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Inngangur 

Viðhorf yfirvalda á 19. öld til illrar meðferðar á börnum var viðfangsefni BA ritgerðar 

minnar. Þótti það réttlætanlegt að beita börn líkamlegu ofbeldi eða var slík meðferð á börnum 

fordæmd? Niðurstaða mín var afgerandi í þá veru að ill meðferð á börnum hefði ekki síður 

verið fordæmd á 19. öld en í nútímanum.
1 
Svara við spurningunni leitaði ég í dómsskjölum og 

dómabókum en þær heimildir greindu ekki aðeins frá viðhorfum yfirvalda heldur sögðu þær 

líka frá börnum, misjöfnu atlæti þeirra, lífsreynslu og örlögum. Mörg þessara barna urðu mér 

hugleikin og frásagnir af lífi þeirra kveiktu hjá mér löngun til þess að vita meira um börn fyrr 

á öldum. Börnin sem ég kynntist í dómabókum 19. aldar áttu það sameiginlegt að öll höfðu 

þau sætt illri meðferð og sú lífsreynsla var ástæða þess að enn má lesa um uppeldisaðstæður 

þeirra í gömlum heimildum. Þegar að var gáð kom í ljós að mörg þeirra áttu fleira 

sameiginlegt, t.d að vera ekki í umsjá foreldra heldur í fóstri hjá ættingjum eða vandalausum. 

Orsakir fyrir fjarveru frá foreldrum gátu verið margvíslegar og eru Margrét Vigfúsdóttir og 

Guðmundur Ólafsson dæmi um börn sem komið var fyrir hjá vandalausum en á afar ólíkum 

forsendum. Margrét virðist ekki hafa átt foreldra á lífi og hún var því á ábyrgð yfirvalda sem 

bar að sjá henni fyrir samastað og lífsviðurværi. Árið 1801 var hún til heimilis á prestsetrinu 

Helgafelli og skráð fósturbarn, sex ára gömul.
2
 Fimm árum síðar var hún sett niður á 

Kóngsbakka þar sem hún lést tæpu ári síðar.
 
Húsbændur hennar voru grunaðir um að hafa 

valdið dauða hennar en hlutu ekki dóm fyrir það heldur fengu þau dóm fyrir að hafa agað 

hana óþyrmilega og farið með hana á óviðurkvæmilegan hátt.
3
 Guðmundur, sem var fæddur 

1810 í Kleifarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu, átti foreldra á lífi sem ekki voru í hjónabandi. 

Móðir hans var ekki í aðstöðu til að annast drenginn og því var hann í umsjá föður síns og 

stjúpu. Sökum illrar meðferðar þeirra á barninu gripu yfirvöld inn í og 1813 var Guðmundur 

tekinn frá föður sínum sem dæmdur var óhæfur til þess að annast uppeldi hans.
4
 Engin 

vandkvæði voru að finna drengnum samastað því Jón Eyjólfsson bóndi á Efri-Mörk í sömu 

sveit tjáði sig reiðubúinn að taka hann að sér og hjá honum var Guðmundur í fóstri fram á 

fullorðins ár.
5
 Markmið eftirfarandi skrifa er að rannsaka nánar aðstæður barna sem ekki voru 

                                                 
1
 Ritgerðin var gefin út af Sögufélaginu undir nafninu Barnauppeldisins heilaga skylda. 

2
 Manntal 1801. Vesturamt, bls. 129.  

3
 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 33-34, 43. 

4
 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 58 og 61.  

5
 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 63. 
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í umsjá foreldra, hvað lá að baki og hverjir tóku að sér börn sem ekki nutu foreldra sinna eins 

og í tilfelli Margrétar og Guðmundar. Þau tilheyrðu fjölmennum hópi barna sem ólust upp hjá 

ættingjum eða vandalausum og sögur þeirra dæmigerðar, þótt ólíkar séu. Þegar taka þurfti 

ákvörðun um dvalarstað barns og hver átti að annast það var sú ákvörðun oftast tekin af 

nánustu aðstandendum og því komið fyrir hjá einhverjum innan fjölskyldunnar. Börn sem 

tilheyrðu fátækustu fjölskyldunum, sem enginn gat eða vildi taka að sér komu í hlut yfirvalda 

sem bar samkvæmt lögum að sjá þeim fyrir samastað og lífsviðurværi. Yfirvöld áttu að haga 

störfum sínum samkvæmt framfærslubálki Jónsbókar frá árinu 1281 sem kveður á um 

framfærsluskyldu einstaklinga við sína nánustu, sem og skyldur yfirvalda við börn og þá sem 

minnst máttu sín en áttu engan að.
1
 Jónsbók var áhrifavaldur í lífi íslenskra barna um aldir því 

dæmt var samkvæmt henni um framfærslu fátækra og munaðarlausra barna fram til ársins 

1834. Vistun barna á heimilum landsmanna var eina úrræðið sem samfélagið hafði yfir að 

ráða því hér voru ekki munaðarleysingjahæli eins og í öðrum löndum. Saga íslenskra barna 

sem ekki gátu verið í umsjá foreldra sinna sökum fátæktar eða vegna þess að þau voru 

munaðarlaus varð því önnur en saga samsvarandi barnahópa innan danska ríkisins. Hér á 

landi fylgdust hreppstjórar með íbúum, hver í sínum hreppi og yfirsýn og inngrip inn í 

málefni fátækra barna samkvæmt lögum Jónsbókar var mun skilvirkara en alla jafnan innan 

Danaveldis. Í Danmörku var farin sama leið og í öðrum Evrópulöndum þar sem reistar voru 

sérstakar stofnanir fyrir munaðarlaus og fátæk börn. Fyrsta munaðarleysingjahælið var sett á 

stofn í Kaupmannahöfn árið 1605 og nefndist Barnahúsið. Fyrstu áratugina voru munaðarlaus 

börn alls staðar að úr danska ríkinu send í Barnahúsið, allt frá Noregi í norðri til Jótlands í 

suðri en síðar bættust við fleiri munaðarleysingjahæli m.a. í Noregi árið 1639.
2
 Barn sem 

vistaðist á munaðarleysingjahæli deildi eftir það tilverunni og daglegu lífi með öðrum 

börnum sem öll voru jafn umkomulaus. Athuganir sýna að á árunum 1620 til 1649 hafi um 

það bil 4000 börn verið vistuð í Barnahúsinu. Tvö þúsund létust þar innan dyra og 630 voru 

útskrifuð. Þá vantar upplýsingar um afdrif yfir eitt þúsund barna sem skráð voru til vistunar 

og einhver þeirra munu hafa strokið.
3
 Í upphafi 18. aldar voru betlandi börn orðin hluti af 

götumynd höfuðborgarinnar og þeim fór fjölgandi. Árið 1730 lét Sjálandsbiskup í ljósi 

áhyggjur sínar yfir barnaskaranum sem betlaði á götum Kaupmannahafnar, sagði þetta vera 

börn sem annað hvort hefðu strokið að heiman eða misst foreldra sína og héldu til í 

                                                 
1
 Jónsbók, bls. 141-157. 

2
 Peter Henningsen, „Tiggernes by. Felleseuropæiske tendenser...“ Miraklernes tid, bls. 181. 

  Olaf Olsen, Christian 4. tugt- og børnehus, bls. 300. 
3
 Olaf Olsen, Christian 4. tugt- og børnehus, bls. 339-340. 
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bakgörðum eða kjallaraskotum.
1
 Reynt var að bregðast við ástandinu með fleiri stofnununum 

og meðal annarra tók Hittebørnsstiftelse til starfa árið 1750. Samkvæmt orðabók er hittebarn, 

barn sem finnst og er án umönnunaraðila.
2
 Árið 1753 var Opfostringshuset sett á laggirnar en 

þar var tekið á móti fátækum drengjum bæði frá borginni og annars staðar af landinu og þá 

gegn greiðslu.
3
 Þessar tvær stofnarnir eru dæmi af mörgum stofnunum sem tóku til starfa í 

höfuðborginni á 18. öld. Málefni fátækra barna voru engu að síður í mesta ólestri fram á 19. 

öld og samkvæmt skýrslum um komufanga í fangelsi Kaupmannahafnar árið 1791 voru 100 

börn á aldrinum sex mánaða til 12 ára lokuð inni ásamt mæðrum sínum þegar þær tóku út 

sína dóma.
4
  

Meðferð munaðarlausra og fátækra barn hér á landi var ögn mannúðlegri samanborið 

við lýsingar á lífsbaráttu barna annars staðar innan danska ríkisins. Án þess að lítið sé gert 

úr illri meðferð sem varð hlutskipti margra íslenskra barna þá verður ekki fram hjá því horft 

að þau fengu samastað á venjulegum heimilum og voru í beinum tengslum við daglegt líf. 

Fyrir sum þeirra var til staðar möguleiki á jákvæðri fyrirmynd og jafnvel tengslum við 

fullorðinn einstakling. Í því samhengi má geta þess að fram kom í dómsskjölum í máli 

áðurnefndrar Margrétar Vigfúsdóttur að hún átti athvarf hjá gamalli konu sem dvaldi 

samtímis henni á Helgafelli.
5
 
 

Allir ábúendur sem einhvers máttu sín - þó í litlum mæli væri - gátu staðið fram fyrir 

því að taka barn eða börn inn á heimili sitt. Það gat verið vegna þess að þeim fannst það 

siðferðileg skylda sín sökum ættartengsla eða vináttu eða þeim bar skylda til þess 

samkvæmt lögum. Fleira kom þó til og ekki er unnt að lesa annað úr dómskjölum varðandi 

fyrrnefndan Guðmund Ólafsson en að góðvild og umhyggja fyrir honum hafi legið að baki 

tilboði Jóns bónda að taka hann í fóstur. Saga íslenskra fósturbarna er fyrir margar sakir 

athyglisverð og þess virði að henni sé gaumur gefinn. Gísli Ágúst Gunnlaugsson er sá 

fræðimaður sem helst hefur rannsakað fóstur fyrr á tímum og þá aðallega á 19. öld.
 
Litlar 

sem engar rannsóknir er hins vegar að finna um fósturbörn á 17. og 18. öld og þar sem mér 

finnst full ástæða til þess að bæta við merka sögu ákvað ég að velja það tímabil til 

rannsóknar. Ekkert í heimildum bendir til afgerandi breytinga á fyrirkomulagi fósturmála 

innan þess tímabils, hvorki lagalegar eða hugmyndafræðilegar. 

                                                 
1
 Peter Henningsen, „Misericordia“  Patrioter &fattigfolk, bls. 21. 

2
 Nudansk ordbog, bls. 375. 

3
 Keld Mikkelsen, „Københavns fattigvæsen 1770-1840“, Patrioter & fattigfolk, bls. 86 

4
 Peter Henningsen og Ulrik Langen, Hundamordet í Vimmelskaftet, bls. 248.  

5
 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 38. 
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Eitt af því sem einkennir heimildir um fóstur á 17. og 18. öld og fram á þá 19. er hinn 

fjölbreytti og ríkulegi orðaforði sem samfélagið hafði yfir að ráða og náði yfir þau börn sem 

ekki voru í umsjá foreldra. Mörg þessara orða eru horfin úr málinu því nútímasamfélag 

hefur enga þörf fyrir fjölbreyttan orðaforða til þess að tjá sig um málefni fósturbarna. 

Orðaforðinn setur hins vegar fræðimanninn sem rannsakar sögu fósturbarna í ákveðinn 

vanda því hann skilur ekki endilega merkingu orðanna eða í hvaða samhengi þau voru 

notuð. Gísli Ágúst kemur inn á þennan vanda og veltir því m.a. fyrir sér hvort einhver 

munur hafi falist í því fyrir barn að vera tekið inn á heimili sem fósturbarn eða tökubarn. 

Hins vegar taldi hann enga spurningu vera um stöðu niðursetninga og ómaga á heimili því 

þar væri um sama barnahópinn að ræða. Flestir fræðimenn sem rannsakað hafa málefni 

barna á 19. öld flokka börnin á sama máta og Gísli Ágúst gerði, nefnilega að jákvæðari 

tilfinningar hafi legið að baki þegar fólk tók að sér fósturbarn eða tökubarn og að staða 

þeirra inni á heimili hafi verið betri og jákvæðari en staða niðursetninga og ómaga.
1
 Af 

mörgum ástæðum sem nánar verður fjallað um síðar á þessi greining ekki við börn á 17 og 

18. öld. Til dæmis hafði orðið „ómagi“ þá aðra merkingu.
 
Ekki er unnt að segja til um 

hvenær merking orðsins breyttist en í Manntalinu 1703 vísar það ekki til félaglegrar stöðu 

barns heldur til aldurs og í samræmi við það eru öll börn í Austur-Skaftafellsýslu skráð 

ómagar, hvort heldur þau voru börn sýslumannsins eða kotbóndans.
2
 Ísleifur Einarsson 

sýslumaður í útskýrir skráninguna þannig að einstaklingar geti talist ómagar „vegna 

ungleika, aðrir vegna elli, þriðju vegna veikleika, fjórðu vegna ómenningar, ódygðar, 

klæðleysis og megurðar.”
3
 Svipaða greiningu má finna í skrifum Hannesar Finnssonar 

biskups í lok 18. aldar þar sem hann segir: „sumir kalla börn alla þá sem eru á ómaga aldri, 

það er til 16 vetra; aðrir þá sem eru 12 vetra og yngri og nokkrir 7 vetra og yngri”.
4
 Þegar 

fullorðinn einstaklingur var talinn ómagi var hann að ýmsu leyti í sömu stöðu og barn, ekki 

matvinnungur og ekki fær um að sjá um sig sjálfur. Fullorðin ómagi var upp á aðra kominn 

og af þeim sökum í slæmri stöðu félagslega. Svo virðist sem sú merking orðsins hafi færst 

yfir á börnin og ómagi varð samheiti yfir þá sem voru ósjálfbjarga, hvort heldur um börn 

eða fullorðna var að ræða. Hvenær breytingin átti sér stað á 19. öld er ekki ljóst, en í 

reglugerð Magnúsar Stephensen frá árinu 1809, sem nefndist Instrúx fyrir 

hreppstjórnarmenn nær umfjöllun „um ómagahald“ bæði til barna og fullorðinna.
5
 

                                                 
1
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Everyone´s been good to me...“ Journal of history, bls. 342. 

2
 Manntal 1703, bls. 425-436. 

3
 Manntal 1703, bls. 436. 

4
 Hannes Finnsson, „Um Barna-Dauða á Íslandi”, Rit þess íslenska lærdómslistafélags 1784, bls. 125. 

5
 Lovsamling for Island 7, bls. 316. 
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Fátækralögin frá 1834 nefna hins vegar þá eina ómaga sem voru „örvasa, gamlir og 

máttlitlir þurfamenn“.
1
 Fræðimenn eru heldur ekki alveg samhljóða og í skrifum Lofts 

Guttormssonar um barnauppeldi á 18. og 19. öld fjallar hann einungis um ómaga  í 

tengslum við aldurskeið barna en tengir orðið aldrei félagslegri stöðu þeirra innan 

samfélagsins.
2
 Þetta er aðeins eitt dæmi, en orðaforði og orðanotkun fyrr á öldum yfir þau 

börn sem ekki voru í umsjá foreldra eru langt frá því að vera alltaf auðskilin og verður þeim 

gerð sérstök skil síðar í þessum skrifum. Til einföldunar nota ég í ritgerðinni orðið 

fósturbarn yfir þau börn sem fjarri voru foreldrum, sem er í samræmi við nútíma 

skilgreiningu þess: „fóstur - uppeldi hjá öðrum en foreldrum.”
3 

Fóstur barna var stór málaflokkur í samfélagi 17. og 18. aldar og náði til allra þeirra 

barna sem ólust upp hjá öðrum, hvort heldur þau tilheyrðu ríkum eða fátækum fjölskyldum. 

Markmið þessara rannsóknar er að draga fram heilstæða mynd af málefninu og finna svör 

við  spurningum sem lúta að því, hvernig fóstur barna gekk fyrir sig samkvæmt lögum, 

siðum og venjum, hvaða börn voru fjarri voru foreldrum sínum og hvers vegna? Í 

nútímasamfélagi fara börn nærri undantekningalaust í fóstur sökum erfiðleika og/eða 

veikinda í upprunafjölskyldu barnsins. Enginn dregur í efa að barni sé fyrir bestu að alast 

upp hjá foreldrum og er því bundið í lög að allt skuli gert til tryggja þeim þann rétt. Uppeldi 

hjá öðrum er úrræði þegar allt annað hefur verið reynt til þrautar. Samkvæmt reglugerð frá 

árinu 2004 fara börn á Íslandi annað hvort í varanlegt fóstur eða tímabundið. Markmiðið 

með varanlegu fóstri er að tryggja barni viðeigandi uppeldisaðstæður og tækifæri á að 

mynda varanleg tengsl við fósturforeldra. Með tímabundnu fóstri er gert ráð fyrir að barnið 

fari aftur heim til annars foreldris eða beggja þegar búið er að bæta það sem var tilefni 

fóstursins.
4
 Börn fyrr á öldum fóru í líka varanlegt fóstur og tengdust fósturforeldrum 

tilfinningaböndum án þess að það væri skilgreint markmið á þeim tíma. Hins vegar var 

algengara þá en gerist nú að fósturbörn héldu góðu sambandi og tengslum við foreldra sína 

og systkini og héldu áfram að tilheyra upprunafjölskyldu þrátt fyrir uppeldi hjá öðrum. Því 

má finna börn á 17. og 18. öld sem áttu tvö heimili rétt eins og mörg börn á 21. öld. 

Tímabundið fóstur þekktist líka og ekki alltaf vegna sérstakra erfiðleika heima fyrir. Fóstur 

barna var alla jafna neyðarúrræði en hugmyndafræði samfélagsins um hvað börnum væri 

fyrir bestu ekki sú sama og hugmyndafræði nútímasamfélags sem mótast hefur af sálfræði- 

                                                 
1
 Lovsamling for Island 10, bls. 428. 

2
 Loftur Guttormsson, Bernska og ungdómur og uppeldi á einveldisöld, bls. 152, 154-155, 169-170. 

3
 Íslensk orðabók, bls. 255. 

4
 w.w.w.reglugerd,is/reglugerdir/allar/nr/804-2004.  
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og félagslegum rannsóknum undanfarinna áratuga. Á 17. og 18. öld var uppeldi barna hjá 

öðrum en foreldrum mun algengara en gerist í dag og fóstur barna talin eðlileg og sjálfsögð 

ráðstöfun við ákveðnar kringumstæður. Annað sem greinir að fortíð og nútíð er 

fyrirkomulagið, því þeir sem óska eftir að taka fósturbarn í nútímasamfélagi eiga allt undir 

samþykki þar tilbærra yfirvalda hvort svo getur orðið og það er löngu liðin tíð að börnum sé 

komið fyrir í nafni laganna hjá þeim sem ekki kæra sig um þau. Fyrr á öldum var  ákvörðun 

um dvalarstað barns tekin af fjölskyldu barnsins án afskipta yfirvalda og ef ekki þá var 

barni fundinn samastaður lögum samkvæmt án tillits til vilja þeirra sem tóku við því.        

Fyrri rannsóknir. 

Árið 1993 birtist grein eftir Gísla Ágúst Gunnlaugsson í tímaritinu Journal of history sem 

fjallaði um fósturbörn og unga ómaga á Íslandi á 19. öld. Þar greinir hann frá niðurstöðum 

rannsóknar sinnar á fjölda þeirra barna í Árnessýslu sem ekki voru hjá foreldrum 

samkvæmt manntölum árin 1801, 1845, 1870 og 1901. Börnunum, sem voru á aldrinum 0 

til 19 ára skipti hann í tvo hópa eftir stöðu á heimili, fósturbörn og ómaga/niðursetninga og 

síðan í fjóra hópa eftir aldri. Þær niðurstöður notaði hann til að reikna út fjölda þeirra barna 

sem ekki voru hjá foreldrum miðað við þau sem voru í föðurhúsum.
1
 Setja má fyrirvara við 

áreiðanleika tölfræðilegrar niðurstöðu Gísla Ágústs, bæði vegna þess að könnunin náði 

einungis til Árnessýslu og einnig vegna þess að við nánari athugun hans kom í ljós að 

foreldra sumra barnanna  bjuggu í reynd á sama heimili án þess að það kæmi fram í 

manntölum.
 
Hann kannaði líka málefni fósturbarna nánar með því að taka slembiúrtak af 

skráðum fósturbörnum í manntölum í Árnessýslu 1845 og 1870. Markmiðið var að varpa 

ljósi á það, hvers vegna börn voru uppalin af öðrum en foreldrum og að bera saman 

aðbúnað fósturbarna og ungra ómaga. Úrtakið náði yfir samtals 50 börn, 25 árið 1845 og 25 

árið 1870, en bakgrunn þeirra og fjölskyldutengsl við fósturforeldra kannaði hann með 

hjálp kirkjubóka og sóknamannatala.
2
 Aðra grein eftir Gísla Ágúst undir yfirskriftinni 

„Íslensk fósturbörn og ættartengsl á 19. öld“ er að finna í bók hans Saga og Samfélag, sem 

einnig byggir á fyrrnefndri rannsókn.
3
  

Gísli Ágúst kemur víða við í skrifum sínum og segir m.a.frá erlendum rannsóknum um 

börn í Evrópu sem ekki voru í um sjá foreldra. Samkvæmt einni þeirra voru óskilgetin börn 

yfirleitt alin upp í fóstri á 19. öld  þar sem mæður þeirra voru oftast vinnukonur sem ekki 

                                                 
1
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Everyone´s been good to me...“, bls. 345-346. 

2
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Everyone´s been godd to me...“, bls. 341-342. 

3
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og Samfélag, bls. 239. 
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voru í aðstöðu til þess að annast þau. Gísli Ágúst taldi að það sama ætti við um óskilgetin 

börn á Íslandi og af þeirri ástæðu voru þau „annað hvort alin upp sem fósturbörn hjá 

ættingjum, vinum eða vandalausum eða sett niður hjá gjaldendum fátækraútsvars.“ Ástæður 

þess að skilgetin börn fóru í fóstur væru hins vegar ótímabært andlát foreldris eða 

erfiðleikar við framfærslu margra barna. Meginástæða þess að fátæk börn voru sett í fóstur, 

segir Gísli Ágúst hafa verið „að hlífa þeim við illum örlögum ómagans.“
1
 Fátækir foreldrar 

sem voru komir í þrot hafi gert allt hvað þeir gátu til þess að finna börnum sínum samastað 

hjá ættingjum eða vinum og með því koma í veg fyrir að þeim væri ráðstafað af 

hreppsnefndarmönnum. Gísli Ágúst dregur ekki í efa að það hafi skipt sköpum fyrir barn 

hvort það vistaðist á heimili sem fósturbarn fyrir orð foreldra eða sem ómagi á vegum 

sveitarinnar. Jákvæðari tilfinningar hafi legið að baki hjá húsráðendum þegar þeir tóku að 

sér fósturbarn miðað við börn sem hreppstjórar settu niður sem hafi oft verið misþyrmt 

bæði andlega og líkamlega.
2
 Gísli hafði mikla trú á ættartengslum barns við heimilisfólk og 

að þau  tryggðu því betri meðferð en vandalausa barninu. Að mínu mati er það nokkuð 

mikil einföldun og líklegra að meðferð barnanna hafi fremur mótast af húsráðendum og 

heimilisanda þar sem þau dvöldu fremur en því hvort þau voru fósturbörn eða 

niðursetningar. Ótal dómsmál frá 19. öld sýna að ekki einu sinni nánustu ættartengslin 

forðuðu börnum frá ofbeldi, því flest varða þau illa meðferð foreldra á eigin börnum, 

samanber Guðmundur Ólafsson sem getið var um hér að framan.    

Í rannsókn á fósturbörnum í lok 19. aldar lagði Monika Magnúsdóttir rannsókn Gísla 

Ágústs til grundvallar, en kannaði efnið „með aðferðum einsögunnar“ eins og hún orðar 

það. Helstu heimildir hennar voru sendibréf og sjálfsævisögur, en kynslóðin sem fæddist á 

síðustu áratugum 19. aldar var sú fyrsta sem tjáði sig opinberlega um tilfinningalega 

reynslu af því vera látin í fóstur. Sjálfsævisöguritarar voru að vísu „misjafnlega gefnir fyrir 

að opinbera innstu tilfinningar sínar“ þegar þeir rifjuðu upp bernskuminningar á 

fullorðinsárum en Monika beindi sjónum sérstaklega að því hvernig þeir greindu frá „þeim 

atburði þegar þeir urðu að skilja við sína nánustu.“
3
 Ævisögurnar 14 sem Monika valdi voru 

skráðar af 11 körlum og þremur konum sem fæddust á tímabilinu 1859 til 1899. Ekki voru 

þau öll fósturbörn í þeirri merkingu að vera fjarri foreldrum heldur skilgreindu þau sig sem 

fósturbörn vinnufólks eða afa og ömmu sem bjuggu á sama heimili. Aðeins einn höfundur 

                                                 
1
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 245-246. 

2
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Everyone´s been good to me...“, bls. 342 og 344. 

3
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“ Einsagan - Ólíkar leiðir, bls. 116-117. 
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átti að baki lífsreynslu sem niðursetningur og þekkti af eigin raun illa meðferð og þvæling á 

milli bæja.
1
   

Annar hluti rannsóknar Moniku fjallar um fjölskyldu í Húnavatnssýslu, hjónin 

Ingibjörgu Margéti Eggertsdóttur og Stefán Jónssonar og börn þeirra. Þau gengu í 

hjónabarn árið 1878 og eignuðust 11 börn á árunum 1879 til 1896. Fimm létust ung en af 

þeim sex sem upp komust voru fjögur látin í fóstur. Eggert fór í fóstur sjö ára gamall, Jón 

var fóstraður hjá móðurafa og ömmu þegar hann var á fyrsta ári, Halldór Georg var í fóstri 

hjá ættingjum frá því hann var tæplega þriggja ára og Guðrún Sigurlaug fór í fóstur þriggja 

til fjögurra ára gömul.
2
 Sökum fátæktar leystist fjölskyldan upp árið 1886 og Ingibjörg 

Margrét og Stefán áttu ekki annan valkost en að finna börnum sínum annan samastað. Þau 

leituðu allra leiða til þess að leysa sín mál sjálf og Ingibjörg Margrét ritaði frænda sínum 

Halldóri Daníelssyni bæjarfógeta í Reykjavík bréf þar sem hún bað hann fyrir nafna hans 

Halldór Georg. Bæjarfógetinn og fjölskylda hans brást vel við beiðni Ingibjargar Margrétar 

og tóku við syni hennar sem ólst upp hjá þeim.
3
 Margt er athyglisvert í sögu Ingibjargar 

Margrétar og Stefáns en ekki síst það að þrátt fyrir fátækt og vangetu til að sjá börnum 

sínum farborða og áframhaldandi barnseignir eftir að fjölskyldan leystist upp „er ekki vitað 

um afskipti hreppsins af fjölskyldunni.“ Þau náðu sjálf að stýra málefnum barna sinni að 

því marki sem þeim var unnt.
4
              

Að lokum valdi Monika prestssetrið að Skeggjastöðum í Bakkafirði, heimili séra Jóns 

Gunnlaugs Halldórssonar til nánari skoðunar. Hann var þar prestur á árunum 1884 til 1906. 

Fyrsta eiginkona hans lést af barnsförum árið 1886. Önnur eiginkona hans var Ragnheiður 

Daníelsdóttir sem lést árið 1894 og ári síðar kvæntist hann systur hennar, Soffíu 

Daníelsdóttur. Á tíma systranna á Skeggjastöðum átti fjöldi barna athvarf á prestssetrinu og 

heimildir um lífið þar er að finna í bréfum sem Ragnheiður og Soffía rituðu foreldrum 

sínum. Tvennt kemur vel fram í samantekt Moniku, í fyrsta lagi hvað skráning í opinberum 

gögnum segir fátt um raunverulega stöðu aðkomubarna á heimili og í öðru lagi hvað 

persónuleiki húsráðenda og viðhorf þeirra til barna réði miklu og lagði grunn að líðan barns 

innan veggja heimilis, en ekki hvort það var tekið sem niðursetningur eða fósturbarn. Nöfn 

tíu barna koma fyrir í grein Moniku, sem ýmist voru skráð opinberlega sem niðursetningur, 

sveitarbarn, fósturbarn, vinnustúlka og smali á Skeggjastöðum. Í bréfum þeirra systra er 

                                                 
1
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“, bls. 126. 

2
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“, bls. 128-129. 

3
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“, bls. 130-131. 

4
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“, bls. 134.  
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ekki gerður neinn munur þar á, sama umhyggja var borin fyrir þeim öllum og öll töldust 

vera þess virði að þeirra væri getið í bréfaskriftunum.
1
 Moniku kemur inn á marga þætti er 

varða fóstur barna. Hún greinir frá tilfinningalegum upplifunum einstaklinga á því að alast 

upp í fóstri sem bæði voru jákvæðar og neikvæðar. Frásögnin hennar af Ingibjörgu Margréti 

og Stefáni segir sögu foreldra sem létu börn sín í fóstur og um leið hvað ættingjar, jafnvel 

fjarskyldir, voru tilbúnir að opna heimili sín og taka að sér börn. Að lokum segir hún frá 

fósturheimili þar sem öll börn fengu sömu athygli og umönnun en mótaðist ekki af 

skráningu þeirra í opinberum gögnum.      

Á námskeiði við Háskóla Íslands vorið 1988 rituðu fjórir nemendur Gísla Gunnarssonar 

í fjölskyldusögu ritgerð sem bar yfirskriftina „Hvað varð um ómagabörnin í manntalinu 

1801?“  Ári síðar birti hann niðurstöður nemenda sinna í tímaritinu Sagnir. Nöfn ómaga á 

aldrinum 0-14 ára voru skráð, þeirra síðan leitað í manntalinu 1845 og hver staða þeirra var 

það ár. Þeir sem ekki fundust 1845 voru ekki taldir í lifenda tölu. Til samanburðar var af 

handahófi valinn hópur bændabarna og samfélagsstaða þeirra borin saman við stöðu 

ómagabarnanna. Niðurstöðurnar byggjast á veikum grunni, m.a. er manntalið 1801 ritað á 

dönsku og þess ekki getið hvert var stöðuheitið á því máli sem nemendur þýddu 

„ómagabarn“ á íslensku. Auk þess beittu nemarnir mismunandi aðferðafræði við val á 

börnum og skráning barnanna mismunandi eftir landshlutum eins og á Austurlandi þar sem 

„fósturbörnin voru mörg og oft augljóslega einhvers konar ómagar“, eins og Gísli tekur 

fram.
2
 Skráning barna í manntalinu 1801 er nefnilega jafn misvísandi og opinber skráning 

barnanna á Skeggjastöðum. Margrét Vigfúsdóttir sem dó á Kóngsbakka sökum illrar 

meðferðar er skráð fósturbarn á Helgafelli árið 1801 en dómsskjöl sýna svo ekki verður um 

villst að hún var þar niðursetningur á vegum sveitarinnar.
3
   

Ritgerð Ragnhildar Sigurðardóttur frá árinu 2004 um framfærsludóma í 

Snæfellsnessýslu á árunum 1652-1667 fjallar ekki um börn sérstaklega en er engu að síður 

gott innlegg í sögu barna á 17. öld sem ekki ólust upp hjá foreldrum. Greining hennar á 

málum sem komu til kasta dómsstóla þar sem ákvörðun var tekin um hver átti að annast 

barn og framfæra gefur sýn inn í reynsluheim og aðstæður barna á 17. öld. Einnig sýnir hún 

hvernig dómsniðurstöður yfirvalda samkvæmt Jónsbók stýrðu lífi þeirra inn í ákveðin 

                                                 
1
 Monika Magnúsdóttir, „Það var fæddur krakki í koti“, bls. 134-142. 

2
 Gísli Gunnarsson „Hvað varð um ómagabörnin...“ Sagnir 1989, bls. 96-97. 

3
 Hildur Biering, Barnauppeldisins heilaga skylda, bls. 34.  
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farveg sem mótaði framtíð þeirra.
1
 Nánar verður komið inn á ritgerð Ragnhildar síðar í 

þessum skrifum en efni hennar hefur nýst mér ákaflega vel í minni rannsóknarvinnu.     

Loftur Guttormsson á heiðurinn af flestum og helstu rannsóknum á sögu íslenskra 

barna, en hann beinir sjónum sínum fyrst og fremst að félags- og hugmyndasögu 

barnauppeldis á 18. öld, án sérstakrar áherslu á fósturbörn eða önnur börn sem ekki voru í 

umsjá foreldra. Öll börn áttu að alast upp í guðsótta, aga og hlýðni án tillits til þess hver 

uppalandinn var. Loftur hefur ritað fjölda greina um rannsóknir sínar á barnauppeldi en ég 

mun fyrst og fremst nýta mér rit hans Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld. 

Efnistök og heimildir. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kafli sem ber yfirskriftina Lög og ákvæði hefst á 

umfjöllun um framfærslubálk Jónsbókar sem geymir þau lagaákvæði sem mestu skiptu 

fyrir málefni barna sem ekki voru í umsjá foreldra. Lögin kveða á um það hver átti að 

framfæra barn og hvar það átti að eiga samastað. Einnig hvaða refsing vofði yfir þeim sem 

ekki gættu öryggis barns sem flutt var á milli bæja. Texti Jónsbókar er ekki alltaf 

auðskilinn. Til þess að setja hann í samhengi mun ég greina frá dómsmálum frá tímabili 

rannsóknarinnar sem varpa ljósi á innihald textans um leið og þau sýna lögin í framkvæmd. 

Ef ekki var ljóst hverjum bar að framfæra barn samkvæmt lögum var málið borið undir 

dóm. Dómar vegna nokkurra barna verða raktir og sagt frá aðstæðum þeirra og 

kringumstæðum og stuðst við ritgerð Ragnhildar Sigurðardóttur, „Svo framarlega sem hann 

á fé fyrir“, Alþingsbækur Íslands og dóma- og þingbækur á Þjóðskjalasafni. Einnig verður 

farið yfir nokkur dómsmál vegna dauðsfalla, þegar grunur vaknaði um, að andláts barns 

væri af mannavöldum. Alþingsbækur eru líka heimildir um lagasetningar á 16. og 17. öld 

sem greint verður frá, því sett voru lög um réttarstöðu barna og starfsreglur fyrir hreppstjóra 

sem báru ábyrgð á börnum án forsjáraðila.               

Annar kafli, fjallar um Manntal á Íslandi 1703 sem er fyrir margt mikilvæg heimild um 

sögu barna sem ekki ólust upp hjá foreldrum á 17. og 18. öld. Hreppstjórarnir sem tóku 

manntalið létu sér ekki allir nægja að skrá nöfn, aldur og stöðu barna og annarra á heimili 

heldur bættu þeir við nánari upplýsingum um einstaklinga og jafnvel lýsingu á stöðu mála 

innan hreppsins. Það sama má segja um nokkra sýslumenn. Af þeim sökum er manntalið 

1703 mun fjölbreyttari heimild um íbúa landsins í upphafi 18. aldar en síðari tíma manntöl 

                                                 
1
 Ragnhildur Sigurðardóttir, Svo framarlega sem hann á fé fyrir. Um framfærsludóma í Snæfellsnessýslu 

1652-1667. 
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sem skráð voru samkvæmt fastmótuðu formi. Annað manntal var tekið í þremur sýslum á 

18. öld, Rangárvallasýslu, Árnessýslu og Hnappadalssýslu árið 1729. Það manntal nýtist 

því miður ekki sem heimild um fósturbörn sökum þess hve oft nöfn aðkomubarna á heimili 

eru án frekari útskýringa.
1
 Fyrri hluti kaflans fjallar um börn í Snæfellsnessýslu sem ekki 

voru skráð til heimilis hjá foreldrum árið 1703. Fjöldi þeirra, hvert var stöðuheiti þeirra á 

heimili og hjá hverjum þau dvöldu. Til samanburðar kannaði ég sama barnahóp í sömu 

sýslu í Manntalinu 1801 og hvort breytingar hefðu á orðið stöðu barna sem voru fjarri 

foreldrum einni öld síðar. Í síðari hluta kaflans verður farið yfir stöðuheiti þeirra barna í 

Manntalinu 1703 sem ekki dvöldu hjá foreldrum. Rýnt verður er merkingu orðanna, 

mismunandi orðanotkun eftir sýslum og hvað skráningin segir um forsendur þess, að barn 

var tekið inn á heimili ættingja eða vandalausra. Í viðauka ritgerðarinnar er að finna skrá 

með nöfnum, aldri og stöðu allra barna á aldrinum 0 til 14 ára sem skráð voru til heimilis 

hjá öðrum en foreldrum árið 1703. 

Börn sem fóru í fóstur samkvæmt siðum og venjum en ekki sökum fátæktar eru 

viðfangsefni þriðja kafla. Helstu heimildir um þau er að finna ævisögum og frásögnum af 

fólki en mörg þessar barnanna tilheyrðu vel efnuðum fjölskyldum og/eða komust til mennta 

og í áhrifstöður síðar á lífsleiðinni. Fyrir vikið voru lýsingar á æskuárum þeirra festar á 

blað. Heimildir gera hins vegar ekki mikið úr þeirri staðreynd að viðkomandi var látinn í 

fóstur á æskuárum ólíkt er síðar varð, miðað við niðurstöðu Moniku Magnúsdóttur. Í 

kaflanum verður fjallað um börn sem látin voru í fóstur nýfædd eða mjög ung og rýnt í 

aðstæður sem gætu varpa ljósi á þá ákvörðun foreldra. Einnig verður rætt um ráðstafanir 

sem gripið var til þegar ungar telpur misstu móður sína, um börn sem fóru í tímabundið 

fóstur og börn sem deildu tilverunni milli foreldra og fósturforeldra. Einstaka mál fengu 

sérstaka athygli samtímamanna og ritað var um þau, eins og örlög fósturdóttur amtmannsins 

sem greint verður frá. Að lokum eru verður sagt frá fósturbörnum sem séra Jón 

Steingrímsson getur um í sinni sjálfsævisögu sem er sú merkasta sem rituð var á tímabilun 

og er yfirskrift ritgerðarinnar „hann ól upp dóttur mína en ég son hans“ frá honum komin. 

Kaflinn ber með sér hvað heimildir eru knappar og útskýra fátt um ástæður þess að börnin 

voru látin í fóstur. Engu að síður tel ég, að hann gefi sýn inn í samfélag þar sem ríkti allt 

annað viðhorf til uppeldis barna hjá öðrum en foreldrum en viðgengst í nútímasamfélagi.               

Fjórði kafli fjallar um tvo embættismenn í Húnavatnssýslu sem eiga það sameiginlegt 

að ala upp og fóstra önnur börn en sín eigin, þá Pál Vídalín lögmann í Víðidalstungu og 

                                                 
1
 Manntal 1703. Viðauki. Manntal í Rangárvalla-, Árnes- og Hnappadalssýslu árið 1729, bls. 563-643. 
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séra Þorstein Pétursson á Staðarbakka. Heimildin um Pál er rituð af fóstursyni hans Jóni 

Ólafssyni úr Grunnavík en Þorsteinn skrifaði sína sögu sjálfur. Fyrir utan að vera 

fósturfeður höfðu þeir báðir  mjög ákveðnar skoðanir á uppeldismálum sem gerir mögulegt 

að kanna  betur aðstæður og uppeldi fósturbarna undir þeirra þaki en unnt er samkvæmt 

heimildum um önnur börn sem voru í fóstri. Hugmyndir Páls og Þorsteins eru jafnframt 

lýsandi fyrir þá hugmyndafræði sem einkenndi barnauppeldi á 17. og 18. öld en ekki var 

gerður greinarmunur á því hvort barn var í umsjá foreldra eða annarra í þeim efnum.  
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1. kafli  

Lög og ákvæði 

Ný lögbók gerð á vegum Noregskonungs var samþykkt á Alþingi árið 1281 og var hún 

síðar nefnd Jónsbók eftir Jóni Einarssyni lögmanni sem kom með hana til landsins. Til eru 

mörg Jónsbókarhandrit en texti þeirra allra er ekki endilega nákvæmlega hinn sami. Sumt 

breyttist í meðförum ritaranna sem afrituðu handritin hver á eftir öðrum fyrir tíma 

prentlistarinnar, sökum pennaafglapa eða mislesturs og einnig voru svonefndar réttarbætur 

sem bárust frá Noregskonungum og fleygaðar inn í textann.
1
 Jónsbók var fyrst gefin út á 

prenti árið 1578 og nokkrum sinnum eftir það. Gömlu handritin eru ekki öll samhljóða og 

það sama á við útgefnar bækur því útgefendur nálguðust ekki handritin allir á sama hátt við 

undirbúning útgáfunnar. Hér verður stuðst við síðustu útgáfu sem skilgreind er „söguleg“ 

og ekki upprunalegur texti „heldur texti sem var algengastur á tilteknu tímabili“ það er eftir 

miðja 14 öld og vísað til í dómum og bréfum.
2
 Hugmyndafræðin að baki framfærslubálks 

Jónsbókar er lögboðin ábyrgð þegnanna gagnvart sínum nánustu og sameiginlega ábyrgð 

samfélagsins gagnvart þeim sem minnst máttu sín. Í fyrri hluta kaflans verða tekin fyrir 

dómsmál um framfærslu barna á grundvelli framfærslubálks og önnur ákvæði Jónsbókar er 

tengjast málefnum barna. Í síðri hluta verður farið yfir skyldur hreppstjóra sem báru ábyrgð 

á börnum sem engan áttu að, lagasetningu og eftirlit með börnum og að lokum dómsmál 

tilkomin sökum illrar meðferðar á barni eða andláts barns. Lög og dómar frá 17. og 18. öld 

sýna að að börn voru ekki látin afskiptalaus og lögum samkvæmt var þeim fundinn 

samstaður og framfærsla og reynt að tryggja öryggi þeirra.   

Framfærslubálkur Jónsbókar. 

Framfærslubálkur var lögbundið kerfi sem ætlað var að tryggja fátækum mönnum og 

ómögum í samfélaginu örugga lífsafkomu. Ómagar töldust allir þeir sem ekki gátu séð sér 

farborða með vinnu og börn þar með talin. Barn er aldrei nefnt niðursetningur, sveitarbarn, 

tökubarn eða fósturbarn í þeirri útgáfu Jónsbókar sem hér er stuðst við. Lögin eru vel 

uppbyggð og hefjast á því að greina skyldur manna við sína nánustu en hver „maður á fram 

að færa föður sinn og móður, hvort sem hann er skilgetinn eður frilluborinn, og svo börn 

sín“ og ef hann á fé skal hann „framfæra systkini sín.“ Lögin gera ráð fyrir þeim sem ekki 

                                                 
1
 Már Jónsson „Inngangur“, Jónsbók, bls. 20. 

2
 Már Jónsson „Inngangur“, Jónsbók, bls. 29. 
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voru færir um að axla ábyrgðina og að öllu leyti og framfærsla þeirra nánustu komin 

annarra herðar. Í þeim tilvikum átti sá hinn sami engu að síður að leggja til það sem eftir 

stóð þegar hann hafði klætt og fætt sjálfan sig. Í samræmi við þetta lagaákvæði er að finna í 

heimildum börn og aðra ómaga sem dvelja hjá ættingjum eða vandalausum en njóta 

framfærslu að hluta frá sínum nánustu, hvort heldur það var tilkomið í nafni laganna eða 

mönnum rann blóðið til skyldunnar.  

