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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um orsakir og afleiðingar harðindaáranna 1859-1862. Þau ár voru 

með þeim verstu á 19. öldinni. Slæmt tíðarfar og fjárkláðasýki olli því að sauðfjárstofn 

landsmanna minnkaði töluvert á landinu með slæmum afleiðingum fyrir bændur. Aflaleysi 

leiddi einnig til þess að samdráttur varð í sjávarútvegi víðsvegar um landið. Skaðinn sem af 

þessum aðstæðum skapaðist lýsti sér í hungursneyð, mannfalli og fólksfækkun Hér verður 

greint frá bágum aðstæðum þjóðarinnar bæði með því að rýna í vitnisburð þeirra sem lifðu þessi 

ár og í tölur yfir mannfall, fæðingartíðni og sauðfjártölu. Könnuð verða viðbrögð stjórnvalda 

sem og almennings við þeim áföllum sem dundu yfir. Auk þess verður gerð grein fyrir einni af  

veigameiri afleiðingum þessara harðindaára sem voru Brasilíuferðir Íslendinga á sjöunda. 

áratug 19. aldar. Sá búferlaflutningur landsmanna var fyrirrennari hinna miklu flutninga til 

Kanada og Bandaríkjanna síðar á öldinni.  

     Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að fjárfellir vegna fjárkláðans auk uppskerubrests vegna 

slæms veðurfars og aflaleysis hafi leitt til hungursneyðar sem hafði þær afleiðingar að á þeim 

árum sem fjallað er um fór fæðingum fækkandi frá árunum á undan og varð mannfall með því 

hæsta á öldinni.    
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1. Inngangur 

Harðindi hafa einkennt líf á Íslandi í gegnum aldirnar og voru þau með ýmsu móti. 

Uppskerubrestur, fiskileysi og erfitt veðurfar standa upp úr sem aðalorsakir. Þekkt eru minni úr 

Íslandssögunni sem bera með sér að stórviðburðir sem hafa haft gífurleg áhrif á landsmenn séu 

mikið til hörmungar. Þar mætti nefna Móðuharðindin meðfram Skaftáreldum á 18. öld  og svo 

frostaveturinn mikla 1918. 

     Í þessari ritgerð verða harðindaárin 1859-1862 könnuð en þessi ár voru ef til vill þau verstu 

á 19. öldinni þegar kemur að veðurfari, fiskileysi og fjárdauða. Leiddi þetta til þess að mannfall 

mælist einna mest á þessum árum á 19. öldinni. Orsakirnar fyrir þessu mikla mannfalli eru 

margþættar en segja má að fjárkláðinn sem gaus upp árið 1855 og náði svo hámarki árið 1859 

hafi verið einn aðalsökudólgurinn því mikill niðurskurður varð á þessum aðalbjargræðisstofni 

landsins. Blóðveturinn 1858-59, sem svo var kallaður vegna mikils niðurskurðar á fé, var 

einhver sá versti í manna minnum og verður farið í það að sjá hvaða áhrif hann hafði á líf 

landsmanna annars vegar með því að skoða vitnisburð þeirra sem lifðu hann auk þess að sjá 

hvaða afleiðingar hann hafði á næstu ár. Hér verður einnig rýnt í afleiðingar hungursneyðarinnar 

sem gekk yfir og fylgifiskum hennar sem lýsa sér einkum í lægri fæðingartíðni og minnkandi 

frjósemi sem oft hefur meiri áhrif heldur en mannfall þegar sult ber að.  Annar fylgifiskur eru 

svo útflutningar fólks og má segja að eftir þessi harðindaár hafi fyrst raunverulega verið hugsað 

til búferlaflutnings til „betri“ landa.  

     Ef litið er á tölur um manndauða og fæðingartíðni voru þetta verstu ár í lengri tíma og í raun 

alveg fram til okkar daga. Tölfræðilega voru þau jafnvel verri heldur en frostaveturinn mikli 

árið 1918 þar sem tíðarfar var óvenju slæmt og spænska veikin hjó stórt skarð í íslensku þjóðina. 

Hér verður einnig viðruð sú hugmynd hvort ástandið hafi verið vanmetið að einhverju leyti. 

Ástæðuna er erfitt að vita með vissu en svo gæti verið að menn hafi viljað láta líta út eins og 

við gætum spjarað okkur hér á þessu landi án erlendra yfirráða. En fjárkláðamálið sem var í 

algleymingi á þessum tíma sýndi einnig að gjá var nokkur annars vegar milli Alþingis og 

landsmanna og hins vegar dönsku yfirstjórnarinnar.  

     Hvað olli því að þetta voru ein verstu ár í manna minnum? Hvað gerðu menn til að bregðast 

við þegar ástandið var sem verst? Hvaða afleiðingar hafði þetta fyrir Íslendinga á árunum eftir? 

Var e.t.v. síðasta hungursneyðin á Íslandi á þessum árum sem snerti beint eða óbeint flesta 

landsmenn án þess að plágur eða stórkostlegar náttúruhamfarir ættu þar aðalorsökina sem hægt 

væri að kenna um? 

 

 



 
 

5 
 

2. Orsakir harðindaáranna 1859-1862 

2.1. Fjárkláðinn   

Stuttu eftir miðbik 19. aldar kom upp eitt mesta hitamál aldarinnar, fjárkláðamálið, og átti það 

eftir að draga dilk á eftir sér. Raunar var það einn mesti vandi sem Ísland þurfti að glíma við á 

sjötta og sjöunda áratug aldarinnar en tæpri öld áður hafði skæður kláði skekið landið og var 

því þessi kallaður fjárkláðinn síðari. 

     Kláðinn byrjaði að gera vart við sig árið 1855 og umdeilt var hvernig hann komst á kreik. 

Skiptar skoðanir voru um það hvort hann hafi verið innfluttur með enskum hrútum eða hafi 

verið landlægur á Íslandi um þónokkuð skeið án þess þó að hafa valdið  töluverðum usla. Árin 

1857-1859 nær kláðinn hámarki en hverfur þó ekki alveg. Tvær meginfylkingar mynduðust í 

landinu og voru það lækningamenn annars  vegar og svo niðurskurðarmenn hins vegar. 

Meirihluti landsmanna var hlynntari niðurskurðinum en bæði stjórnvöld í Danmörku og Jón 

Sigurðsson vildu lækningar og töldu niðurskurðinn úrelta aðferð til að ráða bót á vandanum.1 Í 

tímaritinu Hirði er tekið djúpt í árinni um ástand kláðans og hvaða áhrif hann hefur á 

landsmenn: „Því verður ekki neitað, að þess leiðis almenn neyð og almenn vandræði virðast nú 

fyrir dyrum hjer hjá oss; það má fullyrða, að jafnmikið óár hefur aldrei komið yfir land þetta 

frá því 1783-85 fram til þessara tíma, eins og það, er nú horfir við sakir hins almenna fjárdráps 

og fjármissis út af fjárkláðafaraldri þessu,…“2 Miðað við alvarleika ástandsins sem kláðinn 

hefur á meginatvinnuveg landsins er e.t.v. ekki undarlegt að menn hafi verið stóryrtir.  

