erlendum bónda 

Ónafngreindur bóndi Marðarnúpur Hún. Tók við erlendum bónda 

Ónafngreindur prestur [Sigurður Einarsson] Barð í Fljótum Skag.  

Pétur Þorsteinsson, sýslumaður Ketilsstaðir N-Múl. Hluthafi 

Danskir kaupmenn Óvíst S-Múl.  

Ónafngreindur bóndi Heinaberg A-Skaft.  

Ónafngreindur bóndi Skaftafell A-Skaft.  

Þorsteinn Magnússon, sýslumaður Móeiðarhvoll Rang. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Sigurður Sigurðsson, landþingsskrifari Hlíðarendi Rang. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Ónafngreindur prestur [Gísli Snorrason] Oddi Rang. Hluthafi 1765 

Finnur Jónsson, biskup Skálholt Árn. Hluthafi 1754 

Brynjólfur Sigurðsson, sýslumaður Hjálmholt í Flóa Árn. Hluthafi, tók við erl. bónda 

Ótilgreindur bær í Grímsnesi, bóndi Grímsnes Árn.  

    

Heimild: Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. 1. bindi, s. 17, 91, 187, 255-256. 2. bindi, 

s. 41-42, 126, 210-211, 213-214. Um hluthafa Innréttinganna og staðsetningu erlendu bændanna, sjá: Hrefna 

Róbertsdóttir, Landsins Forbetran, s. 16, 18-20.  
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Tafla 2. Matjurtagarðar á Vestfjörðum, Norður- og Austurlandi um 1775–1777 

samkvæmt Ferðabók Ólafs Olaviusar. 

   

Nafn, embætti, jörð Sýsla 

Hluthafi í 

Innréttingunum 

Busch, undirkaupmaður, Þingeyri við Dýrafjörð Ísafj.  

Í Ísafjarðarkaupstað Ísafj.  

Á prestssetrinu, Kirkjubóli í Langadal Ísafj.  

Á prestssetrinu Stað í Steingrímsfirði Strand.  

Á Melstað, prestssetur Hún.  

Á prestssetrinu í Vesturhópshólasókn Hún.  

Kálgarður jóska bóndans í Víðidalstungu Hún.  

4 garðar í Breiðabólstaðar- og Víðidalstungusóknum Hún.  

Á Þingeyraklaustri Hún.  

Á sýslumannssetrinu, [Magnús Gíslason, Geitisskarði] Hún.  

Prestssetrið í Höskuldsstaðasókn Hún.  

3 garðar í Hofs- og Spákonufellssóknum Hún.  

Á prestssetrinu Hjaltabakka Hún.  

Ein kálgarðshola í Fagraness- og Sjávarborgarsóknum Skag.  

Á Reynisstað, prestssetur Skag.  

2 garðar í Flugumýrar- og Hofsstaðasóknum Skag.  

4 litlir garðar í Miklabæjar- og Silfrastaðasóknum Skag.  

Jón Pétursson, fjórðungslæknir í Viðvík Skag.  

Einn garður í Rípur- eða Viðvíkursókn Skag.  

Á Hólum, biskupssetur [Gísli Magnússon, biskup] Skag.  

Einn garður til í Hólasókn Skag.  

Hjá prestinum á Barði í Fljótum Skag.  

[Sigurður Stefánsson], prestur í Möðruvallasókn Eyjaf.  

2 bændur í Möðruvallasókn Eyjaf.  

Heima á klaustrinu, þ.e. Möðruvallaklaustur Eyjaf.  

Einn garður í Myrkársókn Eyjaf.  

3 ótilgreindir garðar í Bægisársókn Eyjaf.  

Á prestssetrinu Saurbæ Eyjaf.  

[Magnús Jónsson], prestur í Miklagarði Eyjaf.  

Á Grund í Eyjafirði Eyjaf.  

Munkaþverárklaustur, [lögmaður Sveinn Sölvason] Eyjaf. Hluthafi 

Hjá sýslumanninum [Jón Jakobsson, Espihóli] Eyjaf.  

Erlendur Jónsson, prestur, Hrafnagili Eyjaf.  

Á Ljósavatni Þing.  

Á prestssetrinu Múla Þing.  

Á Grenjaðarstað, [prestssetur] Þing.  

Á nokkrum öðrum stöðum í Grenjaðarstaðasókn Þing.  

Presturinn í Nesi Þing.  

Sýslumaðurinn [Vigfús Jónsson, Héðinshöfða]
1
 Þing.  

Á Presthólum, [prestssetur] Þing.  
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2 garðar í Svalbarðssókn Þing.  

Á prestssetrinu Hofi í Vopnafirði N-Múl.  

3 bændur í Kirkjubæjarsókn N-Múl.  

Presturinn í Hofteigi N-Múl.  

Á Skriðuklaustri [Hans Wium, sýslumaður] N-Múl.  

Á nokkrum stöðum í nágrenni Skriðuklausturs N-Múl.  

Á prestssetrinu Eiðum N-Múl.  

Í Dvergasteinssókn, sáð í tvær gamlar fjárhústóftir N-Múl.  

Á Hallormsstað S-Múl.  

6 ótilgreindir bæir í Vallanessókn [Pétur Þorsteinsson, sýslumaður] S-Múl. Hluthafi 

Nokkrir bændur í Skorrastaðarsókn S-Múl.  

Á prestssetrinu Kolfreyjustað, áður Englendingar S-Múl.  

Á prestssetrinu í Stöðvarsókn S-Múl.  

2 ótilgreindir bæir í Stöðvarsókn, nota fjárhústóftir S-Múl.  

Á prestssetrinu Eydölum í Breiðdal S-Múl.  

Þverhamar í Breiðdal S-Múl.  

Á prestssetrinu í Berufirði S-Múl.  

Á bænum Krossgerði S-Múl.  

Á prestssetrinu Hálsi S-Múl.  

Í Hofssókn í Álftafirði, 3 litlir garðar í húsatóftum S-Múl.  
   

Heimild: Ólafur Olavius, Ferðabók I, s. 174, 245, 273, 275-277, 280-281, 304-305, 308-310, 313. 

Ferðabók II, s. 14-18, 75, 135-137. Um hluthafa Innréttinganna, sjá: Hrefna Róbertsdóttir, Landsins 

Forbetran, s. 18-20.  

1
 Ólafur Olavius fór um Þingeyjarsýslu sumarið 1776 og það sama ár hafði „sýslumaðurinn“ látið gera 

allstóran garð. Vigfús Jónsson hafði tekið við sýslumannsembættinu árinu áður og því líklegra að hér sé átt 

við garð hjá honum fremur en Jóni Benediktssyni fyrrverandi sýslumanni á Rauðuskriðu. 

 

 

Tafla 3. Fjöldi matjurtagarða á Vestfjörðum, Norður- 

og Austurlandi um 1775–1777 eftir sýslum. 
   

Sýsla Kálgarðar  

Ísafjarðarsýsla 3  

Strandasýsla 1  

Húnavatnssýsla 14  

Skagafjarðarsýsla 13  

Eyjafjarðarsýsla 14  

Þingeyjarsýsla 9  

Norður-Múlasýsla 10  

Suður-Múlasýsla 20  

 84  
   

Heimild: tafla 2.  

 



 80 

 

Tafla 4. Fjöldi heimila og matjurtagarða í Gullbringusýslu árið 1777. 

     

Kirkjusókn 

Heimili 

alls 

Heimili með 

kálgarð 

Hlutfall heimila 

með kálgarð  

Reykjavík-, Nes-, Laugarnes- 

og Viðeyjarsóknir 167 86 51%  

Garða- og Bessastaðasóknir 146 32 22%  

Kálfatjarnarsókn 67 4 6%  

Útskálasókn 58 5 9%  

Hvalsnes-, Kirkjuvogs- og 

Njarðvíkursóknir 79 10 13%  

Staðarsókn í Grindavík 43 19 44%  

Samtals 560 156 28%  

     
Heimildir: ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Skýrsla Skúla Magnússonar um hag Gullbringu-

sýslu, 18. des. 1777, ásamt greinargerðum prestanna um garðrækt í sóknum sínum frá því í 

ágúst 1777. Fjöldi heimila er samkvæmt yfirliti Skúla um fjölskyldur í sóknum Gullbringu-

sýslu árið 1781. Skúli Magnússon, „Lýsing Gullbringu- og Kjósarsýslu,“ s. 162.  