Lagarammi framfærslubálks, sem spannar samábyrgð innan fjölskyldunnar, náði ekki 

aðeins til foreldra og barna og systkina heldur líka til þremenninga og fjórmenninga ef 

viðkomandi átti nægilegt fé til framfærslu þeirra og þeir voru framfærslulausir. Flestir 

sinntu skyldum sínum þegjandi og hljóðlaust og tóku að sér þurfandi ættingja en til voru 

þeir sem mótmæltu og þá kom til kasta dómstóla. Á manntalsþingi að Núpi við Dýrafjörð 

vorið 1635 bað Vilborg Bjarnadóttir „dóms og leiðréttingar á, hvar hennar börn skyldi 

framfæri eiga.“ Hún er sögð fátæk kona en ekki tekið fram hvort hún var ekkja eða hvort 

hún var með veikan eiginmann á sínu framfæri samkvæmt Jónsbók um gagnkvæmar 

skyldur hjóna þar sem segir „skylt er hvort hjóna annað fram að færa á fé sínu. Hvort hjóna 

það er sem framfærslu þarf“.
1
 Séra Sveinn Bjarnason bróðir Vilborgar hafði þegar tekið eitt 

af börnun hennar en átti sjálfur þrjú börn í ómegð og því þótti ekki rétt að dæma fleiri á 

hans framfæri. Börnin tvö sem Vilborg leitaði aðstoðar með voru Bjarni og Þuríður 

Ívarsbörn, hann 13 ára og hún sjö, en enginn í föðurætt þeirra átti „fé eða forlagseyri“ fyrir 

þau að leggja. Næst þeim í skyldleika var Ásdís Bjarnadóttir systir Vilborgar og var 

eiginmanni hennar séra Jóni Magnússyni gert að telja fram fé konu sinnar til framfærslu 

Þuríðar. Bróðurdóttir Vilborgar, Ragnhildur dóttir séra Sveins var þar næst í röðinni og átti 

eiginmaður hennar að telja fram fé hennar „ómaga og skuldir“ vegna framfærslu Bjarna. 

Mál Vilborgar og barna hennar er dæmi um það hvað leiðir voru foreldrum færar þegar þeir 

komust í þrot og gátu ekki framfleytt börnum sínum. Fyrsta skrefið var að leita lausna innan 

fjölskyldunnar og ef hún brást eða svaraði ekki ákallinu var næsta skref að leita til yfirvalda 

og biðja um dóm og leiðréttingu eins og Vilborg gerði.
2
   

Bræðurnir Halldór og Jón Sigmundssynir komu fyrir héraðsþing að Staðarbakka í 

Helgafellssveit í nóvember 1656 og beiddust dóms um, hver ætti að framfæra munaðarlaus 

systkini í Kothrauni sem voru sex  að tölu á aldrinum þriggja ára til 14 ára. Foreldrar þeirra, 

Jón Jónsson og Gróa Halldórsdóttir voru bæði látin en Halldór og Jón voru hálfbræður 

                                                 
1
 Jónsbók, bls. 142. 

2
 Alþingisbækur Íslands V, bls. 403-404. 
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hennar. Í ljós kom að engin í föðurætt átti fé eða forlagseyri og í móðurætt stóð það 

Halldóri og Jóni næst að annast systrabörn sín. Þeim var gefinn vikufrestur til að gera grein 

fyrir sínum fémunum. Næstur í móðurætt sem átti nægt fé og forlagseyri var Þorsteinn 

Jónsson á Greirrauðareyri afabróðir systkinanna og hann var dæmdur til að annast fjögur 

þeirra, Ingveldi, Valgerði, Guðnýju og Jón. Ekki þurfti að dæma um fimmta barnið, Eyvind 

þar sem Hallur Hallkelsson lofaði að annast hann. Þess er ekki getið í dómabókinni hver 

Hallur var eða hvers vegna hann tók Eyvind og heldur ekki hvað varð um sjötta barnið í 

systkinahópnum. Mánuði eftir að dómurinn féll var hann lesinn heima hjá Þorsteini að 

viðstöddum vottum og „honum fengin tvö börn af fjórum til framfærslu“. Hann dró ekki í 

efa lagalegar skyldur sínar gagnvart systkinunum í Kothrauni og var fús til að annast tvö 

þeirra en neitaði að taka fleiri, sagðist ekki lengur eiga nægt fé til framfærslu fjögurra 

barna. Frá því að dómurinn féll í nóvember þangað til þar börnin komu í desember hafði 

Þorsteinn gert tilraun til þess að koma fjármunum sínum undan en mistókst ætlunarverk sitt. 

Á endanum voru fjögur frændsystkini Þorsteins flutt til hans að Geirrauðareyri í stað 

tveggja eins og hann vildi.
1
 Systkinin fengu að halda hópinn en óvíst hvort þau höfðu áður 

haft nokkur kynni af Þorsteini eða hann af þeim.   

Þórður Guðmundsson kom fyrir dóm að Grund í Eyrarsveit í maí 1668 og óskaði dóms 

um „hvort hann væri skyldugur að annast öll börn sem í ómegð voru eftir Þorstein sáluga 

Ásbjarnarson og Guðrúnar Þórðardóttur.“ Guðrún var dóttir hans og börnin sem voru fimm 

skilgetin dótturbörn hans. Enginn í föðurætt átti fé og forlagseyri en fyrir lá bréf frá Þuríði 

Ásbjarnardóttur, undirritað af eiginmanni hennar, sem sagði að hún vildi taka og annast eitt 

af bróðurbörnum sínum, Þorbjörgu. Þuríður og maður hennar voru fátæk og áttu í raun ekki 

þann forlagseyri sem krafist var en vildu samt taka barnið „vegna kristilegs kærleika“. Í 

móðurætt stóð það Þórði næst að framfæra barnabörn sín og því voru þau Vigfús, Guðrún, 

Þórður og Ingibjörg dæmd á hans fé og peninga, en móðirin átti að þjóna þeim og veita 

aðstoð. Þórði var gefinn 14 daga frestur að til verjast dómsniðurstöðu og gæti hann þá 

sannaði að hann ætti ekki nægt fé þá yrði að leita „fram í ætt þar til á forlagseyri hittir.“ Þá 

yrði sem sagt leitað eftir  fjarskyldari ættingjum sem ættu nægt fé til að annast systkinin. 

Eitthvað hefur Þórður íhugað áfrýjun því hann vildi fá að vita nánar, hvernig „búsgögn og 

verkfæri“ væru metin til fjár.
2
 Þórður var einn þeirra sem spyrnti við fótum þegar kom að 

því að framfæra ættingja, þrátt fyrir  að um hans eigin barnabörn væri að ræða. Hann virðist 

                                                 
1
 Ragnhildur Sigurðardóttir, Svo framarlega sem hann á fé fyrir, bls. 69-71. 

2
 Ragnhildur Sigurðardóttir, Svo framarlega sem hann á fé fyrir, bls. 71-72. 
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hafa átt nægt fé til framfærslu barnanna en vill samt álit dómsstóla hvort honum væri skylt, 

að taka ábyrgð á öllum börnum Guðrúnar dóttur sinnar. 

Á manntalsþingi á Torfalæk í Húnvatnssýslu árið 1755 var rætt um drenginn Árna 

Þorsteinsson sem var átta vetra gamall. Sökum fátæktar var faðir hans, Þorsteinn Björnsson, 

farinn suður á land „að leita sér bjargræðis.“ Móðir hans, sem ekki er nafngreind var 

„félaus, vanfær og uppflosnuð“ en hafði þó með aðstoð móður sinnar annast Árna. Hvorug 

þeirra var fær um það lengur. Þegar málið var rætt hafði drengurinn um tíma færst um 

sveitina. Á þinginu var staddur séra Björn Þorláksson, föðurafi Árna og bað Bjarni 

Halldórsson sýslumaður, hann um að taka barnið „til sín til fósturs“, sem hann neitaði. Það 

var ekki látið gott heita og var séra Björn dæmdur til þess að „annast til forsorgunar, 

fatnaðar og heimilis“ sonarbarn sitt Árna Þorsteinsson. Ef hann neitaði að taka barnið til sín 

var honum engu að síður gert að framfæra það svo lengi sem þörf var á.
1
 Hefði séra Björn 

orðið við upphaflegri beiðni sýslumanns hefði ekki þurft að dómtaka málið og fyrir kom að 

mál leystust án þess. Tuttugu árum fyrr, 1734, var á manntalsþingi á sama stað fundin lausn 

á framfærslu barna Björns Jónssonar á Kringlu án dóms. Björn á Kringlu var sagður 

fátækur og vanfær og börn hans „bjargþrota og framfærslulausir ómagar.“ Ættartala þeirra 

var ekki kunn og því ekki dæmt um löglegt framfæri heldur „fyrir góðra manna tillögu 

aftalað“ að séra Björn Þorláksson tæki eitt barn til fósturs, Andrés á Hóli annað og Jón 

Magnússon það þriðja.
2
 Séra Björn var prestur á Hjaltabakka á árunum 1724 til 1767 og 

árið sem hann neitaði að taka við barnabarni sínu taldist prestakall hans meðal þeirra 

fátækustu í Húnavatnssýslu.
3
    

Lagaleg skylda hvíldi á frændum og frænkum sem áttu að sjá börnum innan 

fjölskyldunnar   farborða væru þau þess megnug og nauðsyn krafði, en framfærslubálkur 

segir hins vegar ekkert um skyldur afa og ömmu gagnvart barnabörnum sínum. Sú spurning 

var lögð fyrir lögmenn á  Alþingi árið 1658 hve háan forlagseyri „móðurfaðir og föðurfaðir 

og móðurmóðir“ ættu að eiga fyrir sonar eða dóttur börn sín. Svarið var, að þau ættu að eiga 

sama forlagseyri og framfærslubálkur gerði ráð fyrir þegar um framfærslu systkina væri að 

ræða.
4
 Þögn framfærslubálks varðandi afa og ömmur gaf tilefni til mismunandi 

lagatúlkunar. Engar efasemdir voru uppi um skyldur Þórðar og séra Björns að framfæra 

barnabörn sín en þegar framfærsla hinnar 8 ára gömlu Þórdísar Jónsdóttur kom fyrir dóm í 

                                                 
1
 ÞÍ. Sýsluskjalasafn Snæfellsnessýslu GA/1. Dóma- og þingbók 1729-1756, bls. 516-518.  

2
 ÞÍ. Sýsluskjalasafn Húnavatnssýslu GA/3. Dóma- og þingbók 1731-1746, bls. 149-150. 

3
 Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 230, Þorsteinn Pétursson, Sjálfævisaga, bls. 201-202. 

4
 Alþingisbækur Íslands VI, bls. 427-428. 
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Borgarfirði árið 1603 var tekið fram að Hallbjörg móðuramma hennar hefði „af góðvild en 

engri skyldu séð barninu farborða.“ Faðir Þórdísar sem bjó í Stafholtstungum í Mýrarsýslu 

átti ekki fé til að framfæra dóttur sína eins og honum bar og framfærsluskylda hans færðist 

því yfir á hreppinn. Á móti því framlagi átti fæðingahreppur hennar, Norðurárdalur í sömu 

sýslu að leggja henni til. Með þeim dómi voru hreppar í Mýrarsýslu gerðir ábyrgir fyrir 

framfærslu barnsins en ekki Andakílshreppur í Borgarfirði þar sem Hallbjörg bjó og 

sennilega Þórdís líka.
1
   

Dómar um framfærslu byggðust á vitneskju dómenda um ættingja viðkomandi 

einstaklings og samkvæmt ofangreindum málum vafðist það ekki fyrir mönnum að rekja ættir 

barnanna sem í hlut áttu. Engu að síður kom það fyrir að enginn vissi um uppruna eða 

ættmenni og á Alþingi  árið 1628 var fjallað um „framfæri pilts, sem enginn vissi, hvar í sveit 

barnfæddur var.“ Þorgeir Guðmundsson hét hann og hafði maður nokkur norðlenskur „haft 

hann með sér veturgamlan eða einskis vetra“ í Kjósarsýslu. Við komuna hafði maðurinn í tvö 

ár farið um „á fátæki“ með barnið eða þar til hann varð vinnumaður í Brautarholti. Þaðan 

hljóp hann svo í burtu og skildi drenginn eftir ráðstöfunarlausan. Þorgeir var í Brautarholti 

þar til hann var fimm vetra en eftir það níu ár í „austursveitum“ en þess ekki getið 

nákvæmlega hvar. Þorgeir hefur því verið orðinn 14 ára þegar spurningin um löglegt framfæri 

hans var tekið fyrir á Alþingi. Fram að því hlýtur einhver að hafa séð honum farborða og 

annast hann af góðvild eða í guðsþakka nafni. Það er athyglisvert að maðurinn sem kom með 

Þorgeir er ekki tilgreindur faðir hans og ekki getið um tengsl þeirra. Niðurstaða dómsins var 

sú að þeir hreppar þar sem Þorgeir hafði dvalið væru skyldugir að framfæra hann eftirleiðis 

„eftir réttri tiltölu, meðan honum finnst ei annan löglegt framfæri“
2
.  

Dæmi um annað barn þar sem ekki var vitað um ættingja er Sigríður Sveinsdóttir en 

aldurs hennar er ekki getið í dómabók. Hún kom í Skagafjörð úr Eyjafjarðarsýslu ásamt 

foreldrum og systur sinni Önnu, árið 1729 en tildrög þess eru ókunn. Foreldrarnir eru ekki 

nefndir á nafn né heldur hvernig andlát þeirra bar að, en árið 1731 eru systurnar sagðar 

munaðarlausar og í umsjá  Jóns Björnssonar hreppstjóra á Skíðastöðum. Á manntalsþingi í 

maí sama ár var rætt um þar hver ætti að annast og framfæra systurnar og bauðst Jón 

hreppstjóri til að taka Önnu endurgjaldslaust en spurning var um Sigríði. Mál hennar var tekið 

fyrir í þrígang og að lokum dæmdi Jens Spendrup sýslumaður, að „sérhver búandi maður 
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 Alþingisbækur Íslands III, bls. 316-317. 

2
 Alþingsbækur Íslands V, bls. 163-164. 
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innan hreppanna svo vel sem annar staðar í sýslunni, gefi barninu til uppeldis gilt fiskvirði“.
1
 

Tveimur árum síðar neituð bændur að greiða lengur með Sigríði vegna aukinna þyngsla 

annarra ómaga í sýslunni. Þegar málið kom fyrir dóm í maí 1733 og sýslumaður leitaði 

upplýsinga um föður- og móðurætt Sigríðar eða hvar hún ætti löglegt framfæri hafði enginn 

vitneskju um það. Það eina sem vitað var, að hún var fædd í Eyjafjarðarsýslu. Samkvæmt 

dómi sýslumanns skyldi hún þangað flutt og þar sem ekki væri vitað um fæðingahrepp átti að 

setja hana niður á fyrsta bæ í Eyjafjarðarsýslu þar sem fyrir væru „góðir menn“. Hún væri 

fædd í sýslunni og bændur þar því skyldugir að taka við henni og framfæra. Hreppstjórar 

Sauðárhrepps áttu að útvega tvo ærlega menn til þess að flytja barnið og leggja þeim til mat á 

ferðalaginu og allir hreppar sýslunnar skyldu bera kostnaðinn. Að lokum er skráð í 

dómabókina: „dómurinn er byggður á Íslenskra lagaframfærslubálk 7. og 9. cap.“
2
 Heldur var 

þetta kaldranalega niðurstaða þar sem barn átti í hlut en dómurinn var lögum samkvæmt. Þeir 

kaflar framfærslubálks sem vísað er til fjalla annars vegar um ábyrgð bænda á flutningi 

ómaga og hins vegar um fátæka menn sem „skjóta niður börnum sínum aflögliga“ og rétt 

hreppstjóra til þess að vísa þeim á brott úr hreppnum.
3
   

Dómarar máttu varast að styðjast aðeins við lagabókstaf Jónsbókar þegar þeir tóku 

ákvörðun um, hver átti að annast og framfæra barn, heldur bar þeim einnig að taka tillit til 

aðstæðna. Á Alþingi árið 1708 var Axel Friðriki Jónssyni lögréttumanni stefnt vegna dóms 

sem hann hafði látið falla í nóvember árið áður um framfæri barnsins Guðrúnar 

Magnúsdóttur. Hann hafði þá dæmt Ráðhildi Jónsdóttur Skálholtsstaðarvinnuhjú „skylduga 

að veita vörn og umsjón, því barni“. Ráðhildur var föðursystir Guðrúnar og lögerfingi og 

dómurinn í samræmi við Jónsbók um framfærsluskyldu ættingja nema að Ráðhildur var 

ekki sjálfrar síns ráðandi heldur vinnuhjú hjá öðrum. Sá sem stefndi Axel var Arngrímur 

Bjarnason ráðsmaður í Skálholti sem greinilega var ekki með í ráðum þegar einu vinnuhjúa 

hans var gert að taka að sér barn og annast það. Málið fór aldrei fyrir dóm því sættir tókust 

á milli Axels og Arngríms en hvað fólst í þeim sáttum kemur því miður ekki fram.
4
                   

Með framfærslubálki var bundinn í lög stuðningur við þá sem ekki gátu séð sér 

farborða en um leið var þess gætt að halda kerfinu í jafnvægi með því að gera ekki 

óraunhæfar kröfur um ættingjaframfærslu. Það var gert bæði með því að meta fé manna í 

upphafi, eins og fram hefur komið, og einnig að taka tillit til þess ef fjárhagur versnaði. 
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Þorleikur Jónsson bað dóms í október 1664 hvort hann væri framvegis skyldugur að annast 

ómagann Guðrúnu Jónsdóttur sem „sér hafi fluttur verið á fyrirfarandi vori.“ Síðan þá hefðu 

eignir hans minnkað og lagði hann fram skriflegt vottorð þar að lútandi, undirritað af sex 

mönnum. Aldur Guðrúnar kemur ekki fram í dómabókinni en hún var dæmd af fé og 

framfæri Þorleiks samkvæmt 1. kafla framfærslubálks: „Nú minnkar forlagseyrir fyrir 

manni síðan ómagi kemur á hendur honum þá hverfi ómagar af fé hans eftir réttri tiltölu, 

þeir fyrst sem óskyldasti eru.“
1
    

Fátækt og andlát annars foreldris eða beggja voru helstu ástæður þess að börn ólust upp 

hjá ættingjum sínum. Ekki voru samt öll börnin fátæk sem misstu höfðu foreldra sína og 

„þá skal sá veita vörð börnum og fé sem arfi er næstur hvort sem heldur verður 

fjárhaldsmaður, karlmaður eður kona“ segir í erfðatali Jónsbókar.
2
 Einhver misbrestur 

virðist hafa verið á því að lögunum væri framfylgt og árið 1697 áréttaði Alþingi lagalegar 

skyldur sýslumanna „að setja ungum og forsvarslitlum börnum vissan fjárhaldsmann“ 

þannig að farið væri með eigur þeirra á löglegan hátt og að þær rýrnuðu ekki.
3
 Barn sem 

dvaldi á heimili á þeirri forsendu að húsráðandi hafði umboð með eignum þess var gjarnan 

skráð sem umboðsbarn og árið 1703 höfðu 18 börn yngri en 14 ára þá stöðu á heimili.
4
  

Grunnur stuðningskerfisins var ættin. Menn báru ábyrgð á ættingjum sínum og flestir 

gengust við þeirri ábyrgð án afskipta yfirvalda. Ef miðað er við þann fjölda bæði barna og 

fullorðna sem var í þörf fyrir aðstoð komu ekki mörg mál til kasta dómstóla. Lögin gerðu 

líka ráð fyrir þeim sem ekki stjórnuðust af ættartengslum og lagabókstaf heldur veita 

„manni fyrir guðs sakir þeim er hann er fyrir laga sakir eigi skyldur fram að færa, þá skal 

guð það ömbuna honum en koma eigi fé fyrir, hvorki við hann né hans erfingja.“ Sem sagt, 

umbunaði guð þeim sem tóku að sér einstakling sem þeim bar ekki skylda til samkvæmt 

lögum en þeir áttu ekki rétt á stuðningi veraldlegra yfirvalda við framfærslu hans.
5
 Árið 

1703 voru 46 börn þannig skráð á heimili „í guðs þakka nafni“ eða „fyrir guðs skuld“. 

Frásagnir af góðu fólki birtast einnig í annálum eins og Rannveigu Jónsdóttur sem var 

guðhrædd, fróm og „nafnfræg af dyggðum og góðgerðarsemi við auma og volaða“.
6
 Hún 
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bjó á Háeyri á Stokkseyri og var efnuð kona, sem hún lét aðra njóta. Árið 1653 voru 20 

föðurlaus börn á heimili hennar eftir að skip sem hún átti fórst og með því níu menn.
1
    

Framfærsla barna sem fæddust utan hjónaband.  

Jafnræði gilti milli hjóna að því leyti að þeim bar að sjá hvort fyrir öðru ef annað þeirra var 

ófært um að sjá sér farborða. Bæði báru þau ábyrgð á að framfæra börn sín og áttu ekki að 

varpa þeirri ábyrgð yfir á aðra nema þau væru í komin þrot eða annað þeirra látið.
2
 Jónsbók 

getur ekki sérstaklega barna sem fædd voru utan hjónabands nema í tengslum við skyldu 

þeirra að framfæra föður sinn og móður. Engu að síður bera heimildir með sér að lögboðin 

framfærsluskylda föður og móður hafi náð til allra barna hvort heldur þau voru fædd innan 

eða utan hjónabands.  

Torfi Helgason bóndi í Melasveit var á Alþingi árið 1657 þar sem hann kom fyrir 

lögréttu og óskaði dóms og leiðréttingar á, hvort móðir sonarsonar hans væri ekki skyldug 

samkvæmt lögum „að þjóna sínu barni.“ Drengurinn sem hét Þórður Styrsson og var 8 ára 

hafði verið í umsjá afa síns í sjö ár. Faðir hans, Styr Torfason bjó í Lundarreykjadal en 

móðir hans, Úlfhildur Pétursdóttir var vinnukona í Bræðratungu hjá ekkjunni Helgu 

Magnúsdóttur sem vildi ekki missa hana að sögn Torfa. Í dómsniðurstöðu var vísað til 1. 

kafla framfærslubálks um það, að hver maður sé skyldugur að framfæra börn sín og að 

móðir „skuli annast barn sitt að þriðjungi, en faðir að tveimur hlutum“. Úlfhildur væri því 

skyldug að annast Þórð, „bæði til forlags og þjónustu, að þriðjungi“, en það væri undir 

Helgu Magnúsdóttur komið hvort hún tæki barnið með móðurinn og á hvaða kjörum.
3
 

Úlfhildur var í sömu stöðu og áðurnefnd Ráðhildur, því lagalega skyldur hennar voru skýrar 

en hún réð sér ekki sjálf. Dómarar gera líka ráð fyrir að endanlega ákvörðun um framtíð 

Þórðar verði ekki tekin nema í samráði við Helgu húsmóður Úlfhildar. Það atriði gleymdist 

þegar Ráðhildur var dæmd til að annast Guðrúnu enda brást húsbóndi hennar illa við.   

Í maímánuði 1658 féll dómur að Leiðvöllum í Vestur Skaftafellssýslu um framfærslu 

barnsins Jóns Þorlákssonar sem var dæmdur á framfæri föðurbræðra sinna. Dómurinn var 

borinn upp á Alþingi sama ár og lögmenn spurðir hvort barnið ætti að vera á framfæri 

föðurbræðra sinna eða „fylgja fé“ föður síns Þorláks, sem var látinn. Jón hefur ekki verið 

hjónabandsbarn því lögmenn vísa til fyrri dóma um frilluborin börn sem áttu að fylgja fé 

feðra sinna þó ekki væru þau erfingjar og það sama ætti við í þessu máli. Hafi Þorlákur 
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verið fjáður þegar hann lést var sú niðurstaða syni hans til hagsbóta fremur en að vera á 

framfæri föðurbræðra sinna eins og dómur í héraði kvað á um.
1
   

Ástný Hallsteinsdóttir átti barn með giftum manni árið 1659 og var barnið „í fóstri“ hjá 

föður sínum, séra Þorsteini Björnssyni presti á Útskálum. Eiginkona Þorsteins, Guðrún 

Björnsdóttir var ekki sátt við veru barnsins á heimilinu og fór með það til móður Ástnýjar. 

Hreppstjórar í Rosmhvalaneshreppi leituðu ráða á Alþingi 1660 og spurðu hvað þeim bæri 

að gera varðandi fóstur barnsins því bæði móðir og amma væru vanfærar um að sjá því 

farborða. Alþingismenn töldu engan vafa leika á að Þorsteinn ætti að framfæra barnið „á 

sínu fé og peningum.“ Máli sínu til stuðnings vísuðu þeir í 4. kafla framfærslubálks um 

rangfærða ómaga þ.e.a.s. þegar maður var ólöglega krafin um að framfæra ómaga. Lögin 

hefðu ekki verið brotin í þessu tilfell, því Ástný hefði svarið þess eið að Þorsteinn væri faðir 

barns hennar og á meðan sá eiður stæði óraskaður bæri honum sjá fyrir því. Ekki er ljóst 

hvað varð um barnið sem aldrei er nafngreint og þess ekki getið í upptalningu afkomanda 

séra Þorsteins, heldur það eitt að hann hefði misst prestskap vegna hórdómsbrots.
2
 

Nokkrum árum áður, 1656 var Ari Ólafsson dæmdur til þess að annast og framfæra barn 

sem hann átti með Helgu Þorsteinsdóttur og getið var í hórdómi. Honum var um leið gert að 

yfirgefa Neshrepp þar sem barnsmóðir hans var sveitarkona en maður og kona sem áttu 

barn í hórdómi máttu eftir það ekki dvelja í nálægð hvort við annað.
3
 

Gífurleg áhersla var lögð á að feðra börn sem fæddust utan hjónabands og hart gengið 

að þeim konum sem neituðu að gefa upp faðernið. Fyrst og fremst vegna þess að skyldleiki 

eða náin fjölskyldutengsl milli foreldra var lögbrot og jafnvel dauðasök, en einnig skipti 

framfæri barnsins máli.
4
 Grímur Gróuson, fæddur í apríl 1693, var eitt þeirra barna sem 

ekki tókst að feðra en móðir hans var Gróa Þórðardóttir. Upphaflega sagði hún Hall 

Finnbogason föður Gríms en hann sór af sér faðernið með eiði og það sama gerði Þórður 

Jónsson sem hún nefndi líka sem hugsanlegan föður.
5
 Þegar Grímur var tveggja ára var mál 

móður hans rætt á prestastefnu en þá hafði hún tvisvar tekið út líkamlega refsingu og 

sóknarprestur hennar margoft beðið hana að segja sannleikann um faðerni drengsins. Hvað 

sem á gekk hélt Gróa staðfastlega við þá yfirlýsingu sína að Þórður væri faðirinn en hún var 

veik og átti þá ósk heitasta að öðlast aflausn synda sinna sem kirkjunnar menn veittu 
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samþykki sitt fyrir, svo fremur sem hún lifði.
1
 Við töku manntalsins 1703 er Grímur 

Gróuson 10 ára, skráður meðal verðgangsmanna og niðursetninga í Álftaneshreppi í 

Mýrasýslu. Hann hefur þá verið munaðarlaus því nafn móður hans finnst ekki og ekki átti 

hann föður.
2
 Hreppstjórar hafa því ekki geta krafið neinn um meðlagsgreiðslur, en 

samkvæmt dómi frá árinu 1590 gátu hreppstjórnarmenn tekið fé af manni sem lét barn sitt 

ganga á vonarvöl því til framfærslu og jafnframt var þeim heimilt að setja barn niður á 

heimili föður ef hann var heimilisfastur.
3
  

Gróa Jónsdóttir eignaðist líka barn sama ár, 1693. Þegar hún var spurð um faðernið 

nefndi hún tvo menn, þá Hall Jónsson og Markús Guðlaugsson. Hvorugur þeirra virðist 

hafa mótmælt og báðum var gert að framfæra barnið til jafns á móts við móðurina þar til 

það væri 7 ára. Að þeim tíma liðnum átti að fá álit skynsamra manna í hvora ætt barnið 

líktist. Sá sem barnið líktist taldist að sönnu faðirinn og átti sá að endurgreiða hinum það 

sem hann hafði greitt með barninu.
4
 Hér er vísað í Kristinrétt Árna Þorlákssonar sem fjallar 

reyndar ekki alveg um það sama heldur það þegar kom í ljós að barn sem maður hafði 

svarið fyrir líktist í hans ætt. Þá „átti hann að taka við barni sínu“ og endurgreiða hinum 

sem áður hafði framfært barnið.
5
 Halli og Markúsi var líka gert að greiða húsbónda Gróu 

fyrir vinnumissi og fyrirhöfn vegna meðgöngu hennar og barnsfæðingar. Gróa hefur ekki 

verið vinnufær í hálfan mánuð fyrir fæðingu og sem kostaði þá félaga fjóra aura og sömu 

upphæð áttu þeir að greiða fyrir hálfan mánuð eftir fæðingu. Sjálf sængurleguvikan var 

metin á fimm aura.
6
 Krafan um greiðslu var samkvæmt Jónsbók þar sem segir að faðir 

barns eigi að greiða fyrir sængurlegu barnsmóður sinnar og kostnað fyrir og eftir.
7
 Þar sem 

barnið er aldrei nefnt á nafn er ekki unnt að leita þess í Manntalinu 1703, hvort það naut 

foreldra sinna eða hlaut sömu örlög og Grímur meðal verðgangsmanna og niðursetninga.  

Á Alþingi 1694 óskaði Marteinn Björnsson á Reyðarvatni í Rangárþingi leiðréttingar 

vegna framfærslu barnsins Ólafs Ásmundssonar sem væri laungetinn systursonur hans. 

Fram kom að Ásmundur faðir drengsins væri lögskyldastur að framfæra barnið og gæti 

unnið fyrir því, bæði heill og hraustur. Marteinn ætlaði samt ekki að varpa af sér allri 
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ábyrgð og bauðst til að greiða 40 álnir á ári með systursyni sínum.
1
 Árið 1703 var Ólafur 

skráður til heimilis á Víkingslæk hjá föður sínum, Ásmundi Ólafssyni og sagður 11 ára 

launsonur hans.
2
     

Heimildir greina frá fleiri körlum sem greiddu meðlag börnum sínum en þeim sem 

komu fyrir dómstóla. Í Manntalinu 1703 er nokkurra getið, meðal annarra, Sigurðar 

Ögmundssonar og Halldórs Þorleifssonar. Sigurður var 41 árs, ógiftur og ekki skráður til 

heimilis en sagður meðreiðarmaður til Alþingis og að  hann legði fyrir barn sitt það sem 

hann aflaði með því móti. Sennilegast að hann hafi fylgt Eiríki Bjarnasyni lögréttumanni 

sem bjó að Stóra Sandfelli í Skriðdalshreppi en þar var Guðrún Sigurðardóttir 12 ára „með 

nokkru forlagi föður síns.“
3
 Halldór var 26 ára húsmaður á Þóreyjarnúpi í Vatnshreppi sem 

„nærir sig á kaupavinnu og útróðrum, en leggur afla sinn tveimur laungetum börnum sínum 

til forsorgunar.“
4
 

Karl og kona sem eignuðust barn utan hjónabands báru bæði ábyrgð á framfæri þess 

samkvæmt Jónsbók og dæmin hér að framan sýna að þeim var fylgt fram á 18. öld. Fyrstu 

lögin um meðlagsskyldu danskra karla með óskilgetnum börnum sínum tóku gildi árið 1763 

en réttur barnanna til að bera föðurnafn sitt var fyrst lögfestur í Danmörku á 20. öld.
5
 

Orðalaga nýju laganna sem tóku gildi á Íslandi ári síðar er á margan hátt skýrara en texti 

Jónsbókar um meðlagsgreiðslur en boðaði í raun engin nýmæli hér á landi. Helsta 

breytingin var réttarstaða móður en meðlag með barni átti að renna til hennar og yfirvöldum 

bar að styðja hana til að leita réttar síns þegar barnsfaðir brást skyldum sínum. Jónsbók 

gerir ekki ráð fyrir að öll óskilgetin börn séu á framfæri móður og að meðlag fylgdi barni 

sem rann þá til hreppsins eða þeirra sem önnuðust barnið. Nýju lögin gerðu ráð fyrir 

framfærsluskyldu föður þar til barnið væri 10 ára en samkvæmt framfærslubálki átti að 

framfæra ómaga þar til hann væri 16 vetra.
6
       

Fyrir utan það sem fram kemur í ritgerði Ragnhildar Sigurðardóttur um fyrirkomulag á 

framfærslu barna á 17. öld hafa dómabækur úr héraði lítt verið rannsakaðir með tilliti til 

barna. Framfærsludómar eru hins vegar verðugt rannsóknarefni því þeir geyma lýsingar á 

aðstæðum barna sem ekki er að finna í öðrum heimildum, þátttöku foreldrar og annarra 
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aðstandenda í umönnun þeirra og framfærslu, ekki síst feðra. Eins og fram kemur í 

ofangreindum dómum gerði samfélagið þá kröfu, að þeir öxluðu ábyrgð á þeim börnum 

sem þeir eignuðust utan hjónabands ekki síður en mæður barnanna.           

Hreppstjórar. 

Þegar enginn ættingi fannst sem átti nægt fé til framfærslu þá færðist ábyrgðin yfir á 

hreppinn samkvæmt ávæðum Jónsbókar um fátæka menn: „sem frændur þeirra hafa eigi 

forlagseyri fyrir þá að leggja og sjálfir eiga eigi fé fyrir sig að leggja og eigi eru færir til að 

flytja sig, þá er hver bóndi skyldur að flytja þá og fæða eftir því sem hreppstjórnarmenn 

gjöra ráð fyrir.“ Samkvæmt þessu ákvæði framfærslubálks þá dreifðist ábyrgð og 

framfærsla fátæks fólks í hreppnum á milli bjargálna bænda eftir skipulagi sem var í 

höndum hreppstjóra og fjallað verður nánar um síðar.
1
 Auk þess skiptu hreppstjórar 

fátækratíund sem var helsti tekjustofn hreppsins þegar kom að stuðningi við fátækt fólk. 

Jónsbók getur þessa ekki enda áður skráð í Kristinrétt Árna Þorlákssonar sem tók gildi árið 

1275. Tíund var skattur sem skiptist í fjóra hluta og rann einn þeirra til fátækra. Að hausti 

áttu hreppstjórar að koma sér saman um skiptingu tíundarinnar milli þurfamanna innan 

hrepps og „gefa þeim meira sem meiri er þörf.“
2
  

Við val á hreppstjórum átti að velja þá sem best þóttu til þess fallnir að hafa stjórn og 

forsjá fyrir því er hreppinn varðaði.
3
 Valdir voru þrír til fimm menn sem meðal annars tóku 

ákvörðun um dvalarstað þurfamanna og skiptu tíund milli fátækra. Þeir fengu ekki laun en 

titlinum fylgdi ákveðið vald og bændum bar að hlýða þeim að viðlögðum sektum sem 

runnu til fátækra manna.
4
 Samkvæmt Jónsbók voru það fyrst og fremst málefni fátækra sem 

hreppstjórar áttu að annast, en með árunum færðust fleiri verkefni yfir á þeirra herðar eins 

og kemur fram í skrá sem lögð var fram á Alþingi árið 1573. Þetta er á margan hátt 

merkileg skrá í sex köflum yfir skyldustörf hreppstjóra í þágu hreppsins. Fyrsti kafli er 

upptalning á verkefnum sem þeir áttu að annast til þess að létta undir með sýslumönnum 

eins og til dæmis aðgæslu á skattgjaldi og koma á sættum ef sundurþykkja var á milli 

manna í sveitinni. Annar kafli er í 28 liðum og ber yfirskriftina „uppheldi“ og snerti marga 

ólíka þætti í lífi hreppsbúa, allt frá eftirliti með klæðaburði til brúargerðar og vegabóta. 

Næstu fjórir kaflar fjalla að mestu „um hreppa og fátæka“ svo sem hýsingu fátækra manna 

og fylgd þeirra á milli bæja, hverjir áttu að vera húsgangsmenn og hve mikinn mat átti að 
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gefa þeim og hafa aga á ungdómnum sem gekk um og þáði ölmusu. Hreppstjórum bar 

skylda til að annast ölmusumenn en til þeirra töldust sjúkir og sárir og vanfærir sem 

einhvern kvilla höfðu, föður- og móðurlaus börn, örvasa menn, félausir barnamenn og 

munaðarlausar ekkjur. Þeim bar líka að sjá til þess að öllum í þeirra umsjá veittist matur og 

drykkur, föt og skór, hús og hiti, þjónusta og að börnin lærðu kristinfræði. Einhver tregða 

var í hreppstjórum að gangast undir allar þær kvaðir sem á þá voru lagðar. Þeir óttuðust að 

þær myndu skapa þeim bæði óvild og ómak auk þess sem menn færu ekki eftir skipunum 

þeirra þótt þær væru samkvæmt lögum.
1
 Þeir stóðu frammi fyrir sama vanda og allir 

sveitastjórnarmenn ætíð síðan, að gæta fjármuna hreppsins um leið og þeir áttu að sjá til 

þess að þurfandi fengju það sem þeim bar samkvæmt lögum. Hreppstjórar voru samkvæmt 

þessu áhrifavaldar í lífi barna sem ekki áttu ættingja og voru upp á hreppinn komin. Innan 

stéttarinnar var auðvita að finna allar hugsanlegar manngerðir, þá sem létu sér annt um 

lítilmagnann og gerðu hvað þeir gátu gert þeim í hag, allt til þeirra sem létu skjólstæðinga 

sína sig engu varða. Það gat því skipt sköpun fyrir barn hver var hreppstjóri sem hafði 

ákvörðunarvald um dvalarstað þess og lét sig varða hvort það fékk mat, drykk, föt og skó. 

Starfsreglur hreppstjóra gerði þeim skylt „að að grípa inn í daglegt líf hreppsbúa...“ og þeir 

fylgdust með búrekstri bænda.
2
 Sameiginlegur hagur samfélags innan hvers hrepps fólst 

meðal annars í því að sem flestir héldust við búskap og enginn færi á vonarvöl innan 

sveitarinnar, upp á náð annarra kominn. Hreppstjórar áttu að koma í veg fyrir að fjölskyldur 

tvístruðust og það gerðu þeir til dæmis í Hraunhreppi í Mýrasýslu þegar tekin var leigukú 

og grasnyt fyrir bóndann í Skutulsey árið 1703. Hann hét Jón Jónsson, veikur og „öldungis 

félaus“ og áttu þau eiginkona hans, Guðrún Eyjólfsdóttir tvö börn, 10 ára gamlan dreng og 

telpu ekki ársgamla. Hreppurinn gerði meira en að taka leigukú því hann lagði að „auki 

tíundir til bjargar“ fjölskyldunni.
3
 Á sama tíma var önnur fjölskylda í sömu sveit sameinuð 

eftir að fjögur börn Jóns Hallbjarnarsonar á Ánastöðum höfðu verið „niðursett í sveitinni“ 

með móður sinni, Guðríði Jónsdóttur. Börnin voru sögð aftur með „sínum foreldrum“ og 

fjölskyldunni „við búhýru með sveitarinnar tíundum og tilstyrk bjargað verið.“
4
 Það gat 

reynst hreppstjórum erfitt að halda rekstri hreppsins í jafnvægi og sjá til þess að allir 

bændur héldust við búskap þegar mikið var um aðkomufólk. Hreppstjórar í Kjósarsýslu 

rituðu bréf sem lagt var fram á Alþingi árið 1669 þar sem þeir létu í ljósi áhyggjur af 
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þyngslum og átroðningi á íbúa sýslunnar af „þeim ærið mikla mannfjölda, sem til umferðar 

sunnan frá sjósíðunni í þessa Kjósarsveit sig gefið hefur.“ Þeir segja fátækt búandi fólk 

vanmegnugt að standa undir þessum þunga og hætta væri á, að það muni sjálft á endum líða 

skort og ganga frá jörðum sínum. Þeir mótmæla ekki að það eigi „guðs vesalingum og 

þurfendum til góða að gera hvaðan úr áttu þeir koma“ en hafa áhyggjur að íbúar gangi of 

nærri sjálfum sér í þeim efnum.
1
 Bréfið sýnir að hreppstjórar óttuðust um hag hreppsbúa og 

að aðkomufólk raskaði lífi þeirra, en alþýða manna virðist hafa átlitið það skyldu sína að 

veita þeim beina sem bar að garði þótt af litlu væri að taka.            

Eftirlit með uppeldi og öryggi barna. 

Ekki var alltaf unnt að setja ómaga niður til langs tíma heldur var fólk flutt á milli bæja, þar 

á meðal börn. Börn sem ekki áttu fastan samastað nefnast í heimildum, förubörn, 

umferðarbörn og sveitarbörn. Þeirra er stundum getið í bréfum embættismanna sérstakalega 

kirkjunnar manna sem óttuðust að vegna þessara aðstæðna gætu þau farið á mis við guðsorð 

og kristinfræðslu. Árið 1637 sendi Þorlákur biskups Skúlasonar bréf til almennrar 

prestastefnu á Laugarlandi sem hófst með eftirfarandi orðum. „Fyrst um þau fátæku börn, 

sem föðurlaus eður móðurlaus eru, eður þau sem fyrir fátækrar sakir hljóta um hrepp og 

sýslur að flytjast eða fara sjálf, þó að þeirra foreldrar lifi.“
2
 Í framhaldinu áminnti Þorlákur 

presta og prófasta að fylgjast jafnt með kristindómsfræðslu þessara barna eins og annarra. 

Brynjólfur biskup Sveinsson ritaði bréf árið 1640 þar sem hann bað prófasta að yfirheyra 

ungdóminn í sínum barnalærdómi, „jafnvel þau sem um hreppinn fara.“
3
 Veraldlegir 

embættismenn voru líka með hugann við málefni sveitarbarna og á Alþingi 1651 

samþykktu þeir að „þar sem fátækum sveitarbörnum væri misþyrmt, þá skyldi til segja 

erfingja barnsins. Ef hann er ekki megnugur að sækja, þá athugi hreppstjórar um rétt 

barnsins en sýslumaður hjálpi barninu til rétta.“
4
 Hvað lá að baki þessari samþykkt eða 

hvers vegna hún var borin upp er ekki gott að segja en hún varð ekki til úr engu. Helgi 

Þorláksson telur að ástæðuna megi rekja til þess sumum „hafi þótt nóg um harðýðgi“ þegar 

stúlka var dæmd ári síðar „undir 32 vandarhögg fyrir að viðhafa óviðeigandi orð um móður 

sína og efast um nauðsyn sakramentisins.“
5
 Sú tillaga stenst engan veginn því samþykktin 

um sveitarbörn hafði verið í gildi í eitt ár þegar Rósa Ólafsdóttir, sem var fullorðin kona, 
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fékk sinn harða dóm.
1
 Í raun er ekki unnt að tengja samþykkt alþingsmanna um rétt 

sveitarbarna við nein dómsmál vegna illrar meðferðar á börnum, því engin slík mál er að 

finna í Alþingisbókinni frá árinu 1651 né heldur árin þar á undan. Þegar „Tilskipun um 

húsvitjanir á Íslandi“ var lögfest 1746 voru prestar áminntir að útiloka ekki „umferðar-

börn... heldur hvar sem helst og í hvörju húsi þau finnast, gefast gætur að gagnsemd þeirra 

og sáluhjálpar.“
2
 Séra Þorsteinn Pétursson prófastur í Húnavatnssýslu spurði í bréfi til 

biskups árið 1753, hvernig höndla ætti „með þá unglinga, sem uppalast á vergangi milli 

bæja til fullorðins aldur, en enginn leggur rækt við, hvorki að kenna þeim sín kristindóm né 

neina nauðsynlega vinnu?“
3
.  

