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Ágrip 

Ritgerð þessi tekur fyrir kaupavinnu á 19. öld en megináhersla hennar er á fyrri hluta 

aldarinnar. Í ritgerðinni er það helst nýtt að vegabréf, sem gefin voru fyrir ferðir 

innanlands og þar á meðal kaupavinnu, eru notuð sem meginheimildir en sá 

heimildarflokkur hefur lítið verið notaður við rannsóknir hérlendis. Með vegabréfunum 

má sjá ferðir venjulegs fólks sem venjulega hefði ekkert verið vitað um eða skrásett. Auk 

rannsóknarinnar á vegabréfunum eru aðrar heimildir skoðaðar til þess að setja 

rannsóknina í samhengi og varpa ljósi á helstu þætti kaupavinnunnar.  
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1 Inngangur 

 

„De ere frie arbeidere“ 

 

Þannig lýsa þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson kaupafólki í bók sinni Reise igiennem 

Island sem kom fyrst út árið 1772. Lýsingin er að vísu ekki alveg rétt því meðal 

kaupafólks á 18. og 19. öld voru vinnuhjú, sem teljast seint til frjálsra verkamanna. 

Íslenskir atvinnuvegir snerust á þessum öldum að nokkru leyti um að vinnuafl við 

sjávarsíðuna færi til sveita yfir sláttartímann og seldi vinnuafl sitt til bænda: „Disse kaldes 

Kaupamenn“, sögðu Eggert og Bjarni.1 Kaupamenn þáðu kaup fyrir vinnu sína, oftast í 

einhveri framleiðsluvöru sveitanna, gjarnan smjöri.2 Eðli þessarar vinnu var að hún var 

afmörkuð við sumartímann sem var háannatíminn í landbúnaði, líkt og Þorvaldur 

Thoroddsen útskýrði í Lýsingu Íslands sem rituð var á árunum 1915–1919:  

  

 Sumarið er stutt á Íslandi og heyskapartíminn dýrmætur, því öll afkoma bænda er 

 kominn undir  afrakstri sumarsins. Því hafa bændur frá öndverðu reynt að útvega 

 sér eins mikla aðstoð til sláttar og hirðingar, sem þeir frekast höfðu efni á, 

 ársmennirnir hafa víðast verið fáir, sumstaðar engir . . . Þeir, sem gátu, fengu sér 

 því kaupafólk um tvo eða þrjá mánuði, oftast að eins 8 vikur, frá miðju júlí 

 mánaðar til miðju september mánaðar. Kaupavinna hefur oftast verið vel borguð, 

 miklu betur en flest önnur störf.3 

 

 Hér mætti staldra við og spyrja hvort að saga verkafólks og launþega, og einnig 

hvort að hugtökin sjálf séu of bundin við 20. öldina og hvort rannsóknir á sögu launþega 

á Íslandi hafi verið of bundnar við þann tíma? Hugtakið verkamaður er það að minnsta 

kosti ekki, en það má sjá notað svo snemma sem um miðja 18. öld á Íslandi, t.d. í 

samhengi við umræðu sýslumanns um: „kaupgjald verkamanna“, en að vísu má vera að 

þá hafi verið sett önnur merking í það hugtak.4 Annað verkafólk en kaupafólk var til löngu 

fyrir 20. öld og mætti í því samhengi t.d. benda á tilvist og vinnu, dag- og vikulaunafólks 

sem starfaði meðal annars við fiskverkun í Dýrafirði fyrir konungsverslunina seint á 18. 

                                                 
1 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Reise igennem Island I, bls. 183. Í þýddri útgáfu eru 

kaupmenn einfaldlega kallaðir lausamenn, sjá: Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók 

Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I, bls. 123. 
2 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga a-ö, bls. 253; Landsnefndin fyrri 1770-1771 

III, bls. 728. 
3 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands IV, bls. 360. 
4 ÞÍ. Sýsl. Húnvatnssýsla GA/5. Dóma- og þingbók 1747–1755, bls. 64–65. 
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öld.5 Sagnfræðingar sem skoðað hafa sögu launafólks hafa spurt hvort að í rannsóknum á 

verkalýðsstéttinni, hafi þeir verið of afmarkaðir við ákveðið tímabil, og hvort ekki þurfi 

að víkka út sjónarsviðið, eða í orðum Michael Hanagan og Marcel van der Linden um 

rannsóknir á enskri og alþjóðlegri verkalýðssögu hvort: „By beginning their studies of the 

working class with the English enclosure movements or the era of the Industrial 

Revolution, labor historians and global labor historians may have been too modest in 

demarcating their field. Large-scale proletarianization processes can be traced back much 

further in time.“6 Hér er þó ekki ætlunin að varpa ljósi á nákvæmlega þetta efni en það er 

áhugavert að setja kaupavinnuna í þetta samhengi.  

 Kaupavinnuferðir verður einnig að skoða í samhengi við vistarbandið. Þegar 

komið var fram á 18. og 19. öldina átti þessi hreyfing vinnuafls sér stað innan 

vistarbandsins sem gerði ráð fyrir því að fólk sem ekki hafði bú væri fastráðið í ársvistum. 

Vistarbandið, ásamt frumstæðum atvinnuháttum, setti hömlur á búsetu fólks og 

framþróun atvinnuvega.7 Þó þrifust innan þessa kerfis atvinnuhættir á borð við 

kaupavinnuferðirnar sem voru oft og tíðum vettvangur frjálsra verkamanna. Sama gildir 

í raun um ferðir vermanna. Lítið hefur verið skrifað um þátt kaupavinnu í atvinnusögu 

landsins, andstætt við verferðirnar sem nokkuð hefur verið fjallað um í íslenskri 

sagnaritun. Má þar helst nefna stórvirkið Íslenskir sjávarhættir eftir Lúðvík Kristjánsson.8 

Einnig verður að nefna nýlega grein þeirra Helga Skúla Kjartanssonar og Orra 

Vésteinssonar sem fjalla um vertíðarmynstur miðalda og spá í uppruna vertíðarmynsturs 

sem síðar varð ráðandi á 18. og 19. öld.9 Einnig þarf að benda á grein Bjarna 

Guðmarssonar sem skoðar verferðir Húnvetninga út frá vegabréfum vermanna í 

bréfabókum sýslumanns Húnavatnssýslu veturinn 1820–1821.10 Sú grein er líklega eina 

rannsóknin sem gerð hefur verið hér á landi sem byggir á vegabréfum líkt og þessi ritgerð 

gerir.  

 Staða þekkingar á kaupavinnu er því á frumstigi og einkum kemur hún fram í 

rannsóknum á vistarbandinu, eins og í verkunum Sjálfstætt fólk eftir Vilhelm Vilhelmsson 

                                                 
5 ÞÍ. Konungsverslunin síðari A/1. Vinnubók (arbejdsbog) Dýrafjarðarverslunar 1786. Bókin 

inniheldur skrá yfir dag- og vikulaunafólk sem vann hjá versluninni, oft við fiskverkun. 
6 M. Hanagan og M. van der Linden „New Approaches to Global Labor History“ International 

Labor and Working-Class History 66 (2004), bls. 2-3. 
7 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 22. 
8 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir II, bls. 365–443. Í þessu bindi má finna meðal annars 

finna umfjöllun Lúðvíks um vertíðir, verleiðir, verferðir og verbúðir. 
9 Helgi Skúli Kjartansson og Orri Vésteinsson „Hvar reru fornmenn til fiskjar?“, bls. 87–121. 
10 Bjarni Guðmarsson, „Fáein orð um verferðir Húnvetninga“, bls. 163175. 
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og Vinnuhjú á 19. öld eftir Guðmund Jónsson. Kaupavinnan sem slík hefur ekki verið 

skoðuð og er því vert að freista þess að gera betur grein fyrir henni. Í þessari ritgerð verður 

það gert og sjónum beint að því hvaða þjóðfélagshópur það var sem lagði leið sína í 

kaupavinnu á 19. öld. Þá verður einnig athugað hvert kaupafólkið fór og af hverju, hver 

kjör þeirra voru og hver viðhorf stjórnvalda og annarra voru til kaupafólks.  

 Umfjöllunarefni ritgerðarinnar beinist fyrst og fremst að tímabilinu 1800–1860 

vegna heimilda en leitað er á köflum út fyrir það tímabil vegna heimildaskorts. Í fyrsta 

kafla er spáð í uppruna kaupavinnu, rætt hvaða ákvæði og lög mótuðu hana og hver kjör 

kaupafólks voru. Umræða um kaupavinnu er skoðuð og í þeim kafla er nauðsynlegt að 

líta til umræðu sem átti sér stað fyrir 1800 því umræða um kaupavinnu er vandfundin á 

fyrstu áratugum aldarinnar. Þá eru einnig skoðaðar frásagnir sem til eru af 

kaupavinnuferðum, sem vegna heimildarskorts eru fyrir utan áherslu ritgerðarinnar hvað 

varðar tímabil. Auk þess er stuttlega tekið fyrir hvernig kaupavinnan gat skapað fólki 

rými til að komast af utan vistarbandsins og hvernig hún átti þátt í að tengja sama 

landshluta. Með því að taka saman löggjöf, umræðu og aðra þætti kaupavinnunnar er 

þannig er myndaður rammi utan um hina eiginlegu rannsókn sem byggir á varðveittum 

vegabréfum kaupafólks.  

 Í öðrum kafla er heimildargildi vegabréfanna metið, rætt um tilurð þessara gagna 

og hvað þau segja. Einnig er unnin úr þeim tölfræði sem varpar ljósi á samsetningu þess 

hóps sem fór í kaupavinnu frá Reykjavík og næsta nágrenni árabilið 1807–1873. Þær 

niðurstöður eru svo dregnar saman og settar í samhengi við aðrar heimildir. Þriðji kafli 

fer í aðra átt og tekur fyrir nokkra einstaklinga sem fóru í kaupavinnu og þar eru ýmsar 

aðrar heimildir en vegabréf nýttar til að varpa ljósi á lífshlaup þeirra og félagslegt 

samhengi.  

 Vegabréfin sem um ræðir voru leyfisbréf til að ferðast á milli héraða innanlands 

og voru oft kölluð sýslupassar, kaupavinnupassar eða einfaldlega passar. Tilurð þeirra má 

rekja til breytinga á stjórnsýslu landsins undir lok 18. aldar þegar máttur ríkisins var að 

aukast og sömuleiðis eftirlit þess með þegnunum. Birtingarmynd þessa er meðal annars 

að finna í heimildum sem urðu til vegna tilkomu vegabréfakerfis innanlands sem byggðist 

upp á áratugunum eftir tilskipun um reisupassa árið 1781.11 Vegna þessa vegabréfakerfis 

urðu til heimildir sem leyfa athuganir á ferðum fólks um landið, þar á meðal í kaupavinnu, 

sem annars hefðu ekki verið skrásettar.  

                                                 
11 Emil Gunnlaugsson, „Sína leið siglir hver“, bls. 6–11. 
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 Í þessari ritgerð er kaupafólk frá Reykjavíkurkaupstað í forgrunni. Það ræðst 

einkum af heimildum sem eru ríkulegri þar en á flestum öðrum stöðum í landinu. Frá 

bænum er nefnilega varðveitt mikið magn vegabréfa frá 19. öld. Þar má finna nöfn og 

áfangastað fólks, tilgang ferðarinnar og stöðu fólks, en oft líka aldur og fæðingarstað þess, 

og jafnvel fleira. Meginheimildastoðir ritgerðarinnar eru afrit sem gerð voru af útgefnum 

vegabréfum í Reykjavíkurkaupstað á árunum 1807–1874. Vegabréf kaupafólks má finna 

í bréfabókum á árunum 1807–1813 og 1822–1829, sem höfundur tölvuskráði fyrir þessa 

ritgerð. Einnig verður stuðst við vegabréf frá árunum 1814–1822 og 1841–1873 sem eru 

aðgengileg á skjalavef Þjóðskjalasafns Íslands á slóðinni https://heimildir.is/vegabref/.  

  

https://heimildir.is/vegabref/
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2 Kaupavinna 

Áður en farið er í rannsóknina sjálfa er mikilvægt að skoða hvað vitað er um kaupavinnu 

á 18. og 19. öld. Fyrir þessa ritgerð var leitað í opinberum umræðum og skoðaðar 

frásagnir kaupafólks, en síðan voru teknir saman helstu þættir sem snertu kjör og vinnu 

kaupafólks, auk annarra samfélagslegra þátta kaupavinnunnar. Við umræðu um laun 

kaupafólks er verðeiningum breytt yfir í það sem samsvarar kílóum af smjöri. Það er gert 

vegna þess að smjör var sú vara sem var hvað helst notuð til þess að borga kaupafólki og 

til þess að lesandi geti betur áttað sig umfangi launanna.  

 

2.1 Hugsanlegur uppruni kaupavinnu 

Hvað var það sem dró fólk til þess að eyða löngum tíma í ferðalög milli landshluta til þess 

að vinna og orsakaði kerfi árstíðarbundinna flutninga vinnuafls milli sveita og sjávar? 

Hvenær byrjaði þetta? Helgi Skúli Kjartansson og Orri Vésteinsson hafa fært rök fyrir því 

að vetrarvertíð og kaupavinna kunni að vera merki þess að landbúnaðarstörf hafi með 

tímanum hlotið skýrari forgang en áður og benda á að á miðöldum hafi sjór verið sóttur á 

öllum árstíðum og jafnvel yfir sumarið víðsvegar um landið. Þá hafi langferðir á milli 

landshluta, t.d. frá Norðurlandi til Breiðafjarðar eða Suðurnesja, ekki verið algengar. 

Engar heimildir eru til um slíkar ferðir fyrr en í byrjun 16. aldar. Í tilraun til skýringar á 

þessari breytingu benda Helgi Skúli og Orri á tvær birtingarmyndir þess skýra forgangs 

sem sveitastörfin fengu með tímanum. Sú fyrri var að sjómennskan færðist nánast alfarið 

yfir á veturinn þegar vinnuafl í sveitum hafði minnst að gera. Vetrarvertíð varð smám 

saman ráðandi og veiði á sumrin lagðist af. Hin síðari var að fólk við sjávarsíðuna hóf á 

móti að leggja leið sína í innsveitir landsins á sumrum í kaupavinnu. Vertíðarmynstrið 

hafi þannig ekki aðeins snúist um fiskneyslu og fiskverslun heldur um stjórnun vinnuafls 

og bætta nýtingu þess.12 Kaupavinnan var þannig, strangt til tekið, hin hliðin á 

verferðunum. 

 Til viðbótar við þetta verður þeirri tilgátu varpað fram hér að verferðir og 

kaupavinna eigi að nokkru leyti uppruna sinn eða aukningu að rekja í í aðlögun 

samfélagsins að breyttu fyrirkomulagi verslunar innanlands. Viðskipti milli héraða eða 

sjávar og sveita innanlands höfðu aukist frá og með 13. öld. Með því varð skreið 

almenningsfæða, þótt hún væri reyndar líka flutt út. Útflutningur fór þó ekki að hafa áhrif 

                                                 
12 Helgi Skúli Kjartansson og Orri Vésteinsson, „Hvar reru fornmenn til fiskjar?“, bls. 114–115 

og 120. 
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á almennan efnahag bænda fyrr en á 16. öld.13 Þá varð fiskur mun mikilvægari 

útflutningsvara en áður. Útflutningur á afurðum sjávarins jókst og vinnsla tók breytingum 

með markvissum aðgerðum stjórnvalda til þess að auka verðmæti afurðanna. Það var til 

þess að fiskverð hækkaði geysilega, sér í lagi á seinni hluta 18. aldar, sem aftur olli því 

að hærra hlutfall aflans var flutt út.14 Þetta gerði það að verkum að verslun bænda með 

landbúnaðarafurðir í skiptum fyrir fisk varð ótæk, þar sem verðþróun landbúnaðarvara 

var ekki á sama veg. Aðlögunin var því, samhliða hækkun á fiskverði, á þann veg að í 

staðinn fyrir flæði varnings milli sveita og sjávarbyggða hófust vinnuaflsskipti þar sem 

báðir aðilar höfðu enn þörf fyrir afurðir hvors annars. Þannig væri hægt að líta á 

kaupavinnu sem birtingarmynd minnkandi verkaskiptingar milli sveita og sjávar, eða 

strangt til tekið landshluta. Hún tók því við af umfangsmikilli innanlandsverslun með 

landbúnaðarafurðir og sjávarfang. 

 Í þessa veru hugsaði Sveinn Pálsson náttúrufræðingur og læknir líka, sem segir í 

ferðabók sinni árið 1792 að áður fyrr hafi verið mun meira um lestaferðir með varning að 

norðan til Suðurlands. Sveinn ræðir ekki hvenær þetta átti að hafa gerst en segir í 

athyglisverðri færslu sinni:  

 

 Fyrrum voru miklu meiri lestaferðir til Suðurlandsins en nú. Þá komu menn með 

 landafurðir til að kaupa fyrir sjófang hjá sjávarbændum auk þeirra, sem sent höfðu 

 einn eða fleiri menn í verið. Nú koma ekki aðrir en þeir, sem sent hafa menn til 

 róðra. Þessu veldur annars vegar aflatregðan, en hins vegar hið háa verð á 

 fiskinum til útflutnings, sem gerir alla slíka vöruskiptaverslun ókleifa, svo að hún 

 er nú sögunni, að heita má, nema smávegis prang með smíðisgripi og þess háttar. 

 Áður gat sveitarbóndinn fengið vætt fisks, 80. pund [40kg], fyrir 2 smjörfjórðunga 

 [10kg]. Nú fæst hún ekki fyrir ferfalt það verð. Áður var glögg verkaskipting milli 

 sveita,- og sjávarbóndans. Þeir skiptust á framleiðsluvörum sínum. Nú eru báðir 

 orðnir tvöfaldir í roðinu.15 

 

Ólafur Stefánsson stiftamtmaður og samtíðarmaður Sveins sá málið í svipuðu ljósi en var 

ekki með jafn skýra framsetningu. Ólafur hélt því fram í grein um sjávarafla frá 1786 að 

mikið hefði breyst frá því á miðöldum, að áður: „fóru menn til fiskikaupa undir Jökul 

fyrir [og] eftir 10. öld . . . sveitamenn brúkuðu eigi útróður, heldur keyptu fisk“. Einnig 

segir hann: „hvað helst hefur fiskur í prís komið eftir þetta árstal, og sveitafólk þá farið 

algjörlega at sækja sjó, hvar til kaupmenn með eftirsókn sinni, að fá sem mestan fisk og 

                                                 
13 Þór Hjaltalín, „Vöruframboð og verslunartengsl. Viðskipti á miðöldum“, bls. 221. 
14 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787, bls. 473–494. 
15 Sveinn Pálsson, Ferðabók Sveins Pálssonar, bls. 97. 
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lýsi útflutt frá landinu.“16 Þetta þarf vissulega að kanna betur en segja má, að svo stöddu, 

að allt bendi til þess að hinar löngu ferðir milli Norðurlands og Suðurlands til verferða og 

kaupavinnu séu tilkomnar eða ýtt var undir þær vegna þess að vöruskipti voru ómöguleg 

meðan fiskafurðir voru í háu verði erlendis. Í staðinn fyrir verslun hafi fólk á báða bóga 

nálgast þær afurðir sem það þurfti með því að eignast hlutdeild í framleiðslu hvors annars 

gegnum kaupavinnu eða sjómennsku á vertíð. 