Flestir prestanna telja upp öll þau heimili þar sem voru kálgarðar. Á nokkrum heimilanna 

voru tveir til þrír garðar. Hér eru heimili með garða talin en ekki heildarfjöldi garðanna í 

viðkomandi sóknum eins og Skúli Magnússon virðist gera þegar hann segir að 170 garðar séu 

í sýslunni. Í Reykjavíkur, Nes-, Laugarnes og Viðeyjarsóknum, segir einungis að garðarnir 

séu samtals 86, heimili með garða gætu því verið eitthvað færri þar ef gert er ráð fyrir að á 

sumum heimilum hafi verið tveir eða fleiri garðar.  

Í skýrslunum er Krýsuvíkur ekki getið sem skýrist af því að hún tilheyrði Selvogssókn og 

presturinn þar því utan lögsögu Gullbringusýslu. Árið 1781 bjuggu átta fjölskyldur í 

Krýsuvík. 
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Tafla 5. Umsagnir sýslumanna um garðrækt í skýrslum um almennt ástand 1777 (1779–1781). 
    

Sýsla Ár Umsögn um garðrækt Sýslumaður 

Gullbringusýsla 1777 170 kálgarðar í sýslunni. Skúli Magnússon, landfógeti (1749–1793) 

Kjósarsýsla 1777 Hefur verið reynd á nokkrum stöðum. Guðmundur Runólfsson (1753–1780) 

Borgarfjarðarsýsla 1777 Nokkrir af íbúunum búnir að koma sér upp garði. Uppskera lítil.  Jón Eggertsson (1757–1784) 

Mýrasýsla 1777 Nokkrir af íbúunum hafa gert sér kálgarða. Jón Eggertsson (1776–1778) 

Hnappadalssýsla 1777 Ekki minnst á garðrækt einu orði. Páll Axelsson (1756–1785) 

Snæfellsnessýsla 1777 Ekkert um jarðabætur né garðrækt. Þorlákur Magnússon Ísfjörð (settur 1777–1778) 

Dalasýsla 1777 Íbúarnir farnir að kunna að meta grænmeti, einkum gular maírófur. Magnús Ketilsson (1754–1803) 

Barðastrandarsýsla 1777 Ekkert um garðrækt og jarðabætur ekki byrjaðar að neinu ráði. Davíð Scheving (1753–1781) 

Ísafjarðarsýsla 1777 Ekki minnst á garðrækt einu orði. Jón Arnórsson yngri (1774–1796) 

Strandasýsla  Ekki fundist neinar skýrslur úr Strandasýslu 1777 né næstu ár þar á eftir. Halldór Jakobsson (1758–1788) 

Húnavatnssýsla 1779 Kaupmaðurinn er sá eini sem virkilega hefur lagt sig fram við garðrækt. Magnús Gíslason (1774–1789) 

Skagafjarðarsýsla 1781 Ekki minnst á garðrækt einu orði. Vigfús Scheving (1772–1800) 

Eyjafjarðarsýsla 1777 Ekkert um garðrækt en íbúarnir safna fjallagrösum sem aldrei fyrr.  Jón Jakobsson (1768–1805) 

Þingeyjarsýsla 1777 Garðrækt minni en æskilegt væri. Vigfús Jónsson (1775–1786) 

Norður-Múlasýsla 1781 Sýslumaður ný fluttur og lofar að gera sér garð eins fljótt og hann getur. Guðmundur Pétursson, aðstoðarsýslumaður
1
 

Suður-Múlasýsla 1781 Ekki minnst á garðrækt einu orði. Jón Sveinsson (1781–1799) 

Austur-Skaftafellssýsla 1780 Ekkert um garðrækt né jarðabætur. Jón Helgason (1759–1798) 

Vestur-Skaftafellssýsla 1777 Garðræktin vel á veg komin. Lýður Guðmundsson (1755–1800) 

Rangárvallasýsla 1777 Yfir 100 garðar í sýslunni. Þorsteinn Magnússon (1743–1785) 

Vestmannaeyjasýsla 1777 /1780. Ýmsar tilraunir verið gerðar. Kaupmaður Klog frumkvöðull. Sigurður Sigurðsson (1768–1786) 

Árnessýsla 1777 Garðrækt ekki orðin almenn en vonir standa til að svo verði fljótlega. Steindór Finnsson (1772–1813) 

    

Heimildir: ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 3, nr. 550, 554, 637, 639, 643, 644, 645, 646, 653, Isl. Journ. 4, nr. 21, 50, 72. Skýrslur um hag einstakra sýslna, ásamt uppkasti að 

greinargerð um ástandið í landinu 1777. - Rtk. 40,2. Isl. Journ. 4, nr. 576. Skýrsla um hag Húnavatnssýslu 1779. - Rtk. 40,5. Isl. Journ. 5, nr. 190, 252, 510, 585. Skýrslur 

um hag einstakra sýslna 1780-1781. Rtk. 40,8. Isl. Journ. 5, nr. 513. Skýrsla um hag Skagafjarðarsýslu 1781. 
1
 Guðmundur Pétursson var aðstoðarmaður föður síns Péturs Þorsteinssonar sýslumanns (1751–1786) frá 1772 og tók við sýsluvöldum af honum árið 1786. 
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Tafla 6. Hlutfall heimila í landinu sem voru með kálgarð árið 1792.   
      

Sýsla 

Heimili 

alls 

Heimili með 

kálgarð 

Hlutfall heimila 

með kálgarð   

Gullbringusýsla 528 124 23,5%   

Kjósarsýsla 131 7 5,3%   

Borgarfjarðarsýsla (1793) 253 19 7,5%   

Mýrasýsla 173 22 12,7%   

Hnappadalssýsla 77 6 7,8%   

Snæfellsnessýsla 346 16 4,6%   

Dalasýsla 219 26 11,9%   

Barðastrandarsýsla 341 8 2,3%   

Ísafjarðarsýsla 486 16 3,3%   

Strandasýsla 127 6 4,7%   

Húnavatnssýsla 343 8 2,3%   

Skagafjarðarsýsla 388 13 3,4%   

Eyjafjarðarsýsla 404 21 5,2%   

Þingeyjarsýsla 356 23 6,5%   

Norður-Múlasýsla 189 4 2,1%   

Suður-Múlasýsla 202 7 3,5%   

Austur-Skaftafellssýsla 109 7 6,4%   

Vestur-Skaftafellssýsla 212 73 34,4%   

Rangárvallasýsla 572 40 7,0%   

Vestmannaeyjasýsla 44 2 4,5%   

Árnessýsla 606 34 5,6%   

Landið allt 6.106 482 7,9%   

      
Heimildir: ÞÍ, Rtk. 44,8. Isl. Journ. 9, nr. 480. Hagskýrslur úr Rangárvalla-, Árnes-, Gullbringu-, og 

Kjósarsýslum 1792. Nr. 491. Hagskýrslur úr Mýra-, Hnappadals-, Snæfellsnes-, Dala- og Strandasýslum 

1792. - Rtk. 44,10. Isl. Journ. 9, nr. 618. Hagskýrslur úr Ísafjarðarsýslu 1792. Nr. 664. Hagskýrslur úr 

Skaftafellssýslum og Vestmannaeyjum 1792. - Rtk. 44,11. Isl. Journ. 9, nr. 709. Hagskýrslur úr Norður- 

og austuramti fyrir árin 1790 og 1792, yfirlitsskýrslur. - Rtk. 44,13. Isl. Journ. 9, nr. 933. Hagskýrslur úr 

Barðastrandarsýslu 1792, ásamt yfirlitsskýrslu yfir Norður- og austuramt 1789. - Nr. 934. Hagskýrslur 

úr Borgarfjarðarsýslu 1793. 

