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Formáli 

Ritgerðarefnið á sér nokkra forsögu en fyrir nokkrum árum fór ég í gegnum manntalið 1762 á 

Þjóðskjalsafni, sló það inn og kom því á rafrænt form. Á eftir fylgdi innsláttur á manntölunum 1753 og 

1735 og var mér þá ljóst að heimildirnar gætu varpað ljósi á sögu 18. aldar á áhugaverðan hátt. Lítið 

hefur verið skrifað um þessi manntöl eða tilurð þeirra og því taldi ég rannsóknarefnið verðugt. 

Manntalið 1729 er eina handritið sem varðveitt er á handritadeild Landsbókasafns-Háskólabókasafns 

og var það tekið með í þessa umfjöllun. Manntölin fjögur sem hér eru til umfjöllunar eru ekki einu 

manntölin sem finna má frá 18. öld. Manntalið 1703 er mun heildstæðara en þau manntöl sem á eftir 

fylgdu og hefur talsvert verið fjallað um það. Til viðbótar hafa varðveist manntöl frá árunum 1769 og 

1785 sem eru nafnlaus. Ég ákvað að einskorða ritgerðina við manntöl með nafngreindum 

einstaklingum sem lítið hefði verið fjallað um. Rétt er að taka fram að í beinum tilvitnunum í texta frá 

18. öld leyfi ég stafsetningu þess tíma að njóta sín. Stór stafur kemur því fyrir þar sem svo er skráð. 

Umfjöllun mín um manntölin fjögur er 60 eininga MA-ritgerð í sagnfræði og leiðbeinandi var Loftur 

Guttormsson prófessor. Mig langar til að þakka Lofti sérstaklega fyrir góða hvatningu, ábendingar og 

yfirlestur. Eiginmaður minn Þorfinnur Skúlason fær einnig þakkir fyrir yfirlestur. Starfsfólk á 

handritadeild Landsbókasafns-Háskólabókasafns og lestrarsal Þjóðskjalasafns Íslands fá þakkir fyrir 

góða þjónustu. Og að lokum langar mig til að þakka vinnuveitendum mínum hjá Íslenskri 

erfðagreiningu fyrir að veita mér svigrúm til þess að skrifa þessa ritgerð. 
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Ágrip 

Hér er fjallað um tilurð manntalanna 1729, 1735, 1753 og 1762, gerð þeirra og sérstöðu. Rýnt er í 

fyrirmælin sem lágu að baki ákvarðanatökunni, aðdragandanum að skráningunni, sjálfri skráningunni 

og að lokum er rýnt í frumútgáfu manntalanna. Farið var í gegnum skjöl og bréfaskipti á milli 

embættismanna, innanlands sem og í Danmörku, í aðdraganda manntalanna. Manntölin fjögur voru 

skráð áður en samræmdar manntalsskráningar hófust í danska konungsríkinu árið 1801. Þau eiga það 

sameiginlegt að aðdragandi þeirra fléttast inn í stjórnsýslu átjándu aldar. Með tilkomu einveldis 

breyttist stjórnsýsla danska ríkisins mikið. Danir leituðu fyrirmynda til Þýskalands og bar stjórnsýslan 

keim af kammeralisma sem þar var ráðandi. Kammeralismi einkenndist m.a. af miðstýringu og 

nákvæmri skráningu gagna og bera manntölin þess merki. Samfara auknu konungsvaldi 

einveldistímans komu fram stjórnlagaspekingar sem færðu rök fyrir því hvernig konungar skyldu 

treysta völd sín sem best. Þar gegndi skráning manntala mikilvægu hlutverki en þau voru talin veita 

upplýsingar um samsetningu þjóðar, umfang og efnahag. Fram að þeim tíma hafði manntalstaka fyrst 

og fremst lagt grunninn að skattlagningu.  

Manntölin sem hér eru til umfjöllunar eru afar ólík auk þess sem lítils samræmis gætir í innri gerð 

þeirra. Fyrirmælin voru oft óljós og skráningin tók því mið af duttlungum hvers skrásetjara fyrir sig. 

Hér er um einstakar heimildir að ræða sem eiga sér ekki hliðstæðu í nágrannaríkjunum. Vegna 

fjarlægðar landsins frá Danmörku er ljóst að Ísland hefur notið sambærilegrar þróunar í manntalsgerð 

og finna má í evrópskum nýlendum allt frá síðari hluta sautjándu aldar. Til þess að öðlast skilning á 

þessum manntölum er nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar aðdragandann og sjálf fyrirmælin sem lágu 

að baki. Manntölin endurspegla þverskurð samfélagsins á þeim tíma sem þau eru skráð en eru einnig 

lituð af þeim ráðagerðum sem þau spretta úr.  
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Abstract 

This thesis focuses on the events leading up to the censuses in 1729, 1735, 1753 and 1762, how they 

were carried out and their distinctive characteristics. It examines the instructions behind the 

decision-making, the antecedents leading to the registrations, the registrations themselves and 

finally an analysis of the manuscripts of the censuses. Documents and correspondence between 

officials both in Iceland and in Denmark in the lead-up to the censuses were examined. Four censuses 

were conducted before standardised censuses started in the kingdom of Denmark in 1801. Their  

common trait is that their roots are all interwoven into the administration of the 18th century. With 

the advent of absolutism, the administration of the state of Denmark changed a great deal. The 

Danes looked to German models and their administration echoed the so-called Cameralism that was 

prevalent there. Cameralism is characterised by, among other things, centralised management and a 

more precise registration of data and the censuses reflect this. With the increased power of the 

absolute monarchy, constitutional experts emerged with arguments on how monarchs could best 

strengthen their power. Census records played an important role in this regard, since they were 

considered to provide information on the composition of the nation, its scope and balance sheet. Up 

until that time, censuses had primarily been used as the basis for taxation. 

The censuses that are discussed here are quite different to each other and there is little consistency 

in the manner in which they were conducted. Instructions were often unclear and the records that 

were made were therefore based on the whim of each individual registrar. These are unique 

documents that had no parallels in neighbouring countries. Due to the distance of the country from 

Denmark, it is clear that Iceland was subject to similar developments in the conducting of censuses 

that were to be found in other European colonies since the latter part of the seventeenth century. In 

order to gain an understanding of these censuses, one needs to take into account the antecedents  

and instructions that lay behind them. Censuses are a reflection of a cross-section of the society at 

the time in which the censuses were conducted, but they are also tainted by the plans they stemmed 

from. 
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I. Inngangur 

A census of population [is] the total process of collecting, compiling, and publishing 

demographic, economic, and social data pertaining, at a specified time or times, to all 

persons in a country or delineated territory1 

Hér að ofan er skilgreining Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1958 um það hvað felst í orðinu manntal. 

Samkvæmt henni felur hugtakið manntal í sér allt ferlið sem samanstendur af söfnun, samantekt og 

útgáfu á lýðfræðilegum, efnahagslegum og félagslegum gögnum um alla íbúa tiltekins lands eða 

landsvæðis sem fram fer á fyrirfram ákveðnum tíma. Manntal er eins konar þverskurður af samfélagi 

á ákveðnum tímapunkti. Orðið manntal á íslensku er hliðstætt danska orðinu mandtal. Ef rýnt er í 

íslenskar heimildir frá 18. öld má sjá hvernig orðið manntal hefur þá þrengri merkingu. Finna má 

dálkaheitið mandtal í manntalinu 1735 í eftirfarandi fyrirsögn: „Tingstæder, Mandtal, Gaarder og 

Hiäleier er som fölger.“2 Hér virðist orðið aðeins vísa til þess að menn séu taldir upp með nöfnum. 

Víðari merking orðsins manntals, eins og við þekkjum það nú, með nöfnum allra heimilismanna, aldur 

og búsetu kallast folketælling á dönsku. Þegar flett er upp í íslenskri orðabók er merking orðsins 

manntal að telja eða að skrá mannfjölda.3 Okkur skortir því nákvæmara orð, sbr. folketælling á 

dönsku, sem hefur víðari merkingu. Það getur því valdið örlitlum vandkvæðum að fjalla um 

mismunandi gerðir manntala án þess að hafa nákvæmara orð yfir þau. Enska orðið census sem þýðir 

manntal kemur upphaflega úr latínu og er dregið af sögninni censere sem þýðir að meta.4 Merking 

orðsins census vísar til þess hvernig manntalstakan hefur verið verkfæri yfirvalda hverju sinni til þess 

að leggja mat á stöðu og taka ákvarðanir byggðar á þeim gögnum. 

Skráning manntala í heiminum á sér langa sögu en eðli og innihald þeirra hafa tekið miklum 

breytingum í gegnum aldirnar. Íslenska manntalið 1703 er talið eitt elsta varðveitta manntal sem nær 

til heillar þjóðar. Talsvert hefur verið ritað um þetta merka manntal en þeim mun minna um 

manntölin sem á eftir því fylgdu á 18. öld en það eru manntölin 1729, 1735, 1753 og 1762. Þessi 

fjögur manntöl eru óvenjuleg hvert á sinn hátt að stærð og gerð en þess ber að geta að þau eru skráð 

fyrir tíma samræmdrar manntalsskráningar sem hófst í danska konungsríkinu árið 1801. 

                                                           
1 Daugherty, Helen Ginn/Kammeyer, Kenneth C. W., An Introduction to Population (New York: Guilford Press 
1995), bls. 66. 
2 ÞÍ. (Þjóðskjalasafn Íslands) Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og 

skuldaskrár 1720-1765. 
3 Íslensk orðabók, 3. útg., aukin og endurbætt, M-Ö, ritstjóri Mörður Árnason, ritstjórn og helstu 
samverkamenn: Halldóra Jónsdóttir, Laufey Leifsdóttir, Þórdís Úlfarsdóttir, Aðalsteinn Davíðsson, Kristín 

Bjarnadóttir (Orðabók Háskólans), Ritstjóri fyrstu og annarrar útgáfu: Árni Böðvarsson (Reykjavík: Edda 2002), 
bls. 960. 
4 Relin, David Oliver, „The Census in History“, Scholastic Update, 12.1.1990: 122, bls. 11. 
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Aðdragandinn að skráningu þessara manntala er afar ólíkur og búa þau hvert fyrir sig yfir óvenjulegri 

sögu. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir tilurð manntalanna 1729, 1735, 1753 og 1762, gerð 

þeirra og sérstöðu. Hér verður rýnt í fyrirmælin sem lágu að baki ákvarðanatökunni, aðdragandanum 

að skráningunni, sjálfri skráningunni og að lokum er rýnt í frumútgáfu manntalanna. Manntölin varpa 

ljósi á þá atburði sem áttu sér stað á 18. öld en ekki síður á stjórnsýsluna sem hér var við lýði og 

tilraunir yfirvalda til að ná betri tökum á Íslandi. 

Manntöl hafa verið mikilvægar heimildir sagnfræðinga sem hafa sótt þangað margs háttar 

upplýsingar um íslenska samfélagsgerð á hverjum tíma. Þegar unnið er með upplýsingar úr 

manntölum er nauðsynlegt að rýna í fyrirmælin að baki skráningunni. Þannig er hægt að átta  sig á 

hvers konar upplýsinga er að vænta í viðkomandi manntali. Aðdragandi manntala skiptir einnig miklu 

máli því hann getur haft áhrif á skráninguna sjálfa. Er stjórnvaldsákvörðunin sem snýr að skráningu 

manntalsins til að mynda íþyngjandi fyrir almenning og er hugsanlegt að hún hafi áhrif á þær 

upplýsingar sem fram koma í manntalinu? 

Áður en fjallað verður um manntölin sjálf er rétt að skoða þá manntalshefð og þróun sem átti sér 

stað fram að skráningu þeirra. Úr hvaða jarðvegi sprettur sú manntalshefð sem nú er við lýði og hófst 

hér á landi á 18. öld og hvernig var þróunin í nágrannaríkjum okkar? 
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II. Fyrri manntalshefð og þróun 

Elstu manntöl sem vitað er um voru skráð í Kína, Egyptalandi, Indlandi og Babyloníu.5  Ekki er ljóst 

hversu víðfeðm slík skráning hefur verið því vitneskjan um hana byggist á þeim takmörkuðu gögnum 

sem varðveist hafa. Viðhorf til manntala hefur breyst í gegnum tíðina en skráningu þeirra hefur oft 

verið mótmælt á trúarlegum grundvelli. „Actually counting the people was held to be irreligious, a 

feeling that seems to go back to the Israelites, probably to King David´s census.“6 Samkvæmt Gamla 

testamentinu virðist refsing Guðs yfirvofandi sé ákveðnum skilyrðum ekki fullnægt við manntalstöku: 

Og Drottinn talaði við Móse og sagði: Þegar þú tekur manntal meðal Ísraelsmanna við 

liðkönnun, þá skulu þeir hver um sig greiða Drotni gjald til lausnar lífi sínu, þegar þeir eru 

kannaðir, svo að engin plága komi yfir þá vegna liðkönnunarinnar.7 

 

Í Samúelsbók var fólkstalning talin synd Davíðs konungs sem gjalda þurfti fyrir. Drottinn gaf Davíð val 

um þrjá kosti: Hungursneyð í þrjú ár, flótta í þrjá mánuði undan óvinum eða þriggja daga drepsótt. 

Davíð valdi drepsóttina.8 

Í Nýja testamentinu má greina allt annað viðhorf til manntalstöku. Það er frá tímum Rómverja en 

þeir skráðu manntal á um það bil fimm ára fresti á tímabilinu 550 f. Kr. – 14 e. Kr.9 Tilgangurinn var 

fyrst og fremst sá að afla skatttekna til þess að fjölga mætti í hinum gríðarstóra her þeirra.10 Í 

Biblíunni er vísað til slíkrar manntalstöku að boði Ágústusar keisara: 

En það bar til um þessar mundir, að boð kom frá Ágústus keisara um að skrásetja skyldi alla 

heimsbygðina. Þetta var fyrsta skrásetningin, er gjörð var, þá er Kýreníus var landstjóri á 

Sýrlandi. Og fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar.11 

Samkvæmt þessari lýsingu þurfti hver og einn að snúa til fæðingarstaðar síns og skrá sig eins og Jósef 

sem hélt til „borgar Davíðs, sem heitir Betlehem, því að hann var af húsi og kynþætti Davíðs“.12 Ekki 

                                                           
5 Weeks, John R., Population. An Introduction to Concepts and Issues, 10. útg. (Belmont, CA: 
Thomson/Wadsworth 2008), bls. 110. 
6 Hollingsworth, T. H., Historical Demography. The Sources of History: Studies in the Uses of Historical Evidence 
(Ithaca, New York: Cornell University Press 1969), bls. 31. 
7 Biblían. Það er heilög ritning (Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag 1978), bls. 80. 
8 Sama heimild, bls. 312-313. 
9 Relin, David Oliver, „The Census in History“, bls. 11. 
10 Weeks, John R., Population, An Introduction to Concepts and Issues, bls. 110. 
11 Biblían. Það er heilög ritning, bls. 920. 
12 Sama heimild, bls. 920. 
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er ljóst hversu nákvæmu manntali þessi aðferð hefur skilað en ólíklegt má telja að allir hafi átt þess 

kost að leggja upp í langferð í þessum tilgangi líkt og Jósef er sagður hafa gert. 

Varðveist hafa heimildir um manntal allra múslima í borginni Medínu, á sjöundu öld, sem Múhameð 

spámaður stóð fyrir. Taldi manntalið um 1500 manns. Árið 1086 lét Vilhjálmur sigurvegari telja alla 

íbúa Normandí eftir frækilegan sigur þar. Tilgangurinn var sá að telja skattgreiðendur í hinum nýunna 

landshluta. Gögnum var safnað í svokallaða Dómsdagsbók. Bókinni svipar til Landnámabókar að því 

leyti að þar má finna lagalega staðfestingu á eignarhlut jarða. Dómsdagsbókin var skattbændatal yfir 

allt Englandsríki þess tíma.13 Frá tímum Rómverja og fram til endurreisnartímabilsins er ekki að finna 

neinn vitnisburð um manntöl í Evrópu heldur einungis skattbændatöl.14 Á Ítalíu var manntal skráð í 

nokkrum borgum og mátti greina áhuga á söfnun talnagagna almennt á tíma vaxandi borgarastéttar. 

Árið 1440 var fyrsta heila manntalið skráð í Feneyjum og sex manntöl voru skráð þar á tímabilinu 

1540 og fram til 1600.15 

Franski heimspekingurinn Jean Bodin, var uppi á 16. öld, en hann færði fram ný rök fyrir skráningu 

manntala. Fram að þeim tíma hafði manntalstaka lagt grunninn að skattlagningu og uppbyggingu 

herafla. Bodin taldi hins vegar að með yfirgripsmiklu manntali væri hægt að jafna misrétti í 

samfélögum.16 Franski erkibiskupinn François de Salignac de La Mothe-Fénelon, sem var uppi í lok 

17. aldar og byrjun þeirrar 18., velti fyrir sér styrkleikum konungs og þar kom mannfjöldi við sögu:  

Do you know the number of men who compose your nation? How many men, and how 

many women, how many farmers, how many artisans, how many lawyers, how many 

tradespeople, how many priests and monks, how many nobles and soldiers? What would 

you say of a shepherd who did not know the size of his flock? ... A king not knowing all these 

things is only half a king17 

Skrif Fénelon voru útbreidd og víðlesin snemma á 18. öld. Þau vísuðu fram á veginn í átt til nútíma 

þjóðfélags – þjóðfélags sem þarfnaðist nákvæmra upplýsinga um umfang og samsetningu þjóðar. 

Samtímamaður Fénelons var Sébastien Le Prestre de Vauban hershöfðingi og færði hann rök fyrir því 

að bæta þyrfti enn frekari upplýsingum inn í manntölin: 

                                                           
13 Weeks, John R., Population. An Introduction to Concepts and Issues, bls. 110. 
14 Hollingsworth T. H., Historical Demography, bls. 70. 
15 Sama heimild, bls. 42. 
16 Relin, David Oliver, „The Census in History“, bls. 11. 
17 Weeks, John R., Population. An Introduction to Concepts and Issues, bls. 111. 
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Without a census repeated every year once, or at least every second or third time, one 

cannot precisely know the number of the subjects, their true richness and poverty, what 

they do, on what they live, what is their trade and employment, if they do well or badly (...) 

how many inhabitants the kingdom nourishes and how many it could nourish without the 

assistance of its neighbors if it were in the best state, what are the arts and crafts the most 

frequent among the inhabitants.18 

Sú hugmyndafræði að þekking á mannfjölda styrki og efli nútíma konungsríki flokkar franski 

heimspekingurinn Michel Foucault sem mannfjöldastjórnmál (biopolitics).19 Þessi hugmyndafræði 

spratt fram í Frakklandi og það eru einmitt Frakkar sem láta skrá fyrstu manntölin á 17. öld. Franski 

fjármálaráðherrann Jean-Baptiste Colbert fyrirskipaði skráningu manntala í nýlendum Frakka í 

Martinique og Antilles-eyjum árið 166420 og í Québec á árunum 1666, 1667 og 1681.21 Það er 

athyglisvert að fyrsta manntalið sem skráð var í Hollandi árið 1795 átti sér stað þegar landið var 

undir stjórn Frakka. Korsíka varð hluti af Frakklandi árið 1769 og ári síðar var skráð manntal þar. Í 

Höfðanýlendu var fyrsta manntalið skráð árið 1691 og aftur árið 1700 en þá var landið undir 

yfirráðum Hollendinga.22 Í breska heimsveldinu gætti einnig tilhneigingar til að skrá fremur manntöl í 

nýlendunum en í Bretlandi sjálfu en fyrsta manntalið þar leit ekki dagsins ljós fyrr en árið 1801. Í 

Frakklandi var fyrsta heildstæða manntalið skráð árið 1836. Spánverjar létu skrá mannfjöldann í 

Mexíkó árið 1790 en eftir að Mexíkóbúar hlutu sjálfstæði árið 1821 var ekki skráð manntal þar í landi 

fyrr en árið 1895.23 Danir létu skrá nafnlaust manntal í Noregi árið 1769 og fyrsta heildstæða 

manntalið árið 1801 en eftir að Norðmenn losnuðu undan yfirráðum Dana árið 1814 var ekki skráð 

manntal þar í landi fyrr en árið 1865. 

Fyrir árið 1800 voru manntöl víða skráð í nýlendum en síður í móðurlandinu sjálfu og gætir 

samsvarandi þróunar í nokkrum nýlenduríkjum í Evrópu. Hér á landi fyrirskipuðu dönsk stjórnvöld 

skráningu á heildarmanntali árið 1703 en slíkt átti sér ekki stað fyrr en árið 1787 í Danmörku. Það er 

engu líkara en fjarlægð nýlendunnar frá móðurlandinu hafi orðið þess valdandi að stjórnvöld hafi 

                                                           
18 Bourdelais, Patrice, „The French population censuses: Purposes and uses during the 17th, 18th and 19th 
centuries“, The History of the Family, Volume 9, Issue 1 (2004), bls. 97-113, 98. 
19 Sama heimild, bls. 98; Foucault, Michel, The history of sexuality, Translated from the French by Robert Hurley 
(London: Allen Lane, Penguin Books 1986). 
20 Bourdelais, Patrice, „The French population censuses: Purposes and uses during the 17th, 18th and 19th 
centuries“, bls. 98. 
21 Dillon, Lisa, „Making a Nation. The 1666, 1667 and 1681 censuses of Québec“, Manntalið 1703 þrjú hundruð 
ára. Greinar í tilefni afmælis, ritstjórar Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. Guðmundsson (Reykjavík: Hagstofa 
Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands 2005), bls. 39-49. 
22 Bourdelais, Patrice, „The French population censuses: Purposes and uses during the 17th, 18th and 19th 
centuries“, bls. 98. 
23 Weeks, John R., Population. An Introduction to Concepts and Issues, bls. 130. 
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kallað eftir nákvæmum upplýsingum um samsetningu og fjölda manna mun frekar en heima fyrir. 

Með eflingu konungsvalds jókst miðstýring og þörfin á að þekkja betur fjarlægari hluta ríkisins sem 

hægt væri að ráðstafa til hagsbóta fyrir ríkið. Með manntalinu 1703 vildu dönsk stjórnvöld meta 

hversu bágborið ástandið væri hér á landi. Önnur íslensk manntöl frá 18. öld, að manntölunum 1769 

og 1785 undanskyldum, má rekja til beinnar miðstýringar danskra stjórnvalda og inngripa í málefni 

landsmanna hér á landi líkt og fram kemur í þessari umfjöllun. 

Manntölin í Québec 1666, 1667 og 1681 og á Íslandi 1703 hafa varðveist og hafa nokkra sérstöðu 

meðal hinna fyrstu heildstæðu manntala sem skráð voru. Þetta var upphafið að þeirri þróun nútíma 

manntalshefðar sem við þekkjum nú með skráningu allra heimilismanna. Nokkurs konar manntal 

hefur varðveist frá Bæheimi frá árinu 1702 vegna skattlagningar á salti. Svíar hófu markvissa 

skráningu og söfnun upplýsinga um mannfjöldann, m. a. fæðingar- og dánardaga, árið 1749 með 

Tabellverket.24 Árið 1754 var skráð manntal í Austurríki. Manntal var skráð í Bandaríkjunum árið 

1790 og má segja að tilefni þess hafi markað tímamót. Þegar fulltrúadeild Bandaríkjaþings kom 

saman árið 1787 var skráning manntals sett á oddinn til þess að hægt væri að finna út hversu marga 

fulltrúa hvert fylki ætti. Þetta var í fyrsta sinn sem manntal var skráð í þeim tilgangi að leggja grunn 

að lýðræðislegu valdi meðal þjóðar.25 Í Japan hófst regluleg manntalsskráning árið 1721 sem tiltók þó 

aðeins þá sem greiddu skatt.26 Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru til þess að varpa örlitlu ljósi á 

manntalssöguna sem átti sér stað. 

Lítil hefð var fyrir skráningu manntala hér á landi þegar manntalið 1703 var skráð.27 Skráning þess 

þótti svo óvenjuleg að veturinn 1702-1703 „kölluðu sumir Manntalsvetur“ líkt og sr. Benedikt 

Pétursson á Hesti greinir frá í annál sínum.28 Þetta var fyrsta manntalið hér á landi þar sem allt 

heimilisfólk var skráð, aldur þess, staða og búseta. Er jafnvel talið að það sé „eitt elsta varðveitta 

                                                           
24 Tedebrand, Lars-Göran, „Early European population statistics and censuses“, The History of the Family, 9 
(2004), bls. 1-2, 1. Peter Sköld lýsir tildrögum Tabellverket í bók sinni Kundskap och kontroll, sjá Sköld, Peter, 

Kundskap och kontroll. Den svenska befolkningsstatistikens historia (Umeå: Almqvist & Wiksell International 
2001). 
25 Relin, David Oliver, „The Census in History“, bls. 11. 
26 Hollingsworth T. H., Historical Demography, bls. 72-76; Daugherty, Helen Ginn/Kammeyer, Kenneth C. W., An 
Introduction to Population, bls. 69. 
27 Manntal á Íslandi árið 1703, tekið að tilhlutun Árna Magnússonar og Páls Vídalín (Reykjavík: Hagstofa Íslands 
1924-1925). Um aðdraganda að skráningu þess má lesa í inngangskafla að Manntalið 1703 þrjú hundruð ára og 

í Árni Magnússon: Ævisaga eftir Má Jónsson. Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Inngangur“, 
Manntalið 1703 þrjú hundruð ára. Greinar í tilefni afmælis. Ritstjórar Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. 
Guðmundsson (Reykjavík: Hagstofa Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands 2005), bls. 9-30.; Már Jónsson, Árni 

Magnússon. Ævisaga (Reykjavík: Mál og menning 1998). 
28 Benedikt Pétursson, „Hestsannáll 1665-1718.“ Annálar 1400-1800 II (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1927-1932), bls. 480-570, 553. 
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heildarmanntal í veröldinni.“29 Fram að þeim tíma er aðeins vitað um nokkur skattbændatöl sem 

skráð höfðu verið hér á landi. Í Íslendingabók Ara fróða, Hungurvöku og Kristnisögu hefur varðveist 

bændatal yfir þingfararkaupsbændur frá því sennilega um 1095.30 Í II. bindi Íslenska fornbréfasafnsins 

er birt skrá sem er eins konar útdráttur af skattbændatali frá 1311 og greinir frá fjölda skattbænda og 

upphæð skatts í hverjum landsfjórðungi fyrir sig.31 Í skattbændatalinu frá 1311 var hins vegar 

ábúenda getið með nafni, búsetu, þingsókn og sýslu.32 Hannes Finnsson biskup segir frá því að 

Þorleifur Kortsson lögmaður hafi skráð bændur á árunum 1670-1680 en sú skráning hefur ekki 

varðveist.33 Árið 1681 var lagður á aukaskattur hér á landi vegna stríðsreksturs Dana gegn Svíum og af 

því tilefni var skráð skattbændatal, hin svokallaða „Stríðshjálp“. Í Stríðshjálpinni má finna upplýsingar 

um nöfn ábúenda, bæja, þinghár og sýslu.34 Fyrir utan þau fáu skattbændatöl sem vitað er um hér á 

landi þá voru skráðar jarðabækur þar sem getið er um jarðir, nöfn þeirra og verðmæti. Nöfn 

einstaklinga má finna í einhverjum jarðabókum eins og til dæmis í jarðabók frá árinu 1695.35 

Með hliðsjón af skráningu manntala í nágrannaríkjunum má segja að nokkuð mörg manntöl hafi verið 

skráð hér á landi á 18. öld. Í kjölfar manntalsins 1703 var manntal skráð í a.m.k. þremur sýslum árið 

1729, árið 1735 var manntal skráð á öllu landinu sem innihélt þá ábúendur sem stunduðu verslun, 

árið 1753 var skráð manntal í kjölfar ákvörðunar um aukaskattlagningu og árið 1762 var skráð 

manntal sem ýmist innihélt alla íbúa eða ábúendur vegna fyrirætlana danskra stjórnvalda um 

fiskveiðar við Ísland. Að auki voru skráð nafnlaus manntöl hér á landi árin 1769 og 1785. 

Þessi skyndilega aukning í skráningu manntala á 18. öld vekur upp margar spurningar og er áhugavert 

að velta fyrir sér orsökum hennar. Tilurð þeirra fjögurra manntala sem hér eru til umfjöllunar tengjast 

á einn eða annan hátt fyrirmælum danskra stjórnvalda og inngripi þeirra í stjórn mála hér á landi. 

Fyrirmæli um skráningu mantalanna 1735 og 1762 komu fram í tilskipun konungs sem birt var hér á 

landi. Amtmaður tók ákvörðun um skráningu manntalsins 1729 til þess að framfylgja tilskipun 

konungs en landfógeti tók ákvörðun um skráningu manntalsins 1753 þar sem hann taldi sér að öðrum 

                                                           
29 Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Inngangur“, bls. 9. 
30 Björn Magnússon Ólsen, „Um skattbændatal 1311 og manntal á Íslandi fram að þeim tíma“ Safn til sögu 
Íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju IV (Kaupmannahöfn og Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1907-1915), bls. 295-384, 307. 
31 Sama heimild, bls. 295-296. 
32 Sama heimild, bls. 305. 
33 Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, Jón Eyþórsson og Jóhannes Nordal sáu um útgáfuna (Reykjavík: 

Almenna bókafélagið 1970), bls. 195. 
34 ÞÍ. Rtk. D2/1, arkir 1-19 – Jarðabókaskjöl 1681-1806. Stríðshjálpin 1681. 
35 AM (Stofnun Árna Magnússonar) 463 fol. – Jarðabók fyrir Ísland 1693-1697. 



15 
 

kosti ekki kleift að fylgja eftir tilskipun konungs. Má því segja að atburðarrás manntalanna standi í 

beinu samhengi við þróun danskrar stjórnsýslu hér á landi á 18. öld.  

Þegar einveldi komst á í Danmörku árið 1660 áttu sér stað nokkrar veigamiklar breytingar í 

stjórnsýslunni. Danmörk færðist úr veldi lénsherra yfir í kerfi embættismanna og voru embætti 

stiftamtmanna og amtmanna stofnuð. Íslendingar urðu þó ekki varir við miklar breytingar fyrst í stað 

því embætti stiftamtmanns yfir Íslandi var ekki komið á fót fyrr en eftir að Henrik Bielke lést árið 1683 

en hann var síðasti lénsherrann hér á landi. Embætti landfógeta með aðsetur á Íslandi var stofnað 

árið 1684 og sá hann um Jarðabókarsjóð en í hann fóru tekjur konungs og útgjöld hér á landi. Það var 

ekki fyrr en árið 1688 sem embætti amtmanns var stofnað með aðsetur á Íslandi líkt og landfógeta. 

Bæði amtmaður og landfógeti bjuggu á konungsgarðinum Bessastöðum. Sænski sagnfræðingurinn 

Harald Gustafsson telur að þrátt fyrir að Ísland hafi fengið sams konar stjórnsýslukerfi og aðrir hlutar 

danska konungsríkisins þá hafi kerfið ekki farið að virka hér að ráði fyrr en um 40 árum síðar. Má í því 

sambandi benda á að fyrsti stiftamtmaðurinn yfir Íslandi var einungis fimm ára að aldri þegar hann 

fékk þann titil árið 1683 og Jarðabókasjóður var oft og tíðum leigður út til danskra kaupmanna.36 

Einnig má benda á að svo virðist sem talsverð lausung hafi verið hér á landi á fyrri hluta 18. aldar. 

Christian Müller var amtmaður á Íslandi á árunum 1688-1718 en fór héðan af landi brott árið 1707 og 

fól Páli Beyer landfógeta að gegna embættinu í sinn stað. Amtmaður starfaði hér í umboði 

stiftamtmanns og svo fór að Gyldenlove stiftamtmaður valdi sjálfur umboðsmann sinn sem var Oddur 

Sigurðsson varalögmaður. Varla var sá maður til í landinu sem Oddur átti ekki í deilum við. Má segja 

að þetta tímabil þar til Niels Fuhrmann tók við sem amtmaður árið 1718 hafi einkennst af miklum 

deilum og óstjórn. Jón Halldórsson prófastur í Hítardal lýsti ástandinu þannig í Hirðstjóraannál sínum: 

 

Með amtmanns Fuhrmanns hingaðkomu sefaðist og af lagðist eitt og annað óskikki, sem 

hafði lagzt í venju, jafnvel á sjálfu lögþinginu, svo sem drykkjuskapur, rúss og deilur, jafnvel 

yfirmannanna ónauðsynlegar döskanir og undandráttur í embættisverkunum, mörgum til 

tjóns og baga.37 

 

Bæði Niels Fuhrmann amtmaður og eftirmaður hans Joachim Henriksen Lafrentz hertu hér mjög tök 

danskra yfirvalda á stjórn landsins. Sýslumenn fengu veigamikið hlutverk við að koma tilskipunum 

konungs til framkvæmda en frá konungi og rentukammeri gengu boðin niður til stiftamtmanns sem 

                                                           
36 Gustafsson, Harald, „Stjórnsýsla“, Upplýsingin á Íslandi. Tíu ritgerðir, ritstjóri Ingi Sigurðsson (Reykjavík: Hið 

íslenzka bókmenntafélag 1990), bls. 43-60, 46-47. 
37 Jón Halldórsson, „Hirðstjóra annáll Jóns prófasts Halldórssonar“, Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta 
að fornu og nýju, 2. bindi (Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmenntafélag 1886), bls. 593-784, 772. 
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síðan sendi tilskipun til amtmanns á Íslandi sem aftur fékk sýslumenn til að framkvæma vilja konungs. 

Í þessu nýja stjórnsýslukerfi gengdu sýslumenn nú lykilhlutverki og hvíldi framkvæmd tilskipana 

konungs á herðum þeirra. Samkvæmt erindisbréfum sem Fuhrmann tók saman árið 1722 urðu 

sýslumenn konunglegir embættismenn og varð hlutverk þeirra umfangsmeira er leið á öldina ásamt 

því sem þeir höfðu með höndum eftirlitshlutverk í ýmsum málum. Miðstjórnarvald jókst til mikilla 

muna hér á landi og virðist Fuhrmann „hafa verið framkvæmdasamur og áhrifamikill maður, sem 

hafði burði til að hemja sjálfstjórnartilhneigingar íslenskra embættismanna.“38 Sú þróun að herða 

tökin á nýlendum mátti greina víðar á þessum tíma og hún hélst í hendur við aukna miðstýringu. Þrátt 

fyrir að Ísland hafi ekki verið nýlenda heldur hjálenda þá fer ekki á milli mála að dönsk stjórnvöld 

hertu hér takið.39 

Aukin miðstýring hér á landi hélst í hendur við breytta stjórnarhætti í danska ríkinu. Danmörk var 

undir áhrifum frá Þjóðverjum á mörgum sviðum og gilti það einnig um stjórnarhætti. Kammeralismi, 

sem nefna má á íslensku hagsýsluveldi, þróaðist í Þýskalandi og tilgreindi sú stefna nákvæmlega 

hvernig stjórnsýslunni skyldi háttað. Helsta markmið kammeralismans var að efla velmegun ríkisins 

og átti hún að nást með velsæld þegnanna sem átti að skila sér í auknum tekjum í ríkissjóð.40 Hjá 

kammeralistum var litið á fólksfjölda sem eina af auðlindum ríkisins. Stjórnvöld beindu áhuga sínum í 

ríkari mæli að hvers kyns umbótum, viðreisn og bættum hag þegnanna sem átti að skila sér í hagsæld 

ríkisins. Þessar viðreisnarhugmyndir áttu við um allt danska konungsríkið í heild sinni en auka átti 

framleiðni í öllum hlutum þess og gera þjóðina sjálfbæra.41 Þetta hafði í för með sér íhlutun í hvers 

kyns málefni sem varðaði þegnana og óskir um að millistigið, þ.e.a.s. sýslumenn hér á landi, sendu 

skýrslu um alls kyns mál. Áhugi vaknaði á söfnun upplýsinga og hvers kyns skráningu. Skráning 

manntalsins 1703, jarðabókin og kvikfjártalið eru lýsandi dæmi um þessa víðtæku upplýsingasöfnun 

ásamt manntölunum á 18. öld, ferð Harboes um landið og skráningu Eggerts og Bjarna á náttúru 

Íslands. 

Manntalsskráning á Íslandi skar sig úr þegar litið er til annarra landa danska konungsríkisins en 

hvernig var henni háttað hjá Dönum sjálfum? Danir telja upphaf fólksskráningar þeirra hefjast árið 

                                                           
38 Gustafsson, Harald, „Stjórnsýsla“, bls. 47. 
39 Folke Ax, Christina, „Tilraunir til breytinga á lifnaðarháttum almúgans í Reykjavík og Flatey 1700-1870.“ 
Íslenska söguþingið 30. maí – 1. júní 2002 (Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, Sagnfræðingafélag 

Íslands, Sögufélag 2002), bls. 269-281, 270. 
40 Gustafsson, Harald, Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets 
Island, Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in history: 33 (Stockholm: Almqvist & Wiksell 

1985). 
41 Hrefna Róbertsdóttir, „Samfélag átjándu aldar. Hugarfar, handverk og arfur fyrri alda“, Saga XLIX:1 (2011), 
bls. 53-103, 90-91. 
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1645 en þá sendi konungur biskupnum yfir Sjálandi bréf þess efnis að prestar skyldu skrá allar 

fæðingar, giftingar og dauðsföll í sóknum sínum. Sama ár var skráð skattbændatal í héruðum austan 

Stórabeltis og fylgdu fleiri héruð síðar í kjölfarið. Einungis nokkrar skrár yfir skattbændur voru til frá 

því fyrr á öldinni. Um 1655 má greina nokkuð heildstæða mynd af fólksfjölda Danmerkur í gegnum 

kirkjubækur og skattbændatöl en enn var langt í fyrsta manntalið. Öll fólksskráning á þessum árum 

var á hendi kirkjunnar.42 Ekki hafa öll manntalsgögnin varðveist hjá Dönum því mörg skemmdust í 

stríðsátökum á 17. öld. Nokkuð var um skattbændatöl í Danmörku fyrir og eftir aldamótin 1700 og má 

rekja aðdraganda þeirra fyrst og fremst til skattheimtu vegna hernaðar. Leiguliðar voru undanskildir 

skattheimtu en voru í einhverjum tilvikum einnig skráðir. Af þessum skattbændatölum telur danski 

sagnfræðingurinn Hans Christian Johansen skattbændatalið frá 1704-5 standa upp úr.43 

Upp úr 1721 fækkar nokkuð skráningum skattbændatala í Danmörku. Ástæða þess var sú að þá lauk 

Norðurlandaófriðnum og langt friðartímabil hófst. Á slíkum tímum höfðu Danir síður þörf fyrir 

skattbændatöl enda þurfti þá ekki að fjármagna kostnaðarsaman hernað.44 Árið 1762 var skráð 

nafnlaust manntal í Danmörku. Aðdragandinn að því var skattlagning allra einstaklinga 12 ára og 

eldri. Í stuttu máli sagt þá mætti þessi skattlagning mikilli mótspyrnu og var ákveðið að hækka 

lágmarksaldur í 17 ár. Í Noregi urðu óeirðir vegna fyrirhugaðrar skattlagningar og var í kjölfarið 

ákveðið að afturkalla hana þar. Þegar mótstaða kemur fram í tilefni manntalsskráningar þá er hætt 

við því að einhverjir reyni að koma sér undan henni sem varð raunin.  

Árið 1769 var manntal skráð í Danmörku og eimdi þá enn eftir af andstöðunni frá fyrra manntali. 

Óttaðist fólk að upp kæmist um þátttökuleysi þess í fyrrnefnda manntalinu ef manntölin tvö yrðu 

borin saman. Má segja að áhrifa frá öflugri fólksskráningu Svía gæti í undanfara skráningar 

manntalsins 1769 í Danmörku. J. O. Schach-Rathlou, sem verið hafði sendiherra Dana í Svíþjóð 1760-

67, varð einn af helstu ráðamönnum í rentukammeri. Schah-Rathlou kynntist sænskri fólksskráningu 

og miðlaði þeirri þekkingu til Dana og stóð fyrir skráningu manntals í Danmörku.45 Manntalið 1769 er 

nafnlaust og var skráð í öllu danska konungsríkinu. Aldur barna var ekki nákvæmlega tilgreindur 

heldur féll undir aldurshópana 0-7 ára eða 8-16 ára. Ýmsir vankantar komu í ljós sem reynt var að 

bæta úr í næsta manntali sem skráð var árið 1787. Manntalið 1787 var fyrsta manntalið í Danmörku 

með fullu nafni allra einstaklinga. Þá nýjung mátti einnig finna í manntalinu að hermenn voru nú 

                                                           
42 Johansen, Hans Chr., Danish Population History 1600-1939 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2002), bls. 
9. 
43 Sama heimild, bls. 48. 
44 Johansen, Hans Chr., „Early Danish census taking“, The History of the Family, Volume 9, Issue 1 (2004), bls. 
23-31, bls. 23. 
45 Sama heimild, bls. 24. 
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skráðir sem og útlendingar sem dvöldu í Danmörku.46 Í fyrri manntölum voru hermenn undanskildir til 

þess að upplýsa ekki um stærð danska hersins. Enn voru einhverjir vankantar á manntalinu eins og til 

dæmis skráning á því hversu margir byggju á heimili. 

Árið 1801 var skráð manntal í öllu danska konungsríkinu og má segja að það hafi náð að yfirvinna þá 

galla sem komu fram í fyrri manntölum. Ekki er ljóst hver aðdragandinn að skráningu þess manntals 

var en í tilskipun konungs frá 28. nóvember 1800 kemur einungis fram að skráningin muni vera 

gagnleg. „Sannfærðir um þá nytsemi, er flýtur af nákvæmri þekkingu um tölu fólks í vorum ríkjum og 

löndum, um þess kyn, aldur og bjargræðisvegu, höfum vér allranáðugast ályktað, að þvílíkt manntal 

verði alstaðar tekið í stöðum og landsbyggðum í Danmörku, Norvegi, Íslandi og Færeyjum“.47 Þetta 

var í fyrsta skipti sem samræmt heildstætt manntal var skráð í danska konungsríkinu og eftir árið 

1835 varð manntalstakan regluleg, fyrst á 5 ára fresti og síðan á 10 ára fresti.  

Noregur var hluti af danska konungsríkinu fram til ársins 1814. Fyrsta heildstæða manntalið fyrir allan 

Noreg var þó ekki skráð fyrr en árið 1801 sem hluti af samræmdri manntalsskráningu í danska ríkinu. 

Skattbændatöl voru skráð í Noregi upp úr 1660 og árið 1701 og minna þau á Stríðshjálpina íslensku 

frá árinu 1681 en tilefnið var að afla danska ríkinu meiri skatttekna vegna hernaðar. Árið 1769 var í 

fyrsta sinn öll norska þjóðin skráð en manntalið var nafnlaust líkt og annars staðar í danska ríkinu. 

Árið 1814 losnaði Noregur undan yfirráðum Dana og fylgdi því ekki danska konungsríkinu í frekari 

manntalsgerð en þar var ekki skráð manntal fyrr en árið 1865. Norðmenn virðast ekki hafa haft 

efnahagslega burði til þess að annast sjálfir skráningu heildstæðra manntala ef marka má orð norska 

sagnfræðingsins Gunnar Thorvaldsens: „Unfortunately, the new and impoverished Norwegian state 

reverted to the numeric census from 1815 to 1855, but decennial nominative censuses have been 

taken since 1865.“48 Það er athyglisvert að Danir sáu fremur ástæðu til þess að skrá manntöl á Íslandi 

en í Noregi á 18. öld. Sennilega hefur fjarlægðin við Ísland gert það að verkum að dönsk stjórnvöld 

skráðu fremur manntöl hér á landi heldur en þar. Ísland var hjálenda fremur en nýlenda49 en virðist 

þó njóta manntalsskráninga líkt og nýlendur nokkurra evrópskra nýlenduþjóða gerðu á 17. og 18. öld. 

Hjá danska sagnfræðingnum Christina Folke Ax kemur fram að Ísland hafi fylgt þeirri þróun sem varð 

með því að nýlenduherrar hertu tökin á nýlendum sínum á 18. öld.50 

                                                           
46 Sama heimild, bls. 26-28. 
47 Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt (Reykjavík: Ættfræðifélagið 1978), bls. x. 
48 Thorvaldsen, Gunnar, „The Norwegian census: An international and long-term perspective“, The History of 
the Family, 9 (2004), bls. 33-45, 33-35. 
49 Guðmundur Hálfdanarson, „Var Ísland nýlenda?“, Saga LII:1 (2014), bls. 42-75, 70. 
50 Folke Ax, Christina, „Tilraunir til breytinga á lifnaðarháttum almúgans í Reykjavík og Flatey 1700-1870“, bls. 
270. 
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Í stuttu máli má segja að frásagnir af talningu á mannfjölda hafi varðveist frá fyrstu tíð. Konungar 

vildu þekkja stærð ríkja sinna og kanna fjölda nýrra þegna í kjölfar landvinninga. Við skattlagningu var 

beinlínis nauðsynlegt að afla upplýsinga um fjölda þeirra sem aflögufærir voru út frá eignarhaldi á 

jörð eða tekjum. Í undanfara stríðsreksturs var talning á fullorðnum karlmönnum forsenda þess að 

kalla menn í her og áætla stærð herflota. Má segja að skráning manntala hafi í gegnum aldirnar lengi 

einkennst af ofangreindum ástæðum og oftast verið framkvæmd vegna skattlagningar. Fleiri tilefni til 

manntalsskráningar bættust við síðar meir eins og meðvitund um samsetningu þjóðar og löngun til 

miðstýringar og þá sérstaklega í nýlendum og fjarlægum héruðum. Heimspekilegur tilgangur 

manntalsgerðar kom síðar fram og með upplýsingunni tóku menn að skoða tölurnar í tölfræðilegu 

ljósi. Með aukinni miðstýringu og breyttri stjórnsýslu á einveldistíma urðu manntölin mikilvægt tæki í 

höndum valdhafa og þá sér í lagi nýlenduherra. Tilefni manntalsskráninga hafa ekki einungis breyst í 

gegnum tíðina heldur einnig manntalið sjálft að stærð og gerð. Eftir því sem nær dregur nútímanum 

hafa manntölin orðið sífellt umfangsmeiri þar sem æ ítarlegri upplýsinga er að finna. Hér á eftir 

verður hins vegar staldrað við manntölin á 18. öld og þau rannsökuð nokkuð nákvæmlega í næstu 

köflum. 
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III. Manntalið 1729 

1. Inngangur 

Manntalið 1729 er að mörgu leyti frábrugðið öðrum manntölum en það nær einungis yfir þrjár sýslur 

landsins. Niels Fuhrmann amtmaður gaf fyrirmæli um skráningu á manntali í átta sýslum. Ekki er ljóst 

hvort þeim fyrirmælum var hlýtt í öllum sýslunum átta en aðeins hafa varðveist manntöl úr þremur 

sýslum sem vitað er um. Skráningin minnir um margt á manntalið 1703 að því undanksyldu að hér 

hvílir áherslan ekki á fjölda ómaga. Manntalið 1703 var tekið í kjölfar harðindaára hér á landi og var 

ætlað að kanna ástand landsmanna. Á árunum 1707-1709 gekk yfir hér á landi Stórabóla sem var afar 

mannskæð farsótt. Má segja að árin rétt fyrir manntalstökuna árið 1729 hafi verið án viðlíka harðinda 

og sótta miðað við áratugina á undan. Sú ákvörðun að skrá manntal tengist hins vegar þeirri 

atburðarrás sem fór af stað árið 1729 varðandi flutninga fólks til Grænlands. Friðrik IV. Danakonungur 

var áhugasamur um að endurvekja byggð norrænna manna á Grænlandi og útvíkka þar með 

konungsríki sitt. Hans Egede, norskur prestur, fór til Grænlands árið 1721 og stundaði þar trúboð allt 

til ársins 1736. Árið 1728 sigldu fjögur dönsk skip til Grænlands með um 90 manns, landstjóra og 

hermenn. Þar á meðal voru tíu fangar sem voru látnir kvænast konum eftir hlutkesti og sendir til 

Grænlands.51 Til þess að annast þessi málefni Grænlands var skipuð sérstök nefnd og var ákvörðun 

tekin árið 1729 um að senda Íslendinga þangað. Íslendingar þóttu heppilegir landnemar á Grænlandi 

vegna þess hve landsháttum þar svipar til Íslands. Mikið hefur varðveist af bréfum sem tengjast 

atburðarrásinni sem fór af stað og leiddi til manntalsskráningar og verður hún reifuð hér.  

2. Tilurð manntalsins 1729 

Aðdraganda að skráningu manntalsins 1729 má rekja til ráðagerða Friðriks IV. Danakonungs um að 

hefja aftur byggð norrænna manna á Grænlandi. Frá tímum Eiríks rauða og fram á 15. öld var 

Grænland byggt norrænum mönnum. Ekki er ljóst hvers vegna sú byggð lagðist af en ýmsar kenningar 

hafa þó verið settar fram um þá ráðgátu.52 Í kjölfarið minnkaði vitneskja Dana um Grænland og þegar 

leið á 17. öldina var lítið sem ekkert vitað um eyjuna í Danmörku. Áhuga á að endurvekja byggð 

norrænna manna virðist mega rekja til skrifa tveggja Íslendinga þeirra Þormóðar Torfasonar og 

Arngríms Vídalíns. Þormóður Torfason var sagnaritari og fornfræðingur konungs en með búsetu í 

                                                           
51 Hannes Þorsteinsson, „Grænlandsþættir m. fl.“, Blanda. Fróðleikur gamall og nýr V, (Reykjavík: Sögufélag 
1932-35), bls. 193-211, 195-196. 
52 Guðmundur J. Guðmundsson greinir t. d. frá ýmsum kenningum um eyðingu byggðar norrænna manna á 
Grænlandi í riti sínu, sjá Guðmundur J. Guðmundsson, Á hjara veraldar. Saga norrænna manna á Grænlandi, 
Smárit Sögufélags (Reykjavík: Sögufélag 2005). 
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Björgvin í Noregi.53 Árið 1683 lagði hann til að leit yrði gerð að Grænlandi frá Íslandi og það fundið 

aftur.54 Þormóður skrifaði ritið Gronlandia antiqua sem út kom í Kaupmannahöfn árið 1706.55 

Arngrímur Vídalín, rektor í Nakskov í Danmörku, skrifaði einnig rit um Grænland og siglingu þangað 

sem hann afhenti konungi í ágúst 1703. Arngrímur bauðst til að sigla þangað sjálfur og lét af 

rektorsstörfum í því skyni að undirbúa ferðina til Grænlands. Hann hafði fengið samþykki dönsku 

stjórnarinnar til fararinnar en lést óvænt þann 8. febrúar 1704 og varð ekkert úr þeirri ferð.56  

Ráðagerðir um ferðir til Grænlands urðu að engu að svo stöddu allt þangað til norski presturinn Hans 

Egede var sendur þangað árið 1721. Sennilega hefur Norðurlandaófriðurinn mikli haft þar einhver 

áhrif en Danir og Norðmenn urðu aðilar að því stríði árið 1709. Þegar friður komst aftur á árið 1721 

var farið að huga að landvinningum á ný og koma á fót nýlendu norrænna manna á Grænlandi.57 Til 

þess að annast þessi mál skipaði konungur sérstaka nefnd í janúar árið 1729, Grænlandsnefndina, eða 

Commision for det Grönlandske Dessein eins og hún er nefnd í bréfum frá þessum árum. Fulltrúar 

nefndarinnar rituðu Fuhrmann amtmanni bréf þess efnis þann 28. maí 1729 og fékk stiftamtmaður 

afrit af því bréfi..58 Christian Gyldencrone, var gerður að stiftamtmanni á Íslandi árið 1728 en gegndi 

því embætti aðeins í skamman tíma eða til ársins 1730 er hann var gerður að stiftamtmanni í 

Vébjörgum í Danmörku. Gyldencrone kom aldrei til Íslands en hafði sér til fulltingis Niels Fuhrmann, 

amtmann, sem búsettur var á Íslandi.59 Fuhrmann var settur amtmaður hér á landi árið 1716 en 

skipaður árið 1718 og gegndi því embætti allt til ársins 1733 er hann lést. Fuhrmann var æðsti maður 

konungs sem búsettur var hér á landi og því kom í hans hlut að verða við óskum 

Grænlandsnefndarinnar og þar með konungs. 

Í áðurnefndu bréfi Grænlandsnefndarinnar kemur fram að ráðagerðir voru uppi um að senda fólk til 

Grænlands í því augnamiði að setjast þar að og var talið heppilegast að fólkið kæmi frá Íslandi. 

Fuhrmann var beðinn um að kanna hvort ekki væri hægt að finna 40-50 fjölskyldur á Íslandi sem vildu 

góðfúslega flytjast til Grænlands og setjast þar að. Taldi nefndin að auðvelt gæti reynst að hvetja 

fátæka bændur og húsmenn til slíkrar farar vegna þess að í staðinn fengju þeir nauðsynlegan bústofn 

                                                           
53 Íslenskar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940 V, Tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík: Hið 
íslenzka bókmenntafélag 1952), bls. 190-191. 
54 Kristján Sveinsson, „Viðhorf Íslendinga til Grænlands“, Saga (1994), bls. 159-210, 163; Hannes Þorsteinsson, 
„Grænlandsþættir m. fl.“,bls. 193-211, 193. 
55 Íslenskar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940 V, bls. 191. 
56 Íslenzkar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940 I, tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík: Hið 

íslenzka bókmenntafélag 1948), bls. 33-34; Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga. VI. 
Tímabilið 1701–1770, Reykjavík 1963, bls. 268. 
57 Kristján Sveinsson, „Viðhorf Íslendinga til Grænlands“, bls. 159-210, 164. 
58 ÞÍ. Amt. II. 17 –  Bréf stiftamtmanns til amtmanns 1720-1730. 
59 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga 6. Tímabilið 1701-1770 (Reykjavík: 
Menntamálaráð, Þjóðvinafélag 1943), bls. 139. 
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eins og kýr, nautgripi og sauðfé ásamt íslensku fæði eins og fiski og smjöri. Einnig bauðst nefndin til 

þess að útvega byggingarefni svo hægt væri að byggja sams konar hús og tíðkuðust á Íslandi og báta 

sem hentuðu til veiða. Á einu til tveimur árum var gert ráð fyrir að bústofninn væri farinn að fjölga 

sér og hinir nýfluttu Íslendingar farnir að venjast veiðum á Grænlandi. Grænlandsnefndin óskaði eftir 

skýrslu um framgang málsins frá Fuhrmann sama ár. Nú upphófust miklar bréfaskriftir sem gengu á 

víxl. 

Til þess að leggja áherslu á mikilvægi þessa máls þá sendi nefndin stiftamtmanni afrit af bréfi sínu til 

amtmanns og gerði hann þannig ábyrgan fyrir því að amtmaður leysti úr þessari framkvæmd fljótt og 

vel.60 Í kjölfarið sendi Gyldencrone bréf til Fuhrmanns sama dag, þann 28. maí 1729. Þremur dögum 

síðar, þann 31. maí 1729, sendi Gyldencrone annað bréf til Fuhrmanns þar sem fram kemur að hann 

hafi sent Fuhrmann bréf Grænlandsnefndarinnar nokkrum dögum áður með Hafnarfjarðarskipinu. Í 

ljós hafi komið að Fuhrmann fengi það ekki í hendur áður en hann héldi til Alþingis um sumarið og því 

tók stiftamtmaður til þess ráðs að senda annað bréf með skipi til Eyrarbakka þar sem honum bærist 

það áður en hann héldi til Alþingis.61 Mikið kapp var lagt á að flýta málum og áhersla lögð á að 

amtmaður næði að kynna ráðagerðir konungs á Alþingi sumarið 1729. Gyldencrone stiftamtmaður 

sendi einnig bréf til Brynjólfs Þórðarsonar Thorlacius, fyrrverandi sýslumanns í Árnessýslu, þann 29. 

maí 1729 og upplýsti hann um málið.62 

Líklega hefur Niels Fuhrmann borist boðin á meðan hann var staddur á Alþingi. Ef marka má 

bréfasendingar hans þá var hann enn staddur á Bessastöðum þann 8. júlí og hélt síðan til Alþingis og 

þann 11. sama mánaðar hófust bréfaskriftir hans á ný frá Öxará. Það er hins vegar ekki fyrr en þann 

23. júlí sem greina má fyrstu merki um vitneskju hans um Grænlandsmálið en þá ritaði hann sjö 

sýslumönnum ítarlegt bréf um málið og var þá enn staddur á Alþingi. Í bréfabók amtmanns má finna 

uppkast að bréfi Furhmanns til sjö sýslumanna en þeir voru Sigurður Sigurðsson eldri sýslumaður í 

Árnessýslu, Niels Kier lögmaður og sýslumaður í Kjósarsýslu, Sigurður Sigurðsson yngri sýslumaður í 

Mýrasýslu, Sigurður Jónsson sýslumaður í Borgarfjarðarsýslu, Nikulás Magnússon sýslumaður í 

Rangárvallasýslu, Steindór Helgason sýslumaður í Hnappadalssýslu og Jóhann Gottorp sýslumaður í 

Snæfellsnessýslu.63 Niels Fuhrmann ritaði íbúum Gullbringusýslu sjálfur samhljóðandi bréf þann 3. 