Það var starf hreppstjóra að finna þurfamönnum dvalarstað og ákveða dvalartíma hvers 

og eins á hverjum stað en greiðsla fátækratíundar var oft „innt af hendi með vistun fremur 

en í  reiðufé eða með varningi“.
4
 Dvalartími þurfamanns á heimili, þar á meðal barna, gat 

því ráðist af því hve háa upphæð húsráðenda bar að greiða til hreppsins en hvorki aldur né 

ástand viðkomandi. Samantekt sem er að finna í elstu hreppsbók á Íslandi úr Reykholtsdal 

um fjölda dvalarstaða tveggja einstaklinga gæti því átti bæði við börn og fullorðna. Haustið 

1699 voru þau Gísli og Arnbjörg, sem ekki er gerð nánari grein fyrir, skikkuð á tíundir á níu 

bæjum Reykholtsdalshrepps í samtals tíu vikur og fjórar nætur. Lengsti dvalartíminn á sama 

stað tíu nætur og stysta dvölin tvær nætur.
5
 Samkvæmt ákvæðum Jónsbókar báru bændur 

þessara níu bæja í Reykholtsdalshreppi ábyrgð á flutningi Gísla og Arnbjargar hafi þau ekki 

verið talin fær um að ferðast ein á milli bæja. Bændum voru settar ákveðnar reglur varðandi 

ómaga og þeir máttu ekki neita að taka við þeim sem hreppstjórar ætluðu þeim að hýsa að 

viðlögðum sektum. Ef bóndi sem átti að taka við ómaga frá síðasta áfangastað neitaði, átti 

sá sem flutti að kalla eftir vitnum um að hann hefði komið ómaganum á réttan stað. Þar 

með hafði hann sinnt sínum skyldum og ómaginn var kominn á ábyrgð þess sem átti að taka 

við. Bónda bar að koma ómaga heilu og höldnu til næsta bæjar og ef ómaginn lést á leiðinni 

sökum þess að hann var einn á ferð eða að því er talið var af völdum fylgdarmanns var það 

dómssök. Fátæka menn mátti ekki flytja eftir sólarlag og ekki mátti vísa þeim frá húsum, ef 

sá hinn sami lést af kulda eða var bitinn af dýrum til bana þá var það samkvæmt Jónsbók 

„þess bónda ábyrgð er hann lét úti liggja.“
6
 Með reglum og sektarákvæðum kemur fram 
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ákveðin viðleitni til verndar þeim sem minnst máttu sín innan samfélagsins og sá sem rauf 

skipan um fátæka menn taldist sekur og bar að greiða sekt samkvæmt dómi. Jafnframt átti 

hann að játa syndir sínar gagnvart guði og bæta honum „er hann vildi eigi hjálpa kristnum 

mann.“
1
 Allt frá lögtöku Jónsbókar voru hreppstjórar undanþegnir ábyrgð á flutningi 

niðursetninga milli bæja því þar setti löggjafinn ábyrgðina á herðar bænda sem máttu vænta 

þess að þurfa að svara fyrir dómi yrði misbrestur þar á.    

Sökum fátæktar og efnaleysis móður var Björg Ólafsdóttir á framfæri Hálsahrepps í 

Borgarfjarðarsýslu og flutt á milli bæja. Hún var 13 ára árið 1635 þegar hún kom í fylgd að 

Uppsölum þar sem hún dvaldi um stund. Brottfaradagur hennar hefur verið fastsettur fyrir 

fram og þar sem Páll [föðurnafn vantar] bóndi var að heiman þann dag fól hann uppkominni 

dóttur sinni að fylgja henni til næsta áfangastaðar. Dóttirin sveikst um það en Björg hélt af 

stað engu að síður fylgdarlaus og varð ferðin henni ofviða því hún lést á milli bæja. Vörn Páls 

fyrir dómi var að hann hefði leitað Bjargar þegar ljóst varð að hún hefði farið ein en ekki 

tekist að finna hana. Það nægði ekki og honum var gert að greiða 6 marka sekt öðrum til 

viðvörunar eða taka út líkamlega refsingu ætti hann ekki fé til greiðslu sektarinnar.
2
 

Þorlaug Guðmundsdóttir var í fylgd húsbónda síns Bjarna Bjarnarsonar þegar hún varð 

úti  árið 1673, þá 13 ára. Atvikið átti sér stað í Ögursveit í Ísafjarðarsýslu þegar þau voru á 

heimleið eftir að hafa rekið kú til næsta bæjar. Veður var gott um morguninn en versnaði 

þegar líða tók á daginn og virðist sem þau hafi orðið viðskila af þeim sökum. Samkvæmt 

ákvæðum Jónsbókar um voðaverk varð Bjarni að sanna fyrir dómi að hann hefði ekki 

viljandi valdið dauða Þorlaugar. Þar sem þau voru ein á ferð voru engin vitni en sjö valdir 

menn voru tilbúnir að sverja eið um sakleysi hans. Horft var til þriggja þátta: Bjarni hafði 

alltaf komið vel fram við Þorlaugu áður en slysið átti sér stað. Framganga hans meðan leitin 

að henni stóð yfir renndi stoðum undir sakleysi hans og í þriðja lagi hafði faðir Þorlaugar 

veitt honum fyrirgefningu. Dómarar ályktuðu að hér væri frekar um „óframsýni“ að ræða 

en að málið ætti heima með „voðaverkum“ og Bjarni því aðeins dæmdur til greiðslu sekta 

þar á meðal til Guðmundar föður Þorlaugar.
3
 Dómurinn byggðist á mannhelgi Jónsbókar 

þar sem segir um voðaverk „sem ekki dregur nauðsyn til nema gáleysi og mikið 

skammsýni.“
4
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Drengurinn Jón Oddsson, sem nefndur er förupiltur eða sveitarpiltur í heimildum var 

eitt þeirra barna sem flutt var á milli bæja í Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðafirði. Á skírdag 

árið 1683 þegar hann var 11 ára var hann einn á ferð milli Breiðar og Goðdala þar sem hann 

varð úti. Veður var slæmt „með frostum og stórhríðum“ og því ekkert ferðaveður fyrir 

ungan dreng. Samkvæmt ákvæðum Jónsbókar um flutning fátæks fólks átti Jón heldur ekki 

að vera einn á ferð og fremur ósennilegt að brottfaradagur hans frá Breið til næsta bæjar 

hafi verið settur niður á hvítasunnudag sem var helgur dagur. Spurningin var því hvort 

húsbændur á Breið hefðu vísað honum út, sem var saknæmt eða hvort hann fór þaðan af 

eigin frumkvæði. Ólafur Jónsson bóndi á Breið fékk sjö menn til þess að sverja með sér 

fyrir dómi að hann hefði ekki skipað Jóni úr sínum húsum. Hann hefði heldur ekki látið 

aðra reka hann út og „af engum sínum ráðum eða ásetningi, vitund eða vilja hefði téður 

ómagi líftjón fengið“.Vitnin sóru Ólafi í hag um að hann hefði ekki viljandi valdið Jóni 

skaða og hann aðeins dæmdur til greiðslu tíu aura sem áttu að renna til holdsveikra.
1
 Ekkert 

kemur fram sem segir til um ástæðu þess að Jón yfirgaf Breið og hélt einn af stað til 

Goðdala. 

Aldur Jakobs Gunnarssonar kemur ekki fram í heimildum en hann var „ungt barn“ sem 

lést í flutningi milli bæja í Húnavatnssýslu árið 1702. Jakob hafði verið á Æsustöðum hjá 

hjónunum Sigríði Halldórsdóttur og Jóni Jónssyni og næsti áfangastaður hans var 

Gunnsteinsstaðir. Jón var að heiman daginn sem flytja átti Jakob en Sigríður sendi 16 ára 

vinnumann sinn, Sigurð Jónsson, með barnið. Sjálf var hún bundin heima með tvö ung 

börn.
2
 Þegar Sigurður kom með Jakob til Gunnsteinsstaða neituðu heimilismenn að taka við 

honum. Dómabók Húnavatnssýslu frá þessum tíma er glötuð og ekki vitað hvað gerðist eftir 

að Gunnsteinsstaðafólk neitaði eða hvernig Sigurður brást við. Þegar málið kom fyrir 

dómsstóla þótti „tilhlýðilegt“ að hann liði líkamlega refsingu vegna dauða Jakobs svo á 

einhver hátt var hann talinn hafa brugðist skyldum sínum við flutning barnsins milli bæja. 

Samkvæmt lögum voru það ábúendur á Æsustöðum sem báru ábyrgð á Jakob þar til hann 

var kominn á næsta áfangastað og Sigríði var gert að greiða sekt sem nam sex aurum. Tekið 

er fram að hún og maður hennar séu valinkunn þrátt fyrir „fátæktar bágindi.“ Guðmundur 

Jónsson bóndi á Gunnsteinsstöðum hafði ekki orðið við þeirri skyldu sinni að taka við 

einstaklingi sem hreppstjórar ætluðu honum sem var brot á lögum og varðaði sektum. Hann 

var einnig sekur um að hafa vísað einstaklingi frá heimili sínu með þeim afleiðingum að 
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viðkomandi lést og dæmdur til að greiða mun hærri sekt en Sigríður eða því sem 

samsvaraði „hundraðs virði.“ Greiðslan átti að renna til næsta hospítals, sem var 

dvalarstaður holdsveikra.
1
 

Þegar líða tekur á 18. öldina greina Alþingisbækur Íslands ekki lengur frá dómsmálum 

þar sem bændur voru sakaðir um að hafa valdið dauða sveitarbarna í flutningi milli bæja. 

Þær halda áfram að greina frá málaferlum vegna barna sem urðu úti sökum vanrækslu 

foreldra en ekki málum samsvarandi þeim hér að framan. Að hluta má rekja ástæðuna til 

mannfækkunar eftir Stóru-bólu og hinn bóginn er aðeins brot af dómsmálum úr héraði að 

finna í Alþingsbókum og sakamál vegna flutnings barna á milli bæja geta því leynst í 

óprentuðum þing- og dómabókum. 

Dómsmál er varða illa meðferð á börnum á 17. og 18. öld eru ótal mörg í dómabókum 

þess tíma en hafa lítið verið rannsökuð. Þau varða bæði börn sem voru í umsjá foreldra og 

börn hjá vandalausum hér verða tekin þrjú dæmi af þeim síðarnefndu. 

Gróa Sigurðardóttir var vinnukona hjá hjónunum Oddi Sigurðssyni og Helgu 

Steinsdóttur árið 1686, þá 11 ára gömul. Faðir hennar ákærði þau fyrir gróft ofbeldi 

gagnvart dóttur sinni þann tíma sem hún dvaldi hjá þeim og „að sú stórkostlega veiki og sú 

þjáning sem hún hafi af sínum fótum„ væri af þeirra völdum og vanrækt.“ Samkvæmt dómi 

Magnúsar Hróbjartssonar sýslumanns Hnappadalssýslu frá árinu 1688 áttu hjónin að sverja 

þess eið að áverkar Gróu væru ekki af þeirra völdum. Þau féllu á eiðnum með þeim hætti að 

þeir sem áttu að sverja með þeim töldu þau frekar sek en saklaus. Á Alþingi sama ár voru 

Oddur og Helga dæmd til að „straffast með húðláti til 13 marka hvort um sig, auk þeirrar 4 

marka straffshæðar í eiðsfalli“. Sektir átti að greiða fyrir krossmessu en „kunni þeim þar 

eftir að aukast fé“ áttu þau „að leggja téðum ómaga [Gróu] forsorgun árlega“ eftir því sem 

þau „orkandi yrðu“. Þess er ekki getið hvar þau bjuggu, en sennilegast í Kolbeinsstaðar-

hreppi en þar réttaði sýslumaður yfir þeim. Lýsingin á líkamlegu ástandi barnsins er vægast 

sagt óhugguleg en hold og bein voru „burt fallið af öðrum fæti upp undir ökkla, utan 

hælbeinið holdlaust eftir standi, en af hinum fætinum allar tær með beinum og holdi í burtu, 

nema ristarbeinin, svört og  holdlaus“.
2
 Í raun er merkilegt að telpan skildi lifa af þessar 

hremmingar. Árið 1703 var hún ómagi í Neshreppi á Snæfellsnesi, 28 ára með „afkaldar 

fætur um ristaliðu.“
3
 

                                                 
1
 Alþingsbækur Íslands IX, bls. 201. Manntal 1703, bls. 270. 

2
 Alþingsbækur Íslands VIII, bls. 195-196. 

3
 Manntal 1703, bls. 118. 
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Árið 1735 stefndi Jón Guðmundsson hjónunum Sveini Árnasyni og Guðrúnu 

Þorvaldsdóttur á Efrilækjardal í Húnavatnssýslu vegna sonar síns Halldórs Jónssonar sem 

var í þeirra umsjá þegar hann fannst andvana á milli bæjanna Efrilækjardals og Kúskerpis. 

Málið var tekið fyrir á manntalsþingi í maí sama ár, þar sem Sveinn og Guðrún voru 

yfirheyrð. Samkvæmt vitnisburði Guðrúnar hafði hún sent Halldór erinda að Kúskerpi 

sunnudaginn 12. desember árið áður. Sveinn var að heiman og hefði hún hefði fylgt 

drengnum út á hlað þegar hann fór og sagt honum að flýta sér og ef verður versnaði að 

biðja Vigfús á Kúskerpi um að fylgja sér til baka. Þegar Sveinn kom heim fór hann að leita 

Halldórs þar sem stórviðri var skollið á en fann hann ekki. Halldór fannst látinn næsta 

laugardag og líklegast að hann hafi aldrei komist alla leið til Kúskerpis. Guðrún Illugadóttir 

sem stödd var á heimilinu umræddan dag sendi skriflegan vitnisburð sem lesinn var upp og 

sagði barnið hafa „verið vel útbúið til fatnaðar“ þegar það fór að heiman. Sveini og 

Guðrúnu var gert að sverja eiða að þau hefðu ekki með vilja skaðað barnið, sem þau gerðu. 

Rétturinn taldi engu að síður óforsvaranlegt að „sleppa eður senda so ungt barn ei að öllu 

leyti átta ára gamalt frá heimilinu so langan veg heila bæjarleið í so háskalegu verðri á 

helgum degi.“ Fyrir þá vangæslu átti Sveinn „af fé sinnar eiginkonu að betala til föður 

barnsins hálft annað hundrað á landsvísu“ og tvo ríkisdali í málskostnað og þar að auki, 3 

aura til fátækra innan hrepps fyrir helgidagabrot.
1
   

Á manntalsþingi á Helgastöðum árið 1790 kærðu hreppstjórar Helgastaðahrepps í 

Þingeyjarsýslu Pétur Þorvaldsson fyrir illa meðferð á barni sem þeir höfðu sett niður hjá 

honum. Ingveldur Kolbeinsdóttir var 13 ára og svo illa útlítandi að þeim sýndist 

óforsvaranlegt að hún dveldi lengur í hjá Pétri. Þeir höfðu greinilega fylgst með Ingveldi 

enda Pétur áður orðið uppvís að illri meðferð niðursetninga. Það sem styrkti grun þeirra um 

slæman aðbúnað Ingveldar var að þeir létu hana dvelja viku tíma á öðrum „ónefndum bæ“ 

og hún batnaði í útliti. Ingveldur var færð fyrir réttinn og skoðuð af þingmönnum sem 

vitnuðu að hún væri „óforsvaranlega útlítandi til holda, mögur og vesæl.“ Niðurstaða 

dómsins var að Ingveldur yrði ekki lengur hjá Pétri og honum gert að greiða sekt fyrir 

meðferð sína á barninu. Texti dómabókarinnar er nokkuð knappur og þess ekki getið hvar 

Pétur bjó eða greint nánar frá aðstæðum Ingveldar og hvers vegna hún var sett niður á 

vegum sveitarinnar.
2
    

                                                 
1
 ÞÍ. Sýsluskjalasafn Húnavatnssýslu GA/3. Dóma- og þingbók 1731-1746, bls. 199-202 og 215-222.  

2
 ÞÍ. Sýsluskjalasafn Þingeyjarsýslu GA/12. Dóma- og þingbók 1785-1796. 
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Fullorðið fólk bar ábyrgð á öryggi barna sem voru í þeirra umsjá hvort heldur barnið 

var þeirra eigið, fósturbarn eða niðursetningur. Ekkert ungt barn átti að vera eftirlitslaust og 

ef það týndist sökum „vangæslu“ og fannst síðar látið var málið rannsakað sem sakamál. 

Töluvert er er af málum í dómabókum, sem til eru komin vegna barna sem tíndust. Eitt 

þeirra, var tveggja vetra gamalt sonarbarn Jóns Guðmundssonar á Fremri Kotum í 

Blönduhlíðarhreppi. Barnið sem ekki er nafngreint var í fóstri hjá afa sínum og ömmu og 

þar til heimilis var líka, Margrét, uppkomin dóttir þeirra. Atvikið átti sér stað haustið 1730 

en Jón var að heiman þegar „þetta voðaverk skeði“ og þær mæðgur einar heima með 

barnið. Jens Spendrup sýslumaður tók málið til dóms  um vorið 1731 og yfirheyrði 

fjölskylduna. Barnið var í umsjá Margrétar umrædda dag og gekk hún með það út úr 

baðstofunni og skildi eftir í bæjardyrunum á meðan hún brá sér inn aftur. Hún var inni litla 

stund en þegar hún kom aftur var barnið horfið. Þegar var farið að leita og fannst barnið 

látið tveimur dögum síðar en þá hafði fjöldi manns tekið þátt í leitinni. Allir viðstaddir voru 

sammála um að Jón, kona hans og dóttir væru fróm og ærleg og hefðu enn í dag „stóra 

hjartasorg“ vegna dauða barnsins. Engu að síður var ábyrgðin Margrétar og skyldi hún fyrir 

„athugunarleysi“ sitt greiða 10 aura til fátækra fyrir næstkomandi Jónsmessu sem 

hreppstjórar áttu að útdeila til þeirra sem mest voru þurfandi. Að auki átti hún að standa 

opinberar skriftir og héraðsprófasturinn að framkvæma hið fyrsta.
1
 Tveir annálar greina frá 

atvikinu og þannig sagt frá í Mælifellsannál: „Um haustið tók vindur 4 vetra barn á Fremri-

Kotum við hús niður á árbakka og feykti því í Norðurá svo það drukknaði.“
2
 

Hrafnagilsannáll segir hins vegar: „Stúlkubarn á Kotum þrevett, var vöktunarlaust einn dag, 

fannst í hylnum fyrir neðan bæinn í Norðurá, þá bóndinn kom heim.“
3
   

Í apríl 1799 týndist fjögurra ára gamalt barn sem var í fóstri á Bæ í Kjós. Þann dag voru 

fósturforeldrar að heiman en heima við voru „karlæg kerling“, stúlka um tvítugt og 11 ára 

drengur. Drengurinn fór um gjafatíma að vitja lamba og vildi barnið fara með honum en 

fékk ekki heldur átti að vera hjá stúlkunni. Barnið „sem var mikið elskulegt og bráðþroska“ 

var ekki sátt við það og hljóp á eftir drengnum. Síðast þegar stúlkan sá til, var það komið í 

námunda við drenginn sem hún taldi að myndi koma því heim aftur. Við heimkomu 

drengsins kom hins vegar í ljós að hann hafði ekki orðið var við barnið og hófu þau strax 

leit og fengu þrjár stúlkur á næsta bæ í lið með sér. Um kvöldið bættust fimm aðrir við 

leitarhópinn og þegar leit hófst aftur næsta morgun var fólki í sveitinni safnað saman og 

                                                 
1
 ÞÍ. Sýsluskjalasafn Skagafjarðarsýslu GA/1. Dóma- og þingbók 1724-1755, bls. 162-163. 

2
 Annálar I, bls. 642. 

3
 Annálar IV, bls. 667. 
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leituðu 50 manns allan daginn án árangurs. Daginn eftir fóru 40 leitarmenn upp á fjallið 

fyrir ofan bæinn þar sem barnið fannst á endanum, andvana „allra hæst uppá“. Allt var þetta 

afstaðið þegar fósturforeldarnir komu heim og þau „báru sig hörmulega“ yfir dauða 

barnsins.
1
 Fósturforeldrar þess voru Guðfinna Þorkelsdóttir ráðskona í Viðey og Jón 

Oddsson. Samkvæmt manntali árið 1801 áttu auk þeirra heima á Bæ í Kjós, Páll Jónsson 14 

ára sonur Jóns og vinnukonan Rannveig Alexíusdóttir 23 ára sem gætu verið áðurgreind 

stúlka og drengur.
2
 Það var Ragnheiður Finnsdóttir sem bjó á Meðalfelli í Kjós sem greinir 

frá atvikinu í sendibréfi en engar heimildir hafa fundist um málið sem sakamál þar sem 

stúlkan var dregin til ábyrgðar líkt og gert var í tilviki Margrétar árið 1731.   

                                                 
1
 Konur skrifa bréf, bls. 19-20. 

2
 Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt, bls. 417-418.  
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2. kafli  

Manntalið 1703 

Síðasti áratugur 17. aldar var Íslendingum þungur í skauti. Hafís var fyrir landi, aflabrestur, 

sumrin illviðrasöm og illa heyjaðist með þeim afleiðingum að bændur flosnuðu upp og 

heilu fjölskyldurnar fór á vergang. Á Alþingi árið 1700 þótti valdhöfum sem ekki mætti 

lengur standa við svo búið og þeir ákváðu að leita á náðir konungs og biðja um hjálp fyrir 

landslýð. Lögmaðurinn Lárus Gottrup fór til Danmerkur árið 1701 og fylgdi bænaskránni 

eftir. Í álitsgerð sem hann lagði fyrir danska embættismenn er bæði að finna leiðir til 

lausnar og útskýringar á því hve illa var komið fyrir landsmönnum. Ein af ástæðum þess 

væri, að á Íslandi giltu þau lög „að bjargálna menn verða að veita öllum fátæklingum, sem 

þess óska, fæði og náttstað. Síðastliðin sjö ár hefur fjöldi fátæklinga vaxið, svo mjög, að 

bændur standa ekki lengur undir álaginu, og hafa sumir þeirra flosnað upp og farið á 

vergang.“
1
 Íslenskir embættismenn voru ekki samstíga og ósætti var þeirra á milli hvernig 

skilgreina ætti vandann og koma honum í orð. Önnur bænaskrá var því send utan þar sem 

segir: „Helsta orsök hins ógæfulega ástands í landinu er betl sem og óhlýðni barna og 

vinnufólks.“ Því sé rétt að tveir hreppstjórar „aðstoði presta við að fylgjast með húsaganum 

og sjái til þess að hrísvendinum verði beitt, ef þörf reynist.“
2
 Konungur tók undir, að þörf 

væri á aðgerðum á Íslandi og í framhaldinu var Árni Magnússon prófessor við 

Kaupmannahafnaráskóla sendur til Íslands og honum falið ásamt Páli Vídalín lögmanni að 

„gera allsherjar úttekt á efnahagsástandi í landinu“, sem fól meðal annars í sér að taka 

manntal.
3
 Erindisbréf konungs til Árna og Páls um töku manntalsins er dagsett 22. maí 

1702 og samkvæmt því átti að skrá allar fjölskyldur á landinu: „Husbond og Hustru, Børn 

og Tyende, item et Mandtal over indensogns Betlere, saavel som over de omstrippende 

Betlere, saavidtt mueligt.“
4
 Samkvæmt heimildum um Kaupmannahöfn frá þessum tíma átti 

orðalag bréfsins um framkvæmd manntalsins mun betur við aðstæður þar en á Ísland en 

talið er að íbúafjöldi borgarinnar hafi þá verið um það bil 50 þúsund.
5
 Um aldamótin 1700 

var betl í Kaupmannahöfn viðtekið vandamál og ótrúlegur fjöldi fólks betlaði á götum úti 

                                                 
1
 Jarðabréf frá 16. og 17. öld, bls. xxvii-xxix.  

2
 Jarðabréf frá 16. og 17. öld, bls. xxxi. 

3
 Már Jónsson, Árni Magnússon, bls. 193. 

4
 Lovsamling for Island I, bls. 586. 

5
 Keld Mikkelsen, „Københavns Fattigvesen 1770-1840“, bls. 65. 
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og við dyrnar hjá fólki. Ástandinu var líkt við farsótt sem enginn vissi hvernig átti að takast 

á við.
1
 Fátækranefndir störfuðu innan kirkjusókna samkvæmt gömlum ósljósum 

starfsreglum, höfðu takmarkað fé til umráða og litla yfirsýn yfir fjölda betlara og fátæklinga 

innan sóknanna. Það var ekki fyrr en árið 1708 að reynt var í alvöru að skipuleggja stuðning 

við fátæka með nýjum tilskipunum.
2
 Margir þeirra sem drógu fram lífið með betli áttu 

engan fastan samastað og voru á flakki inn og út úr borginni sem og innan hennar. Betl var 

bannað með lögum og betlarar væru þeir gómaði, fangelsaðir eða komið fyrir á fátækra- eða 

munaðarleysingjahælum. Útlendingum sem staðnir voru að betli var vísað út fyrir 

borgarmúrana og þeir sem áttu uppruna annar staðar í Danmörku sendir til síns heima.
3
 Í 

ljósi þessa má skilja fyrirmælin um talningu betlara í hverri sókn og þann varnagla sem 

slegin er í bréfinu um nákvæma talningu betlara sem voru á flakki. Árni og Páll löguðu 

fyrirmælin um töku manntalsins í samræmi við íslenskan veruleika í bréfi til sýslumanna í 

október 1702, þar sem segir, að skrá eigi „bónda, húsfreyju, börn og annað heimilisfólk“. 

Þeir vissu að á venjulegu íslensku heimili var ekki aðeins vinnufólk heldur líka börn og 

fullorðnir sem alla jafna væri ekki að finna á dönsku heimili, heldur á fátækra- eða 

munaðarleysingjahælum. Í stað betlara í hverri sókn átti að skrá alla ómaga sem voru á 

sveitum „hvort heldur þeir voru niðursettir eða eða um sveitirnar flytjast.“ Það er mikill 

munur eftir hreppum hvernig þessum fyrirmælum var framfylgt, í sumum þeirra eru 

niðursetningar skráðir til heimilis en í öðrum eru aðeins nöfn þeirra og aldur skráður. Sem 

dæmi má taka Melasveit þar sem skráin nær yfir alla þá sem „þiggja tíundir, sveitarstyrk“ 

og eru í umferð.
4
 Þegar þannig var skráð verður ekki greint á milli þeirra sem voru 

niðursettir og þeirra sem héldu heimili með sveitarstyrk og ekki hægt að sjá hvaða börn 

voru í umsjá foreldra og hver ekki. Árni og Páll minnast hvorki á betlara né flakkara í 

sínum fyrirmælum heldur áttu sýslumenn að útbúa „utansveitarhúsgangsmanna registur.“ 

Það átti að gera með þeim hætti, að húsráðendur á hverju heimili gerðu grein fyrir því 

utansveitarfólk sem gisti í þeirra húsum nóttina fyrir páska 1703. Í registrinu átti að koma 

fram hvort viðkomandi væri einhleypur eða með börnum og þá „hversu mörgum og hvers 

kyns“ þau væru.
5
 Töluverður fjöldi barna er skráður utansveitar en flest þeirra yngri en 14 

ára voru í fylgd foreldra sinna, annars eða beggja sem flosnað höfðu upp og leituðu ásjár 

með börn sín hjá íbúum annarra sveita.  

                                                 
1
 Peter Henningsen, „Tiggernes by“, bls. 153. 

2
 Peter Henningsen, „Misericordia“, bls. 26. 

3
 Peter Henningsen, „Misericordia“, bls. 30 og 33.   

4
 Manntal 1703, bls. 53. 

5
 Arne Magnusson. Embedsskrivelser og andre offenlige aktstykker, bls. 51-52. 
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Í erindisbréf konungs er gert ráð fyrir að prestar annist töku manntalsins en ekki 

hreppstjórar sem varð raunin. Þeir fengu skriflegar leiðbeiningar frá sýslumönnum um 

framkvæmdina og tóku manntalið frá „desember 1702 til júní 1703.“
1
 Þeir áttu að skrá nöfn 

heimilismanna á  hverjum bæ, föðurnafn þeirra og aldur og við hvern og einn átti að 

„specificerast, hvað sá eða sú fyrir sig leggur, hvort heldur búskapur, húsmennska, 

lausamennska, vinnumennska eða annar ærlegur lífernisháttur.“
2
 Hreppstjórar héldu sig 

ekki ekki innan þessa ramma því hvorki þeir né sýslumenn lögðu allir sama skilning í 

fyrirmælin. Af þeim sökum gætir töluverðs misræmis í manntalinu hvað varðar skráningu á 

stöðu einstaklinga ekki síst aðkomubarna á heimili sem eru viðfangsefni ritgerðarinnar. Til 

þess að fá betri sýn á barnahópinn tók ég saman nöfn þeirra, aldur og stöðu á því heimili 

sem þar sem þau dvöldu, (sjá viðauka bls. 82). Nöfnin raðast upp eftir hreppum, þannig að 

skráin sýnir afar vel misræmið í skráningunni og ekki síður mismunandi orðaval 

hreppstjóranna þegar þeir skráðu aðkomubörn. Nafnalistinn er langt frá því tæmandi heldur 

nær hann einungis yfir börn á aldrinum 0 til 14 ára sem skráð voru til heimilis og voru ekki 

börn húsráðenda eða vinnufólks. Við efri mörkin ákvað ég að taka mið af orðum Halldórs 

Einarssonar sýslumanns Þingeyjarsýslu þar sem hann segir, „barn kalla jeg 14 ára og 

yngra“, þrátt fyrir að nöfn barna í þeirri sýslu auk Austur-Skaftafellssýslu, sé ekki að finna 

á listanum.
3
 Hreppstjórar í Þingeyjarsýslu skráðu ekki stöðu barna á heimili og tengsl þeirra 

við húsbændur eða aðra heimilismenn heldur voru þau öll fram að 14 ára aldri annað hvort 

talin „barn heill“ eða „barn vanheilt“. Í Austur-Skaftafellsýslu var heldur ekki gerður 

greinarmunur á börnum húsráðenda og aðkomubarna heldur voru öll skráð ómagar eins og 

þegar getið. Tekið skal fram að finna má börn á nafnalistanum sem hafa stöðuna „barn“ eða 

„ómagi“ en í þeim tilvikum eru þau greinilega aðkomubörn miðað við stöðu annarra barna 

á heimilinu. Ólík aðferðarfræði við töku manntalsins og hver mörg börn eru ekki skráð til 

heimilis gerir að verkum að ógjörningur er að segja til um nákvæman fjölda þeirra barna 

sem ekki var í umsjá foreldra. Bæði vegna þess hvernig skráningu var háttað í 

ofangreindum sýslum en ekki síður vegna þess hve fátt kemur fram um börnin á 

nafnalistum hreppanna yfir þá sem voru niðursettir eða þáðu tíundir. Engu að síður eru nöfn 

1086 barna í skránni, þar sem einnig kemur fram aldur þeirra og staða á heimili og ýmsar 

„aukafærslur“ hreppstjóranna sem eiga heima í sögu fósturbarna          

                                                 
1
 Eiríkur G Guðmundsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Inngangur“, Manntalið 1703 þrjú hundruð ára, bls. 11. 

2
 Arne Magnússon. Embedsskrivelser..., bls. 51. 

3
 Manntal 1703, bls. 346. 
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Þegar á heildina er litið er skráningin aðkomubarna á heimili best í Snæfellsnessýslu 

meðan aðeins er að finna greinagóða skráningu í einstaka hreppum innan annarra sýslna. Í 

fyrri hluta þessa kafla verður tekið saman yfirlit yfir stöðu og fjölda þeirra barna á 

Snæfellsnesi sem skráð eru til heimilis hjá ættingjum eða vandalausum. Einnig verða tekin 

dæmi af nokkrum börnum í hverjum hreppi og kannað nánar hjá hverjum þau voru og á 

hvaða forsendum, með það að markmið að gefa ögn nánari mynd af aðstæðum fósturbarna í 

sýslunni. Snæfellsnessýsla sker sig úr öðrum sýslum hvað varðar lýsingar á líkamlegu 

ástandi barna sem voru á vegum hreppanna sem líka verður gerð grein fyrir. Til 

samanburðar mun ég skoða samsvarandi barnahóp - það er að segja börn sem ekki voru í 

umsjá foreldra - í sömu sýslu hundrað árum síðar í Manntalinu 1801. Í síðari hluta kaflans 

verður kannað hvað stöðuskráning í Manntalinu 1703 segir til um forsendur þess, að börn 

voru tekinn inn á heimili ættingja eða vandalausra. 

Börn á Snæfellsnesi. 

Lífsafkoma íbúa á Snæfellsnesi byggðist ekki síður á sjómennsku en búskap og í kringum þann 

starfa reis fjöldi sjóbúða á utanverðu nesinu. Þetta voru misstórar hjáleigur en oft smákot  kennd 

við persónur eins og Tobbubúð, Önnubúð, Sigurðarbúð og Gvendarbúð.
1
 Foreldralausum 

börnum og fátækum var því ekki aðeins komið fyrir hjá bændum eins og í öðrum landshlutum 

heldur líka hjá „bændum og búðarmönnum“ eins og það var orðað. Við manntalið var það barn 

sem húsráðendur höfðu tekið að sér skráð  „tökubarn“ en aldrei „fósturbarn“, fyrir utan tvö börn 

sem sögð voru „þar til fósturs.“ Hreppstjórar létu ekki alltaf nægja að skilgreina barn sem 

tökubarn heldur bættu við nánari útskýringum eins og eftirfarandi: 

Tökubarn, ómagi Tökubarn uppá guðssakir 

Tökubarn, nákomið Tökubarn með fúlgu 

Tökubarn til fósturs Tökubarn til vika 

Tökubarn með meðgjöf Tökubarn með tillagi 

Tökubarn með styrk sveitar Töku- og sonarbarn 

Tökubarn af sveitinni Bróðursonur, tökubarn. 

Tökubarn uppá guðs vegna Fúlgu-,töku- og systurbarn. 

Yfirlitið sýnir að orðið tökubarn náði bæði til þeirra barna sem voru í ættingjafóstri sem og 

þeirra sem vistuð voru á vegum hreppanna sem voru sex talsins.   

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 114. 
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Í Staðarsveit voru 17 börn skráð til heimilis hjá öðrum en foreldrum, (sjá fylgiskjal bls. 

89- 90). Sex voru hjá ættingjum þar af eitt samkvæmt dómi en Jón Jónsson hreppstjóri á 

Syðri Krossum hafði verið dæmdur til annast 10 ára alnafna sinn. Í Krossabúð var Björg 

Helgadóttir 8 ára, til fósturs hjá Jóni Einarssyni hjáleigumanni og auk þeirra tveggja var þar 

til heimilis 21 árs þjónustustúlka.
1
 Guðrún Þorbjarnardóttir 7 ára, var tökubarn Margrétar 

Magnúsdóttur sögð „náskyld“ án frekari útskýringar og eiginmanns hennar Teits 

Andréssonar búðarmanns í Arabíu. Þau hjón voru barnlaus og hjá þeim tvítugur 

vinnupiltur.
2
 Börn sem voru niðursett í sveitinni án þess að vera staðsett á tilteknu heimili 

voru heldur færri en þau sem voru með skráð aðsetur eða 11 talsins. Þeirra á meðal voru 

föðurlausu börnin, Guðmundur Jónsson 7 ára, Valgerður Einarsdóttir 8 ára, Ingilín 

Sverrisdóttir 14 ára, sögð „veikleg“, Ari Jónsson 9 ára og Egill Jónsson 8 ára, „munaðarlaus 

örviti“.
3
 Samtals voru það því 28 börn í Staðarsveit á aldrinum 0 til 14 ára sem ekki voru í 

umsjá foreldra meðan 121 barn var skráð til heimilis hjá foreldrum. 

Í Breiðuvíkurhreppi voru 11 börn til heimilis hjá öðrum en foreldrum, (sjá fylgiskjal 

bls. 90). Fimm þeirra voru hjá ættingjum og Þorgerður Gísladóttir var „náskyld“ 

húsráðendum á Öxnakeldu sem höfðu verið dæmdir til þess að annast hana. Tvö ungabörn 

voru ekki í umsjá foreldra. Hin fjögurra mánaða gamla Elín Árnadóttir var tökubarn með 

tillagi í Árnabúð hjá Þorgils Jónssyni smiði og búðarmanni og konu hans Abel Ketilsdóttur. 

Þau hjónin áttu fimm börn, það elsta 13 ára og það yngsta 20 vikna.
4
 Sigríður Loftsdóttir 

var líka 20 vikna og skráð frilluborið tökubarn í Þorvarðarhúsi hjá Tómasi Tómassyni 

búðarmanni og móður hans Guðrúnu Eyjólfsdóttur.
5
  Þess má geta að hreppstjórar  í 

Snæfellsnessýslu skráðu aldur barnanna í vikum og mánuðum, en svo var ekki alls staðar á 

landinu. Margir skráðu á sama máta og Halldór Einarsson sýslumaður í Þingeyjarsýslu, sem 

kallaði ársgamlan þann „sem hefur jólanótt hina fyrstu.“
6
 Barn sem lifað hafði eina jólanótt 

þegar manntalið var tekið taldist innan við ársgamalt og Helgi Skúli Kjartansson hefur bent 

á að börn á fyrsta ári í manntalinu séu alltof fá „til að vera heill árgangur af venjulegri 

stærð.“ Ein ástæða þess kann að vera mismunandi vinnulag hreppstjóra.
7
 Níu telpur voru 

voru niðursettar hjá bændum og búðarmönnum í Breiðavíkurhreppi en aðeins einn drengur. 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 97. 

2
 Manntal 1703, bls. 94-95. 

3
 Manntal 1703, bls. 94-100. 

4
 Manntal 1703, bls. 105. 

5
 Manntal 1703, bls. 106. 

6
 Manntal 1703 , bls. 346. 

7
 Helgi Skúli Kjartansson, „Var Viðey í eyði 1703?“, Manntalið 1703 þrjú hundruð ára, bls. 79.  
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Fjórar voru veikar, þær Guðlaug Þórarinsdóttir 14 ára, sem „fær aðsvif“, Sæunn 

Ingjaldsdóttir 14 ára, „með brjóstfylli“, Þóra Tómasdóttir 14 ára, „vanfær„ og Sigríður 

Marteinsdóttir 8 ára, sem taldist „þungur ómagi“
1
. Í hreppnum voru 156 börn hjá foreldrum 

og 21 barn hjá öðrum. 

Í Neshreppi voru 15 börn ekki í umsjá foreldra og skráð til heimilis hjá öðrum, (sjá 

fylgiskjal bls. 90-91). Hin ársgamla Þóra Árnadóttir var hjá afa sínum og ömmu í Máfahlíð, 

þeim Jóni Steinmóðssyni og Þórunni Árnadóttur, skráð þeirra sonar- og tökubarn. Á 

heimilinu bjuggu líka fjögur uppkomin börn þeirra hjóna.
2
 Katrín Jónsdóttir 11 ára, var 

tökubarn Sigurðar Gíslasonar búðarmanns og Guðrúnar Sveinsdóttur sem áttu heima í 

grasbúð og þar ekki fleiri til heimilis.
3
 Gísli Eyjólfsson 4 ára, var bróður- og tökubarn Jón 

Sigurðssonar búðarmanns í Kofa og eiginkonu hans Höllu Jónsdóttur og þar ein 

vinnukona.
4
 Eins og í Breiðavíkurhreppi voru telpur  í meirihluta meðal barnanna sem voru 

niðursett í Neshreppi eða 19 á móti 11 drengjum. Þar skráðu hreppstjórar meira um 

einstaklinga sem voru á  vegum sveitarinnar en nöfn og aldur. Jórunn Jónsdóttir 14 ára, var 

„réttur amlóði“, Sigríður Bjarnadóttir 14 ára,“ fáráður ómagi“, Ástríður Þorleifsdóttir 10 

ára, sem sýndist ætla að verða „langvarandi ómagi“ og Sesselja Sigmundsdóttir 11 ára, 

„ólögkominn ómagi.
5
 Lýsingin á Jórunni og Sigríði bendir til að hvorug þeirra hafi verið til 

mikillar vinnu þrátt fyrir að vera orðnar 14 ára og stefndi í það sama með Ástríði. Hvað 

Sesselju varðar, snérist málið um lögboðnar skyldur hreppsins gagnvart henni. Samkvæmt 

ákvæðum Jónsbókar um ómaga sem settir voru niður „í hrepp að ólögum“ átti að halda 

þing um málið ef fátækir menn settu börn sín niður „aflöglega“ og átti ef með þurfti að 

binda barnið á bak þeim og þeir sjálfir að bera það brott.
6
 Hreppsnefndarmenn hafa ekki séð 

ástæðu til þess að hrófla við veru Sesselju í sveitinni og hún skráð meðal þeirra sem voru á 

framfæri. Í Neshreppi voru 165 börn skráð til heimilis hjá foreldrum og 45 hjá öðrum. Auk 

þess er að finna nöfn 20 annarra barna sem skráð eru með foreldrum sínum og eru á lista 

yfir þá sem voru á sveitastyrk eða lifðu á tíundum. Dvalarstaðar einstaka fjölskyldumeðlima 

er ekki getið og því ekki séð hvaða börn voru samvistum við foreldra og hver ekki.   

Í Eyrarsveit voru 16 börn skráð til heimilis hjá öðrum, (sjá fylgiskjal bls. 91). Helgi 

Halldórsson 8 ára, var tökubarn „uppá guðs sakir“ að Innri Garðsenda hjá Þorláki Péturssyni 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 107-108. 

2
 Manntal 1703, bls. 109. 

3
 Manntal 1703, bls. 110. 

4
 Manntal 1703, bls. 116. 

5
 Manntal 1703, bls. 117-119. 

6
 Jónsbók, bls. 146. 
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hjáleigumanni og eiginkonu hans Helgu Helgadóttur sem voru barnlaus en á heimilinu voru, 

móðir hennar og einn vinnupiltur.
1
 Sigríður Pálsdóttir 13 ára dvaldi hins vegar með 

sveitastyrk hjá móðurbróður sínum Sigurði Ögmundssyni. Þau voru tvö í heimili sem var 

graslaus búð og hann skráður búðarmaður, öreigi sem lifir af sjóvinnu.
2
 Salómon 

Salómonsson 8 ára, var bróður- og tökubarn Finns Ljótssonar að Kverná sem var ógiftur og 

barnlaus en hjá honum Guðrún Ljótsdóttir systir hans, vinnupiltur og stúlka til vika.
3
 

Ingibjörg Pálsdóttir 8 ára, var tökubarn Magnúsar Jónssonar hreppstjóra sem bjó að 

Vatnabúðum ásamt eiginkonu, Jóreiði Jónsdóttur og tveimur sonum, 13 ára og 8 ára. Tvær 

vinnukonur voru á heimilinu, vinnumaður og fullorðin maður sem var „veikur fyrir brjósti, 

örvasa.“
4
 Auk þeirra 16 barna sem skráð voru til heimilis hjá öðrum voru 23 börn á vegum 

sveitarinnar án þess að aðseturs sé getið eða samtals 39 börn og 124 börn skráð hjá foreldrum.   

Í Helgafellssveit voru 13 börn til heimilis hjá öðrum en foreldrum,(sjá fylgiskjal bls. 

91-92). Meðal þeirra var Hallur Björnsson 8 ára, sem var dæmdur ómagi Tómasar 

Ólafssonar hreppstjóra og fálkafangara í Drápuhlíð. Tómas var ógiftur en systir hans 

Ingveldur Ólafsdóttir „bústýra“ heimilisins þar sem voru þrjár vinnukonur og uppkominn 

systursonur Tómasar og Ingveldar. Drápuhlíð var tvíbýli og hinn ábúandinn var Sigurður 

Sigurðsson hreppstjóri og eiginkona hans Sigríður Ólafsdóttur sem tekið höfðu að sér 

systurson Sigurðar, Jón Bjarnason 9 ára. Á því heimili voru tvær vinnukonur, einn 

vinnupiltur, uppkomin dóttir og uppkominn sonur, Ólafur ásamt dóttur sinni, Guðrúnu 12 

ára.
5
 Eins og sjá má í fylgiskjali eru stöðuskráningar barnanna í Helgafellssveit langar og 

Hallur Arnljótsson tveggja ára, skráður, „fúlgu- töku- og systurbarn Sighvats“ Þorkelssonar 

sem bjó á Hólum ásamt móður sinni, systrum, vinnukonu og vinnupilti.
6
 Þorbjörn 

Ingimundarson 26 vikna var „tökubarn Önnu með fúlgu.“ Anna þessi var Einarsdóttir, 

sextug ekkja sem  bjó að Kljá ásamt sex uppkomnum börnum sínum.
7
 Halli og Þorbirni 

fylgdi fúlga sem merkti að greitt var með þeim, annað hvort af ættingjum eða hreppnum. Á 

nafnalista yfir ómaga í Helgafellssveit eru 18 börn og til viðbótar nöfnum og aldri er í 

tilfelli 10 barna gerð grein fyrir líkamlegu ástandi og hvort barnið hefði missti annað 

foreldri sitt eða bæði.  
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 Manntal 1703, bls. 120. 

2
 Manntal 1703, bls. 121. 

3
 Manntal 1703, bls. 123. 

4
 Manntal 1703, bls. 121.  

5
 Manntal 1703, bls. 128. 
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 Manntal 1703, bls. 127. 
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 Manntal 1703, bls. 127-128. 
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Steinunn Jónsdóttir 14 ára, „lítt skygn“. 

