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Ágrip 

Fjallað er um tvö dómsmál í Kjósinni í upphafi tíunda áratugar nítjándu aldar, þar sem 

annarsvegar var tekist á um hagsmuni sem höfðu almennt gildi og vörðuðu helsta atvinnuveg 

sveitasamfélagsins en hinsvegar um helstu hlunnindi í Kjósarhreppi. Í málskjölum birtist 

fjölskrúðug samfélagsmynd, sem gefur tilefni til margvíslegra rannsókna. Þær eru flokkaðar  í 

eftirfarandi efnisþætti: Kjör, réttindi og skyldur ábúenda og þá einkum leiguliða, hugmyndir 

um viðhald jarðargæða og framfarir í jarðrækt, þróun húsagerðar og nýting hlunninda. Þeir 

eru viðfangsefni þessarar rigerðar og samanlagt er þeim ætlað að gefa heillega mynd af 

sveitasamfélagi undir lok nítjándu aldar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Efnisyfirlit 

1.  Inngangur .......................................................................................................... 4 

2.  Jarðabætur ........................................................................................................ 6 

3.  Húsakostur ...................................................................................................... 11 

3.1  Flekkudalur 1874 ...................................................................................... 15 

3.2  Hurðarbak 1885 ......................................................................................... 16 

3.3  Möðruvellir 1881-1890 ............................................................................. 17 

3.4  Valdastaðir 1904 ....................................................................................... 20 

3.5  Neðri –Háls 1916 ...................................................................................... 21 

3.6  Yfirlit ......................................................................................................... 23 

4.  Ábúðarréttur að Möðruvöllum ....................................................................... 24 

4.1  Réttarrannsókn 6. júní ............................................................................... 25 

4.2  Réttarrannsókn 4. júlí ................................................................................ 28 

4.3  Réttarrannsókn og vitnaleiðsla 28. ágúst .................................................. 31 

4.4  Réttarhald 5. september ............................................................................. 35 

4.5  Dómur ........................................................................................................ 36 

4.6  Litið um öxl ............................................................................................... 37 

5.  Ólögleg laxveiði í Laxvogi í Kjós .................................................................. 38 

5.1  Fyrri rannsókn ........................................................................................... 40 

5.2  Kæra Reynivallaklerks .............................................................................. 42 

5.3  Framhald rannsóknar og réttarhald ........................................................... 42 

5.4   Málsvörn................................................................................................... 43 

5.5  Dómur ........................................................................................................ 45 

5.6  Eftirmálar .................................................................................................. 46 

6.  Niðurstöður ..................................................................................................... 47 

Heimildaskrá: ...................................................................................................... 52 

 



4 

 

1.  Inngangur 

Kjarni þessarar ritgerðar er tvö dómsmál í Kjósinni í upphafi tíunda áratugar nítjándu aldar. 

Annarsvegar var tekist á um hagsmuni sem höfðu almennt gildi og vörðuðu helsta atvinnuveg 

sveitasamfélagsins en hinsvegar um helstu hlunnindi í Kjósarhreppi. Í málskjölum birtist 

fjölskrúðug samfélagsmynd, sem gefur tilefni til margvíslegra rannsókna. Þær eru flokkaðar  í 

eftirfarandi efnisþætti: Kjör, réttindi og skyldur ábúenda og þá einkum leiguliða, hugmyndir 

um viðhald jarðargæða og framfarir í jarðrækt, þróun húsagerðar og nýting hlunninda. Þeir 

eru viðfangsefni þessarar rigerðar og samanlagt er þeim ætlað að gefa heillega mynd af 

sveitasamfélagi undir lok nítjándu aldar. 

Fyrra dómsmálið er skaðabótamál.  Árið 1891 gerði fyrrverandi ábúandi á 

Möðruvöllum skaðabótakröfur til landeigenda vegna - að hans mati - tilefnislausrar uppsagnar 

ábúðar. Möðruvellir voru tvískipt jörð og áttu tveir menn sinn partinn hvor. Þeir voru bændur 

í Seltjarnarneshreppi, annar þeirra hreppstjóri. Þeim virðist hafa verið mjög í mun að jörðin 

væri sem best byggð og töldu sig eiga annarra og betri kosta völ. Jörðin var ýmist ein- eða 

tvísetin en kærandinn, Guðmundur Gunnarsson, hafði haft báða parta á leigu um nokkurra ára 

skeið. Jarðeigendur töldu Guðmund ekki sinna ræktun og viðhaldi jarðargæða svo vel færi. 

Guðmundur hafði og endurleigt öðrum manni hluta jarðarinnar án þess að geta sýnt fram á að 

til þess hefði hann heimild jarðeigenda.  

Í hinu málinu var deilt um veiðar í net í Laxvogi, skammt undan ósi Laxár þar sem hún 

rennur til sjávar. Laxvogsmálið varðar ekki líf og störf hins venjulega meðalbónda með sama 

hætti og ábúðarmálið, en sætir mun meiri tíðindum út fyrir Kjósina vegna fordæmisgildis. Hér 

tókust helstu höfðingjar sveitarinnar á. Hagsmunir Þórðar Guðmundssonar á Neðra-Hálsi og 

annarra veiðiréttarhafa í Laxá og Bugðu fóru ekki saman. Kirkjujörðinni Reynivöllum fylgdi 

stór hlutur í Laxá. Þorkell Bjarnason sóknarprestur á Reynivöllum var vitni í ábúðarmálinu, en 

þar virðist vitnisburður hans ekki hafa vegið þungt. Í Laxvogsmálinu birtist hann hinsvegar 

sem hinn sterki maður með skýr áform um að stöðva netaveiðar sem hann taldi ólöglegar skv. 

laxafriðunarlögum. 

En hvernig var byggt og búið í Kjósinni undir lok nítjándu aldar? Mátti greina 

framfarir í landbúnaði og hvað var þá helst til marks um þær, t.d. jarðabætur, betri áburður 

eða nýjar aðferðir við heyverkun? Mátti greina framfarir á öðrum sviðum, t.d. í húsagerð?  

Á síðustu áratugum aldarinnar mátti vissulega sjá framfarir í landbúnaði.  Í Kjósinni 

bundust menn samtökum til þess að ná betri árangri, en hlutur einstaklinga var jafnframt vel 

sýnilegur. Lög Jarðabótafélags Kjósarhrepps frá árinu 1879 gefa nokkra hugmynd um áform 
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í jarðabótum um þær mundir, þótt heimildir skorti um hvernig þau gengu eftir næstu árin. 

Vinnukýrslur Búnaðarfélags Kjósarhrepps sem varðveittar eru með gögnum búnaðarfélagsins 

ná ekki lengra aftur en til ársins 1898. Það blómlega starf sem þær lýsa á því ári hefur þó án 

efa átt sér nokkurn aðdraganda.  

Af dómskjölum má ráða hvernig staðið var að ræktun á Möðruvöllum. Að vísu skortir 

til samanburðar tölulegar heimildir um ræktun og jarðabætur í Kjósarhreppi frá árunum 

kringum 1890 og verða dagsverk Guðmundar Gunnarssonar því ekki metin og mæld við aðra 

bændur á árum hans á Möðruvöllum, en af Vinnuskýrslum Búnaðarfélagsins má ráða hvernig 

viðtakandi ábúandi, Guðmundur Sigurðsson, sinnti jarðabótum eftir 1898.  

Í ábúðarmálinu er fjallað ítarlega um húsakynni á báðum pörtum Möðruvalla. Svo 

virðist sem þau hafi ekki verið frábrugðin því sem almennt gerðist. Landeigendur töldu 

Guðmund Gunnarsson hafa svikist um að byggja hlöðu, en um það var deilt. Vissulega hefði 

hlöðubygging verið framfaraspor, en almennt var hey geymt úti í svonefndum heygörðum. 

Þegar frá er dregin krafa um hlöðubyggingu höfðu húsakynnin sem slík þó engin áhrif á 

framgang málsins. Engu að síður gefa dómskjölin tilefni til þess að rannsaka nánar húsagerð  

á þessum tímum. 

Að vísu er ekki svo að sjá að framfarir í húsagerð í Kjósinni sættu tíðindum. Á meðan 

framfarir í jarðabótum voru mál málanna, ríkti kyrrstaða eða í besta falli afar hægfara þróun í 

húsagerð. Ástæða er til þess að rannsaka hvernig á því stóð og hvort það tengist þeirri 

samfélagsgerð sem dómsmálin vitna um. Ítarlegar heimildir eru handbærar um húsakost í 

hreppnum. Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp frá 1868 til 1916 gefur gott yfirlit yfir húsakost þar 

um hálfrar aldar skeið. Af úttektarbókinni má ráða að flest húsakynni í Kjós, einkum á 

leigujörðum, voru torfhús allt fram á annan áratug tuttugustu aldar. Torfhúsin hafa sýnilega 

verið forgengileg. Þegar skipt var um ábúendur, stundum aðeins á fárra ára fresti, þörfnuðust 

þau yfirleitt endurbóta sem fráfarandi bændum var gert að greiða eftir mati, svonefnt álag. 

Oftast höfðu veggir, sem hlaðnir voru úr lausu grjóti og torfi, aflagast.  

Úttektarmenn og hreppstjórar fengu áralanga þjálfun í að taka út byggingar. Auk þess 

þurftu þeir, sem aðrir bændur, að standa að húsbyggingum á eigin jörðum. Almennt virðist 

ekki hafa skort verkþekkingu, sækja mátti fyrirmyndir til höfuðstaðar landsins og svo virðist 

sem menn hafi snemma áttað sig á því að fjárfesting í varanlegri bygginarefnum skilaði sér í 

viðhaldi til lengri tíma litið. Hvers vegna héldu torfhúsin þá svo lengi velli sem raun ber vitni? 

Voru ástæður hægfara þróunar félagslegar, e.t.v. tengdar óvissri stöðu leiguliða gagnvart 

landeigendum? 
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Skv. manntali árið 1890 voru íbúar Kjósarhrepps 396. Árið 1901 voru þeir litlu færri 

eða 378. Úttektarbók vitnar um blandaðan búskap, sauðkindur og nautpening og algengt er að 

sjá fjós sem rúmuðu 4-6 kýr. Fólki fjölgaði í nálægum höfuðstað landsins og vaxandi 

eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum kallaði á aukin afköst og þar með meiri ræktun og betri 

tún. 

Áður en dómsmálin verða rakin er leitast við að draga upp mynd af þeim jarðvegi, í 

eiginlegri og óeiginlegri merkingu, sem dómsmálin spretta úr, umhverfi og aðstæðum. Fyrst 

verður vikið að jarðabótum og síðan að húsakosti. Þá verða dómsmálin rakin og í lokakafla 

eru teknar saman niðurstöður.   

Helstu heimildir eru dóma- og þingbækur sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 

úttektarbók fyrir Kjósarhrepp frá 1868 til 1916 og búnaðarskýrslur Kjósarhrepps sem 

varðveittar eru í Héraðsskjalasafni Mosfellsbæjar.  

 

2.  Jarðabætur 

Í Héraðsskjalasafni Mosfellsbæjar eru varðveitt skjöl Búnaðarfélags Kjósarhrepps, m.a. 

Vinnuskýrslur búnaðarfélags Kjósarhrepps frá 1898 til 1917, Gjörðabók fyrir búnaðarfélag 

Kjósarhrepps frá 1899 til 1908 og lög Jarðabótafélags Kjósarhrepps sem samþykkt voru á 

fundi félagsmanna þann 16. október 1879.
1 Markmið Jarðabótafélagsins var að efla framfarir í 

jarðrækt. Áform um  jarðrækt eru þó heldur knapplega orðuð og aðeins í 1. grein laganna:  

 

Félag þetta skal heita: Jarðabótafélag Kjósarhrepps; skal augnamið þess vera að efla 

framfarir í jarðrækt í nefndum hrepp, svo sem með því að koma til leiðar, að áburður 

verði sen best hirtur og hagnýttur, þúfur sléttaðar í túnum, túngarðar hlaðnir o.s.frv. 

 

Hafi mönnum ekki þótt ástæða til að tíunda jarðabótaáform í löngu máli – þau voru e.t.v. 

öllum bændum augljós – þá var sýnilega talið nauðsynlegt að hafa formsatriði í lagi. Í 2.-11. 

grein er fjallað um aðild, skyldur félagsmanna við félagið, árgjald, stjórn, embættismenn og 

hlutverk þeirra, hvar og hvenær skuli halda fundi, hvernig skuli gæta fjármuna, um 

atkvæðarétt og atkvæðavægi og loks er fjallað um gildistöku laganna og hvernig standa skuli 

að lagabreytingum. „Félagsstjóri“ er valdamikill, hann ber ábyrgð á meðferð fjármuna ásamt 

gjaldkera og áritar ásamt ritara fundarbók og bréf félagsins. 

                                                           
1
 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar EF-19:3.10. Lög um Jarðarbótafélag Kjósarhrepps 1879. 
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Frá og með árinu 1898 voru jarðabætur metnar til dagsverka og færðar í Vinnuskýrslur 

búnaðarfélags Kjósarhrepps
2
. Helstu verkliðir voru sléttun túna, sáðreitir, girðingar, 

flóðgarðar, vatnsveituskurðir og upphlaðnir vegir, sumir í nokkrum undirliðum, og voru þeir 

mældir og metnir til dagsverka. Hafi verið óljóst í lögum Jarðabótafélagsins hvernig standa 

ætti að jarðabótum í einstökum atriðum mátti það nú ljóst vera. Fyrstu árin var meðalfjöldi 

dagsverka nokkuð jafn milli ára eða nærri 36 dagsverk á hvern félaga í búnaðarfélaginu. Eftir 

1902 urðu nokkrar sveiflur og dagsverkum í jarðabótum fækkaði að jafnaði eftir því sem á 

leið. Líklegt er að það tengist betri og afkastameiri verkfærum. 

Árið 1898 eru skráð verk 38 félagsmanna í búnaðarfélaginu. Taldir eru alls 18 

verkliðir en flestir félagsmenn sinna aðeins takmörkuðum hluta þeirra. Flest dagsverk það ár 

eru skráð hjá Guðmundi Sigurðssyni á Möðruvöllum, í 15 liðum, þar af þúfnasléttun 471 

ferfaðmur
3
, samtals 114,5 dagsverk. Næstur honum kemur Guðmundur Sveinbjarnarson á 

Valdastöðum með 112 dagsverk í 7 liðum, þar af þúfnasléttun 871 ferfaðmur. Þriðji maður er 

Guðni Guðnason í Eyjum með einn lið, þúfnasléttun 687 ferfaðmar, 68,7 dagsverk. Fæst eru 

dagsverkin 10,3 og meðaltal dagsverka á hvern ábúanda um 36,5. 

Árið 1899 eru dagsverk flest hjá Þórði Guðmundssyni hreppstjóra á Neðra-Hálsi, 

137,5 dagsverk í fjórum liðum. Hann slétti úr þúfum á 1124 ferföðmum. Næstur honum kom 

Eggert Finnsson á Meðalfelli með 127,5 dagsverk í sjö liðum, þar af þúfnasléttun 595 

ferfaðmar. Þriðji maður var Guðmundur Sigurðsson á Möðruvöllum með 119,9 dagsverk í 

þremur liðum, þar af þúfnasléttun 958 ferfaðmar. Hér má hafa í huga að áratug fyrr var 

forvera hans á Möðruvöllum, Guðmundi Gunnarssyni, talið til tekna að hafa sléttað 168 

ferfaðma,- sjá dómskjal nr. 10 í ábúðarmálinu.  

Náttúrulegar aðstæður til ræktunar og nytja eru breytilegar. Laxá kemur upp í 

Stíflisdalsvatni í Þingvallasveit og rennur til sjávar í Laxvogi í Hvalfirði. Ofan til í Laxárdal 

hallar landi nokkuð og rennur áin hraðar um farveg sinn en neðar gerist. Farvegurinn er þar 

jafnframt grýttari og árbakkar þurrari. Að vetrarlagi stíflar ís ána og flæðir hún þá yfir bakka 

sína, mismikið eftir árferði. Þar sem áin flæðir yfir voru áður slegnar engjar. Þannig háttar 

m.a. til á Möðruvöllum. Neðar í dalnum, frá Vindási að ármótum Laxár og Bugðu er land 

flatara, áin lygnari og þar var vatni úr ánni veitt á engjar. Undir lok nítjándu aldar réru menn 

til fiskjar í Hvalfirði og eitthvað var um dúntekju á jörðum sem áttu land að sjó, en helstu 

hlunnindi voru af lax- og silungsveiði, í Laxá, Bugðu og Meðalfellsvatni. Laxá hafði því 

                                                           
2
 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar EF-19:3.9. Vinnuskýrslur Búnaðarfélags Kjósarhrepps 1898-1917.  

3
 Danskur faðmur um 1,88 m. 
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tvennskonar hlutverk. Annarsvegar nærði hún bakka sína og næsta umhverfi með framburði, 

en hinsvegar var hún uppspretta helstu hlunninda í hreppnum.  

Guðmundur Sigurðsson (1856-1914) sem löngum var meðal þeirra bænda sem 

ötulegast unnu að jarðarbótum, tók við búi á Möðruvöllum árið 1890 og bjó þar til æviloka. 

Fráfarandi ábúandi var Guðmundur Gunnarsson, sá sem höfðaði skaðabótamálið vegna 

brottvikningar, sem rakið verður í kafla 4. Árið 1907 eru moldarherfi og ávinnsluherfi komin 

til sögunnar. Svo virðist sem moldarherfið hafi verið nýjung fyrir Guðmund Sigurðsson, því 

hann óskaði eftir tilsögn um notkun þess. Bréfið hans er stutt og hnitmiðað: 

 

Hér með bið ég undirritaður, Stjórn Búnaðarfélags Kjósarhrepps, að sjá um að ég geti 

fengið til brúkunar í 2 daga moldarherfi það sem félagið á og tvö aktygi með, á 

hentugum tíma næst komandi vor, og óska helst eftir tilsögn með brúkun herfisins, 

sömuleiðis óskað eftir að fá ávinnsluherfi 2 daga ef ástæður leyfa ásamt aktygum, 

óskað eftir svari hvort þetta getur gengið, fyrir eða um miðjan apríl n.k-omandi. 

Möðruvöllum 16. mars 1907 

Til Stjórnar Búnaðarfélags Kjósarhrepps
4
 

     

Af línuriti, L1, má ætla að Guðmundur hafi lært að nota þetta afkastamikla tæki, því árið 1907 

tók hann til hendinni eftir nokkra lægð árið á undan og árið 1908 skilaði hann flestum 

dagsverkum til jarðabóta. Allt til æviloka var Guðmundur Sigurðsson meðal þeirra sem flest 

dagsverk áttu í vinnuskýrslum. Þar er hans síðast getið árið 1913 með 66,4 dagsverk í tveimur 

liðum, þar af túnasléttun 1072 m2. Það árið vann hver bóndi í Kjósinni að meðaltali um 25 

dagsverk að jarðabótum. Guðmundur lést 9. júní árið 1914 á 58. aldursári. 

Eins og línurit L1 sýnir stóð Eggert Finnsson (1852-1946) bóndi á Meðalfelli öðrum 

bændum framar í jarðabótum. Bærinn stendur undir samnefndu felli við Meðalfellsvatn. 

Jörðinni fylgir land að vatninu og einnig að Laxá og Bugðu. Eggert var formaður 

Jarðabótafélags Kjósarhrepps áður en félagið breytti um nafn, en síðar ritari búnaðarfélagsins 

í áravís. Raunar mun hann þegar um miðjan áttunda áratuginn hafa stundað þúfnasléttun á 

Meðalfelli með góðum árangri. Eggert nam búfræði í Noregi og heimkominn var hann m.a. 