ágúst þegar hann var kominn aftur heim af Alþingi.64 Svæðið sem hann beindi sjónum sínum að 

teygði sig frá Rangárvallasýslu og vestur að Snæfellsnesi. Til stóð að senda skip að ári á einhverja 

                                                           
60 ÞÍ. Amt. II. 17 –  Bréf stiftamtmanns til amtmanns 1720-1730. 
61 Sama heimild. 
62 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 36-37. 
63 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 230-232. 
64 Sama heimild. 
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hentuga höfn sem ekki var búið að ákveða enn og flytja fólkið ásamt bústofni og öðrum farangri 

þaðan yfir til Grænlands. En fyrst þurfti að finna fólkið. 

Bréf sem Fuhrmann sendi til Niels Kier sýslumanns í Kjósarsýslu og bréf hans til íbúa Gullbringusýslu 

með undirskrift og innsigli hafa varðveist í skjalasafni amtmanns og er ljóst að þar er kveðið jafnvel 

enn fastar að orði en í uppkastinu og lýsingin á Grænlandi orðin enn fegurri og nákvæmari. Í bréfi 

amtmanns til Kier kemur fram að nú séu 700 ár liðin síðan byggð hófst fyrst á Grænlandi. Amtmaður 

nefnir í bréfum sínum að eyjan sé nú óþekkt og í eyði og er hann sennilega að vísa til byggðar 

norrænna manna en þess má geta að um 1500 inúítar bjuggu á Grænlandi á þeim tíma þegar byggð 

norrænna manna lagðist þar af.65 Hjá Friðriki IV. Danakonungi var vilji til þess að byggja Grænland að 

nýju með fólki sem vant væri svipuðum lífsháttum og á Grænlandi og væri með sams konar húsdýr 

líkt og áður tíðkaðist á Grænlandi og því sé leitað til Íslands. Auglýst var eftir skikkanlegu fólki, fátæku 

sem ríku, sem vildi flytja búferlum til Grænlands með fjölskyldu sína, og lýst er nánar hvað þeim 

standi til boða til að hefja búskap þar. Í umræddu bréfi amtmanns kemur fram skipun til sýslumanna 

um að ganga í það sem allra fyrst að kalla saman héraðsþing og gera almenningi heyrinkunnugt tilboð 

konungs. Ljóst er að amtmaður lagði ríka áherslu á mikilvægi málsins og vísar til dyggða forfeðranna 

og manndóms er þeir sigldu frá Noregi til Íslands sem þá var óbyggð og óþekkt eyja og þaðan áfram 

til Grænlands. Amtmaður dregur upp fallega mynd af Grænlandi í bréfi sínu og segir að þar séu skógar 

og graslendi, góð skilyrði til veiða og almennt gott að búa en þessar upplýsingar sækir hann í ritið 

Grönlands Saga. Ekki er ljóst hvaða rit Fuhrmann vísar í en þó er hægt að útiloka Grænlands sögu 

Eiríks rauða því þær lýsingar sem amtmaður dregur upp er ekki að finna í því riti.66 Sennilega hefur 

Fuhrmann haft undir höndum rit Arngríms Jónssonar lærða sem ber titilinn Gronlandia. Edur 

Grænlandz Saga sem út kom á latínu árið 1688 en var síðar þýtt yfir á dönsku.67 

Fuhrmann sendi íbúum Gullbringusýslu sjálfur bréf, eins og fram hefur komið, og hvatti þá eindregið 

til að bjóða sig fram og taka tilboði konungs. Sjálfur var hann búsettur á Bessastöðum og ef til vill 

hefur hann lagt sérstaklega mikið upp úr því að sem best þátttaka yrði úr hans eigin sýslu. Amtmaður 

ávarpaði íbúa í Gullbringusýslu, ríka sem gamla, unga sem aldna og allan almúga og lá ekkert á 

skoðunum sínum er hann sagði Ísland vera uppfullt af húsmönnum, lausamönnum og öðru viðlíka 

fólki sem sé ekki einungis ónauðsynlegt heldur leiði landið til glötunar og eigi það fremur að gera 

                                                           
65 Guðmundur J. Guðmundsson, Á hjara veraldar. Saga norrænna manna á Grænlandi, bls. 106. 
66 „Grænlendinga saga. Eiríks saga rauða og Grænlendinga þáttr.“ Íslendingasögur 1, 2. útg. Guðni Jónsson bjó 
til prentunar (Reykjavík: Íslendingasagnaútgáfan, Haukadalsútgáfan 1953), bls. 361-390. 
67 Arngrímur Jónsson lærði. Gronlandia. Edur Grænlandz Saga. Vr Islendskum Sagna Bookum og Annalum 
samanntekinn og a Latinskt maal Skrifud Af þeim Heidurliga & Halærda Manni, Syra Arngrime Jonssine ; Enn a 
Norrænu utløgd af Einare Ejolfssine (Skálholt 1688). 
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sjálfu sér og konungi eitthvert gagn með því að verða að liði í þessu máli. Konungur ætli að senda skip 

til Íslands á næsta ári og sækja fólkið og flytja það til Grænlands ásamt búfénaði, kosti og öllu því sem 

til þurfi til að koma á fót búskap. Amtmaður vitnaði í gamlar sagnir sem greindu frá því þegar 

Grænland var hluti af norska konungsríkinu og allt þar til Margrét I. Danadrottning tók við ríkinu en 

þá hafi verið siglt reglulega til Íslands og ekki síður til Grænlands. Með þeim orðum vildi amtmaður 

leggja áherslu á að með innlimun Grænlands í danska konungsríkið muni skipasamgöngur verða jafn 

tíðar til Grænlands eins og til Íslands. Nú hafi konungur hug á að endurtaka leikinn og endurvekja 

byggð á Grænlandi sem tilheyri Danmörku. Amtmaður lýsti sem fyrr hugrekki og dáð forfeðranna að 

hafa siglt til Grænlands og fundið það og kostaboðið til almúgans var orðið jafnvel enn stærra núna 

en í fyrri bréfum hans um sama efni. Ásamt nautgripum, kúm og sauðfé hafa hestar nú bæst í 

meðgjöfina frá konungi. Amtmaður lýsir líkt og áður gæðum landsins en hér bætist við lýsing á háum 

birkiskógum, einiberjarunnum, hreindýrum, hérum, rjúpum, hvers kyns sjófuglum, laxi í vötnum og á 

vetrarvertíðinni í febrúar-mars megi finna stóra þorska. Á Grænlandi megi finna mý sem gefi til kynna 

að silungur sé í vötnum sem hægt sé að veiða líkt og þekkist til dæmis á Mývatni og í Þingvallavatni. 

Amtmaður gefur í skyn að skilyrði til húsagerðar séu jafnvel enn betri á Grænlandi heldur en á Íslandi 

og beri hrundir húsa- og kirknaveggir þess merki. Amtmaður nefnir ekki hvaðan hann hafi þessar 

upplýsingar um Grænland en aðeins að þetta komi fram í ritum sem nýlega hafi verið útgefin í 

Kaupmannahöfn.68 Amtmaður segir að fólki standi til boða að fá veiðarfæri til að veiða, báta, tunnur 

og við til húsbygginga.69 Þetta var vissulega kostaboð fyrir allslausan almenning á Íslandi og 

amtmaður trúði ekki öðru en að fólk flykktist um þetta og byði sig fram til farar, sérstaklega ef höfð 

var í huga almenn örbirgð almennings. 

Ljóst er að mikið lá við og óskaði amtmaður eftir greinargerð frá sýslumönnum um málið áður en 

skipin legðu af stað um haustið 1729 því ráðgert var að um vorið 1730 kæmu skip og sæktu fólkið. Í 

greinargerðinni skyldi koma fram hverjir ætli að fara, hversu margir og hvaða nauðsynjar sem boðið 

var upp á þeir hinir sömu ætli að nýta sér og hversu mikið þeir þurfi með sér. Amtmaður lýkur bréfinu 

á því að ítreka mikilvægi málsins og segist ekki taka til greina neinar afsakanir sem hindrað geti 

framgang málsins.70 

 

                                                           
68 Ýmis rit voru til á þessum tíma sem geymdu lýsingar á Grænlandi, sjá Lbs. – Hbs. Þorfinnur Skúlason, Loðnir 
lófar og loðinn Björn. Sagan af Parmes Loðinbirni í menningarsögulegu samhengi 18. aldar, Lokaritgerð 

(meistarapróf) við Háskóla Íslands, Reykjavík 2004. 
69 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
70 Sama heimild. 
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Fuhrmann ritaði tvö bréf þann 13. ágúst 1729 til Kaupmannahafnar, annað til stiftamtmanns og hitt 

til Grænlandsnefndarinnar. Hann staðfesti móttöku tilskipunar konungs um tilboð til handa 

Íslendingum um flutning til Grænlands og sagðist eiga von á sendingum frá sýslumönnum sem hann 

ætli að senda tímanlega út. Fuhrmann tilkynnti fulltrúum Grænlandsnefndarinnar að hann hafi 

tilkynnt fyrirætlan konungs á árlegu landsþingi Íslendinga þar sem fulltrúar landsmanna komi saman. 

Hann sagði landið víðáttumikið og því hafi hann beint sjónum sínum að þeim átta sýslum sem næst 

honum liggi svo það náist fyrir haustið. Hann fullvissaði þá um að hann sendi tillögur sínar með 

haustskipunum sem fari frá Eyrarbakka, Stykkishólmi og Búðum. Í bréfinu til Grænlandsnefndarinnar 

nefndi Fuhrmann að til þess að hann nái að uppfylla skyldur sínar í málinu þurfi hann að beita eins 

miklum hótunum og mögulegt sé.71  

3. Héraðsþing 

Sýslumenn höfðu nauman tíma til stefnu en þeir urðu að boða til héraðsþinga, kynna tilboð konungs 

fyrir almúga, finna fólk sem vildi flytja til Grænlands af fúsum og frjálsum vilja, skrá það á lista ásamt 

greinargerð yfir þær nauðsynjar sem fólkið óskaði eftir að þiggja af hendi konungs. Allt þurfti þetta að 

vera klárt áður en síðustu skip legðu úr höfn frá Íslandi í september sama ár og berast 

Grænlandsnefndinni. Ekki er ljóst hvers vegna flýtirinn var svona mikill en konungur tók þessa 

ákvörðun sem undirmönnum hans bar að hlýða. Almennt brugðust sýslumenn skjótt við og héldu 

aukaþing eins fljótt og kostur var. Bréf hafa varðveist í skjalasafni amtmanns sem greina frá nokkrum 

þeirra. Þar er þinghaldi lýst, hverjir buðu sig fram til farar og fyrir hvert héraðsþing rituðu átta 

þingsvitni undir með nafni sínu og vottuðu fyrir að rétt væri sagt frá ásamt undirritun sýslumanns og 

innsigli. Í Kjósarsýslu voru haldin þrjú aukahéraðsþing, á Varmá þann 1. ágúst, á Esjubergi þann 3. 

ágúst og að lokum á Reynivöllum þann 5. ágúst. Á þessum þingum buðu þrír menn sig fram til farar 

ásamt eiginkonum og börnum ásamt tveimur vinnumönnum og tveimur vinnukonum. Alls voru það 

fjórtán manns sem buðu sig fram til farar úr Kjósarsýslu. Páll Gíslason í Miðdal „tilbÿder sig 

godvilligen at fare med Hans Koene Hallbera Oddsdatter og 2 börn, og siger vil gierne der være, som 

Kongen vil enten det er her i Landet eller i Grönland“. Niels Kier annaðist þinghald og virtist ósáttur 

við dræmar undirtektir almennings. Taldi hann undirsáta sína eiga að sýna hlýðni og þakklæti 

gagnvart konungi sínum og koma honum til aðstoðar við að hefja byggð á nýjan leik á Grænlandi. Kier 

varaði fólk margsinnis við því að ganga ekki að tilboði konungs. Sagðist hann að vísu ekki hafa vald til 

að þvinga fólk til farar en gaf í skyn að hann legði slíka ákvörðun í hendur æðri valdhafa.72 

                                                           
71 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
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Í Hnappadalssýslu voru haldin aukahéraðsþing þann 3. ágúst á Kaldárbakka í Kolbeinsstaðahreppi, 5. 

ágúst í Hrossholti í Eyjahreppi og á Fáskrúðarbakka í Miklaholtshreppi þann 6. ágúst. Á þessum 

þremur þingum buðu fjórir menn sig fram til farar ásamt eiginkonum og börnum ásamt einum 

vinnumanni, alls nítján manns. Það var Steindór Helgason sýslumaður í Hnappadalssýslu sem hélt 

aukahéraðsþingin og athygli vekur að hann sendi amtmanni ekki bréf um þinghald og þingsvitni fyrr 

en 1. september. Steindór afsakaði hversu seint hann sendi bréfið sem orsakist af hans eigin 

bágindum. Steindór sagðist hafa brýnt fyrir bændum að ráðfæra sig við eiginkonur sínar og börn 

hvort þau vildu flytja til Grænlands og einnig við hjú sín. Það er annar tónn í bréfi Steindórs heldur en 

hjá Niels Kier í Kjósarsýslu. Hér eru engar hótanir á lofti fremur gætir umhyggju hjá Steindóri í garð 

fólksins og hafði hann áhyggjur af þeim sem boðið höfðu sig fram til farar því þau yfirgefi ábýlisjarðir 

sínar við næstu fardaga og hafi þá ekki í víst hús að leita þangað til þau haldi til Grænlands.73 

Í Borgarfjarðarsýslu voru haldin aukahéraðsþing þann 13. og 18. ágúst. Sigurður Jónsson, sýslumaður 

í Borgarfjarðarsýslu, fékk bréf Fuhrmanns frá 23. júlí í hendur þann 27. sama mánaðar frá Sigurði 

Sigurðssyni sýslumanni í Mýrasýslu. Sigurður Jónsson brást fljótt við og kallaði menn saman á 

hefðbundnum þingsstöðum og voru haldin tvö aukahéraðsþing, nálægt Bæ í Borgarfirði þann 13. 

ágúst og við Laxá í Borgarfirði þann 15. ágúst. Sigurður brá á það ráð að fá liðsinni geistlegra manna 

til að kynna tilboð konungs og hvetja menn til að fara til Grænlands. Sýslumaður naut aðstoðar sr. 

Hannesar Halldórssonar prófasts á fyrra þinginu sem leitaði „grandvarlega og alvarlega“ eftir vilja 

íbúanna. Á síðara þinginu naut sýslumaður aðstoðar tveggja sóknarpresta, þeirra sr. Björns 

Þórðarsonar og sr. Snorra Jónssonar. Hér voru engar hótanir við hafðar og þátttaka heldur dræm þó 

að leitað hafi verið eftir svörum „af alud og alvoru“. Alls buðu sex ókvæntir menn sig fram til farar úr 

allri sýslunni og að auki tveir fjölskyldumenn sem fengu ekki samþykki hjá sínum nánustu.74 

Jóhann Gottorp, sýslumaður í Snæfellsnessýslu, fékk bréf Fuhrmanns frá 23. júlí ekki fyrr en í ágúst að 

eigin sögn. Ljóst er að þeim sýslumönnum sem Fuhrmann leitaði til vegna Grænlandsmálsins var 

erfiðara um vik að bregðast við boðum hans ef þeir bjuggu langt frá amtmanni eins og t.d. Jóhann 

Gottorp sem bjó á Arnarstapa, utarlega á Snæfellsnesi. Það tók 8-9 daga að senda bréf frá Arnarstapa 

til Bessastaða þar sem Fuhrmann bjó. Gottorp var eini sýslumaðurinn sem taldi sig í fyrstu ekki geta 

orðið við óskum amtmanns og alls ekki á svo skömmum tíma.75 Á tveimur mánuðum ganga átta bréf á 

milli Gottorp og Fuhrmann þrátt fyrir að ein bréfasending tæki meira en viku. Fuhrmann hafði enga 
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74 Sama heimild. 
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þolinmæði til að bíða eftir svörum undirsáta síns og má segja að þessi bréfaskipti varpi nokkuð góðu 

ljósi á samskipti æðstu manna hérlendis á þessum tíma. 

Gottorp hélt héraðsþing á Ingjaldshóli þann 8. ágúst en á Staðarbakka í Helgafellssveit þann 10. ágúst. 

Það er því ekki hægt að segja að Gottorp bregðist seint við miðað við að hann fékk boðin frá 

Fuhrmann í ágúst. Gottorp sendi þessi þingsvitni ásamt bréfi þann 15. ágúst til Niels Fuhrmanns.76 

Fuhrmann var orðinn óþreyjufullur eftir svörum frá Snæfellsnesi og sendi sýslumanni bréf þann 16. 

og 23. ágúst og krafði hann um skil á málinu.77 Þann 24. ágúst sendi Fuhrmann enn eitt bréfið til 

Gottorp og þá er ljóst að hann er nýbúinn að fá bréf hans í hendur.78 Gottorp svaraði bréfi Fuhrmanns 

frá 16. ágúst þann 29. ágúst með skrá yfir fjölskyldur sem vildu flytja til Grænlands frá Snæfellsnesi.79 

Það er síðan ekki fyrr en í september sem Gottorp fær bréf Fuhrmann frá 23. og 24. ágúst og er þá 

orðinn mjög aumur yfir skömmum amtmanns sem hann reynir, í löngu máli, að verjast í bréfi til 

amtmanns þann 15. september.80 

Ástæðan fyrir skömmum og reiði Fuhrmanns stafaði ekki einvörðungu af því hversu seint bréf bárust 

frá Snæfellsnesi heldur ef til vill fremur vegna viðbragða Jóhanns Gottorps sem í þessu máli sýndi ekki 

af sér skilyrðislausa hlýðni gagnvart hinum æruverðuga yfirboðara sínum og þar með konungi. Í fyrsta 

bréfi Gottorps frá 15. ágúst lýsti hann þinghaldi á Ingjaldshóli og Staðarbakka og var niðurstaðan sú 

að enginn bauð sig fram til farar að svo stöddu. Héraðsþingið á Ingjaldshóli þann 8. ágúst var fámennt 

að sögn Gottorps þrátt fyrir að svæðið á útnesjum Snæfellsness væri eitthvert hið þéttbýlasta á 

landinu. Ástæðan var sú að fáir karlmenn voru heima við á þessum árstíma þegar ekki var vertíð og 

voru þeir staddir í öðrum sveitum og jafnvel öðrum landsfjórðungum í kaupavinnu. Gottorp bauðst til 

þess að ræða við þessa menn er þeir kæmu aftur til baka um haustið en taldi slíka afgreiðslu ekki nást 

fyrir síðustu skipasiglingar af landinu. Í máli Jóhanns Gottorps kemur fram að flestar jarðir á 

Snæfellsnesi væru í eigu konungs, sem mun að hans sögn vera hærra hlutfall en í öðrum sýslum 

landsins, og því að sama skapi fáar eignarjarðir þar að finna. Í sýslunni voru búðar- og hjáleigubændur 

á jörðum konungs og taldi Gottorp ekki heppilegt að missa þá til Grænlands þar sem þeir gæti jarða 

og þar með verðmæta konungs. Ekki var hægt að fá menn úr öðrum sýslum til þess að fylla þessar 

hjáleigur í staðinn því þeir þekki ekki jafnvel til sjóróðra og íbúar þessa héraðs en það var Dönum 

mikilvægt að fá fisk gegn vörum sem Íslendingar keyptu hjá kaupmönnum. Íbúar Breiðavíkurhrepps 

                                                           
76 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
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með fulltingi sóknarprests síns sáu ýmsa annmarka á flutningum til Grænlands. Töldu íbúarnir 

nauðsynlegt að senda túlk með til Grænlands og jafnvel nokkurs konar yfirráðsmann sem skildi bæði 

tungumál þeirra og hinna sem þar bjuggu og einnig þyrftu þeir góðan og guðhræddan sálusorgara. 

Ennfremur var óskað eftir manni sem hefði yfirumsjón með kirkju- og húsabyggingum í nýju landi og 

sæi um að útdeila jörðum til nýrra landnema. Hér voru fram komin ýmis skilyrði sem óskað var eftir 

að yrðu uppfyllt áður en gengið yrði að tilboði konungs.81  

Héraðsþingið á Staðarbakka í Helgafellssveit var haldið tveimur dögum síðar eða þann 10. ágúst. Líkt 

og á þinginu á Ingjaldshóli voru þangað mættir prestar og prófastur til að veita mönnum góð ráð. 

Varð það niðurstaða héraðsþingsins að biðja um frest fram til haustþings til þess að menn gætu farið 

heim og ráðfært sig við eiginkonur, börn og aðra heimilismenn. Þannig vildi sýslumaður koma í veg 

fyrir að menn lofuðu upp í ermina á sér, mættu fyrirstöðu heima fyrir og gætu síðan ekki staðið við 

loforð sín. Ljóst var að slík ráðstöfun næði tæplega fram að ganga fyrir síðustu skipasiglingar frá 

landinu um haustið. Gottorp áttaði sig á óliðlegheitum sínum og virtist eiginlega fela sig á bak við 

prestana og sagði þá hafa komið þessu á framfæri ásamt íbúunum. Að lokum óskaði Gottorp 

vinsamlegast eftir nánari útlistun frá Fuhrmann um hversu margar fjölskyldur hann vilji úr hverri sýslu 

fyrir sig og upplýsingar um hvert hann geti beint bréfi sínu til Kaupmannahafnar ef hann næði að 

senda lista yfir fólk með síðasta skipi frá Snæfellsnesi.82 Í stuttu máli sagt féllu þessar málalyktir í 

grýttan jarðveg hjá Fuhrmann amtmanni er sagði bréf Gottorps „som intet indeholder uden allene 

Snak“. Ekkert var of stórt eða of lítið til að inna af hendi fyrir konung og því engin undanbrögð tekin 

gild. Fuhrmann sagði ekkert hægt að segja til um fjölda þeirra sem færu úr hverri sýslu og aftók að 

Gottorp sendi lista fram hjá sér og beint út til Kaupmannahafnar. Ef ekki finnast sjálfboðaliðar til að 

flytja til Grænlands þá megi alveg grípa til annarra ráða eins og þvingana. Að lokum minnir hann 

sýslumann á að hann upplýsi um allt sem eigi sér stað sem verður ekki skilið öðruvísi en svo en að 

hann hóti að klaga sýslumann fyrir æðri valdhöfum.83 

Gottorp hélt þriðja og síðasta héraðsþingið á Snæfellsnesi að Görðum í Staðarveit þann 19. ágúst og 

fékk þar nokkra einstaklinga til að bjóða sig fram til farar. Úr Staðarsveit buðu þrír kvæntir menn sig 

fram til farar ásamt eiginkonum og börnum og einn ókvæntur sem gerði alls 16 manns. Með bréfinu 

fylgdi listi yfir 11 menn sem voru fúsir til að flytja til Grænlands af Snæfellsnesi en eiginkonur tveggja 

vildu ekki fara. Auk þeirra 16 úr Staðarsveit þá mátti einnig finna á listanum fimm úr Helgafellssveit 

og 27 úr Eyrarsveit, alls 48 einstaklinga sem var ekki slæm útkoma. Gottorp sendi þennan lista ekki 

                                                           
81 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
82 Sama heimild. 
83 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 266-267. 
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fyrr en þann 29. ágúst. Með fylgdu nokkrar óskir þeirra sem bjóða sig fram. Þau vildu peninga, skip og 

veiðarfæri, fá að koma aftur heim ef búreksturinn gengi ekki upp í nýju landi, að þeir sem yfirgefi 

ábýlisjarðir sínar á vori komandi fái jörð til að búa á þangað til þau verða sótt „so þeir fara ecke ä 

vonar völ“, þeir óskuðu eftir að fá að taka allt sitt hafurtask með sér, „sem þeir meiga ei än vera“, og 

að lokum kom sú ósk fram að skipið sigli vestur á Snæfellsnes þar sem þeir treystu sér ekki til að 

ferðast suður með konur og börn.84 Skammarbréf frá Fuhrmann voru þá ókomin sem ekki vissi um 

þessa viljugu einstaklinga sem boðið höfðu sig fram til farar. Eins og áður segir tóku póstsendingar á 

milli Arnarstapa og Bessastaða langan tíma og samskiptin voru komin í hnút þegar ekki gafst tími til 

að bíða eftir svari eða viðbrögðum hins aðilans. 

Sigurður Sigurðsson eldri, sýslumaður í Árnessýslu, sendi Fuhrmann amtmanni bréf þann 24. ágúst og 

lista yfir þá sem vildu flytja til Grænlands, alls 18 manns. Sigurður var afar auðmjúkur gagnvart 

amtmanni og bauðst til að útbúa lista yfir enn fleiri einstaklinga en þá sem boðið höfðu sig fram til 

farar. „Enn þocknest Hanβ Majts ad Sckicka fölk til grönlands Fleira enn nu velviliugt lofad hefur, þä 

hefe eg Noterad 40 manns, Sem i mier allranadugast tiltruadre Syslu fara meiga tilkomande är til 

grönlands“.85 Það er athyglisvert að sjá hversu mismunandi sýslumenn bregðast við boðum 

amtmanns. Jóhann Gottorp, sýslumaður í Snæfellsnessýslu, tók ekki í mál að senda fólk nauðugt til 

Grænlands líkt og amtmaður ýjaði að við hann. Sagðist Gottorp ekki hafa um það neina skipun frá 

konungi að þvinga konur og börn heldur einungis að finna fólk sem vildi flytja af fúsum og frjálsum 

vilja og að skilja að mann og konu heyrði ekki undir hans embættisverk.86 

Jón Oddsson Hjaltalín, sýslumaður í Gullbringusýslu, tók saman lista yfir þá sem vildu flytja til 

Grænlands og sendi amtmanni þann 31. ágúst 1729. „Rigtig Specification. Aller det folk, mandz og 

qvinders Personer samt Börn som Anno, 1729 In Augusto, her udi gulldBringe Sÿβel, Paa Herretz 

tingene og anden Stadz Sig god villig har til givet at Reise over til grönland, det at, Bygge og besatte, 

om hans kongl: Maÿst aller naadigst so behager.“ Á eftir fylgir eins konar manntal sem svipar til 

manntalsbóka frá 18. öld og manntalsins í Rangárvallasýslu árið 1729 að uppsetningu nema hér eru 

einungis taldir upp þeir sem vildu góðfúslega fara til Grænlands.  

Íbúar Gullbringusýslu fengu góða hvatningu og sennilega hefur verið gengið vel eftir því í þessari sýslu 

að þeir skráðu sig því hér má finna alls 63 einstaklinga úr Kópavogsþingsókn og Kálfatjarnar- og 

Býjaskerjaþingsókn og Járngerðarstaðaþingsókn sem buðu sig fram. Tveir bættust síðan við, Björn 
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85 Sama heimild. 
86 Sama heimild. 
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Stefánsson vinnumaður og nýfætt stúlkubarn Gests Jónssonar, samanstóð hópurinn þá af 65 

einstaklingum.87 

Frá Rangárvallasýslu má einnig finna skrá undirritaða af Nikulási Magnússyni þann 7.  september 1729 

sams konar og listann úr Gullbringusýslu. Það voru alls 39 einstaklingar sem buðu sig fram til farar úr 

Rangárvallasýslu. Það er áhugavert að sjá hversu nákvæmur listinn er hjá Nikulási. Fram kemur aldur 

þeirra sem taldir voru upp og hvort þeir væru lesandi eða skrifandi, búandi, góðir verkmenn og þess 

háttar. Fuhrmann hafði óskað eftir slíkum listum frá sýslumönnum þar sem fram kæmu nöfn og aldur 

þeirra sem vildu flytja til Grænlands og kyn og aldur barnanna skyldi einnig tilgreindur.88 Ekki gat 

Fuhrmann þó um að tiltaka skyldi lestrar- og skriftarkunnáttu væntanlegra landnema.89 Með listunum 

vildi Fuhrmann átta sig á fjölda þeirra einstaklinga sem ætluðu til Grænlands svo hægt væri að áætla 

vistir og kostnað samfara því. Fuhrmann þótti því listi Sigurðar Jónssonar, sýslumanns í 

Borgarfjarðarsýslu, allsendis ófullnægjandi vegna þess hversu ónákvæmar upplýsingarnar voru hjá 

honum og átti slíkt einnig við um sendingar frá fleiri sýslumönnum.90 

                                                           
87 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
88 Sama heimild. 
89 Af þessum tólf mönnum sem nefndir voru á listanum voru sjö lesandi og einn til viðbótar var stúdent. 

Einungis tveir reyndust ólæsir, einn lítt lesandi og lestrarkunnátta var ekki tilgreind hjá þeim síðasta en hann var 
röskur til vinnu. Einungis einn á listanum var búandi á eigin jörð en hinir voru leiguliðar á minni bæjum. Þetta er 
lítið þýði en kemur nokkuð heim og saman við þann fjölda karlmanna sem var læs í Skálholtsstifti á sama 

tímabili sem var 65,9,%, sjá Loftur Guttormsson, „Læsi“, Íslensk þjóðmenning VI. Munnmenntir og bókmenning, 
(Reykjavík: Þjóðsaga 1989), bls. 117-144, 129. 
90 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 275-276. 
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Mynd 1. Manntalið 1729, Rangárvallasýsla – Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 

Það var svo þann 19. september 1729 sem Fuhrmann sendi stiftamtmanni lista yfir þá einstaklinga 

sem boðið höfðu sig fram hér á landi til að flytja til Grænlands en stiftamtmaður átti að koma þeim 

lista yfir til Grænlandsnefndarinnar. Alls má finna 172 einstaklinga á listanum „42 boesiddende mænd 

eller bÿnder, flæste med deres hustruer familie og andre nemtlig 33 gifte Koener, 21 fuldvaxne unge 

Karle, 14 fuldvaxne og ugifte piger med 26 Drenge Börn og 30 Pige Börn, foruden 6 Börn Som udi 

Roullen icke ere udförte, og er i alt 172 mennisker Som det nu befindes“.91 Listinn lýsir kunnáttu 

þessarra einstaklinga til að fiska, nota járn, smíða, byggja sér hús og þess háttar. Fuhrmann hafði þó 

þann fyrirvara á að breytingar gætu átt sér stað ef dauðsföll yrðu eða annað óvænt kæmi upp á fram 

að brottför og þá væri hægt að finna fólk á Snæfellsnesi því engar tilnefningar hefðu komið þaðan. 

Hér skýtur Fuhrmann á Jóhann Gottorp líkt og hann hafði hótað í bréfi til hans. Gottorp hafði sent 

lista yfir einstaklinga sem buðu sig fram til farar frá Snæfellsnesi en Fuhrmann lætur eins og sá listi sé 

ekki til. Fuhrmann greindi frá þeim erfiðleikum sem hann glímdi við að sannfæra fólk um að þiggja 

                                                           
91 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 288-294. Bréfapakkann sjálfan má svo finna í 
skjalasafni stiftamtmanns, sjá ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
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tilboðið. Vildi hann meina að sumir hefðu með illum ásetningi unnið gegn málinu með því að dreifa 

alls kyns sögum og knyttum.92 

Fuhrmann viðraði þá hugmynd að heppilegt væri að senda íslenskan prest til Grænlands sem fólkið 

skilji og nauðsynlegt sé að kaupa guðsorðabækur og íslenska biblíu handa fólkinu því til styrkingar 

innan um heiðingjana. Stakk hann upp á að hægt væri að finna prest meðal íslenskra stúdenta í 

Kaupmannahöfn. Einnig nefndi Fuhrmann að almenningur hafi óskað eftir skynsömum og lögfróðum 

íslenskum manni sem væri eins konar yfirvald og sæi um að úthluta jörðum og þeirri meðgjöf sem 

konungur sendi með þeim. Með fylgdi listi yfir þær nauðsynjar sem hver og einn þurfti til að hefja 

nýtt líf í nýju landi. 

 

Mynd 2. Listi yfir nauðsynjar fyrir Grænlandsflutninga. Heimildir: ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur 

amtmanna 1718-1769, bls. 304.  

Hér er að finna ómetanlega heimild um hvern einasta hlut, stóran og smáan, til að koma upp búi. 

Einnig er talinn upp sá matur sem þarf til að lifa af fyrst til að byrja með. Hér kemur fram hvað einn 

karlmaður þarf, kvenmaður, vinnumaður, vinnukona, drengur eða stúlka í mat, klæðnað og 

sængurklæðnað. Talið er upp hvað þarf til að byggja einn bóndabæ, smiðju, bát, hvaða verkfæri 

menn þurfa að eiga og klæðnað til að róa til fiskjar ásamt ótal fleiru.93 

                                                           
92 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 288-294. 
93 Sama heimild, bls. 304-312. 
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4. Skráning manntals 

Tíminn var naumur og Fuhrmann áttaði sig á því að hann var að renna honum úr greipum. Hann var 

undir miklum þrýstingi að bregðast ekki skyldu sinni gagnvart stiftamtmanni sem var undir þrýstingi 

Grænlandsnefndarinnar sem aftur var að inna af hendi skipun konungs. Allt gekk þetta niður í 

tröppugang og hvíldi á endanum á sýslumönnum að leysa úr á afar skömmum tíma. Fuhrmann sendi 

út tilkynningar til sýslumanna um málið þann 23. júlí sem þeir virðast hafa móttekið misfljótt. Þegar 

komið var fram yfir miðjan ágúst og ekkert hafði heyrst frá nokkrum þeirra um framgang málsins fór 

Fuhrmann að ókyrrast. Það er í þessu ljósi og undir þeim þrýstingi sem Niels Fuhrmann tók að viðra 

þá hugmynd við sýslumenn að ef ekki gangi sem skyldi að fá fólk til að bjóða sig fram af fúsum og 

frjálsum vilja megi þvinga það til farar. Í bréfum til sýslumanna kemur fram að Fuhrmann vildi eftir 

sem áður fá lista yfir þá einstaklinga sem vildu flytja til Grænlands en bætti við að þeir skyldu einnig 

taka saman heilt manntal hver í sinni sýslu. Fuhrmann vildi leggja lista fyrir konung yfir þá sem boðið 

höfðu sig fram til farar en að konungur gæti einnig haft til hliðsjónar manntal yfir alla íbúana ef 

honum skyldi þóknast að velja sjálfur þá sem senda átti til Grænlands.  

Hugmyndin um manntal virðist því alfarið koma frá Niels Fuhrmann og kemur fyrst fram í bréfi hans 

þann 17. ágúst 1729 til Jóns Oddssonar Hjaltalín, sem þá var settur sýslumaður yfir Gullbringusýslu. 

Ekki er að finna neinar fyrirskipanir að utan um slíka ráðstöfun. Ef rýnt er í bréf frá Gyldencrone, 

stiftamtmanni, og Grænlandsnefndinni þá koma einungis fram óskir um að finna fólk sem vildi flytja 

af fúsum og frjálsum vilja. Sennilega hvarflaði ekki að þeim að fyrirstöðu væri að finna hér á landi 

gagnvart slíku kostaboði ef höfð er í huga fátæktin og bjargarleysið hér. Í bréfi Niels Fuhrmanns 

kemur fram að hann óski eftir „Indbyggernis tal“ yfir íbúa Gullbringusýslu þar sem: 

en hver boÿ eller bundegaard, over alt her i Sÿβeled som for berört opsiddernis nafne med 

deris hustrueres börns og huusgefinder paarörende eller fremmede, egne eller Tieniste folk, 

huusmænd, hialeigemænd tomt huus mænd, Löse mænd eller ander, Som paa et hvert stæd 

eller platz maatte forefindes eller anderledes Sig der oppeholde, med enhvers folk og familie 

mandz og qvindes persohner alle at opskrive, og ved nafn ung eller gammel at anföre og der 

over et Rigtigt mandtal eller Roulle94 

Ástæðuna fyrir skráningu manntals kvað Fuhrmann vera þá að hægt væri að leggja málið í hendur 

æðri ráðamanna ef nauðsyn krefði. 

                                                           
94 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 254-255. 
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Þann 23. ágúst hafði Fuhrmann ekki fengið neitt í hendur frá sýslumanninum í Snæfellsnessýslu. 

Mánuður var þá liðinn frá því að hann sendi sýslumönnum boð um að finna fólk í sýslum sínum sem 

viljugt væri að flytja til Grænlands. Það er ekki laust við angist í orðum Fuhrmann þegar hann furðaði 

sig á því að hafa ekkert heyrt frá Gottorp, ekki einu sinni að hann hafi móttekið bréfið. Fuhrmann 

lagði til við Gottorp að skrá sérhvern bæ eftir Jarðabókinni: 

Altsaa haver I efter denne ordre, ved Een hver Boÿ eller Bunde gooeds nafn efter Jorde 

Bogen, over alt udi det eder allernaadigst anfortroede Sÿβel, bÿndernis eller opsiddernis 

nafne, med Deris Hustruers, Börns, Husgefindes, paarörendes eller fremmedes, egene eller 

tiæniste folkis, Huusmændz, Hiäleigemændz, Budermændz, Tömthuusmændz, Lösemændz, 

Lösgiengeris eller andris, Som i hvert Sogn paa et hvert Stæd, platz eller fiskeleÿe forefindes, 

boer er til huse, eller der Sig anderledes oppeholder, med een hvers folk og familie, mandz og 

qvindes personer, alle at lade opskrive, og ved nafn og alder ung eller gammle at anföre og 

der over et Rigtigt mandtal eller Rulle95 

Þessi fyrirmæli eru samhljóðandi fyrirmælunum fyrir Gullbringusýslu nema að hér eru búðarmenn og 

lausgangarar einnig taldir upp auk þess sem fiskipláss koma við sögu. Ekki er ósennilegt að Fuhrmann 

hafi einkum beint sjónum sínum að þeim hópum ásamt lausamönnum og húsmönnum enda taldi 

hann slíka menn leiða landið til glötunar líkt og fram kom í bréfi hans til íbúa Gullbringusýslu sem 

áður hefur verið minnst á. Fuhrmann sá fyrir sér að konungur gæti áttað sig á fjölda og samsetningu 

íbúa á sama hátt og tíðkaðist annars staðar í konungsríkinu og í öðrum löndum og gæti gripið til 

ráðstafana varðandi flutningana til Grænlands ef þurfa þætti og jafnvel beitt þvingunum. Að mati 

Fuhrmann voru allir þegnar konungs skyldugir að láta að vilja hans og verða honum að liði í þessu 

máli. Fuhrmann ítrekaði ennfremur fyrirmæli sín frá 16. ágúst um lista yfir þá sem vildu flytja til 

Grænlands frá Snæfellsnessýslu og að slíkt megi senda sér með hraðsendingu.96 Þessi 

manntalsskráning kom því engan veginn í staðinn fyrir hana heldur var hún hugsuð sem annar 

möguleiki fyrir konung til að velja úr ef honum svo þóknaðist. 

Sama dag, þann 23. ágúst 1729, sendi Fuhrmann sams konar bréf til sýslumannanna Steindórs 

Helgasonar í Hnappadalssýslu, Sigurðar Sigurðssonar yngri í Mýrasýslu og Sigurðar Jónssonar í 

Borgarfjarðarsýslu og furðaði sig á því að hafa ekkert heyrt frá þeim varðandi Grænlandsmálið. Í 

bréfinu má finna fyrirmæli til þeirra þriggja um skráningu manntals í sýslum þeirra með sama orðalagi 

og áður. Í þessum bréfum til sýslumannanna þriggja kemur fram að Fuhrmann hafi ekki heyrt frá 

þeim og sé því ekki kunnugt um fyrirætlanir þeirra varðandi Grænlandsmálið. Fuhrmann gerði þeim 

                                                           
95 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
96 Sama heimild. 
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grein fyrir því að hann þurfi að inna af hendi skyldu sína gagnvart konungi og hafi því ákveðið að láta 

skrá manntal ef konungi þóknist að ráðstafa fólki að eigin vilja.97 

Svo virðist sem Fuhrmann hafi ekki hugsað sér að skráning manntalanna þyrfti að nást fyrir síðustu 

skipasiglingar frá landinu í september. Sennilega hefur hann séð fyrir sér að hafa manntal yfir 

sýslurnar átta til taks ef á þyrfti að halda eða senda þær út til Kaupmannahafnar næsta vor. Í bréfi til 

Jóhanns Gottorps, sýslumanns í Snæfellsnessýslu, má finna fyrirmæli frá Fuhrmann um að skráning 

manntals fari fram hið fyrsta en lista yfir þá sem vildu fara til Grænlands skuli senda honum með 

hraðsendingu. Fuhrmann sendi boð um skráningu manntals ekki fyrr en í byrjun september til 

sýslumannanna í Árnessýslu og Rangárvallasýslu og ekki fyrr en í desember til sýslumanns Kjósarsýslu. 

Bréf Fuhrmanns með fyrirmælum um skráningu manntals í Árnessýslu dagsetti hann 3. september 

1729 til Sigurðar Sigurðssonar eldri sýslumanns. Þar útskýrði Fuhrmann að skylda sín gagnvart 

konungi krefjist þess að hann velji líka aðra leið svo vilja og ætlan konungs verði sem best þjónað og 

hann geti gert ráðstafanir hindrunarlaust.98 Fremst í skráningu manntalsins í Árnessýslu vísaði 

Sigurður í fyrirmæli Fuhrmann: 

„Effter ydar Velbyrdugheÿta Ordres Til mïn underskrifads Dat: Bessastada kongsgarde þann 

3ia Septembris A°=1729 ad uppskrifa läta Manntaled i mier allranädugast Tiltruadra 

Ärneβsyslu. Þä er þad Soleides i är 1729, med nafne, alldre, og äsigkomulie ä hvörre jördu 

sem Effterfilger.“99 

Ekki kemur fram hvenær manntalið var skráð en Sigurður skrifaði undir með undirskrift sinni og 

innsigli þann 20. desember 1729. 

Nikulás Magnússon, sýslumaður í Rangárvallasýslu, fékk eins orðuð fyrirmæli frá Fuhrmann um 

skráningu manntals líkt og Sigurður þann 5. september 1729. Í manntalinu í Rangárvallasýslu vísaði 

Nikulás í þessi fyrirmæli frá Fuhrmann og skrifaði undir það á Görðum á Álftanesi þann 11. maí 1730 

með undirskrift sinni og innsigli. Ekki kemur fram hvenær manntalið var skráð í Rangárvallasýslu en 

hugsanlega var það ekki gert fyrr en árið 1730 og er því ekki manntal fyrir árið 1729. Steindór 

Helgason, sýslumaður í Hnappadalssýslu, vísar fremst í manntalinu hjá sér í fyrirmæli frá Fuhrmann. 

Af manntölunum þremur er hann sá eini sem greindi frá því hvenær manntalið var skráð: 

                                                           
97 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 265-266. 
98 Sama heimild, bls. 282. 
99 Lbs (Landsbókasafn, handritadeild) 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 
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„Anno 1729 Laugardagenn þann 17 Septembris ä Kalldärbacka i Kolbeinstadahrepp Settu 

hierads þynge Var under þyngs vitne, efter adur auglystumm veledla og velbÿrdigs Hr 

AmptmansSens Niels Fuhrmann Nadugum ordres Til Syβlumannβens Steindors HelgaSonar af 

dato   Augusti Nærst Lidnumm. Tekenn soleides Rulla og Manntal ungra og gamlra Kallmana 

og Kvennmanna Húsmanna og Lausamana i sama Hrepp sem efter filger.“100 

Steindór skildi eftir pláss fyrir dagsetningu eftir orðin „af dato“ til þess að fletta upp síðar og hefur 

líklegast gleymt því. Það fer hins vegar ekkert á milli mála að hann var að vísa í fyrirmæli Fuhrmann 

frá 23. ágúst 1729. Á sama hátt tiltók Steindór að manntalið í Eyjahreppi hafi verið skráð á mánudegi í 

september á settu héraðsþingi í Hrossholti og að manntalið í Miklaholtshreppi hafi verið skráð á 

þriðjudegi í september á settu héraðsþingi á Fáskrúðarbakka. Steindór Helgason staðfesti skráningu 

manntalanna í Hnappadalssýslu þann 12. október 1729 á Hofstöðum með undirskrift sinni og 

innsigli.101 

Það var ekki fyrr en þann 16. desember 1729 sem Fuhrmann ritaði Niels Kier lögmanni og sýslumanni 

í Kjósarsýslu bréf og óskaði eftir skráningu á manntali í Kjósarsýslu.102 Fyrirmælin til Kier voru mun 

seinna á ferðinni heldur en til hinna sýslumannanna en svo virðist sem ekki hafi legið á þessari 

manntalsskráningu en Nikulás Magnússon undirritaði manntal sitt ekki fyrr en í maímánuði árið 1730.  

Af bréfasendingum Niels Fuhrmanns að dæma er ljóst að hann hefur sent átta sýslumönnum 

fyrirmæli um skráningu manntals. Nær það yfir Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Gullbringusýslu, 

Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu, Hnappadalssýslu og Snæfellsnessýslu. Aðeins þrjú 

manntöl voru sannanlega skráð og hafa varðveist og þá vaknar spurningin um hvort hinir 

sýslumennirnir hafi ekki hlýtt fyrirmælum Fuhrmanns. Niels Kier var nágranni Niels Fuhrmanns, bjó á 

Görðum á Álftanesi rétt hjá Bessastöðum, og gekk hart fram á héraðsþingum að fá fólk til að skrá sig 

til brottfarar líkt og bréf frá héraðsþingunum bera vitni um. Erfitt er að ímynda sér að hann hafi ekki 

orðið við óskum amtmanns um skráningu manntals í Kjósarsýslu. Einnig vaknar spurning um 

skráningu manntals í Gullbringusýslu, sýslu amtmannsins. Ekki er að finna nein gögn um skráningu 

manntals í Mýrasýslu hjá Sigurði Sigurðssyni yngri, sýslumanni, en þess má geta að bróðir hans 

Sigurður Sigurðsson eldri skráði afar nákvæmt manntal fyrir Árnessýslu. Um manntöl skráð í 

Borgarfjarðarsýslu eða Snæfellsnessýslu er ekkert heldur vitað um. Það er ekki útilokað að þessi 

manntöl hafi glatast eða jafnvel að þau hafi ekki enn komið í leitirnar. 

                                                           
100 Lbs 463 fol. – Hnappadalssýsla. 
101 Sama heimild. 
102 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 350. 
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5. Eftirmáli ársins 1729 

Manntölin komu ekki að þeim notum sem Fuhrmann hafði séð fyrir sér. Og skipin birtust ekki um 

vorið að sækja fólkið eins og talað hafði verið um líkt og rakið er í Hvammsannál: „Ei kom neitt skip að  

taka það niðurskrifaða Grænlandsfólk, heldur eitt kongsbréf“.103 Það var önnur og óvænt atburðarrás 

sem tók við árið 1730. Þann 25. maí 1730 ritaði Gyldencrone stiftamtmaður bréf til Niels Fuhrmanns 

amtmanns, Christian Laxtorph landfógeta og Sigurðar Sigurðssonar eldri, sýslumanns í Árnessýslu. Í 

bréfinu kemur fram að Gyldencrone hafi fengið tilskipun, þremur dögum áður, frá konungi þess efnis 

að fela amtmanni það hlutverk að velja tólf fjölskyldur af þeim lista sem hann hafði tekið saman 

síðastliðið haust yfir þá sem vildu fara til Grænlands af fúsum og frjálsum vilja. Það sem vekur strax 

athygli er að enn leggur konungur áherslu á að fólk bjóði sig fram af fúsum og frjálsum vilja og er 

sérstaklega tekið fram „dog at ingen der til tvinges“.104 Konungur beinlínis bannaði alla nauðung í 

þessu máli. Einnig hefur sú breyting átt sér stað að fjölskyldunum sem senda átti hefur fækkað úr 40-

50 í tólf. Konungur óskaði eftir því að þessi fyrirmæli yrðu kunngjörð á Alþingi um sumarið og má lesa 

bréf hans í Alþingisbókum auk þess sem það var birt í Lovsamling.105 Amtmanni og sýslumanni var 

falið að velja duglegustu og færustu einstaklingana sem kynnu ekki aðeins að yrkja landið og veiða 

fisk heldur gætu líka reist sér híbýli og smíðað báta. Menn áttu því að vera sjálfbjarga í nýju landi. 

Samkvæmt þessum nýju fyrirmælum vænti stiftamtmaður þess að fá með haustskipunum 

greinargerð um þá sem fara ættu og þær nauðsynjar sem afla þurfti með innkaupum og eftir öðrum 

leiðum. Þar með var búið að fresta för væntanlegra landnema um eitt ár, allt til ársins 1731.106 

Í bréfi stiftamtmanns kemur ekki fram hvers vegna konungur ákvað að minnka hópinn niður í tólf 

fjölskyldur. Hannes Finnsson telur víst „að grænlenzku nefndinni hafi vaxið allur þessi kostnaður 

nokkuð í augum, og viljað lækka seglin“.107 Ekki er hægt að útiloka það en sennilega hefur þó verið 

hlustað á áhyggjur ráðamanna hér á landi yfir að missa fólk úr landi. Þetta kemur fram í bréfi 

Gyldencrone stiftamtmanns til Grænlandsnefndarinnar en þar vísaði sá fyrrnefndi í bréf sem Steindór 

Helgason, sýslumaður í Hnappadalssýslu, hafði ritað honum þann 1. október 1729 og Jens Madsen 

Spendrup, sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, þann 11. október. Sögðu sýslumennirnir að vegna 

                                                           
103 Þórður Þórðarson, „Hvammsannáll 1707-1738“, Annálar 1400-1800 II (Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag 1927-1932), bls. 671-727, 704. 
104 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 142-145. 
105 Alþingisbækur Íslands XI, 1721-1730 (Reykjavík: Sögufélag 1969), bls. 588-589; Lovsamling for Island II. 1721-
1748, Samlet og udgivet af Oddgeiri Stephensen og Jóni Sigurðssyni (Kaupmannahöfn: Universitets-Boghandler 
Andr. Fred. Höst 1853). Bls. 116-118. (Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldencrone, ang. Grönlands colonisation 

med islandske Familier. Fredensborg 22/5/ 1730). 
106 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 142-145. 
107 Hannes Þorsteinsson, „Grænlandsþættir m. fl.“, bls. 193-211, 208. 
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fámennis á Íslandi þyldi landið ekki að missa of mikinn fjölda fólks úr landi.108 Spendrup sem hingað til 

hafði ekki komið við sögu í þessu máli blandaði sér hér óvænt inn í atburðarrásina. Í bréfum annarra 

sýslumanna til Niels Fuhrmanns er ekki að finna umfjöllun um áhyggjur vegna manneklu á landinu. 

Það var hins vegar Steindór Helgason sem virðist hafa miklar áhyggjur af Grænlandsmálinu og 

sennilega hafði hann og Spendrup talað sig saman um þetta mál. Ef litið er á skráningu Steindórs á 

manntalinu í Hnappadalssýslu sýnir það umhyggju hans fyrir íbúunum enda eru þeir margir hverjir 

sagðir of veikir til að ferðast til Grænlands. Steindór hafði lýst yfir áhyggjum af ýmsu sem snerti 

Grænlandsmálið við amtmann en í þessu bréfi sem Gyldencrone greindi frá virðist Steindór hafa farið 

framhjá amtmanni og leitað beint til stiftamtmanns. Í bréfi til amtmanns þann 1. september 1729 

lýsti Steindór yfir áhyggjum af afdrifum undirsáta sinna er þeir yfirgæfu ábýlisjarðir sínar á fardögum 

vorið 1730 og hálfum mánuði síðar viðraði Jóhann Gottorp, sýslumaður í Snæfellsnessýslu, þetta 

einnig við amtmann en hafði ekki nefnt það í fyrri bréfum sínum til hans. Má telja afar sennilegt að 

Steindór hafi rætt þetta við Gottorp. Fuhrmann hafði lýst því yfir í bréfi til Grænlandsnefndarinnar að 

nauðsynlegt væri að beita Íslendinga hótunum til að láta þá ganga að tilboðinu. Ekki er ósennilegt að 

Steindór eða aðrir sýslumenn hafi lýst yfir áhyggjum yfir því að senda fólk nauðugt til Grænlands því 

mikil áhersla er lögð á það í bréfi Gyldencrone að konungur banni alla nauðung í málinu. Það sem 

gerðist í kjölfarið var að árið 1730 var Fuhrmann amtmanni gert að deila framkvæmd málsins hér á 

landi með landfógeta og sýslumanninum í Árnessýslu.  

Í bréfapakkanum sem Fuhrmann sendi Gyldencrone þann 19. september 1729 yfir lista þeirra sem 

góðfúslega vildu flytja til Grænlands, ásamt lista yfir nauðsynjar sem kaupa þyrfti inn, er ritað á 

spássíu hvenær stiftamtmaður fékk hann í hendur en það reyndist vera þann 15. nóvember sama ár. 

Listinn var ætlaður Grænlandsnefndinni og það vekur athygli að nefndin fékk hann ekki í hendur fyrr 

en þann 8. mars 1730 með bréfi stiftamtmanns þar sem hann nefndi áhyggjur tveggja sýslumanna yfir 

fjöldanum sem senda átti frá Íslandi til Grænlands. Það leikur því vart vafi á að stiftamtmaður hefur 

tekið orð sýslumannanna tveggja alvarlega og leggur málið í hendur Grænlandsnefndarinnar á sama 

tíma og nefndin fær listann yfir þá 172 einstaklinga sem buðu sig fram til farar.  

Fuhrmann amtmaður lét lesa upp bréf Friðriks IV. konungs, frá 22. maí 1730, á Alþingi Íslendinga 

þann 12. júlí 1730. Í bréfinu tilkynnti konungur að nú stefni hann að því að senda tólf fjölskyldur til 

Grænlands næstkomandi vor sem þangað vildu flytja af fúsum og frjálsum vilja. Skal fólkið vera tilbúið 

í apríl árið 1731 er skip kemur að sækja það á einni ákveðinni höfn ásamt húsdýrum, fóðri fyrir dýrin, 

                                                           
108 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 78-79. 
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klæðum og matvælum til að lifa á í allt að 1-1 ½ ár. Miðað var við að sex fjölskyldur tækju sér bólfestu 

í Góðravona-nýlendu og aðrar sex í Nepesine-nýlendu og fái þær til þess nauðsynlegt byggingarefni. Í 

bréfi sínu lagði konungur áherslu á að hann vilji alls ekki að neins konar þvingunum sé beitt í málinu. 

Fuhrmann amtmaður ásamt þeim Luxendorph landfógeta og Sigurði Sigurðssyni eldri, sýslumanni í 

Árnessýslu, eigi í sameiningu að finna þær tólf fjölskyldur sem „have mest lyst“ til að flytja til 

Grænlands og eiga þeir þrír einnig að meta hversu mikið þarf að kaupa inn af nauðsynjum og annast 

sjálfir þau innkaup. Nú er gert ráð fyrir að innkaupin fari fram á Íslandi og skulu þau fjármögnuð af 

þeim tekjum sem Jarðabókasjóðurinn muni fá um sumarið og munu embættismenn í rentukammer 

síðar endurgreiða þann kostnað að beiðni landfógeta. Konungur óskaði eftir nákvæmri skráningu á 

þeim sem reiðubúnir voru til að flytja til Grænlands ásamt lista yfir allar þær nauðsynjar sem fólkið 

þyrfti með sér til að hefja líf í nýju landi, bæði þær nauðsynjar sem keyptar yrðu á Íslandi og þær sem 

kaupa þyrfti í Danmörku og senda ætti með vorskipunum árið 1731 til Íslands.109 

Í Hítardalsannáli er sagt frá þessum atburði á Alþingi: 

„Alþing sett ... [og] þar auglýst: 1. Kongl. Majst. missive til stiptamtmanns, baron 

Gyldencrone, af dato 22. Maii 1730, að af því íslenzka fólki, sem á næstliðnu ári lét skrifa sig 

til Grænlands, skyldu 12 familíur þangað yfirflytjast að næstkomanda vori, og svo að þetta 

fólk, með sínum kvikpeningi, klæðum, matföngum og nauðsynlegustu búshlutum, væri saman 

komið við einhverja tiltekna höfn sunnanlands, í hverri kongsins skip frá Danmörku tæki við 

því strax að vori komanda, þá var fyrirlagt amtmanninum, landfógetanum og Sigurði 

Sigurðssyni, sýslumanni í Árnesþingi, að undirbúa allt þetta og senda fram með skipunum um 

haustið vissa undirréttingu hér um. Þó vildi kongl. náð, að engan skyldi þvinga til þessarar 

ferðar, sem eigi vildi góðviljuglega fara. Hér voru um sumarið haldin að nýju þing og 

samkomur í áðurgreindum héruðum af sýslumönnunum. Gengu þá velflestir úr tanganum, 

sem hið fyrra árið höfðu fúslega lofazt og jafnvel boðizt; fundu nú til afsökunar og forfalla 

hvað helzt, sem þeir gátu.“110 

 

Eftir að amtmaður hafði kunngjört bréf konungs á Alþingi sendi hann, ásamt þeim Luxdorph 

landfógeta og Sigurði Sigurðssyni eldri, sýslumanni í Árnessýslu, sýslumönnum bréf um málið þann 

29. júlí 1730. Þar ítrekaði hann fyrirmæli konungs um að engri þvingun eða nauðung væri beitt og 

beri að gera almenningi það ljóst að samþykki þeirra bygðist alfarið á þeirra eigin vilja. Ganga skal úr 

                                                           
109 Alþingisbækur Íslands XI. 1721-1730, bls. 588-589. 
110 Jón Halldórsson, „Hítardalsannáll 1724-1734“, Annálar 1400-1800 II (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1922-1987), bls. 571-665, 635-636. 
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skugga um að enginn, af þeim sem buðu sig fram til farar á síðastliðnu ári, hafi verið beittur 

þvingunum. Í bréfinu kemur fram að velja skuli þá einstaklinga sem mesta löngun hafi til að flytja og 

þá sem þyki duglegastir að bjarga sér á landsins nytjum, geta reist sér hús og smiðju og séu færir um 

að byggja sér bát. Að lokum óska þremenningarnir eftir því að tekinn verði saman listi að nýju með 

fjölskyldum sem hafi hug á því að flytja til Grænlands þar sem fram komi nafn og aldur húsbænda, 

fjölskyldumeðlima og þjónustufólks svo hægt sé að taka saman kostnaðinn áður en skipin leggja úr 

höfn.111 

Sýslumenn brugðust skjótt við bréfinu og héldu aukahéraðsþing í ágúst og september árið 1730. 

