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Ágrip 

Sjötti áratugur 18. aldar var Íslendingum þungur í skauti. Þá gengu yfir landið mikil harðindi 

með fimbulkulda um vetur, köld og blaut sumur, hafís og fiskleysi. Í raun allt það versta sem 

landbúnaðarsamfélag á norðurhjara veraldar gat lent í.  

Í þessari ritgerð er sjónum beint að harðindatímabili sem gekk yfir Ísland á árunum 

1750 - 1760 og sérstaklega að ástandinu í Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu.  Lagt er upp 

með að skoða hvort að hægt sé að tala um að hungursneyð hafi ríkt í sýslunum tveimur á 

þessu tímabili miðað við nútíma skilgreiningar á því hugtaki. Til þess verða nokkrir þættir 

teknir til nánari skoðunar, s.s. mannfjöldi, jarðgæði, bústofn. Auk þess sem ástandið í 

sýslunum verður sett í samhengi við erlendar rannsóknir á afleiðingum hungursneyða á 

samfélög. 

Fyrri athugun mín á nokkrum hreppum í Húnavatnssýslu á þessu harðindatímabili 

leiddi í ljós að gæði bújarða hefðu mikil áhrif á það hvernig fólk kemst af í ákveðnum 

hreppum, miklu frekar heldur en mannfjöldi á einstökum svæðum. Þessi rannsókn var gerð á 

afmökuðu svæði og var tiltölulega stutt. Vinna við þessa athugun kveikti áhuga á að kanna 

málið frekar, og er það gert hér á eftir, og hafa þá undir alla Húnavatnssýslu og 

Skagafjarðarsýslu. 

Meginn niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að hungursneyð hafi ríkt á norðvesturlandi 

um miðja 18. öld. Í fyrsta lagi benda tölfræðilegar heimildir til þess að svo hafi verið. Enn 

fremur eru sjónum hér beint sérstaklega að félagslegum áhrifum hungursneyða á samfélög. 

Með því að glöggva sig á samtíma heimldum má sjá að ástandið sem ríkti í Skagafjarðarsýslu 

og Húnavatnssýslu ber þess merki að hungursneyð hafi ríkt á svæðinu um miðbik sjötta 

áratugs 18. aldar. 
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1. Inngangur 

„Landsfólkið hrynur niður úr hor og harðrétti. Hafís við land, búpeningur króknar um mitt 

sumar, förumannaflokkar á reiki“, svo segir í fyrirsögn í bókinni Öldin átjánda, eftir Jón 

Helgason, og fjallað er um atburði ársins 1756 á Íslandi. Síðan er haldið áfram: 

Í vetur og vor mátti víða sjá tært og klæðalítið fólk dorgandi á ísum í 

von um að veiða einhverja bröndu til að seðja hungrið, eða snöltrandi 

á fjörum, ef það fyndist eitthvað sem hungraður maður gæti gleypt í 

sig.1 

 Þetta eru hrikalegar lýsingar. Þarna er lýst veröld sem er Íslendingum á 21. öldinni 

framandi. Við lifum á öld allsnægta og hungur og vesöld eru okkur framandi. Vissulega má 

deila um heimildagildi bóka eins og Öldin átjánda. Bækurnar voru gefnar út á ofanverðri 20. 

öld og var ætlað að miðla sögunni til samtímans, með því að setja atburði, upp úr bréfum og 

skjölum, fram í einskonar fréttaformi. Aðferðin er umdeild, hvergi er getið heimilda og oft er 

þar blandað saman nokkrum heimildum til að búa til góða „frétt“.  En Aldirnar voru samt sem 

áður sú bók sem kveiktu minn áhuga á 18. öldinni. Þegar ég var barn las ég bókaflokkinn 

Aldirnar og man eftir því að hafa sérstaklega stoppað við 18. öldina. Lýsingar á hörmungum 

sem þar má víða finna vöktu ungan dreng til umhugsunar og hafa verið mér ofarlega í huga 

allar götur síðan.  

Íslendingar hafa verið ofurseldir duttlungum veðra og vinda um ómunatíð. Enn þann 

dag í dag fer talsverður tími margra í að velta fyrir sér veðri og vindum enda hefur það 

talsverð áhrif á okkar daglega líf. Enn þann dag í dag koma upp tilfelli þar sem veður setur 

daglegt líf okkar úr skorðum. En þessi áhrif hafa þó farið þverrandi s.l. 100 ár eða svo. Með 

nútíma tækni, betri híbýlum, nýjum búskaparháttum og fjölbreyttari stoðum atvinnulífs á 

Íslandi hefur veður ekki sömu úrslitaáhrif og það áður hafði. Fyrir sumum skiptir veður vart 

máli nema hugsanlega þegar menn skipuleggja sumarfrí sín. Þessu var öðruvísi háttað á 18. 

öld. Langflestir landsmenn áttu afkomu sína undir landsins gæðum. Þeir stunduðu 

kvikfjárrækt sem fyrst og fremst miðaði að því að framleiða mat fyrir heimili sín. Það sem 

umfram varð í framleiðslunni var síðan notað í vöruskiptum til að kaupa aðrar nauðsynjar s.s. 

járn, kornmeti og annað þ.h. Það liggur í augum uppi að slíkt samfélag á norðurhjara veraldar 

á allt undir veðri og vindum.  

                                                           
1 Jón Helgason, Öldin átjánda, bls 212 



5 

 

18. öldin hófst með harðindum. Landsins forni fjandi, hafísinn, hafði gert 

landsmönnum lífið leitt frá því við lok 17. aldar og veðurfarið verið afar rysjótt.2 En um 1702 

tók landið að rísa og við tóku tæplega fimmtíu ár þar sem veðurfar hélst nokkuð gott og 

landsmönnum fjölgaði jafnt og þétt. En um 1750 hófst enn einn harðindakaflinn. Enn kom 

hafísinn, sumrin voru köld og blaut, það haustaði snemma og veturnir voru langir að harðir. 

Eitthvað hlýtur undan að láta í slíku árferði. Ísland er harðbýlt land og verður enn 

illviðráðanlegra þegar válynd veður geisa og landsmenn geta ekki ekki nýtt landsins gæði sem 

skyldi. Talið er að versti harðindakaflinn hafi staðið yfir frá því um 1750 fram til 1760. Talið 

er að Íslendingum hafi fækkað um allt að 12% á þessum árum og munar um minna hjá þjóð 

sem taldi rétt tæplega 50 þúsund íbúa og var nýbúin að ná sér eftir erfiðleika í upphafi 

aldarinnar með harðindum og drepsóttum.3 

Ég hef áður fjallað um harðindi þessa tímabils í grein sem birtist í ritinu Húnavöku 

árið 2017 og bar heitið „„Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“ - Hungurdauði og hallæri 

í Húnavatnssýslu 1755 – 1756.““4 Kveikjan að þeirri grein var skjal í dómabók 

Húnavatnssýslu þar sem hreppstjórar lýsa bágu ástandi í hreppum sínum fyrir Bjarna 

Halldórssyni, sýslumanni Húnavatnsýslu. Voru hreppstjórarnir spurðir að því hvort mannfall 

hefði orðið vegna hungurs í hreppum þeirra. Kom það mér á óvart hve misjafnt mannfallið 

reyndist vera og vildi ég þess vegna greina í hverju þessi munur hefði legið. Varð niðurstaða 

mín sú að nokkrir þættir hafi ráðið mestu þar um, en fyrst og fremst sá mikli munur sem fram 

kom á jarðargæðum jarða í hreppunum. Menn virtust komust betur af þar sem voru góð 

jarðgæði og hátt jarðamat. 5   

 Þessi athugun vakti áhuga hjá mér á að skoða þetta tímabil á svæðinu nánar. Þegar 

kom að því að velja ritgerðarefni fyrir lokaritgerð sá ég þar kjörið tækifæri til að rannsaka 

þetta ennþá betur og hafa þá alla Húnavatnssýslu undir, ásamt Skagafjarðasýslu. Sýslurnar 

liggja hlið við hlið og eiga ýmislegt sameiginlegt. Mannfjöldi var svipaður í báðum sýslum og 

eins var margt  líkt með landfræði sýslnanna. Þar má finna hreppi sem liggja langt inní landi 

og niðri við sjávarsíðuna. Gera má ráð fyrir að veðurfar hafi verið með svipuðum hætti í 

                                                           
2 Hafís hefur frá því undir lok 19. aldar oft verið nefndur „landsins forni fjandi“ og þannig vísað í ljóðlínur úr 

ljóði Matthíasar Jochumsonar “Hafísinn“ sem birtist í blaðinu Norðurljósið 1888 og hefst á línunum „Ertú 

kominn, landsins forni fjandi, fyrstur varstú enn að sandi, fyr en sigling, sól og bjargráð. Norðurljósið 1888, bls. 

21. 
3 Lýður Björnsson, „18.öldin”, bls. 31-33.  
4 Þórður Vilberg Guðmundsson, „„Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp””, bls 125 – 141. Greinin var unnin 

í námskeiðinu Byggð og samfélag 1500- 1800 sem Hrefna Róbertsdóttir kenndi við Háskóla Íslands á 

haustmisseri 2015. Árið eftir sóttist ritstjórn Húnavöku eftir því að fá greinina til birtingar. 
5 Þórður Vilberg Guðmundsson, „Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp”, bls. 136- 137.  
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báðum sýslum. Sýslurnar tvær eru því vel til þess fallnar að nota til samanburðar í rannsókn 

sem þessari. Þar sem ég tel að ég geti ennþá betur byggt undir niðurstöður fyrri rannsóknar. Í 

ritgerðinni mun ég fyrst og fremst  leggja upp með að reyna að svara þeirri spurningu 

hvort segja megi að hungursneyð hafi ríkt í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu um 

miðjan sjötta áratug 18. aldar.  

Sagnfræðingurinn Peter Garneys skilgreinir hugtökin matarskort (e. food crisis) og 

hungursneyð (e. famine) á þá leið að matarskortur nái ekki yfir langt tímabil en á þessu stutta 

tímabili minnkar fæðan í samfélaginu og fólk byrjar að svelta. Hungursneyð er aftur á móti 

skortur á matvælum með þeim afleiðingum að dánartíðni hækkar tímabundið.6  Aðrir 

fræðmenn hafa þá einnig bent á að á sama tíma og dánartíðni eykst þá fækkar fæðingum svo 

um munar.7  

Rannsóknir ýmissa innlendra og erlendra fræðimanna munu fléttast inn í umfjöllun 

mína má þar nefna rannsóknir Jóns Kristvins Margeirssonar, sem hefur fjallað  talsvert um 

ástandið á NV- landi á harðindatímanum á 18. öld. Af innlendum fræðimönnum má nefna þá 

Guðmund Hálfdanarson sem  sett hefur fram athyglisverða kenningu um að flakkarar og 

förumenn hafi sótt að sjávarsíðunni á harðindatímum. Þá er hið gagnmerka rit Hagskinna 

notað til að reyna að reikna út mannfjölda sýslanna. Þá er hér stuðst við greinargóðar 

sýslulýsingar sem settar hafa verið fram í Árbókum Ferðafélags Íslands um Húnavatnssýslu 

og Skagafjarðarsýslu á síðustu árum auk þess sem 8. bindi í bókaflokknum Saga Íslands sem 

Lýður Björnsson ritaði hefur komið sér vel til að átta sig á samhengi hlutanna. 

Ritgerðinn skiptist í þrjá megin kafla;  

Í fyrsta hluta ritgerðinnar (kafla 2) geri ég grein fyrir baksviði efnisins. Farið verður 

yfir frumheimildir úr Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu og þær skoðaðar og reynt að gera 

sér grein fyrir því hvernig ástandið var á þessum tíma. Til þess að rannsaka það nánar verður 

rýnt í skjöl sýslumanna, hreppstjóra, biskupa, presta og rentukammers.  

Í öðrum hluta verður tölur yfir fjölda látinna og fjölda fæðinga í sýslunum tveimur 

einnig skoðaður og þær settar í samhengi við mannfækkun á landinu öllu á sama tíma. Til 

þess verður stuðst við mjög aðgenilegar tölur um mannfall sem sjá má í ritinu Hagskinnu sem 

ritstýrt var af Guðmundi Jónssyni og Magnúsi S. Magnússyn. Þá verður einnig reynt að varpa 

                                                           
6 Peter Garneys, „Responses to Food Crisis in the Ancient Mediterranean World“, bls. 126. 
7 Lin, Justin og Yang, Dennis „Food availability, entitlements and the Chinese famine of 1959 – 1961”, bls. 141 

- 144. 
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ljósi á það hversu vel þessar sýslur voru í stakk búnar til að mæta þeim erfiðleikum sem 

harðindin óhjákvæmilega ollu. Til þess verður stuðst, fyrst og fremst, við Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín sem í þessum sýslum var tekin saman  á árunum 1703 – 1715 

en einnig verður stuðst við Jarðabókina frá 1801, og þá fyrst og fremst sem viðmið til að 

kanna hvort einhverjar breytingar verði á jarðamati jarða á 18. öld.  

Í þessum kafla verður einnig reynt að svara spurningunni um það hvort að mannfall 

hafi verið meira í hreppum við sjávarsíðuna þar sem jarðir sem gátu nýtt sér matarkistu sjávar 

voru margar. Guðmundur Hálfdanarsson setti fram þá tilgátu um miðjan 9. áratuginn að þegar 

harðnaði á dalnum í Móðuharðindunum hafi fólk sem hraktist af bæjum inn til landsins leitað 

í átt að sjónum til að reyna að sjá sér farborða.8 Í kaflanum verður reynt að svara því hvort það 

sama hafi verið upp á teningnum í harðindunum sem dundu yfir á norðvesturlandi um miðja 

18. öld. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar (kafla 4) verður síðan reynt að svara þeirri spurningu hvort 

hægt sé að tala um að hungursneyð hafi geisað á norðvesturlandi um miðja 18. öld. Til að 

svara þeirri spurningu verður ástandið á norðvesturlandi borið saman við kenningar erlendra 

fræðimanna sem skrifað hafa um hungursneyð. Í kaflanum verður ástandið í Húnavatns- og 

Skagafjarðarsýslum borið saman við kenningar sem settar hafa verið fram um þetta efni. 