Ekki lágu fyrir heimildir um fjölda garða í Borgarfjarðarsýslu árið 1792 svo tölur þaðan eru samkvæmt 

skýrslum frá 1793. Fjöldi heimila í Húnavatns-, Skagafjarðar-, Eyjafjarðar-, Þingeyjar- og Múlasýslum 

er samkvæmt yfirlitsskýrslu úr Norður- og austuramti frá árinu 1789 þar sem ekki lágu fyrir upplýsingar 

um fjölda heimila þar árið 1792. Fjöldi kálgarða er hins vegar samkvæmt yfirlitsskýrslu 1792. Fjöldi 

heimila og kálgarða í öðrum sýslum var talinn saman eftir hreppaskýrslum úr viðkomandi sýslum 1792. 

Ekki var skeytt um hvort garðar voru einn, tveir eða fleiri á hverju heimili heldur einungis talið hvort 

heimilin voru með kálgarð eða ekki. 
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Tafla 7. Fjöldi kálgarða í Vestur- og Norður- og austuramti 1790 og 1792. 
      

Sýsla 1790 1792    

Mýrasýsla 31 22    

Hnappadalssýsla 5 6    

Snæfellsnessýsla 20 16    

Dalasýsla 47 26    

Barðastrandarsýsla 7 8    

Ísafjarðarsýsla 16 16    

Strandasýsla 5 6    

Húnavatnssýsla 34 8    

Skagafjarðarsýsla 18 13    

Eyjafjarðarsýsla 69 21    

Þingeyjarsýsla 145 23    

Norður-Múlasýsla (1788) 3 4         

      
Heimildir: ÞÍ, Rtk. 44,11. Isl. Journ. 9, nr. 709. Hagskýrslur úr Norður- og austuramti 

1790 og 1792, yfirlitsskýrslur. - Rtk. 44,13. Isl. Journ. 9, nr. 933. Hagskýrslur úr 

Vesturamti 1790, yfirlitsskýrslur. - Rtk. 44,14. Isl. Journ. 9, nr. 219. Hagskýrslur úr 

Norður-Múlasýslu 1788. Vesturamt 1792, sjá töflu 6. Ekki fundust neinar yfirlitsskýrslur 

úr Suðuramti fyrir árið 1790. 
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Tafla 8. Fjöldi kálgarða í landinu árið 1792 eftir hreppum. 
         

Gullbringusýsla     Dalasýsla    

 Heimili Garðar Hlutfall   Heimili Garðar Hlutfall 

Grindavíkurhreppur 38 10 26,3%  Jörvahreppur 19 1 5,3% 

Hafnahreppur 15 4 26,7%  Staðarfellshreppur 26 4 15,4% 

Rosmhvalaneshreppur 85 17 20,0%  Blönduhlíðarhreppur 22 1 4,5% 

Vatnsleysustrandarhreppur 72 13 18,1%  Sauðafellshreppur 39 0 0,0% 

Álftaneshreppur 156 52 33,3%  Hjarðarholtshreppur 23 0 0,0% 

Seltjarnarneshreppur 162 28 17,3%  Hvammshreppur 21 4 19,0% 

 528 124 23,5%  Staðarhólshreppur 30 6 20,0% 

     Ballarárhreppur 39 10 25,6% 

Kjósarsýsla      219 26 11,9% 

 Heimili Garðar Hlutfall      

Mosfellssveit 42 0 0,0%  Barðastrandarsýsla    

Kjalarneshreppur 50 3 6,0%   Heimili Garðar Hlutfall 

Kjósarhreppur 39 4 10,3%  Geiradalshreppur 17 2 11,8% 

 131 7 5,3%  Reykhólahreppur 39 0 0,0% 

     Gufudalshreppur 23 0 0,0% 

Borgarfjarðarsýsla (1793)     Múlahreppur 20 0 0,0% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Flatey/Eyjahreppur 47 1 2,1% 

Strandarhreppur 28 2 7,1%  Hagahreppur 47 2 4,3% 

Skilmannahreppur 17 1 5,9%  Rauðisandur 52 1 1,9% 

Akraneshreppur 50 1 2,0%  Tálknafjörður 35 0 0,0% 

Mela- og Leirársveit 33 8 24,2%  Dalahreppur 40 0 0,0% 

Andakílshreppur 35 6 17,1%  Suðurfjarðahreppur 21 2 9,5% 

Skorradalshreppur 24 0 0,0%   341 8 2,3% 

Lundarreykjadalur 23 0 0,0%      

Reykholtsdalur 29 1 3,4%  Ísafjarðarsýsla    

Hálsahreppur 14 0 0,0%   Heimili Garðar Hlutfall 

 253 19 7,5%  Auðkúluhreppur 37 1 2,7% 

     Mýrahreppur 68 2 2,9% 

Mýrasýsla     Þingeyri 45 3 6,7% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Mosvallahreppur 66 2 3,0% 

Hvítársíða 17 4 23,5%  Suðureyri 25 0 0,0% 

Þverárhlíðarhreppur 15 3 20,0%  Hóll/Bolungarvíkurhr. 32 0 0,0% 

Hjarðarholtshreppur 33 5 15,2%  Skutulsfjörður 30 3 10,0% 

Borgarhreppur 29 2 6,9%  Súðavíkurhreppur 30 0 0,0% 

Álftaneshreppur 38 4 10,5%  Ögursveit 26 0 0,0% 

Hraunhreppur 41 4 9,8%  Reykjarfjörður 26 3 11,5% 

 173 22 12,7%  Nauteyrarhreppur 28 2 7,1% 

     Snæfjallaströnd 17 0 0,0% 

Hnappadalssýsla     Grunnavíkursveit 26 0 0,0% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Sléttuhreppur 30 0 0,0% 

Kolbeinsstaðahreppur 32 3 9,4%   486 16 3,3% 

Eyjahreppur 15 2 13,3%      

Miklaholtshreppur 30 1 3,3%  Strandasýsla    

 77 6 7,8%   Heimili Garðar Hlutfall 

     Árneshreppur 32 0 0,0% 

Snæfellsnessýsla     Kaldaðarneshreppur 23 0 0,0% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Hrófbergshreppur 18 0 0,0% 

Staðarsveit 68 0 0,0%  Kirkjubólshreppur 16 1 6,3% 

Breiðuvíkurhreppur 43 2 4,7%  Broddaneshreppur 21 4 19,0% 

Neshreppur 27 5 18,5%  Bæjarhreppur 17 1 5,9% 

Nes, milli Ennis og Höfða 25 0 0,0%   127 6 4,7% 

Grundarfjörður/Eyrarsveit 80 5 6,3%      

Staðarbakki/Helgafellsveit 66 1 1,5%      

Skógarströnd 37 3 8,1%      

 346 16 4,6%      
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Húnavatnssýsla 1790     Austur-Skaftafellssýsla    

 Heimili Garðar Hlutfall   Heimili Garðar Hlutfall 

Staðarhreppur (1789) 13 0 0,0%  Holtshreppur 68 7 10,3% 

Torfustaðahreppur 46 5 10,9%  Borgarhafnarhreppur 23 0 0,0% 

Kirkjuhvammshreppur 30 0 0,0%  Hofshreppur 18 0 0,0% 

Þverárhreppur 30 5 16,7%   109 7 6,4% 

Þorkellshólshreppur 25 0 0,0%      

Ásshreppur 26 2 7,7%  Vestur-Skaftafellssýsla    

Sveinsstaðahreppur 21 1 4,8%   Heimili Garðar Hlutfall 

Torfalækjarhreppur 22 0 0,0%  Kirkjubæjarklausturshr. 57 16 28,1% 

Svínavatnshreppur 30 0 0,0%  Leiðvallarhreppur 59 27 45,8% 

Bólstaðarhlíðarhreppur 44 2 4,5%  Dyrhólahreppur 96 30 31,3% 

Engihlíðarhreppur 25 4 16,0%   212 73 34,4% 

Vindhælishreppur (1788) 56 7 12,5%      

 368 26 7,1%  Rangárvallasýsla    

      Heimili Garðar Hlutfall 

Eyjafjarðarsýsla 1791     Eyjafjallahreppur 137 10 7,3% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Eystri-Landeyjar 58 0 0,0% 

