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Ágrip 

 

Holdsveiki var landlæg hér á landi á 18. öld. Stofnaðir voru fjórir holdsveikraspítalar á 

landinu til að aðstoða og einangra holdsveika. Erfitt er að ímynda sér hvernig það hafi 

verið að lifa og búa á svona spítala, illa haldinn af slíkum sjúkdómi að hugsunin ein 

vekur með manni óhug. Hér verður eigi að síður reynt að skyggnast inn í veruleika þess 

að vera sjúklingur á Kaldaðarnesspítala. Leitast verður við að svara spurningunni hvert 

var hlutskipti holdsveikra á spítalanum í Kaldaðarnesi í Flóa á árabilinu 1753-1776. 

Rannsóknin hefst þegar Kaldaðarnesspítali var stofnaður og lýkur með árinu 1776, er 

erfðakenningin var sett fram, en áður hafði sóttnæmiskenning holdsveikinnar verið 

ríkjandi. 

Hér verður kynnt hvernig umönnun á holdsveikum var háttað í Kaldaðarnesi. 

Lífsviðurværi sjúklinganna í Kaldaðarnesi verður skoðað, með áherslu á hugmyndir 

Bjarna Pálssonar landlæknis um bætt mataræði fyrir sjúklinganna sem hluta af 

lækningu. Bjarni vildi að viðurværi sjúklinganna í Kaldaðarnesi væri heilsusamlegt til 

dæmis með hollari og léttari fæðu en hann vildi að kálgarður yrði gerður í Kaldaðarnesi. 

Það var þó aldrei farið út í slíkar framkvæmdir en maturinn sem stóð sjúklingunum í 

Kaldaðarnesi til boða á þessu tímabili var ekki í samræmi við hugmyndir Bjarna.  

Húsakynni Kaldaðarnesspítala verða kynnt með því að skoða úttekt frá 

stofnunarári spítalans. Einnig verða skoðuð tvö bréf frá Finni Jónssyni Skálholtsbiskupi 

til Sigríðar Guðmundsdóttur frá 1754 og Einars Eiríkssonar frá 1761, um eignir og 

umhirðu spítalans. Að lokum verður reynt að svara því hvaða viðhorf fólk á Suðurlandi 

hafði til holdsveikra með því að skoða bréf til Landsnefndarinnar fyrri á árabilinu 1770-

1771. Sömuleiðis verður freistað að greina hvernig félagslegri einangrun sjúklinganna 

var háttað. En viðhorf manna voru lituð af skoðunum þeirra á mismunun þegar kom að 

því hverjir fengu vistun á Kaldaðarnesspítala og greiðslu þeirra af fiskhlut. 
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I. Inngangur 
 

Lífskjör manna ákvarðast af ýmsum þáttum. Mikilvægasti þátturinn, sem við tökum 

jafnan sem gefnum hlut, er sjálf heilsan. Holdsveiki er langvinnur smitandi sjúkdómur 

en meðgöngutími sjúkdómsins getur verið allt frá sex mánuðum og upp í tuttugu ár. Það 

sem einkennir holdsveiki eru útlitslýti eins og hnútar og þykkildi á húð og innri 

líffærum, jafnt sem skemmdir á taugum, missir útlima, og jafnvel bæklun, svo fátt eitt 

sé nefnt. Það var því ómögulegt að fela sjúkdóminn til lengdar. Holdsveiki var álitin 

afsprengi af skyrbjúg, mögulega vegna þess að margir sjúklingarnir voru afar illa farnir 

af næringarskorti.1 Það er óvíst hversu skæður sjúkdómurinn var hérlendis en margir 

fræðimenn telja að hann hafi verið talsvert útbreiddur hér á landi. Það að greinast með 

holdsveiki hafði enn fremur í för með sér útskúfun úr samfélaginu þar sem almenningur 

taldi hina holdsveiku óhreina. Það má því segja að sjúkdómsgreiningin jafngilti hér um 

bil dauðadómi, er sjúkdómurinn yfirtók líf holdsveikra.2 Í ljósi þessa er það ef til vill 

skiljanlegt að sú trú hafi myndast að sumar sálir hafi fæðst til þess að taka út einhverja 

óútskýrða refsingu en samkvæmt Biblíunni var litið á holdsveiki sem refsingu, auk þess 

að hinum sjúku bar að einangra sig frá öðrum mönnum.3 

Fyrr á öldum vissu menn ekki hvernig ætti að uppræta sjúkdóminn og var 

einangrun því svar þeirra. Um miðja 17. öld voru þá stofnaðir fjórir holdsveikraspítalar 

hér á landi, einn í hverjum landsfjórðungi. Spítalarnir voru reistir á konungsjörðunum á 

Möðrufelli í Eyjafirði fyrir Norðlendingafjórðung árið 1653, Klausturhólum í Grímsnesi 

fyrir Sunnlendingafjórðung árið 1654, Hörgslandi á Síðu fyrir Austfirðingafjórðung árið 

1654 og Hallbjarnareyri í Eyrarsveit fyrir Vestfirðingafjórðung árið 1655.4 

Holdsveikraspítalarnir höfðu á sér misjafnt orð, meðal annars vegna óþrifnaðar. 

Læknishjálp þar þótti að sama skapi ekki fullnægjandi. Landlæknisembættið var stofnað 

árið 1760 en Bjarni Pálsson gegndi embætti landlæknis Íslands fyrstur manna til ársins 

1779. Vitjaði Bjarni sjúklinganna á spítölunum á fjögurra ára fresti. Sjúklingarnir voru 

                                                 
1 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 32,34-36 og 64. 
2 Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar, bls. 158. 
3 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 28. 
4 Einar Laxness, Íslandssaga I, bls. 204; Freyja Jónsdóttir, „Úr sögu læknisfræðinnar á Íslandi“, bls. 3.  
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því að mestu leyti í umsjá fólks sem kunni lítið sem ekkert fyrir sér í lækningum, að 

undanskildum þeim ráðleggingum sem Bjarni gaf í vitjunum sínum.5 

Í Sunnlendingafjórðungi var stórbýlinu og kirkjustaðnum Kaldaðarnesi í Flóa, 

rétt hjá Eyrarbakkakaupstað, breytt í spítala fyrir holdsveika. Kaldaðarnes var staðsett á 

nesi sem gengur fram í Ölfusá.6 Spítalinn í Kaldaðarnesi var tekinn til notkunar árið 

1753 en holdsveikraspítalarnir hér á landi voru síðar lagðir niður samkvæmt 

konungsúrskurði 12. ágúst árið 1848.7 Áhersla verður því lögð á að skoða aðstæður 

sjúklinganna í Kaldaðarnesi. Rannsóknin tekur til tímabilsins frá stofnunarári 

Kaldaðarnesspítala til ársins 1776, vegna þess að þá sendi Kristján VII Danakonungur 

frá sér tilskipun þess efnis að holdsveiki væri ekki lengur talinn sóttnæmur sjúkdómur, 

heldur ættgengur. Það má því segja að erfðakenningin hafi tekið við af 

sóttnæmiskenningunni. Erla Dóris Halldórsdóttir tekur þó fram að erfitt sé að staðhæfa 

að erfðakenningin hafi hlotið almenna viðurkenningu hér á landi eftir tilskipun konungs, 

þar sem til séu heimildir eftir árið 1776 sem sýna að fólk hafi enn talið að holdsveiki 

væri sóttnæmur sjúkdómur.8 Engu að síður markar tilskipunin þáttaskil þar sem tvísýnt 

er hvaða augum fólk leit holdsveikina eftir hana og þess vegna endar rannsóknin þar.  

Fræðileg nálgun rannsóknarinnar verður hins vegar út frá menningarsögu og 

félagssögu þar sem lífshagir fólks í Kaldaðarnesi verða skoðaðir. Þá er spurt hvert 

hlutskipti holdsveikra var á spítalanum í Kaldaðarnesi í Flóa á árabilinu 1753-1776. Í 

öðrum kafla verður og fjallað um það hvernig umönnun holdsveikra þróaðist og var 

háttað í Kaldaðarnesi. Menningarsöguleg nálgun verður á viðfangsefni þriðja og fjórða 

kafla þar sem fjallað verður um aðbúnað sjúklinganna í Kaldaðarnesi. Því næst verður 

lögð sérstök áhersla á hugmyndir Bjarna Pálssonar um viðurværi sjúklinganna í 

Kaldaðarnesi í þriðja kafla. Skýrsla Bjarna um Kaldaðarnesspítala frá 10. febrúar 1761 

og bréfabók hans verða jafnframt tekin til athugunar í kaflanum. Í fjórða kafla verður 

húsakostur í Kaldaðarnesi síðan kynntur þar sem úttekt á Kaldaðarnesbænum verður 

höfð að leiðarljósi, auk bréfa Finns Jónssonar biskups, sem gegndi embætti 

Skálholtsbiskups á árabilinu 1754-1785,9 varðandi viðhald Kaldaðarnesspítala. Í fimmta 

kafla verður efnið loks nálgast í anda félagssögu, þar sem félagsleg einangrun 

                                                 
5 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár I, bls. 186; Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, 

bls. 190-191. 
6 Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar II, bls. 217; Haukur Aðalsteinsson, „Árabátar á 

Suðurnesjum“, bls. 13. 
7 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 188 og 191. 
8 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 61. 
9 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II, bls. 10. 
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sjúklinganna verður tekin fyrir. Þar verður einnig reynt að setja félagslegu einangrunina 

í stærra samhengi með því að skoða nokkur bréf sem bárust Landsnefndinni fyrri á 

árabilinu 1770-1771. 

Þær heimildir sem hafðar verða til hliðsjónar við framkvæmd rannsóknarinnar 

eru fjölbreyttar. Þar á meðal má nefna Holdsveiki á Íslandi eftir Erlu Dóris 

Halldórsdóttur og greinina „Forsögu íslenzkra sjúkrahúsa“, sem er að finna í fyrra bindi 

bókar Vilmundar Jónssonar, fyrrverandi landlæknis, sem gefin var út undir titlinum 

Lækningar og saga. Einnig verður stuðst við greinarnar „Ágrip af sögu holdsveikinnar á 

Íslandi“ eftir lækninn Sæmund Bjarnhjeðinsson og „Árabáta á Suðurnesjum“ eftir Hauk 

Aðalsteinsson. Greinin „Íslenski torfbærinn“ eftir Hörð Ágústsson og bókin Af jörðu 

eftir Hjörleif Stefánsson komu einnig að góðum notum við ritun á kaflanum um 

húsakost. 

