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Ágrip 

Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna stöðu og afkomu þeirra sem ekki höfðu framfæri af 

hefðbundnum landbúnaði. Athugunin einskorðast við Snæfellsnessýslu því búfjárlaus 

heimili voru hvergi á landinu algengari en þar. 

Skoðaðar eru heimilisgerðir í Snæfellsnessýslu einkum í sjávarbyggðunum undir 

Jökli. Lögð er áhersla á að kanna kjör fólks sem ekki bjó við búfé: Tómthús- eða 

þurrabúðarfólks og lausafólks. Athugunin byggir á manntali 1703 og Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín, sem gerð var fyrir sýsluna á árunum 1702 til 1714. 

Heimili tómthúsmanna voru að jafnaði minni en önnur heimili. Samsetning þeirra 

var einnig með öðru móti en annarra heimila.. Börn og vinnuhjú voru færri í tómthúsum 

en á öðrum heimilum, en lausamenn og lausingjar voru þar tiltölulega fleiri. Meðan hjón 

fóru fyrir fyrir 80% heimila á lögbýlum og hjáleigum var sambærilegt tala fyrir tómthús 

60%. 

Aðalhlutverk tómthúsmanna var að manna skip heimabænda á útvegsjörðum 

undir Jökli og tilvera þeirra í raun forsenda þeirrar miklu útgerðar sem þar var stunduð. 

Þar að auki sá tómthúsfólk öðru vinnandi fólki, eins og  hús- og lausafólki fyrir húsnæði. 

Ennfremur þjónustaði  tómthúsfólkið aðkomufólk sem fylgi inntökuskipum. 

Athugunin leiðir í ljós að kjör tómthúsfólks voru óviss og fiskveiðar einar nægðu 

ekki til að tryggja afkomu tómthúsfjölskyldnanna því var gert ráð fyrir að 

tómthúsmennirnir færu í kaupavinnu um sláttinn. Þurrabúðirnar voru viðkvæmar fyrir 

sveiflum í aflabrögðum og mun brothættari en býli sem að einhverju leyti studdust við 

landbúnað, um það vitna fjölmargar eyðibúðir. 

Mikil fjöldi óvistráðins fólks var í sýslunni sem sótti í tómthús hjáleigur og 

grasbúðir við útvegsjarðirnar. Það bendir til þess að hefðbundinn landbúnaður á svæðinu 

hafi ekki getað séð nógu mörgum fyrir störfum um aldamótin 1700. 
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1. Inngangur 

 

Að meginefni fjallar þessi ritgerð um tómthúsmenn (búðsetumenn) og aðra skylda hópa í 

Snæfellsnessýslu sem ekki bjuggu sjálfir við búfé, eða voru vistráðnir hjá bændum. 

Þessum minnihlutahópi verða þó ekki gerð skil nema að fjallað sé jafnframt um kjör 

annarra hópa. Þegar hér er fjallað um aðra hópa, en þá sem ekki bjuggu við búfé, er það 

gert í því skyni að varpa ljósi á stöðu þessa hóps. Heimili þeirra sem ekki bjuggu við búfé, 

en stóðu fyrir heimili eru hér oftast kölluð tómthús en stundum þurrabúðir. Í heimildum 

er oft talað um íbúa þessara heimila sem búðsetufólk. Í ritgerðinni verður leitast við að 

lýsa stöðu og afkomu búlauss fólks og hvaða þýðingu það hafði fyrir viðgang sveitanna í 

kringum Snæfellsjökul. 

Manntalið 1703 sýnir að tómthús voru óvenju mörg í Snæfellsnessýslu miðað við 

landið í heild. Samkvæmt úrvinnslu Hagstofunnar úr manntalinu voru tómthúsin í 

sýslunni 217  af 343 tómthúsum á öllu landinu eða 63%.1 

Þessi sérstaða á sér langa sögu sem hægt ert að greina a.m.k til um 1300. Búðseta 

var orðin veruleg undir Jökli á miðri 14. öld, einkum á Hjallasandi og í Breiðuvík.2 Fólk 

víða að landinu sótti í þessar byggðir, einkum þegar þrengdi að um matföng annars staðar 

í harðindum. Á fiskleysisárum virðist búðafólkið hafa flakkað um nálægar sveitir, 

bændum til ama.3 Í Dómi frá 1565 er fjallað um þann „mannfjölda búðsetumanna og fólks 

sem hefur verið inn tekið í kringum Snæfellsjökul úr öllum sveitum og álfum landsins, 

hvað að þessum nálægum sveitum og héruðum gjörir hinn mesta þunga í sinni yfirferð, 

hvað oss virðist fátækur almúgi ekki geta undir risið sakir fátæktar landsins“.4 

Þegar kemur að öðrum býlum en lögbýlum er nokkur skilgreiningarvandi. 

Munurinn á grasbúð, grashjáleigu og hjáleigu er oft óskýr. Þótt hjáleigum til sveita svipi 

yfirleitt til lítilla lögbýla þá verður oft ekki greindur neinn munur á umsvifum á 

grasbúðum og hjáleigum, við sjávarsíðuna.5  

 
1 Manntalið 1703,  34 og 40. 
2 Eiríkur Guðmundsson, Jón Árni Friðjónsson og Ólafur Ásgeirsson, Sjávarbyggð undir Jökli, 83. 
3 Lýður Björnsson, Saga Sveitastjórnar á Íslandi. Fyrra bindi,  77. 
4 DI XIV, 373-377. 
5 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga 1, 145. 
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Þeim sem ekki bjuggu við búfé, má skipta annars vegar í þá sem höfðu fasta 

búsetu, búðsetu fólk, og hins vegar fólk sem bjó inn á heimilum annarra, en aflaði sé 

lífsviðurværis með sjálfstæðum hætti, eða jafnvel lifði á eignum sínum. Hér er um að 

ræða húsfólk, sem reyndar átti stundum búfé, lausamenn, lausingja og fólk sem dró fram 

lífið með snöpum án þess að manntalið 1703 geri frekari grein fyrir stöðu þess eða 

afkomu. 

Yfirvöld voru sífellt á verði gagnvart þessu fólki. Strangar reglur giltu um hverjir 

mættu kallast lausamenn og þrengt var að kjörum búðsetumanna með ýmsum hætti. 

Lausamennska var talin halda mönnum frá því að ráða sig í vist hjá bændum og valda 

vinnumannsskorti. Helgi Þorláksson segir að löggjafinn hafi verði hlynntur 

búðsetumönnum,6 enda sinntu búðsetumenn mikilvægu hlutverki í víða í sjávarbyggðum. 

Þó yfirvöld viðurkenndu með aðgerðarleysi nauðsyn þessa hóps kvörtuðu íbúar í 

Hraunhreppi undan yfirferð búðsetufólks árið 1664 og gáfu því þessa einkunn: „Venjast 

brjálsemi, leti og sjálfræði framar en skattbændur í sveit, gjalda litla tolla yfirvaldinu, 

andlegu og veraldlegu, hjálpa fáum eða engum nauðþurftugum í þessu landi“.7 

Megin heimildir ritgerðarinnar eru manntalið 1703 og Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín. Báðar byggja á fyrirmælum Friðriks 7. Danakonungs frá 

22. maí 1702, Þar sem þeim Árna og Páli var meðal annarra starfa falið  að gera jarðabók 

og manntal á Íslandi.8  Meðan manntalið fyrir þetta svæði er að mestu tekið á einum 

mánuði fór jarðabókarvinnan fram á 12 árum frá 1702 til 1714. Á þessum tíma breyttist 

margt og munar þar mestu um áhrif stóru bólu sem geisaði á svæðinu veturinn 1707 til 

1708 og áætlað er að hafi lagt þriðjung sýslubúa í Snæfellsnessýslu að velli.9 

1.1 Manntalið 1703 

Í bréfi sem Árni Magnússon og Páll Vídalín sendu sýslumönnum um gerð manntalsins 

segir: 

Eiga í því regestri að uppteiknast bæ frá bæ, bóndi og húsfreyja, börn og annað 

heimilisfólk, með sérhvers nafni, föðurnafni og aldri; item hjáleigu-, húss- og 

búðarmenn, þar þeir eru, með þeirra konum, börnum og heimilisfólki, sérhver 

með nafni, föðurnafni og aldri, og hjá hverri einni manns- og kvenpersónu 

skilmerkilega að specificerast , hvað sá eða sú fyrir sig leggur, hvört heldur er 

 
6 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“,  47. 
7 Alþingisbækur Íslands VII, 39-41. 
8 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 13, 3-10. 
9 Jón Steffensen,  Menning og meinsemdir, 296. 
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búskapur, húsmennska, lausamennska, vinnumennska eða annar ærlegur 

lífernisháttur.10 

 

Hér eru því auk fjölskyldunnar í þröngri merkingu talið vinnufólk og húsfólk, en einnig 

lausafólk. Sjálfsagt átt við þá lausamenn sem uppfylltu skilyrðin um 10 hundraða eign og 

fullnægðu þannig skilyrði um ærlegan lífernishátt. Einnig er í bréfi þeirra Árna og Páls til 

sýslumanna fjallað um það fólk sem dvaldi í sveitinni um stundarsakir vega atvinnu, eins 

og til útróðra. Það fólk átti að skrásetja í sinni heimabyggð. 

Hagstofa Íslands gaf manntalið 1703 út í heild á árunum 1924 til 1947 undir 

heitinu, Manntal á Íslandi árið 1703. Allar samantektir og útreikningar úr manntalinu í 

þessari ritgerð byggja á úrvinnslu úr þessari útgáfu manntalsins. Árið 1960 gaf Hagstofan 

síðan út tölfræðilega úrvinnslu Þorsteins Þorsteinssonar á manntalinu, Manntalið 1703, 

og er þess sérstakleg getið sú heimild er notuð. 

  Í Manntal á Íslandi árið 1703 er greint á milli heimila, með sérstakri merkingu 

 og er stuðst við þá sundurgreiningu í þessari samantekt. Þannig eru þeir sem kallaðir 

eru húsfólk í manntalinu, ýmist taldir búa á heimilum annarra eða reka sjálfstæð heimili. 

Alls eru 15 húsmannsheimili í sýslunni, en húsmenn inni á heimilum annarra eru 77. Í 

tölfræðilegri úrvinnslu Hagstofunnar eru húsmenn almennt taldir reka sjálfstæð heimili 

þannig verða húsmannsheimilin alls 85.11  

Tómthús, eða graslaus býli eru talin 217 í manntalinu 1703 en í þessari samantekt 

eru þau 213 sem kemur til af því að fjögur heimili þar sem húsfólk bjó og fór fyrir eru 

talin til tómthúsa í manntalinu. 

Í manntalinu fyrir Snæfellsnessýslu eru dagsetningar á milli í upptalningu 

bæjanna, sem benda til þess að talningarmenn þar hafi farið á milli bæja og talið fólk á 

heimilum sínum.12 Þessar dagsetningar sýna að manntalið er að mestu tekið í öllum 

hreppum sýslunnar í mars 1703. Athygli vekur er að í þeirri yfirferð var Arnarstapa, þar 

sem sýslumaður bjó, og búðunum sem Arnarstapa fylgdu ásamamt tveim bæjum og einni 

hjáleigu þar í nágrenninu sleppt. Manntalið var síðan tekið þar 7. júní.13 

 
10 Manntal á Íslandi árið 1703,  xvii. 
11 Manntalið 1703, 34. 
12 Björk Ingimundardóttir og Eiríkur G. Guðmundsson. „Manntalið 1703 – skuggsjá samfélags“, 59. 
13 Manntal á Íslandi árið 1703., 105. 
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Manntalið fyrir Snæfellsnessýslu er varðveitt í svokallaðri sýsluskýrslu,14 þar sem 

sýslumaðurinn, Magnús Björnsson, steypti saman skýrslum úr hverjum hreppi. Skýrslu 

sinni skilaði hann á Öxarárþingi 18. júlí 1703.15 

 

1.2 Jarðabókin 

Á Alþingi þann 18. júlí 1702 gerðu þeir Árni Magnússon og Páll Vídalín þingheimi, með 

tilvísun til konungstilskipunarinnar frá 22. maí sama ár, grein fyrir að þeim sé ætlað að 

taka saman „eina riktuga og fullkomna jarðabók yfir allt landið“. Og í framhaldinu segir: 

Því tilsegist hér með öllum og sérhvörjum jarðeigendum hér á landi, andlegum 

og veraldlegum, upp að teikna allar sínar jarðir með þeirra dýrleika, landsskuld 

og kúgildum, item hjáleigur og búðir, þar sem þær eru, með þeirra afgiftum, og 

við sérhvörja jörð specificerast láta, í hvaða aurum afgiftin betalast, þar sem 

skileyrir tiltekinn er, sem og hvað annað, er þeir fyrir utan landskuld og leigur í 

skyldu nafni af þeirra jörðum og leiglendingum uppbera.16 

 

Í Snæfellnessýslu var hafist handa við gerð jarðabókarinnar haustið 1702 og komu 

þeir Árni og Páll báðir beint að verkinu eins og gert var ráð fyrir í upphafi. Einungis tókst 

að ljúka þrem hreppum norðan á nesinu þetta ár.17 Síðan varð hlé á jarðabókarvinnu í 

sýslunni til haustsins 1707. Þá var aftur hafist handa í Breiðvíkurhreppi og var Páll 

Vídalín þar staddur. Og er uppskriftin vottuð 1. til 9. september.18 Tókst að skrá allan 

hreppinn nema tvær nyrstu jarðirnar, Saxhól og Öndverðarnes, því „þá tók bólusótt 

yfirhönd“ segir Páll Vídalín í annál sínum.19. Í júní 1711 var Páll Vídalín mættur á svæðið 

og verkinu haldið áfram og Jarðabókin skráð fyrir Neshrepp.20 Þá var bætt við jörðunum 

tveim í Breiðuvíkurhreppi sem ekki tókst að ljúka haustið 1707.21 Það er loks í júní 1714 

sem tekst að ljúka gerð Jarðabókarinnar fyrir sýsluna þegar Staðarsveit er skrifuð upp.22 

Sá langi tími sem það tók að skrifa Jarðabókin gerir það ómögulegt að líta á hana 

sem einsleita heimild fyrir sýsluna. Þó Páll Vídalín hafi komið að gerð bókarinnar í öllum 

 
14 Björk Ingimundardóttir og Eiríkur G. Guðmundsson. „Manntalið 1703 – skuggsjá samfélags“, 62-65. 
15 Manntal á Íslandi árið 1703., 136. 
16 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 13, 11. 
17 Már Jónsson, Árni Magnússon, ævisaga, 195-198. 
18 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 147 og 193. 
19 Annálar Íslands 1400–1800, I, 715. 
20 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5,  200. 
21 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5,  194. 
22 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 119 og 138. 
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hreppunum gerir tímalengdin það að mismunandi aðstæður eru í einstöku hreppum þegar 

bókin er gerð. Það má einnig greina ákveðinn mun á elsta partinum sem skrifaður var 

1702 og þeim hlutum sem skráðir voru síðar. Umfjöllun um eyðibýli er mun snubbóttari 

í köflunum um Eyrarsveit, Helgafellssveit og Skógarstrandarhrepp frá 1702, en í köflum 

um aðra hreppa. Þannig eru eyðibýlin grunsamlega fá og sjaldnast er sagt hversu lengi 

þau hafa verið í eyði. Í Neshreppi, Breiðuvíkurhreppi og Staðarsveit eru bæði fleiri 

eyðibýli nefnd og oftast sagt, eða getið sér til um, hversu lengi þau hafi verið í eyði. Sama 

er að segja um kvaðirnar, þar er allt óljósara í sveitunum norðan á nesinu, en í hreppunum 

í kringum Jökul. Til samræmingar á bæjarnöfnum og til að fylla í nokkrar eyður í jarðabók 

þeirra Árna og Páls hefur útgáfa Björns Lárussonar á jarðabókunum frá  1686 og 1695 

verið notuð.23 Öll tölfræðileg úrvinnsla í ritgerðinni byggir á sérstakri skrá sem unnin var 

uppúr Jarðabókinni. 

Manntal og Jarðabók eru ekki aðeins verðmætar vegna þeirra tölfræðilegu 

upplýsinga sem þær veita. Þessar heimildir gefa einnig ákveðna innsýn í líf 

einstaklinganna, þó takmörkuð sé. Það segir yfirleitt fátt af persónulegu lífi kotunga og 

tómthúsfólks á þessum tíma. Stuttar athugasemdir um heilsu afkomu og bjargræðisvegi 

færa okkur þó nær þessu fólki. Það er því ekki síður mikilvægt að draga þá vitnisburði 

fram, en að flokka, telja og finna meðaltöl. Þó ber að hafa í huga að upplýsingar um 

afkomu og lífsbaráttu þeirra sem bjuggu við krappari kjör en bændasamfélagið bauð 

almennt upp á, voru skráðar að mönnum sem töldu sig af betra standi en þetta fólk. 

 

 

  

 
23 Björn Lárusson, The old Icelandic land registers, 164-174. 
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2. Lög og dómar um búlaust fólk 

 

Íslensk lög allt frá þjóðveldistímanum gerðu ráð fyrir þeirri meginreglu að fólk hefði 

uppheldi sitt af búskap, ýmist sem húsbændur eða hjú. Þrátt fyrir það var alltaf til hópur 

fólks sem aflaði sér lífaviðurværis með öðrum hætti. Hér verða rakin helstu lagaákvæði 

sem giltu um þá sem ekki féllu að meginreglu bændasamfélagsins og einnig getið 

nokkurra dóma fólu í sér nýmæli eða frekari skýringar á þessum laga fyrirmælum. 

 

2.1 Elstu ákvæði 

 Í Grágás segir „Búðsetumenn skulu engir vera, þeir er búfjárlaust búi, nema hreppsmenn 

lofi. En ef hreppsmenn lofa búðsetuna, þá eru þeir skyldir að annast hann eða færa til 

framfærslu, ef hann má eigi sjálfur bjargast“.24 Þessu fylgja síðan sektaákvæði ef útaf er 

brugðið. 

Í Jónsbók frá 1281 er getið bæði um búlausa menn og lausamenn án þess að staða 

þeirra sé skilgreind nánar. Ekkert er kveðið á samþykki hreppsmanna við því að menn búi 

án búfjár, hins vegar fjallað um skyldur þeirra.  

Um búlausa menn segir í þegnskyldukafla Jónsbókar: „Svo skal og hver maður 

gjalda skatt, einhleypur karl eður kona, þó hann sé búlaus, ef hann á tíuhundruð fyrir 

sjálfan sig skuldlaust. Og hundrað fyrir hvern ómaga sinn og eitt hundrað umfram“.25 og 

einnig „Búlausir menn ef peninga eiga, svari manneldi og öllum hreppsnauðsynjum ...“.26 

Með manneldi er átt við sjá hreppsómögum, sem um sveitina ganga án þess að hafa fasta 

búsetu, fyrir mat og húsaskjóli. Enn rýrari eru ákvæði Jónsbókar um lausamenn en í 

kaupabálki segir: : „Um þá lausamenn sem óskil gera og skuldir eiga að gjalda, þá taki 

sýslumaður góss þeirra meður vitorði skilríkra bónda og lúki hverjum sína skuld ef til 

vinnst,“.27 Í Réttarbót Hákonar Magnússonar frá 1314 eru ákvæði Jónsbókar um óskil  

lausamanna ítrekuð.28 

 
24 Grágás, 104. 
25 Jónsbók, 97. 
26 Jónsbók, 149. 
27 Jónsbók, 214. 
28 Jónsbók, 303 



 

 11 

 

 

Þessi ákvæði vitna um tilveru búlausra manna og lausamanna og að hún var ekki 

ólögleg. Í  En jafnframt vitna þau um að menn hafa haft vara á gagnvart þeim. Reyndar 

er ekki ljóst af þessum brotum hvort hér er um tvo aðskilda hópa að ræða. 