þekktur fyrir að taka snemma upp notkun tækja sem beita mátti hestum fyrir, plóga, kerrur, 

vagna á fjórum hjólum og síðar sláttuvélar, og ennfremur fyrir að verka súrhey allt frá árinu 

1883. 

                                                           
4
 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar EF-19:3.3. Gjörðabók Búnaðarfélags Kjósarhrepps 1899-1908. Bréf 

Guðmundar liggur laust í gjörðabók (við fundargerð 22. febrúar 1902). 
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 L1  

Árlegur fjöldi dasgsverka í jarðabótum. 

Borið er saman meðaltal dagsverka bænda í Búnaðarfélagi Kjósarhrepps og fjöldi dagsverka þriggja 

nafngreindra bænda á árunum 1898-1913. 

 

Hann var og stórtækur í nautgriparækt.
5
 Eggerts er víða getið, m.a. í félagsmálum, og oft var 

hann fenginn sem álitsgjafi í flóknum dómsmálum.
6
 Ætla má að ekki hefði verið fjarri lagi að 

fá álit hans á frammistöðu Guðmundar Gunnarssonar á Möðruvöllum í ábúðarmálinu, en þess 

ber að geta að eiginkona Eggerts, Elín Gísladóttir, var systir Brynjólfs Gíslasonar bónda í 

Skildinganesi í Seltjarnarneshreppi. Á sama tíma bjó Erlendur Guðmundsson, eigandi 

austurparts Möðruvalla, einnig í Skildinganesi og kunna þau tengsl að hafa þótt of náin. 

Hvernig sem því var farið kom Eggert þar ekki við sögu. Ætla má hinsvegar að áhrif hans á 

framfarir í landbúnaðarmálum hafi verið landeigendum almennur mælikvarði. Eggert var einn 

af kærendum í Laxvogsmálinu á fyrsta stigi, eins og síðar verður rakið.  

Hreppstjórinn, Þórður Guðmundsson (1844-1921) bóndi á Neðra-Hálsi, var um árabil 

formaður búnaðarfélagsins og fram yfir aldamót meðal þeirra bænda sem árlega skiluðu 

flestum dagsverkum í jarðabótum. Árið 1904 sagði hann af sér formennsku, en þá náðu 

                                                           
5
 Gísli Brynjólfsson: „Eggert Finnsson á Meðalfelli“, Bóndi er bústólpi, IV, ritstj. Guðmundur Jónsson, 

Reykjavík 1983, bls. 31-54. 
6
 Sjá t.d. ÞÍ. Sýsl. Gullbringu- og Kjósarsýsla GA/11/2. Dóma- og þingbók 1891-1895, bls 14-19 o.fl. 
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lagabreytingar, sem hann studdi, ekki fram að ganga
7
. Árið 1907 er hans síðast getið í 

vinnuskýrslum.
8
 Þórður var skipaður hreppstjóri í Kjósarhreppi árið 1870 og gegndi þvi starfi 

til æviloka. Hann átti einnig sæti í hreppsnefnd frá 1875, þegar sú skipan var gerð um 

sveitarstjórnir, til dauðadags.
9
 Þórður var áhugamaður um framfarir í húsagerð og ritaði grein 

um það hugðarefni sitt í Þjóðólf árið 1891. Hann bjó á eignarjörð sinni Laxárnesi á árunum 

1869-82, en árið 1882 flutti hann að Neðra-Hálsi og bjó þar æ síðan. Jarðirnar Neðri-Háls og 

Laxárnes liggja báðar að Laxósi. Jörðin Laxárnes liggur einnig að Bugðu og neðsta hluta 

Laxár frá ármótum til sjávar. Þórður kom við sögu í ábúðarmálinu á Möðruvöllum og var 

kærður fyrir ólöglegar veiðar í net í Laxvogsmálinu. 

Vinnuskýrslur sýna að flestir bændur sinntu jarðabótum en mis mikið eftir efnum og 

aðstæðum og þar hefur án efa skipt máli hversu tryggur ábúðarréttur þeirra var.  Höfundur 

hefur ekki nákvæman lista yfir landeigendur fyrr en árið 1901, en það ár fylgir manntali listi 

yfir bæi í hverri kirkjusókn ásamt nöfnum landeigenda.
10

 Þórður Guðmundsson á Neðra-Hálsi 

var talinn eigandi Laxárness, Hvamms I og Hvammsvíkur að hálfu. Nafni hans, kaupmaður í 

Reykjavík kenndur við Glasgow við Vesturgötu, átti Hvamm II og hálfa Hvammsvík á móti 

Þórði hreppstjóra. Þórður átti þvi tvær jarðir og þá þriðju hálfa, þótt sjálfur byggi hann á 

leigujörð, en Neðri-Háls var í eigu Reykjavíkurdómkirkju og virðist ábúð Þórðar hafa verið 

all trygg enda bjó hann á jörðinni til æviloka. Landssjóður átti Valdastaði, bújörð Guðmundar 

Sveinbjarnarsonar, Eggert Finnson átti bæði Meðalfell og Meðalfellskot og Guðmundur 

Sigurðsson var sýnilega orðinn eigandi vesturpartsins að Möðruvöllum, auk þess sem hann  

átti bæði Káranes og Káraneskot. Þeir sem best sinntu jarðabótum voru sýnilega í góðum 

efnum og tryggri ábúð. 

Samkvæmt nefndu manntali átti Reynivallakirkja Reynivelli, Sogn, Vindás og Seljadal 

og mun svo hafa verið um langan aldur. Í bók Haraldar Péturssonar,  Kjósarmenn, er getið 

þeirra bænda sem voru leiguliðar á þessum jörðum á síðustu áratugum nítjándu aldar og fram 

yfir aldamót.
11

 Þeirra er og getið í Vinnuskýrslum búnaðarfélags Kjósarhrepps, en þar af má 

ráða að Vindásbændur hafi skilað meðalfjölda dagsverka í jarðabótum, en að jarðabótaverk í 

Seljadal og Sogni hafi verið undir meðaltali. Jarðir þessar eru allar samliggjandi og þeim 

fylgir drjúgur hlutur í veiði í Laxá og má hafa það í huga þegar fjallað er um Laxósmálið. 

 

                                                           
7
 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar EF-19:3.3. Gjörðabók Búnaðarfélags Kjósarhrepps 1899-1908, fundargerð 

stjórnarnefndar 15. feb. 1904. 
8
 Sjá línurit, L1. 

9
  Haraldur Pétursson: Kjósarmenn ... Reykjavík 1961, bls. 129-130. 

10
 ÞÍ. Lestrarsalur. Manntal 1901 Kjósar-Mýrarsýsla. Fylgiblað með „Reynivallasókn Kjósarsýslu“. 

11
 Haraldur Pétursson: Kjósarmenn ... Reykjavík 1961, bls. 156-157, 195 og 200-201. 
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3.  Húsakostur  

Hefðin var torfbær og íslensk húsakynni voru lengstum rökrétt afleiða aðstæðna og umhverfis. 

Náttúruleg byggingarefni á Íslandi eru lítt fallin til húsagerðar líkri þeirri sem þróast hefur 

með nágrannaþjóðum. Þjóðfélagsgerðin, náttúrufar, vanþekking, slakur efnahagur, strjálbýli, 

fjarlægðir, efnisskortur, fásinni og doði mótuðu íslenskan húsakost eins og flest annað í 

þjóðarsögunni. Fyrir bændur og búpening var frumþörfum sinnt um skjól fyrir veðri og 

vindum. Megineinkennum má lýsa þannig: Tóft var hlaðin úr grjóti og torfi í u.þ.b. axlarhæð. 

Reft var yfir og klætt utan torfi. Þak var bratt með mæni í miðju. Fyrr á tímum var tyrft yfir 

gafla og var því húsið allt klætt torfi. Á síðara þróunarskeiði voru framgaflar klæddir timbri ef 

efni leyfðu. Timbur var notað sparlega.  Burstum, sem venjulega voru fáir metrar á hvern veg, 

var svo raðað hlið við hlið og ein tengd við aðra eftir þörfum, efnum og ástæðum. Mannvirki 

voru ásýndar eins og hverjar aðrar þústir í landslagi. Líklega er íslenski bóndabærinn eina 

byggingarlagið sem telja má alíslenskan stíl, algjörlega samofinn íslenskri menningu.
12

  

Meðalbóndinn virðist hafa kunnað vel að nýta sér hefðbundin efni og aðferðir, en hægt 

virðist hafa gengið að taka upp aðra siði. Aðdrættir voru og kostnaðarsamir í veglausu landi 

og fara varð yfir óbrúaðar ár. Fyrirmyndir voru þó ekki langt undan. Ríðandi menn voru varla 

nema dagstund til Reykjavíkur. Algengasta bygginarefni í höfuðstaðnum  næst aldamótunum 

1900 var timbur og bárujárnið var komið til sögunnar. Fáein timburhús voru þó í hreppnum, 

t.a.m. á Neðra-Hálsi. Vildu menn líta hærra þá var Reynivallakirkja byggð úr timbri árið 

1859. 

Árið 1891 ritaði Þórður Guðmundsson hreppstjóri á Hálsi grein í Ísafold sem hann 

nefndi „Torfbæir og timburhús“.
13

  Greinin hefst á þessum orðum: 

 

Ég er því í fyllsta lagi samdóma, að nauðsyn beri til, ef unnt væri, að losast við 

moldarhús, sér í lagi torfþök, bæði á heyjum og húsum. Ég sannfærist æ betur og betur 

um það af reynslunni, sem einn landsins mesti vísinda- og framfaramaður og 

föðurlandsvinur á þessari öld sagði við mig oftar en einu sinni, að torfbyggingar og 

torfskurður væri einhver hin versta landplága vor, öllu verri en eldur og ís; væri bæði 

efnatjón og heilsutjón; fenin og foræðin, sem kæmu upp úr torfflögunum, skemmdu 

loftið; myrkrið og slaginn og loftleysið inni í moldarhíbýlunum væri sá óvinur lífsins, 

                                                           
12

 Sjá til samanburðar: Hörður Ágústsson: „Íslenski torfbærinn“, Íslensk þjóðmenning 1. Uppruni og umhverfi, 

Reykjavík 1987, bls. 227-344. 
13

 Þórður Guðmundsson: „Torfbæir og timburhús“, Ísafold, XVIII. 41, Reykjavík, 23. maí 1891, bls. 161-162. 
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er það fengi eigi staðist óveiklað, og að aldrei mundum við úr kútnum komast fyrr en 

við losuðumst við landplágu þá. 

 

Á síðasta áratug nítjándu aldar var torfbærinn enn algengasta byggingarlagið til sveita, en 

Þórður horfði til breyttra tíma og vísaði til vaxandi menningar þar sem „meiri kröfur til lífsins 

í þessu sem öðru [hafa] gert vart við sig“. Að mati Þórðar hafði þessum kröfum ekki verið 

sinnt nógu skynsamlega. Húsin hafi verið gerð ásjálegri og stærri en síður varanlegri. 

Baðstofurnar voru nú breiðari en áður, 5 til 7 álnir í stað 3 til 4. Timburgaflar voru komnir í 

stað torfgafla. Aukin breidd hafði haft í för með sér minni þakhalla og lekari þök. 

Timburgaflarnir hafa oft verið illa gerðir og haldið illa vatni og vindum. Hvort tveggja taldi 

Þórður að hafi valdið meiri raka og kulda í húsum en áður gerðist. 

 Þökin voru erfið viðfangs og Þórður hafði hug á öðru efni, sem leyfði minni þakhalla 

og var öllu líklegra en torfið til þess að halda vatni, bárujárni. Þórður vitnaði til fyrri skrifa í 

Ísafold um endurbætur húsa sem virðast hafa verið lífleg um þær mundir.
14

 Þeir sem ritað 

höfðu voru sammála um að heppilegt væri að nota bárujárn sem þakklæðningu á hús þar sem 

útveggir væru byggðir úr torfi og grjóti og tók Þórður undir með þeim í höfuðdráttum. Hann 

vildi vanda verkið og lagði til að þök væru höfð hæfilega brött og að þakklæðning væri látin 

ná út yfir veggi þeim til varnar. Hann fjallaði nánar um þakgerðina,- burð, ytri og innri 

klæðningu og einangrun. Síðan kom Þórður að kostnaði, taldi þá sem fjallað hefðu um 

byggingarmál hafa stórlega vanreiknað kostnaðartölur og rakti eigin reynslu í þeim efnum 

þegar hann byggði íbúðarhús úr timbri á Neðra-Hálsi. Hinn margreyndi og þjálfaði 

úttektarmaður kom víða við og var ekki í neinum vandræðum með að meta hefðbundin 

byggingarverk til dagsverka. 

 Þórður fór nokkrum orðum um viðhald og endingu hefðbundinna baðstofa. Vissulega 

þyrftu þær stöðugt viðhald, en dæmi væru um baðstofur sem orðnar væru 20-40 ára gamlar og 

enn mætti láta þær standa með góðu viðhaldi. Þótt timburhús væru varanlegri byggingar en 

torfbærinn þyrftu þau líka viðhald. Hann vildi fara varlega og treysti ekki þeim tölfræðilega 

samanburði að timburhús yrðu bændum ódýrari en hefðbundni torfbærinn, þegar reiknað væri 

með langtíma viðhaldi. Þórður var ekki mótfallinn „híbýlabót“. 

 

                                                           
14

 Vitnar til „hr. Svein Sveinssonar snikkara (Ísaf. XVIII. 10)“ og „E. J. Pálssonar snikkara (Ísaf. VXIII. 15-16)“ 

og nefnir að auki til sögunnar „hr. E. Jónsson á Eyrarbakka“ (ekki er þess getið hvar E. Jónsson hefur birt sín 

skrif), en allir þrír hafa fjallað um bárujárn sem þakefni á hús þar sem veggir eru byggðir úr torfi og grjóti. 
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En hitt álít ég viðsjárvert að gera of lítið úr kostnaðinum við timburhúsabyggingar, og 

freista manns þar með ef til vill til þess að ráðast í það, sem þeim er um megn og reisa 

sér þannig hurðarás um öxl. 

 

Framfarir vill Þórður sjá og hann leggur til að farið sé bil beggja. 

 

Ég tel mikla framför í því, ef farið væri að hafa þak á húsum úr járni eða öðru 

vatnsþolnu efni og endingargóðu, þótt veggir væri upp á gamla móðinn, úr torfi og 

grjóti. Líst mér þá vel á asfaltpappann, eftir því sem hr. [Sveinn Sveinsson snikkari] 

segir frá um kostnað við hann og endingu. En sjálfsagt væri þá að hafa öll bæjarhús 

undir einu þaki. Ætla jeg 10 álna langt og 8 álna breytt hús nægilegt fyrir heimili með 

10-12 manns, á bekk (ekkert loft) og með kjallara undir, 2 álnir minni á hvern veg. 

 

Hann gerir og grein fyrir innra skipulagi íbúðarhæðar, en ekki kjallara. Inngangur er á miðri 

langhlið [2 x 3 álnir], eldhús ásamt búri á aðra hönd, samanlagt 3 x 4 álnir, gesta- og 

geymsluhús á hina hönd, 4 x 5 álnir. Meðfram öndverðri langhlið eru baðstofa, 5 x 6 álnir, og 

svefnhús, 3 x 4 álnir. Hæð veggja við langhliðar er 3 ½ alin og ris 2 álnir. 

Þótt blendin húsgerð af þessu tagi væri sparlega innréttuð og eitt og annað notað út 

gamla torfbænum gat hún samt orðið hinum efnaminni ofviða. Meiri hluti bænda voru 

leiguliðar og ábúð ótrygg til langframa. Hætt var við að ágóðinn lenti hjá landsdrottni. 

 

En allir ... sem eignarráð hafa á ábýlum sínum, ættu á þennan eða annan betri hátt að 

bæta húsakynni sín ... og óskandi væri að sem flestir landsdrottnar ... sæju nauðsyn á 

endurbótum í þessu efni, og viðurkenndu hana með því að greiða fyrir þeim ... með því 

að leggja fram fé til verulegra umbóta, eða, séu þær gjörðar af leiguliðum, skuldbinda 

sig til að kaupa þær sanngjörnu verði við fráfaranda, lífs eða liðnum. 

 

Þórður lagði til blendna húsagerð, sem var einhversstaðar miðja vegu milli gamla torfbæjarins 

og timburhúsagerðar eins og hún tíðkaðist í þéttbýli. Honum voru jafn ljósar tæknilegar hliðar 

málsins sem þær efnahagslegu og félagslegu. Hann gerði sér grein fyrir að það var sjálf 

samfélagsgerðin sem helst var takmarkandi í þróun húsagerðar í dreifbýli.  

Hugmyndir Þórðar breyta eðli torfhússins til muna. Þegar grasþakið hverfur hefur 

húsið allt aðra ásýnd. Þegar gaflar eru byggðir úr timbri og þiljaðir eða bárujárnsklæddir að 

utan og þök eru byggð úr timbri og klædd utan með bárujárni eru langveggirnir einir eftir af 
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upprunalega torfbænum. Þesskonar blendinga var vissulega að finna meðal útihúsa á Neðra-

Hálsi árið 1916 eins og sjá má í úttektarskýrslu hér síðar. 

Grein Þórðar gefur tilefni til að kanna hvernig húsagerð er háttað í heimasveit hans. 

Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp 1868-1916 er ítarleg heimild um húsakynni í Kjósinni um 

hálfrar aldar skeið. Fyrsta færsla er dagsett þann 29. júní 1868 en sú síðasta 19. júní 1916.
15

 

Þess ber að geta að ekki koma allir jarðir við sögu. Regla var að taka út mannvirki á 

jörðum í hvert skipti sem skipt var um ábúendur.  Ekki virðist hafa verið skylda að taka út ný 

mannvirki, ef ekki var skipt um ábúendur, þótt um það finnist dæmi, sbr. Valdastaði sem síðar 

verður vikið að. Einkum voru tekin út bæjarhús og í nokkrum mæli matjurtagarðar, jarðabætur 

og girðingar. Verkið var á hendi hreppstjóra og þar til valinna úttektarmanna hreppsins og var 

úttekt færð í löggilta úttektarbók.  

Hér eru valin nokkur dæmi úr úttektarbók og eru tvö þeirra jafnframt dómskjöl  í 

ábúðarmálinu á Mörðruvöllum. Samanlögð gefa þau yfirsýn yfir hvernig húsakynnum var 

háttað í Kjósinni á síðustu áratugum nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu. Elsta 

úttektin er frá árinu 1874. Þá var Flekkudalur tekinn út í annað sinn á tveimur árum. Annað 

dæmið er frá árinu 1885, en í júni það ár fór leiguliði af jörðinni Hurðabaki og við tók 

eigandi. Þá eru tvær úttektir á Möðruvöllum, sem jafnframt eru dómskjöl  í ábúðarmálinu, á 

austurpartinum 1886 og á vesturpartinum árið 1890. Þarnæst er dæmi frá árinu 1904, en þá 

var tekið út nýtt íbúðarhús úr timbri að Valdastöðum, fyrsta dæmið í úttektarbókinni um 

íbúðarhús sem ekki er torfbær. Loks kemur að Neðra-Hálsi, árið 1916, síðastu úttektinni í 

bókinni, en þar hafði um 3 áratugi staðið íbúðarhús úr timbri, fyrst byggt 1884 en síðar 

endurbyggt. Úttektir eru birtar að mestu óstyttar en þannig fæst heilleg lýsing af íbúðarhúsum, 

útihúsum, heygörðum og öðrum mannvirkjum sem fylgja. Einnig er lýst því sem aflaga hefur 

farið milli úttekta, og af því má ráða hversu viðhaldsfrek mannvirkin voru. Beinar  tilvitnanir 

eru ritaðar með nútíma stafsetningu. Með upptalningum og mælieiningum eru ýmisleg tákn 

sem ekki hefur reynst unnt að taka upp óbreytt. Þá er leitast við að lesa úr þeim og setja í 

hornklofa.    

