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Ágrip 
 
Ritgerð þessi tekur fyrir makaval í Hítarnesþingum um miðbik 19. aldar með því að skoða 

lífsferil 48 hjóna. Hvar kynntist fólk og hvernig? Hvaða þættir réðu því að fólk paraði sig 

saman? Dregin eru upp ákveðin mynstur sem hafa haft áhrif á makaval einstaklinganna 

og í framhaldi af því settar fram ályktanir um það hvernig hjónin kunna að hafa kynnst út 

frá búsetu þeirra og lífshlaupi. Meginheimildir voru skrásetningargögn, svo sem manntöl 

og prestsþjónustubækur. Rannsóknir á makavali Íslendinga eru skammt á veg komnar 

enda erfitt að grennlast fyrir um tilfinningalíf fólks áður fyrr. Með ritgerðinni verður 

umræðan um tilhugalíf og makaval fólks vonandi efld fyrir áframhaldandi rannsóknir.  
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1 Inngangur 
Þegar framsýnar og góðar mæður bentu sonum sínum á það, hvers þyrfti 

sérstaklega að gæta við konuvalið, þá var það stærsta atriðið, að ættin væri 

óknyttalaus og þar næst, að konuefnið kynni að breyta ull í fat og mjólk í mat. Þá 

þótti það kostur og hann ekki smár, að hún væri loðin um lófana, en svo var til 

orða tekið, þegar um nokkur efni var að ræða. Var því sagt um þá, sem fengu 

auðugt kvonfang, að þeir dyttu ofan í lukkupottinn.1 

 

Svo ritaði Kristleifur Þorsteinsson (1861–1952), fræðimaður og rithöfundur, þegar hann 

í Héraðssögu Borgarfjarðar ræðir um makaval á ofanverðri 19. öld. Bókin kom út á 

fjórða áratug síðustu aldar. Auglýsing eftir konu sem kynni „að breyta ull í fat og mjólk í 

mat“ á samfélagsmiðlum dagsins í dag væri ekki vinsæl en í íslensku sveitasamfélagi um 

miðbik 19. aldar voru þetta mikilvægir eiginleikar. Samfélagsgerð þess tíma var allt önnur 

en nú er og grundvallareiningar íslenska bændasamfélagsins voru fjölskyldan og býlið. 

Sjálfsþurftarbúskapur var í fyrirrúmi og það taldist mikilvægt að velja sér maka í samræmi 

við það, eða líkt og Kristleifur orðar það að höfuðlærdómur fólks hafi verið „að kunna að 

vinna.“2 Segja má að þessi gildi hafi gegnt mikilvægu hlutverki langt fram á 20. öldina. 

Fram um 1880 var Ísland strjálbýlt landbúnaðarsamfélag, þar sem atvinnu- og 

búsetuhættir höfðu lítið breyst um aldir a.m.k. út frá nútíma sjónarhorni. Flestir 

landsmenn höfðu í sig og á af landbúnaði sem nær eingöngu var bundinn við kvikfjárrækt, 

auk þess sem bændur við sjávarsíðuna drýgðu tekjur sínar með því að gera út. Tiltölulega 

fámenn stétt tómthúsmanna og húsmanna hafði sjávarútveg sem aðalatvinnu.3 Vinnuafl 

var engu að síður hreyfanlegt og á tímabili þessarar rannsóknar voru um 27% landsmanna 

skráð sem vinnuhjú.4 Þá leiddi fólksfjöldaþróun og hæg fjölgun heimila á Íslandi á 19. 

öld til stækkunar heimila. Hinir þröngu möguleikar til þess að stofna fjölskyldu og heimili 

gerðu að verkum að tala vinnufólks á íslenskum heimilum var mun hærri en í öðrum 

löndum Evrópu.5 

Meðal afleiðinga þessa var að um miðbik 19. aldar var giftingarhlutfall á Íslandi 

með því lægsta sem þekktist í Evrópu. Giftingaraldurinn fór hækkandi ásamt því sem 

 
1 Kristleifur Þorsteinsson, „Þættir,“ 148–149. 
2 Sama heimild, 149. 
3 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Um fjölskyldusögurannsóknir og íslensku fjölskylduna 1801–1930,“ 20. 
4 Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, 11. 
5 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Um fjölskyldusögurannsóknir og íslensku fjölskylduna 1801–1930,“ við24. 
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vöxtur varð í ofbráðum barneignum.6 Í þessu samhengi má nefna að á árunum 1850–1855 

voru að meðaltali sjö giftingar á hverja 1000 íbúa. Til samanburðar voru þær 8,5 í Svíþjóð, 

8,3 í Noregi og Danmörku og 10,2 á Skotlandi. Einu löndin sem höfðu færri giftingar en 

Ísland voru Belgía og Bæjaraland.7 Aðgangur að jarðnæði átti stóran þátt í giftingum fólks 

en þó voru engin ákvæði í giftingarlöggjöfinni til að meina jarðnæðislausum inngöngu í 

hjónaband. Samkvæmt hjúskaparlögum frá árinu 1824 mátti þó enginn sem þáði eða hafði 

þegið sveitarstyrk og stóð enn í skuld við sveitarfélagið ganga í hjónaband, nema með 

leyfi sveitarstjórnar. Báru prestar ábyrgð á að slíkt fólk fengi ekki hjónavígslu.8 Giltu 

þessi lög allt til ársins 1917.9 Hamlandi lög giltu því í raun einungis fyrir sveitarómaga. 

Samfélagsleg lögmál voru þó þannig að jarðnæði skipti öllu máli fyrir 

hjónabandsmöguleikana þar sem að hjúskapur og búskapur voru nátengd. Fram yfir miðja 

öldina var lítið um gift fólk í vinnumennsku en sá hópur stækkaði síðustu áratugi 

aldarinnar.  

Hér verður sjónum beint að því hvernig makavali var háttað meðal almennings 

um miðbik 19. aldar. Hvar kynntist fólk og hvernig? Hvaða þættir réðu því að fólk paraði 

sig saman? Dregin verða upp ákveðin mynstur sem höfðu áhrif á makaval einstaklinga og 

þessi mynstur sett upp á ákveðinn kvarða. Á öðrum enda kvarðans má sjá hjónabönd þar 

sem hagkvæmni réð ferðinni, svo sem það að eignast jarðnæði eða þá að foreldrar afréðu 

ráðahaginn. Fyrir miðju er hið algenga munstur að maður kvæntist bústýru sinni en tvo 

möguleika má sjá út frá því mynstri, annaðhvort hefur bóndinn ráðið konuna til sín í von 

um giftingu eða hann hefur ráðið hana til að sjá um búið og í framhaldinu myndaðist ást 

og væntumþykja. Sama má segja um ekkjur sem giftust ráðsmönnum sínum eða 

fyrirvinnum. Á hinum enda kvarðans má sjá hjónabönd sem byggjast fyrst og fremst á 

innilegri velvild eða einskærri ást. 

Það fólk sem hér verður til umræðu skrifaði ekki bréf en upp á hið víðara samhengi 

er vert að nefna dæmi um slíkt úr efri stétt samfélagsins, þar sem kvarðinn fyrir vikið 

verður skýrari. Á öðrum enda kvarðans, sem dæmi um innilega ást, má sjá eina af 

kveikjum þessarar ritgerðar en það er skáldsaga Jóns Thoroddsen (1818–1868), Piltur og 

stúlka. Samkvæmt Steingrími J. Þorsteinssyni var meginuppspretta Pilts og stúlku 

ástarsorg Jóns yfir heitkonu sinni, Ólöfu Hallgrímsdóttur (1816–1854), sem giftist öðrum 

 
6 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland 1801-1930, 117–118. 
7 Sama heimild, 108. 
8 Lovsamling for Island VII, 539. 
9 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland 1801-1930, 94. 



