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Mæðradauði á Íslandi 1760-1859. 

Erla Doris Halldórsdóttir og Þórunn Guðmundsdóttir 

 

 

Í lok sumars árið 2011 lést á Íslandi ung kona, 36 ára að aldri vegna barnsburðar. Lát ungu 

konunnar vakti gríðarlega mikla samúð hér á landi. Hún gekk með tvíbura, tvær stúlkur. Þessi 

sorglegi atburður ýtti úr vör hugmynd okkar um að skrá dánartíðni þeirra kvenna sem létust af 

völdum barnsburðar á Íslandi á liðnum öldum.  

Við rannsökuðum nokkrar sóknir í Sunnlendingafjórðungi þar sem bjuggu um 15.000 

manns og Vestfirðingafjórðungi þar sem bjuggu um 12.000 manns.1 Það er engin tilviljun að árið 

1760 er upphafsár rannsóknar okkar en það ár var Bjarni Pálsson skipaður fyrsti landlæknir á 

Íslandi. Í skipunarbréfi hans koma sjónarmið mannúðar og samhjálpar vel fram og áhrif 

upplýsingarinnar leyna sér ekki. Þessum eina lærða lækni á Íslandi voru lagðar á herðar margar og 

miklar skyldur og í skipunarbréfi hans eru þær taldar upp í 20 liðum. Meðal þess sem honum bar 

að gera var að fræða starfandi ljósmæður um nýjungar eins og að snúa barni í móðurkviði fyrir 

fæðingu svo kollurinn vísi niður (vending), úrtöku fylgjunnar með berum höndum og hann átti að 

mennta nýjar ljósmæður.2 Fyrir tíma Bjarna Pálssonar í embætti landlæknis var ljósmæðrafræðsla á 

vegum kirkjunnar og í höndum presta. Sóknarprestar og meðhjálparar áttu samkvæmt tilskipun 

um hjónabönd frá 1746 að velja eina eða fleiri guðhræddar og skynsamar konur til að sinna 

ljósmæðrastörfum og átti fjöldi þeirra að fara eftir stærð sóknarinnar.3 Í Dominicale, helgisiðabók 

sem var prentuð á Hólum í Hjaltadal árið 1750 kemur fram hvað verðandi ljósmæður þurftu að 

tileinka sér áður en þær tóku formlega við starfinu.4 Lögin sem helgisiðabókin, Dominicale byggir á 

tóku gildi á Íslandi árið 1686.5 Þrátt fyrir að menntun ljósmæðra yrði eitt af embættisverkum 

Bjarna Pálssonar landlæknis, þá voru ekki ákvæði í lögum um lengd námstíma og því var námið í 

upphafi mismunandi langt en stóð sjaldan lengur en einn mánuð og var oft aðeins fáeinir dagar 

fyrir próf.6 Tilgangurinn með því að mennta ljósmæður var „til þess að vorir kæru þegnar á 

Íslandi mættu verða góðum og upplýstum ljósmæðrum aðnjótandi, mörgum mannslífum til 

björgunar“ og skyldi landlæknir taka til sín eina eða fleiri siðsamar konur svo fljótt sem auðið var 

og veita þeim tilhlýðilega kennslu í ljósmóðurlist og vísindum.7 Þrátt fyrir áform um að mennta 

ljósmæður fóru mjög fáar konur í nám til landlæknis. Lokaár rannsóknar okkar er árið 1859. Á 

                                                             
1 Hagskinna, ritstjórar: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, bls. 64-74.  
2 Lovsamling for Island, III. bindi, Kaupmannahöfn 1854, bls. 409, 415. 
3 Lovsamling for Island, II. bindi, Kaupmannahöfn 1853, bls. 604-605. 
4 Dominicale, Hólar 1750, bls. Q3-Q6. 
5 Dominicale, Skálholti 1686. 
6 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771. Bréf  9. janúar 1766. 
7 Lovsamling for Island, III. bindi, bls. 415. 
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þessum 100 árum voru tekin skref til framfara í heilbrigðismálum og skýrslugerð um hagi og 

heilsu landsmanna var orðin nákvæmari.  

 Við þökkum Jóni Torfasyni sérfræðingi í Þjóðskjalasafni Íslands kærlega fyrir yfirlestur 

og ábendingar. Þá þökkum við dr. Margréti Vilborgu Bjarnadóttur fyrir aðstoð við enskan útdrátt. 

Bestu þakkir fá einnig þær Kristrún Halla Helgadóttir og Svava G. Sigurðardóttir hjá 

Íslendingabók. 

 

Aðferðafræði og heimildir 

Til að afla upplýsinga um mæðradauða á þeim tíma sem hér er til rannsóknar eru 

prestsþjónustubækur nánast einu heimildirnar en dánarorsök er þó alls ekki alltaf skráð. Það er 

stundum efast um nákvæmni dánarorsaka eins og þær eru skráðar í prestsþjónustubókum en það 

verður að telja að þegar þunguð kona lést í fæðingu eða skömmu eftir að hafa alið barn þá sé sú 

dánarorsök rétt skráð.  

Í þeim prestsþjónustubókum þar sem dánarorsakir eru ekki skráðar notum við þá aðferð 

að ef kona á aldrinum 15-49 ára lést þá skoðuðum við skírnir í sömu sókn mánuði fyrir andlát 

viðkomandi konu og bárum nafn móður barnsins sem skírt var og heimili saman við nafn og 

heimili þeirrar konu sem lést.  

Sem dæmi um nákvæma skráningu dánarorsakar er andlát húsfreyjunnar, Brótesu 

Torfadóttur sem bjó í Austur-Barðastrandasýslu og lést af barnsförum á heimili sínu, í Hagakoti 

3. maí árið 1816.8 Þær konur sem eru skráðar eins og Brótesa sáluga er auðvelt að finna en að 

öllum líkindum lést Brótesa áður en hún fæddi barnið því hvorki finnst skírnarskráning né 

skráning andvana fædds barns.9 

Um heimildir okkar, prestsþjónustubækurnar er það að segja að það vantar mikið uppá að 

til séu prestsþjónustubækur úr öllum sóknum fram til ársins 1784. Frá árinu 1785 má segja að 

hægt sé að ná í samfelldar upplýsingar um fæðingar og dauðsföll. Við vitum að í þessari rannsókn 

eru vanskráningar á konum sem létust vegna barnsburðar á 18. öld. Það staðfestir bréf Jóns 

Sveinssonar landlæknis þegar hann skráði í bréfabók sína árið 1786, að hann hefði frétt af tveimur 

konum sem létust af völdum barnsburðar. Önnur var búsett í Mosfellssveit en hin í Hafnarfirði.10 

Engar upplýsingar er að finna um þessar látnu konur í prestsþjónustubókum viðkomandi sókna. 

Skráningar frá ljósmæðrum eru ekki til á þessum tímabili rannsóknarinnar 1760-1859 en 

einstaka skráningar eru þó til um andavana fædd börn. Til er yfirlit um andvana fædd börn frá 

                                                             
8 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/ 5. Prestþjónustubók 1817-1840. 
9 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
10 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Bréfabók landlæknis 1780-1793, bls. 35. 
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árinu 1824, tekið saman af landlækni. Læknar á Íslandi sendu inn ársskýrslur til landlæknis frá og 

með árinu 1804 og í þeim áttu þeir að svara því hve margar konur hefðu látist af barnsförum.11 

Skemmst er frá því að segja að þessar ársskýrslur, sérstaklega framan af 19. öld gefa nánast engar 

eða mjög litlar upplýsingar um dauðsföll af völdum barnsburðar, þar sem læknar skráðu að þeir 

hefðu ekki frétt af dáinni sængurkonu eða óljósar fréttir af einni eða fáum. Eða að dauði 

sængurkvenna væri svipaður og áður án þess að skrifa neitt frekar um það.12 Ef þeir vissu af 

dauðsfalli sængurkonu geta þeir hvorki nafns né heimilis viðkomandi. Aðrar heimildir sem við 

notum eru Manntal 1801 og Hagskinna.   