Lengd og breidd er talin í dönskum álnum, skammstafað ál. Samanburður við 

metrakerfið gefur eftirfarandi niðurstöður: 

einn þumlungur er um 26,2 mm  

eitt danskt fet = 12 þumlungar eða um 313,9 mm 

ein dönsk alin = 24 þumlungar = 2 fet = 0,6277 m 

einn faðmur = 3 danskar álnir eða u.þ.b. 1,88 m 
                                                           
15

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla PD/3/4. Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp 1868-1916. 
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3.1  Flekkudalur 1874 

Þann 16. maí 1874 var Flekkudalur tekin út. Jörðin var leigujörð og fráfarandi ábúandi hafði 

aðeins búið 2 ár á jörðinni og við tók nýr leiguliði. Um óbreytta stærð og gerð er vitnað til 

úttektar frá 1872 og eru þær stærðir birtar í hornklofa: 

 

1. Baðstofa á lengd 9 ½ alin  á breidd 5 ¼ alin með einum glugga. Gjörist ei álag. 

2. Eldhús á sömu breidd og lengd sem fyrri [5 ál á lengd 3 ½ ál á breidd]
 16

. Gjörist ei 

álag. 

3. Búr á sömu lengd og breidd [3 ½ ál á lengd 2 ál og 3 kvarter á breidd], einnig nú 

með hurð og milligerðarmynd. Gjörist ei álag.  

4. Bæjardyr í sömu gerð og fyrri en bilaðar mjög [6 álnir á lengd 2 ¼ á breidd]. 

Gjörist því álag - - -       3 rdl 

5. Göng frá Baðstofu til bæjardyra. Stæðilegt 

6. Fjós á sömu stærð [fyrir 6 kýr]. Stæðilegt. 

7. Smiðja á sömu stærð og óbreytt [5 álnir á lengd 2 ¼ ál á breidd með þili ólæst]. 

Ekkert álag. 

8. Hesthús fyrir 2 hesta. Stæðilegt. 

9. Lambhúskofi fyrir 10-12 lömb. Stæðilegt. 

10. Heygarður, 18 faðmar þaraf 11 faðmar fallnir álag - - -        1 rdl 80 s 

Samanlagt álag 4 ríkisdalir og 80 skildingar.
17

 

 

Á tveimur árum hafa bæjardyr látið mjög á sjá og 11 faðmar af 18 faðma heygarði eru fallnir. 

Ekki er víst að bæjarhús þessi hafi verið sambyggð. Miðað við almenna hefð má giska á að 

árið 1874 hafi framhlið bæjar af þessari gerð verið 4-6 burstir. Óvíst er hvort eldhús og búr 

stóðu hlið við hlið eða hvort inn af öðru. Bæjardyr hafa væntanlega verið sérstök burst og inn 

af þeim göng. Smiðja, fjós og hesthús geta hafa verið 3 burstir. Baðstofa hefur að líkindum 

staðið aftan við aðrar burstir og þvert á stefnu þeirra. Lambhúskofi var líklega stakstæður og 

jafnvel nokkurn spöl frá öðrum bæjarhúsum. Þar ráða aðstæður til þess að reka fé úr húsi á 

beit alla daga sem gefur. Því miður er þó ekki unnt að greina heillega afstöðumynd, til þess 

eru heimildir ekki nægilega nákvæmar. 

  

                                                           
16

 Tölur í hornklofum eru færðar inn eftir úttekt frá 1882. ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla PD/3/4. Úttektarbók 

fyrir Kjósarhrepp 1868-1916, bls. 22-23. 
17

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla PD/3/4. Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp 1868-1916, bls. 26-27.  
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3.2  Hurðarbak 1885 

Þann 5. júní 1885 var jörðin Hurðarbak tekin út. Fráfarandi ábúandi var Jón Guðlaugsson og 

viðtakandi var Hans Stephensen „sem nú er eigandi jarðarinnar“. Skv. úttekt frá 6. júní 1856 

áttu að fylgja jörðinni eftirtalin hús: 

 

1. Baðstofa 8 ál löng 3 ½ á breidd álíst eftir áminntri úttekt eiga að vera á bekk, að öðru 

leyti [er] ekki getið hvernig hún hafi verið byggð. 

2. Göng frá baðstofu ... 4 álnir á lengd. 

3. Búrhús í þremur stafgólfum, 5 ál á lengd, 3 ál á breidd með þili og hurð á járnum. 

4. Eldahús 5 álnir á lengd 3 ál á breidd með þili og hurð á járnum. 

5. Bæjardyr 3 ál lengd, með standþili og hurð á járnum. 

6. Fjós fyrir 9 naut með hurð á járnum. 

7. Skemma í 2 stafgólfum 5 ál á lengd 3 á breidd með þili og hurð á járnum, skrá læstri. 

8. Smiðja 4 ál á lengd 3 ál breidd. 

9. Húsa og heyja garður en ekki nefnt hversu langur hafi verið. 

10. Fjárhús fyrir 12 ær. Hvernig húsin hafi verið að öðru leyti byggð er ekki getið. 

 

Álag var ákveðið þannig: 

1. Baðstofa sem nú er 8 ¾ ál á lengd 4 ¾ á breidd byggð með lofti 5 sperrum tilheyrandi 

stöfum 2 ál og 20 tommu háum og tilheyrandi bitum ... 4 glugum, sem fráfarandi nú 

lætur fylgja, einnig þiljur þær sem innan í baðstofu eru, er það álit úttektarmannanna 

að baðstofan í þessu ástandi ... svari til þess sem hún eftir framan ritaðri úttekt á að 

vera. 

2. Á göngin frá baðstofu til búrs sem [eru biluð]. Veggir - - - - - - - -              kr.   2,50 

3. Á búrið sem vantar 1 alin upp á lengdina og nokkuð af þilinu en stæðilegt að utan - - - 

- -                 kr.   8,00 

4. Eldahúsið sem ogsvo vantar eina alin á lengdina, einnig þilið og hurðina -      kr. 12,00 

5. Á bæjardyrnar sem þilið er bilað - - - - - - -                  kr.   2,00 

6. Á skemmuna sem er snöruð á hliðina - - - - - - -          kr.   7,00 

7. Á smiðjuna sem vantar eina alin upp á breiddina og að öðru leyti ekki stæðileg - - - - - 

- - - - -               kr.    8,00 

8. Á fjósið sem ogsvo er of lítið (vantar 2 fet upp á lengd) og ekki stæðilegt -    kr.    5,00 

9. Á heyjagarðinn sem á nokkrum föðmum er bilaður - - - - - - -       kr.    1,50 
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10. Fjárhúsi er svarað þannig að fráfarandi lætur 24 kinda hús sem fyrir það að það er 

nokkuð bilað álíst ekki nema að svara til þeirra stærðar sem það á að hafa.
18

  

 

Heil 29 ár eru milli úttekta á Hurðarbaki, en ekki er að sjá að miklar nýjungar hafi orðið í 

húsagerð á þeim bæ. Baðstofan hefur þó stækkað um 49% og er hún um 9% yfir meðaltali 

áranna 1877-1890 skv. línuriti L2 (kafli 3.5). Hún er sögð byggð með lofti, en stærð þess og 

nýtingu er ekki lýst nánar. Búr, eldhús og fjós eru hvert um sig alin styttri og smiðjan alin 

mjórri en áður var. Fjárhúsið rúmar nú helmingi fleiri kindur. Viðhaldi er sýnilega ábótavant 

og ber enn sem fyrr merki þess hversu lítt veggir úr torfi og grjóti eru varanlegir,- bilaðir og 

„snaraðir á hliðina“. Flestu svipar saman við Flekkudal 1874 og við úttektir á Möðruvöllum á 

árunum 1881-1890 eins og þær birtast í dómskjölum í ábúðarmálinu. Á nefndum bæjum var 

engin hlaða. Hey voru geymd í heygörðum sem sýnilega stóðust illa tímans tönn.  

Hér var gildur bóndi að flytja á eignarjörð sína, en hafði enn ekki sett mark sitt á 

húsakostinn. Jörðinni fylgir land að Laxá og var Hans einn þriggja kærenda í Laxvogsmálinu.  

 

3.3  Möðruvellir 1881-1890 

Nú verður litið til tveggja dómskjala, nr. 9 og 10
19

, úr ábúðarmálinu á Möðruvöllum, þótt 

málið sjálft verði ekki rakið fyrr en í kafla 4. 

Dómskjal nr. 9 er eftirrit úr úttektarbók frá árinu  1886. Þann 7. júní árið 1886 var Þórði 

Guðmundssyni hreppstjóra og Jóni Guðmundssyni, úttektarmanni hreppsins, falið að taka út 

hálflendu jarðarinnar Möðruvalla, austurpartinn. Guðmundur Gunnarsson bóndi á hinni 

hálflendunni tók við partinum af Ásmundi Kristjánssyni. Undanskilin voru húsin á partinum, 

en þau voru tekin út til handa landsdrottnum. 

 

Samkvæmt úttektargjörð af 4. júlí 1882 og annari af 5. júní 1883, eiga partinum að fylgja 

þessi hús: 

1. Baðstofa byggð á bekk, 9 álna löng og 5 álna breið með 5 sperrum, 1 bindingi, 8 ál 

undir súð, þilgafli á austurenda með 1 sexrúðna-glugga, 2 tveggjarúðna gluggum á 

suðurhlið, 4 rúmstokkum, þiljur fyrir gafli og miðhliðum, fjalagólfi í 5 ál. 

2. Göng frá baðstofu til útidyra, 12 ál á lengd, 2 ál. á breidd, byggð grindarlaus með 7 

sperrum, settum á veggi og langböndum á þilgafli að framan, með hurð á járnum. 

                                                           
18

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla. PD/3/4, Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp 1868-1916. bls. 114-117. 
19

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GB/32/3. Dómskj. 1891, Guðm. Gunn. gegn Ingj. Sig. og Erl. Guðm. skj.nr. 9 

og 10. 
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3. Búrhús 3 ¾ ál á lengd, 2 ½ ál á breidd, byggð með yfir- og undir- grind, 3 sperrum, 

tilheyrandi bitum og stöfum, langböndum fyrir árefti, hurð á járnum fyrir dyrum 

ólæstri.  

4. Eldhús, innar af búrinu, 2 ½ ál á hvern veg með þilgafli á öðrum enda. 

5. Fjós fyrir 6 naut, byggt 1-stætt, með mænisás á 7 heilstæðum og jafnmörgum 

hálfstoðum, 20 röftum á hverri hlið og vegglægju á annari hlið, hella á því öllu og 

hurð á  járnum fyrir dyrum. 

Húsum jarðarinnar svarar Ásmundur nú með hér að framangreindri stærð og gjörist álag á 

þau þannig. 

1. á baðstofu sem er biluð að viðum    kr. 20,00 

2. á göng        kr.   4,00 

3. á eldhúsið með búrinu     kr.   2,00 

4. á fjósið       kr.   4,00 

Álagið allt kr. 30,00 

 

Af görðum þeim sem taldir voru úttektargjörðum skyldi aðeins við halda „þeim jarðeplagarði, 

sem liggur framanverðu við bæinn“.  Aðrir garðar máttu hverfa, þar á meðal heygarður sem 

„ætti að sléttast út, ásamt tóftum þeim sem í kringum hann eru og gjörast úr þeim tún“. Af 

partinum tóku landsdrottnar hálft kúgildi eða 3 ær. Honum skyldu eftirleiðis fylgja tvö og 

hálft kúgildi, 1 kýr og 9 ær, sem fóru til Guðmundar. 

Hér kemur fram að auk þess að halda við húsakynnum var leiguliða skylt að viðhalda 

matjurtargarði og að fóstra búpening  í eigu landeiganda. 

 

Dómskjal nr. 10 er eftirrit af úttekt á Möðruvöllum 7. júni 1890 sem viðtakandi ábúandi, 

Guðmundur Sigurðsson frá Káranesi, gerði kröfu um. Þau atriði sem varða dómsmálið og 

framvindu þess verða rakin í kafla 4. Hér er húsakosturinn á vesturpartinum til umfjöllunar. 

Vitnað er til úttektar frá árinu 1881 og fram kemur að húsakostur var óbreyttur, en þarfnaðist 

endurbóta. Samanlagt álag sem Guðmundi Gunnarssyni var gert að greiða var 43 krónur. 

Tilvitnuð úttekt er skráð í úttektarbók.
20

 Húsakynni á vesturpartinum voru heldur stærri en á 

austurpartinum. Bærinn var torfbær: 

 

1. Baðstofa 9 ál á lengd og 5 ál og 16 tommur í breidd, öll undir súð, byggð með 6 

sperrum og tilheyrandi bitum og stöfum, standþili á norður gafli niður fyrir glugga 
                                                           
20

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla PD/3/4. Úttektarbók 1868-1916,  bls. 52-54. 
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með [tveimur] gluggakörmum á þeim gafli, annar með [tveimur]  gluggum 3 

rúðum í hverjum annar með 3 gluggum, einnig hver með [þremur]  rúðum, 1 

glugga á vestur hlið uppá loftinu [fjögurra] rúða. 1 gluggi á suður gafli niðri með 6 

rúðum. Baðstofunni fylgja 5 rúmstæðum öll á loft með ... þiljuð alt um kring á 

loftinu, ... bita, 2 ál 19 tommur. Portið ½ alin á hæð álíst af úttektarmanni í góðu 

og fullgildu standi. 

2. Göng frá baðstofu til útidyra 7 ál á lengd 2 ál 1½ kvartil á breidd, með standþili og 

hurð á járnum ... , byggð með grind, 4 sperrum tilheyrandi bitum og stöfum og 

sillum, óreft langbönd og ...- raftar. Sömuleiðis vel stæðilegt. 

3. Búr og eldahús til samans 9¾ ál á lengd 3 ál 3½ kvartil á breidd, byggt með grind, 

6 sperrum tilheyrandi stöfum og 4 bitum. Búrið allt undir súð, eins eldhúsið ... er 

hlaðin hér hliðin með árefti. Þil í millum – gerð millum búrs og eldhúss, hurð í 

búrdyrum, ... gluggalaust, annað gaflaðið nokkuð bilað gerist því álag --    4 kr. 

4. Fjós fyrir 7 naut ..., byggt [tví-] stætt, 1 hlöðubás, með [tveimur] hliðarásum, 8 

stoðum, 3 ál 3 kvartil á lengd, allt með ...-röftum vel byggt og í alla staði stæðilegt. 

5. Heyjagarður í [þremur] garð..., ummál á utan 7 faðmar á lengd 5 ½  á breidd, 

nýbyggður og í góðu standi. 

6. Kál og jarðeplagarðar fylgja 2, 133 [fer-] faðmar. Garðar í kringum þá báða á 2 

vegu, í góðu standi. 

7. Traðir liggja vestan að honum í gegnum túnið með ... görðum beggja megin. 

8. Tún jarðarinnar 11 ½ dagslátta. Sumpart þýfð og  ... slétt af fráfaranda. Sléttað 210 

[fer-]faðmar. fóðra í meðalári 4 kýr, og eru nú í mjög góðri rækt. Túngarðar engir 

né skurðir til vatnsveitingu. Auk túnsins er umgirtur túnblettur sem árlega gefur af 

sér nál. 10 hesta ... frá túninu, sem nú er í góðri rækt. 

9. Jörð þessari (½ lendunni) fylgir 3 ½ kúgildi, 2 kýr og 9 ær, ánum er af fráfarandi 

svarað í leigufæru standi, og annari kúnni innann [árstíma] lausri hvar fyrir görist 

álag á hana - - - -                                                                    kr. 30 

                                                                                      allt álag 34 kr 

 

Í vesturbænum var rúmgóð baðstofa, vel yfir meðaltali að stærð, vel viðuð með gluggum á 

göflum og annari langhlið. Þannig hefur hún verið árið 1881. Úttektirnar á Möðruvöllum, í 

Flekkudal 1872 og 1874 og á Hurðarbaki 1884 gefa góða mynd af húsakosti á leigujörðum í 

Kjósinni. Flestu svipar saman og þegar litið er yfir allar úttektir í úttektarbókinni til ársins 
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1890 eru engu líkara en að tíminn hafi staðið kyrr, torfbærinn hélt velli og svo var enn um 

sinn. 

 

3.4  Valdastaðir 1904 

Í úttektarbókinni er ekkert dæmi að finna um annað byggingarlag en torfbæinn fyrr en árið 

1904. Þó voru risin nokkur íbúðarhús úr timbri löngu fyrr á betri bæjum og bárujárnið var 

komið til sögunnar og hafði í nokkrum tilvikum leyst torfið af hólmi sem þakefni. Þann 17. 

nóvember 1904 dró til tíðinda, en þá var tekið út nýtt íbúðarhús byggt úr timbri á 

Valdastöðum.  

 

Hús þetta er byggt af timbri 12 x 12 ál á stærð - utanmál. – Hæð undir bita og þakskeg 

er 4 ál. Ris 4 ½ ál. Kjallari undir því öllu með steinlímdum veggjum [3 ál og 2 þuml] á 

hæð. Við austurgafl er bygður skúr 12 x 4 ál. Við vesturgafl sömuleiðis skúr 8 x 4 ál. 

Gluggar eru þessir á húsinu: Á suðurhlið kjallara [tveir], 4 rúður í hvorum. Á  hvorri 

hlið hússins [tveir], 6 rúður í hvorum. Á loftinu 1 á hverjum stafni, 6 rúður í hverjum. 

Á austurstafninum [þrír],, 2 rúður í hverjum. Rúðustærð í öllum gluggum 14 x 14 

[þuml].  Herbergaskipun í húsinu er sú: Húsi er þrískipt í með skilrúm á binding frá 

gólfi til loft. Suður hliðin því eitt verelsi í [6 ál og 6 þuml x 11 ál og 10 þuml]. Það er 

notað í stað baðstofu. Norður hliðinni aftur skipt í 2 herbergi - skilrúm á binding – jafn 

stór [5 ál og 2 þuml x 5 ál og 17 þuml]. Þau herbergi eru gestastofa og svefnverelsi. 

Upp á lofti er eitt verelsi 6 x 6 ál – svefnverelsi - Að öðru leyti er loftið notað fyrir 

geymslupláss - óinnréttað. 

  Í kjallaranum er eldavél. Frá henni gengur múrsteinspípa uppúr húsinu. 

Inngangur í húsið er um suðurgafl austurskúrsins, er þar komið inn í bjart og rúmgott 

anddyri. Úr því er gengið niður í kjallarann, inn í baðstofuna og upp á loftið. Úr 

baðstofunni er gengið bæði inn í gestaverelsið og svefnverelsið og gangur á milli 

þeirra herbergja. Úr kjallaranum er gengið upp í baðstofuna. Vesturskúrinn er notaður 

fyrir þurkhús, en austurskúrinn fyrir geymslupláss, þar sem ekki er anddyri; í þeim 

skúr ... er timburgólf og kjallari undir nokkru af honum. 

  Húsið og skúrarnir er alt járnklætt utan yfir pappa sem lagður er á klæðningar á 

grindina. Sömuleiðis er húsið nú allt klætt innan, ...  Guðmundur skýrir frá því að það 

sé að öllu leyti af samskonar viðum sem gjört var ráð fyrir í áætlun þeirri sem gjörð 

varð yfir byggingu húsins ... Húsið er en ómálað en efni komið til þess, ætlar ... 
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Guðmundur að láta gjöra það á komandi sumri sem og leggja steinsteypugólf í 

kjallarann í öllu falli þann hluta sem eldavélin er í. Milliklæðning í grindina fyllt upp 

með sagi. 