Verða skrif Laurence M. Geary fyrst og fremst hafðar þar til grundvallar en hann hefur sett 

fram kenningu um þrjú stig félagslegra áhrifa hungursneyða.9 Auk þess verður kannað hvort 

að hægt sé að tala um að hungursneyð hafi ríkt í Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu, sé 

miðað við þá skilgreiningu sem lögð er í orðið af opinberum aðilum í dag. Sameinuðu 

þjóðirnar skilgreina hungursneyð þannig að hún ríki þegar fleiri en tveir af hverjum 10.000 

íbúum deyja á hverjum degi á ákveðnu svæði.10 

  

                                                           
8 Guðmundur Hálfdanarson „Mannfall í Móðuharðindum“,bls. 153. 
9 Geary, Laurence M, „What People Died of During he Famine.“,bls. 85-111. 
10 Vef: Heimasíð Samein þjóðanna www.news.un.org. 

http://www.news.un.org/
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 2. „ Var þá víðast um sveitir hungursvor“ 
Í fyrsta hluta þessarar ritgerðar verður sögusvið hennar skoðað. Reynt verður að varpa ljósi á 

þau miklu harðindi sem gengu yfir norðvesturland 1750 – 1760. Til þess verður rýnt í bréf 

sýslumanna, amtmanna og biskups um ástandið í sýslunum. Auk þess verða annálar frá 

þessum tíma skoðaðir til að reyna að glöggva sig á ástandinu. Að lokum verða skýrslur sem til 

eru um mannfall þessa tíma settar í samhengi við þann mannfjölda sem gera má ráð fyrir að 

hafi verið á svæðinu um miðja 18. öld. 

 2.1 Ástandið í Skagafjarðarsýslu og Húnvatnssýslu 1755 – 1757. 

Í hugum margra Íslendinga er 18. öldin ekki sveipuð neinum dýrðarljóma. Oftar en ekki er 

hennar minnst einna helst fyrir erfiðleika. Einokun, harðindi, náttúruhamfarir og fátækt eru 

kannski þeir þættir sem helst standa upp úr í minni fólks og 18. öldin oft verið nefnd sem 

lágpunkturinn í löngu hnignunartímabili á Íslandi sem á að hafa staðið frá lokum 

þjóðveldisaldar. Árið 2018 kom út merkilegt rit eftir sagnfræðinginn Axel Kristinsson þar sem 

hann tekst á við þetta sögulega minni fólks um hnignun Íslands og heldur því fram að um sé 

að ræða pólitíska goðsögn. 11 Nú verður ekki um það deilt að ákveðnir erfiðleikar sóttu að 

íslenskri þjóð á 18. öldinni. Þó er það kannski svo að erfiðleikar eins og móðuharðindi, hafís 

og farsóttir sem vissulega herjuðu á Íslendinga um tíma, skyggja á góðu tímana sem vissulega 

komu líka.  

Árferði á 18. öld var upp og ofan eins og gengur og gerist. Við upphaf aldarinnar var 

Ísland að sigla í gegnum harðindaskeið sem hófst um 1694. Hafís lá landfastur frá Látrabjargi 

og austur með öllu landinu. Búfénaður féll og  og ekki var unnt að róa til sjávar vegna illviðra.  

Þessum harðindakafla lauk um 1702 og næstu 50 ár má telja nokkuð góð, þá að 

undantekningar finnist vissulega á því.12 

En um miðja öldina tekur aftur að halla undan fæti. Sjötti áratugur aldarinnar var 

harður. Harðindin hófust um 1751 og virðast vera að ná hámarki á árunum 1755 – 1757, eftir 

það tekur þeim að slota. Talið er að Íslendingum hafi fækkað um rúmlega 12% á árunum 1751 

– 1759 og er harðindunum sem þá gengu yfir að mestu kennt um. Þó ber þess að geta að 

bólusótt sem hér gekk á árinu 1752 hefur einnig haft einhver áhrif.13 

                                                           
11 Axel Kristinsson, Hnignun, hvaða hnignun?, bls.7.  
12 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 30. 
13 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 45-47. 
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Eins og minnst var á í inngangi var ástandið á norðurlandi einkar slæmt í harðindunum 

um miðja 18. öldina. Í bréfi til Landsnefndarinnar fyrri árið 1771 frá Sigurði Þorlákssyni 

hreppstjóra í Langadal í Húnavatnssýslu segir „Árið 1753 hófst hér sá vetur sem síðan er 

kallaður harði vetur. Þá féll peningur í hrönnum hér norðanlands“.14 Annálar frá þessum tíma 

gefa okkur enn betri innsýn í ástandið. Um árið 1754 segir í Höskuldsstaðaannál, sem tekinn 

er saman á Höskuldsstöðum rétt við Skagaströnd í Húnavatnssýslu, að í upphafi árs hafi veður 

verið nokkuð gott, vorið þó nokkuð hart og hafi nokkrir menn orðið úti „af vesöld“.15 Síðan 

virðist ástandið halda áfram að versna. Sumarið 1756 stóðu yfirvöld fyrir því að safna saman 

skýrslum um hag landsins frá prestum á norðurlandi. Séra Jón Auðunsson á Bergsstöðum í 

Bólastaðarhlíðarhrepp segir svo frá árinu 1755: 

...gjörist hér með vitanlegt að í Bergsstaða- og Bólstaðahlíðarsóknum 

hafa síðan í fyrrahaust og til þessa dags í megurð og vesöld út af dáið 

fjórar manneskjur, en margir á næstliðna vori hörmulega aumir og 

máttvana af vesöld og megurð, þó aftur viðrétt hafi í sumar, og nú svo 

stór örbyrgð á bjargræði fyrir flestum hér í sókn að  sýnilegt er að 

miklu aumara verði ástand fólks en næstliðið ár.“.16  

Og Jón virðist hafa á réttu að standa með það að næsta árið 1756 verði jafnvel verra en árið 

1755. Það ár halda harðindin áfram og séra Magnús á Höskuldsstöðum segir: 

1756 fóru harðindin vaxandi. Veturinn eftir nýtt ár storma- og 

fjúksamur (með jafnaði sérlega óskírt og órólegt veður). Nokkrir 

blotar á góu. Kom hafís með einmánuði. Stundum fjúk, en frostin 

gengu staðföst frá 16. Martii til 14. Maii, það er fullar 8 vikur. Þá 

hlánaði um viku tíma. Aftur stálfrost og hvassviðris kuldastormur af 

norðri til fardaga, þó kalt framvegis. Ísinn lá alljafnt við. Margt af 

umferðarfólki varð á þessum vetri úti bæja á millum og margt 

fátækisfólk deyði inni af sulti og vesöld. Voru stórharðindi 

norðanlands, allar helzt á útsveitum.17 

                                                           
14 Landsnefndin fyrri I, bls. 398. (Bréf Sigurður Þorlákssonar, hreppstjóra á Gunnsteinsstöðum í Langadal, fjallar 

um viðreisn landsins. 25.6.1771). 
15 „Höskuldsstaða annáll”, bls. 495. 
16 ÞÍ. Rentukammer 1928-11 B01/32-17 ((Þingsvitni og vitnisburðir presta um dauðsföll vegna hungurs 1756) 
17 „Höskuldsstaða annáll, bls. 497. 
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Í bréfi Magnúsar Gíslasonar lögmanns sem sent er til Rentukamers frá 3. ágúst 

1756 segir frá harðindum norðanland, búfé sé fallið og hafís geri það að verkum 

að kaupskip komust ekki til hafnar á Skagaströnd og Hofsósi.18 Það er við þessar 

kringumstæður sumarið 1756 sem þingvitni eru kölluð saman í Viðvíkurhreppi í 

Skagafirði til að fara yfir stöðu mála í hreppnum. Lýsing þingvitnanna er ekki 

gæfuleg; 

...er svo fólk farið hrönnum að deyja af hor og hungri alls staðar, 

þó sérdeilislega á útsveitum, hvar aldeilis bjargarlaust er og 

verið hefur í langan tíma af sjó og landi samt margar jarðir í eyði 

komnar og kúgildi fallin, en það fátt, sem eftir lifir, er fólk nú að 

skera sér til bjargar.19 

Bæta menn síðan við og segja að fólk deyji í hreppnum nærri daglega úr hungri og 

ljóst sé að ef fram haldi sem horfi verði enginn eftir þegar fram líða stundir.20  

Sumarið 1756 rita svo þeir Björn Markússon og Bjarni Halldórsson sýslumenn í 

Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu bréf til konungs, ásamt fleiri sýslumönnum á 

Norðurlandi og Hólabiskupi, Gísla Magnússyni. Í bréfinu sem er einskonar bænaskrá lýsa þeir 

afar aumu ástandi á Norðurlandi; skepnu- og mannfelli. Hafís hafi hamlað skipakomum, og 

þegar skip kaupmanna hafi komið, hafi þau ekki borið nægt magn af nauðsynjavörum. Fara 

embættismennirnir fram á að konungur aumki sér yfir landsmenn. Vilja þeir meðal annars að 

konungur sendi hesta til að hægt sé að flytja skreið, enda séu engir hestar uppistandandi til 

slíkra verka. Einnig vilja þeir að konungur gefi innbyggjendum á Norðurlandi mjöl að gjöf. 

Enda sé útséð með það að nokkur maður geti keypt slíkt næsta ár. Einnig fara þeir fram á að 

dregið verði úr innflutningi á óþarfa vörum, s.s. tóbaki og brennivíni og öðru því sem geti 

freistað manna til að eyða því litla sem þeir eiga.21 Árið 1757 halda harðindin áfram, og 

jafnvel að þau hafi farið  vaxandi að mati séra Magnúsar Péturssonar, ritara 

Höskuldsstaðaannáls, „var þá víðast um sveitir hungurvor.. hér fyrir norðan dó og fátækisfólk 

af hor og vesöld ei allfátt. ... Sumarið var tíðum votsamt. Heyjaðist víða lítt og varla skár en 

                                                           
18 ÞÍ. Rentukammer 1928 B01/31-15. (Bréf Magnúsar Gíslasonar frá 3. ágúst 1756). 
19 ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761 Dómabók Skagafjarðarsýslu 1753-1761 – bls 76r-79v (1. júní 1756 

Aukaþing í Viðvík). 
20 ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761 Dómabók Skagafjarðarsýslu 1753-1761 – bls 76r-79v (1. júní 1756 

Aukaþing í Viðvík). 
21Jón Kristvin Margeirsson, ”Maðkaða mjölið 1756”, bls. 168. 
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fyrra árið. Fiskleysi hér norður sem fyrr og sjóbönn.“22 Árið 1758 byrjar svo landið að rísa og 

árferði lagast mikið.  

Í köflunum sem hér fara á eftir verða þessi harðindi skoðuð nánar og ljósi varpað á 

hvernig harðindin koma fram. Reynt verður að svara þeirri spurningu hvort að erfiðleikarnir 

hafi verið það miklir að hægt sé að tala um að hungursneyð hafi ríkt í sýslunum tveimur um 

miðjan sjötta áratug 18. aldar. Til þess mun ég skoða nokkra þætti s.s. mannfjölda, fjölda 

látinna, jarðargæði og að lokum mun ég síðan setja ástandið í samhengi við kenningar 

fræðimanna um félagsleg áhrif hungursneyða.  

  

                                                           
22 „Höskuldsstaða annáll, bls. 499. 
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3.  “…munu þeir flestir falla í harðrétti” Var ástandið verra á 
norðvesturlandi en annarstaðar á Íslandi? 

Líkt og fyrr hefur verið greint frá er eitt af einkennum hungursneyða hækkandi dánartíðni . 

Aðrir fræðimenn hafa einnig bent á að einn af fylgifiskum hungursneyðar er lækkandi 

fæðingartíðni.23 Í kaflnum hér á eftir verður kafað í í heimildir um fjölda fæddra og dáinna á 

18. öld á Íslandi og reynt að gera sér grein fyrir því hvort þetta hafi átt við á Íslandi á 

harðindatímabilinu á sjötta áratug 18. aldar. Að lokum verður síðan ástandið skoðað út frá 

nútíma skilgreiningum á hungursneyð. 

Sé miðað við þetta má sjá að frá árinu 1755 og fram til 1760 fækkar fólki talsvert á 

öllu landinu, og það sama á við um íbúa í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu. Árið 1755 

eru íbúar Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu samtals 5.786. Fimm árum seinna hefur þeim 

fækkað talsvert og voru orðnir 5.262 en það er um 9% fækkun, en það er sama hlutfall og 

finna má á landinu öllu á saman tímbili. 

3.1. Aukinn fjöldi látinna  

Í Hagskinnu má nálagst tölur um fjölda dauðsfalla á landinu öllu á 18. öld. Þegar tölur áranna 

1751 – 1764 eru skoðaðar kemur í ljós að fjöldi látinni eykst mikið á árunum 1755-1757 eins 

sjá má á mynd 1 hér að neðan. 

 

Heimild: Hagskinna bls. 54 (Breytingar mannfjöldans 1703 – 1990 .). 

                                                           
23 Lin, Justin og Yang, Dennis „Food availability, entitlements and the Chinese famine of 1959 – 1961”, bls. 141 

- 144. 
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Greinilega má sjá að 1755 fer andlátum fjölgandi og svo heldur áfram fram til 1757. 

Athyglisvert er þess vegna að glögga sig á tölum um fjölda andláta í Skagafjarðarsýslu og 

Húnavatnssýslu sem varðveittar eru í skjalasafni Hólabiskups sem varðveitt er í 

Biskupsskjalasafni á Þjóðskjalasafni Íslands. Þar má finna skýrslur um fædda og dána í 

umdæmi Hólabiskups. Tölurnar eru mjög nákvæmar og eru þær flokkaðar niður eftir 

kirkjusóknum innan hverrar sýslu. Greinilega má sjá að það eru þrjú ár um miðjan 6. 

áratuginn sem eru erfiðust. Árin 1755 – 1757 látast samtals 1.135 manns í sýslunum tveimur. 

Sé miðað við mannfjöldatölur sem settar voru fram í kaflanum hér á undan er um að ræða 

rúmlega 15% fækkun íbúa í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu. Þetta hlutfall jafngildir því 

að um rúmlega 32.000 íbúar Reykjavíkur hefðu látist á árunum 2016 - 2018.24  

Súluritið hér að neðan sýnir okkur þessa þróun áranna 1751 – 1764 nokkuð vel. Rétt er 

að vekja athygli á því að í það súlurit vantar árið 1758, en sú skýrsla virðist hafa glatast og er 

ekki meðal skjala Hólabiskups í Biskupsskjalasafni.25 

 

Heimild: ÞÍ, Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. (Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í Hólabiskupsdæmi 1745-1798).  