Þórður Ögmundsson 10 ára, „baglaður til læranna“. 

Kjartan Jónsson 11 ára, „meinlætafullur“. 

Bjarni Ólafsson 3 ára, „með óvenjulegum blóðuppgang“. 

Margrét Þorsteinsdóttir 14 ára, „veik af brjósterfiði“. 

Steinþór Jónsson 3 ára, „hefur misst sinn föður“. 

Guðný Jónsdóttir 12 ára, „hefur misst sinn föður“. 

Árni Jónsson 12 ára, „föðurlaus, til vika“. 

Eiríkur Ólafson 4 ára, „hefur misst sinn föður“. 

Páll Guðmundsson 8 ára, „munaðarlaus, þó heill“. 

Auk ofan ofngreindra barna eru tveir drengir meðal þeirra sem fluttir voru á milli bæja, þeir 

Snorri Jónsson 13 ára sem „kvartar um innvortis veiki“ og Egill Þorsteinsson 8 ára, „veikur 

fyrir brjósti.“
1
 Í Helgafellssveit voru 119 börn skráð til heimilis hjá foreldrum en 31 barn 

dvaldi hjá öðrum. 

Fimm börn í Skógarstrandahreppi voru ekki í umsjá foreldra og skráð hjá öðrum, (sjá 

fylgiskjal bls.92). Margrét Þorvarðsdóttir tveggja ára, var „bróður og tökubarn Sumarliða“ 

Arasonar sem bjó á Emjubergi ásamt konu sinni, Þorbjörgu Brandsdóttur. Þau voru barnlausn 

en á heimilinu voru móðir hans, háöldruð og einn vinnupiltur.
2
 Bjarni Ásgeirsson 14 ára, var 

á Breiðabólsstað hjá ekkju afa síns, Ragnhildi Hannesdóttur og skráður „dóttursonur sál. 

prófastsins, til vika.“ Ásmundur Eyjólfsson afi hans lést árið áður og heimilinu var annað 

barnabarn hans, Helga Oddsdóttir 15 ára, sem sögð er „til vika.“
3
 Sex börn eru á lista yfir þá 

sem niðursettir voru eða um sveitina flytjast og þar á meðal Jón Oddsson 12 ára, sem var 

„heilbrigður, málhaltur, ekki með fullu viti.“
4
 Þrátt fyrir greindarskerðingu og talörðuleika 

taldist Jón heilbrigður, líklegast vegna þess að líkamlega hefur hann verðið hraustur. Í 

Skógarstrandarhreppi voru 69 börn skráð hjá foreldrum en 11 hjá öðrum.  

Niðurstaðan er sú að um það bil 175 börn í Snæfellsnessýslu hafi ekki verið í umsjá 

foreldra þegar manntalið var tekið. Að minnsta kosti 105 börnum var komið fyrir hjá 

vandalausum samkvæmt ákvörðun hreppstjóra. Í tilfelli 31 barns eru forsendur vistunar 

óljósar en 33 börn greinilega skráð hjá ættingjum og sex á heimili í guðsnafni. Í sýslunni 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 132-133. 

2
 Manntal 1703, bls. 133. 

3
 Manntal 1703, bls. 134. Íslenskar æviskrár I, bls. 101. 

4
 Manntal 1703, bls. 136. 
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voru 754 börn skráð til heimilis hjá foreldrum auk þeirra 20 áðurnefndra barna í Neshreppi 

sem ekki verður séð hjá hverjum dvöldu.  

Málefni fósturbarna var úrlausnarefni alls samfélagsins jafnt foreldranna sem ekki áttu 

annan kost en að koma börnum sínum í hendur annarra, ættingjanna sem tóku þau að sér, 

hreppstjóranna sem bar að finna þeim samastað og íbúanna sem tóku við þeim vegna 

skyldleika, í nafni laganna og í guðs nafni. Á Snæfellsnesinu varð að nýta öll hugsanleg 

úrræði og fátækir búðarmenn þurftu að leggja sitt af mörkum ekki síður en þeir sem betur 

bjuggu. Það var í höndum hreppstjóranna að finna börnum samastað auk þess sem þeir áttu 

samkvæmt tilskipuninni frá árinu 1573 að fylgjast með aðbúnaði þeirra og atlæti, (sjá bls. 27). 

Sjálfir voru þeir ekki undanskyldir og tóku börn inn á sín heimili bæði viljugir og óviljugir. 

Þegar er getið tveggja sem tóku börn samkvæmt dómsúrskurði meðan hreppstjórarnir Þórður 

Gunnlaugsson á Grund og Steindór Finnsson að Gröf  tóku þau í guðs nafni.
1
        

Gefin var út konungleg tilskipun árið 1800 um töku mannatals í Danmörku, Noregi, 

Íslandi og Færeyjum og töluverður munur á, hvernig það var tekið saman miðað við 

manntalið 1703. Nöfn, aldur og staða einstaklinga voru skráð á þar tilgerð eyðublöð, prestar 

unnu verkið undir stjórn prófasta og bæir afmarkaðir samkvæmt kirkjusókn en ekki hreppi 

eins og áður. Texti manntalsins er á dönsku en „manna- og bæjarnöfn þó oftast rituð sem 

íslenska.“ Við útgáfu  árið 1979 reyndist þýðing manntalsins á íslensku erfið og niðurstaðan 

var sú að þýða ekki heldur „prenta manntalið orðrétt og stafrétt eftir frumtextanum“
2
. Staða 

barna á Snæfellsnesi sem ekki voru hjá foreldrum er því skráð á dönsku eins og eftirfarandi 

yfirliti yfir stöðuheiti þeirra sýnir.  

Almisselem Fosterbarn Sønnerbarn 

Arbejdesdreng Hyrdedreng Søsterbarn 

Broderbarn Opfostringsbarn Sognets almisselem 

Datterbarn Pige Tjenestedreng 

Dreng Plejebarn Tjenestepige 

Fattiglem Reppens fattige  

Samkvæmt leiðbeiningum um töku manntalsins átti ekki að skrá aldur ungabarna í mánuðum 

og tekið fram að nýfædd börn eigi „að ritast ársgömul“.
3
 Því er ekki vitað hve mörg börn 

yngri en árs gömul voru fjarri foreldrum en á aldrinum, eins árs til 14 ára voru 147. Nokkuð 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 123. 

2
 Júníus Kristinsson, „Um útgáfuna“. Manntal 1801, Vesturamt, bls. viii.  

3
 Manntal 1801. Vesturamt, bls. xi. 
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færri en árið 1703 þegar þau voru 175. Töluverður munur er á þeim fjölda barna sem skráð 

eru á vegum sveitarinnar, árið 1703 voru þau 105 en árið 1801 töldustu þau 35, flest skráð, 

fattiglem eða sognets almisselem. Það sama á við um manntalið árið 1801 og 1703 að 

nákvæm talning og flokkun barna er annmörkum háð. Orðaval og skráningarmáti prestanna 

sem tóku manntalið var eins og hreppstjóranna, mismunandi eftir kirkjusóknum. Sem dæmi 

má taka Ingjaldssókn þar sem ein 12 ára stúlka er skráð „tienestepige“ en tekið fram að hún 

njóti ölmusu frá hreppnum og önnur 14 ára er skráð „pleiebarn“ og með henni er líka greitt.
1
 

Fleiri börn í öðrum kirkjusóknum kunna því að hafa notið ölmusu frá sveitinni á þess að það 

komi fram. Flest börnin hafa stöðuna „plejebarn“ á heimili eða 40, en orðið getur bæði þýtt 

fósturbarn eða tökubarn á íslensku. Skráð fósturbörn eða „fosterbarn“ eru 24 og sjö börn 

skráð „opfostringsbarn.“ Árið 1703 voru um það bil 33 börn skráð hjá ættingjum en árið 1801 

voru þau 21. Hjá afa og ömmu dvöldu 10 börn og 11 börn hjá föður- eða móðursystur. Árið 

1703 voru nokkur börn skráð „til vika“ en ekkert í vinnu en  árið 1801 voru fimm stúlkur og 

sex drengir í vinnu hjá öðrum.  

Árið 1801 voru 839 börn á aldrinum eins árs til 14 ára skráð til heimilis hjá foreldrum 

og 147 hjá öðrum. Árið 1703 voru um það bil 774 börn hjá foreldrum og 175 börn skráð hjá 

öðrum. Samanburður á fjölda barna í Snæfellsnessýslu árin 1703 og 1801 sýnir ekki stóran 

mun þar á  heldur felst munurinn fyrst og fremst í mismunandi skráningu. Eins og yfirlitið 

hér að framan sýnir var hún nokkuð einsleit og á dönsku árið árið 1801 og þar ekki að finna 

stöðuheiti sem skráð voru einni öld fyrr. Til dæmis hefur ekkert barn stöðuna dæmdur 

ómagi og ekkert barn tekið í fóstur í guðsnafni. 

Stöðuheiti barna í manntalinu. 

Eins og fram kom í inngangi hefur skráð stöðuheiti barna í manntölum - þeirra sem ekki voru 

hjá foreldrum - vafist fyrir fræðimönnum. Þeir hafa velt fyrir sér merkingu orðanna og hvað 

þau segja um stöðu barns á heimili og um forsendur vistunar. Stöðuheiti í manntalinu 1703 

eru langt því frá auðskilin og sama stöðuheiti getur jafnvel haft mismunandi merkinu eftir því 

hvar á landinu þau eru skráð. Staða barns sem var vistað á vegum sveitarinnar í einum hreppi 

gat verið hin sama og stað barns sem fjölskyldan ráðstafaði í öðrum hreppi. Það er því ekki 

auðvelt að telja og flokka börnin sem dvöldu hjá öðrum eftir stöðuheiti þeirra. Auk þess átti 

samfélag 18. aldar mun fjölbreyttari orðaforða yfir þennan barnahóp en gerist í dag. Orð sem 

þá höfðu aðra merkingu og önnur úrelt og heyrast ekki lengur. Með það að markmiði að 
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 Manntal 1801, Vesturamt, bls. 90, 95. 
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varpa frekara ljósi á stöðuheiti barna í manntalinu verður farið ofan í saumana á skráningunni, 

tekin fyrir nokkur stöðuheiti og mismunandi skráningu þeirra eftir sýslum.      

Eftirfarandi yfirlit sýnir stöðuheiti barna í manntalinu 1703 sem ekki voru til heimilis 

hjá foreldrum. Ekki er alltaf skráð stöðuheiti við nafn barns. heldur útskýringar eins og til 

dæmis „fæðist þar af meðgjöf og góðvilja“, „hefur verið þar nokkra stund“ og „tekinn í 

guðs þakka nafni“.
1
   

Barn þar Framfærisómagi Skyldmenni Uppágæslubarn 

Bróðir Heimilisbarn Skylduómagi Uppeldisbarn 

Bróðurbarn Inntökubarn Systir Uppfóstursbarn 

Dótturbarn Meðgjafarómagi Systurbarn Utansveitarómagi 

Dæmdur ómagi Niðursetningur Sveitarómagi Veislubarn 

Fátækt barn Ómagi Tökubarn Ölmusubarn 

Fósturbarn Ómegðarpiltur Umboðsbarn  

Nokkur stöðuheiti koma oftar fyrir en önnur og þar á meðal  „tökubarn“ sem var staða 

margra barna á heimili. Það kom skýrt fram í skráningu barna á Snæfellsnesi að tökubörnin 

þar fylltu ekki einn flokk heldur töldust þau til niðursetninga, fósturbarna og ættingja. Í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu er „tökubarn“ algengasta stöðuheiti barna sem ekki voru hjá 

foreldrum en þar er ekki að finna nánari útskýringar sem gefa vísbendingar um forsendur 

líkt og í Snæfellsnessýslu, (sjá fylgiskjal bls. 97- 99). Tökubarn er einföld skráning sem 

segir aðeins að barn hafi verið tekið inn á heimili og ekkert framyfir það. Af þeim 90 

börnum í V-Ísafjarðarsýslu sem skráð eru til heimilis hjá öðrum eru 77 tökubörn og engum 

vafa undirorpið að forsendur vistunar voru ekki þær sömu í öllum tilvikum. Einhver 

tökubörn hafa verið hjá afa og ömmu því það er fremur ósennilegt að enginn annar en séra 

Jón Torfasson á Stað í Súgandafirði og kona hans Ástríður Bjarnadóttir hafi fóstrað 

barnabörn sín. Samkvæmt manntalinu, eru barnabörn þeirra, Helga Ísleifsdóttir og Torfi 

Ísleifsson einu börnin í sýslunni sem dvelja hjá afa og ömmu.
2
 Meðal skráðra tökubarna 

hafa líka án efa, verið börn sem sett voru niður á vegum sveitarinnar. Hreppar sýslunnar 

voru sjö talsins og samkvæmt skráningu voru níu tökubörn í Auðkúluhreppi og ekkert barn 

á framfæri hreppsins. Það sama má segja um Súgandafjarðar- og Skutulsfjarðarhrepp, þar 

eru heldur engin börn á framfæri en samtals 16 tökubörn í báðum hreppum. Í Mýrahreppi 

voru 18 tökubörn og tvö á framfæri hreppsins og það sama á við Mosvallahrepp, tvö börn á 
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 Manntal 1703, bls. 87, 258, 317.  

2
 Manntal 1703, bls. 211. 
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vegum sveitarinnar og 14 tökubörn. Í Þingeyrarhreppi voru átta tökubörn, tvö börn skráð á 

meðal „hreppsmanna og ómaga“ og eitt barn sem fékk „árlega styrk og tíundir af sveitinni“, 

Gyríður Gunnlaugsdóttir 6 ára. Trúlega sú sama Gyríður Gunnlaugsdóttir 5 ára, sem skráð 

er tökubarn á Brekku.
1
 Miðað við aðrar sýslur stenst það varla að einungis sjö börn hafi 

verið á ábyrgð hreppstjóra í sýslunni og einhver tökubörn hljóta því að hafa verið niðursett 

af þeim. Páll Torfason sýslumaður virðist hafa samræmt skráninguna eða gefið nákvæm 

fyrirmæli til hreppstjóra því enginn munur er á skráningu milli hreppa. Stöðuheitið 

„tökubarn“ er bundið við landshluta og flest eru þau á Snæfellsnesi, Ísafjarðarsýslum, 

Húnavatnssýslu og Skagafirði meðan til dæmis ekkert tökubarn er í Múlasýslu eða Vestur-

Skaftafellsýslu. Það er greinilega er ekki hægt að setja öll tökubörn í manntalinu 1703 undir 

einn hatt hvað varðar forsendur vistunar og heldur ekki unnt að flokka þau, annað hvort 

sem börn hjá ættingjum eða börn hjá vandalausum. Þegar Gísli Ágúst rannsakaði fósturbörn 

í manntölum á 19. öld velti hann því fyrir sér hver væri munurinn á því að vera fósturbarn 

eða tökubarn á heimili. Niðurstaða hans var, að í raun væri um sama barnhóp að ræða, sem 

á ekki við um manntalið 1703. Gísla Ágúst fannst, sem vonlegt er, lítil hjálp í því að fletta 

upp á útskýringum Íslenskrar orðabókar á þessum tveimur orðum.
2
 Samkvæmt henni 

merkir fóstur „uppeldi hjá öðrum en foreldrum“ og tökubarn er „barn sem elst upp hjá 

vandalausum en er ekki fósturbarn“
3
 Fósturbarn er annað algengt stöðuheiti barna sem ekki 

voru hjá foreldrum og þau dreifast meira um landið en tökubörnin. Hvort eitt fremur en 

annað lá að baki þegar barn var skráð fósturbarn verður ekki séð. Það eina sem skráningin 

segir, er að ákvörðun um dvöl barnsins á öðru heimili var tekin af foreldum þess eða öðrum 

ættingjum en ekki hreppstjórum. Fullyrða má, að það hafi talist til algjörrar undantekningar 

ef barn á vegum hreppsins var skráð, fósturbarn á heimili.      

Staða aðkomubarns á heimili gat líka einfaldlega verið „ómagi“ eða „barn“ en merking 

þessara tveggja orða var sú sama árið 1703 eins og áður er getið. Í Borgarfirði er „ómagi“ 

algengt stöðuheiti, (sjá fylgiskjal bls. 85-87). Öll börn í Strandahreppi sem skráð voru til 

heimilis hjá öðrum en foreldrum, átta að tölu, hafa það stöðuheiti og sama á við 

Skorradalshrepp þar sem börnin voru fimm. Skráningin segir ekkert til um forsendur 

vistunar eða hvort barnið var hjá ættingja eða á vegum hreppsins og hún vísar til aldurs en 

ekki félagslegrar stöðu. Í einhverjum tilfellum hefur verið um ættingjafóstur að ræða því 

fyrir utan tvo skylduómaga, dvelja aðeins fjögur hjá ættingjum af þeim 57 börnum sem 
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 Manntal 1703, bls. 198. 

2
 Gísli Ágúst Gunnlaugsson „Everyone´s been good to me...“ Journal of history, bls. 342. 

3
 Íslensk orðabók, bls. 255 og 1084. 
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skráð eru til heimilis. Tvö þeirra voru hjá hjá Birni Þórðarsyni á Signýjarstöðum í Ásasveit, 

Magnús Bjarnason 14 ára og Halla Bjarnadóttir 8 ára, með stöðuna „sonarbarn hans, ómagi 

þar.“
1
 Skráð fósturbörn í Borgarfirði eru níu og meðal þeirra, Anna Gunnsteinsdóttir 11 ára 

og Birgit Sveinsdóttir 2 ára, báðar „ómagi tekin til fósturs“ hjá Sesselju Pétursdóttur 

ábúanda á Innra Hólmi í Akraneshreppi.
2
 Í stað „ómaga“ er stöðuheiti í Kjósarhreppi „barn“ 

og af 12 aðkomubörnum skráð til heimilis, hafa níu það stöðuheiti sem segir heldur ekkert 

um forsendur fremur en stöðuheitið „ómagi“, (sjá fylgiskjal bls.85). 

 „Veislubarn“ var ekki algengt stöðuheiti en 21 barn hefur þá stöðu, 13 í Dalasýslu og 

átta í Strandasýslu. Hvaða lá að baki og á hvaða forsendu fólk tók að sér veislubarn er ekki 

alveg ljóst. Samkvæmt Íslenskri orðabók er veisla, gestaboð og veislumaður getur verið sá 

sem situr veislu eða „ómagi sem alin er önn fyrir“. Orðið veislubarn er ekki í orðabókinni 

heldur veislusveinn, sem er „sveinn sem e-r elur önn fyrir.“
3
 Af þessum útskýringum má 

ráða að veislubarn hafi verið á framfæri húsráðenda en ekki sveitarinnar. Það segir hins 

vegar ekkert um forsendur og í Dölunum virðist annað að baki þegar barn var skráð 

veislubarn en þegar það hafði stöðu fósturbarns, (sjá fylgiskjal bls. 92-93). Á 

Kvennabrekku í var Sigurður Guðmundsson 11, fósturbarn meðan Björg Sigurðardóttir var 

veislubarn á sama heimili.
4
 Jón Jónsson 13 ára, var fósturbarn í Hundadal fremri og Guðrún 

Jónsdóttir 7 ára, þar veislubarn.
5
 Hugsanleg skýring gæti legið í tímalengd. Dvalartími 

veislubarns tímabundin, miðað við að veislur standa yfir í afmarkaðan tíma en fósturbarn 

verið í varanlegu fóstri. Í Strandasýslu voru veislubörnin átta af þeim 14 börnum sem skráð 

eru til heimilis hjá öðrum, (sjá fylgiskjal bls. 101).      

Samkvæmt manntalinu dvöldu 46 börn á heimili fyrir góðvild húsráðenda eða í guðsnafni. 

Líklegast hafa þau verið fleiri án þess að það sé tekið fram, því skráningin er, að því virðist, 

mjög bundin einstaka hreppstjórum við töku manntalsins. Sem dæmi eru sex börn af átta í 

Leiðavallahreppi í Vestur-Skaftafellsýslu sögð „tekin fyrir góðvilja“, (sjá fylgiskjal bls. 114- 

115).
 
Í Kolbeinsstaðarhreppi í Hnappadalssýslu  eru líka sex börn af átta „uppfóstruð í guðs 

þakka nafni“, sjöunda barnið tekið af „fátækum foreldrum fyrir bón“ og það áttunda hjá 

skyldmenni, (sjá fylgiskjal bls. 86).
 
Fjórir utansveitarómagar voru „í guðsnafni forsorgaðir“, og 

allir til heimilis á bæjum í Akraneshreppi í Borgarfjarðarsýslu, (sjá fylgiskjal bls. 86).
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 Manntal 1703, bls. 64. 
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 Manntal 1703, bls. 47. 
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 Íslensk orðabók, bls. 1141. 
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 Manntal 1703, bls. 141. 
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Börn í vinnumennsku hjá öðrum voru 63 talsins og þá talin þau sem báru starfsheiti eins 

og vinnupiltur, vinnustúlka, smali, verkhjú og svo framvegis en ekki þau sem voru léttapiltur 

eða stúlka eða þau sem talin voru „til vika.“ Flest barnanna voru á aldrinum 12 til 14 ára en 

þau yngstu 9 ára. Það vekur athygli hvað dreifing þeirra er misjöfn eftir landshlutum og 

sýslum. Í Barðastrandasýslu voru þau 15, Ísafjarðasýslu 12 og Húnavatnssýslu 8 meðan 

ekkert barn er skráð í vinnumennsku í Múlasýslu og V-Skaftafellsýslu, aðeins tvö í 

Rangárvallasýslu og fjögur í Árnessýslu. Fyrir vestan og norðan hafa því mun fleiri börn, 14 

ára og yngri verið komin til í vinnu hjá öðrum en sunnan og austan lands. 

Niðursetningur, sveitarbarn eða sveitarómagi var skráð staða barna sem voru á vegum 

hreppsins nema í Barðastrandasýslu, þar voru þau skráð „ölmusubarn“ eða „barn í setu“. 

Þessi hópur er án efa sá fjölmennasti af þeim börnum sem ekki voru í umsjá foreldra. Þar sem 

ekki er getið aðseturs nema hluta hópsins er unnt að segja til um nákvæman fjölda þeirra 

niðursetninga sem fjarri voru foreldrum. Í fyrsta lagi var ekki var óalgengt að barn og foreldri 

væru niðursett á sama bæ eða fóru saman á milli bæja sem ekki kemur fram á nafnalistum 

hreppanna. Í annan stað er á nafnalistum ekki alltaf greint á milli þeirra sem héldu heimili 

með styrk og fjölskyldna sem komnar voru í þrot með þeim afleiðingum að 

fjölskyldumeðlimum var dreift á milli bæja. Einstaka hreppstjórar gerðu þó grein fyrir 

dvalarstað allra sem voru á þeirra vegum auk hinna sem dvöldu á heimili á öðrum forsendum. 

Seltjarnarneshreppur er einn þeirra og þar eru 20 börn niðursetningar og 10 börn með annað 

stöðuheiti. Meðal þeirra eru tvö sem erfitt er að flokka, þeir Jón Þorkelsson 2 ára, sem er 

„fátækt barn“ í Reykjavík og Helgi Helgason 3 ára, í Skildinganesi „þar til húsa og lagt“, 

(fylgiskjal bls. 80). Ekki voru öll börn niðursett hjá vandalausum, til dæmis er Valgerður 

Eiríksdóttir 12 ára, skráð niðursetningur hjá bróður sínum á Digranes þar sem móðir hennar 

átti líka heimili og tvö önnur systkini.
1
 Þegar Gísli Ágúst kannaði bakgrunn 25 fósturbarna í 

manntalinu 1870 kom í ljós að í tilfelli 12 barna var annað foreldrið eða bæði til heimilis á 

sama stað og barnið án þess að tengsla þeirra væri getið. Að hans mati kom tvennt til greina, 

búseta foreldra var tímabundin eða þeir sem tóku manntalið höfðu meiri áhuga á að varpa 

ljósi á tengsl húsráðenda við heimilisfólk en tengsl annarra heimilismeðlima.
2
 Fremur er 

trúlegra en hitt að það sama eigi við manntalið 1703 og börn og foreldrar verið á sama heimili 

án þess að það komi fram. Annar hreppur þar sem allir eru skráðir til heimilis er 

Kleifarhreppur í Vestur-Skaftafellssýslu og þar eru niðursetningar tvískráðir og nöfn þeirra 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 27. 
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líka á skrá yfir þá voru á framfæri, (fylgiskjal bls. 114-116). Af  56 börnum sem ekki voru hjá 

foreldrum voru 46 niðursetningar og margir á hverjum bæ. Til dæmis á bænum Á, þar sem 

bjuggu fullorðin hjón  ásamt tveimur uppkomnum sonum sínum, voru þrjú börn niðursett, 

Magnús Gunnarsson 12 ára, Þorgerður Runólfsdóttir 11 ára og Jón Bjarnason 10 ára 

„niðursetningur að hálfu“. Auk þeirra var á heimilinu gömul kona, skráð niðursetningur, 

önnur fullorðin á framfæri sonanna sem líka báru ábyrgð á framfæri Sigríðar Andrésdóttur 12 

ára.
1
 Það hefur ekki alltaf verið auðvelt fyrir hreppstjóra á árunum fyrir og eftir aldamótin 

1700 að „setja niður“ fátækt fólk. Í fæstum tilvikum er hægt að sjá í manntalinu hvernig farið 

var að og sjá um leið í raun, hve margir voru í heimili og undir sama þaki. Nokkrar 

undantekningar eru þar á og til viðbótar má nefna Skriðdalshreppi í Múlasýslu, (fylgiskjal bls. 

112). Hreppurinn var fámennur og hreppstjórar gera grein fyrir dvalarstað flestra íbúa. Álagið 

á fátæka fólkið sem hélst við búskap var greinilega mikið eins og í hjáleigunni Víðrilæk. Til 

heimilis þar voru skráð hjónin, Sveinn Ögmundsson og Gróa Guðnadóttir og hjá þeim, móðir 

Gróu, Guðlaug Torfadóttir 70 ára, óhraust og burðarlítil og Páll Sigmundsson 12 ára, 

bróðurbarn Sveins. Í raun voru fleiri á heimilinu sem kemur fram í skráningu hreppstjóra á 

staðsetningu einstaklinga sem voru á þeirra vegum. Þeir höfðu komið föðurlausu stúlkunni 

Guðrúnu Björnsdóttur 11 ára, fyrir á Víðrilæk. Einnig var Ásmundi Ögmundssyni 22 ára, 

fundinn þar staður en hann er sagður „mállaus og aflvana“ og um tíma hafði verið þar 

Valgerður Magnúsdóttir 37 ára, sem „fer nú um“.
2
        

Fram til þessa, hefur börnum í manntalinu sem ekki voru skráð til heimilis hjá 

foreldrum verið lítill gaumur gefin. Helst að þau hafi verið talin og flokkuð og þá horft 

framhjá fjölbreyttri stöðuskráningu þeirra. Samkvæmt sögulegum hagtölum, voru ættingjar 

og tökufólk yngra en 15 ára samtals 1.188 árið 1703. Hvert raunverulegt stöðuheiti þeirra 

barna er í manntalinu er ekki ljóst eða hvaða börn töldust innan hópsins, en eins og fram 

hefur komið eru valmöguleikar margir.
3
 Niðursetningar voru samkvæmt sömu heimild voru 

7.183 en ekki flokkaðir eftir aldri og því ekki vitað hve mörg börn töldust meðal þeirra.
4
 

Þegar Loftur Guttormsson tók saman  „aldursskiptingu landsmanna og heimilisstöðu 

þeirra“ í manntalinu 1703 og skipti þeim börnum sem ekki voru hjá foreldrum upp í fjóra 

hópa. Fósturbörn, ættingja og skylduómaga í einn hóp, niðursetninga í annan, vinnufólk í 

þriðja og „aðrir“ þann fjórða. Því miður gerir Loftur ekki  grein fyrir því hvert var skráð 

                                                 
1
 Manntal 1703, bls. 441. 

2
 Manntal 1703, bls. 409. 

3
 Hagskinna, bls. 137. 

4
 Hagskinna, bls. 782. 
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stöðuheiti barnanna, innan hvers hóps fyrir sig.
1
 Vegna þess hvernig skráningu manntalsins 

var háttað er ákaflega erfitt að flokka þennan fjölmenna barnahóp eftir stöðuheitum því vart 

má finna annan samfélagshóp með fleiri stöðuheiti í manntalinu. Engu að síður má ekki 

horfa fram hjá þeim fjölbreytta orðaforða sem samfélag 17. og 18. aldar átti yfir börn sem 

ekki voru hjá foreldrum, því hann er mikilvægur þáttur í sögu fósturbarna. 

                                                 
1
 Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, bls. 103. 
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3. kafli  

Ævisögur 

Mannatalið 1703 segir til um fjölda fósturbarna í upphafi 18. aldar, hvað þau hétu, hvað 

þau voru gömul, hver staða þeirra var á heimili og hjá hverjum þau dvöldu, en harla fátt 

fram yfir það. Sjálfsævisögur, ævisögur og frásagnir af fólki á 17. og 18. öld veita hins 

vegar innsýn í líf einstaklinga, barnsins sem ólst upp í fóstri, foreldrum þess og 

fósturforeldrum. Þær heimildir eru hins vegar gjörólíkar þeim sem Monika Magnúsdóttir 

hafði aðgang að þegar hún ritaði um líf fósturbarna í lok 19. aldar og hvergi að finna 

lýsingar á tilfinningum frá uppkomnum fósturbörnum sem greina frá  lífsreynslu 

æskuáranna og aðskilnaði frá foreldrum. Greint er frá fóstri barnsins í upptalningu 

staðreynda eins og nafni, fæðingarárs og staðar. Hvort sem um er að ræða foreldra sem 

greina frá fóstri barna sinna eða uppkomin fósturbörn sem skrifa um bernsku sína sjá engir 

ástæðu til þess að greina nánar frá tildrögum eða ástæðum þess að barnið var látið í fóstur. 

Það að barn væri látið í fóstur krafðist engra útskýringa líkt og gerist þegar fósturbörn í 

nútímasamfélagi eru til umræðu. Fóstur barna var samt ekki neinni tilviljun háð heldur 

stýrðist það af ákveðnum siðum og venjum sem allir kunnu og voru svo sjálfsagðar og 

eðlilegar á 17. og 18. öld að enginn sá ástæðu til þess að fjölyrða um þær nánar. 

Fósturbörnin sem fjallað verður um í þessu kafla ólust ekki upp hjá öðrum sökum þess að 

foreldrar væru of fátæki til þess að ala önn fyrir þeim. Flest þeirra tilheyrðu ágætlega 

stöndugum og sum hver ríkum fjölskyldum. Heimildir bera með sér annan hugsunarhátt og 

annað viðhorf til uppeldis barna hjá öðrum en foreldrum en gerist í dag og markmið 

eftirfarandi skrifa er að varpa nánar ljósi á þann þátt í sögu fósturbarna.  

Í fóstur ung að árum. 

Brynjólfur Sveinsson biskup ritaði ekki ævisögu sína en þegar afrit var tekið af 

Skarðsárannál í Skálholti á árunum 1641-1642 bætti hann við annálinn nokkrum orðum um 

sjálfan sig og fjölskyldu sína.
1
 Hann fæddist 14. september 1605 að Holti í Önundarfirði og 

var þrjú fyrstu árin í fóstri „á Hóli í Önundarfirði hjá Bjarna Ólafssyni og Margréti 

Guðmundsdóttur, góðra manna.” Brynjólfur segist hafa komið aftur heim þegar hann var 

                                                 
1
 Annálar I, bls. 31. 
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þriggja ára, þar sem hann var uns hann fór til náms í Skálholti 13 ára gamall.
1
 Brynjólfur 

var yngsta barn foreldra sinna, séra Sveins Símonarsonar og Ragnheiðar Pálsdóttur og átti 

einn albróður en bæði áttu þau Sveinn og Ragnheiður börn frá fyrri hjónaböndum.
2
  

Árni Magnússon handritasafnari og prófessor fór eins og Brynjólfur nýfæddur í fóstur. 

Hann ritað heldur ekki sögur sína en það gerði Jón Ólafsson úr Grunnavík sem var ritari 

Árna, síðustu æviár hans. Fyrri skrif Jóns um Árna eru á dönsku sem hann lauk við 1738, 

átta árum eftir andlát Árna. Síðari skrif hans voru á íslensku frá árinu 1759.
3
 Upplýsingar 

um æskuár Árna eru frá bróður hans, Jóni Magnússonar komnar þar sem hann segir að Árni 

hafi nýfæddur, verið fluttur í Hvamm til afa síns og ömmu þar sem hann var ólst upp en 

ástæða þess sé nú ókunn.
4
 Með orðum Grunnavíkur Jóns kom Árni „nýborinn til 

móðurföður síns Ketils Jörundssonar prófast í Hvammi og var uppalinn af honum jafnt og 

Guðlaugu móðurömmu sinni“.
5
 Árni var þriðja barn foreldra sinna, séra Magnúsar 

Jónssonar og Guðrúnar Ketilsdóttur, fæddur 13. nóvember 1663 að Kvennabrekku í Dölum. 

Árið 1666 var Magnúsi vikið úr starfi þegar hann átti barn fram hjá konu sinni og tengir 

Már Jónsson fóstur Árna við þann atburð. Hann telur að ekki „beri að skilja bókstaflega“ að 

drengurinn hafi farið nýfæddur til afa og ömmu heldur þegar hann var á þriðja ári í 

framhaldi af því þegar faðir hans missti embættið og fjölskyldan varð að flytja.
6
 Tilgáta 

Más kann að vera rétt en þarf ekki að vera og Árni langt í frá eina barnið sem látið var í 

fóstur nýfætt.  

Margar ástæður gátu legið að baki þegar nýfædd börn voru látin í umsjá annarra en 

nákvæmlega hverjar þær voru, um það segja heimildir fátt. Það er líka erfitt er að greina 

ástæður sökum þess hve lítið er vitað um líf, líðan og hugarheim kvenna fyrr á öldum. 

Vitað er að íslenskar konur voru frjósamar og áttu börnin með stuttu millibili, einnig er 

vitað að ungbarna dauði var gífurlegur, þriðja hvert barn náði ekki að verða ársgamalt og 

aðeins um helmingur náði fullorðinsaldri. Hins vegar er ekkert vitað hvaða áhrif þessar 

staðreyndir höfðu á andlegt og líkamlegt ástand kvenna og hvernig þær tókust á við sorgina, 

óttann og kvíðann sem hlýtur að hafa fylgt hverri meðgöngu og fyrsta árinu í lífi barnsins. 

Sorgin fylgdi konunum og þegar Jón Ólafsson úr Grunnavík fóstursonur Páls Vídalíns 

rifjaði upp minningar frá æskuárum sínum  mundi hann enn að Hildur Arngrímsdóttir móðir 

                                                 
1
 Annálar I, bls. 206 nm.  

2
 Annálar I, bls. 192, nm.  

3
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna. Guðrún Ása Ólafsdóttir, Inngangur bls. xxi. 

4
 Árni Magnússon Levned og skrifter I, bls. 6.  

5
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 5. 

6
 Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 20. 



 

54 

Páls hafði misst ung börn og minnti „að Guðrún héti barnið sem hún tregaði mikið.”
1
 

Hildur var fædd 1643 og  því orðin gömul kona þegar hún tjáði sorg sína yfir barninu sem 

lést einhverjum áratugum áður. Mæður Brynjólfs og Árna, þær Ragnheiður og Guðrún 

höfðu báðar upplifað að missa ung börn þegar þeir komu í heiminn og báðar höfðu þær 

eignast barn árið áður. Ragnheiður eignaðist tvíbura 1604, annar lifði og hlaut nafnið Gissur 

en hinn lést nýfæddur.
2
 Þegar Árni fæddist hafði Guðrún misst Gísla elsta son sinn ungan 

að árum og átti ársgamlan son, Jón sem fæddur var 1662. Það er ákaflega erfitt að setja sig í 

spor þessara kvenna en margt gat komið í veg fyrir færni þeirra og getu til þess að annast 

nýfædd börn sín. Erfið meðganga, erfið fæðing, líkamleg veikindi og eða andleg eins og 

fæðingarþunglyndi sem án efa hefur sótt á konur þá eins og nú. Ragnheiður og Guðrún nutu 

jafn vel þeirra forréttinda fram yfir margar kynsystur sínar að geta komið börnum sínum í 

hendur þeirra sem þær treystu best. Fleira kann að hafa komið til en andleg eða líkamleg 

veikindi kvenna þegar nýfædd börn voru látin í fóstur, eins og fjöldi þeirra barna sem fyrir 

var á heimilinu þegar nýtt barn kom í heiminn. 

Foreldar Brynjólfs tóku hann til sín þegar hann var þriggja ára en Árni var kominn í 

Hvamm til að vera. Hvað lá að baki þeirrar ákvörðunar innan fjölskyldunnar veit heldur 

enginn né heldur hver var hlutur þeirra mæðgna, Guðrúnar og Guðlaugar í þeirri ákvörðun. 

En orðalag Jón Ólafssonar um fóstur Árna er athyglisvert þegar hann tekur sérstaklega fram 

þátt Guðlaugar í uppeldi dóttursonarins. Það er viðbót frá honum sjálfum því Jón 

Magnússon getur þess ekki  þegar hann skrifaði um fóstur Árna.
3
 Ekki síst vegna þess að 

þannig skrif um konur teljast til undantekningar í hinum karllægu heimildum 17. og 18. 

aldar. Árni naut afa síns og ömmu ekki lengi, því Ketill lést þegar hann var á sjöunda ári og 

Guðlaug þegar hann var á þrettánda ári. Eftir það var Árni hjá Páli Ketilssyni móðurbróður 

sínum sem tók við búsforráðum í Hvammi. Árið 1680, þá 17 ára gamall, fór hann í 

Skálholtsskóla ásamt Jóni bróður sínum.
4
  

Alvarleg veikindi innan fjölskyldu eru án efa einn þeirra þátta sem varð til þess  að 

foreldra töldu börn sín betur komin í fóstri hjá öðrum án þess að sá kafli í sögu fósturbarna 

hafi verið festur á blað. Veikinda er getið í ævisögu Jóns Ólafssonar sem gjarnan er nefndur 

Indíafari, en hann var í tímabundnu fóstri ungur að árum. Jón fæddist 4. nóvember 1593 að 

Svarthömrum við Ísafjarðadjúp og var næstyngsta barn Ólafs Jónssonar og Ólafar 

                                                 
1
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 113. 

2
 Annálar I, bls. 191 nm. 

3
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 5. 

4
 Már Jónsson, Árni Magnússon, bls. 21-22. 
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Þorsteindóttur sem eignuðust 14 börn og „af þeim komust ekki utan þrjú til aldurs.“ Í 

ævisögu sinni segist Jón hafa verið heilbrigður þar til hann var hálfs annars árs en þá 

veiktist hann og var látinn í fóstur til Eyvindar Jónssonar og Guðrúnar Guðmundsdóttur á 

Hlíð í sömu sveit. Hjá þeim var hann í tvö ár, en ekki ljóst hvort von var á lækningu fyrir 

hann í Hlíð eða hvor foreldrar hans treystu sér ekki til þess að annast veikt barn.
1
 Jón er 

elstur þeirra sem getið er um í þessum skrifum og sá eini sem ég hef fundið sem nefnir 

eigin veikindi sem ástæðu þess að hann var fjarri foreldrum í tvö ár.   

Þórður Daðason var eitt þeirra barna sem fór nýfæddur í fóstur. Hann fæddist í 

Bræðratungu 15. febrúar 1662, sonur Ragnheiðar Brynjólfsdóttur biskups og Daða 

Halldórssonar. Foreldrar hans voru ekki í hjónabandi og koma Þórðar í heiminn mikið 

hneyksli. Saga Ragnheiðar og Daða sem lengi hefur verið þjóðinni hugleikin verður ekki 

rakin hér heldur sagt frá Þórði. Meira er vitað um hann en mörg önnur fósturbörn á 17. öld 

því afi hans Brynjólfur, skráði eða lét skrá ágrip af sögu dóttursonar síns.
2
 Bræðratunga var 

heimili ekkjunnar Helgu Magnúsdóttur og fjögurra barna hennar og þar var Þórður „nokkra 

stund ... í ærlegu og sómasamlegu barnfóstri.“
3
 Hvort sú stund taldist í vikum eða mánuðum 

er ekki gott að segja en Ragnheiður var farin frá Bræðratungu 20. apríl, tveimur mánuðum 

eftir fæðingu Þórðar.
4
 Að einhverjum tíma liðnum létu foreldrar Daða, séra Halldór 

Daðason og Halldóra Einarsdóttir að Hruna sækja sonarbarn sitt og var Þórður fluttur 

þangað frá Bræðratungu. Þegar Þórður var 13 mánaða, 23. mars 1663 lést Ragnheiður 

móðir hans í Skálholti og í árslok 1666 lést móðurbróðir hans Halldór Brynjólfsson í 

Englandi. Við andlát Halldórs voru móðurforeldrar Þórðar „orðin af guðsvilja barns- og 

lífserfingjalaus“ og horfðu því til eina eftirlifandi afkomanda síns, son Ragnheiðar.
5
 

Margrét og Brynjólfur hafa fyrst fregnað lát sonar síns þegar skip komu til landsins vorið 

1667 og samkvæmt heimildum leið ekki langur tími þar til Þórður var kominn í Skálholt og 

biskupshjónin tekið hann „í sonarstað.“
6
 Sumarið 1667, reið biskup Brynjólfur Sveinsson 

vestur „og lét með sér ríða í ferðinni sinn dótturson Þórð Daðason 5 vetra, hvern hann 

arfleiddi til alls þess góss sem hann ætti og yrði að eigandi“
7
.   

                                                 
1
 Jón Ólafsson, Reisubók  Jóns Ólafssonar Indíafara,  bls. 7- 8. 

2
 „Lífssaga heiðurlegs og göfugs ungmennis...“  Blanda II, bls. 1. 

3
 „Lífssaga heiðurlegs....“ Blanda II, bls. 4. 

4
 Guðmundur Kamban, Daði og Ragnheiður, bls. 55-56. 

5
 „Lífssaga heiðurlegs...“ Blanda II, bls. 4. 

6
 „Lífssaga heiðurlegs...“ Blanda II, bls. 5. 

7
 Annálar III, bls. 145. 
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Börn fá litlu ráðið í eigin lífi og enginn hefur spurt um vilja Þórðar. Hann var tekinn frá 

afa og ömmu sem fram að því höfðu annast hann í „foreldralegri ástsemd“, eins og það er 

orðað í fyrrnefndum skrifum, eignuð Brynjólfi. Í sömu skrifum þakkar biskup þeim 

Halldóri, Halldóru og Árna föðurbróður drengsins fyrir alla þeirra elsku í garð Þórðar 

„kærleika og velgerðir honum veittar frá blautu barnsbeini til þessa, á meðan hann með 

þurfti.“ Þess orð má lesa á þann veg að ekki hafi verið klippt á öll tengsl Þórðar við 

föðurfólks sitt eftir að hann flutti frá þeim.
1
 Við flutninginn eignaðist hinn fimm ára gamli 

Þórður ekki eitt nýtt heimili heldur þrjú. Á sumrin var hann í Skálholti hjá afa og ömmu og 

við og við í Bræðratungu hjá Helgu og yfir vetrarmánuðina var honum komið í kennslu, 

„fósturs og framfæris“ að Lundi í Lundarreykjardal.
2
 Þar bjuggu séra Eyjólfur Jónsson og 

kona hans Katrín Einarsdóttir, bæði komin á efri ár. Eyjólfur hafði kennt mörgum 

skólalærdóm og var talinn mjög vel að sér. Hefur Brynjólfur því valið hann sem kennara 

Þórðar. Þeir Eyjólfur og Brynjólfur höfðu líka þekkst lengi og voru samtímis í 

Skálholtsskóla á yngri árum.
3
  

Þórður missti móður sína ungur og af föður sínum hafði hann lítil kynni ef þá nokkur 

og hefur áreiðanlega aldrei hitt hann eftir að hann flutti frá föðurforeldrum sínum. Hann ólst 

upp hjá afa- og ömmukynslóðinni og dauðinn nálægur. Sumarið 1670 þegar var hann var 

átta ára lést Margrét amma hans og árslok 1672 Eyjólfur lærimeistari hans.
4
 Sjálfur lifði 

Þórður ekki lengi. Sumarið 1673 þegar hann var 11 ára, veiktist hann og samkvæmt afa 

hans var „sóttin helst í brjósterfiði með mæði, hósta og mattrega“, sem dró drenginn til 

dauða 14. júlí.
5
 Eftir andlát Þórðar þakkaði hans „mæddi óskafósturfaðir“ eins og 

Brynjólfur skilgreindi sjálfan sig, föðurfólki Þórðar fyrir þeirra umhyggju, Helgu í 

Bræðratungu fyrir móðurlega rækt og dætrum hennar fyrir systurlega velvild.
6
 Margir létu 

sér annt um Þórð og komu að uppeldi hans en í raun var hann munaðarlaus, átti hvorki 

móður né föður. Þórður var samt betur settur en mörg önnur börn í sömu stöðu því hann átti 

bæði föður- og móðurforeldra sem tóku hann undir sinn verndarvæg. Þáttur Halldórs og 

Halldóru í lífi Þórðar var síst minni en Brynjólfs og Margrétar og krafðist meira af þeirra 

hálfu. Þegar þau tók hann til sína var líf þeirra markað miklum erfiðleikum og breytingum 
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 „Lífssaga heiðurlegs...“ Blanda II, bls. 8. 
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 „Lífssaga heiðurlegs...“ Blanda II, bls. 6. 
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 Íslenskar æviskrár I, bls. 458-459 og 286. 