 

Frásagnir af barnsfæðingum  

Um jafn mikilvægan atburð eins og fæðingu er fátt til af heimildum frá 18. og 19. öld ef frá er 

talin greinargóð lýsing á barnsfæðingu frá því um aldamótin 1800. Það er frásögn Sigríðar 

Jónsdóttur Örum 47 ára húsfreyju á Lambastöðum í Reykjavíkurprestakalli og frásögn af raunum 

Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu í Ólafsdal í Dalasýslu.  

 

Saga Sigríðar Jónsdóttur Örum 

Frásögn Sigríðar Jónsdóttur Örum 47 ára húsfreyju á Lambastöðum í Reykjavíkurprestakalli sem 

birtist í dönsku læknablaði, Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Oeconomie árið 1806 hljóðar svo:  

 

Þegar fæðingarhríðir hefjast er búið um konuna á gólfinu svo nærri rúmi hennar sem 
gerlegt er, svo auðvelt sé að hjálpa henni aftur í það af aflokinni fæðingu. Á gólfið er látin 
taða og yfir hana sett brekán eða vaðmál til að halda henni saman, og undir höfuð 
sængurkonu látnir svo margir koddar sem henni líkar. Þegar hún treystir sér ekki lengur að 
vera á stjái leggst hún í gólfhvíluna og oftast á hliðina [...] Þegar konan er lögst sest 
ljósmóðirin við bak konunnar og styður lófa á hrygg hennar þar sem hún segir til og 
hríðarverkirnir eru sárastir. Mjög fáar ljósmæður viðhafa nokkra rannsókn, þar sem hinar 
reyndust þeirra telja hana skaðlega og ósiðlega, heldur bíða þess þolinmóðar að náttúran 
leysi sitt hlutverk farsællega af hendi. Nokkrar reyna yfirnáttúruleg meðöl, sem að mínu 
viti eru óskaðleg en vita gagnslaus, svo sem að drekka heitt vatn af lausnarsteinum eða 
vatn er egg hafa verið soðin í, ennfremur að leggja í rúm konunnar arnarfjöður eða 
blómstur og grös sem ég veit ekki deili á. Þegar barnið er fætt, oftast án frekari 
fæðingarhjálpar, er bundið fyrir nafnastrenginn og skorið á milli, barnið síðan sveipað líni 
og rétt nærstöddum. Ljósmóðirin hlúir að konunni, en mjög fáar sækja fylgjuna, oft til 
mikilla óþæginda fyrir hina fæðandi konu vegna blóðmissis og verkja, sem stundum ríða 
henni að fullu. Þegar konan er komin í hvíld er barnið baðað og reifað.13  

 

                                                             
11 Lovsamling for Island, VI. bindi, bls. 661-663 
12 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Ársskýrslur lækna 1804-1859. 
13 Sigríður Örum, „Om barselkoners og spæde børns behandling i Island, med hensyn til de midler, som kunne 
formidske den store mortalitet iblandt de sidste“, bls. 85-91;Sjá íslenska þýðingu eftir Jón Steffensen, 
„Alþýðulækningar“, Íslensk þjóðmenning, VII. bindi, bls. 158. 
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Þessi lýsing Sigríðar Örum gefur til kynna að ljósmæður hafi verið hinum fæðandi konum til halds 

og traust en þær forðast að framkvæma innvortis skoðun á kynfærum þeirra þar sem notaðar 

voru berar hendur. Á þessu umrædda tímabili, 1760-1859 fæddu nær allar konur á Íslandi á 

einkaheimilum en ekki á fæðingarstofnunum. Það átti einnig við um þær sjö sakakonur sem í lok 

18. aldar urðu léttari á þeim tíma sem þær afplánuðu refsivist í Tukthúsinu í Reykjavík. Þær fæddu 

á heimilum í nágrenni Tukthússins, nema í tilfelli einnar konu sem fæddi barnið í Tukthúsinu en 

það var undir lok 18. aldar.14  

  Tíðni barnsfarasóttar var líkt við plágu á fæðingarspítölum í Evrópu á 19. öld, þar sem 

dánartíðni meðal fæðandi kvenna gat verið á bilinu 10-35%. Þær konur sem sóttu fæðingarspítala 

í Evrópu á 18. og 19. öld komu þangað til að fæða óskilgetin börn, vegna fátækar eða 

fæðingarvandamála. Á þessum spítölum var mikil hætta á sýkingum vegna mikilla þrengsla innan 

þeirra, slæmrar loftræstingar, erfiðra fæðinga og óhreininda sem bárust inn með sjúklingum og 

starfsfólki. Það var ungverskur læknir, Ignaz Philipp Semmelweis sem hlaut nafnbótina 

„bjargvættur mæðra“ þegar hann sannaði, árið 1847 að tengsl væru á milli sýkinga og hreinlætis 

og með handþvotti var hægt að draga úr barnsfarasóttinni sem er af völdum bakteríunnar 

Streptococcus pyogenes.15  

 

Örlög Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu 

Þegar illa gekk í fæðingu gerðist það að konur létu lífið vegna fæðingar eins og gerðist í tilfelli 

hinnar 27 ára gömlu Kristínar Kristjánsdóttur vinnukonu í Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu. 

Kristín lést á fimmta degi eftir að hafa fætt andvana piltbarn 9. september árið 1852 samkvæmt 

kirkjubók. Ekki verður hægt að setja sig í spor Kristínar sem hefur að öllum líkindum vitað hvert 

stefndi í sængurlegunni því hún óskaði „áður deiði lögstaður í Garpsdal.“ 16 Lík Kristínar og 

andvana barns hennar voru flutt á hesti frá Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu í Garpsdalssókn í 

Austu-Barðastrandarsýslu og þau grafin þar. 

 

Mæðradauði í Sunnlendingafjórðungi 

Við upphaf rannsóknartímabilsins bjuggu í Sunnlendingarfjórðungi rúmlega fjórtán þúsund 

manns og fjölgaði fólki um 35% á þessu 100 ára tímabili. Rannsóknin nær yfir nokkrar sóknir í 

Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Gullbringusýslu, Kjósarsýslu og Borgarfjarðarsýslu. Þrjár 

kirkjusóknir í Borgarfjarðarsýslu tilheyrðu Vestfirðingafjórðungi voru það Saurbæjarsókn, 

                                                             
14 ÞÍ. Kirknasafn Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík (Dómkirkjan í Reykjavík, Nes, Laugarnes, Viðey) BA/2. 
Prestþjónustubók 1746-1762. 
15 Rúna Hjaltested Guðmundsdóttir, „Ignaz Philipp Semmelweis – Hin þjáða hetja“, bls. 31-34; Anne Løkke, Døden i 
barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsporcesser i Danmark 1800 til 1920, bls. 340. 
16 ÞÍ. Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/2. Prestþjónustubók 1818-1854, bls. 145. 
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Garðasókn og Reykholtssókn.17 Mikill munur er á fólksfjölda í þeim sóknum sem voru skoðaðar 

og ber að hafa það í huga ásamt því sem áður er sagt um misgóðar skráningar í kirkjubókum, 

þegar tölur um konur, látnar vegna barnsburðar eru bornar saman. 

 

Rangárvallasýsla 

Rannsókn úr Rangárvallasýslu er unnin upp úr prestsþjónustubókum úr 10 sóknum og 

prestaköllum sýslunnar. 