 

 6 
 
 

manni. Segir Steingrímur þó að skáldsagan segi ekki ástarsögu Jóns eins og hún varð 

heldur hvernig hún átti að verða, með farsælum endi.10 Til er hugljúft ljóð eftir Jón sem 

hann orti eftir sambandsslitin:  

 

  Heim mig sækir hugarpín 

  hreyfi eg döprum orðum, 

  stokkin burt er stúlkan mín, 

  er stóð við gluggann forðum.11 

 

Fyrir miðju kvarðans væri Guðfríður Magnúsdóttir (1782–1866), dóttir Magnúsar 

Ólafssonar lögmanns frá Svefneyjum. Árið 1820 giftist hún Stefáni Pálssyni sem hafði 

verið ráðsmaður móðurbróður hennar og var fimm árum yngri en hún. Guðfríður hafði 

efasemdir í garð Stefáns í upphafi og skrifaði bróður sínum haustið 1819:  

 

Hingað kom í fyrra vor Stefán Pálsson frá Þingvöllum til bróður míns sáluga fyrir 

ráðsmann. Ást hefir hann fengið á mér, og eg á honum. Jafnvel þó ekkert væri fjær 

huga mínum í fyrravor og sumar en að eg nokkurntíma ætlaði eða vildi heyra 

honum til sem ektakona, hefir þó þekking á honum og fleiri tilfelli breytt því 

öðruvísi. Á aðra leið mun því hafa verið varið fyrir honum. Báða dagana, eða síðan 

hann hafði fyrst vit á eftir mér að taka, hefir þessi þanki nærzt í brjósti hans. Ekkert 

hefir þessi piltur að bjóða mér af því, sem hér er almennast að gáð. En hann býður 

mér hreinan og einlægan kærleika, máske eitthvert það saklausasta hjarta, 

dyggðugan þekkingarmáta, framkvæmd og dugnað til búskapar vel í betra lagi, og 

náttúruskynsemi.12 

 

Stefán var sonur séra Páls Þorlákssonar á Þingvöllum og áhyggjur Guðfríðar virðast 

ráðast af stétt hans og stöðu, enda hún og fjölskylda hennar auðug. Þá segir enn frekar í 

bréfinu að hún kvíði því að segja móður sinni frá valinu, vafalaust af sömu ástæðu, jafnvel 

þótt hún sjálf hafi verið komin nálægt fertugu. Af því má ráða svo sem almennt að 

foreldrar höfðu mikil áhrif á makaval barna sinna. Þrátt fyrir þessar áhyggjur um að Stefán 

hafi henni ekkert að bjóða lét Guðfríður dugnað hans til vinnu, einlægni og líklega einna 

 
10 Jón Thoroddsen, Piltur og stúlka, 18–19. 
11 Sama heimild, 20. 
12 Konur skrifa bréf, 67.  
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helst ást sem hún bar til hans hafa yfirhöndina.13 Stétt og staða virðist þó hafa gegnt 

mikilvægu hlutverki í hennar lífi. Samband Guðfríðar og Stefáns var því ákveðna blanda 

af hagkvæmni og ást. 

Innan þessa ramma aðhafðist líka alþýða manna og verður látið á það reyna hér 

hversu langt verður komist með nýtingu opinberra gagna. Vissulega er vandmeðfarið að 

grennslast fyrir um það hvernig fólk ákvað að ganga í hjónaband á fyrri öldum. 

Vitnisburðir um tilfinningar fólks og skoðanir í þeim efnum eru af skornum skammti og 

þó eitthvað slíkt finnist, til dæmis í sendibréfum, er ekki hægt að vera viss um það hversu 

áreiðanlegt það er. Um þennan vanda segir enski sagnfræðingurinn Lawrence Stone: 

 

Rannsókn á nánum samböndum innan heimilsins felur í sér að rannsaka sálarlíf 

fólks, þar sem það er ákaflega erfitt og stundum ómögulegt að greina 

raunveruleika frá ímynd, staðreynd frá skáldskap. Þetta á sérstaklega við þegar, 

líkt og í flestum tilfellum, aðeins er varðveitt önnur hlið málsins þegar einhver 

hefur skrifað um sambandið í dagbók þá þegar eða í sendibréfi, og jafnvel 

endurskrifað síðar í sjálfsævisögu. Jafnvel þó greint sé nákvæmlega frá 

staðreyndum eru tilfinningar mannsins svo hverfular að túlkun á þeim er háskaleg 

æfing.14 

 

Hér verður þó reynt við þessa háskalegu æfingu og grennslast fyrir um tilhugalíf fólks um 

miðbik 19. aldar með liðstyrk kirkjubóka. Þýði var valið af öllum þeim hjónum sem giftu 

sig í Hítarnesþingum á árunum 1840–1854 eða alls 48 hjónabönd á því tímabili. Mótaðist 

valið af því að höfundur á rætur að rekja til þessara slóða. Markmið rannsóknarinnar er 

að gera grein fyrir því hvaða þættir urðu til þess að einstaklingar giftust og dregnar verða 

ályktanir um það hvernig hjónin kunna að hafa kynnst útfrá lífshlaupi þeirra og búsetu.  

Í fyrsta kafla verður rakin fræðileg umfjöllun um makaval og veitt yfirsýn yfir 

landssvæðið sem rannsóknin tekur mið af. Í öðrum kafla verða þættir makavalsins reifaðir 

nánar og þeim skipt upp út frá kvarðanum sem nefndur var hér áður. Í lokin verða 

 
13 Sama heimild, 65.  
14 Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage, 233–234: „The study of intimate domestic relations 
involves probing into an area of the human psyche where it is extremely difficult, and sometimes 
impossible, to distinguish reality from image, fact from fiction. This is particularly the case when, as usual, 
there has survived only a one sided record of the relationship, sometimes written down immediately in a 
diary or in letters, and sometimes reconstructed later in an autobiography. Even if the facts are accurately 
reported, human feelings are so changeable and evanescent that interpretation of them is a most hazardous 
exercise.” 
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niðurstöður bornar saman við önnur landssvæði og aðrar rannsóknir. Í viðauka má síðan 

sjá lífshlaup allra hjónanna. 

Heimildaval við svo huglæga rannsókn er flókið og vandmeðfarin eru 

alhæfingartilhneigingar og túlkunaraðferðir. Hér eru helst notuð manntöl á vef 

Þjóðskjalasafns og prestsþjónustubækur frá Hítarnesþingum, en einnig var leitað í 

Borgfirzkum æviskrám og öðrum æviskrám til þess að staðsetja hvar einstaklingarnir voru 

fyrir giftingu, með það fyrir augum að meta hvar og hvernig fólk hefur kynnst. Þessi 

skrásetningargögn eru öll laus við vitnisburð um tilfinningar fólks og því þarf að fara 

varlega í túlkun. Dýpra verður ekki komist en að freista þess að draga varlega ályktanir 

um makaval út frá því hvað þessi gögn segja um aldursmun hjóna, búsetu, stöðu, 

barneignir og fleira.  
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2 Sögusvið 

2.1 Fræðilegt samhengi 

Blómaskeið íslenskra rannsókna innan nýju félagssögunnar var um 1980–1995 þar sem 

lögð var áhersla á áhrif efnahagslegra og félagslegra formgerða á lífsskilyrði og atferli 

tiltekinna þjóðfélagshópa, meðal annars á sviði einkalífsins.15 Meðal rannsókna innan 

þessa sviðs eru athuganir á fjölskyldum og hjónaböndum. Ýmsar hliðar hjónabandsins 

fyrr á öldum hafa verið rannsakaðar, svo sem lög, siðferðisboð og venjur sem ákvörðuðu 

skilyrði hjónabandsins, ásamt aldri fólks við fyrstu giftingu. Einnig hefur verið kannað á 

hvaða tíma ársins hjónabandsvígslur fóru helst fram.16 Rannsóknir sem beinlínis eru til 

um makaval og tilhugalíf fólks hérlendis eru hins vegar af skornum skammti. Til eru þrjár 

greinar sem taka makaval fyrir sérstaklega, en jafnframt nýtast rannsóknir á öðrum 

sviðum, svo sem um barneignir fyrir og eftir hjónaband.17 

 Undirstöðugrein um makaval á Íslandi er grein Gísla Ágústs Gunnlaugssonar, 

„Ást og hjónaband á fyrri öldum“, sem birtist í Nýrri Sögu árið 1988. Þar reifar hann 

erlendar fræðirannsóknir á sviðinu og spyr: „hvaða áhrif hafði ástin á makaval á Íslandi á 

19. öld?“ Sú spurning er ansi víðfeðm þar sem ást er illgreinanlegt hugtak og mjög 

huglægt, enda segir hann það sjálfur um leið og hann reifar ýmsar kenningar erlendra 

fræðimannna. Hann styðst einna helst við skilgreiningu Lawrence Stone á „rómantískri 

ást“ sem segir að hún lýsi sér í fölskvalausri ástríðu til annars einstaklings. Niðurstaða 

Gísla Ágústs var að makaval á Íslandi hafi ekki mótast af þessari „rómantísku ást“ í 

nútímamerkingu hugtaksins fyrr en hugsanlega á síðustu áratugum 19. aldar. Efnahagur 

og sameiginleg áhrif persónulegra eiginleika réðu meiru. Niðurstöður hans eru þó ekki 

afgerandi, eins og hann segir sjálfur, og nefnir hann að mun umfangsmeiri rannsóknir 