 

2.2 Píningsdómur  

Á Alþingi 1490 var staðfestur svokallaður Píningsdómur, kenndur við Diðrik Píning 

höfuðsmann.29 Með honum var útlendingum bannað að hafa vetursetu á Íslandi, nema í 

neyð. Þeir máttu ekki taka Íslendinga í sína þjónustu. Auk þess var útlendingum bannað 

að stunda útgerð frá Íslandi. Í dómnum er einnig fjallað um lámarkseign þeirra sem ekki 

eru skyldugir að vinna hjá bændum. Þetta fólk hafði sjálfstæða búsetu og er kallað 

búðsetumenn eins og í Grágás og greinilega gert ráð fyrir að þeir geti verið af báðum 

kynjum:  

Svo höfum vér dæmt og samþykkt af allri lögréttunni að öngvir búðsetumenn 

skulu vera í landinu þeir, þeir sem eigi hafa búfé að fæða sig við, svo þó að þeir 

eigi ekki minna en 3 hundruð, svo karlar sem konur og skyldir til vinnu hjá 

bændum allir þeir sem minna fé eigu en nú er sagt konur og karlar. 30 

 

Með Píningsdómi eru sett skilyrði fyrir því að búa án búfjár og hópurinn þar 

kallaður búðsetumenn og mun vera sá sami og í Jónsbók þar er rætt um búlausa menn og 

lausamenn. Skilyrðin eru lámarkseign upp á 3 hundruð.  

 

2.3 Dómar Ara Jónssonar og Daða Jónssonar 

Á sextándu öld féllu nokkrir dómar þar sem Píningsdómur er staðfestur og skerpt á 

ákvæðum hans um búlaust fólk. Ari Jónsson lögmaður felldi tvo dóma um þetta efni 

sama daginn, með fullþingi lögréttumanna, á Alþingi 1531. 

Í aðfararorðum að fyrri dómi Ara segir: „Svo og klöguðu þar margir góðir menn 

fyrir lögmanninum að þeir búlausir menn sem væri í landinu gjörðu bændunum mikil 

óskil“.  Síðan segir: „Svo og höfum við dæmt að þeir lausamenn sem óskil gjörðu og 

ekki vilja vinna hjá bændum, þá sé gert upptækt allt þeirra aflagóss“.  Loks er í þessu 

 
29 Björn Þorsteinsson, Enska öldin í sögu Íslendinga, 253. 
30 DI VI, 704-705. 

https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
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sambandi fjallað um það fólk sem hleypur frá börnum sínum eða sendir þau á húsgang, 

og lögð viðurlög við slíku athæfi.31 

Í seinni dómi Ara lögmanns segir að þeim sem ekki hafi fengið tveggja missera 

vist (ársvist), en hefðu ómaga á framfæði sínu mættu vinna í kaupavinnu á sumrin og 

kveður dómurinn á um kaupið. Lögð eru viðurlög við því að þeir sem eru vistráðnir 

sinni ekki störfum sínum. Loks eru ákvæði Píningdóms ítrekuð: „Svo og skyldu öngvir 

búsetumenn vera í landinu þeir eð eigi hafa búfé að fæða sig við eður minna fé eiga enn 

3 hundruð“. Með viðbótinni: „Og skyldir [búðsetumennirnir] að vinna sér tveggja 

missira björg þeir eð eigi ættu fölskyldu fram að færa“.32 

Í svokölluðum Daðadómi, sem kenndur er við Daða Guðmundsson sýslumann í 

Snæfellsnessýslu, frá  22. apríl 1555 er fjallað „um þá ósiðu og ólöglegan útveg sem þeir 

karlar og konur hafa sem setja sig niður til sjálfræðis og búðsetu“. Eftir að hafa rannsakað 

lögbókina og Píningsdóm, er efni þeirra ítrekað og dómsmenn telja umboðsmann konungs 

skyldan að fylgja fyrri dómum um þetta efni eftir með fullþingi bænda. Síðar segir í 

Daðadómi: „Sömuleiðis höfum vér og dæmt að allir búðsetumenn sem ekki hafa búfé að 

fæða sig við, skulu hvorki gjöra skip né menn til sjós, nema þeir fjölskyldumenn, sem 

mikla ómegð hafa megi bjargast með barna sinna styrk. En þeir öðruvís gjöra, þá sé 

upptækur þeirra mannnafli og svo skipanna“.33 

Með þessum dómi var enn þrengt að búðsetu fólki með því að banna því sjálfstæða 

útgerð eða hafa fólk í vinnu. 

Á 16. öld er einnig farið að tala um húsfólk. Upphaflega virðist hafa verið átt við 

búðsetu- eða búlaust fólk, eins og ætla má af dómi um landamerki Hlíðar og Hóls í 

Bolungarvík  frá 1. águst 1564, en þar segir m.a. í vitnisburði fyrrverandi ráðsmanns 

jarðeigandans á Hóli: „[T]ók ég alla tolla hans vegna af öllum hans mönnum í 

Bolungarvík sem bjuggu á hans jörðum, og svo þeirra heimamönnum. Og svo 

húsmönnum við Búðir“.34 

Í Borgfirðingasamþykkt frá 1567, sem til er í handritum frá því um 1600, segir 

m.a. „Ítem skulu öngvir búandi menn mega taka utansveitarmenn til húsmennsku, nema 

að þeir annist það sitt tak til næstu fardaga, þó þeir hafi áður lengi verið í sveitinni utan 

 
31 DI IX, 582-583. 
32 DI IX, 580. Tveggja missera björg samsvaraði 3½ árið 1652. Helgi Þorláksson. „Undir einveldi“, 46  
33 Alþingisbækur Íslands III, 76. 
34 DI XIV, 294. 
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þeir sem full þörf er að vera megi“.35 Í Alþingissamþykkt frá 1604 þar sem 

Borgfirðingasamþykkt er staðfest er hnykkt á í lokin með reglu, sem nær væntanlega til 

fleiri en utansveitarmanna: „Húsmenn sína skal bóndi hver annast ef þeir verða að 

þrotsmönnum og annist hver sitt tak til næstu fardaga“.36 

 

2.4 Samfélagslegar skyldur búlauss fólks 

Á 16. og 17. öld er allmargir dómar kveðnir upp sem ítreka skyldur búðarfólks að taka 

þátt í samfélagslegum verkefnum, eins og fátækraframfærslu og kostnaði við kristnihald. 

Þar er í flestum tilvikum verið að ítreka ákvæði Jónsbókar um að búlausir menn „svari 

manneldi“ og varla af ástæðulausu. Má í þessu sambandi nefna Seltirningasamþykkt, sem 

staðfest var á Kópavogsþingi 1581. Þar segir meðal annars: „[V]ar það fyrir oss klagað 

af bændum og búföstum mönnum í áðurgreindri sveit, svo og vissum vér sjálfir að þeir 

voru margir í hjáleigum og húsmennsku að jafnvel eður betur væri á sig komnir sveitinni 

styrk að veita heldur en þeir sem á lögbýlum byggja.“ Síðar er vitnað til eldri dóma um 

að „búlausir menn ef peninga eiga skulu svara manneldi og öllum hrepps nauðsynjum 

sem hreppstjórnarmenn gjöra ráð fyrir“. Af þessum ástæðum er lagður á sérstakur 

aukaskattur ætlaður „öllum þeim húsmönnum og hjáleigumönnum eður nýlendum, sem 

eru eða búa í fyrrsagðri sveit og skip hafa fyrir landi og svo þó að ei sé skip en engin 

ómegð, að þeir skulu gefa og svara auk sinnar tíundar: ...“. Síðan er skatturinn tiltekinn, 

og lögð refsing við ef ekki er greitt.37 

Greinilegt er að lögbýlismönnum á Seltjarnarnesi finnst að búlaust fólk komist létt 

frá samfélagslegum skyldum. Var i mörgum seinni dómum vitnað til 

Seltirningasamþykktar. 

Og til að prestar fengju sitt frá þessum hópi segir í Alþingisdómi um uppheldi 

giftra presta frá 1604: „Húsfólk og hjáleigumenn sem ekki tíunda skulu vinna hjá sínum 

sóknarpresti eitt dagsverk á hverju ári, annaðhvort á sumarið eður í haustyrkjunni ellegar 

með annarri þjónustu í staðinn þess sem þeir skyldu tíunda“.38 Samþykktir í þessa veru 

voru ítrekaðar oft síðan. 

 
35 DI XIV, 634. 
36 Alþingisbækur Íslands III, 337. 
37 Alþingisbækur Íslands I, 445-446. 
38 Alþingisbækur Íslands III, 335. 
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2.5 Skýrari ákvæði 

Fram á byrjun 17. aldar sést í dómum sýslumanna, lögmanna og lögréttu ekki gerður skýr 

greinarmunur á einstökum hópum meðal þeirra sem ekki töldust til bænda eða 

heimilisfólks þeirra. Af sumum þessara dóma má ætla að a.m.k einhverjir þeirra sem 

kallaðir eru lausamenn hafi haft fasta búsetu, þó þeir byggju ekki við búfé. Í tilskipun 

Kristjáns IV, frá 21. apríl 1619, „Forording om Lösgængere“,39 verður ákveðin breyting 

þar á. Tilskipunin var þýdd á Íslensku og birt á Alþingi. Hér verður notast við íslensku 

þýðinguna, því hún hefur það umfram dönsku útgáfuna að vera sögð með orðum þeirra, 

sem áttu að fylgja henni eftir. Í Alþingisbókinni er hún kölluð bréf Kristjáns IV um um 

„lausamenn og letingja“. Þar segir konungur að hann hafi frétt: 

[A]ð þar sé á voru landi Íslandi lausafólk, sem af leti hjálpar sér með iðjuleysi 

og vill ekki stunda hverki uppá nokkurt ærlegt handverk, fisikfang né önnur 

meðöl sem þjóna til þeirra næringar og bjargar.  

Þá upp á það soddan hneyksli megi verða aftekið það mest mögulegt er viljum 

vér að vor lénsmaður, sem nú er eða héðan af komandi verður, skuli hafa þar 

alvarlega umsjón um að ekkert soddan lausafólk líðist né leyfist, sem annað hvort 

ekki hefur hústrú né börn eða ekki stundar upp á nokkra siðvanalega næring þar 

á landinu. Heldur sé þeim haldið til að þjóna fyrir þeirra fæðu, eða og svo að 

leita sinnar atvinnu og uppheldis í annan löglegan máta. Og skal vor lénsmaður 

á fyrrnefndu Íslandi vor vegna hafa þar tilbærilega gætni á, eftir því sem hann 

vill fyrir oss andsvara og bikenndur verða, undanfellandi það í öngvan máta.40 

 

Hér er búið að skilgreina lausamanninn með skýrari hætti en eldri lög og dómar 

gerðu og banna lausamennsku. Ekki átt við þá sem stóðu fyrir heimili og unnu fyrir sér 

án þess að vera vistráðnir, heldur þá sem enga vísa og „siðvanalega“ vinnu höfðu. 

Athyglisvert er heiðarleg atvinna ekki einskorðuð við landbúnað, sem mögulega kemur 

til af því að tilskipunin kemur frá landi þar sem atvinnuvegir voru fjölbreyttari. 

 Á Alþingi 1622 eru eru fyrri dómar um lausamenn ítrekaðir og sagt, „að um 

lausamenn eður þeirra tollagjald kunnum vér ekkert að dæma, því þeir eru með öllu 

afskipaðir í landinu, að þeim fráteknum sem svo eru veikir að ekki geta unnið, eður ei þá 

unnið með slíku kaupgjaldi, sem gamlir og nýir dómar hljóða“. Einnig eru settar sektir, 4 

 
39 Lovsamling for Island I, 183. 
40 Alþingisbækur Íslands IV, 499-500. 
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mörk, við því að „dylja yfir lausamenn“.41 Á sama þingi var fjallað um skyldur búlausra 

manna og því greinilega búið að skilja á milli búlausra manna og lausamanna.  

Þegar líður á 17 öldina virðist eitthvað vera linað á lausamennskubanninu, því 

1635 er á Alþingi staðfestur dómur úr Snæfellsnessýslu þar sem segir m.a.: „[A]ð þeim 

líðist ekki lausamennska sem minna eiga, en tíu hundruð, heldur vinni hjá bændum fyrir 

mögulegt kaupgjald, þar sem þeir falaðir verða af þeim sem þá til matar og kaups halda 

kunna, fyrst í sínum hrepp, eður annars staðar í sýslunni, er þeim vistin býðst“. 

Undanþágur frá lausamennskubanninu eru mögulegar, ef hreppstjórar meta svo að menn 

geti frekar annast aldraða foreldra eða börn með lausamennsku en í vist hjá bændum, þá 

er undanþága einnig möguleg ef menn fá ekki vist hjá bændum.42 

Hér er sett sú meginregla að þeir sem eiga minna en 10 hundruð, veði að vinna hjá 

bændum og jafnframt ítrekuð eldri ákvæði um hámarkslaun. Þessi lágmarkseign er sú 

sama og Jónsbók miðaði skattlagningu búlausra manna við, en rúmlega þrisvar sinnu 

hærri en sú lágmarks eign sem Píningsdómur gerði ráð fyrir búðsetumenn ættu. 

Athyglisvert er að þessi dómur er ættaður úr Snæfellsnessýslu og benda undanþágurnar 

til þess að lausamennskuákvæðin hafi verið óraunhæft þar um þessar mundir. 

Átta árum seinna virðast lausamenn vera farnir að færa sig upp á skaftið, því árið 

1643 dæmir sýslumaður Snæfellinga „um skipaútgerð lausamanna“. Þar segir: „Hafi 

Sýslumaður með bestu manna aðstoð innan sýslu góða tilsjón, að lausamenn gjöri 

bændum öngvan skaða með sinni skipaútgerð, en ef þeir gjöra hér í móti, svari dómrofum 

og fiskurinn upptækur kóngs umboðsmanni og bændum í sveitinni“.43 Hér er rétt að hafa 

í huga að þrátt fyrir konungsbréfið frá 1619 virðist merking orðsins lausamaður vera á 

reiki. 

Á Alþingi 1657 er dómurinn frá 1635 ítrekaður í megin atriðum með staðfestingu 

á dómi úr Snæfellsnessýslu er gekk sama ár að Ingjaldshóli um „Lausamenn og 

búðarmannabörn“. Þar er þó tveim atriðum bætt við.: 

[Þ]eir búðarmenn, sem börn eiga vaxin og úr ómegð komin og ekki hafa ómaga 

á hendi, dæmum vér skylduga að þau búðarmanna börn fyrir utan sextán ár vinni 

í sömu sinni sveit hjá bændum eftir því, sem þeim er skikkað af hreppstjórum 

sömu sveitar“.  

Loks er eftirfarandi ákvæði:  

 
41 Alþingisbækur Íslands V, 68. 
42 Alþingisbækur Íslands V, 541. 
43 Alþingisbækur Íslands VI, 115. 
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„Item dæmum vér, það búðsetumönnum leyfist enga menn til vistar að hafa, 

framar en hreppstjórar það meta hver nauðsyn þá til dregur þjónustufólk að 

halda. En hver sem hýsir, heimir eður hylmir það fólk sem hreppstjórar til 

vistanna skikka, þá þeir vita þá þeirra skikkan, dæmum vér seka fjórum mörkum 

í dómrof... 44 

 

Hér eru settar skorður við því að vinnufær börn setjist að hjá foreldrum. Einnig er 

búðsetufólki bannað að hafa annað fólk í vinnu en hreppstjórar telja nauðsynlegt. Loks er 

bannað að halda eða leyna því fólki sem hreppstjórar hafa skikkað annars staðar til vinnu, 

að viðlögðum sektum. Þetta bann nær væntanlega ekki síður til bænda en búðsetumanna. 

Valdsmönnum var ljóst að fleiri stunduðu lausamennsku en heimilt var. Þegar 

Alþingi fjallaði um 1684 hvernig peninga yrði aflað til að greiða kostnað af ferð 

sendinefndarinnar sem fór til Kaupmannahafnar 1684 til að semja um verslunartaxta. Var 

ákveðið að leggja sérstakan skatt á landsmenn af þessu tilefni. Þar voru hvorki 

búðsetumenn eða lausamenn undanþegnir: 

Þeir lausamenn ómagalausir , sem ekki mega að lögum lausir vera og minna fé 

eiga en 5 hundruð, gjaldi sléttan dal. [30 fiska] En hinir, sem að hálfu vistfastir 

eru um 12 mánuði greiði hálfan sléttan dal. En þeir sem eiga 10 hundruð og 

þaðan af meira og lausamennska má líðast, gjaldi 1 ríxdal [48 fiskar]. En hinir 

sem ríkari eru og kaupverslun hafa, gjaldi 1 og hálfan ríxdal.  

... 

Ítem þar sem svo kann í héröðum við víkja, að gift eður ógift búðarfólk er 

ómagalaust, sem nokkra formegan hefur til verslunar, gjaldi álnarvirði af hverju 

virtu hundraði. En hitt sem ómaga hefur að annast og nokkra tíund gerir, gjaldi 

fiskvirði, og þetta þeirra útlag sé eftir sangjarnlegri tilsögn valdsmannanna.45 

 

Hér er lagður sérstakur skattur á lausamenn jafnt löglega og ólöglega, óháður 

tekjum umfram það sem öðrum er ætlað að greiða. Í samþykktinni er einnig greint milli 

þriggja hópa búlauss fólks; ólöglegra lausamanna, löglegra lausamanna og búðarfólks. 

 

2.6 Bessastaðapóstar 

Í apríl 1685 komu margir af  helstu valdamönnum landsins saman á  Bessastaðastöðum 

og sömdu reglur um framfærslu og löggæslumál. Þær vor kallaðar Bessastaðapóstar og 

 
44 Alþingisbækur Íslands VI, 413-414. 
45 Alþingisbækur Íslands VIII, 47. 
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voru staðfestar af lögréttu á Alþingi sama ár,46 Bessastaðapóstar fengu aldrei 

konungsstaðfestingu, en voru samt teknir sem lög hér á landi um langt skeið .47 

Í Bessastaðapóstum er gerður greinarmunur á lausamönnum og lausgöngurum. 

Lausgangarar eru kynntir til sögunnar, sem ógn við sveitirnar: „Lausgangarar og þeirra 

makar, þó um héröðin og sveitirnar árlega kaupi og betli, og tíðum hræði mat og drykk út 

af fátækum og veikstöddum almúga búandi fólks, kunna ómögulega að grípast eða 

hindrast né fastir setjast“.  Þetta eigi einkum við um fámenn heimili sem liggi strjált og 

oft langt frá hreppstjórum. En jafnvel þó þeir náist sé fátt til bjargar því á valdsmanna 

heimilum sé ekki að finna fangelsi og  „hvorki hespur, gapastokka, né annað þvílíkt, þeim 

lausgöngurum og þeirra líkum þénanlegt til straffs og viðurkenningar , hvort heldur væri 

fastir settir einn dag eður tvo, lengur eður skemur“. Orsakir þessa háttalags telja höfundar 

póstanna vera, „að einn partur af börnum og þjónustufólki kann finnast latt, ódugtugt, 

blótsamt, trássugt og óhlýðið í orðum og verkum við sína foreldra og húsbændur , ..., svo 

að bóndinn, sem ei kann þeim i tilbærilegum húsaga að halda, vill heldur þeim burt sleppa 

en frekari skaða líða, og með svo móti orsakar ódygðin þeim lausgangara – frelsið“.48   

Ýmis eldri ákvæði eru ítrekuð í Bessastaðapóstum eins og um laun í kaupavinnu. 

2.7 Sérstakt atvinnusvæði: Lausamenn og búðafólk á Snæfellsnesi 

Árið 1565 kvað Henrik Krag sýslumaður í Snæfellsnessýslu upp svonefndan 

Miðgarðsdóm, um umferðar og búðarsetufólk. Í dómnum er fjallað um fimm atriði og 

koma fyrstu tvö atriðin hér til skoðunar: 

Í fyrsta lagi: „Hvað oss virðist skikkanlegast hversu að fara skuli um þann mikla 

ósið sem svo mjög eflist í landinu og árlega ykist með almúganum hér í þessum þremur 

sýslum, Dalasýslu, Snæfellssýslu og Mýrarsýslu til mikilla þyngsla um það utanfjórðunga 

fólk sem hér þunga og ágang veitir bæði laust og með fjölskyldum í þessum þremur 

sýslum í sinni yfirferð og niðurkefla og fordjarfa svo þessar sveitir, svo að menn geta 

sökum þessa og þeirra mikilla harðinda sem yfir koma hvorki sér né sínu sveitarfólki 

bjargað svo sem lögin vísa“. 