            Inn í kjallarann er vatnsleiðsla um járnpípu frá brunni sem gjörður hefur verið 

og liggur hærra en kjallarinn, er sú leiðsla um 100 fet. Smíði og önnur vinna á húsi 

þessu er að okkar áliti vel af hendi leyst.
21

  

 

Hér er fleira nýtt en timbrið, því kjallari er undir húsinu með steinlímdum veggjum. 

Herbergjaskipan er líka breytt, en hefðin er sterk og úttektarmanni sýnist rétt að taka fram að 

„eitt verelsi [sé] notað í stað baðstofu“. Rennandi vatn í járnleiðslu frá brunni inn í kjallarann 

er einnig nýjung. 

Valdastaðir voru tvískipt jörð. Guðmundur Sveinbjarnarson (1852-1932) hóf búskap á 

austurparti Valdastaða árið 1875. Frá 1882 bjó Guðmundur á báðum jarðarpörtum. Í 

áðurnefndu manntali frá 1901 er Landssjóður sagður eiga Valdastaði. Guðmundur mun þó 

hafa  eignast jörðina, því árið 1908 seldi hann hana tveimur sonum sínum. Heimili átti hann 

áfram á Valdastöðum til dauðadags.
22

 Hér var gildur bóndi með tryggan ábúðarrétt að 

fjárfesta til lengri tíma. 

 

3.5  Neðri –Háls 1916 

Þann 19. júní 1916 voru húsin á jörðinni Neðra-Hálsi tekin út. Þá afhentu umboðsmenn 

Georgs Coplands kaupmanns í Reykjavík Þórði Guðmundssyni jörðina til ábúðar. Aðeins var 

um eigendaskipti að ræða, því Þórður var ábúandi frá 1882 til dauðadags árið 1921, eins og 

áður er rakið og afhendingin því formsatriði. Hér er síðasta úttektin í bókinni og er hún 

ítarleg. Vandlega er lýst öllum húsakosti, matjurtargörðum, haugstæði, vatnsleiðslu, 

girðingum og vegagerð. Undir 1. lið þar sem fjallað er um húsakost eru færðir samtals 12 

undirliðir í úttektarbók. Fjórir undirliðir eru teknir hér upp orðrétt, enda sæta þeir tíðindum, en 

öðrum liðum er aðeins lýst lauslega. 

  

1. Hús 

a) Íbúðarhús 12 x 11 ál á stærð. Vegghæð er 6 ál, ris 4 ál.  

Kjallari undir því öllu með 3 herbergum og eldhúsi á neðra gólfi og 3 á lofti, 2 

eldfærum eldavél og ofni. Allt er húsið pappaklætt og járnvarið nema á vesturgafli, að 

                                                           
21

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla PD/3/4. Úttektarbók fyrir Kjósarhrepp 1868-1916, bls. 328-330. 
22

 Haraldur Pétursson: Kjósarmenn ... Reykjavík 2007, bls. 138. 
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svo miklu leyti sem skúrinn ekki hylur sem er við þann enda hússins. Skúr sá er 9x4 ál 

á stærð. Allur járnvarinn. Vegghæð er 4 og 5 ál og fullgjörður til íbúðar eitt herbergi. 

Húsið er að vísu nokkuð gamalt fyrst byggt 1884 en hefur verið vel við haldið að 

mestu endurbyggt síðan, nú ekki sýnilegir verulegir gallar á því, vottar þó fyrir fúa á 

lofti við austurgafl og sliti á gólfum ... 
23

 

b) Geymsluhús og hjallur 8 x 4 ál, með timburveggjum og járnþaki 28 ára gamalt. Bilun 

eða fúi ekki sýnileg á því nema nokkuð á klæðningu undir járni.  

c) Geymslu- og gripahús, 18 x 8 ál á stærð. Veggir allir úr steinsteypu, járnþak á sperrum 

og langböndum með steinsteyptu gólfi í 1/3 og steyptu baðkeri. Hús þetta er nýlega 

byggt, og ekki sjáanleg bilun á því nema lítis háttar sprungur í tveim stöðum í vegg. 

d) Tvær heyhlöður áfastar með stoðum á milli. Vestari hlaðan 17 x 8 ál á stærð með 

útvegg að vestanverðu 3 ál háum af torfi og grjóti og sömuleiðis gafl  en ofan á þeim 2 

½ ál af timbri. Timburgafl að framanverðu, járnþak. Eystri hlaðan 17 x 10 ál. 

Gaflveggur 5 ál hár úr grjóti. Framgafl af timbri og járni, járnþak. Skilin frá fjósi með 

timburveggi. Hlöður þessar eru nokkuð gamlar og farnar að bila að viðum. 

 

Lýst er nokkrum öðrum mannvirkjum og þar má líta nýjungar. Hluti veggjar utan um 

matjurtargarð er steinsteyptur og haugstæði er með steyptum veggjum á tvær hliðar. 

Sjálfrennandi vatn er frá brunni að íbúðarhúsi, en óvíst er hvenær vatnsleiðslan var lögð. 

 Hús eru alls 12 og eru þau misjöfn að gerð og gæðum. Íbúðarhús og eitt útihús eru 

timburhús og eitt útihús er byggt úr steini. Flest önnur útihús eru blönduð að gerð. Veggir eru 

enn að hluta byggðir úr torfi og grjóti, einkum langveggir, en þó að nokklu leyti úr timbri og 

klæddir járni. Þökin eru byggð úr timbri og klædd járni. Hlöðurnar „áföstu“ eru gott dæmi um 

blandaða húsagerð.  

Gaflveggir voru fyrrum, eins og langveggir, klæddir torfi en sjá má á úttektarbókinni 

að framhliðar bæjarhúsa voru víða byggðar úr timbri og þiljaðar að utan. Þegar bárujárnsöld 

hófst hlaut torfþakið að láta undan síga, en síðan útveggir úr grjóti og torfi í áföngum. 

Hefðbundið byggingarlag gamla torfhússins liggur enn undir í útihúsum á Hálsi, en úttektin 

sýnir þróun til nýrra hátta.  

Innra skipulagi íbúðarhússins er knapplega lýst. Svo virðist sem 3 herbergi og eldhús 

séu á 1. hæð og 3 herbergi á efri hæð. Sá skilningur gengur alla vega upp rýmislega. Ekki er 

sagt hversu djúpt kjallari var grafinn í jörð, en sá hluti bygginar sem var undir 
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jarðvegsyfirborði getur ekki hafa verið byggður úr timbri. Giska má á að veggir í jörðu hafi 

verið sömu gerðar og á Valdastöðum 1904. 

 Húsakynni á Neðra-Hálsi voru sýnilega mun veglegri en almennt gerðist í Kjósinni. 

Þórður hreppstjóri var þrautþjálfaður úttektarmaður og kunni sýnilega vel til verka í 

húsbyggingum. Hann var talsmaður blandaðrar tækni þar sem hefðir torfbæjarins víkja að 

hluta fyrir nýjum efnum og aðferðum og fyrir því færði hann gild rök í grein sinni í Ísafold 

árið 1891. Þannig byggði hann líka um helming húsa á jörðinni, en rökin voru líka tengd 

efnum og aðstæðum. Þórður var í góðum efnum og byggði íbúðarhús úr timbri þegar árið 

1884. Ábúð hreppstjórans hefur trúlega verið þokkalega tryggð, en ljóst er af skrifum hans að 

hann taldi heppilegra að sá í eigin garð. 

 

3.6  Yfirlit 

Á árunum  1868 til 1902 eru skráðar úttektir samtals 108 á 40 bæjum. Árin 1871, 1888 og 

1889 voru hvergi tekin út bæjarhús, en annars voru úttektir 1-8 á ári, að jafnaði um 3,5. Oftast 

voru húsakynni tekin út í Eyjum II, sex sinnum. Á vesturparti Möðruvalla var fimm sinnum 

tekið út og tvisvar á austurparti. 

 Í torfbæjum eru talin 3 íbúðarrými, baðstofa, búr og eldhús auk ganga. Í raun og veru 

er íverurýmið aðeins eitt, baðstofan. Baðstofa er um 33 ferálnir eða um 13 fermetrar að 

jafnaði á árunum 1868 – 1877. Þá stækkar hún nokkuð og er að jafnaði um 38 ferálnir eða um 

15 fermetrar til 1890. Hún stækkar verulega næstu árin þar á eftir og einstök frávik eru meiri 

en áður. Hún er síðan breytileg síðustu ár aldarinnar og fram yfir aldamót. Rétt er að gæta 

varúðar þegar tekið er mið af úttektarbók. Húsakynni eru jafnan aðeins tekin út þegar skipt er 

um ábúendur. Ár hvert eru aðeins fáir bæir teknir út  – t.d. aðeins einn bær árin 1893, 1896 og 

1901 - og nokkrir bæir koma alls ekki við sögu.  

Baðstofan fór stækkandi og þar reyndi á þanþol hefðbundna torfbæjarins. Breiðara 

rými merkir hærra þak, ef haldið er sama þakhalla. Meira efni þarf til og burðarálag verður 

meira sem því nemur. Sé dregið úr halla er hættara við leka. Hér hafa menn rekið sig á mörk 

sem ekki var unnt að komast yfir, nema með breyttum efnum og aðferðum. Hvort tveggja var 

í farvatninu. Raunar var baðstofan, sem eina íveruherbergi íbúðarhúss, með ólíkindum lítil á 

nútímamælikvarða. Jafnvel stærstu baðstofur undir lok nítjándu aldar teljast tæpast ofrausn, 

þegar haft er í huga að taldir voru um 9,3 íbúar að meðaltali á hverjum bæ í Reynivallasókn 

árið 1901.
24

 Herbergjaskipan gamla torfbæjarins hlaut raunar að vera á undanhaldi með 
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breyttum lifnaðarháttum undir lok tímabilsins. Það má m.a. ráða af innra skipulagi á Neðra-

Hálsi, þegar árið 1884, og á Valdastöðum 1904. Að öllu samanlögðu urðu litlar framfarir í 

húsagerð þá hálfa öld sem úttektarbókin nær yfir, síst á leigujörðum. Ekki er þó endilega 

viljaleysi eða þekkingarleysi um að kenna. Orsakanna er fremur að leita í samfélagsgerðinni. 

 

 

 

 L2  

Meðalbaðstofa á árunum 1868-1902. Danskar álnir eru umreiknaðar í metra. 

 

 

Ef taldar eru saman allar jarðir í Reynivalla- og Saurbæjarsókn, þ.e. allar jarðir í Kjós og 

nokkrar í Kjalarneshreppi, og bornar saman við eigendalista kemur í ljós að aðeins rúmur 

þriðjungur bænda bjó á eignarjörðum sínum svo seint sem á árinu 1901.
25

 Flestir ábúendur 

voru því leiguliðar og kann það að hafa hamlað gegn bættum húsakosti og framförum 

almennt. Margt bendir til að staða leiguliða hafi verið ótrygg, enda sýnir úttektarbókin að 

ábúendaskipti voru all tíð. Takmarkaður hvati til langtíma fjárfestinga réðist af félagslegum 

aðstæðum. 

 
4.  Ábúðarréttur að Möðruvöllum 

Guðmundur Gunnarsson bjó á Möðruvöllum á árunum 1881-1890. Hann var fæddur árið 1841 

og því nærri fimmtugu þegar honum var vikið af jörðinni um fardaga 1890. Hann var 

ókvæntur, en bústýra hans var Helga Erlendsdóttir (1845-1904) er síðar giftist Jónasi þeim 
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Sigurðssyni (1861-1921) sem gerst hafði leiguliði Guðmundar um skeið. Ástæður uppsagnar 

voru taldar í fjórum liðum í útbyggingarskjali.  

Jarðeigendur töldu Guðmund ekki hafa haft tök á að halda nýtanlegu landi í rækt og að 

viðhalda jarðargæðum svo vel færi. Ef marka má alla umfjöllun og vitnaleiðslur í rétarhaldi 

virðist það mat hafa vegið öðru þyngra í huga þeirra. Að mati jarðeigenda var Guðmundur 

ekki líklegur til framfara í þessum efnum. Ábúanda var óheimilt að endurleigja jörðina eða 

hluta hennar til annars aðila án leyfis jarðeiganda. Guðmundur taldi sig að vísu hafa haft leyfi 

til þess að taka Jónas Sigurðsson í húsmennsku, en um það var deilt og er engu líkara en að 

Guðmundur hafi þar haft nokkuð til síns máls. Guðmundi var ætlað að byggja hlöðu, en 

ekkert varð að framkvæmdum. Hefðin var að geyma hey í heygörðum og voru hlöður fátíðar á 

þessum tímum. 

Eigendur sögðu Guðmund hafa verið samþykkan því að hverfa af jörðinni, enda 

greiddi hann álag skv. mati vegna þess sem aflaga hafði farið eins og venja var þegar skipt var 

um ábúendur. Hann geymdi sér hinsvegar skaðabótarétt og stefndi eigendum Möðruvalla, 

þeim Ingjaldi Sigurðssyni á Lambastöðum hreppstjóra í Seltjarnarneshreppi og Erlendi 

Guðmundssyni útvegsbónda í Skildinganesi í Seltjarnarneshreppi, fyrir tilefnislausa uppsögn 

ábúðarréttar.  

 

4.1  Réttarrannsókn 6. júní  

Réttarhöld hófust þann 6. júní 1891.
26

 Kristján Ó. Þorgrímsson bóksali í Reykjavík sótti málið 

fyrir hönd Guðmundar Gunnarssonar. Guðmundur var mættur svo og báðir hinna stefndu. 

Stefnandinn lagði fram 7 skjöl, þar á meðal skriflega sókn, og lagði málið í dóm með 

skírskotun til þeirra. Málinu var frestað til 4. júlí að ósk hinna stefndu og fengu þeir skjölin til 

yfirlestrar.
27

 

 

Dómskjöl nr. 1 og 2 eru umboð og stefna. Guðmundur valdi Kristján Ó. Þorgrímsson til þess 

að sækja málið fyrir sína hönd og hann stefndi þeim Ingjaldi Sigurðssyni og Erlendi 

Guðmundssyni til þess að mæta í þinghúsi Seltjarnarnesshrepps fyrir gestarétti Kjósar og 

Gullbringusýslu þann 6. júní 1891.  
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Dómskjal nr. 3 er afrit af byggingarbréfi í 6 greinum, fyrir jarðarparti Ingjalds Sigurðssonar, 

dags. á Lambastöðum 4. júní 1884. Hann á að nýta vel jörðina og gæta þess að spilla henni 

hvergi, bera áburð á tún, viðhalda túnum og engjum og gæta þess að þau séu í fullri rækt. 

Hann á að halda vel við bæjarhúsum og öllum mannvirkjum. Jafnframt á hann að halda við 3 

kúgildum og gjalda fyrir þau árlega með 60 pundum af velverkuðu smjöri. Í landskuld eftir 

jörðina skal hann gjalda árlega með fjórum tveggja vetra sauðum og einni veturgamalli kind. 

Skjalið er undirritað þann 4. júní 1884 af þeim Ingjaldi og Guðmundi. 

 

Dómskjal nr. 4 er skrifleg yfirlýsing Þorkells Bjarnasonar sóknarprests á Reynivöllum, dags. 

4. maí 1891. Þar vitnar hann um, 

 

að bóndinn Erlindur Guðmundsson í Skildinganesi sagði mér í fyrra vetur, að 

Guðmundur Gunnarsson á Möðruvöllum hefði haustinu áður, en hann byggði Jónasi 

Sigurðssyni af ábýlisjörð sinni, sagt sér að sig langaði til þess að taka Jónas og spurt 

sig að, hvort hann mætti það, og kvaðst hann hafa sagt honum, að hann mætti sín 

vegna taka Jónas á Möðruvelli hvernig sem hann vildi. Þetta er ég reiðubúinn að 

staðfesta með eiði. 

 

Þorkell segir og það álit sitt að Guðmundur á Möðruvöllum hafi ekki búið lakar en aðrir í 

Kjósarhreppi.  

 

Dómskjal nr. 5 er skrifleg yfirlýsing Jónasar Sigurðssonar dags. að Völlum 15. nóvember 

1890. Jónas lýsir samræðum sínum við Erlend í Skildinganesi þar sem fram kom  

 

að Guðmundur bóndi Gunnarsson gæti setið svo lengi sem hann vildi á sínum parti af 

hálflendunni á Möðruvöllum og þar með að sér væri ekki til neins að byggja honum út 

því hann gæti setið svo lengi sem hann vildi þar hann væri byggingarbréfslaus. Enn 

fremur sagði Erlendur bóndi í Skildinganesi að það væri ekki neitt á móti sínum vilja 

að ég tæki partinn sinn með samkomulagi okkar Guðmundar.  

 

Ekki er ofangreint samtal dagsett, en Jónas sagðis einnig hafa átt samtal við Erlend „eftir 

nýár“ um dvöl á Möðruvöllum „og sagði hann að ég mætti það, og þar með sagðist hann sjá 

eftir að hann hefði gefið nafnið sitt undir útbyggingarbréfið að ástæðulausu frá sinni hendi“. 
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Dómskjal nr. 6 er afrit af útbygingarskjali, sem birt var Guðmundi Gunnarssyni þann 21. 

desember 1889 á Möðruvöllum. Þar segir m.a: 

 

1, að jörðin gangi úr sér árlega, bæði tún og engjar, fyrir það að ábúandinn 

kringumstæða vegna í engan máta hefði getað haldið skilmála þá sem honum voru 

settir með byggingarbréfi, dags. 4. júní 1884, 

2, að ábúandinn hafi brotið af sér ábúðarréttinn með því að leigja öðrum jörðina, 

3, að ábúandinn hafi forsómað að byggja heyhlöðu uppúr rústum hins gamla bæjar og 

4, að ábúandinn hvorki hafi haft né muni hafa nægilegan vinnukraft til þess að sinna 

þeim búskap sem nauðsynlegur sé á jörðinni. 

 

Dómskjal nr. 7, dags. í Mýrarhúsum 6. júní 1881, er skrifleg sókn.  

Guðmundur Gunnarsson fór af jörðinni án þess að láta reyna á réttmæti þeirra saka 

sem honum voru birtar í útbyggingarskjalinu. Nú var sönnunarbyrðin hans megin. Kristján Ó. 

Þorgrímsson rekur málavöxtu og vitnar m.a. í byggingarbréf fyrir hálfri jörðinni, vottorð frá 

sóknarpresti, Þorkeli Bjarnasyni á Reynivöllum, vottorð frá Jónasi Sigurðssyni og 

útbyggingarskjal, dags. 21. desember 1889. Samkvæmt síðastnefndu skjali var umbjóðanda 

hans byggt út af Möðruvöllum, eignarjörð hinna stefndu, fyrir þær sakir sem þar eru taldar í 

fjórum liðum. Síðan segir Kristján jörðina hafa verið tekna af umbjóðanda sínum á fardögum 

1890 þrátt fyrir mótmæli hans, enda geymdi hann sér rétt til skaðabótakröfu, þar sem hann 

„sökum jarðnæðisleysis neyddist til þess að selja mikinn hluta bústofn síns“. 

 Kristján telur það ósannindi að Guðmundur hafi ekki haldið skilmála þá sem honum 

voru settir með byggingarbréfinu. Tilhæfulaust var að tún og engjar hafi gengið úr sér af hans 

völdum. Hann bar allan áburð sem til féll á tún, sléttaði tún á sinn kostnað (168 ferfaðma), 

sem honum bar þó ekki skylda til, hélt við jarðarhúsum, „hélt öllu því undir jörðina sem henni 

bar, viðhélt og yngdi upp jarðakúgildin og galt eftir jörðina og kúgildin skilvíslega eins og 

áskilið er í byggingarbréfinu“. 