þurfi að fara fram til þess að hægt sé að svara spurningum, svo sem þeirri „hvernig og 

hvar kynntist fólk á 18. og 19. öld.“18 Gísli Ágúst nýtti persónuleg gögn, ekki síst 

sjálfsævisögur. Þá segir hann að sú athugun hafi leitt í ljós að ástin skipti ekki ýkja miklu 

máli við hjúskaparstofnun.19 Gísli Ágúst segir þessar niðurstöður ráðast af tiltölulega 

fáum heimildum eða um 20 sjálfsævisögum sem allar eru ritaðar af fólki í efri stéttum 

 
15 Loftur Guttormsson, „Rannsóknir í félagssögu 19. og 20. aldar,“ 150. 
16 Sjá Gísla Ágúst Gunnlaugsson, Family and the Household in Iceland 1801–1930 og Loft Guttormsson, 
„Hjúskapur og hugarfar. Árstíðarsveiflur hjónavígslna 1660–860. Samanburðarathugun.“ 
17 Sjá greinar Más Jónssonar, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar“ og Sigríðar Ingibjargar 
Ingadóttur, „„Óegta börn““ sem vitnað er til í síðari hluta þessarar ritgerðar. 
18 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Ást og hjónaband á fyrri öldum,“ 76–86. 
19 Sama heimild, 81. 
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samfélagsins. Mikilvægasta niðurstaða hans er að sjálfævisagnaritarar séu ekki allir 

jafnáreiðanlegir og opinskáir um einkamál sín.20 

Í kjölfar greinar Gísla Ágústs kom út eina lokaverkefnið í sagnfræði sem hefur 

fjallað beinlínis um makaval, en það er BA-ritgerð Ragnheiðar Kristjánsdóttur frá árinu 

1994, „Makaval Íslendinga 1750-1900.“ Hún kannaði æviferil 29 para sem gengu í 

hjónaband í Árnessýslu árið 1851. Í niðurstöðum hennar kom fram að algengt var að 

fólkið kynntist á meðan það var í vist á sama bæ. Um makavalið almennt þóttist 

Ragnheiður sjá að því hafi verið ólíkt háttað eftir stéttum. Afskipti foreldra af makavalinu 

hafi einkennt valið hjá efnaðri Íslendingum á meðan foreldrar af lægri stéttum höfðu lítilla 

hagsmuna að gæta við makaval barna sinna og beittu sér fyrir vikið ekki að ráði. Þá nefnir 

Ragnheiður að giftingarmöguleikar hafi verið takmarkaðir á meðal efnaminna fólks eða 

með öðrum orðum að það skipti meira máli einfaldlega að ganga í hjónaband heldur en 

það beinlínis hverjum maður giftist. Hún telur hjúskap og búskap nátengdan og því hafi 

hagkvæmnisjónarmið ráðið miklu um makaval. Þá segir hún að efnameira fólk hafi haft 

fleiri valmöguleika.21 Þar er Ragnheiður reyndar í nokkurri mótsögn við sjálfa sig þar sem 

hún segir valið hjá efri stéttum vera takmarkaðra vegna hagsmuna, en á sama tíma hafi 

efri stéttir þó einnig haft fleiri valmöguleika út af efnahag. 

Nýjasta rannsóknin á sviðinu er BA-ritgerð Óskars Guðlaugssonar í landafræði 

frá árinu 2013, „Makaval og heimabyggð. Uppruni hjóna samkvæmt manntali 1845.“ Þar 

eru félagsleg tengsl innan íslenska bændasamfélagsins rannsökuð með því að nýta 

upplýsingar manntalsins 1845 um fæðingarstað hjóna. Helsta niðurstaðan er að mikill 

hluti landsmanna hafi fundið sér maka í sinni heimasýslu eða jafnvel úr sömu sókn.22 

Farið verður í samanburð við niðurstöður þessara tveggja lokaverkefna nánar hér á eftir 

en heimildaval beggja er svipað heimildavali þessarar rannsóknar. Notast er við 

ópersónuleg skrásetningargögn sem á yfirborðinu segja ekkert um tilfinningar eða 

hugsanir fólks en má samt nota þar sem eitthvað býr undir sem aldrei er fest á blað.  

Hér er þýðið stærra en í tilfelli Ragnheiðar og kafað verður dýpra í mikilvægustu 

þætti makavalsins á persónulegum grunni en í rannsókn Óskars. Loks verður farið í 

samanburð við aðra landshluta með stuðningi frá nokkrum námskeiðsritgerðum sem 

 
20 Sama heimild, 85. 
21 Lbs.-Hbs. Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Makaval Íslendinga 1750-1900,“ 44–45. 
22 Lbs.-Hbs. Óskar Guðlaugsson, „Makaval og heimabyggð,” iv. 
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unnar voru haustið 2020, með það fyrir augum að greina betur hvaða mynstur einkenna 

makaval í Hítarnesþingum.  

2.2 Hítarnesþing 

Prestssetur í Hítarnesþingum á Mýrum var lengstum í Hítarnesi og prestakallið kennt við 

það. Prestakallið var víðfemt og lá í tveimur sýslum, Mýrasýslu og Hnappadalssýslu. 

Innan þess voru fjórar kirkjusóknir með kirkjur í Hjörsey, á Ökrum, í Krossholti og á 

Kolbeinsstöðum.23 

 

 
Mynd 1. – Staðsetning Hítarnesþinga. 

 

Samkvæmt Kristleifi Þorsteinssyni var Borgarfjörðurinn fremur einangraður og lýsir 

hann því svo: „Um miðja 19. öld áttu Borgfirðingar við marga örðugleika að stríða… Hér 

var enginn kaupstaður nær en Reykjavík, og þar aðeins danskir okurkarlar, sem flestum 

þótti bezt að hafa sem minnst saman við sælda. Þá voru engir vegir, nema hinar gömlu 

 
23 Björk Ingimundardóttir, Prestaköll, sóknir og prófastsdæmi á Íslandi 2, 76–86.  
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götur, er hestar höfðu troðið með hófum sínum öld eftir öld.”24 Þetta eru ritað eftir tímabil 

þessarar rannsóknar, en gilti ekki síður þá. Þó er vert að taka orðum hans með fyrirvara 

sem sjónarhorni eins manns.  

Samkvæmt sýslulýsingu Mýrasýslu sem skrifuð var árið 1840 og undirrituð af 

Morten Lund sýslumanni, en að öllum líkindum samin af Þórarni Kristjánssyni (sem 

kemur fyrir í þýði rannsóknarinnar), voru vegir á svæðinu ógreiðfærir, þá sérstaklega ef 

rigningar voru miklar eða flóð komu. Því voru helstu vegir meðfram ströndinni. Besti 

tíminn til ferða var á vetrardögum og fram eftir vori á meðan klaki var enn í jörðu, þar 

sem þá mátti ríða hvar sem er yfir þverar og endilangar Mýrarnar. Alfaravegur lá ekki í 

gegnum preskallið.25 Því má áætla að utanaðkomandi umferð hafi ekki verið mikil. 

Borgarnes fékk ekki verslunarleyfi fyrr en 1867 svo að á tímabili þessarar rannsóknar 

fóru flestir borgfirskir bændur langa og erfiða leið suður til Reykjavíkur að versla eða þá 

að Búðum á Snæfellsnesi.26 Ekki var heldur um góð fiskimið að ræða í Borgarfirði, svo 

ekki sóttist fólk eftir því að komast þangað til fiskveiða. Mýramenn fóru oftast á sínum 

eigin skipum til Keflavíkur og Njarðvíkur eða á Akranes á vetrartíðinni til róðra en árið 

1840 voru það um 180–200 menn.27 Aðkomufólk hefur því þurft að gera sér sérstaka leið 

í Hítarnesþing og þar með hafa heimamenn líklega mestmegnis umgengist sveitungana 

og íbúa í allra næstum sóknum.  

Við athugun á fæðingarsókn íbúa Hítarnesþinga í manntalinu 1845 má sjá að um 

helmingur fólks í öllum fjórum sóknum var fæddur í prestakallinu. Þá var mest um 

aðkomufólk í Akrasókn, næst fjölmennustu sókninni, en minnst í Hjörseyjarsókn, 

fámennustu sókninni. Þá voru hlutfallslega flestir sem höfðu Hjörseyjarsókn sem 

fæðingarsókn sína og bjuggu enn í henni líkt og má sjá á eftirfarandi töflu. Lárétt má sjá 

íbúa sóknanna og lóðrétt er fæðingarsókn þeirra.   