Lítið samræmi var í stefnunni sem lagði áherslu á lækningar og kom frá stjórninni. Kom það 

t.d. fyrir að skortur varð á nauðsynlegum lyfjum til lækninga á landinu og því sóttu 

niðurskurðarmenn í sig veðrið og töldu það eina ráðið til heilla. Alþingi ásamt meirihluta 

þjóðarinnar var ákveðið í að stefna í átt til niðurskurðar en danska stjórnin skipaði nefnd í maí 

1859 sem  átti að ryðja lækningastefnunni til rúms og fengu erindrekar stjórnarinnar ótakmarkað 

vald til útrýmingar kláðans. Mörgum landsmönnum þótti það skjóta skökku við að með 

yfirdýralækni Dana, Tscherning, kom og til landsins Jón Sigurðsson,  einn meginandstæðingur 

danskra yfirráða, sem nú var orðinn samherji Dana.3 Jón Guðmundsson  ritstjóri tímaritsins 

Þjóðólfs sem oft var kallaður skuggi Jóns Sigurðssonar á Íslandi var ekki allskostar sammála 

nafna sínum um það hvernig ætti að útrýma kláðanum. Þó var hann ekki eindreginn 

stuðningsmaður niðurskurðar en taldi hann betri kostinn. Lækningar væru þó nauðsynlegar í 

bland. Bréfaskipti þeirra nafna snerust meira eða minna um þetta umdeilda mál allt fram á 

                                                           
1 Einar Laxness, Jón Guðmundsson, bls. 241–242. 
2 Hirðir 23. október 1858, bls. 10. 
3 Einar Laxness, Jón Guðmundsson, bls. 244-255. 



 
 

6 
 

sjöunda áratuginn. Kláðamálið var búið að vera í svo miklum brennidepli á landinu allt frá 1855 

að Jóni Guðmundssyni blöskraði afstaða nafna síns Sigurðssonar þegar hann skrifaði honum 

bréf í apríl 1863 og spyr:  

í hjartans einfeldni, af því eg hefi aldrei skilið þig í þessu bölvaða máli, - viltu útrýma 

kláðanum og eiga til þess víst fylgi allra landsmanna, eins fyrir það þóað þú vilir gjöra 

það einkanlega með lækníngum,… Eg segi og aðrir landar með mér: við viljum fyrir 

hvern mun fá enda á þessu leiða og háskalega máli, við viljum ekki eiga þá eyðileggíngu 

yfir höfði oss, sem kláðinn hefur í skauti sínu fyrir gjörvallt þetta land, við viljum 

þessvegna útrýma honum og uppræta hann, en þetta tekst aldrei með sömu stjórn, sömu 

aðferð, lagaleysi og aðhaldsleysi eins og hefir verið að skipta um undanfarin 6-7 ár, eins 

og verkin sýna merkin.4  

Hér sést glöggt að einhugur hefur ekki verið á milli þeirra félaga og að eitt aðal ágreiningsefnið 

um fjárkláðann hafi verið sá að stjórnin úti í Danmörku og sömuleiðis Jón Sigurðsson hafi ekki 

fyllilega verið með á nótunum hvað hafi verið að gerast hér uppi á Íslandi þessi síðustu ár.  

     Svo virðist sem pólitískur einstrengingsháttur hafi ráðið ferðinni í þessu máli. Vissulega 

voru menn eins og Jón Sigurðsson með hag Íslendinga að leiðarljósi en lækningarnar voru 

gagnrýndar fyrir það að erfitt var að útvega lyf. Niðurskurður var af mörgum talin úrelt aðferð 

en til þess að lækningar ættu að ná settum árangri þurfti gott skipulag. Eins og fyrr var getið 

hafði Jón Guðmundsson ekki eindregið skipað sér í flokk niðurskurðarmanna og var líkast til 

einn af meiri hófsemdarmönnum á landinu þegar kom að þessu efni en í framkvæmd mætti ætla 

að lækningarnar væru of einhæf lausn sem hentaði ekki í öllum tilvikum.  

     Einnig verður að hugsa til þess að bændur sáu hag sinn í því að skera niður sýkt fé svo það 

heilbrigða sem eftir lifði hefði úr meiru að bíta og brenna. Því þó íslenskir bændur hafi oft legið 

undir þeim ásökunum að fyrirhyggjuleysi fremur en hörð veðrátta hafi leitt til þess að fé hafi 

dáið úr sulti og hor eins og séra Jónas Jónasson sagði að hafi verið landlægt frá upphafi 

landnáms. Hann ritaði að: „tilfinningin fyrir þeim og þjáningum þeirra hélt áfram að vera sljó 

og dauf, þó að þjáðust og píndust af harðviðrum og hungri og dæju úr sulti.“5 Þó þetta gæti 

verið sönn greining á einhverjum fjölda bænda þá er ekki svo að skilja að menn hafi verið 

gjörsamlega tilfinningasnauðir gagnvart þessum mesta bjargræðisstofni landsins.  

     Í ævisögu Jóns Jónssonar stundum kallaður Voga-Jón skrifar hann, á ensku, um hversu erfitt 

sé að horfa á eftir fénu í dauðann en sé það oft algjörlega óumflýjanlegt í þeim hörðu vetrum 

sem heimsækja þetta land. Jón ritar: „Yes it is a heartrending sight to looke on it, when the poor 

                                                           
4 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 199.  
5 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 147. 
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animals go so very slowly to their cotes and caves, almost unable to support themselves for 

hunger. But nobody can help it when all the hay is consumed and there is nothing to be done 

but kill the animals.“6 Á þessum orðum má ætla að næstu ár hafi verið mörgum samviskusömum 

bændum erfið því margt fé átti eftir að falla bæði vegna heyleysis og kláðans.  

 

2.2. Blóðvetur: fjármissir og aflaleysi 

Vetrinum 1858–1859 hefur verið lýst sem þeim allra versta um langt skeið og var hann kallaður 

Blóðvetur eða Harða-fasta. Lýsingar manna frá því tímabili bera líka með sér að syrt hafi 

verulega í álinn hjá ófáum um land allt.  

     Jón Guðmundsson skrifaði til nafna síns Jóns Sigurðssonar um ástandið á landinu undir lok 

ágústmánaðar 1858 og  sést á lýsingum hans að óveðurskýin voru að nálgast. Segir hann óár 

óumflýjanleg því: 

 heyskaprinn fer mjög illa að um allt suðr og vestrland, og Húnavatns s. Um 20. þ. mán. 

Lágu töður víða á túnum fúnar og skemdar, en það spilt og hrakið og stórskemdum búið 

sem í garð var komið, lítill afli alstaðar vestra, í ár bæði af hákall og einkum af fiski, 

hrun í fé um allt vestrland, Skaptafells- og Suðrmúla sýslu. Kláðalækningarnar í 

Rangárvalla s. ganga illa, fé er þar að útsteypast eftir tvö Tessiersböð, náttúrlega því 

dónarnir fást ekki til og komast ekki yfir að baða vel þennan grúa, illviðrin og ótíðin 

hafa líka hamlað og viljaleysi.7  

Tæplega átta mánuðum síðar, í apríl 1859, skrifar hann aftur um ástandið og segir: „Harðindi 

og heyleysur frá nýjári til þess í gær, hart milli manna mjög víða, einkum vestra og á Akranesi 

og í Flóa,…“8 Mikið vonleysi einkenndi skrif manna frá þessum tíma og svo virðist sem vísir 

þess að menn íhuguðu að flytja af landi burt eigi upptök sín að rekja til þessa harðinda. Voga-

Jón  ritaði svo um veturinn 1858-59: „The frosty, stormy, and snowy weather, came on again  

in the first days of November, and lasted almost continually till Easter, on the 24th April, 1859, 

and to increase our mischief and calamities in this tremendous winter, the ice (Greenland ice) 

surrounded the whole north, east, and west part of our Island, and covered the ocean as far as 

one could see from the hill tops adjasent to the seashore.“9 

Einnig talaði hann um að hjálpsemi bænda í kring hafi bjargað ófáum smábændum í heyleysum 

en þó var átakanlegt fyrir margan að eiga við árferðið og heldur Jón áfram og ritar: „Some 