Í öðru lagi: „[H]vað oss virtist um um þann mikla mannfjölda búðarsetumanna og 

fólks sem hefur verið inn tekið í kringum Snæfellsjökul úr öllum sveitum og álfum 

 
46 Alþingisbækur Íslands VIII, 79. 
47 Lýður Björnsson, Saga Sveitastjórnar á Íslandi. Fyrra bindi, 81. 
48 Lovsamling for Island, I, 430. 
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landsins, hvað að þessum nálægum sveitum og héruðum gjörir hinn mesta þunga í sinni 

yfirferð, hvað oss virðist fátækur almúgi ekki geta undir risið sakir fátæktar landsins“.49 

Varðandi fyrsta atriðið var niðurstaðan sú; „Að áðurgreint utanfjórðungafólk, sem 

á vonarvöl gengur, skuli öngva yfirferð eiga í þessum þremur sýslum, hvorki vetur né 

sumar. Og þá bændur skylduga, sem við sýsluskiptin og þeirra vegu búa, þeim aftur að 

snúa sama veg með þeirra sveitarmanna styrk ef þeir vilja eigi sjálfir viljulega aftur hverfa 

að þeirra skipan og boði hvar sem þeir koma í sveitina“. 

Og um seinna atriðið „Dæmum vér það búðarfólk sem er í kringum Snæfellsjökul 

og eigi er sveitarfólk í þessum þremur fyrrgreindum sýslum barnfætt og uppalið, það sem 

eigi hefur sér tveggja missera björg fyrir sig og sína ómaga, eður lausafólk sem ekki getur 

unnið sér fæðu í kringum árið, utan þeir sem því byggja eður til vistar taki annist það til 

næstu fardaga og inn til þess þeir komast í sína sveit, svo þeirra sveitarmenn fái þar engan 

þunga af“.50 

Þessi dómur vitnar um þrennt. Í fyrsta lagi að mikil byggð búsetufólks hafði 

myndast undir Jökli á síðari hluta 16. aldar. Í öðru lagi þessi byggð dró að sér fólk úr 

öðrum fjórðungum og það þýddi mikla umferð um nágrannasveitirnar úr öðrum 

fjórðungum, sem „gjörir hinn mesta þunga í sinni yfirferð“. Og þriðja lagi að margt 

utansveitarfólk hafði sest að í búðum á svæðinu.  

Úrræðin sem sýslumaður og meðdómendur hans gripu til voru að gera þrjár sýslur; 

Dalasýslu, Snæfellssýslu og Mýrarsýslu,  að einu og lokuðu atvinnusvæði. Þetta átti að 

gera með öflugri „landamæra“ vörslu.  Einungis þeim sem á svæðinu búa yrði heimil 

umferð til útróðrarstaðanna undir Jökli, en öðrum snúið við á sýslumörkunum. Og að þeir 

utansveitarmenn sem hafa komið  hafa sér fyrir á svæðinu og ekki hafa örugga framfærslu, 

er vísað burt. Athyglisvert er að ekki var amast við innfæddum búðsetumönnum. Ekki er 

ljóst hvaða áhrif þessi dómur hafði er ljóst að menn sáu ástæðu til ítreka Miðgarðadóm  

1606 og var sú  ítrekun og staðfest á Alþingi sama ár.51 

Árið 1664 var haldið manntalsþingi á Lækjarbug í Hraunhreppi á Mýrum. Þingið 

var haldið í umboði Sigurðar Jónssonar lögmanns. Þar var samþykktur dómur um 

„utansveitar húsgangsfólk“.  Dómurinn var staðfestur á Alþingi sama ár. 

 
49 DI XIV, 373-377. 
50 DI XIV,373-377. 
51 Alþingisbækur Íslands IV, 10-13. 
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Tilefni dómsins var að íbúar í Hraunhreppi óskuðu aðgerða vegna þeirrar „til 

útörmunar horfandi og næsta ólíðanlegu umferð húsgangsfólksins, helst vestan úr 

Breiðuvíkur og Neshreppum komandi“. Meðal þeirra væru  „hraust og vinnufært, svo sem 

búðakonur, er fara um sveitir með börnum sínum, sumum dvölunarfærum.“ Þetta gerðu 

búðakonurnar „að ráði og vilja kanske  sinna bænda, hverjir að sína kaupa- eða 

sumarvinnu selja þó í dýrasta máta í sveitunum fyrir bestu peninga“. Þetta fólk leigi búðir 

vestra til árs og karlarnir afli vel um vertíð, „hvar með þeir kunna að forsorga sig og sína“. 

Þeir séu oft betur birgðir á haustin en margir búendur. Og í lokin fá búðamennirnir þessa 

einkunn frá bændum í Hraunhreppi: „Venjast brjálsemi, leti og sjálfræði framar en 

skattbændur í sveit, gjalda litla tolla yfirvaldinu, andlegu og veraldlegu, hjálpa fáum eða 

engum nauðþurftugum í þessu landi“. 

Í úrlausn sinni vitna dómendur til eldri dóma eins og í Miðgarðsdóms. Þeir taka 

skýrt fram í upphafi: „En afsegjum vér að mótmæla, þótt volaðir eða veikir örvasar, sem 

hvorki hafa fé né fyrirvinnu að bjargast af, fari um vorar sveitir á sumur eina ferð eftir 

laganna leyfi“. Og segja að þetta eigi við um „fátækt fólk, sem í Dalasýslu, 

Snæfellsnessýslu og Mýrasýslu er upp alið og barnfætt, en ei verka eður vinnufært er og 

þar af hefur sér fyrir bjargar að leita, þá sé þeim heimil ferð um þessar þrjár sýslur á 

sumri“. En annað eigi við um „utanfjórðungsfólk, sem á vonarvöl fer“, það eigi engan 

umferðarrétt um svæðið og skuli því snúið á sýslumörkum.52  

Tilefni dómsins voru kvartanir bænda vegna betlileiðangra búðsetufólks úr 

Breiðuvíkur- og Neshreppum á sumrum og sá vandi sem þeir sköpuðu í  sveitunum. Að 

þessu kvörtunar efni víkur dómurinn ekki með beinum hætti. Reyndar er sagt að 

umferðarrétturinn sé bundinn við innfædda sem ekki séu vinnufærir, en búðafólkið er 

hvergi nefnt. Möguleg skýring á þessu er sú afkoma búðafólksins hafi ekki verið burðugri 

en svo en að kaupavinna karlanna og umferð kvenna og barna um sveitir hafi verið 

nauðsynleg til að endar næðu saman og hægt væri að halda útgerðinni undir Jökli 

gangandi. Sigurður Jónsson lögmaður hafði áður haft Stapaumboð og búið á 

Laugabrekku.53 Honum var því vel kunnugt bæði um aðstæður búðafólks og mikilvægi 

fiskveiðanna fyrir kóng og góðbændur. 

 

 
52 Alþingisbækur Íslands VII, 39-41. 
53 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár 4, 233. 
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2.8 Gildandi ákvæði um búlaust fólk í byrjun 18. aldar. 

Úr áðurtöldum lagagreinum og dómum má draga saman þær reglur sem giltu um búlaust 

fólk í byrjun 18. aldar. Reyndar virðast þessi ákvæði hafa verið nokkuð stöðug í langan 

tíma en dómar felldir til að árétta eldri reglur.  Oftast til að herða á þeim en stundum til 

að lina, væntanlega í takt við þörf bænda fyrir vinnufólk á hverjum tíma. Hér verður að 

hafa í huga að ekki er alltaf skýr greinarmunur á búðsetufólki og lausamönnum og enn 

eykur á glundroðann þegar farið er að tala um húsfólk á 16. öld. 

Búðsetufólk: Það bjó í búðum, sem það leigði af heimabændum. Þar rak það 

sjálfstæð heimili og hafði meginatvinnu sína af sjósókn. Þeim var með Píningsdómi gert 

að eiga að lámarki 3 hundruð. Í Aradómi er þetta útfært nánar þannig að búðsetumenn 

sem ekki hefðu fyrir fjölskyldu að sjá ættu að lámarki tveggja missera björg.  

Samkvæmt Daðadómi var búðsetumönnum bannað að stunda sjálfstæða útgerð og 

ráða menn til sjóvinnu, „nema þeir fjölskyldumenn, sem mikla ómegð hafa megi bjargast 

með barna sinna styrk“. Þessi takmörkun á sjálfstæðri útgerð  búðsetufólks var enn í gildi 

um 1700.  

Árið 1657 voru fyrri dómar um búðsetufólk ítrekaðir en tveim atriðum bætt við. 

Börn búðsetufólks  urðu frá og með 16 ára aldri að vistráða sig hjá bændum. Jafnframt 

var búðsetu fólki bannað að vistráða fólk, nema með sérstöku leyfi hreppsstjóra. 

Lausamenn. Með Píningsdómi  voru sett lágmarks eignarskilyrði, þrjú hundruð, 

fyrir því að að vera lausamaður og þar með losna undan vistarskyldunni. Þessi upphæð 

var síðan á á 17. öldinni komin í 10 hundruð. Uppfylltu þeir ekki eignarskilyrðin bar þeim 

að ráða sig hjá bændum. 

Úrskurður Kristjáns 4. frá 1619 var túlkaður sem bann við lausamennsku. En þessi 

hópur hvarf ekki við það. Samt treysta valdamenn sé ekki til að fjalla um tolla lausamanna 

á þingi 1622 „því þeir eru með öllu afskipaðir í landinu“. 

Þetta breytist 1635 en þá er kveðið á um 10 hundrað lámarkseign lausmanna en 

hinir vinni hjá bændum sem minna eiga. Þó eru gerðar nokkrar undanþágur frá 

vistaskyldunni: 1) Þeir sem hafa fyrir fátækum foreldrum eða börnum að sjá er heimil 

lausamennska ef hreppstjórar telja að þeir bjargist betur þannig en með tveggja missera 

vist. 2) Sömuleiðis ef þeir fá ekki vist hjá bændum og 3) Aðrar ástæður að mati 

hreppstjóra. 
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Lausgangarar/Lausingjar. Ekki voru allir vistráðnir sem ekki uppfylltu skilyrðin 

um lausamennsku. Þess vegna var stöðugt verið að ítreka ákvæðin um lausamenn og hóta 

refsingum ef útaf væri brugðið. Stundum er látið eins og þessi hópur sé ekki til, eins og 

1622. En þegar leggja átti sérstakan skatt á landsmenn 1684 þá er talað um ómagalausa 

lausamenn „sem ekki mega að lögum lausir vera“. Með Bessastaðapóstum er komið nafn 

á þennan hóp, lausgangarar. Þetta nafn virðist þó ekki hafa fengið útbreiðslu því í 

manntalinu 1703 eru aðeins nefndir 3 lausgangarar þar af einn úr Snæfellsnessýslu. Hins 

vegar koma fyrir 74 „lausingjar“ í sýslunni og þeir eru ekki nefndir í öðrum sýslum. 54 

Húsfólk. Þessi hópur kemur ekki við sögu framan af en í dómum frá 16. öld er 

farið að tala um húsfólk. Í fyrstu virðist átt við búlaust fólk, en síðar einnig við fólk sem 

bjó inni á heimilum án þess að vera hluti af fjölskyldum eða vistráðið. Hvort sem 

húsfólkið bjó inn í heimilum eða bjó sérstaklega gat það haldið skepnur. Hér verður 

gerður greinarmunur á því húsfólki sem hafði sérstök heimili og því húsfólki sem er talið 

með heimilismönnum á bænda-, hjáleigu- og tómthúsheimilum ásamt öðrum sem þar eru 

skráðir.  

Aðrir. eru eru þeir sem lifðu á próventu eða eignum. Þessi hópur er smár í 

Snæfellsnessýslu og verður ekki frekar fjallað um hann hér. 

Um alla búlausa menn gilti skyldan að taka þátt í samfélagslegum verkefnum eins 

og ómagaframfærslu, eftir getu á við búandi fólk eins og greinilega kemur fram í fyrst í 

Jónsbók, síðan Seltirningasamþykkt frá 1581 og var ítrekað oft síðar.  

Bændur virðast stundum hafa freistast til að taka fólk inn á heimili sín, sem hús- 

eða lausafólk, án þess að vistráða það. Í nokkrum dómum er tekið á því og bændur gerðir 

ábyrgir fyrir framfærslu þessa fólks út fardagaárið. 

  

 
54 Vef. Manntal.is 
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3. Heimili og tegundir býla 

 

Í manntalinu 1703 er hægt að fá ýmsar upplýsingar um heimilin, fjölskyldurnar og hvaða 

munur var á einstökum tegundum býla, bæði hvað varðar fjölskyldurnar sem þar bjuggu 

og annað heimilisfólk. Í þessum kafla er skoðuð stærð og gerð heimila í Snæfellsnessýslu 

og breytileika þeirra eftir tegund býla. Með býlategund er hér átt við hvort um var að ræða 

tómthús, hjáleigu, grasbúð eða lögbýli. Heimilisfólki er skipt í þrjá hópa: fjölskyldu 

húsráðenda, vistráðið fólk og loks aðra sem skráðir voru á heimilinu þegar manntalið var 

gert.. 

 

3.1 Stærð heimila 

Árið 1703 voru 675 heimili í Snæfellsnessýslu, ef fylgt er merkingum í manntalinu. Ef 

allir húsmenn eru taldir standa fyrir sérstöku heimili, eins og gert er úrvinnslu 

Hagstofunnar verður tala heimila í sýslunni 750.55 Mynd 1 sýnir fjölda heimilismanna 

eftir helstu býlategundum. Hér hafa grasbúðir og hjáleigur verið teknar saman. 

 

 
55 Manntalið 1703, 34. 
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Þessi dreifing er síðan tekin saman í töflu 1. 

Tafla 1: Stærðardreifing heimila eftir tegundum býla í Snæfellsnessýslu 1703. 

Býla-

tegund 
Fjöldi Fæstir 

1. Fjórð-

ungur 
Miðgildi 

3. Fjórð-

ungur 
Flestir Meðaltal 

Lögbýli 253 2 5 6 8 23 6,9 

Hjáleiga 124 2 3 4 6 11 4,6 

Grasbýli 71 2 3 4 5 13 4,7 

Tómthús 213 1 3 3 4 12 3,7 

Heimili 

húsfólks 
15 2 2 3 4 5 3,1 

Öll 

heimili 
675 1 3 5 6 23 5,7 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 

 

Stólparitið og taflan gefa mynd af því hvernig heimilisfólkið dreifðist eftir mismunandi 

býlategundum. Húsfólk sem fer fyrir heimili deilir oftast húsnæði með öðrum heimilum 

en er að öðru leyti aðgreind frá þeim. Í þessari ritgerð er gerður greinarmunur á því 

húsfólki sem bjó sér og hinum sem skráðir eru með heimilisfólki á lögbýlum, hjáleigum 

eða tómthúsum. Alls eru þessi húsmannsheimili 15 í Snæfellsnessýslu  og  munur á þeim 

og gras- eða þurrabúðum oft óljós. Ekki verður frekar fjallað um húsmannsheimili í 

þessari ritgerð. 

 

3.1.1 Fjöldi á lögbýlum 

Algengasta býlategundin voru lögbýli, en þau voru 253 í Snæfellsnessýslu 1703, eða 

33,7%, sambærileg tala fyrir landið allt var 72,1%.56 Þetta lága hlutfall lögbýla í sýslunni 

skýrist af miklum fjölda hjáleiga og tómthúsa. Flest voru heimili með 5 heimilismönnum, 

en miðgildið var 6. En algengast var að á heimilum byggju 5 til 8 manneskjur. Meðalfjöldi 

 
56 Manntalið 1703, 40. 
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heimilisfólks á lögbýlum var 6,9 sem er heldur meira en landsmeðaltalið sem var 6,0.57 

Athyglisverð eru frávikin til beggja enda. 

Á fjórum lögbýlum voru aðeins tveir heimilismenn. Í öllum tilvikum er um að 

ræða heimili á tvíbýlisjörð . Í þrem tilvikum búa þar ung hjón, en í einu ungur maður 

ásamt móður sinni. Magnús Jónsson 31 árs bjó á hálfri jörðinni Litla Kambi 1703 ásamt 

konu sinni Ingibjörgu Bjarnadóttur 34 ára.58 Þegar kvikfjártalið var tekið um sumarið eftir 

var Magnús ekki skráður á Litla Kambi og verður ekki frekar fylgt eftir með neinni 

vissu.59 Árið 1703, bjuggu Oddur Ormsson 38 ára og Björg Gottskálksdóttir 25 ára á hluta 

jarðarinnar Stóru Hellu í Neshreppi,60 ekki eru frekari upplýsingar um þau að finna í 

Jarðabókinni fyrir Snæfellsnessýslu. Jón Jónsson 28 ára  bjó á Hofstöðum í 

Helgafellssveit árið 1703 ásamt móður sinni Guðrúnu Andrésdóttir 52 ára.61 Jón bjó á 

þriðjungi jarðarinnar og haustið 1702 var kvikfénaður hans ein kýr, ein kvíga og tveir 

hestar.62 Árið 1703 bjó Jón Einarsson 32 ára á Keisbakka  (Keiksbakka í manntali 1703) 

á Skógarströnd ásamt konu sinni, Kristínu Sigurðardóttur 22ja ára.63 Ekki verður 

kvikfjáreign þeirra Jóns ráðin af Jarðabókinni 1702 utan þess að hann á tvo hesta og tvær 

hryssur. 

Fjölmennustu lögbýlisheimilin í Snæfellsnessýslu  1703 voru Narfeyri, í 

Skógarstrandarhreppi  (kölluð Geirrauðareyri í manntalinu 1703) og Staðastaður í 

Staðarsveit og bjuggu 23 á hvorum stað.  

Árið  1703 bjó Guðmundur Þorleifsson stórbúi á Narfeyri 1703, enda talinn annar 

ríkasti maður landsins um þær mundir, átti ríflega 1000 hundruð í jörðum.64 Haustið 1702 

bjó hann við 16 kýr og 100 ær. Auk þess átti hann 100 sauði og geldfé og 10 nautgripi 

gelda eða unga.65 Guðmundur var 45 ára, kvæntur Helgu Eggertsdóttur 51 árs. Á 

 
57 Manntalið 1703, 21. 
58 Manntal á Íslandi árið 1703, 107. 
59 Kvikfjártalið 1703 
60 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 
61 Manntal á Íslandi árið 1703, 129. 
62 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 323. 
63 Manntal á Íslandi árið 1703, 133. 
64 Bragi Guðmundsson, Efnamenn og eignir þeirra um 1700, 41. 
65 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 375. 
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heimilinu voru 4 börn á aldrinum 9 til 16 ára. Þar voru 16 hjú sem flest báru sitthvort 

starfsheitið og loks einn próventumaður.66 

Á Staðastað bjó árið 1703 séra Þórður Jónsson, 31 árs ásamt konu sinni Margréti 

Sæmundardóttur 25 ára. Hjá þeim var ein ung dóttir og móðir Margrétar. Þau héldu 17 

hjú sem flest voru kölluð vinnufólk en tvö báru starfsheitin þjónustustúlka og þénari. Auk 

þess voru á heimilinu tveir 65 ára utansveitarmenn, annar burðarlasinn hinn örvasa.67 

Þórður átti tæplega 480 hundruð í jörðum og var talinn 14. ríkasti maður landsins um 

1700.68 Árið 1714 bjó Þórður enn á Staðastað og bjó þar rausnarbúi með 20 kýr og 84 ær 

með lömbum 17 hesta auk fjölda sauða, geldneytis og ungviðis.69 

 

3.1.2 Stærð grasbýla og hjáleiga 

Tafla 1 sýnir að stærð grasbýla- og hjáleiguheimila er svipuð, sem réttlætir að þau séu 

skoðuð saman á mynd 1. Algengast er að fjórar manneskjur búi á þessum heimilum og 

fellur það saman við miðgildið. Þó að á flestum þessara heimila búi 4 til 6 manneskjur, 

þá eru á 26 heimilum 7 eða fleiri heimilismenn. 