Þegar unnið var úr skjölunum þá var stafsetning færð til nútíðarhorfs með það að 

markmiði að textinn væri læsilegur og efnistök ritgerðarinnar væru í samræmi. Haldið 

er í forn sérkenni: giordi varð gjörði, mænutröðu hélt sér en það er mæntróði líkt og 

verður útskýrt í meginmálinu í kaflanum um húsakost, viðurhalda hélt sér einnig en það 

er viðhalda. Smáorðin voru einnig samræmd þeirri stafsetningu sem við þekkjum: mier 

varð mér, laung varð löng, so varð svo og efttir varð eftir. Orðin Stand þile varð 

standþili til að það yrði skiljanlegt og takilegast varð þægilegast. En orðin lýfi varð lífi, 

imsann varð ýmsann, og hentug leikum varð eitt orð. Að lokum voru sett áherslumerki 

yfir sérhljóða, þar sem við á, og kommum bætt við í þriðja kafla með þeim áhrifum að 

upptalning á uppistöðutrjám þiljanna varð skiljanlegri.10 

 

II. Umönnun  

 

Fyrsti vísir að hugmyndinni um stofnun spítala í Kaldaðarnesi í Flóa var árið 1555 með 

Bessastaðasamþykkt en Marteinn Einarsson Skálholtsbiskup, Ólafur Hjaltason 

Hólabiskup og lögmennirnir Eggert Hannesson og Oddur Gottskálksson voru talsmenn 

þess að stofna fjóra spítala hérlendis, einn í hverjum landsfjórðungi. Kristján III synjaði 

hins vegar byggingu spítala hérlendis í bréfi frá árinu 1556 á þeim grundvelli að fátækir 

gengu um landið í matarleit. Erla Dóris Halldórsdóttir dregur þá ályktun að 

                                                 
10 Sjá nánar fyrirmyndir um frágang og ritreglur í útgáfu fornra texta: Haraldur Bernharðsson, „Samræmt 

nútímamál á fornum heimildum“, bls. 184-189; Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 37. 
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Danakonungur hafi með því verið að reyna að gera Íslendingum ljóst að á meðan ekki 

væri komið í veg fyrir að ómagar þvældust um landið og betluðu mat, þá yrðu ekki 

reistir spítalar hérlendis. Á 16. öld var því ekkert gert til að einangra holdsveika hér á 

landi.11 

Á 17. öld breyttist forgangsröðun manna í málefnum holdsveiki þar sem hún var 

flokkuð sem næmur sjúkdómur en samfara því var talið að holdsveikir ættu ekki að 

umgangast heilbrigða og því bæri að einangra hina sjúku.12 Friðrik III Danakonungur 

sendi loks frá sér tilskipun 10. maí árið 1651 um stofnun spítala hérlendis fyrir þá sem 

voru efnalitlir og holdsveikir.13 Friðrik III ákvað 12. maí árið 1652 að úthluta fjórum 

jörðum, einni í hverjum fjórðungi landsins, undir spítala fyrir holdsveika og vanfæra 

Íslendinga. Jarðirnar sem konungur veitti voru einmitt Möðrufell í Eyjafirði fyrir 

Norðlendingafjórðung, Klausturhólar í Grímsnesi fyrir Sunnlendingafjórðung, 

Hörgsland á Síðu fyrir Austfirðingafjórðung og Hallbjarnareyri í Eyrarsveit handa 

Vestfirðingafjórðungi.14 Brynjólfur Sveinsson Skálholtsbiskup (1605-1675)15 hafði og 

forgöngu með byggingu þessara spítala.16 

Holdsveikraspítalinn, sem var úthlutað fyrir Suðurland, var settur á fót árið 1654 

í Klausturhólum í Grímsnesi. Spítalinn var síðar fluttur að Haugshúsum á Álftanesi árið 

1689. Hann var þó fluttur aftur til sinnar upprunalegu staðsetningar að Klausturhólum 

árið 1711. Árið 1753 var hann síðast fluttur að Kaldaðarnesi í Flóa, þar sem hann 

starfaði til ársins 1848 þegar starfsemi hans var að endingu lögð niður.17 Á 

Kaldaðarnesspítala var fimm sjúklingum ætluð vist hverju sinni en eftirfarandi sýslur 

áttu fast pláss þar fyrir einn sjúkling hver: Rangárvallasýsla, Árnessýsla, 

Gullbringusýsla, Kjósarsýsla og Borgarfjarðarsýsla.18 

Kristján VI Danakonungur gaf út tilskipun 27. maí árið 1746 um starfsemi 

holdsveikraspítalanna, hátt í öld eftir stofnun þeirra.19 Þessi tilskipun var í raun 

reglugerð sem miðaði að því að setja ramma um aðbúnað sjúklinganna en þannig átti að 

                                                 
11 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 41; Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra 

sjúkrahúsa“, bls. 188. 
12 Freyja Jónsdóttir, „Úr sögu læknisfræðinnar á Íslandi“, bls. 3. 
13 Lovsamling for Island I, bls. 241-242 (Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, ang. Præsternes 

Underholdning, Hospitaler m.v. Khavn 10. Maí 1651). 
14 Lovsamling for Island I, bls. 245 (Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, ang. Hospitalsgaarde m.v. 

Khavn d. 12. Maí 1652). 
15 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár I, bls. 286. 
16 Freyja Jónsdóttir, „Úr sögu læknisfræðinnar á Íslandi“, bls. 3. 
17 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 188. 
18 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 59. 
19 Lovsamling for Island II, bls. 581 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
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tryggja að sjúklingarnir fengju mannsæmandi aðbúnað og aðhlynningu.20 Þar var kveðið 

á um að til þess að fá vist á holdsveikraspítala yrðu sjúklingarnir að framvísa vottorði 

frá sínum sóknarpresti og hreppstjóra um að þeir væru kristnir og stunduðu kristilega 

lifnaðarhætti. Konungur gerði hospítalhaldarana einnig ábyrga fyrir sjúklingunum en 

það þýddi að þeim var skyldugt að sjá þeim fyrir nauðþurftum og framfærslu um 

hvaðeina sem þeir þyrftu sér til lífsviðurværis, hvort heldur kerti eða klæði.21 

Spítalar á þessum tíma höfðu aftur á móti ekki sama hlutverk og spítalar 

samtímans þar sem hlutverk þeirra var fyrst og fremst að vera athvarf fyrir 

umkomulausa öryrkja. Markmið holdsveikraspítalanna var þá að draga úr hrakningi 

holdsveikra sjúklinga og hreppsómaga, það var þó aðeins pláss fyrir sextán til tuttugu 

holdsveikissjúklinga á spítölum landsins, þegar mest á mæddi.22 Í bréfi til 

Landsnefndarinnar fyrri frá 1. maí árið 1771 kemur hins vegar fram að séra Guðlaugur 

Þorgeirsson í Görðum á Álftanesi telji að þrjú hundruð manns hafi verið hrjáðir af 

holdsveiki á landinu.23 Inntaka manna í Kaldaðarnes markaðist þó ekki eingöngu af 

stöðu þeirra í samfélaginu. Dæmi þess er seinni tíma bréf frá 10. maí árið 1797 frá séra 

Snorra Björnssyni í Húsafelli sem sótti háaldraður um vist fyrir son sinn, séra Björn 

Snorrason, sem átti engan annan að nema tvö ungbörn. Snorri vottar að Björn sé 

sannkristinn og hafi þjónað embætti prests vel.24 Það kemur og fram í bréfi frá 22. apríl 

sama ár að Björn fékk vist á Kaldaðarnesspítala.25 Það kann þó ekki aðeins hafa orðið til 

þess að Björn fékk pláss í Kaldaðarnesi að hann var af prestastétt heldur var hann einnig 

sonur Snorra.26 Því hafa margir þættir mögulega haft áhrif á inntöku sjúklinga í 

Kaldaðarnesi. 

Skálholtsbiskup hafði umsjón með Kaldaðarnesi ásamt lögmanni. Í verkahring 

umsjónarmannanna (lat. inspectores) var að ráða hospítalhaldara. Hospítalhaldararnir 

höfðu það verk að sjá til þess að rekstur spítalans væri sem hagkvæmastur með tilliti til 

hinna holdsveiku.27 Árið 1753 var Magnús Guðmundsson (f. 1696) hospítalhaldari í 

                                                 
20 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 51. 
21 Lovsamling for Island II, bls. 583-584 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 

1746). 
22 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 190. 
23 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (ÞÍ. Rtk. D3/3-6 Séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum á 

Álfanesi sendir álitsgerð um spítalana [1.5.1771]. Lit. UU. N° 2.). 
24 Merkir Íslendingar I, bls. 88; ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Bréf til 

Skálholtsbiskups m.m 1761-1801, bls. 195. 
25 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Reikningar Kaldaðarnesspítala 1790-

1801, bls. 112-113. 
26 Merkir Íslendingar I, bls. 88. 
27 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 47-48. 
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Kaldaðarnesi. Hann tók við af föður sínum, Guðmundi Magnússyni sem hafði verið 

hospítalhaldari á Klausturhólum í Grímsnesi. Það kemur þó ekki fram hvenær 

Guðmundur lét af störfum sem hospítalhaldari og Magnús tók við. Magnús og kona 

hans Sigríður Guðmundsdóttir (f. 1698) áttu börnin Nikulás, Sæmund, Þuríði, Hallgerði, 

Ingibjörgu, Þorvald og Guðrúnu. Aðeins tvö þeirra höfðu þó búsetu í Kaldaðarnesi, 

Nikulás (1733-1772) sem bjó í Kaldaðarnesi á árabilinu 1759-1761 og Þuríður (1736-

1810) sem bjó þar á árabilinu 1761-1782. Magnús lést árið 1755 en tengdasonur hans, 