Siglufjörður 12 0 0,0%  Fíflholt/Vestur-Landeyjar 51 5 9,8% 

Ólafsfjörður 27 0 0,0%  Fljótshlíð 71 8 11,3% 

Vallnahreppur/Svarfaðard. 103 8 7,8%  Hvolhreppur 40 7 17,5% 

Hvammshreppur 28 2 7,1%  Rangárvellir 58 5 8,6% 

Skriðuhreppur 56 5 8,9%  Landmannahreppur 51 3 5,9% 

Glæsibæjarhreppur 55 0 0,0%  Holtahreppur 106 2 1,9% 

Hrafnagilshreppur 45 6 13,3%   572 40 7,0% 

Saurbæjarhreppur 66 7 10,6%      

Öngulsstaðahreppur 45 3 6,7%  Vestmannaeyjasýsla    

Grímsey 8 0 0,0%   Heimili Garðar Hlutfall 

 445 31 7,0%  Vestmannaeyjar 44 2 4,5% 

         

Norður-Múlasýsla 1788     Árnessýsla    

 Heimili Garðar Hlutfall   Heimili Garðar Hlutfall 

Skeggjastaðahreppur 15 0 0,0%  Gaulverjabæjarhreppur 47 3 6,4% 

Vopnafjarðarhreppur 37 1 2,7%  Stokkseyrarhreppur 81 4 4,9% 

Jökuldalshreppur 28 0 0,0%  Sandvíkurhreppur 32 0 0,0% 

Tunguhreppur 20 0 0,0%  Hraungerðishreppur 48 5 10,4% 

Fellnahreppur 17 0 0,0%  Villingaholtshreppur 41 4 9,8% 

Fljótsdalshreppur 27 2 7,4%  Skeiðahreppur 35 2 5,7% 

Hjaltastaðahreppur 23 0 0,0%  Eystrihreppur/Gnúpverjahr. 36 0 0,0% 

Borgarfjarðarhreppur 18 0 0,0%  Ytrihreppur/Hrunamannahr. 53 2 3,8% 

Loðmundarfjarðarhreppur 5 0 0,0%  Biskupstungur 56 2 3,6% 

Seyðisfjarðarhreppur 11 0 0,0%  Grímsneshreppur 69 8 11,6% 

 201 3 1,5%  Grafningshreppur 12 2 16,7% 

     Þingvallahreppur 10 0 0,0% 

Suður-Múlasýsla 1789/1792    Ölveshreppur 63 1 1,6% 

 Heimili Garðar Hlutfall  Selvogshreppur 23 1 4,3% 

Vallnahreppur (1792) 23 3 13,0%   606 34 5,6% 

Mjóifjörður (1792) 15 6 40,0%      

Norðurfjörður (1789) 24 0 0,0%  Skýrslur á hreppagrundvelli fyrir Skagafjarðar- og Þingeyjar-

sýslur hafa ekki varðveist. Skriðdalshreppur (1792) 15 1 6,7%  

Hólmshreppur (1792) 29 1 3,4%  

Breiðdalshreppur (1789) 36 1 2,8%      

Geithellnahreppur (1789) 28 1 3,6%      

Skýrslur fyrir Fáskrúðsfjarðar- og Beruneshreppa hafa ekki varðveist.    
Heimildir: ÞÍ, Rtk. 44,8. Isl. Journ. 9, nr. 480. Hagskýrslur úr Rangárvalla-, Árnes-, Gullbringu-, og Kjósarsýslum 1792. Nr. 491. Hagskýrslur úr 

Mýra-, Hnappadals-, Snæfellsnes-, Dala- og Strandasýslum 1792. - Rtk. 44,10. Isl. Journ. 9, nr. 618. Hagskýrslur úr Ísafjarðarsýslu 1792. Nr. 664. 

Hagskýrslur úr Skaftafellssýslum og Vestmannaeyjum 1792. - Rtk. 44,13. Isl. Journ. 9, nr. 933. Hagskýrslur úr Barðastrandarsýslu 1792. - Nr. 934. 

Hagskýrslur úr Borgarfjarðarsýslu 1793. - Rtk. 44,14. Isl. Journ. 9, nr. 219. Hagskýrslur úr Norður-Múlasýslu 1788. - Sýslumaður Blönduósi. PA/1. 

Búnaðarskýrslur úr Húnavatnssýslu 1788, 1789 og 1790.- Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. OA/1. Búnaðarskýrslur úr Eyjafjarðarsýslu 1791. - 

Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði. PC/2. Búnaðarskýrslur úr Suður-Múlasýslu 1789 og 1792.  

 



 86 

Tafla 9. Hlutfall presta í landinu sem voru með kálgarð 1792 (1788–1793). 
     

Sýsla 

Fjöldi 

prestakalla  

Fjöldi presta 

með kálgarð 

Hlutfall presta 

með kálgarð  

Gullbringusýsla 6 6 100,0%  

Kjósarsýsla 3 1 33,3%  

Borgarfjarðarsýsla (1793) 7 5 71,4%  

Mýrasýsla 6 4 66,7%  

Hnappadalssýsla 2 2 100,0%  

Snæfellsnessýsla 6 3 50,0%  

Dalasýsla 6 2 33,3%  

Barðastrandarsýsla 8 3 37,5%  

Ísafjarðarsýsla 13 7 53,8%  

Strandasýsla 4 1 25,0%  

Húnavatnssýsla (1788-1790) 15 7 46,7%  

Skagafjarðarsýsla 14  Heimild vantar  

Eyjafjarðarsýsla (1791) 16 5 31,3%  

Þingeyjarsýsla 17  Heimild vantar  

Norður-Múlasýsla (1788) 12 1 8,3%  

Suður-Múlasýsla 12  Heimild vantar  

Austur-Skaftafellssýsla 5 1 20,0%  

Vestur-Skaftafellssýsla 7 5 71,4%  

Rangárvallasýsla 12 5 41,7%  

Vestmannaeyjasýsla 2 0 0,0%  

Árnessýsla 17 6 35,3%  

 190 Meðaltal: 43,5%  
     

Heimildir: ÞÍ, Rtk. 44,8. Isl. Journ. 9, nr. 480. Hagskýrslur úr Rangárvalla-, Árnes-, Gullbringu-, og 

Kjósarsýslum 1792. Nr. 491. Hagskýrslur úr Mýra-, Hnappadals-, Snæfellsnes-, Dala- og Stranda-

sýslum 1792. - Rtk. 44,10. Isl. Journ. 9, nr. 618. Hagskýrslur úr Ísafjarðarsýslu 1792. Nr. 664. 

Hagskýrslur úr Skaftafellssýslum og Vestmannaeyjum 1792. - Rtk. 44,13. Isl. Journ. 9, nr. 933. 

Hagskýrslur úr Barðastrandarsýslu 1792. - Nr. 934. Hagskýrslur úr Borgarfjarðarsýslu 1793. - Rtk. 

44,14. Isl. Journ. 9, nr. 219. Hagskýrslur úr Norður-Múlasýslu 1788. –  Sýslumaður Blönduósi. 

PA/1. Búnaðarskýrslur úr Húnavatnssýslu 1788, 1789 og 1790. – Sýslumaður og bæjarfógeti 

Akureyri. OA/1. Búnaðarskýrslur úr Eyjafjarðarsýslu 1791. Fjöldi prestakalla var tekinn saman 

samkvæmt: Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi. 
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Tafla 10. Kálgarðar embættismanna 1792. 
    

Háembættismenn Heimili Sýsla 

Var viðkomandi 

með garð? 