Fámennustu hjáleigurnar og grasbýli, þar sem tvær manneskjur bjuggu voru 12. 

Á helmingi þessara heimila bjuggu hjón. Á fjórðungi þeirra bjuggu ekkjur 35 til 53 ára, 

hver með einu barni. En á öðrum fjórðungi karlar á aldrinum 30 til 39 ára, allir með einni 

vinnukonu. Nokkur þessara heimila er hægt að finna í Jarðabókinni. 

Í Hrísakoti hjáleigu frá Hrísum í Neshreppi bjuggu 1703 hjónin Oddur Jónsson, 

örfátækur, 48 ára og Þuríður Björnsdóttir.70 Oddur bjó enn á sama stað 1711 við 2 kýr og 

7 ær. Auk þess átti hann 7 sauði, hest og hryssu. Önnur kýrin var leigukýr.71 Á Ytri 

Garðsenda, hjáleigu frá Hallbjarnareyri (Hospitaleyri í manntali 1703 og Öndverðareyri 

í Jarðabók) voru hjónin Magnús Hjörleifsson, mjög félítill, 37 ára og Halldóra Helgadóttir 

36 ára.72 Haustið 1702 hafa þau eina kú, sem er leigð og einn hest.73 Helgi Jónsson 49 ára 

 
66 Manntal á Íslandi árið 1703, 135. 
67 Manntal á Íslandi árið 1703, 98. 
68 Bragi Guðmundsson, Efnamenn og eignir þeirra um 1700, 42. 
69 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 134. 
70 Manntal á Íslandi árið 1703, 109. 
71 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 253. 
72 Manntal á Íslandi árið 1703, 120. 
73 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 302. 
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og Guðrún Jónsdóttir 45 ára bjuggu 1703 á hjáleigu frá Þórdísarstöðum í Eyrarsveit.74 

Hjáleigan heitir Gvöndarbæli og haustið 1702 hafa þau eina kú á leigu.75 Árið 1703 

bjuggu í Vindási, hjáleigu frá prestssetrinu Setbergi í Eyrarsveit, hjónin Jón Jónsson, 

öreigi 44 ára og kona hans Ólöf Hreggviðsdóttir 63 ára.76 Haustið áður var kvikfénaður 

þeirra ein kýr og þrjár ær, allt að leigu, en auk þess ein kvíga og hestur að hálfu leyti að 

láni.77 

Þrjár ekkjur fóru fyrir tveggja manna grasbúðum eða hjáleigum. Þorgerður 

Bjarnadóttir, 53 ára, bjó árið 1703 á hluta grasbúðarinnar Dyngju við Stóru Hellu í 

Neshreppi, ásamt 10 ára syni.78 Árið 1711 hefur hún mögulega fært sig um set, því þá bjó 

í tómthúsinu Tumasarbúð kona með sama nafni.79 Guðrún Jónsdóttir bjó á grashjáleigu 

við Vatnabúðir 1703, 52ja ára öreigi og hölt. Hún bjó með syni sínum Jóni Ögmundssyni, 

sem er 21 árs „við sjóbjörg“.80 Haustið 1702 er Guðrúnar ekki getið, en þá er húsmaður 

að nafni Jón Ögmundsson í þurrabúð við Vatnabúðir.81 Árið 1703 var Guðrún 

Bjarnadóttir á Bakka eða Bakkahjáleigu 35 ára, hírist þar örfátæk styrkist af sveit. Hjá 

henni var sonur hennar 11 ára.82 Haustið áður var bústofninn 1 leigukýr, en þá voru 

heimilismenn sagðir fjórir.83  

Til móts við Þorgerði Bjarnadóttur bjó Halldór Jörundsson í grasbúðinni Dyngju 

við Stóru Hellu. Hann var 35 ára árið 1703 og hjá honum var Guðrún Þorleifsdóttir 

vinnustúlka.84 Þorsteinn Ólafsson, var 30 ára 1703 og bjó í Tjarnarbúð, grasbúð hjá 

Einarslóni, hann var félítill. Ásamt honum bjó vinnukona í búðinni.85 Ekki er Þorsteinn 

sagður eiga fé í Kvikfjártalinu 1703 en í Jarðabókinni 1707 er bústofn hans leigukýr og 

veturgamall sauður.86 Sigurður Vigfússon 39 ára öreigi, bjó 1703 í Hallshúsi við 

 
74 Manntal á Íslandi árið 1703, 122. 
75 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 291. 
76 Manntal á Íslandi árið 1703, 123. 
77 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 282. 
78 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 
79 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 208. 
80 Manntal á Íslandi árið 1703, 121. 
81 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 296. 
82 Manntal á Íslandi árið 1703, 125. 
83 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 262. 
84 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 
85 Manntal á Íslandi árið 1703, 102. 
86 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 185. 



 

 27 

 

 

Þórdísarstaði. Með honum í heimili var Margrét Magnúsdóttir vinnustúlka, 24 ára.87 

Kvikfénaður Sigurðar haustið 1702 var ein leigukýr og ein hryssa.88 

Fjölmennasta grasbúðin var Neðravirki, grasbúð á Rifi sem tilheyrði 

Þrándarstöðum, þar bjuggu 13 einstaklingar. Ábúandi 1703 var Ólafur Þorsteinsson, 50 

ára. Hann bjó þar ásamt  seinni konu sinni Oddnýu Halldórsdóttur, 41 árs, og fimm 

börnum þar af einu uppkomnu. Auk þess voru á heimilinu tveir ungir ættingjar, tvenn hjú 

og lausamaður og lausingi.89 Ólafi virðist hafa búnast vel, því í júní 1711 er hann orðinn 

bóndi á Þrándarstöðum en einnig skrifaður fyrir Neðra Virki. Þá er hann með 4 kýr, eina 

kvígu að fyrsta kálfi og 3 hesta.90  

Á tveim heimilum voru 11 heimilismenn. Á Kálfárvallakoti í Staðarsveit bjó 1703 

Helgi Bjarnason 43 ára á samt konu sinni Ingibjörgu Þorbjörnsdóttur, þau voru jafnaldra. 

Ásamt þeim eru í heimili 9 börn á aldrinum 1 til 14 ára.91 Árið 1714 er Helgi fallinn frá 

en ekkjan Ingibjörg Þorsteinsdóttir situr kotið. Búið virðis lífvænlegt 4 kýr og 16 ær auk 

sauða, tveggja hesta og ungviðis.92 Síðasta fjölmenna heimilið í flokki hjáleiga og 

grasbýla sem hér er tiltekið er grasbýlið Árnabúð við Arnarstapa. Þar bjó 1703 Þorgils 

Jónsson smiður, 49 ára ásamt konu sinni Abel Ketilsdóttur 42 ára, þeim voru á heimilin 

5 börn og móðir húsfreyju. Auk þess ein vinnukona, tökubarn og lausingi.93 Þau bjuggu 

við tvær kýr og áttu einn taminn hest.94 Haustið 1707 bjó Þorgils enn í Árnabúð, „kallaður 

Gísli“, en nú hafa bæst við kýrnar, ein ær og tvær gimbrar.95 

 

3.1.3 Stærð tómthúsa 

Tafla 1 og mynd 1 sýna að stærð tómthús eða þurrabúðaheimila er minni en þeirra 

heimilisgerða sem áður er getið. Stærð þeirra hleypur á bilinu 1 til 12 heimilismenn. Flest 

tómthús eru þó fámenn þar sem aðeins 11 af  213 tómthúsum hafa fleiri en 6 

heimilismenn. Flest heimilin eru með 2 til 5 heimilismenn. Algengast er að heimilismenn 

 
87 Manntal á Íslandi árið 1703, 122. 
88 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 218 og 289. 
89 Manntal á Íslandi árið 1703, 113. 
90 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 218 og 225. 
91 Manntal á Íslandi árið 1703, 95. 
92 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 108. 
93 Manntal á Íslandi árið 1703, 95 
94 Kvikfjártal 1703. 
95 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 162. 
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séu 3 og miðgildið er 3, enn fjölmennustu tómthúsin teygja meðaltalið upp í 3,7, sem yfir 

landsmeðaltalinu 3,3.96  

Tveir einbúar bjuggu í sitthvoru tómthúsinu. Arndís Ormsdóttir bjó í hluta af 

Fjósbúð við Keflavík í Neshreppi. Árið 1703 er hún 48 ára veik og fátæk.97 Jón 

Böðvarsson bjó einn í Böðvarsbúð við Gufuskála 35 ára 1703.98 Mögulega er þetta sami 

maðurinn og endurreisti Tumasarhús í Dritvík, en þau voru komin í eyði 1707.99 

Í 40 tómthúsum búa 2 manneskjur, þar af 13 barnlaus hjón.  Fyrir hinum fara 21 

karl og 6 konur. Hjá engri þessara kvenna er barn undir 16 ára aldri, en þrjár búa með 

eldri sonum. Yngst þessara kvenna er Eirný Steindórsdóttir 37 ára 1703 og hjá henni á 

heimilinu er Jón Þorsteinsson 39 ára lausingi, mjög félítill.100 Í fimmtu graslausri búð við 

Skallabúðir í Eyrarsveit bjuggu tvær ekkjur 1703 á sitthvoru heimilinu. Á öðru var  

Ingiríður Guðmundsdóttir, 56 ára. Hún þiggur sveitarstyrk og bjó þar með syni sínum, 

Guðmundi Auðunssyni, 24 ára. Fyrir hinu heimilinu fór Guðrún Jónsdóttir öreigi 72 ára 

og hjá henni sonur hennar Jón Pétursson, 21 árs, sem bjargast við sjóvinnu.101 Í 

Jarðabókinni segir að Guðmundur nokkur Auðunsson búi í tómthúsinu Gvöndarbúð 

haustið 1702 og að þar séu þrír í heimili.102  

Í einu tveggja manna tómthúsi sem karl fer fyrir er barn undir 16 ára aldri. Það er 

hjá Þorláki Runólfssyni í Þorvarðshúsi á Arnarstapa. Hann er 45 ára 1703 og býr ásamt 9 

ára dóttur sinni. Þau þiggja sveitarstyrk.103 

Í Sveinsbúð við Þrándarstaði eru tvö heimili. Á öðru býr Sveinn Bjarnason 30 ára 

1703 ásamt bróður sínum, Ólafi Bjarnasyni 28 ára, en hann er sagður lausingi að hálfu.104 

Ekki kemur fram hvernig hinn helmingurinn var skilgreindur, hvort hann var 

hálfdrættingur til starfa eða aflaði helmings lífsviðurværis utan heimilis. 

Á flestum heimilum, eða 122 eru 3 til 4 heimilismenn og fara hjón fyrir rúmum 

meirihluta þeirra. Sem dæmi um heimili af þessar stærð má nefna Auðunarbúð við 

Þrándarstaði í Neshrepp. Þar bjuggu árið 1703 hjónin Jón Þorvarðsson 45 ára og Margét 

 
96 Manntalið 1703, 21. 
97 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 
98 Manntal á Íslandi árið 1703, 117. 
99 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 190. 
100 Manntal á Íslandi árið 1703, 95. 
101 Manntal á Íslandi árið 1703, 121. 
102 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 162 
103 Manntal á Íslandi árið 1703, 106. 
104 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 



 

 29 

 

 

Jónsdóttir. Auk þeirra voru á heimilinu Eiríkur Þorvarðsson vinnumaður 26 ára og Andrés 

Arason félaus lausingi 41 árs.  

Tvö fjölmennustu tómthúsheimilin eru við Hallsbæ á Hellissandi. Það 

fjölmennasta var Þorvaldsbúð, en þar bjuggu árið 1703 hjónin Þorvaldur Illugason, 52ja 

ára og Guðrún Þorsteinsdóttir jafngömul. Ásamt þeim voru á heimilinu 12 manneskjur, 

ein dóttir og tveir synir á þrítugsaldri, og einn 12 ára sonur. Auk þess voru á heimilinu 

tveir vinnumenn vinnukona, tveir lausamenn og 14 ára ómagi. Athygli verkur að annar 

sonur hjónanna er sagður lausamaður, sem bentir til að hann hafi róið fyrir eigin hlut og 

greitt fyrir uppihald.105 Sumarið 1711 er Þorvaldar ekki getið sem húsbónda á neinu 

heimili í Neshrepp. Þá er Þorsteinn Þorvaldsson, sem líklega er sonur Þorvaldar og 12 ára 

1703, sagður búðarmaður í Þorvaldsbúð.106 Samkvæmt ódagsettum miða sem fylgdi 

Jarðabókinni frá 1711 bjó móðir hans þá hjá honum, sem bendir til að faðir hans sé fallinn 

frá.107  En Þorvaldur er ekki með öllu horfinn, því samkvæmt öðrum lausum miða sem 

fylgdi Jarðabókinni  gerði Þorvaldur út áttæring frá Brekkum. „Hafði vicelögmaður 

hálfan skipshlut og hálfa lóð með skipinu. Reru þar á 2 vinnumenn hans“.108 Brekkur voru 

lending frá Sandi.109 Manntalið og Jarðabókin vitna um mikil umsvif, sem ekki voru 

dæmigerð fyrir tómthúsmenn. 

 

4.2 Heimilisgerðir 

Með heimilisgerð er átt við samsetningu heimila. Skipta má heimilisfólkinu í þrjá hópa. Í 

fyrsta hópinn fellur fjölskyldan; það er húsráðendur, börn þeirra og aðrir blóðskyldir 

ættingjar sem búa á heimilinu. Varðandi skyldleika við húsráðendur, er aðeins stuðst við 

það sem sagt er berum orðum í  manntalinu, en ekki reynt að ráða af líkum um skyldleika 

eftir föðurnöfnu eða öðrum óbeinum upplýsingum. Annar hópurinn er vinnuhjú, en það 

eru allir vistráðnir sem ekki eru skyldir húsráðendum. Öll börn húsráðanda eru talin, óháð 

aldri og hvort þau er talin ómagar, „til vika“ eða vinnu. Hjú eru taldir allir óvandabundnir 

sem ætla má af manntalinu að séu vistráðnir á heimilinu. Með húsfólki er átt við þá sem 

 
105 Manntal á Íslandi árið 1703, 115. 
106 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 206. 
107 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 382 
108 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 385. 
109 Guðni Jónsson, „ Kenningarheiti manna í verstöðvum á Snæfellsnesi o. fl.“, 131. 



 

 30 

 

 

kallaðir  húsmenn  eða húskonur í manntalinu en bjuggu á heimilum annarra. Lausamenn 

og lausingjar voru á heimilunum  án þess að vera vistráðnir.  

 Loks er annað heimilisfólk, sem ekki er vistráðið eða augljóslega skylt húsráðendum   Í 

manntalinu 1703 má sjá greinilegan mun á samsetningu heimilanna eftir heimilisgerð, 

eins og dregið er saman í töflu  2.  

 

Tafla 2: Samsetning heimila eftir býlategund í Snæfellsnessýslu 1703 [%] 

Heimilis-
tegund 

Fjölskyldan Hjú Annað heimilisfólk 

Húsráðendur 
[%] 

Börn    
[%] 

Ættingjar        
[%] 

Hjú         
[%] 

Húsfólk 
[%] 

Lausamenn 
[%] 

Lausingjar 
[%] 

Aðrir     
[%] 

Lögbýli 25,6 33,6 7,4 25,4 2,3 0,6 0,7 4,3 

Hjáleigur 38,9 39,7 3,1 11,7 1,2 0,7 0,5 4,2 

Grasbúðir 38,4 30,9 6,9 12,9 1,5 1,5 3,9 3,9 

Tómthús 42,7 24,1 7,4 9,1 2,9 3,8 5,2 4,8 

Öll býli 33,2 32,2 6,7 17,9 2,2 1,5 2,0 4,3 
Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 

 

Hér á eftir er gerð nánari gein fyrir hverjum þessara hópa um sig og hvernig þeir einkenna 

hverja býlategund. 

3.2.1 Húsráðendur 

Húsráðendur eru hjón eða einstaklingar sem fara fyrir heimilum. Fyrir hverju heimili fara 

því  ýmist ein eða tvær manneskjur. Þetta skýrir þann mikla mun sem er sem á hlutfalli 

húsráðenda í tómthúsum og lögbýlum, því að á meðan algengast var að á 

tómthúsheimilum byggju 3 til 4 manneskjur og þar af 1 til 2 húsráðendur, eru 

sambærilegar tölur fyrir lögbýlin 5 til 8 heimilismenn meðan tala húsráðenda er sú sama. 

Í töflu 3 er sýnd skipting húsráðanda á einstökum heimilisgerðum, eftir því hvort það 

voru, hjón eða einstæðingar. 

  

 Tafla 3: Húsráðendur eftir býlategundum í Snæfellsnessýslu 1703  

 Tegund 
býlis 

Fjöldi Hlutfall [%]  

 Hjón Kona Karl Hjón Kona Karl  

 Lögbýli 199 23 31 78,7 9,1 12,3  

 Hjáleiga 99 7 18 79,8 5,6 14,5  

 Grasbúð 57 4 10 80,3 5,6 14,1  

 Tómthús 127 26 60 59,6 12,2 28,2  
 Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136.  
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Tafla 3 sýnir greinilegan mun á tómthúsheimilum og öðrum heimilum. Meðan hjón fara 

fyrir um 80% af lögbýlum, hjáleigum og grasbúðum fara þau fyrir um 60% 

tómthúsheimila. 

Aldur húsráðenda er einnig breytilegur eftir heimilistegundum. 

 

Tafla 4: Aldursdreifing húsráðanda í Snæfellsnessýslu 1703. 

Heimilis 

tegund 

Yngst 

[Ár] 

1. 

Fjórðungur 

[Ár] 

Miðgildi 

[Ár] 

3. 

Fjórðungur 

[Ár] 

Elst 

[Ár] 

Meðalaldur 

[Ár] 

Lögbýli 24 37,5 45 53,5 83 46,0 

Hjáleiga 26 38,75 44,5 52 81 45,7 

Grasbúð 25 34 44 51 76 44,0 

Tómthús  

-öll 
20 34 40 47,5 74 41,0 

Tómthús 

--kona 
30 42 48 53,5 72 48,4 

Tómthús 

--karl 
20 33 39,5 46 74 40,2 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 

 

Aldursdreifing þeirra sem fara fyrir heimilum á lögbýlum, hjáleigum og grasbúðum er 

greinilega hærri en húsráðenda í tómthúsum, svo munar þrem til fimm árum. Þetta gæti 

skýrst af tvennu, annars vegar með almennt lægri lífslíkum tómthúsmanna og að þeir hafi 

með aldrinum ýmist flosnað upp eða leitað í aðrar býlategundir með hækkandi aldri.  

 

3.2.2 Fjöldi barna 

Mynd 2 sýnir hlutfallslegan fjölda barna á aldrinum 0-15 ára eftir heimilistegundum. 

Hlutfallslegur er áberandi minnstur  í tómthúsfjölskyldum.  Á 34% lögbýla er ekkert 
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barn undir 16 ára aldri meðan sambærileg tala fyrir tómthús er 55%. Hjáleigur og grasbýli 

liggja þarna á milli. Eldri börn fóru oft að heiman eftir 15 ára aldur og  reyndar var lagt 

bann við því að tómthúsfólk héldi börnum sínum heima eftir þennan aldur, nema sérstakar 

heimilisástæður kæmu til.110 Þannig voru aðeins á 17% tómthúsheimila börn eldri en 15 

ára meðan börn á þessum aldri voru á 37% lögbýla. Þetta segir þó ekki alla söguna, því 

aldur húsráðanda skiptir máli þegar litið er til fjölda eldri barna á heimili. Ólöf 

Garðarsdóttir hefur fundið að eldri börn en 15 ára eru á heimilum 87,1% hjóna á öllu 

landinu þar sem húsbóndinn er á aldrinum 55 til 64 ára.111 Í Snæfellsnessýslu er þetta 

hlutfall fyrir öll heimili nokkuð lægra eða af 65 heimilum sem uppfylla þessi skilyrði eru 

börn  eldri en 15 ára á 44 eða 73,3% heimila. Ef aðeins eru skoðuð lögbýli, fer hlutfallið 

í 79%. Aðeins 11 tómthús í sýslunni uppfylla fyrrgreind skilyrði. Á 5 þeirra eru börn yfir 

15 ára aldri, eða tæpum helmingi. 