                                                           
24 Samkvæmt tölum Hagstofunar voru íbúar á Höfuðborgarsvæðisins 122.460 árið 2016. Vef: Hagstofa Íslands 

sótt 23.12.2018. 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tab

leViewLayout1/?rxid=76bcb98b-1f0c-433e-81e8-71c7109a0cab  
25 ÞÍ, Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. (Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í Hólabiskupsdæmi 1745-

1798). 
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Eins og áður sagði eru það þrjú ár um miðjan áratuginn sem eru lang verst hvað þetta 

snertir. Í skýrslunum hefur ritari þeirra bætt við til útskýringar „fleste af hungri“. Það þarf því 

ekki að velkjast í vafa um það hver megin ástæðan fyrir þessari miklu fjölgun dauðsfalla er.26 

Eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan þá er greinilegt að ástandið í Skagafjarðarsýslu fer 

stigversnandi frá 1751. Það ár látast 35 og virðist það vera nokkuð eðlilegt ástand sé miðað 

við árin eftir 1760, en hér hefur árunum 1760 – 1764 verið bætt inn til samanburðar. 1755 er 

fjöldi látinna kominn upp í 119, og síðan verður sprenging árið 1756 þegar 285 manns látast í 

sýslunni. Andlátum fækkar svo lítillega árið á eftir og eru 255. Því miður vantar skýrslu yfir 

andlát ársins 1758 en árið 1759 virðast hlutirnir aftur hafa náð jafnvægi og eru 43 andlát skráð 

það ár og sú tala helst svo nokkuð stöðug næstu ár á eftir. Í Húnavatnssýslu er sama þróun 

uppi á teningnum; árið 1751 mætti tala um að við séum að sjá nokkuð eðlilega andlátstölu 

þegar 55 manns látast í sýslunni, sé miðað við árin 1760 – 1764. Árið 1755 hefur andlátum 

fjölgað mikið og eru orðinn 112. Árið eftir, 1756, eru þau 162 en versta árið virðist vera 1757 

þegar 212 andlát eru skráð.  

Ef gengið er út frá því að árin 1751 og 1760 – 1764 séu meðalár hvað varðar andlát er 

hægt að segja að í meðalári látist 1240 manns á ári. Á verstu árum harðindanna hækkar þessi 

tala umtalsvert og að meðaltali látast 3296 á ári. Látnum fjölgar þannig um rúmlega 166%. Ef 

við notum sömu aðferð á sýslurnar tvær fáum við eftirfarandi niðurstöðu; Í Húnvatnssýslu 

látast að meðaltali 65 manns á ári í meðalári. Í harðindunum 1756 – 1757 hækkar þessi tala 

umtalvert og fer í 187 sem er fjölgun um 188%. Í Skagafjarðarsýslu er hlutfallsleg hækkun 

mun hærri. Í meðalári látast að meðtali 56 manns á ári. Í harðindum hækkar þetta meðaltal 

upp í 270%, sem gerir 382% hækkun. 

Í nútímanum hafa Sameinuðu Þjoðirnar skilgreint hungursneyð þannig að mannfall 

vegna hungurs sé 2 af hverjum 10.000 íbúum á ákveðnu svæði eða 76 af hverjum 1000 

íbúum. Séu tölurnar hér að ofan um mannfall á öllu landinu settar í þetta samhengi má sjá að 

mannfall harðinda áranna er um 96,6 af hverjum 1.000. Eins og sýnt er fram á hér að ofan er 

hlutfallslegt mannfall í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu hærra og því þarf vart að 

velkjast í vafa um það að samkvæmt nútíma skilgreiningum yrði talað um að hungursneyð 

hafi ríkt í sýslunum tveimur á sjötta áratug 18. aldar.  

                                                           
26 ÞÍ, Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. (Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í Hólabiksupsdæmi 1745-

1798). 
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3.3. Fæðingar 

Eins og áður sagði eru einnig tölur í skýrslum Hólabiskups yfir fjölda fæddra barna í 

sýslunum tveimur frá þessum tíma. Rannsókn kínversku fræðimannana Dennis T. Yang og 

Justin Yifu Lin hafa sýnt fram á hrun í fæðingartíðni í hungursneyðinni miklu í Kína sem 

herjaði á landið uppúr 1960. Þeir Yang og Lin komast að því að fæðingartíðni í 

sveitahéruðum Kína minnkar um allt að helming á verstu árum Hungursneyðarinnar miklu.27 

Tölurnar yfir fæðingar á landsvísu 1750 – 1765 á Íslandi benda einnig til þess.  Tölurnar úr 

Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu 1751 – 1760 styðja þetta einnigs svo ekki verður um 

villst. Á milli áranna 1751 og 1755 snarfækkar fæðingum og eru þær mjög tiltölulega fáar 

1755 – 1757, sé miðað við árin 1760 – 1763.  

 

Heimild: Hagskinna bls. 54 (Breytingar á mannfjöldanum 1703 – 1990) 

Eins og sést hér að ofan þá má sjá hrun í fæðingum barna árin 1755 – 1757. Þannig fæðast 

1720 börn á árinu 1751 en árið 1757 eru þau 1044. Skýrslur Hólabiskups um fædda og dána í 

biskupsdæmi hans gefa okkur tækifæri á samanburði í bæði Skagafjarðarsýslu og 

Húnavatsnssýslu við landið allt. Rétt er að minna á, eins og áður hefur verið gert, að skýrslan 

fyrir árið 1758 fannst ekki og því er tala fyrir það ár ekki inn í tölunum hér að neðan. 

                                                           
27 Lin, Justin og Yang, Dennis „Food availability, entitlements and the Chinese famine of 1959 – 1961”, bls. 141 
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Heimild: ÞÍ Skjalasafn Hólabiskups –, Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í 

Hólabiskupsdæmi) 

Þannig fæðast aðeins 48 börn í Skagafjarðarsýslu árið 1757 samanborið við 103 árið 

1751. Það er svo strax árið 1759 sem fæðingar eru aftur orðnar nálægt 100. Allt fram til 1763 

haldast svo fæðingar fleiri en andlát, en eins og áður sagði geisaði þá bólusótt í Skagafirði 

sem útskýrir þennan mun. Í Húnavatnssýslu er ástandið svipað til að byrja með. Árið 1751 eru 

fæðingar 112, litlu fleiri en í Skagafirði. Þeim fækkar síðan hratt fram til 1756. Það er síðan 

um 1760 sem fæðingar verða aftur fleiri en andlátin og þannig helst það fram til árins 1764. 

Bólusóttin 1763 virðist ekki hafa haft eins mikil áhrif í Húnavatnssýslu og í 

Skagafjarðarsýslu, þó greina megi greinilega fjölgun andláta.  

 Í töflunni hér að neðan er búið að taka saman tölur um fjölda fæðinga og látinna fyrir 

sýslurnar tvær og allt landið. 

Tafla 2. – Fjöldi fæddra og látinna 1751, 1755 – 1764. Landið allt, Skagafjarðarsýsla og 

Húnavatnssýsla. 

Ár 
Fæddir - 
Skagafj. 

Dánir - 
Skagafj. Fæddir - Húnav. 

Dánir - 
Húnav. Fæddir - Allt landið 

Dánir - Allt 
landið 

1751 103 60 112 55 1720 1353 

1755 73 119 70 112 1342 1520 

1756 75 285 77 162 1138 2156 

1757 48 255 48 212 1044 4436 

1758 ? ? ? ? 913 1794 

1759 99 66 42 82 1393 1006 

1760 98 32 78 55 1456 953 
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1761 94 26 110 43 1519 899 

1762 105 20 107 90 1550 1503 

1763 117 134 123 90 1643 1663 

1764 141 62 113 58 1876 1066 
Heimild: ÞÍ Skjalasafn Hólabiskups –, Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í 

Hólabiskupsdæmi) og Hagskinna bls. 54 (Breytingar á mannfjöldanum 1703 -1990 frh.)  

 Ef við gögnum út frá því að árið 1751, og 1760 – 1764 séu „meðalár“ þ.e. að þá hafi 

ytri aðstæður verið hagstæðar, þá fæðast að meðaltali 1627 börn á ári á landinu öllu. Meðtal 

verstu harðindaáranna 1756 – 1757 er 1091 það fækkun um 33%. Sé sama aðferð notuð á 

sýslurnar tvær má sjá að fæðingum fækkar þar hlutfallslega meira heldur en á landsvísu. Í 

Húnavatnssýslu eru að meðaltali að fæðast 107 börn á ári árin 1751 – 1760 – 1764. Í 

harðindunum fæðast hinsvegar að meðtal tali 62 börn á ári. Það er fækkun um rúm 40%. Í 

Skagafjarðarsýslu fæðast að meðaltali 107 börn á ári í meðalárunum 1751, 1760 – 1764. Á 

harðindatímanum fer hinsvegar meðatalið niður í 63 fæðingar eða fækkun upp á 44%. 

 Hér má þá draga þá ályktun að áhrif harðindanna hafi að einhverju leyti verið verri í 

Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu þegar borið er saman við allt landið. Má sjá það á því að 

hlutfallsleg aukning fæðinga er aðeins meiri í báðum sýslum. Þegar andlátin voru skoðið má 

sérstaklega sjá mikinn mun á hlutfallslegri aukningu látinna í Skagafjarðarsýslu. 
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3.4. „Fyrirboðin öll ólögleg lausamennska í þessari þingsókn“ - Mannfall við 
sjávarsíðuna, flakk og lausamennska. 

Þegar hrepparnir þar sem flestir látast eru skoðaðir sést að þeir eru flestir við sjávarsíðuna. Í 

Húnavatnssýslu er mannfallið hátt í þeim hreppum sem mest eiga undir sjónum. Í töflunni hér 

að neðan hafa þær kirkjusóknir verið rauðmerktar  

Tafla 3 – Fjöldi látinni 1755 – 1756 eftir kirkjusóknum í Húnavatnssýslu 

Kirkjusókn 
Fjöldi látinna 
1755 - 1756 

Hofs- og Spákonufellssókn 48 

Höskuldsstaðasókn 47 

Hjaltabakkasókn 10 

Blöndudalshóla- og Holtssókn 38 

Bergstaða- og Bólstaðahlíðarsókn 22 

Auðkúlu- og Svínavatnsókn 30 

Þingeyrarklaustur 35 

Undirfells- og Mársstaðasókn 15 

Grímstungusókn 19 

Breiðabólsstaða-og Víðidalstungusókn 58 

Vesturhópshólasókn 13 

Tjarnarsókn 12 

Melstaða- og Kirkjuhvammssókn 58 

Staðarbakka- og Núpssókn 62 

Staðarsókn 19 

 

Sem dæmi má nefna að um rúmlega helmingur jarða í Vindhælishreppi höfðu heimræði eða 

önnur sjávarnyt.28 Hlutfalllið er líka í kringum 50% í Vatnsnes- og Miðfjarðarhreppi.29 Í 

öllum þessum hreppum er mannfall yfir 20% og þessir þrír hreppar raða sér í þrjú efstu sætin 

þegar hlutfallslegt mannfall er skoðað.  

Sama munstur kemur upp þegar hreppar í Skagafirði eru skoðaðir. Í sóknunum við 

sjávarsíðuna er mannfall oft hátt. Hér má t.d. taka út Barðasókn í Fljótum eins og áður hefur 

verið minnst á með 123 látna á þessu þriggja ára tímabili. 

 

 

                                                           
28 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 8. bindi, „Vindhælishreppur“, bls. 427-483. 
29 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 8. bindi, „Miðfjarðarhreppur“ bls. 23-99 og „Vatnsneshreppur“ 

bls. 99-151. 
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Tafla 4: Fjöldi látinni 1755 – 1757 í Skagafjarðarsýslu 

Kirkjusókn 
Fjöldi látinna 1755-
1757 

Knappstaða-,og Holtssókn í Fljótum 26 

Barðasókn í Fljótum 123 

Fella- og Höfðasókn á Höfðaströnd 36 

Hofs- og Miklabæjarsókn í Óslandshlíð 97 

Hólasókn 41 

Rípur og Viðvíkursóknir í Rípurhrepp 40 

Flugumýrarsókn og Hofsstaðasókn 28 

Miklabæjar-, Víðivallar, og Silfrastaðarsóknir 55 

Goðdalasókn 17 

Mælifels-, og Reykjasókn 45 

Glaumbæjar-, Víðimýrar- og Geldingaholtssókn 46 

Reynisstaðasókn 20 

Fagranessókn 42 

Hvamms- og Ketusókn 43 

 

Mynd 1. Prestaköll á norðvesturlandi á 18. öld  
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Í grein um mannfall í móðuharðindunum 1783 sem Guðmundur Hálfdánarson ritaði 

árið 1984 bendir hann á að þegar illa áraði í sveitum landsins hafi fólksfjöldi við sjávarsíðuna 

aukist. Þannig hafi það gerst að þegar að harðnaði á dalnum hafi fólk farið að borða bústofn 

sinn, en þegar hann var genginn til þurrðar var fólk orðið illa statt og oftar en ekki lent á 

vergangi. Þá var sótt í að reyna að koma sér á landsvæði nærri sjónum og treysta á að þar 

mætti afla sér matar.30 Eins hefur sagnfræðingurinn Cormac Ó. Grada bent á að einn 

fylgifiskur hungursneyðar sé aukinn lausung meðal fólks.31 

Skýrslur Hólabiskups sem hér eru lagðar til grundvallar gefa ekki vísbendingar um 

þjóðfélagsstöðu þeirra sem látast og út frá þeim er því ekki hægt að sjá hvort þessi tilgáta sé 

rétt. En í blaðinu Norðanfara árið 1884 eru uppskrifaðar skýrslur um mannfall eftir sr. 

Magnús Pétursson prest á Höskuldsstöðum fyrir árin 1755 – 1756. Í skýrslunum er staða fólks 

í samfélaginu tekin fram og kemur í ljós að flestir þeir sem látast eru flakkarar eða förufólk.32 

Auk þess má finna vísbendingar um þau vandamál sem fylgdu flökkurum í skýrslum sem 

prestar sendur yfirvöldum í Kaupmannahöfn um ástandið í Húnavatnssýslu árið 1756. Í 

skýrslu Orms Bjarnason á Melstað í Miðfirði sem hann sendi frá sér haustið 1756 segir hann 

frá ástandinu, hversu margir hafa látist en ræðir síðan um förumenn og segir: 

...margfjöldi förumanna, sem flakkað hefur hér um sveit úr ýmsum 

plássum, var kominn í dauðann í vor í megurð og harðrétti, hefur 

nokkuð skipast að holdum og hamsi nú síðan í sumar fólk fékk gagn 

af málnytu en auðsjáanlegt er nær þessir aumingjar missa aftur 

mjólkurnæring og matvæli með vetrinum munu þeir flestir falla í 

harðrétti.33 

Það virðist því vera sem flakk og lausamennska verði meira vandamál á 

harðindatímabilinu heldur en í annan tíma. Þetta má sjá ennþá betur með því að rýna í 

dómabækur sýslnanna frá tímabilinu. Ef leitað er í flokknum „flakk“ á Dómabókavef 

Þjóðskjalasafns kemur í ljós mikil fjölgun á málum sem tengd eru flakki eða lausamennsku á 

þessum árum.34 Þegar málin eru skoðuð nánar sést að talsvert af þeim eru tilskipanir 

                                                           
30 Guðmundur Hálfdánarson, „Mannfall í Móðuharðindunum“, bls. 153. 
31 Grada, Famine a Short history, bls. 53-55. 
32 Eggert Briem,“Endurminningar: Um manfækkun af hallæri á síðari hluta fyrri aldar“ Norðanfari, 18.03.1884, 

bls. 16 – 19 og 04.06.1884, bls. 24-25.  
33 ÞÍ. Rentukammer 1928-11 B01/32-17. (Þingsvitni og vitnisburðir presta um dauðsföll vegna hungurs 1756) 
34Vef. Dómabókagrunnur Þjóðskjalasfns Íslands. http://domabaekur.manntal.is/. Leitin var miðuð við árin 1745 – 

1760. Leitað var sérstaklega eftir málum sem heyra undir málflokkana „Flakk“ og „Lausamennska“ sem finna 

má í leitarvél vefsins. Sjá má töflu með þessum málum í viðauka 3 aftast í þessari ritgerð.  

http://domabaekur.manntal.is/
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sýslumanna þar sem þeir vara fólk við því að taka að sér flakkara eða förumenn, og brýna 

fyrir því að láta þá í friði. 