 Guðmundi hefði aldrei komið til hugar að taka Jónas Sigurðsson sem húsmann á 

jörðina án þess að hafa til þess leyfi Erlendar sbr. vottorð Jónasar sjálfs og Þorkels. Ingjaldur 

réði ekki búsetu á jarðarparti Erlendar. 

 Um þriðja liðinn í útbyggingarskjalinu að Guðmundur hafi forsómað að byggja hlöðu 

segir Kristján að hann neiti því að umbjóðandi hans hafi lofað að byggja hlöðu. Þó svo hefði 

verið, þá hlutu hinir stefndu að hafa fallið frá þeirri kröfu, þegar húsmanni var heimiluð dvöl í 

gömlu bæjarhúsunum, en á grunni þeirra var hlöðubyggingin fyrirhuguð. Ekki kemur fram hér 
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né á öðrum stað í heimildum á hvorum jarðarpartinum „gömlu bæjarhúsin“ voru, en eftir 

samhenginu má giska á að þau hafi verið á parti Ingjaldar. Hann virðist og líklegri til þess að 

hafa farið fram á að byggð yrði hlaða, enda sýnir hann allsstaðar frumkvæði á meðan Erlendur 

heldur sig til hlés. 

Fjórða liðinn í útbyggingarbréfinu segir Kristján vera ástæðulausan fyrirslátt, „því að 

umbjóðandi minn vann upp alla jörðina, bæði tún og engjar á hverju ári á meðan hann bjó þar 

... “. Kristján telur ástæðulaust að ætla að umjóðandi hans hafi ekki getað búið áfram á 

jörðinni sökum fólksfæðar. Þesskonar ásakanir sýni að hinir stefndu hafi „átt erfitt með að 

finna honum eitthvað til saka“ 

Hinir stefndu hafa hrakið Guðmund af jörðinni án allra löglegra orsaka, bæði af þeim 

jarðarparti sem hann hafði byggingarbréf fyrir og þeim jarðarparti sem hann hafði án 

byggingarbréfs og hafði því lögum samkvæmt lífstíðarábúð á. Það var vanræksla Erlendar að 

hafa ekki fengið Guðmundi tryggingarbréf í hendur. Kristján gerir þá réttarkröfu fyrir hönd 

umbjóðanda síns að fá „tildæmdar 200 króna skaðabætur hjá hinum stefndu fyrir tjón það og 

órétt þann er umbjóðanda [hans] hefur verið gjörður með þessari heimildarlausu útbyggingu 

og allur kostnaður málsins að skaðlausu“. 

 

4.2  Réttarrannsókn 4. júlí 

Þann 4. júlí var aftur réttað í málinu. Ingjaldur Sigurðsson skilað skjölum nr. 1-7 og lagði 

fram fern ný skjöl, umboð, 2 úttektargjörðir og skriflega vörn.
28

 Málinu var aftur frestað, nú 

til 5. september, að beiðni umboðsmanns stefnanda og fékk hann jafnframt skjöl mótpartsins 

til yfirferðar.
29

 

 

Dómskjal nr. 8 er umboð. Erlendur Guðmundsson í Skildinganesi gaf Ingjaldi Sigurðssyni á 

Lambastöðum fullt umboð til þess að mæta fyrir sína hönd í málinu. Erlendur mætti ekki oftar 

sjálfur til réttarhalds og vitnaði aldrei um eigin orð eða gjörðir í aðdraganda málsins. 

 

Dómskjal nr. 9 er eftirrit af úttekt frá árinu 1886, en þá tók Guðmundur Gunnarsson við 

austurparti Möðruvalla. Áður er fjallað um úttekt húsanna í kafla 3 hér á undan. Skjalið hefur 

heimildagildi um húsakost almennt, en þar sem landsdrottnar tóku við húsum á þessum parti 

virðast þau ekki koma dómsmálinu við á annan hátt en þann, að hvorki Guðmundur né 
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húsmaðurinn Jónas gátu haft afnot af þeim. Jónas hefur þá að líkindum þurft að hafa afnot af 

húsakynnum á vesturpartinum, eignarhluta Ingjaldar.  

 

Dómskjal nr. 10 er einnig eftirrit af úttekt. Þann 7. júni 1890 mættu Þórður Guðmundsson 

hreppstjóri og Jón Guðmundsson til úttektar að Möðruvöllum að kröfu Guðmundar 

Sigurðssonar frá Káranesi sem fengið hafði byggingarbréf fyrir allri jörðinni „frá nú 

yfirstandandi fardögum“. Fráfarandi ábúandi,  

 

sem er  viðstaddur neitar að vísu eigi úttekt á jörðinni, en krefst þess bókað að hann 

geymi sér óskertan rétt til skaðabótakröfu á hendur meðeiganda jarðarinnar Erlendi 

Guðmundsyni, fyrir það að hann hafi leyft sér ábúð á hans parti á í höndfarandi 

fardagaári; ... 

 

Ekki þurfti að taka út hús á austurparti þar sem þau voru tekin út og afhent eigendum á 

fardögum 1886. Um húsin á vesturpartinum er vitnað til úttektar frá 1881 og farið er yfir 

viðhald og ástand og var úttektin rakin í kafla 3 hér á undan. Jafnframt var litið á tún, garða og 

kúgildi. Um túnin segir: 

 

Voru skoðuð tún jarðarinnar, þau eru að stærð 23,2 dagsláttur; fráfarandi hefur sléttað 

nú á næstliðnu ári í þeim 168 [fer-] faðma, er sú slétta allvel af hendi leyst; meiri 

parturinn af túninu er greiðfær og sléttur og virðist það af þeim vera í allgóðri ræktun, 

en í þýfi túnsins er talsverð órækt, sem virðist koma til af allt of litlum áburði, þó er  

úttektarmönnum kunnugt um að fráfarandi hefur árlega borið á á túnin þann áburð, 

sem til hefur fallist. 

 

Baðstofa var í góðu ásigkomulagi, en nokkur vanhöld voru í göngum, búri og fjósi. Heygarður 

þurfti lítilega lagfæringar við, en kálgarður var í góðri hirðu. Að samanlögðu var fráfarandi 

bónda gert að greiða  kr. 43,00 í álag, sem hann og gerði.  

 

Dómskjal nr. 11 er skrifleg vörn. Ingjaldur ritar skjalið einn í fyrstu persónu. Aðalkrafa hans 

er að málinu verði vísað frá, þar sem Guðmundur stefni báðum eigendum eins og þeir eigi 

saman óskipta jörð. Hann telur samt rétt að fara nokkrum orðum um málið fari svo að 

dómurinn fallist ekki á frávísun. Ár er liðið frá  því að Guðmundi var sagt upp ábúð. Ingjaldur 

segir hann hafa flutt mótmælalaust og greitt álag skv. úttekt og fær ekki séð 
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að hann hafi nokkra sem helst átyllu til málshöfðunar gegn [þeim] jarðeigendum. það 

er alls eigi satt, sem talsmaður stefnanda segir, að hann (Guðmundur) hafi mótmælt 

því, að víkja af jörðinni, enda er þess alls eigi getið í úttektinni og auk þess fellur sú 

sögn um koll af sjálfu sér úr því hann vék þó af henni án þess að fógeti þyrfti þar að að 

koma. 

 

Ingjaldur rekur ástæður útbyggingar í þeirri röð sem þær koma fram í útbyggingarskjali. Hann 

telur sýnt að tún og engjar hafi gengið úr sér vegna vanhirðu og vitnar í úttekt frá júní 1890 

þar sem segir að, „í þýfi túnsins er talsverð órækt, sem virðist vera komin af allt of litlum 

áburði“
30

.  Ingjaldur telur vottorð sr. Þorkells um þetta atriði marklaust. 

 

 Næst kemur Ingjaldur að húsmennsku Jónasar Sigurðssonar og telur að ekki hafi 

dugað leyfi annars jarðeigandans, Erlendar. Að auki dregur hann í efa að Erlendur hafi í raun 

gefið leyfið, þrátt fyrir yfirlýsingar Þorkells og Jónasar þar um. Síðan fjallar hann um meintar 

vanefndir Guðmundar í hlöðumálinu. Ekki kemur þó fram í varnarskjali þessu, fremur en 

öðrum dómskjölum, hvenær og með hvaða skilyrðum Guðmundur á að hafa fallist á að byggja 

hlöðuna. Um 4. liðinn í útbyggingarskjali telur Ingjaldur að ekki þurfi að fjölyrða. Ljóst sé að 

Guðmundur hafi ekki burði til þess að byggja jörðina svo vel fari. 

 Guðmundur hafði byggingarbréf fyrir parti Ingjalds en byggði hinn jarðarhlutann án 

byggingarbréfs, sem samkvæmt hefðinni merkti ævilangan ábúðarrétt. Ingjaldur telur engu 

skipta hvort heldur er, enda haldi enginn ábúðarréttur, þegar jörð er vanhirt eða þegar tekinn 

er maður inn á jörðina í húsmennsku án fullgilds leyfis.  

 Þótt varnarskjalið sé aðeins áritað af öðrum hinna stefndu, virðist sem bæði aðalkrafa 

– þ.e. frávísunarkrafan – og varakrafa eigi við þá báða. Varakrafan er orðuð þannig: 

 

Að hinir stefndu, ég og Erlendur Guðmundsson verðum dæmdir sýknir af öllum 

kærum og kröfum stefnandans í þessu máli, en hann aftur á móti dæmdur til þess að 

greiða okkur allan málskostnað með 60 kr., eða einhverju nægilegu eftir réttarins mati. 

 

Ástand bæjarhúsa er sýnilega ekki deiluefni, en í varnarskjali er vitnað í úttektina (dómskjal 

nr. 10) þar sem lýst er órækt í „þýfi túnsins“ og áréttað er að Guðmundur hafi vikið af jörðinni 

án fógetaúrskurðar. Ingjaldur telur ekki að taka þurfi mark á vottorði sóknarprestsins og 
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 Ingjaldur vitnar í dómskjal nr. 10,- stafsetning, undirstrikun og minniháttar orðalagsbreyting er hans. 
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raunar virðist Þorkell ekki koma fram í þessu máli sem sá sterki og ákveðni maður sem hann 

reynist vera í Laxvogsdeilunni. 

Órækt, vanhirða og meint vanhæfni ábúandans voru aðalástæður útbyggingar, en erfitt 

reyndist að sanna þær fyrir dómi. Í varnarkjalinu er flest tínt til sem orðið gat landeigendum 

að vopni, þ.á.m. húsmennska Jónasar, en vandi Guðmundar var að sanna að hann hefði haft 

heimild til þess að taka Jónas í húsmennsku.   

Meintar útbyggingarsakir hafa misjafnt vægi og í varnarskjali er hlöðumálið nefnt í 

síðasta sinn í málskjölum. Hverjar sem skyldur Guðmundar kunna að hafa verið, hefði 

hlöðubygging talist framfaraspor og óvenjulegt að leiguliði legði slíkt á sig, nema að tryggt 

væri að hann nyti sjálfur ágóða af verkinu. Í úttektarbók er hvorki nefnd hlaða í Flekkudal árið 

1874 né á Hurðarbaki árið 1885, rúmum áratug síðar. Svo var enn á báðum pörtum 

Möðruvalla árið 1890, enda voru hlöður sjaldgæfar og hey yfirleitt geymt í heygörðum og 

tyrft yfir. Raunar nefnir úttektarbókin aðeins eina hlöðu fyrir árið 1890. Hún var í Laxárnesi, 

eignajörð Þórðar á Hálsi, árið 1884.
31

  

 

4.3  Réttarrannsókn og vitnaleiðsla 28. ágúst 

Ekki var þó beðið fram í september. Næst var réttað í málinu að Reynivöllum þann 28. ágúst 

1891.
32

 Sækjandinn, Kristján Ó. Þorgrímsson, taldi ástæðu til þess að stefna Þorkeli á 

Reynivöllum og Gísla Jörundssyni í Laxárnesi til þess að bera vitni í málinu.
33

 Jarðeigendur 

mættu ekki sjálfir, en gáfu Halldóri Kr. Friðrikssyni yfirkennara umboð til þess að mæta fyrir 

þeirra hönd.
34

 Þeir stefndu jafnframt þremur Kjósarbændum, þeim Einari Jónssyni á Fremra 

Hálsi, Guðmundi Eyjólfssyni á Írafelli og Sæmundi Jónssyni í Hvammi, til þess að bera vitni.  

Þorkell kannaðist við vottorð það sem hann hafði gefið og var hann fús til þess að 

staðfesta það með eiði, ef þess yrði krafist. Frá því var þó fallið. Þá var hann spurður þriggja 

spurninga að ósk stefnanda, fyrst hvort Guðmundur Gunnarsson hafi farið af jörðinni með 

búslóð sína fyrr en viðtakandi var kominn. Þorkell svaraði á þann veg að viðtakandi, 

Guðmundur Sigurðsson hafi verið fluttur að Möðruvöllum með nokkuð af búslóð sinni og 

farinn að láta vinna á jörðinni. Stefnandi bað þá um að þessi spurning væri lögð fyrir vitnið: 

 

Átti ekki Þórður hreppstjóri Guðmundsson á Hálsi tal við vitnið um það að hann 

(Þórður) og Ingjaldur hreppstjóri á Lambastöðum, hefðu naumast getað fengið Erlend 
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Guðmundsson í Skildinganesi  til að undirskrifa útbyggingarskjal á hendur Guðmundi, 

af því Erlendur myndi hafa leyft honum að taka Jónas inn á jörðina? 

 

Þorkell svaraði þannig: 

 

Þórður hreppstjóri sagði mér í fyrra haust, eftir að hann hafði átt tal við Ingjald og 

Erlend um það, að Guðmundur yrði látinn fara frá Möðruvöllum að þeir (hann og 

Ingjaldur) hefðu átt bágt með að fá Erlend til að samþykkja það. Því hann myndi hafa 

gefið Guðmundi leyfi til þess að Jónas byggi á jörðinni. 

 

Loks spurði stefnandi hvort vitnið vissi til þess að „Guðmundur yrði að lóga skepnum sínum, 

fyrir það að honum var byggt út af jörðinni, og álítur vitnið eigi, að hann hafi orðið fyrir tjóni 

sökum þess, að hann var hrakinn af jörðinni?“ Vitnið svaraði játandi. 

 

Stefndi bað um að eftirfarandi fjórar spurningar yrðu lagðar fyrir vitnið: 

1. Hversu mikill var sá áburður, sem Guðmundur Gunnarsson bar á Möðruvallatún, 

eða var hann eftir áliti vitnisins nægilegur á allt túnið? 

2. Er vitninu kunnugt um undan hve mörgum kúm og sauðfénaði sá áburður hafi 

verið? 

3. Er vitninu kunnugt um, að Guðmundur hafi slegið allt túnið árlega þau ár, sem 

hann bjó á Möðruvöllum? 

4. Vann hann upp allar engjar jarðarinnar? 

 

Vitnið vissi ekki hversu mikill áburðurinn var eða fjölda gripa en hann áleit „að Guðmundur 

hafi borið á eins og almennt gjörist hér í Kjósinni“. Hann áleit raunar að það væri hvergi nóg 

borið á tún „hér í Kjósinni“. Þriðju spurningunni svaraði hann þannig að hann vissi ekki til 

þess neinn hluti túns hafi verið ósleginn að hausti. Svar við fjórðu spurningu vissi hann ekki, 

en hafði heyrt ábúendur á Möðruvöllum segja, að þær spryttu ekki „ef þær væru á hreinu“
35

. 

 Næsta vitni var Gísli Jörundsson og var hann spurður, hvort hann hafi ekki átt tal við 

Erlend „í Skildinganesi um húsmennsku Jónasar á Möðruvöllum, og hvað sagði Erlendur 

vitninu um það, hvort Guðmundur mætti hafa hann þar eða ekki sín vegna?“ Vitnið sagðist 
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 Ekki er orðalag þetta skýrt nánar í dómskjölum. Sigurberg Elentínusson verkfræðingur, f. 1927, er alinn upp í 

Hækingsdal, litlu ofar með Laxá. Hann segir Laxá oft hafa stíflast af ís á veturna og þá flæddi hún yfir bakka 

sína. Þar voru engjar. Í sumu árferði mun áin ekki hafa borið næringu á engjarnar. 
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hafa átt tal um málið við Erlend. Erlendur hafði þá spurt Gísla hvort satt væri að Jónas ætlaði 

að flytja að Möðruvöllum. Gísli sagði það satt vera og spurði Erlend, hvort hann hefði nokkuð 

á móti því „og hafi Erlendur neitað því“. Stefndi bað þá um að vitnið væri spurt um, hvort það 

vissi til þess að Erlendur hefði gefið Guðmundi sjálfum leyfi til þess að taka Jónas í 

húsmennsku. „Vitninu [var] þetta ókunnugt“. 

 Mætti þá Jónas Sigurðsson og kannaðist hann við vottorðið sem hann hafði gefið 

(dómskjal nr.5). Vitnastefnandi vildi láta Jónas vinna eið að framburði sínum, en vitnastefndi 

taldi málið honum of skylt. Sýslumaður úrskurðaði þá að eiðsfesting Jónasar ætti ekki að fara 

fram.  Vitnastefnandi bað þá spurningu lagða fyrir Jónas, hvort Guðmundur hefði ekki hirt 

jörðina og ræktað bæði tún og engi svo sem almennt gjörðist í sveitinni, á meðan Jónas var 

vinnumaður hjá honum á Möðruvöllum. Jónas svaraði því afráttarlaust játandi. 

 Umbnoðsmaður hinna stefndu, Halldór Kr. Friðriksson, lagði fram vitnastefnu útgefna 

25. ágúst.
36

  Hann ritaði jafnframt spurningalista, sem hann óskaði að lagður væri fyrir nokkur 

vitni sem mætt voru til réttarins:  

 

Spurningar til vitnanna. 

1. Hvenær var G.G. búinn að slá túnin á Möðruvöllum síðustu árin sem hann bjó þar? 

2. Sló hann öll Möðruvallatúnin síðustu árin sem hann bjó þar? 

3. Vann hann árlega upp allar engjar jarðarinnart? 

4. Hversu mikið af engjunum mun hann hafa slegið árlega? 

5. Hvenær var hann vanur að færa áburð á túnin? 

6. Var áburðurinn svo mikill að allt túnið gæti kallast vel tætt? 

7. Var eigi eftir árlega nokkur hluti túnsins, sem enginn áburður var borinn á, og 

hversu mikill hluti þess?
37

  

 

Honum láðist hinsvegar að leggja fram skjal um að Guðmundi Gunnarssyni hafi verið stefnt 

til þess að til þess að hlýða á framburð vitnanna. Eins og síðar fram kom, í réttarhaldi þann 5. 

September, er þó ekki annað að sjá en að stefna hafi verið birt Guðmundi með löglegum 

hætti.
38

 Umboðsmaður stefnanda mótmælti fyrir hans hönd og vék síðan úr réttinum.  

 Vitnaleiðslan fór engu að síður fram. Sækjandinn hafði áður kallað til vitni sem ætlað 

var að sýna fram á að Guðmundur hefði viðhaldið jarðargæðum óaðfinnanlega. Nú var komið 
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að vitnum gagnaðilans. Deilan um hæfni eða vanhæfni bóndans Guðmundar Gunnarssonar og 

hversu vel eða illa hann viðhélt jarðargæðum er stór þáttur í vitnaleiðslum og virðist þar vega 

öðrum þáttum þyngra. Ekki er ástæða til þess að tíunda spurningar og svör vitna í löngu máli, 

enda er niðurstaðan ekki afgerandi, sama á hvorn veginn litið er. Guðmundur Gunnarsson 

virðist hafa verið meðalbóndi, eftir vitnaleiðslum að dæma hvorki verri né betri en sveitungar 

hans og nágrannar almennt.  