4
 „Lífssaga heiðurlegs...“ Blanda II, bls. 6. 
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sem voru tilkomnar vegna fæðingu Þórðar en eins og Brynjólfur ritaði, bæði „játandi og 

meðkennandi“ létu þau það ekki hafa áhrif á ást sína og kærleika til sonarbarnsins.
1
  

Því hún var búin að missa móður sína. 

Þegar Þórunn Guðmundsdóttir eiginkona Péturs Þorsteinssonar sýslumanns í Múlasýslu, 

lést í maí árið 1764 voru tvö börn þeirra ung að árum, Hólmfríður 9 ára og Sigurður 5 ára.
2
 

Tveimur árum síðar ritar Pétur í annál sinn til hvaða ráðstafana hann tók varðandi framtíð 

dóttur sinnar og setur sjálfan sig í þriðju persónu: „Þetta sumar reið sýslumaður Pétur til 

alþings með dóttur sína, Hólmfríði, 9 ára gamla, hverja, því hún fyrir tveimur árum var búin 

að missa móður sína, amtmaður Ólafur tók af honum til fósturs.”
3
 Ekki er hægt að skilja orð 

Péturs á annan hátt en andlát Þórunnar hafi orðið til þess að hann lét Hólmfríði frá sér 

meðan drengurinn Sigurður var áfram í hans umsjá. Pétur var ekki einsdæmi um efnaðan 

ekkjumann sem kom ungri dóttur í fóstur eftir andlát eiginkonunnar nema að í öðrum 

tilfellum eru móðurlausu stúlkurnar sagðar, fóstraðar af  konum en ekki körlum. Pétur 

sleppir því að nefna Sigríði Magnúsdóttur eiginkonu Ólafs amtmanns sem áreiðanlega hefur 

haft meira að segja af dóttur hans en eiginmaðurinn.
4
 Hólmfríður var í sex ár hjá Ólafi og 

Sigríði en að þeim tíma liðnum árið 1772, „lét sýslumaður Pétur sækja dóttur sína 

Hólmfríði, þá 16 ára“.
5
 Þá voru breytingar á hans heimilishögum í farvatninu og ný kona 

væntanleg í húsmóðursætið. Tveimur árum síðar kvæntist hann Sigríði Ólafsdóttur sem gat 

haldið áfram að undirbúa dóttur hans fyrir framtíðina.
6
  

Hólmfríður, dóttir Páls Vídalíns lést af barnsförum árið 1736 og lét eftir sig eiginmann,  

Bjarna Halldórsson sýslumann Húnavatnssýslu og fimm börn, synina, Pál, Halldór og Jón 

og dæturnar, Ástríði og Þorbjörgu. Viðbrögð Bjarna voru þau sömu og Péturs sýslumanns 

þegar eiginkona hans lést, því hann lét dætur sínar frá sér í fóstur meðan synirnir voru 

áfram heima undir hans umsjá.
7
 Heimildin um örlög systkinanna eftir andlát Hólmfríðar eru 

komnar frá Grunnavíkur Jóni sem getur ekki aldurs þeirra á þeim tímamótum. Fæðingarár 

Þorbjargar yngsta barnsins liggur ljóst fyrir, 1736 en samkvæmt manntali sem tekið var 

1801 var Ástríður þá 71 árs og miðað við það fædd 1730 eða 6 ára þegar hún missti móður 
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sína.
1
 Ástríði var fundinn staður í Mýrasýslu þar sem hún var „í uppfóstri hjá Ragnheiði 

Gísladóttur í Stafholti.“ Andsætt við fyrrnefnda skráninguna um fóstur Hólmfríðar 

Pétursdóttur er eiginmaður Ragnheiðar hvorki nefndur á nafn eða talinn þátttakandi í 

uppeldi Ástríðar.
2
 Hann var séra Jón Jónsson prófastur og var Ragnheiður seinni eiginkona 

hans. Saman áttu þau Sigríði fædda 1730 og því jafnaldra Ástríðar og Jón sem fæddist 

1740, sama ár og faðir hans lést. Ragnheiður lést úr holdsveiki árið 1748.
3
 Við andlát 

hennar fór Ástríður aftur til föður síns á Þingeyrum.
4
 Ástríður braut þær reglur sem ógiftum 

stúlkum voru settar þegar hún eignaðist barn 1758 með Erlendi Sigurðarsyni djákna á 

Þingeyrum sem hún fékk ekki að eiga „því munur mikill þótti auðæfa, þar sem hann var 

snauður.“
5
 Magnús hét sonur Ástríðar og Erlendar og lést hálfs mánaðar gamall.

6
 Missir 

hennar var mikill sem kom ekki í veg fyrir að henni væri fundinn eiginmaður sem 

fjölskyldunni þótti við hæfi, sýslumaðurinn Halldór Jakobsson en hjónaband þeirra varð 

„mjög stirt.“ Þau gengu í hjónaband 1760 og áttu eina dóttur, Guðrúnu sem fæddist ári 

síðar. Hún lést rúmlega tvítug, gift en barnlaus. Ástríður missti bæði börn sín og hjónabandi 

hennar og Halldórs lauk árið 1796 þegar hún flutti frá honum.
7
 Árið 1801 er hún skráð til 

heimilis að Reynisstaðarklaustri hjá ekkju Halldórs bróður síns.
8
       

Þorbjörg sem kom í heiminn þegar móðir hennar lést árið 1736, fór í fóstur til Þórunnar 

Oddsdóttur á Marðarnúpi í Húnavatnssýslu. Hún var ekkja séra Arnbjörns Jónssonar á 

Undirfelli í Vatnsdal og var merkileg kona að mati Grunnavíkur Jóns.
9
 Þórunn og Arnbjörn 

áttu ekki börn saman en hann á átti börn af fyrra hjónabandi. Þorbjörg ólst upp við aðrar 

aðstæður en Ástríður en hún kom nýfædd til Þórunnar sem ekki átti annað barn. Þórunn lést 

árið 1754 og þá tók Bjarni dóttur sína til sín að Þingeyrum. Hún undi þar illa og fór aftur að 

Giljá, þar sem hún hafði átt heima með fóstru sinni áður en hún lést.
10

  

Ofangreindum fjölskyldum var sundrað eftir andlát móður, telpunum fundin nýr 

uppalandi og systkini aðskilin. Að baki þeirrar ákvörðunar lá hvorki skortur á fé né 

tilfinningaleysi feðra gagnvart dætrum sínum heldur fastskorðaðar reglur samfélagsins um 

uppeldi stúlkubarna af „betri“ ættum. Þeim var ætlað ákveðið hlutverk í framtíðinni, 
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efnilegt gjaforð og fyrirmyndar eiginkonur og húsmæður. Undirbúningur fyrir þann starfa 

var best komin hjá konu sem stóð látinni móður  jafnfætis í samfélagsstiganum.              

Það að fjölskyldur leystust upp og börnum fundin nýr samastaður við andlát annars 

foreldris var ekki bundið við fátækt. Sem dæmi um það, eru börn Skúla Þorlákssonar 

prófasts að Grenjaðarstað og Elínar Sigurðardóttur. Þegar Elín lést árið 1699 og áttu þau sjö 

börn. Þorlák 22 ára, Sigurð 19 ára, Benedikt 16 ára, Sigríði 14 ára, Margréti 11 ára, 

Benedikt yngri 7 ára og Jórunni 6 ára.
1
 Fjórum árum síðar, árið 1703 hafði systkinahópur 

tvístrast og voru aðeins þrír elstu synirnir hjá föður sínum sem þá var að nálgast sjötugt. 

Sigríður og Jórunn voru til heimilis á Hólum í Hjaltadal og sagðar „fóstrast hjá“ frænku 

sinni Þrúði Þorsteinsdóttur eiginkonu Björns Þorleifssonar biskups en þau hjón voru 

barnalaus.
2
 Margrét og Benedikt yngri voru á Víðivöllum hjá föðursystur sinni og móður 

Þrúðar, Elínu Þorláksdóttur og eignmanni hennar Þorsteini Þorleifssyni sýslumanni 

Skagfirðinga.
3
 Örlög þessarar fjölskyldu voru grimm því öll létust systkinin fyrir utan 

Jórunni í Stóru-bólu.
4
   

Tvö heimili  – tvær fjölskyldur.  

Með hækkandi tíðni hjónaskilnaða og sameiginlegri forsjá foreldra fjölgar þeim börnum á 

Íslandi sem eiga tvö heimili. Í samfélagi 17. og 18. aldar þekktist líka að börn deildu tilverunni 

milli tveggja heimila án þess þó að búsetuskiptin væru jafn ör og hjá nútímabarninu. 

Þórður Þorláksson síðar biskup var eitt þeirra barna sem átti tvö heimili og heimildir 

geyma betri og nákvæmari vitneskju um bernskuár hans en  annarra barna í sömu stöðu. 

Hann fæddist 14. ágúst 1637 og var fjórða barn Þorláks Skúlasonar biskups á Hólum og 

eiginkonu hans Kristínar Gísladóttur. Fyrir áttu þau Gísla, Skúla og Guðbrand og ári síðar 

fæddist Elín.
5
 Þegar Þórður var þriggja ára settu foreldrar hans hann í fóstur að Gröf á 

Höfðaströnd til Hallgríms Guðmundssonar og Halldóru Pétursdóttur. Þar var hann í sjö ár 

og „lærði allt það er so göfugra höfðingja barni var nytsamlegast so sem christindóm, 

siðsemi, að lesa og skrifa og annað þvílíkt.“
6
 Engin greinileg svör eru við þeirri spurningu 

hvers vegna Þórði var komið fyrir hjá Hallgrími og Halldóru en að mínu mati geta nokkrar 

ástæður legið þar að baki. Í fyrsta lagi var traust og einlæg vinátta milli foreldra og 
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fósturforeldra og í öðru lagi að Hallgrímur og Halldóra áttu enga afkomendur og gátu veitt 

Þórði meiri tíma og athygli en foreldrar hans. Hallgrímur var lögréttumaður, fæddur nálægt 

1580 og Halldóra einhverjum árum yngri og bæði því komin á afa- og ömmualdurinn þegar 

Þórður kom til þeirra 1640. Þau höfðu eignast eina dóttur, Málfríði, sem var látin.
1
 

Hallgrímur og Halldóra áttu því engin börn sem gátu veitt þeim athvarf og stuðning á efri 

árum. Til þess að tryggja afkomu sína og öryggi gáfu þau því Þorláki biskupi hluta eigna 

sinna og jarða „sér til fósturs og árlegs framfæris“ á Hólum í ellinni. Létist Þorlákur á 

undan þeim áskyldu „þau sér að fylgja hans börnum og helst því einu, sem þau á þeim tíma 

vilja sér kjósa.“
2
 Þessi samningur var undirritaður 1639, ári áður en Þórður kom þeirra og 

ber með sér að sterk tengsl voru á milli fjölskyldu biskups og fósturforeldranna.  

Til er lýsing á barninu Þórði sem var „strax á unga aldri spaklyndur, fámálugur og mjög 

hneigður til hagleikskonsta.“
3
 Í þessari lýsingu tel ég  að leynist svarið við því hvers vegna 

það var Þórður en enginn af eldri bræðrum hans sem fór í fóstur að Gröf. Það hefur hentað vel 

rólegu barni sem vildi dunda í sínu að komast fjarri umstangi og erli biskupssetursins til hjóna 

sem ekki höfðu jafn mikið umleikis og gátu um leið verið afi hans og amma. Þórður átti tvö 

heimili þar til hann var 10 ára og var til skiptist hjá og fósturforeldrum og foreldrum, að Gröf 

eða á Hólum.
4
 Að loknu námi í Hólaskóla sigldi Þórður til Kaupmannahafnar til frekara 

náms. Hann varð hámenntaður maður, ferðist víða um Evrópu og árið 1673 tók hann við 

biskupsembætti í Skálholti. Hann lést árið 1697 eftir langvinn veikindi.
5
 Sjö árum fyrir andlát 

sitt ritaði Þórður erfðaskrá þar sem hann minntist bernskuára sinna á táknrænan hátt með því 

að gefa kirkjunni að Hólum í Hjaltadal, þar sem hann var „borinn og barnsfæddur“ jörðina 

Ytra-Vallholt í Skagafirði. Þá jörð gaf honum og fékk „elskuleg fósturmóðir Halldóra 

Pétursdóttir... með ráði og samþykki síns fróma og góða ektamanns, Hallgríms 

Guðmundssonar.“ Þau skilyrði fylgdu gjöf Þórðar að „að fátækar, munaðarlausar ekkjur og 

föðurlaus börn, sem helst eru þurfandi... hafi not af jörðinni.“
6
      

Fleiri biskupar en Þórður tilheyra þeim sem áttu tvö heimili í æsku og er Hannes 

Finnsson einnig í þeirra hópi. Hann fæddist 8. maí 1739 í Reykholti í Borgarfirði, fjórða 

barn Finns Jónssonar prófasts og Guðríðar Gísladóttur. Þegar Hannes var 6 ára gamall  létu 

foreldrar hans hann í fóstur til séra Þorvarðar Auðunssonar á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og 
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konu hans Sigríðar Magnúsdóttur sem voru barnlaus Var Hannes í þeirra umsjá í þrjú ár eða 

þar til hún lést árið 1748. Sterk tengsl mynduðust milli Hannesar og fóstra hans og héldu 

þeir sambandi þar til Þorvarður lést árið 1775.
1
 Fyrir dauða sinn hafði Þorvarður ánafnaði 

Hannesi stóran hlut eigna sinna en Kambshól í Svínadal gaf hann „til uppfræðingar 

fátækum börnum í Saurbæjarsókn.“
2
  

Það var algengt að drengir færu að heiman á dveldu á öðrum bæjum yfir vetrarmánuðina 

„til þess að fá leiðsögn í lestri og skrift.“
3
 Þar sem ekki voru gerðar sömu kröfur til lestrar- og 

skriftarkunnáttu telpna er heldur ósennilegt að sú skýring eigi að öllu við Elínu Hjaltadóttur, 

sem var eitt þeirra barna sem átti tvö heimili. Hún var elsta barn séra Hjalta Þorsteinssonar í 

Vatnsfirði og Sigríðar Þorsteinsdóttur en er, árið 1703 skráð 10 ára tökubarn Elínar 

Hákonardóttur að Látrum í Mjóafirði. Þar er tekið fram að Elín sé „hjá foreldrum jafnaðarlega á 

sumrin en á Látrum á veturna.“
4
 Elín Hákonardóttir var prestsekkja og fyrrum húsfreyja í 

Vatnsfirði og flutti þaðan árið 1692 eftir að maður hennar lést og séra Hjalti tók við staðnum. 

Elín yngri hefur þá vart verið kominn í heiminn eða nýfædd en tengsl hafa myndast milli 

foreldra hennar og fóstru sem varð til þess að hún eignaðist annað heimili hjá nöfnu sinni að 

Látrum og gæti verið skírð eftir henni.
5
 Hjalti og Sigríður áttu árið 1703 fimm dætur, Elínu 10 

ára, Steinvöru 7 ára, Guðrúnu 4 ára, Halldóru 3 ára og Ingibjörgu eins árs, en það var ekki til 

þess að létta á heimilishaldinu að ein systranna fór burtu vetrarlangt. Líklegra, að Hjalti og 

Sigríður hafi talið það góðan kost fyrir dóttur þeirra að dvelja hjá Elínu og hún fær um að veita 

henni uppeldi og menntun við hæfi. Vatnsfjörður var mannmargt heimili og meðal annarra, 

barnfóstran Vigdís Eyjólfsdóttir, auk þess eitt stúlkubarnið enn, Guðrún Pálsdóttir systurdóttir 

Hjalta og jafnaldra Elínar.
6
 Ætla má að Guðrún sé dóttir Sigríðar systur Hjalta og eiginmanns 

hennar Páls Erasmussonar en hvorugt þeirra er að finna í manntalinu.
7
  

Ekkjan Þórunn Pálsdóttir á Syðri-Stöpum í Húnavatnssýslu sendi syni sína Jón og 

Erlend Ólafssyni frá sér 6 og 7 ára gamla árið 1712. Jón fór til Páls Vídalíns lögmanns í 

Víðdalstungu og Erlendur til Jóns Vídalíns biskups í Skálholti. Eftir það voru bræðurnir, 

sem voru einu börn hennar, hjá henni yfir sumartímann þar til hún lést 1719.
8
 Jón og 

Erlendur voru komnir á þann aldur þegar rétt þótti að drengir hæfu skólalærdóm og Þórunn 
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var í sömu stöðu gagnvart þeim og ekkjumaðurinn sem lét uppeldi dóttur sinnar í hendur 

kvenna sem voru honum hæfari að undirbúa hana fyrir framtíðina. Menntunar- og 

framtíðarmöguleikar Jóns og Erlendar voru mun meiri undir handleiðslu lögmannsins og 

biskupsins en undir handjaðri móður þeirra. Hagur drengjanna var því í fyrirrúmi þegar 

Þórunn sendi þá frá sér um leið og hún framfylgdi eindreginni og skjalfestri ósk föður 

þeirra séra Ólafs Jónssonar sem lést í Stóru-bólu 1707. Þegar Ólafur vissi að hann var 

dauðvona ritaði hann erfðaskrá þar sem hann bað vini sína að sjá til þess að börn hans lærðu 

að óttast guð „og ef þeir sjái þau hæf til þess að læra nokkrar menntir, að þær mættu þeim 

þá kynnast”.
1
 Ólafur nafngreindi nokkra vini sína í erfðaskránni en það voru þeir frændurnir 

Páll Vídalín lögmaður og Jón Vídalín biskup sem uppfylltu þessa síðustu ósk vinar síns. 

Fátt er vitað um æskuár Erlendar en um Jón sem kenndi sig við Grunnavík þar sem hann 

fæddist og faðir hans lést, verður fjallað síðar.
2
 

Sjálf ólst Þórunn upp í fóstri, en hún var dóttir séra Páls Jónssonar á Melstað í 

Húnavatnssýslu og eiginkonu hans Guðrúnar Erlendsdóttur sem áttu 13 börn, þar af 11 

dætur.
3
 Hún var látin í fóstur til föðursystur sinnar Elínar Jónsdóttur og manns hennar séra 

Halldórs Jónssonar á Stað í Grunnavík sem voru barnlaus.
4
 Þórunn átti tvær fjölskyldur og 

árið 1703 er hún skráð til heimilis að Melstað þá 22 ára, en í hennar stað var komin Margrét 

Ásbjörnsdóttir 12 ára, sögð „tökubarn“ Elínar og Halldórs.
5
 Ári síðar var Þórunn aftur 

komin á bernskuslóðir, þá gift séra Ólafi sem hélt hálfan staðin til móts við séra Halldór.
6
 

Jón fæddist 1704, Erlendur ári síðar og örlagaárið 1707 missti Þórunn bæði eiginmann sinn 

og nýfæddan son. Næstu tvö árin var hún í skjóli fósturforeldra sinnar með syni sína áður 

en hún flutti til foreldra sinna að Mel.
7
 Eftir það bjó hún að Syðri-Stöpum í námunda við 

foreldra sína og hélt alltaf  sambandi við fósturforeldrana sem hún sótti síðast heim árið 

1718, ári áður en hún dó.
8
   

Fósturdóttir amtmanns. 

„Um veturinn áður, eptir jól á sunnudagskveld, hvarf þar 12 vetra gömul stúlka, hét Guðrún 

Björnsdóttir, tekin af amtmanninum til fósturs; fannst látin þar í tjörninni, hvað honum féll 
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 „Æfisaga þess, guðhrædda og ypparlegra...” Blanda 3, bls. 227. 

2
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 231. 

3
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 108. 

4
 Íslenskar æviskrár II, bls. 260-261. 

5
 Manntal á Íslandi 1703, bls. 229 og 250.  

6
 Íslenskar æviskrár II, bls. 260. 

7
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls.224. 

8
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 299. 
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þunglega; var sómasamlega grafin.“ Þannig greinir séra Jón Halldórsson prófastur frá andáti 

fósturdóttur amtmanns í annál sínum fyrir árið 1724.
1
 Heimildir um fósturdótturina á 

Bessastöðum hefðu ekki rata í heimildir nema vegna sviplegs andláts hennar og þeirra 

sérstöku aðstæðna sem þá ríktu á fósturheimlinu. Guðrún var ein af börnum Björns 

Þorsteinssonar bónda á Höfn í Melasveit og eiginkonu hans Guðrúnar Þorbjarnardóttur og 

fjölskyldan hefði án efa horfið inni móðu fortíðarinnar ef ekki væri fyrir örlög Guðrúnar og 

bróður hennar, Snorra sem varð þjóðsagnapersóna og jafnan kenndur við Húsafell. Snorri 

fæddist 1710 og Guðrún ári síðar. Árið 1718 tók Níels Fuhrmann við embætti amtmanns og 

ekki leið langur tími þar til hann var kominn á kaf í deilur sem geisuðu manna á milli hér á 

landi. Einn deiluaðila var Guðmundur ríki í Brokey sem Fuhrmann studdi svo dyggilega að 

hann erfði auðæfi hans þegar hann lést árið 1720. Grunnavíkur Jón tengir fóstur Guðrúnar 

þeim erfðarmálum og segir: „so var ambtmaður nærfærinn í að rækja minning Guðmundar, 

að hann gekk á ferðalagi í sömu sauðsvartri síðhempu sem Guðmundur hafði brúkað, og tók 

að sér stúlkubarn fátækt, en þó efnilegt, að nafni Guðrúnu, er var máske af ætt Guðmundar. 

Það uppól hann hjá sér á Bessastöðum.“
2
 Engar heimildir renna stoðum undir þá fullyrðingu 

Jóns, að ættartengsl Guðmundar við fjölskylduna í Melasveit hafi ráðið ákvörðun Fuhrmanns. 

Þórunn Valdimarsdóttir tengir fóstur Guðrúnar líka sama máli en sveipar atburðina 

skáldsögulegum blæ þegar hún segir amtmann hafa gist á Höfn og tekið „Guðrúnu 

Björnsdóttur í fóstur fyrir næturgreiðann.“
3
 

Ferðalag Guðrún frá foreldrum og systkinum til Bessastaða markaði afgerandi umskipti 

í lífi og tilveru bóndadótturinnar. Andrúmsloftið á fósturheimilinu var læviblandið sökum 

kvennamála Fuhrmann sem voru flókin og á suðupunkti meðan Guðrún bjó hjá honum. 

Hann var ógiftur en hélt ráðskonu, Katharine Holm, og með henni á Bessastöðum var dóttir 

hennar Karen. Talið var talið að kærleikar væru milli hennar og amtmanns. Honum var hins 

vegar ekki heimilt að velja sér konu því hæstiréttur í Kaupmannahöfn hafði dæmt hann fyrir 

heitrof við unnustu sína Appolonie Schwartzkopf, henni bæri honum að kvænast og 

framfæra þann tíma sem hann léti það dragast. Hún lét sér ekki nægja að kæra Fuhrmann 

heldur kom hún „hingað á Hólmskipi fyrir fardaga Anno 1722, meinti geð hans kynni að 

mýkjast“.
4
 Í þessum aðstæðum meðal þessara þriggja kvenna var fósturdóttirin á 

Bessastöðum þar til í árslok 1723.   

                                                 
1
 Annálar II, bls. 596 og bls. 693. 

2
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 191. 

3
 Þórunn Valdimarsdóttir, Snorri á Húsafelli, bls. 32, 33, 35. 

4
 Annálar II, bls. 604. 
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Sögusagnir um fósturdóttur Fuhrmann hafa gengið manna á milli og má heyra enduróm 

þeirra í skrifum Grunnavíkur Jóns um málið. Konurnar í lífi amtmanns voru á milli 

tannanna á fólki og blandaðist dauðfall fósturdótturinnar þar inn í. Þeir mæðgur Hólmur 

eins og Jón kallar þær, „fóru illa með barnið, börðu það og pláguðu á laun við ambtmann, 

mest þó um veturinn þá jómfrú Schwartzkopff var komin að Bessastöðum... hótuðu henni 

öllu því harðast, ef hún segði honum eftir sér... so mælt er, að um veturinn 1724, hafði hún 

hlaupið að nýfenginni húðstroku, vaðið út í Bessastaðatjörn og stokkið þar fram af steini og 

drekkt sér, en jómfrú Schwartzkopff bjó hana til moldar með vírsaumuðum líkklæðum. Það 

hafði ambtmanni fallið mjög þungt.“
1
  

Jón getur þess ekki hvaðan hann hafði vitneskju misþyrmingar mæðgnanna og sjálfsvíg 

Guðrúnar. Frásögnin kemur fyrir í skrifum hans um Odd Sigurðsson lögmann sem líklega 

eru frá árunum 1758-1759.
2
 Oddur tengdist fyrrnefndu arfsmáli því hann átti að erfa 

Guðmund í Brokey en var gerður arflaus. Hins vegar var Jón ungur maður þegar 

atburðurinn átti sér stað og gæti hugsanlega verið að rifja upp sögusagnir sem hann heyrði á 

þeim tíma. Hann minntist líka á réttarhöldin sem fóru fram eftir dauða Appolonie 

Schwarzkopff, í dagbók sinni á árunum 1725 og 1726.
3
   

Ekkert er hægt að fullyrða um tildrög þess að Guðrún fór að Bessastöðum en trúlegra er 

samt að amtmaður hafi boðist til að fóstra hana frekar en að foreldrar hennar hafi farið fram 

á það. Slíku tilboði varð ekki hafnað og foreldrar Guðrúnar hafa talið framtíð dóttur sinnar 

vel tryggða í skjóli valdamesta manns landsins. Sú varð ekki raunin og saga Guðrúnar ein 

af sorgarsögunum í lífi fósturbarna á Íslandi. 

Ævisaga Jóns. 

Ævisaga séra Jóns Steingrímssonar er fyrir margar sakir merkasta sjálfsævisagan sem rituð var 

á 18. öld.  Í því riti rekur Jón lífshlaup sitt og tileinkar skrifin dætrum sínum og afkomendum 

þeirra „til fróðleiks og skemmtunar.“
4
 Saga Jóns er líka heimild um fósturbörn því í hans 

fjölskyldu eins og flestum öðrum fjölskyldum, voru börn í fóstri. Hann fæddist árið 1728 og var 

elsta barn foreldra sinna, Steingríms Jónssonar og Sigríðar Hjálmsdóttur. Jón ólst upp í 

Skagafirði og lýsir æskuárum, uppeldi og heimili þar sem Guðný Stefánsdóttir fóstra móður 

                                                 
1
 Jón Ólafsson, Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. 191-192.  

2
 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Inngangur“,Ævisögur ypparlegra merkismanna, bls. xxxv. 

3
 Jón Ólafsson, Relatio, bls. 6-7, 12-13. 

4
 Jón Steingrímsson, Ævisaga síra Jóns Steingrímssonar, bls. 2. 
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hans var meðal heimilismanna.
1
 Árið 1703 þegar Sigríður móðir hans var ársgömul bjó hún 

ásamt móður sinni Helgu Guðmundsdóttur að Silfrastöðum hjá föðurafa sínum Stefáni 

Rafnssyni. Á heimilinu voru líka tvær dætur Stefáns, Guðný, 25 ára og Halldóra 10 ára, en 

sonur hans Hjálmur, faðir Sigríðar var þar ekki.
2
 Ekki kemur fram hjá Jóni hvenær Helga amma 

hans lést en við andlát hennar gekk Guðný bróðurdóttur sinni í móðurstað. Hún flutti til 

Sigríðar og Steingríms þegar þau hófu búskap og hafði greinilega mikil áhrif á Jón á æskuárum 

hans. Hann lýsir kostum hennar í löngu máli og bætir við „hún var mér best af systkinum 

mínum, af því ég átti best við skap hennar og að læra og nema af henni; að ég ei tali, hvað vænt 

henni þótti um mig... og ber Guðný dóttir mín nafn hennar.“
3
  

Þegar Jón var fjögurra ára tóku foreldrar hans til sín hálfsystur Sigríðar, Guðfinnu 

Hjálmsdóttur. Eftir andlát Helgu giftist Hjálmur aftur, konu sem Jón nefnir ekki. Hins vegar 

getur hann þess að afi sinn hafi lasnast með árunum og lagst í kör sem kann að vera ástæða 

þess að Guðfinna var látin í fóstur.
4
 Frænkan sem var nokkru yngri en Jón var leiksystir 

hans og honum „miklu yfirskýrari“ eins og hann orðar það. Enn var komið að Guðnýju að 

annast unga bróðurdóttur og „lá þessi stúlka á fótum hennar” þar til Guðný lést.
5
 

Jón lærði í Hólaskóla og gekk í hjónaband í september 1753. Eiginkona hans hét Þórunn 

Hannesdóttir og verður sagan af samdrætti þeirra ekki rakin hér nema að því leyti að í upphafi 

voru þau of bráðlát í ást sinni og „undir kom fyrir tíma barnfuglinn Sigríður” eins og Jón orðar 

það. Getnaður fyrir hjónaband var alvarlegt mál á 18. öld, ekki síst fyrir presta og missti Jón 

hempuna. Fleira var þeim hjónakornum mótdrægt á þessum tíma og leitað Jón hjálpar hjá 

móður sinni sem „tók barnið til sín frá móðurhnjám þar eftir.”
6
 Sigríður var fædd í desember 

1753 og ekki er unnt að ráða af skrifum Jóns hvort þau Þórunn tóku hana til sín aftur eða hvort 

hún ólst alfarið upp hjá ömmu sinni og nöfnu.
7
 Jón flutti suður á land árið 1755 og vorið 1757 

segist hafa látið sækja norður í Skagafjörð „móður mína, barn og systkini“. Hann nafngreinir 

ekki barnið sem gæti verið Sigríður þá enn í umsjá ömmu sinnar.
8
   

                                                 
1
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 9 

2
 Manntal á Íslandi 1703, bls. 291. Hjálmur Stefánsson er skráður lausamaður á Breið í Lýtingsstaðahreppi 

1703, bls. 287. 
3
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 12-13. 

4
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 7. 

5
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 9. 

6
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 92. 

7
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 239. 

8
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 117. 
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Jón og Þórunn eignuðust fimm dætur, áðurnefnda Sigríði, Jórunni árið 1755, Guðnýju 

árið 1757, Katrínu árið 1761 og Helgu ári síðar.
1
 Jóni þótti heimamenn í Mýrdalnum, þar 

sem fjölskyldan bjó, erfiðir og hann nafngreinir aðeins fjóra sem batt vináttu við. Um 

Sigurð Magnússon segir Jón: „ól hann upp Guðnýju dóttur mína en ég Jón son hans.” Engar 

nánari skýringar koma fram um hvers vegna þessir tveir feður skiptust á börnum.
2
 Hins 

vegar er alveg ljóst að Jón hefur ekki séð neitt athugavert við þá ráðstöfun því þá hefði hann 

útskýrt málið frekar. Framsögumáti hans er mjög lýsandi fyrir skrif á 17. og 18. öld þegar 

fóstur barna var eðlilegt og sjálfsagt og góð heimild um ólíkar hugmyndir fortíðar og 

nútíðar. Hann minnist aðeins einu sinni aftur á Sigurður þegar hann segist hafa fengið 

Flögujarðir til ágóða „fóstra Guðnýjar dóttur minnar.“
3
 Fóstursonur Jóns, nafni hans 

Sigurðsson var skráður til heimilis hjá honum að Prestbakka 1783 og ári síðar gekk hann 

með séra Jóni til Skálholts og Álftaness í hjálparleit eftir Skaftárelda.
4
 Jón Sigurðsson 

virðist hafa verið eina fósturbarn Jóns en hann tók bæði börn og fullorðna til lækninga 

heima hjá sér, stundum tvo eða þrjá samtímis.
5
 Stúlkubarn Hinreks Höskuldssonar á Heiði 

læknaði hann af gulu og uppþembing og var hún  hjá honum í hálfan mánuð. Dreng í 

Morðtungu læknaði hann með olíum og áburði af „aflleysi sem komið var yfir þessa 

barnskepnu“, svo tekin séu dæmi af börnum sem nutu góðs af læknishæfileikum séra Jóns.
6
 

Á Prestbakka voru að jafnaði 14 manns í heimili en allt að 20 og Jón kenndi piltum til skóla 

sem hafa búið hjá honum á námstímanum auk þeirra sem dvöldu hjá honum til lækninga.
7
   

Það var persónubundið hvað ástæða lá að baki þegar barn var látið í fóstur í þeim 

fjölskyldum þar sem fátæktin réði ekki för. Dæmin hér að framan sýna að það þótti ekki 

ljóður á ráði foreldra að koma barni sínu fyrir hjá öðrum til lengri eða skemmri tíma. Trú 

nútímafólks á því að barni sé alltaf fyrir bestu að alast upp hjá foreldrum var ekki til staðar, 

heldur að foreldrum bæri fyrst og fremst að tryggja framtíðarmöguleika barna sinna. Eklar 

komu dætrum sínum í uppeldi hjá konum sem hæfari voru en þeir að veita stúlkubörnum 

viðhlítandi uppeldi og ekkjur sendu syni sína til karla sem gátu veitt þeim menntun sem 

ekki var á þeirra færi.             

                                                 
1
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls.239. 

2
 Jón Steingrímsson, Ævisaga,  bls. 113-114.  

3
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, 140. 

4
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 187 og 362. 

5
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 135. 

6
 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 202 og 206. 
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 Jón Steingrímsson, Ævisaga, bls. 241 og 335. 
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4. kafli 

Fósturheimili 

Skrif Grunnavíkur Jóns um Pál Vídalín í Víðidalstungu eru jafnframt lýsing á heimilislífi á 

höfðingjasetri á 18. öld og sem slík ómetanleg heimild. Frásagnir af daglegu líf fólks á 17. 

og 18. öld eru fágætar og fátt vitað um íslensk heimili þar sem börn voru tekin í fóstur eða 

niðursett, veikum komið fyrir og öldruðum sinnt. Víðdalstunga var eitt þeirra heimila þar 

sem margir áttu athvarf, ekki aðeins fósturbörn heldur margir aðrir enda var Páll 

meðvitaður um samfélagslegar skyldur sínar gagn þeim sem minna máttu sín. Hann hafði 

ákveðnar skoðanir á uppeldismálum og var einn þeirra sem ritaði undir bænaskrána árið 

árið 1701 þar sem vandi landsmanna var meðal annars rakinn  til „óhlýðni barna og 

vinnufólks“ og að betur þyrfti að fylgjast með húsaga á landinu. Sjálfur var hann húsbóndi 

á sínu heimili og hélt uppi aga, en uppeldisaðferðir voru hans markvissar og refsingar aldrei 

tilviljunarkenndar. Páll eins og margir aðrir trúði á aga, refsingu og hlýðni sem leið til betra 

mannlífs innan samfélagsins. Texti Jóns er á köflum nokkuð sundurlaus en með því að taka 

saman það sem hann ritar um fóstra sinn er unnt að sjá hugmyndir Páls um „rétt“ uppeldi í 

framkvæmd. Það er heimur drengja og karla í Víðidalstungu sem Jón lýsir en ekki kvenna. 

Þó verður gerð grein fyrir því litla sem hann hefur um þær að segja.               

Jón segir ekki margt um trúarlegt uppeldi í Víðidalstungu en heimildir um þann 

mikilvæga þátt í uppeldi barna að finna nokkru síðar í skrifum séra Þorsteins Péturssonar á 

Staðarbakka. Hann var fósturbarn, ólst upp  hjá afa sínum og ömmu og var sjálfur fósturfaðir 

margra barna. Í sjálfsævisögu hans kemur vel fram hve honum þótti kristileg innræting í 

uppeldi barna mikilvæg og er jafnframt lýsing á ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins. 

Framtíð barns var undir því komið að það lærði að óttast guð og framkoma þess og lífsmáti 

yrði í samræmi við það og um leið lagður grunnur að betra samfélagi sem einkenndist af 

hlýðni, aga og guðsótta. Lýsingar Jóns á uppeldisaðferðum Páls og skrif Þorsteins um 

mikilvægi kristindómsins ná vel að lýsa helstu áhersluþáttum barnauppeldis á 17. og 18. öld. 

Uppeldi sem átti að ná til allra barna, hvort heldur þau voru í foreldrahúsum eða í fóstri.     

Víðidalstunga. 

Páll Vídalín var fæddur árið 1667, einkasonur Jóns Þorlákssonar og Hildar Arngrímsdóttur í 

Víðidalstungu, og átti tvær systur, Sigríði og Kristínu. Hann stundaði nám í Hólaskóla og hélt 
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til Kaupmannahafnar til frekara náms árið 1685. Hann var rektor Skálholtsskóla á árunum 1690 

til 1696, varð sýslumaður Dalasýslu árið 1697 og tók einnig við varalögmannsembætti.
1
 Hann 

kvæntist Þorbjörgu Magnúsdóttur árið 1696. Þegar Jón Ólafsson kom á heimili þeirra í 

Víðdalstungu árið 1712 voru hjónin á fimmtugsaldri og áttu fjögur börn. Elst var Hólmfríður 15 

ára, Jón eldri 11 ára , Jón yngri 10 ára og Magnús 7 ára.
2
 Tvo syni höfðu þau misst, Hákon sem 

lést í Stóru-bólu og drenginn Jón sem Jón yngri var nefndur eftir samkvæmt Grunnavíkur Jóni.
3
 

Víðdalstunga var annað heimili Jóns til ársins 1719 eða þar til móðir hans lést og alfarið eftir 

það, til ársins 1726 þegar hann sigldi til Kaupmannahafnar. Árið síðar andaðist Páll en Jón taldi 

hann til þeirra merkismanna sem ætti að halda minningu um á lofti. Af bréfaskriftum hans til 

Íslands árið 1737 má ráða að hann var þá þegar farinn að leita eftir upplýsingum um Pál hjá 

þeim sem hann þekktu. En langur tími leið þar til hann lauk við tvær ritgerðir um fósturföður 

sinn í „janúar 1759, sem hann „hélt áfram að auka við og strika yfir allt fram undir 1770.“ 

Skrifin byggðust á minningum frá þeim tíma þegar hann átti heima í Víðidalstungu og „því sem 

hann hafði heyrt og séð af Páli og fólki hans.“
4
 Grunnavíkur Jón var því orðinn fullorðinn 

maður þegar hann rifjaði upp og skráði sögu fóstra síns og sumt hefur verið betur geymt í minni 

hans en annað.    

Fyrsta veturinn sem Jón var í Víðidalstungu kenndi Jón Magnússon honum að lesa og 

draga til stafs. Jón var bróðir Árna Magnússonar handritasafnara og mágur Páls, giftur 

Kristín systur hans. Hann kenndi þennan vetur sonum Páls og „þremur öðrum 

kennslupiltum“ og var Jón einn þeirra.
5
 Ekki voru neinir barnaskólar í landinu það er að 

segja stofnanir, en skólahald var víða á heimilum embættis- og efnamanna. Víðidalstunga 

var eitt þeirra og fyrir utan Pál sjálfan nafngreinir Jón fimm einstaklinga sem þar kenndu og 

kennslutímabil hvers og eins.
6
 Þorkell Þorsteinsson, fæddur árið 1692, kenndi honum í þrjá 

vetur en Þorkell dvaldi löngum í Víðidalstungu og var skjólstæðingur Páls sem studdi hann 

„bæði til náms og prestsembættis.“
7
 Jón nafngreinir ekki samnemendur sína eða segir 

hverjir þeir voru á hverjum tíma, aðeins að þeir hafi aldrei verið fleiri en sex.
8
 Synir Páls 

                                                 
1
 Íslenskar æviskrár IV, bls. 144-145. 
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eru ekki mjög sýnilegir í skrifum hans meðan þeir voru börn en hann segir meira um þá 

eftir að þeir komust á fullorðins ár. Jón eldri og Jón yngri fóru til Danmerkur árið 1718 og 

höfðu fyrir þann tíma verið í kennslu hjá séra Magnúsi Markússyni á Grenjaðarstöðum.
1
 

Magnús sonur Páls, sem var jafnaldri Jóns hefur verið samnemandi hans a.m.k fyrstu árin 

en síðar gaf Magnús „sig frá bókinni því hann þóttist tornæmur.“
2
 Það er nafni Jóns, 

Sigurðsson sem kemur oftast fyrir í upprifjun á árunum í Víðidalstungu. Móðir hans, 

Guðríður Benediktsdóttir var þar ráðskona og kom Jón þangað með henni 11 ára gamall. 

Jón Ólafsson tekur fram að nafni hans hafi verið „nærri tveimur og hálfu ári eldri“ en hann 

sjálfur.
3
 Faðir hans var Sigurður Illugason lögréttumaður og var Jón fæddur utan 

hjónabands.
4
 Þeir nafnar og fósturbræður áttu lengi samleið, fyrst í Víðdalstungu, síðan í 

Hólaskóla og að lokum í Kaupmannahöfn til ársins 1730.
5
         

Það var í samræmi við hugmyndir Páls um hæfilegan nemendafjölda að þeir voru aldrei 

hafðir fleiri en sex. Að hans mati varð skólameistari að þekkja „höfuð (það er næmisgáfur) 

sinna kennslubarna, og gæti ekki ei vel kennt fleirum en sex í einu ef vel skyldi vera.“ Jón 

segir Pál aldrei hafa refsað börnum fyrir tornæmi, heldur „kunnað manna best að leita til 

hófanna og laga kennsluna eftir þeirra höfði.“ Hann hafði ekki trú á líkamlegum refsingum í 

því skyni að bæta námsárangur eins og hann sagðist hafa haldið til að byrja með sem 

skólameistari. Reynslan hefði sýnt honum að þær trufluðu frekar nám nemenda en hitt. 