Einar Eiríksson (1721-1804/10), maður Þuríðar, var næstur titlaður hospítalhaldari í 

Kaldaðarnesi og hafði þar búsetu á sama tíma og kona sín. Enn er ekki tekið fram 

hvenær hann tók við stöðu hospítalhaldara né er nokkuð gefið upp um það hvaða stétt 

þeir tilheyrðu, þó ljóst sé að staða hospítalhaldara hafi haldist innan fjölskyldunnar um 

tíma.28 Að launum fyrir að annast rekstur spítalans fengu hospítalhaldarar þá að búa 

leigulaust á jörðinni. Í álitsskjali sem tekið var upp á Alþingi árið 1847 kemur að auki 

fram að samkvæmt venju hafi spítalahúsið verið í umsjá bónda, sem sæi um viðhald og 

hefði ábyrgð með kúgildunum, í stað þess að greiða leigu af jörðinni.29 

Það kemur fram í tilskipun Kristjáns VI árið 1746 að hospítalhaldarinn hafi mátt 

veita eins mörgum holdsveikum vist á spítala og umsjónarmennirnir teldu að spítalinn 

gæti séð fyrir uppihaldi. Uppihald hvers holdsveiks karlmanns var þá metið á fimm 

hundruð á ári en hverrar holdsveikrar konu á fjögur hundruð. Umsjónarmenn spítalanna 

áttu þó ekki að þvinga hospítalhaldarann til að taka við fullri greiðslu frá sjúklingunum 

þegar þeir fengu vist á spítalanum heldur áttu þeir að taka við helmingi greiðslunnar 

fyrirfram til að spítalinn gæti veitt sjúklingnum framfærslu. Sjúklingurinn átti að lokum 

að borga hinn helminginn að hálfu ári liðnu.30  

Árið 1652 kemur fram að sjúklingum, sem ekki voru ómagar, var gert að láta 

eignir sínar renna til spítalans. Ýmist áttu sjúklingarnir að greiða fyrir vist sína á 

spítalanum sjálfir eða einhver ættingi þeirra að sjá um greiðsluna.31 Greiðsla af þessum 

sjúklingum var á þeim tíma sú sama og hrepparnir greiddu, þrjú og hálft hundrað fyrir 

karl og tvö og hálft fyrir konu.32 Í alþingissamþykkt frá árinu 1680 er fjallað um 

greiðslu holdsveikra á Möðrufelli. Þar var ætlunin að hækka meðgjöfina það ár í fimm 

                                                 
28 Hér. Árn. Án safnmarks. Ábúendatal Árnessýslu, bls. 6; ÞÍ. Ættartölubækur Jóns Espólíns VIII, dálkar 

nr. 6366-6367 og 6369. 
29 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 61 og 65. 
30 Lovsamling for Island II, bls. 582-583 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 

1746). 
31 Lovsamling for Island I, bls. 247 (Althings Beslutning om Indtægter til Hospitalerne. 30. Juni 1652). 
32 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 46. 
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hundruð fyrir karlkyns sjúkling og fjögur hundruð fyrir kvenkyns sjúkling því að fyrri 

framfærsla þótti ekki næg fyrir uppihaldi sjúklinganna.33 Erla Dóris Halldórsdóttir 

dregur þá ályktun að þessi hækkun á meðgjöfinni fyrir framfærslu þeirra sem ekki voru 

ómagar sýni að spítalana hafi „skort fé til að annast sjúklingana.“34 

Kristján VI tekur það fram í tilskipuninni frá 1746 að þeir sem voru „spedalsk, 

fattig og vennelös“ eigi að vera teknir inn á spítalana þeim að kostnaðarlausu. 35 Hér á 

landi tíðkaðist frændaframfærsla ómaga þar sem skyldmenni áttu að sjá þeim fyrir 

uppihaldi. Ef það var ekki möguleiki þá bar hreppnum að sjá ómögum fyrir framfæri.36 

Árið 1652 var hreppnum falið að greiða árlegt gjald fyrir þá ómaga sem honum 

tilheyrðu en sú greiðsla var kölluð eins árs forlagseyrir. Í tilskipun Kristjáns VI frá árinu 

1746 kemur fram að gjald þetta sé enn við lýði. Sem fyrr segir var gjaldið sem 

hrepparnir greiddu misjafnt eftir kynjunum, þrjú og hálft hundrað fyrir karl og tvö og 

hálft hundrað fyrir konu.37  

Þegar Reikningsbók Kaldaðarness er skoðuð á árunum 1754-1776 má einnig sjá 

að greiðsla hreppanna nægði ekki fyrir uppihaldi sjúklings, þar sem árleg útgjöld af 

karlkyns sjúklingi var fimm hundruð og af kvenkyns sjúklingi fjögur hundruð.38 Til 

dæmis, árið 1754 var lagt inn frá hreppnum þrjú hundruð og sextíu álnir fyrir karl og tvö 

hundruð og sextíu álnir fyrir konu39 en þar sem greiðslan fór fram í landaurum40 

jafngiltu hundrað landaurar hundrað og tuttugu álnum og sextíu álnir námu hálfu 

hundraði svo gjaldið stóðst.41 Þetta ár voru enn fremur skráð útgjöld fyrir fimm 

sjúklinga eða tuttugu hundruð fyrir fjóra karlkyns ómaga og fjögur hundruð fyrir einn 

kvenkyns ómaga.42 Þrátt fyrir að greiðsla hreppanna dygði ekki fyrir framfæri 

sjúklinganna hélst hún þó óbreytt frá stofnun spítalanna og til loka.43 

Staðsetning holdsveikraspítala var mikilvæg fyrir uppihald sjúklinganna en 

staðsetning Kaldaðarness var hentugri fyrir rekstur Suðurlandsspítala heldur en 

                                                 
33 Alþingisbækur Íslands VII, bls. 495 (Nr. XX. JS. 174, 4to, JÞ., StÞ., St.) 
34 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 49. 
35 Lovsamling for Island II, bls. 584 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
36 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 41; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Ómagar og 

utangarðsfólk, bls. 15-16. 
37 Lovsamling for Island I, bls. 247 (Althings Beslutning om Indtægter til Hospitalerne. 30. Juni 1652); 

Lovsamling for Island II, bls. 584 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
38 ÞÍ. Bps. AVIII/1. Reikningsbók Kaldaðarness, Hörgslands og Hallbjarnareyrar spítala 1754-1784, bls. 

9-37. 
39 Sama heimild, bls. 10-11. 
40 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 189. 
41 Hagskinna, bls. 925. 
42 ÞÍ. Bps. AVIII/1. Reikningsbók Kaldaðarness, Hörgslands og Hallbjarnareyrar spítala 1754-1784, bls. 

10-11. 
43 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 189. 
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staðsetning Klausturhóla hafði verið, þar sem hann var nær sjó á nýja staðnum. Þá voru 

Klausturhólar meðal annars lagðir niður vegna þess að þar skorti mat.44 Í tilskipuninni 

frá árinu 1746 skrifar Kristján VI Danakonungur að hospítalhaldaranum beri að veiða 

fiskhlut fyrir sjúklinga spítalans ef hann væri búsettur nærri fiskveiðistöðvum, að því 

gefnu að hann hefði næg björg heima fyrir.45 Þessi tilskipun varð auk heldur til þess að 

hospítalhaldarinn gat rekið Kaldaðarnesspítala.46 

Friðrik III Danakonungur varð til þess að tryggja það að holdsveikraspítalar 

landsins fengju tekjur47 en í alþingissamþykkt frá 30. júní árið 1652 kemur fram að 

árlega skuli greiðast af einum degi á vetrarvertíð í Sunnlendingafjórðungi af hverju 

skipi svokallaður fiskhlutur.48 Í tilskipun Kristjáns VI kemur það fram að fiskhlutur var 

fimm fiskar en ef það magn aflaðist ekki áttu sjómenn að reyna aftur daginn eftir.49 Það 

má til dæmis sjá í bréfi til Landsnefndarinnar fyrri árið 1771 þar sem bændur í 

Gullbringusýslu skrifa að þeir fylgi tilskipun konungs og greiði árlega til Kaldaðarness 

sína fimm þorska af hverju skipi auk annars fiskfangs.50  

Í tilskipun konungs kemur fram að eftir árið 1746 hafi átt að skila fiskhlut á 

Suðurlandi fyrsta sunnudaginn eftir páska. Það var einnig tekið fram að sýslumaðurinn 

hafði það verk að innheimta og hafa umsjón með fiskhlutunum en hreppstjórar áttu að 

senda honum árlega hversu margir bátar hefðu farið á sjó í hverri verstöð. Á þann hátt 

gat sýslumaðurinn fylgst með því hvort ekki hefðu allir bátarnir skilað inn sínum 

fiskhlut. Ef það komst upp að einhver bátur hefði viljandi skilað minni fiskhlut en 

honum bar, var það talið refsivert á sama hátt og þjófnaður. Hospítalhaldarinn átti að 

tilkynna sýslumanninum hvað spítalinn þyrfti mikinn fisk sér til viðurværis af 

fiskhlutnum hverju sinni. Síðan skyldi hann sækja þann fisk sem spítalinn þurfti til 

sýslumannsins.51 

Ætlast var til að hospítalhaldarinn tæki á móti fiskhlut frá sýslumanninum, að 

því gefnu að spítalann skorti fisk, í staðinn fyrir að kaupa hann af öðrum. Ef það var nóg 

af fisk á spítalanum átti hospítalhaldarinn að láta sýslumanninn hafa þann fisk 

                                                 
44 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 56. 
45 Lovsamling for Island II, bls. 586 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. maí 1746). 
46 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Ísland, bls. 56. 
47 Sama heimild, bls. 188. 
48 Lovsamling for Island I, bls. 246 (Althings Beslutning om Indtægter til Hospitalerne. 30. Juni 1652). 
49 Lovsamling for Island II, bls. 585 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
50 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 247 (Hreppstjórar og bændur í Hafnahreppi skýra frá hag 

hreppsins 12.7.1771. Lit Jj. No 3[a].). 
51 Lovsamling for Island II, bls. 585-586 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. maí 

1746). 
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tímanlega. Sýslumaðurinn átti síðan að fara með þann fisk og þann fiskhlut sem 

spítalinn þurfti ekki í kaupstað og koma honum í sölu eða hafa hann í skiptum fyrir 

annað matarkyns. Því sem sýslumaðurinn fékk í staðinn fyrir fiskinn átti síðan að vera 

skilað á spítalann, honum að gagni.52  

Þess vegna mætti segja að það hafi orðið stakkaskipti á 17. öld þegar talið var 

ákjósanlegt að einangra holdsveika hér á landi. Kristján VI Danakonungur sá og til þess 

árið 1746 að sjúklingarnir fengju viðunandi aðbúnað og gerði hospítalhaldarann að 

ábyrgðarmanni þeirra. Urðu sjúklingarnir ýmist að greiða fyrir vist sína í Kaldaðarnesi 

sjálfir, eða ættingjar þeirra, á meðan hreppurinn sá um gjald af ómögum. Gjaldið sem 

hreppurinn greiddi var ekki nóg fyrir uppihaldi sjúklings en fiskhluturinn var mikilvæg 

tekjulind. Í tilskipun Kristjáns VI kemur þá fram að hospítalhaldarinn ætti að veiða fisk 

fyrir sjúklingana ef upp á vantaði en það varð til þess að festa starfsemi 

Kaldaðarnesspítala í sessi. 