                                                           
6 Jón Jónsonn´s Saga. The Genuine Autobiography of a Modern Icelander, bls. 35. 
7 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 89. 
8 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 108. 
9 Jón Jónsonn‘s saga, bls. 43. 
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peasants began already to slaughter their starving flock, and that was far better than to let the 

innocent beast be tormented, to fall at last for starvation and meagerness, not able to go to the 

sheep cot.“ Mikill missir var Jóns og eftir veturinn átti hann einungis 25 skepnur sauðfjár eftir 

en fyrir veturinn hafði hann átt 90 skepnur.10  

     Ástandið var sérlega slæmt fyrir norðan og var hafís tíður, eins og Voga-Jón gerði grein fyrir 

hér áður, og í byrjun maí var jafnvel hægt að fara á hestum yfir firði. Í Skagafirði var pestin 

illviðráðanleg og mikið fækkaði í sauðfjárstofninum. Kristmundur Bjarnason (f. 1919) segir í 

Skagfirzkum annál um tíðina: „Vöruverð var hátt og matvaran af skornum skammti. Söluvara 

bænda í minnsta lagi. Menn töldu þetta árið eitt hið versta eftir aldamótin, líktu því gjarna við 

árið 1802.“11 

     Veturinn 1859 var harður víðar um landið og segir Jón Helgason: „Um alt Suðurland var 

vetur frá nýári hinn harðasti, með hagleysum og jarðbönnum fram að páskum,…“12 ofan á 

harðindin á Suðurlandi bætti svo ekki úr skák að árið áður á vertíðinni um „vor og haust fékst 

varla bein úr sjó sökum illviðra og gæftaleysis.“13 Úr Borgarfirðinum var svipaða sögu að segja 

og hafði ólukkan snert svo til flesta sem byggðu bú þar. Ásgeir Bjarnason frá Knarrarnesi lýsir 

atburðunum svo: „Þá kemur næst til sögunnar veturinn 1859, er talinn var annar sá harðasti á 

öldinni, einkum 7 síðustu vikurnar.“ Hann heldur áfram: „Þessi harðindi stóðu óslitið fram á 

páskadag, þannig að ýmist voru ofanhríðar eða skafhríð, ef birti í lofti, og alla tíð frost. Á 

laugardag fyrir páska var slátrað síðustu ánum, sem bóndinn átti á heimili því, sem ég var þá á, 

en kúgildi rekin á jarðeiganda.“14 Kristleifur Þorsteinsson, einnig úr Borgarfirði, segir að 

harðindaárin hafi verið ófá um tíðina en síðan um miðbik 19. aldar megi fyrst: „telja hina 

svokölluðu hörðu föstu árið 1859. Allir, sem lifðu þau harðindi, höfðu ekki munað slík áður. 

Svartabylur dag eftir dag og viku eftir viku með hörku norðanfrosti og fannkomu. Þá voru 

sumarpáskar. Gekk á til þíðu á páskadag úr norðanhríð. Þá höfðu Borgfirðingar, sunnan Hvítár, 

nægtir heyja. Var niðurskurður þá nýafstaðinn og hin mesta fénaðarfæð hjá bændum.“15  Um 

niðurskurð fjár fyrir páskana má finna í ótalmörgum heimildum en einnig hjó þessi vetur högg 

í skörð annarra skepna því það „var svo mikill fellir á álftum, að vetur þessi var kallaður 

„Álftabani“.16 

                                                           
10 Jón Jónsonn‘s saga, bls. 44 
11 Kristmundur Bjarnason, Skagfirzkur annáll 1847-1947 I, bls. 53. 
12 Jón Helgason, Árbækur Reykjavíkur, bls. 161. 
13 Jón Helgason, Árbækur Reykjavíkur, bls. 159. 
14 „Annálar Mýramanna. Þættir Ásgeirs Bjarnasonar frá Knarrarnesi“, Héraðssaga Borgarfjarðar II, bls. 157. 
15 „Þættir Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi“, Héraðssaga Borgarfjarðar I, bls. 187.  
16 „Þættir Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi“, Héraðssaga Borgarfjarðar I, bls. 158. 
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     Eftir þetta mikla hallæri var ekki undarlegt að ætla að dregið hafi verið af mörgum bændum. 

Jón á Gautlöndum kemst svo að orði að menn hafi verið „hálfsofandi“ og er hann þá að skírskota 

til þess að mikill uppgangur hafði verið í hinum ýmsu samtökum sem hvöttu til meira sjálfstæðis 

þjóðarinnar og framfara henni til bóta. Hann sagði: „en nú þessi seinustu harðindaár hefur 

almennum samtökum til nytsamra fyrirtækja farið stórum hnignandi svo ekki er annað sýnna 

en að allt hverfi aftur í það horf sem áður var þegar hver gaufaði sér á okkar lökustu ófrelsis og 

ánauðar árum.“17  

     Eins og hefur komið fram hér að framan þá voru næstu þrjú ár sem eftir fylgdu lítið eitt betri. 

Svo virtist sem ástandið færðist til betri vegar árin 1861–1862 en svo kom aftur niðursveifla, ef 

tekið er tillit til mannfalls og fjárdauða, árið 1863. En ofan á fjárfellinn og slæmt tíðarfar varð 

samdráttur í sjávarútveginum einnig til að bæta gráu ofan á svart. Skýrt er ágætlega í Skýrslum 

um landshagi á Íslandi frá árinu 1866 í stórum dráttum hvernig ákveðinn skipafjöldi, þá helst 

á Vesturlandi, dróst saman á árunum 1859–1861. Þar segir:  

Hvað sjáfarútveg Íslendinga snertir, þá má segja að hann hefir farið heldur hnignandi á 

þessum tveim árum, sem hér ræðir um, því þó tala skipa og báta að tölunni til sé hérumbil 

hin sama (í fardögum 1859 voru samtals talin 3565 skip og bátar á öllu landinu, en í 

fardögum 1861 voru þau talin 3562), þá ber þess að gæta, að þiljuskip, sem að vorri 

hyggju má álíta sem órækastan vott þess, hvort þessi aðal-atvinnuvegur landsmanna taki 

framförum eða ekki, á þessum árum hafa mínkað ekki svo lítið, þar sem þau árið 1859 

voru talin 61 á öllu landinu, en árið 1861 eru þau ekki nema 56. Munur þessi kemur fram 

í Vesturumdæminu, því þar voru árið 1859 talin 25 þiljuskip, en árið 1861 ekki nema 20; 

einnig tala skipa og báta hefir mínkað ekki svo lítið í þessu umdæmi, því í fardögum 1859 

voru þau þar samtals 1294, en um sama leyti 1861 ekki nema 1249.18 

     Á þessum árum er enn kláðinn sumpart viðvarandi og Jón Guðmundsson og Jón Sigurðsson 

halda áfram að deila um hann og úrræði við honum í bréfi frá mars 1861. En í því bréfi koma 

fram heldur dræmar fréttir frá Íslandi til Jóns í Kaupmannahöfn. Jón Guðmundsson ritar nafna 

sínum: „Sóttir og manndauði mikill um Múlasýslur og Vestmanneyjar, og fjarska barnadauði í 

kringum Ísaf. Djúp (- þar hefir barnaveikin aldrei komið fyr) og í Barðastr.s; síra Ól. mágr þinn 

hefir mist 2 börn sín. En aflaleysið ætlar að drepa hér allt, það gengr jafnt yfir frá Jökulsá á 

Sólheimas. (Vestmanneyjar incl.) og að Látrabjargi, heitir þurr sjór til þessa í öllum veiðistöðum 

ytri og innri.“19 Sést hér að mannfallið hafi komið persónulega við Jón Sigurðsson sjálfan og 

                                                           
17 Gunnar Karlsson, Frelsisbarátta Suður-Þingeyinga og Jón á Gautlöndum, bls. 85. 
18 Skýrslur um landshagi á Íslandi III, bls. 243. 
19 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 140. 
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aflaleysi hafi verið mikið sem bendir til þess að ákveðinn samdráttur hafi verið í sjávarútvegi 

um eitthvert skeið. 