Varðveist hafa skjöl um slík þing þar sem gengið var úr skugga um að enginn hefði verið neyddur til 

farar og rituðu þingsvitni undir því til staðfestingar. Á þessum þingum var ennfremur leitað eftir því 

hvort enn væri áhugi, hjá þeim sem gefið höfðu loforð árið áður, á að flytja til Grænlands á 

vormánuðum árið 1731. Ekki voru þing haldin alls staðar og létu sumir sér nægja að spyrja menn líkt 

og Jón Oddsson Hjaltalín gerði á Bessastöðum. Varðveist hafa gögn úr sjö sýslum, öllum nema 

Snæfellsnessýslu enda sleppti Fuhrmann þeirri sýslu alfarið er hann sendi endanlegan lista til 

stiftamtmanns þann 19. september 1730. 

Ekki var tiltekið nákvæmlega hversu mikið af bústofni eða nauðsynjum hverjum og einum var 

úthlutað heldur var það lagt í hendur amtmanns, landfógeta og sýslumanns að meta. Haustið áður 

hafði amtmaður sent nokkuð ítarlegan lista yfir þær nauðsynjar sem hann taldi nauðsynlegar til að 

koma á fót búi í nýju landi og því varla hægt að búast við að mat hans á því hefði breyst á milli ára. Í 

fyrra tilboðinu var minnst á matvæli sem miðuðust við tveggja ára uppihald en nú var miðað við 1-1 ½ 

ár. Að öðru leyti er ekki að sjá að tilboðið sé rýrara en það fyrra þó að meðgjöfin sé ekki útlistuð 

nákvæmlega. Í Hvammsannál segir „að á næstkomandi ári skyldu 12 familíur eður 12 egtahjón vera til 

reiðu með kost ánægilegan á Bessastöðum.“112 Hvers vegna gripu menn þá til afsakana nú og forfalla 

og vildu allt til þess vinna að sleppa við að flytja til Grænlands? 

Jón Oddsson Hjaltalín, sem á þessum haustþingum er titlaður héraðsdómari, fór víða um 

Gullbringusýslu og spurði menn hvort þeir hefðu verið þvingaðir árið áður eða hvort þeir gætu 

hugsað sér að flytja til Grænlands að ári. Enginn kvaðst hafa verið þvingaður til farar og ekki gat 

heldur neinn hugsað sér að flytja til Grænlands síðsumars árið 1730. Hægt er að lesa vitnisburði fólks 

frá Bessastöðum, Kópavogi, Grindavík og Reykjavík þess efnis. Gísli Gíslason á Ísólfsskála svaraði „ad 

Guds og Kongl Mayst, Nadar, villde han giarnan niota en aldeilis fra være fÿrer sier, til grænlands 

                                                           
111 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
112 Þórður Þórðarson, „Hvammsannáll 1707-1738“, bls. 671-727, 704-705. 
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Reisa viliugum adur an naudungar og þeβu sama svörudu aller þeir er hier til nockurt andsvar 

gafu“.113 Niðurstaðan var því sú að á endanum var enginn reiðubúinn til að fara til Grænlands úr sýslu 

amtmanns. 

Þrjú aukahéraðsþing voru haldin í Kjósarsýslu, í Mosfelli í Mosfellssveit þann 23. ágúst 1730, í 

Brautarholti og á Saurbæ á Kjalarnesi þann 24. ágúst 1730. Nú vildu flestir segja sig undan 

flutningunum til Grænlands. „Da var Deris fuldkommen Svar, Som efterfölger, at da i Guds Naufn i 

allerunderdanigste ydmyghed vilde tilbede Sig dend Store Naade Hos Deris Kongl Mayst, Som vel som 

guustige Öfrighed, at dog de hafde ubetænkt forgangen aar Lovet, at ville fare maatte nu være fri, thi 

de med grædende Taare ville gierne blive i sit fæderneLand Island, under Deris Kongl. Mayts Naade 

og Skiul“.114 Einhverjir héldu þó sínu striki eins og til að mynda Anna Magnúsdóttir sem „bör og vil 

fare hun er baade frisk og sterk, 23 aar gammel, og Kand Kostelig arbeide, uden huβet, baade med 

Höe, Torf og Kvæg“.115 

Í Mýrasýslu báru menn fyrir sig að eiginkonur þeirra, sem ári áður höfðu viljað flytja með þeim til 

Grænlands, væru óviljugar til þess nú. Sagði Guðmundur Ingjaldsson, á Tóftahring í Hvítársíðu, að 

hann „öngva list þar til hefde, vegna þeirra ordsaka; ad Hanns Kona være og hefde vered þar til 

oviliug, enn villde ej vid Konu syna skylia med fiörum börnum ungum, og vill sig þar fyrer afsakadann 

hafa."116 

Á Hrauni í Ölfusi í Árnessýslu voru borin vitni bæði 8. og 20. september 1730 um að enginn hafi verið 

þvingaður árið áður til að setja sig á lista yfir Grænlandsfara. Menn voru spurðir hvort þeir væru 

reiðubúnir að halda loforð sitt og sigla til Grænlands að ári. Sagði Gísli Þorsteinsson að hann vilji 

„ecke fyrer sialfan mig konu mina edur börn hennar, nærstkomande är 1731 giefa mig til Grænlands 

ad utsigla, helldur lifa og deigia hier i mynu MödurLande, Hvad eg i audmykt allra underdänugast 

þacka, ad Hanz Kongl Mayts vill mig öviliugann, ei til Grænlands fara läta.“ Einhverjir voru fluttir burtu 

úr sýslunni en einn var reiðubúinn að standa við loforð sitt og flytja til Grænlands. Það var Runólfur 

Barthólómeusson sem sagðist „sama sinnes vera og I fÿrra, og vill hann ad äre, liene Gud honumm lif 

og heilsie til Grænlands öneÿddur fara, so framt fleire hier af lande þangad fare.“117 Það var ekki 

                                                           
113 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
114 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
115 Sama heimild. 
116 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
117 Sama heimild. 
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nema von að þeir fáu sem vildu flytja búferlum gerðu slíkt að skilyrði því langflestir voru dottnir úr 

skaftinu og hætt við að menn stæðu eftir einir á leið til Grænlands. 

Á Laugardælum í Flóa í Árnessýslu voru þeir menn spurðir sem áður höfðu lofað að flytja til 

Grænlands og reyndist enginn þeirra reiðubúinn til að efna loforð sitt. Þegar séra Gísli Erlingsson 

spurði Einar Þórðarson hvort hann gæti hugsað sér að flytja til Grænlands eins og hann hafði lofað þá 

svaraði hann „at kunde hand nÿde Den Naade, at hand med sin koene maatte blive stille og icke 

umoge sig fra sit fosterland, da vilde hand saadant i störste underdanighed modtage, og for saadan 

Kongl: Naade ÿdmÿget tacke, at hand maatte blive fri fra det hand forhen havde lovet.“118 Sigurður 

Sigurðsson eldri, sýslumaður í Árnessýslu, fór víðar um sýsluna og krafði menn svara. 

Á Sandatorfu í Borgarfirði var fólk samankomið á héraðsþingi úr fimm hreppum þann 11. september 

1730. Þar þökkuðu menn konungi vægð hans og umburðarlyndi að þurfa ekki að þvingast til 

Grænlandsferðar að ári en sögðust þó hafa gefið loforð sitt árið áður af fúsum og frjálsum vilja og alls 

óþvingaðir. Tveimur dögum síðar var héraðsþing sem halda átti að Leiðmóti við Laxá flutt að Leirá 

vegna ills veðurs. Þar vildu menn góðfúslega fá að segja sig undan loforði sínu og viðhöfðu ýmsar 

skýringar þar á. Bjarni Ólafsson sagðist „liuflega sig til Grænlands i firra skrifa latid hafa, enn seigiest 

nu aungvann vilia þar til hafa.“ Sömu sögu var að segja hjá Jóni Magnússyni sem sagði að „þar svo 

nÿliga til falled sie, ad hans Ehruverdugur huβbonde heidurlegur og vel Lærdur Sr Snorre Jönβon er 

nu nÿliga burtkalladur, og hans efterlifande sorg mædd Eckia Hallgierdur, Vill og þarf Hans þarfliga 

þionustu meir vid hierefter enn ädur, hvorre hann äsamt sinne vanfærre módur vill helldur hier i 

Lande þionustu veita enn til Grænlands fara“.119 

Í Hnappadalssýslu tók Steindór Helgason sýslumaður þingsvitni og sagði nánast alla óviljuga að fara til 

Grænlands nema Guðmund Sigmundsson á Hraunholtum. Guðmundur sagðist standa við loforð sitt 

ef hann fengi góða meðgjöf í fæði og fatnaði og það sem nauðsynlega þurfi til búsetu. Í lýsingu á 

Guðmundi dregur Steindór heldur úr að hann sé vænlegur landnemi á Grænlandi er hann ritar: 

„Manβens asigkomulag, og Hans stand er þannenn, örfatækur, burdaLÿtell, briostveÿkur, 

FrammKvæmdarLÿtell til Lands og siöar vinnu, enn þö ölatur, þad sem hann kann ad giöra, Hanns 

Kvinna Heÿter Setzelia Magnuβdotter, Hennar alldur Nú 28 ära gömul þeirra born Gudrun ecke ärs 

gamallt, búa ä Hraunholltumm i Kolbeinstada Hrepp.“ Jón Gunnarsson sagðist ennþá vera „viliugur 

                                                           
118 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
119 Sama heimild. 
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vid sinne lofun, Samvitsku Sturlun og vanmätt sinnar Konu, af fara i framande okundt Land med valla 

ärs gomlu barne, og seiger hana þar til ölldunges oviliuga“.120 

Menn báru fyrir sig ýmsar afsakanir til að komast hjá því að efna loforðið frá árinu áður um að flytja 

til Grænlands. Einhverjir höfðu dáið á umliðnu ári, aðrir stríddu við sjúkdóma, báru ábyrgð á veikum 

fjölskyldumeðlimum, foreldrum eða jafnvel veikum húsbændum. Að auki var eitthvað um að menn 

hefðu flutt sig í aðrar sýslur og því erfitt að ná til þeirra. Í bréfi Fuhrmanns til Gyldencrone 

stiftamtmanns þann 19. september 1729 kemur fram að hann hafi átt í vandræðum með að sannfæra 

landsmenn um kosti Grænlands vegna þeirra sögusagna sem gengu um landið.121 Séra Þórður 

Þórðarson varpaði nokkru ljósi á málið í Hvammsannál: 

 

Nýjungar þær komu, að fólk var víða, bæði gipt og ógipt, registrerað, áhvatt og uppskrifað til 

Grænlandsferðar, að það fari þangað á næstkomandi ári til búskapar. Er sagt, að einn norskur 

prestur hafi þar verið í næstu 12 ár, og svo nokkuð fólk annað. En það sem segist af 

landshætti og Skrælingjum þar er langt og nokkuð óvíst að skrifa.122 

 

Steindór Helgason, sýslumaður í Hnappadalssýslu, hitti sennilega naglann á höfuðið og kom því í orð 

sem hræddi fólk frá því að standa við loforð sín frá árinu áður: 

 

Daufleÿke folksens til þeirrar Reÿsu ordsakast mest af afspurn Landsens einne og annare, er 

þad Sÿdann i firra hefur þottst fornema, og þar ad auke ad þad follk, er ei allt til samanns sem 

hiedann ä ad fara og ecke Sÿst þar eingenn Iβlendskur Prestur þängad Reiser, sem þad 

upfræde i Sÿnumm Säluhialpar efnumm ï so Langt fräliggiande Lande, og allra hellst ad hans 

Kongl Näd vill öngvann Naudugann þar til bruka123 

 

Um haustið 1730 var Niels Fuhrmann amtmanni orðið ljóst að Íslendingar voru orðnir fremur afhuga 

flutningum til Grænlands. Á þessu eina ári sem liðið var frá því að málið kom fyrst til tals á Íslandi, og 

fólk krafið svara um tilboð konungs, höfðu farið á kreik ýmsar sögusagnir um lífið á Grænlandi. Málið 

bar brátt að árið 1729 og gafst fólki ekki tóm til að velta því fyrir sér en á þessu eina ári sem síðan leið 

                                                           
120 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
121 ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 288-294. 
122 Þórður Þórðarson, „Hvammsannáll 1707-1738“, bls. 671-727, 703. 
123 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
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gafst fólki meira ráðrúm til umhugsunar. Í bréfi Niels Fuhrmanns til Gyldencrone stiftamtmanns þann 

26. ágúst 1730 kemur fram að hann hafi að vísu ekki fengið öll gögn til baka frá sýslumönnunum um 

afstöðu fólks en sér að „de fleeste, for en og anden aarsagers skÿld, Sig Siden anderleedis have 

betænkt“.124 Mánuði síðar virtist Fuhrmann orðinn sammála sýslumönnunum Steindóri Helgasyni og 

Jens Spendrup er hann ritaði stiftamtmanni að með tilliti til hagsmuna kaupmanna og íbúa landsins 

þá sé ekki forsvaranlegt að missa duglegustu mennina úr landi heldur sé nauðsynlegt að halda 

fiskimönnum og þeim sem kunni til smíða á Íslandi. Fuhrmann heldur áfram og segist ekki vilja vísa til 

neinna fordóma en „i henseende til hvis forleden aar forretted, i fald der med inde værende aar 

anderledes, og Som befrögteligt, Skulde udfalde, Hvor til de om Grönland Siden blandt almuen her 

udströdde Desavantagenses relationer, foruden andre obstacler og Sværigheder, icke lidet maatte 

Contribuere.“ Fuhrmann nefnir sem dæmi sagnir um að erfitt sé að afla sér lífsbjargar á Grænlandi. 

Og þar sem amtmanni sé ekki leyfilegt að beita neins konar þvingunum þá geti hann alls ekkert 

aðhafst frekar í málinu. Fuhrmann nefnir einnig þá vankanta sem hann sér á því að afla birgða á 

Íslandi sem flytja eigi með fólkinu í aprílmánuði. Á þeim tíma er grasvöxtur ekki hafinn og því lítið um 

hey til að gefa með fólkinu auk þess sem erfitt sé að flytja fólk á milli landshluta á þeim árstíma. 

Einnig er það vandkvæðum bundið að útvega smjörbirgðir á þessum árstíma til 1-1½  árs vistar og 

hafði Jón Árnason biskup í Skálholti ekki einu sinni yfir svo miklu magni að ráða. Sama má segja um 

vaðmál og fisk enda hafa sýslumenn á þeim árstíma ekki innheimt gjöld af íbúum landsins sem voru 

að mestu leyti í þeim gjaldmiðli.125  

Hjá Fuhrmann kemur fram að þeir sem nú bjóði sig fram til að flytja til Grænlands vorið 1731 nái ekki 

tilsettu marki sem voru þær tólf fjölskyldur sem konungur hafði tilgreint.126 Í bréfi Henrik Ocksens, 

stiftamtmanns, til Kristjáns VI. Danakonungs þann 31. janúar 1731 kemur fram að samanlagður fjöldi 

þeirra sem bauð sig fram til Grænlandsfarar vorið 1731 telji einungis tólf manneskjur. Það var bóndi 

ásamt eiginkonu og stúlkubarni úr Hnappadalssýslu, ógift kona úr Kjósarsýslu, fjórar fjölskyldur úr 

Rangárvallasýslu og að lokum ókvæntur maður úr Árnessýslu.127 Henrik Ocksen hafði nýtekið við sem 

stiftamtmaður á Íslandi af Gyldencrone og gegndi því embætti allt til ársins 1750 er hann lést. Líkt og 

Gyldencrone kom Ocksen aldrei til Íslands.128 Á sama tíma og Fuhrmann sendi síðustu bréf sín haustið 

1730 varðandi Grænlandsflutningana lést Friðrik IV. Danakonungur og sonur hans Kristján VI. tók 

við.129 Í bréfi Ocksen til konungs kemur fram að stiftamtmannsembættið hafi tekið á móti öllum 

                                                           
124 ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
125 Sama heimild. 
126 Sama heimild. 
127 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 176-178. 
128 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga 6. Tímabilið 1701-1770, bls. 140. 
129 Sama heimild, bls. 143. 
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gögnum málsins frá þremenningunum sem fóru með málið á Íslandi og hafi átt að koma því áfram til 

Grænlandsnefndarinnar.  Ocksen stóð hins vegar frammi fyrir erfiðleikum með að koma þessum 

skjölum til nefndarinnar því meðlimir hennar voru ýmist fallnir frá, fjarverandi eða erfitt reyndist að 

ná til þeirra. Einhvers konar upplausn virðist hafa ríkt í Grænlandsnefndinni ef marka má orð 

stiftamtmanns og því tók hann til þess ráðs að senda nýkrýndum konungi öll gögn málsins.130 Í ljós 

kom að Kristján VI. hafði engan áhuga á að nema land á Grænlandi líkt og faðir hans hafði og urðu 

ráðagerðir um flutning Íslendinga til Grænlands því að engu. Hann sendi skip til Grænlands vorið 1731 

og sótti alla þá norrænu menn sem þar voru. Norski presturinn, Hans Egede, fékk þó undanþágu til að 

dvelja lengur og nokkrir menn sem honum fylgdu.131 Hans Egede yfirgaf svo Grænland árið 1736 eftir 

lát eiginkonu sinnar og má lesa um samskipti hans við íbúa Grænlands og trúboð hans í dagbókum 

hans sem ná yfir árin 1721-1736. Sonur hans, Poul Egede, varð eftir á Grænlandi og hélt áfram starfi 

föður síns í trúboði og ritun dagbókar.132 Árið 1738 vaknaði aftur áhugi á að senda Íslendinga til 

Grænlands og var eftir sem áður leitað að fólki sem vildi flytja þangað af fúsum og frjálsum vilja og án 

allrar þvingunar.133 

6. Handritið 

Manntalið 1729 er varðveitt á handritadeild Landsbókasafns Íslands-Háskólabókasafns ólíkt öðrum 

manntölum sem varðveitt eru á Þjóðskjalasafni Íslands.134 Manntalið 1729 barst sem dánargjöf dr. 

Hannesar Þorsteinssonar til Háskóla Íslands en var síðan keypt þaðan af Alþingi og afhent 

Landsbókasafni árið 1938.135 Manntalið 1729 er bundið inn í tvær bækur. Hinar fjölmennu sýslur 

Árnessýsla og Rangárvallasýsla eru bundnar saman í bók.  Hnappadalssýsla er minnst að umfangi og 

er bundin inn í hina bókina. Umbrot bókanna er ólíkt, handritið að Hnappadalssýslu er bundið inn í 

mjóa og langa bók en handrit Árnes- og Rangárvallasýslu er í mun breiðara bandi. Samkvæmt 

upplýsingum frá starfsfólki handritadeildar virðist bókbindingin á Árnes- og Rangárvallasýslu hafa átt 

sér stað um miðja 20. öld en bókbindingin á Hnappadalssýslu hefur átt sér stað mun fyrr á 20. öld. 

Ekki er um samræmt form að ræða á manntölunum þremur heldur hefur hver skrásetjari haft sinn 

háttinn á. Eins og fram hefur komið voru það sýslumenn sem önnuðust skráningu. 

                                                           
130 ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803, bls. 176-178. 
131 Hannes Þorsteinsson, „Grænlandsþættir m. fl.“, bls. 193-211, 211. 
132 Hans Egede, Relation angaaende den Grønlandske mission 1738. Samt det gamle Grønlands nye 
perlustration eller naturel-historie 1741, Efterskrift og kommentarer af Finn Gad, (Kaupmannahöfn 1971). 
133 ÞÍ. Stiftamt. III. nr. 70 –  Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
134 Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla; Lbs 463 fol. – Hnappadalssýsla. 
135 Vef. www.handrit.is. Upplýsingar koma þar fram um hvernig og hvenær Lbs 463 fol. og Lbs 462 fol. bárust 
Landsbókasafni. 

http://www.handrit.is/


46 
 

 

Mynd 3. Manntalið 1729, Árnessýsla. Heimild: Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 

Manntalið í Árnessýslu er einstaklega fallega ritað, vel sett upp og auðlæsilegt. Það hefst á ávarpi til 

Niels Furhmann amtmanns sem óskað hafði eftir skráningu þess: „Hans Kongl. Majest: Til Danmerkur 

og Noregs et: et: et: Velbestalter Amptmann yfer Islande, Veledla og Velbyrduge Niels Fuhrmann.“ 

Það er Sigurður Sigurðsson eldri, sýslumaður í Árnessýslu sem skráir manntalið. Í upphafsorðum 

kemur fram að hann fylgi fyrirmælum Niels Fuhrmanns um manntalsskráningu frá 3. september 1729 

og í niðurlagi undirritar hann skjalið þann 20. desember sama ár með undirskrift og innsigli. 

Manntalinu er skipt í þrjá dálka. Til vinstri er dálkur til að auðkenna hjón, vinnuhjú, börn þeirra eða 

aðrar upplýsingar sem gefnar eru upp um skyldleika og stöðu einstaklinga. Fyrir miðju eru bæjarheiti 

og nöfn húsbænda, fjölskyldu og annarra heimilismanna þar fyrir neðan. Hjón eru tekin saman í 

slaufusviga og einnig börn þeirra svo skráningin verður auðskiljanleg. Dálkurinn til hægri er ætlaður 

aldri einstaklinga. Manntalið í Árnessýslu er skráð eftir þingstöðum og sóknum. Athygli vekur að í 

prentaðri útgáfu manntalsins, sem kom út á árunum 1924-47 ásamt manntalinu 1703, er 

skráningunni á Árnessýslu breytt að því leyti að réttri röð þingstaða er ekki fylgt heldur er það skráð 

eftir hreppum í prentuðu útgáfunni þó slíkt sé ekki að finna í handritinu sjálfu. Manntalið 1729 er því 

ekki skráð eftir hreppum líkt og halda mætti ef aðeins prentaða gerðin er lesin. Nöfn þingstaða eða 

kirkjusókna sem stuðst er við í manntalinu er fært í undirtitil á eftir heiti hreppsins í prentuðu 

útgáfunni. Manntalið 1729 hefst á Selvogsþingstað en í prentuðu útgáfunni er hann færður aftast 
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sem Selvogshreppur og má finna sömu uppröðun á hreppum í manntalinu 1703.136 Í formála að 

útgáfu manntalanna 1703 og 1729 segir Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrverandi hagstofustjóri, að 

hreppunum hafi verið raðað upp á sama hátt og tíðkist í skýrslum Hagstofunnar og hafi því röðinni 

verið breytt „þar sem hún kom í bága við þá hrepparöð, sem nú tíðkast.“137 Manntalið í Árnessýslu er 

skráð á eftirfarandi hátt í handriti, kirkjusóknir eru taldar upp undir þingstöðum: 

Tafla 1. Yfirlit yfir manntalið 1729 í Árnessýslu. 

Þingstaður Sókn 

Selvogsþingstaður  

 Strandarkirkjusókn 

Bakkarholtsþingstaður í Ölveri  

 Manntal í Hjalla, Arnarbælis- og 

Reykjakirknasóknum 

 Manntal í Úlfjótsvatnskirkjusókn í 

Grafningi 

Stóru-Borgarþingstaður í Grímsnesi  

 Manntal í Þingvallakirkjusókn 

 Manntal í Snæfuglsstaða- og 

Búrfellskirknasóknum 

 Manntal í Klausturhólakirkjusókn 

 Manntal í Mosfellskirkjusókn 

 Manntal í Miðdalskirkjusókn 

Vatnsleysuþingstaður í Biskupstungum  

Grafarþingstaður í Ytrahreppi  

 Manntal í Reykjadals- og 

Tungufellskirknasóknum 

 Manntal í Hólakirkjusókn 

 Manntal í Hrunakirkjusókn 

Stóra-Núpsþingstaður í Eystarahreppi  

Húsatóftaþingstaður á Skeiðum  

 Manntal í Ólafsvallakirkjusókn 

Vælugerðisþingstaður í Villingaholtshreppi  

                                                           
136 Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 
137 Manntal á Íslandi árið 1703, bls. xiv. 
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Gaulverjabæjarþingstaður í Flóa 
 

 

Stokkseyrarþingstaður á Eyrarbakka  

Sandvíkurþingstaður í Sandvíkurhreppi  

Hraungerðisþingstaður í Hraungerðishreppi  

Heimild: Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 

Ljóst er að breytingar hafa verið gerðar á manntalinu í prentaðri gerð þess. Í Húsatóftaþingstað á 

Skeiðum, sem dæmi má nefna, vantar föðurnafn á nokkrar húsfreyjur. Í útgefna manntalinu má hins 

vegar finna föðurnafn þeirra flestra innan sviga. Þetta á við um fjórar húsfreyjur sem eru Þuríður í 

Framnesi, Helga á Hlemmiskeiði, Guðrún í hjáleigu á Ólafsvöllum og Ólöf í hjáleigu á Brúnavöllum 

syðri. Einnig er bætt við föðurnafni á Helgu, 6 ára, sem titluð er barn Geirlaugar Vigfúsdóttur húskonu 

í Miðbæli og upplýsingum um Þuríði Þorsteinsdóttur, vinnuhjú í þriðju hjáleigu á Ólafsvöllum, að hún 

sé móðir bónda. Í Rangárvallasýslu er enn meira af slíkum viðbótarupplýsingum að finna eins og vikið 

verður að síðar. Þessum viðbótarupplýsingum hefur verið bætt við í prentaðri útgáfu manntalsins og 

er því ekki hægt að segja að um eiginlega frumheimild sé þar að ræða.  

 

Mynd 4. Manntalið 1729, Rangárvallasýsla. Heimild: Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 
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Manntalið í Rangárvallasýslu er eins og áður segir bundið inn í sömu bók og manntalsskráningin í 

Árnessýslu. Þessi tvö manntöl eru þó skráð með gjörólíkum hætti. Það er Nikulás Magnússon, 

sýslumaður í Rangarvallasýslu, sem skráir manntalið og hann undirritar skjalið þann 11. maí 1730 

með undirskrift sinni og innsigli. Fremst í skráningunni kemur fram að fólksuppskriftin, eins og hann 

nefnir hana, hafi átt sér stað fyrir jól árið 1729 eftir fyrirmælum frá Niels Fuhrmann frá 5. september 

1729. Manntalið í Rangárvallasýslu minnir um margt á manntalsbækur frá 18. öld. að því leyti að bæir 

og nöfn einstaklinga eru talin upp vinstra megin en hægra megin má finna mjóa dálka. Efst stendur 

nafn bæjar en fyrir neðan eru nöfn einstaklinga talin upp í belg og biðu með aldri á eftir hverju nafni. 

Hægra megin hafa verið útbúnir 10 lóðréttir dálkar til að merkja inn í. Heiti dálkanna eru: hjón, bóndi 

ógiftur, kona ógift, hjáleigumenn, húsmenn, piltbörn, stúlkubörn, vinnumenn, vinnukonur og að 

lokum ómagar. Á fyrstu síðu handritsins hefur verið fyllt út í dálkana en ekki á öðrum síðum 

manntalsins enda eru dálkaheitin ekki skráð á hinum síðunum og eflaust erfitt að muna hvað hver 

dálkur stóð fyrir. Talsvert mikið hefur verið krotað í handritið með penna og strikað er undir nafn 

ábúenda með rauðum lit. Sennilega hefur þetta verið gert á 20. öld og rauði liturinn notaður til að 

aðgreina ábúendur frá öðrum nöfnum sem talin eru upp í belg og biðu. Krotað er í manntalið með 

bláum penna til þess að bæta við upplýsingum um einstaklinga. Talsvert meira hefur verið bætt við af 

upplýsingum í Rangárvallasýslu heldur en í Árnessýslu. Nokkuð er um að föðuranafn vanti og þá hefur 

verið gripið til þess ráðs að bæta inn upplýsingum en það er gert rúmlega 200 árum eftir skráningu 

manntalsins. Einnig hefur upplýsingum um aldur fólks og skyldleika við húsbændur verið bætt við 

þegar sú vitneskja hefur verið fyrir hendi. Líkt og með manntalið í Árnessýslu hafa þessar 

viðbótarupplýsingar ratað inn í prentuðu útgáfuna af manntalinu og orðið þannig eins og hluti af 

upprunalega manntalinu. Eitthvað er um að misræmis gæti á nöfnum í handriti og útgefna 

manntalinu og sennilega er samlestri ábótavant. Nefna má sem dæmi að Jón Álfsson í Ferjunesi, Árn. 

verður Ólafsson í prentaða manntalinu og Guðríður Runólfsdóttir í Mýrdal, Kolbeinsstaðahreppi, 

Hnapp. verður að Guðrúnu. 

Á meðan manntalið í Árnessýslu er skráð eftir þingstöðum og sóknum þá er manntalið í 

Rangárvallasýslu nær eingöngu skráð eftir sóknum. Eina undantekningin er Fíflholtsþingstaður í Efri-

Landeyjum. Í útgefna manntalinu er, eins og áður hefur verið nefnt, raðað niður eftir þeirri hrepparöð 

sem tíðkaðist í skýrslum Hagstofunnar en með þeirri undantekningu að Holtsþingssókn verður að 

Eyjafjallasveit. Manntalið í Rangárvallasýslu er skráð eftir sóknum á eftirfarandi hátt og í þessa röð: 
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Tafla 2. Yfirlit yfir manntali 1729 í Rangárvallasýslu. 

Sókn 

Holtsþingssókn 

Fólksuppskrift í Krosskirkjusókn í Eystri-Landeyjum 

Fólksuppskrift í Fíflholtsþingstað í Efri-Landeyjum 

Fólksuppskrift í Kirkjulækjarþingsókn 

Fólksuppskrift í Stórólfshvolsþingsókn 

Reyðarvatnsþingsókn á Rangárvöllum 

Fólksuppskrift í Þjóðólfshagaþingsókn í Holtamannahreppi 

Lýtingsstaðir í Marteinstungukirkjusókn 

Fólksuppskrift í Skarðsþingssókn í Landmannahreppi 

Heimild: Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 

Manntölin í Árnes- og Rangárvallasýslu eru bundin inn með miklu magni af öðrum blöðum frá 20. öld. 

Hér er um að ræða þéttskrifuð blöð með upplýsingum um ættfræði þeirra sem skráðir eru í 

manntalið. Ættir eru raktar allt aftur til 16. aldar og einnig er bætt við upplýsingum um afkomendur 

þeirra sem eru í manntalinu allt fram til 19. aldar. Ýmsar vangaveltur má einnig finna um hugsanleg 

tengsl á milli manna.138 Ekki er ólíklegt að Hannes Þorsteinsson, fyrrverandi þjóðskjalavörður, sé 

höfundur þeirra en í grein hans í Blöndu segir hann frá manntalinu 1729 sem er „í eign minni og 

mestu merkisrit“.139 Í manntalið sjálft er krotað með bláum penna blaðsíðutal við einstaklinga og 

vísað í þær blaðsíður sem bætt hefur verið í bókina sem handritið er bundið í. Einnig er vísað í aðrar 

heimildir eins og til dæmis Ættartölu Ólafs Snóksdalíns þar sem finna má frekari upplýsingar um 

viðkomandi einstakling. 

                                                           
138 Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 
139 Hannes Þorsteinsson. „Grænlandsþættir m. fl.“, bls. 193-211, 206. 
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Mynd 5. Manntalið 1729 í Rangárvallasýslu. Heimild: Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 

Í miðju manntali Rangárvallasýslu er uppskrift að búendatali Árnessýslu fyrir árið 1681, oft nefnd 

Stríðshjálpin. Oft þarf að fletta mörgum síðum til þess að finna næstu blaðsíðu manntalsins. Það er 

engu líkara en manntalið sjálft sé aukaatriði í þessari innbundnu bók, útkrotað víða og undirstrikað og 

haft innan um þéttskrifaðar blaðsíður um ættfræði.140 

Í manntalinu í Rangárvallasýslu vantar nokkra einstaklinga sem þar búa og jafnvel heilu bæina. Það 

lítur út fyrir að Nikulás Magnússon hafi vísvitandi sleppt því að skrá fjölskyldur og vinnuhjú presta í 

sýslunni, lögréttumanna og fyrrverandi sýslumanns. Ástæðan fyrir því er sennilega sú að Nikulás 

reyndi að hlífa þessum einstaklingum við að fara til Grænlands. En það ber að hafa í huga að Niels 

Fuhrmann, amtmaður, fyrirskipaði skráningu á manntali í þeim tilgangi að konungur gæti haft það til 

hliðsjónar ef hann vildi velja sjálfur einstaklinga til að senda til Grænlands. Nikulás sýslumaður skráir 

nafn sitt í manntalið en án aldurs og sleppir að skrá annað heimilsfólk á Núpi. Nikulás gekk í 

hjónaband þremur árum síðar en það er ólíklegt að hann hafi búið einn og án alls vinnufólks árið 

1729. Séra Jóns Oddssonar er getið á Eyvindarhólum án aldurs og fjölskyldu. Ljóst er hins vegar með 

samanburði við aðrar heimildir að hann átti bæði eiginkonu og nokkur ung börn á þessum tíma. Sama 

er uppi á teningnum þegar kemur að skráningu annarra presta í sýslunni. Madömu Ingibjörgu 

                                                           
140 Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla. 



52 
 

Sigurðardóttur, ekkju Erlends Jónssonar lögréttumanns, húsfreyju á Stórólfshvoli, er getið en án 

aldurs og án barna sinna og annarra heimilismanna. 

Ekki er hægt að segja að samræmis gæti í skráningu í Rangárvallasýslu. Í sumum tilvikum má greina 

nákvæmni eins og þegar tiltekinn er skyldleiki heimilisfólks við húsbændur, hversu margra vikna 

gömul ungabörnin eru og staða einstaklinga eins og t.d. uppeldispilts, þjónustustúlku og vandalausra 

en svo koma heilu bæirnir þar sem ekki er getið um stöðu heimilisfólks og aldurs jafnvel ekki getið hjá 

heilli fjölskyldu líkt og finna má á Sauðhúsvelli í Eyjafjallasveit. Finna má tvískráningu í manntalinu þar 

sem Sigurður Ólafsson, 3 ára, er bæði skráður hjá foreldrum sínum í Ystabæliskoti og hjá afa sínum og 

eiginkonu hans í Ystabæli sem sonarbarn. Ekki gætir heldur samræmis í því hvort foreldra eða 

systkina húsbænda er getið sérstaklega og á það líka við í hinum tveimur sýslunum enda lágu ekki 

fyrir nein fyrirmæli um slíka skráningu hjá amtmanni. 

 

Mynd 6. Manntalið 1729 í Hnappadalssýslu. Heimild: Lbs 463 fol. – Hnappadalssýsla. 

Manntalið í Hnappadalssýslu er mun minna að umfangi heldur en manntölin fyrir hinar tvær sýslurnar 

enda langtum fámennari sýsla. Það er auk þess frábrugðið að uppbyggingu en manntalið er skráð 

eftir hreppum og í prentuðu útgáfunni er handritinu fylgt nákvæmlega eftir að því leyti. Manntalið í 
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Hnappadalssýslu inniheldur Kolbeinsstaðahrepp, Eyjahrepp og Miklaholtshrepp. Það var Steindór 

Helgason, sýslumaður í Hnappadalssýslu, sem skráði manntalið samkvæmt fyrirmælum frá Niels 

Fuhrmann frá 23. ágúst sama ár. Fyrst á settu héraðsþingi á Kaldárbakka í Kolbeinsstaðahreppi þann 

17. september 1729, síðan á settum héraðsþingum í Hrossholti í Eyjahreppi og á Fáskrúðarbakka í 

Miklaholtshreppi í september 1729. Steindór Helgason undirritaði manntalið í Hnappadalssýslu að 

Hofstöðum þann 12. október 1729. 

Manntalið í Hnappadalssýslu er bundið inn án annarra blaða. Hér er ekki að finna neinar þéttskrifaðar 

blaðsíður af ættfræði eða útkrotað handrit. Þegar manntalið í Hnappadalssýslu er skoðað kemur í ljós 

að þrátt fyrir háan aldur þess er það í furðu góðu ásigkomulagi og hefur ekki þurft á viðgerð að halda. 

Það hefur varðveist vel og hefur líklega ekki verið í mikilli notkun. Manntalið er skýrt upp sett, einfalt 

og vel læsilegt. Efst í hverjum hreppi má finna hvar og hvenær manntalið var skráð. Fyrst er bærinn 

talinn upp, þar fyrir neðan má finna þrjá dálka, fremst er númer fyrir hvern einstakling, í miðdálki er 

nafn einstaklings og staða skráð og í hægri dálki er aldur tilgreindur. Steindór er nokkuð nákvæmur í 

skráningu sinni. Sem dæmi má nefna skráningu hans á fyrsta bænum sem kemur við sögu sem er 

Kaldárbakki. Þá koma lýsingarnar „hanns allder“   „hanns kvinna“ „þeirra börn“ „hennar barn“ „anar 

äbuande þeirrar Jardar“ „hanns kvinna“ og „Modur konunar“ fram á átta einstaklingum sem þar búa. 

Ekki er að finna viðbótarupplýsingar í manntalinu frá síðari tímum líkt og í hinum sýslunum tveimur 

að undanskildu einu nafni. Það er húsfreyjan á Heggstöðum sem einungis er skráð „a Þorleifsdott“ í 

handriti en í útgefna manntalinu hefur verið fyllt í eyður og þar heitir húsfreyjan Álfheiður 

Þorleifsdóttir. Aðeins á einum stað er krotað með penna í handritið og þar er um að ræða tilvísun í 

blaðsíðutal í Ættartölu Ólafs Snóksdalíns og væntanlega verið að vísa í frekari umfjöllun um 

viðkomandi fjölskyldu þar. 

Manntalið í Hnappadalssýslu hefur að geyma fremur nákvæmar upplýsingar um íbúana, nákvæmari 

að mörgu leyti en finna má annars staðar í þessu manntali. Á Stóra-Hrauni má finna ekkjuna Halldóru 

Jónsdóttur sem er veik. Athygli vekur að hún er talin upp á meðal barna hjónanna á Stóra-Hrauni og 

hefur því leitað aftur heim til foreldra eftir lát eiginmanns síns. Í hinum sýslunum tveimur er ekki að 

finna upplýsingar um hvort börn á heimili foreldra hafi misst maka. Án slíkrar hjúskaparstöðu mætti 

halda að um væri að ræða ógift börn á heimili foreldra sinna. Einnig kemur fram hversu lengi 

madama Sigríður Hákonardóttir á Rauðamel syðri hafi verið ekkja en það reyndist vera í 39 ár. Í 

manntalinu í Hnappadalssýslu eru ekki einungis að finna nákvæmar upplýsingar um íbúana, stöðu 

þeirra og skyldleika heldur einnig um hvaða kvillar hrjá þá. Fjórðungur af þeim einstaklingum sem 

skráðir eru í Hnappadalssýslu eru tilgreindir með einhvers konar kvilla. 
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Steindór Helgason sýslumaður skráði Hnappadalssýslu sem er talsvert fámennari heldur en hinar 

sýslurnar tvær. Áherslan á þá sem á að hlífa við Grænlandsflutningum virðist önnur hér en í 

Rangárvallasýslu. Í Hnappadalssýslu eru fátæk tökubörn skráð heilsuveik og sama má segja um 

gamlar konur og vinnufólk. Prestum og lögréttumönnum er á engan hátt hlíft við manntalsskráningu 

líkt og gert er í Rangárvallasýslu. Aðdragandi manntalsins kemur hér ljóslifandi fram. Skýr 

greinarmunur er gerður á þeim sem eru veikir og treysta sér ekki til Grænlands og þeim sem bjóðast 

sjálfviljugir til að fara. Fram kemur í manntalinu að Madame Sigríður Hákonardóttir á Syðri-Rauðamel 

hafi lifað í ekkjustandi í 39 ár og haldi við sængina og Eiríkur Jónsson á Snorrastöðum sé „miög 

heilsuveïkur, burdaLasenn og helldur optast við Sængena“. Ýmsir kvillar eru tilteknir eins og 

augnveiki, brjóstveiki, höfuðveiki, sjónleysi, kviðslit, fótaveiki og áfram mætti telja. Mons. Jón 

Sigurðsson í Ytra-Skógarnesi var „mestann part af þeβu sumre þvingadur af fyngur meine og þar til 

þvingadur af odrumm kvilla“.141 Sigurður Auðunsson, ómagi á Stóru-Þúfu, reyndist hafa „ä þeβu sumri 

mist flestar fingur a anare hendi“. Alls reyndust 80 manns í þremur hreppum Hnappadalssýslu vera of 

veikir til þess að hægt væri að senda þá nauðungarflutningi til Grænlands. 

7. Niðurlag 

Á fyrstu áratugum átjándu aldar höfðu danskir ráðamenn miklar fyrirætlanir um innlimun Grænlands 

í danska konungsríkið. Það var kannski ekki svo fráleit hugmynd að fá Íslendinga til að nema þar land 

þar sem þeir voru vanir lífi í harðbýlu landi. Ljóst er að tilboð konungs var rausnarlegt til handa þeim 

einstaklingum sem ekkert áttu. Sennilega hafa danskir ráðamenn vanmetið tímann sem fór í að bera 

boð á milli manna. Bréf stiftamtmanns, sem dagsett var í lok maí árið 1729 í Kaupmannahöfn, barst 

amtmanni á Íslandi ekki fyrr en í júlímánuði sama ár. Amtmaður átti þá eftir að kynna málið fyrir 

sýslumönnum og bréfasendingar til þeirra tóku allt upp í nokkrar vikur. Sýslumenn fengu fyrirmælin 

frá amtmanni í lok júlí eða í ágústmánuði árið 1729 og áttu þá eftir að ferðast um sýslur sínar, boða til 

þinga, hvetja menn til að bjóða sig fram og senda amtmanni nákvæman lista yfir fólkið. Þetta þurfti 

allt að nást fyrir síðustu skipasiglingar að hausti sem virðast hafa átt sér stað þann 19. september 

miðað við dagsetningu bréfs amtmanns til stiftamtmanns. Jóhann Gottorp, sýslumaður 

Snæfellsnessýslu, sem lengst bjó frá amtmanni, taldi sig til að mynda í fyrstu ekki geta náð að uppfylla 

fyrirmælin á tilsettum tíma. Í bréfum Fuhrmanns amtmanns má greina örvæntingu yfir að ekki tækist 

að uppfylla ósk konungs innan setts tímaramma. Það er í þessu ljósi sem Niels Fuhrmann fær þá 

                                                           
141 Lbs 463 fol. – Hnappadalssýsla. 
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hugmynd að skrá manntalið 1729. Hugmyndin var sú að leggja manntalið fyrir konung svo hann gæti 

sjálfur valið þá einstaklinga sem hann vildi senda nauðuga eða viljuga til Grænlands. 

Það voru átta sýslumenn sem fengu fyrirmæli um skráningu manntals en þrátt fyrir það hafa einungis 

þrjú þeirra sannanlega varðveist. Ekki lágu fyrir nein samræmd eyðublöð til útfyllingar enda ákvörðun 

um töku manntals tekin í miklum flýti. Sýslumennirnir fóru að mestu leyti eftir fyrirmælum amtmanns 

en þau voru að skrá skyldi alla íbúa hverrar sýslu, geta nafns þeirra, aldurs og hverjir byggju á sama 

heimili. Aðrar upplýsingar sem finna má í manntalinu hafa sýslumenn sjálfir tekið upp hjá sér. Hvort 

skyldleika einstaklinga innan sama heimilis er getið, fyrir utan kjarnafjölskylduna, er afar mismunandi 

og ekkert tiltekið um slíkt í fyrirmælum amtmanns. Ljóst er að aðdragandi að töku manntalsins hafði 

bein áhrif á skráninguna sjálfa þar sem skráningu er vísvitandi ábótavant í Rangárvallasýslu, að 

einhverju leyti í Árnessýslu einkum varðandi biskupsfjölskylduna í Skálholti og að lokum eru margir 

skráðir of veikir í Hnappadalssýslu til að flytjast til Grænlands. Við samanburð á handritinu sjálfu og 

hinu útgefna manntali er ljóst að talsverður munur er þar á og því ber að varast að nota það 

síðarnefnda sem frumheimild.  

Það voru 172 einstaklingar sem skráðu sig fyrir flutningum til Grænlands haustið 1729 frá Íslandi. 

Vorið eftir tók konungur þá ákvörðun að minnka hópinn verulega og þá hafði fólki gefist tóm til að 

íhuga málið betur. Í ljós kom að ýmsar sögur og sagnir gengu manna á milli um frumbyggja á 

Grænlandi, erfitt bjargræði þar og fleira sem varð þess valdandi að langflestir hættu við fyrri loforð 

sín um að flytjast þangað. Ekki stóð til að senda íslenskan prest með landnemunum og það hefur 

einnig haft sín áhrif. Ástæðan fyrir því að konungur ákvað að minnka íslenska hópinn vorið 1730 hefur 

sennilega tengst inngripi sýslumanna á Íslandi sem töldu sig ekki geta misst svo stóran hóp úr hinu 

fámenna landi. 
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IV. Manntalið 1735 

1. Inngangur 

Í tilskipun Kristjáns VI. Danakonungs frá 15. desember 1732 kemur fram að horfið skuli frá 

umdæmaverslun við Ísland og hefja skuli aftur félagsverslun. Breyting varð á fyrirkomulagi verslunar 

við Ísland og má rekja aðdragandann að skráningu manntalsins 1735 til þess. Stofnað var nýtt 

verslunarfélag sem hafði einkarétt á verslun við Ísland á árunum 1733-1743. Verslunarskilmálar 

hinnar nýju verslunar voru dagsettir þann 3. apríl 1733 í einkaleyfisbréfi og má þar finna ítarlega 

útlistun á skilmálunum. Það er ekki laust við að velvilja og umhyggjusemi gæti hjá Kristjáni VI.  

gagnvart Íslendingum sem endurspeglast í einkaleyfisbréfinu. Þar kemur meðal annars fram að 

Íslendingar megi sjálfir ráða hvert þeir sæki verslun og var það nýjung frá því sem verið hafði í 

umdæmaversluninni. Sýslumönnum var gert að skrá niður hvar landsmenn höfðu áður verslað og 

hvar þeir kysu framvegis að versla og skyldi sú skrásetning send amtmanni. Eftir að amtmaður hafði 

fengið allar umbeðnar skrásetningar í hendur frá sýslumönnum átti hann að senda þær til yfirvalda í 

Kaupmannahöfn svo kaupmenn gætu tekið mið af þeim. Þetta var tilefnið sem leiddi til skráningar 

manntalsins 1735. Hið nýja verslunarfélag átti sér nokkra forsögu og til þess að setja stofnun þess í 

samhengi við verslunarsöguna verður saga einokunarverslunar Dana á Íslandi, fram að þeim tíma sem 

hér er til umfjöllunar, reifuð í fáum orðum. Að því búnu verður fjallað um stofnun nýs verslunarfélags 

sem stundaði verslun hér á landi á árunum 1733-1743 og þann aðdraganda sem leiddi til skráningar 

manntalsins 1735. 

2. Einokunarverslun Dana fram til 1733 

Einokunarverslun Dana á Íslandi nær allt aftur til ársins 1602 en þá var aðeins íbúum 

Kaupmannahafnar, Helsingjaeyrar og Málmeyjar leyft að stunda verslun hér á landi. 

Hansakaupmönnum, sem stundað höfðu verslun hér fram að því, var gert erfitt um vik en einhverjir 

héldu þó áfram að sigla til Íslands og árið 1619 gaf konungur út þá tilskipun að öll Íslandsverslun 

skyldi gerð út frá Kaupmannahöfn. Konungur reyndi sömuleiðis að koma í veg fyrir útflutning á 

íslenskum vörum til Hamborgar. Það sem gerði sennilega endanlega út um verslun Hansakaupmanna 

hér á landi var að borgin Glückstad var gerð að forðabúri fyrir Íslandsverslunina árið 1623 og þar með 

féllu niður siglingar til Hamborgar.142 Á árunum 1620-1662 annaðist Íslenska verslunarfélagið verslun 

við Ísland en einnig við Færeyjar og Finnmörku. Félagið hagnaðist vel og var talið hafa lagt grunn að 

                                                           
142 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, 2. útg. (Reykjavík: Heimskringla 1971), bls. 68-80. 



57 
 

borgarastétt Kaupmannahafnar en félagið fór þó ekki varhluta af stríðsrekstri Dana á þessum árum. 

Það var ekki auðvelt að reka verslunarfélag á stríðstímum en skip verslunarinnar voru oft hertekin af 

óvininum sem á þessum árum voru Svíar. Helsta ástæða þess að Íslenska verslunarfélagið leið undir 

lok má því segja að hafi verið stríðsrekstur Dana.143 

Verslun aðalútgerðarmanna tók við af Íslenska verslunarfélaginu og stundaði verslun hér á árunum 

1662-1683. Þetta voru fern samtök kaupmanna og var Íslandi skipt í fjögur verslunarsvæði sem þau 

fengu einkaleyfi fyrir. Hver kaupmaður hafði því margar hafnir á sínum snærum.144 Helstu forkólfar 

þessa verslunarfélags létust nokkrum árum eftir stofnun þess og má segja að í kjölfarið hafi róður 

félagsins þyngst. Truflun varð á skipasamgöngum þegar Danir drógust inn í stríð Englendinga og 

Hollendinga á árunum 1665-1667 og komst verslun við Ísland í hálfgert uppnám af þeim sökum og 

varð vart við vöruskort hér á landi. Kristján V. tók við sem konungur í Danmörku árið 1670 og gætti 

ríks vilja hjá honum að afnema einkaréttindi á sviði verslunar. Ekki var konungur þó orðinn fráhverfur 

einokunarverslun Dana heldur hugnaðist honum ekki að láta verslunina í hendur fámenns hóps líkt og 

gert var með verslun aðalútgerðarmanna árið 1662. Jens Rodsten aðmíráll kom hingað til lands árið 

1670 og bar landsmönnum þau boð konungs og einlægan vilja hans að Íslendingar tækju sjálfir þátt í 

versluninni líkt og aðrir þegnar hans. Hér gætir óvenjulegrar umhyggjusemi Kristjáns V. gagnvart 

Íslendingum og vilja hans til að gera þá jafn réttháa öðrum þegnum ríkisins. Rodsten beindi máli sínu 

einna helst til Brynjólfs Sveinssonar biskups og voru prestastefnur haldnar til að fara yfir málið. 

Niðurstaðan varð sú að hvorki geistlegir menn né leikmenn treystu sér til þess að taka þessu tilboði 

konungs vegna fátæktar.145 Það er kannski ekki að undra að þátttaka í verslun við Ísland þætti lítið 

eftirsóknarverð á þessum tíma enda hafði hún ekki gefist vel vegna tíðrar þátttöku Dana í 

stríðsátökum. Líklegt má þó telja að þeir sem rætt var við hér á landi hafi einfaldlega ekki treyst sér til 

eða haft áhuga á að taka þátt í slíkum rekstri. 

Á árunum 1682-1683 reyndi konungur að koma á fót nýju fyrirkomulagi á verslun við Ísland. Ekki 

tókst að ná saman með þeim sem áður höfðu stundað verslun hér á landi vegna ágreinings um 

leigugjald og skattfrelsi. Til þess að halda uppi eftirliti með verslun við Ísland ákvað konungur að 

koma á fót embætti landfógeta hér á landi og varð Kristófer Heideman sá fyrsti sem gegndi því 

embætti. Úr varð að stofnað var til Umdæmaverslunar sem annast skyldi verslun á Íslandi frá árinu 

1684 og var slíkt fyrirkomulag við lýði hér allt til ársins 1732. Umdæmaverslun var þannig háttað að 

                                                           
143 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787 (Reykjavík: Örn og 
Örlygur 1987), bls. 79-80; Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 109. 
144 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 80; Jón J. 
Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 114-115. 
145 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 121-126. 
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hafnir við Ísland voru boðnar hæstbjóðanda þannig að hver og einn kaupmaður mátti einungis versla 

á þeim höfnum sem honum höfðu fallið í skaut. Gengið var strangar eftir því en áður að landsmenn 

versluðu ekki á annarri höfn en þeim var ætlað og voru harðar refsingar lagðar gegn slíkum brotum. 

Landsmenn sem urðu uppvísir að slíkum brotum var refsað harðlega en kaupmenn sluppu hins vegar 

án sektar. Fljótlega eftir að þetta nýja verslunarfyrirkomulag komst á laggirnar varð sú breyting á að 

kaupmennirnir tóku Jarðabókarsjóð á leigu til fimm ára.146 

Ekki einungis var landsmönnum bannað að versla við aðra höfn en þeim stóð næst heldur meinuðu 

kaupmenn þeim að flytja nauðsynjar á milli verslunarumdæma án þess að slíkt kæmi beinlínis fram í 

verslunarskilmálum. Þetta kom sér sérlega illa fyrir biskupsstólana sem áttu jarðir víða og þurftu að 

ala önn fyrir skólapiltum og afla nauðsynja fyrir biskupssetrin. Mörg ágreiningsmál risu vegna þessa 

og ekki síst þegar menn fóru í verið og ætluðu að flytja aflann yfir í aðrar sveitir. Má segja að þessar 

hömlur hafi verið ein neikvæðasta hlið umdæmaverslunarinnar. Þetta verslunarfyrirkomulag bauð 

hins vegar upp á samkeppni á milli kaupmanna, og þar með á milli hafna, og lækkað vöruverð. 

Verslun við Ísland þreifst vel á meðan allt lék í lyndi og má segja að helstu ógnvaldar hennar hafi verið 

sífelldur stríðsrekstur Dana á þessum áratugum og hallærisár á Íslandi. Það voru einnig hafísar við 

Ísland og vetrarharka undir lok 17. aldar sem orsökuðu mikinn mannfelli og þar með hrun í verslun 

við landsmenn. 

Í kjölfar hörmungarástands á landinu varð úr að Lauritz Gottrup lögmaður hélt utan á fund konungs 

með bænaskrá landsmanna um bágan hag þeirra og tillögur um breytt verslunarfyrirkomulag. Lagði 

Gottrup til að stofnað yrði eitt verslunarfélag sem annast skyldi verslun fyrir allt landið í stað margra 

kaupmanna eins og umdæmaverslunin bauð upp á. Vildi hann að landsmönnum væri frjálst að versla 

á hvaða höfn sem væri á landinu. Einnig taldi hann varhugavert að selja kaupmönnum 

Jarðabókarsjóðinn en það gaf þeim færi á mun meiri ítökum hér á landi.147 Niðurstaðan af utanför 

Lauritz Gottrup og umbótatillögum hans varð sú að kaupmenn fengu áfram að stunda 

umdæmaverslun og leigugjaldið var lækkað hjá þeim í kjölfar erfiðra ára en þeim var alfarið bannað 

að refsa landsmönnum svo harðlega líkt og tíðkast hafði undanfarin ár. 

Til stóð að þeir Árni Magnússon og Páll Vídalín færu um landið og eitt af þeim atriðum sem þeir áttu 

að kanna var ástand verslunarinnar og var þeim gert að koma með tillögur að úrbótum.148 Þann 31. 

                                                           
146 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 81; Jón J. 

Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 130-139. 
147 Már Jónsson, Árni Magnússon: Ævisaga, bls. 184. 
148 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 141-159. 
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mars 1705 lýsti Friðrik IV. Danakonungur því yfir að verslun við Ísland yrði breytt aftur í það horf að 

hér skyldi rekin félagsverslun. Með félagsverslun hefur eitt verslunarfélag með höndum alla verslun á 

landinu. Í júlí sama ár úrskurðaði konungur hins vegar að allt skyldi vera óbreytt eins og áður og hætti 

þar með óvænt við að breyta fyrirkomulagi á versluninni við Ísland. Kaupmenn sjálfir voru komnir á 

þá skoðun að skynsamlegast væri að stofna til félagsverslunar. Leitað var umsagnar Árna 

Magnússonar sem sannfærði dönsk stjórnvöld hins vegar um að umdæmaverslun væri heppilegasta 

verslunarfyrirkomulagið fyrir Íslendinga. Má segja að umsögn Árna hafi hér ráðið úrslitum. Árni leit 

svo á að vöruframboð væri Íslendingum hagstæðara með umdæmaverslun heldur en ef eitt félag sæi 

um verslunina á Íslandi og gæti verið með lélegar vörur alls staðar. Kaupmenn voru ekki sáttir við 

þessa niðurstöðu og ákvað konungur að bjóða hafnirnar aftur upp árið 1706. Versluninni var ekki 

borgið næstu árin því enn og aftur stóðu Danir í stríði við Svía og að þessu sinni stóð ófriðurinn í 

ellefu ár, frá 1709-1720. Kaupmenn urðu fyrir miklu tjóni á þessum árum og báru sig illa við dönsk 

stjórnvöld. Árið 1720 voru hafnirnar aftur boðnar upp en nú vildi svo til að einungis var boðið í fimm 

hafnir sem sýnir hversu illa að vígi kaupmenn stóðu eftir styrjaldarárin. Raben stiftamtmaður lagði til 

að komið yrði á fót félagsverslun við Ísland með 10-12 ára leigufresti sem allir aðilar málsins hefðu 

hag að hvort sem væru yfirvöld, kaupmenn eða landsmenn á Íslandi. Erfiðlega gekk að bjóða 

hafnirnar upp og árið 1721 voru þær einungis leigðar út til þriggja ára. Árið 1724 voru hafnirnar aftur 

leigðar út og þá til sex ára. Enn sem fyrr vildi Raben koma á félagsverslun en Árni Magnússon lagðist 

alfarið gegn því fyrirkomulagi. Margir kaupmenn urðu fyrir miklu tjóni í eldsvoðanum mikla í 

Kaupmannahöfn haustið 1728. Ástandið í verslunarmálum á Íslandi var þegar hér var komið sögu 

orðið fremur dapurlegt. Fór svo að konungur þurfti sjálfur að grípa inn í, hafnirnar orðnar lélegar og 

illa birgðar að vörum og margir kaupmenn orðnir skuldugir. Þeirra á meðal var Peder Keysön.149 

Peder Keysön kammersráð varð líkt og margir aðrir fyrir miklu tjóni í brunanum mikla í 

Kaupmannahöfn haustið 1728. Hann rak verslun á Húsavík og í Hólminum (Reykjavík) og var 

sennilega einn sá reyndasti af Íslandskaupmönnum á þeim tíma. Í árslok 1731 var hann kominn í 

veruleg fjárhagsvandræði og skuldaði konungi 4455 rd. Gengið var að eigum Keysöns en ekki fengust 

þó fjármunir upp í alla skuldina.150 Í bréfi kaupmanna til rentukammers undir lok árs 1731 kemur fram 

að þeir eigi í erfiðleikum með að selja íslenskar vörur á erlendum mörkuðum.151 Nicolai Böchman, 

kaupmaður á Rifi og Ólafsvík, var sömuleiðis kominn í þrot með verslun sína líkt og Peder Keysön. 

Jens Böchmann, bróðir Nicolai, fékk afslátt á leigugjaldi af höfnum bróður síns og skuldbatt sig til að 

sigla á þær. Konungur leitaði til hinna Íslandskaupmannanna og reyndi að fá þá til þess að bjóða í 

                                                           
149 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 163-179. 
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hafnir Keysöns en allt kom fyrir ekki. Þar sem enginn tók að sér verslun Keysöns lagði rentukammer til 

að konungur gripi í taumana. Þann 31. mars 1732 gaf konungur út þá tilskipun að hann tæki yfir 

hafnir Peder Keysöns á sinn eiginn reikning. Þetta var tímabundin ráðstöfun sem gilti frá ársbyrjun 

1732 til ársloka 1735 og gert í þeim tilgangi að „Indbyggere ikke skulde lide Nöd eller Mangel for 

Levnetsmiddel“ eins og segir í hinni konunglegu tilskipun.152  

Í bréfi rentukammers til amtmanns og landfógeta þann 26. apríl 1732 kemur fram að konungur hafi 

allt frá ársbyrjun tekið að sér hafnir Keysöns vegna greiðsluerfiðleika hans. Skulu amtmaður og 

landfógeti biðja sýslumenn um að upplýsa landsmenn um þá ráðstöfun og aðvara þá um leið að 

versla ekki við aðra á þessum höfnum. Umsjónarmenn þessarar konungsverslunar voru Gregorius 

Kloumann og Frantz Fæddesen.153 Peder Keysön var þó ekki laus allra mála því forsvarsmenn 

rentukammers héldu áfram að þrýsta á hann að greiða skuldir sínar næstu árin. Kaupmenn biðluðu 

jafnvel til eiginkonu Keysöns um að sonur þeirra, Geert Schougaard, myndi sigla á hafnirnar til þess 

að létta á skuldum föðurins.154 

Christian Luxdorph landfógeta og Jóni Benedikssyni, sýslumanni í Norðursýslu, var falið að innheimta 

þær skuldir sem Keysön átti útistandandi hér á landi samkvæmt krambúðarbókum hans. Jón 

Benediktsson var rétt nýtekinn við sem sýslumaður eftir föður sinn, Benedikt Þorsteinsson, sem hafði 

látist árið áður. Jón segir í bréfi sínu til rentukammers þann 31. maí 1734 að hann nái ekki að kalla 

saman þing til að innheimta þær skuldir sem Keysön átti útistandandi í Norðursýslu um sumarið. En 

Jón var þá staddur í Kaupmannahöfn og á leið til Íslands og átti von á að koma til landsins rétt í tæka 

tíð til að leggja af stað á Alþingi og síðan tæki við kaupstaðarferð til að taka út verslunina. Að auki 

þurfti Jón að vera viðstaddur skipti vegna dánarbús föður síns um sumarið og því í nógu að snúast hjá 

honum. Jón hafði spurnir af þingi sem faðir hans hafði haldið, nokkrum árum áður, til að innheimta 

skuldir Keysöns en nú var orðið langt um liðið frá því og skuldarar ýmist látnir eða burtfluttir „saa vel 

som deres arvinger som nu ere enten afgangne eller af Landet bortreiste, med fleere vanskilligheder, 

som Jeg i denne hast inte kand opreigne.“155 Jón batt því ekki miklar vonir við að mikið fengist 

innheimt af útistandandi skuldum Keysöns í Norðursýslu. Í bréfi kaupmanna til rentukammers þann 

28. maí 1734 kemur fram að Benedikt hafi sjálfur komið sér í þó nokkrar skuldir hjá Keysön og 
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vangaveltur voru um hvenær Jón sonur hans yrði í stakk búinn til að greiða þær því hann sé nú á sínu 

fyrsta ári í embætti sýslumanns. 

Gjaldþrot eins kaupmanns hafði þannig ýmsa eftirmála sem fólu m.a. í sér aukin verkefni fyrir 

embættismenn hér á landi. Til þess að innheimta útistandandi skuldir gagnvart kaupmanni þurftu 

sýslumenn að kalla saman þing og þrýsta á skuldara, eftirlifandi maka eða afkomendur að greiða 

skuldina. Hins vegar vandaðist málið ef skuldarar voru fluttir burt úr sýslunni eða jafnvel til útlanda og 

lítið vitað um afdrif þeirra. Gjaldþrot kaupmanns hafði einnig þær afleiðingar að ekki var gengið frá 

tækjum, tólum og matvöru hér á landi sem tilheyrt hafði verslunarrekstri hans. Kaupmenn kvörtuðu 

yfir því að fiskur sem Keysön skildi eftir árið 1731 í Hólminum, þegar hann fór í þrot, væri orðinn 

fremur illa lyktandi árið 1734. Óskuðu kaupmenn eftir leyfi til þess að farga honum. Vildu þeir meina 

að fiskurinn væri svo skemmdur „at den ej er værd jorden, den staaer paa“. Á Húsavík skildi Keysön 

eftir sig akkeristaug, járnpott og annað ónothæft járndrasl sem kaupmenn vildu gjarnan losna við.156  

Peder Keysön hafði eins og áður segir orðið fyrir miklu tjóni í brunanum mikla í Kaupmannahöfn 

haustið 1728 sem varð til þess að hann endaði í gjaldþroti í árslok 1731. Forsvarsmenn rentukammers 

gengu hart að honum að greiða skuldir sínar en gáfu honum engu að síður afslátt af greiðslum og 

félagar hans í kaupmannastéttinni reyndu sitt besta til að aðstoða hann. Málið dróst hins vegar á 

langinn og var þolinmæði stjórnvalda loks á þrotum. Keysön bar sig illa við þessar aðstæður og biðlaði 

til rentukammers um að sýna sér örlitla biðlund. Hann bað þá kaupmenn sem sigldu á Hólminn og 

Húsavík að þrýsta á menn að innheimta þær skuldir sem hann átti útistandandi hjá Íslendingum. 

Ennfremur óskaði hann eftir að forsvarsmenn rentukammers gengju ekki hart að sér í innheimtu 

vegna þess að hann leigði húsnæði á tveimur stöðum „baade her og hvor jeg for menage skÿld haver 

Leÿet tvang Gienvordighed min sÿge Huβtrue at Comparere“. Meira að segja afsláttur af greiðslum 

hans til rentukammers dygði ekki til vegna þess að „jeg er kommen udi ÿderste armod, og daglig 

alendig Siugdom, uden jeg og mine af Hungers Nöd skal Crepere og være huusvild“.157 Útlitið var því 

ekki bjart hjá Keysön sem áður hafði verið einn helsti og reynslumesti kaupmaðurinn í 

Íslandsversluninni. 

Úrræði konungs um að taka hafnir Húsavíkur og Hólmsins yfir á eiginn reikning var einungis 

tímabundin ráðstöfun og ljóst var að breyta þyrfti fyrirkomulagi Íslandsverslunarinnar. Kaupmenn 

báru sig illa og þann 2. apríl 1732 rituðu þeir forsvarsmönnum rentukammers bréf þar sem fram 

kemur að nokkrir þeirra séu orðnir gjaldþrota og aðrir horfi upp á tap ár eftir ár. Til þess að 

                                                           
156 ÞÍ. Rtk. B27/10  – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 17. 1734-1734. 
157 ÞÍ. Rtk. B27/10 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 14. 1734-1734. 
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endurreisa verslunina og koma henni aftur á traustan grunn lögðu Íslandskaupmennirnir til að komið 

yrði á fót félagsverslun að nýju sem leigð yrði til 10-12 ára í senn. Ef gengið yrði að óskum kaupmanna 

þá byðust þeir til að taka að sér siglingar á hafnir Húsavíkur og Hólmsins undir eins. Stungu kaupmenn 

upp á að leigugjaldið yrði 8000 rd. árlega sem væri sama gjald og hinn sálugi konungur Friðrik IV. 

hafði lagt til árið 1703. Leigugjaldið fyrir árið 1701 og 1702 var 13670 rd. en konungur hafði gefið eftir 

og heimilað að kaupmenn greiddu 8000 rd. allt til ársins 1705. Vildu kaupmennirnir meina að þetta 

hefði verið sanngjörn ársleiga á verslun við Ísland og enginn hefði beðið skaða af því þessi fjögur ár.158 

Í upphafi 18. aldar höfðu Íslendingar gengið í gegnum mörg hörmungarár þegar Friðrik IV. tók 

ákvörðun um lækkun leigugjalds af verslun við Ísland 1702-1705. Kaupmenn rituðu Henrik Ocksen 

stiftamtmanni einnig bréf og lögðu áherslu á óskir sínar um að komið yrði á fót félagsverslun á 

Íslandi.159  

Kaupmenn hittu fulltrúa rentukammers og Henrik Ocksen stiftamtmann til þess að kynna tillögur 

sínar. Til þess að gæta sérstaklega að hagsmunum konungs þá bættist Otto Thott í hópinn sem fulltrúi 

fjármálastjórnar. Kaupmennirnir voru ekki að öllu leyti samstíga því bræðurnir Andreas Matthiesen 

og Witus Biering, sem önnuðust verslun á Patreksfirði og Búðum, voru ekki sammála kröfum annarra 

kaupmanna. Vildu þeir fá að halda þágildandi samningi við konung sem gilda átti út árið 1735 og 

versla áfram á þeim tveimur höfnum sem þeir höfðu yfir að ráða. Stóðu forsvarsmenn rentukammers 

frammi fyrir því að annaðhvort virða þann samning sem gerður hafði verið við kaupmenn og gilda átti 

út árið 1735 og hljóðaði upp á 12083 rd. í ársleigu eða hins vegar að falla frá þeim samningi og stofna 

til félagsverslunar upp á 8000 rd. í ársleigu. Vissulega fengist meira fé í ríkiskassann með 

áframhaldandi samningi. En það sem skipti sköpum var að tveir kaupmenn höfðu orðið gjaldþrota á 

umliðnu ári og það stefndi jafnvel í frekari gjaldþrot meðal annarra kaupmanna. Það var hætt við að 

konungur þyrfti þá að grípa inn í og annast siglingar til Eyrarbakka og Stykkishólms líkt og hann hafði 

neyðst til að gera fyrr á árinu 1732 með tvær hafnir. Sáu menn fram á, með áframhaldandi óbreyttum 

verslunarsamningi fram til ársins 1735, að engir kaupmenn kærðu sig þá um að taka að sér verslun 

við Ísland að honum loknum. Íslenskar vörur höfðu fallið í verði á erlendum mörkuðum og verslunin 

stóð afar höllum fæti.160  

Niðurstaðan var sú að gengið var að öllum óskum kaupmanna með tilskipun konungs þann 15. 

desember 1732 þar sem fram kemur að félagsverslun skuli komið á við Ísland. Umdæmaverslun, sem 

                                                           
158 ÞÍ. Rtk. B27/9 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr.12. 1732-1732. 
159 ÞÍ. Rtk. B27/9 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 13. 1732-1732. 
160 Lovsamling for Island II, bls. 142. (Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et sluttet Compagnie til den 
islandske Handel. Frederiksberg 15/12 1732). 
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verið hafði við lýði frá árinu 1684, skyldi þar með lokið. Í tilskipuninni kemur fram að kaupmenn hafi, 

að óbreyttu, ekki talið sér fært að halda áfram verslun við Ísland þrátt fyrir eftirgjöf af helmingi 

leigugjalds fyrir árið 1731 og næstu fjögur árin þar á eftir. Félagsverslunin skyldi leigð út til 10 ára og 

leigugjaldið nema 8000 rd. árlega. Má segja að þar hafi alfarið verið gengið að kröfum kaupmanna. 

Forsvarsmenn rentukammers ráðlögðu bræðrunum, sem ekki kærðu sig um breytt fyrirkomulag, að 

þeir skyldu annaðhvort taka þátt í félagsversluninni eða gefa upp alla verslun á Patreksfirði og Búðum 

og fengu þeir átta daga frest til að taka ákvörðun. Dönsk stjórnvöld litu svo á að réttlætanlegt væri að 

rifta núgildandi verslunarsamningi á þeim grundvelli að „det sluttede Compagnie hentes fra Hensyn 

til Kongen, til Interessenterne og til Islænderne“. Tryggja þurfti verslun á Íslandi svo að konungur 

fengi leigugjald árlega af versluninni og að landskuldir skiluðu sér í ríkissjóð.161 Í tilskipun konungs 

varðandi stofnun félagsverslunar á Íslandi frá 15. desember 1732 segir: 

I Henseende til den Forfald, hvorudi den islandske Handel skal være geraaden, samt endeel af 

Interessenternes derved foraarsagede slette Tilstand, saa og paa det Vi i Fremtiden kunde 

vorde forskikkret, saavel at Landet tilbörligen bliver forsynet, som og at Vores Afgift og 

Landskyld rigtig bekommes, approbere Vi i alt Kammerets allerunderdanigste Betænkende, 

og bevilge allernaadigst, at de islandske Interessentere fra nuværende Forpagtninger, at 

regne fra Aarets Begyndelse 1733, maa löslades, og dennem derimod, som sig allerede have 

angivet, og hvem de herefter med sig i denne Handel maatte indtage, den forlangede Octroy 

med de anförte Forandringer paa 10 aar allernaadigst meddeles, imod aarlig Afgift 8000 Rd. 

Croner til Vores Cassa prompte at betale162 

 

3. Einkaleyfi nýstofnaðs verslunarfélags 

Kristján VI. gaf út einkaleyfisbréf þann 3. apríl 1733 fyrir hið nýja verslunarfélag sem annast átti 

verslun á Íslandi. Þar kemur fram að verslunarfélagið fékk leyfi til verslunar á Íslandi frá ársbyrjun 

1733 fram til ársloka 1742. Í einkaleyfisbréfinu má finna ítarlega skilmála fyrir leyfisveitingunni. Þar 

segir að þeir einir máttu versla á Íslandi sem voru kaupmenn eða borgarar í Kaupmannahöfn. Bann 

var lagt við því að ráða útlendinga til starfa við verslunina og var sérstaklega tekið fram í 

einkaleyfisbréfinu að menn frá Hamborg, Holstein og Lýbíku mættu ekki taka þátt í verslun á Íslandi. 

Á friðartímum máttu aðeins þeir flytja varning á íslenskar hafnir sem búsettir voru í Kaupmannahöfn 

                                                           
161 Lovsamling for Island II, bls. 142-144. (Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et sluttet Compagnie til den 
islandske Handel. Frederiksberg 15/12 1732). 
162 Sama heimild, bls. 144. 
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og voru skipstjórar og stýrimenn þar sérstaklega tilgreindir. Kaupmönnum var einungis heimilt að 

sigla til Íslands með vörur sem aflað var í danska konungsríkinu og bar þeim að leitast við að bjóða 

Íslendingum upp á góðar vörur og eins ódýrar og mögulegt væri. Kaupmenn skyldu sigla á skipum 

sem voru í eigu Kaupmannahafnarbúa enda áttu þeir einir að njóta ávinnings af þessari verslun. 

Ennfremur átti öll uppskipun á vörum að fara fram í Kaupmannahöfn og ekki annars staðar. 

Verslunarfélagið fékk einkaleyfi á verslun við Ísland sem þýddi að engum öðrum var leyft að versla við 

landsmenn innan 4 mílna lögsögu við landið. Íslendingum var því ekki heimilt að stunda verslun 

innbyrðis og alls ekki við útlendinga að viðlagðri refsingu. Yrði einhver staðinn að ólöglegri verslun við 

Ísland lá refsing við slíku broti og allar vörur viðkomandi yrðu gerðar upptækar og látnar renna til 

verslunarfélagsins.163 

Í einkaleyfisbréfinu er sérstaklega tiltekið að kaupmenn skuli fylgja þeim taxta sem ákveðinn hafði 

verið árið 1702 og nota rétta alin, mál og vigt í viðskiptum sínum við landsmenn. Kaupmenn skuli 

koma vel fram í samskiptum sínum við landsmenn og ekki gefa þeim nein tilefni til kvörtunarmála 

vegna framkomu þeirra eða viðskipta. Verði kaupmenn uppvísir að því að beita viðskiptavini sína 

órétti þá skulu þeir greiða sekt sem renni til fátækra landsmanna. Ekki einungis áttu kaupmenn að sjá 

landsmönnum fyrir góðum og vönduðum vörum heldur höfðu stjórnvöld einnig meiningar um það 

hvernig vörur það skyldu vera. Þær áttu að snúa að næringu og uppihaldi, efni til bygginga og öllu því 

sem tengdist fiskveiðum og atvinnulífi. Athygli vekur að í einkaleyfisbréfinu er sérstaklega tekið fram 

að í slæmu árferði á Íslandi, fiskleysi, skepnufelli eða harðindum, þá geti kaupmenn ekki neitað að 

taka við öðrum verðmætum frá Íslendingum í staðinn fyrir kjöt eða fisk. Að auki er tiltekið að í s líku 

árferði sé kaupmönnum beinlínis gert skylt að koma landsmönnum „til Hjelp med deres Livs-Ophold, 

indtil de det et andet Aar af Guds Velsignelse kan betale“.164 Skúli Magnússon landfógeti kvartaði 

sáran yfir þessu þegar harðindin gengu yfir landið á sjötta áratugnum og sagði kaupmenn, sem þá 

tilheyrðu Hörmangarafélaginu, ganga hart fram í að taka þann litla fisk sem veiddist og sömuleiðis 

kjötmeti frá Íslendingum.165 Á slíkum neyðartímum máttu landsmenn samkvæmt lögum opna 

pakkhúsin og nálgast vistir þar að undangengum þingsvitnum og ef samþykki amtmanns eða 

landfógeta lægi fyrir.166 

Einkaleyfisbréfið kvað ekki einungis á um skyldur kaupmanna heldur einnig Íslendinga. Þeim bar að 

útvega góðan fisk, lýsi, kjöt, vettlinga, sokka og fleira og stunda almennt heiðarleg og góð viðskipti við 

                                                           
163 Lovsamling for Island II, bls. 145-149. (Octroy for den islandske Handels Interessenter. Frederiksberg 
3/4/1733). 
164 Sama heimild, bls. 150-151. 
165 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
166 Lovsamling for Island II, bls. 153. (Octroy for den islandske Handels Interessenter. Frederiksberg 3/4/1733). 
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kaupmenn verslunarfélagsins. Landsmönnum var alfarið bannað að eiga viðskipti við aðra en meðlimi 

verslunarfélagsins. Í þeim tilvikum sem töf yrði á komu kaupmanns þá máttu landsmenn eiga viðskipti 

á næstu höfn sem var mikil breyting frá tíma umdæmaverslunar. Eftir sem áður var öll veturseta 

kaupmanna bönnuð á Íslandi, nema í Vestmannaeyjum eins og venja hafði skapast um, nema sérstakt 

leyfi væri gefið fyrir því. Kaupmenn máttu ekki halda úti fiskibátum á Íslandi eða ráða landsmenn til 

sín til veiða. Þó máttu þeir leyfa sínu fólki að veiða á litlum árabáti ef það kom landsmönnum ekki illa. 

Kaupmenn voru skyldugir til að flytja þá embættismenn sem erindi áttu við dönsk stjórnvöld á milli 

Íslands og Danmerkur án endurgjalds. Sömuleiðis skyldu kaupmenn flytja fálka, sem fangaðir voru 

handa konungi, án endurgjalds, og einnig sjaldgæfa fugla, fiska eða dýr sem fyndust á eyjunni.167 

Kaupmenn verslunarfélagsins voru skuldbundnir til að sjá landsmönnum fyrir vörum á hverju ári.  

Skyldu þeir sigla á þær hafnir sem hingað til hafði verið siglt til en hver og ein höfn tilheyrði ákveðnu 

verslunarsvæði. Það var hagkvæmast fyrir alla aðila að vita á hvaða höfn landsmenn ætluðu sér að 

stunda viðskipti svo hægt væri að áætla magn eftir því. Var sú ákvörðun tekin að landsmenn fengju 

sjálfir að ráða á hvaða höfn þægilegast væri fyrir þá að versla: 

Indbyggerne udi Landet maae vælge sig hvilken Havn de herefter bekvemmeligst vil og kan 

söge, dog skal Samme efter offentliggjorde Advarsel straxen tilkjendegive, hvilken Havn de 

herefter vil holde sig til saavel til Districternes Fastsættelse168 

Samkvæmt þessu bar landsmönnum að tilkynna hvar þeir hygðust versla og varð sú skráning tilefni 

manntalsins 1735. Forsvarsmenn rentukammers sendu yfirvöldum hér á landi nánari fyrirmæli um 

hvernig skyldi staðið að þeirri skráningu og voru þau skrif birt í Lovsamling þann 5. maí 1733. Þar 

kemur fram að einkaleyfisbréf konungs skuli lesið upp á héraðsþingum hér á landi og gerð grein fyrir 

efni þess. Um leið og almenningur hafi kynnt sér efni tilskipunarinnar skuli skráð niður hvar 

landsmenn vilji versla „at optegne, og derover en special og tydelig Forklaring forfatte, hvorved 

Indbyggernes Bopæl, samt de Forandringer, som imod Districternes forrige Inddeling og efter 

Almuens nu gjörende Erklæring kan forefalde“.169  

Til þess að tryggja landsmönnum góðar og óskemmdar vörur frá hendi verslunarinnar þá var 

sýslumönnum falið það hlutverk að skoða varninginn þegar hann kom til landsins. Ekki máttu 

                                                           
167 Lovsamling for Island II, bls. 154-155. (Octroy for den islandske Handels Interessenter. Frederiksberg 
3/4/1733). 
168 Sama heimild, bls. 156. 
169 Lovsamling for Island II, bls. 161-162. (Rentekammer-Skrivelse til Övrighederne i Island, ang. Landets 
Inddeling i Handels-Districter, Varenes Besigtelse m.v. Khavn 5/5 1733). 
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kaupmenn selja neitt án þess að slík skoðun hefði farið fram af eiðsvörnum mönnum sem til þess 

voru valdir á héraðsþingum. Einnig skyldu þær vörur skoðaðar sem legið höfðu í pakkhúsi yfir 

veturinn. Á meðan samningur verslunarfélagsins væri í gildi skyldi slík skoðun fara fram ár hvert og 

skoðunargjörðin send yfirvöldum í Danmörku. Kaupmönnum bar að útnefna lögréttumann sem 

eiðsvarið vitni ásamt tveimur eiðsvörnum mönnum. Skyldu þeir virða fyrir sér vörur kaupmannsins og 

kanna hvort þar væri um góðar eða skemmdar vörur að ræða, hvort sem væri í skipi eða krambúð. 

Það var vilji konungs að „Undersaatterne med hvis de behöver tilbörligen skal forsjunes, saa at 

Landet ved dette indrettet Compagnie ikke udi nogen Maade skal lide“ eins og segir í bréfi 

rentukammers til yfirvalda á Íslandi varðandi skiptingu landsins í verslunarumdæmi sem birtist í 

Lovsamling. Einnig skal gengið úr skugga um að landsmenn sömuleiðis komi með almennilegar vörur 

til þess að greiða með. Bar öllum aðilum að virða umrædd fyrirmæli að viðlögðum sektum.170 Athygli 

vekur í einkaleyfisbréfinu hversu mikið tillit er tekið til Íslendinga. Landsmenn fengu sjálfir að velja sér 

verslunarstað, tryggja átti vöruframboð til þeirra og ennfremur lögðu stjórnvöld hart að 

sýslumönnum að fylgjast með versluninni og tryggja að engar skemmdar vörur væru í umferð.  Ekki er 

ólíklegt að stjórnvöld hafi með þessu reynt að koma verslunarmálum á Íslandi í þann farveg að sem 

fæst tilefni gæfust til kvartana og ágreiningsmála á milli kaupmanna og landsmanna, 

 

4. Aðdragandi manntalsins 1735 

Þann 5. maí 1733 sendu forsvarsmenn rentukammers Niels Fuhrmann amtmanni bréf þar sem fram 

koma tilmæli til amtmanns um að lesa einkaleyfisbréfið upp á Alþingi um sumarið og kynna þingheimi 

efni þess. Lögmaður og landþingsskrifari skuli votta fyrir um að slík kynning hafi farið fram. 

Sýslumenn fengu einnig fyrirmæli viðvíkjandi hlutverk þeirra í málinu ásamt afriti af 

einkaleyfisbréfinu. Fékk amtmaður afrit af bréfi rentukammers til sýslumanna svo að honum væri 

ljóst hvaða fyrirmæli þeir fengju og skyldi amtmaður ítreka við þá á Alþingi um sumarið að þeir inntu 

hlutverk sitt af hendi. Fram kemur að það sé vilji konungs að þegnar hans á Íslandi líði ekki skort og 

að þeim verði séð fyrir nægu vöruúrvali. Landsmenn máttu velja sér höfn til að versla á en þurftu að 

tilkynna sýslumanni það svo hægt væri að tryggja nægt vöruúrval á öllum verslunarhöfnum 

landsins.171 

                                                           
170 Lovsamling for Island II, bls. 163-164. (Rentekammer-Skrivelse til Övrighederne i Island, ang. Landets 
Inddeling i Handels-Districter, Varenes Besigtelse m.v. Khavn 5/5 1733). 
171 ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 
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Mál fóru hins vegar öðruvísi en áætlað var því Niels Fuhrmann amtmaður lést þann 19. júní 1733172 

og óvíst er hvort hann var búinn að fá bréf rentukammers í hendur. Það er dálítið kaldhæðnislegt að 

meðal síðustu bréfa Fuhrmanns til stiftamtmanns áður en hann lést var svar amtmanns til 

stiftamtmanns vegna fyrirmæla um að tilkynna fráfall veraldlegra embættismanna með dánardægri 

en enginn úr þeim hópi hafði látist árið 1732.173 Vegna fráfalls Niels Fuhrmann fór engin lögboðin 

kynning fram á efni einkaleyfisbréfsins á Alþingi árið 1733 eins og ráðgert hafði verið. Í 

Sauðlauksdalsannál kemur fram að: „Enginn þorði að opna amtmannsbréf, og ei var yfirréttur haldinn 

á alþingi.“174 Á þessum tíma þegar skip komu hingað til lands á sumrin og sigldu aftur til Danmerkur á 

haustin tók sinn tíma að koma fréttum um andlát amtmanns áleiðis til danskra stjórnvalda og koma 

nýjum amtmanni hingað til lands. Niðurstaðan varð því sú að einkaleyfisbréfið, sem dagsett var þann 

3. apríl 1733, var ekki kynnt fyrr en Alþingi kom næst saman í júlímánuði 1734.175 Eftir lát Fuhrmanns 

var Joachim Henriksen Lafrentz skipaður amtmaður á Íslandi árið 1733 og gegndi hann því embætti 

allt þar til hann lést þann 17. janúar 1744.176  

Þrátt fyrir lát Niels Fuhrmann var sýslumönnum ekki alls ókunnugt um efni bréfsins því forsvarsmenn 

rentukammers sendu hverjum sýslumanni fyrir sig bréf um málið sama dag líkt og þeir höfðu tekið 

fram í bréfi til Fuhrmanns amtmanns þann 5. maí 1733. Þar eru sýslumenn upplýstir um ástæður þess 

að umdæmaverslunin hefði liðið undir lok og stofnað hafi verið nýtt verslunarfélag. Afrit af 

einkaleyfisbréfinu fylgdi með og voru sýslumenn beðnir um að boða til héraðsþinga og kynna efni 

bréfsins fyrir almenningi. Áttu sýslumenn að taka tillit til tveggja atriða á héraðsþingum. Í fyrsta lagi 

skyldu þeir kynna einkaleyfisbréfið fyrir undirsátum sínum og að því loknu leyfa þeim að velja sér 

höfn til að versla á og inna þá eftir svari umsvifalaust. Skyldu sýslumenn skrá niður búsetu íbúa ásamt 

upplýsingum um hvar þeir hefðu verslað áður og hvar þeir hygðust versla framvegis eða eins og segir 

orðrétt í bréfinu: „at optegne, og derover en tÿdelig forklaring forfatte, hvorved Inbÿggernes boepæl, 

samt de forandringer, som imod Destricternes forrige inddeeling og efter Almuens nu giörende 

erklæring kand forefalde Nöjagtig vil anföres“. Þessi fyrirmæli voru fremur loðin enda kom í ljós síðar 

að þau virtust fara fyrir ofan garð og neðan hjá sýslumönnum.177 

                                                           
172 Jón Halldórsson, „Hítardalsannáll“, bls. 657. Annálahöfunda greinir á hvaða dag í júní hann lést. 
173 ÞÍ. Stiftamt. III. nr. 70 –  Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 
174 Björn Halldórsson, „Sauðlauksdalsannáll“, Annálar 1400-1800 VI (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1987), bls. 333-482, 412. 
175 Alþingisbækur Íslands XII, 1731-1740 (Reykjavík: Sögufélag 1971), bls. 153-168. 
176 Dansk biografisk lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814 X (Kaupmannahöfn: 
Gyldendalske boghandels forlag 1897), bls. 4-5. 
177 ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 
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Í öðru lagi skyldu sýslumenn skoða allar vörur kaupmanna sem til landsins komu og einnig þær sem 

geymdar höfðu verið í landinu frá árinu áður. Vildu forsvarsmenn rentukammers að slík skoðun færi 

fram svo fljótt sem auðið yrði svo ekki gæfist tilefni til kvartana af hálfu landsmanna. Sýslumenn 

skyldu annast slíka skoðun ásamt eiðsvörnum mönnum og senda rentukammeri nákvæma 

greinargerð um málið hið allra fyrsta. Slík skoðun skuli fara fram á hverju ári á meðan 

verslunarsamningurinn sé í gildi því „det er hans Maÿts Allernaadigst villie, at Undersaatterne med 

hvis De behöver, tilbörligen skal forsinnes, saa at landet ved dette indretted Sovietet ikke udi nogen 

maade skal lide, Dog at almuen derimod med saadanne vahre til Kramboeden fremkommer som for 

forsvarlig Kiöbmands goeds“.178 

Í bréfi rentukammers til sýslumanna eru verslunarstaðirnir taldir upp og þeir sýslumenn tilgreindir 

sem ábyrgir voru fyrir hverri höfn/verslunarstað fyrir sig. Allir fengu þeir send samhljóðandi fyrirmæli 

frá forsvarsmönnum rentukammers. Listinn er eftirfarandi: 

Tafla 3. Listi yfir verslunarhafnir og þá sýslumenn sem ábyrgir eru fyrir þeim. 

Staður Nafn embætti 

Reyðarfjörður Jens Wium Sýslumaður í Mið-Múlasýslu 

Berufjörður Hallgrímur Thorlacius Sýslumaður í S-Múlasýslu 

Eyrarbakki Nikulás Magnússon Sýslumaður í Rangárvallasýslu 

Hafnarfjörður Sigurður Sigurðsson Sýslumaður í Árnessýslu 

Hólmurinn Jón Hjaltalín Sýslumaður í Kjósarsýslu 

Keflavík Christian Luxdorph Landfógeti 

Húsavík Benedikt Þorsteinsson Sýslumaður í Norðursýslu 

Eyjafjörður Jón Jónsson Sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu 

Hofsós Jens Madsen Spendrup Sýslumaður í Skagafjarðarsýslu 

Skagaströnd Bjarni Halldórsson Sýslumaður í Húnavatnssýslu 

Reykjafjörður Einar Magnússon Sýslumaður í Strandasýslu 

Ísafjörður og Dýrafjörður Markús Bergsson Sýslumaður í Ísafjarðarsýslu 

Bíldudalur og Patreksfjörður Teitur Arason Sýslumaður í 

Barðastrandarsýslu 

Stykkishólmur Ormur Daðason Sýslumaður í Dalasýslu 
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Kumbaravogur (síðar 

Bjarnarhöfn) og 

Grundarfjörður 

Jóhann Gottorp Sýslumaður Snæfellsnessýslu 

Arnarstapi og Ólafsvík Steindór Helgason Sýslumaður í Hnappadalssýslu 

Búðastaður Sigurður Jónsson Sýslumaður í Borgarfjarðarsýslu 

Vestmannaeyjar Sigurður Stefánsson Sýslumaður í Vestmannaeyjum 

Grindavík og Básendi Niels Fuhrmann Amtmaður 

Heimild: ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 

Verslunarstaðirnir dreifðust misjafnlega yfir landið enda hafnarskilyrði misgóð í sýslunum og 

sýslurnar misfjölmennar. Sýslumenn Austur- og Vestur-Skaftafellssýslu, þeir Jón Sigurðsson og Jón 

Þorsteinsson, höfðu ekki eftirlit með verslunarstað og ekki heldur sýslumaður Mýrasýslu, Sigurður 

Högnason. Borgarfjarðarsýsla liggur ekki að sjó en Sigurður Jónsson sýslumaður þar var einn fjögurra 

sýslumanna sem önnuðust verslunarstað í Snæfellsnessýslu. Ljóst er að sýslumenn höfðu ærið verk 

að vinna við að boða til þinga og lesa upp og kynna efni einkaleyfisbréfsins á hverju héraðsþingi fyrir 

sig, fá svör frá almenningi um verslunarstaði, taka saman skrá um það og senda yfirvöldum, og síðast 

en ekki síst, að skoða allar vörur á þeim verslunarstað sem þeir voru ábyrgir fyrir og senda yfirvöldum 

upplýsingar um úttektina. Skýrslu um skoðunargerð á verslunarvörum átti að senda beint út til 

rentukammers en nákvæm skráning á því hvert landsmenn ætluðu að beina verslun sinni skyldi senda 

tímanlega til amtmanns svo hann gæti sent öll gögnin til rentukammers haustið 1733.179 Ekki er 

ólíklegt að þessi fyrirmæli hafi valdið ruglingi og ekki gátu sýslumenn sent Fuhrmann amtmanni 

greinargerð sína haustið 1733 en hann var þá látinn og enginn amtmaður þá á landinu. Í bréfi til 

rentukammers kvartaði Lafrentz amtmaður yfir því haustið 1734 að einungis einn sýslumaður hefði 

sent sér umbeðin gögn og voru þau ekki einu sinni fullnægjandi.180 

Joachim Henriksen Lafrentz tók við embætti amtmanns af Fuhrmann og kom til landsins þann 8. júní 

1734. Forsvarsmenn rentukammers hófu að senda honum bréf um málið fyrr um vorið þar sem fram 

kemur upptalning á þeim sýslumönnum sem sent höfðu greinargerð um skiptingu landsins í 

verslunarsvæði og hvar menn vildu versla. Í bréfi þeirra kemur fram að sú greinargerð sé engan 

veginn fullnægjandi og var óskað eftir nákvæmari upplýsingum frá sýslumönnum. Ekki einungis skorti 

upplýsingar um hversu margir muni versla á hverjum verslunarstað heldur hvaðan þeir komi, úr 

hvaða sýslu, þinghéraði og bæ auk upplýsinga um mannfjölda fyrir hvert hérað fyrir sig. 
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Verslunarhafnirnar náðu þvert yfir sýslur og gátu tilheyrt fleiri en einni og fleiri en tveimur sýslum 

sem gerði málið örlítið flóknara. Forsvarsmenn rentukammers stungu upp á að landþingsskrifari tæki 

þetta saman.181 Þetta hafði ekki verið tilgreint nákvæmlega í fyrirmælum til sýslumanna eða í 

einkaleyfisbréfinu. 

Hinn nýi amtmaður var beðinn um upplýsingar hið allra fyrsta varðandi verslunarstaðinn Grindavík og 

Básenda sem Fuhrmann hafði verið falið að láta í té. Fuhrmann hafði látist snemma sumars árið áður 

og entist því ekki aldur til þess að sinna þeim erindum sem honum höfðu verið falin.182 Luxdorph 

landfógeti gekk í hlutverk amtmanns og annaðist skoðun á verslunarvörum í Grindavík og Básenda 

sumarið 1733. Þann 13. mars 1734 sendu forsvarsmenn rentukammers nýjum amtmanni þau 

fyrirmæli sem ekki hafði fengist svar við frá fyrra ári frá Fuhrmann með ósk um að þeim yrði fullnægt. 

Þar var sérstaklega áréttað að einkaleyfisbréf verslunarinnar skuli upplesið og kynnt á Alþingi um 

sumarið og að skoðun á verslunarvörum skuli fara fram.183 Í Alþingisbókum kemur fram að 

einkaleyfisbréfið var lesið upp fyrir þingheim sumarið 1734 líkt og segir í Alþingisbókum: „voru fyrir 

réttinum allraundirdanigast upplesnar kongl. Majest. allernaadigste octroyer fyrir það Íslenzka 

interessentskab, hljóðandi orðrétt sem fylgir“.184 

Í bréfi Markúsar Bergssonar, sýslumanns í Ísafjarðarsýslu, má finna greinargóða lýsingu á því hvernig 

sýslumenn önnuðust kynningu á einkaleyfisbréfi nýja verslunarfélagsins á þingstöðum sínum. Bréfið  

var ritað þann 2. ágúst 1734 og sent forsvarsmönnum rentukammers. Kynning Markúsar fór hins 

vegar að mestu leyti fram haustið 1733 þegar hann gerði víðreist um Vestfirði. Markús sendi út 

þingboð til þegna sinna og boðaði þá til héraðsþinga í hverri þinghá Ísafjarðarsýslu sem voru alls 14 

talsins á þeim tíma. Á héraðsþingunum fór kynningin þannig fram að sýslumaður las upp 

einkaleyfisbréfið „ord efter ord“. Að því búnu „äminte Syβlumadurenn alvarlega þingsoknena med 

stærstu undergefne efter henne lifa, ad öllu þvi leite er þä snerte, og utlagde þad firer þeim ä 

Islendsku, og avÿsade þingsoknenne ad þeir kinnu ej ad kiösa annann kaupstad ad höndla ä, enn 

Skutulzfiardareyre“. Að lokum tilnefndi sýslumaður tvo menn í hverri þinghá „ad hafa glöggva gát ä 

þad framast þeim være mogulegt ad eingenn kaupskapur være af Innbigguiurunum drifenn vid 

ofrÿhondlara, enn gefa sier til vitundar ef þeir kiæmest ad þvi ad þad være giort, edur nockrer menn 

                                                           
181 ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 
182 Sama heimild. 
183 Sama heimild. 
184 Alþingisbækur Íslands XII, 1731-1740, bls. 153. 
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til þeirre fære.“ Áttu hinir tilnefndu menn að fylgjast með erlendum skipakomum og hafa vakandi 

auga með allri launverslun og ná niður nöfnum þeirra sem yrðu uppvísir um slíkt.185 

Ísafjarðarsýsla er víðfeðm og hóf Markús yfirreið sína á heimavelli að Ögri þann 10. september 1733. 

Frá Ögri var haldið inn í Ísafjarðardjúp og þing haldið í Vatnsfirði þann 13. september. Daginn eftir, 

þann 14. september, var farið inn á Langadalsströnd og þing haldið á Nauteyri. Markús náði að halda 

tvö þing þann 15. september, annað í Unaðsdal á Snæfjallaströnd og hitt að Dynjanda á 

Hornströndum. Þann 19. september hélt Markús einnig tvö héraðsþing að Tungu og Stað og daginn 

eftir að Holti í Önundarfirði. Þann 22. september var haldið þing í Auðkúlu og að Meðaldal. Þann 23. 

september var haldið héraðsþing að Mýrum í Dýrafirði og daginn eftir í Súðavík. Þann 3. október voru 

átta greinar einkaleyfisbréfsins lesnar upp á Hóli og því fram haldið vorið eftir eða þann 18. maí 1734. 

Á jóladag voru átta greinar einkaleyfisbréfsins lesnar upp í kirkju á Stað í Aðalvík og þeim lestri var 

framhaldið að Sléttu þann 22. maí 1734. Kynning á skilmálum verslunarfélagsins var ærið verkefni 

fyrir sýslumenn og mikil yfirreið í sýslum sem gátu verið víðáttumiklar og ógreiðfærar auk þess sem 

Markús var ábyrgur fyrir umsjón og skoðun á verslunarvörum bæði á Þingeyri í Dýrafirði og í 

Skutulsfirði. Ljóst er að Markús hefur farið sjóleiðina að einhverju leyti eins og til Aðalvíkur og á 

Snæfjallaströnd og eflaust víðar. 

Á héraðsþingunum skyldu sýslumenn skrá niður hvar menn kysu að versla og hvar þeir versluðu áður. 

Í umfjöllun Markúsar yfir héraðsþingin í Ísafjarðarsýslu tilgreindi hann hvar íbúar viðkomandi 

þingsóknar hygðust versla framvegis. Niðurstaða Markúsar var því ekki manntal yfir alla þá sem 

stunduðu verslun í Ísafjarðarsýslu heldur yfirlýsing um hverja og eina þingsókn af þeim fjórtán í heild. 

Fram kom hjá Markúsi að langflest héraðsþingin í Ísafjarðarsýslu kusu að versla í Skutulsfirði enda má 

telja að sá verslunarstaður hafi verið mest miðsvæðis í sýslunni. Þingsóknirnar að Holti í Önundarfirði, 

Meðaldal og á Mýrum kusu að versla á Þingeyri í Dýrafirði. Ein þingsókn valdi að versla á Bíldudal en 

það var Auðkúla í norðanverðum Arnarfirði. Það hefur verið ákjósanlegra að sigla yfir á Bíldudal í stað 

þess að fara yfir fjallgarð til Dýrafjarðar. Markús fékk 14 þingsvitni á Alþingi sumarið 1734 til að 

staðfesta að hér hefði allt verið rétt frá sagt auk þeirra þingsvitna sem rituðu undir á hverju 

héraðsþingi. Að lokum dagsetti hann bréfið þann 2. ágúst 1734 og sendi rentukammeri.186 

Markús Bergsson sýslumaður ritaði forsvarsmönnum rentukammers og fjármálastjórnar einnig bréf 

þar sem hann lýsti afar slæmu árferði sumarið 1734 á Vestfjörðum. Vegna kulda og storma um vorið 

varð skepnufall og litla mjólk var að fá úr þeim fáu kúm sem eftir voru. Mátti jafnvel sjá hvíta jörð 
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sums staðar yfir sumarið. Síðan tók að rigna og þá lá hey undir skemmdum. Lítið hafði fiskast í 

sýslunni nema helst í Dýrafirði. Hafði sýslumaður áhyggjur af fátækum íbúum sýslunnar sem þrátt 

fyrir slæmt ástand keyptu sér tóbak og brennivín og komu sér í miklar skuldir. Sagði sýslumaður að 

hann gæti ekki séð að „folk leve her af længe, uden herren giver stor velsignelse af Soen“.187 Undir 

þetta tók Lafrentz sem hafði nýtekið við sem amtmaður á Íslandi. Hann kom til landsins þann 8. júní 

1734 og brá heldur í brún að sjá þá að engin grasspretta væri hafin hér eftir kalt og vindasamt vor.188 Í 

Höskuldsstaðaannál kemur fram að vorið 1734 hafi verið „kalt mjög og hart. Peningafellir víða í 

sveitunum.“189 

Luxdorph landfógeti ritaði forsvarsmönnum rentukammers og fjármálastjórnar bréf frá Alþingi 

sumarið 1734 og lýsti slæmu árferði hér á landi. Veturinn hafði víðast hvar verið fremur mildur en 

vorið kalt með næturfrostum. Ástandið hafði beinlínis áhrif á störf Alþingis þá um sumarið því 

embættismenn af Norðurlandi treystu sér ekki til að mæta á landsþingið sökum lítillar grassprettu.190 

Það voru einungis níu sýslumenn sem mættu á Alþingi.191 Fólk reyndi að veiða sér til matar en um 70 

manns drukknuðu við fiskveiðar vegna viðsjárverðs veðurs. Að sögn Luxdorph höfðu jafn mannskæð 

sjóslys ekki átt sér stað á Íslandi í manna minnum.192 Ekki einungis var vorið kalt heldur riðu öflugir 

jarðskjálftar yfir Suðurland ef marka má lýsingar í Ölfusvatnsannál. Þar segir að í apríl hafi orðið „svo 

miklir jarðskjálftar, að víða féllu bæir í Flóa, Grímsnesi og Ölvesi. Þeir vöruðu nær því þrjár vikur, svo 

menn meintu jörð aldrei kyrra vera. Sprakk hún í sundur, klofnuðu steinar, og losnaði grjót úr 

jörðu.“193 

Fyrirmælin í einkaleyfisbréfinu um hvernig skrá skyldi hvar menn vildu versla voru ekki skýr og hvergi 

var tilgreint að skrá ætti nöfn hvers og eins. Í bréfi Lafrentz til sýslumanna þann 15. ágúst 1734 kemur 

fram að forsvarsmenn rentukammers væru ekki alls kostar ánægðir með það sem þeim hafði þá 

borist frá sýslumönnum. Í bréfi Lafrentz koma fram nákvæmari fyrirmæli um skráningu en áður höfðu 

sést. Í raun var óskað eftir manntalsskráningu yfir þá sem stunduðu verslun hér á landi þannig að 

hægt væri að sjá „hvor mange personer, og Derez Navn der handler udi eenhver havn, og udi hvad 

Syβel, Thinglav og baÿ de ere boende“. Hér virðist Lafrentz bæta við fyrirmæli forsvarsmanna 

                                                           
187 ÞÍ. Rtk. B27/11 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 5. 1734-1734. 
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190 ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 
191 ÞÍ. Rtk. B27/12 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 7. 1734-1734. 
192 ÞÍ. Rtk. B27/10 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 22. 1734-1734. 
193 Sæmundur Gissurarson, „Ölfusvatnsannáll“, Annálar 1400-1800 IV (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1940), bls. 354-388, 355. 



73 
 

rentukammers og tilgreinir sérstaklega að nafngreina eigi einstaklinga. Lafrentz tiltók við sýslumenn 

að þeir yrðu að bregðast skjótt við og „mig med snareste muelighed ederz Specification saaleedez 

indrettet at tilsende.“194 Þeir sýslumenn sem bjuggu næst Bessastöðum áttu ef til vill möguleika á að 

verða við þessum fyrirmælum áður en síðustu skip legðu úr höfn um haustið en fyrir aðra var tíminn 

of knappur. Bréfasendingar frá Bessastöðum gátu tekið langan tíma og þá átti eftir að boða menn til 

þinga, skrá manntal og senda amtmanni bréf til baka sem bærist honum áður en síðustu skip legðu úr 

höfn upp úr miðjum september. Lafrentz amtmaður var nýtekinn við embætti hér á landi og hefur 

sennilega ekki verið búinn að átta sig á hversu langan tíma slík framkvæmd tók hér á landi. 

Þegar leið að hausti tók Lafrentz að lengja eftir svari frá sýslumönnum. Í bréfi sem hann ritaði 

forsvarsmönnum rentukammers þann 17. september 1734 kemur fram að hann hefði gert ráð fyrir 

að þeir sýslumenn sem mættu til Alþingis um sumarið afhentu honum skráð manntal yfir þá sem 

stunduðu verslun hér á landi. Hann sagðist hafa rætt munnlega við þá sem mættu en sent hinum sem 

ekki mættu skrifleg fyrirmæli um „at tilsende mig forbemelte specificationer indrettede efter Deris 

mandtals böger, eller ovenbemeldte skrivelsis 4de post.“ Þegar þetta bréf Laftrentz var skrifað hafði 

einungis einn sýslumaður sent honum svar en það var Teitur Arason sýslumaður í Barðastrandarsýslu. 

Samantekt Teits var engan veginn fullnægjandi að mati Lafrentz „der haver indrettet en efter egen 

fantaisie nemlig at viβe Kircke Sogne have erklæret sig for Patrix Haun, og andre for Bildals haun, 

uden at Specificere, tinglau, Baÿ, eller böndenes naune“.195 Teitur hafði ekki mætt á Alþingi um 

sumarið og því ekki fengið munnleg fyrirmæli frá amtmanni en lagði greinilega sama skilning í 

skráninguna og Markús Bergsson, sýslumaður í Ísafjarðarsýslu, að því leyti að skrá einungis hvar heilu 

þingsóknirnar hygðust versla en ekki skrá hvern og einn einstakling undir nafni, bæjarheiti, þinghá og 

sýslu. Ekki sendu allir sýslumenn samantekt sína til amtmanns heldur sendu nokkrir þeirra gögnin 

beint út til rentukammers líkt og óljós fyrirmælin kváðu einnig á um. 

Það var því ekki laust við að það þyrmdi yfir hinn nýskipaða Lafrentz þar sem hann hafði ekki fengið 

neitt í hendur frá sýslumönnum. Veturinn var að ganga í garð og gerði hann sér engar vonir um að fá 

sendingu frá sýslumönnum fyrr en á Alþingi á næsta ári en það væri jafnvel óvíst „thi denne vrang 

villige og egensindige nation lader sig befale en ting mange gange og give dog efter deris eget hoved, 

og siden undskylde med vanvittighed, at icke have forstaaet det bedre“.196 Jens Madsen Spendrup, 

sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, taldi rétt að benda amtmanni á að þrátt fyrir að nöfn einstaklinga og 

bæjarheiti væru skráð niður hjá þeim sem sóttu verslun á Hofsósi þá væru slíkar upplýsingar mjög 

                                                           
194 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 129-130. 
195 ÞÍ. Rtk. B27/12 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 20. 1734-1734. 
196 Sama heimild. 
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breytilegar. Ástæðan væri sú að leiguliðar færðu sig um set á hverju ári fyrir norðan. Taldi Spendrup 

leiguliða ekki nenna að sinna nauðsynlegu viðhaldi á því húsnæði sem þeir byggju í heldur dveldu þar 

þangað til húsin væru að hruni komin og flyttu þá. Allt frá því að Stórabóla geisaði árið 1707 væru 

margar jarðir í eyði í umdæmi Spendrup og hafði mannfallið einnig haft þau áhrif að enn væri skortur 

á vinnufólki.197 

Sigurður Högnason, sýslumaður í Mýrasýslu, var ekki sáttur við að vera krafinn um að sinna slíku 

erindi yfir vetrarmánuðina. 