Engu að síður beitti Páll líkamlegum refsingum að hætti samtímamanna sinna þætti honum 

þörf á og refsaði þá unglingum með vendi og hætti „þá þeir hljóðuðu.“ Jón tekur fram að 

fóstri sinni hafi ógjarnan straffað börn nema fyrir „strákskap, en aldrei fyrir meinlausan 

leikaraskap“.
6
 Páll hafði „hafði skemmtan að” kenna og síðasta veturinn áður en þeir Jón 

Ólafsson og Sigurðsson fóru í Hólaskóla, veturinn 1720 til 1721, sá hann einn um að kenna 

þeim.
7
 Óhætt er að fullyrða að Páll hafi gengið þeim Jóni Ólafssyni og Jóni Sigurðssyni í 

föðurstað og honum ákaflega annt um þá, eins og kemur fram í bréfi sem hann ritar þeim í 

janúar 1722 meðan þeir voru á Hólum. Páll ávarpar fóstursyni sína „Litlu Jónunum til 

Hólaskóla. Guð gefi ykkur gleðilegt nýtt ár, börn mín elskuleg!” Síðan heldur hann áfram 

og hvetur þá til að stunda námið vel en fyrst en fremst biður hann þá, að heiðra guð og þá 
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sem yfir þá eru settir. Í lok bréfsins segir hann: „báðir þið vitið, að mér er um ykkar velferð 

hugað, svo sem þið væruð mín holdleg börn, þótt ekki séuð þið nema fósturbörn.”
1
 Þeir 

félagar voru tvö ár á Hólum og eftir heimkomuna í Víðidalstungu voru þeir þérnarar Páls, 

sem var bæði sýslumaður og lögmaður hafði mikið umleikis og réði  menn í sína þjónustu, 

suma upp á kaup en aðra ekki. Samkvæmt lýsingum Jóns á „áminningar aðferð hans“ við 

þénara sína var framkoma hans ekki sú sama við þá sem fengu laun og hinna sem Páll 

virðist hafa verið í uppeldishlutverki gagnvart. Oftast með áminnti hann þá með orðum og 

„var ærið sáryrtur, en sló þá sjaldan, nema fyrir leti og óknytti en sjaldan fyrir lærdóm 

þeirra, nema ef leti gengi að þeim og hirðuleysi“. Við hina þénara sína sem voru hjá honum 

upp á kaup eða laun vandaði hann um með „hægari orðum og þéttyrðum“.
2
     

Páll tók að sér marga sveitardrengi og nærri allir urðu þeir „að dugandi mönnum er 

uppólust hjá honum“, að sögn Jóns. Það sama átti við um þá og um kennslupilta, Páll beitti 

ákveðinni aðferðafræði við uppeldið með það að markmiði að öðluðust sem bestan 

undirbúning fyrir framtíðina. Hann vissi að þeirra beið harðræði og til þess að þeir yrðu 

sterkir lét hann þá lyfta steinum þar sem þeir áttu að varast að oftaka sig „heldur smá saman 

iðka sig“. Þeir lærðu líka að öll vinna krafðist lagni og vissra handtaka sama hver hún var, 

þótt ekki væri annað en „að skera honum tóbak í pípu.“ Ekki trúði hann þeim alltaf þegar 

þeir sögðust „sjúkir vera“ en ef hann vissi að það var ekki uppgerð sýndi hann þeim mikla 

umhyggju, gaf þeim meðöl, vitjaði þeirra oft og lét hjúkra þeim. Margir sveitardrengir voru 

áfram hjá Páli og þá í vinnumennsku, stundum þar til þeir giftu sig og hélt Páll brúðkaup 

þeirra. Hann sleppti aldrei alveg af þeim hendinni heldur gátu þeir alltaf leitað til hans „ef 

þeim lá nauðsyn til“ og hann „tók börn þeirra til fósturs“. Magnús Pálsson sem „sigldi 

aldrei“ hafði sama háttinn á og faðir hans þegar hann fór að búa, tók að sér dreng sem hann 

ól upp, gerði að vinnumanni sínum og kvænti síðan. Í frásögn sinn af sveitardrengjum í 

Víðidalstungu nefnir Jón fá nöfn en þau hafa kannski horfið í gleymskuna með árunum. 

Hann talar alltaf um drengi en af þeim tveimur uppeldisbörnum Páls sem hann nafngreinir 

er annað stúlka þegar hann segir hann hafa alið upp „Katrínu dóttur Sigmundar á Sporði“, 

sem var kirkjukot frá Víðdalstungu og Kristján, son Eyjólfs í Hvarfi. Magnús tók hins vegar 

að sér og ól upp Sigurð son Eyjólfs.
3
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Víðidalstunga var kirkjustaður og þangað var komið með nýfædd börn til skírnar. Yfir 

vetrartímann voru sum hver í nokkra daga, viku eða lengur því Páll vildi ekki láta „þau fara 

út í vont veður á vetrardegi so hráblaut.” Þegar um var að ræða börn fátækra manna 

„einkum þeirra er bjuggu á kirkjunnar jörðum“, þá gat dvöl barnanna orðið enn lengri eins 

og þeirra Katrínar og Kristján sem Páll tók í fóstur. Hann réði nafni þeirra beggja, sem hann 

gerði oft þegar um börn fátækra manna var að ræða. Þeir hafa samt ekki alltaf leyft honum 

að ráða og aldrei vildi neinn þeirra skíra son sinn Hermann að hans ósk - eftir því Jón vissi 

best – en það þótti Páli karlmannlegt nafn. Litlu börnin annaðist gömul kona, Guðrún 

Gísladóttir, en hún hafði verið barnfóstra barna Páls og Þorbjargar. Manntalsárið er hún 

sögð fimmtug og því verið nokkuð fullorðin þegar Jón var samtímis henni í Víðdalstungu. 

Guðrún hafði sérstaka aðstöðu fyrir sig og börnin eða „sérlegt loft inn af bakstofu, hvar hún 

undi sér með börnum sínum.“
1
 Jón segir fóstra sinn hafa verið sérdeilis barngóðan og haft 

gaman af barnagælum. Hann hafi talað við börnin, kveðið við þau, ort um þau vísur og 

kunnað „að glingra við þau með ýmsu móti“.
2
 Loftur Guttormsson tekur Pál sem dæmi um 

mann á 18. öld sem „var gæddur þroskaðri bernskuvitund“, sem merkir að hann hafi verið 

meðvitaður um „séreðli barna miðað við ungt fólk eða fullorðna.“ Í því samhengi bendir 

Loftur á bréfin sem Páll ritaði sonum sínum og lýsingar Jóns á fóstra sínum.
3
 Hægt er að 

taka undir með Lofti með þetta og styrkur Páls sem uppalanda fólst ekki síst í því hvað 

honum var annt um börn - ekki aðeins sín eigin - og vissi að þeim nægði ekki kennsla og 

undirbúningur fyrir framtíðina heldur virti hann þörf þeirra fyrir leik og skemmtun. Jón 

tekur fram að Páll hafi aldrei refsað dengjum fyrir „meinlausan leikaraskap, heldur jafnvel 

skipað þeim að glíma og leika sér“. Sjálfur kenndi hann þeim marga leiki og jafnaði 

ágreining þeirra „í tafli eður skák.“ Úti við var farið í ýmsa leiki eins og að „ganga 

heljarbrú, brúarleik, skollaleik etc.“ Á kvöldvökum yfir vetrartímann voru lesnar sögur fyrir 

vinnufólk í bakstofu og stundum farið í leiki eins og að „brynna álfum, sækja smjör í 

strokk, reisa horgemling“ og járna rymbu. Það voru leikir sem Páll taldi þjálfun fyrir 

unglinga í hröðum handartiltektum og vaskleika. Á vetrarkvöldum voru líka kveðnar rímur 

og farið með kvæði.
4
  

Hreppsómagar áttu sinn dvalartíma í Víðidalstungu eins og á öðrum bæjum í sveitinni. 

Væru þeir „vanfærir“ lét Páll þá „stundum vera vikum saman“ og tók þá oft fyrir alla 
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sóknina. Vildi ekki „láta þá hrekjast bæ frá bæ á vetrartíma í vondum veðrum.“ Bændum 

líkaði þessi ráðstöfun Páls vel og komu í Víðidalstungu með þær „beiningar“ sem 

viðkomandi ómaga var ætlaður á því tímabili sem hann átti samkvæmt skipulagi 

hreppstjóranna að dvelja hjá þeim. Þær beiningar gat ómaginn tekið með sér þegar hann fór 

frá Víðidalstungu því Páll lét þær fylgja honum óskertar til næsta áfangastaðar. Hins vegar 

var hann gramur við „heilbrigða utansveitar húsgangsmenn“, rétt að hann leyfði þeim að 

vera nætursakir en annað mál ef þeir voru veikir þá fengu þeir að vera og Páll lét fylgja 

þeim til næsta bæjar þegar þeir fóru.
1
 Samkvæmt frásögn Jóns var Páll maður sem lagði sitt 

af mörkum til stuðnings sveitungum og vinum meðal annars með því að taka börn þeirra í 

fóstur sem Jón naut góðs af. Sjálfur greinir Páll í sínum annál frá beiðni sem honum barst 

frá Árna Björnssyni á Grásíðu í Þingeyjarsýslu um að taka að sér eitt af hans börnum. Árni 

hafði verið dæmdur til dauða árið 1705 fyrir barnseign með mágkonu sinni Kristínu 

Halldórsdóttur og var hálshöggvinn á Þingvöllum.
2
 Á leið til aftökunnar bað hann Halldór 

Einarsson sýslumann, um að koma þeirri ósk sinni til Jóns Vídalíns biskups í Skálholti og 

Páls að þeir tækju „hvor um sig eitt sitt barn og láti kenna því að lesa og skrifa, sem þeir 

gerðu síðan”.
3
 Árið 1703 átti Árni fjögur börn með eiginkonu sinni Sesselju Halldórsdóttur, 

Jón 11 ára, Guðrúnu 5 ára, Arngrím tveggja ára og Gísla eins árs.
4
 Fimmta barn hans var 

Ragnheiður, sem hann átti með Kristínu mágkonu sinni.
5
 Hvert þessara barna komst undir 

verndarvæng  lögmanns og biskups eða á hvern hátt þeir uppfylltu hinstu ósk Árna, um það 

segir Páll ekkert.  

Jón segir fátt um konurnar í Víðidalstungu og samskipti sín við þær, enda bendir 

athyglisverð lýsing hans á  kvöldverði til nokkurs aðskilnaðar kynjanna á heimilinu. 

„Heima, helst á veturna, voru við borð hans [Páls] ráðsmaðurinn, og við þénarar hans og 

gestir þá þeir voru, en bændur sjaldan, nema langvinir hans úr sókninni. Kennslupiltar 

þangað til þeir voru dimissi úr skóla, stóðu við borðið og lásu fyrir og eftir máltíð, aðra viku 

í íslensku, aðra í latínu. Þeir báru á borð og af því. Ei mátti kvenfólk innkoma etc.“
6
 Hann 

segir líka á öðrum stað að Páll hafi lítið sem ekkert skipt sér af vinnukonum.
7
 Jón dvaldi 

árum saman undir sama þaki og Þorbjörg en af því sem hann skrifar er greinilegt að hann 
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tengdist henni ekki neinum tilfinningaböndum eða leit á hana sem fóstru sína. Hann segir 

hana hafa verið geðmikla konu sem átti vanda til harma en oftast kemur hann inn á tilraunir 

hennar til þess til fita eiginmanninn. Páll var grannur á yngri árum en fitnaði með aldrinum 

sem Jón setur á reikning Þorbjargar. Hún vildi hafa hann feitan, var sjálf gild „og átti til 

gildra manna að telja, þar sem var Magnús í Vigur faðir hennar. Þorbjörg kom því til vegar 

með rauðseyddri mjólk og öðrum soddan mat“ að Páll varð ærið gildur, „sér nærri til 

óhægðar“.
1
 Jón segir líka fátt um Hólmfríði dóttur Páls nema undir lok samveru þeirra árið 

1723 þegar ósætti kom upp á milli foreldranna vegna ástarmála hennar. Séra Halldór 

Hallsson á Breiðabólstað bað Hólmfríðar og var Þorbjörg samþykk ráðahagnum en Páll 

ekki og stíaði hann parinu í sundur með því að senda Hólmfríði að heiman suður í Skálholt 

þar sem hún var í fjögur ár. Þorbjörg tók niðurstöðu málsins illa og Jón talar um „húsböl“ 

Páls „eftir að mest gekk á veturinn 1723.“
2
 Af þeim konum sem Jón kynntist í 

Víðidalstungu var Hildur Arngrímsdóttir, móðir Páls honum minnisstæðust þrátt fyrir að 

hún byggi annar staðar lengst af. Hann vitnar til þess sem hún sagði honum, mundi að hún 

hafði misst barn sem hún tregaði mikið og lýsir henni svo: „Hún mátti vel teljast með þeim 

merkilegustu konum, er verða kunna að skynsemi, guðhræðslu, rausn og bússkaparviti og 

var kvenskörungur hinn mesti og drottningar ígildi.“
3
 Jafnvel fósturfaðir hans, sem hann 

dáði og virti, fær ekki jafn glæsileg eftirmæli og Hildur móðir hans.  

Staðarbakki. 

Þorsteinn fæddist árið 1710 í Núpdalstungu í Húnavatnssýslu og var elsta barn foreldra 

sinna, Péturs Guðmundssonar og Halldóru Ólafsdóttur sem þar bjuggu ásamt foreldrum 

Péturs, Guðmundi Þorsteinssyni og Bergljótu Pétursdóttur. Þegar þau síðastnefndu fluttu 

búferlum tveimur árum síðar tóku þau barnabarnið með sér. Þorstein, eins og aðrir, segir frá 

því eins og ekkert hafi verið eðlilegra en að hann fylgdi þeim í stað þess að vera í umsjá 

foreldra.
 
Að baki þeirri ákvörðun kann að vera fátækt foreldranna sem Þorsteinn segir hafa 

einkennt fyrstu búskaparár þeirra eða jafnvel dálæti Guðmundar og Bergljótu á 

barnabarninu því Þorsteinn segist hafa alist upp hjá þeim „í stóru eftirlæti og sjálfræði.”
4
 

Þegar Þorsteinn var 14 ára lést afi hans og þá flutti hann til foreldra sinna og systkina. Hann 

átti þrjú yngri systkini, Jón, Ólaf og Sigríði. Fyrstu tvö árin var aðeins um sumardvöl að 

ræða hjá fjölskyldunni því hann var í námi um vetrartímann hjá séra Guðmundi Bjarnasyni 
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á Stað í Hrútafirði. Þar uppgötvaði Þorsteinn að eftirlæti og sjálfræði var ekki gott veganesti 

út í samfélag sem krafðist bæði aga og hlýðni. Angur og áhyggjur sóttu að drengnum þegar 

honum var í fyrsta sinn gert „að hlýða með auðsveipni og undirgefni, án möglunar og 

mótþróa.” Hann þakkar Guðmundi fyrir að kenna sér þá lexíu sem hafi alla tíð síðan komið 

honum í góðar þarfir.
1
 Árið 1729 fór hann í Skálholtsskóla þar sem hann var við nám í 

fimm ár. Eftir útskrift fékk hann stöðu aðstoðarprests hjá séra Ormi Bjarnasyni á Melstað. 

Hann kvæntist Guðrúnu Teitsdóttur árið 1735 og eignuðust þau tvö börn, Ebeneser árið 

1740 og tveimur árum síðar Sigríði, sem lifði í 20 vikur.
2
 Honum var veitt 

Staðarbakkaprestakall árið 1745 og skipaður prófastur Húnavatnssýslu tveimur árum síðar. 

Þorsteinn byrjaði að rita ævisögu sína þegar hann var fertugur og ætlaði hana syni sínum, 

því inn á milli má lesa setningar eins og „hér innfært barni mínu til gamans“ eða „innfært 

barni mínu til eftirtektar“
3
 Með ævisögunni er Þorsteinn fyrst og fremst að rekja feril sinn 

sem embættismaður og kirkjunnar þjónn og stærsti hluti hennar byggir á bréfum sem hann 

ritaði og bréfum annarra til hans. Þar er ekki að finna samfelda frásögn af einkalífi hans 

nema helst þegar vandi steðjaði að eða breytingar verða á hans högum.  

Árið 1752 lést Pétur faðir hans og lét eftir sig ekkju og fjögur börn, það elsta fjögurra 

ára, og það yngsta, ekki veturgamalt. Eftir andlát fyrri eiginkonu sinnar kvæntist Pétur 

aftur, fátækri konu „er hann hafði af vergangi tekið og uppalið, skyldmenni sitt að 

þremenningi“ samkvæmt lýsingu séra Þorsteins. Hann og bræður hans höfðu sett sig upp á 

móti hjónabandinu sem faðir þeirra þurfti leyfi konungs fyrir og kostaði hann 13 ríkisdali. 

Þorsteinn efaðist ekki um skyldur sínar gagnvart hálfsystkinum sínum og bað guð sinn að 

vera „þessara föðurleysingja faðir og varðveita þau fyrir heiminum.“ Pétur lét eftir sig 

eignir  sem skiptust á milli barna hans þegar dánarbúið var gert upp. Ólafur bróðir Þorsteins 

og Árni mágur hans, eiginmaður Sigríðar fengu umboð með eignum yngsta barnsins 

Dagbjartar sem var í umsjá móður sinnar. Þorsteinn tók Guðmund að sér, Guðlaugu var 

komið fyrir hjá Jóni og Bergljótu hjá Sigríði og Árna og hefur umboð fylgt þeim, eða eins 

og skráð var í manntalinu „barn sem umboð fylgir.“
4
 Upphaflega virðist Þorsteinn aðeins 

hafa tekið Guðmund en árið 1758 telur hann upp tvö hálfsystkini sín meðal þeirra barna 

sem hann ól upp en nafngreinir ekki. Að hans sögn voru að jafnaði fimm börn á 

Staðarbakka „fyrir utan sveitarómaga, tvö hálfsystkini mín, eitt barn Ólafs bróður, 

                                                 
1
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 10. 

2
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 16-18. 

3
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 81 og 114. 

4
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 178. 



 

75 

systurbarn konu minnar og tökubarn er Solveig hét.“ Annars var árið 1758 honum þungt í 

skauti því Ebeneser sonur hans lést í febrúar á Hólum þar sem hann var í skóla og Jón 

bróðir hans lést í árslok þá gestkomandi á Staðarbakka. Hann lét eftir „sorgandi ekkju með 

níu lifandi föðurleysingjum, elst þeirra þrettán vetra.“ Fyrir þeim segist Þorsteinn þurfa að 

hugsa en Ólafur bróðir hans sé ekki aflögufær, sjálfur með sjö börn og komist vart af nema 

með styrk frá honum. Hann finnur fyrir ábyrgðinni, bæði gagnvart börnunum sem hann 

hafði tekið að sér sem og bróðurbörnum sínum sem voru „vel tuttugu að tölu, mér 

viðkomandi, fátæk, fáræð og ung.“
1
 Hvað varð um börn Jóns kemur ekki fram og Þorsteinn 

er ekki margmál um fósturbörnin á Staðarbakka. Hann nefnir á einum stað sjötta barnið sem 

ólst upp hjá honum í tengslum við brottför Ebenesers til Hóla, þegar hann fékk honum 

þangað til fylgdar „lagsbróður hans en uppalning minn, Guðmund Hákonarson.“
2
 

Sjálfsævisaga Þorsteins er ekki fjölskyldusaga og margir fjölskyldumeðlimir sem nefndir 

eru einu sinni eða oftar hverfa úr sögunni án frekari skýringa frá höfundarins hendi og það á 

ekki síst við um fósturbörn hans. Hvort þau lifðu eða hvað um þau varð segir hann ekkert 

nema þegar tvö fluttu að frá honum árið 1775. Hann hafði sagt af sér prófastsembættinu og 

brá búi það ár. Eftir að það var frágengið, segir hann: „lét ég fósturbörn mín, Hall Ólafsson 

bróður míns og Málfríði Ólafsdóttur, frænda míns einninn, sem ég tók bæði kornung, fara 

frá mér upp í Hrafnshús til að setja þar saman búhokur af þeim fémunum sem ég lagði þeim 

til“. Þau voru bæði komin til fullorðinsára „og engir amlóðar til vinnubragða, bæði 

vellesandi og hann velskrifandi.”
3
  

Það voru ekki aðeins fósturbörn sem fengu athvarf hjá séra Þorsteini heldur tók hann 

tímabundið að sér fjórar stúlkur sökum þess að þær voru taldar sinnisveikar. Ein þeirra var 

Ingibjörg Jónsdóttir og frásögnin hans af því hvernig hann tók á hennar málum bendir til 

þess að hann hafi verið skilningsríkur og virt tilfinningar annarra sem eru mikilvægir 

eiginleikar fyrir foreldra í uppeldishlutverki hvort heldur um er að ræða eigin börn eða 

fósturbörn. Þorsteinn var beðinn fyrir Ingibjörgu veturinn 1751 en nokkur áður hafði hún 

gert tilraun til sjálfsvígs og húsbóndi hennar treysti sér ekki til þess að hafa hana lengur. 

Hvergi kemur fram hvað var gömul stúlkan en frásögnin ber með sér að hún hafi verið 

frekar ung að árum. Hún neytti ekki matar, svaf ekki, gat lítið unnið og vildi ekki vera 

innan um fólk. Hún var hreint ekki sátt við að vera komin á Staðarbakka og forðaðist 

Þorsteinn eins og sinn argast óvin, um leið og hún reyndi margoft bæði á nóttu sem degi að 
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hlaupast á brott. Ingibjörg var dul og vildi ekki tala um líðan sína og taldi Þorsteinn að ef 

hann ætti að komast að rótum vandans þá yrði hann að nálgast hana með „góðlæti og 

þolinmæði“. Á þann hátt tókst honum að vinna trúnað hennar og komast meðal annars að 

því, hvað hún var óttaslegin vegna sögusagna um að bróðir hennar sem drukknaði sæist 

fylgja þeim manni sem bjargaðist þegar slysið átti sér stað. Það var ekki eina sorg hennar. Í 

uppvextinum höfðu önnur systkini hennar látist að því talið var af illri meðferð föður þeirra 

og það fékk hún gjarnan að heyra frá öðrum og tók nærri sér. Frásögn Þorsteins er ítarlega 

og verður ekki öll rakin hér en honum tókst að bæta líðan Ingibjargar og notaði til þess 

aðferðafræði sem hver sálfræðingur nútímans væri fullsæmdur af. Hann gafst ekki upp, 

hlustaði vel og tók mark á orðum hennar. Ingibjörg er eina stúlkan sem hann nafngreinir af 

þeim sem hann tók til lækninga og greinilega sú sem var honum erfiðust. Ein „var 

meinlaus, þæg og eftirlát“ og gerði það sem Þorsteinn sagði henni. Önnur var „sinnismeyr, 

en þó lauslynd og kát í náttúrulagi“ ef vel hefði gengið, en „fékk auma samvisku af örbirgð 

og vesöld.“ Sú þriðja var „slegin af sterkri hræðslu og ótta miklum, sem varnaði henni 

svefnværðar með skelfilegum draumum.“ Um hana segir Þorsteinn að hafi verið gott við að 

eiga „því hún lét sjálfkrafa í ljósi við mig það hana sturlaði. Já, ég lærði meira af henni en 

hún af mér“.
1
 Lýsingar Þorsteins á andlegri líðan stúlknanna er athyglisverð og ekki síður 

það, að hann virðist  aldrei draga í efa að hægt sé að bæta líðan þeirra með því að tala við 

þær og sýna þeim skilning.           

Af bréfum séra Þorsteins má dæma, að honum fannst fátt mikilvægara í uppeldi barna en 

kristileg innræting. Hann fylgdist vel með störfum presta í Húnavatnssýslu og hvort þeir 

sinntu kristindómsfræðslu eins og þeim bar. Mörg áminningabréf til presta er að finna í bók 

hans og dæmi þar um, er bréf sem hann skrifaði séra Þorsteini Eiríkssyni í Vesturhópshólum 

árið 1748, þá nýkomin úr eftirlitsferð í hans kirkjusókn. Í bréfinu segir hann, að sóknarbörn 

Þorsteins „þurfi „stórrar lagfæringar við“ og hvetur hann til þess að sinna betur uppfræðslu 

ungdómsins, „í réttri Guðs þekkingu og sáluhjálparinnar lærdómi.”
2
 Sjálfur gekk séra 

Þorsteinn svo einharðlega fram í því að „koma inn skilningi sáluhjálparinnar hjá börnunum”, 

að foreldrum fannst nóg um, að hans eigin sögn og ein móðir sagði að hann „jagaði þau sem 

hunda.”
3
 Hann dró heldur ekki í efa, að hægt væri að koma skilningi sáluhjálparinnar inn hjá 

öllum börnum, ef rétt væri að farið. Í bréfi frá árinu 1765 leiðbeindi hann séra Þorsteini í 

Vesturhópshólum, sem kvartað hafði vegna stúlku sem „væri galin og ei yrði kennt.“ Hann 
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segir: „maður verður að haga sér eftir þeirra fákænsku og segja þeim í fáum og skýrum 

orðum það allranauðsynlegasta í kristindóminum og brúka samlíkingar þær, sem eiga við 

barnanna stand og verklag. Útmálið fyrir henni, hversu fagurt og gott sé í himnaríki, spyrjið, 

hvort hún vilji ei gjarnan vera þar. Ef viljinn fæst, þá er mikið unnið“
1
. 

Séra Þorsteinn aðhylltist svonefndan píetisma, sem var heittrúarstefna og náði fótfestu 

víða í Evrópu á fyrri hluta 18. aldar, meðal annars í Danmörku. Í anda þeirrar stefnu voru, 

Tilskipan um húsagann á Íslandi og Tilskipan um húsvitjanir á Íslandi  settar í lög hér á 

landi, árið 1746.
2
  Rauði þráðurinn í hinum píetisku tilskipunum var „kerfisbundin 

innræting guðsorðs“ eins og Loftur Guttormsson orðar það.
3
 Samkvæmt húsaganum bar 

foreldrum skylda til þess að leiða börnin „til þeirra nauðsynlegu þekkingar í þeirra 

kristindómi, sannarlegs Guðs-ótta og annarra kristilegra dygða og siðgæðis“.
4
 Píetistar 

héldu sig við þá skoðun Lúthers að „foreldravaldið væri af náttúrulegum rótum runnið enda 

sameinaði það hið veraldlega og andlega. Það var líka af guði gefið til þess að foreldrar 

styddu hinn almáttuga í því náðarverki að frelsa sálirnar.“
5
 Svo tekin séu nokkur dæmi af 

mörgum uppeldisleiðbeiningum húsagans, þá áttu foreldar um leið og börn fá skynjað að 

„tala fyrir þeim hið einfaldasta um Guð og þeirra endurlausnara“ og „kenna þeim Faðir vor 

og aðrar guðrækilegar bænir“. Þegar þau voru fjögurra til sjö ára átti að „kenna þeim litla 

catechismo (fræði Lúthers hin minni) og við 5 til 6 ára aldur átti að láta „þau taka til að læra 

að lesa á bók.“
6
 Píetistar lögðu mikla áherslu á lestrakunnáttu og lestrarskilning, svo hver 

og einn gæti nálgast guðsorð milliliðalaust. Miðað við skrif Þorsteins um mikilvægi 

skilnings sáluhjálparinnar hjá börnum má ætla að hann hafi lagt rækt við trúarlegt uppeldi 

sonar síns og fósturbarna í samræmi við húsagatilskipunina. Hvort hann beitti þau 

líkamlegum refsingum í uppeldisskyni er hins vegar ekki ljóst, því hvað honum fannst um 

þær kemur hvergi fram í skrifum hans. Séra Þorsteinn lætur kafla húsagans um refsingar 

barna liggja milli hluta, þar sem segir, að fyrst eigi að straffa börnunum með alvarlegum 

orðum „ellegar so með hendi eða vendi eftir ásigkomulagi yfirsjónarinnar.“
7
 Sjálfur sagðist 

hann sjaldan hafa fengið högg þegar hann var við nám í Skálholtsskóla.
8
 Hreppstjórar áttu 

að fylgjast með því að húsbændur héldu aga á sínu heimili en prestar áttu að fylgjast með 
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því að ekkert barn færi á mis við kristilegt uppeldi með því að húsvitja að minnsta kosti 

tvisvar á ári og „kynna sér hvörninn ástatt er í húsinu það áhrærir Guðs þekking“.
1
 Séra 

Þorsteinn var óþreytandi alla sína embættistíð að minna presta á húsvitjanir og að það væri 

á þeirra ábyrgð að ekkert sóknabarna þeirra færi á mis við boðskap kristindómsins.
2
  

Séra Þorsteini lét til sín taka í málefnum barna og ungmenna, sem sökum fátækar eða 

vegna þess að þau voru munaðarlaus fóru á mis við „gott“ uppeldi. Í bréfum sínum 

undirstrikar hann lagalegar skyldur og ábyrgð yfirvalda gagnvart þeim börnum, eins og því 

sem hann skrifaði Bjarna Halldórssyni sýslumanni, árið 1753. Þar minnir hann, Bjarna á 

tilskipanir konungs frá árinu 1746, um að veraldlegt yfirvald skuli „rétta þeim geistlegu 

höndina og styrkja til, að fátækir unglingar sem enga hjálp eða undirvísun kunna að hafa af 

þeirra foreldrum mættu fá eitt lítið tillag af þeim best megandi í sókninni árlega og 

niðursetjast hjá guðræknum manni til aga og undirvísunar“. Tilefni skrifanna var vandi 

tveggja unglinga, sem leituðu til séra Þorsteins. Kár Kársson, „munaðarlaus piltur frá 

Skagaströnd“ sem kvartaði undan því að fá „hvergi samastað né uppfræðing í sínum 

kristindómi“ og það sama átti við Símon Jónsson úr Víðidalshreppi að sögn Þorsteins og 

marga fleiri í sýslunni.
3
 Hann vildi aðstoð Bjarna sýslumanns við að leysa vanda piltanna 

og finna þeim samastað, sem ekki varð.
4
 Þorsteinn var ötull talsmaður þess að settir yrðu á 

stofn barnaskólar meðal annars til þess að koma í veg fyrir að fátæk og munaðarlaus 

ungmenni færu út í lífið, jafn illa stödd og þeir Kár og Símon. Á prestastefnu árið 1752, 

bent hann á, að fátæk börn fái ekkert tillag til uppfræðingar og spurði, hvort biskup gæti 

ekki komið því til leiðar að „munaðarlausir unglingar mættu fá uppheldi nokkurt á sjálfum 

klaustrunum“.
5
 Með skólahaldi vildi séra Þorsteinn líka tryggja læsi allra barna og árið 

1744 skrifar hann, að „barnauppfræðingin mætti betur vandast, á hverri þó kann varla 

nokkur umbót að gjörast fyrir fólksins fátæktar og vankunnáttu sakir, nema hans 

konunglega náð léti innrétta hér í landi barnaskóla“.
6
   

Guðrún Teitsdóttir eiginkona Þorsteins er jafn fjarlæg í skrifum Þorsteins og Þorbjörg í 

skrifum Jóns Ólafssonar. Hann getur fósturbarna sinna eins og hann einn hafi tekið þau að 

sér og minnist aldrei á eiginkonu sína í því samhengi. Þau voru gift í 38 ár og hann lýsir 

upphafi hjónabands þeirra árið 1735 og dauðastríði Guðrúnar, andláti hennar og útför 
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1773.
1
 Fátt annað hefur hann um hana að segja, nema þegar hún veikist um jólin 1769 og 

fékk að sögn Þorsteins í framhaldinu „falskar innbyrlingar, að heimafólkið stæli öllu og var 

uppi öllum stundum á nóttu til þess að gæta þess, sem þó var ósatt. Þá átti ég mjög bágt á 

heimilinu, allir forsmáðu hana, en hún vildi ei hlýða mér, svo ég fékk engu ráðið“.
2
 

Þorsteinn dregur enga dul á að hann kvæntist Guðrúnu nauðugur og er óvenjulega berorður 

um vanlíðan sína og getuleysi gagnvart henni í upphafi hjónabandsins. Ekki síst vegna þess 

að hann ætlaði skrifin Ebeneser syni þeirra. Ég hafði „enga girnd til ektaskapar við hana, 

heldur fór ég að ráðum og fortölum þeirra sem forsjón vildu hafa fyrir mér“.
3
 Þeir sem 

lögðu að honum að ganga að eiga Guðrúnu voru faðir hans og séra Guðmundur Bjarnason 

sem áður hafði kennt honum „að hlýða með auðsveipni og undirgefni, án möglunar og 

mótþróa.”
4
 Hvort heldur má rekja þögn Þorsteins um Guðrúnu til þessa eða einhvers annars 

þá var hún þátttakandi í lífi hans og barnanna sem dvöldu á heimilinu. Oft hlýtur hún að 

hafa haft meira af fósturbörnunum að segja en hann því prófastsstarfið var  umfangsmikið 

og krafðist töluverðrar fjarveru frá heimilinu. Guðrún missti bæði börnin sín en tók að sér 

og annaðist að minnsta kosti sex fósturbörn. Sinnisveiku stúlkurnar sem komu til lækninga 

hjá eiginmanni hennar hljóta líka að hafa verið í hennar umsjá rétt eins og hans, auk alls 

annars sem krafist var af henni sem eiginkonu prestsins.        

Íslensk heimili leystu af hendi mörg þau verkefni sem voru á verksviði stofnanna í 

öðrum löndum. Gamalmenni, andlega og líkamlega veikir einstaklinga, fátæk börn og 

munaðarlaus, öllum þessum samfélagshópum var fundinn samastaður inni á heimilum 

landsmanna. Heimilin voru misjafnlega í stakk búinn og húsbændur misjafnir, sumir 

opnuðu dyr sínar fúslega á meðan aðrir spyrntu við fótum. Íslensk heimili á 17. og 18. öld 

sem tóku við börnum og gamalmennum auk allra annarra eru verðugt rannsóknarefni. Saga 

þeirra verður hins vegar seint skráð til hlítar þar sem engar heimildir finnast frá hendi þeirra 

kvenna sem báru hita og þunga heimilisrekstursins. Heimildir frá þessum tíma eru allar 

ritaðar af körlum og ákaflega karllægar.  

                                                 
1
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 360-362. 

2
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 345. 

3
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 16-17. 

4
 Þorsteinn Pétursson, Sjálfsævisaga, bls. 10. 
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Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að draga fram heilstæða mynd af málefnum fósturbarna og 

ljóst að uppeldi barna hjá öðrum en foreldrum var algengt á 17. og 18. öld og þótti eðlilegt og 

sjálfsagt fyrirkomulag enda rótgróin venja í samfélaginu sem átti sér langa sögu. Í raun voru  

tvö kerfi virk innan samfélagsins varðandi fóstur. Eitt óskráð, sem allir þekktu og kunnu og 

stýrði ákvörðunartöku um fóstur án afskipta yfirvalda og annað, bundið í lög, þegar börnum 

sem engan áttu að, var fundinn sama staður samkvæmt framfærslubálki Jónsbókar. Ástæður 

fyrir fóstri sem byggðist á samkomulagi milli foreldra og fósturforeldra gátu verið, fátækt, 

veikindi, andlát annars foreldis eða beggja og að uppeldi hjá öðrum þótti betra fyrir barnið. 

Algengasta ástæða þess, að fólk tók að sér barn, var skyldleiki við barnið og greinilegt að 

ábyrgðartilfinning gagnvart ættingjum var sterk á meðal fólks. Aðrir fóstruðu óskylt barn sem 

þurfti á fóstri að halda, sökum vináttu við foreldra og aðrir af góðvild eða í guðs nafni. Fleira 

kom til og ekki var óalgengt að barnmargir foreldrar létu eitt barn sitt í fóstur til barnlausra 

ættingja og vina og eklar og ekkjur komu börnum sínum í fóstur hjá þeim sem þeir töldu 

hæfari en þau sjálf til að veita þeim gott og viðeigandi uppeldi.  

Börn, sem enginn vildi eða gat tekið að sér, þeim var fundin samastaður samkvæmt 

framfærslubálki Jónsbókar sem er ákaflega merkileg lagasetning, ekki síst með tilliti til 

fátækra og munaðarlausra barna. Samkvæmt þeim lögum var öllum börnum tryggður 

ábyrgðaraðili sem bar að sjá til þess að grunnþarfir þeirra væru uppfylltar eins og fæði, 

fatnaður og húsaskjól. Á Íslandi fannst ekkert barn í reiðileysi án umönnunaraðila og 

danska orðið „hittebarn“ er ekki til í íslensku máli. Framfærslubálkur fól í sér skilvirkt kerfi 

utan um samfélagslega ábyrgð þegnanna en það var fyrst og fremst á ábyrgð foreldra að 

framfæra börn sín. Gilti einu hvor um var að ræða hjónabandsbörn eða þau sem fædd voru 

utan hjónabands framfærsluskylda beggja foreldra var sú sama og feður ekki síður en 

mæður áttu að bæði að annast og framfæra þau börn sem þeir eignuðust utan hjónabands. 

Væru foreldar látnir eða ófærir um að framfæra barn sökum fátæktar færðist ábyrðin yfir á 

ættingja sem oftar en ekki - eins og fram hefur komið - voru tilbúnir að taka við henni. Ef 

ættingjar brugðust, gátu fátækir foreldar leitað dóms á því hverjum þeirra stóð næst að 

framfæra barnið samkvæmt lögum. Í þeim tilvikum var byrjað á því að kanna fjárhag 

nánustu ættingja og svo koll af kolli, allt til fjórmenninga og þeir sem áttu fé fyrir, dæmdir 

til að annast barnið. Ættingjafóstur barna var því ekki alltaf tilkomið á jákvæðum 
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forsendum heldur var barnið „dæmdur ómagi“ hjá frændfólki, sem tilneytt var, að taka við 

því. Dómabækur sýna að leitað var allra leiða að finna ættingja sem gat framfleytt fleirum 

en sínum nánustu áður hreppurinn tók við. Á harðinda árum gat barnahópurinn sem 

hreppstjórar báru ábyrgð á orðið mjög fjölmennur, eins og manntalið 1703 ber með sér. 

Hreppstjórar höfðu ekki nein önnur úrræði en að koma börnum fyrir á heimilum í sveitinni 

og samkvæmt starfsreglum áttu þeir að fylgjast með því, að grunnþarfir þeirra væru 

uppfylltar. Á grundvelli framfærslubálks um lagalegar skyldur bænda höfðu þeir engan 

valkost heldur bar að taka við þeim, sem hreppstjórar tók ákvörðun um. Þeir áttu  líka að 

koma börnum klakklaust á milli staða og sóttir til saka ef það misfórst. Þegar ástandið var 

verst og ekki unnt að setja börn niður  til langs tíma voru þau flutt á milli bæja. Börnin sem 

þvælt var á milli staða voru einna verst sett af þeim sem á hreppnum voru en samt ekki án 

ábyrgðaaðila. Hreppstjórar áttu að sjá þeim fyrir fæði, klæði og húsnæði og bændur að gæta 

lífs þeirra og lima á ferðalagi milli staða. Á Íslandi var ekkert fátækt og munaðarlaust barn 

alveg á eigin vegum líkt og mörg af fátæku börnunum á götum höfuðborgarinnar.  

Skráning á stöðu fósturbarna, barna sem ólust upp hjá öðrum en foreldrum eru aðeins 

orð sem segja ekkert um aðbúnað og líðan einstakra barna. Sum fósturbörn áttu góða æsku 

meðan önnur bjuggu við illt atlæti og það sama átti við um börn í foreldrahúsum. Fátækt 

einkenndi líf stærsta hluta þjóðarinnar, bæði barna og fullorðinna en engu að síður var 

gildandi lögum um málefni fátækra fylgt eftir að mikilli einurð og reynt að finna lausnir á 

málefnum barna eins og dómabækur og aðrar heimildir sýna. Viðhorf fólks á 17. og 18. öld 

til uppeldis barna hjá öðrum en foreldrum var annað en gerist í dag og lausnir á vanda 

fátækra barna ekki góðar á nútíma mælikvarða. Heimildi sýna engu að síður að samhugur 

og samheldni ríkti manna á meðal, þegar finna þurfti barni sem ekki gat verið hjá foreldrum 

samastað og hagur barns til framtíðar gat verið leiðarljós þegar því var fundið fósturheimili. 

Einnig má fullyrða, að á þeim tíma hafi Íslendingar, með framfærslubálki Jónsbókar, átt ein 

bestu og skilvirkustu fátæktarlög innan Danaveldis. 
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Viðauki 

Skrá yfir börn, 14 ára og yngri sem voru ekki í umsjá foreldra og skráð til heimilis hjá 

öðrum þegar manntalið var tekið árið 1703. 

Gullbringusýsla. 

Hafnahreppur. 

Snorri Stefánsson 2 tekin til fósturs á yfirstandandi vetri. Kirkjuvogur 

Grímur Ketilsson 11 eitt ungmenni sem húsbændur hafa tekið til 

fósturs af  náungans kærleika af  hennar  bróður 

Kirkjuvogur 

Þorsteinn Jónsson 12 mjög veikur, niðursettur til forsorgunar  hjá 

bændum í 

Kirkjuvogi. 

Jón Jónsson 10 til forsorgunar í Hafnarhrepp þó mestan part í 

Kirkjuvogi 

 

Birgiet Eyjólfsdóttir 6 fósturbarn, á hvorki föður né móður á líf, var 

fjögra ára gamalt, þá það að austan úr 

Skaftafellsýslu kom með sínum foreldrum 

Galmatjörn 

Rosmhvalaneshreppur. 

Þorbjörg Nikulásdóttir    3 dótturbarn þeirra    Keflavík.        

Gunnhildur Þorleifsdóttir 13 systurdóttir Vilhjálms      Kirkjuból.   

Kristín Árnadóttir    8 systurdóttir Vilhjálms     Kirkjuból.   

Guðný Marteinsdóttir    5 dótturdóttir Marínar     Flankastaðir. 

Anna Guðmundsdóttir    8 ómagi af þeim tekin     Hvalsnes.      

Guðrún Ólafsdóttir  13 tekin guðs vegna           Hvalsnes.      

Magnús Guðnason  13 hans  ómagi     Hvalsnes.  

Guðrún Pálsdóttir    4 tekin uppá guðs vegna   Stafnes.          

Vatnsleysustrandarhreppur. 

Ingibjörg Jónsdóttir  10 ómagi gerður uppá peninga Þorkels. Innri Njarðvík.  

Ingiríður Guðmundsd.  14 ómagi gerður uppá peninga Tómasar Hlöðunes. 

Halla Gunnarsdóttir     4 tekin af Herdísi fyrir tengda og kærleiks sakir  Landakot. 

Guðrún Hansdóttir  11 barn af náungasemi tekið     Flekkuvík. 
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Guðmundur Jónsson  14 þeirra þénari    Flekkuvík. 

Jón Pálsson   14 vikapiltur    Minni Vatnsleysa. 

Álftaneshreppur 

Ingibjörg Þóroddsdóttir  6 ómagi á bóndans fé  Þorbjarnarstaðir. 

Vilmundur Ásbjörnsson  13 sveitarómagi              Þorbjarnarstaðir. 

Guðrún Markúsdóttir  6 sveitarómagi   Ás. 

Ásdís Ásbjarnadóttir  6 sveitarómagi   Urriðakot.   

Magnús Runólfsson  11 sveitarómagi   Dysjar.  

Gróa Eyjólfsdóttir  14 þeirra fósturbarn   Bakki. 

Halla Jónsdóttir    12 þeirra fósturbarn    Bakki.                     

Kristján Ólafsson  7  þeirra barn, í fóstri            Garðar. 

Páll Ólafsson   1
1
/2   þeirra barn, í fóstri            Garðar.  

Jón Þórðarson   12    fósturbarn    Móakot.  

Halldóra Jónsdóttir  9    fósturbarn bóndans.  Hausastaðir.   

Anna Ólafsdóttir  13    fósturbarn   Selskarð. 

Ingibjörg Jónsdóttir  8    bóndans fósturbarn   Hlíð. 

Ólafur Björnsson  11   ómagi á bóndans fé   Hlíð. 

Þorleifur Þorsteinsson  14    sveitarómagi   Melshús. 

Loftur Loftsson    8    sveitarómagi   Skógtjörn. 

Sigríður Björnsdóttir  12    bóndans fósturbarn  Haugshús. 

Helga Sigurðardóttir  7    sveitarómagi   Haugshús.  

Þorgerður Þórarinsd.  9    sveitarómagi   Sviðholt.      

Grímur Þorsteinsson  12    sveitarómagi   Litlibær. 

Pétur Hansson        14    sveitarómagi   Bakkakot. 

Þóra Eyjólfsdóttir  13    umboðsstúlka   Deild. 

Solveig Björnsdóttir   12    bóndans fósturbarn  Deild. 

Þórarinn Egilsson  7    sveitarómagi.   Eyvindarstaðir. 

Símon Runólfsson  7    sveitarómagi   Báruhaukseyri.  

Guðríður Sigurðardóttir  7    sveitarómagi   Báruhauskeyri.  

Seltjarnaneshreppur. 

Árni Bjarnason     1 dótturbarn   Seltjarnarnes. 

Arnbjörg Magnúsdóttir  11 umboðsbarn        Eiði. 

Gróa Jónsdóttir    8 niðursetningur     Sel. 
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Jón Gíslason   8 þar til húsa og lagt:  Effersey.   