 

 Tafla 1. Rangárvallasýsla   

   Prestakall/sókn     Árabil 
Fjöldi látinna                              

mæðra 
Eyvindarhólaprestakall 1760-1859 7 
Holt undir Eyjafjöllum 1768-1800 4 
Fljótshlíðarþing 1781-1800 2 
Breiðabólsstaðarsókn í  
Fljótshlíð 1785-1800 3 
Landeyjaþing 1785-1800 3 
Oddi á Rangárvöllum 1747-1800 6 
Keldnaþing 1760-1800 0 
Landþing 1783-1800 1 
Holtaþing 1786-1800 1 
Kálfholt 1786-1800 1 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Eyvindarhólaprestakall BA/1- BA/3. Holt undir Eyjafjöllum BA/1, BA/2. 
Fljótshlíðarþing BA/1, BA/2. Breiðabólsstaðarsókn í Fljótshlíð BA/1, BA/2. Landeyjaþing BA/1, BA/2. Oddi á 
Rangárvöllum BA/1, BA/2. Keldnaþing BA/1, BA/2. Landþing BA/2. Holtaþing BA/1. Kálfholt BA/1. 

 

Eyvindarhólaprestakall var fjölmennasta prestakallið í sýslunni og var það skoðað sérstaklega. Þar 

fæddust 2124 börn á þessum 100 árum og sjö konur létust af völdum barnsburðar á 

rannsóknartímanum eða 0.3%. Meðalaldur þeirra var 33 ár, þær voru allar giftar húsfreyjur í sveit 

og a.m.k. tvær þeirra áttu fjögur til fimm börn á lífi og voru því ekki frumbyrjur. Afdrif nýfæddra 

barna þessara sjö mæðra voru þau að tvö fæddust ekki, þrjú fæddust andvana en tvö fæddust 

lifandi og náðu skírn en dóu innan við mánaðar gömul.  

Í Eyvindarhólaprestakalli er dauðamein, tengt fæðingunni mjög vel skráð eins og 

eftirfarandi dæmi sýna: „hafði alið andvana barn og snérist til sóttar, dó úr landfarsótt og 

megnum innvortis veikindum fæddi nokkru áður ótímabært fóstur, deiði af blóðlátum sem ei 

varð viðgjört fyrir læknisins tilhlutan né að henni gæti auðnast fæða sitt lífs afkvæmi sem hún var 

þunguð af, af barnsförum, samt landfarsótt.” 18 

                                                             
17 Einar Laxness, Íslandssaga a-k, bls. 133. Vestfirðingafjórðungur náði að Botnsá í Hvalfirði í Borgarfjarðarsýslu. 
18 ÞÍ. Kirknasafn. Eyvindarhólar BA/3. 
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 Það er athyglisvert að læknir er kallaður til aðstoðar við eina af þessum erfiðu fæðingum, það var 

þegar Helga Eyjólfsdóttir 28 ára gömul húsfreyja á Hrútafelli lagðist á sæng vorið 1829. Mjög 

frekar sjaldgæft var að læknir væri sóttur til fæðandi konu. Nafn þess læknisins sem var kallaður 

til Helgu er óþekkt en á þessum tíma bjó næsti læknir, Sveinn Pálsson, í Syðri Vík í Mýrdal.  

 

Árnessýsla 

Rannsókn úr Árnessýslu er unnin upp úr prestsþjónustubókum úr þremur sóknum og 

prestaköllum sýslunnar . 

 

Tafla 2. Árnessýsla 
   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Hraungerðissókn 1816-1854 5 
Villingaholtssókn 1816-1859 2 
Gaulverjabæjarsókn 1816-1859 6 

     
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Hraungerðisprestakall BA/2 – BA/5, Villingaholtssókn BA/1, BA/2. Gaulverjabæjarsókn 
BA/1 – BA/3. 

 
Þessar þrjár sóknir eiga það sameiginlegt með sóknunum í Rangárvallasýslu að það greinist ekki 

faraldur og mörg ár líða á milli dauðsfalla af völdum fæðinga. Á árunum 1816-1854 fæddust 700 

börn og á sama tíma létust fimm konur á aldrinum 31-45 ára af völdum barnsfæðinga í 

Hraungerðisprestakalli og dánartíðni var 0,7%. Fjórar þessara kvenna voru giftar húsfreyjur og 

ein var 45 ára ógift vinnukona, hún fæddi andvana barn og dó viku síðar, önnur dó viku eftir að 

hafa alið tvíbura og enn ein 10 dögum eftir fæðingu en um hana er sagt „26. júlí fæddi hún eftir 

harða legu andvana piltbarn en sló síðan í landfarsótt“19. Í þessum fimm fæðingum fæddust sex  

börn, fjögur voru andvana, eitt lifði í einhverja daga og eitt í fjóra mánuði.  

Í Villingaholtssókn dóu aðeins tvær konur á þessu tímabili önnur þeirra var Hallbera 

Þórðardóttir 38 ára húsfreyja sem dó í nóvember 1837 á „barnssæng í sótt“ og hin var húsfreyjan 

Steinunn Jónsdóttir 41 árs sem dó „eftir barnsburð“ vorið 1842. 

Í Gaulverjabæjarsókn dóu sex konur á árunum 1816-1859 á sama tíma fæddust 1473 börn 

í sókninni og var mæðradauði 0.4%. Mörg ár liðu á milli þessara dauðsfalla. Konurnar sem létust 

voru á aldrinum 31-43 ára, tvær voru giftar húsfreyjur, tvær ógiftar vinnukonur en staða tveggja er 

ekki þekkt. Af sjö börnun þessara kvenna voru tvö andvana fædd og önnur tvö lifðu, annað í einn 

dag en hitt í 11 daga en um afdrif þriggja barna er ekki vitað.20 

 

                                                             
19 ÞÍ. Kirknasafn. Hraungerði BA/3. 
20 ÞÍ. Kirknasafn. Villingaholt í Flóa BA/1, BA/2. Gaulverjabær í Flóa BA/1-BA/3. 
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Gullbringusýsla 

Eftirtaldar sóknir/prestaköll í Gullbringusýslu voru skoðuð sérstaklega: 

 

Tafla 3. Gullbringusýsla 
   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Útskálaprestakall 1785-1859 12 
Kálfatjarnarsókn 1786-1818 1 
Garðasókn á Álftanesi 1784-1859 24 
Reykjavíkurprestakall 1784-1859 17 

     
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA1-BA5. Kálfatjarnarsókn BA1. Garðasókn á Álftanesi BA/2, BA/3. 
Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík BA/2, BA/5-BA/8. 

 
Á því árabili sem þessi rannsókn nær yfir fjölgaði fólki mikið í Gullbringusýslu, mun meira en á 

öðrum svæðum í Sunnlendingafjórðungi.  

Upplýsingar úr prestsþjónustubókum Útskálaprestakalls, sem var þrjár til fjórar sóknir á 

þessu tímabili greina frá 12 konum á aldrinum 20-48 ára sem létust vegna barnsburðar og 

heimildir eru til um skírnir 1728 barna frá 1767-1859 og telst því dánarhlutfalla vera um 0,7%. 

Aldrei er grunur um faraldur þó þéttbýlt væri í prestakallinu, því þær konur sem létust dóu með 

margra ára millibili. Dánarorsakir í fæðingunni voru af ýmsum toga. Ein kvennanna lést árið 1785 

tvítug að aldri og var skráð „lést af bólu á barnssæng“ en hún hafði fætt barnið tveim dögum fyrir 

andlát sitt.21 Þarna er bólan skráð sem dánarorsök en móðirin er höfð með í þessari rannsókn þar 

sem við getum ekki útilokað áhrif barnsfæðingarinnar í dauða hennar. Í dánarskráningu annarrar 

sem lést árið 1840 er skráð „barnsfæðing og bóla“. 22 Fimm kvennanna eru ekki með skráða 

fæðingu svo það bendir til að barnið eða börnin hafi ekki fæðst og við eina þeirra er skráð 

„barnið náðist ekki áður en móðirin dó“ við aðra er skrifað að hún hafi dáið vegna þess að fylgja 

náðist ekki.23  Við enn eina er skráð: „Barnið náðist með verkfæra hjálp af landlækni var liðið og 

meinaðist dáið fyrir fæðinguna“24. Það sem vekur sérstaka athygli varðandi þessar 12 konur er að 

þrjár þeirra lifðu í 21-27 daga eftir barnsfæðinguna sem er langur tími þegar dánarorsök er vegna 

barnsburðar og bendir til að þær hafi dáið vegna sýkingar (barnsfararsóttar). Hinar níu konurnar 

dóu sama dag og þær fæddu eða eftir einn til sex daga frá fæðingu. Sjö af þessum tólf konum 

voru giftar húsfreyjur og í þeirra hópi var Þuríður Sæmundsdóttir 41 árs gömul en fæðing 

fjórtánda barnsins varð henni að aldurtila árið 1834.25 Tvær kvennanna voru ógiftar vinnukonur, 

önnur 48 ára en hin 22 ára og ein bústýra. Um stöðu tveggja er ekki vitað.   