Saa som det ofte Kand hænde sig, at Derez byrdighed behager at befale Sÿβelmændene, 

noget som Kongel ærende angaar, og det saarligen til Derez Velbyrdighed skulle fremskiche, 

saa som det icke lider ophold Ligeleedez det Syβelmændene behöver, at soge Derez 

Velbyrdighedz gode og Naadige Resolution paa Kongl forretninger, men Kunde umuelig, 

formedelst landetz leilighed, som foraarsages af vand og væir, skickern viβ mand paa enhver 

tid, besynderlig de langt ere fraværende, at giore saadanne lange Reiser, paa vinterdag 

Við bréfið hefur amtmaður ritað hjá sér í bréfabókina að viðkomandi sýslumanni verði gert skylt að 

verða við fyrirmælum hans á næstkomandi Alþingi sumarið 1735.198  

Í marsmánuði árið 1735 ítrekaði Lafrentz fyrirmæli sín um skrásetningu manntals við Sigurð 

Stefánsson, sýslumann í Vestmannaeyjum, og Hallgrím Thorlacius, sýslumann í Suður-Múlasýslu. Í 

Vestmannaeyjum var einungis einn verslunarstað að finna en Lafrentz óskaði engu að síður eftir 

nöfnum þeirra einstaklinga sem þar versluðu ásamt bæjarheiti og nafni þinghár. Ljóst er að yfirvöld 

vildu fá yfirsýn yfir allt landið með manntali. Lafrentz furðaði sig á að hafa ekki fengið neitt svar enn 

frá Hallgrími Thorlacius varðandi manntalsgerðina og sendi honum til öryggis afrit aftur af 

fyrirmælunum. Hallgrímur bjó í Berunesi í Suður-Múlasýslu og því í órafjarlægð frá Lafrentz sem bjó á 

Bessastöðum. Amtmaður ítrekaði við sýslumennina að þeir afhentu sér skráninguna í síðasta lagi á 

Alþingi í júli.199 Hvorugur þessara tveggja sýslumanna hafði þó mætt á Alþingi árið áður.200 

Lafrentz sendi sýslumönnum skráninguna til baka ef honum þótti einhverju ábótavant. Jón Jónsson, 

sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, fékk endursendingu með þeim orðum að 

                                                           
197 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 220-223. 
198 Sama heimild, bls. 224-225. 
199 Sama heimild, bls. 250. 
200 ÞÍ. Rtk. B27/12 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. Nr. 7. 1734-1734. 
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dend icke efter det Kongl Rentecammers befalning og min Ordre er saaleedez indrettet, at 

mand der af kand see og erfahre, hvör mange Personer, og deris nafn der boer paa hver baÿ j 

hans Sÿβel. Der for uden skal de Personer og bajer fratagez, som ligger j nordersÿβel, efter 

som Syβelmanden Jon Bendixsen setter dennem j sin Specification, der j mod setter Hr 

Sÿβelmand j sin Specification, dersom fra Öefiordz Sÿβel söge Hofsaashavn.201 

Fleiri sýslumenn áttu eftir að skila inn manntali og í maímánuði 1735 óskaði Lafrentz eftir því að 

Sigurður Sigurðsson, sýslumaður í Árnessýslu, gengi í slíka skráningu. Benti Lafrenz honum á að hann 

gæti stuðst við manntalsbók til að auðvelda sér verkið.202 

Markús Bergsson, sýslumaður í Ísafjarðarsýslu, sem ferðast hafði um sýsluna árið 1733 og skráð hvar 

hver og ein þingsókn ætlaði að versla endurtók leikinn ári síðar samkvæmt nýjum og nákvæmari 

fyrirmælum amtmanns. Markús mætti á Alþingi sumarið 1734 og hefur því ekki verið kominn heim 

aftur að Ögri fyrr en liðið var á ágústmánuð. Hann lauk nýrri og nákvæmari skráningu í september 

enda sagður „röggsamlegt yfirvald“.203 Þann 28. og 30. september 1734 dagsetti hann bréf sín með 

manntalsskráningu og fleira efni til amtmanns. Lítið hefur verið um ferðir frá Ögri yfir á Bessastaði því 

amtmanni bárust ekki bréf hans fyrr en undir lok mars árið 1735. Amtmaður var sáttur við 

manntalsskráninguna en engan veginn sáttur við hversu seint hann sendi bréfið. Í bréfinu var einnig 

að finna upplýsingar um grasvöxt og fiskveiðar í sýslunni sem amtmaður gerði kröfu um að sýslumenn 

sendu sér árlega svo hann gæti upplýst yfirvöld úti í Danmörku um ástand landsins. „Da forundrer jeg 

mig höjlig over at I iche efter eders instruxis 16. Art haver betimelig jndsendt mig Dend, förend 

skibenis afseigling, og i stæden for at I skriftlig burde at have overleveret mig dend paa landztinget, 

sender I det fra eder d 30. Sept: da alle skibene vare borte, og tilhvad nötte er det mig nu at vide det i 

Martÿ maanet“.204 

Lafrentz hafði nefnt við þá sýslumenn sem ekki höfðu skilað inn manntölum að afhenda sér þau á 

Alþingi í júlí 1735. Svo óheppilega vildi hins vegar til að þegar amtmaður var lagður af stað á Þingvöll 

þann 11. júlí þá tóku sig upp gömul veikindi og gat hann hvorki hreyft sig né mælt orð af munni. Varð 

úr að hann var færður aftur heim að Bessastöðum „nærmere Död end levende“ og var rúmliggjandi í 

tíu daga. Lafrentz missti því af Alþingi sumarið 1735 en fékk Spendrup sýslumann til að taka sæti sitt í 

Synodal rétti og landfógeta til að leysa sig af í yfirrétti. Í bréfi Lafrentz til rentukammers kemur fram 

                                                           
201 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 270-271. 
202 Sama heimild, bls. 293. 
203 Íslenskar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 III, tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík: Hið 
íslenzka bókmenntafélag 1950), bls. 468. 
204 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 294. 
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að mæting sýslumanna á Alþingi væri almennt fremur dræm og margir þeirra vilji fremur greiða 

fésekt en sækja þingið. Taldi Lafrentz löng ferðalög sýslumanna jafnvel dýrari fyrir þá en greiðsla 

sektar sérstaklega hjá þeim sem kæmu lengst að. Þurftu þeir að fara yfir nokkrar hættulegar ár á 

leiðinni og taka með sér nokkra hesta til þess að bera matföng og vistir fyrir þingsetuna. Lafrentz 

veitti leyfi til þess að yfirrétturinn samanstæði af 12 mönnum í stað 24 vegna fámennis.205 

Þann 22. ágúst 1735 sendi Lafrentz rentukammeri manntöl frá ellefu sýslumönnum og sagði að ekki 

væri mögulegt að nálgast fleiri á því ári. Lofaði Lafrentz að ljúka málinu á næsta ári. Samkvæmt 

fyrirmælum frá rentukammeri átti amtmaður að láta landþingsskrifara hreinskrifa manntalið en 

vegna anna á Alþingi hafði skrifaranum ekki gefist tími til þess. Landþingsskrifari bjó á Norðurlandi og 

sagði Lafrentz að eftir að Alþingi lauk störfum sínum hefði það tekið alltof langan tíma að senda 

honum gögnin og fá þau til baka aftur. „Hvör fore jeg haver Resolveret, for at avancere verket, og for 

nöÿe de Höÿbÿdende Herrer at lade dennem selv reenskrive og forfærdige ved mine domestiques.“ 

Lafrentz ákvað því að ganga sjálfur í verkið og láta sitt fólk, væntanlega eigin skrifara, hreinrita 

manntölin. Sýslumennirnir fengu ekki sérlega góða umsögn hjá Lafrentz og var lítið tillit tekið til þess 

hversu óljós fyrirmælin höfðu verið í upphafi. 

Og uanseet at jeg hafde sent formularer til Syselmændene, hvördan enhver af dennem 

skulde indrette sin Specification, haver de fleste dog Fabriqueret efter egen Fantaitie, nogle 

med tal, andre med navn, Sömme uden at nevne Baj eller bonde, og endeel en general, at 

det Sögn hafde erklæret sig for en havn, et andet for en anden, alt saa haver jeg omsider seet 

mig foraarsaget, for uniformitetens skÿld, at befale dennem at fölge deris mandtalzbog, thi 

om endskiönt at de personer, hvis navne nu ere satte ved Baÿerne, iche altid blive boende 

paa samme baj, saa sees dog der af hvör mange personer der boer paa hver baj. Andeledis 

haver jeg iche Kundet erholde Specificationernis egalitet.206 

Hér kemur fram að Lafrentz hefur gripið inn í og sent sýslumönnum nánari fyrirmæli um útfyllingu 

manntalanna – fyrirmæli sem ekki lágu ljós fyrir í upphafi. Hann benti þeim á að hægt væri að styðjast 

við manntalsbækur og auðvelda sér þannig verkið þrátt fyrir að fólk tolli lítið á sömu stöðum líkt og 

Spendrup hafði bent honum á. 

Það var ekki fyrr en þann 2. ágúst 1736 sem Lafrentz sendi seinni helminginn af manntalinu sem 

tilheyrði þeim 11 sýslum sem eftir voru. Þar með var manntalið í heild sinni komið út til 

                                                           
205 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 346-348. 
206 Sama heimild, bls. 351-353. 
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rentukammers. Lafrentz tók þó fram að manntölin frá Hallgrími Thorlacius, sýslumanni í S-Múlasýslu, 

og Guðmundi Sigurðssyni, sýslumanni í Snæfellsnessýslu, væru frábrugðin hinum.207 Guðmundur 

hafði afhent manntal fyrir sína sýslu á Alþingi 1735 en fékk það endursent frá Lafrentz í mars 1736 

vegna þess að það uppfyllti ekki þau fyrirmæli sem gefin höfðu verið út.208 Guðmundur bætti úr því 

og undirritaði nýja samantekt þann 18. júlí 1736.209 Tíminn var of skammur til að láta hreinrita það því 

Lafrentz sendi manntölin út til Kaupmannahafnar tveimur vikum síðar.210 Sama má segja um það 

manntal sem Hallgrímur Thorlacius skráði fyrir vesturhluta Múlasýslu. Hann undirritaði það 9. júní 

1736 í Berunesi og ekki hefur gefist tími til að hreinskrifa það.211 

5. Handritið 

Manntalið 1735 er bundið inn í eina bók með fallegu leðurbandi. Ber bókin heitið Bændatöl og 

skuldaskrár 1720-1765 og eins og titillinn ber með sér eru hér bundin inn ýmis önnur handrit úr 

manntalsbókum en þó fyrst og fremst þau sem tilheyra manntalinu 1735.212 Einnig er þar að finna 

gögn úr manntalsbókum frá öðrum árum alls óskyldum manntalinu sem hér er til umfjöllunar. Manna 

á milli gengur manntalið þó undir heitinu Manntalið 1735 og verður sá háttur einnig hafður á í þessari 

umfjöllun. Í þessu manntali eru skráðir ábúendur, bæjarheiti, þinghár og sýslur. Aðrir 

fjölskyldumeðlimir ábúenda eða heimilisfólk koma því ekki við sögu. Sýslumenn annast skráningu í 

hverri sýslu fyrir sig eða þeir styðjast við manntalsbækur og á eftir fylgir hreinskrifað eintak frá 

skrifurum Lafrentz amtmanns. Í einhverjum tilvikum er manntalið því ekki frumskráð þegar stuðst er 

við manntalsbók. Manntölin eru ýmist skráð á íslensku eða dönsku en í hreinrituðu eintökunum eru 

þau einungis rituð á dönsku enda ætluð forsvarsmönnum rentukammers í Danmörku. Fyrirmæli um 

skráningu manntalsins komu fram í einkaleyfisbréfi fyrir nýstofnað verslunarfélag sem dagsett var 

þann 3. apríl 1733. Einhverjir sýslumenn hófu þegar skráningu árið 1733 en þeir síðustu skráðu 

manntal sitt árið 1736. Að mati amtmanns fylgdu nokkrir sýslumenn ekki gefnum fyrirmælum 

varðandi skráningu manntalsins og var þeim þá gert að endurtaka leikinn. 

                                                           
207 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 597. 
208 Sama heimild, bls. 483. 
209 ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 
210 ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769, bls. 597. 
211 ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 
212 ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. Í þessum 
kafla er stuðst við þessa heimild nema annað sé tekið fram. 
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Mynd 7. Forsíða manntals 1735, Mið-Múlasýsla. Heimild: ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og 

tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 

Manntalið 1735 hefur að geyma tvær útgáfur úr flestum sýslum landsins. Eins og fram hefur komið 

önnuðust sýslumenn skráningu manntalsins eða studdust við manntalsbók sem fyrir hendi var í 

sýslunni. Hin útgáfan er þýðing á manntalinu og voru skrifarar sérstaklega fengnir til verksins enda er 

manntalið fagurlega ritað. Hér er um að ræða staðlaða útgáfu með eins forsíðu alls staðar og sams 

konar uppsetningu, dálkum og niðurlagi. Á forsíðunni kemur fram heiti sýslu og hvar íbúar hennar 

versluðu. „Specification paa Muhle Sÿssels midpartz Indbÿggere, Som Handle paa Rödefiords haun.“ Í 

fyrirsögn í manntalinu sjálfu mátti alls staðar finna eftirfarnandi heiti ritað á eftir heiti sýslunnar: 

„Tingstæder, Mandtal, Gaarder og Hiäleier er som fölger.“ Sýslunum var skipt eftir þingsókn eða 

þinghá og tilgreint hvar íbúar í eftirfarandi þingsóknum hygðust versla. Hugsanlega kusu einhverjir í 

sókninni að versla á öðrum verslunarstað og voru þeir þá taldir upp sér. Jafnvel var tilgreint hvar 

viðkomandi þingsókn lá í sýslunni til útskýringar fyrir ráðamenn í Kaupmannahöfn. Sams konar 

niðurlag mátti finna í manntölunum en þar var greint frá því hversu marga bæi mátti finna í sýslunni 

og hversu margir ábúendur það voru sem sóttu verslunarstaðinn. Undir samræmdu útgáfuna af 

manntalinu ritaði Lafrentz nafn sitt og vottaði að „Saaleedis Rigtig efter Originalen testr“. Samkvæmt 

þeim upplýsingum sem koma fram í manntalinu þá dreifðist mannfjöldinn og fjöldi bæja á eftirfarandi 

hátt eftir sýslum landsins. Það er áberandi fjölmennast í Árnessýslu og í fiskiplássunum í 

Snæfellsnessýslu en á eftir fylgir Rangárvallasýsla. Sýslurnar fjórar á Norðurlandi eru mjög áþekkar 

hvað varðar fjölda ábúenda og bæja. 
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Mynd 8. Fjöldi bæja og ábúenda í manntalinu 1735. Heimild: ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og 

tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 

Múlasýslur eru í þremur hlutum í manntalinu 1735, norður-, mið- og vesturpartur eins og það er 

tilgreint. Þorsteinn Sigurðsson, sýslumaður í nyrsta hluta Múlaþings, studdist við manntalsbók frá 

árinu 1732 og undirritaði uppskriftina á Víðivöllum þann 20. maí 1735. Þorsteinn skráði manntalið á 

greinargóðan hátt þrátt fyrir að upplýsingar um búsetu væru kannski ekki alveg nýjar af nálinni. 

„Rigtig Specification uppa allra Lögbyla og Hialeigna Nöfn i Nordur Parte Muhla Syslu, Samt þeirra 

Abuenda, Hværier aller giöra Sin Kaup i Vopnafiardar Kaupstad, og liggia i þeirrar Hafnar Districte. Og 

er Jardanna og Hialeignana Nöfn i fyrstu Rödenne, Enn Äbuandanna i þeirre annare og hvor þingsokn 

utaf fyrer sig.“ Líkt og fram kemur hjá Þorsteini þá völdu allir ábúendur í norðurhluta Múlasýslu að 

sækja verslun til Vopnafjarðar. 

Í miðparti Múlasýslu tók Jens Pedersen Wium saman manntal yfir alla þá sem sóttu verslun til 

Reyðarfjarðar. Í niðurlagi hjá honum kemur fram að manntalið sé ekki skráð sérstaklega af þessu 

tilefni heldur styðjist hann við manntalsbók frá árinu 1734 líkt og fram kemur í texta hans: „Dette 

Rett ad vere Extraered udaf Mantals bogen 1734“. Manntalið undirritar hann á Skriðuklaustri þann 7. 
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júní 1735. Með fylgir hreinskrifað afrit af manntalinu sem undirritað er af Lafrentz. En líkt og með 

önnur hreinrituð eintök af manntalinu þá fylgir henni engin dagsetning. 

Hallgrímur Thorlacius tók saman manntal yfir vesturhluta Múlasýslu. Manntalinu er skipt í þr já dálka 

þar sem fram kemur heiti á jörð, hvort um væri að ræða bæ, hjáleigu eða kirkjustað, og að lokum 

nafn ábúanda. Hallgrímur gaf upp enn nákvæmari upplýsingar en Lafrentz hafði óskað eftir þar sem 

fram kemur að „Summa over Denne Specification Bundegaarder 38 Hialeÿer 36 Bönder 112 Beneficia 

5 kirker paa BöndeJorder 2 Prester með bonderne reignede 7 Syβelmand 1 Clösterhollder 1 

Lavrettismand 1.“ Íbúar þessa héraðs kusu að versla í Berufirði. Líkt og minnst var á í kaflanum hér á 

undan undirritaði Hallgrímur Thorlacius ekki manntal sitt fyrr en þann 9. júní 1736 í Berunesi. 

Líklegast hefur því ekki gefist tími til að hreinskrifa manntalið enda tók Lafrentz það fram í bréfi til 

rentukammers að það væri með öðrum hætti. 

Á milli Múlasýslu og Austur-Skaftafellssýslu má finna jarðauppskrift af Kleifaþingssókn, V-Skaft. Þar er 

skráð heiti jarðar og nafn ábúanda þar fyrir aftan. Athygli vekur að uppskriftin er dagsett 17. júlí 1720 

og undirrituð af Bjarna Nikulássyni, sýslumanni í Vestur-Skaftafellssýslu. Ekki er ljóst hvers vegna 

þetta handrit hefur slæðst með í bókbindinguna en hér verður ekki fjallað um það að öðru leyti.  

Í Austur-Skaftafellssýslu tók Skúli Magnússon, sýslumaður og síðar landfógeti, saman manntal. Þetta 

er uppskrift upp úr manntalsbók og er án dagsetningar og ártals. Það er engu líkara en Skúli hafi hina 

stöðluðu útgáfu manntalsins fyrir framan sig því uppsetningin og orðalagið er það sama. Skúli ritar 

nafn sitt undir að rétt sé haft eftir manntalsbókinni og með fylgir innsigli hans. Uppskrift hans er á 

dönsku og svo keimlík útgáfum Lafrentz að það var eiginlega óþarfi að hreinrita hana. En engu að 

síður fylgir með hreinritað eintak unnið af skrifurum Lafrentz og undirritað af honum. Íbúar sýslunnar 

kusu að versla á Djúpavogi. Fjöldi bæja er tiltekinn ásamt fjölda ábúenda sýslunnar. 

Í Vestur-Skaftafellssýslu er einungis að finna hreinritað eintak af manntalinu. Miðað við textann í 

niðurlagi manntalsins þá virðist sem hreinskrifað hafi verið beint upp úr manntalsbók: „Saaleedes 

Rigtig efter SkaptefieldsSyβels Vesterparts Mandtals bog. Testerer Jon Thorstensen“. Undir þetta 

vottar Lafrentz að rétt hafi verið farið eftir manntalsbókinni. Íbúar Vestur-Skaftafellssýslu sóttu 

verslun á Djúpavog, Eyrarbakka og til Vestmannaeyja. Með hefur flækst í bókbindinguna manntalsbók 

frá árinu 1765. Þetta er mjór renningur þar sem jarða og ábúenda er getið auk tíundar, skatts og 

gjaftolls. Þetta handrit sker sig nokkuð frá öðrum handritum í bókinni og tilheyrir annarri skráningu.  
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Nikulás Magnússon sýslumaður skráði manntal í Rangárvallasýslu í júlí- og ágústmánuði árið 1733 og 

vísaði þar til fyrirmæla í einkaleyfisbréfi konungs frá því fyrr um vorið. Skráning manntalsins fór fram 

á þingstöðum og undirritaði Nikulás það þann 8. ágúst 1733 og fylgir innsigli með. Líkt og fram kemur 

í upphafsorðum manntalsins versluðu íbúar sýslunnar á Eyrarbakka: „Specification Over alle de 

Bonder udi Rangervallesyssel paa Island som ere henlagde til Ørebachshavn“. Hreinritað eintak frá 

skrifurum Lafrentz fylgir einnig með ásamt undirskrift hans. 

Sigurður Stefánsson sýslumaður tók saman manntal í Vestmannaeyjum árið 1735. Í Vestmannaeyjum 

var einn þingstaður sem kallaðist Hvítingar og einn verslunarstaður en yfirvöld óskuðu engu að síður 

eftir manntali þaðan og upplýsingum um fjölda heimila og ábúenda. Manntalið er skráð í desember 

1735 samkvæmt fyrirmælum frá Lafrentz dagsettum þann 5. júlí sama ár. Í eftirmála Sigurðar kemur 

eftirfarandi fram: „Framannskrifud Specification So Sannferdugliga úppteknud fyrra þetta aar 1735 –  

Innstilles ÿdmigst, til hanns velbyrdigs Hr ambtmansens Ifer Iislande Joachim H: Lafrentz epter hans 

velbyrdigs ordre d 5te Julÿ A° 1735“. Á forsíðu hreinskrifaða eintaksins frá Lafrentz gætir nýjungar en 

þar er minnst á „Westmannöes Indbÿggere og Huβmænd.“ Þess ber þó að geta að samskonar 

hreinritað eintak vantar í Snæfellsnessýslu en þar mátti einnig finna húsmenn. Af 54 ábúendum eru 

taldir upp 11 húsmenn, sjö karlar og fjórar konur „sem einga grasnitar brúkún hafa“. Sömuleiðis er 

talað um bæi og hús í Vestmannaeyjum. Lafrentz ritar undir „Saaleedis rigtig efter Originalen.“ 
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Mynd 9. Manntal 1735, Árnessýsla. Heimild: ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-

1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 

Manntal Árnessýslu er skráð samkvæmt stöðluðu formi frá Lafrentz en þó kemur undirskrift hans 

hvergi fram heldur einungis Sigurðar Sigurðssonar sýslumanns í Árnessýslu. Sigurður bjó á Görðum á 

Álftanesi, í nágrenni við Bessastaði þar sem Lafrentz bjó, og því hafa verið hæg heimatökin að nálgast 

fyrirmyndir að uppsetningu. Íbúar Árnessýslu kusu að sækja verslun á Eyrarbakka og til Hafnarfjarðar 

eftir því hvar í sýslunni þeir bjuggu. Athygli vekur að sýslan var sú fjölmennasta í manntalinu en 

ábúendur hennar reyndust alls 678 talsins. Í niðurlagi ritar Sigurður að „foreskraeskrevne Mandtall og 

Kiobstæders udvælgelse udi Arne Syβel er Sandferdigt“. Hvorki er getið dagsetningar né ártals. 

Íbúar Gullbringusýslu gátu valið á milli óvenju margra verslunarstaða sem voru í nágrenni þeirra. Það 

voru verslunarstaðirnir í Grindavík, Básenda, Keflavík, Hafnarfirði og Hólminum (Reykjavík). 

Manntalið fylgir hinu staðlaða formi að uppsetningu og orðalagi en er án undirskriftar Lafrentz líkt og 

hjá Sigurði í Árnessýslu. Luxdorph landfógeti annaðist skráningu manntals í Gullbringusýslu og bjó á 

Bessastöðum eins og Lafrentz og því hefur verið auðvelt að nálgast skýrar fyrirmyndir að uppsetningu 

manntalsins. Í niðurlagi hjá Luxdorph kemur fram að stuðst hafi verið við manntalsbók frá árinu 1735. 



83 
 

„Forestaaende mandtal, at være Conform med indeværende Aars Skatte og Mandtalsbog“. Luxdorph 

skrifaði nafn sitt undir manntalið á Bessastöðum þann 1. júní 1735. 

Í Kjósarsýslu versluðu íbúar í Hólminum (Reykjavík). Hér er einungis eitt eintak að finna af manntali í 

Kjósarsýslu. Stuðst er við manntalsbók en ekki er getið um ártal á henni. Jón Oddsson Hjaltalín, 

sýslumaður í Kjósarsýslu, vottar að rétt sé ritað eftir manntalsbók sýslunnar og Lafrentz ritar einnig 

undir. Getið er um íbúa í Þerney og Þerneyjarkoti og í Engey sem tilheyrði Gullbringusýslu en athygli 

vekur að hvergi er getið um ábúendur í Viðey.213 

Í Borgarfjarðarsýslu voru haldin héraðsþing þann 12. og 14. september árið 1733 að Leiðmóti við Laxá 

og á Sandatorfu. Þar var samankominn almúgi og bændur úr öllum þingsóknum sýslunnar. Sigurður 

Jónsson, sýslumaður í Borgarfjarðarsýslu, las upp einkaleyfisbréf konungs og „og lietu aller búendur / 

hvor í sinne Sveit / sig til þeβ kaupstadar Skrifa, sem þeir allraúnderdänúgast af Hans Köngl: Majst 

æskia, og efter länga, ad sier eftergiefest, sem efterfilgiande Rúlla af þeβa dags Dato útvÿsar.“ Skráði  

Sigurður niður manntal í kjölfarið og studdist við manntalsbók en ekki er getið um aldur hennar. Íbúar 

sýslunnar versluðu í Hólminum en íbúar í Mela- og Leirárþinghám óskuðu eftir að fá að versla við 

kaupmann í Straumfjarðarhöfn. Með fylgir hreinskrifað eintak af manntalinu í stöðluðu formi 

undirritað af Lafrentz. 

Inn í bókina hefur verið bundin manntalsbók úr Mýrasýslu frá árinu 1756. Ekki er ósennilegt að hún 

tilheyri skrá um bændur sem gerð var vegna gjafakornsins 1756. Sú skrá er í stafrófsröð eftir nöfnum 

ábúenda og hefur einhverra hluta vegna slæðst inn í bókbindinguna hér. Í Mýrasýslu er að finna 

manntal sem Sigurður Högnason sýslumaður í Mýrasýslu skráði og undirritaði þann 20. ágúst 1734 á 

Ánastöðum og vísaði þar til fyrirmæla í einkaleyfisbréfi konungs frá 3. apríl 1733. Íbúar Mýrasýslu 

kusu að versla á Búðum og í Hólminum. Hreinskrifað eintak af manntalinu fylgir með undirskrift 

Lafrentz. 

Í Hnappadalssýslu er einungis eitt manntal að finna en það er hreinskrifað eintak frá Lafrentz. Á 

forsíðu þess er tilgreint að íbúar sýslunnar versli á Búðum en leiti til Stykkishólms sem sláturhafnar. Í 

niðurlagi kemur fram að íbúar Mýrasýslu noti líka Stykkishólm sem sláturhöfn. Slíkar upplýsingar eru 

                                                           
213 Í manntalinu 1753 er getið um klaustrið og nýreistan embættisbústað Skúla Magnússonar í Viðey. Þar kemur 

fram að klaustrið í Viðey hafi áður hýst hospítalsfólk sem þá sé nýfarið yfir í Þerney. Líklegt má því telja að í 
Viðey árið 1735 sé einungis að finna hospítalsfólk en enga ábúendur. ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og 
umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. Sjá einnig umfjöllun Helga Skúla Kjartanssonar um þögn manntalsins 

1703 um íbúa Viðeyjar. Helgi Skúli Kjartansson, „Var Viðey í eyði 1703? Um þögn manntala og annarra góðra 
heimilda“, Manntalið 1703 þrjú hundruð ára. Greinar í tilefni afmælis, ritstjórar Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. 
Guðmundsson (Reykjavík: Hagstofa Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands 2005), bls. 77-84. 
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ekki tilgreindar annars staðar en í þessari sýslu. Lafrentz vottar með undirskrift sinni að frumgerð sé 

rétt fylgt eftir en hvergi er að finna ártal eða dagsetningu.  

Manntal í Snæfellsnessýslu er undirritað af Guðmundi Sigurðssyni sýslumanni á Ingjaldshóli þann 18. 

júlí 1736. Lafrentz hafði tekið fram í bréfi til rentukammers að manntalið í Snæfellsnessýslu væri með 

öðrum hætti enda barst það seint og sennilega gafst ekki tími til að hreinskrifa það fyrir tilsettan tíma. 

Í manntalinu er tilgreint að íbúar sýslunnar hafi valið að versla á Búðum, Stapahöfn, Ólafsvík, í 

Grundarfirði og Stykkishólmi. Hér er um fleiri hafnir að ræða en taldar eru upp í bréfi rentukammers 

þar sem tilgreindir voru þrír verslunarstaðir á Snæfellsnesi en að auki virðast kaupmenn koma við í 

Stapahöfn og Ólafsvíkurhöfn. En á þessum síðasttöldu höfnum hafa kaupmenn fengið mikið af fiski. 

Hér eru fjölmenn fiskipláss og ekki einungis er að finna ábúendur heldur líka búðamenn, húsmenn og 

búlausa. Guðmundur vottar að manntalið samsvari manntalsbók sem tekin var saman árið 1735. Inn í 

bókina hefur verið bundin inn uppskrift af ábúendum og bæjarheitum úr Snæfellsnessýslu frá árinu 

1745 sem ber yfirskriftina „Biskop Harboes Skÿdte pænge i LoÿerbreckethingSögn. aar 1745.“ Danski 

presturinn Ludvig Harboe dvaldi hér á landi á árunum 1741-1745 og gerði tillögur um umbætur á 

sviði kirkju- og fræðslumála.214 Þessi uppskrift er tengd ferð Harboes og skráð á manntalsþingi og 

undirrituð fyrir hverja þingsókn af lögréttumanni og hreppstjóra. Þessarar uppskriftar er einungis 

getið hér en hún er að öðru leyti óskyld manntalinu 1735. 

                                                           
214 Loftur Guttormsson, „Læsi“, bls. 117-144, 128. 



85 
 

 

Mynd 10. Manntal 1735, Dalasýsla. Heimild: ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-

1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-1765. 

Í Dalasýslu má finna tvö eintök af manntalinu í sama staðlaða útliti og finna má í flestum öðrum 

sýslum. Ormur Daðason sýslumaður í Dalasýslu undirritaði það fyrra í Fagradal þann 1. október 1734. 

Manntalið er listavel skrifað og sett upp á sama hátt og með sama orðalagi og hjá skrifurum Lafrentz. 

Fram kemur að manntalið hafi stuðst við „authoricerede Skattetings Bog for Overstaaende Aar“ og 

kusu íbúar Dalasýslu að sækja verslun sína til Stykkishólms. Hreinskrifað eintak má einnig finna sem 

undirritað er af Lafrentz. 

Í Barðastrandarsýslu skráði Teitur Arason manntal sem hann undirritaði á Reykhólum þann 20. júní 

1735. Teitur lést sama ár eða þann 10. desember.215 Í niðurlagi manntalsins kemur fram að „þetta 

framann skrifad eru Riett manners og bæiarNöfn, yfer kaupstada Districtenn i Bardastrandar Syβlu.“ 

Íbúar sýslunnar versluðu á Patreksfirði, Bíldudal og í Stykkishólmi. Manntalið var hreinskrifað af 

skrifurum og undir það skrifar Lafrentz „Saaleedis Rigtig efter Originalen testr“.  

                                                           
215 Vef. www.islendingabok.is. Samstarfsverkefni Friðriks Skúlasonar ehf. og Íslenskrar erfðagreiningar. 

http://www.islendingabok.is/
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Frá Ísafjarðarsýslu birtist einungis hreinskrifað manntal frá Lafrentz en ekki frumgerð Markúsar 

Bergssonar sýslumanns. Íbúar sýslunnar sóttu verslun til Skutulsfjarðar, Dýrafjarðar og nokkrir til 

Bíldudals. Líkt og fjallað var um hér að framan hafði Markús haldið þing um alla sýsluna og skráð 

niður hvar hver þingsókn í heild sinni kaus að versla árið 1733. Hann fékk athugasemd við þá 

framkvæmd og svo fór að hann studdist við manntalsbók en ekki er ljóst frá hvaða ári hún var. 

Markús dagsetti bréf með uppskrift úr manntalsbók til amtmanns í lok september árið 1734. Lafrentz 

ritaði undir með eftirfarandi orðum að „Saaleedes Rigtig efter Issefiörds Sÿβels Mandtals Bog. 

Testerer Marcus Bergsson“. 

Það má finna tvö manntöl úr Strandasýslu. Hið fyrra er undirritað af Einari Magnússyni, sýslumanni í 

Strandasýslu, á Bæ í Hrútafirði þann 30. júlí 1735. Einar tekur fram að uppskriftin taki mið af 

manntalsbók án þess að ártals hennar sé getið. Íbúar sýslunnar sóttu verslun að Búðum, Reykjarfirði 

og Grundarfirði. Síðara eintakið er hreinskrifað af skrifurum Lafrentz og undirritað af honum sjálfum. 

Manntal frá Húnavatnssýslu er með samskonar forsíðu og finna má í hreinskrifuðu útgáfunum frá 

skrifurum Lafrentz með sömu uppsetningu og orðavali en án undirskriftar hans. Íbúar sýslunnar kusu 

að sækja verslun til Skagastrandar og Stykkishólms. Í niðurlagi manntalsins kemur fram að rétt sé haft 

eftir manntalsbók Húnavatnssýslu frá árinu 1735. Undir það ritar Bjarni Halldórsson sýslumaður 

Húnavatnssýslu með undirskrift sinni og innsigli en getur ekki um dagsetningu. Hugsanlega hefur 

þetta hreinskrifaða eintak verið ritað beint upp úr manntalsbók. 

Frá Skagafjarðarsýslu er einungis eitt manntal að finna og er það hreinskrifað eintak frá Lafrentz. 

Fram kemur að íbúar sýslunnar sóttu verslun á Hofsós og Skagaströnd. Lafrentz ritar undir að rétt sé 

haft eftir frumgerðinni. Ekki kemur fram hvenær manntalið var skráð og ekki er minnst á sýslumann 

Skagafjarðar í þessari gerð en það var Jens Spendrup sem lést þann 6. október 1735. 

Tvö manntöl eru í bókinni frá Eyjafjarðarsýslu. Jón Jónsson, sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, undirritaði 

annað þeirra við Öxará þann 12. júlí 1735 en það var uppskrift úr manntalsbók. Athygli vekur að hér 

eru ábúendur aðeins skráðir eftir fornafni og er það einsdæmi í manntalinu. Íbúar sýslunnar sóttu 

verslun ýmist til Eyjafjarðar eða á Hofsós. Lafrentz vottar með undirskrift sinni í hreinskrifaða eintakið 

að rétt sé ritað eftir frumgerð. 

Þingeyjarsýsla er nefnd Norðursýsla í manntalinu og þaðan koma tvö eintök. Jón Benediktsson, 

sýslumaður í Norðursýslu, ritaði nafn sitt undir og með fylgir innsigli. Í niðurlagi Jóns kemur fram að 

stuðst hafi verið við manntalsbók en ekki er greint frá því frá hvaða ári hún var. Jón tók við sem 
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sýslumaður árið 1734 af föður sínum, Benedikt Þorsteinssyni. Í bréfi sem hann ritaði forsvarsmönnum 

rentukammers kom fram að hann var á leið til Íslands árið 1734 og sá ekki fram á að hafa tíma til að 

kalla saman þing í sýslunni þá um sumarið. Það kemur því ekki á óvart að hann hafi fylgt ábendingum 

amtmanns um að létta sér verkið með því að styðjast við manntalsbók. Öll uppsetning manntalsins og 

orðalag fylgir því staðlaða formi manntalsins sem finna má frá skrifurum Lafrentz. Hreinskrifað eintak 

af manntalinu fylgir einnig með. Fram kemur að íbúar Norðursýslu sóttu verslun ýmist til 

Vopnafjarðar, Húsavíkur eða Eyjafjarðar. Lafrentz vottar með undirskrift sinni að frumgerð sé rétt 

fylgt eftir. 

Með í bókbindinguna hefur slæðst yfirlit yfir nöfn ábúenda og bæjaheita sem tilheyrir Húsavíkurhöfn 

frá árinu 1731. Einnig má finna umfjöllun frá Brynjólfi Þórðarsyni Thorlacius sem bjó í Fljótshlíð 

varðandi skuldamál hans við Hendrich Schaugaard. Það er dagsett 22. apríl 1732 og með öllu ótengt 

umfjölluninni um manntalið 1735.  

Í töflu 4 er dregið saman og skýrt betur hvaða handrit það eru í innbundnu bókinni sem tilheyra 

manntalinu 1735. Ef ekki er minnst á manntalsbók þá er hér gengið út frá því að manntal hafi verið 

skráð sérstaklega við það tilefni að menn völdu sér verslunarstað og er hér í töflunni nefnd frumgerð. 

Ef ekki er getið um ártal þá er sett x. Ef getið er um að stuðst sé við manntalsbók þá er það fært í 

sérstakan reit í töflunni og þess getið frá hvaða ári manntalsbókin er. Í flestöllum tilvikum má finna 

hreinskrifað eintak með undirskrift Lafrentz amtmanns en ljóst er að ekki gafst tími til þess að útbúa 

slíkt fyrir V-Múl. og Snæf.  
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Tafla 4. Manntalið 1735, skráningar eftir sýslum og ári. 

Sýsla Frumgerð Manntalsbók Hreinskrift 

N-Múl.   1732 x 

M-Múl.   1734 x 

V-Múl. 1736     

A-Skaft.   x x 

V-Skaft.     x 

Rang. 1733   x 

Vestm. 1735   x 

Árn. x     

Gull.   1735   

Kjós.     x 

Borg.   x x 

Mýr. 1734   x 

Hnapp.     x 

Snæf.   1735   

Dal.   1734 x 

Barð. 1735   x 

Ís.     x 

Strand. x   x 

Hún.   1735   

Skag.     x 

Eyj. X   x 

Þing.   x x 

 

Heimild: ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 

1720-1765. 

6. Niðurlag 

Aðdragandann að skráningu manntalsins 1735 má rekja til breytinga á fyrirkomulagi verslunar Dana á 

Íslandi. Íslandsverslunin hafði gengið erfiðlega nokkuð lengi og má rekja orsakir þess bæði til sífellds 

stríðsreksturs Dana og harðinda á Íslandi. Eftir langvinnt stríð Dana og Svía á árunum 1709-1721 var 

rekstur verslunar hér á landi orðinn nokkuð þungur. Menn tókust á um hvort hverfa ætti frá 

umdæmaverslun og taka aftur upp félagsverslun. Lágt verð fékkst fyrir íslenskar vörur á erlendum 

mörkuðum og nokkrir kaupmenn urðu fyrir verulegu tjóni í brunanum mikla í Kaupmannahöfn 
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haustið 1728. Gjaldþrot blasti við hjá sumum þeirra í kjölfarið. Yfirvöld í Danmörku sáu því fram á að 

annaðhvort yrði að halda til streitu gildandi samningi við kaupmenn allt til ársins 1735 og fá þá ef til 

vill enga þeirra að honum útrunnum til að halda áfram verslun hér við land eða að ganga að kröfum 

kaupmanna og stofna til félagsverslunar með lægra leigugjaldi. Yfirvöld völdu síðari kostinn og undir 

lok árs 1732 gaf konungur út tilskipun um að horfið skyldi frá umdæmaverslun og félagsverslun hafin 

á ný. Má segja að það hafi verið sanngjörn niðurstaða sem tekin var með tilliti til hagsmuna ríkisins, 

kaupmanna en ekki síst þegnanna á Íslandi. Í skilmálum einkaleyfisbréfsins var þess vandlega gætt að 

landsmönnum væri séð fyrir nægum vörum, verðið væri sanngjarnt, vörurnar óskemmdar og síðast 

en ekki síst að menn hefðu val um hvar þeir versluðu. Til þess að tryggja nægt vöruúrval við hverja 

höfn var því tekin sú ákvörðun að skrá manntal í hverri sýslu þar sem fram kæmu upplýsingar um 

nafn, búsetu, þinghá og sýslu og á hvaða verslunarstað væri verslað og fjölda þeirra sem versluðu á 

hverjum stað fyrir sig. 

Manntalið 1735 telst ef til vill ekki til manntals í þeirri merkingu sem við þekkjum nú. Hér er ekki 

heldur um skattbændatal að ræða enda ekki getið um tíund, skatt eða gjaftoll. Hér var engu að síður 

skráð manntal með heldur óvenjulegri hætti en oft áður. Að mati amtmanns gekk erfiðlega að fá 

sýslumenn til að hefja skráningu og því var gripið til þess ráðs að benda þeim á auðveldari og 

fljótvirkari leið en það var að styðjast við nýlega manntalsbók úr sýslunni. Vegna anna 

landþingsskrifara fékk amtmaður skrifara sína til þess að hreinskrifa og þýða manntalið þannig að 

samræmis gætti yfir allt landið. Varðveist hefur nokkuð heildstætt manntal sem ekki var tekið á 

nákvæmlega sama tíma alls staðar á landinu heldur á árabilinu 1733-1736 en þó að mestu leyti árið 

1735. Það voru ýmsar ástæður fyrir því að manntalsskráningin dróst á langinn. Niels Fuhrmann 

amtmaður lést í júnímánuði árið 1733 og því var ekkert veraldlegt yfirvald hér á landi til að ýta á eftir 

og framfylgja tilskipun konungs fyrr en sumarið 1734. Hugsanlega hefur einhver losarabragur komist 

á hér á landi við amtmannsskiptin en Lafrentz kvartaði yfir aðgerðarleysi sýslumanna í málinu og 

dræmri mætingu þeirra á Alþingi. Ljóst er hins vegar að sýslumenn fengu ærinn starfa með 

einkaleyfisbréfinu en þeim var gert að fylgjast með vörum sem komu til landsins og tryggja að 

óskemmdar vörur væru boðnar Íslendingum til kaups. Skyldu sýslumenn skrifa greinargerð um málið 

og senda yfirvöldum. Einnig áttu sýslumenn að boða til héraðsþinga og lesa upp einkaleyfisbréfið í 

heild sinni – það hafði að geyma 25 ítarlega skilmála – og útleggja það á íslensku fyrir almúgann á 

hverju þingi fyrir sig. Sýslumenn áttu að kalla eftir svörum almennings um fyrirhugaðan verslunarstað 

og skrá manntal sem geymdi þær upplýsingar. Það var þessi nákvæmni í skráningu sem erfiðlega gekk 

að fá fram hjá sýslumönnum enda kostaði hún mikla vinnu ofan á annasamt starf þeirra. Má segja að 

loðin og óljós fyrirmæli til sýslumanna um skráningu á vali verslunarstaða hafi skipt sköpum um að 
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málið dróst á langinn. Margir sýslumenn neyddust til að endurtaka framkvæmdina vegna þess að 

nákvæmari leiðbeiningar bárust síðar meir frá rentukammeri og amtmanni. 
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V. Manntalið 1753 

1. Inngangur 

Í tilskipun konungs frá 28. júní 1751 er kveðið á um aukaskattlagningu hér á landi vegna 

heimanmundar danskrar prinsessu.216 Nánari útfærslu á skattlagningunni má finna í bréfi 

rentukammers ári síðar, eða þann 15. apríl 1752, sem beint var til Skúla Magnússonar landfógeta. 

Bréfið var lesið upp á Alþingi og þar er tilgreint hverjum bar að greiða aukaskattinn. Ekki var öllum 

landsmönnum gert að greiða þennan skatt heldur einungis þeim sem höfðu 100 ríkisdali eða meira í 

tekjur eða hlunnindi af jörð.217 Innheimta skattsins kom í hlut Skúla Magnússonar landfógeta. Það var 

Skúli sem átti hugmyndina að skráningu manntals svo hann gæti lagt mat á eignastöðu landsmanna. 

Það var við þessar aðstæður sem manntalið 1753 varð til þar sem einungis skattbændur landsins voru 

skráðir. Hér verður fjallað nánar um aðdraganda manntalsins og hversu þungt skattlagningin lagðist á 

landsmenn á einu af mestu harðindatímabilum í sögu landsins. Að lokum verður rýnt í manntalið 

sjálft sem veitir nokkra innsýn í efnahagslega stöðu landsmanna á þessum árum. 

2. Aðdragandi manntalsins 

Hér í landi var uppáboðið að gjaldast skyldu 10 rdlr af hvörri 100 rdla inntekt, sem vera skyldi 

heimanmundur prinsessu Lovísu, er giftist hertoganum af Sachsen Hilburghausen.218 

Lovísa prinsessa (19.10.1726-8.8.1756), sem hér er nefnd í Djáknaannálum, var dóttir Kristjáns VI. 

Danakonungs og Sophiu Magdalenu af Brandenburg-Kulmbach. Hún þótti snemma efnilegur 

kvenkostur og var nefnd sem ákjósanleg brúður fyrir Vilhjálm, hertoga af Cumberland, yngri son 

Georgs II. Bretakonungs, en einnig kom til greina að gifta hana prinsinum af Birkenfeld eða prinsinum 

af Meklenborg. Konungur sjálfur vildi gifta hana Adolf Friðriki, sem var arftaki sænsku krúnunnar, og 

koma þannig á sátt á milli ríkjanna. Þjóðirnar háðu svokallað Skánarstríð á árunum 1675-1679 sem 

                                                           
216 Lovsamling for Island III. 1749-1772, Samlet og udgivet af Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson 

(Kaupmannahöfn: Universitets-Boghandler Andr. Fred. Höst 1854), bls. 96. (Kongelig Resolution ang. 
Prindsesse-Styr af Island. 28/6 1751). 
217 Lovsamling for Island III, bls. 119-121. (Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli Magnusson, ang. 

Prindsesse-Styr af Island. Khavn 15/4 1752). 
218 Tómas Tómasson, „Úr Djáknaannálum 1731-1794“, Annálar 1400-1800 VI (Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag 1987), bls. 1-330, 85. 
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reyndist Dönum þungt í skauti og á árunum 1709-1720 áttu sömu þjóðir aftur í stríði sem nefnt hefur 

verið Norðurlandaófriðurinn mikli. Aftur kom upp þykkja á milli þjóðanna við kosningu arftaka 

sænsku krúnunnar sem fram fór árin 1742-43. Kristján VI. Danakonungur lést árið 1746 og við 

krúnunni tók sonur hans Friðrik V. Ekkert varð úr fyrirætlunum þeirra feðga að gifta Lovísu verðandi 

Svíakonungi vegna þess að mál fóru á annan veg en ætlað var. Lovísa steig feilspor sem átti eftir að 

hafa víðtækar afleiðingar fyrir skattþegna danska ríkisins. Árið 1749 átti hún í ástarsambandi við 

aðalsmann að nafni Ahlefeldt og eignaðist með honum barn. Konungur tók hart á málinu og var 

Ahlefeldt refsað með nokkurra ára fangelsisvist. Til þess að minnka hneykslið, sem af þessu hlaust, 

var ákveðið að gifta Lovísu Ernst Frederik Carl hertoga af Sachsen-Hildburghausen sama ár.219 

Fyrirvarinn var skammur og hneykslismálið stórt sem bæta þurfti upp með ríkulegum heimanmundi. 

Til þess að fjármagna heimanmund Lovísu systur sinnar ákvað Friðrik V. Danakonungur að boða til 

sérstakrar skattlagningar í Danmörku, Noregi og Íslandi. Brúðkaup Lovísu fór fram þann 1. október 

1749220 og rúmum mánuði síðar, eða þann 4. nóvember, barst konungsbréf um aukaskattlagningu í 

Noregi af því tilefni. Allir þeir sem höfðu laun eða tekjur af hlunnindum samanlagt 200 rd. á ári eða 

meira var gert að greiða 5% skatt óháð því hvort um væri að ræða almenning, veraldlega eða 

geistlega embættismenn. Þeir sem höfðu 100-200 rd. í tekjur bar að greiða 2 rd. og þeir sem höfðu 

100 rd. á ári samanlagt í tekjur áttu að greiða 1 rd.221 Ekki er ljóst hvort upphaflega hafi átt að leggja 

slíkan skatt á íslenska þegna konungs því það var ekki fyrr en þann 28. júní 1751, rúmum tveimur 

árum síðar, sem slíkt konungsbréf barst til Íslands.222  

Skúli Magnússon tók við embætti landfógeta árið 1749, fyrstur Íslendinga. Landfógeti hafði með 

höndum skattheimtu, eftirlit með eignum konungs og öllu því sem snerti fjármál Danakonungs hér á 

landi. Skúli tók við embættinu af Christian Drese sem verið hafði landfógeti í tíu ár eða allt þar til 

honum var vikið úr starfi vegna óreiðu í fjármálum og drykkjuskapar. Af annálum að dæma fór ekki 

gott orð af Drese. Í Djáknaannálum kemur fram að vantað hafi 3400 rd. í landskassann þegar hann 

hætti.223 Í Grímsstaðaannál er fjallað um drykkjuskap hans og fjármálaóreiðu. En hann var sagður „af 

                                                           
219 Dansk biografisk lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814 X (Kaupmannahöfn: 

Gyldendalske boghandels forlag 1897), bls. 403. 
220 Sama heimild, bls. 403. 
221 Lovsamling for Island III. 1749-1772, bls. 21. (Forordning ang. Princessinde-Styrs Paabud I Norge. 

Christiansborg 4/11 1749). 
222 Lovsamling for Island III. 1749-1772, bls. 96. (Kongelig Resolution ang. Prindsesse-Styr af Island. 28/6 1751). 
223 Tómas Tómasson, „Úr Djáknaannálum 1731-1794“, bls. 1-330, 72. 

http://runeberg.org/dbl/


93 
 

mörgun forklagaður þetta sumar“ vegna drykkjuskapar og fyrir að greiða mjög treglega úr 

landskassanum og eiga ekki fyrir skuldum.224 

Skömmu eftir embættistökuna fékk Skúli erindisbréf þess efnis að leggja skyldi á aukaskatt hér á 

landi. Skúla var hins vegar vandi á höndum, eins og fram kemur í bréfi hans til rentukammers, því 

engin nýleg jarðabók var þá tiltæk í landinu til að styðjast við varðandi verðmæti jarða. Skúli taldi slíka 

jarðabók nauðsynlega svo hann gæti sinnt embættisstörfum sínum og sérstaklega ef hann átti að 

innheimta sérstakan skatt fyrir konung vegna heimanmundar prinsessu. Til þess að reikna út hlutfall 

af eignum og árstekjum þurfti hann að gera sér að góðu þær upplýsingar sem hverjum og einum 

þóknaðist að tilkynna honum. Eina jarðabókin sem hann hafði aðgang að var frá árinu 1600 og 

varðveitt hjá amtmanni. Ýmislegt hafði breyst frá skráningu hennar og var hún orðin of gömul og 

óáreiðanleg. Skúli taldi sig þurfa eitthvað til að styðjast við og nefndi í því sambandi Jarðabók Árna og 

Páls. Hið mikla rit, Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, var skráð á árunum 1702-14.225 Tvær 

útgáfur voru til af þeirri jarðabók, ein á dönsku sem varðveitt var hjá rentukammeri og önnur á 

íslensku sem varðveitt var í skjalasafni rentukammers. Skúli óskaði eftir því að rentukammer lánaði 

honum íslensku útgáfuna til að styðjast við, hann gæti síðan skilað henni aftur til skjalasafnsins. En 

best færi þó á því að slíkt rit væri varðveitt á Íslandi.226 Hér var Skúli vafalaust að huga að gagnsemi 

þess að hafa ritið tiltækt til notkunar á Íslandi. 

Skúli lofaði forráðamönnum rentukammers að semja eins nákvæma lýsingu á jarðeignum landsins og 

auðið væri, bæði í konungseigu og í einkaeigu, í hvaða þingi og sýslu jarðeignirnar væru, ásamt 

verðmæti þeirra, landskuldum og kúgildum. Þetta bauðst hann til að inna af hendi samfara 

embættisskyldum sínum sem landfógeti.227 Á sama tíma og Skúli bauðst til að taka saman manntal 

var hann að koma sjálfum Innréttingunum á laggirnar og byggja embættisbústað sinn í Viðey auk þess 

sem hann sigldi ört á milli Íslands og Danmerkur í ýmsum erindagjörðum svo það má ljóst vera að í 

nógu hefur verið að snúast hjá honum. Rentukammer varð við óskum landfógeta og var manntal 

skráð hér árið 1753 að tilhlutan hans. 

Mánuði eftir að Skúli sendi bréf sitt eða þann 15. apríl árið 1752 sendi rentukammer bréf til 

landfógeta þar sem vísað var í ákvörðun konungs frá árinu áður um skattlagningu á Íslandi líkt og gert 

                                                           
224 Jón Ólafsson, „Grímsstaðaannáll 1680-1764“, Annálar 1400-1800 III (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 
1933-1938), bls. 435-657, 605. 
225 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, I.-XI. bindi (Kaupmannahöfn: Hið íslenska fræðafélag 1913-

1943). 
226 Þí. Landf. IV.1 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
227 Sama heimild. 
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hafði verið í Noregi.228 Bréfið var lesið upp á Alþingi og er birt í Lovsamling.229 Nákvæmlega er útlistað 

hverjir skuli greiða þennan aukaskatt, hversu mikið og hverjir skuli hafa umsjón með framkvæmdinni. 

Allir þeir sem hafi árlegar tekjur upp á 100 rd. eða meira skuli greiða tíundarpart af þeirri upphæð. 

Hinir sem lægri tekjur hafi skuli lausir við slíka skattlagningu enda tók rentukammer sérstaklega fram í 

bréfi sínu að skattur þessi skyldi ekki lagður á fátækt almúgafólk. Þetta virðist því í raun hafa verið 

það sem nú er kallað hátekjuskattur. Ef launin voru undir viðmiðinu en náðu því með hlunnindum eða 

aukagreiðslum þá skyldi reiknaður tíundarpartur af samanlagðri innkomu. Bæði andlegir og 

veraldlegir embættismenn, sem ekki nutu fastra launa en höfðu tekjur af landsnytjum, klausturhaldi 

eða umboðsmennsku, skyldu á sama hátt greiða tíundarpart af þeirri innkomu. Í bréfi rentukammers 

kemur fram að biskupar skyldu taka saman upplýsingar, hvor fyrir sitt umdæmi, hvað prestunum bæri 

að greiða. Í þessu bréfi koma fram tilmæli til landfógeta að taka saman en General-Beregning ásamt 

hjálögðum færslum. Þar er vísað í manntalið sem Skúli hafði boðist til að skrá. Skúli notaði orðið 

beregning einnig um manntalið í bréfum sínum til sýslumanna þegar hann vísaði í fyrirmæli 

rentukammers. Manntalið skyldi síðan yfirfarið á Alþingi og amtmenn og lögmenn áttu að votta 

sanngildi þess bæði varðandi skráningu og einnig útreikninga. Ekki mátti undankilja neitt þegar reikna 

skyldi út skattinn.230 

Í bréfi rentukammers kemur fram að aukaskattlagning, vegna heimanmundar prinsessu, hafi áður 

verið boðuð í Noregi. Athyglisvert er því að bera saman skattlagninguna í löndunum tveimur. Í Noregi 

var skattur lagður á alla þegna konungdæmisins ólíkt því sem hér var gert. Þeir sem höfðu 200 rd. eða 

meira í samanlagðar tekjur í Noregi skyldu greiða 5% skatt ólíkt íslenskum þegnum sem gert var að 

greiða 10% af tekjum sínum. Það er hins vegar spurning hversu margir þeir voru hér á landi sem nutu 

svo hárra launa. Samkvæmt lauslegri athugun greiddu einstaka prestar, embættismenn og 

stóreignamenn um 20 rd. eða meira í tíund hér á landi á þessum tíma. Þeir sem höfðu 100-200 rd. í 

tekjur árlega í Noregi var hins vegar gert að greiða einungis 2 rd. á meðan þeir íslensku greiddu 10% 

af tekjum sínum. Hér er talsverður munur á skattlagningunni. Þeir sem höfðu undir 100 rd. á ári í 

tekjur á Íslandi voru undanþegnir skattheimtunni en í Noregi bar þeim að greiða 1 rd. Eflaust má finna 

á þessum tíma mun fleiri örsnauða bændur hér á landi en í Noregi sem voru síður í stakk búnir til að 

                                                           
228 Lovsamling for Island III, bls. 119-121. (Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli Magnusson, ang. 
Prindsesse-Styr af Island. Khavn 15/4 1752). 
229 Alþingisbækur Íslands XIV, 1751-1765 (Reykjavík: Sögufélag 1977), bls. 78. 
230 Lovsamling for Island III, bls. 119-121. (Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli Magnusson, ang. 
Prindsesse-Styr af Island. Khavn 15/4 1752). 
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greiða aukaskatt. Á heildina litið má segja að þessi aukaskattlagning hafi vegið mun þyngra á Íslandi 

heldur en í Noregi.231  

 

Mynd 11. Mismunur á aukaskattlagningu vegna heimanmundar prinsessu í Noregi og á Íslandi. 

Heimild: Lovsamling for Island III. 1749-1772, bls. 21. (Forordning ang. Princessinde-Styrs Paabud I 

Norge. Christiansborg 4/11 1749). Lovsamling for Island III, bls. 119-1921. (Rentekammer-Skrivelse til 

Landfoged Skuli magnusson, ang. Prindsesse-Styr af Island. Khavn 15/4 1752). 

Skv. mynd 11 er ljóst að skattlagningin vegna heimanmundar prinsessu hefur vegið mun þyngra hér á 

landi en í Noregi. Láretti ásinn sýnir árslaun en sá lóðrétti upphæð greiðslna vegna prinsessuskattsins. 

3. Manntalsgerð í erfiðu árferði 

Í bréfasafni Skúla má finna uppköst að bréfum hans til sýslumanna sem snerta skráningu manntalsins 

1753. Þessi uppköst að bréfunum eru ódagsett og því ekki ljóst hvenær þau eru nákvæmlega rituð. Í 

uppköstunum æfir Skúli forskriftina sem nota átti efst í manntalinu og má finna tvær útgáfur af henni. 

                                                           
231 Lovsamling for Island III. 1749-1772, bls. 21. (Forordning ang. Princessinde-Styrs Paabud I Norge. 
Christiansborg 4/11 1749). Lovsamling for Island III, bls. 119-121. (Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli 
Magnusson, ang. Prindsesse-Styr af Island. Khavn 15/4 1752). 
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Sú seinni skilaði sér í manntalið en athygli vekur að Skúli strikaði yfir eitt orð í fyrri gerð og breytti því, 

„Over det mig allernaadigst anfortroede N Syßel dets fuldkomne mandtal beregning af jordegods og 

hvem det tilhörer med dets Dyrhed Landskyld og Qvilder, samt beboere, og hvorledes een hver af 

dennem er lagt udi Tiendt Skatt og gieftold for Indeværende Aar 1753.“232 Ekki er ósennilegt að 

manntalið hefði litið öðruvísi út ef Skúli hefði leyft lýsingunni „fullkomið manntal“ að standa og 

ítarlegri upplýsingar verið skráðar um heimilismenn. Forsvarsmenn rentukammers notuðu orðið 

beregning í tilmælum sínum og því eðlilegt að Skúli fylgdi því. Þess má geta að í fyrirmælum fyrir 

manntalið 1762 er talað um að skrá jarðir, jarðeigendur og ábúendur eða et acurat mandtal paa 

almuen.233 Þetta eru ef til vill ekki sambærileg dæmi en það er engu að síður merkingarmunur á 

fuldkomne mandtal eða fuldkomne beregning. 