 

Heimild: Dómabókagrunnur Þjóðskalasafns Íslands, www.skjalasafn.is/domabokagrunnur. ÞÍ Sýsl. Hún. V.4 (1731-1746) 

(Dómabók Húnavatnssýslu 1731 – 1746),: ÞÍ. Sýsl.Hún.V5 -1747-1756 (Dómabók Húnavatnssýslu 1747-1756), ÞÍ. 

Sýsl.Hún.V6 -1756-1756, (Dómabók Húnavatnssýslu 1756 -1756), ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 (1743-1753) (Dómabók 

Skagafjarðarsýslu 1743 – 1753), ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761 (Dómabók Skagafjarðarsýslu 1753-1761). 

Eins og sést í súluritinu hér að ofan má fyrst og fremst sjá þessa breytingu í 

Húnavatnssýslu. Þar eru engin mál tengd flakki eða lausamennsku á árunum fyrir 1750 eða á 

árunum eftir 1760. Á árunum 1750-1760 má hin vegar finna 19 slík mál í dómabókum Bjarna 

Halldórssonar, sýslumanns í Húnavatnssýslu. Þó að aukningin sé ekki eins mikil í 

Skagafjarðarsýslu má einnig greina mun. Þegar tímabilið er skoðað nánar sést að árunum 

1750 – 1754 er ekkert mál tekið fyrir sem snýr sérstaklega að flakki eða lausamennsku 

einstaklinga í Húnavatnssýslu.35 Vorið 1754  sjá yfirvöld sig samt sem áður knúin til að láta 

lesa upp tilkynningu í öllum hreppum þar sem fólk er varað við því að hýsa flakkara og 

lausamenn sem fara um hreppana betlandi og er „fyrirboðin öll ólögleg lausamennska...“36 

Árið 1757 eru síðan tekin fyrir 3 mál sem varða einstaklinga sem dæmdir eru fyrir að vera á 

flakki um sveitir, eitt mál 1758 og eitt mál 1759.37 

                                                           
35 Sjá má töflu í viðauka 4 aftast í þessari ritgerð þar sem þessi mál eru talin upp í tímaröð. 
36 ÞÍ. Sýsl.Hún.V5 – (1747-1756), bls. 138r-148r. 
37 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 –(1756-1756), bls. 113 – 117, 180-182 og 258 – 261.  
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Mynd 5: Fjöldi mála sem varða flakk og lausa-mennsku í Skagafjarðarsýslu 

og Húnavatnssýslu 1745 1769.
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Miðað við þetta verður að telja líklegt að niðurstaða Guðmundur Hálfdanarsonar sé 

rétt; Þegar harðnaði á dalnum inn til landsins hafi fátæklingar og flakkarar freistað þess að 

reyna að sjá sé farborða við sjávarsíðuna og komið sér á svæði sem lágu nær sjávarsíðunni. 

Þar hafi menn kannski talið að einhver von  væri að bændur þar sem, margir hverjir höfðu 

aðgang að matarkistu sjávarins, gætu séð á því aumur frekar en bændur inn til landsins sem 

þurftu algerlega að treysta á eigin bústofn. Þegar svo hafís leggst að landinu og lokar á 

möguleika fólks til að nýta þau hlunnindi sem sjórinn gaf, voru fátæklingum og flökkurum 

allar bjargir bannaðar og hungurvofan sótti þau heim. 

3.5. Gæði jarða 

Í fyrri umfjöllun minni um harðindin í greinni „ Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“ er 

talsvert fjallað um tengsl á milli gæða jarða í einstökum hreppum og fjölda þeirra sem látast 

vegna harðindana. Í þeirri grein reiknaði ég út meðaltal dýrleika í Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín fyrir nokkra hreppa í Húnavatnssýslu. Varð niðurstað mín þar 

sú að fylgni væri á milli hve hátt jarðir voru metnar og þess hvernig mannfallið varð. Eftir því 

sem meðalal jarðardýrleika varð lægra var líklegra að fleiri myndu látast. Það falla fleiri á 

fátækari og rýrari jörðum en þeim sem betri. Þegar herðir að t.d. vegna veðurs eða 

náttúrhamfara má gefa sér að eftir því bújörð gefi meira af sér séu meiri líkur til að að hægt sé 

að lifa í gegnum náttúrulega sveiflur eins s.s. slæmt veðurfar. Þennan þátt skoðaði ég í fyrri 

grein minni um þetta efni og niðurstaðan þar var sú sama, að mikil tengsl voru á milli gæði 

jarða og þess hvernig fólki reiddi af á harðinda tímum.38 

 Athyglisvert er að skoða þetta mál í sambandi við þá rannsókn sem hér er gert grein 

fyrir. Hér verður þó látið nægja að skoða sérstaklega þá hreppa þar sem að flestir látast. Í 

umfjölluninni sem hér fer á eftir er stuðst við dýrleikamat úr Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalín. Í sjöunda bindi bókaraðarinnar  Sögu Íslands segir sagnfræðingurinn Lýður 

Björnsson að jarðir sem voru metnar á 0-11 hundruð hafi verið flokkaðar sem smábýli, 12 – 

24 hundrað jarðir voru lakari meðalbýli, betri meðalbýli voru metin á 25 – 48 hundruð, 

góðbýli 49 – 59 hundruð og að lokum voru jarðir sem metnar voru á 60 hundruð eða meira 

talinn vera höfuðból.39  

                                                           
38 Þórður Vilberg Guðmundsson, „Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“, bls. 130 – 132. 
39 Lýður Björnsson, „18. öldin“ , bls. 35. 
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Barðasókn í Fljótahrepp sker sig talsvert úr í Skagafjarðarsýslu hvað varðar mannfall, 

123 látast í sókninni 1755 – 1757 sem eru gríðarlega háar tölur. Fljótahreppur liggur á nyrstu 

mörkum Skagafjarðarsýslu, hann er opinn fyrir norður íshafi og er afskekktasta byggð 

Skagafjarðarsýslu. Meðaltal dýrleikamats í öllum hreppnum er 20,55 hundruð.40 Meðaltal 

allra jarða sem metnar er í 

Skagafjarðarsýslu reiknast 

28,02 hundruð.41 

Langflestar jarðir í 

Fljótahrepp eru metnar 

sem lakari meðalbýli eða 

smábýli eða 72%.42 

Í Fljótahreppi er 

gróðursælt, og stundum 

gátu þau miklu snjóþyngsli 

sem þar verða á veturna 

gert það að verkum að tún 

kólu síðar þar en 

annarsstaðar, enda kemur 

mikið fannfergi oftar en ekki í veg fyrir klakamyndun. Landfræðileg lega Fljóta gerir það að 

verkum að þar er afar snjóþungt á vetrum og vindasamt. Megin byggðin í Fljótum snýr í átt að 

hafinu og verður því oft ansi kalt þar á vetrum, og stundum langt fram á sumar. 43  

Í Skagfirðingabók árið 1975 eru birtir kaflar úr BA Ritgerð Sverris Páls Einarssonar 

þar sem lýst er miklum sumarhretum á 19. öld sem höfðu í för með sér skepnu- og 

mannfelli.44 Verður því að teljast afar líklegt að harðir vetur og erfið sumur hafi verið 

sóknarbörnum í Barðastaðasókn afar erfiðir. Sé það einnig tekið með í reikninginn að 

flakkarar sem flosnað höfðu upp úr öðrum hreppum og leitað að sjávarsíðunni, eins og í 

Fljótahrepp, þarf vart að undra að fjöldi látinni í harðindunum sé svo mikill sem raun ber 

vitni.  

                                                           
40 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 284-345. 
41 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 1- 483. Sjá má meðaltal allra hreppa í 

Skagafjarðarsýslu í viðauka 3 við þessa ritgerð. 
42 Sjá má heildarskiptingu allra hreppa í Skagafjarðarsýslu í viðauk 4 við þessa ritgerð. 
43 Páll Sigurðsson, Árbók FÍ 2016, bls.154-158. 
44 Sverrir Páll Einarsson, „Fljót í Skagafirði á 19. öld“ bls. 118 – 122. 

Mynd 6: -Skipting jarða í Fljótahrepp í eftir gæðum 1709 
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Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi, Skagafjarðrsýsla. 
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Í Skagafirði er mannfallið 

einna minnst í Staðarhreppi. 

Staðarhreppur var á svæði 

sem kallað er „vestan vatna“ 

meðal Skagfirðinga og er 

svæðið sunnan og „ofan við 

Sauðárkrók. Meðaltal dýrleika 

allra jarða í Staðarhrepp 

reiknast 32,7.45  

Staðahreppur er staðsettur á 

einu byggilegasta svæði 

héraðsins, vel gróið með 

gróskumiklu slétt lendi.46 Miðað við mat jarða í Staðarhreppi er hlutfall höfuðbóla tiltölulega 

hátt, eða 10%, en á móti er hlutfall smábýla lágt, rétt um 4%. Rúmur helmingur af þeim 36 

jörðum sem metnar eru í Staðarhreppi er metinn á 25 hundurð eða meira. Vantar m.a. inn í þá 

tölu sennilega bestu jörð hreppsins, Reynisstað, sem um langan aldur hefur verið ein mesta 

kostajörð í allri Skagafjarðarsýslu en þar sem að hún var kirkjujörð var hundraðamat hennar 

óvíst.47 

Í Húnavatnssýslu er ástandið 

langverst í Vindhælishreppi 

en þar féllu 95 manns á 

árunum 1755 – 1757 í 

tveimur sóknum hreppsins,  

Hof- og Spákonufellssókn og 

Höskuldsstaðarsókn. 

Vindhælishreppur var 

landfræðilega langstærsti 

hreppur Húnavatnssýslu og 

                                                           
45 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 69 – 106. 
46 Páll Sigurðsson, Árbók FÍ 2012, bls. 125. 
47 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 69 – 106. 

Mynd 7: Skipting jarða í Staðarhrepp eftir gæðum 1713 
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Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídaín, 8. bindi, 

Húnavatnssýsla. 
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Mynd 8: Skipting jarða í Vindhælishrepp 

eftir gæðum 1708

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi, Skagafjarðarsýsla. 
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mjög lengi sá fjölmennasti.48 Líkt og Fljótahreppur í Skagafirði eru sjávarnytjar talsvert 

algengar í Vindhælishreppi og meirihluti jarða í hreppnum hafa einhverskonar sjávarnyt.49 

Að meðaltali eru jarðir í Vindhælishrepp metnar á 15,7 hundruð en meðaltal allra jarða 

í Húnavatnssýslu er 24,1 hundruð.50 Líkt og sjá má á mynd 8 hér til hliðar  eru um 50% jarða í 

Vindhælishreppi smábýli og aðeins um 12% jarða eru metin á 25 hundruð eða meira.51 

Landamæri hreppsins voru frá mörkum Engihlíðarhrepps við Laxá í Refasveit og allt að 

sýslumörkum við Skagafjörð við Deildarhamar og Skagatá á Skaga.52 Líkt og Fljótahreppur í 

Skagafirði liggur Vindhælishreppur að stórum hluta fyrir opnu norður íshafinu og er veðurfar 

í samræmi við það, snjóþungt getur orðið um vetur og oft gat svo verið langt fram á sumar. 53  

Bólstaðarhlíðarhreppur er sá hreppur í Húnavatnssýslu þar sem mannfallið er hvað minnst. 

Tvær kirkjusóknir voru 

í hreppnum. 

Annarsvegar 

Blöndudalshóla- og 

Holtssókn, og hins 

vegnar Bergstaða- og 

Bólstaðarhlíðarsókn og 

samkvæmt skýrslum 

Hólabiskups var 

mannfallið þar 

tiltölulega lítið eða 22 á 

árunum 1755 – 1757.54 

Hreppurinn náði yfir 

Blöndudal austan 

Blöndu, fremri hluta 

Langadals og Laxárdals og allan Svartárdal. Bólstaðarhlíðarhreppur er skjólsamur og býður 

upp á gott beitiland frá náttúrunnar hendi, með víðáttum miklum hálsum og heiðarlöndum á 

                                                           
48 Jón Torfason, Árbók FÍ 2007, bls. 170. 
49 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi, bls. 427 - 484. 
50 Sjá má töflu með meðaltali dýrleika í Húnavatnssýlu í viðauka X við þessa ritgerð 
51 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi, bls. 427 - 484. 
52 Jón Torfason, Árbók FÍ 2007, bls. 6. 
53 Sama, bls. 171-172. 
54 ÞÍ. Biskupsskjalasafn, B, VII, nr. 4. (Ársskýrslur um fædda, fermda, gifta og dána í Hólabiskupsdæmi1745-

1798) 

 Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, 
Húnavatnssýsla. 
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Eyvindarstaðarheiði.55 Eins og sjá má á súluritinu hér að ofan í töflu 16 er talsverður munur á 

Bólstaðahlíðarhreppi og Vindhælishreppi hvað jarðargæði verðar. Meðaltal jarðardýrleikans 

er 25,4 hundruð. Um 40% jarða í hreppnum eru metin á yfir 25 hundruð, sem er mun hærra 

hlutfall en í Vindhælishreppi.  

3.6. . „...er fólk nú að skera sér til bjargar „ - Bústofn 

Guðmundur Hálfdanarson segir einnig frá því í óprentaðri meistararitgerð sinni frá árinu 1982 

um mannfjöldaþróun á 19. öld að árið 1756 “hafi verið eins og rothögg eftir mörg mögur 

ár“56. Fólk hafði fram að því lifað af þrátt fyrir harðindin með því að ganga á bústofn sinn en 

hann hafi að lokum þrotið og þá beið þess lítið annað en hungrið.57 Á héraðsþingi í Viðvík í 

Skagafjarðarsýslu 1. júlí 1756, og áður hefur verið sagt frá, vitnar fólk um bágt ástand 

bústofnsins. Hann sé víða meira og minna fallinn en það sem eftir tóri „er fólk nú að skera sér 

til bjargar.“.58 Í greininni „Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“ held ég því fram að 

stærð bústofnsins sé einn af þeim þáttum sem hljóti hafi áhrif á það hvernig fólki gengur að 

komast í gegnum harðindatíma. Sýndi ég þar fram á að það að þeir hreppar sem lágt skoruðu í 

hundraðamatinu voru einnig þeir hreppar sem báru minnst búfé.59 Stenst þessi tilgáta þegar 

stærra landsvæði er skoðað? 