                                                             
21 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/1. 
22 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/3. 
23 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/5. 
24 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/4. 
25 ÞÍ. Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/3. 
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Í Kálfatjarnarprestakalli finnst aðeins ein kona látin af barnsförum en það var það árið 1792 að 

Ragnhildur Bergsdóttir 38 ára gömul húsfreyja í Bergskoti lést af barnsförum en skírnarskráning 

barns hennar finnst ekki.26 

Garðaprestakall á Álftanesi náði yfir landsvæðið þar sem nú eru sveitarfélögin: 

Hafnarfjörður, Garðabær og Álftanes. Á árunum 1784-1859 létust 24 konur af völdum 

barnsfæðinga í prestakallinu en það er 0.9% fæðandi kvenna en börnin sem fæddust og náðu 

skírn voru 2696. Árið 1789 létust fjórar konur á tímabilinu frá 6. febrúar til 2. maí af barnsförum, 

þetta voru allt konur á aldrinum 29-39 ára, þrjár þeirra giftar húsfreyjur en ein ógift. Tvær dóu 

samdægurs en tvær lifðu í sex til sjö daga eftir fæðinguna, það finnst ekki annað ár á þessu 

tímabili þar sem slíkur fjöldi kvenna dó í sama prestakalli. Það er ekki grunur um barnsfararsótt 

þar sem konurnar deyja samdægurs eða innan skamms tíma frá fæðingu. Alls dóu 10 konur af 24 

sama dag og þær fæddu börn sín. Tuttugu þessara kvenna voru giftar húsfreyjur, tvær voru ógiftar 

og ein í sambúð, staða einnar er óþekkt. Skírnarskráningu vantar fyrir fimm börn sem bendir til 

að þau hafi ekki fæðst og fjögur, þar af einir tvíburar fæddust andvana. 27  

Í þessari rannsókn er svæði sem við köllum Reykjavíkurprestakall en náði auk Reykjavíkur 

yfir Seltjarnarnes og Kópavog. Í prestakallinu dóu 17 konur á tímabilinu 1783-1859 og á sama 

tíma voru skírð 1998 börn og var dánartíðni mæðra tæplega 0.9%.28 Það finnst dæmi þess að 

læknir var sóttur til fæðandi konu en það var í janúar árið 1801 þegar Henrietta, 18 ára 

kaupmannsfrú lá á sæng að landlæknir var sóttur en Henrietta lést eftir erfiða fæðingu og í 

prestsþjónustubók er skráð „barnið náðist með kírugiskum instrumentum í 

barnsfæðingarnauðinni“. 29  Aldrei vaknar grunur um faraldur af barnsfararsótt en tvær konur 

létust af sýkingu í fæðingarvegi árið 1807. Þann 20. október dó Þóra Jónsdóttir 34 ára húsfreyja 

15 dögum eftir fæðingu barns síns af „eftir barnsburð ex inflammatie in utero“ og 27. sama 

mánaðar dó Guðrún Davíðsdóttir jafnaldra hennar sex dögum eftir fæðingu barns af 

„innflammatio in utero“ eftir barnsburð.30 Af þeim konum sem létust voru 13 giftar húsfreyjur, 

tvær voru ógiftar og um stöðu tveggja er ekki vitað. Yngsta móðirin sem lést var 17 ára, hún var 

eiginkona múrara í Reykjavík. 31 

 

 

 

                                                             
26 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfatjörn BA/2. 
27 ÞÍ. Kirknasafn. Garðar á Álftanesi,  BA/1-BA/3. 
28 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/3. 
29 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/5. 
30 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/3. 
31 ÞÍ. Kirknasafn. Reykjavík BA/4. 
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Kjósarsýsla 

Tvær sóknir í Kjósarsýslu voru skoðaðar sérstaklega 

 

Tafla 4. Kjósarsýsla   
  Prestakall/sókn     Árabil    Fjöldi látinna mæðra 
Mosfells- og 
Gufunessóknir 1784-1859 10 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit. BA/3 BA/8. 

 

Í Kjósarsýslu voru Mosfells- og Gufunessóknir skoðaðar saman en í þeim bjó um þriðjungur íbúa 

sýslunnar á þessu tímabili og þar létust 10 konur á aldrinum 25-45 ára, á árunum 1784-1859 og á 

sama tíma voru 938 börn skírð, dánartíðnin fæðandi kvenna var því 0,9%. Sjö kvennanna voru 

giftar húsmæður, ein ógift vinnukona en um stöðu tveggja er ekki vitað. Dánarorsakir eru vel 

skráðar, þar segir m.a.: af blóðlátum, dó úr sótt af barnsförum, fæddi dauðfætt piltbarn skömmu 

fyrir sinn dauða, af barnsfæðingarafleiðingum, dó af barnsförum gat ei fætt barnið, dó af 

barnsfæðingarafleiðingum þrem dögum eftir barnsburð, barnsnauð. Það kemur fram í 

dánarskráningu húsfreyjunnar í Stekkjarkoti Margrétar Magnúsdóttur sem lést 9. janúar 1846, þá 

45 ára gömul að landlæknir var sóttur að Stekkjarkoti í janúar 1846 til að ná barni sem húsfreyjan 

gat ekki fætt og náði hann andvana barninu.32   

 

Borgarfjarðarsýsla 

Í Borgarfjarðarsýslu voru skoðuð þrjú prestaköll: 

 

Tafla 5. Borgarfjarðarsýsla   
  Prestakall/sókn     Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd 1784-1859 1 
Garðaprestakall á Akranesi 1785-1859 7 
Reykholt í Reykholtsdal 1784-1859 5 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd, BA/1, BA/2. Garðasókn á Akranesi BA1-BA3. 
Reykholtssókn í Reykholtsdal BA/4-BA/8, BA/11. 

 

Í Borgarfjarðarsýslu voru skoðuð þrjú prestaköll, þ.e. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd, 

Garðaprestakall á Akranesi og Reykholtsprestakall. Þess bera að geta að þrjár sóknir í 

Borgarfjarðarsýslu tilheyrðu Vestfirðingafjórðungi á þessum tíma og voru það Saurbæjarsókn, 

Garðasókn og Reykholtssókn.33  

                                                             
32 ÞÍ. Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit BA/8. 
33 Einar Laxness, Íslandssaga a-k, bls. 133. 
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Saurbæjarsókn var fámenn en þar bjuggu um 10% íbúa sýslunnar en Garðaprestakall var 

fjölmennasta svæði sýslunnar en þar bjuggu um og yfir þriðjungur mannfjöldans og í 

Reykholtsprestakalli um 15% íbúanna.  

Það er vitað með vissu um eina konu í Saurbæjarsókn sem lést af völdum barnsburðar en það var 

árið 1852 að húsfreyjan á Hurðabaki, Ráðhildur Eyjólfsdóttir 42 ára andaðist eftir að hafa alið 

tvíbura.34 Tölur um skírnir ungbarna í Saurbæjarprestakalli vantar á árabilinu 1784-1805 en tölur 

eru til frá 1844-1859 en á því árabili voru 115 börn skírð.  