Í þessum bréfauppköstum minnti Skúli sýslumenn á að þeir hafi ekki orðið við þeim fyrirmælum, sem 

lesin voru upp á Alþingi, um að skila inn manntali yfir sýslur sínar. Þess var því krafist að sýslumenn 

yrðu við þeirri beiðni eins fljótt og auðið væri. Bréfinu fylgdu fyrirmæli um það hvernig sýslumenn 

áttu að skrá manntalið. Að verki loknu skyldu sýslumenn skrá nafn sitt undir og láta innsigli sitt fylgja 

manntalinu og senda til Skúla. Það er athyglisvert að Skúli notar hér orðið manntal og þannig virðist 

hann líta á verkið sem manntalsgerð en hann þurfti hins vegar að nota orðið  beregning (reikning) 

vegna orðalags rentukammers. Skúli ritaði hverjum og einum sýslumanni bréf og til hliðar skráði hann 

allar sýslur landsins og strikaði yfir þær um leið og viðeigandi bréf hafði verið skrifað. Á þeim lista má 

finna nöfn Vestmannaeyja og Gullbringusýslu en manntöl frá þessum svæðum hafa ekki varðveist.234 

Skúli ritaði einnig Skálholtsbiskupi bréf og bað hann um upplýsingar um Skálholt áður en lögrétta tæki 

til starfa.235 Það má því ætla að bréf Skúla hafi verið send út um vorið eða snemmsumars, sennilega 

árið 1753. Skúli kynnti aukaskattlagninguna í Lögréttu þann 18. júlí 1753 ásamt Magnúsi Gíslasyni 

amtmanni.236 

Það var þungt hljóð í Skúla er hann ritaði forsvarsmönnum rentukammers í byrjun ágúst árið 1753. 

Ástæðan var slæmt árferði á Íslandi sem Skúli fullyrti að væri það versta í hálfa öld þegar horft væri til 

alls landsins í heild sinni, „nu haver Nöden rammet det heele Land“. Einhverjir létust úr hungri og 

                                                           
232 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
233 ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt.; 
ÞÍ.  Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og Múlasýslur. 1762-
1762. 
234 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
235 Sama heimild. 
236 Alþingisbækur Íslands XIV, 1751-1765, bls. 215. 
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hinir drógu fram lífið á þangi úr sjónum og hvers konar rótum úr jörðinni. Fiskleysi hrjáði landann 

undanfarin misseri og kaupmenn fengu það litla og besta sem til var af fiskaflanum ásamt sauðum í 

staðinn fyrir kornvörur. Við þetta bættist heyskortur og lítil mjólk. Almenningur sparaði mjög við sig í 

kjöti til þess að eiga til skiptanna við kaupmenn en fékk í staðinn kornvöru. Kaupmenn við 

sjávarsíðuna keyptu upp allan þann fisk sem þeir komust yfir án þess að skeyta um óvenju slæmt 

fiskleysi við flestar strendur landsins ef Vestmannaeyjar voru undanskildar. Það voru því margir sem 

höfðu ekkert til viðurværis og treystu einungis á að næsta vertíð lofaði góðu. Það versta í þessu 

ástandi var að mati Skúla að þegar hungur og vansæld helltist yfir íbúa landsins þá missi þeir kraftinn 

og getuna til að vinna.237 

Skúli lagði til að brugðist yrði við ástandinu og landsmönnum bjargað um mat. Það eina sem hann gat 

gert væri að opna húsið á Býjaskerjum þar sem eitthvað væri eftir af hveiti og dreifa því til 

landsmanna. Það var hins vegar vandkvæðum bundið að dreifa hveitinu út um allt land og einnig 

kostnaðarsamt. Fiskurinn kom að mun betri notum fyrir landsmenn og það var ekki laust við gagnrýni 

hjá Skúla á hegðun kaupmanna á þessum erfiðu tímum. Ýmsir sjúkdómar höfðu herjað á landsmenn 

sem hinir æðstu embættismenn höfðu ekki farið varhluta af og nefndi hann sem dæmi nýleg 

dauðsföll Skálholtsbiskups, sýslumanns Dalasýslu og stiftprófasts. Eftir að hafa lýst hrikalegu ástandi 

landsmanna lauk Skúli bréfinu með því að nefna að hver og einn reyndi eftir bestu getu og efnum að 

greiða leiguskuldir sínar og þá skatta sem þeim bæri að greiða. Hins vegar átti Skúli ekki von á að neitt 

innheimtist af aukaskatti fyrir heimanmund prinsessu að þessu sinni vegna hins slæma ástands 

landsmanna.238  

Lýsingar í annálum koma heim og saman við skrif Skúla um árferðið á þessum tíma. Greinargóða 

lýsingu á ástandinu má finna í Djáknaannálum. Lesa má um kalt vor og sumar og kafhöld af snjó árið 

1752.239 Ári síðar hófust harðindin þó fyrir alvöru með stórhríðum, snjó og jarðbönnum svo menn 

mundu varla annað eins víðast hvar um landið. Harðræði var fyrir norðan og austan og hungursneyð 

á Suðurnesjum, í Grindavík og á Álftanesi. Þurfti að opna búðir í Gullbringusýslu nema í Hólminum.240 

Ári síðar má lesa í bréfum Skúla að hið slæma árferði haldi áfram og menn mundu ekki annað eins 

tíðarfar. Miklir vindar og látlaust regn komu í veg fyrir fiskveiðar og heyskapurinn hafði alveg 

brugðist. Einnig gekk mislingafaraldur um landið.241 Í annálum kemur fram að veturinn 1754 var 

nefndur Hreggviður vegna óvenju mikillar ísalagnar. Á Skagaströnd var t.d. 18 vikna skorpa og kom 

                                                           
237 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
238 Sama heimild. 
239 Tómas Tómasson, „Úr Djáknaannálum 1731-1794“, bls. 1-330, 80. 
240 Sama heimild, 85-86. 
241 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
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jörð sums staðar ekki í ljós fyrr en komið var fram á sumar. Við bættist fiskleysi og heyleysi og 

skepnur féllu. Fólk flosnaði upp af jörðum sínum og lést í harðrétti.242 Þegar hér var komið sögu 

óskaði Skúli eftir sendingu nauðþurfta til landsmanna vegna fæðuskorts.243 

Ekkert lát var á þessum ósköpum og árið 1755 hófust vorharðindi í lok mars sem stóðu yfir fram að 

fardögum; tók fyrir heyskap um allt land og hey þornaði aldrei á því hausti vegna snjóa. Heyleysið 

varð svo slæmt að kýr og fé féllu og lét Skálholtsbiskup reka 50 hesta í Borgarfjörð upp á von og óvon. 

Þurfti Brynjólfur Sigurðsson, sýslumaður í Árnessýslu, að reka erindi sín gangandi vegna hestleysis. 

Mikill bjargarskortur var um allt land og þurfti víða að opna kaupmannabúðir til að afla fólki matar; 

samt sem áður dóu flakkandi fátæklingar. Hafði fiskleysið ekki orðið jafn slæmt síðan árið 1703.244 

Árið 1756 voru allar kaupmannabúðir opnaðar fyrir almenning í Gullbringusýslu og mátti finna þar 

250 tunnur af korni. Einnig voru búðir opnaðar í Höfða og á Hofsósi og fólki lánaðar nauðsynjar. Fólk 

át allt sem tönn á festi, jafnvel hross. Engu að síður hrundu fátæklingar niður af hungri og margir bæir 

lögðust í eyði. Hafís hindraði fiskveiðar fyrir norðan og aska vegna mikils Kötlugoss olli því að fé 

horféll í Skaftafellssýslu. Konungur kom Skaftfellingum til aðstoðar og gaf þeim 200 rd. til 

uppbyggingar vegna afleiðinga eldgossins. Einnig sendi konungur tvær duggur af korni til landsins 

vegna bjargræðisskorts. Ýmislegt gekk þó á með þann björgunarleiðangur því önnur duggan varð eftir 

í Noregi og skilaði sér ekki fyrr en vorið eftir. Hin kom um haustið og gekk mönnum seint og illa að 

koma korntunnu sinni aftur heim frá Hafnarfirði vegna ófærðar og óveðráttu.245 

Af annálum að dæma hefur hörmungarárferðið staðið yfir allt til ársins 1758 en þá virtist birta til og 

sama má segja um árin á eftir. Í ljósi þessara hörmunga er ef til vill ekki undarlegt að 

undanþágubeiðnir tóku að berast vegna aukaskattlagningar tengdri heimanmundi prinsessu. Það er 

ekki laust við að mannúðar gæti hjá konungi gagnvart þeim sem höllum fæti stóðu. Hafa ber þó í 

huga að skattlagningin vó mun þyngra hér á landi en í Noregi eins og áður hefur verið minnst á. Í 

ályktun konungs frá 26. apríl 1756 og birt er í Lovsamling er vísað í manntal landfógeta, sem er 

undirstaða aukaskattsins, en út frá því var reiknaður brúttóskattur fyrir landið sem nam 900 rd. Af 

þeirri upphæð þurfti hins vegar að greiða ýmsan kostnað eins og t.d. laun lögréttumanna, 

                                                           
242 Tómas Tómasson, „Úr Djáknaannálum 1731-1794“, bls. 1-330, 90. 
243 ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 
244 Tómas Tómasson, „Úr Djáknaannálum 1731-1794“, bls. 1-330, 94-95. 
245 Sama heimild, 102-109. Finna má lýsingar á Kötlugosinu árið 1756 í Ferðabók Eggerts og Bjarna en þeir lentu 
í miklum hrakningum vegna gossins í október 1756. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir 

þeirra á Íslandi árin 1752-1757, Eggert Ólafsson samdi, Jón Eiríksson og Gerhard Schöning bjuggu frumútgáfuna 
til prentunar, og var hún gefin út í Sórey í Danmörku árið 1772, Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenzkaði 
árið 1942 (Reykjavík: Örn og Örlygur 1975). 
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landþingsskrifara, klausturhaldara og ýmsan kostnað presta vegna prestekkna, stúdenta og presta 

sem komnir voru á eftirlaun. Undanþágur frá skattinum drógust einnig frá heildarupphæðinni.246 

Þann 9. mars 1754 barst landfógeta bréf frá rentukammeri þar sem fram kom að Þóra Björnsdóttir, 

ekkja Halldórs Brynjólfssonar biskups, og Margrét Jakobsdóttir, ekkja Ólafs Gíslasonar biskups, væru 

undanþegnar prinsessuskattinum.247 Ólafur lést í ársbyrjun 1753 en Halldór seinnipart árs 1752. 

Högni Sigurðsson prestur fékk auk þess náðarsamlegast fellda niður greiðslu vegna heimanmundar 

prinsessu með tilliti til aðstæðna sinna en hann átti stóran barnahóp.248 Högni átti með eiginkonu 

sinni Guðríði Pálsdóttur a.m.k. 17 börn. Þeir Sveinn Sölvason lögmaður og Þórarinn Jónsson 

sýslumaður sóttu einnig um undanþágu en fengu ekki.249 Í bréfi konungs kemur fram að fleiri óskuðu 

eftir undanþágu frá skattlagningunni og eru þar taldir upp vicelögmaður, Björn Markússon 

sýslumaður í Skagafirði, Arnór Jónsson, sýslumaður í Borgarfirði, Erlendur Ólafsson, sýslumaður á 

Ísafirði, og aðstandendur dánarbús Guðmundar Sigurðssonar, sýslumanns í Snæfellsnessýslu, en 

Þórunn Bjarnadóttir ekkja hans er talin upp í manntalinu og þar skráð fyrir 40 rd. í lausafjártíund. 

Fengu þau öll náðarsamlegast helmingsafslátt af aukaskattgreiðslunni.250 

4. Handritið 

Manntalið 1753 er bundið inn í bók sem nefnd er Jarða- og bændatalið 1752-67.251 Þetta eru handrit 

sem komu til landsins árið 1927 með Dönsku sendingunni svokölluðu. Hér er um að ræða manntalið 

1753 ásamt öðrum óskyldum handritum sem bundin hafa verið saman í bók upp úr 1960. Manntalið 

1753 er skattbændatal og var það tekið saman til þess að reikna út aukaskatt vegna heimanmundar 

Lovísu prinsessu. Í örfáum tilvikum má þó finna skattskylda vinnumenn og lausamenn. Manntalið er 

að jafnaði skráð árið 1753, þ.e.a.s. 13 sýsluskráningar eru frá því ári, þrjár frá árinu 1754 og ein frá 

1756. Skráningin á Árnessýslu er fyrir árið 1752 en staðfest árið 1753. Þetta er hið eiginlega manntal 

sem er undanfari aukaskattlagningarinnar. Ásamt manntalinu 1753 má finna fjögur önnur handrit 

sem ekki tilheyra manntalinu, tvö þeirra eru frá árinu 1752, eitt frá 1761 og annað frá 1767. Þessi 

fjögur handrit eru frábrugðin manntalinu og tilheyra sennilega öðrum jarða- eða manntalsbókum. 

Ekki er ljóst hvers vegna handritin hafa verið bundin saman í bók með manntalinu. 

                                                           
246 Lovsamling for Island III, bls. 237-238. (Kongelig Resolution ang. Prindsesse-Styr. Fredensborg 26/4 1756). 
247 ÞÍ. Landf. III.2 – Maukastella II. Nr. 113. 
248 ÞÍ. Landf. III.2 – Maukastella II. Nr. 176, 177. 
249 ÞÍ. Landf. III.2 – Maukastella II. Nr. 181. 
250 Lovsamling for Island III, bls. 237-238. (Kongelig Resolution ang. Prindsesse-Styr. Fredensborg 26/4/1756).; 
ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 
251 ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 
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Í töflu 5 má sjá lista yfir handritin og ritunartíma fyrir hverja sýslu fyrir sig en hann nær yfir árin 1752-

1767. Fyrst koma handritin sem Skúli Magnússon lét skrá vegna aukaskattlagningar fyrir heimanmund 

Lovísu prinsessu og síðan koma handritin sem skeytt var við bókbindinguna: 

Tafla 5. Manntalið 1753, handrit og ritunartími. Einnig handrit og ritunartími fjögurra annarra 

handrita í sömu bók. 

Sýsla Ritunarár 

N-Múl. 1753 

Mið-Múl. 1753 

S-Múl. 1754 

A-Skaft. 1753 

V-Skaft. 1753 

Rang. 1753 

Árn. 1752 

Kjós. 1753 

Borg. 1753 

Mýr. 1753 

Snæf. 1754 

Dal. 1756 

Barð. 1753 

Ís. 1753 

Hún. 1753 

Skag. 1753 

Eyj. 1753 

Þing. 1754 

Fjögur óskyld handrit í sömu bók 

Hnapp. 1752 

Dal. 1752 

Dal. 1767 

Strand. 1761 

Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 
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Fremst á eyðublöðunum í fyrrnefnda flokknum má finna texta líkan þessum sem birtist í N-Múl.: 

Specification 

Over det mig Allernaadigst anfortroede Muuhle Syssels Norderpart Dets fuldkommen 

bereigning af Jordegods og hvem det tilhorer med dets Dÿrhed Landskyld og Qvilder Samt 

Beboeres og hvorleedes eenhver af dem erlagt udi Tyende Skatt og Gieftold, for Aaret 1753. 

 

Líkt og fram kemur í textanum á að skrá í manntalið nöfn jarða, jarðardýrleika hennar, landskuld og 

kúgildi, ásamt nafni ábúanda og þeirri tíund er hann skal greiða, skatti og gjaftolli. Fjölskyldumeðlima 

eða annars heimilisfólks er hins vegar ekki getið. 

 

Mynd 12. Manntalið 1753, Mið-Múlasýsla. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og umboð. 

Jarða- og bændatal 1752-1767. 
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Í manntalið vantar Gullbringusýslu, Vestmannaeyjar, Hnappadalssýslu og Strandasýslu. Viðey og 

Þerney eru skráðar undir Kjósarsýslu. Manntalsskráningarnar fyrir Hnappadalssýslu og Strandasýslu 

eru frá öðrum tíma og tilheyra annarri skráningu en hafa ratað með í bókbindinguna. Aftast í þessari 

innbundnu bók má finna útreikninga yfir allar sýslur landsins fyrir árið 1753. Líklega var manntalið 

skráð fyrir landið í heild sinni en einhver handrit hafi glatast eða hafi lent í öðrum skjalabunkum. 

Einnig má finna tölur úr bændatölunum frá árinu 1082 og 1311 aftast og yfirlit yfir tekjur af sköttum, 

tíundum og gjaftolli skv. manntalinu 1769. 

Handritið er varðveitt í skjalasafni landfógeta ólíkt öðrum manntölum frá 18. öld sem flest eru 

varðveitt í skjalasafni rentukammers. Handritið er nokkuð vel varðveitt og bundið inn í fallegt 

leðurband. Vatn virðist hafa komist í handritið; frá N-Múlasýslu að Árnessýslu bera horn handritsins 

þess merki. Blaðsíður hafa verið tölusettar síðar með bláum tússlit sem stingur mjög í stúf við fallegt 

handritið. Skráning manntalsins var í höndum sýslumanna og má víða finna falleg innsigli í lok 

skráningar þeirra, yfirleitt með upphafsstaf sýslumanna. Innsiglin er að finna í þeim 

manntalsskráningum sem tengjast aukaskattlagningunni en síður í hinum. Ekki er um prentuð 

eyðublöð að ræða líkt og í mörgum öðrum manntölum heldur er allt handskrifað. Þó er stuðst við 

hefðbundið form sem finna má í flestum sýsluskráningunum. Yfirleitt er skráningin vandvirknisleg og 

jafnvel skrautleg. 

5. Manntalið eftir sýslum 

Skráning Hnappadalssýslu er eitt af þeim handritum sem ekki tilheyrir manntalinu 1753. Það er skráð 

á afar mjó og stutt blöð. Skráningin er þétt og þar er um aðra uppsetningu að ræða. Vinstra megin er 

skráð tíundarupphæð, skattar, gjaftollur bænda og búlausra sem greiða tíund á þremur þingum 

sýslunnar árið 1752. Hægra megin á síðunni er skráð þinggjald tíundar, gjaftolls og lögmannstolla sem 

greitt hafði verið á manntalsþingi. Þar er tilgreint hvað greitt hafi verið af þessum gjöldum og þá hvar 

og hversu mikið og hvernig. Gjöldin eru ýmist innt af hendi á manntalsþingi eða í kaupstað. Getið er 

hvernig menn greiddu skatta sína og gjöld og þar kemur fram að oftast var greitt með prjónlesi, en 

einnig með vaðmáli og sauðum. 
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Mynd 13. Manntalið 1753, Hnappadalssýsla 1752. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og 

umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 

Skráning fyrir Dalasýslu árið 1752 er einnig í litlu broti og þétt rituð. Þessi manntalsskráning er sú eina 

sem ber titil á latínu „In Nomine Dei ter optimi Maximi. MDCCLII“. Þar er nafn ábúenda skráð, nafn 

jarðar, auk þeirra gjalda sem bar að greiða. Hægra megin stendur „Gollded“ en þar er getið hversu 

mikið er greitt og hvernig. Það er töluvert meira um að menn greiði í peningum í þessari sýslu heldur 

en í Hnappadalssýslu þar sem sams konar skráning á sér stað um gjaldmiðil. Til dæmis má finna 

upplýsingar frá Dalasýslu um greiðslur í sokkum, vettlingum, vaðmáli, prjónlesi, lambaskinni og 

smjöri. Búlausra er sérstaklega getið aftast á lista fyrir hvert þing og minnir þessi skráning á 

fátækraskráninguna í lok hvers hrepps í manntalinu 1703.252 

Skráning fyrir Dalasýslu árið 1767 er í fullri stærð og rituð með fallegri hönd Magnúsar Ketilssonar 

sýslumanns. Skatta og gjalda búlausra er getið í lok hverrar þingsóknar án þess að þeir séu 

                                                           
252 Manntal á Íslandi 1703, bls. 3 og víðar. 
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sérstaklega nafngreindir. Dýrleiki jarða er skráður en ekki landskuld eða kúgildi fremur en í öðrum 

skráningum hér sem ekki tilheyra manntalinu 1753. Athyglisvert er að þessi manntalsskráning skuli 

vera bundin inn í bókina því hún á sér stað miklu síðar en hinar. Einnig vekur athygli að Dalasýsla 

státar af þremur skráningum í þessu manntali, frá árunum 1752, 1756 og 1767. Það er einungis 

skráningin frá árinu 1756 sem tilheyrir mantalinu 1753. Aftast má finna útreikninga yfir tekjur og 

gjöld Dalasýslu fyrir árið 1767. 

Skráning fyrir Strandasýslu 1761 er afar þétt rituð. Þar er um að ræða mjóan og langan renning. Líkt 

og fram kemur í titli er þetta „Utskrift af Manntalsbok Strandasÿslu pro Anno. 1761.“ Í lok hverrar 

sóknar er búlausra getið líkt og í Dalasýslu 1752. Í eftirskrift kemur fram: „I Stranda Syslu f innaz pro 

Anno 1761. Einger fleiri sem tiund giora og er þetta ord Riett efter minne Mantals bok Sama är 

Utskrefað T. Felle. D. 30 Martÿ 1771. H Jacobsen“. Halldór Jakobsson var skipaður sýslumaður 

Strandasýslu árið 1757 og þarna virðist hann skrifa upp tíu ára gamla manntalsbók sína. Af orðum 

hans að dæma eru einungis þeir skráðir sem greiða eiga tíund. Slíkt virðist ekki eiga við annars staðar 

í manntalinu því víða má sjá 0 skráð í tíund eða auðan reit. 

Húnavatnssýsla er skráð á hefðbundið form manntalsins en brotið er mun minna. Þetta er eina 

skráningin frá árinu 1753 sem er í smærra lagi ásamt A-Skaft. Til að byrja með er upphæðar gjaftolls 

einungis getið af gjöldum ábúenda en undir lok annarrar blaðsíðu er farið að skrá einnig 

lausafjártíund og skatt. Skráningu á tíund er oft ábótavant í þessari sýslu og er ekki ljóst hver ástæðan 

fyrir því er. 

Í Skagafirði hefur sýslumaður af einhverjum sökum ekki séð ástæðu til að skrá föðurnöfn ábúenda og 

vantar þau víða. Á sömu blaðsíðu eru sumir skráðir án föðurnafna og aðrir ekki. Þetta getur valdið 

vandkvæðum þegar finna á út fornafn og kyn ábúenda sem einungis eru skráðir sem Halle, Olúf og 

Helge. Annars staðar er hægt að finna út kyn slíkra nafna með föðurnafninu. Upplýsingum um 

jarðardýrleik er ennfremur ábótavant í sýslunni. 

Manntalið fyrir Eyjafjörð er afar þétt og smátt skráð en engu að síður mjög greinilega og vel ritað og 

sama má segja um Þingeyjarsýslu. Hér er enga forsíðu að finna líkt og í flestum öðrum handritum 

manntalsins. Líkt og víða annars staðar er ekki getið dagsetningar né staðar við undirritun og virðist 

slíkt fremur heyra til undantekningar í þessu manntali. 

Þingeyjarsýsla var nefnd Norðursýsla á þessum tíma og er undir því heiti í manntalinu. Þessi skráning 

er einnig afar þétt rituð og plássið vel nýtt. Það óvenjulega á sér stað að skrásetjari gerir sig sýnilegan 
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í sjálfu manntalinu. „Jeg Jon Benedixden“ ritar hann er hann skráir nafn sitt sem ábúanda í 

Rauðuskriðu. Slík skráning er einsdæmi í þessu manntali og öllum þeim manntölum sem hér eru til 

umfjöllunar. Að lokum vottar hann fyrir skráninguna: „Til bekræftelse under min haand og Signet 

Raudaskreede dend 30 Augusti 1754. J Bendixson“. Jón Benediktsson var sýslumaður í Norðursýslu 

frá 1734 til æviloka árið 1776 með búsetu í Rauðuskriðu.253 

Múlasýsla skiptist í þrennt í þessu manntali, norðurpart, miðpart og suðurpart, á sama hátt og í 

manntalinu 1703. Í manntalinu 1735 er einnig um þrískiptingu að ræða en þó ekki á sama hátt. Í 

manntalinu 1762 er ekki um eiginlega skiptingu að ræða.254 Í manntalinu 1801 er Múlasýsla í heilu 

lagi. Pétur Þorsteinsson skráir norður- og miðhluta sýslunnar árið 1753 en Jón Sigurðsson 

suðurhlutann árið 1754. Þessi miðhluti Múlasýslu árið 1753 myndi núna skiptast á milli Norður- eða 

Suður-Múlasýslu. Í mynd 14 má sjá hvernig tíundargreiðslur dreifast í suðurhlutanum. 

 

Mynd 14. Dreifing tíundargreiðslna í Suður-Múlasýslu 1754. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi 

sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 

Skráningin á Austur-Skaftafellssýslu tilheyrir manntalinu 1753 en þó í smækkaðri útgáfu. Bæði er 

eyðublaðið mun smærra og einnig skriftin sem er skrautleg og vönduð. Athygli vekur að við skráningu 

á jarðardýrleik, landskuldum  eða kúgildum á kirkjujörðum sýslunnar er vísað í Jarðabók frá árinu 

                                                           
253 Íslenskar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 III, bls. 59. 
254 ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt.; 
ÞÍ.  Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt.; 
ÞÍ.  Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og Múlasýslur. 
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1697. Á einstaka stað er getið um stöðu manna eins og stúdents, lögréttumanns og 

lögréttumannsekkju. Í vesturhluta sýslunnar er einnig getið um embætti manna eins og sýslumanns 

og lögréttumanns. Þorsteinn Bjarnason, lögsagnari í Skaftafellssýslu, skráir vesturhlutann en hann var 

sonur Bjarna Nikulássonar sýslumanns. Í öllum öðrum sýslum annast sýslumenn skráningu 

manntalsins. Þorsteinn skráði hvorki gjöld hjá sér eða föður sínum og ekki heldur hjá Jóni Sigurðssyni, 

sýslumanni austurhluta sýslunnar, en hann bjó í Holti í Dyrhólaþingsókn sem tilheyrir 

vesturhlutanum. Athygli vekur að svo virðist sem klaustrin tvö, Kirkjubæjarklaustur og 

Þykkvabæjarklaustur, eigi nánast allar jarðir í vesturparti Skaftafellssýslu. 

Rangárvallasýsla var afar þéttbýl á þessum tíma og ein fjölmennasta sýsla landsins ef marka má 

manntalið. Þorsteinn Magnússon sýslumaður virðist skrá samviskusamlega tíund hjá öllum og 60 rd. 

hjá sjálfum sér. Að öðru leyti er ekki mikið um stóreignamenn í sýslunni. Í Rangárvallasýslu er enginn 

undanskilinn tíund en finna má einstaka 0 færslur hjá fátækum hjáleigubændum. Getið er um 

stöðuheiti lögréttumanna ásamt lögréttumannsekkjum, landþingsskrifara og sýslumanni. 

Árnessýsla er eina sýslan sem skráð er árið 1752 af þeim handritum sem tilheyra manntalinu 1753. 

Getið er um stöðuheiti eins og lögréttumanna og lögréttumannsekkna. Brynjólfur Sigurðsson 

sýslumaður skráði tíund hjá sér sem hljóðaði upp á 80 rd. Við undirskrift hans er ekki að finna innsigli 

líkt og hjá hinum sýslumönnunum. 

Kjósarsýsla náði yfir Þerney og Viðey, Árbæ, Keldur og Gufunes auk hins hefðbundna svæðis 

sýslunnar. Í Viðey má finna konunglegt „residence“ landfógetans en engin gjöld eru færð þar inn. 

Sýslumaðurinn sjálfur Guðmundur Runólfsson á Eyjum er einungis skráður fyrir 6 rd. sem er með því 

allra minnsta hjá sýslumönnum þess tíma. Þerney, sem var þá í eigu Viðeyjarklausturs, hýsti á þessu 

ári hospítalsfólk sem áður hafði búið í Viðey.  

Skrásetning Borgarfjarðarsýslu er læsileg en frágangur og skrift ekki jafn vönduð og víða annars 

staðar í manntalinu. Alls staðar er tíundar skilmerkilega getið og 0 skráð þar sem lítil efni eru. Þessi 

nákvæma skráning á tíund gefur okkur færi á að skoða efnahag allra ábúenda og í ljós kemur að í 

þessari sýslu má finna nokkra af ríkustu mönnum landsins, þ.e.a.s. miðað við manntalið. Tíund Arnórs 

Jónssonar sýslumanns, 40 rd., er einungis smáaurar í samanburði við tíundir þeirra Finns Jónssonar 

prófasts, 110 rd., Magnúsar Gíslasonar lögmanns, 100 rd., Gísla Bjarnasonar prófasts, 75 rd., og Páls 

Sigurðssonar bónda í Deildartungu, 60 rd. Getið er um helstu embættisheiti ábúenda sýslunnar. 
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Mynd 15. Dreifing tíundargreiðslna í Borgarfjarðarsýslu 1753. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl 

varðandi sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 

Þorgrímur Sigurðsson, sýslumaður í Mýrasýslu, skilur eftir sig fallega manntalsskráningu. Tíundar er 

þar einnig skilmerkilega getið líkt og í Borgarfjarðarsýslu, fyrir utan greiðslu tveggja presta, en minna 

fer fyrir skráningu á stöðuheitum. 

Í Snæfellsnessýslu er dálkauppröðun aðeins frábrugðin öðrum skráningum í manntalinu 1753. Tveir 

flokkar hafa víxlast en að öðru leyti er hér um hefðbundið form á manntalinu að ræða. Enginn var 

skráður fyrir 0 í tíund en finna má nokkra sem ekki voru skráðir fyrir tíund og eru prestar þar á meðal. 

Snæfellsnesið hefur án efa skorið sig úr öðrum svæðum landsins. Tveir staðir í sýslunni, Rif og Látrar, 

voru flokkaðir sem veiðistaðir og er það einsdæmi í manntalinu. Einnig má sjá stöðuheitin 

lausamaður og vinnumaður sem ekki er að finna annars staðar í manntalinu. Jón Einarsson, 

lausamaður í Gvendareyjum, greiddi 10 rd. í tíund sem var allnokkuð á þessum árum auk þess sem 

hann greiddi skatt og gjaftoll. Þeir Ari Jónsson í Gvendareyjum og Helgi Sigurðsson á Sandi voru einnig 

skráðir sem lausamenn. Athygli vekur hversu margar jarðir teljast umboðsjarðir Arnarstapa. Tómas 

Ögmundsson á Ingjaldshóli er sá eini sem er titlaður sem skattgreiðandi vinnumaður í þessu manntali. 

Í Ólafsvík og á Brimilsvöllum eru búðamenn sérstaklega tilgreindir. Á Hallbjarnareyri er skráður 

hospital og er hann annar tveggja sem nefndur er í manntalinu 1753 en hospítalslimi má einnig finna í 

Þerney, nýkomna frá Viðey, eins og áður er nefnt.  

Eins og fyrr var vikið að eru þrjú manntöl fyrir Dalasýslu bundin inn í bókina. Það sem tilheyrir 

manntalinu 1753 er skráð af Magnúsi Ketilssyni með einkar fallegri skrift. Það er skráð ívið síðar en 

hin eða árið 1756. Magnús var einungis 24 ára gamall á þessum tíma og nýtekinn við sem sýslumaður 
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enda er hann einungis skráður fyrir 10 rd. í tíund sem er sama upphæð og lausamaðurinn í 

Gvendareyjum er rukkaður um. Stöðu fólks er ekki getið hér í sýslunni. Tíundar presta eða annarra 

gjalda þeirra er ekki getið. Bogi Benediktsson er auðugastur af þeim sem skráðir eru fyrir tíund bæði 

hér í sýslu og yfir allt landið. Þær sem næstar honum koma eru ekki nema hálfdrættingar á við hann 

en það eru þær Karítas Bjarnadóttir í Búðardal og Helga Jónsdóttir í Jörfa.  

Ólíkt Dalasýslu eru prestar í Barðastrandarsýslu skráðir fyrir tíund. Nokkrir þeirra eru jafnvel nokkuð 

vel efnaðir eins og sr. Eggert Ormsson í Selárdal, 90 rd., og sr. Jón Teitsson í Otradal, 70 rd. Ólafur 

Árnason sýslumaður virðist einnig hafa verið nokkuð vel fjáður en hann greiddi 80 rd. í tíund. Á 

þessum tíma áttu sýslumannaskipti sér stað í sýslunni. Davíð Scheving var veitt sýslan þann 6. febrúar 

1753 en hann hafði verið settur sýslumaður Barðastrandarsýslu árið áður.255 Hans er ekki getið í 

manntalinu heldur einungs fyrirrennara hans, Ólafs Árnasonar, sem sagt hafði af sér sem sýslumaður 

árið 1752 en var engu að síður titlaður sem sýslumaður í manntalinu. Ólafur tók við Ísafjarðarsýslu 

árið 1754 en lést sama ár.256 Eitthvað er um að stöðuheita sé getið og þá hjá embættismönnum eða 

ekkjum þeirra. Með í bókbindingunni fylgir blað fyrir aftan skráningu á Barðastrandarsýslu sem 

dagsett er þann 7. júní 1768; það er undirritað af Davíð Scheving og fjallar um skatta og gjaftolla í 

sýslunni árin 1765-1768. 

Ísafjarðarsýsla er nokkuð þétt og smátt skráð. Þar eru allir skráðir fyrir tíund fyrir utan eitt tilfelli. Ekki 

er að finna þar viðlíka ríkidæmi og í sumum öðrum sýslum sem fjallað er um hér að framan. 

Stöðuheiti á einstaklingum er ekki að finna hér. 

                                                           
255 Íslenzkar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940 I, tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík: Hið 

íslenzka bókmenntafélag 1948), bls. 307-308. 
256 Íslenzkar æviskrár. Frá Landnámstímum til ársloka 1940 IV, tínt hefir saman Páll Eggert Ólason (Reykjavík: 
Hið íslenzka bókmenntafélag 1951), bls. 28. 



109 
 

 

 

Mynd 16. Dreifing tíundargreiðslna í Ísafjarðarsýslu 1753. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi 

sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 

Í manntalinu eru ábúendur skráðir fyrir lausafjártíund, skatti og gjaftolli. Athygli vekur þó að 

lögréttumenn, prófastar, prestar, sýslumenn og ekkjur embættismanna voru undanþegin skatti og 

gjaftolli. Embættismannastéttin var einungis skráð fyrir lausafjártíund en ekki virðist gæta samræmis í 

slíkri skráningu á milli sýslna. Í manntalinu má finna nokkra presta sem ekki voru skráðir fyrir 

lausafjártíund og má sem dæmi nefna að margir prestar í Þingeyjarsýslu sleppa við slíka skráningu og 

allir í Húnavatnssýslu á sama tíma og tíundir presta eru skilmerkilega færðar inn í manntalið í 

Rangárvallasýslu og A-Skaftafellssýslu. Víst má telja að margir prestanna hafi verið fátækir en það á 

þó ekki við um sþá alla. Það kemur á óvart að ekki nema sárafáir prófastar eru skráðir fyrir 

lausafjártíund og af upphæð þeirra fáu sem skráðir eru fyrir tíund má ráða að þeir hafi haft ágætar 

tekjur. Hjá Ólafi Gíslasyni, biskupi í Skálholti, er ekki heldur skráð nein lausafjártíund eða önnur gjöld. 

Ólafur deyr að vísu í ársbyrjun 1753 en manntalið í Árnessýslu er skráð árið áður. Ekkja hans fær 

undanþágu frá prinsessuskattinum sem þýðir að hún hefur verið rukkuð um aukaskattinn. Þessi 

skortur á tíundarskráningu virðist því ekki þýða að embættismenn hafi sjálfkrafa sloppið við greiðslur. 

Í Íslands árbók er sagt frá því að prinsessuskatturinn hafi verið „uppgefinn þeim geistlegu, en hinir 

betöluðu án nokkrar afsökunar“.257 Ekki er ljóst hvort hér er rétt greint frá en í upphafi voru prestar 

                                                           
257 Sveinn Sölvason, „Íslands árbók 1740-1781“, Annálar 1400-1800 V (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 

1955-1988), bls. 1-103, 30. 
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með í skattlagningunni og einnig þegar Högni Sigurðsson er sérstaklega undanþeginn 

skattlagningunni árið 1757. 

Áhugavert er að skoða tíundarskráningu sýslumannanna sjálfra, þeirra sem annast skráningu 

manntalsins. Það eru þrír sýslumenn sem ekki skrá nein gjöld hjá sér og einn virðist ekki skrá nafn sitt 

í manntalið. Þar er um að ræða Jón Árnason, hann var nýbúinn að taka við Snæfellsnessýslu en færir 

engu að síður inn upplýsingar í manntalið líkt og fram kemur við lok skráningar með nafni og 

undirskrift. Ekki verður fullyrt hvort þessir sýslumenn hafi þar með sloppið við aukaskattlagninguna 

en ljóst má vera að um verulegar upphæðir var að ræða. Í manntalinu má einnig sjá að ekki er getið 

tíundar hjá prestum, prestsekkjum og öðrum embættismönnum. Undantekningar frá þessu er að 

finna í skráningu Þorsteins Magnússonar sýslumanns í Rangárvallasýslu sem greindi samviskusamlega 

frá tíundargreiðslum hjá öllum þeim sem uppfylltu þær kröfur.  

Sumir sýslumenn færa 0 í reitinn hjá þeim sem eru of fátækir til þessa að greiða lausafjártíund og þar 

er nánast alltaf um fátæka hjáleigumenn að ræða. Í tveimur tilvikum má finna slíkt skráð hjá prestum 

en þar er um að ræða þá Eirík Bjarnason á Þvottá í Álftafirði en hann var að sögn örfátækur258 og 

Sigfús Gíslason á Eiðum sem þótti andríkur predikari en fátækur.259 Jón Gissurarson prestur á Hálsi í 

Hamarsfirði virðist einnig hafa glímt við fátækt þó ekki sé skráð 0 hjá honum en hann var talinn 

„jafnan fátækur“.260 Jón Bjarnason, prestur á Ballará, þótti lítið hneigður til búskapar en því meira til 

bóka og lærdóms261 en í þeim þremur skráningum sem finna má frá Dalasýslu eru aldrei skráð gjöld 

hjá honum. Almennt var reglan sú að prestar voru skráðir fyrir lausafjártíund.  

  

                                                           
258 Ættatölubækur Jóns Espólíns Sýsslumanns saman skrifadar eptir ímsum ættabókum Islendinga, serílagi 
ættatølubókum Ólafs Snógdalins Factors í Straúmfÿrdi, samt egin eptir gøtvan í ímsum Stødum. 1–8, gefnar út í 
ljósriti, Árni Zophoníasson sá um útgáfuna, Rósinkrans Á. Ívarsson gerði nafnaskrá, (Reykjavík: Samskipti 1980–
1983), nr. 1465. 
259 Einar Jónsson, Ættir Austfirðinga V, Einar Bjarnason og Benedikt Gíslason sáu um útgáfuna (Reykjavík: 
Austfirðingafélagið í Reykjavík 1962), bls. 1127. 
260 Einar Jónsson, Ættir Austfirðinga III, Einar Bjarnason og Benedikt Gíslason sáu um útgáfuna (Reykjavík: 

Austfirðingafélagið í Reykjavík 1957), bls. 684. 
261 Dalamenn. Æviskrár 1703-1961 II, tekið hefir saman Jón Guðnason (Reykjavík: Gefið út af höfundi 1961), bls. 
265. 
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Mynd 17. Dreifing tíundargreiðslna yfir landið árið 1753. Heimild: ÞÍ. Landf. XXII.3. Jarða- og bændatal 

1752-1767. 

Mynd 17 sýnir hvernig greiðsla lausafjártíundar dreifist yfir landið. Langflestir greiddu undir 10 rd. í 

tíund á ári. Hér er einungis miðað við þær skráningar sem liggja til grundvallar manntalinu 1753. 

Fjórum skráningum er því sleppt í þessum samanburði, Strandasýslu, Hnappadalssýslu og tveimur úr 

Dalasýslu en þær tilheyra ekki manntalinu 1753. Rétt er að taka fram varðandi mynd 17 að hér er ekki 

getið um þá sem ekki eru skráðir fyrir tíund. Getið er um þá sem hafa 0 í tíund og virðast sumir 

sýslumenn undirstrika þannig fátækt ábúenda. Skráningu á tíund er ábótavant í Húnavatnssýslu og 

víða virðast sýslumenn sleppa að skrá hana meðal embættismanna. Þessi tafla sýnir því einungis þá 

sem skráðir voru fyrir tíund hvort sem hún var 0 eða hærri. 

6. Niðurlag 

Aðdragandi að töku manntalsins 1753 má rekja til hneykslismáls innan dönsku hirðarinnar. Til þess að 

breiða yfir víxlspor Lovísu prinsessu þurfti að gifta hana í miklum flýti og greiða með henni ríkulegan 

heimanmund. Ekki dugði minna til en aukaskattlagning í Danmörku, Noregi og Íslandi til þess að 

standa straum af ríkulegum heimanmundi Lovísu prinsessu. Á Íslandi var öllum sem höfðu 100 rd. eða 
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meira í árstekjur gert að greiða tíund í þennan sértæka skatt. Í tilskipun konungs var sérstaklega tekið 

fram að fátækir þegnar konungs á Íslandi væru undanþegnir slíkri skattlagningu. Boðað hafði verið til 

sams konar aukaskattlagningar í Noregi nokkrum árum fyrr en þegar hér var komið sögu bar þessa 

skattlagningu upp á afar óheppilegum tíma hér á landi. Árið 1753 þegar manntalið var tekið og næstu 

árin á eftir gekk yfir eitt af mestu harðinda- og hallæristímabilum hér á landi. Orsakir þess mátti finna 

í erfiðu veðurfari, hafísum, eldgosi, sjúkdómum, fiskleysi og öðrum bjargarskorti sem olli 

hungursneyð í landinu. Umsóknir um niðurfellingu skattsins tóku því að berast vegna þess að 

skattskyldir aðilar töldu sig ekki aflögufæra. 

Það var Skúli Magnússon landfógeti sem hafði frumkvæði að skráningu manntalsins 1753. Dönsk 

yfirvöld samþykktu beiðni hans um manntalsskráningu og nefndu fyrirmæli þess efnis í tilskipun sína 

um aukaskattlagninguna. Manntalið lagði Skúli til grundvallar þeirri aukaskattlagningu sem konungur 

hafði boðað til. Án manntals treysti Skúli sér ekki til að reikna út hvað hverjum og einum bæri að 

greiða í skatt hér á landi. Það voru sýslumenn sem fengu það hlutverk að skrá manntal hver fyrir sína 

sýslu. Manntalið var skráð á árunum 1752-1756 og má telja afar líklegt að allar sýslur hafi verið 

skráðar þrátt fyrir að nú vanti Gullbringusýslu, Vestmannaeyjar, Hnappadalssýslu og Strandasýslu. 

Manntalið fylgir samræmdu formi sem var handskrifað. Upp úr miðri 20. öld var manntalið bundið 

saman í bók ásamt fjórum öðrum óskyldum handritum. Fleiri blöð voru einnig bundin inn í bókina og 

úr varð Jarða- og bændatalið 1752-67 án frekari greiningar. Má segja að manntalið 1753 veiti 

upplýsingar um hverjir það voru sem áttu jarðeignir landsins ennfremur sem það varpar ljósi á þá 

miklu efnahagslegu misskiptingu sem ríkti á þessum tíma. Nokkrir menn áttu gríðarleg auðæfi en 

flestir lítið sem ekki neitt. 
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VI. Manntalið 1762 

1. Inngangur 

Aðdragandann að skráningu manntalsins 1762 má rekja til viðleitni danskra stjórnvalda til þess að 

auka og efla fiskveiðar við Ísland. Eftir óvenju slæm harðindaár á Íslandi um miðjan sjötta áratug 18. 

aldar hrundi Íslandsverslunin og dönsk yfirvöld neyddust til að taka hana yfir árið 1759. Dönsk 

stjórnvöld settu lítið fé í reksturinn en reyndu þess í stað að auka fiskveiðar landsmanna sem voru 

með minna móti en áður hafði tíðkast. Tilskipanir voru settar til eflingar bjargræðis landsmanna og 

samhliða var boðað átak í garðrækt,262 fé var lagt í Innréttingarnar og menn sendir utan til að læra 

ýmsar handiðnir svo eitthvað sé nefnt. Hér verður sjónum beint að eflingu fiskveiða en átak 

stjórnvalda var í senn umfangsmikið og stórtækt. Að undirlagi verslunarinnar voru nokkrar tilskipanir 

gefnar út til að hvetja menn til að sækja sjóinn. Með tilskipun konungs þann 3. maí 1762 var skipaður 

eftirlitsmaður yfir fiskveiðum á Íslandi til að fylgja málum eftir og mælt fyrir um skráningu á 

skipaútvegstali og manntali. Manntalið 1762 er þannig fléttað inn í sögu verslunar og átaks í 

fiskveiðimálum og því er óhjákvæmilegt að fjalla hér um ráðagerðina í heild sinni. Hér verður gerð 

grein fyrir banni við innanlandsverslun á Íslandi og skráningu á bátum og fiskveiðiafla auk hatrammra 

deilna milli embættismanna sem leiddu til endaloka þessarar framkvæmdar. Rýnt verður í manntalið 

sjálft sem er afar breytilegt eftir sóknum og ber þess keim að vera fylgifiskur átaks í fiskveiðimálum. 

2. Aðdragandi 

Nokkrir samverkandi þættir ollu því að Íslendingar veiddu minna af fiski en þeir höfðu áður gert þegar 

komið var fram yfir miðja 18. öld. Hjá Gísla Gunnarssyni sagnfræðingi kemur fram að danskir 

Íslandskaupmenn hafi aðallega greitt verslunarleiguna með kjöti á tímabilinu 1712-1755. Þetta var 

fyrst og fremst saltkjöt sem fór í að fæða danska herflotann.263 Mikil harðindaár gengu yfir landið á 

árunum 1755-59264 með tilheyrandi hungursneyð sem batt enda á þennan mikla kjötútflutning.265 

Eftirspurn kaupmanna eftir kjöti hafði þau áhrif að áhersla á fisk minnkaði. Í tíð Íslenska 

verslunarfélagsins 1733-42 var sjávarútvegi Íslendinga því lítið sinnt og urðu menn háðari 

                                                           
262 Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Viðreisn garðræktar á síðari hluta 18. aldar. Viðbrögð og viðhorf almennings á 
Íslandi“, Saga LII:1 (2014), bls. 9-41. 
263 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 117. 
264 Sveinn Sölvason, „Íslands árbók 1740-1781“, bls. 1-103, 38-45.; Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, 
„„Umhlaupandi landeyðarar“. Samfélagsleg viðbrögð við undirmálsfólki í harðindunum 1755-1759“, Þriðja 

íslenska söguþingið 18. – 21. maí 2006. Ráðstefnurit, ritstjórar Benedikt Eyþórsson og Hrafnkell Lárusson 
(Reykjavík: Sagnfræðingafélag Íslands 2007), bls. 501-508. 
265 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 117. 
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landbúnaðinum en áður. Hörmangarafélagið sem annaðist verslunarrekstur hér á landi á árunum 

1743-1758 sinnti því lítt að flytja inn vörur til reksturs á sjávarútvegi. Harðærin 1755-59 komu illa 

niður á landbúnaði og þá reyndist ekki unnt að auka fiskveiðar sem því næmi.266 Marga skorti 

þekkingu og reynslu af fiskveiðum, ennfremur sem veiðarfæri og báta skorti. Í bréfi Jóhanns Gottorps 

sýslumanns í Snæfellsnessýslu til Niels Fuhrmanns amtmanns árið 1729 kemur fram að fiskveiðar hér 

á landi kröfðust sérþekkingar sem eingöngu var að finna hjá íbúum sjávarplássanna og þeim sem alist 

höfðu upp þar.267 Fólk dó því í einhverjum tilvikum fremur úr sulti en að fara í verið.268 Aflabrestur jók 

svo enn á vandann.269 

Fiskleysið kom illa niður á versluninni vegna þess að fiskurinn var orðinn verðmætasti gjaldmiðillinn. 

Vildu kaupmenn jafnvel heldur fisk fyrir vörur sínar en pening. Þegar illa áraði í landinu var erfitt að fá 

fólk til þess að versla. Kaupmenn báru sig illa og töldu sig fá lítinn fisk frá Íslendingum til útflutnings. 

Lögðu þeir inn kvörtun til dönsku stjórnarinnar um leti Íslendinga við fiskveiðar. Í kjölfar þess sendi 

rentukammer Magnúsi Gíslasyni amtmanni á Íslandi bréf þann 4. maí 1756, um stjórnun á 

fiskveiðum, sem birt var í Lovsamling. Amtmaður las bréfið upp á Alþingi þann 12. júlí sama ár og var 

það fært inn í Alþingisbækur. Í bréfinu kemur fram að kvartanir hafi borist þess efnis að Íslendingar 

sæktu ekki sjóinn. Var amtmanni gert að beina því til sýslumanna á Alþingi að þeir sendu árlega 

þingsvitni í þau héruð sem tengdust sjávarplássum og könnuðu með því móti hvort menn sæktu 

sjóinn eður ei. Ennfremur átti amtmaður að hvetja almenning til þess að stunda sjósókn í auknum 

mæli og hafði hann vald til þess að sekta þá sem undan því skutust.270 Í bréfi Péturs Þorsteinssonar 

sýslumanns til rentukammers þann 22. september 1756 mótmælir hann umkvörtun 

Hörmangarafélagsins að almenningur sé svo latur að hann nenni ekki að stunda fiskveiðar, því sé 

öðruvísi farið.271 

Þann 28. febrúar 1758 var gefin út stjórnartilskipun sem beint var til Magnúsar Gíslasonar amtmanns 

varðandi stjórnun fiskveiða á Íslandi. Tilskipunin var lesin upp á Alþingi þann 6. júlí 1758 og birt í 

Alþingisbókum. Fór Friðrik V. Danakonungur þess á leit að Íslendingar veiddu fisk í auknum mæli og 

þar með talið hákarla. Tilskipunin, sem er í 17 liðum, lagði skyldur á formenn og háseta að sækja 

sjóinn a.m.k. einu sinni á vertíð að öðrum kosti liggi refsing við. Þegar formaðurinn hafði gert bát og 

                                                           
266 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 132-133. 
267 ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 
268 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 119. 
269 Sveinn Sölvason, „Íslands árbók 1740-1781“, bls. 35-45. 
270 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga 6. Tímabilið 1701-1770, bls. 503; Lovsamling for 

Island III, 1749-1772, bls. 238-239. (Rentekammer-Skrivelse til constit. Amtmand, Laugmand Magnus Gislason, 
ang. Control med Fiskeriet. Khavn 4/5 1756). 
271 ÞÍ. Rtk. B1/31 – Bréfadagbók A (Islands Journal A). 1740-1759. Nr. 35. 
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veiðarfæri klár máttu hásetar hans ekki hindra hann í að sækja sjóinn og máttu þeir heldur ekki 

þvinga formann í land þegar út á sjó var komið. Fjallað er um hvernig huga skyldi að veiðarfærum, 

bátum og verstöð. Einnig er tilgreint hvað veiða skyldi, hvar og hvernig farið skyldi með aflann. Má 

segja að tilskipunin sé nokkuð nákvæm og ítarleg en markmiðið var að auka til muna veiðar á fiski og 

hákarli. Þeim sem gerðust hirðulausir við sjósókn var hótað refsingu.272 

Eftir slæmt gengi Íslandsverslunar í kjölfar harðinda tók danska krúnan við henni árið 1759 og við tók 

tímabil Konungsverslunarinnar fyrri 1759-1764.273 Niels Rÿberg var ráðinn verslunarstjóri hins nýja 

verslunarfélags árið 1760.274 Áhugi danskra yfirvalda jókst samhliða því að efla fiskveiðar hér á landi 

og lagði hinn nýráðni verslunarstjóri sig fram í þeim efnum. Rÿberg átti frumkvæði að því að veita 

verðlaun fyrir nýja báta jafnframt því sem hann stóð fyrir því að senda báta hingað frá Danmörku og 

Noregi sem taldir voru hentugri við íslenskar aðstæður. Menn voru sendir hingað að utan til þess að 

kenna landsmönnum bátasmíði og verkun saltfisks.275 Í bréfi rentukammers til amtmanns þann 20. 

desember 1760 gætir aukins þrýstings af hálfu danskra yfirvalda. Bréfið var lesið upp á Alþingi 

sumarið 1761 og gætir þar nokkurrar óánægju vegna þess að sýslumenn hafi ekki orðið við tilmælum 

frá árinu 1758 þess efnis að afhenda landfógeta greinargerð varðandi ástundun fiskveiða og nefnt að 

slík vanræksla varði sektum. Var farið þess á leit að sýslumenn afhendi landfógeta greinargerð með 

þingsvitnum um hvernig fiskveiðar væru stundaðar í viðkomandi sýslu og hvort einhverjir hafi látið 

hjá líða að veiða og verið sektaðir.276 

Í bréfi rentukammers til Magnúsar Gíslasonar amtmanns þann 30. apríl 1761 er lýst yfir vonbrigðum 

með að landsmenn hafi ekki fylgt fyrirmælum danskra yfirvalda um fiskveiðar. Fram kemur að enn og 

aftur sæki landsmenn ekki sjóinn á vertíðum og fiskveiðibátar liggi óhreyfðir. Þess var því farið á leit 

við amtmann að hann legði hart að sýslumönnum að fylgjast vel með veiðum í sýslum þeirra ásamt 

því að hvetja þegnana til að sækja sjóinn. Áttu sýslumenn og aðrir sem málið snerti að taka að sér 

tilheyrandi umsjón með fiskveiðum svo ekki kæmi til frekari kvartana í þeim efnum.277 Það voru 

kaupmenn sem kvörtuðu um leti landsmanna við að sækja sjóinn og fannst þeim lítið þokast í rétta 

                                                           
272 Lovsamling for Island III, bls. 291-295. (Reskript til Amtmand Magnus Gislason, ang. Fiskeriets Drift i Island. 

Christiansborg 28/2 1758). 
273 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787,  bls. 161. 
274 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602-1787, bls. 231. 
275 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga 6. Tímabilið 1701-1770, bls. 503-504.; 

Lovsamling for Island III, bls. 383-384. (Kongelig Resolution ang. Nogle Foranstaltniinger ved den islandske 
Handel Christiansborg 5/2/1760). 
276 Lovsamling for Island III, bls. 423-424. (Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus Gislason, ang. 

Indsendelse af Thingsvidner om adskillige Poster. Khavn 20/12 1760). 
277 Lovsamling for Island III, bls. 439-440. (Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus Gislason, ang. Fiskerie 
og Have-Anlæg. Khavn 30/04 1761). 
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átt þrátt fyrir ítrekaðar umleitanir. Sennilega hefur verslunarstjóranum og dönskum yfirvöldum þótt 

nóg að gert og var næsta skref stigið með meira inngripi í fiskveiðar landsmanna en áður hafði þekkst 

hér á landi. 

Stofnað var nýtt embætti eftirlitsmanns við fiskveiðar hér á landi, Inspecteur ved fiskeriet i Island, í 

því augnamiði að ná betri tökum á stjórnun fiskveiða. Johan Haagen, kaupmaður á Búðum og Stapa, 

var ráðinn til starfans. Haagen átti að ferðast um landið og fylgjast með því að Íslendingar fylgdu 

ákvæðum dönsku stjórnarinnar um fiskveiðar. Embættið var lögfest með tilskipun konungs þann 3. 

maí 1762. Í tilskipuninni kemur fram að Rÿberg verslunarsjóri hafi átt frumkvæði að því að einn af 

Íslandskaupmönnunum yrði ráðinn sem eftirlitsmaður við fiskveiðar við Ísland þar sem landsmenn 

sinntu því lítið sem ekkert að veiða fisk að hans mati. Þegar rentukammer óskaði eftir tilnefningu í 

embættið þá stakk Rÿberg upp á Haagen. Í tilskipuninni kemur ennfremur fram að yfirvöld samþykktu 

tillögur Rÿbergs til úrbóta í fiskveiðum Íslendinga en þær voru eftirfarandi: Í fyrsta ákvæði var 

bændum meinað að kaupa fisk og lýsi af löndum sínum en áttu þess í stað að veiða sjálfir eða menn á 

þeirra vegum. Í öðru ákvæði var sýslumönnum, ásamt hreppstjórum og betri bændum gert skylt að 

kanna hvernig sjósóknin hafi gengið fyrir sig. Halda skyldi manntalsþing þar sem fylla átti út eyðublöð 

um leið og þau bærust til landsins um sumarið og síðan á hverju ári á vorin þegar vertíð lyki. Á 

þessum eyðublöðum var óskað eftir upplýsingum um stærð báta og afla þar sem skrá skyldi hvern fisk 

og flokka hann ýmist sem matfisk eða verslunarfisk. Að útfyllingu lokinni átti að afhenda 

kaupmönnum eyðublöðin sem síðan kæmu þeim til Haagen eftirlitsmanns. 