Skúli Magnússon, landfógeti (1749–1793) Viðey Gull. Já 

Jón Sveinsson, landlæknir (1780–1803) Nes við Seltjörn Gull. Já 

Björn Jónsson, lyfsali (1772–1798) Nes við Seltjörn Gull. Já 

Magnús Ólafsson, lögmaður (1791–1799) Meðalfell Kjós. Já 

Ólafur Stephensen, stiftamtm. (1790–1806) Innri-Hólmur Borg. (1793) Nei
1
 

Magnús Stephensen, lögmaður (1789–1800) Leirá Borg. (1793) Já 

Sigurður Stefánsson, biskup (1789–1798) Hólar í Hjaltadal Skag. Já, líklegast
2
 

Stefán Þórarinsson, amtmaður (1783–1823) Möðruvellir Eyjaf. (1791) Já 

Hannes Finnsson, biskup (1785–1796) Skálholt Árn. Já 
    

Sýslumenn    

Sigurður Pétursson (1790–1801) Nes við Seltjörn Gull. og Kjós. Nei
3
 

Sigurður Sigurðsson (1786–1792) Hvanneyri Borg. (1793) Já 

Guðmundur Ketilsson (1778–1805) Svignaskarð Mýr. Já 

Jón Arnórsson (1778–1792) Elliði í Staðarsveit Snæf. Nei
4
 

Magnús Ketilsson (1754–1803) Búðardalur Dal. Já 

Oddur Halldórsson Vídalín (1788–1801) Hagi Barð. Nei
3
 

Jón Arnórsson yngri (1774–1796) Reykjafjörður Ísafj. Já 

Jón Jónsson (1788–1815) Bær í Hrútafirði Strand. Já 

Ísleifur Einarsson (1790–1800) Þingeyrar Hún. (1790) Nei
5
 

Vigfús Hansson Scheving (1772–1800) Víðivellir Skag. (1781) Já 

Jón Jakobsson (1768–1805) Espihóll Eyjaf. (1791) Já 

Björn Tómasson (1786–1796) Garðar í Aðaldal Þing. Heimild vantar 

Guðmundur Pétursson (1786–1807) Krossavík N-Múl. (1788) Já 

Jón Sveinsson (1781–1799) Eskifjörður S-Múl. (1789) Já 

Jón Helgason (1759–1798) Hoffell A-Skaft. Já 

Lýður Guðmundsson (1755–1800) Vík V-Skaft. Já 

Vigfús Þórarinsson (1789–1819) Hlíðarendi Rang. Já 

Jón Eiríksson yngri (1786–1795) Stakkagerði Vestm. Já 

Steindór Finnsson (1772–1813) Oddgeirshólar Árn. Já 
    

Heimildir: Sjá töflu 8. – Nicolai Mohr, Forsøg til en Islandsk Naturhistorie, s. 254 (um garð Vigfúsar Schevings á Víðivöllum í 

Skagafirði). 

1
 Ólafur Stephensen stiftamtmaður Innra-Hólmi er talinn upp í skýrslu ársins 1792 en er ekki skráður með búrekstur það ár 

og afsakast því. Árið eftir var hann sestur að í Viðey. 
2
 Skýrslur á hreppagrundvelli úr Skagafirði hafa ekki varðveist en hefð var fyrir garði á Hólum og Sigurður biskup var 

með kálgarð þegar hann var prestur á Möðruvöllum og ekki ástæða til að ætla annað en hann hafi haldið garðinum á 

Hólum við. 
3
 Sigurðar Péturssonar og Odds Vídalíns er ekki getið í búnaðarskýrslunum enda munu þeir ekki hafa staðið fyrir búi. 

Sigurður bjó í Nesi við Seltjörn hjá Jóni Sveinssyni landlækni og Oddur bjó aleinn í lítilli stofu í Haga. Þeir voru báðir 

ókvæntir og barnlausir. – Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir. 4. bindi, s. 174. 2. bindi, s. 140-141. 
4
 Jóns Arnórssonar er ekki getið í skýrslu ársins 1792 enda þá nýfluttur að Elliða. Þar byggði hann sér sæmilega stofu en 

stóð ekki fyrir búrekstri þetta ár. Hann hafði áður búið á Ingjaldshóli, þar voru tveir kálgarðar árið 1792 og ekki ástæða til 

að ætla annað en Jón hafi verið með kálgarð áður en hann flutti að Elliða. Um hann sjá: Bogi Benediktsson, 

Sýslumannaæfir. 3. bindi, s. 229-230. 
5
 Ísleifs Einarssonar er ekki getið í skýrslu ársins 1790, var þá ný tekinn við sýslunni. Hann dvaldi á Þingeyrum veturinn 

1790–1791 en reisti sér bú að Geitisskarði vorið eftir. Magnús Gíslason fyrrverandi sýslumaður bjó þar áður og hafði 

verið með kálgarð. 
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Tafla 11. Kaupmenn sem vitað er til að voru með kálgarða 1771–1781 og 1792.  
    

Ár 1771–1781 Heimili Sýsla  

Christensen kaupmaður Reykjavík Gull.  

Holgeer Jacobæus yfirkaupmaður Keflavík Gull.  

Sunekenberg undirkaupmaður Keflavík Gull.  

Kaupmaður Jespersen Njarðvík Gull.  

Rahr. Muxoll assistent Húsatóftir, Grindavík Gull.  

Hr. agent Poptoppidar Hafnarfjörður Gull.  

Assistent Nyeborg Langeyri, Hafnarfjörður Gull.  

Dines Jespersen (1771) Patreksfjörður Barð.  

Busch undirkaupmaður (1775) Þingeyri Ísafj.  

Í Ísafjarðarkaupstað (1775) Ísafjörður Ísafj.  

Ónafngreindur kaupmaður (1779) Skagaströnd Hún.  

Lynge kaupmaður (1779/81) Akureyri Eyjaf.  

Kaupmaður Höier (1781) Akureyri Eyjaf.  

Kaupmaður Krabbe (1781) Vopnafjörður N-Múl.  

Kaupmenn Lidou og Hansen (1781) Reyðarfjörður S-Múl.  

Ónafngreindur kaupmaður (1781) Berufjörður S-Múl.  

Kaupmaður Klog (1780) Vestmannaeyjar Vestm.  
    

Ár 1792    

Factor Clemensen Reykjavík Gull.  

Madame Angel, ekkja Reykjavík Gull.  

Factor Ch. Velding Hafnarfjörður Gull.  

Kaupmaður Muxoll Akurgerði, Álftanes Gull.  

Kaupmaður Jacobæus Keflavík Gull.  

Kaupmaður Jacobæus Ytri-Njarðvík Gull.  

A. Johnsen kaupmaður Húsatóftir, Grindavík Gull.  

Hr. Pétur Kúld Flatey Barð.  

D. Steenbach Eyri Ísaf.  

Hr. Henrich Henkel Þingeyri Ísaf.  

Heidem. Ísafjörður Ísaf.  

Fischer Ísafjörður Ísaf.  

Mr. Faber Skúmstaðir, Stokkseyri Árn.  

Mr. Bogen Skúmstaðir, Stokkseyri Árn.  

Hans Klog Miðhús Vestm.  
    

Verslunarstaðir á 18. öld þar sem ekki er vitað til að kaupenn hafi verið með kálgarða: 

Búðir Snæf.   

Stapi Snæf.   

Rif og Ólafsvík Snæf.   

Grundarfjörður og Kumbaravogur Snæf.   

Stykkishólmur Snæf.   

Reykjafjörður Strand.   

Hofsós Skag.   

Húsavík Þing.   
    