  Í Garðaprestakalli á Akranesi er vitað með vissu um sjö konur á aldrinum 24-43 ára sem 

létust á árunum 1785-1859 en heimildir greina frá 1044 börnum skírðum á sama tíma en inn í 

skírnarskráningu vantar 10 ára bil. Það verður því að gera ráð fyrir að dánartíðni mæðra hafi verið 

undir 0,7%. Af þessum sjö sem létust vegna barnsburðar voru sex giftar húsfreyjur og ein ógift 

stúlka. Ein þessara kvenna var Halldóra Jónsdóttir 24 ára húsfreyja er skráð látin af mislingum. 

Halldóra er skráð með konum sem létust vegna barnsburðar þar sem aðeins níu dagar voru frá 

fæðingunni.35  

Það eru til upplýsingar um andlát sex kvenna á aldrinum 30-44 ára sem létust árin 1784- 

1859 í Reykholtssókn vegna barnsburðar en 917 börn voru skírð á árunum 1755-1859 í 

prestakallinu. Ef dánartíðni mæðra er reiknuð út frá tölum um látnar mæðra og fjölda skírðra 

barna á árunum 1784-1859 þá er tíðnin 0,7%. Dánarmein vegna barnsburðar eru skráð nokkuð 

nákvæmlega eins og t.d. varðandi andlát Guðríðar Jónsdóttur þrítugrar húsfreyju sem lést í 

september 1791, þá er skráð „þá hún hafði eftir barnsburð þann 4 sama mánaðar legið í spasma 

og rænuleysi í 26 dægur.“36 Annað dæmi er frá árinu 1837 en þá dó Kristín Jónsdóttir vinnukona 

og þá er skráð í prestsþjónustubókina „dó af barnssæng úr gulu eftir [...] fætt andvana barn.“37 Í 

Reykholtsprestakalli eru til skráningar á dauðföllum vegna barnsburðar frá árinu 1740 og á 

árunum 1740 -1784 létust fjórar konur. 

 

Mæðradauði í Vestfirðingafjórðungi 

Í Vestfirðingafjórðungi skoðuðum við 19 kirkjubækur í fimm sýslum. Það voru Mýrasýsla, 

Snæfellsnessýsla, Dalasýsla, Barðastrandarsýsla og Ísafjarðarsýsla. Í Mýrasýslu voru teknar fyrir 

sóknirnar Staðarhraunssókn og Hítardalssókn, í Snæfellsnessýslu voru það Helgafellssókn og 

kirkjusóknin í Bjarnarhöfn, í Dalasýslu voru það Hvamms-, Staðarfells-, Sælingsdalstungu- og 

Ásgarðssóknir. Í Barðastrandarsýslu skoðuðum við kirkjubækur fyrir Flateyjarsókn, Múlasókn á 

Skálmarnesi, Reykhólasókn, Staðarsókn, Garpsdalssókn, Sauðlauksdalssókn og Saurbæjarsókn. Í 

                                                             
34 ÞÍ. Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd BA/1. 
35 ÞÍ. Kirknasafn. Garðasókn á Akranesi BA/1. 
36 ÞÍ. Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/5. 
37 ÞÍ. Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/8. 
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Ísafjarðarsýslu voru það Álftamýrarsókn, Kirkjubólsókn í Valþjófsdal, Staðarsókn í Grunnavík og 

Eyrarprestakall. 

 

Mýrasýsla  

Kirkjusóknin Staðarhraun í Mýrasýslu var lítil sókn með um það bil níu bæjum. Íbúar þar voru frá 

60-80 talsins. 38 Árin 1853-1859 fæddust þar 59 börn. Engin kirkjubók er til fyrir þann tíma. 

Ekkert barn fæddist andvana í sókninni á þessum tímabili og engin kona lést af völdum 

barnsburðar.39   

Hítardalssókn í Mýrasýslu var einnig lítil kirkjusókn með um það bil átta bæjum. Íbúar 

voru um 80 talsins. 40  Árin 1784-1854 fæddust þar 147 börn samkvæmt prestþjónustubók 

Hítardals frá 1784-1859. Á sama tíma fæddust fimm börn andvana en engin kona lést af völdum 

barnsburðar í Hítardalssókn á þessum tíma.41  

Rannsókn úr Mýrasýslu er unnin upp úr prestþjónustubókum úr tveimur sóknum sýslunnar.  

 
Tafla 6. Mýrasýsla 
  Sóknir  Árabil   Fjöldi látinna mæðra 
Staðarhraun  1853-1859  0 
Hítardalssókn 1784-1854  0 
 

Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum BA/1; Kirknasafn.Hítardalur á Mýrum BA/2; 
Kirknasafn.Hítardalur á Mýrum BA/3. 

 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla 

Helgafellssókn í Snæfellsnessýslu var stór kirkjusókn með um það bil 350 íbúum. Þar voru um 42 

bæir. Höndlunarstaðurinn Stykkishólmur tilheyrði Helgafellssókn.42 Á árunum 1784-1816 fæddust 

þar 382 börn. Tólf börn fæddust andvana á sama tíma. Tvær konur í þessari sókn sem létust 

stuttu eftir fæðingu barna sinna. Í júlímánuði árið 1791 gekk faraldur í sókninni. Þann 15. júlí 

1791 lést Steingrímur Jónsson bóndi í Drápuhlíð í Helgafellssókn, 58 ára að aldri „af mjög bráðu 

taki og ókennilegu er kom í hægri síðuna og fyrir brjóstið og höfuðið og líkamann og streigði úr 

honum lífið“ eins og kom fram í prestþjónustubók Helgafellssóknar.43 Þrjátíu og átta einstaklingar 

í sókninni létust úr þessum sama sjúkdómi frá því um miðjan júlí og fram í nóvember árið 1791. Í 

þeim hópi voru tvær konur, Valgerður Ólafsdóttir 26 ára að aldri, til heimilis í Fagurey. Hún hafði 

                                                             
38 Hagskinna, bls. 66; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 33-35. 
39 ÞÍ. Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum (Staðarhraun og Álftártunga og síðar Akrar) BA/1. Prestþjónustubók 1852-
71. 
40 Hagskinna, bls. 39; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 66. 
41 ÞÍ. Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/2. Prestþjónustubók 1784-1816; Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/3. 
Prestþjónustubók 1816-1863. 
42 Hagskinna, bls. 66-68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 122-131. 
43 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 125. 
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fætt dreng deginum áður en þau létust bæði 20. júlí úr sama sjúkdómi og Steingrímur bóndi. Níu 

dögum síðar eða 29. júlí 1791 lést önnur sængurkona í Helgafellssókn, Salóme Guðbrandsdóttir 

22 ára að aldri frá Grunnasundsnesi. Hún hafði fætt dreng 22. júlí 1791 sem skírður var Oddur og 

lést hann strax eftir skírnina. Salóme lést í sængurlegunni þann 29. júlí sama ár.44 Önnur kona lést 

í Helgafellssókn af völdum barnsburðar þann 30. mars árið 1804. Það var Margrét Einarsdóttir 

húsfreyja á Kóngsbakka, 41 árs að aldri sem lést „af fljúgandi verkjum og magnleysi“ eins og 

sagði í kirkjubók Helgafellssóknar en hún hafði fætt andvana stúlkubarn hálfum mánuði áður en 

hún lést.45  

Bjarnarhafnarsókn í Snæfellsnessýslu var meðalstór kirkjusókn með um það bil 12 bæjum. 

Þar bjuggu um 90 til 100 íbúar.46 Á árunum 1784-1816 fæddust þar 124 börn. Átta börn fæddust 

andvana og ein kona lést af völdum barnsburðar í þessari sókn. Það var Kristín Hallgrímsdóttir, 

eiginkona Ólafs Brynjólfssonar fjórðungslæknis sem lést þann 10. október 1805. Hún var 36 ára 

að aldri og hafði fætt andvana tvíbura, pilt og stúlku 22. september 1805. Kristín lést „af sterku 

slagi og barnsfæðingu samt epidemiskum sjúkdómi.“47 Kristín hefur að öllum líkindum látist af 

völdum barnsfarasóttar með háum hita. 