 

2.2 Tengsl milli landshluta 

Í lýsingu sinni á Gullbringusýslu frá árinu 1792 bendir Sveinn Pálsson á að: „í þessum 

landshluta eru íbúarnir sennilega ólíkari en annars staðar, því að fólk úr öðrum 

fjórðungum flyst þangað og þaðan, og skiptir því mjög til íbúanna.“17 Vafalaust hefur 

bæði staðsetning og þar með fiskveiðidrifinn efnahagur Gullbringusýslu og Reykjavíkur 

átt mikinn þátt í því. Vegna kaupavinnunnar og verferðanna lá umferð fólks eftir árstíðum 

annað hvort til eða frá þeim landshluta. Í rannsókn á manntalinu 1845 hefur Óskar 

Guðlaugsson bent á óvenjulega mikil tengsl íbúa Suðvesturshornsins við sumar fjarlægar 

sýslur og þá sérstaklega Skagafjarðarsýslu og Vestur–Skaftafellssýslu. Þá var munur á 

tengslunum eftir því hvaða svæði var um að ræða á Suðurvesturhorninu, þar sem tengsl 

Skagafjarðarsýslu voru mest við Álftanessókn og Reykjavík á meðan mun meiri tengsl 

voru milli Suðurnesjanna og Rangárvalla- og Vestur–Skaftafellssýslu. Tengsl 

Reykjavíkur voru mest við sýslur vestanlands en voru jafnmikil og tengsl Álftanessóknar 

við Húnavatnssýslu en einnig nokkuð mikil við Skagafjarðarsýslu.18 

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson hefur einnig sýnt að í Garðasókn í Gullbringusýslu hafi 

hlutfall íbúa frá fjarlægum sýslum verið afar hátt á sama tíma og búferlaflutningar hafi, 

t.d. í innsveitum á við Hrunasókn í Árnessýslu, einkennst af mun styttri ferðalögum.19 Í 

þessu samhengi má benda á rannsókn á búferlaflutningum fólks á Skáni í nokkrum 

sóknum í suður Svíþjóð á fyrri hluta 19. aldar sem sýnir að einmitt það sama. 

Búferlaflutningar fólks þar voru tíðir en vanalega yfir mjög stuttar vegalengdir og 80–

90% flutninga voru innan við 15km. Rannsóknin sýndi fram á það að aðgengi fólks að 

                                                 
16 Ólafur Stefánsson „Um Sjáfarafla og fleiri Vatnaveiðar á Íslandi.“, bls. 2–4.  
17 Sveinn Pálsson, Ferðabók Sveins Pálssonar, bls. 607. 
18 Óskar Guðlaugsson, „Makaval og heimabyggð“, bls. 24–27. 
19 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and household in Iceland, bls. 83. 
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félagslegum netverkum hafði mikið að segja um búferlaflutninga fólks.20 Kaupavinnan 

og verferðirnar hafa vafalaust víkkað út félagsleg netverk fólks og þannig greitt fyrir 

búferlaflutningum fólks yfir langar leiðir til Suðvesturhornsins og, sjálfsagt, öfugt. 

 Kaupavinnan virðist einnig hafa greitt fyrir samskiptum og jafnvel verslun 

innanlands í einhverjum mæli. Reglulegar ferðir yfir langar vegalengdir hafa  

óhjákvæmilega falið í sér tækifæri til þess að koma bæði skilaboðum og vörum á milli 

staða í samfélagi stopulla samganga og samskipta. Kaupafólk hefur líklega verið vel að 

því komið að bera allskyns smávöru til sveitanna. Þeir sem fjalla um kaupafólk á seinni 

hluta 18. aldar og fyrri hluta 19. aldar ræða gjarnan um verslunarhætti kaupafólks. Í grein 

frá 1798 var sagt að kaupafólk bæri frá sjávarsíðunni bæði kram og kaupstaðavarning sem 

það seldi „fyrir bestu aura“.21 Í búnaðarriti Suðuramtsins frá árinu 1839 var einnig greint 

frá því að kaupafólk tæki vörur að láni hjá kaupmönnum í þeim tilgangi að selja þær í 

sveitunum þar sem hægt var að fá tvöfalt verð og að kaupafólkið sóttist eftir smjöri, sauðfé 

eða silfurpeningum í skiptum.22 

 Heimildir um póstburð kaupafólks og þar með þátt þeirra í samskiptum innanlands 

er einnig að finna víða. Til er bréf frá árinu 1783 frá Lauritz Andreas Thodal 

stiftamtmanni til Kansellís um vandkvæði við að bæta póstþjónustuna, sem hann setti í 

samhengi við ferðir fólks milli landshluta. Helstu hindrunina taldi Thodal vera þá miklu 

umferð sem væri í landinu, sem stafaði hvað mest af ver- og skreiðferðum frá Norðurlandi 

til Vestur- og Suðurlands á veturna og snemma sumars og ferðum kaupafólks í hina áttina 

yfir sumartímann og til baka á haustin. Það væri auðveldara og ódýrara fyrir almenning 

að nýta þessar ferðir fremur en hina opinberu póstþjónustu til þess að koma skilaboðum 

og bréfum milli landshluta.23 Í ferðabók Sveins Pálssonar, sem hér hefur verið vísað í, er 

ástæðan fyrir stuttri færslu hans um kaupafólk einmitt bréfsending hans með kaupafólki 

suður á land. Sveinn hafði þá verið staddur, þann 14. september 1792, í Hofstaðaseli í 

Skagafirði og sendi bréfið með kaupamönnum á heimleið.24 Í bréfum á 19. öld má 

stundum sjá bregða fyrir umræðu um póstlagningu bréfa og er það vísbending um að þá 

                                                 
20 Dribe, Martin, „Migration of rural families in 19th century southern Sweden“, bls. 253, 256 og 

262–263. 
21 Sigmundsson (duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“,  

bls. 65–66. 
22 Búnaðarrit Suðuramtsins hús og bústjórnar félags I, bls. 96. 
23 ÞÍ. Rtk. B10/6. Bréfasafn 1783, örk 46. Thodal stiftamtmaður gerir grein fyrir vandkvæðum 

sem eru á því að bæta póstgöngur og skýrir hverskonar samgangur er milli landshluta vegna 

flutnings á sjávarafurðum og ferða vermanna. Dagsett þann 15. september 1783. 
24 Sveinn Pálsson, Ferðabók Sveins Pálssonar, bls. 141. 
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hafi enn tíðkast að senda póst með kaupafólki. Þetta kemur fram  í bréfum 1856–1859 frá 

Jóhannesi Guðmundssyni, sem sendi bréf frá Þingeyjarsýslu suður til Reykjavíkur til Jóns 

Árnasonar, og skrifaði meðal annars: „sem þér þó hafið minnst á í bréfi yðar, með 

kaupafólki“, og: „ég hefi helst hugsað mér að senda hana, og ef eitthvað meira vildi 

fiskast, með kaupafólki í haust eð kemur.“25 Í bréfi árið 1857 frá Sigurði J. Lynge til Jóns 

Borgfirðings alþýðufræðimanns, segist Sigurður ómögulega geta sent til hans rímur: „fyrr 

en með kaupamönnum að sumri.“26 

 

2.3 Ákvæði um kaupavinnu 

 Rekja má lagatilskipanir sem varða kaupavinnu til að minnsta kosti fyrstu 

lögreglutilskipunar á Íslandi, Bessastaðapósta frá árinu 1685. Þar er kveðið á um að þeir: 

„sem með frelsi vista sig á sumrinu“ hjá bændum til kaupavinnu skyldu fá 1½ hundrað 

(90kg smjörs) í kaup. Uppfylla varð ákveðinn vinnukvóta, sem var að slá fimm 

eyrisvelli27 á viku eða fimm dagsslætti. Þeir sem ekki náðu því áttu ekki rétt á jafn háum 

launum. Kaupavinnutími átti að vera frá „Jóns messu baptistæ og til haust-krossmessu“, 

eða frá júlí fram í september. Bryti kaupafólk samkomulag um vinnutíma eða færi frá 

vinnu án leyfi húsbóndans sem það var í kaupvinnu hjá var það skaðabótaskylt.28 Fleiri 

lög kveða á um eðlilegt vinnuframlag. Í búalögum útgefnum árið 1775 segir að meðal 

karlmannsverk væri að slá einn eyrisvöll á dag og laun vinnumanns ættu að vera 10 álnir 

(5kg smjörs) með fæðiskostnaði. Meðalverk kvenmanns var að „raka eftir 2 mönnum á 

engi, þurrka og sæta og koma undir garð eða hlöðuvegg, þá bundið er.“ Ekki kemur fram 

hver launin áttu að vera.29 

 Þá eru til héraðssamþykktir sem miðuðu að því að festa laun kaupafólks við 

ákveðið mark. Má þar nefna bréf frá miðri 18. öld frá Birni Markússyni sýslumanni 

Skagafjarðarsýslu til hreppstjóra. Þar skipar hann að bændur skyldu ekki borga 

kaupavinnufólki meira en 20 álnir (10kg smjörs) nema ef kaupamaðurinn hafði slegið 

sérstaklega mikið. Kæmist það upp að bóndi borgaði meira „skal hann gefa sömuleiðis til 

                                                 
25 Úr fórum Jóns Árnasonar, bls. 114. og 151. Bréfin voru rituð þann 5. október 1856 og 3. maí 

1859. 
26 Lbs. ÍB. 101 fol. a. Bréf Sigurðar J. Lynge til Jón Borgfirðing þann 8. nóvember 1857. 
27 Dagslátta, 30 x 30 faðmar eða um 3409 m2. Sjá: Landsnefndin fyrri 1770-1771 III, bls. 726. 
28 Lovsamling for Island I, bls. 435–436. 
29 Búalög 1775, bls. 42–43. 
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fátækra í sveitinni sem hann hefur gefið fram yfir.“30 Árið 1751 kvað síðan Bjarni 

Halldórsson sýslumaður Húnavatnssýslu upp dóm sem ætlað var að taka á „kaupgjaldi 

verkamanna sem í kaupavinnu þjóna á sumardag hjá bændum.“ Þar átti einnig að festa 

laun þeirra við sömu upphæð og sýslumaður í Skagafirði hafði gert fyrir þriggja daga 

slátt.31 

 Með herðingu vistarbandsins og banni við lausamennsku með tilskipun konungs 

19. febrúar 1783 var bannað að stunda kaupamennsku eða vinna fyrir „daglön“ eins og 

það hét. Til marks um það hversu rótgróin kaupavinnan var á þeim tímapunkti þá voru 

lögin sveigjanleg gagnvart henni, þar sem gefin var undanþága til nokkurra hópa. Þeim 

sem var leyft að halda áfram að stunda kaupavinnu hjá bændum voru húsmenn, auk 

kvenna og barna þeirra, en einnig þeir sem „boe ved strandkanterne“, þ.e. þeir sem 

kallaðir voru „hjaleiemænd og tomthusmænd eller bondemænd“. Þessir hópar máttu sem 

sagt vinna hjá bændum utan vertíðar. Eins voru iðnaðarmenn undanskyldir banninu. Í 

lögunum var þó ítrekað að þetta fólk skyldi ekki fara til kaupavinnu án „sysselmandens 

attest“, það er án vegabréfs eða leyfis viðkomandi yfirvalda.32 

 

2.4 Um kjör kaupafólks 

Kaupavinnan stóð yfir sumartímann og kaupafólk vann aðallega við slátt og heyskap. 

Sláttartíminn stóð vanalega yfir í um 12 vikur eða frá miðjum júlí fram í september.33 

Ýmsar reglur, venjur og lög kváðu á um laun kaupafólks, eins og þegar er getið. Laun 

þeirra áttu samkvæmt lögum og samþykktum að vera bundin við viðurkennt hámark en 

gátu hækkað ef afköst voru yfir meðaltali. Gjarnan var talað um afköst meðalmanns í 

samhengi við kaup, en meðalmennskan var sá þröskuldur sem stíga varð yfir til þess að 

kaupafólk gæti unnið sér inn þau laun sem lögin eða samþykktir kváðu á um. Meðalmaður 

hefur líklega verið teygjanlegt hugtak og í Þjóðólfi árið 1856 göntuðust Norðlendingar 

einmitt með það: „Við vitum ekki hvað sunnlendingar kalla meðalmann –– hvort það er 

sá sem getur látið upp meðal smjörbagga?“ Afköst norðlenskra manna voru að sögn þeirra 

mun meiri en Sunnlendinga.34 Líklega hefur einnig verið nokkuð erfitt að fylgjast með 

                                                 
30 Lbs. JS. 483 4to. Bréf Björns Markússonar sýslumanns Skagafjarðarsýslu um kaupamenn og 

lausamenn frá því um miðja 18. öld, sjá: Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 185. 
31 ÞÍ. Sýsl. Húnvatnssýsla GA/5. Dóma- og þingbók 1747–1755, bls. 64–65. 
32 Lovsamling for Island IV, bls. 685. 
33 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 84. og Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands IV, bls. 

360. 
34 Norðri 31. maí 1856, bls. 37. 
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afköstum hvers og eins. Þá er sennilegt að laun hafi farið eftir staðbundnum aðstæðum 

milli landshluta og bæja eða verið einstaklingsbundin fremur en að hafa farið eftir 

viðmiðum yfirvalda. 

 Þá var beint kaupgjald til kaupafólks ekki heildarmyndin því laun þess voru í raun 

tvíþætt. Við kaupavinnuna var venjan sú að kaupafólk fengi bæði skjól og mat á meðan 

vistinni stæði, burt séð frá laununum. Í bréfum til landsnefndarinnar fyrri skrifuðu séra 

Eiríkur og Guðmundur Guðmundssynir og séra Jónas Benediktsson í Húnavatnssýslu um 

það hver kostnaðurinn væri af því að hýsa kaupafólk. Töldu þeir að með því að hýsa 

kaupafólkið yfir sumartímann og veita því þjónustu, eins og t.d. haga fyrir hesta þeirra, 

kol til ljáadengslu og jafnvel skóleður til heimferðarinnar yfir kostnaðurinn 32–48 

skildingar á viku.35 Miðað við laun kaupamanns í ríkisdölum, sem Eggert Ólafsson og 

Bjarni Pálsson  nefndu í ferðabók sinni,  voru laun kaupamanns  um 8 ríkisdalir yfir 

sumarið.36 Þá væri kostnaðurinn sem lýst var í bréfum til landsnefndarinnar rúmlega 

þriðjungur kaupsins. Það er í samræmi við búalög frá árinu 1775 þar sem get var ráð fyrir 

því að rúmlega þriðjungur kostnaðar við að halda kaupamann væri við að hýsa hann.37 

Böðvar Jónsson segir rúmlega öld síðar: „Allir húsbændur sáu kaupfólki sínu fyrir skóm 

og svo áhöldum, orfi og hrífu, enn fremur þjónustu, þvotti og aðgerð á fötum“. Auk þess 

hafi flestir fengið nesti til heimferðarinnar.38 

 Heimildum greinir nokkuð á um útborguð laun kaupafólks. Í bréfum til 

landsnefndarinnar fyrri er reglulega talað um að launakröfur kaupamanna væru um 30 

álnir (15 kg) smjörs á viku: „á hvörn þriggja daga slátt.“39 Í ferðabók Eggerts og Bjarna 

var ekki talað um þrjá daga heldur segja þeir: „Lausamaður sem slær 5 dagsláttur á túni á 

viku . . . á að fá einn ríkisdal í kaup um vikuna auk fæðis. Þeir, sem slá minna, fá lægra í 

kaup í réttu hlutfalli við afköstin. Aðrir verkamenn teljast fullgildir, þótt þeir slái aðeins 

4 dagsláttur á viku“ sem voru töluvert meiri kröfur.40 Sveinn Pálsson skrifaði árið 1792 

að laun kaupamanna „nú eins og fyrrum“ væru um 15–30 kg smjörs um vikuna auk fæðis, 

en það færi þó eftir afköstum. Þá sagði Sveinn að laun fyrir dagslátt væru um 5 kg smjörs, 

sem er í samræmi við þær launakröfur kaupamanna sem talað var um í 

                                                 
35 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, bls. 363 og 408.  
36 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I, bls. 

231 
37 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands IV, bls. 360. 
38 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 70. 
39 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 387 og 443; II, bls. 363 og 408.  
40 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I, bls. 

231. 
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landsnefndarbréfunum.41 Í héraðssamþykktum frá Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu, 

sem vísað hefur verið í, kemur fram að yfirvöld og bændur vildu festa kaup kaupamanna 

við upphæð sem var allt að þriðjungi lægri. Bændur vildu aðeins greiða „tuttugu álnir í 

góðum peningum fyrir þriggja daga slátt“.42 Í búalögum frá 1775 voru laun fyrir dagsverk 

karlkyns verkamanns sögð vera 10 álnir með fæði, sem er nálægt héraðasamþykktunum.43 

Miðað við þessar heimildir hefur kaup kaupamanna á seinni hluta 18. aldar legið á bilinu 

80–120 kg af smjöri miðað við átta vikur í vinnu yfir sumarið.  

Þau laun miða þó aðeins við karla. Laun kaupakvenna voru árið 1856 sögð vera 

helmingi lægri. Þá segir í Íslenzkum þjóðháttum, sem byggir á upplýsingum sem teknar 

voru saman undir lok 19. aldar, að konur hafi haft þriðjung, eða minna, af því sem karlar 

fengu í laun.44 Kaup kvenna í vist var einnig mun lægra en það sem karlar fengu eða 

rúmlega þriðjungur eða minna af launum vinnumanna allt fram undir lok 19. aldarinnar.45 

Dagsverk kaupakonu gat verið fólgið í því, eins og búlög árið 1775 kváðu um: „að raka 

eftir 2 mönnum á engi, þurrka og sæta og koma undir garð eða hlöðuvegg“.46  

 Í dómabókum má finna raunveruleg dæmi þess hvað konur fengu borgað fyrir 

kaupavinnu. Vegna réttarhalda sem í Húnavatnssýslu árið 1809 vitum við að árið 1807 

fékk Svanhildur Jónsdóttir í laun fyrir sumarið í kaupavinnu í Skagafirði, sex fjórðunga 

(30 kg) smjörs auk 1 fjórðungs (5 kg) ullar og 3 skinn.47 Annað dæmi, í dómi úr 

Árnessýslu frá 1840 er dæmi um það hvað vinnukonan Helga Kristjánsdóttir fékk í laun 

og í hverju. Í sættargerð þar sem bóndinn Kristján Jónsson á Efra–Seli samþykkti að 

greiða bætur eftir að hafa hýst dóttur sína Helgu, sem strauk úr vist hjá bóndanum 

Snæbirni Sigurðssyni á Ásgautsstöðum, með þeim afleiðingum að Snæbjörn þurfti ráða 

ónafngreinda kaupakonu yfir sláttartímann, kom fram að heildarlaun kaupakonunnar yfir 

sláttartímann voru aðeins 120 fiskar (30 kg smjörs) sem greitt var út í margvíslegri vöru: 

„kind veturgömul, pottur, hnífur, nokkuð af smjöri og fatnaði.“48 Miðað við að konur gátu 

fengið allt að þriðjungi lægri laun gætu dæmin vel verið dæmigerð fyrir sumarkaup 

kaupakonu. 