     Það að Íslendingar hafi náð að færa margt til betri vegar hérna heima fyrir á árunum undan 

harðindunum gæti skýrt það að menn finna fyrir ákveðnu vonleysi og fara m.a. að íhuga 

Vesturheimsferðir. Almenn hungursneyð leiðir kannski ekki til þess að menn standi saman og 

reyni allt til að gera heimaslóðirnar betri heldur leita þeir á önnur mið þar sem fiskast ef til vill 

betur. En þessi tíð hefur kannski sýnt einhverjum mönnum margvíslegar hliðar baráttunnar fyrir 

aukinni sjálfstjórn í innanlandsmálum. Ein hliðin væri sú að hér væri einstaklega erfitt að draga 

fram  lífið og hvað þá án einhverrar utanaðkomandi hjálpar sem gæti fengist frá Dönum og þá 

sérstaklega í harðindum eins og gengu yfir á þessu árabili.  

     Margt bendir þó til þess að árið á eftir „Blóðvetrinum“ hafi verið það einna versta þegar 

kemur að mannfalli og sauðfjárfelli. Ef litið er á vitnisburð manna þá sýnist manni sem mun 

fleira hafi verið ritað um harðindi veturinn 1859 frekar en árið eftir þó tölur yfir mannfall og 

fjárdauða hafi verið hæstar 1860. Þá sést að mikill kurr hefur verið í mönnum og eins og áður 

sagði voru menn alvarlega byrjaðir að íhuga Vesturheimsferðir eins og hafði tíðkast um 

þónokkuð skeið hjá nágrönnum okkar á Norðurlöndum og ekki síður hjá Bretum og Írum.  

     Ótal ástæður geta verið fyrir því að sum ár og slæmir tímar virka verri á meðan þeir eru að 

eiga sér stað borið saman við jafnvel enn verri ár þar á eftir. Áhugavert væri að vita hvað gerir 

það að verkum að sumir hlutir umfram aðra festast bæði í sögum og munnmælum manna á 

millum meðan ekki ber jafn mikið á öðrum atburðum sem hafa jafnvel haft verri áhrif á líf 

manna? 

  

3. Áhrif harðindanna á fólk og fé 

3.1.Mannfall, fjárdauði og sjúkdómar 

Ef skoðaðar eru tölur yfir fjölda sauðfjár á öllu landinu þá sést að mikil fækkun varð í stofninum 

frá því fjársýkin gaus upp. Árið 1855 var heildarfjöldi fjár 489.932 en aðeins þremur árum 

seinna var fjöldinn kominn niður í 382.529 skepnur. Ári seinna 1859 hafði svo aftur orðið 

fækkun og þá var fjöldinn kominn niður í 310.649. Það var ekki fyrr en 1866 sem fjöldinn náði 

393.295 og varð þá meiri en 1858. 20 Séu skoðaðar tölur yfir fjölda fjár á hvern mann þá sést 

einnig glöggt hversu mikil fækkun hafi verið á stofninum þessi ár. Árið 1852 náði fjöldinn 

ákveðnum hæðum og þá 8,15 sauðkindur á hvern mann en árið 1861 var þessi tala komin niður 

                                                           
20 Hagskinna, bls. 277. 
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í 4,88 á mann. Til samanburðar þá voru 4,77 kindur á mann árið 1801.21  Þegar tölur eru 

skoðaðar þá sést að uppgangur hefur verið mikill allt fram til áranna 1852–-1853 og að því hafi 

hallæri verið óumflýjanlegt að einhverju leyti næstu árin á eftir. En samspil fleiri þátta en 

almennur uppgangur og svo niðursveifla veldur því að næstu ár, og þá einkum árabilið 1859-

1863, einkennast af harðindum. Sambland slæmra veðurskilyrða, fjárkláða, fjárfellis, fiskileysis 

og þarafleiðandi mannfalls voru meginorsakirnar fyrir þessum mögru árum sem gengu í garð. 

     Tölur yfir dauðsföll  sýna að blóðveturinn hefur borið nafn með rentu. Alls dóu á landinu 

2573 manns árið 1859 sem er töluverð aukning frá árinu áður þegar tala látinna var 2019. Í 

samhengi við árin þar á undan þá er mikil aukning því árið 1856 deyja 1485 manns. Árið 1860 

var þó verst þar sem fjárfellir og slæmt árferði leiddi iðulega til hungurs og almennrar neyðar. 

Það ár létust 3256 manns og er það versta árið ef skoðaðar eru tölur á árabilinu 1850-1895. 

Mest sláandi eru þó tölur yfir dána eftir aldri því árið 1860 látast 951 barn á aldrinum 1-10 ára 

og er það rúmlega þreföld aukning frá árinu á undan en þá dóu 306 börn á þessu sama aldursbili. 

Árið 1861 er svo tala látinna komin niður í 2391 en rýkur svo aftur upp árið eftir og verður 2874 

manns.22 

     Þegar litið er til hlutfallslegar aukningar á mannfjölda á landinu kemur í ljós að Íslendingum 

fækkaði hlutfallslega árið 1860 um 1,35 prósent. Til nánari útskýringar þá fæðast alls 2460 

manns á árinu en það látast 3256 manns. Til að setja þetta í samhengi þá var síðasta árið á undan 

sem Íslendingum fækkaði árið 1846 en þá gengu mislingar yfir landið og varð þá rúmlega 2% 

fækkun. Einnig er fróðlegt að bera þetta saman við árið 1918 þegar frostaveturinn mikli gekk 

yfir og spænska veikin sem er eitthvert hörmulegasta tímabil í manna minnum í seinni tíð og 

nær okkur í tíma. Þá fjölgaði Íslendingum um rúmlega eitt prósent, eða frá því að vera 91.897 

talsins 1918 í að vera 92.855 manns árið 1919.23  

     Ein af helstu afleiðingum hungursneyðarinnar var fækkun fæðinga og giftinga. Frjósemi  fer 

almennt minnkandi þegar sult ber að og segja vísindamenn að það sé einhverskonar náttúruleg 

viðbrögð sem einkum hafa þróast og leiða mannskepnuna frekar í að nýta orkuna í leit að mat 

fremur en að nýta hana til æxlunar. Á Írlandi voru t.d. sagðar vísur manna á milli um að þegar 

kartöfluuppskeran bregðist geti ungmeyjar farið óáreittar á stjá.24 Fæðingum fækkaði allnokkuð 

á Íslandi á árinu 1860 frá árunum á undan, t.d. árið 1858 voru 2897 fæðingar, árið 1859 voru 

þær 2632 og 1860 voru þær komnar niður í 2433.25 Og svo ef litið er á meðaltalið yfir lifandi 

                                                           
21 Skýrslur um landshagi á Íslandi III, bls. 239. 
22 Páll Briem, „Yfirlit yfir sóttvarnarlög Íslands“, bls. 68. 
23 Hagskinna, bls. 58-60. 
24 Ó Gráda, Famine, bls. 103-106. 
25 Hagskinna, bls. 175. 
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fædd börn á ævi hverrar konu á þessu árabili þá sést að árið 1858 voru það 5,687 börn. Árið 

eftir voru það 5,098 en síðan árið 1860 er tölfræðin komin niður 4,58 börn. Eftir 1860 kemst 

meðaltalið aldrei aftur yfir fimm lifandi börn á hverja konu yfir ævina alveg til okkar daga.26 