Á mynd 3 er borin saman hlutfallslegur fjöldi barna eftir heimilistegundum og 

stærð heimila, þar sem hjón fara fyrir heimili. Grasbúðir og hjáleigur eru skoðaðar saman. 

 

 
110 Alþingisbækur Íslands VI, 413. 
111 Ólöf Garðarsdóttir, „Residence patterns of the elderly in early eighteenth century Iceland“, 15. 
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Miðað er við 7 manna heimili, því fá tómthús eru stærri. Á 4 til 7 manna lögbýlum 

er hlutfall barna svipað milli 30 og 40 prósent,  en vex frekar með stækkandi heimilum á 

þessu stærðarbili. Grasbýli og og hjáleigur eru barnmörg og vex hlutfall barna með 

heimilisstærð, munar þar mestu um hjáleigurnar. Í tómthúsunum lítur myndin öðruvísi út, 

þar fækkar börnum hlutfallslega eftir því sem heimilin stækka. 

 

3.2.3 Ættingjar á heimilum 

Ættingjar geta bæði verið foreldrar og systkin. Þau eru hér ekki talin til hjúa þó svo sé 

stundum gert í manntalinu og stundum eru bræður og systur sögð til verka og mæður eða 

systur sagðar bústýrur. Foreldrar húsráðenda eru 34 á jafnmörgum lögbýlum 32 konur og 

2 karlar. Flestar konurnar eru á aldrinum 66 til 77 ára, sú yngsta  52ja ára en sú elsta 91 

árs. 

Á lögbýlum eru alls 46 systkini húsráðanda á 25 bæjum, eitt til sex á hverjum. 

Stundum má líta á þessi bú sem fjölskyldubú, eins og í Krossnesi í Eyrarsveit. Þar er, í 

manntalinu 1703, Guðmundur Þorleifsson 39 ára sagður ábúandi  en móðir hans 

Ingveldur Jónsdóttir 61 árs fer fyrir búinu. Á Krossnesi bjuggu einnig sex systkini 

Guðmundar og börn Ingveldar á aldrunum 18 til 32 ára.112 Sama á við um Hraunhöfn í 

Staðarsveit. Þar bjó árið 1703 Hallbjörn Ormarsson, 49 ára. Á heimilinu var einnig móðir 

hans, Þuríður Steingrímsdóttir 71 árs og fjögur systkini á aldrinum 36 til 45 ára.113 

 
112 Manntal á Íslandi árið 1703, 124. 
113 Manntal á Íslandi árið 1703, 94. 

0

10

20

30

40

50

3 4 5 6 7

H
lu

tf
al

l b
ar

n
a 

af
 h

e
im

ili
sf

ó
lk

i 
[%

]

Fjöldi heimilisfólks

Mynd 3: Hlutfall barna, eftir stærð og tegund býla í 
Snæfellsnessýslu 1703

Tómthús Grasbúðir/Hjáleigur Lögbýli

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136.
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Á 9 hjáleigum búa jafnmargar konur hjá börnum sínum, flestar á aldrinum 64 til 

75 ára. Fimm þeirra voru hjá einhleypum sonum. Á fjórum hjáleigum bjuggu systkini 

bónda sem í öllum tilvikum var einhleypur, tveir bræður og tvær systur.  

Í Grasbúðum búa 12 foreldrar hjá börnum sínum á 11 heimilum. Þar á meðal eru 

ein hjón, þau einu í sýslunni sem búa á heimili barna sinna. Þau eru flest á aldrinum 64 

til 82ja ára, 2 karlar og 10 konur. Systkini búa á 5 grasbýlum þar af tvö á einu. Á fjórum 

þessara býla búa einhleypir karlar. 

Foreldrar tómthúsfólks sem búa hjá börnum sínum eru 25, þetta eru í öllum 

tilvikum mæður. Mikill meirihluti, eða 19 búa hjá einhleypum sonum en aðeins ein hjá 

einhleypri dóttur og eru þær reyndar tvær saman í heimili.  

Þóra Steindórsdóttir, 50 ára 1703, bjó hjá syni sínum Steindóri Jónssyni 23ja ára, 

í ónefndri þurrabúð frá Arnarstapa, ásamt tveim börnum sínum á aldrinum 7 til 12 ára og 

styrkjast þau öll af sveitinni.114 Þessar konur hafa sjálfsagt eftir mætti séð um heimilishald 

og sinnt þeirri landvinnu sem tómthúsunum fylgdi. Samt gengu ekki allar konurnar heilar 

til skógar; tvær karlægar, ein vanfær , ein burðalasin, ein veik og ein lasin. Fimm þessara 

útslitnu kvenna bjuggu hjá einhleypingum, þar af tvær með sonum sínum einum. Þannig 

var með Lucíu Jónsdóttur í Önnubúð við Þrándarstaði. Hún er sögð 70 ára og vanfær 1703 

og bjó ein hjá syni sínum Jóni Bjarnasyni 32 ára, örfátækum.115 

Systkini húsráðenda í tómthúsum voru einnig 25. Þau höfðu mjög mismunandi 

stöðu á heimilunum, sum voru sögð vinnuhjú sum fylgdu mæðrum sínum og í nokkrum 

tilvikum hefur systkinahópur líklega tekið við búðinni við fráfall föður síns, þó einn sé 

talinn fyrir heimilinu. 

 

3.2.4 Vinnuhjú 

Samkvæmt töflu 2 voru hjú ríflega fjórðungur heimilisfólks á lögbýlum, en tíundi hluti 

heimafólks í tómthúsum. Hér er átt við það fólk sem var vistráðið og ekki systkini eða 

foreldri húsráðanda. Þetta fólk bar ýmis starfsheiti. Algengust eru vinnukona eða 

vinnumaður en einnig má nefna þénari, þjónustustúlka, bústýra og smali. Þannig báru 

 
114 Manntal á Íslandi árið 1703, 106. 
115 Manntal á Íslandi árið 1703, 114. 
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flest þeirra 16 hjúa sem Guðmundur Þorleifsson á Narfeyri hafði mismunandi 

starfsheiti.116  Á mynd 4 er sýnd dreifing á fjölda hjúa eftir heimilistegundum. 

 

Þar kemur í ljós skýr munur á tómthúsum og öðrum heimilistegundum. Meðan á 70% 

allra tómthúsa var ekkert vinnufólk, er sambærileg tala fyrir lögbýli 27%. Algengast er 

að eitt hjú sé á tómthúsmannaheimilum, en á tæplega 6% heimila eru fleiri en eitt hjú. Í 

tómthúsum eru hjú nokkuð færri en í grasbúðum og á hjáleigum og mun færri en á 

lögbýlum. Alls voru 79 hjú í 63 tómthúsum, 47 konur og 32 karlar. Af þessum 

vinnukonum voru 20 hjá einstæðum tómthúsmönnum.  

Það er reyndar athyglisvert hversu mörg hjú var að finna hjá tómthúsmönnum, því 

þeim var samkvæmt Ingjaldshólsdómi frá 1657 bannað að halda hjú „framar en 

hreppstjórar það meta“.117 Bendir þetta til þess að ekki hafi verið vinnufólksskortur hjá 

bændum um aldamótin 1700. 

 

3.2.5 Húsfólk, lausamenn og  lausingjar 

Um þessa hópa er fjallað í sérstökum kafla, en hér verður gerð lausleg grein fyrir stöðu 

þeirra á heimilunum. Þessir hópar eiga það sameiginlegt að vera skráðir á heimilinu, án 

þess að vera endilega hluti fjölskyldunnar. Þeir lifðu á eigin ábyrgð og eru að því leyti 

 
116 Manntal á Íslandi árið 1703, 135. 
117 Alþingisbækur Íslands, VI, 414. 
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Mynd 4: Fjöldi hjúa á heimilum í Snæfellsnessýslu 1703

Lögbýli Hjáleigur Grasbúðir Tómthús

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136.
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sjálfstæðir. Alls er húsfólk á heimilum annarra, lausamenn og lausingjar 204 og við þá 

tölu má síðan bæta tveimur próventumönnum. 

Lausamenn og lausingjar og húsfólk, sem bjó inni á heimilum er hér skoðað saman 

enda ekki í öllum tilvikum ljóst hvað greindi þessa hópa að.  

 

Myndi 5 sýnir hlutfall húsfólks, lausamanna og lausingja af heildarfjölda 

heimilisfólks eftir mismunandi heimilistegundum og stærð. Myndin sýnir greinilegan 

mun milli heimilistegunda. Fæstir eru þeir hlutfallslega á lögbýlum á lögbýlum en flestir 

í tómthúsum. Þannig eru lausamenn og lausingjar 4% allra þeirra sem bjuggu í þriggja 

manna tómthúsum. Hlutfall þeirra vex með stækkandi heimilum og þeir eru rúmur 

fimmtungar allra íbúa í sjö manna tómthúsum sem hjón fóru fyrir. Rétt er að vekja athygli 

á að fjölmenn, sex og sjö manna tómthús heimili, sem hjón fara fyrir eru fá. Tómthúsfólk 

hefur þannig drýgt tekjur sínar með því leigja lausafólki húsnæði og veita þjónustu. 

Þannig styrktu tómthúsin verstöðvarnar með því að hýsa vinnuafl. 

Hópurinn aðrir í töflu 2 er fjölbreyttur. Til hópsins teljast þeir sem ekki hefur verið 

gerð sérstök grein fyrir áður, né fjallað verður frekar um. Það eru m.a. tökubörn. En einnig 

flokkast til þessa hóps fólk þar sem ekki verður séð af manntalinu hvaða hlutverki gegndi, 

eða hvort eða hvernig tengdist húsráðendum, stundum lasið og veikburða líkt og konan 

úr Landbrotinu sem settist upp í Brekkukoti til að deyja.118  

 
118 Halldór Kiljan Laxnes, Brekkukotsannáll, 85. 

0

5

10

15

20

25

3 4 5 6 7

H
lu

tf
al

l l
au

sa
m

an
n

 o
g 

la
u

si
n

gj
a 

af
 h

e
im

ili
sf

ó
lk

i 
[%

]

Fjöldi heimilisfólks

Mynd 5:Hlutfall húsfólks, lausamanna og lausingja  á heimilum þar 
sem hjón eru í forsvari í Snæfellsnessýslu 1703

Tómthús Grasbúðir/hjáleigur Lögbýli

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136.
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4. Lausamenn, lausingjar og húsfólk 

 

Í fyrri kafla var fjallað um þennan hóp í tengslum við heimilisgerðir. Í manntalinu 1703 

eru 53 karlar sagðir lausamenn og 74 lausingjar og 77 húsmenn, álíka margar konur og 

karlar.  Hér er notast við þessi heiti en er ljóst að um sundurlausa hópa var að ræða og alls 

ekki ljóst hvaða viðmið voru notuð.  Notkun þessara nafna virðist stundum ónákvæm, 

jafnvel svo að menn sem eru sagðir lausamenn í Jarðabókinni haustið 1702 eru kallaðir 

húsmenn í manntalinu vorið 1703. Sem dæmi um það má nefna Magnús Sveinsson. Hann 

er 1703 sagður 59 ára húsmaður í graslausri búð við Krossnes, sem bjargist við 

sjóvinnu.119 En í Jarðabókinni haustið áður er hann sagður lausamaður á sama stað.120 

Undantekningarlítið er er átt við fólk sem ekki var vistráðið og aðeins í 

undantekningatilfellum hluti af fjölskyldunni, sem það bjó hjá. Engin þessara lausamanna 

eða lausingja er sagður njóta sveitarstyrks, en þrjár konur úr hópi húsfólks.  

Í þessari samantekt eru einungis taldir þeir húsmenn sem bjuggu inni á heimilum 

annarra.  

 

Tafla 5: Aldursdreifing lausamanna, lausingja og húsfólks samkvæmt manntali 1703 

 
Yngstir  

[Ár] 

1. Fjórð-

ungur 

[Ár] 

Miðgildi 

[Ár] 

3. Fjórð-

ungur 

[Ár] 

Elstir 

[Ár] Fjöldi 

Meðal-

aldur 

[Ár] 

Lausamenn 22 28 33 42 67 53 35,3 

Lausingjar 20 29 35 39 60 73 35,2 

Húsfólk, 

konur 
25 37,5 48 56 74 39 47,4 

Húsfólk, 

karlar 
26 34,5 45 59 74 38 47,2 

Húsfólk, 

allir 
25 37 46 59 74 77 47,3 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 

 

 
119 Manntal á Íslandi árið 1703, 124. 
120 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 271. 
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4.1 Lausamenn 

Aldursdreifing lausamanna er sýnd í töflu 5. Þetta voru allt karlar. Flestir voru á aldrinum 

28 og 42ja ára, en helmingur þeirra 33ja ára eða yngri. Meðalaldur lausamanna var 35,3 

ár 

Eins og fyrr hefur verið rakið giltu ákveðnar reglur um lágmarkseign lausamanna. 

Um 1700 voru þetta 10 kúgildi. Líta má á þetta sem framfærslutryggingu fólks, sem ekki 

hafði viðtekna framfærslu í bændasamfélaginu.  Hæpið er að allir lausamenn, sem taldir 

eru í manntalinu uppfylli þau eignaskilyrði sem sett voru lausamönnum. En þrátt fyrir það 

virðast hreppstjórar, með samþykki sýslumanns, hafa álitið þessa menn hafa lagt fyrir sig 

„ærlegan lífernishátt“  og skilið sig þannig frá lausingjum. Í töflu 6 er lausamönnum skipt 

eftir hreppum og heimilistegundum. 

Tafla 6:Lausamenn: Skipt eftir hrepp og býlategund í Snæfellsnessýslu1703 

Hreppur Lögbýli 
Grasbúð / 
Hjáleiga 

Tómthús 
Heimili 

húsfólks 
Alls 

Staðarsveit 0 1 1 0 2 

Breiðuvíkurhreppur 4 2 7 0 14 

Neshreppur 4 2 13 0 19 

Eyrarsveit 2 3 0 1 6 

Helgafellssveit 1 1 10 0 12 

Skógarstrandarhreppur 1 0 0 0 1 

Alls 12 9 31 1 53 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 
 

Greinilegt er að fæstir lausamenn eru í sveitahreppunum, Skógarstrandarhreppi og 

Staðarsveit. Meiri hluti þeirra  eða rúm 58% voru til heimilis í tómthúsum. Tala 

lausamanna sem í tómthúsum búa í Helgafellssveit er mögulega of há, því í Höskuldsey 

eru taldir saman 10 „lausamenn eður lausingjar“ án þess að þeim skipt niður á einstök 

heimili.121 Þó þeir séu hér flokkaðir lausamenn falla sumir þeirra eflaust betur að 

lausingjahópnum.  Tveir lausamenn búa hjá fjölskyldu sinni. Þannig er um Halldór 

Þorvaldsson sem 1703 var 24 ára lausamaður sem bjó með foreldrum sínum og systkinum 

á fjölmennu tómthúsheimili, Þorvaldsbúð við Hallsbæ í Neshrepp.122 Jón Óttarsson á Kljá 

 
121 Manntal á Íslandi árið 1703, 131. 
122 Manntal á Íslandi árið 1703, 115. 
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í Helgafellssveit, 30 ára 1703. Hann bjó þar með móður sinni ekkju og fimm systkinum; 

„meinast lausamaður, aðstoðar móður sína.123 

Í manntalinu er oft minnst á heilsufar og efnahag fólks. Hreppstjórarnir sem tóku 

manntalið hafa eflaust haft vinnufærni fólks í hug þegar þeir gerðu athugasemdir um 

heilsufarið. Einnig er tekið fram hvort um aðkomufólk sé að ræða. 

Tafla 7:  Lausamenn eftir tegund býla, heilsu og efnahag 

í Snæfellsnessýslu 1703. 

Heimili Allir 
Veikir / 
Fatlaðir Fátækir 

Utan-
sveitar 

Lögbýli 12 0 1 0 

Grasbúð/hjáleiga 8 0 3 1 

Tómthús 32 1 3 0 

Sérbýli 1 0 0 0 

Alls 53 1 7 1 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 
 

Aðeins einn lausamaður er hér flokkaður sem veikur eða ekki fullvinnufær, það er Gísli 

Bjarnason sem 1703 var 45 ára. Hann bjó í Höskuldsey  og er talin með öðrum 

lausamönnum og lausingjum þar í eynni. Gísli er sagður „nú kararmaður“.124 Sjö 

lausamenn eru hér taldir fátækir. Þessu er lýst með ýmsum hætti í manntalinu. Þrír eru 

sagðir „félitlir“,125 en einn „fjélaus“.126 Um einn segir „sjálfs síns maður, öreigi“,127 

meðan annar er sagður örfátækur.128 Loks er einn utansveitar lausamaður í Fagurey hann 

er „fátækur, bjargar sér, úr Miðfirði“.129 

Ekki fer miklum sögum af kvikfjáreign lausamanna. Samkvæmt kvikfjártali 1703 

fyrir Breiðavíkurhrepp áttu þrír lausamenn í hreppnum hesta og einn þeirra að auki 

veturgamlan sauð.130 Þetta voru þeir Sigurður Loftsson lausamaður á Malarrifi 31 ára 

1703,131 Árni Guðmundsson lausamaður í grasbúðinni Kristínarbúð við Garða í Bervík 

 
123 Manntal á Íslandi árið 1703, 128. 
124 Manntal á Íslandi árið 1703, 131. 
125 Manntal á Íslandi árið 1703, 102,110 og 120. 
126Manntal á Íslandi árið 1703, 110.  
127 Manntal á Íslandi árið 1703, 120. 
128 Manntal á Íslandi árið 1703, 131. 
129 Manntal á Íslandi árið 1703, 132. 
130 Kvikfjártalið 1703 
131 Manntal á Íslandi árið 1703, 103. 
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67 ára 1703132 og Jón Narfason í tómthúsinu Óttarsbúð við Garða í Bervík, 53ja ára 

1703.133 Auk hestsins átti Jón veturgamlan sauð. 

4.2 Lausingjar 

Þessi hópur er bæði stærri og fjölbreyttari en lausamanna hópurinn. Aldursdreifing 

hópanna (tafla 5) er hins vegar svipuð. Eins og lausmennirnir eru lausingjarnir allir karlar. 

Skilgreining hópsins enn óljósari en skilgreining lausamannahópsins. Í sumum tilvikum 

virðist frekar vera um neikvæða persónulýsingu að ræða en tilvísun til ákveðins 

þjóðfélagshóps. Eftir hreppum og heimilistegundum skiptist hópurinn þannig: 

Tafla 8: Skipting lausingja eftir hreppum og býlategundum, samkvæmt manntali 

1703. 

Hreppur Lögbýli 
Grasbúð/ 
Hjáleiga Tómthús 

Heimili 
húsfólks Alls 

Staðarsveit 1 1 1 0 3 

Breiðuvíkurhreppur 10 9 15 0 34 

Neshreppur 2 4 26 0 32 

Eyrarsveit 2 2 0 0 4 

Helgafellssveit 1 0 0 0 1 

Skógarstrandarhreppur 0 0 0 0 0 

Alls 15 16 42 0 74 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 
 

Eins og lausamennirnir eru fæstir lausingjarnir í sveitahreppunum. Af 74 lausingjum eru 

66 til heimilis í Breiðuvíkur- og Neshreppum. Flestir þeirra eða tæp 58% búa í 

tómthúsum, sem er nánast sama hlutfall og hjá lausamönnum. 

Í töflu 9 er lausingjum skipt eftir heilsufari og efnahag. 