                                                 
41 Sveinn Pálsson, Ferðabók Sveins Pálssonar, bls. 141–142. 
42 Sjá kafla: 2.3 Ákvæði um kaupavinnu 
43 Búalög 1775, bls. 42.  
44 Þjóðólfur 17. maí 1856, bls. 87; Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks frá seinni hluta 

19. aldar“, bls. 70; Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 84. 
45 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 48. 
46 Búalög 1775, bls. 43. 
47 Yngvi Leifsson, „Flökkufólk. Líf og ferðir flökkufólks á Norðurlandi 1783–1816“, bls. 29–33. 
48 ÞÍ. Sýsl. Sýslumaðurinn í Árnessýslu GA/5. Dóma- og þingbók 1836–1840, bls. 80–81. 
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Í Lýsingu Íslands segir Þorvaldur Thoroddsen að kaupið hafi haldist óbreytt nær alla 

19. öld.49 Hreppstjórarnir Benedikt Gísli Björnsson Blöndal og Ólafur Jónsson reiknuðu 

út árið 1856 hver meðallaun kaupafólks sem starfaði í þeirra hreppum sumarið 1855 hefðu 

verið. Samkvæmt þeim fékk meðal kaupakarl um 12,5 fjórðunga (62,5 kg) smjörs og 12 

fiska (0,6 fjórðungur) í fé og öðru, auk 10 ríkisdala. Meðaltal útborgaðra launa 

kaupakvenna var 8 fjórðungar (39,5 kg) smjörs og 20 fiskar (1 fjórðungur), auk 6 

ríkisdala. Kaupakonur fengu því minna borgað í smjöri og ríkisdölum en ívið meira í fé 

og öðru.50 Í greininni er reyndar tekið fram að laun gátu verið mismunandi, þar sem sumir 

komu eða fóru snemma til eða úr kaupavinnunni. Í Norðra árið 1856 var talað um að laun 

væru að staðaldri um tveir fjórðungar (10 kg) smjörs á viku eða 80 kg miðað við átta 

vikna vinnu, en ekkert var minnst á ríkisdali.51 Böðvar Jónsson segir einnig að launin hafi 

verið um 10 kg á viku en segir það oftast hafa verið borgað í eintómu smjöri.52 Jónas 

Jónasson, sem fæddur var árið 1856 í Eyjafirði en bjó einnig í Skagafirði og Reykjavík, 

hefur afar líklega haft nokkur kynni af kaupafólki.53 Hann segir um laun kynjanna: 

 

 Fullgildur kaupamaður átti að fá tvo fjórðunga [10 kg] smjörs eða 30 álnir eða 1 

 ríkisdal. Konur fengu hérumbil þriðjung kaups við karla og stundum minna. 

 Fullgildur kaupamaður átti að slá 4–5 dagssláttur á viku en kvenmaður fullgildur 

 átti að raka eftir þremur karlmönnum á túni, en tveim á engi.54 

 

Það virðist því vera að laun kaupafólks hafi nokkurn veginn haldist þau sömu frá því á 

18. öld fram á síðari helming 19. aldar en ætlað vinnuframlag virðist stundum vera á reiki 

eftir heimildum. 

 Ekki áttu þó allir sína eigin vinnu því margir sem fóru til kaupavinnu voru í vist 

fyrir. Vinnuhjú sem fóru fyrir húsbændur gátu í einhverjum tilvikum átt þess von að fá að 

halda hluta af laununum sjálf. Slíkt hefur verið samningsatriði og gat því verið 

mismunandi eftir því hverjir áttu í hlut. Dæmi eru um að vinnuhjú hafi verið ráðin í vist 

á þeim forsendum að þau færu í kaupavinnu og að þau nytu sjálf góðs af því fjárhagslega. 

Eitt slíkt dæmi er vinnukonan Guðríður Jónsdóttir sem hafði árið 1859 verið: „sjálfrar 

sínar“ í Norðurkoti við Þórustaði á Vatnsleysuströnd, þá 48 ára. Árið eftir réði hún sig 

                                                 
49 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands IV, bls. 360. 
50 Þjóðólfur maí 1856, bls. 87. 
51 Norðri 31. maí 1856, bls. 37–38. 
52 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 68. 
53 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. I–III. 
54 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 84. 
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sem vinnukona hjá Guðmundi Ólafssyni á Litlabæ og til er samningur þeirra 16. júní 1860 

með tveim skilmálum sem hljóðuðu svo: 

 

1. Hún vinni mér nefnt ár allt verk sem regluleg vinnukona, og þar að auki hafi 

hún sem bústýra mín alla umsjón heima við og innanbæjar á ætu og óætu, 

lifandi og dauðu, svo sem hún best mundi gjöra fyrir sjálfa sig, og hagi sér í 

öllu, sem trúr og dyggur þjón minn og góð ráðskona 

2. Aftur á móti skuldbind ég mig til að gjalda henni í kaup sem svarar 16 – skrifa 

sextán – ríkis – dölum í innskrift eða öðru því sem nemur, og þar að auki sem 

svarar 4 – fjórum – ríkisdölum ef hún fer fyrir mig í kaupavinnu í sveit á þessa 

árs slætti. – 55 

     

Ákvæðið um það að ef hún færi til kaupavinnu er áhugavert og til marks um nokkuð mikið 

sjálfræði í vistinni. Það er einnig áhugavert að með því að fara í kaupavinnu gat hún aukið 

laun sín um allt að fjórðung, sem er þó nokkuð. 

 Það flækir svo alla umræðu um laun kaupafólks enn frekar að launin voru ekki 

þau sömu allstaðar heldur gat verið munur eftir landshlutum. Almennt var talið að laun 

væru nokkuð lægri í „austursveitum“, það er á Suðurlandi, en einnig í Borgarfjarðar- og 

Mýrasýslu. Á þessum stöðum, taldi Böðvar Jónsson, að það hefði hafa tíðkast frekar að 

bændur reyndu að þoka launum niður fyrir hefðbundinn taxta.56 Launin voru almennt talin 

hæst í Húnavatnssýslu og má vera að laun hafi ekki aðeins getað verið mismunandi eftir 

sýslum heldur einnig svæðum innan þeirra. Þá á það að hafa gerst að árið 1855 þyrptist 

mikill fjöldi kaupafólks í Svínadal vegna þess að þar áttu laun að vera há, sem hafði þau 

áhrif að launum var þrýst niður þar vegna offramboðs kaupafólks.57  

 Svo virðist að eftir því sem kaupafólk fjarlægðist sjávarbyggðir sunnan- og 

vestanlands hafi launin hækkað. Þannig segir Böðvar Jónsson: „vanalega var líka alls 

staðar nyrðra greitt hærra kaup en syðra“. Þá segir hann að sumir hafi jafnvel farið svo 

langt sem: „norður í Þingeyjarsýslu, og þótti það langsótt, sem og var. Töldu sumir, sem 

þangað fóru, að betra væri að fara svo langt norður, það borgaði sig í betra kaupi“.58 En 

slíkar langferðir hafa verið takmörkunum háð vegna þess að eftir því sem kaupafólkið 

fjarlægðist heimkynnin fór einnig ferða- og flutningskostnaður upp á við. Í grein í Þjóðólfi 

árið 1856 var ferðakostnaður kaupavinnuferða norður í Húnavatnssýslu reiknaður út og 

talinn vera allt að 17 ríkisdalir miðað við að hver einstaklingur þyrfti tvo hesta til 

                                                 
55 ÞÍ. Sýsl. Gullbringu- og Kjósarsýsla ED2/41. Dánarbú 1862-1865, örk 18. 
56 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 70. 
57 Þjóðólfur 29. febrúar 1856, bls. 51; Norðri 31. maí 1856, bls. 37–38. 
58 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 68 og 70. 
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ferðarinnar. Tekinn var með í reikninginn allur búnaður og vinnutap þá daga sem ferðin 

tók.59 

 

2.5 Umræða á seinni hluta 18. aldar 

Á árunum 1770–1771 var við störf á Íslandi nefnd á vegum danskra stjórnvalda til þess 

að afla margvíslegra upplýsinga um land og þjóð.60 Rannsóknarleiðangurinn gat af sér 

einstakar heimildir sem snertu fjölbreytt viðfangsefni, þar á meðal fáein bréf þar sem 

kaupavinna er gerð að umtalsefni. 

 Nokkur þessara bréfa bárust úr Húnavatnssýslu. Hið fyrsta var skrifað 20. 

desember 1770 og frá séra Eiríki Guðmundssyni á Stað í Hrútafirði. Eitt atriði bréfsins 

varðaði kaupavinnufólk. Séra Eiríkur fór fyrst yfir það hve mikið tjón bændur bæru af 

bæði sjálfræði og lausamennsku fólks, og segir: „hvar við þeir þykjast hafa meira profit 

en í vistinni. Fala síðan vinnu hjá búendum um sláttartímann á sumrum, hvörja bændur 

neyðast til í té að láta vegna verkafólksskorts.“ Eiríkur þuldi launakröfur kaupafólks og 

taldi að það kreppti að kjörum bænda. Réttast væri, að hans mati, að setja þak á launin og 

miða við einn sléttan ríkisdal á viku, svo „bændur á sinni atvinnu, sagðrar orsakar vegna, 

engan skaða líði.“61 Bréf séra Þorsteins Péturssonar á Staðarbakka í Miðfirði, séra 

Guðmundar Guðmundssonar í Undirfelli og séra Jóns Benediktssonar í Vesturhópi árið 

1771 voru á sömu nótum. Þorsteinn krafðist þess að fest yrðu „með lögum bæði verk og 

laun vinnufólks og kaupamanna sem slá hjá bændum um sumartíma og heimta 

óhófskaup“. Eins og staðan var bar kaupafólk „besta merg úr búi bóndans“ Hinir tveir 

voru einnig á því að launin yrðu fest við ákveðið hámark.62 

 Í óundirrituðu bréfi úr Vatnsdal 16. júní 1771, sem var einfaldlega titlað „um kjör 

fátækra bænda“, var vinnufólksekla fyrsta málefni. Greint var frá ásigkomulagi fátækari 

bænda sem ættu orðið erfitt með að útvega næga starfskrafta. Voru fyrir þessu gefnar 

þrjár ástæður. Tvær vörðuðu kaupavinnufólk. Sú fyrri var mikill fjöldi lausamanna við 

sjávarsíðuna sem ekki voru fáanlegir í vinnumennsku, en seldu vinnu sínu fremur yfir 

heyskapartímann „óbillega“ dýrt. Seinni ástæðan var að efnameiri bændur yfirbuðu það 

vinnuafl sem til boða var og þrýstu upp kaupinu. Tillögu að úrbótum má finna í bréfinu 

sem miðaði af því að stjórnvöld myndu beita sér fyrir því að setja þak á laun kaupafólks 

                                                 
59 Þjóðólfur 29. febrúar 1856, bls. 50. 
60 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 5. 
61 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, bls. 363–364. 
62 Landsnefndin fyrri 1770-1771 II, bls. 393 og 408–409. Bréf séra Þorsteins er án dags. 
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og vinnuhjúa sem yrði 20 álnir (10 kg smjörs) á viku fyrir kaupavinnu og 90 álnir (45 kg 

smjörs) fyrir árið í vinnumennsku.63 Einar Jónsson, umboðsmaður konungsjarða í 

Miðfirði, nefndi einnig í ódagsettu bréfi frá 1771 erfið kjör bænda og vísaði til þess sem 

Páll Vídalín fyrrum lögmaður hefði sagt á sínum tíma: „að hver bóndi ætti að kenna dóttur 

sinni að slá og syni sínum að vefja“. Bætti Einar því við að það væri „hið nauðsynlegasta 

svo ei væru svo margir kaupamenn teknir til sláttar.“64 

 Hreppstjórar og bændur í Skagafjarðarsýslu voru nokkurn veginn á sama máli. 

Þaðan bárust einnig nokkur bréf sem fjölluðu um kaupavinnu. Í Skefilsstaðahreppi veltu 

hreppstjórar vöngum yfir því hvort ekki færi betur á því að sem fæstir fengju að vera 

lausamenn og þar með stunda kaupavinnu vegna þarfar bænda fyrir vinnufólk.65 

Hreppstjórar og bændur í Reynisstaðarhreppi skrifuðu um fátækt sína og hve þjökuð 

sveitin væri af henni, þar á meðal vegna „margra samstímaðra orsaka“, ekki síst 

„kaupmönnum, kaupamönnum, fjárpestinni.“66 Þá skrifaði Halldór Jakobsson 

sýslumaður í Strandasýslu skýrslu til landsnefndarinnar og heitir 10. grein skýrslunnar 

svo mikið sem: „Um flakkara, umrenninga, item kaupamenn á Íslandi“. Það er einkar 

áhugavert að Halldór staðsetti kaupafólk með flökkurum og umrenningum. Í skýrslunni 

áréttaði hann þá nauðsyn að „leitast við að hindra þá stóru umferð í landinu.“ Þá gerði 

hann einnig athugasemd við ferðir fólks á milli staða án skilríkja. Um kaupavinnufólk 

sérstaklega hafði hann þetta að segja:  

 

 Ekki minni afarkosti og ólög hafa flestir af kaupamönnum í frammi mót búandi 

 fólki til sveitanna þar þeir oft óduglegir til vinnu og langt frá því að slá þá 

 venjulegu mælirsvelli. Ekki einasta taka og heimta mat meir en nokkru hófi gegnir 

 heldur þar á ofan svo mikið kaup sem þeim sjálfum líkar, þó þeir oftast þá unnið 

 hafa heilan eður hálfan mánuð yfirfallist af leti og leiðindum. Engan mun vilja 

 þeir á því gjöra hvert vel eður illa er ært upp á grasvöxt og þurrka, hvert sem 

 bóndinn hefur bjargað nokkru eður engu af því heyi er þeir slegið hafa. Þá hlaupa 

 þeir úr vinnunni þá þeim sýnist og láta sem sér komi heyskapur fólks ekkert við. 

 

Þá hrósaði Halldór héraðsdómum og samþykktum sýslumanna sem reyndu að koma 

böndum á kaupafólkið og ítrekaði þá nauðsyn að festa laun þess við ákveðið hámark.67 

                                                 
63 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 386–387. 
64 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 330 og 335. 
65 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 424. 
66 Landsnefndin fyrri 1770-1771 I, bls. 440. 
67 Landsnefndin fyrri 1770-1771 III, bls. 398–400. 
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Vel getur verið að hann hafi þar átt við þær héraðssamþykktir sem var hér áður vitnað í 

frá Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu. 

 Sé umræða landsnefndarbréfanna tekin saman er greinilegt að kaupavinnan var 

rótgróinn atvinna í sýslum nyrðra á seinni hluta 18. aldar, þar sem nálega öll bréfin sem 

taka hana fyrir eru frá Norðurlandi. Einnig er greinilegt af umfjöllunarefnum bréfanna að 

áðurnefndar héraðasamþykktir frá miðri öldinni um launaþak hafa ekki borið tilætlaðan 

árangur. Það bendir til þess að laun kaupafólks hafi fremur ráðist af staðbundnum 

aðstæðum hverju sinni fremur en ákvörðunum og viðmiðum yfirvalda um það hvað væru 

æskileg laun. Samskonar umræðu má síðan finna í ritum Magnúsar Stephensen, svo sem 

í fyrsta árgangi Margvíslegs gamans og alvöru árið 1798, Eftirmælum Átjándu aldarinnar 

frá 1806, og öðrum árgangi Klausturspóstsins frá árinu 1825. Í þessum ritum var höfundi 

tíðrætt um það hvernig „lausamenn“ við sjávarsíðuna seldu sig svo dýrt og færu til sveita 

í kaupavinnu til þess að „útsjúga bændur með dýrri kaupavinnu“, auk þess sem þeir 

sköðuðu bændur með gróðabraski í verslun við þá.68  

 Christina Folke Ax hefur bent á að neikvætt viðmót yfirvalda gagnvart kaupafólki 

hafi í senn verið byggt á mórölskum grunni, þar sem þeir sem stunduðu kaupavinnu voru 

oft í lausamennsku eða utan hefðbundins sveitaheimilis, og því hafi stjórnvöld litið á að 

það væri utan hefðbundins húsbóndavalds og þannig stigveldi samfélagsins. Eins hafi hafi 

hún verið efnahagsleg, en eins og Hans von Levetzow stiftamtmaður benti á í bréfi 10. 

desember 1787 til sýslumanns í Gullbringu- og Kjósarsýslu að kaupavinnan, með sínum 

háu launum, drægi úr getu bænda til þess að bæði framfleyta heimilum sínum og standa 

skil á sköttum og gjöldum. Christina Folke Ax bendir einnig á að tómthúsfólki, sem hafði 

sitt lifibrauð af sjómennsku en kaupavinnu á sumrum, hafi oft verið ruglað saman við 

lausamenn vegna kaupavinnunnar, þrátt fyrir að það flakkaði ekki um.69 

 

2.6 Umræða um miðja 19. öld 

Helstu deilur sem fjölluðu beinlínis um kaupavinnu voru útkljáðar að síðum Þjóðólfs á 

miðri 19. öld. Tilefni greinaskrifa árin 1856–1857 voru launakjör kaupafólks sem færi 

norður á land í kaupavinnu. Þær virðast hafa sprottið af því að hópur kaupafólks þóttist 

                                                 
68 Sigmundsson (duln.), „Til hvørs eru Kóngsbréfin um Betlara og Lausamenn, Okur og Práng?“, 

bls. 65–66; Magnús Stephensen. „Eftirmæli Átjándu aldarinnar frá Eykonunni Íslandi“, bls. 825; 

Magnús Stephensen „Framtíðin“, bls. 23. 
69 Folke Ax, Christina „De uregerlige. Den islandske almue og øvrighedens reformforsøg 1700-

1870“, bls. 67–68. 
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hafa verið illa svikinn í viðskiptum við bændur í Húnavatnssýslu sumarið 1855. 

Greinarnar voru oftast birtar undir dulnefnum eins og „nokkrir Sunnlendingar“ eða 

„nokkrir Árnesíngar“ eða „nokkir Húnvetningar“.  