Heimildir: ÞÍ, Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Skýrsla Skúla Magnússonar um hag Gullbringusýslu, 18. des. 1777, 

ásamt greinargerðum prestanna um garðrækt í sóknum sínum. – Rtk. 18,6. Lit. Ll nr. 2. Björn Halldórsson 

prófastur í Sauðlauksdal skrifar Landsnefndinni fyrri, 12. júní 1771 (um D. Jespersen kaupmann á Patreksfirði). – 

Rtk. 40,2. Isl. Journ. 4, nr. 576. Skýrsla um hag Húnavatnssýslu 1779. – Rtk. 40,5. Isl. Journ. 5, nr. 190. Skýrsla 

um hag Vestmannaeyja, 12. ágúst 1780. – Ólafur Olavius, Ferðabók I, s. 174. – Jón Eiríksson, „Forspjall,“ s. 35. 

– Nicolai Mohr, Forsøg til en Islandsk Naturhistorie, s. 256-257 (árið 1781). Ár 1792: sjá töflu 8. Verslunarstaðir 

á 18. öld, sjá: Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, s. 259-298. Ekki var leitað skipulega að 

heimildum um ræktun kaupmanna nema fyrir árið 1792 og listinn því ekki tæmandi nema fyrir það ár. 
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Tafla 12. Heimili í Seltjarnarneshreppi 1792. 
        

Heimili Ábúandi Staða 
Fjöldi í 

heimili 

Kálgarðar 

sem notast Kýr 

Mylkar 

ær Bátar 

Hólmur Níels Jóhansson bóndi 4 - 2 6 - 

     " Guðrún Gissursdóttir ekkja/bóndi 3 - 4 10 - 

Vatn Þorgrímur Þorláksson múrarameistari 6 1 7 120 - 

     " Sigurður Jóhannsson hjú 1 - - 10 - 

Vatnsendi Pétur Jónsson bóndi 7 1 4 9 1 

     " Magnús Jónsson húsmaður 2 - - - - 

Hvammkot Ívar Stefánsson bóndi 4 - 4 6 - 

Digranes Guðmundur Ingimundsson bóndi 7 1 4 12 1 

Kópavogur Jón Bergsson bóndi 5 - 2 - 1 

     " Álfheiður Magnúsdóttir ekkja/bóndi 6 - 3 6 1 

Skildinganes Mr. Guðmundur Jónsson bóndi 17 1 5 30 6 

     " Jón Jónsson húsmaður 6 1 1 - 1 

     " Eylífur Eyjólfsson tómthúsmaður 3 - - 3  ½ 

     " Skíði Egilsson tómthúsmaður 4 - 1   ½ 

     " Guðrún Ólafsdóttir gift húskona 1 - - - - 

     " Ragnheiður Runólfsdóttir húskona 1 - - - - 

Skildinganeskot Einar Stefánsson grashúsmaður 4 - 1 - 1 

     " Jón Jónsson húsmaður 2 - - - - 

Lambastaðir Geir Vídalín prestur 17 1 6 12 3 ½ 

     " Þorkell Nikulásson tómthúsmaður 2 - - - - 

Melshús Guðmundur Sigurðsson grashúsm./meðhj. 4 - 1 - 1 

Tjarnarhús Ólafur Sigurðsson grashúsmaður 8 - 1 - - 

Hrólfsskáli Ingjaldur Ottesen bóndi 10 1 4 - 3 

     " Otti Ingjaldsson bóndi 5 - 3 - 2 

Bakki Sæmundur Klemensson bóndi 11 - 2 - 4 

     " Kristín Einarsdóttir ekkja/tómthúsk. 1 - - - 1 

Nes Jón Sveinsson landlæknir 10 1 7 10 3 

    " Björn Jónsson apótekari 11 1 8 14 3 

    " Margrét Magnúsdóttir ljósmóðir 2 1 - - - 

    " Guðlaug Jónsdóttir húskona 1 - - - - 

Ráðagerði Ingimundur Bjarnason grashúsmaður 8 - - - 1 

Nýibær Þorsteinn Þorláksson grashúsmaður 4 - - - - 

    " Jón Magnússon húsmaður 1 - - - - 

Gesthús Jón Þorsteinsson grashúsmaður 2 - - - - 

    " Jón Einarsson húsmaður 1 - - - - 

Grótta Sigurður Magnússon hjáleigubóndi 9 1 2 - 2 

    " Jón Magnússon húsmaður 2 - - - - 

    " Sæmundur Gestsson húsmaður 1 - - - - 

Bygggarður Pétur Guðmundsson bóndi/meðhjálp. 11 1 3 6 4 

Mýrarhús Hannes Bjarnason bóndi 3 - 2 3 2 

    " Ólafur Sigurðsson tómthúsmaður 4 - - - - 

    " Björn Björnsson tómthúsmaður 2 - - - - 

Nýlenda Sólmundur Jónsson tómthúsmaður 5 - - - 1 

Eiði Jón Magnússon bóndi 6 - 3 - 1 

    " Þorbjörg Eiríksdóttir ekkja/húskona 2 - - - - 

Sel Mr. Þorfinnur Þorbjörnsson bóndi 5 1 5 6 4 

   " Hans Ólafsson grashúsmaður 3 - - - - 

Bráðræði Guðmundur Bergsson grashúsmaður 3 - - - - 

Ánanaust Torfi Jóhannsson grashúsmaður 6 - 1 5 2 

    " Ragnheiður Jóhannsdóttir húskona 4 - 1 - 1 

Hlíðarhús Jóhannes Jónsson snidkari/bóndi 8 1 2 - 1 

    " Davíð Guðmundsson tómthúsmaður 6 - - - 2 

    " Jón Pálsson tómthúsmaður 3 - - - 1 

    " Jón Jónsson tómthúsmaður 1 - - - 1 

    " Sigurður Jónsson tómthúsmaður 2 - - - - 
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Heimili Ábúandi Staða 
Fjöldi í 

heimili 

Kálgarðar 

sem notast Kýr 

Mylkar 

ær Bátar 

Hlíðarhús Þórður Sighvatsson bóndi 4 - 3 18 2 

Örfirisey Sigurður Ásmundsson bóndi 7 - 2 - 2 

  "  Hólshús Magnús Illugason tómthúsmaður 3 - - - - 

  "  Eyrarhús Þorvaldur Jónsson tómthúsmaður 2 - - - 1 

  "  Steinhóll Dánarbú Einars Gíslasonar grashúsmaður 0 - 1 - 2 

Engey Þórólfur Þorbjörnsson bóndi 15 - 5 - 5 

    " Snorri Sigurðsson bóndi 15 1 6 - 4 ½ 

    " Sigurður Jóhannsson grashúsmaður 4 - - - ½ 

    " Jón Vigfússon tómthúsmaður 4 - - - ½ 

    " Jón Klemensson tómthúsmaður 2 - - - ½ 

    " Helgi Magnússon húsmaður 2 - - - - 

    " Finnur Jónsson húsmaður 4 - - - - 

    " Ólafur Þorsteinsson tómthúsmaður 3 - - -  ½ 

    " Margrét Einarsdóttir húskona 1 - - - - 

Reykjavík Runólfur Klemenson factor/húsbóndi 10 1 2 2 1 

    " Þorleifur Þórhallsson tómthúsmaður 3 - - - - 

    " Steinunn Björnsdóttir uldsorter 1 - - - - 

    " Þóra Guðbrandsdóttir spunastúlka 1 - - - - 

    " Guðrún Gísladóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Madam Bruun ekkja/húskona 2 1 - - - 