 

 

 

 
24 Kristleifur Þorsteinsson, „Þættir,“ 148. 
25 Mýra- og Borgarfjarðarsýslur, 23–25. 
26 Sama heimild, 35–43. 
27 Sama heimild, 29. 
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Samkvæmt jarðatali árið 1847 voru 50 lögbýli í Hítarnesþingum og íbúar um 440 manns 

samkvæmt manntali 1845.28 Því voru að meðaltali níu einstaklingar á hverju býli. Sem 

dæmi bjuggu tíu einstaklingar á Ánastöðum í manntalinu árið 1845. Ásamt bónda, konu 

hans og fjórum börnum bjó vinnukona og barn hennar, tökubarn og niðurseta. Vert er þó 

að taka fram að sum heimili voru mun stærri en önnur og heimilin mögulega fleiri en 

býlin. Líkt og á Stóra–Kálfalæk árið 1845 þar sem heimilin voru þrjú og því alls 17 manns 

sem bjuggu á býlinu.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Björk Ingimundardóttir, Prestaköll, sóknir og prófastsdæmi á Íslandi 2, 76–86 og Vef. Manntalið → 
Manntalið 1845. 
29 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 

 Akrasókn Hjörseyjarsókn Krossholtssókn  Kolbeinsstaðasókn 

 [%] [%] [%] [%] 

Akrasókn 34 14 22 5 

Hjörseyjarsókn 3 45 4 0 

Krossholtssókn 7 2 18 8 

Kolbeinsstaðasókn 2 6 16 44 

Utan prestakalls 54 33 40 43 

Samtals 100 100 100 100 

Heildarfjöldi í sókn 120 66 80 174 Samtals: 440 

Tafla 1. Fæðingarsókn íbúa í Hítarnesþingum í manntalinu 1845. 
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3 Makaval 
Á árunum 1840–1854 giftu sig 48 hjón í prestakallinu. Aldur við giftingu var frá 18 ára 

til 63 ára og var miðgildi karla 31 ár og kvenna 30 ár, en beggja kynja 30 ár. Þá var 

meðalaldursmunur á milli hjóna um níu ár og var mesti aldursmunurinn 29 ár hjá þeim 

Jóni Ögmundssyni og Sveinbjörgu Sveinsdóttur. Þau giftu sig árið 1844 þegar hann var 

54 ára og hún 25 ára (sjá viðauka nr. 18). Í 30 tilfellum var karlmaðurinn eldri við giftingu 

og var þá meðalaldursmunurinn níu ár, en konan í 16 tilfellum og var þá 

meðalaldursmunurinn 8 ár. Tvö pör voru jafngömul. Sigurður Sigurðsson og Brynhildur 

Þórðardóttir voru 37 ára þegar þau giftu sig árið 1842 en Guðmundur Pétursson og 

Guðbjörg Ólafsdóttir þrítug þegar þau giftu sig árið 1852 (sjá viðauka nr. 13 og 39). 

 Í 20% tilvika var fólk áður gift fyrir umrædda giftingu og í þó nokkrum tilvikum 

giftist það aftur eftir að maki lést, en ekki var farið nánar út í athugun á því. Tólf 

brúðgumar og sjö brúðir höfðu verið gift áður. Þá voru tvenn hjón sem skildu, en í báðum 

tilvikum var um hjón af efri stétt að ræða. Annars vegar voru það sýslumannshjónin Helgi 

Sigurðsson og Valgerður Pálsdóttir sem giftu sig árið 1849 og hins vegar Benedikt 

Gabríel Jónsson kennari og Kristjana Sigurðardóttir Guðbrandssen sem giftu sig árið 

1853 þegar hann var 54 ára og hún 25 ára (sjá viðauka nr. 28 og 42). 

Hér á eftir verður reynt að ráða í tilhugalíf allra þessara hjóna út frá þeim þáttum 

sem virðast hafa skipt hvað mestu máli við makaval þeirra. Fyrst verður farið í almenna 

umfjöllun um hvar og hvernig það kynntist, en það síðan metið eftir kvarðanum sem settur 

var upp í inngangi. Öfgarnar eru þá giftingar þar sem hagkvæmnin virðist hafa ráðið för 

og giftingar þar sem ást kann að hafa ráðið för. Strangt til tekið er ekki alltaf hægt að 

„flokka“ makaval tiltekinna hjóna í bara einn flokk, þar sem margir þættir hafa áhrif á 

valið og hér er einungis verið að reyna að greina einhvers konar mynstur til þess að kanna 

betur tilhugalíf þessara einstaklinga. Settar verða upp ákveðnar sviðsmyndir þar sem 

nefnd verða dæmi úr þýði rannsóknarinnar til þess að gefa innsýn inn í líf fólksins. 

3.1 Hvar og hvernig kynntist fólk? 

Í bókinni Ræður Hjálmars á Bjargi frá árinu 1820 setur Magnús Stephensen upp samtal 

á milli bóndans Hjálmars og barna hans um það hvernig skuli lifa fyrirmyndarlífi. Hann 

ræðir meðal annars um makaval og giftingu. Fram kemur að sonur hans telur valið á góðri 

konu vera afar vandmeðfarið. 
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Vandfengnar heyri ég þó sagt að góðar bústýrur séu, sem reynast hollar, trúar og 

hússbónda sínum haganlegar, þó enn vandfengnari væn húsfreyja, sem ég af 

dæmum veit allt eins misgefast; sumar að sönnu vel, en sumar illa, angra og gremja 

bændur sína med þverúð, ráðríki og stríðsemi; sumar verða eldur í búum með 

eyðslu, óráði og óþrifnaði, en allar búa þær bændum sínum þau lífskjör, blíð eða 

stríð, sem flestir mega úr því dúsa við alla æfi, sumir sælir, sumir við þau manna 

vesælastir, svo vandræði mestu tel ég að gifta sig.30 

 

Hjálmar róar hann með því að leggja áherslu á að börn hans hugsi sig vel og vandlega um 

áður en trúlofun er ákveðin, enda „hollt að hugsa sig um það ævilangt.“31 Að lokum gefur 

hann þeim þessi ráð: 

 

Á meðan ekki gjörþekkið persónu þá, sem þér viljið binda hana og öll yðar lífskjör 

við í bráð og lengd; ekki álit, ekki virðingar, ekki ættgöfgi og allra síst hverfulan 

auð; heldur látið góða, dyggðuga, geðprúða, siðsama og dáðríka sálu útgjöra um 

yðar val til þessa yður markverðasta hlutfalls í lífinu, undir hverju komin er, oftast 

ævilangt, yðar tímanleg lukka og ánægja öll.32 

 

Sonurinn telur hjónabandinu ýmislegt til foráttu en faðirinn hvetur hann til að finna sér 

staðfestu þar sem það sé ávísun á hamingju og lífsgæði. Upplýsingamaðurinn Magnús 

Stephensen hefur án efa haft skynsemi og raunhyggju í fyrirrúmi og því talið nauðsynlegt 

að vanda vel val á maka sem væri dugmikill og dáðum prýddur. En hvernig átti fólk að 

kynnast þessari, góðu, dyggðugu, geðprúðu og siðsömu sál? Jónas Jónasson (1856–1918) 

frá Hrafnagili segir í bók sinni Íslenzkir þjóðhættir að þó að lífið hafi að miklu leyti snúist 

um vinnu þá voru ýmsar skemmtanir og samkomur þar sem fólk kom saman, t.d. 

kaupstaðarferðir, réttir og veislur. Helst má þar nefna útreiðar.33  

 

Það sem var aðalskemmtun til sveitanna, var að ríða út – taka hest sinn og reiðtygi 

og ríða í hópum hver heim til annars og drekka. ... Stundum urðu úr þessu stórir 

flotar, sló þá saman í einu bændum, vinnumönnum og kaupamönnum, og gekk þá 

 
30 Magnús Stephensen, Ræður Hjálmars á Bjargi, 57–58. Allar tilvitnanir úr ritinu eru hér hafðar með 
nútímastafsetningu.  
31 Sama heimild, 59. 
32 Sama heimild, 64. 
33 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 224–230. 
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oft á mörgu. Þegar menn komu á bæina var pyttlan tekin upp, drukkið og rabbað 

um lengri eða styttri tíma.34 

 

Það sama má segja um heimildagildi bókar Jónasar og frásagnar Kristleifs Þorsteinssonar, 

sem minnst var hér á áður, að bæði er um frumheimild og umfjöllun að ræða. Skoðanir 

þeirra blandast inn í frásögnina og því einkar huglægar. Þær gefa þó ákveðna innsýn inn 

í hugmyndir og gildi fólks á 19. öldinni. 