 Fyrsta greinin birtist 29. febrúar 1856 og var frá „nokkrum Sunnlendingum“. Hún 

nefndist: „Um kaupafólk, kaupgjald þess o.fl.“ Efni hennar var fyrst og fremst gagnrýni 

á kjör kaupfólks. Fullyrt var að bændur í Húnavatnssýslu væru að bindast samtökum til 

að halda launum þess niðri auk þess að bændur fyrir norðan hefðu leikið kaupafólk illa 

sumarið 1855 með því að borga ekki í hinum hefðbundna gjaldmiðli í viðskiptum sínum 

við kaupafólks, sem var smjör. Fullyrt var að sumir hefðu fengið aðeins helming eða 

jafnvel ekkert af launum sínum í smjöri. Sá hluti launanna sem ekki var goldinn í smjöri 

var goldinn í peningum sem látnir voru gilda á móti verði smjörs með þeim afleiðingum 

að raungildi launanna sem goldið var í peningum varð allt að 20% minna en hefðbundið 

var. Bendu Sunnlendingar á að húsbændur og verksmiðjueigendur erlendis hefðu þann 

hátt á að ef matvara risi í verði gerðu laun í peningum það einnig, og ef slíkt yrði gert 

væri sjálfsagt að borga kaup í peningum. Þá hvöttu Sunnlendingarnir að lokum kaupafólk 

til þess að leita annarra miða í öðrum sýslum sunnanlands eða vestan.70 

 „Nokkrir Árnesíngar“ skrifuðu í mars sama ár og sögðu grein Sunnlendinga 

greinilega bera með sér að vera „undir komin og fædd á sjávarbakkanum“. Þeir vöruðu 

kaupafólk við að leita til Árnessýslu í meira mæli en þegar væri. Jafnframt gagnrýndu 

þeir heimtufrekju kaupafólks og héldu því fram að það gæti ekki krafist þess að fá borgað 

í smjöri fremur en aðrir verkamenn og því ástæðulaust að miða aðrar greiðslur við það.71 

Í maí skrifuðu Norðlendingar bæði í Þjóðólf og Norðra. Fyrstir skrifuðu hreppstjórarnir 

Benedikt Gísli Björnsson Blöndal í Ásshreppi og Ólafur Jónsson í Sveinsstaðahreppi. Þeir 

sökuðu Sunnlendingana um að fara með rangt mál í grein sinni frá í febrúar og útskýrðu 

að kauprýrnunin ætti sínar skýringar í verra tíðarfari. Kaupafólk gat að þeirra mati ekki 

ætlast til að fá „meira smjör í kaupið en til er“. Ekki þekktu þeir heldur til þess að á þeim 

hvíldi sú skylda að greiða kaupafólki í smjöri þótt það vildi það helst.72 Greinina í Norðra 

skrifuðu „nokkrir Húnvetningar“ sem líkt og hreppstjórarnir tveir kenndu harðindunum 

um verri kjör kaupafólks og bentu á að harðindin hefðu einnig komið illa við bændur í 

sýslunni.73  

                                                 
70 Þjóðólfur 29. febrúar 1856, bls. 49–51. 
71 Þjóðólfur 3. maí 1856, bls. 79–80. 
72 Þjóðólfur 17. maí 1856, bls. 87–88. 
73 Norðri 31. maí 1856, bls. 37–38. 
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 Næsta framlag í deilunni kom frá ritstjóra Þjóðólfs sem var orðinn leiður á þessum 

skrifum. Blaðinu hafi þá borist enn ein greinin um málið, að þessu sinni svar frá „nokkrum 

Sunnlendingum“ en efnis hennar var ekki getið nema hvað hún væri svar við 

Árnesíngunum. Ritstjórnin taldi að báðir aðilar hefðu eitthvað til síns máls og að 

kaupavinna væri mikilvæg atvinnugrein, sér í lagi fyrir hin „fjölskipuðu sjópláss hér 

syðra“. Einnig væri hún mikilvægt vinnuafl til sveita sem ekki mætti missa.74 Seinasta 

greinin í deilunni var skrifuð af: „nokkrum Suðurnesjarmönnum“. Þeir gagnrýndu þar 

gagnrýnina á grein Sunnlendinganna með því að rök hefðu verið ómálefnaleg en 

viðurkenndu réttmæti þess að sumarið 1855 hefði verið erfitt vegna slæmrar tíðar.75 

 Líkt og á 18. öld snerist umræða um kaupavinnu um sanngjörn laun. Munurinn á 

19. öld var að þá tók kaupafólk sjálft þátt í henni. Ekki var deilt um kaupavinnuna í sjálfu 

sér heldur tókust á hagsmunir launþega og launagreiðenda. Þá er afar áhugavert að sjá að 

kaupafólk skuli bera sig saman við erlent verkafólk. 

 

2.7 Frásagnir af kaupavinnuferðum 

Kaupavinnuferðir voru löng ferðalög á mælikvarða 19. aldar yfir torvelt og hrjóstrugt 

landslag sem var afar snautt af öllum samgönguinnviðum. Til eru tvær góðar frásagnir af 

þessum ferðum kaupafólks frá tímabilinu 1870–1890. Önnur þeirra er eftir Böðvar 

Jónsson sem var fæddur árið 1852. Hann skrifaði um störf og lifnaðarhætti á 

Seltjarnarnesi og við Reykjavík á árunum 1869–1884 þegar hann var vinnumaður þar. 

Hin er eftir Kristleif Þorsteinsson sem var fæddur árið 1861 í Húsafelli í 

Borgarfjarðarsýslu, sem var einn helsti áningarstaður fólks á leið milli landshluta. Óvíst 

er með tímasetningu frásagna Kristleifs um kaupvinnuna en líklega hægt að tímasetja þær 

um árin 1880–1890. Mögulega getur yfirbragð kaupaferðanna hafa verið að einhverju 

leyti breytt á seinustu áratugum 19. aldar frá þeim sem farnar voru í byrjun aldarinnar. 

Þessar ferðir voru samt enn á þeim tíma löng og erfið ferðalög, þótt ekki sé þar með sagt 

að þær hafi verið aðeins strit og böl fyrir það fólk sem í þær fór. Samkvæmt þeim 

frásögnum sem til eru voru ferðirnar ekki aðeins skemmtilegar heldur eftirsóttar.  

 Fólk á besta aldri sóttist eftir því að komast í kaupavinnu og dæmi eru um að 

einstaka vinnuhjú á seinni hluta 19. aldar hafi ekki viljað ráða sig í vist nema með því 

skilyrði að fá að fara norður í kaupavinnu, einkum ef það átti þess kost að komast til 

                                                 
74 Þjóðólfur 5. júlí 1856, bls. 105–106.  
75 Þjóðólfur 10. janúar 1857, bls. 30–31. 
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stórbænda. Ástæðurnar voru ekki síst þær að ferðin þótti vera fólki til menningarauka og 

frama.76 Slíkar ferðir hafa vafalaust verið fyrir suma, allavega á fyrri hluta aldarinnar, 

verið lengstu ferðalög sem lagðist í yfir ævina. Með í för voru menn sem höfðu farið áður 

og þekktu ekki bara leiðina vel heldur líka sögufræga staði sem hægt var að benda á og 

urðu „skemmtilegir fróðleiksmenn, nokkurs konar skólakennarar á þessum fjallvegum.“ 

Ferðin sjálf var hin besta skemmtun samkvæmt frásögnum og Böðvar Jónsson orðar það 

vel í lýsandi frásögn:  

 

 Það var ekki lítil tilbreytni fyrir okkur sunnlenzka menn og konur, er unnið 

 höfðum óslitið að sömu störfum allan veturinn og vorið, að hætta því, setjast uppá 

 hesta og leggja í fjögra til fimm daga ferð norður. Og þótt ekki væru allir hestarnir 

 vakrir, sem riðið var, gerðum við að gleði og skemmtitíma þá daga, sem ferðin 

 stóð.77 

 

Fólkið var vel búið nesti sem samanstóð af brauði, smjöri, harðfisk og kaffi, en líka 

brennivíni.78 Böðvar segir: „brennivín höfðu sunnlendingar ætíð á norðurleið, og stöku 

maður fullur.“79 Þegar lest kaupavinnufólks var kominn yfir Kaldadal, sem markaði 

rúmlega hálfa leið, þá var drukkið það sem eftir var í flöskunni og kastað „af sér 

þunglyndis,- og þrældómshjúpi liðins vetrar“.80 

 Þetta gátu verið stórir hópar sem ferðuðust saman norður í kaupavinnu. Tryggvi 

Gunnarsson, sem þá var 22 ára trésmiður og lausamaður, var sendur snemma í júlí árið 

1858 til Reykjavíkur frá Grenivík í Eyjafirði. Tryggvi hafði aldrei áður farið suður og 

segir hann í dagbók sinni að á morgni fjórða dags á ferðalagi sínu, þá á leið frá Kaldadal 

til Hrauntungu í Bláskógum, hafi hann mætt hundrað manna hópi kaupafólks, allt á leið 

norður, en daginn áður hafði hann mætt samskonar hópi sem voru í sömu erindum.81 

 Eftir Kaldadal virðist jafnvel hafa verið haldin skemmtun við áningarstað 

kaupafólksins við Húsafell. Voru þar að meira segja tilbúnar hlóðir sem voru notaðar ár 

eftir ár. Eftir að tjaldað hafði verið og matast tók við samverustund þar sem fólk fór um 

tjaldbúðirnar og skemmti sér.82 Þá var samkvæmt frásögn Böðvars drukkið, sungið og 

kveðið og jafnvel tekinn dans, sem var þá „lítt tíðkaður af sunnlenzku verkafólki.“ Langt 

frá byggðum, einu sinni á ári, laut lífið öðrum lögmálum, eða „úti í skógi, uppi á fjöllum, 

                                                 
76 Kristleifur Þorsteinsson, Úr byggðum Borgarfjarðar II, bls. 12.  
77 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 68. 
78 Sama heimild. 
79 Kristleifur Þorsteinsson, Úr byggðum Borgarfjarðar II, bls. 171 
80 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 68. 
81 Páll Baldvin Baldvinsson, Síldarárin 1867–1969, bls. 43.  
82 Kristleifur Þorsteinsson, Úr byggðum Borgarfjarðar II, bls. 14. 
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var allt skemmtun, allt frjálst eina nótt.“83 Á endanum tók þó gamanið enda og þegar farið 

var yfir Hvítá, sem markaði hálfa leið norður til Húnavatnssýslu, vissi fólk að það var: „á 

takmörkunum stödd.“84 Eftir ferðina tók kaupavinnan við og var ekki síðri sem upplifun 

samkvæmt frásögnum. Þar lærði fólk um búvenjur og bændur nyrðra. Böðvar minnist 

vistarinnar þar á góðan hátt og segir: „með örfáum undantekningum var allt norðlenzkt 

fólk glatt og frjálslegt og yfirleitt skemmtilegt sem lífgaði okkur upp, sem ekki var 

vanþörf á.“85 Böðvar talar um hvað honum fannst mikill mannsbragur að því að vera vel 

metinn í vistum hjá hinum og þessum stórbónda nyrðra.86 Slátturinn gat þó verið 

miskunnarlaus og vinnutíminn gat verið allt að átján tímar.87  

Sjálfsagt hefur reynsla allra þó ekki verið jafn góð og af er látið í þeim fáu frásögnum 

sem til eru. Einnig eru þær báðar frá sjónarhorni karla og því einsleitar. Frásagninar eru 

einnig sveipaðar afar rómantískum blæ ævintýris, sagðar löngu eftir að erfiði æskunnar 

var að baki. Þó kann vel að vera að fyrir marga hafi þær verið ánægjulegar en því miður 

virðast ekki fleiri hafa skráð minningar og sögur sínar af þessum ferðum. Kristleifur segir 

um kaupavinnuferðirnar á þriðja áratug 20. aldar, þá orðinn gamall maður: „Nú er öllum 

slíkum ferðum lokið. Ferðasögurnar líka flestar gleymdar. Nálega einu minningar um þær 

ferðir eru erindi þau, sem skáldin hafa stundum varpað fram, er þau riðu um þessar 

óraleiðir“.88 

 

2.8 Flakkarar og kaupavinna 

 

 Ég er líka að norðan ættaður og var þar seinast í sumar í kaupavinnu, og þá átti ég 

 heima á Álftanesi, en síðan ég kom aftur suður, úr kaupavinnunni í haust, á ég 

 heima fyrir norðan.89 

 

Svo voru orð ónefnds „lausamanns“ sem átti samtal við póstburðarmann á Hellisheiði, 

líklega árið 1846. Samtalið var síðar ritað niður, óvíst af hverjum, og birtist sem aðsend 

grein í Reykjarvíkurpóstinum í febrúar árið 1847. Lausamaðurinn, eins og hann er 

                                                 
83 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 68. 
84 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 69. 
85 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 70.  

og Kristleifur Þorsteinsson, Úr byggðum Borgarfjarðar II, bls. 12. 
86 Böðvar Jónsson, „Þættir um kjör verkafólks á síðari hluta 19. aldar“, bls. 69. 
87 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 79. 
88 Kristleifur Þorsteinsson, Úr byggðum Borgarfjarðar II, bls. 279. 
89 Reykjavíkurpósturinn febrúar 1847, bls. 65. 
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nefndur, sagði að allt væri frjálslegra fyrir sunnan en í Húnavatnssýslu, þar sem maður 

væri samkvæmt honum aldrei óhræddur „fyrir blessuðum sýslumanninum.“ Hann sagði 

að sýslumaðurinn þar vildi ekki heyra annað nefnt, en annaðhvort „búskap eða vist“ og 

því tæki hann „reglulegan passa að norðan“ þegar hann færi norður og þótt hann hefði 

ekkert heimilisfang fékk hann alltaf vegabréf hjá sýslumanni syðra (líklega í 

Gullbringusýslu), mótmælalaust. Þá greindi hann frá því að fyrir norðan væru: 

 

 bæði hreppstjórar og aðrir fyrir norðan fegnir að fá kaupafólkið, því þar er færra 

 um vinnufólk en bændur, og geta því ei verið að grafast í því, hvort sá, er býður 

 sig í kaupavinnu, sé vinnumaður, tómthúsmaður, lausamaður eða hvað, ef hann 

 að eins kann að slá.90 

 

Eins og orð lausamannsins gefa til að kynna, hefur það mögulega verið nokkuð auðvelt 

fyrir fólk sem ekki samrýmdist viðkenndum búsetu- og atvinnuháttum þess tíma, að nýta 

sér árstíðarbundna faraldsvinnu á við kaupvinnuna og blanda sér í hóp fólks sem kom til 

sveitanna í leit af atvinnu yfir sumarmánuðina.  

 Raunar eru allmörg dæmi þess að flakkarar hafi stundað kaupavinnu. Má nefna 

Ingiríði Eiríksdóttur flökkukonu sem var í kaupavinnu sumurin 1806–1807 í Eyjafjarðar- 

og Húnavatnssýslu, og Benjamín Ketilsson flökkudreng sem var í kaupavinnu í 

Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýslu sumarið 1813.91 Einnig má benda á flakkarann og 

Húnvetninginn Jón Einarsson sem var stöðvaður og yfirheyrður veturinn 1825 í 

Mýrasýslu. Hann hafði þá verið veturinn áður til heimilis í Skálholtskoti í 

Reykjavíkurkaupstað: „til að vinna fyrir gamlar skuldir“. Eftir veturinn fór hann með 

kaupafólki norður í kaupavinnu í Húnavatnssýslu sumarlangt. Jón var spurður hvar hann 

hefði fengið þá peninga sem hann bar á sér og sagðist hann hafa fengið þá fyrir að leggja 

inn smjör, sem var vafalaust sumarlaunin hans.92 

 Kaupavinnan hefur vafalaust skapað tækifæri fyrir allskonar fólk til þess að 

komast í ábótasama vinnu, hvort sem það var til þess að fleyta sér áfram tímabundið í 

erfiðum aðstæðum eða til þess að komast af utan vistarbandsins, það er án þess að vera í 

vist eða annarri löglegri atvinnu. Skýrt dæmi um það hvernig lausamennska og 

kaupavinna fór saman er saga Jónasar Péturssonar sem árið 1851 réði sig ýmist til 

helminga eða fjórðunga á bæjum í Húnavatnssýslu hjá fólki sem hann þekkti. Markmið 

                                                 
90 Reykjavíkurpósturinn febrúar 1847, bls. 66. 
91 Yngvi Leifsson, „Flökkufólk. Líf og ferðir flökkufólks á Norðurlandi 1783–1816“, bls. 63 og 

89. 
92 ÞÍ. Sýsl. Sýslumaðurinn í Mýrasýslu GA/1. Dóma- og þingbók 1816–1835, bls. 53v–56r. 
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hans var að vera nálægt barnsmóður sinni og barni sem þau höfðu eignast í lausaleik árið 

áður. Í staðinn fyrir að vera í vist á þeim bæjum hann var ráðinn fór hann til kaupavinnu 

um sýsluna. Slíkar sýndarvistir kunna að hafa verið algengar og Vilhelm Vilhelmsson 

bendir á að Bjarni Thorarensen amtmaður hafi fundið á þriðja hundrað slík tilfelli í 

manntalsgögnum fyrir árið 1835.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 11–12 og 209. 
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3 Vegabréf  
 

3.1 Tilurð heimilda 

Hryggjarstykkið í þessari ritgerð og undirstaða þeirrar frumrannsóknar sem í henni má 

finna eru svokallaðir sýslupassar eða vegabréf, sem voru auðkennisbréf sem fólk átti 

samkvæmt lögum að verða sér úti um ef það ætlaði að ferðast milli sýslna. Slíkt 

fyrirkomulag þekktist víða um Evrópu og var tilraun stjórnvalda til að hefta flakk og auka 

eftirlit með þegnum sínum.94 Sú viðleitni varð til þess að ýmsar ferðir fólks innanlands, 

sem annars væri lítið sem ekkert vitað um, voru skrásettar, eins og t.d. kaupavinnuferðir. 

Tilraunir yfirvalda á Íslandi til þess að koma á skipulögðu vegabréfakerfi innanlands 

hófust fyrir alvöru 11. apríl 1781 með tilskipun um reisupassa.95  

 Forsaga tilskipunarinnar voru kvartanir innlendra valdsmanna á misnotkun á 

vitnisburðum presta og hugmyndir um of mikið sjálfræði vinnufólks.96 Vitnisburðir presta 

voru hluti af altarisgöngu sem var athöfn sem lengi vel fór fram u.þ.b. tvisvar á ári og var 

skylda. Skilyrði til hennar var grunnþekking í kristnum fræðum. Þeim sem vanræktu 

þessa skyldu í meira en heilt ár var gert að sæta opinberum skriftum og fólki sem fór á 

móti reglum kirkjunnar gat verið meinað að ganga til altaris. Gefnir voru vitnisburðir eða 

attest til fólks um að það hefði sinnt þessari skyldu. Lengi vel var það skylda að bera með 

sér slíkan skriflegan vitnisburð um altarisgöngu ef flust var til annarra sókna en þeir sem 

voru án þeirra gat verið meinað að ganga til altaris og verið vísað burt.97  

Með tilskipuninni átti að skylda alla að bera með sér vegabréf, það er auðkennisskjal 

með vitnisburði bæði sýslumanns og prests. Í vegabréfinu átti að koma fram leyfi 

sýslumanns fyrir ferðinni auk ástæðu hennar. Einnig átti prestur að skrá í hann vitnisburð 

sinn og svo skyldi allt staðfest með innsigli bæði prests og sýslumanns.98 Það var svo 

misjafnt hvernig að þessu var staðið en hér er gott dæmi um hvað kom fram á nokkuð 

hefðbundnu vegabréfi árið 1812: 

 

 

                                                 
94 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 60. 
95 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 170. 
96 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 172. Þar má meðal annarra nefna sýslumennina 

Magnús Ketilsson og Guðmund Pétursson. 
97 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 128–132 
98 Lovsamling VII, bls. 225. 
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 Jón Hannesson frá Hraunshjáleigu, sem ásetur að fara til föður síns í Reykjavík, 

 er óhindraður að fara héðan úr Árnessýslu, kann því hans prests–attest hér uppá 

 skrifast. 

 Oddgeirshólum þann 5. maí 1812 S. Finnsson. 
 

 Ofanskrifaður Jón Hannesson víkur frá Hjallasókn til Reykjavíkursóknar 

 óhindraður til sinna andlegra fríheita og æru lofaður til egtaskapar 

 Arnarbæli þann 16. maí 1812 J. Ingimundarson.99 

 

Þetta vegabréf, gefið út af Steindóri Finnssyni sýslumanni og séra Sigurði 

Ingimundarsyni, var samið nákvæmlega eftir settum reglum tilskipunarinnar frá 11. apríl 

1781.  