Í þriðja ákvæði var prestum gert að skrá búsetu fólks í hverri sókn fyrir sig á þar til gerð eyðublöð sem 

þeir fengu send. Hér er að finna fyrirmælin um skráningu manntalsins 1762. Kanna átti hversu margir 

einstaklingar finndust af hvoru kyni í hverri sókn fyrir sig og var sérstaklega tiltekið að skrá skyldi 

svokallaða lausamenn. Rÿberg sá fyrir sér að manntalið skyldi skráð á 3–4 ára fresti en 

skiptaútvegstalið hins vegar á hverju ári. Í fjórða og síðasta ákvæðinu er kveðið á um að sýslumenn 

skuli grennslast fyrir um það um leið og skipin komi til landsins hvort þurrabúðarmenn við 

sjávarsíðuna hafi gert ráðstafanir um að þeir hefðu nóg af mönnum í útróður fyrir vertíðina árið eftir 

þ.e.a.s. 1763. Ef mannskap vantaði skyldi tilkynna það á Alþingi og biðja amtmann um að gera 

ráðstafanir og athuga hvort önnur landsvæði væru aflögufær með vinnufæra menn. Sýslumenn 

skyldu ennfremur láta vita um heimilislaust fólk og ónotaða báta. Var sýslumönnum hótað 

sektargreiðslum ef þeir sinntu þessum fyrirmælum ekki.278 

                                                           
278 Lovsamling for Island III, bls. 445-447. (Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en Inspecteur ved Fiskeriet i 
Island. Fredensborg 3/5 1762). 
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Tilskipunin var kunngjörð amtmanni, stiftamtmanni, landfógeta og sýslumönnum með bréfi frá 

rentukammeri þann 11. maí 1762.279 Daginn eftir dagsetti Haagen manntalseyðublöðin til 

prófastanna og voru þau send með kaupmönnum til Íslands.280 Líkt og fram kemur í tilskipuninni stóð 

Rÿberg verslunarstjóri alfarið að baki þessari lagasetningu enda var hún í einu og öllu til hagsbóta því 

verslunarfélagi sem hann hafði forstöðu fyrir, Konungsversluninni fyrri.  Rÿberg hafði í bréfi sínu til 

rentukammers þann 23. mars 1762 stungið upp á Johan Haagen kaupmanni sem eftirlitsmanni við 

fiskveiðar á Íslandi og var það samþykkt af dönskum stjórnvöldum ásamt uppástungu hans um laun 

hins nýja eftirlitsmanns, sem voru 300 rd. á ári, og hlutverk.281 

Í bréfi rentukammers til Magnúsar Gíslasonar amtmanns kemur fram að „Oplands Folkene alvorlig 

forbÿdes, at kiöbe eller tilbÿde sig Fisk og Tran“.282 Hér var lögð sérstök áhersla á að algert bann ríkti 

við því að bændur keyptu fisk og lýsi af þurrabúðarmönnum. Þetta þýddi í raun bann við allri 

innanlandsverslun. Það hafði tíðkast öldum saman að bændur keyptu lýsi og og ýmsar fisktegundir af 

þurrabúðarfólki sem fengu á móti smjör, skinn til sjóklæða og skógerðar, ull, vaðmál, sýru, kjötmeti 

og fl.283 Áttu sýslumenn að ganga í það um leið og Alþingi lyki störfum sínum að tilkynna bændum um 

að framvegis mættu þeir ekki versla við þurrabúðarmenn við sjávarsíðuna. Ennfremur var mælst til 

þess að sýslumenn gengju í það um leið og bréfin bærust að kanna hvort nóg væri til af vinnufærum 

mönnum til að manna þá báta sem finndust í sýslunum og einnig báta á vegum verslunarinnar. 284 

Rentukammer sendi einnig Finni Jónssyni biskupi bréf þann 11. maí 1762 og tilkynnti honum um 

embættisráðningu Johann Haagen. Í bréfinu kemur fram að samfara úrbótum í fiskveiðimálum þurfi 

yfirvöld einnig að fá upplýsingar um fjölda og dreifingu mannfjöldans í landinu svo hægt væri að nýta 

hann til hagsbóta fyrir sjósóknina. Biskup var ennfremur upplýstur um að prófastarnir fengju tilbúin 

eyðublöð frá Haagen eftirlistmanni fyrir hverja sókn fyrir sig sem þeir skyldu fela prestum sínum að 

útfylla. Auk manntalsskráningar áttu prestarnir að skrá hversu margir einstaklingar tilheyrðu hverri 

sókn og hversu margir í raun finndust þar og þá var sérstaklega verið að leita að lausamönnum. Í 

bréfinu kemur fram að forsvarsmenn rentukammers sjái fyrir sér að skráning manntalsins fari fram á 

þessu sama ári og ljúki áður en síðustu skip sigli frá landinu um haustið. Framvegis skuli síðan skrá 

                                                           
279 Lovsamling for Island III, bls. 447. (Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en Inspecteur ved Fiskeriet i 
Island. Fredensborg 3/5 1762). 
280 ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt.; 
ÞÍ. Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt.; 

ÞÍ. Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt.; 
ÞÍ. Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og Múlasýslur. 
281 ÞÍ. Rtk. B2/15 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 31. 
282 ÞÍ. Rtk. C/13 – Bréfabækur. 1683-1848. Nr. 911. 
283 ÞÍ. Rtk. B2/20 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 36. 
284 ÞÍ. Rtk. C/13 – Bréfabækur. 1683-1848. Nr. 911 og 913. 
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manntal á þriggja til fjögurra ára fresti og afhenda kaupmönnum um leið og þeir koma til landsins. 

Manntalsgögnin skal senda til Haagen eftirlitsmanns.285 Mikil áhersla var lögð á að manntalið yrði 

skráð árið 1762 og lýsti Haagen yfir áhyggjum sínum með að prestarnir fengju e.t.v. ekki 

manntalseyðublöðin í tæka tíð áður en skipin sigldu frá landi um haustið. Forsvarsmenn 

rentukammers komu þessum áhyggjum áleiðis til Rÿbergs í bréfi þann 13. maí 1762. Var Rÿberg 

beðinn um að sjá til þess að prófastarnir önnuðust tímanlega dreifingu eyðublaðanna til sóknarpresta 

sinna og til þess að málið gengi sem hraðast fyrir sig mátti lofa próföstunum umbun fyrir í formi 

fiskmetis.286 

Hlutirnir gengu hratt fyrir sig því Haagen hafði sent forsvarsmönnum rentukammers bréf daginn áður 

eða þann 10. maí 1762, viku eftir tilskipun konungs um embættisveitingu hans, þar sem hann þakkaði 

þeim fyrir sig. Í bréfinu kemur fram að hann er þá þegar búinn að útbúa eyðublöð með dálkum, 

annars vegar fyrir skipaútvegstalið og hins vegar fyrir manntalið, til þess að auðvelda vinnu 

sýslumanna og presta sem annast áttu skráninguna. Haagen sendi rentukammeri útfyllta töflu sem 

ber vott um gott skipulag hans og góða undirbúningsvinnu á skömmum tíma, sjá töflu 6. Haagen 

óskaði jafnframt eftir því að forsvarsmenn rentukammers sendu amtmanni og biskupum bréf þess 

efnis að lögð væri áhersla á að gengið yrði hratt til verks og skráningum yrði lokið fyrir haustið.287 

  

                                                           
285 ÞÍ. Rtk. C/13 – Bréfabækur. 1683-1848. Nr. 934. 
286 ÞÍ. Rtk. C/13 – Bréfabækur. 1683-1848. Nr. 943. 
287 ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 21. 
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Tafla 6. Undirbúningsplagg Johan Haagens fyrir manntals- og skipaútvegsskráningu árið 1762. 

  

Heimild: ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 21. 

Ekki lá fyrir hendi nákvæm útlistun á hlutverki Johan Haagen í embætti eftirlitsmanns með fiskveiðum 

en Rÿberg sá fyrir sér að fyrst í stað fylgdi hann þeirri áætlun sem gefin var út í tilskipuninni og Rÿberg 

var höfundur að. Markmið þeirrar áætlunar var að finna út hvar góðir fiskveiðistaðir væru og hvar 

finna mætti þá einstaklinga sem heppilegastir þóttu til að sækja sjóinn. Að þeirri vinnu lokinni væri 

hægt að semja instrúx fyrir eftirlitsmanninn.288 Af bréfaskrifum að dæma er ekki annað hægt að sjá 

en að Rÿberg hafi ekki einungis haft frumkvæði að stofnun embættis eftirlitsmanns og ráðningu 

Haagen heldur hafi einnig samið allar tillögurnar sjálfur sem innlendir ráðamenn vildu síðar herma 

upp á Haagen. 

Á svipuðum tíma og Johan Haagen var ráðinn eftirlitsmaður barst óvænt umsókn um stöðu 

eftirlitsmanns yfir fiskveiðum á Vesturlandi. Umsækjandinn að þeirri stöðu var Thomas Balle sem árið 

                                                           
288 ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 22. 

Hafnarheiti Nöfn kaupmanna Sýsluheiti Nöfn prófasta eftir svæðum Fjöldi presta

Fjöldi 

pappírsbóka fyrir 

útfyllingu 

manntalsins

Fjöldi 

prufuarka Nöfn sýslumanna

Fjöldi 

pappírsbóka 

fyrir 

skipaútvegstalið Prufuarkir

Vopnafjörður Andreas Bugge N-Múl. Pétur Þorsteinsson 1 1

Reyðarfjörður Hendrich Welling S-Múl. Hjörleifur Þórðarson, Valþjófsstað 16 9 17 Hans Wiium 1 2

Berufjörður Peder Alssing S-Múl. Jón Þorláksson, Hólmi í Reyðarfirði 6 4 7

Berufjörður A-Skaft. Bergur Guðmundsson, Bjarnarnesi 4 3 5 Jón Helgason 1 1

Eyrabakki Thomas Windekilde V-Skaft. Jón Bergsson, Kálfafelli 6 4 7 Lýður Guðmundsson 1 1

Eyrabakki Thomas Windekilde Rang. Sigurður Jónsson, Holti 11 6 12 Þorsteinn Magnússon 1 1

Eyrabakki Thomas Windekilde Árn. Jón Þórðarson, Hrauni 16 9 17 Brynjólfur Sigurðsson 1 1

Vestmannaeyjar Henrich Drejer Rang.

Guðmundur 

Högnason og 

Benedikt 

Jónsson 1 2 Þorlákur Guðmundsson 1 1

Hafnarfjörður Jörgen Thoager Kjós. Guðlaugur Þorgeirsson, Garði 8 5 9 Guðmundur Runólfsson 2 2

Keflavík Jens Jahn Gull. Skúli Magnússon, landfógeti 1 1

Básendi/Grindavík Hans Christensen Gull. Magnús Gíslason, amtmaður 2 2

Hólmurinn Marcus Phal Borg. Gísli Bjarnason, Melum og Leirá 6 4 7 Jón Eggertsson 1 1

Arnarstapi Johann Haagen Mýr. Vigfús Jónsson, Hítardal 6 4 7 Þorgrímur Sigurðsson 1/2 1

Arnarstapi Johann Haagen Hnapp.

Pétur 

Einarsson 1 1 Páll Axelsson 1/2 1

Arnarstapi Johann Haagen Snæf. Jón Árnason 2 2

Grundarfjörður Johann Borup Snæf. Vigfús Erlendsson, Setbergi 5 3 6

Stykkishólmur Nicolaÿ Hofgaard Dal. Gunnar Pálsson, Hjarðarholti 5 3 6 Magnús Ketilsson 1 1

Bíldudalur/Patreksfjörður Oluf P. Holm Barð. Björn Halldórsson, Sauðlauksdal 7 4 8 Davíð Scheving 1 1

Ísafjörður/Dýrafjörður David Eÿnen Ís. Magnús Snæbjörnsson, Sandi 12 7 13 Þorlákur Guðmundsson 2 1

Reykjafjörður Bertel Øland Strand. Jón Pálsson, Stað í Steingrímsfirði 3 2 4 Halldór Jónsson 1 1

Húsavík Andreas Ræs Þing. Jón Jónsson Vídalín, Laufási 16 9 17 Jón Benediktsson 1 1

Eyjafjörður Lars Barmer Eyj. Hallgrímur Eldjárnsson, Bægisá 15 8 16 Þórarinn Jónsson 1 1

Hofsós Sören Pens Skag. Halldór Jónsson, Hóladómkirkju 13 7 14 Jón Snorrason 1 1

Skagaströnd Bertel Øland Hún. Þorsteinn Pétursson, Staðarbakka 14 8 15 Bjarni Halldórsson 1 1

Undirbúningsplagg fyrir manntals- og skipaútvegsskráningu
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1760 gaf út ritið Oeconomiske Tanker ofver Island til Høyere Betænkning. Þar viðraði Balle 

viðreisnarhugmyndir sínar varðandi Ísland og taldi hann landið gjöfult. Honum hugnaðist ekki 

einokunarverslun og taldi slíkt verslunarform einungis leiða til fátæktar og fámennis landsins: 

Men Monopolium giver ikkun en eller faae det hvorved nogle eller mange ærlig kunde leve, 

saa følger at de som herved bliver deris Næring betagen maa blive til intet, saa at et Land 

herved bliver arm og depopuleret: Hvilket er imod det civile Societets Beste, som skal 

bestaae i mange Mennesker.289 

Í ljósi skoðana Balle á verslunarforminu þá kemur ekki á óvart að Rÿberg verslunarstjóra hugnaðist 

ekki þessi umsókn. Í bréfi Rÿbergs til rentukammers furðaði hann sig á umsókninni og sagði að ekki 

þyrfti fleiri en einn eftirlitsmann yfir fiskveiðum á Íslandi. Rÿberg tjáði þeim að hann þekkti ekki Balle 

en kannaðist við skrif hans um hagfræði og þau færu ekki saman við hans eigin hugmyndir um 

hagsæld landsmanna.290 Í bréfi Balle kom fram að honum þættu hugmyndir Rÿbergs bera með sér að 

hann hefði aldrei komið til landsins. Balle lofaði því að hagnaðurinn af Íslandi myndi samsvara 

nokkrum tunnum af gulli á ári væri hagfræðiskrifum hans fylgt. Það sem Balle gagnrýndi helst var „at 

Kongens og Landets nÿtte end nu for dette Aar sættes i tvivl; og at vilde tvinge dem til Fiskerie, ved 

Øfrighedens hielp behöves ikke, da deris Arbeÿde allereede maae lignes med slavernis i 

Cittadellet“.291 Ekki fékk Thomas Balle embættið sem hann sóttist eftir en hann hélt engu að síður 

áfram að sækja um stöður hjá danska ríkinu.292  

Haagen útbjó eyðublöð fyrir skráningu manntals og skipaútvegtals í maímánuði en þau bárust þó ekki 

til landsins fyrr en um miðjan júlí og í ágúst. Verslunarskipin lögðu óvenju seint úr höfn frá 

Kaupmannahöfn þetta árið. Fyrsta skipið kom ekki til landsins fyrr en Alþingi var að ljúka störfum 

sínum en það var afar óvenjulegt. Öll verslun var því með seinna móti þetta sumarið, verslun og 

íbúum til mikils tjóns að sögn Magnúsar Gíslasonar amtmanns og Skúla Magnússonar landfógeta.293 

Þessi seinagangur hafði einnig þau áhrif að prestar fengu manntalseyðublöðin seint í hendur og höfðu 

afar skamman tíma til að skrá manntal og skila þeim af sér áður en skipin legðu aftur úr höfn. Það var 

ekki fyrr en þann 20. ágúst sem Gísli Magnússon biskup sendi rentukammeri línu um að nú hefði 

hann lokið við að koma öllum eyðublöðunum til prófastanna og beðið þá um að koma þeim áleiðis til 

                                                           
289 Balle, Thomas, Oeconomiske Tanker ofver Island til Høyere Betænkning (Kaupmannahöfn 1760), bls. 36. 
290 ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 29. 
291 Sama heimild. 
292 ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 35. 
293 ÞÍ. Rtk. B2/17 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 37 og 55. 
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sóknarprestanna sem önnuðust skráningu manntalsins.294 Til marks um þessa seinkun skipanna þá 

hafði það ekki gerst í meira en þrjátíu ár að skip frá Hólminum (Reykjavík) væri ekki klárt til 

utansiglingar fyrr en 1. september. Ein af afleiðingum þess var að fóðra þurfti þá hátt í 160 fálka sem 

biðu skipsferðar til Danakonungs. Að öðru leyti var veðurfar ársins 1762 hið mildasta og voru 

sláturskipin fullhlaðin auk þess sem fiskaðist vel.295 

3. Óánægja vegna tilskipunar 

Af bréfi Magnúsar Gíslasonar amtmanns til rentukammers í lok ágústmánaðar árið 1762 má ráða að 

ákvæði tilskipunarinnar ollu óánægju meðal sýslumanna. Kvaðst Magnús hafa fengið margar 

kvartanir frá sýslumönnum bæði munnlega og skriflega. Það sem helst olli kvörtunum voru ákvæði 

um skipaútvegstalið og bann við innlendri verslun. Sýslumönnum var gert að annast skráningu 

skipaútvegstalsins en þeir töldu útilokað að fylla út í þar til gerða dálka eyðublaðanna sem Haagen 

hafði útbúið. Magnús sagðist taka undir orð sýslumanna og að hans mati væru prentuðu eyðublöðin 

beinlínis furðuleg og mætti halda að þau væru samin af manni sem hefði enga þekkingu á sjósókn og 

lífsháttum Íslendinga og hefði aldrei komið til Íslands ólíkt Haagen sem hefði siglt til landsins sem 

kaupmaður. Einnig olli bann við innlendri verslun mikilli ólgu meðal sýslumanna. Taldi Magnús að ef 

innlend verslun yrði aflögð á Íslandi hefði það í för með sér að þurraúðarmenn flyttu sig af 

sjávarsíðunni því annars sætu þeir uppi með allan matfiskinn sem ef til vill þyrfti þá að henda aftur í 

sjóinn. „Jeg veed ellers ikke at Indenlands Handel, er nogensteds saaleedes forbuden i Kongens Lande 

og Rïger, forstaaer det ikke heller anderleedes, end at der under alleene befattes Handelsgadning, 

som ikke bör forhandles til andre end de Handlende.“296 Samkvæmt eyðublöðum skipaútvegstalsins 

þá bar að skipta veiddum fiski í tvo flokka annað hvort matfisk eða verslunarfisk en verslunarfiskinn 

átti einungis að selja versluninni. Matfisks neyttu þeir sjálfir og seldu bændum ásamt lýsi. Á móti 

fengu þurrabúðarmenn nauðsynjar frá bændum.  

Samkvæmt tilskipun konungs frá 3. maí 1762 bar sýslumönnum að skrá skipaútvegstal síðsumars árið 

1762 en síðan á hverju ári að vori að aflokinni vertíð. Að sögn Magnúsar var sá tími afar óheppilegur 

fyrir sýslumenn vegna þess að á Suðurlandi, að Vestmannaeyjum undanskildum, lauk vertíðinni þann 

11. maí en þá voru sýslumenn uppteknir við að halda manntalsþing sem stóðu fram í júní. Vildi 

amtmaður meina að þetta væri einungis sóun á tíma sýslumanna sem hefðu „ingen tid at give bort til 

andre vitlöstige Forretninger, da diβe dog kand ansees de vitlöstigste, thi skal her eftersees hvereen 

                                                           
294 ÞÍ. Rtk. B2/18 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 1. 
295 ÞÍ. Rtk. B2/17 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 37. 
296 ÞÍ. Rtk. B2/20 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 36. 
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og eeniste Fisk, og udsöges Handelsfisk fra madfisk, maa diβe opsigtsmænd reise gaard fra gaard ved 

Söe stæderne og opholdes, hvor mange Fiskebaader holder til Söes, 4-5 til 8 dage, paa een gaard, saa 

slig, end og til sidst unÿttig Forretning, vil udfordre en for Syβelmanden, uden at forsömme andre 

embeds Forretninger, alt for lang Tid.“ Að lokinni vertíð væri erfitt að segja til um hvort flokka ætti 

fiskinn sem matfisk eða verslunarfisk því slíkt kæmi ekki í ljós fyrr en eftir að hann hefði verið 

þurrkaður. Auk þess væri skráningin bæði kostnaðarsöm og tímafrek fyrir sýslumenn sem þyrftu að 

ferðast um alla sýsluna. Amtmaður sagðist geta falið sýslumönnum að útvega menn til að fara í verið 

en hins vegar væri það svo að duglegustu sjómennirnir væru þegar búnir að fastbinda sig ákveðnum 

formanni að aflokinni vorvertíð. Fram kemur í bréfum amtmanns að ekki var hægt að senda alla 

menn út á opið haf þar sem helstu fiskimið væru að finna heldur einungis þá allra duglegustu. Hinir 

gátu fiskað inni í fjörðum þar sem minna fékkst. Heilmikill kostnaður var fólginn í því að flytja menn á 

milli verstöðva líkt og mælst var fyrir um í tilskipuninni. Í bréfi amtmanns kemur fram að það sé 

sjálfsagt mál að sýslumenn hvetji til sjósóknar á manntalsþingum en það sé ekki forsvaranlegt að 

þvinga fátæklinga og aðra þá sem óvanir séu sjósókn út á haf. Amtmaður sá ennfremur vandkvæði á 

því að skrá lýsið strax að vertíð lokinni því bæði tók tíma að bræða lýsið og ekki væri hægt að fylla á 

lýsistunnur fyrr en bændur kæmu með þær. Amtmaður tjáði rentukammeri ennfremur að hann hefði 

þegar sent Haagen bréf um nokkur atriði og væri reiðubúinn til að aðstoða hann við að bæta 

framkvæmdina.297 

Bréf hafa varðveist frá ellefu sýslumönnum sem rituðu rentukammeri til að lýsa yfir óánægju með 

tilskipunina. Þeir lýsa því hversu illa bann við innanlandsverslun komi við þegna þeirra þar sem 

bændur þurfi fiskmeti en einnig lýsi til að lýsa upp húsakynni sín og geti að öðrum kosti ekki sinnt 

prjónaskap yfir veturinn. Þurrabúðarmenn séu á hinn bóginn háðir nauðsynjum úr sveitunum sem 

þeir geti ekki aflað sjálfir. Þessar nauðsynjar séu kjötmeti, smjör, sýra, vaðmál, ull og skinn til 

skógerðar og fyrir sjóklæði. Þórarinn Jónsson, sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, gekk svo langt að lýsa því 

yfir að þegnar hans væru „dömte fra livet“ ef þeir fengju ekki að stunda innanlandsverslun áfram og 

slíkt væri varla vilji konungs. Þorgrímur Sigurðsson, sýslumaður í Mýrasýslu, ritaði að óskandi hefði 

verið að eftirlitsmaðurinn hefði verið betur upplýstur um fiskveiðar landsmanna og ekki væri rétt að 

breyta háttum sem „Indbÿggere som fra barndom ere der ved vante og oplærte“. Þorlákur  

Guðmundsson, sýslumaður í Vestmannaeyjum, sagði þegna sína stunda verslun við menn af 

fastalandinu og alls ekki geta án nauðsynja verið úr sveitunum. Til Vestmannaeyja komi menn víða að 

á vertíðir og landi aflanum ýmist í Eyjum eða á fastalandinu ef veður væri gott og því sé heiglum hent 

að reyna að skrá þann afla. Sýslumennirnir lýstu staðbundnum vandkvæðum við útfyllingu 
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eyðublaðanna því vertíðirnar standi ekki yfir á sama tíma alls staðar á landinu. Hans Wium, 

sýslumaður í Suður-Múlasýslu, lýsti því t.d. að þegar vertíðin hæfist hjá þeim í júní væri heyskapur 

einnig að hefjast í sveitunum og því útilokað að skikka bændur á sama tíma í verið. Almennt séð 

höfðu bændur ekki yfir að ráða svo mörgum vinnumönnum að þeir gætu sinnt hvoru tveggja á sama 

tíma. Víðast hvar var vertíð að ljúka eða hefjast í maímánuði á sama tíma og sýslumenn héldu 

manntalsþing og því yrði snúið fyrir þá að sinna nákvæmri skráningu á skipaútvegstali á þeim tíma. 

Sýslurnar liggja misjafnlega að sjó og sums staðar eru útróðrastöðvar alls ekki fyrir hendi líkt og 

Magnús Ketilssonar, sýslumaður Dalasýslu, nefnir í bréfi sínu. Þegnar hans héldu þess í stað yfir í 

aðrar sýslur á meðan vertíðin stóð yfir og því var í raun ekkert sem hann gat skráð á eyðublöðin. 

Nokkrir sýslumenn nefndu að það veiddist svo lítið í sýslum þeirra að það væri algert smáræði og rétt 

nægði til að fæða fátækar fjölskyldur. Lýður Guðmundsson, sýslumaður í Vestur-Skaftafellssýslu, 

nefndi hversu miklar hindranir jökulárnar væru í sýslunni. Þessar jökulár gætu verið ógreiðfærar í allt 

að 10-12 daga í senn og því væri erfitt að skikka bændur til veiða ef þeir kæmust ekki yfir árnar. Fyrir 

utan ómöguleika skráningarinnar var ljóst að sýslumönnum þótti þessi skráning fyrirferðarmikil ofan á 

annasamt starf þeirra. Bæði var yfirreiðin á milli verstöðva á vorin kostnaðarsöm og tímafrek eins og 

Guðmundur Runólfsson, sýslumaður í Gullbringusýslu, kom inn á í bréfi sínu en í hans sýslu voru 

verstöðvarnar óvenju margar. Ennfremur taldi Guðmundur ekki gerlegt að skikka alla í verið því sum 

árin fiskaðist ekkert.298 

Úr Barðastrandasýslu barst bréf sem ellefu menn úr sýslunni höfðu undirritað ásamt sýslumanni en 

þeir báðu „ad Hans Kongl. Majts villde allranadugast efter lata ad hier udi mætte blifa vid þad sem 

hingad til vered hefur og vier meinum ad vidgangest i ödrum Hans Majts Löndum og Rikum, ad hvör 

hialpe uppa annann med þvi miβasta og ei meiga an vera, so ad landmadurenn meige frïtt selia til 

siöfolksens þad þad [sic] umm naudsyniar og af þvi aftur fä þad hann kann ömögulega an ad vera“.  

Þeir rekja ýmis dæmi þess hversu ómögulegt það reynist þeim að fá ekki að stunda innanlandsverslun 

áfram og vera skikkaðir til sjósóknar. Kvörtuðu þeir yfir að eyðublöðin gerðu ráð fyrir vigt á fiski en 

þeir sögðust einungis geta talið fiskinn. Einnig sögðust þeir flytja fiskinn heim til þurrkunar og ekki 

væri hægt að flokka hann í matfisk eða verslunarfisk fyrr en hann sé fullunninn. Þorskur veiddist ekki 

hjá þeim fyrr en í júní og yrði hann því ekki fullunninn fyrr en rétt áður en skipin héldu úr höfn. Óvíst 

sé því að áætla um magn hans á vorin. Að lokum nefndu þeir að lifrin væri ekki brædd í lýsisgerð fyrr 

en menn væru komnir heim úr verinu og því ekki hægt að skrá magn þess á vorin. Það var þungt hljóð 

í mönnum er þeir sögðu að „vegna adurtalldra ordsaka samt veganna og platsanna asigkomulags, 
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omögulegt þeβu ad hlyda og vonum underdanugast ad háttnefnt Cammer Collegium uppalegge oβ ei 

þeβa bÿrde“.299 

Það var Johan Haagen eftirlismaður sem tók við manntalsskráningum og skipaútvegstali sem bárust 

honum með haustskipunum frá Íslandi árið 1762. Í bréfi Haagens til rentukammers þann 2. apríl 1763 

kemur fram að enn vantaði skráningar úr 34 sóknum frá prestunum og að þær sem skiluðu sér væru 

fæstar fullnægjandi. Prestarnir fengu skamman tíma til að skrá manntal í sóknum sínum síðsumars 

árið 1762 og er ljóst að ekki hefur öllum tekist að ljúka verkinu á tilsettum tíma. Á þessum tímapunkti 

höfðu enn ekki öll gögn borist til Haagen. Einhver hluti skilaði sér ekki til Danmerkur fyrr en árið 1763 

eins og t.d. manntalspakkinn úr Þingeyjarsýslu sem ritað er á „indkommen 1763“ en þessar sóknir 

voru þó skráðar í septembermánuði 1762. Haagen tók engu að síður gögnin saman og útbjó 

greinargerðir annars vegar upp úr manntalsskráningum frá prestunum og hins vegar upp úr 

skipaútvegstölum frá sýslumönnunum og kynnti fyrir forsvarsmönnum rentukammers. Í þeim sóknum 

þar sem manntalsskráningar skorti „har ieg maatted fingere ret efter de indkomme Tabeller“. Haagen 

fyllti því sjálfur upp í eyður „thi paa anden maade var det umueligt denne finde at kunde give nogen 

underrettning derom“. Haagen tók þó fram í bréfi sínu til rentukammers að um leið og fleiri 

manntalsskráningar bærust bæti hann réttum upplýsingum inn í töfluna. Niðurstaða Haagens var sú 

að mannfjöldinn á Íslandi samanstæði af 48.918 einstaklingum og af þeim væru 14.308 karlmenn á 

aldrinum 15-55 ára sem ættu að geta sótt sjóinn en samkvæmt gögnum hans gerðu einungis 5.861 

það.300 

Haagen sagðist hafa mætt andstreymi og gerði sér grein fyrir að breytingar gætu farið illa í fólk fyrst í 

stað. Vildi hann meina að gagnrýnin sem hann hefði fengið byggðist fyrst og fremst á fordómum 

fólks. Hluti af vandanum væri sá að innlend yfirvöld á Íslandi væru einnig jarðeigendur. Þrátt fyrir að 

manntalsskráningin hafi ekki farið eins vel af stað eins og hann sá fyrir sér var Haagen bjartsýnn á að 

það gengi betur með tímanum og var hann með næstu manntalsskráningar í huga sem ráðgerðar 

voru á 3-4 ára fresti. Heimtur á skráningum í skipaútvegstalinu voru öllu verri. Ekkert skipaútvegstal 

hafði borist frá níu sýslumönnum. Af þeim skráningum sem bárust hefðu sumar verið svo illa unnar 

„at mand ej skulle slutte, de vare komne fra fornuftige mennisker hænder“.301 
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Haagen benti forsvarsmönnum rentukammers á að innlend yfirvöld hefðu ekki hlýtt tilskipun þeirra 

og konungs. Þar hafði Haagen fyrst og fremst í huga Magnús Gíslason amtmann sem hann vildi meina 

að hefði beinlínis hindrað og skemmt skráninguna. Haagen undraðist mjög að engin 

manntalsskráning hefði borist frá Borgarfjarðarsýslu í heimahéraði amtmanns en hann bjó á Leirá. 

Það var einnig þungt hljóð í Haagen varðandi sýslumennina Jón Eggertsson í Borgarfjarðarsýslu og 

Guðmund Runólfsson í Gullbringusýslu. Vildi Haagen meina að Jón, sem væri bróðursonur 

amtmannsfrúarinnar, hefði beinlínis sent falskar upplýsingar þar sem sleppt væri að geta nokkurra 

báta sem og nöfnum bátaeigenda. Þessar upplýsingar hafði Haagen frá Eyjólfi Jónssyni stúdent sem 

verið hafði í þjónustu amtmanns. Í Gullbringusýslu hafði Guðmundur Runólfsson fengið þau fyrirmæli 

hjá amtmanni að fylla einungis í þá dálka á eyðublaðinu sem mögulegt væri og fór það orðalag mjög 

fyrir brjóstið á Haagen. Haagen var ekki í vafa um „at dend gode Hr Amtmand Gislesen var 

andleedningen til aldt dette“.302 

Þegar Haagen skoðaði manntalsskráningarnar frá prestunum vakti fjöldi eyðijarða sérstaka athygli 

hans. Fljótt á litið virtist honum sem skortur væri á fólki í landinu en á sama tíma mætti finna 152 

lausamenn. Þetta þótti honum ekki fara saman og fór hörðum orðum um slíka iðjuleysingja sem væru 

landinu ekki til neins gagns heldur aðeins til tjóns með svikum sínum og prettum. Svo virðist sem 

Haagen hafi ekki gert ráð fyrir að lausamenn inntu neina vinnu af hendi heldur væru eins konar 

flakkarar. Haagen biðlaði því til danskra yfirvalda um að algert bann yrði lagt á slíka lausamennsku og 

þessum mönnum gert að byggja þær auðu jarðir sem fram komu í manntalinu og verða þannig 

einhvers nýtir.303 Magnús Gíslason amtmaður leiðrétti þennan misskilning Haagens í bréfi sínu til 

rentukammers og sagði að gera þyrfti skýran greinarmun á lausgöngurum og lausamönnum líkt og 

fram kæmi í tilskipun konungs frá 6. júní 1746. Lausamenn störfuðu ýmist fyrir bændur eða stunduðu 

fiskveiðar við sjávarsíðuna og sumir jafnvel á bátum á vegum verslunarinnar. Það var ekki laust við að 

samúðar gætti í orðum amtmanns er hann sagði þessa fátæku menn einfaldlega strita til að sjá sér 

farborða.304 

Ljóst er af bréfasendingum yfirvalda hér á landi og í Danmörku að talsverð harka var hlaupin í málið. 

Innlend yfirvöld kvörtuðu yfir Haagen og leituðu til Otto Manderup von Rantzau stiftamtmanns. 

Rantzau fékk í hendur bréf og skjöl frá amtmanni og ellefu sýslumönnum annars vegar og frá Haagen 

hins vegar sem kvartaði yfir hversu ósamvinnuþýð innlend sjórnvöld væru og óhlýðin gagnvart 
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tilskipun konungs. Það vekur athygli að Rantzau eignar Haagen bannið við innanlandsverslun en ekki 

Rÿberg þegar hann segir í bréfi sínu að „det af bemelte Sr Haagen proponerede Forbud, i henβeende 

til at Oplandske Bönde ikke maa handle med Söe stædernes Beboere“.305 Eftir að hafa kynnt sér 

málið var stiftamtmaður ekki í vafa um að slíkt bann gengi ekki upp. Tók hann undir sjónarmið 

sýslumanna um að þurrabúðarmenn gætu ekki án landbúnaðarvara verið. Stiftamtmaður velti því líka 

fyrir sér að ef slík vöruskipti væru bönnuð hvernig bændur ættu þá að greiða fyrir vörur sínar því 

fiskurinn væri mikilvægur gjaldmiðill og fáir sem áttu beinharða peninga til að versla með. Rantzau 

tók ekki undir röksemdir Haagen um að þurrabúðarmenn við sjávarsíðuna ættu ekki að þurfa vörur 

frá bændum því þeir gætu sjálfir annast skepnuhald. Niðurstaða Rantzaus var því sú að „den handel 

som hidindtil har varet imellem dem, fremdeeles bör være fri, dog saaleedes at den Fisk de giver 

Oplands Bonden for sine Vahre, alleene maa være den saa kaldede Mad eller udkast Fisk“. Í bréfi 

stiftamtmanns til rentukammers setur hann ofan í við Haagen og segir að ekki eigi að fjalla um 

Magnús Gíslason amtmann á svo nærgöngulan hátt líkt og Haagen geri í bréfum sínum. Að lokum 

bendir stiftamtmaður rentukammeri á hversu alvarlegar afleiðingar hljótist af því þegar 

övrigheden og de Kongl. Betiente i eet saa Langt, fraliggende Land, ikke enten paa den eene 

side efterlever deres allerunderdanigste Pligt og holder over anordningerne; eller og paa den 

anden side, bliver sat een Klik paa, som antages uden videre undersögning.306 

Skrif stiftamtmanns, amtmanns og sýslumanna báru árangur og í bréfi rentukammers til Magnúsar 

Gíslasonar amtmanns sem birt er í Lovsamling kemur fram að dönsk yfirvöld tóku alfarið undir rök 

þeirra. Þar kemur fram að samkvæmt skrifum þeirra sé ljóst að bann við innanlandsverslun yrði 

landinu til mikils skaða. Dönsk yfirvöld óskuðu eftir því að kunngjört yrði á Alþingi sumarið 1763 að 

verslun innanlands sé áfram leyfileg eins og hún hafi tíðkast fram að þessu. Í bréfinu er einnig komið 

inn á skipaútvegstalið sem sýslumönnum var gert að skrá árlega og sagt að vegna erfiðleika þeirra við 

að fylla út eyðublöðin hafi sú ákvörðun verið tekin að fresta slíkri skráningu að svo komnu. Ekki er 

minnst á manntalsskráninguna sem fram átti að fara á 3-4 ára fresti en ljóst er að henni hefur verið 

sjálfhætt þar sem manntalið hafði einungis það hlutverk að afla upplýsinga um mannfjöldann til 

stuðnings skipaútvegstalinu. Vegna alvarlegra ásakana Haagens gagnvart amtmanni og nokkrum 
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sýslumönnum, um að þeir hafi ekki veitt honum þær upplýsingar sem hann óskaði eftir, þá kölluðu 

forsvarsmenn rentukammers eftir útskýringum af hendi amtmanns vegna þessa.307 

Magnús Gíslason amtmaður varð við bón rentukammers um útskýringar og svaraði þeim þann 6. 

ágúst 1763. Skipin voru enn og aftur seint á ferð því hann fékk ekki bréfið frá þeim í hendur fyrr en 1. 

ágúst eftir að Alþingi hafði lokið störfum sínum. Ekki var því hægt að verða við beiðni rentukammers 

um að gera bréf þeirra heyrinkunnugt á Alþingi um að banni á innanlandsverslun hafi verið aflétt. 

Þess í stað sendi amtmaður sýslumönnum bréf og tilkynnti þeim um afléttingu bannsins og að þeir 

þyrftu ekki að skrá skipaútvegstal. Amtmaður tók fram í bréfi sínu til rentukammers að 

manntalsskráningar prestanna væru sér alfarið óviðkomandi því þær heyrðu undir biskupa og hann 

hefði ekkert sett sig inn í þær hvorki í sínu heimahéraði í Borgarfirði né annars staðar. Af þessum 

orðum amtmanns er ljóst að skráningu manntals var sjálfhætt þó slíkt hafi ekki verið tilgreint 

sérstaklega í bréfi rentukammers. Í bréfinu spyr amtmaður hvers vegna hvorki konungur né 

rentukammer hafi falið sýslumönnunum að senda sér útfyllt eyðublöðin svo hann gæti metið framlag 

þeirra. Haagen hafi ekki heldur gert það heldur óskað eftir að sýslumenn sendu sér þær. Það er ekki 

laust við að amtmanni finnist framhjá sér gengið þar sem maður í nýju embætti var farinn að stýra 

sýslumönnum sem heyrðu undir hann. Einnig ber að hafa í huga að talsverð þykkja er í amtmanni 

vegna ásakana Haagens gagnvart sér. Árið áður hafði amtmaður boðið Haagen aðstoð sína en síðar 

um haustið sendi hann Haagen bréf þar sem hann lýsti framkvæmdinni sem óframkvæmanlegri og 

virðist það bréf hafa hleypt öllu í bál og brand. 

Amtmaður hafði fengið eyðublöð send frá Haagen fyrir Grindavík og Básenda sem hann áframsendi 

til Guðmundar Runólfssonar sýslumanns með þeim orðum „at efterleve saa vidt giorligt kunde være“. 

Þessi orð fóru fyrir brjóstið á Haagen sem taldi þau ásamt fleiri atriðum sýna fram á að amtmaður 

væri orsökin fyrir öllum mótþróanum. Amtmaður sór þetta af sér og sagði ástæðuna fyrir þessum 

orðum þá að eyðublöðin hefðu ekki borist honum í hendur fyrr en 21. júlí 1762 og þá átti hann eftir 

að senda sýslumanni þau. Fram að þeim tíma hafði fátækt fólk við sjávarsíðuna borðað megnið af 

þeim fiski sem það veiddi og því hefði amtmaður orðað tilmælin svo til sýslumanns. Amtmaður hélt 

áfram að svara ásökunum Haagens lið fyrir lið og lauk því með þeim orðum að „jeg underdanigst 

formeener at alle de gravamina som Inspecteuren over mig har fundet for got at fremfore, falder af 

sig selv.“308  
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indenlandske Handel i Island. Khavn 31/5 1763). 
308 ÞÍ. Rtk. B2/21 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 35. 
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Hallinn á Konungsversluninni jókst með hverju árinu sem leið þrátt fyrir viðleitni til að auka fiskveiðar. 

Dönsk yfirvöld höfðu neyðst til að taka verslunina að sér en settu lítið fjármagn í hana. Danska 

stjórnin reyndi að koma versluninni af sér og tókst það árið 1763 þegar Almenna verslunarfélagið tók 

við allri Íslandsverslun frá ársbyrjun 1764 til ársins 1773.309 Í einkaleyfisbréfi fyrir hið nýja 

verslunarfélag sem dagsett var þann 15. ágúst 1763 er minnst á Haagen og er ljóst að hann gegndi þá 

enn embætti eftirlitsmanns með fiskveiðum á Íslandi.310 Í lok árs 1764 var embættið lagt niður enda 

var ekki lengur þörf á því.311 Ráðagerðir um skráningu manntals á 3-4 ára fresti og skráningu 

skipaútvegstals árlega urðu því endaslepp og áttu sér aðeins stað árið 1762. 

4. Fyrirmæli um skráningu manntals 

Manntalið 1762 er skráð á prentuð eyðublöð og bundið inn í fjórar bækur sem skiptast í suðuramt, 

vesturamt, norðuramt og Þingeyjar- og Múlasýslur.312 Skráningu þess önnuðust prestar og prófastar 

og var það í fyrsta skipti sem þeir fengu það hlutverk. Áður höfðu sýslumenn eða hreppstjórar annast 

slíka manntalsskráningu. Johan Haagen, eftirlitsmaður með fiskveiðum, útbjó eyðublöð fyrir 

manntalsskráninguna. Þann 12. maí 1762 sendi Haagen próföstum manntalseyðublöðin sem þeir áttu 

að útdeila til sóknarpresta sinna. Með fylgdu bréf til allra prófasta sem rituð voru á forsíðu 

eyðublaðsins. Öll eru bréfin eins en áletruð með mismunandi nöfnum prófastanna. Í bréfi Haagens til 

Bergs Guðmundssonar prófasts í Bjarnanesi segir: 

Efter Kongl: Allernaadigste Resolution, og det Höÿlovlig Cammer-Collegii Ordre til Hands 

Höÿærværdighed Hr Biskoppen af dato, 11te Maii, h.a haver ieg underteignede som Kongl: 

Allernaadigste beskicked Inspecteur, at tilsende Provsten til Biarnenæs Velærværdige Hr 

Berger Gudmundsen, með fölgende Tabeller, bestaaende af 2 ½ Bog Papiir með 3de Titel, 

arck i hver Bog, og 5 st fingerede Pröve arck til Ham selv og eenhver Præst udi Sÿβelet. Af 

hvilcke Tabeller Velbemelte Hr Provsten /: jmod een ham derfore Allernaadigst tillagt 

                                                           
309 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602-1787, bls. 233-234; Gísli Gunnarsson, Upp er boðið 
Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, bls. 161-163. 
310 Lovsamling for Island III, bls. 471. (Octroy paa Islands Beseiling i tyve aar for det almindelige Handels-
Compagnie. Fredensborg 15/8/1763). 
311 Gustafsson, Harald, „Fiskveiðiákvæðin 1762. Athuganir á ákvarðanatökunni“, Saga XIX (1981), bls. 107-121, 

117. 
312 ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt.; 

ÞÍ. Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt.; 
ÞÍ. Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt.; 
ÞÍ. Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og Múlasýslur. 

Áframhaldandi umfjöllun byggist á þessari heimild og verður látið nægja að geta hennar einungis hér.  
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Douceur, neml. 6 fiske for hver præst hand haver at afsende til: / straxen haver at tilsende 

eenhver sin andeel efter deres Sogners störrelse. 

Haagen vísar þarna til þess að hann hafi verið skipaður eftirlitsmaður með fiskveiðum á Íslandi og sé 

að senda prófastinum eyðublöð til útfyllingar manntalanna. Prófastarnir fengu bunka af eyðublöðum 

sem þeim var gert að dreifa til prestanna. Athygli vekur að sama handskrifaða tilskriftin er á forsíðu 

eyðublaða prestanna. Þar stendur „Til Vellærværdige og Vellærde Hr [nafn á presti] til [nafn á 

kirkju]“. Það lítur því út fyrir að Haagen hafi einnig skrifað utan á öll eyðublöð prestanna. 

Ekki virtist Haagen alltaf hafa undir höndum nýjustu upplýsingar um prestaskipti. Á forsíðu 

eyðublaðsins fyrir kirkjustaðinn á Mýrum í Dýrafirði stendur nafn Bjarna Jónssonar. Sr. Bjarni var 

prestur á Mýrum en lést hins vegar árið 1757. Ritað hefur verið svo á forsíðu eyðublaðsins „Kommer 

til Successorenz Hr Gisle BiarnaSon“. Prestaskipti höfðu átt sér stað og hér er vísað til þess að 

eyðublöðin hafi verið afhent eftirmanni sr. Bjarna sem var Gísli Bjarnason. Haagen virðist hafa gamlar 

upplýsingar undir höndum um prestana því í þessu tilviki hafði sá sem hann vísar til látist fimm árum 

áður. Hins vegar er skiljanlegt að Haagen hafi ekki áttað sig á því að Grímur Bessason hafi verið búinn 

að færa sig frá Ási í Fellum yfir á Eiða enda áttu þau prestaskipti sér stað einungis um hálfum mánuði 

áður en hann áritaði eyðublöðin. Áberandi er að Haagen virtist ekki jafn vel með á nótunum með 

nöfn sóknarpresta í Suður-Múlasýslu líkt og annars staðar á landinu. Einnig má finna eyðu þar sem 

nafn prestsins á að standa eins og t.d. á eyðublaði fyrir Eyjadalsá í Þingeyjarsýslu en þar gegndi sr. 

Jósef Ólafsson störfum sóknarprests.  

Eins og áður segir bárust eyðublöðin fyrir manntalsskráninguna seint til landsins eða um miðjan júlí 

og ágúst. Prestarnir fengu því afar nauman tíma til að skrá manntal í sóknum sínum áður en skipin 

legðu úr höfn um haustið. Gunnar Pálsson, prófastur í Hjarðarholti í Dalasýslu, fékk eyðublöðin ekki 

fyrr en þann 30. ágúst 1762 og kom þeim fljótt og vel út til prestanna og þann 6. september höfðu 

allir prestar Dalasýslu fengið þau í hendur. Hann leiðbeindi sóknarprestum sínum og sagði þeim að 

ljúka manntalsgerðinni tímanlega og koma blöðunum aftur til hans svo hann gæti komið öllum 

pakkanum til kaupmannsins í Stykkishólmi áður en hann sigldi af stað til Danmerkur. Gunnar fékk 

þóknun fyrir þátttöku sína í manntalsskráningunni og bað um að hún yrði lögð inn á reiking sinn. „Den 

allernaadigst tillagte Doúceúr var meg meget kiært, om kúnde komme mig til gode I min Reigning I 

Stickelsholm.“313 Manntalseyðublöðin bárust próföstunum misfljótt og fór eftir því hvenær nálægur 

kaupmaður sigldi til landsins. Þannig virðist Bergur Guðmundsson, prófastur í Bjarnanesi, hafa 

                                                           
313 ÞÍ. Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt. 
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móttekið sendinguna fyrr en margir aðrir prófastar en prestar í hans prófastsdæmi undirrituðu 

manntalsskráninguna allt frá 19. ágúst.314 

 

Mynd 18. Manntalið 1762, Dalasýsla. Heimild: ÞÍ.  Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 

1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt. 

Manntalseyðublöðin eru samsett úr mörgum dálkum og ná yfir heila opnu, sjá mynd 18. Vinstra 

megin er dálkur fyrir nafn sýslu, kirkju, kirkjueiganda, jarðeiganda, jarðar, ábúanda, hjáleigumanna og 

húsmanna. Hægra megin í opnuninni eru dálkar fyrir tölur, fjölda og aldur húsbónda, húsfreyju, sona 

og dætra, fjölda vinnustúlkna, vinnumanna, og vinnupilta, nafn og aldur lausamanna, fjölda og aldur 

vinnufærs vinnufólks og að lokum fjölda óvinnufærra fátæklinga. Hjá fátæklingunum skyldi tiltaka kyn 

og hvort þau væru börn eða fullorðin. Eyðublöðin voru prentuð og á framhlið hverrar arkar mátti 

finna eftirfarandi fyrirmæli fyrir útfyllingu manntalsins: 

                                                           
314 ÞÍ. Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og Múlasýslur. 
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Udi hvis Rubriqver Præsterne, med tiltagne Mænd i Island, efter Kongelig Allernaadigste 

Resolution og høylovlig Kammer Collegii Ordre, haver Enhver i sine Sogne det 

allerforderligste skee kan, under deres Navne at anføre og forklare, efter hosfølgende 

fingerede Prøve, Jordernes, samt JordEiernes og Beboernes Navne, og ellers et accurat 

Mandtal paa Almuen í Almindelighed. Da samme Tabeller igien leveres til Kiøbmændene 

inden deres Afreise fra Landet; hvilket herved i Tide communiceres, paa det Arbeidet ikke 

ved nogen Slags Ophold skulle lide Forsømmelse. 

Fyrirmælin við útfyllingu manntalsins voru fremur óskýr líkt og eftirfarandi orðalag ber með sér en 

þar segir að „under deres Navne at anføre og forklare, efter hosfølgende fingerede Prøve, Jordernes, 

samt JordEiernes og Beboernes Navne, og ellers et accurat Mandtal paa Almuen í Alminde lighed“. 

Það átti að telja upp jarðir, jarðeigendur og ábúendur og eða skrá nákvæmt manntal. Þessi óskýru 

skilaboð ollu því að manntalið í heild sinni er mjög misjafnlega útfyllt. Í raun var það undir hverjum og 

einum presti komið hvernig greiða skyldi úr þessu og það var ekki laust við vandræðagang hjá 

þeim.315 Miðað við hversu nákvæm prentuðu eyðublöðin eru þá má segja að þessi óskýru fyrirmæli 

veki nokkra furðu. 

Sr. Jón Bjarnason á Ballará var greinilega í óvissu um hvernig fylla átti út manntalið. Fyrst í stað 

skrásetti hann sveitunga sína en þegar hann hafði fyllt út heila opnu virtist hann fá bakþanka og 

ákvað að strika út það sem hann hafði þá þegar skráð. Á næstu opnu hóf hann talninguna að nýju og 

þá í breyttri mynd. Hann tók þá ákvörðun að sleppa skráningu eiginkvenna en í upphafi hafði hann 

skráð þær á eftir nafni ábúenda. Í einhverjum tilvikum breytti hann á milli íslensku og dönsku en ekki 

er að finna samræmi í því hjá honum. Í skráningunni strikaði hann stundum yfir orð og færði til. Ljóst 

er að sr. Jón vildi vanda vel til verka en óskýr fyrirmælin virtust valda honum vandkvæðum. 

5. Breytileiki eftir sýslum 

Prófastar tóku við manntalspökkum úr hendi kaupmanna árið 1762 og var falið að dreifa þeim til 

sóknarpresta sinna. Fram kemur í bréfi Gunnars Pálssonar, prófasts í Dalasýslu, að hann leiðbeindi 

prestum sínum. Ekki er ósennilegt að prófastar hafi tekið það hlutverk að sér að einhverju leyti því 

finna má nokkra samsvörun á skráningum í hverri sýslu fyrir sig. Einnig er hugsanlegt að menn hafi 

leitað ráða hver hjá öðrum og talað sig að einhverju leyti saman um úrlausnir. Einn prófastur var í 

hverri sýslu og verður hér skoðað hvað einkennir manntalsskráningar í sýslunum. Algengast var að 

                                                           
315 Sænski sagnfræðingurinn Peter Sköld lýsir vandræðagangi hjá sænskum prestum í upphafi skráningar í 
Tabellverket 1749-50. Sköld, Peter, Kundskap och kontroll. Den svenska befolkningsstatistikens historia, bls. 60. 
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prestar rituðu nöfn ábúenda, hjáleigumanna, húsmanna og lausamanna, aldur þeirra og fjölda auk 

aldurs annarra heimilismanna. Í flestum tilvikum vottuðu prestar fyrir skráningu sína með undirskrift 

ásamt nokkrum vottum. Oft ritaði prestur nokkur orð áður en hann undirritaði. Yfirleitt var þá greint 

frá því að hér væri rétt útfyllt en í sumum tilvikum mátti fá nokkra innsýn í hvernig prestar sáu fyrir 

sér tilgang manntalsskráningarinnar. 

Í Skaftafellssýslu voru tvö prófastsdæmi sem skiptust niður í austur- og vesturhluta sýslunnar. Það 

sem einkennir manntölin þar er að einungis eru skráðir ábúendur, hjáleigumenn, húsmenn og 

lausamenn þ.e.a.s. ef þeir eru til staðar. Annarra heimilismanna er ekki getið. Manntalsgerðin fór 

fram á tímabilinu 19. ágúst- 4. september 1762. Mjög mismunandi er hversu margir vottar eru að 

undirskrift prests. Í austurhlutanum eru þeir allt upp í sex en færri og jafnvel engir í vesturhlutanum. 

Yfir helmingur presta í Rangárvallasýslu skráðu manntal yfir alla íbúa sóknanna, þ.e.a.s. sex prestar af 

ellefu. Magnús Sveinsson, prófastur í Stóradal, lagði línurnar með því að skrá sjálfur heilt manntal. 

Prestaköllin voru afar misjöfn að stærð og var algengt að einn prestur þjónaði tveimur sóknum og allt 

upp í fimm. Svo virðist sem færri sóknir séu í manntalinu 1762 en 1801 og fleiri starfandi 

sóknarprestar árið 1801. Mikið var lagt upp úr vottum að undirskrift prestanna. Flestir 

sóknarprestanna höfðu þrjá votta líkt og prófastur en finna má fjóra og sex votta í nokkrum sóknum. 

Vestmannaeyjar eru skráðar sem sérstök sýsla eins og í Manntalinu 1801. 

Í Árnessýslu var þéttbýlt líkt og í Rangárvallasýslu og margar sóknir þar að finna. Einungis var skráð 

heilt manntal í tveimur sóknum en í öðrum er einungis nafna ábúenda getið ásamt nöfnum 

hjáleigumanna og húsmanna. Þrátt fyrir að nákvæmri skráningu á einstaklingum sé ekki til að dreifa 

má finna nákvæma flokkun á vinnufæru fólki í sókninni. Í öllum sóknum Árnessýslu, að einni 

undanskilinni, má finna undirskriftir þriggja votta, í einni sókninni eru tveir vottar. Það er óvenjulegt 

að sjá svona samræmi í heilli sýslu ef litið er til manntalsins í heild sinni. Fullvíst má telja að Jón 

Þórðarson, prófastur í Hruna, hafi þarna lagt línurnar fyrir presta sína. Sumir sóknarprestar, eins og 

Einar Jónsson á Ólafsvöllum, leystu manntalsgerðina þannig úr garði að þeir skráðu einungis 

ábúendur, hjáleigumenn, húsmenn og lausamenn. Þó að allt fólkið í sókninni væri ekki skráð í 

manntalið þá má þar finna nákvæma flokkun á vinnufæru fólki: 

Her i Meenigheden til Olafsvallekyrke findes 27 par Egtefolk, nemlig 27 egtemænd, og 27 

egtekvinder, til sammen 54 Mennesker. Enkemænd 2 Enker 2. Børn Unge og Voxne, som ere 

hos sine forældre nemlig 43 Drenge Born, og 55 Pige Börn, til sammen 98. Piger af de Øvrige 

Families Tal 2. Tieniste folk 15 Karle, 25 piger 40. Fattige, som Kunde forrette noget arbeide, 
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af Mand Kiön 11 af kvinde kiön 14, Unge og gamle til sammen 25. De Fattige, Unge, gamle, og 

Svage, som intet Kunde arbeide 7. Huusmænd 5. Løsemand 0. Bestaar saa den heele 

Meenighed her til Olafsvalle kyrke af 115 Siæle 

Víða mjá sjá slíkar upptalningar hjá prestunum í lok manntalsskráningar og er ljóst að þeir hafa gert 

sér grein fyrir að tilgangurinn með framkvæmdinni allri var að leita að vinnufærum mönnum. 

Í manntali Gullbringusýslu er skriftin ýmist léleg eða allt skrifað í einni bendu svo erfitt er að koma 

nöfnum og aldri heim og saman. Í Reykjavík og Grindavík er skráð heilt manntal en að öðru leyti er 

ábúenda og hjáleigumanna einungis getið. Einnig bregður við að skráningin sé alltof þétt rituð svo 

erfitt er að rýna í handritið. Þetta er sérstaklega áberandi þegar allir íbúar eru skráðir í fjölmennum 

sóknum og eyðublöð hafa ef til vill ekki verið næg til að ná yfir slíkan fjölda. Almennt má segja að 

minna sé lagt upp úr skrift og frágangi handrits í þessari sýslu en víðast hvar annars staðar. 

Athyglisvert er að í Reykjavík bera kirkjurnar erlend nöfn eins og St Nicolai kirkja (Seltjarnarnes), St 

Johannes kirkja (Reykjavík, Hlýðarhús, Sel, Örfirisey, Skildinganes) og St Maríu kirkja (Laugarnes, 

Viðey, Engey, Rauðará, Kleppur, Bústaðir, Digranes, Kópavogur, Breiðholt, Vatnsendi og Hólmur). 

Í Kjósarsýslu er einungis að finna manntalsskráningar tveggja presta sem náðu yfir tvær sóknir. Sr. 