Í Hítarnesþingum um miðbik 19. aldar kynntist um helmingur para í nærumhverfi 

sínu, þ.e.a.s. innan sömu sýslu, eða samtals 26 pör. Þar af voru sjö pör sem kynntust innan 

sömu sóknar og sjö pör sem kynntust á sama bæ líkt og má sjá á eftirfarandi töflu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til samanburðar má nefna rannsókn Óskars Guðlaugssonar um makaval sem hefur sömu 

skilgreiningu og þessi rannsókn á stöðu fólks fyrir kynni, þ.e.a.s. í nálægum sýslum 

o.s.frv. Rannsókn Óskars tekur hins vegar mið af því hvar fólk kynntist út frá 

fæðingarsókn, ólíkt þessari rannsókn sem miðar við þá sókn sem fólk bjó í stuttu fyrir 

giftingu. Úr niðurstöðum hans má lesa um Hítarnesþing að þar hafi um 16% fólks kynnst 

innan sömu sóknar. Um 22% kynntist innan sömu sýslu, 50% innan nálægrar sýslu og um 

13% í fjarlægri sýslu.35 Því má sjá töluverðan mun á tölum um kynni innan sóknar sem 

eru 30% í þessari rannsókn en 16% hjá Óskari. Þá segja niðurstöður hans að 50% kynntust 

 
34 Sama heimild, 235–236.  
35 Lbs.-Hbs. Óskar Guðlaugsson, „Makaval og heimabyggð,“ 20. Prósentutölurnar eru fengnar með því að 
taka meðaltal sýslnanna tveggja sem prestakallið nær til. 

Staðsetning Fjöldi [%] 

Sami bær 7 15 

Sama sókn 7 15 

Sama sýsla 12 25 

Nálæg sýsla 13 27 

Fjarlæg sýsla 8 16 

Ótilgreint 1 2 

Samtals 48 100 

Tafla 2. – Staðsetning para fyrir brúðkaup. 
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innan nálægrar sýslu, en 27% í þessari rannsókn. Rannsókn Óskars sýnir því meiri 

fjarlægð á kynnum fólks heldur en þessi rannsókn. Þetta skýrist líklega úaf mismunandi 

forsendum rannsóknanna fyrir staðsetningunni og stærra þýðis Óskars, en líkt og áður 

sagði byggjast niðurstöður þessara rannsóknar á því hvar fólk kynntist að mestu leyti á 

staðsetningu fólks í manntölum fyrir brúðkaup. Þetta veldur eflaust einhverri skekkju þar 

sem fólk kann að hafa/hefur án efa oft þekkst mun lengur.  

Dæmi má taka af Árna Gíslasyni og Guðríði Gísladóttur. Þau eignuðust barn utan 

hjónabands árið 1832. Fyrir brúðkaupið árið 1844 bjuggu þau hins vegar á sama bæ, 

Hítarnesi, en gera má ráð fyrir því í þessu tilviki að Árni og Guðríður hafi búið í nálægri 

sýslu við hvort annað þegar þau kynntust (sjá viðauka nr. 20). Sama má segja um Jón 

Sigurðsson sem bjó á Rauðakollstöðum og Halldóru Víglundsdóttur sem bjó á 

Stórahrauni í sömu sókn í manntalinu 1835. Þau hafa vafalaust þekkt vel til hvors annars 

á þeim tíma, en hún fluttist svo í aðra sókn fyrir næsta manntal. Þau eignuðust barn ári 

síðar og giftu sig árið 1842. Því má gera ráð fyrir að kynni hafi verið í sömu sókn þrátt 

fyrir flutninga Halldóru (sjá viðauka nr. 16). Nokkur önnur dæmi eru svipuð þessum og 

segja okkur að kynni fólks hófust oft snemma þó leiðir hafi skilið um hríð. 

Eins eru vafaatriði þegar annar aðilinn finnst ekki í því manntali sem var tekið 

næst fyrir brúðkaupið. Það á við í tilfelli Guðmundar Jónssonar og Úlfhildar 

Ingimundardóttur sem giftust árið 1841. Úlfhildur finnst ekki í manntalinu frá 1840. Hún 

býr hins vegar á Vatnsleysuströnd árið 1835 en hann í Mýrasýslu svo gera má ráð fyrir 

að kynni þeirri flokkist undir kynni á milli fjarlægra sýslna (sjá viðauka nr. 6). Sama má 

segja um Snorra Jónsson og Sigríði Jónsdóttur. Hún finnst ekki í manntölum en í 

Borgfirzkum æviskrám segir að hún sé fædd í Reykjavík og því flokkast þau kynni líka 

sem kynni úr fjarlægum sýslum (sjá viðauka nr. 7). Þetta á einnig við um Gísla Gíslason 

og Sigríði Þorbjörnsdóttur en hún bjó 10 árum fyrir brúðkaup í nálægri sýslu, svo gert er 

ráð fyrir að þau falli í þann flokk, þrátt fyrir að óvíst sé hvar hún sé í manntalinu fyrir 

brúðkaup (sjá viðauka nr. 22). Hvað sem líður slíkum flokkunarvanda má nýta tölurnar 

til að öðlast heildarsýn. 

Hér á eftir verða þau þrjú mynstur sem nefnd voru í inngangi greind betur. Settar 

verða upp ákveðnar sviðsmyndir þar sem nefnd verða dæmi úr þýði rannsóknarinnar til 

þess að gefa innsýn inn í líf fólksins. 
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3.2 Hagkvæmnishjónabönd  
Þegar um er að ræða hagkvæmnishjónabönd er í fyrirrúmi að uppfylla einhverjar 

fjárhagslegar eða félagslegar þarfir. Þessi félagslega þörf hefur að mestu snúist um 

mikilvægi þess að giftast innan ákveðinnar stéttar. Því eru áhrif foreldra viðloðandi 

makavalið. Í öllum þeim dæmum í þessari rannsókn þar sem líklega má sjá skýr áhrif 

foreldra í ákvörðun um makaval er um einstaklinga af efri stétt að ræða.  

 

Björn Magnússon (1809–1866) og Guðrún Vernharðsdóttir (1819–1904). Gift 10. júní 

1851 (sjá viðauka nr. 32). 

Guðrún bjó í Hítarnesi hjá föður sínum, séra Vernharði Þorkelssyni, fyrir giftingu. Hún 

átti barn með Vigfúsi Guðmundssyni árið 1840, en eftir því sem segir í Íslendingabók 

fékk hún ekki að giftast honum vegna ofríkis foreldra sinna. Björn var áður bóndi og 

gullsmiður í Gvendareyjum í Snæfellsnessýslu, kvæntur Ragnheiði Stefánsdóttur og áttu 

þau fjögur börn. Ragnheiður lést árið 1850 og hefur þá Björn hugsanlega viljað kvænast 

aftur vegna bús og barna. Líklega hafa foreldrar Guðrúnar álitið Björn, sem vel settan 

ekkil, mun betri kost en Vigfús á sínum tíma og þau því haft áhrif á makavalið. Björn og 

Guðrún giftu sig einungis ári eftir andlát Ragnheiðar. 

 

Helgi Helgason (1822–1883) og Soffía Vernharðsdóttir (1829–1869). Gift 19. júní 1851 

(sjá viðauka nr. 33). 

Soffía var systir áðurnefndrar Guðrúnar og Helgi sonur hreppstjórans á Vogum í 

Akrasókn. Hann tók við af föður sínum sem hreppstjóri árið 1850 og þá hafa séra 

Vernharður og fyrrum hreppstjórinn hugsanlega talið þau Soffíu álitlegt par. Eins kann 

að vera að þau hafi litið hvort annað hýru auga. Helgi og Soffía giftust níu dögum eftir 

brúðkaup systur hennar árið 1851 og eignuðust níu börn. Því má segja að líkur sækir líkan 

heim. 

 

Viðamesta fjárhagslega þörf hagkvæmnishjónabanda fyrr á öldum var að fá aðgang að 

eigin jarðnæði, en líkt og áður sagði var jarðnæði og búskapur mjög mikilvægt í hjúskap. 

Í bókinni Atla eftir séra Björn Halldórsson sem kom út árið 1780 segir: 

 

A. Fyrst þú ræður mér ekki frá hjúskapnum, þá muntu ekki ráða mér frá 

búskapnum. 
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B. Rétt getur þú til þess, því það er aumingjaháttur og óráð að vilja kvongast til að 

ala börn í annarra manna húsum. Hver maður á að ráða fyrir konu sína og börn en 

það má hann ekki hvar hann er annarra hjú.36 

 

Nokkur dæmi má finna í þýðinu af hjónum sem virðast hafa látið aðgang að jarðnæði ráða 

för hvað varðar brúðkaup. 

 

Sæmundur Sæmundsson (1816–1846) og Kristín Guðmundsdóttir (1795–1858). Gift 3. 

október 1846 (sjá viðauka nr. 25). 

Kristín var áður gift Vigfúsi Egilssyni og bjuggu þau á Hafursstöðum í 

Kolbeinsstaðasókn. Sæmundur bjó hjá móður sinni í Skoravík í Dalasýslu. Vigfús lést 

árið 1843 og var Kristín þá ekkja með tvo unga syni. Þremur árum síðar voru Sæmundur 

og Kristín gift, þrátt fyrir rúmlega 20 ára aldursmun. Sæmundur hefur líklega séð 

hagsmunum sínum borgið með því að giftast eldri ekkju sem hafði tryggt jarðnæði. 