Frá árinu 1816-1857 voru Helgafells- og Bjarnarhafnarsóknir í Snæfellsnessýslu taldar 

saman í kirkjubókinni. Fæðingar þar á þessu tímabili voru 756 talsins. Níu börn fæddust andvana 

og tvær konur létust af völdum barnsburðar. Elín Nikulásdóttir ráðskona frá Hraunfirði í 

Bjarnarhafnarsókn, 30 ára gömul lést 17. ágúst 1829 „á barnsæng.“48 Og hin konan var Ingibjörg 

Björnsdóttir 36 ára bóndakona frá Ögri í Helgafellssókn sem lést 30. október árið 1844 vegna 

„afleiðingar af barnsburði.”49 

 
Tafla 7. Þessar sóknir voru skoðaðar í Snæfellsnes- og  Hnappadalssýslu 
  Sóknir              Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Helgafellssókn           1784-1816  2 
Bjarnarhafnarsókn      1784-1816  1 
Helgafells- og       
Bjarnarhafnarsóknir   1816-1857  2 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit BA/ 1; Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit BA/2.   

 

                                                             
44 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 19, 126, 131. 
45 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 161. 
46 Hagskinna, bls. 66-68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 132-134. 
47 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 165. 
48 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/2. Prestþjónustubók 1816-1857, bls. 293.  
49 ÞÍ. Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar Breiðabólsstaður) 
BA/1. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 311. 
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Dalasýsla 

Hvamms-, Staðarfells-, Sælingsdalstungu- og Ásgarðssóknir í Dalasýslu voru taldar saman í einni 

kirkjubók. Allt voru þetta litlar sóknir ef frá er talin Hvammsókn með um 180 íbúum.50 Í þessum 

sóknum fæddust á árunum 1760-1859 740 börn. Sex börn fæddust andavana á þessu tímabili og 

þrjár konur létust þar af völdum barnsburðar. Tvær kvennanna létust í Hvammssókn og ein í 

Staðarfellssókn.  

Fyrri konan lést 13. september árið 1810. Í kirkjubókinni segir: „deiði af barnssæng eftir 

afstaðna fæðingarþjáningar af 2mur börnum, Helga Bjarnadóttir á Breiðabólsstað í Staðarfellssókn 

37 ára. Kom ej burðurinn.“51 Helga lést 13. september árið 1810. Hún náði ekki að fæða barnið.  

Arndís Pálsdóttir í Galtardalstungu 31 árs að aldri gift kona er sögð hafa látist úr „landfarsótt 

nokkru eftir barnsburð“ þann 25 mars 1811. Hún hafði fætt stúlku sem skírð var Guðbjörg 19. 

mars sama ár. Guðbjörgu hefur að öllum líkindum dáið úr barnsfarasótt en ekki landfarsótt eins 

og skráð er í prestþjónustubók Hvammsóknar.52 Hin konan sem lést af völdum barnsburðar var 

Sigríður Hannesdóttir húsfreyja frá Hóli í Hvammssókn sem dó 27. desember árið 1851 „af 

blóðlátum fyrir barnsburðartímann.“53 Svo mikil voru blóðlátin hjá Sigríði að hún lést í kjölfarið. 

 

Tafla 8. Eftirfarandi sóknir í Dalasýslu voru skoðaðar sérstaklega:   
  Sóknir       Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Hvamms-,  1760-1850  3 
Staðarfells-, 
Sælingsdalstungu- 
og Ásgarðssóknir 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit BA/2; Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit BA/4.   

 

Barðastrandarsýsla  

Flateyjarsókn í Austur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn sem náði yfir eyjar í nágrenni við 

Flatey. Þar bjuggu um 350 einstaklingar. 54 Samkvæmt kirkjubók voru fæðingar í Flateyjarsókn 

skráðar frá árinu 1788-1816 og aftur frá 1845-1859. Á þessu tímabili fæddust þar í allt 299 börn. 

Fjögur börn fæddust þar andavana og tvær konur létust af völdum barnsburðar í Flatey. Sú fyrsta 

lést 15. desember árið 1802, Ingibjörg Pétursdóttir 33 ára. Hún „deyði af blóðlátum, fæddi áður 

ótímabæran burð. Hún var gift og átti 7 börn, hverjum 6 lifir og öll ung“ eins og segir í 

                                                             
50 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 163-165. 
51 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 290. 
52 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817, bls. 55, 290. 
53 ÞÍ. Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og síðar 
Dagverðarnes) BA/4. Prestþjónustubók Hvamms 1818-1869, bls. 121. 
54 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 207-214, 
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kirkjubókinni.55 Hin konan var Guðrún Gísladóttir í Hergilsey sem lést 15. ágúst 1852. Hún varð 

„bráðkvödd eftir barnsburð“.56 Guðrún hafði sama dag fætt stúlku sem skírð var Guðrún.57  

Múlasókn á Skálmarnesi í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn og þar bjuggu um 

100 til 120 manns. Bæir í sókninni voru 12 talsins.58 Á árunum 1788-1817 fæddust þar 153 börn. 

Sjö börn fæddust þar andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar í Múlasókn á þessu 

tímabili. Sú fyrri lést 10. febrúar árið 1797. Það var Sólveig Snorradóttir 34 ára ekkja frá Firði í 

Múlasókn. Hún „deyði af barnssæng“ eftir að hafa fætt andvana piltbarn sama dag.59 Hinn 9. 

ágúst árið 1799 lést Málmfríður Jónsdóttir vinnukona 23 ára „af barnssæng.”60 Málmfríður hafði 

fætt dreng hálfum mánuði áður á heimili sínu Svínanesi í Múlasókn.61  

Ein kvennanna sem fæddi andvana barn í Múlasókn var Guðlaug Árnadóttir húsfreyja í 

Vattarnesi. Hún varð fyrir því óláni í meðgöngu sinni að detta af hestbaki 23. nóvember árið 

1824. Í kirkjubók fyrir Flateyjar- og Múlasókn kemur fram að Guðlaug hafi eftir byltuna fætt 

„andvana barn í áttunda mánuði meðgöngutímans. Fóstrið meinast dáið hafa í móðurlífi af byltu 

er konan féll af hestbaki“.62  

Frá árinu 1816-1853 voru Flateyjarsókn og Múlasókn taldar saman í einni kirkjubók. Á 

þessu tímabili fæddust í Flateyjar- og Múlasókn 374 börn. Þá fæddust þar 14 andvana fædd börn. 

Tvær konur léstu af völdum barnsburðar í sóknunum. Þann 5. mars árið 1842 lést Sigurhildur 

Pálsdóttir vinnukona á Skálmarnesmúla 22 ára að aldri og segir í prestþjónustubókinni að hún 

hafi dáið „fimm dögum eftir að hafa alið andvana stúlkubarn af blóðlátum.“63 Hin konan sem lést 

af völdum barnsburðar var Guðný Bjarnadóttir, kona frá Bjarneyjum í Flateyjarsókn 42 ára að 

aldri sem dó 11. júlí árið 1843 „af blóðlátum fyrir barnsburð. Góð fræg barnamóðir“ eins og segir 

í kirkjubókinni.64 

  Reykhólasókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn með 19 til 21 bæ. 