Tafla 9: Lausingjum skipt eftir býlategund, heilsufari og 

efnum í Snæfellsnessýslu 1703               

Býlategund Allir 
Veikir/ 
fatlaðir Fátækir 

Utan-
sveitar 

Lögbýli 16 3 7 1 

Grasbúð/hjáleiga 16 0 12 1 

Tómthús 42 0 18 9 

Sérbýli 0 0 0 0 

Alls 74 3 37 11 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136 

 
132 Manntal á Íslandi árið 1703, 101. 
133 Manntal á Íslandi árið 1703, 101. 
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Veikir eða fatlaðir, menn með takmarkaða vinnugetu, eru þrír og eiga allir heima á 

lögbýlum. Halldór Halldórsson, 60 ára 1703, býr á Ytri Görðum í Staðarsveit, hann er 

„félaus örvasi“.134 Hinir tveir búa í Neshrepp. Þorvarður Gissurarson 27 ára býr í 

Ólafsvík, „veikur rær sumtíðis“.135 Pétur Bjarnason 48 ára að Munaðarhóli, sem var 

fjórðungur Hraunskarðs „bjargar sér, ..., veikur í fæti“.136 

Í hópi lausingja eru þeir sem sagðir eru fátækir mun fleiri en meðal lausamanna 

eða 37 sem er rúmur helmingur lausingja á móti 13% lausamanna. Þetta skilur hópana 

greinilega að. Þegar talað er um fátækt meðal lausingja er sjálfsagt um sárafátækt og 

alsleysi að ræða, því tæpast hafa hlaðist efni á nokkurn í þessum hóp. Þrátt fyrir það er 

hópnum skipt lýst með mismunandi hætti: 23 eru sagðir félitlir, 7 félausir, 4 fátækir, 2 

örfátækir og einn mjög félítill. Einn hinna félausu lausingja var Jörundur Ásmundsson. 

Hann var 32ja ára 1703 og var til heimilis að Hellu í Bervík. Um hann er þessi athugasemd 

í manntalinu: „... félaus, rær fyrir skuldum“.137  Aðeins einn úr hópi lausamanna og 

lausingja er sagður kunna fyrir sér í einhverri iðn. Það er Bjarni Jónsson lausingi til húsa 

í Móabúð, grashjáleigu hjá Bár í Eyrarsveit. Bjarni var 38 ára 1703 „félítill, 

skipasmiður“.138 

11 lausingjar, eða um 15% hópsins eru aðkomumenn. Sjö þeirra eru sagðir að 

norðan. Aðrir eru Borgarfirði, Kjós, einn er sagður „kynningarlaus“ úr Grímsnesinu og 

um einn er ekki getið hvaðan kemur. Af utansveitar lausingjum eru sex í tómthúsum í 

Dritvík, Saxhól og Einarslóni. Hinir dreifast á útróðrastaðina á utanverðu Nesinu. Þessir 

virðast hafa sloppið yfir „landamærin“ í Mýra- eða Dalasýslu. 

 

4.3 Húsfólk 

Aldursdreifing húsfólks er sýnd í töflu 5. Það er flest á aldrinum 37 til 59 ára og helmingur 

46 ára eða eldri. Meðalaldur húsfólks var 47,3 ár. Ekki var mikill munur á konu og 

körlum, konurnar þó heldur eldri. Hins vegar sýnir taflan að verulegur munur er  á aldri 

húsfólks annars vegar og lausamanna og lausingja hins vegar, eða u.þ.b. 12 ár.  

 
134 Manntal á Íslandi árið 1703, 99. 
135 Manntal á Íslandi árið 1703, 111. 
136 Manntal á Íslandi árið 1703, 115. 
137 Manntal á Íslandi árið 1703, 101. 
138 Manntal á Íslandi árið 1703, 122. 
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Húsfólk átti það sameiginlegt með lausafólkinu að yfirleitt er ekki getið um tengsl 

við fjölskyldu húsráðanda. Það bjó á heimilinu og taldist til heimilismanna. 

 

Tafla 10: Fjöldi húsfólks eftir hreppum og býlategund í Snæfellsnessýslu 1703. 

 Hreppur Lögbýli 
Grasbúð/ 
Hjáleiga Tómthús 

Heimili 
húsfólks Alls 

Staðarsveit 5 2 0 0 7 

Breiðuvíkurhreppur 6 3 8 0 17 

Neshreppur 6 2 12 1 21 

Eyrarsveit 5 5 2 1 13 

Helgafellssveit 13 0 1 0 14 

Skógarstrandarhreppur 5 0 0 0 5 

Alls 40 12 23 2 77 

Heimild: Manntal á Íslandi árið 1703, 94-136. 
  

Framan af var ekki ljós munur á húsfólki, lausamönnum og búðsetufólki, en á 16 

öld hafa yfirvöld farið að gefa gaum hópi fólks, sem dvaldist á bæjum án þess að vera 

vistráðið eða hafa heimild til lausamennsku. Þá er með Borgfirðingasamþykkt dæmt 1567 

að enginn megi taka utansveitarmenn til húsmennsku  „nema að þeir annist það sitt tak til 

næstu fardaga“.139 Um 1604  er þessi samþykkt ítrekuð á Alþingi án þess að talað sé 

sérstaklega um utansveitarmenn. 140  Bændur sem tóku fólk inn á heimili sín, sem ekki 

hafði sömu afkomutryggingu og lausmenna, báru þannig endanlega ábyrgð á afkomu 

húsfólks ef illa fór. Gísli Gunnarsson talar um húsfólkið sem nokkurs konar millihóp 

bænda og vinnufólks, því þó það byggi í húsum bænda hafi það borið sjálft ábyrgð á eigin 

framfæri.141 Þetta er rétt ef allt gekk vel, en endanlega ábyrgðin lá hjá bændum út 

fardagaárið. 

Árið 1703 var húsfólkið að jafnaði mun eldra en lausamenn og lausingjar (Tafla 

5) og það var frekar til heimilis á lögbýlum. Þetta var fjölbreyttur hópur og stundum eru 

þeir sem eru kallaðir húsmenn í manntalinu sagðir lausamenn í Jarðabókinni. Nokkrir 

höfðu búfé eins og Karitas Jónsdóttir, húskona á Þórdísarstöðum í Eyrarsveit. Hún var 48 

ára 1703 og lifði á kindum sínum og ullarvinnu.142 Um haustið 1703 á Karitas eina kú, 9 

 
139 DI XIV, 634. 
140 Alþingisbækur Íslands III, 337. 
141 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, 31. 
142 Manntal á Íslandi árið 1703, 122. 
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ær 4 sauði og eitt hross og hún borgar 25 álnir í húsaleigu.143 Margir lifa á sjósókn eins 

og Sturlaugur Hallkelsson í Krossnesi í Eyrarsveit, 37 ára 1703, félaus og fótaveikur.144 

Haustið 1702 borgar hann í húsaleigu og fyrir þjónustu og soðningu, eitt þorskhöfðuð af 

hlut sínum árið um kring, „og litla hugun þar fyrir utan“.145 Og sumir hafa þurft að neyta 

ýtrustu krafta til að komast af eins og Jón Arnórsson sem var húsmaður Öndverðaeyri 

(Hallbjarnareyri). Hann var 67 ára 1703, „mjög veikur af steinsótt“.146 Haustið 1702 segir 

um Jón í Jarðabókinni: „Gamall og veikur, eins síns liðs. Geldur ekkert í húsaleigu. Bát á 

hann, sem hann fleytir þar þá hann getur til fiski“.147 

 

  

 
143 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 290. 
144 Manntal á Íslandi árið 1703, 125. 
145 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 272. 
146 Manntal á Íslandi árið 1703, 120. 
147 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 304. 
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5. Tekjur jarðeigenda af jörðum og hjábýlum 

 

Tómthúsa- og smábýlabyggð undir Jökli og á norðanverðu Snæfellsnesi byggðist á því 

að stutt var að leita á fengsæl fiskimið, sem hæfði fiskveiðitækni þess tíma. Þetta var 

mannfrekur og áhættusamur útvegur á opnum skipum.  Til að halda þessum útvegi 

gangandi dugði ekki að notast við vinnumenn á vetrarvertíð. Viðbótarvinnuafllið var 

tryggt annars vegar með kvöðum  og hins vegar með óvistbundnu lausafólki.  

Ágóðinn af fiskveiðunum skiptist milli þeirra sem sóttu fiskinn, heimabænda og 

landeiganda. Þegar um konungsjarðir var að ræða hafði umboðshaldarinn stöðu 

jarðeigandans. 

Þeir sem yfirleitt sáu um útgerðina og áttu skipin voru heimabændur á lögbýlum, 

sem í flestum tilvikum voru leiguliðar. Þeir mönnuðu bátana með fólki úr tómthúsum og 

öðrum hjábýlum sem bundið var róðrarkvöð. Einnig var notast við óvistráðið fólk úr 

héraðinu sem viðbótar- og varavinnuafl. Dómar sýna að amast var við óvistráðnu 

aðkomufólki úr öðrum héruðum. 

Tekjur sjómanna, sem ekki voru vistráðnir, var aflahlutur. Háleigu- og 

tómthúsmenn fengu sinn aflahlut óskertan. Aflahlutir voru jafn margir og bátsverjar, auk 

skipshluta eða dauðra hluta sem gengu til bátseiganda.148 Lúðvík Kristjánsson telur að í 

byrjum 18. aldar hafi ekki verið nema einn dauður hlutur í verstöðvum undir Jökli, en fyrr 

á 17. öldinni höfðu þeir verið tveir.149 

 

5.1 Róðrarkvaðir 

Róðrarkvöðin tryggði lámarksmannskap til að reka útgerð bæði landeigenda og 

heimabænda á útvegsjörðum.  Tafla 11  sýnir skiptingu kvaða eftir mismunandi 

heimilistegundum. Kvöðunum er mun betur lýst í  í Jarðabókinni fyrir Staðarsveit, 

Breiðavíkurhrepp og Neshrepp en í norðurparti sýslunnar sem var skrásettur 1702. Af 

þeirri ástæðu gefur það nákvæmari mynd af skiptingu kvaðanna að miða við þrjá 

fyrrnefnda hreppa í töflunni. Lögbýlin svöruðu alltaf kvöðum til landeiganda, eða 

umboðsmanns hans, en tómthús og önnur hjábýli yfirleitt til  heimabónda. 

 
148 Óskar Guðlaugsson, Í kvaðar nafni, 30. 
149 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir 4, 188. 
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Á því svæði sem hér er til skoðunar var róðrakvöðin langalgengust. Landeigandi 

eða landsdrottinn heimti kvaðir af þeim sem leigðu jarðirnar, en leiguliðarnir, eða 

landsetar hirtu oftast kvaðir af hjáleigu- og tómhúsfólki þó hitt væri til að landeigandinn 

nýtti þær einnig. Þegar fjallað er um kvaðir á Snæfellsnesi er mikilvægt að hafa í huga að 

vertíðir, sem kvaðirnar voru yfirleitt tengdar, voru mismunandi eftir því hvar var á nesinu. 

Árið 1707 heimti Magnús Björnsson sýslumaður kvaðir af þeim leigjendum umboðsjarða, 

sem kvöðum svöruðu, en einnig grasbýlis- og tómthúsfólki á Arnarstapa. Þennan 

mannskap nýtti hann til útgerðar frá Arnarstapa. Samkvæmt Jarðabókinni gerði Magnús 

út þaðan 14 eða 15 skip 1707.150  

Ekki er fullljóst hvernig vertíðum var hagað á þessum tíma. Talað er annars vegar 

um vetrar og vorvertíð, en þá var gerður út a.m.k. einn áttæringur frá Arnarstapa.  Hins 

vegar er nefndur tíminn frá páskum fram yfir fardaga, en þá voru umsvifin mest og gerðir 

út þaðan 10 sexæringar.151 Þessum vertíðum lauk í byrjun júní. Vetrarvertíð var frá 

áliðnum febrúar fram í maí, en sjósókn frá verstöðvum á sunnanverðu Snæfellsnesi hélt 

þó áfram framundir Jónsmessu og kallaðist það seinni vertíð. Vertíðarskipan var með 

öðrum hætti norðan á Snæfellsnesi en þar var um miðja 18. öld og sennilega frá því fyrir 

1700 talað um tvær vertíðir á tímabilinu 25. september til 14. maí. 152 

 

Tafla 11: Fjöldi kvaða eftir býlategundum undir Jökli og á sunnanverðu 

Snæfellsnesi.  

Tegund kvaðar 

Lögbýli Hjáleigur/grasbýli Tómthús 

Fjöldi 
Hlutfall 

[%] 
Fjöldi 

Hlutfall 
[%] 

Fjöldi 
Hlutfall 

[%] 

Róðrarkvöð alt árið 18 14,9 46 46,9 22 15,8 

Róðrarkvöð utan sláttar 6 5,0 32 32,7 94 67,6 

Róðrarkvöð hluta úr ári 39 32,2 13 13,3 3 2,2 

Annað 6 5,0 0 0,0 0 0,0 

Engin kvöð 52 43,0 7 7,1 20 14,4 

Samtals 121 100,0 98 100,0 139 100,0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-258. 

 

 
150 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 164 
151 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 164. 
152 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir 2, 371. 
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Róðrarkvöð allt árið þýddi í raun að menn áttu að róa á skipi landeiganda eða 

heimabónda þegar hann kallaði, hvort það var á einni vertíð eða fleiri eða á milli vertíða. 

Róðrarkvöð utan sláttar var sama eðlis, nema hvað mönnum var gert mögulegt að fara í 

kaupavinnu á heyannartíma. Róðrarkvöð hluta úr ári var bundin tiltekinni vertíð.  

 

5.2 Kvaðir á lögbýlum, einkum Stapajörðum 

Leiguliðar á tæplega 60% lögbýla, undir Jökli og á sunnaverðu Snæfellsnesi guldu 

eigendum eða umboðsmönnum þeirra kvaðir. Hér verður að hafa þann fyrirvara á að 

þessar upplýsingar þær eru ekki allar frá sama tíma. Í langflestum tilvikum var um 

róðrarkvöð að ræða  

Stapaumboð var langstærsti landeigandi á Snæfellsnesi. Umboðsmaðurinn 

krafðist oft kvaða af þeim sem leigðu jarðirnar og virðist sú krafa hafa orðið almennari 

eftir því sem leið á jarðabókartímabilið 1702 til 1714. Í nær öllum tilvikum var krafist 

mannláns yfirleitt um seinni vertíð af þeim sem leigðu jarðirnar. Umboðsmaðurinn krafði 

hjáleigu og tómthúsfólk ekki um kvaðir, þetta fólk galt kvaðir sínar heimabændum á 

Stapajörðunum.  

Það var þó ekki alltaf regla á þessu. Þannig segir um konungsjörðina Elliða í 

Staðarsveit árið 1714:  

Kvöð er ein, skipsáróður um seinni vertíð úti á Stapa eður Búðir eður hér 

innsveitis. Þessa kvöð segist ábúandinn hafa goldið nú í ár in natura, en í fyrra 

hafi hún verið sér upp gefin svo hann kveðst ekki vita  hvað hann skyldi þar fyrir 

gjalda ef að hjá sér brygðist skipsáróðurinn, því hann hafi ekkert byggingarbréf 

meðtekið af vicelögmanninum. Þó haf hann sér það boðið, en hann kveðst hafa 

beðið hann sjálfan að geyma.153 

Kvöðin um skipsáróður á seinni vertíð gilti um allar Stapajarðir í Staðarsveit þegar 

Jarðabókin er skráð þar sumarið 1714. Svipaða sögu er að segja um Breiðuvíkurhrepp en 

Jarðabókin var tekin þar fyrir allan hreppinn, nema Öndverðanes og Saxhól, haustið 1707. 

Þá er róðrarkvöð á flestum bæjum í hreppnum. En á a.m.k nokkrum jörðum virðist 

róðrakvöðin ekki vera komin eða vera nýung. Þannig er engin kvöð sögð í Knarrartungu 

ytri, Hólahólum, Hellu og Görðum. En um Húsanes segir: „Kvaðir öngvar það menn vita 

til að fornu. Nú heimtir sýslumaður mannslán og kveðst reikna slíkt til 20 álna ef ekki 

 
153 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 92. 
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verður goldið“.154  Jarðabókin fyrir Saxhól var skráð í júní 1711 og þá er, með nýjum 

umboðsmanni, því lokið sem byrjað var 1707: „Kvaðir að fornu öngvar, allt til þess að 

sýslumaður Magnús Björnsson var andaður. En síðan í næstliðin 2 ár er hér áskilið 

mannslán, sem hver ábúandi leysir með hálfri fiskavætt [10 álnir]. En ef einn byggi, þá 

geldur hann vætt fiska [20 álnir] fyrir“.155 Magnús Björnsson sýslumaður og 

umboðsmaður Stapaumboðs lést í bólunni haustið 1707 og tók Oddur Sigurðsson 

varalögmaður þá við sýslu og umboði.  

Í Neshreppi var róðrarkvöð á átta Stapajörðum af 13, þegar Jarðabókin var gerð 

þar sumarið 1711. Róðrakvöðin virðist nýtilkominn á flestum þeirra og ekki voru allir 

landsetar tilbúnir að samþykkja hana eins og segir um Ingjaldshól: „Kvaðir að fornu alls 

öngvar og engin enn nú í verk komin þó að til þess hafi mælt verið í næstu 2 ár síðan 

vicelögmaðurinn hélt umboðið. Þessi tilmælta kvöð hefur alleina verið mannslán um 

vertíð á Hjallasandi og ekki fremur“.156 Á þeim jörðum þar sem kvaðir voru greinilega 

ekki komnar er það tekið skýrt fram og vitnað til fornar hefðar því fyrirkomulagi til 

stuðnings. Einn ábúandi Auðunn Jónsson, bóndi á Kjalvegi, þybbist við: „Kvöð engin að 

fornu allt til þess sýslumaðurinn Magnús Björnsson andaðist. En í næstu 2 ár hefur 

vicelögmaðurinn óskað mannsláns í kvaðar nafni en þeirri kvöð hefur ábúandinn ekki 

svarað og ekkert fyrir goldið“.157 

Ábúendur Stapaumboðsjarðanna virðast líta svo á að stefnubreyting hafi orðið við 

fráfall Magnúsar Björnssonar og komu Odds Sigurðssonar að umboðinu. Ef nánar er að 

gætt stenst það ekki. Róðrakvöð var lögð á í Húsanesi í tíð Magnúsar Björnssonar og eins 

og fyrr segir var farið að krefjast kvaða af Elliða í Staðarsveit 1705. Þegar Magnús 

Jónsson lögmaður (1679-1693) keypti jarðirnar Ytri Bug, Innri Bug og Arnarhól hjá 

Ólafsvík til umboðsins lagði hann þar á róðrakvöð frá upphafi.158 Oddur hélt því áfram 

því verki sem forverar hans höfðu byrjað á, þó mögulega hafi hann verið ágengari. 

Jarðabókin fyrir hreppana norðan á nesinu var gerð haustið 1702 og þar var þá 

minna um kvaðir á Stapajörðum.  

 
154 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 148. 
155 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 194. 
156 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 220. 
157 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 219. 
158 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 238–239 . 
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Tafla 12: Fjöldi Stapajarða og kvaða sem gengu til 

umboðsins í Snæfellsnessýslu.                                  

Hreppur 
Jarðabók 

gerð 
Fjöldi 
jarða 

Fjöldi 
róðrar-
kvaða 

Staðarsveit 1714 18 18 

Breiðavíkurhreppur 1707* 15 10 

Neshreppur 1711 13 8 

Eyrarsveit 1702 7 3 

Helgafellssveit 1702 37 3 

Skógarstrandarhreppur 1702 0 0 

*) Allir bæir utan tveir, fyrir þá var Jarðabókin gerð 1711 
Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-387. 

 

Tafla 12 sýnir að 1714 var krafist róðrakvaða af öllum Umboðsjörðum í 

Staðarsveit. Hvort svo hefur einnig verið 1702 er óvíst, en ljóst að þróunin var í þá átt á 

fyrsta áratug aldarinnar. 

5.3 Kvaðir á jörðum kirkju og einstaklinga. 

Þó kóngur væri stærsti einstaki jarðeigandinn áttu kirkjur og einstaklingar einnig miklar 

landeignir. Í töflu 13 er yfirlit um jarðeignir kirkna og kvaðir sem þessum jörðum fylgdu. 

Tafla 13: Yfirlit um leigujarðir kirkna og kvaðir af þeim í 

Snæfellsnessýslu.  