     Jón Guðmundsson nefndi í einu bréfa sinna til Jóns Sigurðssonar hér að framan að 

barnaveiki hafi komið upp í einhverjum sýslum og ef litið er á dánartölur á þessum árum vegna 

sjúkdóma þá sést að miklu fleiri deyja vegna þeirra en á árunum á undan. Helstu sjúkdómar 

sem herjuðu á landsmenn á þessum árum voru inflúensa, taksótt, diftheritiblóðsótt, taugaveiki 

og barnaveiki.27 

     Það geta hafa verið margar mismunandi ástæður fyrir þessari auknu dánartíðni og 

fæðingartíðni svo sem lakara fæði eða einfaldlega minna hreinlæti. Cormac Ó Gráda færir rök 

fyrir því í riti sínu um hungursneyðir að skortur á fæði sé vissulega aðalorsök dauðsfalla en 

aðeins óbeint. Mun fleiri deyja af völdum sjúkdóma sem hljótast af næringarskorti heldur en 

eiginlegu hungurmorði. Bæði geta þessir sjúkdómar orðið skæðari ef fólk leggur sér til munns 

t.d. fæðu sem það myndi ellegar ekki neyta og margir eru þá fyrir með skert ónæmiskerfi eftir 

næringarskort. Önnur ástæða fyrir hærri dánartíðni er sú að bæði samfélagið og venjulegt 

fjölskyldulíf riðlast og menn flosna upp og eru þá fleiri á faraldsfæti um landið vítt og dreift og 

hreinlæti minnkar oft í kjölfarið. Einnig nefnir Cormac að í hungursneyðum blossa ósjaldan 

upp sjúkdómar svo sem kólera, malaría og inflúensa.28  

 

3.2. Búferlaflutningar  

Eftir veturinn 1858-9 voru margir sem íhuguðu jafnvel að flytja vestur til Grænlands og 

endurbyggja þar hina fornu landnámsbyggð sem lagst hafði í eyði nokkrum öldum fyrr. Að 

einhverju leyti var þessi hugmynd ekki svo langsótt því ódýrast hefði trúlega verið að flytjast 

til Grænlands, jarðnæði nóg og landslag svipað Íslandi. Margir töldu þetta hinsvegar fráleita 

hugmynd og skildu ekki þá löngun í að fara úr einni harðneskjunni í aðra. Þegar búið var að 

viðra Grænlandshugmyndina um tíma kemur svo Einar Ásmundsson í Nesi og bryddar upp á 

því að óánægðir Íslendingar ættu að beina sjónum sínum sunnar, til hitans í Brasilíu.29  

     Þó að búferlaflutningar til annarra landa hafi á þessum tíma orðið raunhæfur kostur voru 

margir þeir menn sem drógu úr þeim erfiðleikum sem blöstu við landsmönnum og létu eins og 

ástandið á landinu væri eðlilegt. 

                                                           
26 Hagskinna, bls. 178-180. 
27 Páll Briem, „Yfirlit yfir sóttvarnarlög Íslands“, bls. 66. 
28 Ó Gráda, Famine, bls. 109-110 
29 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu, bls. 70. 
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     Þorsteinn Þ. Þorsteinsson getur þess til dæmis í bók sinni, Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu, 

að: „Þessi vetur er ekki sá eini illi á öldinni og jafnvel af sumum ekki talinn allra verstur. 

Þingeyingar eru orðnir margreyndir.“30 Vitaskuld var það svo og hafði verið öldum saman að 

Íslendingar hafi mátt lifa við ansi kröpp kjör og jafnvel gert sér lífið bærilegra með því að telja 

sér trú um að menn hafi haft það mun verr áður fyrr sem var e.t.v. ekki alrangt en gefa verður 

því gaum að eftir þessi harðindaár fara menn vel og vandlega að stefna á hópútflutning til 

annarra landa. Svo mjög hefur þrengt að. 

     Þekkt er það minni í íslenskri sögu að flytja ætti af landi brott þjóðina í heilu lagi til búsetu 

á Jótlandsheiðar er Móðuharðindin geisuðu. Þó lítið sé til í þessari sögu þá virðist ekki sem 

mikill úthugur hafi verið í landanum á þeim tíma en þegar kemur fram til áranna sem hér eru til 

umfjöllunar, tæpri öld eftir Móðuharðindin, þá voru aðstæður aðrar og menn höfðu 

raunverulega kosti til utanfarar.  

     Harðindi og hungursneyðir hafa oftast í gegnum tíðina leitt til flutnings fólks frá einum stað 

til annars. Þessi flutningur  kom oftast til vegna atvinnuleysis í þeim landshluta sem varð mest 

fyrir barðinu á illu tíðarfari. Oft hafði þessi útflutningur góð áhrif á þá staði sem fólk fluttist frá 

því eins og gefur að skilja var þá færra fólk sem þurfti að fæða. Talið er að í hungursneyðinni 

miklu (e. great famine) á Írlandi, sem  orsakaðist af miklum uppskerubresti á kartöflum, í 

kringum 1840, hafi mun fleiri bjargast en ella því aukin tækifæri voru til flutnings til 

Vesturheims.31 Á árunum sem eru hér til umfjöllunar voru ekki mjög margir möguleikar til 

útflutnings en þó einhverjir, eins og farið hefur verið yfir hér að framan, svo sem til Brasilíu 

eða til Grænlands. Það var svo ekki fyrr en á áttunda áratug 19. aldar sem raunveruleg sprenging 

varð í útflutningi Íslendinga og varð þá Kanada helsti áfangastaðurinn ásamt Bandaríkjunum.  

     Jóni Guðmundssyni varð tíðrætt um ástandið á landinu og í maí 1860 skrifaði hann Jóni 

Sigurðssyni og sagði hann að væri „sultr og fiskileysi vestra;…“32 Tónninn í þessu bréfi var þó 

ekki hjúpaður svartsýni eins og oft áður þegar bölsótast var yfir fjárkláðanum, en í nóvember 

sama ár var viðkvæðið annað í bréfi Jóns Guðmundssonar. Þar skýtur hann fast á nafna sinn í 

Kaupmannahöfn og ritar honum svo:  

Þú ert nú sí og æ að klifa á fjár kláðanum og glíma við hann, og eg ætla eigi að segja 

meira um hann en komið er; það er guði að þakka en eigi ykkar forsjá ef hann ekki kemr 

enn og eyðileggr enn meir, heldren hann hefir eytt, og það er ekki ykkar forsjá að þakka 

heldr hafís á óári að kenna að Norðr og Vestrland stendr nú engu betr að en Suðrland, eða 

                                                           
30 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu, bls. 45. 
31 Ó Gráda, Famine, bls. 81-82. 
32 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 117. 
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kláðalausu héruðin heldren kláðahéruðin að afkomunni til; en þið getið litið eptir árunum 

1817-21 og 35-38 og séð að fyr hafa fallið 20-30% af sauðfénaði en nú; en fyr hefir fólk 

fallið jafnframt, þriðjungi færra í landi, en ekki nú; þakka eg það eigi niðurskurðinum 

nyrðra né lækníngunum – t.d. um syðri hluta Borgarfjarðar, því hvergi mun þó hafa legið 

nær mannfalli en þar (um Akranes Mela og Leirársveit).33 

.  

4. Viðbrögð almennings og stjórnvalda 

4.1.Matarskortur 

Eins og er alkunna hafa hinar ýmsu afurðir sauðfjár verið einn veigamesti þáttur íslensks matar. 

Lýsing Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi á hefðbundnum kosti manna um miðbik 19. 

aldar sýnir svo ekki verður um villst hvers kyns bjargræði var að finna í fénu og hve einhæft 

fæðið yrði ef kindakjöts nyti ekki við. Hann skrifar: „Matreiðslan var þá umsvifaminni en nú, 

meðan harðfiskur og ein brauðsneið var daglegur miðdegisverður. Smjör og sauðatólg var þá 

haft við, og námu húsfreyjur það ekki við neglur sér. Þá voru baunir og spikað sauðakjöt einu 

sinni eða tvisvar í viku. Þá kom hið ósvikna sauðamjólkurskyr og grasagrautur kvölds og 

morgna. Hér er ekki miðað við sultarskammt eða fátækt.“34 Því má vel ætla að á þeim hörðu 

árum sem voru að fara í hönd hafi sultarskammturinn verið æ tíðari því gífurleg fækkun átti sér 

stað í sauðfjárstofni landsmanna.  