 Í þessi ljósi er rétt að lita aðeins á þann bústofn sem jarðabókanefndin 1703 taldi að 

hægt væri að framfæra á 

hverri jörð í sýslunum 

tveimur. Sú stærð sem 

hver jörð var talin geta 

borið var ein undirstaða 

hundraðamatsins. Í fyrri 

samanburði á sýslunum 

tveimur má sjá að 

meðtal hundraðamats í 

Skagafjarðarsýslu er 

nokkuð hærra en í 

Húnavatnssýslu. Þar 

                                                           
55 Bjarni Jónasson ,„Frá upphafi 18. aldar“,  bls. 38. 
56 Guðmundur Hálfdánarson, ”Fólksfjöldaþróun á Íslandi á 18. öld”., bls. 83. 
57 Guðmundur Hálfdánarson, ”Fólksfjöldaþróun á Íslandi á 18. öld”., bls. 83. 
58 ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761, bls 76r-79v (1. júní 1756 Aukaþing í Viðvík). 
59Þórður Vilberg Guðmundsson, „Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“, bls. 131. 
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sáum við líka að nokkuð meira var af höfuðbólum og góðbýlum. En þegar bústofninn er 

skoðaður kemur í ljós að þar hefur Húnavatnssýsla vinninginn, þar er metið að jarðir þoli mun 

stærri bústofn. Taflan hér að ofan sýnir meðaltal þess sem hrepparnir eru taldir þola. Í viðauka 

má síðan sjá töflur fyrir hvern hrepp fyrir sig.60 

Eins og þarna sést eru jarðir Húnvetninga taldar geta framfleytt mun meira magni af 

sauðfé en jarðir Skagfirðinga. Meðaltalið í Húnavatnssýslu þegar kemur að sauðfé er um 

helmingi hærra, og það sama á við um hross. Raunar verður að segjast að sá fjöldi búfjár  sem 

hver jörð í Skagafirði er talin getað framfleytt er ansi lítill.   

 Ef við skoðum svo síðan staka hreppa og höldum okkur við að skoða þá hreppa þar 

sem var hvað mest mannfall og þá hreppa sem það var  minnst kemur eitt og annað í ljós. Í 

Fljótahreppi létust flestir í harðindunum og þar kemur í ljós að jarðir í Fljótahreppi voru að 

meðaltali taldar bera 3,01 nautgrip á hverri jörð, 30.87 ær og innan við einn hest.61 Allstaðar 

er meðaltalið undir meðaltali sýslunnar í heild. Í Staðarhreppi, sem eins og áður sagði fer 

einna best út harðindunum þegar mannfall er skoðað, er matið talsvert betra; að meðaltali 3,89 

nautgripir á hverri jörð, 44 ær og rúmlega 1 hestur.62  

Í Húnavatnssýslu er það sama uppá teningnum. Í Vindhælishreppi, sem hefur hæst 

mannfallið, er það metið svo að jarðir hreppsins beri mun minna búfé en annarsstaðar; 2,2 

nautgripi, 34 ær og 1 hest. Meðaltal allra jarða í sýslunni segir að 4 nautgripir geti verið á 

hverri jörð, 58 ær og 3 hestar. 

Sé gengið út frá því sem sumar heimildir benda til, að þegar harðnaði á dalnum hafi fólk 

farið að ganga á þann bústofn sem eftir lifði, sér til framfæris, þá hafa jarðir sem borið gátu 

stærri bústofn verið betur til þess fallnar að halda fólki á lífi í harðindunum. 

  

                                                           
60 Sjá viðauka nr. 3 aftast í þessari ritgerð. 
61 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 284 – 345. 
62 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi, bls. 69 – 106. 
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4. –Ríkti Hungursneyð á Norðvesturlandi 1755 – 1760? 
Í nútímanum heyrum við stundum talað um hungursneyð í fjarlægum löndum 

heimsins, þeim tilfellum fer sem betur fer fækkandi. Árið 2017 var lýst yfir hungursneyð í 

Suður Súdan og Jemen. Á alþjóðavísu er hugtakið notað af alþjóðastofnunum þegar 

ákveðnum mörkum er náð, en þau eru þegar 20% mannfjölda á ákveðnu svæði búa við 

takmarkaðan aðgang að mat, þegar vannæring nær til um 30% fólks og fleiri en 2 af hverjum 

10.000 deyja á hverjum degi.63 Í gegnum söguna hafa hungursneyðir herjað á heiminn af og 

til. Ein sú fyrsta sem sögur fara af var í Róm um 440 fyrir krist, um miðja 16. öld herjaði 

hungursneyð í Evrópu vegna 30 ára stríðsins, og þá hefur verið talað um að gosið í 

Lakagígum 1783, sem olli Móðuharðindunum á Íslandi, hafi valdið hungursneyð í Frakklandi 

sem gæti hafa ýtt af stað atburðum sem komu Frönsku byltingunni af stað.64 Á 20. og 21. 

öldinni hafa hungursneyðir haldið áfram; mætti þar nefna hungursneyð í Kína á sjöunda 

áratug 20. aldar sem kostaði sennilega allt að 15 milljónir manna lífið. 

Sagnfræðingurinn Peter Garney´s ritaði á sjöunda áratugnum greinina „Responses to 

Food Crisis in the Ancient Mediterranean World.“. Þar vill hann gera greinarmunn á 

hungursneyð (e. famine) annars vegar og matarskorti (e. food crisis) hinsvegar. Garneys segir 

að matarskortur standi yfir í stuttan tíma, framboð á mat minnkar sem veldur því að verð 

hækkar og fólk byrjar að svelta. Matarskortur hefur fyrst áhrif á þá lægst settu í samfélögum 

en áhrifin aukast smám saman og fara þá að hafa áhrif á allt samfélagið. Garneys skilgreinir 

hungursneyð þannig að hún sé þegar að matarskorturinn er farinn að valda hækkandi 

dánartíðni.65 

En er hægt að tala um hungursneyð á Norðurlandi um miðbik 18. aldar? Í tveimur 

greinum í Norðanfara árið 1884 er hægt að sjá uppskrift af listum um þjóðfélagsstöðu þeirra 

sem létust úr hungri í Höskuldsstaðasókn árin 1755 – 1756. Þar má sjá að stór meirihluti 

þeirra sem látast eru flakkarar og fátæklingar og yfirleitt annaðhvort börn eða eldra fólk. Sé 

miðað við þá skilgreiningu Garneys að hungursneyð ríki þegar matarskortur sé slíkur að 

greina megi viðvarandi hækkun á dánartíðni, og þá fyrst hjá þeim verst settu í samfélaginu 

verður að teljast sennilegt að flokka megi ástandið sem hungursneyð. 

                                                           
63 Vef: Vefur Sameinuðu þjóðanna. Sótt 6.11.2018 https://news.un.org/en/story/2011/07/382342-when-food-

security-crisis-becomes-famine 
64 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 226. 
65 Garneys, Peter, „Responses to Food Crisis in the Ancient Mediterranean World.“bls. 126-127. 

https://news.un.org/en/story/2011/07/382342-when-food-security-crisis-becomes-famine
https://news.un.org/en/story/2011/07/382342-when-food-security-crisis-becomes-famine
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Við höfum séð í köflunum hér á undan að mannfall er mikið í sýslunum tveimur sem 

hér er fjallað um.  Eins og bent var á í fyrsta kafla þá benda tölur yfir mannfall á öllu landinu 

til þess að hægt sé að tala um hunugrsneyð ef alþjóðleg viðmið nútímans eru notuð. 

Félagsleg áhrif hungursneyða á samfélög geta verið mikil. Sagnfræðingurinn Laurance M. 

Geary skiptir þessum áhrifum upp í þrjú stig. Fyrsta stigið kallar hann viðbúnaðarstig (e. 

alarm phase) annað stigið  langvarandi viðnám (e. protraced phase of resistance). Þriðja 

stigið nefnir Geary síðan örmögnun eða ráðþrot (e. exhaustion).66 Í kaflnum hér á eftir verður 

þessi kenning Geary skoðuð nánar og hún heimfærð á ástandið á norðurlandi á 6. áratug 18. 

aldar.  

4.1. „og fyrir maðkað mjöl hefur verslunin orðið frægust“ – Óánægja með 
verslun og verslunarkjör. 

Fyrsta stigið í kenningu Geary´s  kallar hann viðbúnaðarstig Á þessu stigi fer matarskortur að 

gera vart við sig, óánægja með verslun og verslunarkjör eykst, matarverð fer hækkandi og 

menn reyna að hjálpa hver öðrum að framfleyta sér. Aukin hætta er á uppþotum þar sem fólk 

kemur saman og reynir að ná sér í mat og trúarleg virkni fólks eykst.67 

Í heimildum má finna ýmislegt sem bendir til þess að óánægja með verslun og 

verslunarhætti hafi verið mikil á þessum tíma. Í dómabók Húnavatnssýslu má finna frásögn af 

því þegar Bjarni Halldórsson, sýslumaður Húnvetninga, kallar til þingvitnis nokkra 

hreppstjóra í Húnavatnssýslu á Sveinsstöðum haustið 1756. Þar spyr sýslumaður 

hreppstjórana nokkurra spurninga til að lýsa ástandinu í Húnavatnssýslu og eru þeir flestir 

sammála um óánægju sína með kaupmanninn á Skagaströnd, Hans Mule Luja. Hann hafi 

sleppt því að flytja inn nægt magn af mjöli sumarið 1755 þrátt fyrir að sýslumaður hafi þegar 

árið 1754 farið fram á að ákveðið magn skyldi flutt inn.68 En það var honum skylt að gera og 

kaupmanni jafnframt skylt að fara eftir þeirri beiðni, samkvæmt samningi 

Hörmangararfélagins við konung um Íslandsverslunina.69 Í lýsingum sínum gagnrýna 

hreppstjórarnir kaupmanninn á Skagaströnd, Hans Mule Luja, harðlega. Hann hafi ekki tryggt 

að nægt magn af mjöli og öðrum nauðsynjum hafi verið flutt inn og það hafi þýtt að margir 

hafi ekki getað verslað það sem þeir þurftu. Talað er um að sumir hafi jafnvel aðeins fengið 

                                                           
66 Geary, Laurence M, „What people died of during the Famine.“, bls. 96. 
67 Geary, Laurence M, „What people died of during the Famine”, bls. 97-99. 
68 Ekkert skip komst til hafnar á Skagaströnd sumarið 1756 vegna hafíss sem lokaði svæðið algerlega af. Bréfið 

má finna í dómabók Húnavatnssýslu 1756- 1760 sem hægt er að finna inn á dómabókavef Þjóðskjalasafns. ÞÍ. 

Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls.33 – 45 (20. september 1756, Héraðsþing á Sveinsstöðum). 
69 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls.140-141 



30 

 

um helming af því mjöli sem þeir þurftu og það hafi þýtt að fólk hafi liðið gríðarlega skort.70 

Þingvitnin staðfesta öll að sýslumaður hafi farið fram á það við kaupmann árið á undan að 

hann flytti til landsins 1200 tunnur af mjöli. Við það stóð kaupmaður ekki og hægt er að lesa 

úr textanum að þetta fari illa í hreppstjórana, og greinilega sýslumann sem sennilega hefur 

viljað tryggja það að skýrt væri að hann hefði staðið við sýna plikt gangvart íbúum sýslunnar. 

Í Skagafirði er það sama upp á teningnum. Verslunarstaður Skagfirðinga var á Hofsósi 

á Höfðaströnd  og kaupmaðurinn þar var talsvert gagnrýndur fyrir skort á vörum, og gæði 

þeirrar vöru sem hann flutti inn. Þann 23. september 1756 ritar Björn Markússon sýslumaður 

Skagafjarðar bréf til Rentukammers í Kaupmannahöfn þar sem hann segir frá því að 

Hofsósskip sé enn ekki komið og um það þurfi ekki að spyrja úr þessu. Hann bendir einnig á 

að sumarið á undan 1755, hafi kaupmaðurinn á Hofsósi flutt inn um 500 tunnur af mjöli sem 

sé ekki nema helmingur af því magni sem Björn hafi farið fram á.71 Í skjalasafni 

Rentukammers má einnig finna bréf frá bónda í Skagafirði sem kvartar sáran undan því að 

kaupmaðurinn á Hofsósi hafi sumarið 1756 og 1755 neitað að leyfa honum að taka út vörur, 

jafnvel þótt hann gæti lagt fram örugga tryggingu fyrir vörunum.72  

Heiti þessa kafla er sótt í grein í blaðinu Fálkanum árið 1930 þar sem farið er yfir sögu 

verslunar á Íslandi. Þar er stuttlega fjallað um tímabil einokunnar og gæði kornvara gerð að 

umtalsefni og sagt „...og fyrir maðkað mjöl hefur verslunin orðið frægust“.73 Í þessum orðum 

er vitnað í eitt þekktasta deilumál Íslendinga og danskra Íslandskaupmanna, en það kom 

einmitt upp á þeim tíma sem hér er um rætt, og snerist um maðkað mjöl. Svo rækilega er þetta 

greipt í söguminni Íslendinga að því skýtur oftar en ekki upp í umræðunni. Í umræðu um 

mótun viðskiptastefnu Íslands í september 2014 sagði Guðlaugur Þór Þórðarson; „Við erum 

nefnilega fyrir löngu búin að átta okkur á því að íslenskir neytendur eru langt í frá óupplýstir 

og fyrir löngu hættir að láta bjóða sér maðkað mjöl“74.  