Sæmundur lést reyndar sama ár og þau giftu sig, þrátt fyrir ungan aldur.  

 Önnur dæmi eru svo þar sem biðin eftir jarðnæði virðist hafa slegið brúðkaupi á 

frest. Í eftirfarandi tveimur dæmum er þó líklega undirstaðan fyrir makavalinu einfaldlega 

hrifning og því undirstrika þau að ekki er hægt að alhæfa um eina ástæðu fyrir makavali 

fólks.  

 

Jón Sigurðsson (1809-1877) og Halldóra Víglundsdóttir (1812-1847). Gift 26. desember 

1842 (sjá viðauka nr. 16). 

Fyrir brúðkaup voru Jón og Halldóra bæði vinnufólk í Hnappadalssýslu. Hann var á 

Heggstöðum en hún á Söðulsholti. Einungis voru fáeinir kílómetrar á milli bæjanna. Þau 

hafa því byrjað að slá sér saman í vinnumennskunni og fyrsta barn þeirra fæddist 12. mars 

1841. Þau giftu sig hins vegar ekki fyrr en 26. desember 1842 þegar þau höfðu gerst 

bændur á Hömluholti í Rauðamelssókn.  

 

Bjarni Hallbjarnsson (1820–1868) og Guðrún Jónsdóttir (1815). Gift 23. september 1844 

(sjá viðauka nr. 19). 

Sama má segja um þau Bjarna og Guðrúnu en þau voru vinnufólk á sama bæ, Stóra–

Kálfalæk í Akrasókn. Þau hafa líklega orðið hrifin af hvort öðru við vinnumennskuna en 

 
36 Rit Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal, 59–60. 
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beðið með að gifta sig þar til þau urðu bændur á bænum árið 1844. Þau eignuðust sitt 

fyrsta barn fjórum mánuðum eftir brúðkaupið.  

 

Í þessum tveimur dæmum má sjá tilvik þar sem ofbráðar barneignir voru til staðar en 

pörin hafa þá líklega þegar verið búin að ákveða að giftast og ekki séð neitt því til 

fyrirstöðu að stunda samlífi. Þetta fyrirkomulag á barneignum þessa þýðis og hversu 

algengt það var er einkar áhugaverð niðurstaða þessa rannsóknar.  

Að mati séra Björns Halldórssonar var skírlífi mikilvægur eiginleiki en í ritinu 

Arnbjörgu frá lokum 18. aldar segir hann: ,,þær dyggðir, sem konur mest prýða, eru 

skírlífi, tryggð og guðrækni. Vanti hana einhverja þessa, eru hún ekki góð kona.“37 Eins 

og má sjá á niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki endilega lögð mikil áhersla á skírlífi 

fyrir brúðkaup í Hítarnesþingum um miðbik 19. aldar. Í meira en þriðjungi tilfella áttu 

hjón óskilgetið barn, þ.e.a.s. eignuðust barn fyrir brúðkaup eða þá að um ofbráða barneign 

var að ræða, þ.e.a.s. barn fæddist innan átta mánuða frá brúðkaupi. Þá áttu sex konur og 

sex karlar börn í lausaleik með öðrum einstaklingum fyrir brúðkaupið. Tveir karlmenn 

höfðu eignast barn við framhjáhaldi. 

 

 

Fram á 19. öld markaði hjónavígslan einu leiðina til þess að stunda kynlíf og barneignir 

löglega en veraldleg yfirvöld sektuðu ógift fólk fyrir barneignir fram til ársins 1816. Hins 

vegar var það örsjaldan sem fólk var sektað fyrir ofbráðar barneignir.38 Út frá því má setja 

upp annan kvarða hvað varðar barneignir fólks. Á öðrum endanum eru óskilgetin börn 

þar sem foreldrarnir fóru sitt í hvora áttina eftir getnað. Sem dæmi má nefna Jón 

 
37 Sama heimild, 432. 
38 Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“ 64. 

 Brúðgumar Brúðir Hjón 

Fjöldi [%] Fjöldi [%] Fjöldi [%] 

Ofbráðar fæðingar 0 0 1 2 9 19 

Óskilgetið barn 1 2 0 0 8 17 

Barn í lausaleik fyrir brúðkaup 6 13 6 13 0 0 

Barn í framhjáhaldi eftir brúðkaup 2 4 0 0 0 0 

Samtals 9 af 48 19 7 af 48 15  17 af 48 36 

Tafla 3. – Barneignir fólks. 
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Björnsson og Helgu Steindórsdóttur sem giftu sig árið 1845, en þau áttu bæði börn áður 

en til hjónabands þeirra kom (sjá viðauka nr. 23). Á hinum endanum eru „algjörlega“ 

skilgetin börn sem fæddust tæpu ári eftir giftingu eða síðar og ætla má að foreldrarnir hafi 

ekki litið hvort annars hold fyrr en að aflokinni vígslu og loforði um ævarandi trúnað. Þar 

má finna par eins og Guðmund Magnússon og Þorbjörgu Jóhannesdóttur sem giftust árið 

1853 og eignuðust börn síðar innan hjónabandsins (sjá viðauka nr. 40). Þar á milli voru 

nokkurn veginn skilgetin börn þar sem foreldrarnir komu saman löngu fyrir hjónaband, 

en sluppu við frjóvgun þar til rétt áður en þau ætluðu að giftast. Einnig voru þar á milli 

börn sem fæddust utan hjónabands vegna efnaleysis foreldranna, sem tókst síðan að 

skrapa saman fé til að geta gengið í hjónaband.39 Ljóst er að flestir innan þýðis þessarar 

rannsóknar eru fyrir miðju kvarðans, líkt og Bjarni Jónsson og Guðrún Jónsdóttir sem 

eignuðust sitt fyrsta barn átta mánuðum eftir giftingu árið 1851 (sjá viðauka nr. 34). 

Annað dæmi eru Jón Sigurðsson og Halldóra Víglundsdóttir en þeirra fyrsta barn fæddist 

ári áður en þau giftust árið 1842 og gerðust bændur í Hömluholti. Þá hafa þau að öllum 

líkindum beðið með brúðkaup þar til þeim áskotnaðist jarðnæði, eins og kom fram hér 

áður (sjá viðauka nr. 16). 

Í þessu samhengi má nefna að hlutfall óskilgetinna barna af fæddum börnum var 

mun hærra á Íslandi á 19. öld en á Norðurlöndunum. Á árunum 1830–1870 voru að 

meðaltali 15% fæddra barna óskilgetin á Íslandi. Í Danmörku voru það um 11%, 9% í 

Svíþjóð og 8% í Noregi. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og fleiri sagnfræðingar nefna 

jarðnæðisskort og fólksfjölgun sem helstu ástæður.40 Hins vegar er áhugavert að bera það 

saman við tölur í upphafi aldarinnar, en þá var einungis tíunda hvert barn óskilgetið.41 Því 

hefur líklega orðið töluverð hugarfarsbreyting varðandi þessi mál á öldinni. Hins vegar 

má nefna þann möguleika að getnaður sökum hrifningar hafi einfaldlega komið til og fólk 

hugsanlega neyðst til giftingar.  

 

Helgi Sigurðsson (1815–1888) og Valgerður Pálsdóttir (1821–1899). Gift 23. maí 1849 

(sjá viðauka nr. 28). 

Þetta má sjá að vissu leyti í sambandi þeirra Helga og Valgerðar en hann var vel 

menntaður og gegndi um tíma sýslumannsembætti í Mýrasýslu. Í manntalinu 1845 var 

 
39 Sama heimild, 64. 
40 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, „„Óegta börn,““ 54. Sjá einnig t.d. Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Ást og 
hjónaband á fyrri öldum.“ 
41 Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“ 64. 
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Valgerður vinnukona í Straumfirði í Álftanessókn í sömu sýslu. Hún er skráð sem 

ráðskona í prestsþjónustubók, svo mögulega hefur Helgi ráðið hana til sín sem slíka 

og/eða þau fellt hugi saman. Þeirra fyrsta barn fæddist hins vegar mánuði eftir brúðkaup 

þeirra árið 1849 svo mögulega hafa þau fundið sig knúin til þess að gifta sig áður en 

barnið fæddist. Í manntalinu 1850 voru þau bændur á Jörfa, en þau eignuðust alls fjögur 

börn áður en þau skildu 13. des 1854. Því hafa barneignirnar ekki verið nóg til þess að 

halda sambandinu gangandi.  