     Menn þurftu þá að grípa til annarra ráða til að forða fólki frá sulti og hélt Jón Guðmundsson 

áfram að lýsa raunum Íslendinga. Hann skrifaði til Jóns Sigurðssonar: „Forstjórar búst. fél. hafa 

tekið tilefni af þessu aflaleysi (eptir minni motion) og biðja nú stjórnina að hlutast til um að 

útsæðis kartöflur verði sendar híngað til kaupstaðanna sunnanlands til sölu, því nú bagar meir 

alment útsæðis leysi, heldren hitt að almenningr sé eigi farinn að leggja stundan á jarðeplarækt. 

Væri vel, ef þú gætir átt að þessu góðan hlut, bæði að útsæðið yrði vandað og haganlega valið 

fyrir jörð og loptslag hér, og einkum að það kæmi í tíma, t.d. eigi seinna en fyrri hluta Mai;…“35 

     Að rækta kartöflur var því eitt besta ráð sem menn höfðu til að verjast aflaleysi en fróðlegt 

er að sjá hversu Jóni Guðmundssyni er annt um að nafni hans komi að málinu svo afurðirnar 

sem flytja ætti til Íslands væru ekki af verri endanum. Sýnir það einnig að Íslendingar hafa átt 

við þá erfiðleika að stríða um nokkurt skeið að vörur sem voru innfluttar hentuðu ekki alltaf 

kringumstæðum sem voru hér á landi og minnir það um margt á ásakanir á hendur dönskum 

kaupmönnum að þeir hafi á öldum áður selt landsmönnum ormétið mjöl. 

                                                           
33 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 134. 
34 „Þættir Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi“, Héraðssaga Borgarfjarðar I, bls. 162. 
35 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 140. 
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     Jón Sigurðsson nefnir það í einu bréfa sinna til Konrads Maurer í september 1859 hvernig 

mönnum reiðir af sem hafa skorið niður fé sitt og er líklegt að margir landsmenn hafi þurft að 

þola hið sama um allt land.  Hér ritar hann um Kjósar- og Gullbringusýslu: „en þeir skáru í æði 

í fyrra og verða nú að lifa á úldnu saltketi líklega, og er það mátulegt, ef ekki yrði aðrir fyrir því 

en höfðingjar þeirra,…“36 Líklegt hefur verið að mest hafi þetta bitnað á alþýðunni. En þetta 

gefur líka til kynna að menn hafi þurft að leggja sér til munns ókræsilegan og skemmdan 

matarkost sem vafalítið gæti svo síðar leitt til þess að þeir yrðu ónæmari fyrir sjúkdómum eða 

jafnvel orðið beinlínis veikir af neyslunni. 

     Vafalaust er það einkennandi fyrir tíðarandann í þessari slæmu tíð að menn skrifa heilmikið 

um notagildi matar sem hægt var að finna úti í náttúrunni til þess að auka á fjölbreytni í einsleitu 

mataræði landsmanna. Í Íslendingi árið 1862 koma varúðarorð til Íslendinga fram sem eiga að 

nýtast þeim til langs tíma en ekki einungis þeirra harðindaára sem höfðu gengið yfir og héldu 

áfram að valda usla. Þar segir:  

viljum vjer fara fám orðum um það, hve mjög oss Íslendingum ríður á, að blanda alla 

dýrafæðu vora með þessum og öðrum mjöltegundum og jurtategundum, svo að hún 

verði bæði sem drjúgust og hollust. Náttúrufræðingar hinna síðari tíma hafa ljóslega sýnt 

og sannað, að ekkert það land, sem að eins hefur dýrafæðu við að styðjast, getur nokkurn 

tíma orðið fólksríkt eða sloppið að langframa fyrir bjargarskorti. Allar þjóðir, sem lifa 

mestmegnis á veiðum, eru fólksfáar og vesalar, og hið sama er að segja um þær, er ætla 

sjer að lifa á skepnuhaldinu einungis. 

     Haldið er áfram og greint frá því hvernig ýmiss konar jarðrækt sé besta ráðið við 

„matarskorti, hungursneyð og bágindum.“ Til samanburðar við aðrar þjóðir er svo tekið fram 

að: „Grænlendingar og Skrælingjar lifa þrátt fyrir alla sína miklu veiði í sífelldum sulti og 

seyru.“37 Fyrr sama ár kemur einnig út svipuð grein þar sem sýnt er fram á ókosti þess hversu 

einhæft mataræði og einhæfir atvinnuvegir geri Ísland einstaklega viðkvæmt fyrir hinum ýmsu 

áföllum sem dynja yfir. Þar stendur: „Lakast af öllu virðist hjá oss, þegar sjávaraflann brestur, 

og það verður því tilfinnanlegra, sem hann, síðan landið fór að ganga meira úr sjer, er orðinn 

aðalatvinnuvegur fjölda manns, og það svo, að bændur vorir geta eigi án hans verið, ef allt á að 

vera í góðu lagi.“38  

     Ekki er að ástæðulausu að menn hafi verið að kvarta yfir einhæfni atvinnuhátta því í 

ársbyrjun 1862 var það svo að um Suður- og Suðvesturland hafði fiskast vel en: „hefur sá afli 

                                                           
36 Bréf Jóns Sigurðssonar. Úrval I, bls. 275. 
37 Íslendingur, 26. febrúar 1862, bls. 161. 
38 Íslendingur, 10. janúar 1862, bls. 121. 
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haldið, að kalla má, lífinu í mörgum manni hjer inn frá, sem að öðrum kost hefði verið í 

dauðans-vandræðum staddur með matbjörg, því það lítið, sem til er af kornmat í kaupstöðunum, 

hefði aðeins skammt náð handa svo mörgum manni, hefði eingöngu orðið á honum að lifa, og 

ekkert hefði af sjónum fengizt.“ Einnig kemur fram í fréttum að góðmennska manna á millum 

hafi gert gæfumuninn því: „núna í harðærinu…eiga menn hjer við sjóinn, að þeir eru ótrauðir 

að gefa hinum af afla sínum, sem ekki geta á sjóinn komizt.“39 Góðmennska manna sem lýsti 

sér í því að menn gæfu þeim sem ekki sáu sér fært að afla matar og tekna var oft getið og þá 

sérstaklega meðan blóðveturinn reið yfir og voru þá margir sem áttu mikið hey sem gáfu til 

þeirra sem voru gjörsamlega heyþurfi.40 

 

4.2. Viðbrögð stjórnvalda  

Samanborið við þá dramatísku atburðarás sem átti sér stað  blóðveturinn 1858-59 þá bendir allt 

til þess með tilliti til tölfræðinnar að eitt versta árið í langan tíma sé árið 1860. Þessu til vitnis 

var beðið um vaxtalaust lán hjá Dönum vegna hallæris uppá rúmlega 11483 ríkisdali í mars 

1860.41 

     Í grein í Norðanfara í byrjun árs 1862 kemur fram gagnrýni á innkaup og neyslu á 

munaðarvörum. Margir litu þetta hornauga og vildu að menn bættu ráð sitt sérstaklega þegar 

svo mikil hætta blasti við mannslífum eins og var raunin á þessum árum. Þar er lögð sérstök 

áhersla á að fólk skyldu: „að eins stemma stigu fyrir misbrúkun þess, sem lýsir sjer ekki sízt í 

hinni taumlausu eyðslu áfengra drykkja og annarar munaðarvöru og sem enda í góðárunum reið 

þegar margra velfarnan á slig, hvað þá núna þegar hallæri fer oss með ýmsu móti að höndum, 

svo að hagsæld, jafnvel lífi manna, mun varla á þessari öld hafa verið sýnt jafn eptirtakanlega í 

tvo heimana, sem nú.“42 Einhverjar hugmyndir komu fram um að koma á fót banka en þær  

umræður urðu þó aldrei háværar á þessum tíma. Jón Guðmundsson segir í bréfi sínu til Jóns 