Betur mátti þó gera ef marka má síðasta vitnið Guðmund Sigurðsson, sem tók við 

Möðruvöllum þegar nafna hans var byggt út. Að beiðni umboðsmanns stefndu var hann 

spurður hvort búið hafi verið að bera á allt túnið begar hann flutti á jörðina í fyrra vor og 

hversu mikla töðu hann hafi fengið „af túninu í fyrra sumar og hversu mikið nú í ár“. 

Guðmundur sagði að borið hefði verið á mest allt túnið, „en það var mjög strjált, að minnsta 

kosti sumstaðar“. Taðan var „230 hestar í fyrra og 350 í ár“. Þá óskaði umboðsmaður stefndu 

eftir áliti Guðmundar á þessum mikla mun. Guðmundur taldi það helst mega þakka meiri 

áburði. 

Meðalmennskan var ekki glæpur í þeim skilningi að hægt hefði verið að segja 

Guðmundi upp ábúðinni vegna hennar einnar og ef ekki hefði komið annað til er líklegt að 

Guðmundi hefði verið stætt á að sitja Möðruvelli áfram, en meðalmennskan var ekki nógu 

góð þegar betri kostir buðust.  

Þá mætti aftur í réttinum umboðsmaður stefnanda, Kristján Ó Þorgrímsson. Þórður 

Guðmundsson bar vitni og var spurður, hvort hann kannaðist við viðtalið sem sóknarprestur 

hafði skýrt frá. Þórður taldi víst að hann hafi rætt málið við Þorkel,  

 

þótt hann muni eigi hvar og hvenær, en þar sem síra Þorkell hefir borið, að Þórður hafi 

átt bágt ásamt Ingjaldi Sigurðssyni að fá Erlend Guðmundsson til að samþykkja það, 

að Guðmundur Gunnarsson færi frá Möðruvöllum, þá ber Þórður á móti þessu; að 

hann og Ingjaldur hafi átt tal um þetta við Erlend. Aftur á móti segist Þórður hafa falað 

jörðina af þeim Ingjaldi og Erlendi handa Guðmundi Sigurðssyni. Hafi Ingjaldur þegar 

verið fús á að byggja Guðmundi jörðina, en Erlendur hafi verið tregari af þeirri 

ástæðu, að hann hafi tjáð, að hann þyrfti að bera sig saman við sameignarmann sinn, 

Ingjald. 

 

Vildi nú umboðsmaður stefndu fá því svarað hvort Erlendur hefði sagt Þórði að hann væri 

tregur til þess að veita Guðmundi Sigurðssyni ábúðina af því að hann hefði áður leyft 

Guðmundi Gunnarssyni að taka Jónas inn á jörðina. Þórður kvað Erlend ekki hafa getið þess 
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við sig, „en tregðan hjá Erlendi hafi eftir ímyndun vitnisins verið sú, að hann eigi hafi verið 

ráðinn í því, hvort hann ætlaði sér að byggja Guðmundi út eður eigi“.  Umboðsmaður stefndu 

vild láta Þórð skýra fyrir réttinum það sem sagt er í úttektinni, dómskjali nr. 10, um órækt í 

þýfi túnsins. „Vitnið skýrskotar til þess, sem það hefir tekið fram sem ástæðu í 

úttektargjörðinni.“ Loks vildi umborðsmaður hinna stefndu fá því svarað hvenær Guðmundur 

Gunnarsson hefði tilkynnt vitninu, „að Jónas Sigurðsson væri orðinn ábúandi á Möðruvöllum. 

Vitnið segir að það hafi verið annaðhvort seinast í október eða fyrst í nóvember 1889 ...“ 

 

4.4  Réttarhald 5. september 

Þann 5. september var enn réttað í málinu og nú á skrifstofu sýslumannsins í Hafnarfirði.
39

 

Stefnandinn var mættur, skilaði aftur skjölum nr. 1-15 og lagði fram útskrift úr þingbók frá 

28. ágúst, vitnaleiðslu,
40

 og framhald sóknar dags. 5. sept.
41

  

Halldór Kr. Friðriksson mætti fyrir hönd stefndu, lagði fram fram umboð þess efnis, 

og svo virðist sem hvorugur þeirra hafi verið viðstaddur.
42

 Nú lagði hann fram skjal dags. 25. 

ágúst – dómskjal nr. 19 sem  minnst er á í kafla 4.3 hér á undan – stefnuskjalið sem láðst hafði 

að leggja fram í réttinum þann 28. ágúst næstliðinn. Enfremur lagði hann fram eftirrit af bréfi 

Þórðar Guðmundssonar hreppstjóra til Guðmundar Gunnarssonar, þar sem hann skorar á 

Guðmund að gera grein fyrir dvöl og stöðu Jónasar á Möðruvöllum. Þrátt fyrir eftirgrennslan 

hafi ekki fengist viðhlítandi svör. Skv. ummælum annars eiganda jarðarinnar væri eigendum 

„óafvitanlegt að Jónas hefði nokkuð af jörðinni til ábúðar“. Fáist ekki svör verði ekki hjá því 

komist að tilkynna sýslumanni um málið, enda sé það álit manna að Jónas sé í ólöglegri 

húsmennsku. Erindi hreppstjórans er dagsett á Neðra-Hálsi 8. október 1889, tveimur og 

hálfum mánuði áður en útbyggingarskjalið var ritað.
43

 

 Þórður beitti sér bæði persónulega í málinu, með því að fala Möðruvelli af 

landeigendum til handa Guðmundi Sigurðssyni, eins og fram kom í vitnaleiðslu að 

Reynivöllum þann 28. ágúst, og hér sem hreppstjóri með erindisbréfi.  

Halldór biður síðan bókað „að Guðmundur Gunnarsson hafi ekki setið Möðruvelli 

óaðfinnanlega eða viðunandi hvorki að áburði til eða slátt á útengi, en auk þess fer enn fjarri, 

að hann tæki Jónas S. sem húsmann á jörðina með leyfi eigendanna“. Í orðum Erlendar „við 

einhvern útífrá, að hann hefði ekkert á móti því, felst ekkert leyfi ...“. Auk þess var Erlendur 

                                                           
39

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GA11/2. Dóma og þingbók 1891-1895, bls. 32-36. 
40

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GB/32/3. Dómskj. 1891, Guðm.Gunn. gegn Ingj.Sig. og Erl.Guðm. skj.nr. 16. 
41

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GB/32/3. Dómskj. 1891, Guðm.Gunn. gegn Ingj.Sig. og Erl.Guðm. skj.nr. 17. 
42

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GB/32/3. Dómskj. 1891, Guðm.Gunn. gegn Ingj.Sig. og Erl.Guðm. skj.nr. 18. 
43

 ÞÍ. Sýsl. Gullbr.- og Kjósarsýsla GB/32/3. Dómskj. 1891, Guðm.Gunn. gegn Ingj.Sig. og Erl.Guðm. skj.nr. 20. 



36 

 

ekki einbær um leyfið. Guðmundur flutti af jörðinni óþvingaður, án fógetaúrskurðar, og 

greiddi álag skv. úrskurði matsmanna og gæti því ekki krafist bóta fyrir að hafa flutt 

nauðugur. Mótmæli mótpartsins gegn vitnaleiðslum varnaraðila þann 28. ágúst telur Halldór 

lítis virði, enda hafi verið rétt til þeirra boðað. Að lokum mótmælti Halldór öllum kröfum 

sóknaraðilans og lagði málið í dóm með venjulegum fyrirvara. 

Stefnandinn bað bókað að hann mótmælti skjali nr. 19 sem of seint framkomnu og 

þýðingarlausu, sömuleiðis mótmælti hann skjali nr. 20 sem þýðingarlausu og of seint 

framkomnu. Hann mótmælti og öllu því sem mótparturinn hafði óskað bókað   

 

í dag í réttinum ..., sérstaklega því, að Erlendi Guðmundssyni hafi ekki verið heimilt 

að gefa Guðmundi leyfi til þess að taka Jónas inn á jörðina, því Ingjaldur hafi sjálfur 

játað að Erlendur hafi haft fullt leyfi frá sér til að gefa slíkt leyfi ef honum svo sýndist. 

 

Þá taldi stefnandinn að bæði vitnaleiðslan og úttektargjörðin sýndu að Guðmundur hefði farið 

nauðugur af jörðinni og geymt sér rétt til þess að höfða skaðabótamál.  

Umboðsmaður hinna stefndu mótmælti því þá að Ingjaldur hafi nokkru sinni gefið 

Erlendi leyfi til þess að taka mann í húsmennsku án samráðs. Síðan var málið lagt í dóm. 

Hér var allt kapp lagt á að tíunda hæfni eða vanhæfni ábúandans til þess að viðhalda 

jarðargæðum. Ef marka má fyrirferð í réttarrannsókninni og málarekstrinum öllum má ætla að 

báðir aðilar hafi litið á búsýslu bóndans Guðmundar sem aðalatriði málsins. Húsmennska 

Jónasar fékk að vísu talsvert rými í réttarhöldunum, en e.t.v. var alvara þess þáttar 

sækjandanum ekki nógu ljós. Erlendur mætti aðeins til fyrstu réttarrannsóknar 6. júní 1891, en 

eftir það gaf hann öðrum umboð til þess að mæta fyrir sína hönd.  Ekki virðist hafa verið gerð 

tilraun til þess að fá Erlend sjálfan til þess að tjá sig um húsmennsku Jónasar fyrir rétti. 
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Þann 17. október 1891 kvað sýslumaður upp dóm í málinu. Hinir stefndu höfðu farið fram á 

að málinu yrði vísað frá dómi þar sem kærandi hafði ekki kært þá hvorn í sínu lagi, en þeir 

áttu hvor sinn jarðarpart. Sýslumaður komst hinsvegar að þeirri niðurstöðu að þar sem krafist 

væri skaðabóta fyrir að kærðu hefðu sameiginlega byggt kæranda út af jörðinni bæri að taka 

málið efnislega fyrir.  
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 Sýslumaður fer fljótt yfir sögu og segir um útbyggingarsakir, „að sumar þeirra séu eigi 

nægilega sannaðar“.
44

 Ein sökin nægði þó til útbyggingar. Guðmundi var óheimilt að byggja 

Jónasi Sigurðssyni inn á jörðina án leyfis jarðeigenda og engar sönnur voru fyrir slíku leyfi. 

„Eftir 13. grein laga 12. jan. 1884  var það útbyggingarsök...“. Þar með gat heldur ekki verið 

tilefni til þess að krefjast skaðabóta vegna útbyggingar. Hinir stefndu, Ingjaldur Sigurðsson 

hreppstjóri á Lambastöðum og Erlendur Guðmundsson útvegsbóndi í Skildinganesi, voru því 

sýknaðir af kröfum um skaðabætur vegna útbyggingar og kæranda, Guðmundi Gunnarssyni 

var gert að greiða málskostnað. 

 Guðmundur áfrýjaði málinu til Landsyfirréttar. Þar var það tekið fyrir 28. mars 1892
45

 

Meginatriði máls eru rakin með sama hætti og í undirrétti.  Guðmundi var ekki leyfilegt að 

byggja Jónasi Sigurðssyni inn á jörðina, en aðrar útbyggingarsakir þóttu lítt sannaðar. Orðrétt 

segir um úbyggingarsök: 

 

Aftur á móti er það viðurkennt í málinu, að áfrýandi hafi byggt öðrum manni af 

jörðinni og að það hafi verið án leyfis af hendi hins stefnda Ingjaldar Sigurðssonar. En 

áfrýjandi hefur haldið því fram, að hinn stefndi Erlendur Guðmundsson hafi leyft það 

eða gefið vilyrði fyrir því, að því er snerti hálflendu jarðarinnar, þá er hann á. 

 

Síðan er rakið að þá sögu hafi Guðmundur ekki getað sannað og að Erlendur hafi neitað að 

hafa veitt honum heimild. Lögum samkvæmt var leiguliða óheimilt að byggja öðrum af 

leigujörð sinni, án leyfis landeiganda, og var það lögleg útbyggingarsök. Guðmundur átti því 

engan rétt á skaðabótum. Hinn áfrýjaði dómur skyldi standa óraskaður. Áfrýjandinn skyldi 

greiða hinum stefndu málskostnað fyrir yfirdómi, 20 krónur. 

 

4.6  Litið um öxl 

Ábúðarmálinu lauk með ósigri Guðmundar Gunnarssonar. Aðstæður hans virðast ekki hafa 

verið burðugar. Hann var kominn yfir miðjan aldur, hafði hröklast af jörðinni og sat að auki 

uppi með málskostnað.  

 Alvarlegasta yfirsjón Guðmundar var að ganga ekki formlega frá húsmennsku Jónasar. 

Eftir því sem best verður séð hefðu aðrar meintar sakir eða vanefndir ekki dugað til 
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útbyggingar. Svo virðist sem það hafi einnig verið yfirsjón að láta ekki reyna á fógetavald 

þegar honum var vikið af jörðinni, fremur en að freista þess að fá sér dæmdar skaðabætur 

eftirá. Hefði hann neitað að fara af jörðinni án fógetaúrskurðar hefði sönnunarbyrðin verið hjá 

landeigendum.  

 Í dómsorði var það húsmennska Jónasar sem réði úrslitum. Um aðrar sakir segir 

einungis „að sumar þeirra séu eigi nægilega sannaðar“, en það eru einmitt þessar ósönnuðu 

sakir og öll vitnaleiðslan um þær sem fengur er í, þar sem af þeim má ráða hverjar hugmyndir 

manna voru um viðhald jarðargæða. Bóndinn Guðmundur byggði jörðina svo vel sem hann 

mátti, slétti tún og bar á þau allan tiltækan áburð. Grannar Guðmundar vitnuðu um að 

búskaparhættir hans væru ekki frábrugðnir því sem almennt gerðist í sveitinni. En svo virðist 

sem meðalbóndinn hafi ekki verið nógu góður. Í útbyggingarskjali (dómskjal nr. 6) segir m.a. 

„að jörðin gangi úr sér árlega“. Í úttekt þann 7. Júní 1890 (dómskjal nr. 10) er að vísu tekið 

fram að meiri parturinn af túninu virðist vera í góðri ræktun, en að „í þýfi túnsins [sé] talsverð 

órækt sem virðist koma af allt of litlum áburði“. Menn stefndu hærra og betur mátti gera. Það 

sýndi næsti ábúandi á Möðruvöllum Guðmundur Sigurðsson þegar hann jók heyfeng um 52% 

þegar á öðru búskaparári eins og fram kom í vitnaleiðslum. 

  

5.  Ólögleg laxveiði í Laxvogi í Kjós 

Nokkrir bændur höfðu líklega drjúgar tekjur af laxveiði miðað við hversu hart var tekist á um 

veiðina. Aflatölur eru að vísu ekki handbærar. Á árunum 1892-93 voru Þórður Guðmundsson 

hreppstóri í Kjósarhreppi og Þórður Guðmundsson verslunarmaður í Reykjavík tvívegis 

kærðir fyrir að leggja net til laxveiða í Laxvog í Kjós og hindra með þeim göngu laxa upp í 

Laxá. Í báðum tilvikum var kært til amtmanns, sem vísaði málinu til sýslumanns, í síðara 

skiptið með fyrirmælum um opinbera málshöfðun. Í fyrra skiptið, þann 7. júlí 1892, voru 

kærendur þrír, þeir Eggert Finnsson á Meðalfelli, Þorkell Bjarnason á Reynivöllum og Hans 

Stephensen á Hurðarbaki. Málið var rannsakað í júlí það sumar en síðan frestað um sinn. Ári 

síðar, í júní 1893, kvað sýslumaður upp úrskurð þar sem hann bannaði þeim nöfnum að 

þvergirða árkvíslar í Laxvogi með veiðivélum. Engu að síður héldu þeir áfram veiðum, en 

lögðu veiðarfærin utar í voginn. Þorkell á Reynivöllum kærði þá aftur til amtmanns og fór 

fram á opinbera málshöfðun, ef veiðiaðferðin reyndist ólögleg. Að þessu sinni var Þorkell 

einn um að kæra. 

Laxá kemur upp í Stíflisdalsvatni í Þingvallasveit og rennur til sjávar í Laxvogi í 

Hvalfirði. Áin er laxgeng allt að Þórufossi sem er í Kjósarskarði um hálfan annan kílómetra 
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neðan við Stíflisdalsvatn. Við ósa hennar koma víðáttumiklar eyrar upp á fjöru. Á umræddum 

árum rann vatn Laxár þar í þremur kvíslum. Þverá Laxár, Bugða, kemur nokkuð við sögu. 

Bugða á upptök í Meðalfellsvatni og er hún laxgeng alla leið upp í vatn. Árnar eru gjöfular og 

því voru miklir hagsmunir í húfi. 

Ef mikið liggur við og minnsti vafi getur leikið á um rétt til athafna virðist sjálfsagt að 

láta á hann reyna fyrir dómi, jafnvel þótt athæfi manna kunni að reynast refsivert. Reynt var 

að setja niður deilu, þar sem tekist var á um ósamræmanlega hagsmuni, og vart árennilegt að 

komast að lausn án dómsniðurstöðu. Var opinbert dómsmál þá óumflýjanlegt? Svo mikið er 

víst að bann sýslumanns í júní 1893 dugði ekki til þess að stöðva þá veiðifélaga, en þá gátu 

þeir enn hætt veiðum án eftirmála. Hér reyndi á laxaverndunarlög frá 19. febrúar 1886. Þau 

kveða á um bann við laxveiðum í sjó úti fyrir ósamynnum, en verið gat að túlka mætti lögin á 

fleiri en einn veg, svo sem látið var á reyna í vörninni. 

Kærendur og sakborningar voru beturmegandi menn í samfélaginu. Sóknarpresturinn 

og sveitarstjórnarmaðurinn Þorkell Bjarnason (1839-1902) sat á Reynivöllum á árunum 1877-

1900. Hann lét sig þjóðmál miklu skipta og var kjörinn þingmaður fyrir Gullbringu- og 

Kjósarsýslu 1881-85 og konungkjörinn þingmaður 1893-99.
46

 Reynivellir voru kirkjustaður 

og prestssetur frá ómunatíð. Þar var löngum miðstöð byggðar og þingstaður. Í tíð Þorkels var 

þar rekinn fyrsti barnaskólinn í Kjósinni, stofnaður um 1880.
47

 Álitlegur hluti veiðisvæðis 

Laxár tilheyrði prestssetrinu og var Þorkell mikill áhugamaður um laxarækt. Á Reynivöllum 

var frá árinu 1884 starfrækt fyrsta laxaklak á Íslandi.
48

 Má því nærri geta að allt sem spillt gat 

laxagöngu upp í ána hlaut að vera presti þyrnir í augum. Eggert Finnsson á Meðalfelli og 

Hans Stephensen á Hurðabaki áttu jarðir að Laxá og Bugðu. Hagsmunir Eggerts reyndust 

tvíbenntir. Hann hafði lagt veiðitæki í Bugðu sem reyndust óheimil skv. lögum eins og síðar 

kom á daginn. 