 Með tilskipunni varð til tvíhliða kerfi sem ætlað vari að varna því að fólk gæti 

flúið undan veraldlegum skuldbindingum og andlegum. Auk þess var hugmyndin sú að 

varna þeim sem ferðuðust um landið í löglegum erindagjörðum að vera falslega teknir 

fyrir flakk. Gildistími vegabréfanna var hálft ár og þau giltu aðeins fyrir þá ferð sem gefið 

var leyfi fyrir. Líta átti einstaklinga með útrunnið vegabréf sömu augum og þá sem ekkert 

vegabréf höfðu. Þá var einnig refsivert að hýsa vegabréfalaust fólk og upphæð sektar réðst 

af því hve lengi sá vegabréfslausi hafði verið hýstur. Tilgangur laganna var afar skýr, 

nefnilega að hreppstjórar og sýslumenn gætu haft yfirsýn með hvers konar fólk það væri 

sem héldi sig í hreppum og sýslum.100  

 Framkvæmd tilskipunarinnar frá 11. apríl 1781 var þó takmörkuð fyrstu áratugina, 

þrátt fyrir ýmis mál sem komu upp þar sem yfirvöld ítrekuðu vegabréfaskyldu. Gott dæmi 

um þetta eru kvartanir séra Magnúsar Magnússonar á Álftanesi sem skrifaði árið 1786 til 

stiftamtmanns að vermenn að norðan tækju ekki vegabréf eins og reglurnar kvæðu á um 

með þeim afleiðingum að þeim gæti verið neitað um altarisgöngu. Þetta væri, sagði hann, 

meðal annars vegna þess að sýslumaður hefði sagt vermönnum að þeir væru „vissir menn 

og væntanlegir aftur hver til síns heimils“ og þyrftu því ekki vegabréf.101 Annað dæmi 

eru orð Jóns Espólíns sýslumanns í Skagafjarðarsýslu, sem voru færð til bókar í dómabók 

árið 1810, um að fáir í hans sýslu þekktu til laganna og hefðu enga ástæðu haft til að óttast 

þau. Það er því rökrétt að álykta að eftirfylgni laganna hafi verið mismunandi eftir tíma 

og svæðum á landinu hverju sinni.102 Vegabréfaútgáfa var til að mynda orðin algeng frá 

                                                 
99 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 5. og 

16. maí 1812. 
100 Alþingisbækur Íslands XVI, bls. 811. 
101 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir II, bls. 393.  
102 Emil Gunnlaugsson, „Sína leið sigir hver“, bls. 12–16. 
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með árinu 1804 í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað snemma á fyrsta 

áratug 19. aldar.103 Þann 4. október árið 1809 var birt í Landsyfirréttinum á Íslandi 

konungstilskipun frá árinu áður sem átti að tryggja það að handhafi vegabréfs væri 

raunverulegur handhafi þess. Það átti að gera með að hafa á þeim mannlýsingu sem átti 

að vera skylda á vegabréfum þeirra sem voru eldri en 15 ára.104 En sú innleiðing virðist 

þó reyndar hafa staðið á sér fyrstu árin og er til marks um hæga innleiðingu á reglum sem 

vörðuðu vegabréf.105 

 Nokkuð mikil breyting virðist þó hafa orðið í kjölfarið á hreppstjórainstrúxi 

Magnúsar Stephensen árið 1809. Þar var skerpt á ýmsum fyrri reglum um passa og 

vitnisburði og eldri reglur ítrekaðar. Þar var þó einnig kveðið á um að ekki þyrfti passa til 

allra ferða. Ferðir eins og skyndiferðir til kaupstaðar eða til verslunar innan 

verslunarumdæmis mátti fara án passa og sömuleiðis þurfti ekki passa til ferða innan 

sýslu. Ef maður ætlaði til vertíðar innan eigin sýslu eða í næstu sýslu var passi einnig 

ónauðsynlegur, en instrúxið nefnir ekki kaupavinnuferðir.106 Áhrif instrúxins eru 

greinileg á tilurð vegabréfa þar sem flest varðveitt vegabréf eru frá því eftir þann tíma, 

nema í Reykjavíkurkaupstað og Gullbringu- og Kjósarsýslu, þar sem notkun þeirra virðist 

hafa tíðkast fyrr. Orsakasamhengi milli instrúxins og fjölgunar varðveittra vegabréfa eftir 

það er mjög sennilegt, þar sem þar með var aukin harka sett í að koma í veg fyrir flakk 

og lausamennsku. Áhrifa þess gætir einnig á tilurð dómsmála í dómabókum sýslumanna 

og hefur verið bent á að dómsmálum gegn lausamönnum og flökkurum hafi fjölgað 

snarlega í kjölfar þess.107 Vegabréf voru enda lykilverkfæri í tilraunum til að reyna hefta 

flakk. 

 

3.2 Lögreglueftirlit í Reykjavíkurkaupstað 

Það er ljóst að Reykvíkingar hafi á 19. öld búið við meiri nálægð við ríkisvaldið en aðrir 

íbúar landsins. Árið 1803 fannst dönskum yfirvöldum að Reykjavík væri orðin nægilega 

stór til þess að hún gæti talist sjálfstætt lögsagnarumdæmi en bærinn hafði haft 

kaupstaðarréttindi frá árinu 1786. Fram að 1803 hafði sýsluvöldum yfir bænum verið deilt 

                                                 
103 ÞÍ. Sýsl. Gullbringusýsla C/2. Bréfabók 1803–1805; Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 

1807–1811. Í bréfabókum Gullbringu,- og Kjósarsýslu og bæjarfógeta Reykjavíkur má finna að 

útgáfa vegabréfa var hafinn í nokkru magni árið 1804.  
104 Lovsamling VII, bls. 225. 
105 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, athugun á vegabréfum. 
106 Lovsamling for Island VII, bls. 328–329. Liður XXIX. 
107 Vilhelm Vilhelmsson, „Stílfært og sett í samhengi“, bls. 22–23. 
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á milli landfógeta, sem fór með fjármála- og löggæsluvöld í Gullbringusýslu, á meðan 

sýslumaður Kjósarsýslu fór með dómsvald. Báðir voru þessir embættismenn búsettir utan 

Reykjavíkur og skiptu sér í raun lítið af málefnum bæjarins.108 Árið 1803 var skipaður 

fyrsti bæjarfógeti Reykjavíkurkaupstaðar, Rasmus Frydensberg, sem fékk með sér tvo 

danska lögregluþjóna, þá Ole Björn og Wilhelm Noldte, sem báðir höfðu bakgrunn í 

herþjónustu.109 Reynsla Reykvíkinga hlýtur því að hafa verið talsvert öðruvísi frá öðrum 

Íslendingum sem bjuggu margir í víðáttumiklum og stórum sýslum þar sem ekki var með 

góðu móti hægt að hafa víðtækt og öflugt eftirlit með íbúum. Reykjavíkurkaupstaður var 

aftur á móti mjög lítið svæði í landfræðilegu tilliti, en engu að síður miðstöð mikilvægra 

embætta og verslunar og þegar 19. öldin rann í garð með danskt lögregluvald. 

Reykvíkingar voru því líklega undir mun meira eftirliti yfirvalda en almennt var á Íslandi. 

Þar mun vera komin ástæðan fyrir því að hvergi má finna jafn miklar heimildir um 

vegabréfakerfið innanlands og þar.  

 Framarlega í vegabréfabók bæjarfógeta er afrit af bréfi 3. desember 1839 frá Carl 

Emil Bardenfleth (1807–1857) stiftamtmanns til Stefáns Gunnlaugssonar (1802–1883) 

bæjarfógeta. Þar koma fram áhyggjur af íbúaþróun í kaupstaðnum, þar sem 

tómhúsmönnum hafði fjölgað um of í hlutfalli við aðra íbúa. Einnig var greint frá því að 

yfirvöld færu í reglulegar eftirlitsferðir í bænum til þess að rannsaka ólöglega veru fólks. 

Í bréfinu var vísað til fátækralaganna 1834, sem náðu einnig til flakks, og í tilskipun um 

reisupassa frá 1781, sem sagt var að ætti að framfylgja með „störste strænghed“.110 Slíkt 

eftirlit var þó ekkert nýmæli en yfirvöld í sýslunni og kaupstaðnum höfðu lengi staðið í 

ströngu við það að hemja fjölda tómthúsfólks í kringum Reykjavík, sér í lagi í harðærum. 

Þann 25. júní árið 1807 var til að mynda allt að 30 manns (fjölda barna í vegabréfunum 

er oft ekki getið) gefið vegabréf og vísað burt frá Álftaneshrepp.111  

 Aðgerðin átti uppruna í því að árið 1807 varð aflabrestur og því mikil harðindi á 

svæðinu.112 Fyrir hana hafði verið lesin og hengd upp auglýsing á götum bæjarins frá 

bæjarfógeta Reykjavíkur um það vandamál sem skapast hefði með fjölgun tómthúsfólks 

sem kæmi frá öðrum sveitum. Einnig var útskýrt hvernig fyrri aðgerðir til að „ráða bót á 

og framvegis afstýra þessari fornum landslögum mótstíðandi óreglu“ hefðu ekki borið 

                                                 
108 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 271 
109 Árni Óla, Reykjavík fyrri tíma I, bls. 183. 
110 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/2. Vegabréfabók 18401874, án blaðsíðutals. 
111 Þí. Sýsl. Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu C/3. Bréfabók 1806–1810, sjá öll 

vegabréf gefinn þann 25. júní 1807. 
112 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 311. 
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árangur. En nú ætti að vísa þeim sem ekki hefðu framfærslurétt eða væru: „hér passalaust“ 

til sinnar löglegu sveitar.113 Þá virðist eftirlit með ólöglegri veru fólks hafa verið tekið 

föstum tökum á árunum eftir 1807 og er um það fjöldi dæma þar sem fólki var vísað frá 

Reykjavíkurkaupstað.114 

 Það beinir athyglinni að þeirri spurningu hvort vegabréfin sýni þá aðeins ferðir 

fólks frá Reykjavík sem hafði ríka hagsmuni af því vera ekki fært inn í opinberar skrár 

yfirvaldanna. Kaupafólk var stór hluti umferðarinnar út úr bænum, eins og sjá má í bókum 

sem skráðu tekin vegabréf í Reykjavíkurkaupstað. Í einni bréfabók bæjarfógeta má sjá 

hvernig skrifari bókarinnar aðgreinir ferðir til og frá bænum í flokka og var kaupafólk í 

sérstökum flokki (sjá mynd 1). Augu yfirvalda fylgust líklega sérstaklega með ferðum 

þess hóps.115 Enda var það gjarnan úr hópi tómthúsfólks, sem gat líklega verið 

áhættusamara að leyfa ferðafrelsi, þar sem það átti engar jarðar og var því ekki bundið 

landinu á sama hátt og bændur. Tortryggni yfirvalda á það til að birtast í vegabréfum og 

sem dæmi var skrifað í vegabréf Guðmunds Þorgeirssonar, sem fór til kaupavinnu þann 

23. júní árið 1814, að hann færi aðeins með skilmálum: „þeim að hann hingað aftur reisi, 

og eftir efnum leggi með þeim 3um börnum er hann á forstöðulaus í Reykjavík og 

Seltjarnarneshreppi.“116 

 

                                                 
113 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 288–289. 
114 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 289–290. Þorleifur bendir á mörg dæmi í bók 

sinni; ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 2525 og 2535. 

Frávísun Gísla Einarssonar frá bænum árið 1811 til Akraneshrepps.  
115 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, sjá efnisyfirlit bréfabókar. 
116 Þí. Sýsl. Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu C/3. Bréfabók 1814–1815, nr. 168. 

Mynd 1. – Efnisyfirlit yfir ferðir kaupafólks í bréfabók bæjarfógeta Reykjavíkur 1807–1811 

 



 

 33 

 

 

3.3 Vegabréf í skjalasafni bæjarfógeta Reykjavíkur 

Í skjalasafni bæjarfógetans má finna mikið magn vegabréfa. Í þessum kafla verða teknir 

fyrir tveir heimildarflokkar eftir tímabilum. Ástæðan er að þau byggjast á mismunandi 

heimildum sem eru annarsvegar afrit vegabréfa í bréfabókum og á miðum frá bæjarfógeta 

Reykjavíkur í upphafi aldarinnar og hinsvegar sérstakrar vegabréfabókar sem var í notkun 

um miðbik 19. aldar. Ástæðan fyrir því að tímabilin verða skoðuð í sitt hvoru lagi er að 

þau byggja á mismundandi heimildarflokkum, þar sem sá fyrri er byggður á bréfabókum 

en sá seinni á sérstakri vegabréfabók. Báðir heimildarflokkarnir hafa sín einkenni auk 

þess að þungamiðja varðveislu á fyrra tímabilinu er í kringum annan áratug 19. aldar en 

það seinna kringum sjötta áratug sömu aldar. Það er því meira en áratugur á milli 

heimildarflokkanna, auk þess sem hvor flokkur hefur sín einkenni. Þess vegna verða þeir 

aðgreindir í tvö tímabil sem verða borin saman í niðurstöðukafla í samhengi við önnur 

vegabréfagögn. 

 Mikilvægt er að hafa í huga um vegabréfin sem hér eru til umræðu og skoðunar, 

að ekki er um sjálf vegabréfin að ræða sem handhafar þess hafa borið með sér á 

ferðalögum sínum, heldur afrit sem voru gerð, líklega um leið og þau voru afhent, í 

bréfabækur, á miða og í sérstaka bók ætlaða vegabréfum. Þá er einnig mikilvægt að hafa 

í huga að vegabréf var gefið út fyrir hverja ferð, sem er ólíkt vegabréfum samtímans. 

Hvert útgefið vegabréf jafngilti því einni ferð og því eru tölur hér á eftir um fjölda ferða 

en ekki fjölda einstaklinga. Margir fóru oftar en einu sinni, jafnvel ár eftir ár. Sem dæmi 

má nefna hjónin Málfríði Einarsdóttur og Einar Jónsson sem voru handhafar 14 af 23 

vegabréfum sem gefin voru út til Eyjafjarðarsýslu á fyrra tímabilinu sem er hér til 

skoðunar.117  

 

3.4 Vegabréfaafrit frá bæjarfógeta Reykjavíkurkaupstaðar 1807–1828 

Þessi flokkur nær yfir rúmlega tuttugu ára tímabil afritaðra vegabréfa frá bæjarfógeta 

Reykjavíkur til ferða frá Reykjavíkurkaupstað til annarra umdæma í landinu. Í honum eru 

259 varðveitt afrituð vegabréf kaupafólks sem ná yfir árin 1807–1828. Gallinn við þær 

heimildir er að á árunum 1814–1822 eru þær sundurleitar vegna breytinga í skjalavörslu 

til hins verra. Á árum Rasmus Frydensberg frá 1803 til 1814 voru allar afritanir skráðar í 

                                                 
117 Vef. Heimildir.is/vegabref  
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bréfabækur hans og öll skjalavarslan til fyrirmyndar.118 Eftir 1814 voru afritanir gerðar á 

lausa miða, sem sumir hverjir gætu hafa týnst, og óreglulega í bréfabækur einnig með 

þeim afleiðingum að skjalavarslan varð öll sundurleitari og þar með varðveislan. 

 

3.5 Fjöldi skrásettra ferða kaupafólks 1807–1828 

Eftir árin 1807–1828 eru til að minnsta kosti 259 varðveitt afrituð vegabréf kaupafólks í 

fórum bæjarfógeta Reykjavíkur. Varðveisla þeirra er afar misjöfn eftir árum, meðal 

annars vegna byltingar Jörundar hundagakonungs árið 1809 sem stóð yfir sumarmánuðina 

og lamaði stjórnsýsluna.119 Í bréfabókinni er þess vegna 

eyða frá júní til ágúst. Þar sem kaupafólk fór norður í júlí 

virðast engin vegabréf hafa verið gefin út til kaupafólks 

það árið, að minnsta kosti voru ekki tekin af þeim afrit. 

Árið 1814 varð líka breyting á skipulagi bókhaldsins til 

hins verra og skráningin varð ósamfelld og afrit 

vegabréfa hafa glatast. Til er heildarskrá með öllum 

vegabréfum í skjalasafni bæjarfógetans frá árunum 

1814-1822, aðgengileg á vef Þjóðskjalasafns Íslands. Þar 

má sjá að af þeim 240 vegabréfum sem voru gefin til 

ferða innanlands á því tímabili voru 93 vegabréf gefin til 

kaupavinnuferða. Flestar skrásettar kaupavinnuferðir eru 

frá árinu 1808 en þá fóru að minnsta kosti 38 manns, en 

sé miðað við að íbúafjöldi Reykjavíkurkaupstaðar hafi 

verið að meðaltali 509 talsins á árunum 1805––1810 þá 

hafa 7,5% íbúa hið minnsta kostið farið til kaupavinnu. 

Ef miðað væri við aldurshópinn 15–39 ára sem að 

meðaltali 214 á þessu sama tímabili fóru um 17% til 

kaupavinnu.120  

                                                 
118 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 271–272. Rasmus Frydensberg var þá 

bæjarfógeti. 
119 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga a-ö, bls. 248. 
120 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 309. Miðað var við fólksfjöldatöflur sem 

Þorleifur vann upp úr prestsþjónustubókum, sóknarmannatölum, manntölum og öðrum gögnum. 

Í framsetningu miðaði Þorleifur við stærð Reykjavíkurumdæmis árið 1835. Fjöldi íbúa 

Reykjavíkurkaupstaðar samkvæmt honum 555 manns var árið 1805 voru en 463 árið 1810. 

Ár Fjöldi

1807–1808

1809–1810

1811–1812

59

1823–1824

1825–1826

1827–1828

Ólæsilegt

1813–1814

1815–1816

1817–1818

1819–1820

        Tafla 1. 

9

Heild 259

Fjöldi kaupavinnuvegabréfa 1807–1828

41

9

2

12

29

9

18

16

34

21

1821–1822
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 Sú háa tala kaupafólks sem birtist á árunum 1807–1808 í samanburði við önnur ár 

gæti átt sér tvær skýringar sem eru þó sprottnar úr sama jarðvegi og gætu þess vegna 

báðar verið gildar á sama tíma. Sú fyrri er að vegna aflabrests árið 1807 hafi fólk í meiri 

mæli séð sig knúið til þess að leita til kaupavinnu til þess að geta séð fyrir sér fram að 

næstu vertíð. Hin ræðst af áðurnefndum aðgerðum stjórnvalda sem voru tilkomin vegna 

bágborins ástands í bænum út af téðum aflaskorti, því þá hafi yfirvöld tekið eftirlitinu 

með íbúum staðarins fastari tökum með þeim afleiðingum að fleiri en vanalega hafi tekið 

vegabréf.121  

 

3.6 Áfangastaðir kaupafólks 1807–1828 

Áfangastaðir kaupafólks frá Reykjavíkurkaupsstað á árunum 1807–1828 eru í samræmi 

við frásagnir og umræðu um hana sem rakin var í fyrri köflum. Það er afgerandi hvað 

Norðurland var algengasti áfangastaður kaupafólks frá Reykjavíkurkaupstað á tímabilinu 

en þangað fóru á þessum tíma 67% alls kaupafólks. Sé litið á þær sýslur á Norðurlandi 

þangað sem kaupafólkið fór kemur í ljós að 37% þeirra fóru til Húnavatnssýslu en 20% 

til Skagafjarðarsýslu. Annað kaupafólk dreifist nokkuð jafnt yfir nálægari sýslur á 

Suðurlandi, þar sem 17% kaupafólks lagði leið sína þangað en um 10% til Vesturlands.  