 

III. Lífsviðurværi 

 

Séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum á Álftanesi telur upp í bréfi til Landsnefndarinnar 

það sem helst var á boðstólum á holdsveikraspítölunum en það var skyr, súrt smjör, 

úldinn og illa verkaður fiskur og að lokum nefnir hann hangikjöt. 53 Meðferð á kjöti á 

Suðurlandi var sérstök þar sem þeir reyktu það ekki eins og gert var annars staðar á 

landinu heldur hengdu þeir það upp í hjalla og létu það vindþorna nokkuð. Kjötið var 

síðan oft soðið í súpu. Fátækir áttu það til að elda kjöt á þennan hátt þar sem kjötsoðið 

var hægt að nýta til að spara notkun á smjöri. Um kjöt sem er matreitt á þennan hátt 

segir: „Reynsla svo margra alda sannar það einnig nægilega, að ketið, sem á þenna hátt 

verður mjög auðmelt, er einnig saðsamt og heilnæmt þeim, sem sífellt eru á stjái og 

vinna erfiðisvinnu, en iðjuleysingjum og lasburða fólki er það óhollt og illa til neyzlu 

fallið eins og svo mörg önnur holl og góð fæða.“54 

Í skýrslu Bjarna Pálssonar landlæknis frá 10. febrúar árið 1761 kemur fram að 

hann telji að hinir holdsveiku geti komist aftur til heilsu með hjálp hollra lifnaðarhátta. 

Hann taldi holla daglega fæðu vera lykilatriði í bata holdsveikra, auk þess sem þeir 

                                                 
52 Sama heimild, bls. 586. 
53 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (Fylgiskjal með lit. YY. No 1. – Afrit af bréfi séra Guðlaugs 

Þorgeirssonar í Görðum til nefndar um málefni spítalanna [án dags]). 
54 Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar II, bls. 220. 
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myndu taka lyf við sjúkdómnum, en hann áleit að gott fæði væri ekki síður mikilvægt 

fyrir holdsveika heldur en lyf. Bjarni var andvígur því að það væri borið á borð fyrir 

sjúklingana súrt skyr, smjör og maltur fiskur og úldinn matur yfirhöfuð.55 Bjarni vildi 

frekar að sjúklingarnir fengju kornmat með mjólk, brauði og grauta sem ættu að vera 

bornir fram heitir en ekki kaldir. Grautar þessir voru honum samkvæmt gerðir á 

„ýmsann hátt eftir landsins hentugleikum og ærlegum vana.“56  

Það kemur fram í bréfi til Landsnefndarinnar fyrri frá 30. mars árið 1771 að 

fiskurinn sem var sendur í Kaldaðarnes hafi verið illa verkaður.57 En það var algengt að 

menn í verstöðvum veldu úr bæði minnstu og mögrustu fiskana til að skila á spítalana.58 

Það var ekki aðeins verk sýslumannsins að taka við fiskhlutnum heldur átti einnig að 

þurrka hann og verka. Þá átti sýslumaður ekki að afhenda fiskinn til Kaldaðarnesspítala 

fyrr en hann væri orðinn þurr.59 Þegar skreið var verkuð var hausinn og innvolsið skilið 

frá, fiskurinn látinn út í sólarhring til að hann myndi „spýta sjónum“ og síðan var hann 

breiddur á grjótgarða eða möl og snúið reglulega þar til hann var orðinn þurr.60 

Bjarni vildi jafnframt að það yrði gerður kálgarður í Kaldaðarnesi. Bjarna fannst 

sjúklingarnir nefnilega fá of mikið af þungum mat en til að þeir gætu fengið léttari mat 

yrði hann að standa þeim til boða. Hann vildi að sjúklingarnir fengju kál eða „matar 

urtir“, eins og hann kallar þær, minnst tvisvar sinnum í viku. Í þessum kálgarði vildi 

hann og að kartöflur yrðu ræktaðar því þær væru saðsamar og einnig væri hægt að nota 

þær á ýmsan hátt í matargerð. Hann vildi líka hafa innlendar tegundir af jurtum í 

kálgarðinum en þá stakk hann upp á að ræktuð væru: fjallagrös, skarfakál, 

hrafnaklukkur, Ólafssúrur og heimulublöðkur, sem eru njólablöð.61 Það var þá ekki að 

ástæðulausu sem Bjarni ítrekaði nauðsyn hollari lifnaðarhátta fyrir hina sjúku. Var það 

vegna þess að á þessum tíma var holdsveikin talin afsprengi skyrbjúgs eða þriðja tegund 

                                                 
55 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Nr. 1. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771, Bréf dagsett 10. febrúar 1761, 

bls. 85-86. 
56 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis 

um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, bls. 233. 
57 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 183 (Oddur Hjaltalín og Níels Jónsson, hreppstjórar og 

lögréttumenn, skrifa um úrræði til hagsbóta fyrir land og þjóð 30.3.1771. Lit. NN.). 
58 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 234. 
59 Lovsamling for Island II, bls. 586 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
60 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 160-161. 
61 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 230; ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Nr. 1. Bréfabók 

Bjarna Pálssonar 1760-1771, Bréf dagsett 10. febrúar 1761, bls. 86. 
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hans.62 Skyrbjúgur er aftur á móti sjúkdómur sem rekja má til vannæringar fólks en 

skarfakál var til dæmis talið sérstaklega góð fæða, þar sem það er mjög C-vítamínríkt.63 

Það kemur og fram í byggingarbréfum frá Kaldaðarnesspítala að jörðinni fylgdu 

sjö málnytu kúgildi og átti það að sjá til þess að ástand þeirra héldist gott.64 

Mjólkurmatur var vissulega mikilvægur hluti af daglegri fæðu á þessum tíma en 

meirihluti af íslenskum sauðkindum var málnytupeningur. Málnytupeningur var þær ær 

sem hafðar voru heima til mjólkurlagni, en fráfærur voru stundaðar hér á landi frá 

upphafi byggðar og fram á fyrstu tvo áratugi tuttugustu aldar.65 Kúgildi er skilgreint 

sem miðaldra gallalaus kú að vori eða sex sauðkindur loðnar og lembdar á fardögum.66 

Mjólkurmatur var talinn sérstaklega nauðsynlegur fyrir sjúklingana67 en á 17. öld var til 

dæmis mælst til þess að hér á landi myndu holdsveikir lifa að mestu á mjólkurmat.68 Í 

tilskipun konungs frá árinu 1746 kemur fram að holdsveikraspítali ætti að vista 

sjúklinga sem ekki ættu mörg ungbörn því þá þyrftu þeir ekki að deila mjólkurmatnum 

með þeim.69 Það kemur enn fremur fram í skýrslu Bjarna að holdveikissjúklingurinn Jón 

Magnússon hafi skilið við konu sína og þrjú börn, til að vera vistaður á 

Kaldaðarnesspítala.70 

Í skýrslunni fjallar Bjarni einnig um ástand sjúklinganna sem þá voru í 

Kaldaðarnesi en sjúklingarnir voru fimm talsins, tveir karlar og þrjár konur. Tveir af 

þessum sjúklingum skera sig þó frá hinum að því leyti að Bjarni telur von til þess að 

þeir geti læknast. Það voru hinn fyrrnefndi Jón Magnússon, 49 ára, og Halla 

Einarsdóttir, 29 ára, en þau komu bæði frá Árnessýslu.71 Eitt af embættisverkum Bjarna, 

sem og fyrr segir, var einmitt að hafa eftirlit með holdsveikraspítölunum en hann gerði 

sér ferð í Kaldaðarnesspítala á fjögurra ára fresti. Í þessum heimsóknum skoðaði Bjarni 

sjúklingana og gaf fólki, sem ekki bjó yfir kunnáttu í læknisfræði, ráð um meðferð 

sjúklinganna eða líkt og Vilmundur Jónsson segir: „Algjörlega kunnáttulausu fólki.“72 

                                                 
62 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 230 og 237. 
63 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 64. 
64 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Byggingarbréf Kaldaðarness 1751-

1781, Bréf dagsett 3. desember 1754, bls. 226. 
65 Jónas Jónsson, Hefðbundin kvikfjárrækt III, bls. 12-15. 
66 Hagskinna, bls. 925. 
67 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 237. 
68 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 37. 
69 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 52; Lovsamling for Island II, bls. 582 (Anordning 

om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
70 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis 

um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, bls. 231. 
71 Sama heimild, bls. 231-232. 
72 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 190. 
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Bjarni tekur það þá fram í skýrslunni að til þess að þeim batni verði Sigríður 

Magnúsdóttir, ekkja Magnúsar hospítalhaldara, að passa að sjúklingarnir fái: 