Þórður Guðmundsson hreppstjóri átti Laxárnes og bjó á Neðra-Hálsi, en þessar tvær 

jarðir liggja að Laxvogi. Þórður Guðmundsson kenndur við Glasgow (á Vesturgötu 10) var 

verslunarmaður í Reykjavík. Í dómi er hann sagður vera tómthúsmaður. Hann átti Hvamm II 

og hálfa Hvammsvík á móti nafna sínum hreppstjóranum,  eins og áður er fram komið, en 

ekki verður ráðið af málsgögnum hvern hlut hann hefur átt í jörðunum við Laxvog. Hvernig 

sem því var farið var hann félagi nafna síns í veiðinni umdeildu og samábyrgur. 
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Sem fyrr segir var kært til amtmanns. Amtmaðurinn yfir Suður- og Vesturamtinu, 

þrepi ofar sýslumanni í stjórnsýslustiganum, fylgdi málinu ítarlega eftir á öllum stigum og 

sendi skýr skilaboð til sýslumanns um rannsókn og opinbera málshöfðun þegar 

Reynivallaklerkur kærði öðru sinni. Settur amtmaður, Kristján Jónsson, ritaði bréf til 

sýslumanns og lét fylgja kæru þeirra þremenninga, dagsett 9. júlí 1892. Þar leggur amtmaður 

fyrir sýslumann að rannsaka meintar ólöglegar veiðar í Laxvogi. Skv. kæru eru tvær kvíslar 

þvergirtar með veiðitækjum. Veiði verði hætt ef brotleg reynist og hinir brotlegu verði látnir 

sæta ábyrgð. Náin afskipti amtmanns höfðu hér gildar ástæður. Nokkur vandi var á höndum 

þar sem sýslumaður hafði umboð yfir þjóðjörðinni Valdastöðum sem hlut átti í veiði í Laxá. 

Samt taldi amtmaður ekki geta komið til álita að setja annan mann í stað sýslumanns. Loks 

óskaði amtmaður eftir „að fá skýrslu mjög bráðlega“.
49

 

Í réttarskýrslum, varnarskjali og dómsorði er vitnað til 2. og 3. greinar laga um friðun 

á laxi frá 19. febrúar 1886. Í 2. grein segir m.a.:  

 

Ekki má leggja net, setja garða eða aðrar fastar veiðivélar lengra út í nokkra á, en í 

hana miðja, og þó því að eins svo langt út, að hinn helmingur árinnar sé eigi grynnri en 

sá sem þvergirtur er. ... Eigi einn maður veiði í á, er honum heimilt að veiða með 

þvergirðing; en renni á í fleiri kvíslum, má enginn þvergirða eina þeirra, nema meiri sé 

fiskiför í annari, og þó því að eins, að hann eigi einn veiði í þeirri kvísl. 

 

Í fyrstu málsgrein 3. greinar segir: 

 

Eigi má leggja net eða veiðivél úti fyrir ósamynnum í stöðuvötn eða sjó, þar sem lax 

gengur um, svo för hans sé hindruð.
50

 

 

5.1  Fyrri rannsókn 

Hinn 21. júlí 1892 „var lögregluréttur settur að Neðra-Hálsi í Kjós. Tilefnið var kæra þeirra 

þremenninga „út af ólöglegri laxveiði í Laxvogi“.
51

 Skv. vitnaleiðslum stunduðu þeir nafnar 

báðir laxveiði með netum í Laxvogi. Laxá rennur í Laxvog. Sjór fyllir voginn á flóði en þegar 

fjarar koma í ljós leirur og á þeim renna 3 árkvíslar. Tvær árkvíslar voru þvergirtar með 
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netum, nyrsta kvíslin næst landi Neðra-Háls, sú vatnsmesta, og syðsta kvíslin næst Laxárnesi. 

Kærendur litu svo á að netin hindruðu laxagöngu upp í ána og væri veiðiaðverð þeirra nafna 

ólögleg skv. laxafriðunarlögum. Hinir kærðu töldu hinsvegar að þeim væri heimil veiði í sjó 

þar sem net þeirra lægju, þótt þar rynnu árkvíslar undir um fjöru.  

Hlé var gert á málarekstri um sinn og rannsókn var ekki fram haldið fyrr en ári síðar.  

Lögregluréttur var næst haldinn að Neðra-Hálsi þann 1. júní 1893.
52

 Amtmaður hafði nú 

óskað eftir nákvæmari rannsókn. Málið fór í flókinn farveg þar sem deilt var um hvort hin eða 

þessi lega veiðitækja væri lögleg eða ólögleg eða hvort hún hindraði laxinn meira eða minna.  

Í bókun sýslumanns var nú landslagi lýst ítarlega svo og hvernig aðstæður breyttust milli flóðs 

og fjöru og loks var komið að legu veiðitækja. Um 50-70 faðma frá þeim stað þar sem Laxá 

fellur í voginn var net lagt yfir þvera suðlæga kvísl. Þar sem sýslumanni virtist „mjög 

vafasamt“ að heimilt væri skv. gildandi lögum „að þvergirða nokkra af kvíslum Laxár eftir að 

þær eru komnar niður í Laxvog, bannaði hann hinum kærða að þvergirða nokkra kvíslina“.
53

 

Jafnframt úrskurðaði hann að ef brotið yrði gegn banni þessu yrðu veiðitæki gerð upptæk. 

Hinn kærði krafist þess að kærendur legðu fram veð fyrir skaðabótum, en sýslumaður féllst 

ekki á þá kröfu, þar sem dómurinn væri „frá hlið hins opinbera“.  

Starfsdegi sýslumanns var ekki lokið. Aftur var settur réttur sama dag á sama stað og 

nú var rannsökuð meint ólögleg veiði í Bugðu. Þar höfðu Eggert Finnsson bóndi á Meðalfelli 

og Einar Brynjólfsson bóndi í Meðalfellskoti þvergirt Bugðu með laxakistu. Sýslumaður lagði 

fram tilkynningu frá Þórði hreppstjóra frá fyrra ári um veiði þessa og hinir kærðu játuðu að 

rétt væri frá skýrt. Eggert taldi hinsvegar að til þess hefðu verið fengnar fullnægjandi 

heimildir. Sýslumaður kvað upp úrskurð um að veiðiaðferð þessi væri ólögleg skv. 

laxafriðunarlögum. Óheimilt væri, skv. 2. grein laxafriðunarlaganna frá 19. febrúar 1886, að 

girða á með hvers kyns veiðivél nema að miðju. Væri brotið gegn úrskurði þessum skyldu 

veiðarfæri gerð upptæk.
54

  

Veiðimenn gátu fylgt úrskurði sýslumanns og hætt iðju sinni án frekari eftirmála og 

átti það jafnt við um Laxvog og Bugðu.  Í síðarnefnda tilvikinu virðist það hafa gengið eftir 

og Bugðumál er ekki nefnt aftur í dómabókum frá umræddum árum. Ekki var hinsvegar 

komið að málalokum hjá þeim Þórði á Neðra-Hálsi og Þórði í Glasgow. Að líkindum hefur 

verið allnokkur búbót í þessum veiðum, og því ástæða til þess að láta reyna á hvað þeir 

kæmust upp með. 
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5.2  Kæra Reynivallaklerks 

Reynivallaklerkur lét ekki laust og vera má að honum hafi þótt réttvísin taka mildilega á 

málum. Svo mikið var víst að meira þurfti til ef koma ætti í veg fyrir veiðar í net í Laxvogi. 

Hann tók þá stefnu að kæra málið aftur til amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu og að 

þessu sinni var hann  einn um að kæra. Eggerti á Meðalfelli kann að hafa þótt við hæfi að 

draga sig í hlé eftir Bugðumálið. Ekki er ólíklegt að hann hafi talið stórvirk veiðitæki í ám á 

undanhaldi, og að engu breytti um lyktir Laxvogsmálsins þótt Þorkell stæði einn að kærunni. 

Amtmaður ritaði bréf til sýslumanns þann 6. júlí, þar sem fram kemur að enn „hafi 

verið framkvæmd ólögleg laxveiði í Laxvog í Kjós, þrátt fyrir bann það, sem þér auglýstuð 

fyrir lögreglurétti sýslunnar að Neðra-Hálsi hinn 1. f. mánaðar“ og lagði amtmaður nú fyrir 

sýslumann „að rannsaka mál þetta af nýju, og ef það reynist að brotið hafi verið móti 

laxveiðilögunum, þá að höfða tafarlaust opinbert mál á móti hinum brotlegu og framfylgja því 

til dóms.“ Kærubréf Reynivallaklerks dags. 30. júní 1893 lagði hann með erindinu, en þar 

kom Þorkell fram af festu og hafði skýr markmið og lýkur bréfinu þannig: 

 

Af framanrituðu vil ég leyfa mér að biðja yður hávelborni herra amtmaður að láta hið 

allra bráðasta rannsaka mál þetta, og ef veiðin reynist ólögleg, sem ég er fyllilega 

sannfærður um, þá verði veiðiáhöldin gjörð upptæk og hlutaðeigandi látnir sæta þeim 

sektum sem lög standa til.
 55

 

 

5.3  Framhald rannsóknar og réttarhald 

Ætla mætti að málið hefði til þessa síst verið ofrannsakað. Allar aðstæður,- landslag, 

fyrirkomulag neta og breytingar milli flóðs og fjöru - voru nú mældar að nýju í viðurvist 

sýslumanns sem skráði allar niðurstöður í Dóma- og þingbók. 

Enn fór réttarhald fram á heimili hreppstjóra og sakbornings á Neðra-Hálsi í Kjós þann 

18. júlí 1893.
56

 Tekið var fyrir „að halda rannsókn um ólöglega laxveiði í Laxvogi“. 

Sýslumaður lagði fram bréf amtmanns ásamt útskrift úr lögregluréttarbók Kjósar- og 

Gullbringusýslu
57

 og kæru Þorkells. 
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Mættur var í réttinum Þórður hreppstjóri Guðmundsson. Skýrir hann frá, að hann veiði 

hér í Laxvogi í samfélagi með Þórði Guðmundssyni í Glasgow í Reykjavík og að 

veiðin í ár hafi farið fram eftir samkomulagi þeirra beggja, og mæti hann því hér fyrir 

báða.
58

 

 

Auk ofangreindra voru tvö vitni mætt til réttarins, Hans Stephensen á Hurðarbaki og Jón 

Halldórsson í Káranesi. Vitnin staðfestu að veiðarfæri hefðu verið lögð með þeim hætti sem 

lýst væri í kærunni. Jón tók þó fram að hann hefði einungis skoðað þau um háflæði.  

Þórður hreppstjóri kannaðist einnig við að í kærunni væri rétt með farið, þar sem lýst 

væri fyrirkomulagi veiðarfæra. Það væri honum hinsvegar heimilt, enda væri hér um veiði í 

sjó að ræða, sem væri „leyfilegt eftir 3. [og síðustu málsgrein] við 2. grein laga 19. febr. 

1886“. Þórður lagði fram uppdrátt af Laxvogi, þar sem sjá má allar aðstæður nákvæmlega, 

hvernig áin kvíslast þegar hún kemur í voginn og hvar og hvernig netin voru lögð. Jafnframt 

fór rétturinn ofan í Laxvog og staðfesti að uppdrátturinn var réttur.  

Að ósk Þórðar var breidd Laxvogs mæld á tveimur stöðum þar sem netin lágu, lengd 

netanna, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá ósi, þar sem Laxá rennur í voginn að efra neti.
59

 

Af þeim mælingum mátti ráða hvert svigrúm laxinn hefði til þess að ganga upp í ána. 

Dómarinn skoðaði allar kvíslirnar og gat þess að syðsta kvíslin sem rennur með 

Laxárnesslandi væri nánast þurr. Þórður tók fram að hann þvergirti kvíslar ekki um fjöru, 

netin væru aðeins lögð þegar sjór væri fallinn í voginn.  

Loks óskaði Þórður „að höfðað yrði opinbert mál gegn sér og Þórði Guðmundssyni í 

Glasgow út af þessari veiði“. Athygli vekur að hreppstórinn leikur vörnina framarlega, sem e. 

t.v. er merki um styrkleika. Þórður í Glasgow er næsta ósýnilegur í málarekstrinum sjálfum, 

þar sem nafni hans kemur fram fyrir hönd þeirra beggja. Málsvörn hreppstórans virðst hafa 

verið látin gilda fyrir báða og voru þeir nafnar dæmdir in solidum á báðum dómstigum. Litið 

hefur verið svo á að hagsmunir, réttur og skyldur þeirra færu í einu og öllu saman í máli 

þessu. 

 

5.4   Málsvörn 

Ekki er að finna heimildir um að verjandi hafi komið að málinu fyrr en eftir að munnlegum 

málflutningi var lokið. Vörnin er eingöngu skrifleg og varnarskjalið er ritað 14. ágúst 1893, 

fast að mánuði eftir lögreglurétt að Neðra-Hálsi í næstliðnum júlímánuði.  
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„Vörn í málinu: Hið opinbera gegn Þórði Guðmundssyni“. Af þessum upphafsorðum 

varnarskjals og umboði því sem hann lagði með varnarskjali og er að finna í dómsskjölum má 

sjá að hann varði aðeins einn mann, Þórð Guðmundsson hreppstjóra. Verjandinn var Páll 

Einarsson (1868-1954), um þessar mundir settur málflutningsmaður við Landsyfirréttinn, en 

hann varð síðar sýslumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 1899-1908, og fyrsti borgarstjórinn 

í Reykjavík 1908-1914.
60

  

 Þegar hér var komið sögu hafði rannsókn málsins, eftir að sr. Þorkell sendi kærubréfið 

til amtmanns, beinst að veiðiaðferðum á líðandi sumri, þótt tilefni hefði getað verið til að 

sækja þá nafna fyrir ólöglega veiði á undanförnum árum. Verjandinn sá ástæðu til þess að  

 

taka það fram, að eins og mál þetta liggur fyrir, er það eingöngu höfðað gegn hinum 

kærðu fyrir laxveiði þá er þeir stunduðu nú í sumar  í Laxvogi í Kjós. Hvernig 

laxveiðin þar hefur verið stunduð ... í fyrra, og hvort þá hefur nokkurt brot verið 

framið gegn laxafriðunarlögunum er þessu máli með öllu óviðkomandi.
61

 

 

Hér yrði aðeins fjallað um lögmæti veiðiaðferða á líðandi sumri. 

 Verjandinn lagði áherslu á  að skjólstæðingur hans vildi engu leyna, miklu fremur allt 

gera til þess að upplýsa málið, enda teldi hann sig ekki hafa brotið lög, „en til þess að fá 

einhvern enda á hinum sífelldu kærum og klögumálum vinar síns prestsins í Kjósinni, hefur 

hann sjálfur óskað eftir að mál yrði höfðað ...“ Um væri að ræða mikilvægt 

„atvinnuspursmál“
62

 sem nauðsynlegt væri að fá úrskurð um. 

 Verjandi lýsti nákvæmlega staðháttum. Hann taldi kvíslina næst landi Neðra-Háls 

flytja um 7/8 hluta vatnsins í Laxá, en kvíslin næst landi Laxárness væri aðeins sitra, sem 

flytti sjóvatn þegar fjaraði út og um fjöru aldrei laxgeng. Á flóði er hinsvegar allur vogurinn 

laxgengur, og raunar þó mun fyrr, eða þegar hálffallið er að. Síðan lýsti hann veiðitækjum og 

–aðferðum umbjóðanda síns og nafna hans í Glasgow og hvernig net voru lögð þegar flæddi 

að en dregin upp á eyri þegar fjaraði. Öll röksemdafærslan miðaði að því að sýna fram á að 

hér væri veitt í sjó. En þá má spyrja, „hvort veiðiaðferðin ... sé í bága við upphaf 3. greinar 

[laxafriðunarlaga] 19. febr. 1886“. Svo virtist vera, en það ætti ekki að skiljast án 

undantekningar, sem bæri að finna í lögunum sjálfum með samanburði (analogiu) við 2. grein 

sömu laga, sem leyfir veiðivélar í ám með ströngum takmörkunum þó.  
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Hér virðist sem verjandinn hafi þurft að vinna úr þröngri stöðu, sem e.t.v. átti að vera 

ljós allt frá fyrstu rannsókn. Kemur nú öll röksemdarfærslan fyrir lítið ef analogían milli 2. og 

3. greinar heldur ekki.  

 Ef svo bæri á að líta að veitt hafi verið í á, var að mati verjanda það sama uppi í 

teningnum. Umbjóðandi hans ætti allan rétt til veiða í á sem rynni um lönd Laxárness og 

Neðra-Háls. Veiðiréttur sr. Þorkells næði ekki lengra en niður að árósnum þar sem Laxá fellur 

í Laxvog. 

 

5.5  Dómur 

Þann 25. september 1893 kvað sýslumaður upp dóm fyrir lögreglurétti Gullbringu- og 

Kjósarsýslu í hinu opinbera máli gegn hreppstjóra Þórði Guðmundssyni frá Neðra-Hálsi og 

Þórði Guðmundssyni í Glasgow í Reykjavík út af ólöglegri laxveiðiaðferð í Laxvogi.
63

 

Sýslumaður lýsti ítarlega öllum málavöxtum, Tilefnið var kæra sóknaprests til amtmanns og 

„málið höfðað á hendur hinum kærðu út af laxveiðiaðferð þeirri sem þeir höfðu viðhaft í 

Laxvogi í Kjós á þessu sumri“. Landslagi, aðstæðum, veiðarfærum, fyrirkomulagi og 

aðferðum lýsti hann á sama hátt og fært var til bókar þann 18. júli næst liðinn. Síðan vék 

sýslumaður að vörninni sem byggðist á því að aðeins var veitt í sjó. Haldið væri fram að 

veiðin væri heimil skv. lögum nr. 5 frá 19. febrúar 1886. Sýslumaður var sammála hinum 

kærðu um að veitt hafi verið í sjó,  

 

en jafnframt verður hann að álíta, að veiðiaðferð þessi sé óheimil eftir 3. grein 

laxafriðunarlaganna, og sé með henni framið brot gegn téðri grein. Í henni er 

undantekningalaust bannað að leggja net eða veiðivél útifyrir ósamynnum eða í sjó þar 

sem lax gengur.
64

 

 

Hann féllst ekki á að túlka mætti 3. grein laga frá 19. febrúar 1886 með hliðsjón af 2. grein, 

sem ætti við um aðrar aðstæður og slík túlkun „kæmi alveg í bága við tilætlun 

laxafriðunarlaganna“. Ekki yrði hjá því komist að sekta hina kærðu og gera veiðitæki þeirra 

upptæk. 

 

Því dæmist rétt vera: Hinir ákærðu, Þórður hreppstjóri að Neðra-Hálsi í Kjós og 

tómthúsmaður Þórður Guðmundsson í Glasgow í Reykjavík eiga hver að greiða í sekt 
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30 – þrjátíu – krónur, sem renni að hálfu til sveitarsjóðs Kjósarhrepps en að hálfu til 

síra Þorkels Bjarnasonar að Reynivöllum í Kjós. Kálfanætur þær tvær með tilheyrandi 

fyrirstöðunetum, sem þeir á þessu sumri hafa lagt í Laxárós, eiga upptækar að vera, og 

renni andvirði þeirra til sveitarsjóðs Kjósarhrepps. Svo greiði hinir kærðu einn fyrir 

báða og báðir fyrir einn allan af máli þessu löglega leiðandi kostnað.
65

 

 

Eftirrit dómsins var sent stefnuvottinum í Kjósarhreppi Jóni Guðmundssyni í Eyrar-Uppkoti. 

Stefnuvottur var beðinn að birta Þórði Guðmundssyni hreppstjóra dóminn og jafnframt fá svör 

Þórðar um hvort hann hyggist una þessum dómi eða áfrýja til yfirdómsins. „Dóminn með 

þessari áritun verð ég að fá sem fyrst sendan“, segir þar.
66

 Ráða má af þessu að Þórður 

hreppstjóri hafi ekki verið viðstaddur dómsuppkvaðningu. Dómur sýslumanns var afráttarlaus. 

Stæði hann óhaggaður var veiði hinna dómfelldu nafna úr sögunni. Þeir áfrýjuðu málinu til 

Landsyfirréttar. Enn mátti láta reyna á að þar yrðu ákvæði laxafriðunarlaga túlkuð á annan 

veg.  