Í bréfi sem Magnús Gíslason amtmaður ritar til Kirkjustjórnarráðs sumarið 1756 segir 

bréfritari að stór hluti af því mjöli sem flutt var inn hafi verið ónýtt og maðkað. En vegna 

hungurs, hafi fólk ekki haft um neitt að velja það varð að kaupa maðkaða mjölið. 75 Undir 

þetta tekur Skúli Magnússon, landfógeti, þegar hann ritar bréf til yfirvalda um haustið. Jón 

                                                           
70 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls.47 (20. september 1756, Héraðsþing á Sveinsstöðum). 
71 Jón Kristvin Margeirsson, „Maðkaða mjölið 1756“, bls. 165. 
72 ÞÍ. Rentukammer 1928-11 B01 36-21 (Jón Gunnarsson skrifar konungi, 14. sept. 1757). 
73Fálkinn „Verslun Íslands“, bls. 51-52. 
74 Vef: Vefur Alþingins. www. althingi.is https://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20140924T165645.html 

sótt 15.12.2018. 
75 ÞÍ. Kirkjustjórnarráð 1928 KI/12-14 (Magnús Gíslason, amtmaður skrifar Kirkjustjórnarráðinu, 2. ágúst 1756). 

https://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20140924T165645.html
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Kristvin Margeirsson, sagnfræðingur, skrifaði grein um þetta mál í Sögu árið 1973. Þar skoðar 

hann tiltækar heimildir um málið og kemst að þeirri niðurstöðu að ásakanir um maðkað mjöl 

eigi varla við rök að styðjast.76 Svo virðist sem þarna hafi menn gert meira úr hlutunum en 

sannleikurinn sagði til um. Máli sínu til stuðning hefur Jón Kristvin flett upp í bréfasöfnum 

sýslumanna og amtmanna en þar má finna skýrslu um ástand vöru. Í þeim skýrslum er aðeins í 

einu tilfelli minnst á maðkað mjöl, og það var ekki fyrir árið 1755. Virðist því svo vera sem 

yfirvöld á Íslandi séu farin að gera meira út ástandinu en ástæða var til.77  

En hversu mikilvæg var verslunin fyrir almenning í landinu? Skipti máli fyrir 

lífsafkomu fólks að skip komu ekki að landi og ekki var hægt að versla? Í bréfum almennings 

til Landsnefndarinnar fyrri er talsverðu púðri eytt í að ræða um verslun. Íslenskir fræðimenn 

hafa ekki sammála um hve mikilvæg verslun hefur verið fyrir almenning í landinu. Í 

doktorsritgerð sinni Wool and socitey segir Hrefna Róbertsdóttir að það hafi fyrst og fremst 

verið nálægð við kaupstaðinn sem réði því hve háðir menn voru versluninni, eftir því sem fólk 

bjó fjær var ólíklegra að það verslaði. Það á sérstaklega við þá fátækari. Hinir efnameiri 

versluðu meira, hvort sem þeir bjuggu nálægt verslunarstaðnum eða ekki.78 Árni Daníel 

Júlíuson kemst hins vegar að þeirri niðurstöðu í Landbúnaðarsögu sinni árið 2008 að verslun 

hafi fyrst og fremst verið mikilvæg fyrir efnamikla bændur, það hafi fyrst og fremst verið þeir 

sem stunduðu hana og þar sem allur þorri almennings hafi ekki verið í þeim hóp hafi verslun 

almennt haft lítil áhrif á efnahag Íslendinga.79 Þessi niðurstaða Árna rímar þó ekki alveg við 

það sem fram kemur í bréfum almennings á Norðurlandi til Landsnefndarinnar. Þar gagnrýna 

menn kaupmenn harðlega fyrir að  í gegnum tíðina látið ríkum bændum í té allt að sexfalt 

magn af nauðsynjavörum, miðað við það sem eðillegt er, sem þessir sömu bændur selja svo 

hinum fátækari á uppsprengdu verði yfir vetrartímann.80 

Ekki verður úr þessu skorið hér, því verslunarbækur fyrir þessi svæði hafa ekki verið 

kannaðar í þessu skyni, en rétt að benda á að miðað við hve miklu púðri er eytt í að deila á 

kaupmenn og verslun í harðindunum 1755- 1757, og því hve miklu púðri menn eyða í það í 

bréfum til Landsnefndarinnar, verður frekar að telja líklegra að verslun og verslunarkjör hafi 

haft talsverð áhrif á lífsafkomu fólks. Vera má að þau hafi kannski verið minni þegar vel 

                                                           
76 Jón Kristvin Margeirssona „Maðkaða mjölið 1756“. bls. 162-163. 
77 Jón Kristvin Margeirsson, „Maðkaða mjölið 1756“, bls. 176 179.  
78 Hrefna Róbertsdóttir, Wool and Society, bls. 242-244. 
79 Árni Daníel Júlíuson, Landbúnaðarsaga Íslands I, bls. 290 – 292. 
80 Sjá t.d. Landsnefndinn fyrri I, bls. 441 (Hreppstjórar í Seyluhreppi skrifa um hag sveitarinnar 15.4.1771) og 

einnig Landsnefndin fyrri I, bls,. 451 (Hreppstjórar og bændur í Lýtingstaðahreppi skirfa um verslun 23.5.1771). 
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áraði, og fólk gat framleitt smjör, mjólk, kjöt og veitt fisk, en þegar harðnaði á dalnum verður 

að teljast líklegt að aðgengi að verslun hafi verið meginþorra almennings mikilvæg.  

Í grein minni í Húnavöku, „ Af hungri og megurd út af dáid...“ bendi ég einnig á 

hvernig verslunarfyrirkomulagið hefur getað ýtt undir, og ýkt þá erfiðleika sem fyrir voru.81 

Sú krafa einokunarkaupmanna að stunda aðeins vöruskiptaverslun við Íslendinga, vegna þess 

hve verðgildi peninga var hátt á Íslandi, þ.e. mikið af vöru fékkst fyrir lága peningaupphæð 

hefur auðvitað gert það að verkum að erfitt var fyrir markaðinn að bregðast við sveiflum eins 

og þeim sem urðu á framboði og eftirspurn. Þegar vel áraði höfðu Íslendingar nóg fyrir sig, og 

þörf þeirra fyrir innflutt matvæli eins og korn, rúg og brauð var þá minni. Þá reyndu 

kaupmenn að bjóða annan varning í staðinn, „lúxusvarning“, s.s brennivín og tóbak. Þetta 

snérist svo við þegar illa áraði í landinu. Þá þurftu Íslendingar á innfluttum matvælum að 

halda en gátu lítið sem ekkert boðið í staðinn. Árin 1754 – 1758 voru Hörmangarafélaginu, 

sem þá hafði Íslandsverslun á sinni könnu, ákaflega erfið. Kornverð erlendis var hátt og 

Íslendingar gátu sökum harðærisins ekki tryggt næga vöru til útflutnings.82 Kaupmenn 

brugðust þá við með því að flytja inn minna af nauðsynjavörum – enda vildu þeir fisk og kjöt 

í staðinn sem ekki var í boði í harðindaárum á Íslandi a.m.k. í mun minna mæli.83  

4.2. Aukinn trúarleg virkni. 

Annað atriði í kenningu Geary sem vert er að athuga á þessu fyrsta stigi er aukin trúarleg 

virkni. Þetta má sjá á nokkrum stöðum þegar rýnt er í heimildir.84 Eitt af því er bréf Gísla 

Magnússonar Hólabiskups og fleiri embættismanna á Norðurlandi til Kirkjustjórnarráðsins þar 

sem farið er fram á það að Norðlendingar fái að taka heitdaga upp að nýju.85 Heitdagur eða 

einmánaðadagur, virðist vera sér norðlenskt fyrirbæri sem hefur átt sér rætur allt aftur til 

kaþólskrar tíðar. Var það siður á Íslandi, og víðar í norrænum á löndum að snemma á vorin, 

oftast í einmánuði komu íbúar hreppa saman og ræddu ýmis sameiginlegmál og efndu til 

samskota fyrir fátæka. Heitdagurinn var afar gamalt fyrirbæri, og hafa sumir fræðimenn rekið 

það allt aftur til 11. aldar. 86  

                                                           
81 Þórður Vilberg Guðmundsson, „Af hungri og megurd útaf dáid þari hrepp“, bls. 134-135. 
82 Gísli Gunnarsson, „Undarlegt er Ísland, örvasa og lasið. Einokunarverslun á Íslandi“, bls. 262-264. 
83 Gísli Gunnarson, Upp er boðið Ísaland, bls. 259-262. 
84 Geary, Laurence M, „What People Died of During he Famine.“ bls. 95-97. 
85 Kirkjustjórnarráð 1928 KI/12-23 örk 23 (Biskup, lögmenn, sýslumenn, prófastar og prestar á norðurlandi 

skrifa konungi, 6. september 1756). 
86 Einmánuður var sjötti mánuður ársins skv. gamla norræna tímatalinu og jafnframt síðasti mánuður vetrar. 

Hann hófst á tímabilinu 20 – 26. mars og lauk 19. – 25. apríl. Heimild: Árni Björnsson, Saga dagana, bls. 141. 
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 Það var svo árið 1741 að danska Kirkjustjórnarráðið sendi danska prestinn Ludvig 

Harboe til landsins. Með ferðinni vildu dönsk stjórnvöld láta kanna ástand kirkna, 

kennslumála, huga að menntun presta og fleira. Í félagi við aðstoðarmann sinn Jón Þorkelsson 

lagði Harboe fram margar tillögur í anda heittrúarstefnunnar sem þá hafði rutt sér til rúms í 

Danmörku. Snéru þessar tillögur m.a. umbótum í menntamálum þar sem mikil áhersla var 

lögð á lestur og kristin fræði. Auk þess lagði Harboe fram tillögur um trúrækni og siðferði, og 

er tilskipun um húsaga sennilega ein sú þekktasta. Ein af mörgum tillögum Harboes um 

trúrækni og breytingar á helgidagahaldi, snéri að því að banna heitdaga Norðlendinga sem 

eins og áður er getið áttu sér langa sögu, og var tilskipun þess efnis samþykkt og send til 

Íslands árið 1745.87 Með þessu, og fleiri breytingum á helgidagalöggjöfinni vildu menn reyna 

að samræma helgidaga á Íslandi og Danmörku. Lögðust þessar breytingar illa í Norðlendinga, 

enda dagurinn væntanlega verið orðinn samofinn menningu þeirra og háttum.88  

Það var svo haustið 1756, tíu árum eftir að tilskipunin tók gildi, að séra Gísli 

Magnússon, þá tiltölulega nýkjörinn biskup í Skálholti snéri sér, ásamt lögmönum, prestum, 

sýslumönnum og hreppstjórum, til Kirkjustjórnarráðsins og fer fram á að heitdagurinn verði 

endurvakinn. Telja þessir menn, talsmenn almennings á Norðurlandi, það einsýnt að árferði 

hafi ekkert gert nema að versna ár frá ári síðan að tilskipun um afnám heitdagsins tók gildi á 

Íslandi.89 Í þessum skrifum biskups, og helstu valdsmanna á Norðurlandi má greina að 

trúarvakning og menn leita skýringa í trúnni, og jafnvel því að menn séu ekki að fá tækifæri 

til að fá að rækja trú sína. 

4.3. „Húsgangar lifa á hrati og mosaskófum...“ 

Geary nefnir annað stigið langvarandi viðnám. Á því stigi þá virðist samhjálp almennings 

hverfa, virkni í samfélaginu fer minnkandi, glæpir aukast og ef fólk á einhvern matarforða 

reynir það að halda honum fyrir sig og er ófúst til að deila honum með öðrum. Einnig fer fólk 

að leggja sér til munns mat sem undir öðrum kringumstæðum væri ekki borðaður.90 

Slíkt kemur glögglega fram þegar hinar ýmsu heimildir frá 6. áratug 18. aldar eru 

skoðaðar. Í kaflanum um verslun hér á undan var minnst á héraðsþing í Sveinsstaðahreppi í 

september 1756 þar sem hreppstjórar voru yfirheyrðir um ástand í hreppum sínum. Eitt af því 

sem þeir nefna þar er að fólk í hreppunum sé farið, í neyð sinni, að leggja sér til munns  

                                                           
87 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 117 – 122. 
88 Loftur Guttormsson, „Hin píetíska endurbót“, bls. 309 – 312. 
89 ÞÍ. Kirkjustjórnarráð 1928 KI/12-23 örk 23 (Biskup, lögmenn, sýslumenn, prófastar og prestar á norðurlandi 

skrifa konungi, 6. september 1756).  
90 Geary, Laurence M, „What People Died of During he Famine.“, bls. 96. 
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sjávargróður til að reyna að draga fram lífið. Sjávargróður var ekki, og er vart enn þann dag í 

dag talinn mannamatur. Ekki er laust við að upp í hugann komi orð Davíðs Stefánssonar í 

inngangi að leikriti sínu Gullna Hliðið, sem vitnað er í heiti þessi kafla.91  

Í heimildum er þó mest fjallað um meint hrossakjötsát fólks. Þarfasti þjóninn, 

hesturinn, var fyrst og fremst samgöngu- og burðardýr og ekki þótti við hæfi að leggja slík dýr 

sér til munns – nánast sama hvað tautaði og raulaði. Rekja má óbeit manna á hrossakjötsáti 

allt aftur til kristnitökunnar. Var það sennilega samkvæmt strangri túlkun Biblíunar þar sem 

talað er um að einungis sé leyfilegt að leggja sér til munns „...ferfætt dýr sem hafa klaufir, og 

þær alklofnar – og jórtra“92  

Í harðindunum 1755  - 1760 fer að bera fljótlega á umræðu um hrossakjötsát. 

Harðindin náðu ekki bara yfir Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu. Ástandið var einnig 

verulega slæmt í Eyjafirði og Þingeyingar fóru ekki varhluta af því. Í grein í Skírni árið 1962 

ritar Gunnar Sveinsson um rökræður Íslendinga vegna hrossakjötsáts í gegnum aldirnar. Þar 

koma fram merkilegar heimildir frá harðindakaflanum á Norðurlandi 1755 – 1758. Í desember 

ritar Gísli biskup á Hólum presti einum í biskupsdæmi sínu bréf þar sem hann lýsir andstyggð 

sinni á hrossakjötsáti sem hann telur að sé alls ekki líðandi, það beri að straffa fyrir það. Gísli 

tekur þó fram að hrossakjötsát sé í raun ekki ókristilegt, en það veki svo mikla hneykslan 

annars fólks. Þannig að eitthvað er nú guðsmaðurinn farinn að draga í land, í það minnsta sé 

það ekki brot gegn alvaldinu, guði almáttugum. Hann tekur auk þess fram að nauðsyn geti 

gert það að verkum að hrossakjötsát sé nauðsynlegt. 

Og eitthvað virðist biskup vera hugsi um hrossakjötið þegar fer að líða á harðindin. Í 

sjálfsævisögu séra Þorsteins Péturssonar, prófasts á Staðarbakka í Miðfirði, segir hann frá því 

að hann hafi vorið 1756 fengið bréf frá séra Magnúsi Péturssyni í Höskuldsstaðasókn í 

Vindhælishreppi. Hafi Magnús þar spurst fyrir um hvað gera skyldi við það fólk sem legði sér 

til munns hrossakjöt. Séra Þorsteinn virðist ekki viss, í það minnsta vísar hann fyrirspurninni 

beint til Gísla biskups. Svar Gísla er svipað og árið áður, straffa beri fyrir hrossakjötsátið, 

virki það ekki, sé það sýslumanns að láta „.. ei óhengt svo óráðvant framferði“.93 

Eitthvað virðist þó biskup efins og um haustið ritar hann yfirmönnum sínum í 

Kirkjustjórnarráðinu bréf og spyr hvort hrossakjötsát sé í lagi í þegar neyðin rekur menn til 

                                                           
91 Davíð Stefánsson, Gullna hliðið bls. 4. 
92 Biblían,“Þriðja Mósebók“ 11 kap.-4. vers., bls. 141. 
93 Gunnar Sveinsson, „Rökræður Íslendinga fyrr á öldum um hrossakjötsát“, bls. 16-25. 
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þess að leggja sér það til munns.94 Kirkjuráðið svara honum að hrossakjötsát í neyð sé ekki 

refsivert, og þar sem að ekki nokkur lifandi maður neyti slíks af löngun sé ástæðulaust að 

finna refsingu við því.95 

Af þessu má sjá að greinilegt er að fólk í sýslunum er farið að leggja sér til munns 

fæðu sem það hefði annars ekki gert  Svo rammt kveður að þessu, að yfirvöld virðast vera í 

vandræðum með hvernig þau eiga að bregðast við, enda er þeim fullljóst hvernig í pottinn var 

búið. 