Sigurðssonar í maí 1862 um stofnun banka, að með því: „móti gætim við fengið bæði veruleg 

áhrif á okkar finantsvæsen, haft meðfram og smám saman fengið peníngaráð til ýmsra annara 

fyrirtækja og þegar innlendr bánki væri fenginn og undir innlendri stjórn þá hefði stjórnin í 

Danmörku, uppfrá því ekki svona algjört hals og hönd yfir fjárhag vorum og verzlun einsog 

hún hefir nú.“43 

                                                           
39 Íslendingur, 10. janúar 1862, bls. 128. 
40 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu, bls. 43. 
41 Skýrslur um landshagi á Íslandi III, bls. 174. 
42 Norðanfari, 1. júlí 1862, bls. 50. 
43 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 173. 
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     Ekki hefur sú framsýni að stofna banka verið að ástæðulausu því að harðindin héldu hér 

áfram og menn vitaskuld orðnir langþreyttir og vonleysið sem grúfði yfir almenningi hefur 

haldið áfram og í septembermánuði sama ár, þ.e. 1862 ritar Jón Guðmundsson auðmjúklega: 

„Ekkert er tíðinda héðan nema almennan grasbrest og heyleysi og fyrir að sjá fénaðar förgun, 

einkum kúa og lamba yfir allt land.“44 Eins og hefur komið fram hér áður þá voru sumir sem 

gerðu minna úr þessum harðindaárum og þeim samfélagslegu áhrifum sem þau höfðu leyst úr 

læðingi. Eflaust er það svo að menn hafi verið þá í miðri hringiðunni og ekki haft söguskýringar 

seinni tíma til að rýna í, en Jón Guðmundsson virðist gera sér grein fyrir því að hægt sé að prísa 

sig sælan yfir því að vera uppi á 19. öldinni en ekki fyrr því hann telur að verr myndi hafa farið 

fyrir Íslendingum þá miðað við bágindin. Hann ritar til nafna síns í október 1863:  

Eg er með þér í því að við verðum smám saman að reyna að sameina okkr í félög á 

ýmsan hátt, einkum oeconomisk og þar bakvið politisk, - en þú mátt ekki heimta mikil 

fjárframlög eða samskot af löndum og sízt fara beint framan að þeim með það í þessum 

erfiðu árum, - við höfum nú haft þá óára röð síðan haustið 1857 að slík 6 ár á 17. og 18. 

öld dræpu hér niðr frá 1/10-1/8 af landslýðnum, þriðjungi færri en nú er, - þetta er þó 

sannarleg framför þóað fjarska mart og mikið sé í ólestri.45  

     Á Alþingi 14. júlí 1859 var kosið í fimm manna nefnd til þess að ráða bót á því hallæri sem 

upp var komið. Kviðu menn því að illa myndi fara ef ekkert yrði að gert. Í frumvarpi frá Jóni 

Hjaltalín, Halldóri Jónssyni og Ásgeiri Einarssyni, þar sem stungið var upp á að setja á fót 

fyrrgreinda nefnd, voru orsakirnar tíundaðar og sögðu þeir vætusumar hafi skemmt hey manna, 

kýr hafi mjólkað lítið og peningsfellir hafi verið víða. Mikill matarskortur hafi gert vart við sig 

og innflutt korn hafi haldið lífinu í bæði fólki og fé. Í frumvarpinu bæta þeir við að: „Ofan á allt 

þetta hefir bætzt stórkostleg fækkun sauðfjárins sökum fjárkláðans og þar af leiðandi 

niðurskurðar, einkum í Suðuramtinu, en fiskiafli hefir á hinn bóginn víða kríngum landið verið 

með lángminnsta móti, sumstaðar vegna hafísa, og sumstaðar vegna þess, að útlendar þjóðir, 

sem liggja inn á fiskimiðum, spilla æ meir veiðinni fyrir landsmönnum,…“46 

     Rúmlega tíu dögum seinna var svo sett fyrir þessa sömu nefnd bænarskrá frá Arnljóti 

Ólafssyni þingmanni í Borgarfjarðarsýslu um úrræði og hjálp gegn almennri neyð í Mela- og 

Leirársveit. Var þar beðið um fjárstyrk til að verjast hungursneyð. Af skýringum Arnljóts sést 

að einna verst var ástand efnahagsins á þeim slóðum. Hann sagði að þar væru „búsettir 33 

                                                           
44 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 186. 
45 Jón Guðmundsson ritstjóri, bls. 220. 
46 Alþingistíðindi 1859, bls. 293-294. 
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bændur, og þar af 13 býli alveg sauðlaus,…“ og að „sauðfjártala hreppsbúa var árið 1857, 1.776, 

er hún einasta nú 484.“ Samþykkt var að vísa bænarskránni til nefndarinnar.47 

     Aðeins ein bænarskrá um féstyrk hafði komið fyrir nefndina 14. ágúst. Þegar næsta umræða 

var um hallærið þá var lagt til af nefndarmönnum „Að þíngið feli forseta sínum að skrifa 

amtmönnum, og skora á þá að hvetja til almennra samtaka í landinu, til að koma í veg fyrir 

hallæri.“ Töldu þeir ekki rétt þá stundina að leita til stjórnarinnar strax en ef svo færi að fleiri 

sveitir þyrftu lán myndi það líklega verða veitt.48 

     En á 41. fundi Alþingis þann 17. ágúst 1859 var samþykkt með yfirgnæfandi mun að skrifa 

bænarskrá til konungs.49  Daginn eftir var hún upp lesin. Í lokaorðum bænarskrárinnar, hverrar 

höfundar voru Jón Guðmundsson og Halldór Jónsson, var hnykkt út með þessum orðum: „Að 

yðar hátign veiti mildilega undirtekt þeim bænum og uppástúngum, sem amtmennirnir hafa 

gjört eða nú gjöra, til að forða almennri húngursneyð í yfirvonandi hallæri, svo sem um að fá 

kornbyrgðir sem fyrst á þeim stöðum, þar sem þeir ætla, að helzt þurfi hjálpar við, að sveitunum 

verði opnað lán og veittur fjárstyrkur, þar sem hreppsbúarnir, sökum fátæktar, ekki geta keypt 

það.“50  

     Þegar þing var næst sett í júlí árið 1861 kom hallærismálið fljótlega aftur á dagskrá. Voru þá 

Skagfirðingar sem beiddust þess við Alþingi að Ísland myndi biðja um 50.000 rd. lán úr 

kollektusjóði til að vinna bug á hallærinu. Forseti þingsins hafði einnig fengið í hendur  

bænarskrá frá Gullbringu- og Kjósarsýslum um peningastyrk svo „innbúarnir í téðum sýslum 

gæti frelsazt frá yfirvonanda húngursdauða.“51 Var samþykkt að stofna fimm manna nefnd sem 

átti að leggjast yfir málið.52 

     Eftir langar umræður á tveimur fundum náðist samkomulag um að senda bænarskrá til 

konungs um að fá a.m.k. 7000 rd. lán handa sveitum í Borgarfjarðar-, Kjósar- og 

Gullbringusýslu sem höfðu haft eina verstu afkomu síðasta ár og einnig var farið þess á leit við 

konung að þeim sýslum sem e.t.v. þyrftu í nánustu framtíð lán myndu eiga góðan möguleika á 

því ef amtmaður umræddrar sýslu myndi fara þess á leit við stjórnina.53 Lánið var veitt og þurfti 

síðan að borga af 1/7 hluta eða 1000 rd. næstu 7 ár.54 

                                                           
47 Alþingistíðindi 1859, bls. 477-479. 
48 Alþingistíðindi 1859, bls. 1779-1781. 
49 Alþingistíðindi 1859, bls. 1857. 
50 Alþingistíðindi 1859, bls. 1904. 
51 Alþingistíðindi 1861, bls. 41. 
52 Alþingistíðindi 1861, bls. 46. 
53  Alþingistíðindi 1861, bls. 824. 
54 Stjórnarmálefni Íslands 1854-63 I, bls. 512-513.  