Íbúar voru um 200 talsins.65 Á árunum 1760-1820 fæddist þar 291 barn. Tvö andvana fædd börn 

fæddust þar og tvær konur létust af völdum barnsburðar í sókninni. Sú fyrri lést 17. desember 

árið 1768. Það var Guðný Halldórsdóttir húsfreyja á bænum Borg. Hún hafði fætt þríbura, 

Magnús, Valgerði og Guðrúnu tveimur dögum áður en hún lést. Hún lést „af barnssæng“ eins og 

                                                             
55 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 253. 
56 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1854, bls. 184.  
57 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 132.  
58 Hagskinna, bls. 68;Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 214-218. 
59 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 241. 
60 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 243. 
61 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-1816, bls. 253. 
62 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 36-37. 
63 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls. 164. 
64 ÞÍ. Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816-1853, bls.  176. 
65 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 196-210. 
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segir í kirkjubókinni.66 Síðari konan var Elísabet Jónsdóttir 32 ára húsfreyja á Kambi, sem lést 13. 

ágúst 1799 af völdum barnsburðar á ófæddu barni.67  

Staður á Reykjarnesi eða Staðarsókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn 

með 11 bæjum. Þar bjuggu um 120 einstaklingar.68 Á árunum 1760-1820 fæddist þar 151 barn. 

Tvö börn fæddust andvana. Engin kona lést í Staðarsókn af völdum barnsburðar á þessum 

tímabili.69    

Frá árinu 1820-1840 voru Staðar og Reykhólasókn saman í einni kirkjubók. Þá fæddust þar 436 

börn og 10 börn fæddust andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar á þessum tíma. Sú 

fyrri lést 3. maí árið 1816. Það var Brótesa Torfadóttir húsfreyja 30 ára að aldri á heimili sínu í 

hjáleigunni Hagakoti. Hún lést „af barnsförum“.70  

Hin kona hét Kristín Ásgeirsdóttir 38 ára húsfreyja á Klukkufelli í Reykhólasókn. Hún lést 24. 

ágúst árið 1827 eftir að hafa fætt son sem skírður var Kristján. Hún „deyði á barnssæng“ eins og 

kom fram í prestþjónustubók fyrir Staðar- og Reykhólasókn.71  

  Garpsdalssókn í Austur-Barðastrandarsýslu var meðalstór kirkjusókn með 14 bæjum. 

Íbúar voru um 140 talsins.72 Þar fæddust 272 börn á árunum 1773-1855. Eitt og eitt ár vatnar í  

skráningu kirkjubókarinnar. Á þessu tíma fæddust þar 12 andvana börn. Engin kona lést af 

völdum barnsburðar í Garpsdalssókn.73 Ein kona, sem lést af völdum barnsfæðingar í annarri 

sýslu árið 1852 óskaði eftir því að vera grafin í Garpsdalssókn. Af þeim sökum var hún skráð látin 

í Garpsdalssókn.74 

Sauðlauksdalur í Vestur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 16 bæir og 

200 manns bjuggu þar.75 Á árunum 1760-1854 fæddust þar 850 börn. Það vantar þó eitt og eitt ár 

í skráningu kirkjubókarinnar. Í Sauðlauksdal fæddust þrjú börn andvana og tvær konur létust af 

völdum barnsburðar á þessum tíma. Þann 30. apríl árið 1777 lést Guðrún Svartsdóttir. Hún hafði 

                                                             
66 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur 
BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784, bls. 32-33. 
67 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur 
BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784.  
68 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 193-196. 
69 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
70 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820.  
71 ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og Garpsdalur) 
BA/5. Prestþjónustubók 1817-1840, bls. 28, 123. 
72 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 190-193. 
73 ÞÍ. Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4. Prestþjónustubók 1855-1888.  
74 Það var 27 ára gömlu kona, Kristín Kristjánsdóttir vinnukona úr Ólafsdal í Hvolssókn í Dalasýslu sem lést árið 
1852.   
75 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 228-234. 
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fætt tvíbura 13. apríl 1777 og lést 17 dögum eftir fæðinguna.76 Árið 1778 lést Helga Þorláksdóttir 

35 ára að „joðsótt“.77 Joðsótt er sama og fæðingarhríðir. Engar upplýsingar finnast í kirkjubók 

hvort Helga hafi fætt barnið.   

Saurbæjarsókn í Vestur-Barðastrandarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 18 bæir og 

200 manns bjuggu þar.78 Á árunum 1760-1785 fæddust þar 189 börn.  Það vantar eitt og 

eitt ár í skráningu prestþjónustubókarinnar. Fjögur börn fæddust andvana. Tvær konur dóu af 

völdum barnsburðar í Saurbæjarsókn. Önnur, Guðrún Össurardóttir lést 8. febrúar 1776. Hún 

var gift og „dó af barnsförum átti eftir 4 börn“ eins og fram kemur í kirkjubók Saurbæjarsóknar.79 

Hin konan sem lést 1. júní árið 1776, var Sesselja Jónsdóttir í Saurbæjarsókn sem dó af 

barnsförum.80 Frá 1806-1819 voru Sauðlauksdalssókn, Breiðavíkursókn og Saurbæjarsókn taldar 

saman. Þar fæddust 164 börn og eitt barn fæddist andvana. Tvær konur létust af völdum 

barnsburðar í sókninni. Þórunn Pétursdóttir 34 ára að aldri lést þann 9. desember 1810 vegna 

barnsfæðingar.81 Þann 10. júlí 1814 lést Helga „ásamt því dauðfædda barni, grafin þar 17da sama 

mánaðar.“82  Ekki er greint frá föðurnafni Helgu, aðeins fornnafni hennar en hún hafði fætt 

tvíbura, tvær stúlkur þann 8. júlí 1814 á heimili sínu, bænum Láganúpi í Breiðavíkursókn.83 

 
Tafla 9. Eftirfarandi sóknir í Barðastrandarsýslu voru skoðaðar sérstaklega:   
  Sóknir           Árabil Fjöldi látinna mæðra 
Flateyjarsókn   1788-1816  1 
Flateyjarsókn   1845-1859  1 
Múlasókn á Skálmarnesi 1788-1817  2 
Flateyjar- og Múlasókn 1816-1853  2 
Reykhólasókn   1760-1820  2 
Staður á Reykjarnesi  1760-1820  0 
Staðar- og Reykhólasókn 1820-1840  2 
Garpsdalssókn   1773-1855  0 
Sauðlauksdalsókn  1760-1854  2 
Saurbæjarsókn   1760-1785  2 
Sauðlauksdals-,   1806-1819  2 
Breiðavíkur- og Saurbæjarsóknir 

                                                             
76 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 56-57. 
77 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 59.  
78 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 234-240. 
79 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 55.  
80 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 1. Prestþjónustubók 
1750-1786, bls. 55.  
81 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 18. 
82 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 23.  
83 ÞÍ. Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA 2. Prestþjónustubók 
1806-1819, bls. 23.  
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Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/1; Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/2; 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar BA/5;Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4; Kirknasafn. 
Sauðlauksdalur við Patreksfjörð BA/1; Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð BA/2; Kirknasafn. Flatey á 
Breiðafirði BA/1; Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði BA/2.     

 
 

Ísafjarðarsýsla 

Álftamýrarsókn í Vestur-Ísafjarðarsýslu var lítil kirkjusókn. Þar voru fimm bæir og þar bjuggu um 

70 einstaklingar.84 Fæðingar í sókninni frá árinu 1785-1842 voru 78 talsins. Það vantar þó eitthvað 

í skráningu í kirkjubókinni. Eitt barn fæddist andvana en engin kona lést af völdum barnsburðar á 

þessum tíma.85  

Kirkjuból í Norður-Ísafjarðarsýslu var meðalstór kirkjusókn. Þar voru um 22 bæir og þar 

bjuggu um 100 einstaklingar.86 Fæðingar í sókninni á árunum 1784-1859 voru 560. Á þessum tíma 

fæddust þar sjö börn andvana. Tvær konur létust af völdum barnsburðar í sókninni. Sú fyrri, 

Arnfríður Ólafsdóttir 36 ára húsfreyja á Skjaldfönn lést 16. janúar árið 1836 og segir í 

kirkjubókinni að Arnfríður hafði „alið barn 3 vikum áður en veiktist.“87 Hin konan sem lést af 

völdum barnsburðar, 16. janúar árið 1845 var Hallfríður Jónsdóttir, kona á Hamri eftir að hafa 

fætt „andvana stúlkubarn og andaðist strax þar eftir.“88 

Staður í Grunnavík í Norður-Ísafjarðarsýslu var stór kirkjusókn. Þar voru um 25 bæir og 

þar bjuggu um 250 einstaklingar.89 Á árunum 1816-1859 fæddust þar 373 börn. Sjö börn fæddust 

andvana í sókninni en engin kona lést þar af völdum barnsburðar á þessum tímabili.       