    " Sigurður Magnússon timburmaður 3 1 - - - 

    " Marcus Nicolai Hólm timburmaður 7 1 1 - - 

    " Madam Sólveig Poltz ekkja/húskona 1 - - - - 

    " Jón Eyvindsson tómthúsmaður 4 - - - - 

    " Sigríður Brynjólfsdóttir flokkar 1 - - - - 

    " Sæmundur Magnússon ráðsmaður 3 - - - - 

    " Jón Þórarinsson vefari 2 - - - - 

    " Tómas Björnsson sadelmag. 1 - - - - 

    " Sigríður Þorsteinsdóttir húskona 1 - - - - 

    " Jón Jónsson tómthúsmaður 1 - - - - 

    " Guðríður Magnúsdóttir húskona 1 - - - - 

    " Sólveig Eyjólfsdóttir húskona 1 - - - - 

    " Þóra Gísladóttir nupperske 1 - - - - 

    " Madam Margret Angel vertshúskona 7 1 2 - - 

    " Egill Sandholt handler 5 - - - 1 

    " Þorvarður Benediktsson tómthúsmaður 1 - - - - 

    " Guðrún Jónsdóttir spunakona 1 - - - - 

    " Guðrún Einarsdóttir spunakona 1 - - - - 

    " Lénharður Jónsson tómthúsmaður 2 - - - - 

    " Assistant Ole Níelsson assistent 2 - 1 - - 

    " Stephen Valdbohm beikir 1 - - - - 

    " Madam Jon Poul húskona 2 - - - - 

    " Jarðþrúður Hjörleifsdóttir tómthúskona 2 - - - - 

    " Elísabeth Jónsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Mr. Hans Scheving factor 1 - - - - 

    " Frihandler Didichen factor 1 - - - 1 

    " Þorleifur Árnason húsmaður 3 - - - - 

    " Frihandler Svendsen factor 4 - 2 - 1 

    " Bessi Árnason vefari/ekkill 1 - - - - 

    " Frihandler Thomsen handler 1 - - - - 

    " Guðmundur Hallgrímsson assistent 1 - - - - 

    " Frihandler Magnússon factor 2 - - - - 

    " Styremand Sölvasen factor 1 - - - - 

    " Árni Þorsteinsson tómthúsmaður 4 - - - - 
Götuhús Sigurður Erlendsson hjáleigub./meðhj. 3 - 1 - - 

    " Grímur Ásgrímsson tómthúsmaður 4 - - - - 

    " Gróa Guðmundsdóttir húskona 1 - - - - 
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Heimili Ábúandi Staða 
Fjöldi í 

heimili 

Kálgarðar 

sem notast Kýr 

Mylkar 

ær Bátar 

Götuhús Einar Jónsson tómthúsmaður 3 - - - - 

    " Setzelja Sigurðsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

Landakot Jón Magnússon hjáleigubóndi 8 - 1 - 1 

    " Guðmundur Þorláksson hjáleigubóndi 4 - 1 - 1 

Melkot Christian Muller snikkari 3 1 - - - 

    " Jón Þorsteinsson tómthúsmaður 3 - - - - 

Melshús Madam Höjers enke ekkja 4 1 1 - - 

Skólinn Hr. Gísli Th. Thorlacius rector 7 1 3 - 1 

Hólakot Gunnar Jónsson tómthúsmaður 3 - - - - 

    " Brynjólfur Höskuldsson tómthúsmaður 3 - - - - 

    " Valgerður Gísladóttir tómthúskona 2 - - - - 

    " Jón Grímsson húsmaður 3 - - - - 

Grjóta Ásta Þórðardóttir ekkja/hjáleigub. 5 - 1 - - 

    " Ragnheiður Jónsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Sólveig Höskuldsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Guðlaug Rafnsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Guðrún Jónsdóttir tómthúskona 2 - - - - 

    " Guðrún Jakobsdóttir tómthúskona 1 - - - - 

    " Guðmundur Jónsson forstandari 6 1 - - - 

    " Þuríður Sveinsdóttir tómthúskona 2 - - - - 

Skálholtskot Ólafur Magnússon vefari 4 - - -  ½ 

    " Eyjólfur Jónsson kleinsmiður 6 - 2 - - 

    " Vilborg Sveinsdóttir húskona 1 - - - - 

Stöðlakot Guðlaugur Eiríksson vefari 6 - 1 - - 

    " Geirdís Jónsdóttir húskona 3 - - - - 

    " Ingibjörg Magnúsdóttir húskona 2 - - - - 

    " Þuríður Pálsdóttir húskona 5 - - - - 

Tugthúsið Oeconomus Hendrich Scheel fangelsisstjóri 9 1 5 9 7 

    " Tugtemester Johannes Zöega tugtmester 6 - 1 - 3 

    " Lars Jörgen Svendsen múrsveinn 2 - - - - 

Arnarhóll Ólafur Valdason húsmaður 2 1 - - - 

    " Sigríður Jónsdóttir húskona 1 - - - - 

    " Árni Pálsson húsmaður 1 - - - - 

Arnarhólskot Sigurður Sigurðsson tómthúsmaður 4 - - - - 

    " Guðfinna Illugadóttir húskona 1 - - - - 

Sölvahóll Einar Eiríksson grashúsmaður 4 1 1 3 - 

    " Guðmundur Árnason húsmaður 3 - - - - 

Þingholt Þórunn Einarsdóttir tómthúskona 4 - - - - 

Rauðará Notast af Oeconomus Scheel  -  0 - - - - 

Laugarnes Jón Oddsson bóndi 6 - 2 3 1 

    " Ólafur Jónsson bóndi 6 - 2 6 1 

    " Jón Bárðarson grashúsmaður 3 - 1 6 1 

    " Þorbjörg Jónsdóttir húskona 1 - - - - 

    " Gottskálk Jónsson grashúsmaður 6 - 1 - 1 

    " Teitur Gíslason grashúsmaður 4 - 1 - 1 

Kleppur Notast af Þorbjörnsen í Engey  - 0 - 1 - - 

Bústaður Hjörtur Eiríksson bóndi 6 - 3 13 - 

    " Jón Þorgrímsson bóndi 4 - 2 3 - 

Breiðholt Sigmundur Þorsteinsson bóndi 6 - 3 6 1 

    " Magnús Þorsteinsson vinnumaður 1 - - - 1 

    " Narfi Pálsson hjú, giftur 4 - 3 15  ½ 

Viðey Hr. Skúli Magnússon landfógeti 41 2 18 30 4 

        
Heimildir: ÞÍ, Rtk. 44.8. Hagskýrslur úr Gullbringusýslu 1792. – ÞÍ, Kirknasafn. Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík, 

BC 3. Sóknarmannatal 1784-1804. 
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Tafla 13. Heimili í Staðarsókn í Grindavík þar sem voru matjurtagarðar 1777. 
  

Ábúandi Jörð 

Ólafur Guðmundsson og Sigurður Ólafsson Hraun 

Björn Þorgeirsson  - hjáleigumaður á Hrauni 

Oddur Sigvaldason, hreppstjóri Þórkötlustaðir 

Árni Jónsson       " 

Árni Björnsson       " 

Sveinn Jónsson  - Einland, hjáleiga Þórkötlustaða 

Þorgeir Rafnsson  - Klöpp, hjáleiga Þórkötlustaða 

Magnús Þorsteinsson, hreppstjóri Hóp 

Nikulás Jónsson   "   

Jón Jónsson, hreppstjóri Járngerðarstaðir 

Jón Jónsson, meðhjálpari      " 

Álfur Bjarnason  - Akurhús, hjáleiga Járngerðarstaða 

Símon Kristjánsson  - Rafnshús, hjáleiga Járngerðarstaða 

Fjórir ónafngreindir ábúendur  - Fjórar ónafngreindar hjáleigur Járngerðarstaða 

Rahr. Muxoll assistent Húsatóftir 

Séra Ari Guðlaugsson, prestur Staður, prestssetur 

Jón Jónsson  - Stóragerði, hjáleiga Staðar 

Sólmundur Jónsson  - Litlagerði, hjáleiga Staðar 

Jón Knútsson  - Kvíadalur, hjáleiga Staðar 

Sveinbjörn Ólafsson  - Gjábakki, hjáleiga Staðar 

  
Heimild: ÞÍ. Rtk. 39,3. Isl. Journ. 4, nr. 21. Greinargerð séra Ara Guðlaugssonar prests að Stað í Grindavík, 

18. ágúst 1777. Tveir ábúendur voru með tvo garða hvor, séra Ari Guðlaugsson á Stað og Oddur Sigvaldason 

hreppstjóri á Þórkötlustöðum. 

 

 

 

Tafla 14. Hlutfall bænda og hjáleigumanna í Grindavík með kálgarð 1777. 
       