„Almennilegann búmat sem að sönnu kann vera nógu gott til að viðurhalda lífi þessara 

sjúklinga.“73 Skyldi sjúklingi, sem dvaldi á spítalanum, batna átti Bjarni að lokum að fá 

hálfan forlagseyri fyrir lækningatilraunirnar og lyfin en annars ekki neitt.74  

Bjarni var þó ekki eini maðurinn sem taldi að mataræði væri mikilvægt til að 

vinna bug á sjúkdómnum. Í álitsgerð frá 12. febrúar árið 1771 sem séra Árni 

Þórarinsson á Lambastöðum í Gullbringusýslu skrifaði kemur það sömuleiðis fram að 

hann telji fæðu hafa áhrif á það hvort fólk fái sjúkdóma eins og brjóstveiki eða 

holdsveiki. Árni tilgreinir þar þrjár meginástæður sem einkenni mataræði þeirra sem séu 

veikir: í fyrsta lagi þá neyti þeir óhollrar daglegrar fæðu sem sé illa búin til, í öðru lagi 

neyti fólkið matar og drykks í óhófi og í þriðja lagi séu máltíðir hjá þeim óreglulegar.75 

Séra Guðlaugur Þorgeirsson á Görðum á Álftanesi sendi einnig Landsnefndinni fyrri 

bréf þar sem kemur fram að hann var á þeirri skoðun að sjúklingarnir ættu að hafa kost á 

hollara mataræði til að ná bata. Í þeim tilgangi skyldi léttari fæðu neytt reglulega.76 

Ekki aðeins voru hollari lifnaðarhættir ítrekaðir í tengslum við fæðu heldur tók 

Kristján VI Danakonungur það einnig fram í tilskipun sinni frá árinu 1746 að ef 

áfengisdrykkja, óhófleg tóbaksneysla, eða önnur óhollusta væri stunduð ætti prestur að 

minna sjúklingana á það að enga hjálp væri að finna í slíku. Ef sjúklingur léti sér ekki 

segjast átti að reka hann af spítalanum og annar sjúklingur skyldi tekinn inn á spítalann í 

hans stað. Konungur sagði einnig að þeir sjúklingar sem væru vanþakklátir eða önugir 

gætu hallast að drykkjuskap.77 Á 18. öld var ýmist notað pressutóbak, sem var 

munntóbak, á meðan rullutóbak eða skoskt tóbak var aðallega tekið í nefið. Þá var tóbak 

stundum notað til lækninga bæði manna og dýra, þar sem það var til dæmis borið á 

sauðfé við færilús.78 

Bjarna fannst vera of mikill kostnaður af sjúklingunum í Kaldaðarnesi á sama 

tíma og hann langaði til að sjá hvað hollir lifnaðarhættir myndu gera fyrir heilsu 

                                                 
73 Hér. Árn. Án safnmarks. Ábúendatal Árnessýslu, bls. 6; ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um 

Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, 

bls. 232. 
74 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu holdsveikinnar“, bls. 229. 
75 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (ÞÍ. Rtk. D3/2-7 Séra Árni Þórarinsson á Lambastöðum ritar 

álitsgerð um hérað sitt 12.2.1771. Lit. Y.). 
76 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (Fylgiskjal með lit. YY. No 1. – Afrit af bréfi séra Guðlaugs 

Þorgeirssonar í Görðum til nefndar um málefni spítalanna [án dags]). 
77 Lovsamling for Island II, bls. 585 (Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
78 Hallgerður Gísladóttir, „Af mörgu skal mat hafa“, bls. 104-105. 
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sjúklinganna sem hann taldi að hægt væri að lækna. Hann vildi gera tilraun til að 

sjúklingarnir fengju betri fæðu og meðöl, jafnt sem honum fannst Kaldaðarnesbærinn 

ekki vera nógu heilsusamlegur fyrir sjúklingana en hann lagði þess vegna til 

eftirfarandi: „Hversu örðugt bæði mér og öðrum sem án afláts til mín þurfa að sækja, 

vildi falla svo löng dvol á einum stað, svo sýnist mér þægilegast og best tilfallið að ég 

gjörði þessa tilraun þar sem mitt heimili er.“ 79 Bjarni myndi sjálfur bera kostnað af 

lyfjunum sem sjúklingarnir fengju á heimili hans en spítalinn myndi greiða fyrir 

uppihald sjúklinganna og ferðakostnað.80 

Það kemur annars vegar fram í bréfi frá lögmanninum Birni Markússyni frá 

Hvítárvöllum til Finns Jónssonar Skálholtsbiskups árið 1766 að á meðan fjárkláðinn 

fyrri geysaði hér á landi hafi verið peningaskortur og því hafi ekki verið hægt að gera 

kálgarð í Kaldaðarnesi. Var fjárkláðinn fyrri einmitt skæðastur hér á landi á árabilinu 

1761-1770 eða innan þess tímabils sem rannsókn þessi tekur til. Björn tilgreinir að 

einnig hafi orðið vart við fiskleysisár en matur var dýr á þessum tíma og ótraust að 

verða sér úti um hann, sökum skorts á mjólk og kjöti. Björn tekur það eins fram að gott 

væri fyrir sjúklingana í Kaldaðarnesi ef þar væri kálgarður, því það myndi létta undir 

heimilishaldinu.81  

Skýrsla Bjarna Pálssonar frá 10. febrúar árið 1761 er sérlega markverð að því 

leyti að hann taldi að holdsveikir gætu orðið heilbrigðir með því að neyta hollari fæðu 

daglega. Þar af leiðandi vildi hann að það yrði gerður kálgarður fyrir 

Kaldaðarnesspítala. Kálgarðurinn varð þó aldrei að veruleika sökum fjárskorts í 

fjárkláðanum fyrri. Það vekur og athygli í bréfum til Landsnefndarinnar fyrri árið 1771 

að séra Árni Þórarinsson og séra Guðlaugur Þorgeirsson voru á svipaðri skoðun, er þeir 

töluðu um mikilvægi þess að sjá sjúklingunum fyrir hollari fæðu. 

 

 

 

 

                                                 
79 ÞÍ. Bps. A VIII nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis 

um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, bls. 232. 
80 Sama heimild, bls. 232. 
81 Einar Laxness, Íslandssaga I, bls. 132; Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 231; ÞÍ. Bps. 

A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Bréf til Skálholtsbiskups m.m 1761-1801, bls. 

156. 
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IV. Húsakostur 

 

Kaldaðarnes í Flóa var upphaflega stórbýli og kirkjustaður og var því ekki byggt í þeim 

tilgangi að vera holdsveikraspítali fyrir Sunnlendingafjórðung.82 Það voru þó settar fram 

ákveðnar kröfur sem hver spítali átti að uppfylla til að þjóna fyllilega tilgangi sínum, frá 

því að Brynjólfur Sveinsson biskup ákvarðaði bygginguna. Þær voru að hver spítali ætti 

að hafa fimm hús, sem sagt: svefnhús, eldhús, matarskála, baðstofu og geymsluhús.83 

Helsta markmið Brynjólfs biskups var að húsakostur holdsveikraspítalanna væri góður, 

þó raunin hafi verið önnur þar sem húsakynni spítalanna þóttu ekki nógu rúmgóð. 

Einnig var iðulega húsleki í þeim og þar að auki voru þau köld og loftlítil.84 

Kristján VI tók það fram í tilskipuninni frá 1746 að holdsveikraspítalarnir ættu 

að halda vatni og sjúklingarnir ættu að vera lausir við frost og kulda. Það átti einnig að 

vera lítill reykháfur á spítalanum til að svokölluðum „reyk og sudda“, sem sagður var 

fylgja holdsveikinni, væri loftað út. Reykháfur sá sem fyrirskipaður var á hverjum 

spítala var þó í raun ekki gerður til að sjúklingunum liði betur, heldur var hann aðallega 

hugsaður fyrir þá sem önnuðust sjúklingana vegna þess að það lagði stöðugan ódaun af 

rotnandi holdi og graftarsýkingum.85  

Hinn 12. apríl árið 1753 var gerð úttekt á Kaldaðarnesi af Jóni Gíslasyni 

ráðsmanni í Skálholti. Brynjólfur Sigurðsson sýslumaður Árnessýslu var viðstaddur 

ásamt Magnúsi Guðmundssyni, fyrsta hospítalhaldara Kaldaðarness, þegar spítalinn var 

nýtekinn til starfa. Þessi úttekt var gerð til að öðlast vitneskju um ásigkomulag 

húsnæðisins.86 Almennt séð samanstóð torfbær af þyrpingu húsa þar sem hvert hús 

þjónaði sérstökum tilgangi. Húsaskipan torfbæja var í grunnatriðum oft hin sama en 

fyrst stóð húsaröð sem myndaði framhlið bæjarins en um hana miðja var 

bæjardyrahúsið. Á aðra hlið þess var gestastofa, sem er stundum kölluð skáli, og hinum 

megin var oft skemma og smiðja. Inn af bæjardyrunum lágu oft göng sem leiddu í aðra 

áttina að eldhúsi og í hina áttina að búri en göngin lágu einnig oftast að baðstofu, sem 

var innst í torfbænum. Baðstofan var oft höfð hærra í landinu en hin húsin og þess 

                                                 
82 Haukur Aðalsteinsson, „Árabátar á Suðurnesjum, bls. 13. 
83 Freyja Jónsdóttir, „Úr sögu læknisfræðinnar á Íslandi“, bls. 3. 
84 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 233. 
85 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 52; Lovsamling for Island, II, bls. 581-582 

(Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
86 Hér. Árn. Án safnmarks. Ábúendatal Árnessýslu, bls. 6; ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um 

Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 230. 
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vegna hélst hiti frekar þar. Húsaskipanin var þó breytileg eftir tímabilum, landshlutum 

og efnahag en í grunninn var fyrirkomulagið nokkurn veginn með þessum hætti.87 

Í úttektinni fjallar Jón Gíslason í fyrstu um innganginn í Kaldaðarnesbæinn en 

bæjardyrahúsið var uppbyggt og á því var hurð á járnum úr nýjum viði en dyrnar voru 

bæði færðar út og hækkaðar fyrir stofnun spítalans. Því næst nefnir hann skála og 

búrhús en skálinn var tvö stafgólf á meðan búrhúsið var þrjú stafgólf. 88 Stafgólf kallast 