Gísli Hákonarson  12 fósturbarn, handlama.   Engey. 

Þorsteinn Loftsson  12 niðursetningur   Engey.    

Pétur Sveinsson   10  niðursetningur     Engey. 

Anna Einarsdóttir  14 niðursetningur   Engey. 

Geirlaug Björnsdóttir  10 niðursetningur   Engey. 

Ólafur Einarsson   9  niðursetningur   Engey. 

Egill Jörundsson  11     fósturbarn      Reykjavík.  

Jón Þorkelsson    2      fátækt barn     Reykjavík. 

Solveig Þorleifsdóttir  14      niðursetningur   Landakot. 

Ketill Hálfdanarson   14     hans fósturbarn       Á hlaðinu. 

Arnbjörg Jónsdóttir   14     niðursetningur            Hlíðarhús. 

Magnús Þorleifsson   12     niðursetningur                      Arnarhóll. 

Snjólfur Brandsson   10     niðursetningur                      Arnarhóll. 

Sigríður Tumadóttir  8     niðursetningur   Rauðá. 

Jón Skeggjason           7     niðursetningur   Rauðá. 

Jón Illugason   14     hennar bróðir   Laugarnes.  

Magnús Loftsson  14     niðursetningur                      Laugarnes. 

Ólöf Skeggjadóttir   8     niðursetningur                     Bústaðir. 

Helga Björnsdóttir  14 niðursetningur   Breiðholt. 

Guðný Þorbjörnsdóttir  7 niðursetningur   Hólmur. 

Sigríður Þorsteinsdóttir  9 niðursetningur                      Vatn. 

Helgi Helgason   3 þar til húsa og lagt:  Skildinganes 

Gunnhildur Jónsdóttir  13 fósturbarn                             Lambastaðir. 

Jón Bjarnason                     11    niðursetningur, vanmeta.      Lambastaðir. 

Guðrún Björnsdóttir           11    niðursetningur                      Hrólfsskáli. 

Anna Sveinsdóttir               13    niðursetningur                     Bakki. 

Kjósarsýsla. 

Mosfellshreppur. 

Sigríður Sigmundsdóttir  14      hans bróðurdóttir  Lágafell. 

Helgi Einarsson           7      niðursetningur   Leirvogstunga. 

Böðvar Jónsson                    8      hans bróðursonur  Minna Mosfell. 

Valgerður Jónsdóttir           11    niðursetningur.   Helgadalur. 
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Anna Sæfinnsdóttir             11     niðursetningur        Æsistaðir og Norður-Reykir. 

Sæmundur Jónsson             14     niðursetningur                    Reykjahjáleigur tvær. 

Jakob Gissurarson  13     þeirra þjónustupiltur   Helliskot. 

Ívar Kolbeinsson  7     þeirra sonarson    Reynisvatn. 

Guðbrandur Klemensson 7     niðursetningur hálfan veturinn.   Kálfakot. 

Valgerður Jónsdóttir  13     niðursetningur    Gröf. 

Einar Gíslason    9    niðursetningur hálfan veturinn.   Árbær. 

Ragnhildur Oddsdóttir   13     hans systurdóttir   Kortólfsstaðir. 

Ingibjörn Gissurardóttir  12     hans konu systurdóttir   Kortólfsstaðir. 

Hallbera Þórhallsdóttir   12     niðursetningur    Blikastaðir. 

Kjalarneshreppur. 

Ástríður Þóroddsdóttir  9     bróðurbarn bóndans, munaðarlaus     Gröf. 

Jón Bjarnson   14 smalapiltur            Jörvi. 

Halldór Halldórsson  6 ómagi þar            Hof. 

Guðrún Vigfúsdóttir     14 smalastúlka            Krókur. 

Guðmundur Bjarnason    10     dótturbarn Þórdísar, ómagi          Melar. 

Kjósarhreppur.  

Þorvarður Erlingsson   5    fósturbarn    Hurðarbak. 

Þóra Eiríksdóttir      misserisgömul   enn barn þar.    Kiðafell. 

Guðmundur Mikaelsson  12 vinnupiltur    Mýrdalur. 

Jón Þórðarson     7      enn barn.    Meðalfell. 

Kristján Ólafsson   8      barn hjá þeim    Eyjar. 

Margrét Tómasdóttir  9  enn barn    Fremri Háls. 

Guðrún Guðmundsdóttir 7     barn.     Vindás. 

Bjarni Sigurðsson          10    barn.     Vindás. 

Rafn Sigurðsson   12   barn þar.    Fossá. 

Torfi Sigmundsson         12    enn piltur.    Þrándarstaðir. 

Halldór Arngrímsson    7  item barn    Ingunnarstaðir. 

Guðmundur Einarsson     7      barn.     Hrísakot.       

Borgarfjarðarsýsla. 

Strandahreppur. 

Páll Einarsson   14 ómagi     Þyrill. 
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Ingibjörg Sigurðard.  13 ómagi     Litli Sandur. 

Ingibjörg Gísladóttir  14 ómagi     Ferstikla. 

Sigríður Bjarndóttir  10 ómagi     Kalastaðir. 

Þorsteinn Sigurðsson    9 ómagi     Kalastaðakot. 

Einar Illugason   11 ómagi     Austara Miðfell. 

Jón Sigurðsson   12 ómagi     Eyri. 

Þorkell Jónsson   10 ómagi     Þórustaðir. 

Skilmannahreppur  

Gróa Jónsdóttir     4 barn     Hvítanes.  

Guðrún Símonardóttir  4 þeirra fósturbarn   Arkarlækur. 

Guðrún Sigmundsdóttir          14 fósturbarn    Klafastaðagrund. 

Guðmundur Þórðarson            10 fósturbarn    Klafastaðagrund. 

Akraneshreppur. 

Arnbjörn Sigurðsson      3        tekinn til fósturs   Kúludalsá.  

Guðrún Jónsdóttir           10 utansveitarómagi tekin í guðs nafni. Innri Hólmur. 

Anna Gunnsteinsdóttir    11       ómagi tekin til fósturs   Innri Hólmur. 

Birgit Sveinsdóttir  2       ómagi tekin til fósturs   Innri Hólmur. 

Guðríður Ólafsdóttir    11   utansveitarómagi í guðsnafni forsorg. Innri Hólmur. 

Þórdís Sigurðardóttir    11 skylduómagi    Vík. 

Þuríður Nikulásdóttir    10 skylduómagi    Vík. 

Guðný Arnórsdóttir    13   utansveitarómagi  í guðsnafni forsorg. Heynes. 

Helgi Jónsson     13   utansveitarómagi í guðsnafni forsogr. Heynes. 

Þórunn Jónsdóttir    14 ómagi     Ytri Hólmur. 

Ástríður Stefánsdóttir      7 ómagi     Kross. 

Halldóra Bjarnadóttir    14 ómagi  á þessara hjóna forsorgun Garðar. 

Sæmundur Kolbeinss.    11 ómagi ábúandans til forsorgunar Presthús. 

Guðrún Jónsdóttir      8 tekin til fósturs    Neðri Reynir. 

Leirár- og Melahreppur. 

Dagbjört Guðmundsdóttir 13 umboðsstúlka     Belgsholt. 

Ólafur Jónsson    12 meðgjafarómagi   Fiskilækur. 

Þórunn Aradóttir  14 fátæk     Leirárgarðar stóru. 

Jón Jónsson   14 ómagi hans    Leirá. 

Oddur Einarsson    1 meðgjafarómagi   Skarðskot. 

Þóra Þorsteinsdóttir    5 meðgjafarómagi   Skorholt eystra. 
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Andakílshreppur. 

Jón Illugason   13 umboðsbarn    Hestur. 

Guðlaugur Jónsson  14 ómagi       Árdalur. 

Jón Sigurðsson   14 ómagi       Bær. 

Jón Gunnarsson     8 ómagi       Bær. 

Skorradalshreppur. 

Einar Gíslason        11 ómagi     Vatnsendi. 

Arndís Sigmundsdóttir     11 ómagi     Hvammur. 

Þórdís Böðvarsdóttir       12 ómagi     Háafell. 

Þorsteinn Rafnsson         4 ómagi     Vatnshorn. 

Syðri Reykjadalshreppur. 

Sigríður Pétursdóttir  11 ómagi     Lundur. 

Guðríður Grímsdóttir    7 ómagi     Lundur. 

Sigurður Ólafsson  11 ómagi     Brenna. 

Agata Grímsdóttir    8 heimilisstúlka    Skarð. 

Guðrún Ólafsdóttir  11 heimilisbarn    Skálpastaðir. 

Reykholtshreppur. 

Guðný Hákonardóttir  14 til fósturs    Reykholt. 

Þuríður Björnsdóttir    9 á ölmusu    Reykholt. 

Jón Ásbjörnsson  11 fósturbarn    Kálfanes. 

Ingiríður Jónsdóttir  14 fósturbarn    Hurðabak. 

Hildur Bjarnadóttir    8 fósturbarn    Ytra kot. 

Ásasveit. 

Jón Jónsson   11 fóstursonur    Áskot. 

Ásdís Jónsdóttir    8 systurbarn Arnþórs   Kollslækur. 

Magnús Bjarnson  14 sonarbarn hans, ómagi þar  Signýjarstaðir. 

Halla Bjarnadóttir    8 sonarbarn hans, ómagi þar  Signýjarstaðir. 

Margrét Halldórsd.    4  fóstruð þar með meðgjöf   Signýjarstaðir. 

Valgerður Jónsdóttir  10 systurbarn hans, þar verið í vetur   Bolastaðir. 
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Mýrasýsla. 

Hvítársíðuhreppur. 

Jón Árnason   13 niðursetningur    Þorgautsstaðir. 

Ástríður Gísladóttir    3 ómagi     Háfafell. 

Oddný Rafnsdóttir    6 ómagi      Kalmanstunga. 

Jón Árnason   13 bróðir sr. Halldórs   Húsafell. 

Guðmundur Árnason,  nokkra vikna,   hans bróðir að faðerni.   Húsafell. 

Þverárhlíðarhreppur. 

Bjarni Magnússon  14 verkahjú    Norðurtunga. 

Halldóra Jónsdóttir     1 barn, er þar og    Arnbjargarlækur 

Norðurárdalshreppur. 

Jón Þórðarson   11 þeirra verka- og heimilishjú  Glitstaðir. 

Stafholtstungnahreppur. 

Finnur Gíslason   12          Hjarðarholt. 

Guðrún Steindórsdóttir  12             Hjarðarholt. 

Jón Stefánsson             10 tökubarn    Hamarendar. 

Kláus Bergsveinsson    5 tökubarn    Hofstaðir. 

Guðrún Jónsdóttir  10 tökubarn    Arnarholt. 

Halldór Ólafsson    9 tökubarn    Einifell. 

Borgarhreppur. 

Jón Þórðarson   10    ómagi       Einarsnes. 

Álftaneshreppur. 

Guðlaug Andrésdóttir  12 ómagi     Smiðjuhólskot. 

Margrét Jónsdóttir    4 ómagi     Kvíslhöfði.        

Árni Sveinsson   13 ómagi     Krossnes. 

Sesselja Jónsdóttir  13 ómagi     Álfártunga. 

Guðrún Jónsdóttir  10 ómagi     Hvítstaðir. 

Þorvarður Jónsson  13 ómagi     Langárfoss. 

Hraunhreppur. 

Anna Sæmundsdóttir  13 ómagi, tekin fyrir guð skuld.  Staðarhraun. 

Sesselja Jónsdóttir  14 systir hennar, ómagi   Lambhústún. 

Ólöf Gísladóttir   10   ómagi dæmd á Þórð með litlum álnum Akrar. 
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Helga Jónsdóttir    6 ómagi     Einholt. 

Gottskálk Sigurðsson  14 vikapiltur    Einholt. 

Jón Gíslason   13 tekinn fyrir guðs skuld   Hítardalur. 

Guðný Sigmundsd.  13 sveitarómagi    Hítardalur. 

Nikulás Arason   11 sveitarómagi    Hítardalur. 

Eyjólfur Ólafsson    8 niðursetningur að helmingi  Helgastaðir. 

Hnappadalssýsla. 

Kolbeinsstaðahreppur. 

Indriði Þorbjörnsson  6  föður- og forstöðulaus.    Kaldárbakk,

 fóstraður í guðs þakka nafni 

Margrét Bárðardóttir  14   tekin af fátækum foreldrum  fyrir bón. Ytri Skógar. 

Guðrún Auðunardóttir  14  þar alin og uppfóstruð í guðs  Brúarhraun.  

     þakka nafni. 

Bjarni Ívarsson   14    ómagi, uppfóstraður í guðs  Krossholt.  

     þakka nafni.  

Halldís Sigmundsd.  11    uppfóstruð í guðs þakka nafni.  Krossholt. 

Þórylfur Jónsson    4    tekinn í guðs þakka nafni.  Krossholt. 

Egill Þorgeirsson  12    uppalinn í guðs þakka nafni.  Snorrastaðir. 

Jón Björnsson    8    honum skylt barn, til.   Ölverskross 

  uppfósturs tekið 

Eyjahreppur. 

Þorsteinn Þorbjörnsson    13 þar vinnupiltur.    Ytri Rauðimelur. 

Miklaholtshreppur. 

Guðrún Ólafsdóttir  8 þeirra fósturbarn   Fáskrúðarbakki 

Guðni Jónsson,  lifað eina jólanótt,  tekin til.   Syðra Skóganes. 

umönnunar um nokkrar vikur 

Snæfellsnessýsla.  

Staðarsveit. 

Þóra Ólafsdóttir      14 til nokkra vika         Búðir. 

Vigdís Jónsdóttir    14 til lítillar vinnu                    Búðir. 

Jón Jónsson          8 tökubarn                    Balabúð.  

Guðrún Þorbjarnardóttir   7 tökubarn, nákomið konunni.       Arabía.  

Guðrún Jónsdóttir    10    systurbarn bóndans.        Kálfárvellir. 
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Þórður Jónsson        6    þeirra sonarsonur        Þorgeirsfell. 

Guðrún Þorleifsdóttir     11 ábúandans ómagi        Þorgeirsfell  

Árni Jónsson       4    þar til fósturs         Foss. 

Jón Jónsson      10  dæmdur ómagi bóndans   Syðri Krossar. 

Björg Helgadóttir       8 þar til fósturs         Krossabúð. 

Sveinn Þorgeirsson      11    bróðursonur bóndans, tökubarn.  Kerlingarholt. 

Sæmundur Magnúss.      12       prófastsins systurson   Staðarstaður. 

Ingibjörg Bjarnadóttir        6      tökubarn upp á guðs vegna      Traðabúð. 

Arnbjörg Þorgeirsdóttir    11 niðursetningur         Syðri Garðar. 

Steinunn Ormsdóttir        2 tökubarn         Ytri Garðar. 

Guðrún Jónsdóttir        ½  tökubarn        Ytri Garðar. 

Oddný Jónsdóttir        5 tökubarn, ómagi        Ytri Garðar  

Breiðuvíkurhreppur. 

Guðrún Torfadóttir  12  tökubarn með meðgjöf  Hella. 

Jón Þorvarðsson  13  tökubarn, honum skylt  Hólahólar. 

Elín Sveinsdóttir    5  tökubarn, henni skylt    Hólahólar. 

Steinólfur Jónsson    7  tökubarn, náskylt  Einarslón. 

Aðalsteinn Björnsson  12  tökubarn, til lítilla vika  Hrómundarbúð. 

Þorgerður Gísladóttir  12  dæmdur ómagi, náskyld  Öxnakelda. 

Gísli Salómonsson    7  tökubarn   Vætuakrir. 

Guðrún Árnadóttir  14  tökubarn   Andrésarbúð. 

Elín Arnljótsdóttir     4 mánaða  tökubarn með tillagi  Árnabúð. 

Sigríður Loftsdóttir     20 vikna  frilluborið tökubarn  Þorvarðshús. 

Jón Einarsson       11   þeirra bróðir   Faxastaðir. 

Neshreppur. 

Þóra Árnadóttir         1 þeirra sonar- og tökubarn  Máfahlíð. 

Guðmundur  Erlendsson     4 tökubarn    Holt. 

Gísli Árnason        9 tökubarn    Hjallabúð. 

Katrín Jónsdóttir      11 þeirra tökubarn           Grasbúð. 

Sigríður Þórðardóttir      10 tökubarn Eyjólfs   Haugabrekka. 

Ingibjörg Jónsdóttir        6 tökubarn    Ólafsvík. 

Þórður Eggertsson        4 þeirra tökubarn    Sveinsstaðir. 

Þorsteinn Jónsson      14 tökupiltur, til vika   Kjalvegur. 
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Steinunn Þórðardóttir      14  til vika og svo    Kjalvegur. 

Arndís Eggertsdóttir        6 tökubarn    Þrándarstaðir. 

Guðrún Jónsdóttir      14 hans bróðurbarn, ómagi dæmdur Neðra Virki  

Halldór Halldórsson      14 ómagi     Þorvaldsbúð. 

Guðrún Salómonsd.      10 tökubarn    Oddsbúð. 

Gísli Eyjólfsson        4 hans bróður- og tökubarn  Kofi. 

Guðmundur Brandsson      9 hennar systurbarn, ómagi       Norðasti Hallsbær. 

Eyrarsveit.  

Ögmundur Guðmundsson    8 tökubarn Jóns    Eyraroddi. 

Helgi Halldórsson        8 tökubarn, uppá guðs sakir  Innri Garðsendi.  

Sigríður Pálsdóttir     13 hans systurbarn. þiggur sveitastyrk Graslaus búð. 

Ingibjörg Pálsdóttir        8 tökubarn Magnúsar   Vatnabúðir. 

Sigríður Ögmundsdóttir   14 tökubarn Guðmundar   Grashjáleiga. 

Margrét Ormsdóttir      10 hans bróðurbarn      Akurtraðir.  

Guðrún Þórðardóttir      10 tökubarn uppá guðs vegna  Grund. 

Salómon Salómonsson      7 bróður- og tökubarn Finns.  Kverná. 

Vigdís Þórðardóttir      14 tökubarn uppá guðs vegna.  Gröf. 

Böðvar Jónsson          2 hennar dótturbarn   Kirkjufell. 

Sigurður Jónsson       9 hennar dótturbarn   Kirkjufell. 

Oddný Þorvarsdóttir      12 tökubarn    Neðri Lá. 

Ragnhildur Þorláksdóttir   4 töku- og sonarbarn Elínar  Neðri Lá. 

Kristín Brynjólfsdóttir     14 tökubarn    Hólbúð. 

Guðrún Brynjólfsdóttir      5 tökubarn    Hólbúð. 

Herdís Þórðardóttir      14 tökubarn af sveitinni   Höfði. 

Helgafellssveit. 

Þorsteinn Björnsson  10    tökubarn með fúlgu nokkurn part Hrísar. 

Guðrún Brandsdóttir    8    töku- og sonarbarn Einars  Svelgsá. 

Hallur Arnljótsson     2    fúlgu.-,töku- og systurbarn Sighvats Hólar. 

Finnur Árnason   14    bróðursonur Bjarna, til vika  Saurar. 

Þorbjörn Ingimundarson    26 vikna,  tökubarn Önnu með fúlgu  Kljá. 

Hallur Björnsson    8 ómagi á Tómas dæmdur  Drápuhlíð. 

Jón Björnsson                9 systurson Sigurðar, ómagi  Drápuhlíð. 

Björn Jónsson   10        tökubarn bóndans, uppá guðs vegna Þórólfsstaðir. 
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Brynhildur Jónsdóttir  14 tökubarn uppá guðs vegna       Hjallatangi. 

Pétur Sigurðsson  14 systursonur Tómasar sáluga  Þingvellir. 

Ragnhildur Pétursdóttir  14 bóndans systurbarn þar uppfóstrað  Dældakot. 

Oddný Jónsdóttir  12 bóndans systur- og tökubarn     Höskuldsey. 

Halldóra Jónsdóttir  13 bróðurdóttir Margrétar   Hafnaeyjar. 

Skógarstrandahreppur. 

Margrét Þorvarðsdóttir     2 bróður- og tökubarn Sumarliða  Emjuberg. 

Bjarni Ásgeirsson     14 dóttursonur sál. prófast., til vika  Breiðabólsstaður. 

Þorsteinn Þórðarson     12 töku- og bróðurbarn Gissurar  Ós. 

Guðríður Sigmundsdóttir   13 tökubarn með styrk sveitar       Rifgirðing. 

Guðríður yngri Sigmundsdóttir 12 tökubarn með styrk sveitar       Rifgirðing. 

Dalasýsla. 

Hörðadalshreppur. 

Þórunn Jónsdóttir  12 vinnustúlka.    Dunk. 

Jórunn Jónsdóttir  11 veislustúlka    Dunk. 

Guðrún Jónsdóttir       1  dótturbarn húsfreyju,   Hamar.  

     tekin með meðgjöf 

Guðrún Þorsteinsdóttir    2 fósturbarn, með lítilli meðgjöf  Hlíð. 

Páll Jónsson                     8  fósturbarn    Hlíð. 

Ragnhildur Kolbeinsdóttir   8 veislubarn.    Tunga. 

Miðdalahreppur. 

Katrín Ásmundardóttir       7 fósturbarn.   Þorgeirsstaðahlíð. 

Eldjárn Guðmundsson     13 vinnupiltur   Snóksdalur. 

Pétur Þorvaldsson     12 þeirra fósturbarn.  Hamraendar. 

Sesselja Tómasdóttir     11 þeirra fósturbarn  Hamraendar. 

Kristín Jónsdóttir     14 þeirra fósturbarn.  Þórólfsstaðir. 

Jón Jónsson      13 fósturbarn.   Hundadalur fremri. 

Guðrún Jónsdóttir       9 veislubarn.   Hundadalur fremri. 

Guðlaug Ólafsdóttir    11 veislubarn.   Breiðabólsstaður. 

Magnús Jónsson    10 fósturbarn.   Fellsendi  

Árni Guðmundsson      5 fósturbarn.   Kolstaðir. 

Sigurður Guðmunds.    11 fósturbarn.   Kvennabrekka. 
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Björg Sigurðardóttir      7 veislubarn   Kvennabrekka. 

Haukadalshreppur. 

Þórunn Pétursdóttir  11 fósturbarn.   Jörfi. 

Ásmundur Jónsson  10 fósturbarn.   Stóra Vatnshorn. 

Guðrún Jónsdóttir  14 fósturbarn.   Vatn. 

Laxárdalshreppur. 

Ásmundur Ólafsson  10 umboðspiltur   Hornstaðir. 

Jón Sveinsson     1 veislubarn.   Ljárskógar. 

Hvammssveit. 

Jón Þorbjörnsson  14 vinnupiltur   Magnússkógar. 

Jón Hákonarson  14 fósturbarn   Sælingsdalstunga. 

Guðrún Erlendsdóttir    7 veislubarn   Hvammur. 

Eyvindur Jónsson  12 veislubarn   Hvammur  

Guðrún Þorláksdóttir  11 veislubarn   Kýrunnarstaðir. 

Fellstrandarhreppur. 

Karítas Magnúsdóttir    8   fósturbarn   Skoravík. 

Skarðstrandarhreppur. 

Erlendur Þorsteinsson       8 fósturbarn   Kvennahvol. 

Magnús Grímsson      9 veislubarn   Dagverðarnes. 

Sigríður Bjarndóttir      7 fósturbarn.    Frakkanes. 

Jóhanna Snæbjörnsdóttir    2 fósturbarn með meðgjöf  Reynikelda. 

Halldór Jónsson    14 fósturbarn              Rauðseyjar  

Saurbæjarsveit. 

Þóra Jónsdóttir     12 fósturbarn   Akureyjar. 

Salgerður Þorláksdóttir     9 veislubarn   Fagradalstunga. 

Magnús Jónsson    14 fósturbarn   Fagridalur innri. 

Jón Pálsson     14 fósturbarn   Tjaldanes. 

Guðbjörg Ólafsdóttir    11 fósturbarn   Tjaldanes. 

Guðrún Guðmundsdóttir  8 umboðsbarn   Kvennagrjót. 

Tyrfingur Bjarnason      9 fósturbarn   Hvammsdalur. 

Solveig Ásgeirsdóttir    11 veislubarn   Belgsdalur. 

Sigríður Oddsdóttir      9 veislubarn   Stóraholt. 

Stefán Einarsson    14 vinnupiltur   Kleifar. 
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Barðastrandarsýsla 

Geirdalshreppur. 

Loftur Sigmundsson     12 ölmusupiltur        Múli. 

Sigurður Ísleifsson     12 Jóns ómagi    Ingunnarstaðir. 

Einar Ísleifsson          9 Jóns ómagi    Ingunnarstaðir. 

Kristín Jónsdóttir     14 vinnukona    Tindar. 

Guðrún Guðmundsdóttir   7      Klettur. 

Reykhólahreppur   Króksfjarðarhreppur. 

Ólafur Jónsson       9    þar ölmusubarn  Klukkufell. 

Grímur Jónsson               14    umboðspiltur   Reykhólar. 

Bergljót Sigurðardóttir    11   hjónanna þénari  Reykhólar. 

Guðmundur Pétursson    11    ölmusubarn   Runkahús. 

Guðrún Jónsdóttir      3    tökubarn   Grund. 

Anna Brandsdóttir      9    ölmusubarn   Skerningsstaðir. 

Þórunn Pálsdóttir      8    ölmusubarn   Staður. 

Jón Guðmundsson      6    ölmusubarn   Brandsstaðir. 

Bjarni Bjarnason    11    ölmusubarn   Múlakot. 

Gufudalshreppur. 

Ingunn Andrésdóttir  13  ölmusubarn sem hjónin.    Hjallar.   

     hafa til ársveru tekið 

Halldór Bjarnason         10 ómagi þar   Hallsteinsnes. 

Bjarni Ólafsson   14 ómagi    Gröf. 

Jón Ólafsson   12 ómagi    Gröf. 

Guðrún Helgadóttir  14 ölmusubarn þar   Gufudalur neðri. 

Páll Grímsson   12 umboðspiltur Magnúsar. Skálanes. 

Einar Arngrímsson    9 ölmusupiltur til heilsárs  Klettur. 

Skálmarnesmúlahreppur. 

Kristín Bjarndóttir  14 ölmusuómagi   Múli. 

Þorvaldur Steinsson  13 ómegðarpiltur   Múli. 
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Flateyjarhreppur. 

Arndís Magnúsdóttir  14 tökustúlka         Flatey. 

Solveig Bjarndóttir        4 tökubarn         Flatey. 

Ingveldur Þorleifsdóttir    14 tökustúlka         Svefneyjar. 

Steinn Brandsson  12 tökubarn         Skáleyjar. 

Sveitarfólk í setu: 

Halldór Jónsson    11      Stagley.  

Sigurður Þorláksson    10        Stagley.  

Þorbjörg Steinsdóttir    14       Bjarneyjar.  

Gísli Sigurðsson    14        Flatey. 

Guðrún Tómasdóttir    14       Flatey 

Guðrún Sigurðardóttir    14            Svefneyjum.     

Steinunn Jónsdóttir    11             Svefneyjum.     

Jón Jónsson       9      Skáleyjar 

Ólöf Jónsdóttir     14       Sviðnum 

Barðastrandahreppur. 

Styrbjörn Oddsson       2 tökubarn    Siglunes  

Guðrún Þórðardóttir     11 tökustúlka    Haukaberg  

Sigríður Þorkelsdóttir     13 bróðurdóttir Ara og hans tökuómagi Hvammur. 

Þórður Runólfsson       4 tökubarn    Haugur. 

Steinunn Gunnarsdóttir     4 tökubarn    Auðnir. 

Rannveig Jónsdóttir     13 tökubarn Jóns    Sauðeyjar. 

Rauðasandshreppur. 

Einar Steinsson   12 vinnupiltur        Saurbær. 

Jón Guðmundsson    9 ölmusupiltur        Saurbær. 

Þorgerður Atladóttir  13 ölmusukona        Saurbær. 

Rósa Þorsteinsdóttir  14 ölmusukona        Saurbær. 

Eyjólfur Jónsson    9 fósturbarn        Stakkar. 

Bjarni Hallsson   12 vinnupiltur        Hesthús. 

Magnús Jónsson    2 fósturbarn        Keflavík. 

Valdi Högnason    7 fósturbarn.        Hvallátur. 

Ragnhildur Tómasdóttir   13 þeirra dótturbarn       Breiðavík.  

Jón Ólafsson                 4 munaðarlaust fósturbarn    Kollsvík.  
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Jón Jónsson   11 hjónanna dótturson       Tunga. 

Ragnhildur Aradóttir  12 fósturdóttir        Tunga.  

Jón Jónsson   10 fósturson        Botn.  

Tálknafjarðarhreppur. 

Dýrunn Eiríksdóttir       9 vinnukona     Suðureyri. 

Ívar Jónsson               7 sveitarbarn.                  Höfðadalur. 

Guðrún Jónsdóttir         7 sveitarbarn                   Botn  

Bjarni Einarsson       11 vinnumaður Steinþórs   Eyrarhús. 

Sesselja Einarsdóttir  10 vinnukona    Eyrarhús 

Bjarni Jónsson    11 vinnupiltur                   Eyrarhús önnur. 

Guðrún Bjarndóttir         7 ómagi                            Eyrarhús önnur.            

Jón Jónsson            12   tökubarn hjónanna.        Stóri Laugardalur. 

Helga Árnadóttir            5 tökubarn hjónanna.   Stóri Laugardalur.           

Herdís Jónsdóttir        13 fósturdóttir þeirra   Kvígindisfell.  

Jón Koðransson         14 fósturbarn hans    Bakki. 

Helga Guðmundsdóttir   13  fósturbarn hans    Bakki 

Dalahreppur. 

Narfi Gíslason   14 vinnuhjú                Skrúð. 

Guðrún Ketilsdóttir    7 bróðurdóttir Jóns.   Feitsdalur. 

Þorgerður Guðmundsdóttir  13  vinnuhjú    Hóll. 

Snæbjörn Þórðarson          14 vinnuhjú    Hrísdalur. 

Þórunn Þórðardóttir          11 vinnuhjú    Hrísdalur. 

Margrét Jónsdóttir          14 vinnuhjú    Neðri Hvesta. 

Björn Salómonsson        10 barn hjá þeim    Neðri Hvesta.   

Suðurfjarðarhreppur. 

Steinrímur Þorsteinsson    12   tökupiltur, félaus   Hóll. 

Kristín Jónsdóttir       14 vinnukona    Hóll. 

Sigríður Guðmundsdóttir    9 fósturbarn Jóns    Litlaeyri. 

Kristín Jónsdóttir       14 vinnuhjú    Oturárdalur. 

Halldór Jónsson         9 tökupiltur hans    Oturárdalur. 
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Vestur-Ísafjarðarsýsla. 

Auðkúluhreppur. 

Þorsteinn Jónsson  14 vinnumaður   Borg. 

Guðrún Pétursdóttir  10 tökubarn   Borg. 

Jón Einarsson     8 tökubarn   Rafnseyri. 

Þuríður Sigurðardóttir    3 tökubarn   Rafnseyri. 

Jón Guðlaugsson  10 tökubarn   Rafnseyrarafbýli.  

Þorsteinn Þórðarson    8 tökubarn   Rafnseyrarafbýli. 

Snorri Eyjólfsson    6 tökubarn   Rafnseyrarafbýli. 

Hróðbjörg Jónsdóttir    3 tökubarn   Tjaldanes. 

Þuríður Sigurðardóttir    6 tökubarn   Hrafnabjörg. 

Narfi Guðmundsson   13 tökubarn   Lokinhamrar. 

Þingeyrarhreppur. 

Bjarni Einarsson      10 tökubarn   Höfn. 

Þuríður Magnúsdóttir      13 tökubarn   Hraun.  

Guðrún Magnúsdóttir        9  tökubarn   Hraun. 

Þorsteinn Guðmundsson  10 tökubarn   Saurar. 

Björn Diðriksson        2 tökubarn   Arnarnúpur. 

Guðrún Jónsdóttir      11     dæmdur ómagi    Haukadalur. 

Guðmundur Sigurðsson.    9 tökubarn   Haukadalur. 

Jón Gissurarson        4 tökubarn   Haukadalur. 

Ingibjörg Magnúsdóttir    14 vinnukona   Haukadalur. 

Bjarni Sigurðsson    13 vinnumaður   Meðaldalur. 

Bjarni Halldórsson      12 vinnupiltur   Kirkjuból.     

Gyríður Gunnlaugsdóttir   5 tökubarn   Brekka.   

Steinólfur Jónsson      12 vinnupiltur   Þingeyri. 

Guðrún Magnúsdóttir      14 vinnustúlka   Keranstaðir. 

Mýrarhreppur. 

Guðfinna Sveinsdóttir       7 tökubarn   Botn. 

Þórunn Sveinsdóttir       4 tökubarn   Höfði. 

Valgerður Árnadóttir      11 tökustúlka   Gemlufall. 

Teitur Jörundsson       8 tökubarn   Lækjarós. 

Sigurður Björnsson      12 tökubarn   Mýrar. 
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Sveinn Bjarnson     5 tökubarn    Mýrar. 

Ingibjörg Jónsdóttir        8 tökubarn    Mýrar. 

Pétur Ólafsson        7 tökubarn    Lækur. 

Ólöf Magnúsdóttir       2 tökubarn    Klukkuland. 

Jón Jónsson       13 tökubarn    Núpur. 

Ingibjörg Bjarnadóttir        2 tökubarn    Núps afbýli. 

Bríet Skeggjadóttir      12 tökubarn    Alviðra. 

Eiríkur Guðmundsson       1 tökubarn    Alviðra.  

Ingveldur Gilsdóttir       9 tökubarn    Alviðruhús. 

Sigríður Jónsdóttir      13 vinnukona    Arnarnes 

Guðrún Jónsdóttir      14 tökubarn    Sæból. 

Guðrún Jónsdóttir      12 tökubarn    Álfadalur. 

Narfi Sveinsson       12 hans bróðir    Álfadalur. 

Torfi Ketilsson       14 tökubarn    Álfadalur. 

Margrét Borgarsdóttir        4 tökubarn    Villingadalur. 

Mosvallahreppur. 

Pétur Jónsson   11 tökubarn    Eyri. 

Sveinn Skeggjason  10 vinnumaður    Eyri. 

Jón Jónsson     7 tökubarn    Hvylt. 

Guðrún Gissurarad.    2 tökubarn    Kaldá. 

Helga Jónsdóttir  12 tökubarn    Breiðdalur neðri. 

Margrét Jónsdóttir    9 tökubarn    Veðraá ytri. 

Sturli Jónsson   10 tökubarn    Kirkjuból. 

Árni Jónsson   11 tökubarn    Hafurshestur. 

Guðrún Bjarnadóttir  13 tökubarn    Hafurshestur. 

Sigríður Atladóttir    3 tökubarn    Tunga. 

Guðmundur Arason    9 tökubarn    Tunga. 

Guðrún Bjarnadóttir  12 tökubarn    Þorfinnsstaðir. 

Þorleifur Jónsson    8 tökubarn    Grafargil. 

Guðleifur Jónsson  8 vikna tökubarn    Grafargil. 

Þorlákur Oddsson    7 tökubarn    Dalstaður. 

Súgandafjarðarhreppur. 

Jón Guðmundsson        14 tökubarn    Göltur. 
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Tómas Jónsson           8 tökubarn    Göltur. 

Guðrún Árnadóttir          1 tökubarn    Geisbrekka. 

Ásmundur Guðmundsson    4 tökubarn    Botn. 

Ingibjörg Gilsdóttir          8  tökubarn    Kvíanes. 

Bjarni Bjarnason        14 vinnupiltur    Kvíanes. 

Jörundur Pálsson          7 tökubarn    Suðureyri. 

Ragnheiður Bjarnadóttir    12 tökubarn    Vatnadalur neðri. 

Ólafur Steinsson         4 tökubarn    Vatnadalur fremri. 

Svanborg Jónsdóttir         5 tökubarn    Vatnadalur fremri. 

Helga Ísleifsdóttir       12 þeirra dótturbarn   Staður. 

Torfi Ísleifsson        10 þeirra dótturbarn   Staður. 

Hólshreppur. 

Járngeir Jónsson                9 tökubarn    Ós. 

Ingibjörg Jónsdóttir          9 tökubarn    Ós. 

Magnús Bjarnson      2 tökubarn    Ós. 

Sigríður Halldórsdóttir     6 tökubarn    Hanhóll. 

Jón Pálsson                12 tökubarn    Mýrdalur. 

Elín Bjarnadóttir      1 tökubarn    Grundarhóll. 

Jón Einarsson                12 tökubarn    Hóll. 

Guðrún Sigfúsdóttir         7 tökubarn    Hóll. 

Guðrún Þórðardóttir         9 tökubarn    Hóll. 

Guðmundur Bjarnason     9 tökubarn    Hóls afbýli. 

Kristín Halldórsdóttir    12 tökubarn    Breiðaból. 

Bjarni Markússon    11 tökubarn    Breiðaból. 

Skutulsfjarðarhreppur. 

Guðbrandur Sigurðsson       8 tökubarn    Arnardalur neðri. 

Narfi Sigurðsson        12   tökubarn    Kirkjuból. 

Guðmundur Bjarnason       10   tökubarn    Engidalur 

Þuríður Össurardóttir        11   tökubarn    Engidalur. 

Valgerður Jónsdóttir          4 tökubarn    Bakki. 

Þórdís Sigurðardóttir          6   tökubarn    Hnífsdalur neðri. 

Halldór Jónsson        14   tökubarn    Hnífsdalur neðri 
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Norður-Ísafjarðarsýsla 

Súðavíkurhreppur. 

Þórdís Guðmundsdóttir      12  dæmdur ómagi á fé Ingibjargar  Svarfhóll. 

Guðmundur Ólafsson         9 tökubarn    Seljaland. 

Jón Þorsteinsson       10 léttapiltur    Hattardalur meiri. 

Jón Grímsson        14 léttapiltur    Kleifar. 

Sigfús Þorlásson       11 tökubarn    Eiði. 

Helga Halldórsdóttir         8 tökubarn    Hestur. 

Jón Þorsteinsson       14 léttapiltur    Fótur. 

Guðrún Hannesdóttir    6  hans umboðsbarn   Fótur. 

Ögursveit. 

Jón Bjarnason                14  léttapiltur    Hjallar.    

Guðríður Gísladóttir            7     tökubarn     Eyri. 

Vatnsfjarðarsveit. 

Guðrún Oddsdóttir  14 vinnukona      Látur 

Elín Hjaltadóttir   10 tökubarn      Látur.   

     Hjá foreldrum sínum á sumrum,    

     á Látrum á veturna.  

Guðrún Pálsdóttir           10  systurbarn prestsins     Vatnsfjörður. 

Langadalsströnd. 

Steinunn Pálsdóttir      14 vinnuhjú     Rauðamýri. 

Guðmundur Ólafsson        7 sonarbarn Jóns    Hamar. 

Bjarni Þórðarson       12 tökubarn    Melgraseyri. 

Sigríður Þórðardóttir       14 tökubarn    Melgraseyri. 

Halldóra Guðmundsdóttir   12     tökubarn    Laugarland. 

Sigurður Jónsson         9 tökubarn    Hraunsdalur. 

Snæfjallaströnd. 

Guðrún Jónsdóttir     14 vinnuhjú    Æðey 

Gísli Sigfússon           14 tökubarn    Lónseyri. 

Eyjólfur Sveinbjörnsson    10 tökubarn    Unaðsdalur. 

Grunnavíkursveit. 

Margrét Ásbjörnsdóttir    12 tökubarn    Staður. 

Gísli Sigurðsson              12 umboðsbarn    Höfðaströnd. 
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Guðmundur Þorláksson   10 bróðurbarn hans   Furufjörður. 

Jón Jónsson     10 tökubarn    Buðlungavík. 

Guðrún Magnúsdóttir        8 tökubarn    Barðsvík. 

Aðalvíkurhreppur. 

Þóra Tómasdóttir  10 fósturbarn    Langivöllur. 

Þorleifur Þorláksson  12 fóstursonur    Staður. 

Sigurdríf Ólafsdóttir    12 fósturbarn    Skáladalur. 

Strandasýsla. 

Trékyllisvíkurhreppur. 

Erlendur Illugason  14 veislupiltur    Reykjanes. 

Kaldaðarneshreppur. 

Bjarni Bjarnson     4 veislupiltur    Bassastaðir. 

Guðrún Árnadóttir    6 umboðs ómagi    Hafnarhólmur. 

Jón Bjarnason             13 framfæris ómagi   Hamar. 

Staðarhreppur. 

Sigurður Jónsson  13 vinnupiltur    Smiðjuhús. 

Jón Sigursson     9 veislupiltur    Ós. 

Árni Jónsson     7 meðgjafarpiltur    Ós. 

Ólafur Kolbeinsson  14 vinnupiltur    Hróberg. 

Jón Arnfinnsson            14 veislubarn    Staður. 

Guðrún Halldórsd.    9 veislubarn    Staður. 

Bitruhreppur. 

Hallgrímur Ólafsson  11 veislupiltur    Þórisstaðir. 

Guðni Teitsson       8 framfærisómag i   Brunngil. 

Hrútafjarðarhreppur. 

Magnús Jónsson         4 veislubarn    Fjarðarhorn. 

Ólafur Jónsson           9 veislubarn    Skálholtsvík. 

Húnavatnssýsla.  

Staðarhreppur. 

Sigríður Jónsdóttir   12 hennar ómagi    Tannstaðir. 
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Ólöf Jónsdóttir        11  sem er í ætt við Stíg   Þóroddsstaðir. 

Torfustaðahreppur.  

Halldór Þorsteinsson  14 hans systurson    Saurar. 

Hildur Jónsdóttir  12 tökubarn    Reykir. 

Ólafur Benediktsson    3 hans sonar barn    Barkastaðir 

Agnes Bjarnadóttir  14 hans tökubarn    Aðalból. 

Jón Jónsson   14 hennar vinnupiltur   Bjargarstaðir. 

Guðrún Sveinsdóttir    6 hans tökubarn    Torfustaðir. 

Guðrún Aradóttir    9 hans tökubarn til fósturs  Mýrar. 

Vatnsneshreppur. 

Kristín Magnúsdóttir  11 þeirra fósturbarn                            Ytri Vellir. 

Þorsteinn Jónsson  13   hennar fósturbarn, alinn fyrir guðs skuld Ytri Vallnakot. 

Þverárhreppur. 

Gísli Jónsson   14 smali     Ósar. 

Guðrún Gísladóttir    1 þar fóstruð    Ægisíða. 

Ingibjörg Gunnarsd.    6 þar uppfóstruð    Vestur-hópshólar. 

Jón Þorsteinsson    4 þar alinn fyrir guðs skuld.   Vestur-hópshólar. 

Höskuldur Guðmunds.   11 þar til fósturs tekinn   Hörghóll. 

Þorkelshólshreppur. 

Páll Halldórsson    4 uppfæddur á meðgjöf   Melrakkadalur. 

Þórarinn Ögmunds.     13 með umboði    Stóra Ásgeirsá. 

Páll Ólafsson             11 tökupiltur    Kolugil. 

Þorlákur Ívarsson        12  fæðist þar af meðgjöf og góðvilja. Víðidalstunga. 

Margrét Illugadóttir     11 alin guðs vegna    Refsteinstaðir. 

Ásshreppur. 

Guðmundur Sigurðsson    5 tökupiltur   Guðrúnarstaður. 

Solveig Björnsdóttir     12 hans ómagi (Þorlákur)  Forsælustaður. 

Guðmundur Þórarinss.      4 tökubarn   Saurbær. 

Hannes Þorláksson      5 sonarsonur   Ás. 

Ásmundur Einarsson    10 tökupiltur   Ás. 

Eggert Sæmundsson      8 tökupiltur   Undirfell. 

Valgerður Símonard.      9 tökustúlka   Undirfell. 

Halldór Guðmundsson    14 vinnupiltur   Kornsá. 
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Sveinsstaðahreppur. 

Helgi Árnason     9 hans bróðurson   Brekka. 

Jón Árnason             10 alinn fyrir guðs sakir.  Bjarnastaðir. 

Ingunn Jónsdóttir        14 vinnustúlka   Hjallaland. 

Tómas Tómasson        13 alinn fyrir guðs sakir.  Hjallaland. 

Jón Guðmundsson      12 tökubarn.   Sveinsstaðir. 