                                                 
121 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 288–289 og 311. 
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3.7 Kyn kaupafólks 1807–1828 

Vilhelm Vilhelmsson hefur bent á að líklega hafi konur almennt búið við mun meiri 

einangrun en karlar þar sem þeir áttu frekar til að fara frá býlinu til annarra starfa eins og 

til þess að fara á vertíð í verunum og til að smala fé af fjöllum á haustin. Þar sem hefði 

frekar verið hægt t.d. að skapa sér rými til þess að iðka frjálslegra félagslíf með 

takmarkaðri aðkomu húsbónda, hreppstjóra eða sóknarpresta. Eitt einkenni verferðanna 

var það að þær voru eingöngu farnar af karlkyninu, og þrátt fyrir að hægt sé að finna 

einstaka dæmi þess að konur hafi stundað sjó er ólíklegt að þær hafi haft einhverja 

hlutdeild í verferðunum.122  

 Kaupvinnan virðist þó skera sig út úr þessu mynstri hvað þetta fyrra tímabil 

varðar. Í vegabréfum má sjá að konur í Reykjavíkurkaupstaðáttu umtalsverða hlutdeild í 

kaupavinnuferðum. Á árunum 1807–1828 voru konur 36% þeirra sem tóku vegabréf til 

kaupvinnu. Sé allt tímabillið krufið og ef aðeins er tekið mið af þeim árum þar sem eru 

tíu eða fleiri sem tóku vegabréf, þá er hlutfall kvenna á árunum 1807–1808, 1810–1812, 

1817, 1819–1820 á bilinu 33–47%, en hæsta hlutfallið var árið 1808. Það er mikið breytt 

þegar líður undir lok tímabilsins þar sem fleiri en tíu vegabréf voru skráð, árin 1825 og 

1827–1828, því þá var hlutfall kvenna aðeins á bilinu 6–20%. Í heildina er þó 

umtalsverður hluti þeirra sem fóru til kaupavinnu konur og myndar því skýra andstæðu 

við hinar karllægu verferðir. Konur ferðuðust til sömu sýslna og karlar að mestu, nema 

hvað konur fara oft styttri vegalegndir og í meiri mæli til Vestur- og Suðurlands, en 75% 

allra karla fóru til Norðurlands en aðeins 57% allra kvenna.  

 

                                                 
122 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 108; Willson, Margaret, Seawomen of Iceland, bls. 

235–241. 

Tafla 2. – Áfangastaðir eftir 

kyni kaupafólks 
KK % KVK % Heild % 

Norðurland 125 75% 53 57% 178 69% 

Vesturland 13 8% 23 25% 36 14% 

Suðurland 28 17% 17 18% 45 17% 

Summa 166 64% 93 36% 259 100% 
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3.8 Aldur kaupafólks 1807–1828 

Meðalaldur þeirra sem tóku vegabréf til kaupavinnu þessi ár var 29,6 ár og var þar lítill 

munur á milli kynjanna. Konur voru þó að meðaltali rúmlega einu ári eldri en karlar. Í 

vegabréfum kemur það oft fyrir að skrásetjari sleppir ákveðnum grunnupplýsingum eins 

og t.d. aldri. Á rúmlega helmingi vegabréfa er aldurs ekki getið eða í 46% tilvika og því 

gæti það skekkt þessar niðurstöður nokkuð. 

 

3.9 Staða kaupafólks 1807–1828 

Á tímabilinu 1807–1828 var aðeins á 53% vegabréfa getið stöðu einstaklinga. Þar sem 

um er að ræða tiltölulega fáa einstaklinga, sem koma margir hverjir nokkrum sinnum 

fyrir, var hægt með hjálp manntala að fara í gegnum hóp þeirra einstaklinga sem höfðu 

ótilgreinda stöðu í skránni sem gerð var yfir kaupafólk fyrir þessa samantekt til þess að 

komast að því hver staða eins margra ótilgreindra einstaklinga var og hægt er. Hlutfall 

þeirra, þar sem hægt er að sjá stöðu fólks, hækkar því þannig uppí 83%. Algengustu 

starfsheiti sem þá birtast þá voru vinnuhjú sem voru 22%, sem sundurliðuð eru 14% 

vinnumenn og 8% vinnukonur. Næst stærsti hópurinn voru tómthúsmenn eða 16% og á 

eftir þeim voru konur 12% og börn 9%, sem virðast nær alltaf vera eiginkonur eða börn 

tómhúsmanna, eða húsmanna sem voru sjálfir 6% heildarinnar. Það mætti þannig segja 

að tómhús- og húsmenn með fjölskyldum sínum væru  stærsti hópurinn þar sem saman 

voru þau að minnsta kosti 44% eða næstum helmingur alls kaupafólks sem tók vegabréf 

á tímabilinu. Mögulega gætu margir hinna ótilgreindu þó verið vinnuhjú svo raunverulegt 

hlutfall þeirra gæti vel verið hærra, en sömuleiðis annarra hópa. Flokkurinn aðrir, sem 

voru 13%, eru mestmegins iðnaðarmenn og svo samtíningur af fólki, eins og  

„slaattermand“ eða sláttumaður, sem gat þýtt bæði tómthúsmaður eða vinnumaður. 

 Mikilvægt er í þessu samhengi að benda á hve vandmeðfarnar opinberar 

skilgreiningar yfirvalda fyrr á tímum á stöðu fólks eru. Í heimildum á borð við manntöl 

og vegabréf er fólki gjarnan gefin ákveðin staða sem á væntanlega að vera lýsandi fyrir 

samfélagsstöðu þess. Þar eru hugtök á við lausamaður, húsmaður, tómthúsmaður og þar 

fram eftir götunum. Í heimildum má sjá að stjórnvöld virðast ekki alltaf gera mikinn 

greinarmun á tómthúsfólki/þurrabúðarfólki og t.d. húsfólki.  Það má greinilega sjá þegar 

borin eru saman annars vegar manntöl og vegabréf sem tekin voru sama ár í 

Reykjavíkurkaupstað. Í manntalinu 1816 er Einar Jónsson titlaður húsmaður en 
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tómthúsmaður á vegabréfi frá sama ári. Sama ár er Þórður Guðmundsson titlaður giftur 

vinnumaður í manntali en tómthúsmaður í vegabréfi.123 

 Vilhelm Vilhelmsson hefur bent á  að sagnfræðingar á Íslandi jafnt sem erlendis 

hafi sagnfræðingar löngum átt erfitt með að skilgreina þjóðfélagshópa á borð við 

lausamenn og hvað það sé sem einkennir þessa hópa og hver staða þeirra í samfélaginu 

raunverulega var.124 Hér liggur því bert fyrir vandinn við skilgreiningu á stöðu þessa fólks 

þar sem jafnvel hugtök í samtímaheimildum áttu það til að vera á reiki og orðalag 

misjafnt. Það er þó nauðsynlegt að notast við þessi hugtök þrátt fyrir að með þeim sé ekki 

hægt með vissu að aðgreina á afgerandi hátt stöðu hvers og eins einstaklings nema í 

gegnum persónurannsókn á þeim sjálfum með hjálp annarra heimilda.  

3.10 Vegabréfabók Bæjarfógeta Reykjavíkurkaupstaðar 1841–1873 

Vegabréfabók bæjarfógeta Reykjavíkur hefst árið 1840 og nær til ársins 1874. Í henni eru 

skrásett vegabréf kaupafólks frá árunum 1841–1873. Í vegabréfabókinni eru ekki bein 

afrit vegabréfa heldur skrá með helstu upplýsingum útgefinna vegabréfa þar sem finna 

má nöfn þeirra sem tóku vegabréf eða afhentu vegabréf hjá bæjarfógeta. Í bókinni eru 

                                                 
123 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816. og ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í 

Reykjavík. JD/1. Vegabréf (1802–1870), vegabréf dagsett þann. 4. og 12. júlí 1816. 
124 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 181. 
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1818 færslur yfir bæði vegabréf til ferða innanlands en einnig yfir utanlandsferðir. Flestar 

færslurnar eru fyrir ferðum innanlands eða 1436 talsins og þar af 599 færslur sem varða 

kaupafólk, en það eru 42% af öllum innanlands vegabréfum. Helsti kostur þessa 

heimildaflokks liggur því í miklum fjölda skrásettra ferða með samfelldri varðveislu 

heimilda yfir langt tímabil. Gallinn er hins vegar, sé borið saman við heimildirnar frá 

1807–1828, að færslur í bókinni eru rýrari að upplýsingum. 

 

3.11 Fjöldi skrásettra ferða kaupafólks eftir árum 1841–1873 

Meðaltal þeirra ára á tímabilinu 1841 til 1873, séu aðeins talin með þau ár skráð voru 

fleiri en fimm vegabréf á ári er 26,3 vegabréf á ári. Sú tala er nær raunveruleikanum þar 

sem þau ár sem engin eða nánast engin vegabréf voru gefinn til kaupafólks útskýrist af 

öðrum ástæðum en að enginn hafi farið til kaupavinnu. Fjöldi vegabréfa kaupafólks og í 

raun útgefinna vegabréfa í heild í vegabréfabókinni sveiflast mikið eftir árum. Eyða er 

árin 1847–1850, sem líklega tengist afnámi vegabréfaskyldu innanlands í Danmörku og 

umræðum um að afnema hana hér á landi einnig.125 Einnig er áberandi mikil aukning á 

vegabréfum kaupafólks frá árinu 1855 fram til ársins 1858. Freistandi er að tengja þá 

fjölgun fjárkláðanum seinni. Í auglýsingu frá amtmönnunum Páli Melsteð og Pétri 

Havsteen vegna fjárkláðans árið 1857 var þannig sagt að: 

 

 Til þess, að sýkin ekki út breiðist til vestur,- og norður–lands við samgaungur 

 veika og heilbrigða fjárins, er þegar afráðið, að setja verði á þeim stöðvum, er bezt 

 virðist við eiga, en ráða hefir verið leitað hjá læknum um, hvað tiltækilegast mundi 

 til varúðar og varnar því, að kláðafaraldrið mundi til varúðar og varnar því, að 

 kláðafaraldrið flyttist í vestur- og norður–land með ferðamönnum, einkum 

 kaupafólki. 

 

Líklega hefur sýkin leitt til þess að yfirvöld hertu tímabundið eftirlit með öllum ferðum 

innanlands. Í bréfinu voru einnig gefnar leiðbeiningar til fólks á Norður- og Vesturlandi 

um það hvernig ætti að veita kaupafólki viðtöku með tilliti til aðgerða til þess að lágmarka 

sýkingarhættu.126 Þetta er þó varla fullnægjandi skýring ein og sér en Þorvaldur 

Thoroddsen benti á nokkru síðar að um 1855 hefðu margir farið í kaupavinnu vegna 

harðinda og aflaleysis við sjávarsíðuna.127 Árið 1856 höfðu líka hreppstjórar í 

Húnavatnssýslu sagt að sumarið 1855 hefði „sjaldan eða aldrei“ komið jafnmargt 

                                                 
125 Emil Gunnlaugsson, „Sína leið siglir hver“, bls. 10. 
126 Lovsamling for Island XVII, bls. 164. 
127 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands IV, bls. 361–362. 
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kaupafólk.128 Eftir tímabil hækkunar á sjötta áratug aldarinnar var stöðug fækkun 

vegabréfa sem skýrist líklegast helst af minnkandi áhuga yfirvalda til að stýra og hafa 

eftirlit með ferðum fólks.129 Það er nokkuð sennilegt að tölurnar frá árunum 1856 til 1858 

fari nærri því að sýna  raunverulegan fjölda kaupafólks frá Reykjavíkurkaupstað um 

miðbik 19. aldar. Þá fóru á bilinu 52 til 67 manns, samkvæmt vegabréfagögnunum, til 

kaupavinnu. Á árunum 1856–1858 voru íbúar Reykjavíkur um 1400 talsins og því 

handbærar heimildir fyrir því að á þeim árum fóru um og yfir 4% íbúanna til 

kaupavinnu.130 Sé miðað við að aldursamsetning Reykjavíkurkaupstaðar hafi verið sú 

sama og í sókninni allri  fóru á bilinu 8–11% á aldursbilinu 15–39 ára til kaupavinnu á 

árunum 1856 til 1858 með vegabréf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Þjóðólfur 10. maí 1856, bls. 83. 
129 Emil Gunnlaugsson, „Sína leið siglir hver.“, bls. 10–11. 
130 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnarnesþing BC/7. Sóknarmannatal 1846-1853, bls. 98 og 167. Árið 1856 

var fjöldi íbúa í Reykjavíkurbæ 1373 en 1765 ef allir í sókninni væru taldir með. Árið 1858 voru 

1421 manns í Reykjavík en 1829 í sókninni allri. 

1861–1870

127

Heild 599

Tafla 3. – Fjöldi kaupavinnuvegabréfa 1841–1873

Ár Fjöldi

1841–1850

1851–1860

1861–1870

1871–1873

126

342

127

4
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3.12 Áfangastaðir kaupavinnufólks 1841–1873 

Afgerandi mynstur kemur fram í ferðum kaupafólks á árunum 1841–1873  þegar litið er 

til þess hvert það lagði leið sína. Langflestir fóru norður eða 90% heildarinnar og þar af 

stoppaði meira en helmingur kaupafólks í Húnavatnssýslu eða 56% allra sem fóru til 

kaupavinnu á tímabilinu. Þá voru 20% ferða til Skagafjarðarsýslu, 8% til Eyjafjarðarsýslu 

og 4% til Þingeyjarsýslu, þá fóru 2% einfaldlega til: „norðurland[s]“. Hin 10% dreifast 

nokkuð jafnt á sýslur nálægri Reykjavíkurkaupstað, 3% til Mýrasýslu, 2% til 

Borgarfjarðarsýslu og 2% til Árnessýslu. 

 

 

3.13 Kyn kaupafólks 1841–1873 

Sé litið á hlut kvenna í kaupavinnunni í vegabréfabókinni sést að hlutdeild þeirra er að 

meðaltali aðeins 12% en hlutdeild karla 88% á öllu tímabilinu. Það gefur þó ekki 

heildarmyndina þar sem hlutdeild kvenna sveiflaðist eftir árum. Árið 1841 var hlutdeild 

þeirra 26%, árið 1846 var hún 29% og árið 1857 var hún 22%. Þá virðist kyn kaupafólks 

hafa haft nokkuð að segja um hvert það fór til kaupavinnu. Gott dæmi er Þingeyjarsýsla, 

en þangað tóku 25 manns vegabréf á tímabilinu til kaupavinnu en þeirra á meðal var ekki 

ein einasta kona. 
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3.14 Aldur kaupafólks 1841–1873 

Í 54% tilvika var aldur kaupafólks ekki tilgreindur í vegabréfabókinni og var þar nánast 

enginn munur milli kynjanna hvað varðar ótilgreindan aldur. Meðalaldur þeirra, hvers 

aldur var tilgreindur í vegabréfabókinni, var 29 ár og enginn munur á milli kynja. 

 

3.15 Staða kaupafólks 1841–1873 

Við sama vandamál var að glíma í vegabréfabókinni og bréfabókunum, nefnilega að staða 

fólks var oft ekki skráð. Í vegabréfabókinni var það hlutfall af kaupafólki 19%. Með því 

að bera fólkið í vegabréfabókinni saman við manntöl var þó hægt að minnka hlutfall 

ótilgreindra niður í 9%. Flestir sem fóru til kaupavinnu voru vinnuhjú eða 61%, en þar af 

voru 52% vinnumenn og 9% vinnukonur. Næst stærsti hópurinn, 25% ef taldir eru saman, 

voru tómthúsmenn 16%, húsmenn 3% og lausamenn 2% ásamt með konum og börnum 

tómthús- og húsmanna 4%. Aðrir, samtals 6%, voru einkum iðnaðarmenn af ýmsu tagi, 

svo sem trésmiðir (snikkarar), járnsmiðir, hattagerðarmenn og nokkrir bændur. Sé 

tímabilið 1855–1858 sundurgreint sést að þá voru samtals 34 konur skráðar til kaupavinnu 

á þeim tíma en 94% af þeim voru vinnukonur. Á sama tímabili meðal karla sem fóru til 

kaupavinnu voru aðeins 69% vinnumenn en 21% voru þá tómthúsmenn, 3% húsmenn, 

                  Tafla 4. – Fjöldi og hlutföll karla og kvenna 1841–1873 

Ár 1841–1850 1851–1860 1861–1870 1871–1873 Heild 

KK 102 298 123 3 526 

% 81% 87% 97% 75% 88% 

KVK 24 43 4 1 72 

% 19% 13% 3% 25% 12% 
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2% lausamenn og 4% voru ýmiskonar iðnaðarmenn en 2% ótilgreindir. Hópur kvenna var 

þannig að mörgu leyti einsleitari. 

 

3.16 Samantekt – Kaupvinna og kaupafólk 1807–1873 

Með því að taka saman þær upplýsingar sem finna má í vegabréfum kaupafólks hefur hér 

verið varpað ljósi á ýmis atriði kaupavinnunnar. Hér verða tímabilin borin saman og 

stundum vísað í aðrar heimildir til að setja upplýsingarnar úr vegabréfunum í samhengi, 

sem er gert til þess að geta svarað helstu spurningum um kaupavinnuna. Fyrst hversu 

umfangsmikil og þar með mikilvæg þessi kaupavinnan var, til hvaða landshluta hún leiddi 

fólk og hvaða fólk. 

 

3.17 Áfangastaðir kaupafólks 

Í vegabréfunum sést að Norðurland og sérstaklega Húnavatnssýsla var langvinsælasti 

áfangastaður kaupafólks sem tók vegabréf á báðum tímabilum og jafnvel í enn meiri mæli 

þegar leið á öldina. Milli tímabila varð breyting á þann hátt að kaupafólkið streymdi í 

sífellt fleira til Húnavatnsýslu og á milli tímabila óx fjöldi þeirra sem þangað fóru úr 36% 

til 56% á seinna tímabilinu. Það var á kostnað allra annarra sýslna nema 

Skagafjarðarsýslu. Þangað fóru 20% kaupavinnufólks á fyrra tímabilinu og líka á því 

seinna.  
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 Kaupvinnan útheimti löng ferðalög milli landshluta og því áhugavert að líta á það 

hvernig ráðningarfyrirkomulagið virkaði. Í Þjóðólfi árið 1856 er vísbending um að það 

hafi jafnvel verið gert fyrirfram, ýmist munnlega eða skriflega, þótt hið seinna hafi varla 

verið á færi allra hvað varðaði skriftarkunnáttu fyrr en seint á 19. öld.131 Það hefur þó 

líklega verið algengt að fara óráðinn sem má meðal annars sjá á vegabréfum sem voru á 

tímum ekki gefin út til ákveðna sýslna heldur landssvæða. Gott dæmi um þetta er Halldór 

Snorrason sem 7. júlí 1806 fékk vegabréf sem hljóðaði svo:  

 

 Halldóri Snorrasyni af Mosfellssveit í Kjósarsýslu, sem nú ferðast sumarlangt til 

 kaupamennsku í Norðurlandi, meðdeilist hér með til þessarar ferðar minn 

 sýslupassi. Reykjavík, ut supra Frydensberg. 

 

Mörg önnur dæmi eru vegabréf sem gefin voru einfaldlega til ferða til Norðurlands. 

Einnig er til vegabréf sem gefið var út árið 1814 og getur Árnes-, Rangárvalla- og 

Skaftafellssýslu sem áfangastaðar og má túlka á þann veg að handhafi þessa hafi líklega 

ætlað sér að halda í austur þar til hann fengi vinnu.132  

 

3.18 Kyn kaupafólks 

Ein áhugaverðasta breytingin á milli tímabila er minnkandi hlutdeild kvenna sem tóku 

vegabréf til kaupavinnu. Þeim fækkar milli tímabila frá 36% niður í 12% í heildinna, sem 

þýðir að þreföld lækkun varð á meðaltali, en talan gat verið hærri eða lægri eftir árum 

eins og rakið hefur verið. Það virðist því vera að þegar leið á 19. öldina hafi 

kaupavinnuferðirnar orðið karllægari og á þann hátt líkari verferðunum. Í manntalinu frá 

1845, þar sem finna má kaupafólk tilgreint sérstaklega, voru 20% af þeim 270 

einstaklingum sem sagðir lifa af kaupavinnu konur. Það rímar ágætlega við hlutfall 

kvenna í vegabréfunum á tímabilinu 1841–1873 og á seinni árum fyrra tímabilsins.133 

Freistandi er að tengja minni þátttöku kvenna í kaupavinnu yfir höfuð við það að meiri 

eftirspurn hafi verið eftir sláttumönnum, auk þess að vinna kvenna var gjarnan að raka á 

eftir tveim eða fleiri mönnum, eins og rakið hefur verið í fyrri köflum, og því mögulega 

minni þörf fyrir konur sem ekki gátu slegið. Einnig má nefna að konur fengu minni laun 

                                                 
131 Þjóðólfur 29. febrúar 1856, bls. 50. 
132 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/2. Vegabréfabók 1837–1874, án blaðsíðutals; 

Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1814, 1842, 1848 og 1849. 
133 Vef. Manntalið  Manntalið 1845. Tilgreint var ef fólk lifði af kaupavinnu af einhverju leiti, 

t.d. eins og: „bóndi, lifir af kaupavinnu og fiskiveiðum“ 
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og því var ef til vill minni ávinningur fyrir þær að leggja í langar ferðir með tilheyrandi 

kostnaði, sem gæti einnig skýrt það að konur fóru gjarnan í nálægari sýslur en karlar. 