Þórður Þórhallsson í Saurbæ skráði alla íbúa með fagurri skrautskrift. Þetta er mikill munur frá 

óvandaðri skrift í Gullbringusýslu. Sr. Magnús Árnason á Reynivöllum skráði hins vegar aðeins 

ábúendur. 

Í Borgarfjarðarsýslu er einungis eina sókn að finna í manntalinu en það er Húsafellssókn sem er ekki 

mannmörg og nær einungis yfir eina og hálfa blaðsíðu. Sr. Snorri Björnsson á Húsafelli skráði hér 

aðeins nöfn ábúenda, hjáleigumanna og húsmanna. Það sem vekur helst athygli er að hann dagsetti 

skráninguna þann 30. maí 1763 en ekki síðsumars 1762 líkt og fyrirmælin kváðu á um. Ekki er ljóst 

hvað olli þessari seinkun. Hina eiginlegu forsíðu með tilskrift frá Haagen er ekki að finna í þessari 

skráningu. Johan Haagen kvartaði yfir því í bréfi til rentukammers vorið 1763 að ekkert manntal hafi 

borist úr Borgarfjarðarsýslu sem var heimahérað Magnúsar Gíslasonar amtmanns.316 Hugsanlega 

hefur mótþróa gætt hjá Borgfirðingum gagnvart skráningunni og þeir neitað að telja sóknarbörn sín. 

Í Mýrasýslu og Hnappadalssýslu dagsettu prestarnir ekki manntalsskráningar sínar og er því erfitt að 

átta sig á því hvenær þær voru framkvæmdar. Á einu manntalsblaðinu er ritað „Indkommen 1763“ 

sem þýðir að þá hafi eyðublaðið borist til Kaupmannahafnar. Hvort það sama eigi við um allan 

                                                           
316 ÞÍ. Rtk. B2/20 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. Nr. 5. 
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pakkann eða ekki er ekki ljóst. Hvergi er að finna hina eiginlegu tilskrift til prestanna frá Haagen á 

forsíðu arkanna líkt og annars staðar. Það er einungis í Hítardalsþingum sem allir íbúar eru skráðir.  

Í Snæfellsnessýslu má finna sömu tilskrift Haagens til prestanna líkt og á Suðurlandi en hún hafði 

dottið út í Borg., Mýr. og Hnapp. Hér eru allar manntalsskráningar dagsettar um miðjan september 

árið 1762. Það er aðeins einn prestur í sýslunni sem skráir heilt mannta l eða „Mandtall over almuen i 

almindelighed“ eins og hann nefnir það en það er sr. Jón Sigurðsson á Fróðá. Hann þjónaði 

Ingjaldshólssókn og Fróðársókn sem voru fjölmenn fiskipláss á þessum tíma ásamt nokkrum bæjum. 

Sr. Jón virðist ekki hafa nóg af eyðublöðum til verksins og er skráningin mjög þétt rituð og erfið 

yfirlestrar. Þegar betur er aðgætt virðist blaðsíðum þar hafa verið ruglað saman í bókbindingu 

manntalsins. Í Breiðavíkurþingum er nokkuð meira um lausamenn heldur en finna má annars staðar á 

landinu og má almennt segja að samsetning heimila við sjávarsíðuna sé frábrugðin því sem tíðkast 

annars staðar. Í manntalið vantar Helgafellssókn og Bjarnarhafnarsókn og er ekki ljóst hvort manntal 

hafi verið tekið þar. 

Gunnar Pálsson, prófastur í Hjarðarholti, lagði línurnar fyrir sóknarprestana í Dalasýslu eins og fyrr 

hefur verið greint frá. Manntalsskráningar úr Dalasýslu eru óvenju samstilltar. Gunnar valdi þá leið að 

skrá ekki alla íbúa heldur einungis ábúendur, hjáleigumenn og húsmenn og sama gerðu prestar hans 

að einum undanskildum. Allir prestar Dalasýslu hafa þrjá votta að skráningum sínum. Eftirtektarvert 

er hversu vandvirknislega manntölin eru útfyllt og mikið lagt upp úr fallegri skrift. 

Í Barðastrandarsýslu er ekki að finna samhæfðar manntalsskráningar. Fjórir prestar fylltu út eyðublöð 

sín í september árið 1762 en tveir árið 1763. Markús Snæbjörnsson í Flatey skráði manntal sitt þann 

7. janúar 1763 og Árni Ólafsson í Gufudal dagsetti manntal sitt þann 21. júní 1763. Þessir sömu tveir 

prestar skráðu alla heimilismenn með nafni ólíkt hinum í sýslunni sem aðeins geta um ábúendur og 

hjáleigumenn. Athygli vekur ótrúlegt fjölmenni á sjö eyjum á Breiðafirði, en samkvæmt lauslegri 

talningu var þar að finna 194 einstaklinga. Reykhólasókn er ekki að finna í manntalinu. Fátæklegasta 

manntalsskráning sýslunnar er hjá sr. Birni Halldórssyni prófasti í Sauðlauksdal. Hann skráði heiti 

kirkju ásamt heiti jarðar, nafna ábúenda, hjáleigumanna og húsmanna og þar með er skráningin 

upptalin. Ekkert er fyllt út á hægri blaðsíðu sem ætluð var fyrir fjölda heimilismanna og aldur þeirra. 

Að lokum skrifaði sr. Björn Halldórsson prófastur í Sauðlauksdal: 

I framanskrifadar taublur höfum vid innfært, allt þad sem vid underskrifader siáum ad 

innfærast kunne til nockurrar underrettingar, enn hvad vid hofum ecke áhrært, siáum vid 

verda ómögulegt og oskilianlegann tilkynnum einasta, ad i þeßum Socknum eru gamalmenne 
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ecke verkfær 34, úngmenne annadhvort ómagar vegna veikleika edur oska 124, 

Communicante 161 i Saurbæar Sockn og i Saudlauksdals Sockn 146 Menn allß i bádum 

þeßum Socknum 442 

Prófasturinn sá ekki ástæðu til að hafa manntalsskráninguna nákvæmari en þetta og má segja að 

þetta sé ein fátæklegasta skráningin í öllu manntalinu. Sr. Björn lagði ekki jafn mikið upp úr réttum 

tímasetningum eins og t.d. kollegi hans, Gunnar Pálsson í Dalasýslu, sem gætti þess vandlega að 

útfylltu eyðublöðin næðu kaupmönnunum áður en þeir sigldu úr höfn. Á forsíðu manntalsins er skráð 

„Indkommen 1763“. Sum manntöl í Barðastrandarsýslu voru auk þess skráð árið 1763.  

Í Ísafjarðarsýslu vantar þrjár sóknir úr norðurhlutanum en það eru Ögursókn, Vatnsfjarðarsókn og Eyri 

í Seyðisfirði. Manntalsskráningar úr Ísafjarðarsýslu eru allar dagsettar í september og október árið 

1762. Miðað við hversu margir prestar Ísafjarðarsýslu  skráðu manntal í október má geta sér þess til 

að eyðublöðin hafi borist seint til prestanna. Það er einungis í einni sókn sem heilt manntal var skráð 

en að öðru leyti var ábúenda, hjáleigumanna og húsmanna getið. Haagen virtist ekki hafa upplýsingar 

um nýjustu prestaskipti því í tveimur tilvikum voru eyðublöð áframsend til eftirmanna. 

Í Strandasýslu bárust manntalsskráningar frá tveimur prestum sem þjónuðu báðir tveimur 

prestaköllum. Í þessum fjórum sóknum var skráð manntal yfir alla íbúa. Ásgeir Jónsson, prófastur í 

Tröllatungu, skráði auk þess innbyrðis tengsl innan fjölskyldna og stöðu fólks á heimilinu. Báðar 

manntalsskráningar áttu sér stað um miðjan september en a.m.k. önnur þeirra hefur ekki borist til 

Kaupmannahafnar fyrr en árið 1763. Sennilega hafa þær misst af ferð kaupmannsins um haustið. 

Manntöl vanta úr Árnessókn, Staðarsókn í Steingrímsfirði og Kaldrananessókn. 

Í mörgum tilvikum er dagsetninga ekki getið í Húnavatnssýslu en þar sem þess er getið er ljóst að 

skráning manntala átti sér stað í septembermánuði 1762. Það er aðeins í tveimur sóknum í 

Húnavatnssýslu sem allra íbúa er getið. Sr. Ásmundur Pálsson skráði ábúendatal en taldi sig engu að 

síður hafa gengið frá fullkomnu manntali líkt og orð hans bera vitni um: „Dette foranförte mandtal 

udi diße sogne er ganske Noyagtig og fuldkommen“. Sr. Bjarni Pétursson, prestur á Melstað í 

Húnavatnssýslu, skráði nánast alla íbúa í sókn sinni. Það sem hins vegar gerir skráningu hans sérstæða 

er að hann getur einungis skírnarnafna fólks. Vinnuhjú eru jafnvel ekki nafngreind, heldur er t.d. sagt 

þjónustukonur eða þjónustufólk og svo er merkt við fjölda af hvoru kyni. Einnig má finna sambýlisfólk 

skráð og þar á eftir er heillar fjölskyldu einungis getið í fjölda og aldri. Bjarni skráði allar sálir í sókn 

sinni en nöfn fólks virðast aukaatriði í slíkri skýrslu. Undir lok skráningar Bjarna kemur greinilega fram 



136 
 

að tilgangur hans var að greina frá vinnufærum einstaklingum í sókninni líkt og fram kemur í 

eftirfarandi orðum hans: 

Jeg ved ikke andet end dette her anfört Mænds quinde Og Ungdommens tal Og Register 

maae blive Rigtigt. Men hvad angaar Reigning Over det fattige folk, som for alderdoms og 

Svagheds skÿld ei Kand arbeide, da giver her med vitterligt, at mange i blandt det boende folk 

bönder Og deres Hustruer Kunde for Skröbeligheds skyld Ikke at arbeide. 

Finna má skemmtileg tilþrif í skrautskrift hjá skrásetjurum í Skagafjarðarsýslu að prófastinum 

undanskyldum. Hjá tveimur bæjum í Fagranessókn var ritað að Jón Þorkelsson sál. hafi arfleitt 

Barnaskólann í Gullbringusýslu að jörðum sínum. Í manntalinu er hins vegar ekki að finna neinar aðrar 

vísbendingar um þennan barnaskóla. Það var einungis sr. Þorvaldur Jónsson í Hvammi sem skráði alla 

íbúa í sókn sinni. Manntal var skráð í Skagafirði á tímabilinu frá miðjum ágúst og fram í miðjan 

september árið 1762. 

Eyjafjarðarsýsla var fjölmenn á þessum tíma og margar sóknir þar að finna. Heilt manntal er aðeins að 

finna hjá sr. Birni Jónssyni á Stærri-Ársskógsströnd. Þó með þeirri undantekningu að sr. Ari 

Þorleifsson á Tjörn skráði fyrst ábúendatal og bætti síðan við upptalningu á öllum íbúum en aldur 

vantar þar á marga. Manntalið í Eyjafirði virðist tekið á löngum tíma ef marka má dagsetningarnar. 

Prófastur skráði sína eigin sókn þann 14. ágúst 1762, flestir skráðu manntal í september en sr. Ari 

Þorleifsson ekki fyrr en 12. desember 1762. Margir sóknarprestar tilgreindu ekki dagsetningu við 

skráningu sína. Ekki er hægt að sjá að samræmis gæti í skráningum í Eyjafirði og leynast þar ýmsar 

sérviskulegar lausnir. 

Jón Sigurðsson, prestur á Kvíabekk í Eyjafirði, var fremur nákvæmur í skráningu sinni. Nákvæmnin 

kemur einkum fram í upplýsingum um jarðirnar sjálfar. Í jarðadálkinum eru verðmæti jarða tiltekin á 

eftir heiti jarða, hverjum jörðin tilheyrir og er jafnvel getið hverra manna sá jarðeigandi er, en að 

lokum er mjög merkileg umfjöllun um uppruna jarðanafnanna að finna á þessum stað í manntalinu. 

Þessi nákvæmni sr. Jóns kemur hins vegar ekki fram í ítarlegu manntali allra sóknarbarna hans. Hann 

skráði einungis ábúendur, hjáleigumenn, húsmenn og lausamenn með nafni líkt og flestir prestar 

gera. Í ábúendadálki kemur hins vegar fram nákvæm útlistun á stöðu fólks á eftir nafni þess. Aftast 

telur sr. Jón upp hversu margir eru af hvoru kyni, börn, vinnufólk og fátæklingar og tiltekur 

sérstaklega hversu margir eru vinnufærir. 
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Eins og fram kom í upphafi voru fyrirmælin þau að telja ætti upp jarðir, jarðeigendur og ábúendur og 

eða skrá nákvæmt manntal. Sr. Ari Þorleifsson, prestur á Tjörn í Eyjafirði, uppfyllti bæði skilyrðin. 

Hann skráði fyrst nöfn ábúenda, hjáleigumanna, húsmanna og lausamanna. Að þeirri upptalningu 

lokinni hófst skráning að nýju og þá með nákvæmu manntali allra íbúa. Ef til vill hafa ekki allir prestar 

haft undir höndum svo mörg eyðublöð til þess að skrá líkt og Ari en þetta er athyglisverð úrlausn. Að 

lokum getur hann þess: „Að framann skrifadra, Jarda, Jarda Eigenda, Jarda äbüenda Nófn, og manntal 

ifer hufúd sie hier inn fært; og ad þær liggia i Tiarnar Kyrkuú söckn, og Eÿafiardar Sÿslú“. Sr. Ari sinnti 

einnig prestsstörfum á Urðum og skráði hann sóknarbörn sín þar á sama hátt. 

Sr. Jón Halldórsson á Völlum í Eyjafirði beitti svipuðum aðferðum og kollegi hans á Tjörn. Hann lýsti 

skráningu sinni með eftirfarandi orðum: 

fleiri Jardir eru ecki til i þeßarri Wollu Kÿrkiu sokn, enn hier ad framann eru mentioneradar og 

innfærdar, Enger hialeigumenn, húsmenn nie lausamenn og þvi standa Rúbriqverne audar, 

sem til þeß voru destineradar ad teikna i þeß háttar folck, ecki helldur er i Sókninne þad fólk 

sem firir alldurdöms edur veikleika sakir eckert unnid geti, jafnvel þo þad sie lÿtid firir 

nockrum, og þvi filgir nu hier a eftir nafna Registur, alls folksins a sinu hvoriu heimili, eftir 

adur innfærdum ordine jardanna undannteknum bændanna nófnum sem adur eru oll 

innkominn 

Í kjölfarið fylgdi listi af nöfnum í fjóru stóru dálkunum á vinstri síðu. Engar nánari upplýsingar fylgja 

með á hvaða bæ fólkið bjó en hægt er að fylla upp í myndina með samanburði við skráningu á 

ábúendunum á undan. 

Manntalspakkinn úr Þingeyjarsýslu virðist ekki hafa borist til Kaupmannahafnar fyrr en árið 1763. Á 

forsíðu er víðast hvar skráð „indkommen 1763“. Sennilega hafa skrárnar ekki farið allar saman í pakka 

því sums staðar er ritað „med Ødefiords Skibet“ en annars staðar „Huussewiigs hafvn Tingöe eller 

Norder Sÿβel“. Manntalsskrárnar voru allar unnar í september árið 1762 nema hjá sr. Sigfúsi Jónssyni 

í Höfða í Höfðahverfi en hann dagsetti manntal sitt þann 29. ágúst 1763. Á einu eyðublaðinu er skráð 

að manntalið hafi borist með Rees kaupmanni þann 26. febrúar 1763. Alls staðar eru ábúendur, 

hjáleigumenn og húsmenn skráðir nema hjá sr. Einari Jónssyni á Skinnastöðum. Óhætt er að segja sr. 

Einar eigi eina tilkomumestu skráninguna í manntalinu og er hann augsýnilega vanur skrifari. Hann 

skráði afar nákvæmt manntal yfir sókn sína þar sem allra er getið. Hann tiltók í hvaða firði og hreppi 

Skinnastaður er, sem reynist vera í Axarfirði og Árlækjarhreppi, nöfn persónanna þar tilheyrandi, 

þeirra börn, drengir, stúlkur, vinnuhjú, fátæk og veik fósturbörn og mállaus. Og svona heldur 
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manntalið áfram þar sem allir eru nákvæmlega skilgreindir á hverjum bæ. Þess er getið að einn 

vinnumaður sé veikur og vanfær og á öðrum stað er stjúpsonar sérstaklega getið. Fram kemur að 

bústýra sé jafnframt ekkja. Tilgreint er hvort börnin eru þeirra börn eða einungis hans börn eða 

hennar. Á einum bæ er þess getið að tiltekin ekkja sé móðir þriggja ábúenda á bænum. Strikað var 

yfir þrjú nöfn og sagt að þau deyðu nú á þessum tíma. Þessi nákvæma skráning er einsdæmi í öllu 

manntalinu og ljóst að presturinn tók þetta upp hjá sjálfum sér. Sr. Einar sinnti einnig prestsstörfum í 

Möðrudal þó að bærinn tilheyrði Múlasýslu. Við Möðrudal er ritaður heilmikill texti varðandi hverjir 

hafi sinnt þar prestþjónustu og hvaða prestakalli bærinn tilheyri. 

Múlasýsla náði yfir það sem núna skiptist í Norður- og Suður-Múlasýslu. Þetta var því nokkuð 

fjölmenn og víðfeðm sýsla. Áberandi er hversu skrift í handriti er víða orðin máð og hlýtur orsökin að 

liggja í lélegu bleki. Yfirleitt eru aðeins ábúendur taldir fram en eitthvað er um að allra íbúa sé getið. 

Haagen virtist ekki vera með nöfn sóknarprestanna á hreinu. Í tilskrift hans framan á 

arkareyðublöðunum hefur hann oftar en ekki ritað nöfn fyrri presta eða ruglað nöfnum þeirra á 

einhvern hátt. Þetta er hvergi jafn áberandi eins og í Múlasýslu. Þar sem dagsetningar er getið er ljóst 

að manntöl hafa verið skráð í ágúst og september árið 1762. Athygli vekur að sr. Jón Þorláksson, 

prófastur á Hólmi, skráði ekki prestsetur sitt í manntalið. Hann skráði nafn sitt í jarðardálkinn en gat 

ekki til um aldur sinn eða tiltók aðra heimilismenn sína. Þetta er óvenjulegt meðal skrásetjara 

manntalsins. Að öðru leyti skráði sr. Jón alla heimilismenn í sókn sinni. 

Tafla 7.  Manntalið 1762, skráningar eftir sóknum. 

 

Múlasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Hólmasókn   X 

Skeggjastaðasókn   X 

Refstaðasókn x   

Hofssókn x   

Hofteigssókn x   

Kirkjubæjarsókn x   

Ássókn x   

Valþjófsstaðarsókn   X 

Hallormsstaðasókn x   

Þingmúlasókn x   

Vallanessókn x   

Eiðasókn   X 

Hjaltastaðasókn x   

Njarðvíkursókn/Desjarmýrarsókn x   

Klyppstaðarsókn/Húsavíkursókn x   

Dvergasteinssókn x   
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Hálssókn x   

Skorrastaðasókn   X 

Kolfreyjustaðarsókn   X 

Stöðvarsókn x   

Eydalasókn x   

Berufjarðarsókn/Berunessókn x   

Fjarðarsókn   X 

Hofssókn í Álftafirði x   

 

A-Skaft. 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Stafafellssókn x   

Einholtssókn x   

Kálfafellsstaðarsókn x   

Hoffellssókn/Bjarnanessókn x   

Sandfellssókn/Hofssókn x   

 

V-Skaft. 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Kálfafellssókn/Núpsstaðarsókn x   

Kirkjubæjarklaustursókn x   

Ásasókn/Búlandssókn x   

Hólmaselssókn x   

Þykkvabæjarklaustursókn x   

Höfðabrekkusókn x   

Reynissókn x   

Sólheimasókn/Dyrhólasókn x   

 

Rangárvallasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Holtssókn x   

Steinasókn   X 

Skógasókn   X 

Hólasókn   x 

Stóradalssókn   x 

Teigssókn/Eyvindarmúlasókn   x 

Breiðabólstaðarsókn   x 

Krosssókn/Voðmúlastaðasókn x   

Skúmstaðasókn/Stórólfshvolssókn   x 

Oddasókn x   

Kálfholtssókn/Ássókn/Háfssókn x   

Keldnasókn/Gunnarsholtssókn   x 

Stóruvallasókn/Skarðssókn/Klofasókn 
/Leirubakkasókn/Næfurholtssókn x   
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Vestmannaeyjar 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Landakirkjusókn x   

 

Árnessýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Hrunasókn x   

Steinsholtssókn/Stóra-Núpssókn x   

Hrepphólasókn/Stóra-Hofssókn x   

Ólafsvallasókn x   

Skálholtssókn x   

Torfastaðasókn/Bræðratungusókn/Haukadalssókn x   

Reykjadalssókn/Tungufellssókn x   

Mosfellssókn x   

Miðdalssókn/Hraungerðissókn x   

Snæfuglsstaðasókn/Klausturhólasókn/Búrfellssókn x   

Þingvallasókn/Úlfljótsvatnssókn x   

Laugardælasókn   x 

Hjálmholtssókn   x 

Hraungerðissókn   x 

Hróarsholtssókn   x 

Villingaholtssókn   x 

Gaulverjabæjarsókn/Stokkseyrarsókn x   

Kaldaðarnessókn x   

Arnarbælissókn/Reykjasókn/Hjallasókn x   

Strandarsókn x   

 

Gullbringusýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Krýsuvíkursókn x   

Garðasókn/Bessastaðasókn x   

Staðarsókn   x 

Hvalsnessókn/Kirkjuvogssókn/Njarðvíkursókn x   

Kálfatjarnarsókn x   

Reykjavík (St. Nicolai, St. Johannis, St. Mariæ)   x 

Útskálasókn x   

 

Borgarfjarðarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Húsafellssókn/Stóraássókn/Kalmanstungusókn x   
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Kjósarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Reynivallasókn/Meðalfellssókn x   

Brautarholtssókn/Saurbæjarsókn   x 

 

Mýrasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Hítardalssókn   x 

Stafholtssókn/Hjarðarholtssókn x   

Gilsbakkasókn/Síðumúlasókn x   

Staðarhraunssókn/Álftatungusókn x   

 

Hnappadalssýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Miklaholtssókn/Rauðamelssókn x   

 

Snæfellsnessýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Staðastaðarsókn x   

Setbergssókn x   

Ingjaldshólssókn/Fróðársókn   x 

Laugarbrekkusókn/Knarrarsókn/Lónssókn x   

Breiðabólstaðarsókn/Narfeyrarsókn x   

 

Dalasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Hjarðarholtssókn x   

Sauðafellssókn/Snóksdalssókn   x 

Kvennabrekkusókn/Stóravatnshornssókn x   

Staðarhólssókn/Hvolssókn x   

Búðardalssókn/Skarðssókn/Dagverðarnessókn x   

Hvammssókn/Sælingsdalstungusókn 
/Ásgarðssókn/Staðarfellssókn x   

 

Barðastrandasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Otradalssókn x   

Gufudalssókn x   

Flateyjarsókn/Múlasókn   x 

Hagasókn/Brjánslækjarsókn x   

Sauðlauksdalssókn/Saurbæjarsókn x   

Garpsdalssókn x   
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Selárdalssókn/Laugardalssókn x   

 

Ísafjarðarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Sandasókn/Hraunssókn x   

Rafnseyrarsókn x   

Mýrasókn/Núpssókn/Sæbólssókn x   

Holtssókn x   

Staðarsókn í Súgandafirði x   

Eyrarsókn í Skutulsfirði/Hólssókn í Bolungarvík   x 

Kirkjubólssókn x   

Snæfjallasókn x   

Staðarsókn í Grunnavík x   

Staðarsókn í Aðalvík x   

Álftamýrarsókn x   

 

Strandasýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Tröllatungusókn/Fellssókn   x 

Óspakseyrarsókn   x 

Prestbakkasókn   x 

 

Húnavatnssýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Staðarbakkasókn/Gnúpssókn x   

Melstaðarsókn   x 

Höskuldsstaðasókn x   

Bergsstaðasókn/Bólstaðarhlíðarsókn   X 

Holtastaðasókn/Blöndudalshólasókn x   

Auðkúlustaðasókn/Svínavatnssókn x   

Breiðabólstaðarsókn/Víðidalstungusókn x   

Grímstungusókn x   

Undirfellssókn/Másstaðasókn x   

Hjaltabakkasókn x   

Þingeyraklaustursókn x   

Staðarsókn x   

Vesturhópshólasókn x   

Tjarnarsókn   x 
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Skagafjarðarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Hólasókn x   

Barðssókn/Holtssókn x   

Rípursókn/Viðvíkursókn x   

Fellssókn/Höfðasókn x   

Hofssókn/Miklabæjarsókn x   

Flugumýrarsókn/Hofstaðasókn x   

Goðdalasókn/Ábæjarsókn x   

Mælifellssókn/Reykjasókn x   

Fagranessókn/Borgarsókn x   

Glaumbæjarsókn/Víðimýrarsókn/Geldingaholtssókn x   

Hvammssókn/Ketusókn   x 

Reynisnesklaustursókn x   

Hnappsstaðasókn x   

 

Eyjafjarðarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Möðruvallaklaustursókn x   

Kaupangssókn x   

Munkaþverársókn x   

Urðasókn x   

Tjarnarsókn x x 

Kvíabekkjarsókn x   

Bægisársókn/Bakkasókn x   

Vallasókn x   

Möðruvallasókn x   

Grundarsókn x   

Myrkársókn x   

Upsasókn x   

Stærra-Árskógssókn   x 

Hvanneyrarsókn x   

Hrafnagilssókn x   

Glæsibæjarsókn/Lögmannshlíðarsókn/Svalbarðssókn x   

Miðgarðssókn x   

Saurbæjarsókn x   

Hólasókn x   

Miklagarðssókn x   
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Þingeyjarsýsla 

Sókn Ábúendur Allir íbúar 

Grenjaðarstaðasókn/Þverársókn x   

Eyjardalsársókn/Lundarbrekkusókn x   

Nessókn x   

Múlasókn x   

Helgastaðasókn/Einarsstaðasókn x   

Húsavíkursókn x   

Svalbarðssókn x   

Presthólasókn x   

Skinnastaðasókn/Möðrudalssókn   x 

Reykjahlíðarsókn x   

Þönglabakkasókn/Flateyjarsókn x   

Grýtubakkasókn/Höfðasókn x   

Laufássókn x   

Þóroddsstaðarsókn/Ljósavatnssókn x   

Hálssókn/Illugastaðasókn/Draflastaðasókn x   

Heimildir: ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt.; 

ÞÍ.  Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- og 

Múlasýslur. 
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6. Eftirmáli manntalsins 

Svo virðist sem manntalið 1762 hafi fallið í gleymskunnar dá meðal síðari tíma manna. Í umfjöllun 

Hannesar Finnssonar um fólksfjölda á Íslandi er ljóst að hann virðist ekki þekkja til þess. Í Barnadauða 

á Íslandi vísar hann til þess að síðast hafi verið tekið manntal árið 1761 að tilhlutan Ranzaus greifa og 

Finns Jónssonar biskups í Skálholtsstipti og þekki hann ekki til þess hvort sama hafi átt sér stað í 

Hólastipti. Næsta manntal, að hans sögn, var tekið árið 1769.317 Í Mannfækkun af hallærum birtir 

Hannes mannfjöldatöflu og vísar þá einungis til sálnaregistra fyrir árið 1762.318 Í Fólkstölu á Íslandi 

sem dagsett er þann 1. febrúar 1850 er sagt frá talningu á Íslandi árið 1703. Síðan segir orðrétt: 

„Seinna á sömu öld skipaði stjórnin að telja allt fólk á Íslandi, og varð það gjört 15. dag ágústm. 1769, 

líkt og í öðrum hlutum Danaveldis í Norðurálfu, en síðan árið 1801 hefir fólkstala verið tekin á Íslandi 

um sama leiti og í öðrum hlutum ríkinsins“.319 Í engum þessara heimilda virðast höfundar þekkja til 

manntalsins 1762. Einnig er athyglisvert að lesa í Skýrslum um landshagi á Íslandi að „Bátatalið frá 

1770 er hið fyrsta bátatal, er vér höfum til.“320 

Pétur Zophóníasson ritaði grein í Eimreiðina árið 1915 í þeim tilgangi að vekja athygli á íslenskum 

manntölum frá 18. öld og hvar þau sé að finna. Í lokaorðum sínum segir hann „að manntöl þessi hafa 

verið hulinn fjársjóður, er fáir eða engir hafa um vitað.“321 Samkvæmt Pétri var manntalið 1762 þá 

geymt í fjórum pökkum í Ríkisskjalasafni Dana. Pétur hafði leitað að manntalinu í Ríkisskjalasafninu og 

fundið skýrslur úr því jafnvel í öðrum óskyldum pökkum frá Íslandi.322 Velta má því fyrir sér hvort það 

sem uppá vantar í manntalið leynist enn í Ríkisskjalasafni Dana. Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður lét 

gera leit að manntalinu 1703 og kom það í ljós heilt árið 1914. Í kjölfarið var leitast eftir því að fá 

manntalið sent hingað til lands og tókst það að lokum árið 1921, fyrst að láni en fimm árum síðar til 

eignar.323 Manntalið 1762 kom hingað til lands árið 1928. 

 

                                                           
317 Hannes Finnsson, „Um Barna Dauda á Islandi“, Rit þeβ Islenzka Lærdóms Lista Felags V, Kaupmannahöfn 
1785, bls. 115-142, bls. 137. 
318 Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, bls. 93-95. 
319 Skýrslur um landshagi á Íslandi I (Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmenntafélag 1858), bls. 2. 
320 Skýrslur um landshagi á Íslandi II (Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmenntafélag 1861), bls. 89. 
321 Pétur Zophóníasson, „Manntöl á Íslandi á 18. öld. Brot úr sögu Reykjavíkur“, Eimreiðin XXI (1915), bls. 36-46, 

45. 
322 Sama heimild, bls. 36-46, 43. 
323 Manntal á Íslandi 1703, bls. VII-IX. 
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7. Niðurlag 

Manntalið 1762 var tekið að tilhlutan verslunarinnar sem þá var komin í hendur dönsku krúnunnar. 

Eftir ítrekuð tilmæli til Íslendinga um að auka fiskveiðar, sem lítinn árangur bar að mati kaupmanna, 

var sú ákvörðun tekin að ganga lengra og banna alla innlenda verslun og láta skrá skipaútvegstal og 

manntal. Frumkvæðið kom frá Rÿberg verslunarstjóra sem beinlínis samdi tilskipunina í nafni 

konungs. Rÿberg átti ennfremur frumkvæði að því að nýtt embætti eftirlitsmanns við fiskveiðar á 

Íslandi var stofnað og hafði ákveðinn mann í huga sem skipaður var í embættið. Eftir lestur bréfa sem 

gengu á milli æðstu ráðamanna er ekki að sjá að stiftamtmaður eða amtmaður hafi verið með í 

ráðum heldur var þeim tilkynnt um þessar fyrirætlanir eftir útgáfu tilskipunarinnar. Til stóð að skrá 

skipaútvegstal á hverju ári og manntal á 3-4 ára fresti. Tilskipunin gekk hins vegar of langt og reyndist 

mönnum óframkvæmanleg hér á landi. Ljóst er að þeir sem sömdu hana þekktu ekki vel til íslensks 

samfélags og höfðu ekki borið málið undir innlend yfirvöld. Fullvíst má telja að gæfulegra hefði verið 

ef Rÿberg og forsvarsmenn rentukammers hefðu haft innlend yfirvöld með í ráðum og þar með menn 

sem þekktu til aðstæðna hér á landi. Í stað þess upphófust mikil illindi á milli innlendra stjórnvalda, 

amtmanns og sýslumanna, annars vegar og Haagen hins vegar þar sem stór orð féllu. 

Upphafsmaðurinn að þessu öllu saman, Rÿberg verslunarstjóri, kom hins vegar ekki við sögu í þeim 

deilum. Ekkert framhald varð á skráningu skipaútvegstals eða manntals því hvort tveggja var aflagt 

árið 1763 og embætti eftirlitsmanns með fiskveiðum var lagt niður árið 1764 þegar nýtt 

verslunarfélag hafði tekið við. Má segja að íslenskir ráðamenn með stiftamtmann á sínu bandi hafi 

þannig unnið fullnaðarsigur gegn yfirvöldum í Danmörku. 

Markmið manntalsins 1762 var að styðja við skipaútvegstalið og afla upplýsinga um mannfjölda í 

hverju héraði fyrir sig. Í framkvæmdinni allri var manntalið í aukahlutverki enda virtist það fljótt falla í 

gleymskunnar dá. Aðalatriði manntalsins var að geta ábúenda, hjáleigumanna, húsmanna, 

lausamanna og niðursetninga og fá þá vitneskju fram hvort þeir væru vinnufærir eða ekki. Einnig var 

mikilvægt að tilgreina aldur einstaklinga og kyn barna. Af orðum Haagen að dæma hafði hann helst 

áhuga á að skoða hversu marga karlmenn á aldrinum 15-55 ára væri að finna og hvar þeir væru 

búsettir. Jafnvel stóð til að senda vinnufæra menn úr einni sýslu yfir í aðra ef vantaði menn í verið. 

Það voru prestar og prófastar sem fengu það hlutverk að skrá manntalið. Þeir fengu prentuð 

eyðublöð í hendur sem Haagen hafði útbúið með nákvæmri dálkaskiptingu. Skráningin hefði því ekki 

átt að vefjast fyrir þeim en leiðbeiningar Haagens voru hins vegar óskýrar enda öllum ljóst að 

markmiðið var ekki að skrá heildstætt manntal þjóðar. Prentuðu eyðublöðin buðu hins vegar upp á 

skráningu allra einstaklinga með nafni, aldri, stöðu og búsetu. Óskýrar leiðbeiningar við skrásetningu 

manntalsins ollu vandræðagangi og óvissu meðal presta. Þegar rýnt er í handritið kemur í ljós hversu 
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ólíkar útfærslur prestanna voru. Undirliggjandi óánægja innlendra yfirvalda með framkvæmdina 

hefur eflaust haft sitt að segja og virðist vera orsökin fyrir því að eyður eru í manntalinu eins og t.d. í 

Borgarfjarðarsýslu. Framkvæmdin öll, sem kvað á um bann við innlendri verslun, skráningu 

skipaútvegstals og manntals, ber vott um mikla miðstýringu af hálfu danskra yfirvalda þar sem 

forráðamenn verslunarinnar fengu að leika lausum hala. Ekki er að efa að betur hefði til tekist ef 

menn hefðu tekið sér betri tíma, borið málið undir stiftamtmann og innlend yfirvöld og almenn sátt 

náðst með ráðagerðina. 
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VII. Niðurstöður 

Manntölin fjögur sem hér eru til umfjöllunar eiga það sameiginlegt að vera skráð áður en samræmdar 

manntalstökur hófust í danska konungsríkinu árið 1801. Tilefni þeirra eru ólík og ákvörðun um 

manntalstökuna var tekin af hendingu í hvert og eitt skipti. Lítið hefur verið fjallað um þessi manntöl 

og því ástæða til að draga þau fram í dagsljósið. Það sem manntölin fjögur eiga helst sameiginlegt er 

hvernig aðdragandi þeirra fléttast inn í stjórnsýslu átjándu aldar. Má segja að þau leiði í ljós innbyrðis 

tengsl og átök á milli æðstu embættismanna hér á landi sem og úti í Kaupmannahöfn. Stjórnkerfið var 

líkt og pýradýmalagað þar sem konungur tróndi efst á toppnum, rentukammer heyrði undir hann og 

var sú stjórnardeild sem hér kemur einkum við sögu. Stiftamtmaður yfir Íslandi var búsettur í 

Danmörku og fulltrúi hans hér á landi var amtmaður sem skyldi fá sýslumenn landsins til að koma 

tilskipunum konungs í framkvæmd. 

Í bréfum embættismanna kemur fram hversu erfitt reyndist að stýra svo fjarlægum hluta danska 

ríkisins sem var auk þess stór og ógreiðfær. Þetta kemur berlega í ljós þegar miðstýringin eykst í 

danska konungsveldinu og samfara því krafan um nákvæma skráningu og inngrip í daglegt líf 

þegnanna. Tilskipanir voru sendar hingað til amtmanns frá Kaupmannahöfn með verslunarskipunum 

á vorin sem komu ekki til Íslands fyrr en í júní og jafnvel ekki fyrr en í lok júlí og ágúst, þ.e. eftir lok 

Öxarárþings, líkt og átti sér stað árið 1762. Þá átti amtmaður eftir að kynna fyrir sýslumönnum efni 

tilskipunar á Alþingi og senda þeim bréf, sýslumenn áttu þá að boða til þinga í sýslum sínum, kynna 

efnið fyrir almenningi, skrá manntal og senda amtmanni áður en síðustu skip legðu aftur úr höfn í 

september. Bréfasendingar á milli amtmanns og sýslumanna gátu tekið allt upp í nokkrar vikur og 

jafnvel mánuði. Tilskipanir konungs áttu að framkvæmast innan sama árs sem þýddi í raun að 

sýslumenn fengu stundum ekki nema um mánuð til að inna hlutverk sitt af hendi. 

Jarðvegurinn sem manntölin spruttu upp úr er sú breytta stjórnsýsla sem komst á með tilkomu 

einveldisins. Áður hafði hlutverk manntala fyrst og fremst snúist um skattlagningu og uppbyggingu 

herafla. Samfara auknu konungsvaldi einveldistímans komu fram stjórnlagaspekingar, til að mynda í 

Frakklandi, sem færðu rök fyrir því hvernig konungar gætu treystu völd sín sem best. Þar gegndi 

skráning manntala mikilvægu hlutverki en þau voru talin veita upplýsingar um samsetningu þjóðar, 

umfang og efnahag – upplýsingar sem góðir einvaldskonungar gátu ekki verið án að mati 

stjórnlagaspekinganna. Þróunin varð hins vegar sú að það voru nýlenduherrar sem sáu helst ástæðu 

til skráningar manntala í fjarlægum nýlendum. Þrátt fyrir að Ísland hafi ekki flokkast sem nýlenda þá 

fylgdi landið þessari þróun. Nýlenduherrar vildu fylgjast með fjarlægum nýlendum sínum og 
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manntölin urðu þáttur í því að öðlast betri yfirsýn yfir íbúa þeirra og voru oft notuð til að herða tökin 

þar.  

Noregur tilheyrði danska konungsríkinu á þessum tíma líkt og Ísland. Danir sáu hins vegar ekki 

ástæðu til þess að skrá manntöl þar í sama mæli og á Íslandi. Það var ekki fyrr en árið 1801 að 

manntal var skráð í Noregi í samræmdri manntalsskráningu danska konungsríkisins. Fram að þeim 

tíma höfðu einungis skattbændatöl verið skráð í Noregi og nafnlaust manntal árið 1769 eins og í 

öðrum hlutum konungsdæmisins. Ljóst er að fjarlægð Íslands frá Danmörku hefur skipt sköpum. 

Sama var uppi á teningnum hvað varðar manntalsgerð í Danmörku. Þar var einungis skráð manntal 

þegar afla þurfti skatttekna og á friðartímum lagðist manntalsgerð af. Slíkt átti sér ekki stað hér á 

landi. Ýmsar hindranir virðast einnig hafa verið í veginum þegar kom að manntalsgerð í Danmörku; 

það var til að mynda ekki fyrr en með manntalinu 1787 sem gefa mátti upp upplýsingar um hermenn 

og fjölskyldur þeirra en fram að þeim tíma hafði slíkt verið hernaðarleyndarmál. 

Sú stjórnsýsla sem birtist okkur í aðdraganda manntalanna ber sterkan keim af kammeralisma. 

Kammeralismi, sem nefnt hefur verið hagsýsluveldi á íslensku, átti rætur að rekja til Þýskalands og 

þangað leituðu Danir fyrirmynda. Með kammeralisma jókst miðstýring til muna í danska ríkinu og þar 

með á Íslandi með tilheyrandi tilskipunum og skráningum. Markmiðið var að auka tekjur ríkisins og 

þar með velmegun þess. Aukinn fólksfjöldi var merki um styrkleika og lagt var upp úr því að auka 

velsæld þegnanna sem áttu að búa til verðmæti sem nýttust ríkinu. Ýmsar tilraunir til viðreisnar voru 

gerðar hér á landi sem miðuðu að því að íbúar yrðu sjálfbjarga og næðu þannig að auka tekjur 

ríkisins. Á þessum tíma þótti eðlilegt að konungar hefðu góðar tekjur af þegnum sínum. Það var hins 

vegar ekki í anda kammeralismans að flytja menn nauðuga til Grænlands eða neyða þá til fiskveiða 

líkt og nokkrir embættismenn gerðu tilraunir til hér á landi. Danakonungar tóku alfarið fyrir slíka 

nauðung, beinlínis bönnuðu slíkt, auk þess sem fremur gætti umburðarlyndis hjá þeim í garð fátækra 

Íslendinga líkt og einkaleyfisbréf félagsverslunarinnar ber með sér árið 1734. Má segja að slíkt 

umburðarlyndi hafi fremur verið í anda kammeralismans um velsæld þegnanna. Hins vegar var 

einokunarverslunin, sem var ríkjandi verslunarform hér á landi á þeim tíma sem hér er til umfjöllunar, 

í andstöðu við stefnu kammeralismans líkt og Thomas Balle benti á í riti sínu um Ísland árið 1760. 

Kammeralisma fylgdu aukin afskipti af lífi almennings á Íslandi og viðleitni til að stýra lífsháttum hans. 

Í aðdraganda manntalsins 1729 voru hugmyndir uppi um að útvíkka danska konungsríkið og nema 

aftur land á Grænlandi. Íslendingar þóttu heppilegastir til að hefja þar búskap sökum líkrar veðráttu 

og lífskilyrða landanna. Sýslumenn höfðu hins vegar efasemdir um að ráðlegt væri að fækka 

landsmönnum á Íslandi og a.m.k. tveir þeirra, annar danskur og hinn íslenskur, sendu stiftamtmanni 
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bréf og lýstu áhyggjum sínum af málinu. Ljóst er að tekið var tillit til orða sýslumannanna því verulega 

var fækkað í hópi þeirra sem senda átti út. Um þessar mundir gengu slæmar sögur um lífið á 

Grænlandi og voru einungis fáeinir einstaklingar hér á landi sem gátu hugsað sér að flytjast þangað. 

Ekkert varð úr þessum fyrirætlunum því Friðrik IV. Danakonungur lést og Grænlandsnefndin 

tvístraðist. 

Með inngripi í stjórnun fiskveiða á Íslandi árið 1762 má segja að miðstýringin hafi náð hámarki. Með 

banni við innanlandsverslun átti að neyða bændur, eða menn á þeirra vegum, í verið hvort sem þeir 

bjuggu nálægt útróðrarstöðum eða ekki. Og með skipaútvegstalinu átti að flokka hvern veiddan fisk 

annaðhvort sem matfisk eða verslunarfisk. Þeir sem þekktu til atvinnuhátta hér á landi vissu þó að 

slíkt var útilokað því gæði fisksins, og þá hvort hann uppfyllti kröfur kaupmanna, komu ekki í ljós fyrr 

en að lokinni þurrkun. Markmið manntalsins 1762 var að komast að því hvar og hversu marga 

vinnufæra menn væri að finna og þá helst á aldrinum 15-55 ára. Haagen eftirlitsmanni fannst sjálfsagt 

að flytja vinnufæra menn á milli sýslna ef menn vantaði í verið einhvers staðar á landinu. Í þessari 

ráðagerð fóru menn fram úr sér og gættu þess ekki að kynna sér aðstæður á Íslandi eða bera mál 

undir innlend stjórnvöld. Má segja að ráðagerðin hafi fallið um sig sjálfa árið eftir enda stóðu 

sýslumenn saman sem einn maður ásamt Magnúsi Gíslasyni amtmanni. Hér skipti máli að amtmaður 

var í fyrsta sinn íslenskur og gjörþekkti aðstæður. Stiftamtmaður áttaði sig á að ekki væri heppilegt að 

fá innlend stjórnvöld upp á móti tilskipun danskra yfirvalda í þeim hluta konungsveldisins sem væri í 

órafjarlægð frá Danmörku. 

Sýslumenn gegndu lykilhlutverki í stjórnsýslu átjándu aldar og komu tilskipunum í framkvæmd hér á 

landi eftir föngum. Það voru sýslumenn sem önnuðust skráningu manntalsins 1729 ásamt því að 

halda héraðsþing og fá fólk til að flytja til Grænlands. Sýslumenn skráðu manntalið 1735 þar sem 

landsmenn fengu að velja sér verslunarstað. Á sama tíma skyldu þeir annast skoðun á vörum 

verslunarinnar og skrifa um það greinargerð. Skúli Magnússon landfógeti fékk sýslumenn til þess að 

skrá manntalið 1753 sem er eina skattbændatalið í þessari umfjöllun. Sýslumenn fengu ærið verkefni 

við að skrá skipaútvegstal árið 1762 sem stóð til að skrá árlega upp frá því. Tíminn var skammur um 

haustið og því ekki ósennilegt að þess vegna hafi manntalsgerðin verið á hendi presta og prófasta svo 

öll framkvæmdin næðist fyrir síðustu skipasiglingar um haustið. Manntalið 1762 er því fyrsta 

manntalið sem skráð var af prestum en þeir skráðu síðan manntalið 1801. 

Frumkvæði að skráningu manntalanna fjögurra kom að utan með tilskipunum frá konungi. 

Undantekningu á því má finna í aðdraganda manntalsins 1729 en svo virðist sem hugmyndin að 

skrásetningu þess hafi kviknað hjá Fuhrmann amtmanni. Johan Gottorp, sýslumaður 
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Snæfellsnessýslu, tók fyrirmæli amtmanns um skráningu manntals ekki alvarlega en hann sagðist ekki 

hafa fengið neina skipun að utan frá dönskum yfirvöldum um nauðungarflutninga fólks og þar með 

manntalsgerð. Fyrirmæli um manntalið 1735 koma fram í einkaleyfisbréfi nýs verslunarfélags árið 

1734. Skúli Magnússon landfógeti átti svo hugmyndina að skrásetningu manntalsins 1753 til þess að 

geta framkvæmt aukaskattlagningu vegna heimanmundar Lovísu prinsessu. Í kjölfarið færðu dönsk 

yfirvöld fyrirmæli um manntalsgerðina inn í tilskipun sína. Frumkvæði að skráningu manntalsins 1762 

var á hendi verslunarinnar sem þá var á vegum konungs. Það var Rÿberg verslunarstjóri sem samdi 

tilskipunina um bann við innlendri verslun, skráningu skipaútvegstals og manntals. Ekki er ljóst hvort 

ráðagerðin var borin undir stiftamtmann en fullvíst má telja að amtmaður hafi ekki verið með í 

ráðum. 

Nákvæmum leiðbeiningum um hvernig skrá skyldi manntölin var oft ábótavant. Fuhrmann lýsti í 

löngu máli að hann vildi fá upplýsingar um nöfn og aldur allra einstaklinga ásamt búsetu þeirra. Ekki 

er að sjá að manntalsskráningin hafi vafist fyrir þeim þremur sýslumönnum sem sannanlega skráðu 

manntal árið 1729. Leiðbeiningum um skráningu manntalsins 1735 var hins vegar ábótavant í 

einkaleyfisbréfi félagsverslunarinnar. Reyndar tókst yfirvöldum að flækja málið enn frekar í bréfum til 

sýslumanna og ekki var tiltekið að skrá ætti nöfn einstaklinga. Slík fyrirmæli komu ekki fyrr en mun 

síðar frá amtmanni eftir að sýslumenn höfðu misskilið framkvæmdina og fengu skráninguna aftur „í 

hausinn“ með óskum um endurtekningu. Í manntalinu 1753 óskaði Skúli eftir upplýsingum um 

jarðeignir og þá hverjir ættu jörðina, byggju á henni og hver dýrleiki hennar væri ásamt upplýsingum 

um gjaftoll og tíund. Johan Haagen útbjó nákvæm eyðublöð fyrir skráningu manntalsins 1762. Í 

fyrirmælum á forsíðu þess fyrir hvern prest fyrir sig ritaði hann þó afar loðin skilaboð um útfyllingu 

líkt og þeir hefðu val um það hvort allir einstaklingar væru skráðir undir nafni eða einungis ábúendur. 

Útkoman varð nánast jafn ólík og prestarnir voru margir og gætti vandræðagangs meðal þeirra. Fyrst 

fyrirmælin eru jafn óljós og raun ber vitni leiddi það til þess að skráningin byggðist að miklu leyti á 

hverjum skrásetjara fyrir sig og bitnar þetta á samræmingu upplýsinga. 

Aðdragandi manntals getur haft áhrif á manntalsskráninguna sjálfa. Um það er manntalið 1729 gott 

dæmi. Undirliggjandi voru nauðungarflutningar til Grænlands sem hafði þau áhrif að Nikulás 

Magnússon, sýslumaður í Rangárvallasýslu, sleppti vísvitandi að skrá fjölskyldur og vinnuhjú presta og 

annarra embættismanna í sýslunni. Þannig taldi hann sig hlífa þessu fólki við nauðungarflutningum til 

Grænlands. Steindór Helgason, sýslumaður í Hnappadalssýslu, fór allt aðra leið en hann reyndi að 

hlífa þeim íbúum sýslunnar sem stóðu höllum fæti. Steindór lýsti veikindum 80 einstaklinga í 

manntalinu til að koma í veg fyrir flutninga þeirra. 
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Manntölin sem hér eru til umfjöllunar eru afar ólík auk þess sem lítils samræmis gætir í innri gerð 

þeirra. Hér er um einstakar heimildir að ræða sem eiga sér ekki hliðstæðu í nágrannaríkjunum. 

Varasamt er þó að búast við tæmandi upplýsingum t.d. um fjölskyldutengsl í manntali þegar ekki var 

óskað eftir skráningu þess. Til þess að öðlast skilning á þessum manntölum er nauðsynlegt að hafa til 

hliðsjónar aðdragandann og sjálf fyrirmælin sem lágu þar að baki. Má segja að manntölin endurspegli 

þverskurð samfélagsins á þeim tíma sem þau eru skráð en eru einnig lituð af þeim ráðagerðum sem 

þau spretta úr. 

  



153 
 

VIII. Heimildir 

Óprentaðar heimildir 

 

Stofnun Árna Magnússonar (Am) 

AM 463 fol. – Jarðabók fyrir Ísland 1693-1697. 

 

Landsbókasafn, handritadeild (Lbs) 

Lbs 462 fol. – Árnessýsla og Rangárvallasýsla 

Lbs 463 fol. – Hnappadalssýsla. 

 

Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.) 

Skjalasafn rentukammers (Rtk.) 

ÞÍ. Rtk. B27/9 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. 

ÞÍ. Rtk. B27/10 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. 

ÞÍ. Rtk. B27/11 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. 

ÞÍ. Rtk. B27/12 – Óbréfadagbókarfærð bréf, ágrip og uppköst 1595-1848. 

ÞÍ. Rtk. B1/31 – Bréfadagbók A (Islands Journal A). 1740-1759.  

ÞÍ. Rtk. B2/15 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 

ÞÍ. Rtk. B2/16 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 

ÞÍ. Rtk. B2/17 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 

ÞÍ. Rtk. B2/18 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 

ÞÍ. Rtk. B2/20 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 

ÞÍ. Rtk. B2/21 – Bréfadagbók B (Islands Journal B). 1759-1771. 
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ÞÍ. Rtk. C/13 – Bréfabækur. 1683-1848. 

ÞÍ. Rtk. D1/5, örk 1 –  Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Bændatöl og skuldaskrár 1720-

1765. 

ÞÍ. Rtk. D1/8, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Skýrslur um skipaútveg árið 1762 

úr 11 sýslum; Suður-Múlasýsla, Austur-Skaftafellssýsla, Vestur-Skaftafellsýsla, 

Rangárvallasýsla, Vestmannaeyjar, Árnessýsla, Gullbringusýsla, Snæfellsnessýsla, 

Ísafjarðarsýsla, Húnavatnssýsla og Skagafjarðarsýsla. 

ÞÍ. Rtk. D1/9, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Suðuramt. 

ÞÍ.  Rtk. D1/10, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Vesturamt. 

ÞÍ.  Rtk. D1/11, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Norðuramt. 

ÞÍ.  Rtk. D1/12, örk 1 – Manntöl og tölfræðiskýrslur 1703-1785. Manntal 1762, Þingeyjar- 

og Múlasýslur. 1762-1762. 

ÞÍ. Rtk. D2/1, arkir 1-19 – Jarðabókaskjöl 1681-1806. Stríðshjálpin 1681. 

 

Skjalasafn stiftamtmanns (Stiftamt.) 

ÞÍ. Stiftamt. I nr. 8 – Bréfabækur stiftamtmanna 1720-1803. 

ÞÍ. Stiftamt. III nr. 69 – Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 

ÞÍ. Stiftamt. III. nr. 70 –  Bréf amtmanns til stiftamtmanns 1704-1769. 

 

Skjalasafn amtmanns (Amt.) 

ÞÍ. Amt. I. 5. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769. 

ÞÍ. Amt. I. 6. bd. – Bréfabækur amtmanna 1718-1769. 

ÞÍ. Amt. II. 5 – Rentukammerbréf til amtmanns 1725-1734. 

ÞÍ. Amt. II. 17 – Bréf stiftamtmanns til amtmanns 1720-1730. 

ÞÍ. Amt. II. 88 – Skjöl um Grænlandsferðir 1729-1730. 



155 
 

Skjalasafn landfógeta (Landf.) 
 

ÞÍ. Landf.III.2 – Maukastella II.113. 

ÞÍ. Landf.III.2 – Maukastella II.176, 177.  

ÞÍ. Landf.III.2 – Maukastella II.181.  

Þí. Landf. IV.1 – Bréfabækur og bréfauppköst. 

ÞÍ. Landf. IV.2 – Bréfabækur og bréfauppköst. 

ÞÍ. Landf. XXII.3 – Skjöl varðandi sýslur og umboð. Jarða- og bændatal 1752-1767. 

 

Landsbókasafn – Háskólabókasafn (Lbs. – Hbs.) 

Námsritgerð 

Þorfinnur Skúlason. Loðnir lófar og loðinn Björn. Sagan af Parmes Loðinbirni í 

menningarsögulegu samhengi 18. aldar. Lokaritgerð (meistarapróf) við Háskóla Íslands 

(Reykjavík 2004). 

 

Vefheimildir (Vef.) 

www.handrit.is.  

www.islendingabok.is. Samstarfsverkefni Friðriks Skúlasonar ehf. og Íslenskrar erfðagreiningar. 

 

Prentaðar heimildir 

Alþingisbækur Íslands XI, 1721-1730 (Reykjavík: Sögufélag 1969). 

Alþingisbækur Íslands XII, 1731-1740 (Reykjavík: Sögufélag 1971). 

Alþingisbækur Íslands XIV, 1751-1765 (Reykjavík: Sögufélag 1977). 

Arngrímur Jónsson lærði. Gronlandia. Edur Grænlandz Saga. Vr Islendskum Sagna Bookum og 

Annalum samanntekinn og a Latinskt maal Skrifud Af þeim Heidurliga & Halærda Manni, 

Syra Arngrime Jonssine ; Enn a Norrænu utløgd af Einare Ejolfssine  (Skálholt 1688). 

http://www.handrit.is/
http://www.islendingabok.is/
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Balle, Thomas, Oeconomiske Tanker ofver Island til Høyere Betænkning (Kaupmannahöfn 

1760). 

Benedikt Pétursson, „Hestsannáll 1665-1718.“ Annálar 1400-1800 II (Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag 1927-1932), bls. 480-570. 

Biblían. Það er heilög ritning (Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag 1978). 

Björn Halldórsson, „Sauðlauksdalsannáll“, Annálar 1400-1800 VI (Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag 1987), bls. 333-482. 

Björn Magnússon Ólsen, „Um skattbændatal 1311 og manntal á Íslandi fram að þeim tíma“ 

Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju IV (Kaupmannahöfn og 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag 1907-1915), bls. 295-384. 

Bourdelais, Patrice, „The French population censuses: Purposes and uses during the  17th, 18th 

and 19th centuries“, The History of the Family, Volume 9, Issue 1 (2004), bls. 97-113. 

Dalamenn. Æviskrár 1703-1961 II, tekið hefir saman Jón Guðnason (Reykjavík: Gefið út af 

höfundi 1961). 

Dansk biografisk lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814 X 

(Kaupmannahöfn: Gyldendalske boghandels forlag 1897). 

Dillon, Lisa, „Making a Nation. The 1666, 1667 and 1681 censuses of Québec“, Manntalið 1703 

þrjú hundruð ára. Greinar í  tilefni afmælis, ritstjórar Ólöf Garðarsdóttir og Eiríkur G. 

Guðmundsson (Reykjavík: Hagstofa Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands 2005), bls. 39-49. 
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