 Heimili Garðar Hlutfall    

Bændur 15 10 67%    

Hjáleigu- og þurrabúðarmenn 28 13 46%    

Samtals 43 23 53%    
       

Heimild: sjá töflu 13. Fjöldi heimila er samkvæmt yfirliti Skúla Magnússonar um fjölskyldur 

í sóknum Gullbringusýslu árið 1781. Skúli Magnússon, „Lýsing Gullbringu- og Kjósar-

sýslu,“ s. 162.   
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Tafla 15. Fjöldi heimila í Staðarsókn í Grindavík með matjurtagarða 1788–1801. 
          

Býli 1788 1789 1790 1791 1792 1795 1796 1799 1801 

Ísólfsskáli 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Hraun 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Þórkötlustaðir 0 0 1 2 1 1 0 0 1 

Hóp 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Járngerðarstaðir 2 2 1 2 2 1 1 0 1 

Húsatóftir 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Staður 1 1 1 1 2 0 0 0 0 

Samtals 4 4 4 9 9 2 1 0 3 

          
Heimild: ÞÍ, Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði. PC/8. Búnaðarskýrslur 1788-1801. Skýrslur úr 

Grindavíkurhreppi fyrir árin 1793-94, 1797-98 og 1800 hafa ekki varðveist í skjalasafni sýslumanns. 

          

Ábúendur sem voru með garð: 

1788 Jón Jónsson eldri hreppstjóri og Jón Jónsson yngri, Járngerðarstöðum 

 Kaupmaður Hansen, Húsatóftum 

 Ari Guðlaugsson prestur á Stað 
  

1789 Jón Jónsson eldri og Jón Jónsson yngri,  Járngerðarstöðum 

 Kaupmaður A. Jonssen, Húsatóftum 

 Benedikt Ingimundarson prestur á Stað 
  

1790 Oddur Sigvaldason, Þórkötlustöðum 

 Jón Jónsson eldri, Járngerðarstöðum (með tvo garða) 

 Árni Jónsson kaupmaður, Húsatóftum 

 Benedikt Ingimundarson prestur á Stað (með tvo garða) 
  

1791 Sveinbjörn Ólafsson, Ísólfsskála 

 Einar Greipsson, Hrauni 

 Oddur Sigvaldason og Björn Árnason, Þórkötlustöðum 

 Sigríð Þorsteinsdóttir, Hópi 

 Jón Jónsson eldri og Jón Jónsson yngri, Járngerðarstöðum 

 Kaupmaður A. Jonsen, Húsatóftum 

 Benedikt Ingimundarson prestur á Stað (með tvo garða) 
  

1792 Sveinbjörn Ólafsson, Ísólfsskála 

 Árni Árnason, Hrauni 

 Oddur Sigvaldason, Þórkötlustöðum 

 Sveinn Jónsson, Hópi 

 Jón Jónsson eldri og Jón Jónsson yngri, Járngerðarstöðum 

 Kaupmaður A. Johnsen, Húsatóftum 

 Benedikt Ingimundarson prestur á Stað 

 Guðmundur Ólafsson, Stað 
  

1795 Oddur Sigvaldason, Þórkötlustöðum 

 Jón Jónsson eldri, Járngerðarstöðum 
  

1796 Jón Jónsson eldri, Járngerðarstöðum 
  

1799 Enginn garður í Grindavík skráður í rækt þetta ár 
  

1801 Árni Einarsson, Þórkötlustöðum 

 Páll Þorkelsson, Hópi 

 Jón Jónsson eldri, Járngerðarstöðum 
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Heimildaskrá 

Óprentaðar heimildir  

Þjóðskjalasafn Íslands: ÞÍ. 

Rentukammer: Rtk. 

18,1 og 18,3–18,6. Skjöl Landsnefndarinnar fyrri 1770-1771.  

21,1. Bréfasafn. Ýmis óbókfærð bréf, ágrip og uppköst 1782-1783.  

32,22, 32,27, 32,39. Bréfasafn. Isl. Journ. A. 1741-1759.  

33,17, 33,32, 33,41. Bréfasafn. Isl. Journ. B. 1759-1771.  

39,3. Bréfasafn. Isl. Journ. 3-4. 1776-1779.  

40,2. Bréfasafn. Isl. Journ. 4. 1778-1779. 

40,4–40,5, 40,7–40,8. Bréfasafn. Isl. Journ. 5. 1779-1782.  

44,4, 44,8–44,11, 44,13–44,14. Bréfasafn. Isl. Journ. 9. 1792-1796.  

Skjalasafn stiftamtmanns: Stiftamt. 

III.107. Bréf til stiftamtmanns úr Norður-Múlasýslu 1779-1803. 

III.116. Bréf til stiftamtmanns úr Vestur-Skaftafellssýslu 1786-1789.   

Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði: 

GA/4. Dóma- og þingbók 1763-1775. 

PC/7. Fólks- og kvikfjártal 1781.  

PC/8. Búnaðarskýrslur úr Gullbringusýslu 1788-1801.  

Sýslumaður Blönduósi:  

PA/1. Búnaðarskýrslur úr Húnavatnssýslu 1788-1790.  

Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri:  

OA/1. Búnaðarskýrslur úr Eyjafjarðarsýslu 1791. 

Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði:  

PC/2. Búnaðarskýrslur úr Suður-Múlasýslu 1789 og 1792. 

Kirknasafn. Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík: 

BC 3. Sóknarmannatal 1784-1804. 

 

Danmarks Rigsarkiv: DRA. 

Reviderede Regnskaber, Handelsregnskaber for de enkelte havne 1759-1763.  

 

Landsbókasafn-Háskólabókasafn: Lbs-Hbs. 

Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir, Af Guðsmönnum og grænum fingrum. Prestar í 

viðreisn jarðyrkjunnar á Íslandi 1754–1764. Viðhorf, hlutverk og áhrif. B.A. ritgerð í 

sagnfræði við Háskóla Íslands 2010. http://hdl.handle.net/1946/5064  

Gunnar Karlsson, Um kornyrkjutilraunir á Íslandi á 17. og 18. öld. Ritgerð til fyrri 

hluta kandidatsprófs í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands 1964.  

Kristrún Auður Ólafsdóttir, „Vedvarende omhyggelighed og flid for Islands bedste.“ 

Viðreisn jarðyrkju á Íslandi 1750–1780. B.A. ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 

1997. 
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Prentaðar heimildir  

Alþingisbækur Íslands. 10. bindi 1711–1720 og 14. bindi 1751–1765. Gunnar 

Sveinsson sá um útgáfu, Rvk 1977. (Acta Comitiorum Generalium Islandiæ).  

Annálar 1400–1800. 6. bindi. Guðrún Ása Grímsdóttir sá um útgáfu, Rvk 1987. 

(Annales Islandici Posteriorum Sæculorum).  

Björn Halldórsson, „Korte Beretninger om nogle Forsög til Landvæsenets og i sær 

Havedyrkningens Forbedring i Island.“ Rit Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal. 

Gísli Kristjánsson og Björn Sigfússon bjuggu til prentunar, Rvk 1983, s. 24-46.  

[Frumútgáfa í Khöfn 1765]. 

Björn Halldórsson, „Atli eður ráðagjörðir yngismanns um búnað sinn helst um jarðar- 

og kvikfjárrækt aðferð og ágóða með andsvari gamals bónda. Samanskrifað fyrir 

fátækis frumbýlinga, einkanlega þá sem reisa bú á eyðijörðu.“ Rit Björns Halldórs-

sonar í Sauðlauksdal. Gísli Kristjánsson og Björn Sigfússon bjuggu til prentunar, Rvk 

1983, s. 47-211. [Frumútgáfa í Hrappsey 1780].  

Björn Halldórsson, „Grasnytjar eða gagn það, sem hver búandi maður getur haft af 

þeim ósánum villijurtum, sem vaxa í landeign hans handa fáfróðum búendum og 
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