Eyrarprestakall (Ísafjarðarsókn) var stór kirkjusókn og þar bjuggu um 300 einstaklingar. 90  Á 

árunum 1816-1859 fæddust þar 1066 börn. Á þeim tíma fæddust 17 börn andvana. Tvær konur 

létust af völdum barnsburðar á þessum tíma. Þann 16. september 1816 lést Kristín 

Guðmundsdóttir, gift kona frá Kirkjubóli 44 ára að aldri. Kristín hafði fætt barn 10. september 

sama ár og hún „lést af barnsæng úr stríðri taksótt, hafði verið tvígift, merkileg góðgjörðakona“ 

eins og sagði í kirkjubókinni.91  

Þá lést Hallfríður Örnólfsdóttir 31 árs að aldri frá Breiðabólsstað í Staðarfellssókn í 

Dalasýslu af völdum barnsburðar. Hún hafði fætt dreng sem skírður var Ásgeir, á heimili sínu, 

                                                             
84 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 263-265. 
85 ÞÍ. Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/1. Prestþjónustubók 1785-1817; Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði 
BA/2. Prestþjónustubók 1816-1845. 
86 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 337-342. 
87 ÞÍ. Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA 2. Prestþjónustubók 1817-1859, 
bls. 74. 
88 ÞÍ. Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA 2. Prestþjónustubók 1817-1859, 
bls. 78. 
89 Hagskinna, bls. 70; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 346-353. 
90 Hagskinna, bls. 68; Manntal á Íslandi 1801, vesturamt, bls. 306-312. 
91 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi, bls. 335. 
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Breiðabólsstað þann 6. ágúst árið 1826 en hún lést í Eyrarprestakalli þremur vikum síðar eða 27. 

ágúst. Þessi kona hefur að öllum líkindum verið á ferðalagi í Eyrarprestakalli þegar hún lést.92 Um 

miðjan ágúst árið 1848 lést Helga Guðmundsdóttir frá Tungu í Skutulsfirði 39 ára að aldri. Hún 

hafði fætt dreng 15. ágúst 1848 og skírður var Pétur. Hún lést síðan þremur dögum eftir 

fæðinguna.93 

 

Tafla 10. Eftirfarandi sóknir/prestakall í Ísafjarðarsýslu voru skoðuð sérstaklega:  

  Sókn/prestakall    Árabil   Fjöldi látinna mæðra 
Álftamýrasókn  1785-1842   0 
Kirkjuból  1784-1859   2 
Staður í Grunnavík 1784-1859   0 
Eyrarprestakall  1816-1859   2 

 
Heimildir: ÞÍ. Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/1; Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/2; Kirknasafn. 
Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA/2; Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður 
(Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í Seyðisfirði) BA/2.   

 

Niðurstöður  

Fyrstu niðurstöður rannsóknar á mæðradauða á Íslandi 1760-1859 sýna að mjög fáar konur létust 

vegna barnsburðar. Mæðradauði á Íslandi var mun minni en í Norður-Evrópu á sama tíma þegar 

10-15% fæðandi kvenna létust af völdum barnsfæðinga. Niðurstöður úr Vestfirðingafjórðungi 

sýna að dánartíðni fæðandi kvenna var 0,4% en í Sunnlendingafjórðungi var dánartíðnin hærri 

eða 0,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi, bls. 347. 
93 ÞÍ. Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík og Eyri í 
Seyðisfirði) BA2. Prestþjónustubók 1816-1870, II. bindi. 
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Kirknasafn. Álftamýri í Arnarfirði BA/2. Prestþjónustubók 1816-1845. 
 
Kirknasafn. Breiðabólsstaður í Fljótshlíð BA/2. 
 
Kirknasafn. Eyri í Skutulsfirði/Ísafjörður (Eyri/Ísafjörður og Hóll í Bolungarvík og síðar Súðavík  
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Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/1. Prestþjónustubók 1788-  
     1816. 
 
Kirknasafn. Flatey á Breiðafirði (Flatey og Múli á Skálmarnesi) BA/2. Prestþjónustubók 1816- 
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Kirknasafn. Garðasókn á Akranesi BA/1. 
Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/3. Prestþjónustubók 1818-1854. 
 
Kirknasafn. Garpsdalur í Geiradal BA/4. Prestþjónustubók 1855-1888.  
 
Kirknasafn. Gaulverjabær í Flóa BA/1 – BA/3. 
 
Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar  
Breiðabólsstaður) BA1. Prestþjónustubók 1784-1817. 
 
Kirknasafn. Helgafell í Helgafellssveit (Helgafell, Bjarnarhöfn og Stykkishólmur og síðar  
Breiðabólsstaður) BA 2. Prestþjónustubók 1816-1857. 
 
Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/ 2. Prestþjónustubók 1784-1816. 
 
Kirknasafn. Hítardalur á Mýrum BA/3. Prestþjónustubók 1816-1863. 
 
Kirknasafn. Holt undir Eyjafjöllum BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Holtaþing BA/1. 
 
Kirknasafn. Hraungerði BA/3. 
 
Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og  
     síðar Dagverðarnes) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1817. 
 
Kirknasafn. Hvammur í Hvammssveit (Hvammur, Ásgarður, Sælingsdalstunga og Staðarfell og  
     síðar Dagverðarnes) BA/4. Prestþjónustubók Hvamms 1818-1869.  
 
Kirknasafn. Kálfatjörn BA/2. 
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Kirknasafn. Kirkjubólsþing (Kirkjuból í Langadal/Nauteyri og Unaðsdalur BA/2.  
     Prestþjónustubók 1817-1859.  
 
Kirknasafn. Landeyjaþing BA/1-BA/2. 
 
Kirknasafn. Landþing BA/2. 
 
Kirknasafn. Mosfell í Mosfellssveit BA/8. 
 
Kirknasafn. Oddi BA/1, BA/2. 
 
Kirknasafn. Reykholt í Reykholtsdal BA/5 - BA/8 
 
Kirknasafn. Reykjavík BA/3 – BA/5. 
 
Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/1.  
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Kirknasafn. Sauðlauksdalur við Patreksfjörð (Sauðlauksdalur, Saurbær og Breiðavík) BA/2.  
     Prestþjónustubók 1806-1819. 
 
Kirknasafn. Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd BA/1. 
 
Kirknasafn Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík (Dómkirkjan í Reykjavík, Nes, Laugarnes,  
     Viðey) BA/2. Prestþjónustubók 1746-1762. 
 
Kirknasafn. Staðarhraun á Mýrum (Staðarhraun og Álftártunga og síðar Akrar) BA/1.  
     Prestþjónustubók 1852-71. 
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur BA/1. Prestþjónustubók 1743-1784.  
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur) BA/2. Prestþjónustubók 1784-1820. 
 
Kirknasafn. Staður á Reykjanesi/Reykhólar (Staður og Reykhólar og síðar Gufudalur, Flatey og  
     Garpsdalur) BA/5. Prestþjónustubók 1817-1840.  
 
Kirknasafn. Útskálaprestakall BA/1, BA/3 – BA/5. 
 
Kirknasafn. Villingaholt í Flóa BA/1, BA/2. 
 
Skjalasafn landlæknis. Ársskýrslur lækna 1804-1859. 
 
Skjalasafn landlæknis. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771.  
 
Skjalasafn landlæknis. Bréfabók landlæknis 1780-1793. 
 

 