þá bilið sem er á milli stoða og sperra. Stafgólfið var miðað við að undir súð við 

langveggi væru rúm sitthvoru megin en rúmin voru jöfn stafgólfum á lengd það er tvær 

til þrjár álnir sem er 1,3 til 1,9 metrar.89 Skálinn er talinn elsta hús torfbæjarins en 

upphaflega var hann svefnhús, eldhús, vinnustaður, veisluhús og geymsla en þegar við 

bættist búr, eldhús, stofa og skemma seinna meir varð skálinn svefnhús. Þá er talið að 

skálinn hafi verið svefnhús frá 11. öld og fram undir lok 18. aldar en þá var hann lagður 

niður vegna þess að torfbærinn tók breytingum. Skálinn hafði oft rúmstæði meðfram 

báðum hliðum en á stærri bæjum var honum stundum skipt í karla- og kvennaskála.90 

Það kemur þó ekki fram í úttektinni hvort skálinn í Kaldaðarnesi var kynjaskiptur.91 

Allflestir betri bæir voru búnir þiljuðum skálum. Helstu vistarverurnar voru 

upphaflega þiljaðar en þegar leið á aldirnar voru þær ekki lengur þiljaðar meðal 

almennings. Þilverk hérlendis skiptist í stafverk og bindingsverk. Þegar byrjað var að 

gera úttektir á 16. öld má sjá að stafverkið var ríkjandi hérlendis og í öllum helstu 

húsum og kirkjum fram á 18. öldina. Bindingsverk var ekki notað við byggingu torfbæja 

hérlendis fyrr en á 19. öld. Stafverk er forn smíð sem einkennist af því að grindin er 

sýnileg en þil er fellt í hana og með því móti er hún fest saman. Það eru uppistöðutré á 

milli til að styðja við grindina en þau eru kölluð stafir, syllur, aurstokkar og bitar. Síðan 

liggur biti þvert yfir loftið líkt og grindinni til stuðnings.92 Skálinn í Kaldaðarnesi er 

þiljaður þar sem honum er lýst sem: „3 sperrur, 3 bitum, sillum ... 8 langböndum 

                                                 
87 Hjörleifur Stefánsson, Af jörðu, bls. 11. 
88 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 

230. 
89 Hjörleifur Stefánsson, Af jörðu, bls. 72. 
90 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 326. 
91 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 

230. 
92 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 316-319 og 326. 
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mænutröðu“93 En í uppbyggingu þakgrindar er mæntróða sem er staðsett í mæni 

torfbæjarins, langbönd sem liggja lóðrétt og sperrur sem liggja lárétt.94 

Búrhús var matargeymsla þar sem mjólkurmatur var einkum geymdur. Búrhúsið 

var oft staðsett í miðju bæjarhúsanna, en á 16. öld voru búr oft staðsett inn af skálum. Á 

stærri bæjum voru búrhúsin oft fleiri en eitt og þiljuð.95 Búrhúsið í Kaldaðarnesi var 

þiljað og í úttektinni stendur að það hafi verið búið: „4 sperrum, 4 bitum, 8 stöfum, 

sillum 8, langböndum brotnri mænutröðu ... dyrastöfum hurð á járnum með þilkorni 

undir bita ... húsið stæðilegt að veggjum og undir viðum.“96 Síðan skrifar Jón ráðsmaður 

um stofu sem er þrjú stafgólf og að henni gengur hurð á járnum. Stofan er staðsett í nýju 

og vel uppbyggðu húsi.97 Stofan er talin hafa orðið hluti af bæjarþorpinu seinna en 

skálinn eða á 11. öld. Stofan tók miklum breytingum en upphaflega var hún eins konar 

dagstofa þar sem konur unnu eða sem veisluhús og var hún með palli og bekkjum til 

hliðanna. Á 16. öld hafði stofan einkum verið notuð fyrir veisluhöld og á 18. öld var 

stofan orðin það sem kallað hefur verið dönskustofa á ýmsum bæjum. Þá var oft 

innréttað þar með dönskum húsgögnum í staðinn fyrir fasta bekki og langborð.98 Í 

úttektinni frá Kaldaðarnesi eru aftur á móti engar lýsingar á innanstokksmunum og því 

óvíst hvaða tilgangi stofan þjónaði.99 

Göng lágu úr stofunni á Kaldaðarnesi að eldhúsdyrunum en göngin voru tveir 

faðmar að lengd. Eldhúsið var þrjú stafgólf en annars er ekki mikið sagt um það nema 

að það hafi verið stæðilegt.100 Á 16. öld voru útieldhús einkar algeng sökum 

brunahættu. Á 17. öld heyrðu þau sögunni til á Norðanlandi en entust lengur á Suður- 

og Suðausturlandi. Eldhús seinni alda voru síðar staðsett innandyra.101 Frá eldhúsinu 

lágu önnur göng í baðstofu sem voru tveir faðmar að lengd. Baðstofan er sögð bæði 

„sterk“ og „stæðileg“ en hún var í fjórum heilum og þrem hálfum stafgólfum með hurð 

á járnum. Var hún þá stækkuð um tvö stafgólf áður en spítalinn tók til starfa.102 

Baðstofa var upphaflega notuð sem staður þar sem menn böðuðu sig en sökum þess 

                                                 
93 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 

230. 
94 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 309 og 319. 
95 Sama heimild, bls. 338-339. 
96 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 230. 
97 Sama heimild, bls. 230. 
98 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 326-329. 
99 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 

230. 
100 Sama heimild, bls. 230. 
101 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 339. 
102 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 

230.  
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hvað baðstofan var lítil og langt frá bæjardyrunum varð hún íveruhús heimafólksins 

vegna þess að skálinn og stofan þóttu of köld. Baðstofan varð og helsta aðsetur fólks þar 

sem það svaf, vann og mataðist. Með því að hópa sig saman gat fólkið haldið hita 

innandyra en lítil önnur kynding var til staðar á þessum tíma.103 

Í Kaldaðarnesi voru einnig útihús en Jón Gíslason tilgreinir í úttektinni skemmu 

með „standþili“, smiðju og fjósi sem var með tólf básum, „stæðilegt að veggjum og 

viðum.“104 Skemman var útigeymsla en þilstafninn gaf til kynna að um útibúr væri að 

ræða.105 Einnig var hesthús í Kaldaðarnesi fyrir fjóra hesta, lambhús fyrir allt að þrjátíu 

lömb og fjárhús sem gat hýst allt að fjörtíu sauðkindur.106 Björn Markússon greindi frá 

því árið 1766 að ef fjárkláðinn fyrri hefði ekki orðið væri hann á sömu skoðun og Bjarni 

Pálsson um það að spítalinn í Kaldaðarnesi ætti að stofna sitt eigið bú og skipa 

ráðsmann yfir því. Þar ættu að vera kýr, hestar og önnur húsdýr en hann sá fyrir sér að 

þar gætu verið annað hvort tíu til tólf kýr eða hundrað ásauðir og annað fé. Hann tekur 

fram að þá væri hægt að efla starfið og hafa tíu til tólf ómaga í Kaldaðarnesi sem væru 

jafnmargir og voru á hinum holdsveikraspítölum landsins á þessum tíma.107 

Finnur Jónsson biskup í Skálholti skrifaði Sigríði Guðmundsdóttur, eftirlifandi 

ekkju hospítalhaldarans Magnúsar Guðmundssonar, bréf 3. desember árið 1754.108 

Bréfið greinir þó á við Ábúendatal Árnessýslu því þar kemur fram að Magnús hafi látist 

árið 1755.109 Fjallar bréfið um skilmála þess hvernig Sigríður eigi að halda spítalanum í 

Kaldaðarnesi við, að manni sínum fráföllnum. Finnur biskup skrifar Sigríði að hún eigi 

að halda í hefðir í Kaldaðarnesi með því að hugsa um húsin og girðingarnar, rækta 

jörðina og sjá til þess að túnin verði slegin árlega og á þau borin áburður. Skal hún þá að 

hugsa um jörðina á eigin kostnað.110 Í úttektinni tók Jón Gíslason hins vegar ekkert fram 

                                                 
103 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 330 og 338. 
104 ÞÍ. Bps. A VIII nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 
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105 Hörður Ágústsson, „Íslenski torfbærinn“, bls. 340.  
106 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 
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107 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Bréf til Skálholtsbiskups m.m 1761-

1801, bls. 157. 
108 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 
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109 Hér. Árn. Án safnmarks. Ábúendatal Árnessýslu, bls. 6. 
110 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Byggingarbréf Kaldaðarness 1751-

1781, Bréf dagsett 3. desember 1754, bls. 226. 
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um jörðina sem fylgdi Kaldaðarnesspítala annað en að Magnús, maður Sigríðar, tæki 

við erfiðri jörð.111 

Sigríður átti einnig að hugsa vel um sjö málnytu kúgildin sem fylgdu jörðinni. 

Að lokum tók Finnur biskup það fram að hún ætti að hugsa um kirkjuna í Kaldaðarnesi 

en jörðin og kúgildi hennar yrðu í hennar umsjón. Hún ætti og að sjá um viðhald á 

kirkjunni að innan sem og utan. Hún skyldi einnig sjá kirkjunni fyrir ljósum, víni og 

oblátum.112 Finnur biskup sendi Einari Eiríkssyni hospítalhaldara samskonar bréf 26. 

nóvember árið 1761 þar sem hann tók fram að hann ætti að sjá til þess að húsunum í 

Kaldaðarnesi væri viðhaldið, kirkjunni og jörðinni. Hann ætti að gæta þess að grasið 

skemmdist ekki, auk þess að rækta jörðina á sama hátt og Sigríður, á eigin kostnað. Enn 

voru sjö málnytu kúgildin í Kaldaðarnesi sem honum var falið að ábyrgjast.113 

Bjarni ritaði í bréfabók sína 10. febrúar árið 1761 að hann vildi að húsaþyrpingin 

í Kaldaðarnesi stæði annarsstaðar á jörðinni og að spítalinn væri öðruvísi innréttaður, 

jafnt sem á hagkvæmari máta. Hann útskýrir þetta ekkert frekar.114 Í bréfi frá Bjarna til 

Finns biskups frá 2. apríl árið 1765 ritaði hann síðan að hann vilji að allir 

holdsveikraspítalarnir séu sameinaðir í einn. Það myndi að hans mati bæði henta rekstri 

spítalanna betur þar sem kostnaðurinn yrði minni og þannig væri betra að taka við 

sjúklingum. Þá væri einnig betra að fylgjast með mataræði og lyfjagjöf sjúklinganna.115 

Í úttektinni fyrir Kaldaðarnesbæinn var dregin upp mynd af því hvaða hús og 

útihús mætti finna í Kaldaðarnesi. Finnur Jónsson Skálholtsbiskup sendi samskonar bréf 

til Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju Magnúsar Guðmundssonar hospítalhaldara, árið 

1754 og til Einars Eiríkssonar hospítalhaldara árið 1761, varðandi viðhald húsanna, 

jarðarinnar og kirkjunnar. Gerðar voru tvær breytingar á Kaldaðarnesbænum þegar 

spítalinn tók til starfa, þá er bæjardyrnar voru uppbyggðar og baðstofan var stækkuð. 