Eigandi 

  
Kvaðir af 
hjáleigum 

Fjöldi 
leigujarða 

Fjöldi 
Hjáleiga 

Kvaðir af 
leigujörðum 

Til 
staðar-
haldara 

Til 
Heima-
bónda 

Staðarstaðarkirkja 19 17 14 9 6 

Setbergskirkja 11 12 5 7 4 

Helgafellskirkja 10 3 6 3 0 

Hítardalskirkja 4 13 2 3 6 

Kolbeinsstaðakirkja 5 11 5 1 9 

Breiðabólstaðarkirkja 7 0 0 0 0 

Miklaholtskirkja 1 2 0 0 2 

Narfeyrarkirkja 2 0 1 0 0 

Snóksdalskirkja 1 0 0 0 0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-387. 
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Taflan sýnir að auk þess að heimta kvaðir af lögbýlunum heimtu staðarhaldarar 

og eigendur einkakirkna í mörgum tilvikum einnig  kvaðir af hjáleigunum. Í nokkrum 

tilvikum voru engar kvaðir heimtar af hjáleigum. 

Leigujarðir í einkaeign voru 78 og fylgdu þeim 93 grasbýli, hjáleigur og tómthús. 

Af 27 þessara jarða  heimti landsdrottinn kvaðir. Af 71 hjábýli voru heimtar kvaðir, þar 

af féllu 42 til heimabænda en 29 til landeigenda.  

Almennt var það svo að hjáleigubændur á konungsjörðum greiddu landskuld og 

leigur til heimabónda og svöruðu honum kvöðum. Þetta gat breyst við það að jarðirnar 

kæmust í einkaeign. Þannig varð með hjáleigurnar frá Ytri Görðum og  Syðri Görðum í 

Staðarsveit. Jarðirnar voru í konungseign en eftir að Sigríður Hákonardóttir á Rauðamel 

keypti þær um 1693, heimti hún afgjöld og kvaðir af hjáleigunum.159 

Við allar þessar tölur verður að hafa í huga að gögnin urðu til á 12 ára tímabili og 

að ýmislegt getur hafa breyst um ábúð og skilmála á þeim tíma. 

 

5.4 Leigutekjur Stapaumboðs 

Áður hefur verið fjallað um kvaðir af Stapajörðum, en einnig var greidd af þeim landskuld 

og kúgildaleigur. Við siðaskipti gengu jarðir Helgafellsklausturs undir konung. Flestar 

voru reknar í svo nefndu Stapaumboði. Sá sem hélt umboðið var oftast jafnframt 

sýslumaður í Snæfellsnessýslu. Umboðsmaður greiddi konungi fast gjald fyrir umboðið 

en innheimti síðan leigu af bændum sem leigðu lögbýlin. Þessi lögbýli voru mjög misjöfn 

af stærð og möguleikum. Jarðir umboðsins voru, samkvæmt Jarðabókinni 79. Á nokkrum 

þeirra var tvíbýlt og þannig að lögbýlisheimilin voru tæplega 90. Mat þessara jarða var 

samkvæmt Jarðabókinni á bilinu 4 til 32 hundruð. Miðgildi matsins var 12 hundruð en 

meðaltalið 13,3 hundruð. Fjórðungur jarðanna var metinn undir 10 hundruðum en 

fjórðungur var 16 hundruð eða meir. Athygli vekur tiltölulega lágt mat útvegsjarðanna. 

Leigutekjur umboðshaldarans frá einstökum hreppum þau ár sem Jarðabókin var 

gerð voru: 

 
159 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 5, 121. 
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Tafla 14: Jarðeignir Stapaumboðs í Snæfellsnessýslu, fjöldi, stærð og afgjöld.  

Hreppur 
Jarðabók 

gerð 
Fjöldi 

heimila 
Dýrleiki 

[hundruð] 
Leigu-
kúgildi 

Afgjald 
[álnir] 

Staðarsveit 1714 17 163 64 1100 

Breiðuvíkurhreppur 1707 16 164 22 1355 

Neshreppur 1711 13 168 17 1700 

Eyrarsveit 1702 7 88 12 740 

Helgafellssveit 1702 36 452 100 2387 

Skógarstrandarhreppur 1702 0 0 0 0 

Samtals  89 1035 215 7282 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-387 
 

Hér verður að hafa fyrri fyrirvara á samtölunni, þar sem eignasamsetning og 

leigukjör kunna að hafa breyst á tímabilinu 1702 til 1714. Stapaumboð átti engar jarðir í 

Skógarstrandarhreppi, konungsjarðir þar féllu til Skógarstrandarumboðs. Til viðbótar 

þessu koma tekjur af 28 grasbýlum og tómthúsum á Arnarstapa, sem umboðshaldarinn 

hirti af 760 álnir en engar kúgildaleigur. Landsskuldin var goldin í fiski og var samsvaraði 

fiskvættin 20 álnum.  

Landskuld af Stapajörðum var nokkuð stöðug meðan hún lækkaði verulega annars 

staðar á landinu. Reyndar varð nafnlækkun á leigu við það að krefjast fiskjar í stað 

landaura, en það þýddi ekki raunlækkun þar sem fiskur var verðmeiri en 

landbúnaðarafurðir sem tíðast voru notaðar í viðskiptum. Sama átti við um leigukúgildi, 

þeim fækkaði um 4% á sama tíma og þeim fækkaði um 18% á öllu landinu160 

Fyrir leigukúgildið var greitt með tveim fjórðungum smjörs, sem voru um 8,5 kg. 

Þetta jafngilti 20 álnum á landsvísu,161 en 16 álnum samkvæmt verslunartaxtanum 

1702.162 Landskuld og  kúgildaleigur af af lögbýlum á Snæfellsnesi að viðbættum tekjum 

af grasbúðum og þurrabúðum á Arnarstapa. Við þetta bættust síðan tekur af 28 

Stapajörðum í Hnappadalssýslu. Af öllum þessum jarðeignum hafa tekjur 

umboðshaldarans því getað orðið yfir 720 vættir ef allt innheimtist. Þessu til viðbótar 

stundaði umboðshaldarinn umsvifamikla útgerð frá Arnarstapa. 

 
160 Eiríkur Guðmundsson, Jón Árni Friðjónsson og Ólafur Ásgeirsson, Sjávarbyggð undir jökli, 244. 
161 Búalög 1775, 37. 
162 Lovsamling for Island 1, 572. 



 

 51 

 

 

Þessar tekjur náðust ekki alltaf til því  árið 1704 er á Alþingi gerð grein fyrir 

skuldum umboðs- og sýslumanna af sýslum og jarðaumboðum undanfarin ár. Þar kemur 

fram að skuldir Magnúsar Björnssona vegna Stapaumboðs voru 70 vættir fyrir árið 1701 

og 268 vættir vegna ársins 1702, eða samtals 338 vættir fyrir bæði árin.163 Árið 1707 var 

árlegt afgjald af Snæfellsnessýslu og Stapaumboði 688 vættir af harðfiski.164 Hvernig 

þetta skiptist á milli sýslu og umboðs kemur fram þegar reynt var að koma umboðinu út 

1708, voru 600 vættir vegna umboðsins en 88 vegna sýslunnar. Og var Snæfellsnessýsla 

eina sýslan sem greitt var fyrir með fiski.165  

Flestir sem leigðu hjá Stapaumboði höfðu ekki aðrar tekjur en þær sem bændur og 

heimilismenn öfluðu með kvikfjárrækt og fiskveiðum. Þessu var öðruvísi farið með með 

þar jarðir þar sem hægt var að stunda verulegan útveg. Þeir sem þær leigðu höfðu iðulega 

meiri tekjur af búðaleigu tómthús- og grasbúðarmanna, en þeir greiddu 

umboðsmanninum. 

 

Tafla 15: Tekjur og greiðslur leiguliða á tekjumestu lögbýlunum í eigu 

Stapaumboðs í Snæfellsnessýslu. 

Jörð 
  

Tekjur af hjábýlum  
Greitt til 

umboðshaldara  Hagnaður 
leigjenda  Fjöldi 

Leiga 
[álnir] 

Leigu-
kúgildi 

Leiga 
[álnir] 

Leigu-
kúgildi 

Hraunshöfn 15 431 11 195 10 256 

Brekkubær 11 225 0 120 0 105 

Hólahólar 8 125 0 240 3 -175 

Garðar 5 250 0 190 4 -20 

Hraunskarð 28 430 0 280 2 110 

Ingjaldshóll 11 240 0 400 0 -160 

Ólafsvík 9 220 4 320 0 -20 

Vatnabúðir 10 360 5 160 3 240 

Skallabúðir 6 140 1 120 1 20 

Höskuldsey 7 130 0 100 0 30 
Við mat á hagnaði er gert ráð fyrir 20 álna leigu af kúgildi, sem rann ýmist til heimabónda eða 
umboðsmanns.  

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-387 
 

 
163 Alþingisbækur Íslands 9, 265. 
164 Alþingisbækur Íslands 9, 435. 
165 Alþingisbækur Íslands 9, 493-494. 
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Tafla 15 sýnir verulegan hagnað útvegsbændanna, sem sóttu sjómenn í kvaða 

nafni í allt að 28 tómthús og grasbúðir. Aðeins þrír af landsetum umboðsins í þessum hópi 

greiða meira til umboðshaldara en þeir heimta af hjábýlunum. Mestu munar á Hólahólum 

eða 175 álnum. Bóndinn í Hólahólum gat hins vegar haft drjúgar tekjur af inntökuskipum, 

það eru bátar sem komu annars staðar frá og gerðu út frá Dritvík á vertíð. Árið 1707 segir 

Jarðabókin að tala þessara skipa sé misjöfn 30 til 60 á vertíð og tók bóndi allt að 10 álna 

gjald af hverju.166 Þetta gaf drjúgar viðbótartekjur, mun hærri en 175 álnir og skýrist há 

landskuld væntanlega af því að umboðshaldarinn hafi vilja ná í hluta teknanna af 

inntökuskipunum. 

Auk þess bjó nokkur viðbótarmannskapur á lögbýlum og hjábýlum sem einnig 

sinnti róðrum eða annarri þjónustu við útveginn.  

  

 
166 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 5, 190. 
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6. Kjör tómthúsfólks og tekjur útvegsbænda 

 

Með hjábýlum er hér átt við býli sem leigð voru út frá lögbýlunum; hjáleigur. grasbýli og 

tómthús. Tekjur heimabænda af hjábýlunum voru búðarlega eða landskuld. Á hjáleigum 

og grasbýlum bættust kúgildaleigur við. Hér verður ekki fjallað um kúgildaleigurnar, þar 

sem athyglinni er fyrst og fremst beint að búfjárlausum tómthúsmönnum.  

Af 12 tómthúsum eða 7% er engin leiga greidd flest þessi tómthús eru kvaðafrí. Í 

Tjarnarhúsi, tómthúsi við Malarrif er óljóst um kvaðir og leigu. Jarðabókin segir 1707: 

„Búðarleiga er hingað til engin áskilin. Kvöð skipsáróður ár um kring, þá hann vill róa“. 

Þessi búð var reist árið áður „á slæmum grundvelli, þar sem aldrei hafði hús verið“.167 

Um 90% tómthúsanna greiddu ýmist 15 eða 20 álna leigu, algengust var 20 álna leiga og 

varð leiga ekki hærri. Á grasbúðum og hjáleigum var algengasta leiga 40, en fór oft uppí 

upp í 60 álnir. Örfáar grasbúðir voru leigðar hærra.  

 

6.1 Kvaðir af hjábýlum og tómthúsum 

Almenna reglan var sú að af hjábýlum væru róðrakvaðir. Af rúmlega 90% hjáleiga og 

85% tómthúsa var róðrarkvöð. Tvennu er rétt að gefa sérstakan gaum varðandi muninn á 

hjábýlum sem höfðu búfé og tómthúsum. Annars vegar er það samsetningu 

róðrakvaðarinnar og hins vegar tiltölulega mörg kvaðalaus tómthús. 

 

Tafla 16: Skipting kvaða á hjáleigum/grasbýlum og 

tómthúsum undir Jökli og á sunnanverðu Snæfellsnesi. 

Tegund kvaðar 

Hjáleigur/grasbýli Tómthús 

Fjöldi 
Hlutfall 

[%] 
Fjöldi 

Hlutfall 
[%] 

Róðrarkvöð alt árið 46 46,9 22 15,8 

Róðrarkvöð utan sláttar 32 32,7 94 67,6 

Róðrarkvöð hluta úr ári 13 13,3 3 2,2 

Annað 0 0,0 0 0,0 

Engin kvöð 7 7,1 20 14,4 

Samtals 98 100,0 139 100,0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-258 

 
167 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 181. 
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Meðan tæpur helmingur hjáleigu og grasbúðarmanna (47%) höfðu róðrarkvöð allt 

árið höfðu aðeins tæp 16% tómthúsmanna slíka kvöð. Langalgengasta kvöðin hjá 

tómthúsmönnum var róðrarkvöð utan sláttar, eða hjá um 68%, meðan sú kvöð var hjá 

þriðjungi þeirra hjábýlismanna sem bjuggu við búfé. 

Í Jarðabókinni er róðrarkvöð utan sláttar orðuð með ýmsum hætti en oftast sagt 

eins og um Bessabúð hjáleigu frá Brekkubæ í Breiðavíkurhreppi: „Kvöð skipsróður á 

skipi heimabóndans ár um kring utan sláttar“.168 Á Arnarstapa var þetta orlof frá róðrum 

í mörgum tilvikum útvíkkað til kaupskapar eins og segir um Eiríksbúð: „Kvaðir eru að 

búðarmaðurinn og þeir menn sem honum fylgja fleyti skipum heimabóndans ár um kring, 

nema búðarmaður eður verkamenn hans fari til kaupasláttar eða varningssölu í sveitir, þá 

er sá tími frí fyrir þá sem svo gjöra“.169  

 

6.2 Afkoma tómthúsfólks 

Afkoma tómthúsmanna og fjölskyldna þeirra byggðist fyrst og fremst á aflahlutnum en 

honum héldu þeir óskertum. Róðrakvöðin var ekki einungis skylda heldur einnig trygging 

fyrir skipsplássi. Það var hins vegar engin trygging fyrir góðum hlut og óljóst hversu 

mikils afla menn gátu vænst. Heimabændur hafa greinilega talið vissara til að tryggja 

tómthúsbyggðina, að gefa tómthúsmönnum kost á að afla aukatekna á sumrin.  Það bendir 

til þess að ekki hefur þótt lífvænlegt að byggja á fiskveiðunum einum ef ekki kom 

stuðningur frá smábúskap að tæp 70% tómthúsmanna höfðu þessi kjör. 

Laun í kaupavinnu var reynt að festa og þau voru afkastatengd. Þannig segir í 

Bessastaðapóstum: „Þeir sem með frelsi vista sig á sumrinu til kaupavinnu hjá búendum, 

hafi 1½ hundrað í kaup þeir gagnlegustu af þeim, ... En Þeir sem óduganlegir reynast fái 

minna kaup, eftir því sem sanngjarnlega forþéna“.170 Fyrir fullfríska tómthúsmenn var 

þetta veruleg búbót, sem væntanlega var greidd með landbúnaðarafurðum sem þá skorti. 

Kaupskapur hefur væntanlega bætt hag einhverra.  

En það voru ekki aðeins húsbændurnir sem fóru á stjá um sláttinn. Þannig 

kvörtuðu íbúar  í Hraunhreppi á Mýrum árið 1664 undan búðakonum, sem „að ráði og 

 
168 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 170. 
169 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 158. 
170 Lovsamling for Island I, 435. 
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vilja kanske  sinna bænda, hverjir að sína kaupa- eða sumarvinnu selja þó í dýrasta máta 

í sveitunum fyrir bestu peninga“. Þetta fólk leigi búðir vestra til árs og karlarnir afli vel 

um vertíð, „hvar með þeir kunna að forsorga sig og sína“. Þeir séu oft betur birgðir á 

haustin en margir búendur.171  

 

6.3 Kvaðafrí tómthús 

Athyglisvert er að ríflega 14% tómthúsa í Staðarsveit, Breiðuvíkurhreppi og Neshreppi 

eru kvaðafrí eða engrar kvaða getið (Tafla 16). Í ljósi þess að tilgangur 

tómthúsbyggðarinnar var að sjá heimabændum á útræðisjörðum fyrir mannskap á skip 

vekur þetta athygli og því rétt að skoða þá einstaklinga og aðstæður þeirra sem um ræðir  

betur.  

Á Arnarstapa voru engar kvaðir og stopul leiga af þrem búðum, þar sem einstæðar 

eldri konur bjuggu. Í Brynhildarbúð, bjó  Brynhildur Jónsdóttir 1707. Ekki var krafist 

kvaða né leigu. „Einasta til sveitarléttis lofað þar inn að bjargast og stundum ekkert, en 

stundum nokkuð eftirgoldið, svo sem 5 álnir, 10 álnir og ekki framar, í reitingi sem hún 

kann til að fá“.172 Hún var 56 ára í mars 1703, örfátæk og fékk sveitarstyrk. Með henni í 

heimili voru þrítug kona „til vinnu“, sem þiggur sveitastyrk og 38 ára félítill lausingi.173 

Arndís Jörundsdóttir er ekkja sem býr í Tómasarbúð. Árið 1703 er hún 47 „aum og vesöl“.  

Hún býr þar með 16 ára óvinnufærum syni.174 Um leigukjörin segir Jarðabókin að eigi 

það sama við og um Brynhildarbúð.175 

Í Narfahúsum við Arnarstapa bjó Elís Hákonardóttir, ekkja. Hún var 52 ára 1703 

og bjó þar ásamt 30 ára vinnukonu og annarri konu 33 ára, sem var „til húsvistar“.176  Árið 

1707 segir Jarðabókin: „Búðarleiga er óákveðin, hefur uppgefist af góðvilja etc, sem um 

aðrar þurrar búðir, þar sem ekkjur búa, nema hvað umboðshaldarinn líður þessari ekkju 

bát sinn fyrir landi, þá er hún megnar sjálf að fleyta og tekur hálfan skipshlut af“.177 Þessi 

 
171 Alþingisbækur Íslands VII, 39-41. 
172 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 159. 
173 Manntal á Íslandi árið 1703, 106. 
174 Manntal á Íslandi árið 1703, 106. 
175 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 160. 
176 Manntal á Íslandi árið 1703, 106 
177 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 162. 
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útgerð hefur tæpast komið ekkjunni að gagni, því í bátatali fyrir Arnarstapa sem er í 

Jarðabókinni segir: „Tveggja manna far Elísar ósjófært“.178 

Til Hellna eða Hellnapláss heyrðu nokkrar jarðir, þar á meðal Brekkubær, 

Ormsbær og Vætuakrar.179 Við Hellna eru 8 tómthús þar sem kvaðir eru ýmist sagðar 

engar eða þeirra er ekki getið. Þar bjuggu sjö konur og einn karl. Tvær kvennanna greiddu 

enga búðarleigu, báðar ekkjur . Önnur  þeirra var ekkjan Guðný Jónsdóttir sem bjó í 

Guðnýjarhúsi við Brekkubæ  „þurr búð uppgjörð fyrir 2 árum í lofthjallsstæði, þar sem 

aldrei hafði áður neitt hús verið“ Hún átti eina kú sem hún keypti bæði vetrarfóður og 

haga fyrir.180 Ekki verður neitt ráðið um heimilishagi hennar en ljóst að hún var ekki 

tekjulaus. Guðný var 42 ára 1703 og bjó þá ásamt þálifandi manni sínum, í grasbýlinu 

Melabúð við Bárðarbúð.181 Hin ekkjan var Þóra Steinþórsdóttir. Hún bjó í Gróulág eða 

Þórubúð, þurrabúð frá Laugarbrekku. Búðarleigan er „lítil eður engin“.182 Árið 1703 var 

hún 50 ára og bjó hjá syni sínum í þurrabúð við Arnarstapa. Í heimili voru einnig  tvö 

yngri börn hennar 11 og 15 ára. Öll þágu þau sveitarstyrk.183 

Lægstu búðaleiguna borgar  Katrín nokkur, sem engin frekar deili eru sögð á.  Hún 

bjó í tómthúsi við Ormsbæ, Katrínarkofa. „Byggt fyrir 3 árum í fjósstæði, þurr búð léð 

fátækri skepnu, geldur hún til landsdrottins 10 álnir“. 184  

Annað kvaðalaust tómthúsfólk við Hellna borgar ýmist 15 eða 20 álnir í 

búðarlegu, sem var algeng leiga fyrir þurrabúðir á svæðinu. Þeirra á meðal var Steinunn 