4.4. „... en hungrið gerir aðra að sauðaþjófum.“ Fjölgun þjófnaðarmála. 

Í innganginum að Gullna hliðinu, sem áður var vitnað til, segir Davíð Stefánsson að 

„...hungrið gerir aðra að sauðaþjófum“. 96  Svo virðist vera sem þjóðskáldið hafi þar haft á 

réttu að standa, a.m.k. ef miðað er við þá gríðarlegu fjölgun þjófnaðarmála á Norðvesturlandi 

á sjötta áratug 18. aldar. Eitt atriði sem Geary nefnir til sögunnar á öðru stigi hungursneyðar 

og fjallað verður um hér er fjölgun þjófnaðarmála og afbrota.97 Svo vill til að upplýsingar um 

dóma og mál sem komu til kasta yfirvalda eru orðin mjög aðgengilega Dómabókagrunni 

Þjóðskjalasafns Íslands.98 Upp úr þeim grunni er þessi kafli unninn að mestu leyti.  

Hér að neðan má sjá súlurit sem sýnir fjölda þjófnaðarmála á þremur tímabilum í 

báðum sýslum. Eins og þarna sést verður fjölgun á báðum stöðum á milli tímabila. Þannig 

fjölgar þjófnaðarmálum um heil 224% á harðindatímabilinu á sjötta áratug 18. aldar, fara úr 

17 uppí 55. Í Húnavatnssýslu er fjölgunin 282% Langflest málin eru vegna búfjárþjófnaðar. 

Þetta sést ennþá frekar þegar ástandið er greint niður á einstök ár frá 1750 – 1760. Þá sést að 

fjölgunin er langt um mest á árunum 1755-1757. Búfjárþjófnaðir voru alvarlegt afbrot í 

landbúnaðarsamfélagi þar sem undirstaða þess að framfleyta sér og fjölskyldu sinni var 

                                                           
94 ÞÍ. Kirkjustjórnarráð 1928 KI/12-29, örk 29.(Gísli Magnússon skirfar Kirkjustjórnarráðinu, 22. september 

1756). 
95 Gunnar Sveinsson, „Rökræður Íslendinga fyrr á öldum um hrossakjötsát“ bls. 21-23. 
96 Enn er sótt í rann þjóðskáldsins Davíðs Stefánssonar í inngangi að Gullna hliðinu. Davíð Stefánsson Gullna 

hliðið, bls. 4. 
97 Geary, Laurence M, „What People Died of During he Famine.“, bls. 96. 
98 Vef: http://domabaekur.manntal.is/  

 

Heimild:  ÞÍ Sýsl. Hún. V.4 (1731-1746) (Dómabók Húnavatnssýslu 1731 – 1746),: ÞÍ. Sýsl.Hún.V5 -1747-1756 (Dómabók 

Húnavatnssýslu 1747-1756),  ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1756, (Dómabók Húnavatnssýslu 1756 -1756),  ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 

(1743-1753) (Dómabók Skagafjarðarsýslu 1743 – 1753), ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761 (Dómabók Skagafjarðarsýslu 

1753-1761). Sótt í Dómabókagrunn Þjóðskjalasafns Íslands. https://skjalasafn.is/domabokagrunnur.  

http://domabaekur.manntal.is/
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bústofn fólks. Bústofninn var allt í senn skiptimynt, mataruppspretta og mikilvæg til að hægt 

væri að framleiða föt.  

Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir skrifaði árið 2009 BA-ritgerð í sagnfræði um 

sauðaþjófnaði í Eyjafjarðarsýslu. Í ritgerðinni sýnir Jóhanna fram á að sauðaþjófnaðarmálum 

fjölgar mikið í takt við versnandi árferði.99 Hún komst að þeirri niðurstöðu að orsakir þeirra 

megi einkum rekja til harðinda, fátæktar og hungurs.100 Þessar niðurstöður ríma því vel saman 

og eru auk þess í takt við alþjóðlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á hungursneyðum. Í 

bók írska hagsögufræðingsins Cormac O. Grada er nokkuð fjallað um þetta. Þar segir hann að 

tengsl milli smáþjófnaðar (e. petty crime) og vaxandi hungurs séu greinileg. Tekur hann dæmi 

úr hungursneyðinni miklu á Írlandi um 1840 þar sem þjófnaðir margfölduðust á meðan öðrum 

glæpum s.s. nauðgunum fækkaði. Þannig valdi hungursneyðir því að fólk, óháð kyni, stétt eða 

stöðu taki áhættuna á því að nást fyrir smáglæpi.101 

 Svo má auðvitað spyrja hér, hvað sé orsök og hvað sé afleiðing. Fjölgar 

þjófnaðarmálum vegna harðindanna og neyðar fólks í kjölfar þeirra? Eða getur verið að þeim 

                                                           
99 Jóhanna Þ. Guðmundssdóttir, „Sá kann ekki að stela sem ekki kann að fela“, 12- 14. 
100 Jóhanna Þ. Guðmundssdóttir, „Sá kann ekki að stela sem ekki kann að fela“, bls. 59-60. 
101 Grada, Famine a Short history, bls. 53-55. 
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fjölgi vegna þess að yfirvöld fylgi málum betur eftir á harðindatímum. Er mögulegt að menn 

hafi, þegar vel áraði, jafnvel ekki tekið eftir því að ein og ein kind hyrfi eða smávægilegt 

magn af smjöri? Það getur hins vegar verið að það hafi farið að skipta meira máli þegar 

búpeningur féll unnvörpum. Þetta eru athyglisverðar hugleiðingar, en þó verður fyrri 

skýringin að teljast líklegri, þ.e. að fjölgun glæpa megi rekja til harðindanna frekar en öfugt.  

4.5.  „dauðinn er lítil áþján, samanborið við lífið“ 

Þriðja, og síðasta, stigið í kenningu Geary kallar hann síðan örmögnum eða ráðþrot. Þar er 

talað um að fjölskyldubönd rofni, hinir sterku lifi frekar en hinir veiku, og morðum og 

sjálfsmorðum fjölgi.102 Og Grada nefnir þetta einmitt í sinni bók, og segir að hungur neyði 

menn til að velja hverjir lifa. Þá eru líf ungra barna og gamalmenna oftar en ekki talinn minna 

virði.103 Ekki er svo auðvelt að lesa í þetta í sýslunum tveimur. Vissulega mætti hér benda á 

að í Höskuldsstaðasókn nefnir Magnús Pétursson árið 1756 að mikill hungurdauði hafi orðið 

og hafi það bitnað einna verst á eldra fólki, börnum og flökkurum. Það er alkunna að þegar 

harðindi ganga yfir, hvort sem þau eru veðurfarsleg eða hörmungar vegna veikinda, eru það 

fyrst þeir sem veikir eru fyrir sem deyja. Börn og aldrað fólk er alltaf líklegra til að verða fyrir 

barðinu á slíku.  

 Ekki er að sjá á dómabókum að morðmálum fjölgi. Ekkert slíkt er skráð í 

Skagafjarðarsýslu 1753 – 1760 og aðeins eitt er skráð í Húnavatnssýslu á þessu tímabili. En 

það mál er vissulega átakanlegt og sýnir okkur kannski að hungur og vesöld getur ýtt fólki 

fram af brúninni og látið það gera hluti sem það myndi undir öðrum kringumstæðum ekki 

gera. Málvextir voru þeir að þann 14. mars 1756 var Jón Ólafsson, kallaður til yfirheyrslu að 

Þorkelshólum í Vatnsdal. Var Jón grunaður um að hafa banað dóttur sinni, hinni 5 ára gömlu 

Svanhildi Jónsdóttur sem fundist hafði látin stuttu áður. Til vitnist eru kölluð nokkur vitni sem 

vitna um það að á líki barnsins hafi verið sjáanlegir áverkar á hálsi. 104 Jón er að lokum tekinn 

til yfirheyrslu og játar „laus og lydugur fyrir réttinum að hann hefdi, sett barnid i poka, og 

reyrt pokaopið að hálsinum...“. Þannig játaði Jón að hafa myrt dóttur síðan og síðan huslað 

líkið í fjárrétt. Þetta segist hann hafa gert sjálfviljugur og af ráðnum hug. Aðspurður segir Jón 

að ástæðan hafi verið einföld, „hungur“. Hann taldi sig vera að náða sig yfir barnið, sem hann 

hafði flakkað með einn á milli bæja í tölverðan tíma – svangur og hrakinn.105 Jón fékk að 

vonum dauðadóm fyrir verknaðinn, hann var dæmdur til að klípast með glóandi töngum á leið 

                                                           
102 Geary, Laurence M, „What People Died of During he Famine.“ bls. 96 
103 Grada, Famine: A short history, bls.52. 
104 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls.165- 176 (14. mars 1758 Héraðsþing á Þorkelshól). 
105 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls. 171 (14. mars 1758 Héraðsþing á Þorkelshól). 
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á aftökustað og hægri hönd hans höggvin af honum lifandi. Að lokum skyldi hann síðan missa 

höfuðið.106 Dóminum var síðan fullnægt þann 22. apríl 1758 þegar Jón var tekinn af lífi „eftir 

dómsins hljóðan“ á manntalsþingi á Sveinsstöðum.107 

 Lýsingarnar í dómnum eru átakanlegar. Þar er lýst grimmum örlögum ungs barns og 

ekki síður föður sem tekur ákvörðun um að deyða barn sitt í algerri örvæntingu. Hungrið 

rekur hann til þess. Það er ekki laust við að orð Höllu Jónsdóttur, konu Fjalla – Eyvindar, úr 

leikriti Jóhanns Sigurjónssonar um þau hjúin komi upp í hugan þegar maður les dóminn og 

yfirheyrslurnar yfir Jóni.  

Arnes, þú ert ekki móðir! Þú veist ekki hvað það er að bera nýtt líf í 

heiminn. Það þyngist með hverjum deginum, eins og vetrarsnjórinn 

(...) Það var góðverk að bera barnið út. Dauðinn er lítil áþján 

samanborið við lífið.108 

Mál Jóns Ólafssonar og Svanhildar dóttur hans virðist þó vera einsdæmi, ekki eru fleiri 

dæmi um morð í dómabókum þessara ára í sýslunum tveimur. Út frá þessu einu dæmi er því 

erfitt að fullyrða um að þriðja stigi Gearys sé náð. Til þess hefðu dæmin, að mínu viti, þurft að 

vera fleiri. 

5. Niðurstöður 
Í upphafi þessarar ritgerðar var lagt upp með að skoða harðindakaflann sem lék 

Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu grátt um miðja 18. öldina. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar 

var lagt upp með að skoða mannfjölda í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu og reyna í 

framhaldi af því að svara eftirfarandi spurningum: 

1. 1. Hversu mikið var mannfallið í harðindunum 1755 - 1758? Varð það 

áberandi meira á harðindatímabilinu sem hér er rætt um en á árunum á undan 

og eftir?  

Í ljós kom, eftir leit á Þjóðskjalasafni, að til voru skýrslur sem sóknarprestar í öllu 

Hólastifti rituðu til biskups með listum yfir fædda og dána í sóknum sínum. Með þeim 

skýrslum var hægt að svara fyrstu spurningunni. Það er greinilegt að mannfallið eykst í báðum 

sýslum í harðindunum, aukningin er mjög mikil og virðist hefjast um 1755 í takt við það sem 

                                                           
106 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls.177 – 182 (11. apríl 1758 Héraðsþing á Sveinsstöðum). 
107 ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1760, bls. 183 (22. apríl 1758 Manntalsþing á Sveinsstöðum). 
108 Jóhann lætur Höllu þessu orð í mun þegar hún ávarpar útilegumanninn Arnes þegar hann spyr hana út í 

sögusagnir þess efnis að hún hafi borið þriggja ára dóttur sína út í vist sinni á fjöllum. Heimild: Jóhann 

Sigurjónsson, Fjalla Eyvindur, bls. 141. 
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gerist á Íslandi á þessum tíma. Þegar landið allt var skoðað má sjá að fjölgun andláta varð  um 

133% umfram það sem gerðist í meðalári. Í þessari athugun var gengið út frá að tölur áranna 

1751, og 1760 – 1764 sýndu meðalár. Hlutfallsleg aukast andlát mikið í Húnavatnssýslu í 

harðindunum um 188% en athyglisvert er að sjá að aukningin er mun meiri í 

Skagafjarðarsýslum eða rúmlega þreföld (382%) 

Einnig leiddi skoðun á skýrslum biskups í ljós að tengslin á milli tíðarfarsins og 

fæðinga er greinilegt. Í báðum sýslum verður algert hrun í fjölda fæðinga á verstu árum 

harðindanna 1755 – 1757. Ef allt landið er skoðað þá fækkar fæðingum um 33%. Fæðingum 

fækkar talsvert meira í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu en í báðum sýslum fækkar 

fæðingum um yfir 40%. Í venjulegu árferði var málum öfugt farið. Þegar harðindunum léttir 

svo, eykst fjöldi fæðinga að nýju í sama takti og andlátum fækkar.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar var skoðað hvort að tilgáta Guðmundar Hálfdanarsonar 

um að fólk sem flosnaði upp vegna hungurs og erfiðleika hafi sótt í hreppana við 

sjávarsíðuna. Miðað við þær heimildir sem fyrir liggja þá virðist það  standast. Dómum vegna 

flakks og lausamennsku fjölgar umtalsvert á harðindatímabilinu og í  bréfum og skrifum 

presta t.a.m. í sjávarhreppunum Vindhælishrepp og Miðfirði sést að litið er á flakk og 

lausamennska sem vandamál.  

Í öðrum hluta var einnig skoðuð jarðargæði þeirra hreppa sem verst fóru út úr 

harðindunum þegar kom að mannfalli. Var Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín höfð 

til grundvallar og þar var jarðamat hverrar jarðar í sýslnum tveimur skoðað. Verðmæti hverrar 

jarðar var kannað og reynt að skoða hvort einhver munur er á því í hreppum innan sýslnanna. 

Jarðabók Árna og Páls er tekin saman í upphafi 18. aldar. Víst er að eitt og annað hefur breyst 

í landinu á þeim árum sem líða frá því að hún er tekin saman og þangað til harðindakaflinn á 

sjötta áratug aldarinnar gengur yfir. Þess vegna var einnig höfð til hliðsjónar jarðabók frá því í 

upphafi 19. aldar og við skoðun á henni kom í ljós að ekki var teljandi munur á því mati sem 

kom fram hjá Árna og Páli í upphafi 18. aldar. Því ætti að vera óhætt að ganga út frá því að 

ekki hafi orðið miklar breytingar frá upphafi 18. aldar og fram á miðja öldina. 