 
 

19 
 

Stjórnin í Danmörku hafði á þessum tíma e.t.v. ekki mörg önnur úrræði en að veita lán til 

kornakaupa og voru þau mörg kornlánin sem veitt voru. Fjárstofninn og fiskistofninn var að 

miklu leyti háður veðri og oft ófyrirsjáanlegum atburðum sem danska stjórnin hefði ekki, ef 

hún vildi, getað bjargað. Því var það að mestu leyti svo að menn voru hvattir til eftir fremsta 

megni af nefndarmönnum árið 1859, eins og kom fram fyrr, að vera sem minnst upp á stjórnina 

komnir og stofna til samtaka manna á millum til þess að bægja helstu hættunum frá. 
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5. Niðurstöður 

 

Á þessum síðum hefur verið reynt að varpa ljósi á þau harðindi sem gengu yfir landið á árabilinu 

1859-1862. Sýnt hefur verið fram á að harðærið sem þá ríkti var útbreitt um allt land þó að 

vissulega hafi neyðin verið mismunandi og mismikil í hinum ýmsu byggðarlögum.  Lýsingar 

manna frá þessum árum báru vott um það að harðindin hafi í raun snert flesta landsmenn og um 

það fjallað frá mörgum hliðum. Í þessari ritgerð hefur að miklu leyti verið stuðst við bréf Jóns 

Guðmundssonar, ritstjóra Þjóðólfs, til Jóns Sigurðssonar. Á þeim árum sem voru hér til 

umfjöllunar var Jón Guðmundsson forseti Alþingis og því er vitnisburður hans e.t.v. ögn 

frábrugðinn hinum óbreytta almúgamanni. Aðalatvinna Jóns stóð ekki og féll með aflaleysi eða 

fjárdauða en vitaskuld var hann nátengdur þeim hörmungum sem gengu yfir, bæði í gegnum 

þingið og afskipti hans af þjóðmálum. Þegar hann ritaði til nafna síns í Kaupmannahöfn var 

fjárkláðinn vissulega oftast í brennidepli en hann ályktaði um það mál ekki einungis út frá 

pólitískri hlið, heldur einnig frá mannúðarsjónarmiðum. Svo mjög hafði fjárkláðasýkin áhrif á 

líf fólks alls staðar á landinu.  

     Meðan fjárkláðinn geysaði þurfti mikill hópur manna að skera niður fé sitt og því minnkaði 

stofn sauðfjár á landinu allverulega miðað við árin sem á undan gengu. Lækningar voru og mjög 

gagnrýndar fyrir það að næg meðöl voru ekki fáanleg handa hverjum bónda og því hvernig illa 

var að þessu staðið í þeim efnum, olli því að stór hluti landsmanna auk Alþingis aðhylltist 

niðurskurðarstefnuna. Afleiðingar kláðans voru þær að fjártala á hvert mannsbarn hafði ekki 

mælst eins lág síðan 1801. Af þessum ástæðum gefur að skilja að erfitt reyndist að fæða fólkið 

sem byggði sveitirnar. Auk þess að fjárstofninn minnkaði umtalsvert, var og mikið aflaleysi og 

voru þá byggðir við sjávarsíðuna staddar í mikilli hættu og matarskortur varð mikill. Einna 

skæðast var árið 1860 þegar kom að tölum um mannfall og sauðfjárskort. 

     Þó að mikið kapp hafi verið í það lagt að bjarga hér fólki frá hungursneyð m.a. með því að 

biðja stjórnina um lán til kornakaupa, varð því miður raunin sú að mannfall mældist einna hæst 

á nítjándu öldinni á þessum árum sem fjallað er hér um. Eins og Cormac Ó Gráda tók fram í 

bók sinni Famine þá eiga einkenni hungursneyðar sér fleiri hliðar en hungurmorð. Meðal 

annarra einkenna á Íslandi voru þær að frjósemi kvenna fór minnkandi og fæðingartíðni 

lækkaði. Einnig hækkaði tíðni sjúkdóma töluvert en trúlega hefur það gerst vegna aukins 

flutnings manna úr þeim sveitum eða sjávarplássum þar sem tíðin hafði verið hvað hörðust, auk 

þess sem fæðukostur landsmanna hafði vafalítið orðið mjög lakur. Voru í kjölfarið skrifaðar 

margar greinar í tímarit þess efnis hvernig ætti að nýta fæðu sem allajafna var ekki á borðum 

landsmanna, auk þess sem einhæfni í atvinnuháttum var gagnrýnd. Töldu sumir að ef einungis 
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yrði hér lifað á veiðum og skepnuhaldi væru Íslendingar eilíflega í hættu við að verða 

hungursneyð að bráð ef þessir atvinnustofnar myndu bregðast eins og gerðist þessi ár. 

Landsmenn þyrftu að leggja meiri áherslu á jarðrækt. 

     Einna áhugaverðast við þennan tíma er að eftir blóðveturinn og árin sem fylgja fyllast menn 

þeirri löngun að vinna saman, stofna samtök, fjölmenna og flytja sig um set til annarra og 

fjarlægra landa. Þessi hugsun hafði í raun ekki verið viðruð í fyllstu alvöru á 19. öldinni fyrr en 

þá. Menn höfðu þó vissulega haft veður af fólki í nágrannalöndunum sem fluttist til 

Vesturheims þar sem jarðnæði var nóg og tækifæri til aukinnar hagsældar. Þessi fræ, sem sáð 

var á þessum árum, höfðu svo, eftir á að hyggja, gífurleg áhrif á áratugina sem fylgdu og hinn 

mikla brottflutning landsmanna til N-Ameríku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Heimildaskrá 

 

Prentaðar heimildir 

„Annálar Mýramanna. Þættir Ásgeirs Bjarnasonar frá Knarrarnesi“, Héraðssaga Borgarfjarðar 

II (Reykjavík 1938), bls. 105–182. 

Alþingistíðindi 1859–1861.    

Bréf Jóns Sigurðssonar. Úrval I (Reykjavík 1911). 

Einar Laxness, Jón Guðmundsson. Alþingismaður og ritstjóri (Reykjavík 1960). 

Gunnar Karlsson, Frelsisbarátta Suður-Þingeyinga og Jón á Gautlöndum (Reykjavík 1977). 

Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Ritstjórar Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon (Reykjavík 1997). 

Hirðir 1858. 

Íslendingur 1862.   

Jón Guðmundsson ritstjóri. Bréf til Jóns Sigurðssonar forseta 1855-1875. Einar Laxness bjó til 

prentunar, samdi inngang og skýringar (Reykjavík 2007).  

Jón Helgason, Árbækur Reykjavíkur (Reykjavík 1941). 

Jón Jónsonn´s Saga. The Genuine Autobiography of a Modern Icelander, Haraldur Hannesson 

sá um útgáfuna (Reykjavík 1966). 

Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir (Reykjavík 2010). 

Kristmundur Bjarnason, Skagfirzkur annáll 1847-1947 I (1998). 

Norðanfari 1862. 

Ó Gráda, Cormac, Famine. A Short History (Princeton 2009). 

Páll Briem, „Yfirlit yfir sóttvarnarlög Íslands“, Lögfræðingur 2 (1898), bls. 1-69. 

Skýrslur um landshagi á Íslandi  III (Kaupmannahöfn 1866). 

Stjórnarmálefni Íslands 1854-63 I (Kaupmannahöfn 1864). 

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu (Reykjavík 1937-38). 

„Þættir Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi“, Héraðssaga Borgarfjarðar I (Reykjavík 

1935), bls. 109-478. 

 