Minnkandi þátttöku kvenna þegar leið á öldina skýrist mögulega af einhverjum 

samfélagsbreytingar á 19. öld sem örsökuðu minnkandi þátttöku kvenna í kaupavinnu og 

að nálega einu konurnar sem taka þátt í henni þegar leið á öldina hafi verið vinnukonur, 

en það þarfnast frekari rannsókna.  

 Svo erlends samhengis sé minnst þá bendir Ivy Pinchbeck á í bókinni Women 

Workers And The Industrial Revolution 1750–1850 að þátttaka kvenna hafi alltaf verið til 

staðar í vinnu á uppskerutímum, á tímum þar sem vinnan var knúin handaflinu einu og 

heimti ávallt meira vinnuafl en var til staðar. Einnig bendir hún á að konur hafi verið 

meðal farandverkamanna í Englandi og Skotlandi á seinni hluta 18. aldar. En þetta 

farandverkafólk ferðaðist til þess að vinna við árstíðabundna uppskeru, sér í lagi til 

fámennra svæða þar sem meiri vöntun var á vinnuafli.134 Þátttaka kvenna í vinnu á við 

kaupavinnuna var því ekki aðeins bundin við Ísland.  

 

3.19 Aldur kaupafólks 

Aldur einstaklinga er í mörgum tilvikum ekki tilgreindur en meðalaldur hjá þeim sem 

aldurs var getið var, á árunum 1807–1873, var rúmlega 30 ár. 

 

3.20 Staða kaupafólks 

Þróun kaupavinnuferða á 19. öld virðist ekki aðeins hafa verið í átt að karllægari 

kaupavinnuferðum heldur varð einnig mikil breyting á stéttarsamsetningu kaupafólks. 

Munurinn milli fyrra og seinna tímabilsins var sá að með tímanum jókst hlutdeild 

vinnumanna og í hlutfalli við tómthús-, hús- og lausamenn, en eins og hefur verið nefnt 

var sérstaklega mikil breyting á samsetningu kvenna og nær aðeins vinnukonur fóru í 

kaupavinnu á árunum 1841–1873. Kaupavinnan var þannig orðin líkari samsetningu 

þeirra sem sóttu sjóinn suður, en svo dæmi sé tekið þá voru rúmlega þrír af hverjum 

fjórum af þeim 155 sem tóku vegabréf til sjóróðra frá Húnavatnssýslu veturinn 1820–

1821 vinnumenn.135  

                                                 
134 Pinchbeck, Ivy, Women Workers and the Industrial Revolution 1750–1850, bls. 55. 
135 Bjarni Guðmarsson, „Fáein orð um verferðir Húnvetninga“, bls. 168. 
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3.21 Samanburður við Gullbringu- og Kjósarsýslu 

Eftir að upplýsingarnar sem hér að ofan voru teknar saman, kom í ljós  að í bréfabókum 

Gullbringusýslu má einnig finna mikið magn afritaðra vegabréfa. Höfundur hefur skráð 

allar vegabréfafærslur í bréfabókum sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu frá 

árunum 1795–1826 og eru þær 1238 talsins en þar af voru 334 kaupavinnuvegabréf, eða 

27%. Langflest þessara kaupavinnuvegabréfa voru frá aðeins þrem árum eða 252, það er 

80%, frá árunum 1810 og 1825–1826.136 Þrátt fyrir að fjöldinn sé í raun frekar mikill 

miðað við það sem finna má í skjalasafni bæjarfógeta hentar skráning sýslumannsins verr 

til frekari athugana vegna þess að skráningin tekur í nánast öllum tilvikum aðeins fyrir 

nafn og áfangastað, fyrir utan ástæðu ferðar. Það er því mest á því að græða að bera saman 

áfangastaði og kyn við kaupafólk frá Reykjavíkurkaupstað. 

 

 Árið 1810 voru tekin 134 vegabréf til kaupavinnu í sýslunni, þar af voru 107 karlar 

eða 80% en 26 konur eða 20% af heildinni. Af þeim sem fóru í kaupavinnu árið 1810 frá 

Gullbringu- og Kjósarsýslu fóru 58% til Norðurlands en til Húnavatnssýslu fóru 23% og 

                                                 
136 ÞÍ. Sýsl. Gullbringu- og Kjósarsýsla C/2. Bréfabók 1795–1803; C/2. Bréfabók 1803–1805; 

C/2. Bréfabók 1805–1806; C/3. Bréfabók 1806–1810; C/3. Bréfabók 1812–14; C/3. Bréfabók 

1814–1815; C/4. Bréfabók 1818–1820; C/4. Bréfabók 1820–1824; C/4. Bréfabók 1824–1826. 
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til Skagafjarðarsýslu 22%. Þá fóru 31% til Suðurlands en aðeins 11% til Vesturlands. 

samanlagt 45% 

 Á seinni árunum 1825–1826 má sjá mikla breytingu þar sem Norðurland verður 

mun meira ráðandi. Þetta líkist í meira mæli því sem sjá má í vegabréfum kaupafólks frá 

Reykjavíkurkaupstað. Á þessum tveim árum voru skráð 118 vegabréf í bréfabók 

sýslumanns. Af þeim voru 95 vegabréf karla eða 80% en 23 vegabréf kvenna eða 20%. 

Þegar skoðaðir eru áfangastaðir þessa fólk sést að 81% fólks fór til Norðurlands en aðeins 

14% til Vesturlands og 5% til Suðurlands. Hér kann að gæta skýringar í breyttum 

starfsháttum. 

 

  

 Vísbending um breytta starfshætti er að vegabréf eru oft tekin mörg í einu á sama 

stað á sama tíma. Sem dæmi má benda á að þann 18. maí 1807 voru ellefu vegabréf tekinn 

til ýmissa þarfa, þar af þrjú í Hafnahrepp, sjö í Rosmhvalaneshrepp en eitt í Strandahrepp. 

Daginn eftir eða 19. maí voru sjö vegabréf tekin, öll í Grindavíkurhreppi og reyndar eitt 

daginn eftir það einnig. 21. maí voru fjögur vegabréf tekinn í Álftaneshreppi en 24–27. 

maí voru fjórtán vegabréf tekin, öll í Kjósarsýslu. Þetta bendir til þess að sýslumaður, 
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agent hans eða báðir hafi verið á ferð um sýslunna á nánast öllum stundum.137 Þetta 

mynstur er ekki að sjá í vegabréfunum frá árunum 1825–1826 og svo viðist sem mun 

færri vegabréfa séu frá stöðum eins Rosmhvalaneshreppi, Strandahreppi eða 

Grindavíkurhreppi semá árunum 1804–1826, voru mun líklegri til þess að fara á austar á 

Suðurland í kaupavinnu í sýslum eins og Rangárvallasýslu og Vestur–Skaftársýslu. Það 

er, eins og bent hefur verið á, í samræmi við tengsl nákvæmlega þess svæðis við þann 

hluta Suðurlands. Þannig gætu breyttir starfshættir sýslumanns hafa þýtt að fólk sparaði 

sér sporin og orsakað það að fólk sem bjó í þeim hreppum tók síður vegabréf fyrir ferðir 

sínar en aðrir íbúar sýslunnar sem voru nær yfirvaldinu og það hylji þannig ferðir til þeirra 

sýslna.  

                                                 
137 ÞÍ. Sýsl. Gullbringu- og Kjósarsýsla C/2. Bréfabók 1803–1805, nr. 245–248. Í þessum færslum 

má sjá fjögur vegabréf gefin út sama dag, þann 12. júlí 1804, af tveim mönnum. Annar er 

sýslumaðurinn Rasmus Frydensberg sem var þá í Keflavík en hinn agent hans Finnur Magnússon 

sem var staddur í Reykjavík; Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, Aðrir 

sýslumenn notuðust einnig við agenta til þess að gefa út passa, dæmi um þetta er sýslumaður 

Árnessýslu Steindór Finnsson og lögsagnari hans Jón Jónsson Johnsen. Sjá vegabréf dagsett þann 

1. maí til 10. október árið 1812 frá Árnessýslu til Gullbringusýslu og Reykjavíkurkaupstaðar. Þar 

má sjá að Steindór undirritar öll vegabréf á Oddgeirshólum heimili sínu en lögsagnari hans ferðast 

á milli Villingaholtssóknar og Skálholts. 

Mynd 2. – Helstu leiðir kaupafólks á 19. öld frá Suður- og Vesturlandi 
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4 Persónurannsóknir á kaupavinnufólki frá 

Reykjavíkurkaupstað 

Þrátt fyrir mikilvægi myndarinnar sem tölfræðigreiningin varpar ljósi á er mikilvægt að 

komast undir hana til þess að fá annað eða dýpra sjónarhorn. Í microhistory eða einsögu 

er gjarnan talað um að: „changing the scale“ eða að breyta skala rannsóknarinnar til þess 

að greina eða finna almenn einkenni í gegnum einstaklingsbundin dæmi. Ítalski 

sagnfræðingurinn Giovanni Levi hefur einnig talað um það hvernig 

einsögusagnfræðingar hafa notast við aðferðir einsögunnar til þess að athuga áður óséða 

þætti til þess að varpa raunverulegra ljósi á mannlegt líf. Þetta vekur þó upp spurningar 

um það hvaða dæmi á að velja sem eru á einhvern hátt marktæk.138  

 Hér á eftir verður notast við vegabréfin með stuðningi manntala til þess að byggja 

upp einhverja mynd af hópi kaupafólks. Þótt þau segi ekki ýkja mikið um persónu 

viðkomandi þá getur slík könnun á vegabréfum varpað ljósi á lífshlaup einstaklinga. Um 

þetta fólk hefur ekkert verið skrifað, þótt það sé stundum nefnt í yfirlitsritum um sögu 

Reykjavíkur, og lítið annað vitað um það utan þess sem fram kemur í vegabréfunum og 

manntölunum. En hvaða dæmi eru það sem varpa sem mestu ljósi á viðfangsefnið? 

Dæmin sem hér hafa verið valin eru það fólk sem fór oft í kaupavinnu, og rannsóknin er 

miðuð við heimili eða fjölskyldur fremur en einstaklinga. Þrjú heimili eru  í brennidepli 

sem eru Stuðlakot, Þingholt og Marteinsbær. Það fólk sem tekið er fyrir var tómthúsfólk 

eða húsfólk og bjó í jaðri  kauptúnsins (sjá mynd 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Sigurður Gylfi Magnússon og Szijártó, M. István, What is microhistory, bls. 19–20. 
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4.1 Stuðlakot 

Í vegabréfunum má sjá að kaupavinna var stór þáttur í lífi margra fjölskyldna en ekki bara 

einstaklinga. Jafnvel má þar greina mótun nýrra fjölskyldna. Í Stuðlakoti bjuggu árið 1816 

fjórar fjölskyldur, sautján manns. Býlin voru samt aðeins þrjú, skipt í Norðurbæ, Miðbæ 

og Suðurbæ.139 Þarna voru hjónin Páll Þórðarson 52 ára og kona hans Guðrún 

Magnúsdóttir 50 ára, en þau höfðu flutt inn í Stuðlakot í kringum árið 1811.140 Þau voru 

þar ásamt tveim sonum sínum. Sá eldri hét Þórður og honum er lýst sem máttlitlum og 

greindarlausum. Hinn yngri var Magnús. Öll voru þau fædd í Reykjavík eða á 

Seltjarnarnesi.141 Það hefur því mögulega verið erfiður róðurinn á því heimili ef annar 

                                                 
139 Reykjavík fyrri tíma I, Bls. 289. 
140 ÞÍ. Seltjarnarnesþing BC/4 Sóknarmannatal 1805-1824, bls. 213; Vef. Manntalsvefur 

Þjóðskjalasafns, manntal.is  Manntalið 1816  Stuðlakot. 
141 Vef. Manntalið  Manntalið 1816  Stuðlakot. Lýsing á Þórði: „þeirra sonur, máttlítill, 

greindarlaus.“ 

Mynd 3. – Kortið er uppdráttur af Reykjavík árið 1801. Merkingarnar á kortinu sýna staðsetningu 

eftirfarandi bæja: 1. Stuðlakot, 2. Þingholt og 3. Marteinshús (einnig nefndur Borgarabær) 
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sonanna gat ekki unnið fyrir sér. Það gæti hafa verið þáttur í því að margir á heimilinu 

lögðu leið sína norður í kaupavinnu. 

 Páll Þórðarson var vanur kaupavinnumaður. Elstu heimildir sem greina frá ferðum 

hans er vegabréf sem titlar hann „Slaatermand“ eða sláttumaður á ferð til Húnavatnssýslu 

9. júlí 1807. Næsta ár á eftir slóst kona hans Guðrún með í för og er skráð með í 

vegabréfið. Engar heimildir eru til frá árinu 1809 en árið 1810 fóru þau á ný saman til 

Húnavatnssýslu.142 Aðrir sem bjuggu í Stuðlakoti árið 1816 fóru einnig í kaupavinnu. 

Hjónin Símon Ólafsson og Ragnheiður Þórðardóttir fóru til Húnavatnssýslu árið 1807 og 

Símon aftur árin 1808 og 1810.143 Allar líkur eru að þetta fólk hafi verið samferða ásamt 

öðru kaupavinnufólki, sé miðað við lýsingar á ferðunum frá því seinna á öldinni.  

 Ekki var þó kaupafólk sem síðar bjó í Stuðlakoti alltaf samferða, því ekki fóru allir 

til sömu sýslna eða landshluta. Í vegabréfi frá 1808 má sjá Guðrúnu Ólafsdóttur, sem er 

líklega sú sem var árið 1816 var húskona í Stuðlakoti og gift húsmanninum Ólafi 

Oddssyni.144 Guðrún fór til Borgarfjarðarsýslu árið 1808 og vekur athygli, sé hér um sömu 

Guðrúnu að ræða, að maður hennar var einmitt fæddur í Borgarfirði.145 Hjónin Narfi 

Helgason og Helga Guðmundsdóttir fóru einnig í kaupavinnu. Narfi fór einn árið 1807 

og þau fóru saman árið eftir. Þau fóru austur yfir heiði til Árnessýslu. Samferða það ár 

var þriggja ára sonur þeirra Halldór.146 Þau hjónin voru fædd í Grímsnesi og Ölfusi innan 

Árnessýslu. Það var þó ekki algilt lögmál að fara til 

kaupavinnu á æskuslóðir, því hjónin Símon Ólafsson 

og Ragnheiður Þórðardóttir voru fædd í Mýra,- og 

Dalasýslu en fóru ávallt til Húnavatnssýslu.147 

 Á árunum 1811–1813 fóru frá Stuðlakoti 

aðeins þeir Páll og Símon til kaupavinnu.148 Hér var 

mögulega að koma að kynslóðaskiptum enda Páll 

orðinn fimmtugur. Árið 1814 fór Páll Magnússon 

                                                 
142 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1431, 1824 og 2304. 
143 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1439, 1829 og 2308. 
144 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816  Stuðlakot. 
145 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1813; Vef. 

Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816  Stuðlakot 
146 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1470 og 1825; Vef. 

Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816. 
147 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816  Stuðlakot. 
148 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 2567, 2569, 2926, 

2929, 3144 og 3145. Símon hélt áfram að fara í kaupavinnu en hann fór árin 1818, 1819 og 1821. 

Páll Þórðarson 

“46 ára að aldri, 

meðal maður á hæð og 

þrekleika, 

bláeygður, 

svartur á hár, brún og brá“ 

7. júlí 1814 

 Mynd 4. – Mannlýsing í vegabréfi 

Páls 
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tómthúsmaður, eins og bréfið titlar hann, með yngri syni sínum Magnúsi, sem var þá 

aðeins 16 ára gamall, til kaupavinnu í Húnavatnssýslu.149 Mögulega var Páll að undirbúa 

son sinn undir það að taka við þessari sumarvinnu sem hefur vafalaust verið aukatekjulind 

fyrir heimilið milli vertíða. Næstu þrjú árin á eftir, 1815–

1817, ferðaðist Magnús einn frá Stuðlakoti á sínu eigin 

vegabréfi og hefur þar væntanlega notið góðs af 

reynslunni af ferð sinni með föður sínum árið áður, sem 

var líklega fyrsta ferð hans.150 Það sem gerist svo árið 

1818 er áhugavert. Magnús, þá 20 ára, fer ekki lengur 

einn norður á sumrin heldur slæst í för með honum ung 

vinnukona 23 ár gömul. Oddrún Jónssóttir hét hún og 

þau voru bæði skráð á sama vegabréf, sem er merkilegt 

fyrir þær sakir að hún er ekki sögð kona hans eða neitt slíkt. Venjulega var tengsla getið 

þegar einhver var með á sama vegabréfi en alvanalegt var t.d. að eiginkonur og börn væru 

á sama vegabréfi og eiginmaður eða faðir.  Líklega hafa þau verið heitbundin.151 Oddrún 

var fædd í Ölfusi innan Árnessýslu og hafði komið vistferlum til Gullbringusýslu árið 

1812 og virðist hafa verið í vist í Bakkakoti í Bessastaðasókn árið 1816.152 Það gæti þó 

vel verið hafa verið í kaupavinnuferð þar sem þau kynntust. Næstu tvö árin, 1819–1820, 

héldu þau áfram að fara saman og þar endar vegabréfaslóðin.153 Það er þó ekki víst að þau 

hefðu getað farið árið 1821, að minnsta kosti ekki Oddrún þar sem hún eignast sitt fyrsta 

barn árið 1820 með Magnúsi.154 Næstu ár á eftir er ekki hægt að fullyrða að Magnús hafi 

alltaf farið til kaupavinnu en hann fór norður minnsta kosti árin 1825, 1827 og 1829.155 

                                                 
149 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 7. júlí 

1814. 
150 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 8. júlí 

1815, 13. júlí 1816 og 20. júlí 1817.  
151 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 14. júlí 

1818. 
152 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 4. júlí 

1812; Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816.  Stuðlakot 
153 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann 14. júlí 

1818 og 10. júlí 1819. 
154 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1845.  Holt. Notast var við aldur elsta 

barnsins miðað við ártal manntalsins. 
155 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/3. Bréfabók 1822–1828, færslur nr. 431 og 688; 

Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1822–1828, færslur nr. 198. 