Þegar hundraðamat jarða í þeim hreppum sem verst urðu út var skoðað í samanburði 

við hreppa sem höfðu minnst mannfall kom í ljós sama mynstur og gert hafði í fyrri rannsókn 

minni á nokkrum hreppum í Húnavatnssýslu, sem birt var í Húnavöku 2017, undir heitinu „Af 

hungri og megurd útaf dáid þari hrepp.“ þ.e. hundraðamatið er tiltölulega lágt í þeim hreppum 

sem hafa minnst mannfall, en mun hærra í þeim sem höfðu mest mannfallið. Eins voru þessir 

hreppar skoðaðir með tilliti til þess hversu mikið búfé var áætlað að þeir gæru borið. Var 
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gengið út frá því að því meira búfé sem hreppur gat borið, gat hann um tíma í það minnsta, 

tryggt því fólki sem þar býr fæði. Mun líklegra er að menn geti þá leitað ásjár hjá velmegtum 

bændum í sinni sveit.  

Í þriðja hluta var síðan  leitað svara við þeirri spurningu hvort að hægt sé að tala um að 

hungursneyð hafi ríkt í sýslunum tveimur, miðað við þá skilgreiningu sem lögð er í hugtakið í 

nútímanum? Í ljós kom að sé miðað við alþjóðlega staðla á 21. öldinni þá hefur ríkt 

hungursneyð í Skagafjarðarsýslu árinn 1756 og 1757. Húnavatnssýsla náði viðmiðinu í eitt ár, 

1757. Er þá miðað við það að hlutfallslegt mannfall á ákveðnu svæði sé 2 tveir látnir á hverja 

10.000 íbúa á dag, sem gerir mannfall um 7,6% á ársgrundvelli. Öll árin 1755 – 1758 eru 

báðar sýslur þó alveg við þessu mörk.  

 Til að byggja enn betur undir þetta var kafað dýpra í málinn og ástandið í sýslum sett í 

samhengi við kenningu Laurance M. Geary sem rannsakað hefur félagsleg áhrif 

hungursneyða. Hann skiptir félagslegum áhrifum í þrjú stig og nefnt þá atburði sem líklegir 

eru til að gerast á hverju þeirra. Þegar heimildir eru kannaðar sést að ástandið í Skagafjarðar- 

og Húnvatnssýslu rímar vel inn í kenningar Gearys.  

Á fyrstu tveimur stigum sýndi ég fram á fjölda dæma sem sem passa við kenningu 

Gearys. Var þar um að ræða fjölgun þjófnaðarmála, óánægju með verslun, aukna trúarvirkni 

og annar matur sem fólk var tilbúið að leggja sér til matar til að seðja hungur sitt. Hér er þó 

rétt að taka fram að þriðja stig í kenningu Gearys þar sem gert er ráð fyrir aukningu morða, 

sjálfsmorða og mannáts virðist ekki hafa verið náð. Vissulega fannst dæmi um afar sorglegt 

mál þar sem faðir myrti dóttur sína til að forða henni frá hungri, en það var líka það eina. Ekki 

verður þess vegna séð að ástandið á norðvesturlandi hafi náð á þriðja stig Gearys.  

Það ríkti svo sannarlega mikil neyð á Norðvesturlandi um miðja 18. öld, í dag yrði 

talað um hungursneyð og samfélagið bar þess svo sannarlega merki. 
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16.6.1750 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 57r-58v Dómur 

29.4.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 384v - 139r Tilkynning 

29.4.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 138v Tilkynning 

30.4.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 139r - 139r Tilkynning 
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30.4.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 139r - 139v Tilkynning 

1.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 140r Tilkynning 

1.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 140r Tilkynning 

2.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 140v - 141r Tilkynning 

2.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 140v-141r Tilkynning 

3.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 141r-142r Tilkynning 

3.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 142r-142v Stefna til einstaklings. 

3.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 141r-142v Tilkynning 

13.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 143r Tilkynning 

13.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 143r Tilkynning 

14.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 144r-144v Tilkynning 

14.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 144r - 144v Tilkynning 

15.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 145r-145v Tilkynning 

15.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 145r - 145v Tilkynning 

16.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 145v Tilkynning 

16.5.1754 Flakk 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 145v Tilkynning 
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18.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 148r Tilkynning 

18.5.1754 Lausamennska 

Hún. V05 (1747 - 

1755) 148r Tilkynning 

9.9.1754 Lausamennska 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 115-117 Dómur 

9.9.1754 Lausamennska 

Hún.V06 (1756 - 

1760  113 – 114 Dómur 

9.9.1754 Lausamennska 

Hún.V06 (1756 - 

1760  114 – 115 Dómur 

1.10.1756 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 45 -47 Dómur 

9.9.1757 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 114-115 Dómur 

9.9.1757 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 115 – 117 Dómur 

17.2.1758 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 157-158 Dómur 

21.2.1758 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 158 – 161 

Stefna fyrir að halda skjólshúsi 

yfir flakkara. 

11.4.1758 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 180 – 182 Dómur vegna Flakks 

11.4.1758 Lausamennska 

Hún.V06 (1756 - 

1760  180 – 182 Dómur 

19.6.1759 Flakk 

Hún. V06 (1756 - 

1760) 258 – 261 Dómur 

19.6.1759 Lausamennska 

Hún.V06 (1756 - 

1760  258-261 Dómur 

22.5.1764 Lausamennska 

Hún.V07 (1756 - 

1760  114-116 Stefna til einstaklings. 

Heimild ÞÍ Sýsl. Hún. V.4 (1731-1746) (Dómabók Húnavatnssýslu 1731 – 1746),: ÞÍ. 

Sýsl.Hún.V5 -1747-1756 (Dómabók Húnavatnssýslu 1747-1756),  ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-

1756, (Dómabók Húnavatnssýslu 1756 -1756),  ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 (1743-1753) (Dómabók 

Skagafjarðarsýslu 1743 – 1753), ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 1753 -1761 (Dómabók 

Skagafjarðarsýslu 1753-1761). 
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Viðauki 2 – Dómsmál úr Dómabókum Skagafjarðarsýslu 1745 – 1760 
sem varða flakk og lausamennsku. 

20.6.1749 Lausamennska 

Skag V.05 (1743 - 

1753) 

106 - 

107 

 

Dómur 

28.6.1749 Lausamennska 

Skag V.05 (1743 - 

1753) 

109v - 

110v 

 

Fyrirtaka 

30.4.1751 Flakk 

Skag V.05 (1743 - 

1753) 127r 

 

Flakkari settur niður í vist. 

10.5.1752 Flakk 

Skag V.05 (1743 - 

1753) 151r 

 

Flakkari settur niður í vist. 

3.5.1753 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 4 

 

Tilkynning 

9.5.1753 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 8 

 

Tilkynning 

12.5.1753 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 9 

 

Tilkynning 

14.5.1753 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 10 

 

Tilkynning 

7.5.1754 Flakk 

Skag V.06 (1753-

1761) 30 

 

Tilkynning 

7.5.1754 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 30 

 

Tilkynning 

11.5.1754 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 31 

 

Tilkynning 

13.5.1754 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 33 

 

Tilkynning 

15.5.1754 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 34 

 

Tilkynning 

14.4.1755 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 50 

 

Dómur 

1.10.1756 Flakk 

Skag V.06 (1753-

1761) 45 - 47 

 

Dómur 

13.4.1758 Flakk 

Skag V.06 (1753-

1761) 126 

 

Tilkynning 

2.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 137 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 
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2.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 137 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

2.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 137 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

2.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 137 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

4.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 137 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

4.9.1758 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 138 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

23.4.1759 Lausamennska 

Skag V.06 (1753 - 

1761) 147 

 

Spurning sýslumanns 

25.4.1759 Flakk 

Skag V.06 (1753-

1761) 150 

 Ákvörðun um hvað skuli gera við fólk sem ekki helst í  

vist. 

22.8.1761 Flakk 

Skag V.07 (1761-

1769) 16r 

 

Dómur 

27.6.1766 Lausamennska 

Skag V.07 (1761-

1769) 127v 

 

Rætt um tvær konur sem ekki haldast í vist. 

10.5.1768 Flakk 

Skag V.07 (1761-

1769) 157r 

 

Dómur 

Heimild ÞÍ Sýsl. Hún. V.4 (1731-1746) (Dómabók Húnavatnssýslu 1731 – 1746),: ÞÍ. Sýsl.Hún.V5 -1747-

1756 (Dómabók Húnavatnssýslu 1747-1756),  ÞÍ. Sýsl.Hún.V6 -1756-1756, (Dómabók Húnavatnssýslu 

1756 -1756),  ÞÍ. Sýsl. Skag. GA/2 (1743-1753) (Dómabók Skagafjarðarsýslu 1743 – 1753), ÞÍ. Sýsl. 

Skag. GA/2 1753 -1761 (Dómabók Skagafjarðarsýslu 1753-1761). 
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Viðauki 3.- Skipting jarðgæða eftir hreppum í Skagafjarðarsýslu.
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Skefilsstaðahreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 4 24% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 11 65% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 2 12% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 0 0% 

Samtals 17 100% 

   

Sauðárhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 3 15% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 8 40% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 7 35% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 5% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 1 5% 

Samtals 20 100% 

   

Hegranes og Rípurhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 0 0% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 6 55% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 3 27% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 9% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 1 9% 

Samtals 11 100% 

   

Staðarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 1 3% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 16 43% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 15 41% 
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Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 3% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 4 11% 

Samtals 37 100% 

   

Lýtingsstaðahreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 10 20% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 18 36% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 14 28% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 2 4% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 6 12% 

Samtals 50 100% 

   

Akrahreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 5 10% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 18 37% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 9 18% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 2% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 16 33% 

Samtals 49 100% 

   

Viðvíkurhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 1 6% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 3 18% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 7 41% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 4 24% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 2 12% 

Samtals 17 100% 

   

Hólahreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Óvíst 14 63% 
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Smábýli (0-11 hdr) 2 9% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 3 13% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 2  9% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0  0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 1  4% 

Samtals 22  100% 

   

Óslandshlíð  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 13 28% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 14 30% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 16 34% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 4 9% 

Samtals 47 100% 

   

Sléttahlíð  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 5 29% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 6 35% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 5 29% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 1 6% 

Samtals 17 100% 

   

Fljótahreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 20 32% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 25 40% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 15 24% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 2 3% 
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Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi.  

  

Samtals 62 100% 
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Viðauki 4. Skipting jarðgæða eftir hreppum í Húnavatnsnssýslu  
Vindhælishreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 26 50% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 19 38% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 5 10% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 2% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 0 0% 

Samtals 51 100% 

   

Engihlíðarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 12 39% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 13 42% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 3 10% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 3% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 2 6% 

Samtals 31 100% 

   

Bólstaðarhlíðarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Óvíst 4 10% 

Smábýli (0-11 hdr) 11 27% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 14 34% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 9 22% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 3 7% 

Samtals 41 100% 

   

Víðidalshreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 7 30% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 8 
35% 
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Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 4 17% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 4% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 3 13% 

Samtals 23 100% 

   

Vestrahópshreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 1 3% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 14 45% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 14 45% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 2 6% 

Samtals 31 100% 

   

Miðfjarðarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 7 14% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 30 62% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 6 12% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 2% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 4 8%, 

Samtals 48 100% 

   

Svínavatnshreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 7 26% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 11 41% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 7 26% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 4% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 1 4% 

Samtals 27 100% 

   

Torfalækjarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 
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Smábýli (0-11 hdr) 3 16% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 10 53% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 6 32% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 0 0% 

Samtals 19 100% 

   

Vatnsdalshreppur fremri  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 2 9% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 9 41% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 6 27% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 5% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 4 18% 

Samtals 22 100% 

   

Neðri Vatnsdalshreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 5 24% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 
6 

29% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 7 33% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 5% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 2 10% 

Samtals 21 100% 

      

Vatnsneshreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 7 43% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 15 50% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 8 27% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 0 0% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 0 0% 



58 

 

Samtals 30 100% 

      

Hrútafjarðarhreppur  Fjöldi  Hlutfall 

Smábýli (0-11 hdr) 1 8% 

Lakari meðalbýli (12 - 24 

hdr) 10 77% 

Betri meðalbýli (25 - 48 hdr) 1 8% 

Góðbýli (49 - 59 hdr) 1 8% 

Höfuðból (60 og meira hdr) 0 0% 

Samtals 13 100% 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi.  

Viðauki 5. Meðatal á því mati sem jarðir í Skagafjarðarsýslu voru taldar 
þola samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. 
Hreppur Nautgripir Sauðfé Hestar Meðaltal dýrleika 

Skefilsstaðahreppur 2,33 7,67 0,17 18 

Sauðárhreppur 3,10 32,40 0,50 26,5 

Hegranes og 

Rípurhreppur 

3,18 25,73 0,20 32,55 

Staðarhreppur 3,89 44,38 1,63 32,78 

Lýtingsstaðahreppur 2,64 22,98 0,28 27,64 

Akrahreppur 4,39 33,88 0,69 38,61 

Viðvíkurhreppur 2,76 31,65 0,59 36,47 

Hólahreppur 3,59 57,73 7,05109 26,75 

Óslandshlíð 3,23 36,83 1,57 25,28 

Sléttahlíð 2,47 35,12 1,18 23,12 

Fljótahreppur 3,06 30,87 0,98 20,55 

Meðaltal 3,21 32,66 1,35 28,02 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 9. bindi. 
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Viðauki 6: Meðatal á því mati sem jarðir í Húnavatnssýslu voru taldar 
þola samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. 
 

Hreppur: Nautgripir Sauðfé Hestar Meðaltal dýrleika 

Hrútafjarðarhreppur 4,5 67,9 4,8 24,5 

Miðfjarðarhreppur 3,4 52,6 3,2 23,44 

Vatnsneshreppur 3,5 49,5 3,1 19,83 

Vestrahópshreppur 4,6 64,4 3,6 25,7 

Víðidalshreppur 4,7 77,3 5,6 24,39 

Neðri - 

Vatnsdalshreppur 

3,8 56,0 2,0 27,9 

Vatnsdalshreppur 

fremri 

6,0 73,4 5,4 33,36 

Torfalækjarhreppur 4,4 68,7 1,8 21,68 

Svínavatnshreppur 3,6 60,4 4,1 24,3 

Bólstaðarhlíðarhreppur 3,4 43,9 1,0 26,68 

Engihlíðarhreppur 3,2 48,9 2,3 21,23 

Vindhælishreppur 2,2 33,6 1,3 15,73 

Meðaltal 3,9 58,1 3,2 24,06 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 8. bindi. 