3.3 „Ráðskonuskammir“ 
„Skárri eru konurnar en þessar ráðskonuskammir.“42 Svo mælir Bárður á Búrfelli við 

fósturson sinn Guðmund í Pilt og stúlku þegar hann segir honum að hann verði að fara að 

finna sér konuefni.43 Skoðun Bárðar á bústýrum er þó ekki í samræmi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar þar sem 56% eða 27 konur voru titlaðar sem svo í 

prestsþjónustubókum við giftingu. Karlar voru þá í svipuð hlutfalli skráðir sem bændur 

eða 28 einstaklingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Jón Thoroddsen, Piltur og stúlka, 133. 
43 Sama heimild, 132–133. 
44 Hér eru bústýra og ráðskona hafðar sem sama staða. 
45 ÞÍ. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–167 og Vef. Manntöl. 

Staða Brúðgumar Brúðir 

Fjöldi [%] Fjöldi [%] 

Bændur 28 58 0 0 

Bústýra44 0 0 27 56 

Vinnufólk 8 17 9 19 

Húsfólk 1 2 5 10 

Hjá foreldrum 6 13 7 15 

Prestur 1 2 0 0 

Stúdent 2 4 0 0 

Gull/silfursmiður 2 4 0 0 

Samtals 48 100 48 100 

Tafla 4. – Skipting brúðhjóna eftir stöðu fyrir brúðkaup.45 
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Þetta mynstur karla sem giftast bústýrum sínum er því einna algengast í þýði 

rannsóknarinnar. Það fellur fyrir miðju kvarðans sem ræddur er í inngangi þar sem bæði 

gat það verið ákveðin hagkvæmni í því að giftast bústýru sinni, en einnig má ætla að í 

einhverjum tilfellum hafi pörin fellt hugi saman á bænum og úr orðið innileg velvild. 

Tvennt kemur til greina, með nokkurri einföldun. 1) Bóndinn hefur ráðið konuna til sín 

til að sjá um búið og úr því sambandi orðið ást/væntumþykja/hagkvæmni. 2) Bóndinn 

hefur ráðið konuna til sín vegna vonar um hjúskap eða samband. Mikilvægt var að eignast 

maka sem kunni að vinna og skila góðu verki. Erfitt er hins vegar að meta hvor 

möguleikinn hafi átt við hvert samband. Þá var talsvert algengt að í þessum tilvikum hafi 

verið um annað hjónaband fólks að ræða eins og má sjá í eftirfarandi dæmum. 

 

Hálfdán Böðvarsson (1799–1844) og Þorgerður Vilhjálmsdóttir (1793). Gift 21. júní 

1840 (sjá viðauka nr. 3). 

Í sögu Hálfdáns og Þorgerðar má greina gagnkvæma hagsmuni því þau höfðu bæði misst 

fyrri maka. Í manntalinu 1835 var Hálfdán ekkill og bóndi á Ytri-Skógum í Hítardalssókn 

og bjó sonur hans hjá honum. Á sama tíma var Þorgerður húsmóðir og ekkja á Knör í 

Knarrarsókn í Snæfellsnessýslu og átti eina dóttur barna. Hálfdán hefur ráðið Þorgerði til 

sín sem bústýru en hún er skráð svo í prestsþjónustubók og þau síðan gift sig en þau voru 

þá bæði komin yfir fertugt. Í manntalinu 1840 voru þau bændur á Skjálg í 

Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu. Hálfdán lést fjórum árum síðar. Eftir það var 

Þorgerður vinnukona á ýmsum bæjum á svæðinu. 

 

Jón Pálsson (1786-1859) og Guðrún Hansdóttir (1807-1885). Gift 25. nóvember 1842 

(sjá viðauka nr. 14). 

Sambönd Jóns eru mjög gott dæmi um mikilvæg bústýruhlutverksins við makavalið. 

Þegar hann var nýtekinn við búi hafði hann Guðrúnu Andrésdóttur sem bústýru og 

eignuðust þau barn árið 1812 en gengu ekki í hjónaband. Óvíst er hvað varð um Guðrúnu 

en Jón fékk sér nýja bústýru, Ingibjörgu Böðvarsdóttur. Þau giftust þremur árum síðar, 

árið 1819. Fyrir brúðkaup höfðu þau þá þegar eignast sitt fyrsta barn og eignuðust alls 15 

börn. Ingibjörg lést árið 1841 og Jón fann sig knúinn til þess fá einhvern til þess að sjá 

um börn og bú. Hann bjó þá á Haukatungu í Kolbeinsstaðasókn og réði Guðrúnu 

Hansdóttur til sín, en hún bjó í Mýrasýslu og var ógift með átta ára lausaleiksbarn. Guðrún 

var 36 ára með ungt barn og hafði kannski fáa valkosti aðra en að giftast Jóni þrátt fyrir 

21 árs aldursmun. Þau giftu sig rúmu ári eftir andlát Ingibjargar, konu Jóns, og eignuðust 
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sitt fyrsta barn rúmum átta mánuðum eftir giftingu. Alls eignuðust þau fjögur börn saman 

áður. Jón lést árið 1859 og giftist Guðrún þá aftur, Jóni Jónssyni, en hún var þá ráðskona 

hans og níu árum eldri en hann. 

Þessi sambönd virðast byggja frekar á hagkvæmni en líka er að finna dæmi um 

bústýruráðningar og jafnvel ráðsmanna þar sem ekki ber á öðru en að ástin hafi haft 

töluverð áhrif.  

 

Gísli Guðmundsson (1798) og Þuríður Þorvaldsdóttir (1819–1862). Gift 27. ágúst 1842 

(sjá viðauka nr. 10). 

Í manntölunum 1835 og 1840 bjó Þuríður hjá foreldrum sínum á Laxárholti í Akrasókn 

og á Krossholti í Krossholtssókn. Gísli var fyrra árið vinnumaður á Krossholti og síðan 

bóndi þar, kvæntur Guðnýju Guðmundsdóttur. Guðný lést í júní 1841 og þá hafa Gísli og 

Þuríður án efa fljótlega farið að slá sér saman á bænum þrátt fyrir 20 ára aldursmun, en 

Þuríður er skráð sem bústýra Gísla í prestsþjónustubók. Þeirra fyrsta barn fæddist í júní 

1842 og þau giftu sig nokkrum mánuðum síðar. Í manntalinu 1845 eru þau bændur á 

Hafursstöðum í Kolbeinsstaðasókn. 

 

Ólafur Einarsson (1798) og Ingibjörg Erlendsdóttir (1799). Gift nóvember 1842 (sjá 

viðauka nr. 15). 

Í manntalinu 1835 er Ólafur kvæntur Sigríði Ólafsdóttur og var bóndi á Gufuskálum í 

Ingjaldshólssókn í Snæfellsnessýslu. Ingibjörg var ekkja og húsmóðir á Yxnakeldum 

syðri í Laugarbrekkusókn í sömu sýslu. Í manntalinu 1840 er Ólafur orðinn ekkill á 

Snorrastöðum í Kolbeinsstaðasókn. Í sama manntali er Ingibjörg skráð sem bústýra og 

ekkja á Snorrastöðum. Bæði áttu börn úr fyrri hjónaböndum. Því er hægt að segja með 

nokkurri vissu að Ólafur hefur ráðið Ingibjörgu til sín sem bústýru og ástin síðan 

blómstrað en þau giftu sig nokkrum árum síðar, árið 1842. Í manntalinu 1845 voru þau 

bændur á Ytriskógum í Hítardalssókn. 

3.4 Innileg velvild 
Líkt og sagt var frá í kafla um fræðilegt samhengi er ást hverfult hugtak sem örðugt er að 

skilgreina. Ýmsir sagnfræðingar hafa haldið því fram að ást í þeim skilningi sem við 

þekkjum hana í dag, sem sagt „rómatísk ást“ sé ekki eldri en 200–250 ára gamalt hugtak. 

Samkvæmt þeim kenningum var fjölskyldan í bændasamfélaginu vettvangur æxlunar og 

framleiðslu. Þegar fjölskyldueiningin hnignaði sem framleiðslueining í kjölfar 
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iðnbyltingarinnar hóf fólk í auknum mæli að leyfa tilfinningum að ráða makavali. Þó má 

áætla líkt og Lawrence Stone heldur fram að ást sé hluti af mannlegu eðli og hafi því 

ávallt verið til, þó kannski ekki alveg sömu í mynd og í dag.46 Hér verða nefnd nokkur 

dæmi þar sem ástin viðist hafa haft mestan þátt í makavalinu. 

 

Sigurður Sigurðsson (1804-1886) og Brynhildur Þórðardóttir (1804-1890). Gift 13. 

október 1842 (sjá viðauka nr. 13). 