Dómur féll í Landsyfirrétti mánudaginn 8. janúar 1894. Landsyfirréttur sá enga nýja 

fleti á málinu. Þar er það allt reyfað á sömu lund og á fyrra dómstigi. Farið er yfir kæru og 

rannsókn, lýst er landslagi og öllum staðháttum, veiðitækjum og veiðiaðferðum. Síðan er 

vikið að vörn þeirra félaga sem byggir á því að þeir leggi veiðitæki sín til laxveiða í sjó og að 

þeim sé það heimilt lögum samkvæmt. Vísað er til 3. gr. laga um friðun á laxi frá 19. febr. 

1886, en þar segir: „Eigi má leggja net eða veiðivél úti fyrir ósamynnum í stöðuvötn eða sjó, 

þar sem lax gengur, svo för hans sé hindruð“. Lagagrein þessi virðist hafa verið jafn skýr í 

augum dómara í yfirrétti sem á fyrra dómstigi, enda komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að 

„bönnuð [væri] sérhver tálmun, sem laxinum er gjörð að ganga upp í ána með netum eða 

veiðivélum“.
67

 

 Niðurstaðan var sú að hinn áfrýjaði lögreglurjettardómur skyldi standa óbreyttur. Hinir 

kærðu skyldu greiða allan kostnað sem af áfrýjun málsins leiddi. 

 

5.6  Eftirmálar 

Laxvogsmálið hafði án efa fordæmisgildi. Í dómskjölum, er hvergi minnst á fordæmisgefandi 

dóma skv. laxafriðunarlögunum frá 1896. Af því má ráða að að ekki hafi áður verið kveðinn 
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upp sambærilegur dómur sem unnt var að vitna til. Eftir niðurstöðu í Landsdómi mátti ljóst 

vera að sérhver hindrun við ós þar sem lax gegur upp væri óvéfengjanlega bönnuð. Það átti 

við um Laxós og var jafnframt fordæmisgefandi fyrir aðrar veiðiár í landinu.  

Netaveiðar voru á undanhaldi. Það leið þó rúmur hálfur annar áratugur þar til föst 

skipan komst á með „reglugerð um veiði og samveiði í ánum Laxá og Bugðu í Kjósarhreppi“, 

Hún var auglýst í B-deild stjórnartíðinda þann 7. maí 1910. Vitnað er  til laxafriðunarlaganna 

frá 1896. Í 1. grein reglugerðarinnar segir: „Um næstkomandi 5 ár, frá 1. júní 1910 að telja, 

má aðeins viðhafa stangaveiði fyrir lax í ánum Laxá og bugðu í Kjósarhreppi, en engin net 

nota á neinn hátt.“ Í 2. grein er ánum skipt í áfanga og veiðirétti síðan deilt hlutfallslega milli 

jarða sem að ánum liggja. Almennt er gert ráð fyrir að veiði í ánum sé leigð einum aðila en 

fáist ekki nægilega gott tilboð má leita afbrigða eftir skilgreindum leiðum. 

Í fyrstu gilti reglugerðin aðeins í 5 ár, en gert var ráð fyrir að hana mætti endurnýja og 

svo fór að þessi skipan fékk varanlega sess. Hér fór saman náttúruvernd og að líkindum besta 

ávöxtun þessarar auðlindar sem möguleg var, flestum ef ekki öllum veiðiréttarhöfum til 

hagsbóta. 

 

6.  Niðurstöður 

Undir lok nítjándu aldar mátti merkja verulegar framfarir í jarðrækt og jarðarbótum. Mun 

hægar gekk að bæta húsakynni. Ekki ætti að koma á óvart að tvö athyglisverð dómsmál frá 

níunda áratug nítjándu aldar tengjast annarsvegar aðalatvinnuvegi héraðsins og hinsvegar 

þeim hlunnindum sem helst mátti vænta ágóða af til langs tíma. Þegar lögð eru bönd á 

náttúruöflin og þau virkjuð er það jafnan kennt við framfarahyggju, þótt aðgerðir kunni að 

vera umdeilanlegar og hagnaðarvon annarri hyggju sterkari þegar öllu er á botninn hvolt. 

Ábúðarmálið á Möðruvöllum virðist gefa skýra mynd af landbúnaðarhéraði á síðustu 

áratugum nítjándu aldar, átakamál sem sýnilega tengist framfarahugmyndum í landbúnaði. 

Þar er fjallað um vöxt og viðhald jarðargæða. Landeigendur höfðu áhyggjur af því að jörðin 

gengi úr sér ár frá ári og að ábúandinn væri ekki fær um að rækta tún og engjar. Ábúandinn 

uppfyllti ekki kröfur um viðhald eignarinnar, það horfði ekki til framfara á Möðruvöllum. 

Hann byggði öðrum manni inn með sér og ætla mætti að tveir menn byggju betur en einn. 

Ekki er ólíklegt er að húsmennska Jónasar hefði verið tekin góð og gild, þótt eitthvað skorti á 

um rétt formsatriði, ef ekki hefði komið fleira til. En það var einmitt þessi ólöglega gjörð sem 

gerði landeigendum kleyft að losna við ábúandann án þess að þurfa að greiða honum bætur.  
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Krafan um vöxt og viðhald jarðargæða sýnist geta verið sanngjörn og rökrétt, en 

augljóslega var ekki auðhlaupið að því að sýna fram á vanhöld og að líkindum voru 

búskaparhættir Guðmundar ekki verulega frábrugðnir því sem almennt gerðist á síðustu 

áratugum 19. aldar. Af vitnaleiðslum má ráða að Guðmundur hafi stundað jarðarbætur í 

einhverjum mæli og borið á tún allan tiltækan áburð, líkt og venja var. Sóknarpresturinn 

studdi sóknarbarn sitt, Guðmund Gunnarsson, og taldi hann ekki verri bónda en sveitunga 

hans. Grannar Guðmundar voru og sama sinnis. Sr. Þorkell var engu að síður þeirrar skoðunar 

að ekki væri nógur áburður borinn á tún og væri það almennur löstur í sveitinni.  

Varla voru þó framfarahugsjónir einar að verki. Meðalbóndinn hækkaði ekki verðgildi 

jarðarinnar til leigu eða sölu og því hlaut að vera álitlegt að koma jörðinni í hendur 

beturdugandi manni þegar færi gafst. Þórður hreppstjóri á Neðra-Hálsi falaði Möðruvelli af 

jarðeigendum fyrir Guðmund Sigurðsson. Í því kann hvatinn að hafa legið til þess að byggja 

Guðmundi Gunnarssyni út, hvernig sem umræður annars fóru fram í aðdraganda málsins. 

Ekki voru gerðar athugasemdir við aðkomu hreppstjórans að málinu. Nú á tímum má 

hinsvegar ætla að hún væri talin orka tvímælis, þar sem hann beitti sér bæði persónulega og í 

nafni embættis síns sem hreppstjóri. 

Guðmundur Gunnarsson hlýtur að hafa trúað á málstað sinn. Varla hefði hann annars 

lagt í svo umfangsmikil málaferli og fylgt málinu eftir alla leið í gegnum tvö dómsstig. En 

hvaðan sem hvatinn til gagnsóknar kom, virðist hann hafa komið í seinna lagi. Hann tók ekki 

til varna strax, þegar nafni hans Sigurðsson sóttist eftir ábúð á Möðruvöllum með fulltingi 

hreppstjórans og landsdrottnar birtu honum útbyggingarskjal. Hann flutti af jörðinni án 

fógetaúrskurðar og greiddi álag skv. úttekt. Hann geymdi sér að vísu skaðabótarétt, en 

skaðabótamálið höfðaði hann fyrst ári eftir að honum var vikið af jörðinni. Í heimildum er 

ekki að finna skýr svör við því hvers vegna Guðmundur brást svo seinlega við. Hann lét þó á 

reyna af nokkurri festu þegar á hólminn var komið. Leiguliðinn Guðmundur virðist frá 

upphafi hafa átt við ofurefli að etja. Ekki er að sjá að hann hafi átt sér sterkan málsvara í 

aðdraganda málsins. Sóknarpresturinn lagði honum að vísu lið, en vera má að svo sterkur 

maður hefði getað dugað honum betur.  

Ábúðarmálið var einkamál og því var þar hlutverk málsaðila að leggja til öll efnisatriði 

málsins. Af  málskjölum verður ekki að fullu ráðið, hvort húsmennska Jónasar var bundin við 

annan eða báða jarðarparta. Meint heimild Erlendar hefði að líkindum aðeins haft fullt gildi, 

ef Jónas hefði eingöngu haft nytjar af austurpartinum, en bæjarhús þar voru í höndum 

jarðeigenda. Jónas hefur því að líkindum haft not af bæjarhúsum á vesturpartinum, parti 
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Ingjalds. Þó er ekki fullljóst á hvorum jarðarpartinum „gömlu bæjarhúsin“ voru, þar sem 

Jónas fékk inni og þar sem Guðmundi Gunnarssyni var ætlað að byggja hlöðu.  

Fróðlegt hefði verið að heyra framburð Erlendar Guðmundssonar fyrir rétti. Hann 

sjálfur var aldrei yfirheyrður um meinta heimild hans til þess að taka Jónas Sigurðsson í 

húsmennsku á Möðruvöllum, eða hver hefðu verið hans eigin orð og gjörðir í þeim efnum þótt 

aðrir væru kallaðir til vitnis þar um, þ.á.m. sr. Þorkell. Spyrja má hvort sækjandi hefði ekki 

a.m.k. átt að láta reyna á framburð Erlendar. Í einkamáli má tæpast ætlast til þess að 

sýslumaður sýni frumkvæði í þessu efni, en hann virðist hafa sinnt hlutverki sínu af 

vandvirkni.  

Ætla má að Guðmundur Sigurðsson hafi átt ýmissa kosta völ og var varla 

jarðnæðislaus þegar hann flutti að Möðruvöllum. Hann átti bæði Káranes og Káraneskot. 

Honum hefur líklega þótt vænlegt að sá í eigin garð, því eins og ráða má af lista yfir eigendur 

jarða í manntali árið 1901, keypti hann part Ingjaldar á Möðruvöllum. Guðmundur gerðist 

umsvifamikill og þegar á öðru búskaparári á Möðruvöllum jók hann heyfeng sinn um 52 % 

eins og fram kom í vitnaleiðslum. Hann brást og ekki væntingum til lengri tíma litið og 

skilaði drjúgu verki allt til æviloka eins og Vinnuskýrslur búnaðarfélags Kjósarhrepps sýna. 

Hann virðist hafa sómt sér vel í hópi framfarasinnaðra bænda.  

Á síðustu áratugum nítjándu aldar má sjá framfarir í landbúnaði í Kjósinni. Eggert 

Finnsson á Meðalfelli hóf að slétta tún þegar á áttunda áratugnum og með stofnun 

jarðarbótafélags, síðar búnaðarfélags, náðist verulegur almennur árangur í jarðarbótum í 

sveitinni, einkum eftir að stórvirkari tæki sem beita mátti hestum fyrir komu til sögunnar.  

Í lok þess tímabils sem hér er fjallað um var Kjósin nokkuð vel búin undir þá 

vélvæðingu sem síðar varð. Að vísu voru enn flest verk unnin af handafli þar sem ekki var 

unnt að koma við hestum til dráttar eða burðar, en tún voru víðast orðin slétt og aðgengileg 

fyrir vélbúnað síðari tíma. Búnaðarfélagið umbunaði þeim sem best stóðu sig í 

jarðræktarmálum. Þannig voru menn vissulega hvattir til framfara. Á hinn bóginn komu 

framfarirnar helst þeim sjálfum til góða. Kerfið var því ekki félagslegt í þeim skilningi að 

hjálpa skyldi þeim sem minna afköstuðu og styrkja þá til betri verka. 

Helsta byggingarefnið, einkum á leigujörðum, var torf og grjót svo sem verið hafði um 

langan aldur. Timbur var notað sparlega, einkum sem burðarviðir í þökum, þiljur á 

framgöflum og víðast voru baðstofur þiljaðar að innan. Baðstofan, sem var eina raunverulega 

íverurýmið á flestum bæjum, stækkaði nokkuð að jafnaði á því árabili sem úttektarbókin nær 

yfir. Torfbærinn hélt almennt velli, með fáum undantekningum, svo langt sem úttektarbókin 

nær. Síðata úttektin er frá árinu 1916, en þá voru húsakyni á Neðra-Hálsi tekin út. Sem vænta 
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mátti voru bæjarhús þar veglegri en jafnan gerðist og íbúðarhúsið byggt úr timbri. Almennt 

fylgdi þróun húsakynna í Kjós þéttbýlinu ekki eftir. Þar virðast samfélagslegar ástæður hafa 

ráðið miklu. Ekki var fýsilegt fyrir leiguliða að fjárfesta í byggingum úr varanlegum efnum á 

meðan réttur til ábúðar var ekki tryggður til langs tíma, eða landeigendum skylt að kaupa 

byggingar á verði sem var í samræmi við byggingarkostnað og eðlilegar afskriftir. Þannig 

virðist almennt hafa verið ástatt í sveitum landsins. Torfbærinn átti sér vissulega langa sögu 

og bændur kunnu þar vel til verka. Hann hafði hinsvegar ýmsa tæknilega annmarka, sem 

komast mátti hjá með öðrum efnum og öðrum byggingaraðferðum. Veggir úr torfi og lausu 

grjóti, sem ekki var límt saman með múr, reyndust heldur forgengilegir eins og úttektardæmin 

sanna. 

Úttekt á húsakosti á Möðruvöllum er meðal dómskjala í ábúðarmálinu og vitnað er í 

úttektarbók hreppsins. Húsakynni á vesturparti Möðruvalla, sem Gðmundur Gunnarsson hafði 

til umráða voru lík því sem almennt gerðist í Kjósinni. Baðstofan var yfir meðallagi að stærð 

og vel innréttuð, um 19,6 m2. Stærð húsakynna réðst þó ekki af gjörðum Guðmundar. Hann 

skilaði þeim óbreyttum að stærð. Aðalatriðið var – og það staðfesti úttektarbókin - að 

Guðmundur greiddi álag skv. mati vegna þess sem aflaga hafði farið, athugasemdalaust, þótt 

hann teldi á sér brotið með útbyggingu.   

Ósannað var að hann hafi fallist á að byggja hlöðu. Úttektir á báðum pörtum 

Möðruvalla sýna að þar var engin hlaða fyrir. Hey var geymt í garði eins og víðast tíðkaðist. 

Hlöður voru fátíðar og fyrir daga ábúðarmálsins er aðeins eitt dæmi að finna um hlöðu í 

úttektarbókinni. Hlöðubygging hefði því verið framfaraspor og vart raunhæft að ætla það 

verkefni leiguliða, nema að tryggt væri að hann nyti sjálfur ávaxta af verkinu.  

Af ábúðarmálinu má ráða að staða leiguliðans hafi almennt verið veik. Honum var 

ekki í sjálfsvald sett að haga málum á þann veg sem helst virtist mega bæta hans hag.  

Leiguliðar voru í meirihluta meðal Kjósarbænda og fyrir þá var lítt hvetjandi að fjárfesta til 

langs tíma, á meðan ekki var tryggt að sáð væri í eigin garð. Aðstæður hvöttu leiguliðann lítt 

til framfara. 

Laxvogsmálið snýst um hlunnindi. Það er opinbert kærumál en hefur ýmis einkenni 

einkamáls. Til marks um það má hafa viðbrögð Þórðar á Neðra-Hálsi þann 1. júní 1893, þegar 

sýslumaður úrskurðaði að óheimilt væri að þvergirða árkvíslar. Þá krafðist hann þess að 

kærendur legðu fram veð fyrir skaðabótum, en sýslumaður benti honum á að dómurinn væri 

„frá hlið hins opinbera“. Nærtækt er að líta á málið sem hagsmunadeilu milli Þórðar og 

sóknarprestsins á Reynivöllum, sem er vissulega einföldun, því auðvitað áttu allir rétthafar 

veiði í Laxá og Bugðu hagsmuna að gæta. Báðir voru þeir Þórður og Þorkell harðir í horn að 
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taka og allt að því óbilgjarnir þegar hagsmunir voru annars vegar. Sr. Þorkell hafði mörg járn í 

eldinum. Hann var m.a. þingmaður, stundaði ritstörf og stóð fyrir laxeldi. Sem vitni í 

ábúðarmálinu virðist hann þó ekki hafa verið sá sterki maður sem líta má í Laxvogsmálinu. Ef 

marka má dómsmálin tvö átti Þórður auðvelt með að taka skýra afstöðu. Í ábúðarmálinu var 

hann einfaldlega stuðningsmaður Guðmundar Sigurðssonar og fór ekki leynt með það. Hann 

gekk hreint til verks í Laxvogsmálinu, taldi sig hafa rétt til þess að veiða og var reiðubúinn til 

þess að láta á það reyna fyrir dómi. 

 Laxafriðunarlög voru um 6 ára gömul (frá 1886), þegar kært var í fyrra skiptið og á 

þau reyndi nú. Kærendur, Eggert Finnsson á Meðalfelli, sr. Þorkell Bjarnason á Reynivöllum 

og Hans Stefánsson að Hurðabaki, áttu hagsmuna að gæta vegna veiðiréttar í Laxá og Bugðu, 

ekki síst sr. Þorkell sem stundaði laxaklak. Hinir kærðu, Þórður Guðmundsson hreppstóri og 

Þórður Guðmundsson verslunarmaður í Reykjavík, höfðu að líkindum umtalsverðar tekjur af 

veiðinni í Laxósi, ef marka má hversu vasklega þeir vörðust og hve nauðsynlegt þeim þótti að 

fá úr málinu skorið, þótt það kynni að kosta sektargreiðslur og upptöku veiðarfæra. Í 

varnarskjali er talað um mikilvægt „atvinnuspursmál“ sem skera þurfi úr um. 

Þeir voru á báðum dómstigum sekir fundnir um ólöglega laxveiði í Laxvogi. Þeim var 

gert að greiða sektir og allan málskostnað og veiðarfæri þeirra voru gerð upptæk. Dómurinn er 

byggður á 3. grein laxafriðunarlaganna frá 19. febrúar 1886 og er hún túlkuð þannig að 

undantekningarlaust megi aldrei leggja veiðivélar í sjó úti fyrir ósmynnum þar sem lax fer um. 

Sérhver tálmun er bönnuð. Þannig lauk þessu máli með fullkomnum ósigri þeirra Þórðar á 

Neðra-Hálsi og Þórðar verslunarmanns í Reykjavík. 

Dómsmálin tvö eru ólík að formi. Annarsvegar höfðar fyrrum leiguliði skaðabótamál á 

hendur landsdrottnum eftir að hafa verið sviptur ábúðarrétti. Barátta alþýðumannsins, 

leiguliðans, gegn yfirstéttinni gerist í ýmsum myndum í öllum héruðum og sætir ekki miklum 

tíðindum, a.m.k. á meðan hann vinnur ekki málið, en deiluefnið gefur sterklega til kynna að 

jarðeigendum og bændum var kappsmál að bæta jarðargæði og auka afköst. Samtímaheimildir 

sýna og áform um jarðarbætur sem gengu eftir. Hinsvegar er deilt um hlunnindi þar sem 

höfðingjar héraðsins takast á. Niðurstaða Laxvogsmálsins snerti hagsmuni beturmegandi 

manna, en kom lítt við viðuværi leiguliðans. Hún hafði hinsvegar fordæmisgildi fyrir allar 

laxveiðiár, hvar sem var á landinu. Hún var liður í þróun frá netveiði, sem kenna má við 

rányrkju, til stangveiði, sem betur fellur að náttúruvernd, og gefur að líkindum mestan arð til 

veiðiréttarhafa, þegar til lengdar lætur. Samanlagt gefa dómsmálin heillega mynd af 

sveitasamfélagi undir lok nítjándu aldar, Kjósinni. 
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