Þrátt fyrir það lýsti Bjarni Pálsson yfir vilja sínum að stofnaður yrði einn 

holdsveikraspítali fyrir landið þar sem hann var ekki nógu ánægður með húsakostinn í 

Kaldaðarnesi. Það varð þó ekki að veruleika í hans tíð. 

                                                 
111 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Úttek Kaldaðarness 12/4 1753, bls. 
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112 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Byggingarbréf Kaldaðarness 1751-

1781, Bréf dagsett 3. desember 1754, bls. 226-227. 
113 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Byggingarbréf Kaldaðarness 1751-

1781, Bréf dagsett 26. nóvember 1761, bls. 224-225. 
114 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis. Nr. 1. Bréfabók Bjarna Pálssonar 1760-1771, Bréf dagsett 10. febrúar 1761, 

bls. 86. 
115 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Bréf til Skálholtsbiskups m.m 1761-

1801, bls. 152. 
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V. Félagsleg einangrun 

 

Bjarna Pálssyni landlækni fannst holdsveikraspítalarnir nauðsynlegir hérlendis á þeim 

grundvelli að hann teldi að einangrun sjúklinganna myndi draga úr útbreiðslu 

holdsveikinnar.116 Að sama skapi ritaði séra Árni Þórarinsson frá Lambastöðum í 

Gullbringusýslu til Landsnefndarinnar fyrri 12. febrúar árið 1771 að samskipti 

holdsveikra og heilbrigðra væru ekki æskileg. Honum finndist lítið gert til að koma 

holdsveikum á spítala. Hann áleit einnig að fleiri en fjórir til sex sjúklingar ættu að vera 

vistaðir á spítölunum og lagði til að sjúklingarnir ættu frekar að vera á bilinu fjörtíu til 

sextíu.117 Þá stóðu sjúklingar á holdsveikraspítala fyrir utan samfélagið og voru upp á 

aðra komnir118 en í Landsnefndarskjölunum má sjá frásagnir sem lýsa þess konar 

aðstæðum. 

Enn fremur var kostnaðarsamt að reka holdsveikraspítala og fiskhluturinn stór 

hluti tekna þeirra. Fiskhluturinn var einnig þrætuefni meðal manna á Suðurlandi en oft 

var talið að menn hefðu verið óheiðarlegir þegar kom að því að veiða hann, vegna þess 

að þegar menn veiddu illa, reru þeir í land og fóru aðra ferð samdægurs þar sem síðari 

ferðin var ekki talin með til fiskhlutar. Þegar vel bar í veiði áttu menn það einnig til að 

veiða aðeins fjóra fiska, í stað fimm, í fyrri ferðinni fyrir spítalann og fara síðan aðra 

ferð.119 Oddur Hjaltalín hreppstjóri í Gullbringusýslu og Níels Jónsson lögmaður rituðu 

þar að auki bréf til Landsnefndarinnar fyrri þann 30. mars árið 1771 þar sem sagði: „Sá 

fiskur sem hospítölunum skiptist er oftast illa verkaður, og kannski með óvilja af 

sumum útilátinn.“120 

Oddur Hjaltalín hreppstjóri í Gullbringusýslu og Níels Jónsson lögmaður rituðu 

einnig, í framangreindu bréfi til Landsnefndarinnar fyrri, um fjölgun holdsveikra, 

sérstaklega við sjávarsíðuna, en þeir skildu ekki hvers vegna hinir sjúku fengju ekki vist 

á Kaldaðarnesspítala. Þeir fóru sömuleiðis fram á að fiskhluturinn yrði lagður niður 

vegna þess að það væri ekki alltaf ómagi frá Gullbringusýslu í vist á spítalanum og 

                                                 
116 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 234. 
117 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (ÞÍ. Rtk. D3/2-7 Séra Árni Þórarinsson á Lambastöðum 

ritar álitsgerð um hérað sitt 12.2.1771. Lit. Y.). 
118 Vilmundur Jónsson, „Forsaga íslenzkra sjúkrahúsa“, bls. 189-190. 
119 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 57. 
120 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 180 og 183 (Oddur Hjaltalín og Níels Jónsson, hreppstjórar og 

lögréttumenn, skrifa um úrræði til hagsbóta fyrir land og þjóð 30.3.1771. Lit. NN.). 
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sögðu að meðferð sjúklinganna væri slæm í Kaldaðarnesi.121 Líkt og áður hefur verið 

nefnt, átti þó að vera fast pláss fyrir einn sjúkling frá Gullbringusýslu á 

Kaldaðarnesspítala.122 Séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum á Álftanesi skrifaði 

jafnframt í bréfi til Landsnefndarinnar fyrri 1. maí árið 1771 að Gullbringusýsla hefði 

lagt meira gjald til Kaldaðarnesspítala en aðrar sýslur á Suðurlandi, þó ekki hafi einn 

einasti ómagi frá sýslunni fengið vist á Kaldaðarnesspítala síðustu þrjátíu árin.123 

Hreppstjórar í Mosfellssveit tóku það einnig fram í bréfi til Landsnefndarinnar 

fyrri 7. maí árið 1771 að enginn hafi verið tekinn þaðan í Kaldaðarnes í langan tíma. 

Þeir tala og um tvo holdsveika ómaga í sveitinni sem enginn sé að hugsa um og bændur 

verði að bera kostnað af, til dæmis með matargjöfum. Síðan taka þeir fram um 

fiskhlutinn að: „Allur sá fiskur sem gelst úr heila fjórðungnum með öllu öðru sem gelst 

til Kaldaðarneshospítals mun trauðlega leggjast þar allt fyrir fimm ómaga.“124 Það ríkti 

einnig óánægja meðal hreppstjóra í Kjósarsýslu sem skrifuðu 15. maí árið 1771 fyrir 

hönd bænda að enda þótt margir í sýslunni væru með holdsveiki hefði enginn þaðan 

fengið vist á Kaldaðarnesspítala. Þeir sjái því ekki ástæðu til að leggja spítalanum 

fiskhlut árlega. Þeir greindu einnig frá því að menn í sveitinni réðu varla við að gjalda 

fiskhlutinn því þeir væru svo illa stæðir. Hreppstjórar Kjósarsýslu lögðu að auki til að 

fiskhlutinn ætti frekar að gefa til sveitarinnar sem aflaði hans.125 

Í tilskipun konungs frá árinu 1746 er hospítalhaldaranum gert að umgangast 

sjúklingana með hógværð og mildi og sýna þeim kærleika, þegar slíkt þótti viðeigandi. 

Kristján VI tekur það einnig fram að þó umönnun sjúklinganna væri þeim ekki alltaf létt 

þá ættu þeir að reyna að vera góðir við þá til að halda þeim rólegum og ánægðum. 

Hospítalhaldaranum var einnig gert skyldugt að lesa úr Biblíunni fyrir sjúklingana 

daglega eða fá einhvern sér innan handar til að gera það ef hann gæti það ekki sjálfur. 

Sjúklingarnir ættu einnig að hafa aðgang að uppbyggilegum bókum sem biskupinn átti 

að útvega fyrir þá, greiddar af spítalanum. Ef sjúklingur kæmist ekki í kirkju á 

                                                 
121 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 180 og 183 (Oddur Hjaltalín og Níels Jónsson, hreppstjórar og 

lögréttumenn, skrifa um úrræði til hagsbóta fyrir land og þjóð 30.3.1771. Lit. NN.). 
122 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi, bls. 59. 
123 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, í prentun (Séra Guðlaugur Þorgeirsson í Görðum á Álftanesi sendir 

álitsgerð um spítalana 1.5.1771. Lit. UU. N° 2.). 
124 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 289 (Hreppstjórar í Mosfellssveit skrifa um hag sveitarinnar 

7.5.1771. Lit. XX. N° 5.). 
125 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 304-306 (Hreppstjórar í Kjósarhreppi skrifa um hag sveitarinnar 

15.5.1771. Lit. Aa. N° 5.). 



24 

 

sunnudögum eða helgidögum átti presturinn jafnframt að vitja þeirra og veita þeim 

sáluhjálp.126  

Á stórum holdsveikraspítölum erlendis þótti félagslíf meðal sjúklinganna 

mikilvægt. Hér á landi var á hinn bóginn lítið gert til að efla félagslíf sjúklinganna, þó 

sjúklingunum væri ætlað að vinna þegar heilsan leyfði.127 Í skýrslu Bjarni Pálssonar 

landlæknis frá árinu 1761 skrifaði hann um ástand hins fyrrnefnda Jóns Magnússonar, 

holdsveikissjúklings. Í skýrslunni kemur fram að Jón hafi burði og getu til að leggja sitt 

af mörkum á spítalanum og vinna þannig fyrir uppihaldi sínu. Hann geti þó ekki stundað 

sjóróðra eða erfiðisvinnu vegna þess að þegar hann reyni of mikið á sig þá verði hann 

þjakaður af brjóstmæði.128 Sjúklingarnir máttu vissulega stunda vinnu svo lengi sem 