Ingimundardóttir sem bjó í Steinunnarhúsi , þurrabúð við Vætuakra. Hún greiddi 16 álnir 

í búðarleigu í prjónlesi .185 Steinunn bjó á sama stað 1703 þá 44 ára. Í  heimili með henni 

voru , Jón Halldórsson lausamaður 31 árs, Þórný Guðmundsdóttir húskona sem bjargar 

sér sjálf 35 ára og Bjarni Nikulásson vinnumaður 32 ára.186 Loks er rétt að nefna eina 

tómthúskarlinn í Hellnaplássi þar sem ekkert segir um kvaðir. Hann hét Guðmundur 

Þórðarson og bjó 1707 í Arabúð annarri við Ormsbæ. Engra kvaða er getið, en sagt að 

 
178 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 165. 
179 Hannes Jónsson, „Breiðuvíkurprestakall“ (1839),100. 
180 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 171. 
181 Kvikfjártalið 1703. 
182 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 177. 
183 Manntal á Íslandi árið 1703, 106. 
184 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 169. 
185 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 175. 
186 Manntal á Íslandi árið 1703, 105. 
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Guðmundur borgi 15 álnir í fiski í búðarleigu.187 Þessarar búðar er ekki getið í manntalinu 

1703 og aðeins einn Guðmundur Þórðarson sagður til heimilis í Snæfellsnessýslu það ár, 

og er hann 26 ára „umhleypingslausingi“ til heimilis í Ormsbæ.188  

Í Dritvík við Hólahóla eru fjórar þurrabúðir sem engum kvöðum svara þegar 

jarðabókin var gerð haustið 1707. Af þrem þeirra eru greiddar 20 álnir í leigu en 10 álnir 

af einni. Hallfríður Jónsdóttir í Fríðubúð borgar í búðarleigu 20 álnir í fiski, lýsi, prjónlesi 

eða öðru eftir samkomulagi.189 Árið 1703 býr Hallfríður, 39 ára í Hólabúð, einnig í 

Dritvík, einhleyp ásamt 7 ára dóttur. Þar voru einnig í heimili einn lausamaður 34 ára og 

tvær vinnustúlkur 34 ára og 19 ára.190 Í Dritvík bjó einnig kvaðalaust 1707 Ingunn 

Þorsteinsdóttir, ekkja í þurrabúðinni Ákabúð. Hún greiddi 20 álnir í búðarleigu.191 Árið 

1703 var Ingunn 38 ára og á sama stað. Þá bjó hún með veikri dóttur sinni, en auk þess 

voru á heimilinu 29 ára vinnustúlka og 31 árs félítill lausingi.192  Loks má nefna Jón 

Sigurðsson, sem býr í Jónshúsi. „Byggt fyrir 6 árum úr eldhúskofa“, hann hefur engar 

kvaðir en greiðir 10 álnir með fiski í búðarleigu.193 Jónshús í Dritvík kemur ekki fyrir í 

manntalinu 1703, en þá býr í Hanshúsi í Dritvík Jón Sigurðsson, félítill lausingi 67 ára, 

ásamt 18 ára vinnupilti.194 Líklega er hér um sama manninn að ræða. 

Í ónefndir þurrabúð Öndverðarnes bjó 1711, Jón Bárðarson. „Hann geldur öngva 

búðarleigu, örvasa maður og heilsuveikur“.195 Samkvæmt manntalinu bjó hann á sama 

stað 1703, 56 ára ásamt konu sinni, Ingveldi Jónsdóttur 58 ára.196 

Í Loftsbúð við Hraunskarð bjó árið 1711 Jón Narfason hann hafði engar kvaðir en 

greiddi í búðarleigu 15 álnir.197 Árið 1703 bjó Jón á sama stað 53 ára ásamt konu sinni, 

47 ára og 11 ára dóttur. Einnig voru á heimilinu 47 ára vinnumaður og fátæk húskona 63 

ára.198 

 
187 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 168. 
188 Manntal á Íslandi árið 1703, 103. 
189 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 188. 
190 Manntal á Íslandi árið 1703, 102. 
191 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 189. 
192 Manntal á Íslandi árið 1703, 101. 
193 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 189. 
194 Manntal á Íslandi árið 1703, 101. 
195 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 197. 
196 Manntal á Íslandi árið 1703, 100 
197 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 209. 
198 Manntal á Íslandi árið 1703, 116. 
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Í Ólafsvík eru tvær tómthúsmanneskjur sem engar kvaðir bera 1711. Um  Bjarna 

Guðmundsson í Ásbjarnarhúsi Segir:. „Hér er ekkert eftirgjald, því búðarmaður megnar 

einskis, ella væri kostir sem áður er sagt eftir þurrabúð“.199 Elín Þorsteinsdóttir (Jarðabók 

Ellen) bjó 1711 í Geirabúð eða Rögnvaldarbúð við Ólafsvík. Hún var holdsveik ekkja og 

bjó með syni sínum  15 eða 16 vetra. Búðarleiga er engin „því sveitin forsorgar þessa 

kvinnu og tekur heimabóndinn ekkert af hennar forlagi“.200 Árið 1703 var Elín 37 ára og 

bjó á sama stað með þálifandi manni sínum og þrem börnum á aldrinum þriggja til átta 

ára.201 

Guðlaug Sigurðardóttir bjó 1711 í þurrabúð við Brimilsvelli. Hún borgaði í 

húsaleigu 20 álnir í fiski en kvöð er enginn „því ábúandi megnar ei“.202 Um aldur hennar 

verður ekkert sagt með vissu. 

Það eru alls 14 konur og 6 karlar laus við róðrakvöðina. Af þeim borga sex 

kvennanna og tveir karlanna ýmist enga búðarleigu eða eftir getu. Þau sem enga leigu 

greiða eru ýmist sögð fátæk eða örvasa og ein er holdsveik. Það er greinilegt að í nokkrum 

tilvikum hafa ekkjur fengið að búa áfram kvaðalaust og með lítilli eða engri leigu eftir 

fráfall manna sinna. 

Af átta búðum við Dritvík, eru engar kvaðir af fjórum. Á tveimur þeirra virðast 

vera nokkur umsvif. Hjá Hallfríði Jónsdóttur í Fríðubúð voru tvær vinnustúlkur og einn 

lausamaður og hún borgar 20 álnir í búðarleigu með fiski, lýsi og prjónlesi. 

Lausamaðurinn hefur sjálfsagt borgað einhverja húsaleigu en vinnukonurnar hafa líklega 

unnið að afla, sem vermenn greiddu fyrir þjónustu. Í Jarðabókinni segir um kost vermanna 

á inntökuskipum í Dritvík: „Liggur fólk af þeim við tjöld og undir seglum, en nýtur aðeins 

vatns og aðkeyptrar þjónustu og soðningar hjá búðarfólki“.203 Bóndinn í Hólahólum hafði 

drjúgar tekjur af inntökuskipum og því skipti hann miklu að veita þjónustu sem 

auðveldaði útgerð þeirra. Það var því hans hagur að hafa fólk til þessara starfa, þó sumt 

af því væri undanþegið róðrakvöðinni. Sömu sögu er að segja af Hellnum, þar sem 

kvaðalausu búðirnar voru átta, þar var jafnan margt inntökuskipa.204 Áhafnir þessara 

 
199 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 236. 
200 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 237. 
201 Manntal á Íslandi árið 1703, 112. 
202 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 248. 
203 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 190. 
204 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir 2, 44. 
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skipa keyptu bæði húsrúm soðningu og þjónustu.205 Þannig að í mörgu hefur verið að 

snúast fyrir búðarfólkið, þó það hafi ekki verið allt bundið við sjóróðra. 

6.4 Vinnufólk eða tómthúsfólk 

Þrjár leiðir voru til að manna skip. Með lausafólki, með vinnufólki og með tómthús- eða 

grasbýlisfólki sem bundið var heimabóndanum með kvöðum. Aðkomufólki fylgdi 

minnstur aukakostnaður en það var um leið engin trygging fyrir því að hægt væri að 

manna skip. Vinnumenn og hjáleigubændur voru hins vegar vísir. 

Fastakostnaður útvegsbóndans vegna vinnumanns var fæði húsnæði og laun, en 

vegna tómthúsmannsins var viðhald húsakynna, sem oft var ekki upp á marga fiska. 

Tekjurnar vegna vinnumannsins voru breytilegar; einn hlutur auk bátshlutar. Meðan 

tekjur vegna hjáleigu bóndans voru bæði breytilegar og fastar; bátshluturinn breytilegur 

eftir aflabrögðum en afgjald fyrir búðina fast. Aflahlut sínum hélt hjáleigubóndinn eftir. 

Dauðir hlutir voru þeir hlutir sem féllu til skipseiganda.  

Það fór þannig eftir aflabrögðum hvort tómthúsmaður eða vinnumaður gæfi betur 

af sér til heimabóndans. Væru aflabrögð léleg urðu hlutir litlir og minni tekjur til að hafa 

upp í fasta kostnaðinn af vinnumanninum en þegar aflabrögð voru góð. Minnsta áhættu 

bar bóndinn af aðkomnum vermönnum og lausafólki. Hæfilega blanda af þessu hefur 

væntanlega verið affærasælust. Skúli Magnússon orðaði þetta þannig: „Sjóbóndans 

velgengni ríður á því, auk vinnumannahaldsins, að verfólkið úr sveitinni sæki sem flest 

til hans, svo útkomið geti skipum sínum, líka svo að hann haldi hjáleigum og búðum í 

góðu standi með gagnlegum sjómönnum“.206 

 

6.5 Brothætt byggð 

Á árunum fyrir 1685 hafði aflast mjög vel um land allt en þá tók við meiri og minni 

aflabrestur, sem stóð framyfir aldamótin.207 Þessi aflasamdráttur kom illa niður á 

útgerðarstöðunum á Snæfellsnesi. Þó heimildir geri ekki mögulegt að meta aflabrestinn í 

tölum þá eru afleiðingar hans augljósar. Þannig segir um þrjár þurrabúðir í Akureyjum á 

Breiðafirði í október 1702 að þær fáist ekki byggðar vegna fiskleysis.208 Fækkun 

 
205 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 157. 
206 Skúli Magnússon, „Sveitabóndi“, 204. 
207 Lúðvík Kristjánsson, „Þá eru komnir þrír í hlut“, 125. 
208 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 342. 
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þurrabúða á svæðinu vitna einnig um þetta. Lúðvík Kristjánsson metur frásögn 

Jarðabókarinnar þannig að á Snæfellsnesinu hafi 98 tómthús lagst í eyði á tímabilinu 1680 

til 1701, þar af 84 í Neshreppi.209  

Á mynd 6 er sýndur fjöldi þeirra eyðibýla, undir Jökli og á sunnanverðu 

Snæfellsnesi sem Jarðabókin getur og hægt er að sjá hvenær fóru í eyði, alls eru þær 134. 

 

Myndin bendir til þess að uppúr 1680, hafi farið að sverfa að tómthúsabyggðinni 

og fram til aldamóta fækkar tómthúsum mjög. Á fyrstu árum 18. aldar dregur síðan úr 

samdrættinum en með bólunni verður aftur aukning og um 34 býli er sérstaklega tekið 

fram að þau séu í eyði frá bólunni. Mynd 6 gefur góða hugmynd um þróunina fram til 

1705, en tímabilið frá 1706 er vanmetið þar sem Jarðabókin fyrir mestallan 

Breiðavíkurhrepp er tekin 1707 og fyrir hreppana norðan á Nesinu haustið 1702. Einnig 

er líklegt að elstu tölurnar séu ónákvæmari en þær yngri. Myndin sýnir greinilega að mun 

harðar var sorfið að tómthúsunum en þeim heimilum sem studdust við einhvern búskap. 

Reyndar var tómthúsabyggðin hvikul og erfitt að fylgja einstökum búðum því þær 

tóku oft nafn af þeim sem bjó þar hverju sinni, þannig er als ekki víst að sama búðin beri 

sama nafn 1707 eða 1711 þegar Jarðabókin var gerð og hún bar 1703 þegar manntalið var 

tekið. Einnig gat grasbúð orðið þurrabúð. 

 
209  Lúðvík Kristjánsson, „Þá eru komnir þrír í hlut“, 132. 
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Mynd 6: Fjöldi eyðibýla undir Jökli og á sunnanverðu Snæfellsnesi 
frá 1681 - 1710

Tómthús Grasbúðir Hjáleigur

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 85-258.
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Upplýsingar um eyðibýli eru mun ófullkomnari fyrir, Eyrarsveit, Helgafellssveit 

og Skógarstrandarhrepp og eru sambærilegar tölur út þeim hreppum ekki tiltækar. Þó er 

augljóst að fiskleysið gekk nærri tómthúsabyggðinni þar, eins og fyrr er getið. 

Dæmi eru um það að eyðibúðir hafi verið endurreistar og reynt hafi verið að stofna 

nýjar, en sú viðleitni breytti engu um þessa þróun.210  

  

 
210 Eiríkur Guðmundsson, Jón Árni Friðjónsson og Ólafur Ásgeirsson, Sjávarbyggð undir Jökli, 167. Sjá 
einnig t.d. Jóns Þorvaldssonarbúð, Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 5, 223. 
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7. Niðurstöður 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar hefur verið að kanna stöðu fjölskyldna en einnig 

einstaklinga í Snæfellsnessýslu, sem byggðu afkomu sína að mestu á sjósókn.  

Ráðandi heimilistegundir á Íslandi í byrjun 18. aldar voru bændaheimili á 

lögbýlum og hjáleigum, þar sem stunduð var hefðbundin kvikfjárrækt, stundum með 

sjósókn sem aukagetu . Kjarni þessara heimila voru fjölskylda og vinnufólk. Á lögbýlum 

og hjáleigum var þessi kjarni nálægt 90% heimilismanna (Tafla 2). Þar við bættist fólk 

með óljósari stöðu á heimilinu sem stundum var tengt fjölskyldunni, þó oft verði ekki 

ráðið af manntalinu hver tengslin voru. 

Þetta fyrirkomulega varð aldrei allsráðandi og snemma var farið að tala um fólk, 

sem hvorki bjó við búfé né var vistað eða í heimili hjá bændum, búðsetufólk og lausafólk. 

Afstaða samfélagsins til þessa fólks var tvíbent. Annars vegar var amast við því og reynt 

að þrengja kosti þess. Það var tortryggt og dregið í efa að það legði sitt til sameiginlegra 

þarfa eins og bændur í Hraunhreppi sögðu 1664 og vitnað er til í titli þessarar ritgerðar. 

Hins vegar var það liðið því það gerði mögulegt að halda upp öflugri sjávarútvegi en 

bændaheimilin réðu við með vistráðnu fólki. 

Að auki var mikið um var óvistráðið fólk á heimilum í sýslunni um aldamótin 

1700. Þetta var aðallega húsfólk, lausamenn og lausingjar. Oft eru mörkin milli þessara 

hópa óljós. Þeir áttu það sameiginlegt að búa inná heimilum án þess að vera á framfæri 

húsráðanda, oftast án þess að vera tengdir þeim og afla tekna með sjálfstæðum hætti. 

Lausamönnum var gert að eiga að lámarki 10 hundruð sem afkomutryggingu. 

Lausingjarnir virðast aðallega hafa verið karlar sem ekki uppfylltu lausamannsskilyrðin 

og gátu ekki eða vildu ekki vistráðið sig. Staða lausingjanna  var greinilega lakari en 

lausamannanna, bæði hvað varðaði efnahag,  heilsufar og vinnugetu (Töflur 7 og 9). 

Húsfólkið virðist hafa haft tryggari stöðu á heimilunum, það var þar á sjálfs sín vegum 

svo lengi sem það gat séð fyrir sér. Húsfólkið var að meðaltali 12 árum eldra en lausamenn 

og lausingjar (Tafla 5).  

Fjöldi óvistráðins fólks sem ekki fór fyrir heimili bendir til þess að þröngt hafi 

verið fyrir um vinnu hjá bændum en einnig að margir hafi vonast eftir lífsbjörg undir Jökli 

sem ekki var annars staðar að fá. Húsfólk bjó að meirihluta á lögbýlum meðan lausamenn 

og lausingjar bjuggu flestir í tómthúsum. 



 

 63 

 

 

Þurrabúðir voru mun fleiri í Snæfellnessýslu en annars staðar á landinu. Þær drógu 

að sér fólk og gegndu miklu hlutverki fyrir afkomu fólks á svæðinu. Samkvæmt 

Miðgarðsdómi frá 1565 var litið á Snæfellsnes-, Dala- og Mýrarsýslu sem eitt 

atvinnusvæði og amast við aðkomu óvistráðins fólks úr öðrum sveitum í héraðið. 

Fiskveiðarnar einar dugðu ekki til að framfleyta tómthúsmannafjölskyldum, því 

var gert ráð fyrir því að tómthúsmenn færu í kaupavinnu á sumrin, sem féll vel að þörf 

sveitanna fyrir aukið vinnuafl um sláttinn. Einhverjir bættu stöðu sína með kaupmennsku. 

Kvartað var undan því að heilu tómthúsfjölskyldurnar legðust í flakk og betl á sumrin. 

Heimili tómthúsfólks greina sig verulega frá öðrum heimilum. Þau voru fámennari 

en aðrar býlategundir (mynd 1 og tafla 1)  og algengara að húsráðandi sé einstæðingur, 

karl eða kona. Færra var þar bæði um börn og vinnufólk. 

Húsráðendur í tómthúsum voru almennt yngri en húsráðendur á öðrum 

býlategundum, þannig var meðalaldur þeirra u.þ.b.fimm árum lægri en húsráðenda á 

lögbýlum og hjáleigum og þrem árum lægri en húsráðanda á grasbýlum (Tafla 4). Eflaust 

hefur hærri dánartíðni, vegna tíðra sjóslysa, haft hér einhver áhrif. En fækkun tómthúsa í 

lok 17. aldar sýnir að margar tómthúsfjölskyldur hafa ýmist flosnað upp eða flutt sig til 

öruggari afkomu á grasbýlum og hjáleigum eða jafnvel lögbýlum (Mynd 6).  

Tiltölulega mikið var af lausamönnum og lausingjum í tómthúsum meðan 

húsfólkið hélt sig frekar við lögbýlin. Þetta fólk hefur með húsaleigu og oft frekari 

þjónustukaupum létt undir heimilisrekstrinum í tómthúsunum. 

Þurrabúðirnar voru liðnar vegna þess að þær gegndi mikilvægu hlutverki einkum 

við fiskveiðar. Þær hýstu mikinn hluta sjómannanna  þar sem húsbóndinn eða annar 

heimilismaður  var bundinn heimabóndanum með róðrarkvöð. En einnig dvöldu í 

tómthúsunum lausamenn og lausingjar sem væntanlega hafa flestur sótt sjóinn. Auk þessa 

voru tómthúsmenn  viðbótar- og varavinnuafl til sveita um sláttinn. Án tómthúsanna er 

ólíklegt að möguleiki hefði verið á að gera út frá Jökli í þeim mæli sem raun var á. Á það 

bæði við mönnun á skipum heimabænda og þjónustu við inntökuskip annars staðar frá. 

Hæpið er hægt hefði verið að stunda svo umfangsmiklar fiskveiðar og raunin var undir 

Jökli eingöngu með fólki sem ráðið var til tveggja missera vistar. 

Aflabrestur í lok 17. aldar dró mátt úr tómthúsabyggðinni undir Jökli og búðum 

fækkaði mikið. Með rýrnandi afla var sú breytinga á skiptakjörum á bátshlutum var 

fækkað úr tveim í einn. Þar með óx hlutur tómthúsmanna af minni afla. Það hefur sjálfsagt 
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verið neyðarráðstöfun til að halda í tómthúsabyggðina. Þetta dugði ekki til og mikill 

samdráttur var í byggðinni frá 1685. Fiskurinn var forsend búðsetunnar og ef hann hvarf 

fóru þurrabúðirnar í kjölfarið. 
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