Magnús Pálsson 

„17 ára að aldri, 

lágur og grannur vexti, 

bláeygður,  

ljós á hár, brún og brá“ 

8. júlí 1815 

Mynd 5. – Mannlýsing í vegabréfi 

Magnúsar 
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 Magnúsar og Oddrúnar er síðar getið í ýmsum heimildum.156 Í manntölum má sjá 

að þau áttu þrjú börn.157 Elsta barn þeirra Páll tók við keflinu og virðist hafa farið að 

minnsta kosti einu sinni í kaupavinnu til Húnavatnssýslu árið 1843. Hann fór einnig til 

Árnessýslu árið 1851, en eins og nefnt hefur verið var móðir hans ættuð þaðan og kom 

1812 til Gullbringusýslu. Árið 1860, þegar Oddrún var orðin 65 ára og ekkja, tók hún 

vegabréf til ferðar norður í Húnavatnssýslu til að setjast að hjá dóttur sinni Jórunni sem 

hafði gifst bónda á Helgavatni í Sveinstaðahreppi.158  

 Fimm atriði má grípa úr þessari samantekt þrátt fyrir að hún nái yfir áratugi með 

aðeins fáum heimildum til þess að vinna úr. Fyrsta atriðið er að á heimilum tómthúsmanna 

gat stór hluti heimilisbúa verið fjarverandi í nokkra mánuði á ári og stundum jafnvel báðir 

foreldrarnir á heimilinu. Annað er að fjarvera svo margra hefur útheimt einhverskonar 

samhjálp milli heimila yfir kaupavinnutímabilið, en einnig eru dæmi um að ung börn hafi 

farið með, eins og í tilviki Helgu Guðmundsdóttur og Narfa Sigurðssonar sem fóru í 

kaupavinnu árið 1808 með son sinn meðferðis.159 Þá virðast konur einnig hætta að fara í 

kaupavinnu eftir barneignir, strax eða stuttu eftir og dæmi um þetta er Oddrún Jónsdóttir.  

Einnig eru þó dæmi þess að móðir færi til kaupvinnu aðeins örfá mánuði fæðingu eins og 

Ragnheiður Þórðardóttir sem átti barn í febrúar 1807 en fór þrátt fyrir norður 13. júlí árið 

1807.160  

 Þriðja atriðið varðar kynslóðaskiptin, eins og sjá má í tilviki Páls Þórðarsonar sem 

fer sína seinustu ferð með syni sínum og er greinilegt hvernig kaupavinnunni er þannig 

komið yfir á Magnús. En þar sem hann var fæddur og alinn í Reykjavík hafði hann líklega 

aldrei farið í slíka langferð. Fjórða er svo hvernig ungt fólk ferðast augljóslega saman 

áður en það er gift og vekur upp spurningar um hversu mikið hlutverk kaupavinnan spilaði 

í lífum fólks. Þar sem á slíkum ferðalögum var mikið af ungu fólki á ferð saman og 

væntanlega mikið um tækifæri til að kynnast öðrum og einnig til að koma fjárhagslegum 

fótum undir framtíðar hjónaband. Fimmta og seinasta atriðið snýr að því að Oddrún settist 

að í Svínadal sem var vafalaust einn helsti áfangastaður kaupafólks í sýslunni, þar sem 

dóttir hennar og Magnúsar hafði gift sig. Það vekur upp spurningar um hvaða hlutverk 

                                                 
156 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 101. 
157 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1840 og 1845.  Holt 
158 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/2. Vegabréfabók 1837–1874, án blaðsíðutals; Vef. 

Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1860.  Helgavatn 
159 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816.  Stuðlakot. Notast var við ártöl til 

að reikna út aldur Halldórs.  
160 Vef. Íslendingabók, sjá Sesselja Símonardóttir (18. feb. 1807 – 24. júní 1884); ÞÍ. Sýsl. 

Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1439. 
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kaupavinnan, sem stuðlaði að miklum samskiptum milli landshluta, spilaði í að gera 

Gullbringusýslu að fjölbreyttustu sýslu landsins hvað varðar uppruna íbúa.161 Spyrja má 

líka hvort kaupavinnuferðir Oddrúnar og Magnúsar til Húnavatnssýslu hafi spilað 

hlutverk í því að dóttir hennar giftist þar og að hún endaði þar á efri árum. 

4.2 Þingholt 

Snemma á 19. öld bjó í Þingholti tómthúsfólkið Einar „Dúkur“ Jónsson, eins og hann var 

kallaður vegna þess að hann var ættaður frá bænum Dúk í Skagafirði, og Málfríður kona 

hans sem ættuð var frá Eyjafjarðarsýslu. Einar hafði á yngri árum verið leiðandi í atviki 

sem varð til að löggæsla var tekin fastari tökum í bænum, eftir að hann og bróðir hans Jón 

reyndu drukknir að brjótast inn í tukthúsið í Reykjavík á aðfanganótt árið 1789. Eftir það 

atvik skipaði stiftamtmaður Sigurði Péturssyni sýslumanni í Gullbringusýslu að hafa 

lögreglueftirlit í bænunum.162 Árið 1801 bjuggu þessi hjón í Götuhúsum en árið 1816 

höfðu þau flust í Þingholt.163 Í vegabréfum þeirra og barna þeirra og með hjálp manntala 

má sjá annars hvernig fólk færðist gegnum kynslóðir fram og til baka milli fjarlægra 

landshluta. 

 Einar og Málfríður voru vel við aldur þegar þau birtast fyrst í vegabréfagögnum, 

hann 51 árs og hún 44 ára. Þau fóru í kaupavinnu 13. júlí 1807 á sama vegabréfi, eins og 

venjan var með hjón. Ferðinni var heitið til Eyjafjarðarsýslu: „som slaattefolk“.164 

Málfríður og Einar fóru eftir þetta saman til 

kaupavinnu árin 1808, 1810, 1811, 1812 og 1815. Árið 

1817 voru þau þó ekki ein á ferð frá sínu heimili sínu, 

því árið 1817 fylgdu þeim dóttir þeirra Guðríður og 

vinnumaður þeirra Árni Halldórsson. Það var einnig 

eina skrásetta skiptið sem þau fóru til kaupavinnu í 

Skagafirði en ekki Eyjafirði.165 Guðríður dóttir þeirra 

hefur mögulega orðið eftir í Skagafirði þá eða síðar, 

                                                 
161 Óskar Guðlaugsson, „Makaval og heimabyggð“, bls. 24–25. 
162 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 192; Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 

323. Svo vill reyndar til að höfundur þessarar ritgerðar er afkomandi þeirra Einars og Málfríðar. 
163 Manntalið 1801, bls. 391; Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816  Þingholt. 
164 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1440. Manntalið 

1816 var notað til þess að reikna út aldur. 
165 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 1807–1811, færslur nr. 1818 og 2302; C/2. 

Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 2554 og 2919; Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. Vegabréf 1802–

1870, vegabréf dagsett þann. 7. júlí 1815, 12. júlí 1816 og 15. júlí 1817. 

Einar Jónsson 

„60 ára . . . , 

lágur að vexti. 

og þó mun að því skapi þrekinn, 

móeygður, 

dökkur á hár, brún og brá“ 

15. júlí 1817 

 Mynd 6. – Mannlýsing í vegabréfi 

Einars 
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því hún settist þar að. Hún og eiginmaður hennar eru í manntali árið 1845 sögð lifa þar 

sem tómthúsfólk af: „fiskveiðum, garðyrkju og kaupavinnu“.166 

 Af kaupavinnu Einars og Málfríðar má sjá samsvörun milli þess hvaðan fólk var 

ættað og hvert það hélt í kaupavinnu. Í þeirra tilviki var frávikið ekkert, því þau fóru sex 

ferðir til Eyjafjarðar og eina til Skagafjarðar, með öðrum orðum aðeins til sýslna þaðan 

sem þau voru ættuð. Það er ekki ósennilegt að álykta að slíkar ferðir hafi skapað frekar 

einstök tækifæri á þessum tíma til þess að hitta á ættmenni og annað fólk sem annars hefði 

verið nánast ómögulegt að koma í kring þar sem slíkt hefði tekið dýrmætan tíma frá vinnu. 

Það gæti mögulega verið ein skýring fyrir þessari viðleitni fólks til að sækja kaupavinnu 

til átthaganna. Einnig hefur verið gott að geta gengið að vinnu hjá ættmennum eða vinum. 

Reyndar er ómögulegt að vita á hvaða bæjum fólkið réði sig því þess er nær aldrei getið 

á vegabréfunum. Auk þess má enn og aftur má sjá félagslegt hlutverk kaupavinnunnar, 

þegar litið er til þess hvernig Málfríður og Einar flytjast suður, og svo dóttir þeirra til baka 

á þeirra heimaslóðir. Kaupavinnan tengdi saman fjarlæga landshluta sem líklega hefði 

ekki verið mikið samband á milli ef ekki væri fyrir árstíðarbundin vinnuaflsskipti 

kaupavinnu og verferða. 

4.3 Marteinshús 

Bærinn Marteinshús var byggður rétt fyrir aldamótin 1800 af Marteini Högnasyni. Síðar 

eignaðist Guðmundur Bjarnason bæinn og var ættaður frá Langárfossi í Mýrasýslu.167 

Líklega var hann hreppstjóri í Hraunhrepp áður en hann kom til Reykjavíkur.168 

Guðmundur var árið 1816, 56 ára gamall og bjó með 

þremur börnum sínum, sem öll voru fædd í Mýrasýslu. 

Þau voru Guðríður, 26 ára, Guðmundur, 14 ára og 

Þórður, 24 ára. Líklega var hann ekkill.169 Þórður var 

skráður vinnumaður föður síns og giftur vinnukonunni 

Vilborgu Jónsdóttur sem var 25 ára og fædd í 

Reykjavík.170 Foreldrar Vilborgar virðast hafa dáið 

árið 1802.171 

                                                 
166 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1830, 1835 og 1845  Vatnsendi í 

Skagafirði. 
167 Jón Helgason, „Þegar Reykjavík var fjórtán vetra“, bls. 94. 
168 Manntalið 1801, bls. 41.  
169 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816. 
170 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1816. 

171 Vef. Íslendingabók, sjá Jón Magnússon 1764 - 14. maí 1802 og Margrét Helgadóttir 

Þórður Guðmundsson 

„meðalmaður á hæð, 

og að því skapi þrekinn, 

móeygður, 

jarphærður“ 

30. júní 1819. 

 

 

Mynd 7. – Mannlýsing í vegabréfi 

Þórðar 
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 Vilborg kemur fyrst fyrir í kaupavinnu þegar hún fer til Húnavatnssýslu 11. júlí 

árið 1810, þá 18 ára.172 Hún fór líka árið eftir og einnig Þórður Guðmundsson og systir 

hans Guðríður. Þó er ekkert sem bendir til þess að þau hafi verið á ferð saman því 

systkinin tóku vegabréf 17. júlí 1811 og Vilborg 21. júlí, öll á leið í Húnavatnssýslu.173 

Árið 1812 fór Þórður hins vegar til Skagafjarðarsýslu en Guðríður og Vilborg aftur til 

Húnavatnssýslu. Enn voru Þórður og Guðríður skráð hlið við hlið í bréfabókinni og á 

sömu dagsetningu sem bendir til þess að þau hafi farið saman að útvega sér vegabréf 13. 

júlí. Vilborg fékk sitt daginn eftir.174 

 Árið 1813 er greinilegt að Vilborg hefur verið orðin vinnukona Guðmundar 

Bjarnasonar eða komin í kynni við Þórð. Það ár taka þau öll vegabréf á sama tíma og 

Guðríður og Vilborg fá saman vegabréf norður til Húnavatnssýslu en Þórður heldur áfram 

að fara til Skagafjarðarsýslu.175 Næsta ár fara þau svo öll saman til kaupavinnu í 

Skagafjarðarsýslu og þá eru Þórður og Vilborg saman á vegabréfi.176 Árið 1815 fer 

Vilborg hins vegar ekki með Þórði norður heldur lætur duga að fara í kaupavinnu í 

Mosfellssveit.177 Þórður fór enn til Skagafjarðarsýslu og hélt því áfram að minnsta kosti 

til ársins 1819.178 Af hverju Vilborg fór þetta seinasta ár sitt í kaupavinnu til Kjósarsýslu  

er ómögulegt að vita. Þau Þórður munu hafa eignast sitt fyrsta barn árið 1817.179 Ekki er 

hægt að vita hvort Þórður hafi farið til kaupavinnu eftir 1819 en börn hans gerðu það 

löngu síðar. Árið 1843 tóku þrjú elstu börn þeirra Þórðar og Vilborgar vegabréf til 

kaupavinnu. Jón, Friðrík og Björg voru á aldursbilinu 21–25 ára og tóku passa 11. júlí 

1843 til kaupavinnu í Húnavatnssýslu en ekki næsta ár eða síðar.180 Árið 1855, þegar 

Vilborg var orðin ekkja, fóru synir hennar Sigurður 22 ára og Þorkell 26 ára til 

                                                 
1765 - 20. mars 1802; Manntalið 1801, bls. 396.  
172 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/2. Bréfabók 1807–1811, færsla nr. 2313. 
173 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 2563, 2564 og 2571. 
174 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 2927, 2928 og 2932. 
175 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík C/2. Bréfabók 1811–1813, færslur nr. 3147 og 3148. 
176 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann. 30. júlí 

1814. 
177 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann. 6. júlí 

1815. 
178 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/1. Vegabréf 1802–1870, vegabréf dagsett þann. 6. júlí 

1815, 4. júlí 1816, 2. júlí 1817, 30. júní 1818 og 30. júní 1819. 
179 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1840. 
180 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/2. Vegabréfabók 1837–1874, án blaðsíðutals. 
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Húnavatnssýslu. Árið 1857 fóru þeir aftur nema hvað Þorkell fór til Eyjafjarðarsýslu en 

Þorkell til Húnavatnssýslu, sem hann svo gerði aftur árið eftir.181  

 Í þessari samantekt má sjá aftur að þrátt fyrir tilhneigingu kaupafólks að fara til 

kaupavinnu í þau héruð sem það var ættað var ekki algilt lögmál. Hér vekur athygli að öll 

börn Guðmundar voru fædd í Mýrasýslu, alveg eins og hjónin Símon Ólafsson og 

Ragnheiður Þórðardóttur í Stuðlakoti sem þó fóru til Húnavatnssýslu. Staða Guðmundar 

sjálfs er einnig áhugaverð, því hann var embættismaður í Mýrasýslu áður en hann kom til 

Reykjavíkur. Því miður er ekki hægt að vita hvort að hann hafi einnig farið til kaupavinnu 

fyrir tíma vegabréfagagnanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 ÞÍ. Sýsl. Bæjarfógetinn í Reykjavík JD/2. Vegabréfabók 1837–1874, án blaðsíðutals; Vef. 

Manntalsvefur Þjóðskjalasafns  Manntalið 1855. 
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5 Niðurstöður 

Vegabréfin sýna hvernig straumur kaupafólks frá Reykjavíkurkaupstað lá norður til 

Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu, sem og öðrum svæðum Suðveturhornsins að mestu 

leit. Þótt margir, og þeir hafa líklega verið dágóður hluti, í hópi kaupafólks hafi ekki tekið 

vegabréf þá gefa þau ágætt þversnið af þessum hópi. Þessi straumur fólks sýnir að þessi 

vinna var nokkuð umtalsverð atvinnustarfssemi fyrir íbúa Reykjavíkurkaupstaðar en 

einnig hefur hún líka getað verið öryggisventill í erfiðari árum þegar veiði var slæm. Þá 

má færa rök fyrir því að Reykjavík og nágrannasvæði hafi, sérstaklega í tilliti til 

kaupavinnunnar, myndað eitt samfellt atvinnusvæði við Húnavatns- og Skagafjarðarsýslu 

þar sem fólk færðist á milli eftir árstíðarbundnum sveiflum í eftirspurn á vinnuafli. Konur 

skera sig þó að einhverju leyti úr þessu mynstri þar sem þær voru mun líklegri til þess að 

leita vinnu yfir styttri vegalengdir. Einnig, að mögulega hafa svæðin vestan við 

Álftaneshrepp fremur tengst nánari böndum við Suðurlandið eins og tengsl íbúa gefa til 

að kynna. Vegabréfin sýna einnig þverskurð af stéttarsamsetningu kaupfólks sem var 

nokkuð fjölbreytt í byrjun aldarinnar en þegar leið á varð hún einsleitari, sérstaklega 

meðal kvenna. Kaupavinnan varð með tímanum í mestum mæli vettvangur bundins 

vinnuafls og aðallega karla en ekki frjálsra verkamanna. Örsökin kann að afa verið 

efnahagsþrengingar sem ýtti fleirum út í þessa vinnu á fyrri hluta aldarinnar eða 

samfélagsbreytingar, eða mögulega bæði.  

 Rannsókn á einstaka heimilum varpar ljósi á það hvernig margir úr sömu 

heimilum gátu verið víðs fjarri samtímis í marga mánuði í senn, ár eftir ár í sumum 

tilvikum. Oft var þetta líka vettvangur ungra para eða hjóna sem fóru saman í kaupavinnu, 

en það á helst við á fyrri árum 19. aldar. Þá kann það vel að vera að kaupavinnan hafi 

verið dýrmættur vettvangur ungs fólks til þess að koma undir sig fótum í lífinu áður en 

það lagðist út í það að stofna eigin heimili. Í dæmunum sem tekin voru fyrir kemur sterkt 

fram að mikill samnefnari er á milli þess að fara í kaupavinnu til sýslna þangað sem fólk 

var ættað frá, nema væri fólk frá Vesturlandi en þá fór það fremur til Húnavatnssýslu. Þá 

eru dæmi þess að milli kynslóða flytjist fólk milli sýslna fram og aftur, eða eins í öðru 

dæmi, að afkomendur kaupafólks flytjast til sýslu sem var áfangastaður foreldranna. 

Vafalaust spilaði kaupavinnan þar hlutverkvið að viðhalda og byggja upp félagsleg 

netverk fólks milli sýslna nær og fær og ýta þannig undir búferlaflutninga á milli þeirra. 

 Öll umræða, frásagnir og ákvæði sem hér hafa verið rakin og vörðuðu kaupavinnu 

frá seinni helmingi 18. aldar fram undir lok 19. aldar endurspeglar þann veruleika sem 
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vegabréfin sýna. Meginhluti kaupafólks frá Suðvesturhorni landsins streymdi norður og 

þá helst til Húnavatns- og Skagafjarðarsýslu. Umræðan sjálf snerist í grunninn um laun 

kaupafólks og þá helst um að það væri of hátt, nema þegar átti í hlut kaupafólkið sjálft en 

þá var það of lágt. Umræðan sýnir framar öðru að kaupavinnan var rótgróið fyrirbæri svo 

snemma sem 1770 og líklega mun fyrr miðað við löggjöf. Þó sýnir umræðan einnig, ásamt 

þeim ákvæðum sem sett voru um laun kaupafólks, að kröfur og viðmið stjórnvalda höfðu 

líklega minna að segja um laun fyrir kaupavinnu en staðbundnar aðstæður, sem voru 

breytilegar eftir héruðum, einstaklingum eða einfaldlega því hvernig náttúruöflin léku 

viðkvæmt efnahagslíf 18. og 19. aldar. Þá hefur kaupavinnan líklega skapað allskyns fólki 

utan vistarbandsins, ólöglegu og löglegu, rými til þess að halda sér utan þess þar sem hún 

bauð upp á, að minnsta kostið fyrir karlmenn, ábatasama vinnu sem krafðist aðeins 

tímabundinnar skuldbindingar en einnig innan vistabandsins, eins og dæmi 

vinnukonunnar Guðríðar Jónsdóttur á Vatnsleysuströnd sýnir. Eins kunna kaupaferðirnar 

að hafa skapað fólki rými til þess að iðka frjálslegra félagslíf um stundarsakir en því gafst 

kostur á venjulega. Þó varpar þessi rannsókn fyrst og fremst ljósi á tilvist nokkuð 

umtalsverðrar launavinnu verkafólks, bundnu og frjálsu, á Íslandi á 18. og 19. öld. 
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