Sigríður Jónsdóttir  vart    2 lifir á meðgjöf.   Leysingjastaðir. 

Svínadalshreppur. 

Björg Grímsdóttir          13 hans systurbarn   Sólheimar. 

Sigríður Bjarnadóttir          13 hans bróður barn  Stóra Búrfell. 

Ingibjörg Jónsdóttir            9 tökubarn   Tindar. 

Valgerður Þorvarðardóttir   14  hennar bróðurdóttir  Höllustaðir. 

Ari Guðmundsson           4 tökubarn   Geithamrar. 

Sveinn Oddson          13 vinnupiltur   Geithamrar. 

Málfríður [vantar]            7 hans systurbarn   Auðkúla. 

Bólstaðarhlíðarhreppur. 

Þorbjörn Tómasson  13 tökupiltur   Vatnahlíð. 

Guðrún Eiríksdóttir    8 á umboðsfé.   Vatnahlíð. 

Marteinn Jónsson    5 tökubarn   Bólstaðarhlíð. 

Einar Grímsson   11 tökupiltur   Gil 

Bergljót Jónsdóttir  10     unglingsstúlka   Eyvindarstaðir. 

Pétur Höskuldsson  10     tökupiltur   Auðólfsstaðir. 

Guðmundur Jónsson  14     hans bróðurson   Gunnsteinsstaðir. 

Engihlíðarhreppur. 

Sigríður Jónsdóttir    9 alin guðs vegna   Fremstagil. 

Anna Sveinsdóttir        13 vinnustúlka   Síða. 

Vindhælishreppur. 

Magnús Illugason  10 unglingspiltur   Kirkjubær.   

Eyjólfur Jónsson  11 unglingspiltur   Höskuldsstaðir. 

Guðný Þórarinsdóttir    9   hans stjúpdóttir [ekkill ] Kambakot. 

Guðlaug Halldórsd.  11  hennar stjúpdóttir [ekkja] Bergsstaðir. 

Ragnhildur Jónsdóttir    1   hans sonar barn   Sæunnarstaðir. 

Gunnvör Jónsdóttir  12   unglingsstúlka   Spákonufell. 
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Guðný Jónsdóttir  13   vinnustúlka   Finnsstaðir. 

Gamalíel Bjarnason  13   vinnupiltur   Hafnir. 

Kristín Eiríksdóttir    7    hans bróðurbarn  Víkur. 

Skagafjarðarsýsla 

Skefilsstaðahreppur. 

Arnfinnur Sighvatsson      11 heimilispiltur þar  Kleif. 

Andrés Sighvatsson       13 heimilispiltur þar  Hvammkot. 

Guðrún Halldórsdóttir        7 barn þar   Hrafnagil. 

Sauðárhreppur. 

Jón Skúlason     9  fósturbarn hans   Sauðá. 

Guðrún Bjarnadóttir           14  fósturbarn hans   Sauðá.   

Steingrímur Guðmundsson   14 bróðir hans      Tunga. 

Reynistaðarhreppur. 

Guðrún Erlendsdóttir    7           Vík. 

Jón Sveinsson              1 inntökubarn   Vík. 

Seiluhreppur. 

Jón Halldórsson    5 tökubarn   Seila. 

Björn Jónsson     5 hennar tökubarn  Vallholt. 

Einar Einarsson     3 tökubarn   Brekka. 

Guðrún  Sigurðard.    4 sonar-barn   Víðimýri  

Guðrún Tómasdóttir     1 tökubarn   Valadalur. 

Jón Bjarnason  1ar viku annað barn   Valadalur. 

Sveinn Jónsson     5 tökubarn   Vatnsskarð. 

Lýtingsstaðahreppur. 

Þuríður Hrólfsdóttir  11 tökubarn þar   Skíðastaðir. 

Sigurður Stefánsson    9 tökubarn   Merkigarður. 

Ingibjörg Jónsdóttir    7 tökubarn   Hafgrímsstaðir. 

Jón Jónsson     4 tökubarn   Brúnastaðir. 

Þorsteinn Jakobsson  10 tökubarn   Bakkakot. 

Guðrún Guðmundsd.    3 tökubarn   Hof. 

Eyjólfur Sigurðsson  12 tökupiltur   Sölvanes. 
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Blönduhlíðahreppur. 

Hákon Jónsson   10 þeirra sonarson    Frostastaðir. 

Ingibjörg Jónsdóttir   5 bróðurdóttir hans   Flugmýri. 

Jón Jónsson   14 vinnuhjú    Djúpárdalur. 

Guðmundur Einarss.  10 þeirra dótturson    Flatatunga. 

Ólöf Guðmundsdóttir   7 tekin með fúlgu um vetratíma.  Flatatunga. 

Jón Þorsteinsson   9 hennar bróðir   Gilsbakki. 

Björg Þorsteinsdóttir   4 hennar systir   Gilsbakki. 

Hallbera Stefánsd.   1 dótturbarn Þórunnar  Stekkjaflatir. 

Halldóra Stefánsd.   7 systurdóttir konunnar  Sólheimar. 

Benedikt Skúlason  11 bróðurbarn hennar  Víðivallir. 

Hallfríður Helgad.  12 tekin guðs vegna  Víðivallir. 

Árni Magnússon   9 bróðursonur Eggerts  Stóru Akrar. 

Margrét Bjarndóttir   9 bróðurdóttir hennar  Miðhús. 

Guðrún Jónsdóttir  11 skyldmenni   Miðgrund. 

Viðvíkurhreppur.  

Bjarni Ólafsson               12 barn skráð til heimilis  Svaðastaðir.     

Guðrún Sigurðardóttir     12 barn skráð til heimilis  Svaðastaðir. 

Bjarni Skúlason         6 barn skráð til heimilis  Hofdalir.           

Jón Jónsson         8 barn skráð til heimilis  Narfastaðir. 

Gunnar Þorláksson      10 barn skráð til heimilis  Mikli Hóll        

Steinunn Þorleifsdóttir      9 barn skráð til heimilis  Mikli Hóll. 

Guðbrandur Þórarinss.    14 barn skráð til heimilis  Mikli Hóll.   

Guðrún Jónsdóttir             2 barn vandlaust þeim    Litli Hóll. 

Hólahreppur. 

Jórunn Skúladóttir  10 fóstrast hjá hr. biskupsins húsfrú Hólar 

Ólafur Thorvaldsson     14      kirkjuprestsins þénari   Hólar 

Guðmundur Ingjaldsson  13     faradrengur    Hólar 

Guðrún Þorsteinsdóttir    10   gefið brauð í guðs nafni   Hólar 

Solveig Tómasdóttir       9  gefið brauð í  guðs nafni  Hólar. 

Katrín Ólafsdóttir      7   gefið brauð...    Hólar. 

Guðrún Jónsdóttir       5  gefið brauð...     Hólar 

Hákon Guðmundsson       9  tekinn af fátækum foreldrum til forsorgunar  Bjarnastaðir. 
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Jón Jónsson        8 tökubarn     Brekkukot. 

Anna Ólafsdóttir       7 tökubarn     Skúfsstaðir. 

Magnús Marteinsson         3 tökubarn     Ás 

Björg Jónsdóttir      10 tekin til forsorgunar    Ás 

Valgerður Þórarinsdóttir  12 tekinn með tillagi úr Viðvíkursveit.   Áskot. 

     til forsorgunar, hvar hún á hreppsvist 

Niðursetningar í Hólahreppi. 

Sigurður Jónsson  11    Sleitustöðum og Ingveldarstöðum. 

Þorfinnur Pétursson  10    Skriðulandi og Fjalli. 

Ólafur Eiríksson    9    Ás (neðra) 

Herdís Jónsdóttir  14    Hvammi, Unastöðum og Saurbæ. 

Guðrún Ólafsdóttir  11    Hrafnsstöðum. 

Valgerður Pétursd.    6    Kálfsstöðum 

Björg Jónsdóttir    9    Kjarvalsstöðum og Nautabúi. 

Höfðastrandarhreppur. 

Þorsteinn Jónsson  14 þeirra fóstursonur    Brúarland. 

Þuríður Sveinsdóttir  11 fósturbarn     Brúarland. 

Guðrún Jónasdóttir  14 fósturbarn     Marbæli. 

Hólmfríður Aradóttir  14 þjónustustúlka og fósturdóttir   Gröf. 

Guðmundur Jónsson  10 fósturpiltur     Hraun. 

Jón Sigmundsson  12 fósturbarn     Grindir. 

Fljótahreppur. 

Þorsteinn Jónsson    7 tökubarn    Hraun. 

Vilhjálmur Jónsson    3 tökubarn    Hrútshús. 

Bjarni Erlendsson    2 niðursettur á        Hraunum. 

Hildur Jónsdóttir    4 hans fósturbarn    Holt. 

Jón Ólafsson     7 hennar sonarson   Helgustaðir. 

Unnur Þorvaldsdóttir    6 fósturbarn    Reykjahóll. 

Jón Guðmundsson  14 smali     Mjölbreiðarstaðir. 

Valgerður Jónsdóttir  10 fósturbarn    Mjölbreiðarstaðir. 

Jón Kjartansson     9 hans dótturson    Þrasastaðir. 

Jón Jónsson   14 ungmenni    Langhús. 

Ingiríður Oddsdóttir  10 fósturbarn    Krakavallnir. 
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Þorgerður Erlendsd.    6 fósturbarn    Sigríðarstaðir. 

Sólveig Eyvindsdóttir    6 fósturbarn    Guðlaugsstaðir. 

Ingibjörg Ólafsdóttir    13 fósturstúlka    Miðmór 

Eyjafjarðarsýsla. 

Sigluneshreppur. 

Einar Skúlason     8 tökubarn    Siglunes. 

Ólafur Guðmundsson    8 fósturbarn    Ráeyri. 

Guðný Narfadóttir  10 fósturbarn    Saurbær. 

Indriði Þórðarson    9 ómagi, lögtekinn   Höfn 

Guðný Sturludóttir    4 hefur verið þar nokkra stund  Hvanneyri. 

Ólafsfjarðarhreppur. 

Sveinn Ásgrímsson    3 fósturbarn    Karlsstaðir. 

Svarfaðardalshreppur. 

Hallgrímur Halldórsson     4 þeirra fósturson    Háls 

Björg Pálsdóttir         8 fósturbarn    Hnúkur. 

Guðrún Jónsdóttir         4 fósturbarn    Syðri Mársstaðir. 

Þorgerður Jónsdóttir       10 fósturbarn    Kot 

Þórarna Guðmundsdóttir    7 fósturbarn    Kaungustaðir. 

Jón Illugason          7   hans bróður barn   Urðir. 

Jón Þorláksson          6 fósturbarn    Syðra Garðshorn. 

Sigurður Illugason       10 fósturbarn    Syðra Garðshorn. 

Guðrún Hallsdóttir       13 vinnustúlka    Brimnes. 

Ingibjörg Guðmunds.         6 fósturbarn    Beggustaðir. 

Vigdís Jónsdóttir         2 fósturbarn    Árgerði. 

Guðrún Halldórsdóttir        4 fósturbarn    Grund. 

Hvammshreppur. 

Þorleifur Þorleifsson       9 vinnupiltur    Baldursheimar. 

Svanbjörg  Björnsdóttir    14    vinnustúlka    Syðri Hagi.   

Björn Jónsson       13 vinnupiltur    Syðri Hagi. 

Jón Magnússon       14 vinnupiltur    Möðruvallaklaustur. 

Skriðuhreppur í Hörgárdal. 

Sigríður Jónsdóttir       9 tekin til fósturs    Efstaland. 
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Hallgrímur Hálfdanarson   5 þeirra dóttur son   Þverá. 

Guðrún Jónsdóttir              9 þeirra fósturbarn   Flaga  

Halldór Eyjólfsson    4 fósturbarn    Saurbær. 

Margrét Jónsdóttir            12 hans fósturbarn    Felixstaðir. 

Jón Jónsson               4 fósturbarn    Yxnahóll. 

Halldóra Jónsdóttir            14 fósturbarn    Starastaðir. 

Þórunn Jónsdóttir            11 fósturbarn    Hátún 

Guðrún Guðmundsdóttir         5 fósturbarn    Hátún 

Jón Þórðarson            14 fósturson    Dynhagi. 

Glæsibæjarhreppur. 

Sölfi Tómasson     6 hans fósturbarn    Lögmannshlíð. 

Sigurður Sigfússon  14 fósturbarn    Vaglir 

Hákon Jónsson      6 fósturpiltur    Garðshorn 

Þuríður Sveinsdóttir    6 hans systurdóttir   Vindheimar. 

Sæmundur Þorleifs.    4 fósturbarn    Vindheimar. 

Einar Skúlason      8 tökubarn    Laugaland. 

Pétur Jónsson   11 hennar dótturson   Krossanes. 

Hrafnagilshreppur. 

Jón Ólafsson   10 vinnupiltur    Möðrufell 

Helga Arngrímsdóttir  14 hans systurdóttir   Stóri Hóll. 

Gróa Sigurðardóttir    3 þeirra dótturbarn   Botn. 

Jón Jónsson     4 hennar dótturbarn   Hvammur. 

Björg Sigurðardóttir    8 hennar bróðurbarn   Hvammur. 

Saurbæjarhreppur. 

Sigurður Þórðarson  14 fósturbarn    Æsustaðir. 

Valgerður Jónsdóttir    4 inntökubarn    Hólar. 

Katrín Þórðardóttir    1 hennar dótturbarn   Hólavellir. 

Guðmundur Ólafsson    9 tökubarn    Jórunnarstaðir. 

Ólafur Kolbeinsson  12 hennar systurson   Kolgrímastaðir. 

Sesselja  Tómasdóttir  11 dóttur barn bóndans   Gilsá. 

Herdís Snorradóttir  12 bróðurbarn Guðrúnar   Hvassafell. 

Öngulsstaðahreppur. 

Jón Jónsson   11 fósturbarn Jóns Helgassonar  Skálpagerði. 
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Þórunn Snorradóttir  14 bróður barn sem hann tekið hefur Syðri Hóll. 

Steinunn Jónsdóttir    2 sonarbarn séra Ólafs   Laugaland syðra. 

Eyjólfur Sigmundsson   10 fósturbarn    Sigtún. 

Múlasýsla   Nyrsti hluti. 

Skeggjastaðahreppur. 

Margrét Þorvaldsdóttir         13 sveitarómagi    Kumlavík. 

Eiríkur Þorvaldsson           9 sveitarómagi    Hrollaugsstaðir. 

Jón Ívarsson              9 sveitarómagi    Hrollaugsstaðir. 

Jón Auðunarson            9 sveitarómagi    Eiðissel. 

Jón Ívarsson           13 ómagi     Fell. 

Ólöf Sölvadóttir          10 ómagi     Þorvaldsstaðir. 

Vopnafjarðarhreppur. 

Jón Indriðason         10 sveitarómagi    Strandhöfn 

Jón Indriðason            5 sveitarómagi    Strandhöfn. 

Pétur Árnason              4 sveitarómagi    Ytri Nýpur. 

Ingibjörg Bergsdóttir        14 sveitarómagi    Fremri Nýpur. 

Jón Egilsson           5 sveitarómagi    Fremri Nýpur. 

Ormur Einarsson        11 sveitarómagi    Skógar. 

Bjarni Sveinsson          8 ómagi     Ytri Hlíð. 

Guðrún Egilsdóttir          9 ómagi     Fremri Hlíð. 

Jón Gottskálksson          9 í fóstri     Búastaðir. 

Arndís Magnúsdóttir        10 ómagi     Búastaðir. 

Kolbeinn Indriðason      3
1
/2   sveitarómagi    Skálanes. 

Þorgrímur Þorgrímsson     14 sveitarómagi    Vatnsdalsgerði. 

Margrét Bjarndóttir  12 sveitarómagi    Ásbrandsstaðir. 

Þorgrímur Valdason          7 fósturbarn    Hof. 

Jón Jónsson           5 ómagi     Hof. 

Þóra Jokkimsdóttir     10 ómagi     Burstafell. 

Guðrún Egilsdóttir      11 ómagi     Burstafell. 

Óli Finnbogason      14 ómagi     Burstafell. 

Árni Bergsson       13 ómagi    Hofsborg. 

Kjartan Þorkelsson       7 fósturbarn   Rafnsstaðir. 
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Illugi Bergsson       11 ómagi    Egilsstaðir. 

Guðrún Valdadóttir      14 ómagi    Syðri Vík. 

Arnfríður Einarsdóttir      14 fósturbarn   Krossavíkurhjáleiga ytri. 

Þórdís Kolbeinsdóttir        1 í fóstri    Eyvindarstaðir. 

Jökuldalshreppur. 

Guðrún Eyjólfsdóttir      11 sveitarómagi   Möðrudalur. 

Þuríður Jónsdóttir      12 fósturbarn   Brú. 

Guðný Bjarndóttir      11 sveitarómagi   Brú. 

Eiríkur Sigurðsson      12 fósturbarn   Brú. 

Katrín Gísladóttir      10 fósturbarn   Eiríksstaðir. 

Margrét Bjarnadóttir        8 ómagi    Hákonarstaðir. 

Jón Þorsteinsson      10 fósturbarn   Merki. 

Steinunn Þórðardóttir      12 fósturdóttir Magnúsar   Merki. 

Ingibjörg Gunnlaugsdóttir    8 ómagi    Skjöldólfsstaðir. 

Guðbjörg Árnadóttir       11 fósturbarn   Hjarðarhagi. 

Sigurður Rafnsson       11 sveitarómagi   Hnefilsdalur. 

Pétur Finnbogason       13 í fóstri    Torfastaðir. 

Kristín Eiríksdóttir       12 fóstri    Hrafnabjörg. 

Ragnhildur Daðadóttir       7 í fóstri    Hrafnabjörg. 

Ögmundur Ögmundsson  14 fósturbarn   Hofteigur. 

Málfríður Bjarnadóttir      14 fósturbarn   Hofteigur. 

Guðrún Magnúsdóttir            6 vikna  fósturbarn   Hofteigur. 

Tungu- og Fellnahreppur. 

Ingibjörg Brandsdóttir       8 inntökubarn   Bót. 

Sigurbjörg Björnsdóttir    13 í fóstri    Reiðhöfðasel 

Arndís Snjólfsdóttir      11 ómagi    Klippjárnsstaðir. 

Guðrún Sveinsdóttir        6 systurdóttir bóndans  Hjáleiga þaðan (Brekka). 

Ingibjörg Sveinsdóttir        3 “               “   Hjáleiga þaðan       “ 

Salgerður Sigurðardóttir     20 vikna  sveitarómagi   Hjáleiga þaðan       “ 

Steinmóður Árnason        6 inntökubarn   Hallfreðarstaðir. 

Hróðný Jónsdóttir        9   bróðurdóttir prestsins  Kirkjubær. 

Ingveldur Jónsdóttir       13 bróðurdóttir prestsins   Kirkjubær. 

Arndís Magnúsdóttir       14 fósturbarn    Húsey. 
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Benedikt Magnússon       11 sveitarómagi    Galtastaðir. 

Þuríður Snjólfsdóttir       11 sveitarómagi    Hrafnsgerði. 

Helga Einarsdóttir         2 sveitarómagi    Skeggjastaðir. 

Þorsteinn Gunnarsson       10 fósturbarn    Ormarsstaðir. 

Ólafur Jónsson        10 sveitarómagi    Ormarsstaðir. 

Guðrún Grímsdóttir       11 fósturbarn    Hreiðarsstaðir. 

Steinunn Gunnarsdóttir     11 sveitarómagi    Ekkjufell. 

Jón Jónsson          9 sveitarómagi    Urriðavatn. 

Þorsteinn Jónsson                 3 vikna sveitarómagi    Egilssel. 

Einar Jónsson        13 fósturbarn    Refsmýrargerði. 

Eiríkur Einarsson         7 sveitarómagi    Fjallssel. 

Vilborg Jónsdóttir       12 sveitarómagi    Staffell. 

Miðhluti Múlasýslu 

Vallnahreppur. 

Margrét Pálsdóttir        13  ómagi   Hrollaugsstaðir. 

Þórður Pálsson           6  ómagi   Hrollaugsstaðir. 

Sturli Hávarðsson        14  ómagi   Hóll. 

Guðrún Sveinsdóttir          9  stúlka   Gagnstöð. 

Þorvarður Tómasson        14  léttapiltur  Heyskálar. 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir    14  stúlka   Jórvík. 

Guðlaug Eiríksdóttir          2  barn   Ánastaðir. 

Kristín Einarsdóttir         7  fósturbarn  Strönd. 

Loðmundarfjarðarhreppur. 

Guðrún Jónsdóttir  12 utansveitar ungmenni  Stakkahlíð. 

Norðfjarðarhreppur. 

Oddný Arnbjarndóttir    1 þeirra fósturdóttir  Sandvík. 

Sigurður Björnsson    9 hans fóstursonur  Sandvík. 

Járngerður Jónsdóttir  12 fósturbarn   Hólar. 

Katrín Árnadóttir    7 fósturbarn   Skorastaður. 

Arndís Torfadóttir    3 þeirra fósturbarn  Miðbær. 
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Syðsti hluti Múlasýslu 

Fljótsdalshreppur. 

Jón Eiríksson     9 fósturbarn   Arneiðarstaðir. 

Grímur Þorleifsson  10 fósturbarn   Arneiðarstaðir. 

Solveig Magnúsdóttir    5 fósturbarn   Melar. 

Björg Eiríksdóttir  12 uppeldisstúlka   Egilsstaðir. 

Þorsteinn Árnason    3 uppeldisbarn   Glúmsstaðir. 

Ólafur Arngrímsson    8 fósturbarn   Rafnkelsstaðir. 

Skriðdalshreppur. 

Sesselja Henriksdóttir    5 hans bróðurbarn  Stóra Sandfell. 

Páll Sigmundsson  12 hans bróðurbarn  Víðirlækur. 

Ingibjörg  Bergsdóttir  14 ómagi    Þorvaldsstaðir. 

Föðurlaus börn og ungmenni: 

Magnús Jónsson      12 á Arnholtsstöððum 

Jón Jónsson         7  á Þorvaldsstöðum 

Ragnheiður Jónsdóttir        8  á Eyrarteigi. 

Guðrún Björnsdóttir      11 á Víðirlæk. 

Sigurður Sigurðsson      12 sveitardrengur. 

Ögmundur Jónsson      14 á Vaði, sveitardrengur. 

Sigríður Finnbogadóttir   10 í Geitardal , sveitarstúlka. 

Þórunn Guðmundsdóttir    8 hefur verið nokkra stund í Reyðarfirði, vonast hingað. 

Guðrún Sigurðardóttir     12 í Stóra Sandfelli með nokkru forlagi föður síns.  

Reyðafjarðarhreppur. 

Gísli Pálsson       7  [barn hjá Katli og Steinunni]  Helgustaðir. 

Guðrún Sigfúsdóttir     7            “         “   Helgustaðir. 

Guðmundur Marteinss.     3            “         “   Helgustaðir. 

Eiríkur Gunnsteinsson    12    [barn hjá Einari og Guðrúnu]  Högnastaðir. 

Þorsteinn Jónsson      8 tökubarn    Eskifjörður. 

Þuríður Bergþórsdóttir    11   [barn hjá séra Guttormi ]  Hólmastaður. 

Oddný Jónsdóttir      5     barn þar    Seljateigur. 

Egill Sigurðsson    14 vinnupiltur    Slétta. 
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Fáskrúðsfjarðarhreppur 

Einar Högnason  11 til undirvísunar tekinn   Kolfreyjustaður. 

Einar Þorvarðarson  14 til heimilis, tekinn af hans  Vattarnes.  

     félitlum foreldrum vegna     

     náungasemi, uppvaxtarpiltur 

Breiðdalshreppur. 

Hermann Guðmunds.    13 fósturson    Randversstaðir. 

Henrik Eiríksson    3 þeirra dóttur barn   Ásunarstaðir. 

Herborg Eiríksdóttir    4    “ “    Ásunarstaðir. 

Gróa Árnadóttir   14 þeirra dóttur dóttir   Eydalir. 

Erlendur Eiríksson  10 prestsins fósturbarn   Eydalir. 

Ásmundur Einarsson    13    þeirra fósturson, heilsuveikur  Þverhamrar. 

Þorgeir Ólafsson  13  eirra fósturson    Þverhamrar.  

Sveitarómagatal í Breiðdal og Stöðvarfirði: 

Guðleif Brynjólfsdóttir     7    Eyjar  

Sigríður Ólafsdóttir       13          Skjöldólfsstaðir  árið um kring.  

Ásdís Ólafsdóttir           10          Skriða  árið um kring. 

Margrét Einarsdóttir     10       Þorgrímsstaðir, í allan vetur. 

Solveig Ólafsdóttir    9    Ásunarstaðir, árið í kring. 

Hjörleifur Ólafsson       14    Fremri Kleif, síðan hans faðir burtu 

veik. 

Jón Árnason    13    Stöðvarstaður árið í kring. 

Oddný Árnadóttir   12    Stöðvarstaður árið í kring. 

Beruneshreppur. 

Gísli Gíslason            11 uppfósturspiltur    Berufjörður. 

Jón Guðmundsson      11  uppfósturspiltur    Berufjörður. 

Hjörleifur Ólafsson     14 fátæks manns barn          Berufjörður. 

Sigríður Jónsdóttir      14 sveitarstúlka           Skáli. 

Guðrún Ögmundsdóttir    6 uppeldisbarn og sveitarómagi.        Þiljuvellir. 

Ásdís Jónsdóttir    13 sveitarbarn          Berunes. 

Eyjólfur Jónsson      7 sveitarbarn           Berunes. 

Guðrún Guðmunds.          1  utansveitarómagi í uppeldisnafni.   Kallstaðir efri. 

Þorbjörg Bjarnadóttir      12 bróðurdóttir Hinriks            Kallstaðir neðri. 

Herdís Ívarsdóttir              6 niðursetningur                   Krossgerði. 
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Álftafjarðarhreppur. 

Halldóra Bessadóttir        7 hennar tökubarn     Papey. 

Ómagar niðursettir:                 

Jón Magnússon         3         Teigarhorni.   

Guðrún Brynjólfsdóttir    12      Borgargarði. 

Vilborg Arngrímsdóttir   14      Búlandsnesi. 

Jón Magnússon                 2      Hálsi hjá séra Árna. 

Margrét Þorbjarnadóttir  14             Hamri 

Guðrún Höskuldsdóttir       9       Papey. 

Fátækir niður settir í Álftafirði syðri. 

Halldóra Þorbjarndóttir     8         Þvottá 

Ólafur Þorbjarnson      10   hálfan veturinn settur þar niður  Starmýri,. 

Ólöf Bjarndóttir      12        Hnaukum. 

Dýrleif Bjarndóttir      12   hjá Ingimundi.    Múla  

Guðrún Jónsdóttir      11   hjá Ingimundi.    Múla  

Vigdís Bjarndóttir        8   hjá Gísla.    Múla  

Þorgerður Brynjólfsdóttir  11        Geithellum. 

Dýrleif Þorvarðardóttir      10        Melrakkanesi. 

Vestur-Skaftafellsýsla 

Kleifarhreppur.  

Jón Eyjólfsson          14 umboðspiltur     Núpsstaður. 

Rannveig Jónsdóttir           3   niðursetningur    Núpsstaður. 

Sigurður Jónsson           7 niðursetningur    Núpsstaður. 

Katrín Sigurvaldadóttir       10 niðursetningur    Rauðaberg. 

Guðrún Ólafsdóttir           9 niðursetningur    Kálfafellsstaður. 

Emerentíana Jónsdóttir       10 niðursetningur    Maríubakki. 

Einar Konráðsson         12 niðursetningur að hálfu.   Maríubakki. 

Árni Jónsson            5 niðursetningur    Núpar. 

Emerentíana Andrésdóttir   13 niðursetningur    Seljaland. 

Þórdís Andrésdóttir           5 niðursetningur    Seljaland. 

Þórey Jónsdóttir         12 niðursetningur    Dalur. 

Jón Bjarnason         12 barn hjá honum    Þverá. 
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Gróa Bjarndóttir      11 barn hjá honum    Þverá. 

Nikulás Jónsson        8  niðursetningur fátækur   Þverá. 

Jón Jónsson         8 niðursetningur fátækur   Hörgslandshjáleiga. 

Katrín Stefánsdóttir        8 barn þar    Hörgsland. 

Halldórs Stefánsdóttir        1 barn þar    Hörgsland. 

Guðrún Konráðsdóttir     14 niðursetningur fátækur   Hörgsland. 

Ingibjörg Snorradóttir      14 niðursetningur fátækur   Hörðsdalur. 

Hallbera Runólfsdóttir      8 niðursetningur fátækur   Hörðsdalur. 

Runólfur Jónsson      13 niðursetningur fátækur   Hörðsdalur.  

Guðleif Gísladóttir          14 niðursetningur fátækur         Hörðsdalur.  

Guðrún Jóndóttir              12 niðursetningur fátækur         Keldunúpur. 

Ingimundur Jónsson         14 niðursetningur fátækur         Keldunúpur. 

Jón Andrésson                  11 niðursetningur fátækur         Keldunúpur.  

Sigurður Björnsson      9 niðursetningur    Mörk. 

Jón Magnússon               13 niðursetningur    Kirkjubæjarklaustur. 

Kristín Jónsdóttir            14 niðursetningur    Heiði. 

Guðný Jónsdóttir          5 niðursetningur að hálfu.   Heiði. 

Ingibjörg Ingimundard.   14 niðursetningur    Heiði. 

Jón Jónsson     14 umboðspiltur Árna   Holt. 

Guðrún Björnsdóttir        11 niðursetningur    Holt. 

Jón Gunnarsson       7 niðursetningur    Holt. 

Magnús Bjarnason    12 niðursetningur að hálfu   Holt. 

Þórey Bjarndóttir     6 niðursetningur    Holt. 

Snorri Runólfsson    14 niðursetningur    Holt. 

Guðlaug Jónsdóttir    12 niðursetningur    Skál. 

Ragnhildur Andrésd.       8 uppágæslubarn    Skál. 

Sigríður Árnadóttir         14 niðursetningur    Skál. 

Elín Sigurðardóttir           6 niðursetningur    Skál. 

Magnús Gunnarsson    12 niðursetningur    Á. 

Þorgerður Runólfsd.    11 niðursetningur    Á. 

Jón Bjarnson     10 niðursetningur að hálfu   Á. 

Sigríður Andrésd.    13 á fé sona Tómasar   Á. 

Katrín Sigurðardóttir     7 niðursetningur    Skaftárdalur. 

Arnbjörg Eyjólfsdóttir    9 niðursetningur að þriðjungi  Hólmur. 
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Ingibjörg Oddsdóttir    8 þeirra fósturbarn   Hæðagarður. 

Arnbjörn Magnússon   10 niðursetningur    Hæðagarður. 

Ögmundur Gunnars       10 niðursetningur að hálfu   Hæðagarður. 

Jón Húnason                5 þeirra sonarsonur til uppfósturs  Hátún. 

Jón Gunnarsson             14 niðursetningur    Hátún. 

Sigvaldi Sigvaldas.         9 niðursetningur    Dalbær austari. 

Sæbjörg Sigurðard.         4 niðursetningur    Þykkvabær. 

Jón Jónsson                 7 niðursetningur að hálfu   Þykkvabær. 

Erlendur Jónsson           11 niðursetningur    Seglbúðir. 

Rannveig Sigvaldad.     13 niðursetningur    Ytra Hraun. 

Leiðavallarhreppur. 

Guðrún Gissursdóttir      4 tekin af góðvilja   Fljótar.  

Kristín Pálsdóttir    9 tekin af góðvilja   Strandarholt. 

Gróa Jónsdóttir      1 fyrir góðvilja tekin.   Austari Lyngar. 

Sveinn Jónsson     1 fyrir góðvilja tekinn   Oddar. 

Þorsteinn Jónsson         11 fyrir góðvilja tekinn   Oddar. 

Guðmundur Sigurðss.     3 hennar dóttur barn.   Ós. 

Guðmundur Jónsson       1 fyrir góðvilja    Hraungerði. 

Guðrún Jónsdóttir    9 á forlagi ábúandans   Hlíð. 

Dyrhólahreppur. 

Þórey Jónsdóttir     7 tekin í ölmusunafni af þeirra góðvilja  Vík  

Eiríkur Jónsson      5 þeirra fóstursonur   Presthús. 

Jón Ólafsdóttir      11 fósturbarn þeirra      Fjós. 

Helgi Jónsson        6 hans systurbarn, í uppeldi hjá þeim Skemrárdalur  

Þorkell Eiríksson  11 á hana dæmdur ómagi     Sólheimar ytri. 

Vestmannaeyjasýsla. 

Vestmannaeyjahreppur. 

Þorbjörg Ormsdóttir    10 hans bróðurbarn   Gjábakki. 

Guðný Jónsdóttir       12 stúlkukorn, fyrir guðs    Vilborgarstaði 

 skuld tekið, bróðurdóttir     

 Sunnevu, ættuð undir Eyjafjöllum 

Ólafur Jónsson    9 eitt barn bróðursonar Einars.   Ormsbær.  

  tekið fyrir guðs skuld á sveit     

  í Álftaveri. 
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Pétur Ólafsson         10 sýslumannsins barn   Ofanleiti. 

Rangárvallasýsla  

Eyjafjallasveit. 

Gróa Jónsdóttir      14 fósturbarn    Sauðhúsvöllur. 

Þuríður Jónsdóttir    7 sveitarómagi.    Sandar 

Vestur- Landeyjarhreppur. 

Bjarni Ólafsson        6 systurson þeirra    Álftahólar. 

Pétur Jónsson        14 smali     Austari Hóll. 

Fljótshlíðarhreppur. 

Marín Ásmundsdóttir     4 þeirra hjóna dótturdóttir   Teigur. 

Þórður Hákonarson     6 fósturbarn    Hlíðarendi. 

Höskuldur Þorsteinss.      7 fyrir góðvild tekinn   Barkastaðir. 

Hvolhreppur. 

Þorsteinn Árnason  12 smali     Miðkriki. 

Rangárvallahreppur. 

Ólafur Jónsson         3 þeirra fósturbarn   Oddi. 

Guðmundur Auðunarson   5 með forlagi    Oddi. 

Guðmundur Brynjólfss.    7 hennar sonarbarn   Gunnarsholt. 

Vigfús Magnússon        9 þeirra sonar barn   Kornbrekkur. 

Magnús Jónsson        4 hennar systurbarn   Selsund. 

Sigurður Símonarson         4 þeirra sonarbarn   Árbær. 

Landmannahreppur. 

Guðleif Jónsdóttir  11 hennar fósturbarn   Húsagarður. 

Þórunn [vantar]     9 systurbarn Örnólfs   Hellur. 

Ingunn Jónsdóttir  13 hans bróðurbarn   Yrjur. 

Holtamannahreppur. 

Þuríður Jónsdóttir    9 umboðsbarn    Stúfholt. 
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Árnessýsla. 

Bæjarhreppur. 

Þorgerður Þorsteinsdóttir    14    vinnukona   Arabæjarhjáleiga. 

Ásmundur Ásmundsson       8    barn þar   Fljótshólahjáleiga. 

Hallgríma Ásmundsdóttir     8 barn þar   Fljótshólahjáleiga. 

Jón Eyjólfsson             8 bróðurbarn Einars  Loftsstaðir eystri. 

Jón Jónsson            1 barn þar   Haugur 

Vilborg Jónsdóttir           7 dótturbarn hennar  Brandshús. 

Ingibjörg Árnadóttir           14     Meðalholt eystri. 

Sigvaldi Eyjólfsson          5 dótturbarn þeirra  Rútsstaðir. 

Guðrún Ólafsdóttir          4 dótturbarn konunnar  Vorsabæjarhjáleiga eystri. 

Stokkseyrarhreppur. 

Þorkell Sighvatsson         14   niðursetningur með sveitastyrk    Litla Háeyri. 

Sesselja Þórðardóttir        11 dótturdóttir Sigurðar.    3. hjáleiga  

Kristín Nikulásdóttir          9     niðursetningur              4. hjáleiga              

Þorlákur Guðmundson      2     barn Guðmundar Vest.        4. hjáleiga     

Sesselja Sighvatsdóttir     12   niðursetningur, systurdóttir bóndans  6. hjáleiga  

Jón Jónsson                      10    niðursetningur að hálfu               6. hjáleiga    

Jóreiður Nikulásdóttir      12    niðursetningur                            Stokkseyri. 

Hjörtur Andrésson           13     bróðursonur Everts.   Kalastaðir  

Guðrún Bárðardóttir          3    niðursetningur að þriðjungi     Grímsfjós         

Þorgerður Bárðardóttir      3    niðursetningur í 15 vikur         Önnur Hólahjáleiga 

Jórunn Jörundsdóttir       12    niðursetningur    Oddagarður  

Guðfinna Tómasdóttir      4    niðursetningur    Tóftar. 

Guðfinna Eyjólfsdóttir    12    niðursetningur, brjóstveik.       Brattsholt. 

Helga Snæbjarndóttir      14    niðursetningur nokkra vik.       Önnur hjáleiga. 

Guðrún Jóndóttir               8    systurbarn Höllu   Traðarholt. 

Sigurður Jónsson             12 niðursetningur, brjóstveik.        Traðarholt. 

Gyríður Bárðardóttir          1 niðursetningur með sveitast.   Ranakot  

Signý Sveinsdóttir           5    niðursetningur                           Ásgautsstaðir. 

Sveinn Þorsteinsson          9   bróðursonur Eyjólfs                    Syðra Sel. 

Hraungerðishreppur. 

Páll Pálsson         6 forsorgast fyrir guðs skuld  Skeggjastaðir. 
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Ólöf Björnsdóttir      10 forsorgast fyrir guðs skuld        Laugardælir. 

Brandur Tómason   14  forsorgast fyrir guðs skuld        Stóra Ármót. 

Villingaholtshreppur. 

Eiríkur Gíslason        14 umboðspiltur    Egilsstaðir. 

Oddný Jónsdóttir       13 enn stúlka    Nes. 

Guðrún Ívarsdóttir     13 hans bróðurbarn   Vatnsholt. 

Jón Ögmundsson       14 hans vinnuhjú    Kambur. 

Niðursettir ómagar: 

Margrét Jónsdóttir   12        Þjótanda 

Margrét Grímsdóttir  11          Forsæti. 

Guðrún Ólafsdóttir   13          Gafl. 

Guðrún Finnbjarnardóttir    8      Villingaholt. 

Guðrún Stefánsdóttir           9      Vatnsendi. 

Guðrún Jónsdóttir             10      Hellrakot. 

Grímur Erlendsson           8      Hróarsholt 

Margrét Jónsdóttir           13      Hurðarbak 

Ingveldur Jónsdóttir          7      Vælugerði. 

Þóra Þórðardóttir              12      Flaga. 

Skeiðahreppur. 

Þuríður Þorvarðsdóttir     4 barn þar    Álfsstaðir. 

Bjarni Bergþórsson        2 barn þar    Ósabakki. 

Bjarni Jónsson     9 barn þar    Kálfhóll. 

Þorgils Guðmundsson  14 smali     Önnur hjáleiga   

      (Ólafsvellir) 

Sigurður Árnason    9 barn þar, foreldralaus   Brúnavallahjáleiga. 

Rannveig Árnadóttir    7 barn þar, foreldralaus   Brúnavallahjáleiga. 

Valgerður Bjarnad.      14 enn barn þar    Vorsabær. 

Björn Einarsson    7 enn barn þar    Vorsabær. 

Gnúpverjahreppur. 

Ingigerður Helgadóttir    14 bróðurbarn Eiríks   Hagi. 

Margrét Jónsdóttir      8 systurbarn Jóns    Stóri Gnúpur.  

Hrunamannahreppur. 

Ragnheiður Eyvindsdóttir   11 hjá þeim uppalin   Hamarsholt. 
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Halldóra Jónsdóttir    8 af þeim uppalin    Tungufell. 

Andrés Jónsson            10 af þeim uppalinn   Jaðar. 

Álfur Þórðarson  13 af þeim uppalinn   Jaðar. 

Bjarni Snorrason  12 af prestinum til fósturs tekinn  Reykjadalur. 

Guðrún Jónsdóttir    8 systurdóttir Jóns   Grafarbakki. 

Guðrún Eiríksdóttir  13   barn sem þau án skyldu hafa uppalið  Efra Sel. 

Jón Jónsson     7    barn sem þau án skyldu hafa uppalið  Efra Sel. 

Sumarliði Jónsson  13 sonarbarn Sveins   Kotlaugar. 

Jón Jónsson     1 sonarbarn Sveins   Kotlaugar. 

Biskupstungnahreppur. 

Guðrún Arnardóttir       11 hennar heimilisfólk   Drumboddsstaðir. 

Sigurður Árnason         7 hennar heimilisfólk   Drumboddsstaðir. 

Málfríður Alexíusdóttir      5 bróðurbarn þeirra.   Brú. 

Jón Guðmundsson         5 fósturbarn    Austurhlíð. 

Guðrún Sigurðardóttir        3 fósturbarn þeirra   Stekkholt. 

Helga Stígsdóttir         9 systurbarn Ólafar   Syðri Reykir. 

Guðbjörg Jónsdóttir         2 bróðurbarn þeirra   Hrosshagi. 

Ásdís Ívarsdóttir       11 bróðurdóttir Eiríks   Vatnsleysa. 

Eiríkur Narfason        7 systursonur Guðrúnar   Tjörn. 

Grímsneshreppur. 

Grímur Ívarsson           11 hans bróðurson  Heyvík. 

Guðlaug Guðmundsdóttir       8 þeirra fósturbarn.   Arnarbæli. 

Vigdís Guðmundsdóttir        14 fósturstúlka      Öndverðarnes. 

Guðrún Jónsdóttir            3 þeirra fósturbarn   Ásgarður. 

Ingibjörg Ingimundardóttir   13 barn sem umboði fylgir.  Klausturhólar. 

Þorleifur Bragason           10 umboðspiltur    Stærri Borg. 

Ásbjörn Ívarsson           14 smali     Stærribær. 

Ölfushreppur. 

Teitur Einarsson              14 uppfósturpiltur    Þorlákshöfn. 

Una Erlingsdóttir               6 niðursetningur    Þorlákshöfn. 

Sæmundur Þórðarson        7 sveitarbarn    Þorlákshöfn (hjáleiga) 

Helga Sigurðardóttir        9 niðursetningur    Hlíðarendi. 

Pétur Rasmusson    39 vikna  fósturbarn   Hraun. 
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Margrét Eyjólfsdóttir        10      Hraun 

Jón Jónsson          8 sveitardrengur    Grímslækur. 

Ásgrímur Einarsson       12 niðursetningur    Hjalli. 

Gabríel Þórðarson       13 niðursetningur    Lækur 

Sigríður Þorsteinsdóttir    14 niðursetningur    Bjarnastaðir. 

Ragnhildur Jónsdóttir       13 niðursetningur    Vötnin. 

Þórður Einarsson                  7  vikna   fósturbarn    Ossabær. 

Guðríður Þorsteinsdóttir   12 niðursetningur    Vellir. 

Þorgeir Ásgeirsson        6 niðursetningur    Vellir. 

Ástríður Gunnarsdóttir      9 þar fósturbarn    Gljúfur. 

Þorbjörg Gunnarsdóttir     6 þar fósturbarn    Gljúfur. 

Loftur Loftsson        7 niðursetningur    Bakkárholt. 

Magnús Rafnsson    13 umboðspiltur    Bakkárholtsparturinn. 

Þuríður Árnadóttir     12 niðursetningur    Bakkárholtsparturinn. 

Ingjaldur Þórðarson     11 umboðspiltur    Auðsholt. 

Ingibjörg Jónsdóttir      7 fósturbarn    Arnarbæli. 

Valdi Örnólfsson     11 niðursetningur    Nýibær  

Þórir Vigfússon      13 niðursetningur    Hali 

Steinvör Jónsdóttir       3 niðursetningur    Egilsstaðir. 

Þorsteinn Jónsson      9 niðursetningur    Bíldsfell. 

Ingveldur Jónsdóttir     10 niðursetningur    Úlfljótsvatn. 

Eiríkur Þorsteinsson       7 fósturbarn    Ölversvatn. 

Selvogshreppur. 

Ólafur Ormsson  12 vinnuhjú    Bjarnastaðir. 
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