þeir réðu við það og í tilskipun konungs frá árinu 1746 kemur fram að þeir hafi sjálfir 

fengið að halda hagnaðinum sem skilaðist af vinnu þeirra.129 Jón var aftur ekki ómagi 

þar sem fram kom að hann hefði átt konu og þrjú börn, fyrir skilnað.130 Líkt og áður 

hefur komið fram áttu sjúklingar, sem ekki voru ómagar, þó ýmist að standa sjálfir undir 

kostnaði af vist sinni eða ættingjar þeirra.131 

Kristján VII sendi loks frá sér tilskipun, 28. mars árið 1776, til Lauritz Thodal 

stiftamtmanns, auk beggja biskupanna á landinu, þar sem hann lagði bann við því að 

holdsveikir mættu giftast. Kemur og fram í tilskipuninni að holdsveikir séu taldir 

félagsleg byrði þar sem þeir leggi ekkert til samfélagsins og ef holdsveikur maður 

myndi giftast myndu kona hans og börn enda á vergangi. Prestum á Íslandi var því 

meinað að gefa holdsveika saman í hjónaband.132 Ef fólk var talið holdsveikt varð það 

þess vegna að framvísa vottorði til að sýna fram á heilbrigði sitt áður en það fékk að 

ganga í hjónaband.133 

Bréfin til Landsnefndarinnar fyrri á árunum 1770-1771 varpa því ljósi á skoðanir 

manna á Suðurlandi á Kaldaðarnesspítala. Séra Árni Þórarinsson frá Lambastöðum í 

Gullbringusýslu vildi auka fjölda holdsveikra í Kaldaðarnesi meðan séra Guðlaugur 

Þorgeirsson í Gullbringusýslu, hreppstjórar í Kjósarsýslu og hreppstjórar í Mosfellssveit 

                                                 
126 Lovsamling for Island, II, bls. 583(Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirschholm 27. Maí 1746). 
127 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 236-237. 
128 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis 

um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, bls. 231. 
129 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 236-237. 
130 ÞÍ. Bps. A VIII. Nr. 3B, Skjöl um Kaldaðarnesspítala 1753-1801, Skýrsla Bjarna Pálssonar landlæknis 

um Kaldaðarnesspítala 10/2 1761, bls. 231. 
131 Lovsamling for Island I, bls. 247 (Althings Beslutning om Indtægter til Hospitalerne. 30. Juni 1652). 
132 Lovsamling for Island, IV, bls. 210 (Reskript til Stifebefalingsmand Thodal og begge Biskopperne i 

Island, ang. Forbud mod Spedalskes Giftermaal. Christiansborg 29. Marts 1776). 
133 Sæmundur Bjarnhjeðinsson, „Ágrip af sögu“, bls. 240. 
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deildu á það að enginn úr sveitum þeirra hefði fengið vist á Kaldaðarnesspítala í 

óratíma, þrátt fyrir að þeir greiddu fiskhlut. Hreppstjórar í Mosfellssveit töldu eins að of 

mikill fiskur væri sendur í Kaldaðarnes. Jafnframt tóku hreppstjórar í Kjósarsýslu fram 

að menn þar réðu varla við að greiða fiskhlutinn og þar af leiðandi vilji þeir að honum 

sé úthlutað til þeirrar sveitar sem veiddi hann. Því var sótt að þeim víða úr samfélaginu, 

fyrir utan það að þeir áttu lítið félagslíf innan veggja spítalans og nutu ekki réttinda til 

jafns við aðra menn, svo sem þegar kom að því að ganga í hjónaband. 

 

VI. Lokaorð 

 

Leitast hefur nú verið við að svara þeirri spurningu hvert hlutskipti holdsveikra hafi 

verið á Kaldaðarnesspítala á 18. öld. Ljóst er að líf þeirra hefur verið erfitt, hvarvetna á 

landinu, en á holdsveikraspítölunum var reynt að skapa þeim eitthvert skjól, þó mikil 

áhersla hafi í raun verið lögð á það að skýla öðrum fyrir hinum sjúku. Sótt var að þeim 

úr mörgum áttum eins og rakið hefur verið og þeir áttu sér fáa málsvara, jafnt því að fáir 

þeirra sem sinna áttu umönnun þeirra höfðu nokkra þekkingu á læknisfræði. Hinir 

holdsveiku nutu því lítillar náðar, bæði í samfélaginu og á spítalanum. Bjarni Pálsson 

landlæknir vitjaði sjúklinganna á fjögurra ára fresti og skrifaði greinargóða skýrslu um 

aðbúnað holdsveikra, auk þess að leggja fram ýmsar hugmyndir um betrumbætur á 

högum þeirra. 

Bjarni var til dæmis mótfallinn því að holdsveikissjúklingar neyttu skemmdrar 

fæðu og mæltist til þess að sjúklingarnir fengju mat eins og kornmat með mjólk, brauð 

og heita grauta, þó mælt væri gegn því að holdsveikir neyttu kjöts. Bjarna fannst 

ákjósanlegt að ræktaður yrði kálgarður í Kaldaðarnesi, þá sérstaklega í lækningarskyni, 

þar sem hann trúði því að með hollari fæðu gætu hinir sjúku læknast. Boðskapur Bjarna 

breiddist út um Suðurland en skrif séra Guðlaugs Þorgeirssonar og séra Árna 

Þórarinssonar til Landsnefndarinnar fyrri staðfesta það. Bjarni vildi einnig láta flytja þá 

sjúklinga sem mögulega gætu orðið heilir heilsu á ný heim til sín, þar sem hann myndi 

reyna að lækna þá af sjúkdómnum, en í þessu samhengi virðist Bjarni ekki hafa haft 

mikla trú á því að sjúklingarnir gætu náð bata í Kaldaðarnesi. Kálgarður í Kaldaðarnesi 

varð þó aldrei að veruleika sökum erfiðleika í fjárkláðanum fyrri. Hugmyndir Bjarna 

náðu því ekki fram að ganga og það kemur fram í bréfi frá séra Guðlaugi til 
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Landsnefndarinnar, að skyr, súrt smjör, úldinn og illa verkaður fiskur og hangikjöt hafi 

verið helsta fæða sjúklinganna. 

Kaldaðarnesbærinn var ekki upphaflega byggður til að vera spítali en þeim 

kröfum, sem holdsveikraspítali var talinn þurfa að uppfylla, var mætt þar sem fimm hús 

voru á staðnum: skáli (svefnhús), búrhús (geymsluhús), eldhús, baðstofa og stofa sem 

hlýtur þá að hafa verið matarskálinn því að þar voru pallar og borð. Jafnframt voru 

gerðar breytingar á Kaldaðarnesbænum áður en spítalinn tók til starfa: bæjardyrnar voru 

uppbyggðar og baðstofan var stækkuð. Á betri bæjum voru að jafnaði tvær þiljaðar 

geymslur og þiljaður skáli. Í Kaldaðarnesi voru einmitt tvær geymslur eða búrhús og 

skemma sem voru þiljaðar og þar var einnig þiljaður skáli. Einnig voru útihús í 

Kaldaðarnesi, það er skemma, smiðja, fjós, hesthús og lambhús. Það er þó ekki víst 

hvort þau hafi verið notuð og ekkert er skrifað um húsdýr á bænum fyrir utan sjö 

málnytu kúgildi í skýrslunni frá Finni Jónssyni, Skálholtsbiskupi, til Sigríðar 

Guðmundsdóttur, ekkju Magnúsar, fyrsta hospítalhaldara í Kaldaðarnesi, árið 1754 og 

Einars Eiríkssonar hospítalhaldara árið 1761. Hospítalhaldarinn átti þá að hugsa um 

kúgildin ásamt því að viðhalda spítalanum, jörðinni og kirkjunni í Kaldaðarnesi.  

Holdsveikir voru vissulega einangraðir bæði af almenningi og aðstæðum sínum 

en það má sjá skýr dæmi þess í bréfum manna til Landsnefndarinnar fyrri á árunum 

1770-1771. Séra Árni Þórarinsson frá Lambastöðum í Gullbringusýslu vildi að 

samskipti holdsveikra við heilbrigða yrðu takmörkuð með því að koma fleiri 

holdsveikum á spítala. Holdsveikin markaði sjúklingunum þannig stað fyrir utan 

samfélagið. Voru þeir taldir baggi á samfélaginu og þeir máttu til dæmis ekki giftast. 

Fiskhluturinn var einnig deiluefni í samfélaginu, eins og greina má í skrifum hjá séra 

Guðlaugi Þorgeirssyni í Gullbringusýslu, hreppstjórum í Kjósarsýslu og hreppstjórum í 

Mosfellssveit, þar sem þeir sáu ekki tilganginn í því að greiða fiskhlut þar sem 

holdsveikir úr sveitum þeirra voru almennt ekki vistaðir í Kaldaðarnesi. Hreppstjórum í 

Kjósarsýslu fannst fiskhluturinn því of mikil byrði fyrir menn þar og vildu að honum 

yrði skilað til sveitanna, þeim til styrktar. Fiskhluturinn var hins vegar ómissandi 

tekjulind fyrir Kaldaðarnesspítala í ljósi þess hve kostnaðarsamur spítalareksturinn var. 

Í tilskipun frá árinu 1746 kom sjálfur Kristján VI Danakonungur því til leiðar að 

viðurværi sjúklinganna í Kaldaðarnesi yrði treyst með því að leyfa hospítalhaldaranum 

að veiða fisk fyrir spítalann. Staðsetning Kaldaðarness var afar mikilvæg í þessu 

samhengi því ólíkt Klausturhólum var hann nálægt sjó. Þá var ætlast til þess að 

sjúklingar sinntu vinnu, ef heilsa leyfði, og þeir gátu lesið sér til dægrastyttingar. Ef 
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heilsu þeirra hrakaði átti hospítalhaldarinn, ábyrgðarmaður þeirra, aftur á móti að hafa 

umsjón með þeim og tryggja þeim sáluhjálp. Það að lifa á holdsveikraspítala sárkvalinn 

og einangraður hefur því verið þungur kross að bera, þar sem holdsveikir bjuggu við 

bág kjör, illa leiknir af örlögunum, og settir skör lægra en aðrir menn. 
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