Eitt besta dæmið er saga Sigurðar og Brynhildar en þau voru bæði gift áður. Brynhildur 

var áður gift Einari Jónssyni og árið 1835 bjuggu þau á Hömrum í Akrasókn, hún þrítug 

og hann 63 ára. Þau eignuðust fjögur börn áður en Einar lést í október 1841. Á sama tíma 

var Sigurður kvæntur Rósu Ólafsdóttur. Þau voru bændur á Stóra-Kálfalæk í Akrasókn 

og eignuðust fjögur börn áður en Rósa lést í maí 1842. 

Sigurður og Brynhildur voru á sama aldri, höfðu bæði búið í Mýrasýslu frá unga 

aldri og hafa því án efa þekkt vel til hvors annars. Ári eftir að Einar lést og einungis fimm 

mánuðum eftir að Rósa lést, giftu Sigurður og Brynhildur sig. Brynhildur bar þá barn 

undir belti en fyrsta barn þeirra hjóna fæddist 18. janúar 1843. Því hafa Brynhildur og 

Sigurður verið farin að slá sér saman í apríl 1842, nokkru áður en Rósa lést. Því er augljóst 

að hrifning þeirra á hvort öðru hefur þegar verið til staðar. Sé höfð hliðsjón af sápuóperum 

nútímans má eins gera ráð fyrir því að Einar hafi vitað að það stefndi í dauða Rósu konu 

sinnar, það er að segja hafi verið um veikindi að ræða en ekki eru skráð dánarorsök hennar 

í prestsþjónustubók. 

Sigurður flutti fljótlega til Brynhildar á Hamra þar sem þau bjuggu í fyrstu. Þau 

fluttust á nokkra bæi í sömu sveit á næstu árum og eignuðust fjögur börn. Leiðir þeirra 

skildu hins vegar um 1870 þegar hann fluttist á Skógarströnd en hún varð um kyrrt í 

Mýrasýslu og fluttist síðar til dóttur þeirra. 

 

Össur Jónsson (1829–1889) og Steinunn Einarsdóttir (1836–1898). Gift 6. nóvember 

1853 (sjá viðauka nr. 43). 

Össur og Steinunn eru yngsta parið sem gifti sig í þýðinu. Fyrir brúðkaup bjuggu þau í 

sömu sókn og því má ímynda sér unga elskendur sem giftu sig einfaldlega af því að þau 

voru hrifin hvort af öðru. Þau giftust árið 1853 og gerðust bændur á heimabæ hennar og 

eignuðust eitt barn ári síðar. 

 
46 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Ást og hjónaband á fyrri öldum,“ 76–77. 
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Þórarinn Kristjánsson (1816–1883) og Ingibjörg Helgadóttir (1817–1896). Gift 15. júlí 

1842 (sjá viðauka nr. 9). 

Af efri stéttinni má nefna Þórarinn og Ingibjörgu. Hann var stúdent úr Bessastaðaskóla 

og sýsluskrifari á árunum 1838–1842 hjá Lund sýslumanni í Hjörsey og skrifaði sýslu- 

og sóknalýsingar fyrir Mýrasýslu árið 1840, svo sem þegar er getið. Faðir Ingibjargar var 

alþingismaður og hreppstjóri á Vogi í Akrasókn. Árið 1840 var Lund fluttur á Vog og 

Þórarinn hefur fylgt honum eftir. Ingibjörg gerðist þjónustustúlka á heimili Lunds og hafa 

þá tekist ástir með þeim Þórarni. Þau giftu sig 15. júlí 1842 og eignuðust sitt fyrsta barn 

átta mánuðum síðar. Alls eignuðust þau tíu börn.  

 Til þess að gefa enn betri innsýn inn í tilhugalíf fólks verður hér notast við 

munnmælasögu af makavali tveggja systra sem giftu sig tveimur árum eftir að tímabili 

þessarar rannsóknar lýkur, þann 14. júlí 1856. Sagan er rituð af Margréti Samúelsdóttur 

(1901–1989), eiginkonu Jóns Dalmannssonar (1898–1970), en hann var barnabarn 

annarrar systurinnar. Heimildin er því líklega skrifuð um miðbik 20. aldar en gefur samt 

mögulega sýn inn í heimssýn og tilfinningalíf þessara hjóna.  

 

Jón Finnsson (1829-1898) og Margrét Vigfúsdóttir (1825-1893). Stefán Jónsson (1812-

1875) og Guðrún Vigfúsdóttir (1835-1860). Gift 14. júlí 1856.47 

Systurnar fjórar voru dætur Vigfúsar Jónssonar (1788–1869) hreppstjóra og Steinunnar 

Ólafsdóttur (1795–1862) á Hundastapa. Margrét var næstelst og segir í frásögn Margrétar 

Samúelsdóttur:  

 

Hún varð fyrir því óláni að verða hrifin af bónda sem bjó á næsta bæ, hann hét 

Guðmundur og var giftur maður og átti nokkur börn með sinni konu. Þetta fór 

mjög leynt, þar til auðséð var að Margrét var barnshafandi. Þá var gengið á hana 

til að fá að vita hvernig á þessu stæði og sagði hún þá eins og var að Guðmundur 

í Hömrum væri faðir að barninu. Henni var þá komið í burtu og eignaðist son, sem 

dó mjög fljótt eftir að hann fæddist.48 

 

Þess má geta að um var að ræða Guðmund Jónsson (1817–1887) sem má finna í þýði 

þessarar rannsóknar og giftist Úlfhildi Ingimundardóttur (1812–1886) árið 1841 (sjá 

 
47 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/3-1. Prestsþjónustubók 1855–1885. 
48 HB. Margrét Samúelsdóttir, „Saga Steinunnar og Mörtu,“ (án safnmarks), 1. 



 

 27 
 
 

viðauka nr. 6). Um afdrif Margrétar segir í frásögninni að hún giftist „ágætum duglegum 

manni.“49 Það var Jón Finnsson sem hafði verið vinnumaður á Hundastapa en þau tóku 

svo við búinu og eignuðust sjö börn. 50 

 Þegar þriðja dóttirin, Guðrún, varð gjafvaxta, kom Stefán bróðir Guðmundar að 

Hömrum en hafði verið gullsmiður í Danmörku og Noregi í 19 ár. Stefán var þá kominn 

undir fertugt en í frásögninni segir: 

 

Þá af einhverri tilviljun eða örlögum hitti hann gullfallega kornunga stúlku, sem 

hann bað um að vísa sér til vegar. ... Þessi glæsilegi heimsmaður settist nú í huga 

sveitastúlkunnar. Hún hafði aldrei séð svo falleg föt, saumuð eftir nýjustu tísku 

utan úr heimi. Hér voru allir í vaðmálsfötum, heimagerðum og fóru þau 

misjafnlega vel og hann var kátur og skemmtilegur í tali og ánægður yfir að vera 

kominn heim. En hún hafði vit á því að nefna þetta ekki heima hjá sér, því það var 

algjörlega bannað að tala um Hamrafólkið, það var aldrei á það minnst vegna þess 

sársauka sem Guðmundur í Hömrum hafði valdið.51 

 

Stefán á þá að hafa verið jafn heillaður af þessari ungu stúlku með bláu augun og fóru þau 

því að hittast reglulega. Úr varð að Guðrún varð ófrísk og vildi Stefán þá biðja um leyfi 

foreldra hennar að giftast henni sem hún tók treglega í en lét svo undan. Foreldrar hennar 

neituðu hins vegar, meðfram af þeirri ástæðu að hann hefði enga jörð. Guðrún eignaðist 

þá barnið og varð aftur þunguð í kjölfarið. Þá tókst Stefáni að fá leigða jörð í Hítarneskoti 

í Kolbeinsstaðahreppi og fékk þá jáyrði frá foreldrum hennar.52  

 Varð því úr eins og áður sagði að systurnar tvær giftu sig þann 14. júlí 1856 en 

það hefur án efa þótt hagkvæmt að skella saman tveimur brúðkaupum með einni veislu. 

Guðrún og Stefán eignuðust fjögur börn en hún lést árið 1860 úr taugaveiki.53  

 Saga þessa fólks undirstrikar mikilvægi ákveðinna þátta við makaval. Foreldrar 

systranna höfðu mikið að segja um makaval þeirra. Þau hafa líklega talið mikilvægt að 

Margrét gengi út til þess að hylma yfir það „ólán“ að eignast óskilgetið barn með giftum 

manni. Þetta ólán hafði svo áhrif á val systur hennar sem virðist hafa einkennst af mikilli 

ást þrátt fyrir 23 ára aldursmun parsins. Í makavali Guðrúnar kemur fram mikilvægi þess 

 
49 Sama heimild, 1 
50 Borgfizkar æviskrár 5, 364–365. 
51 HB. Margrét Samúelsdóttir, „Saga Steinunnar og Mörtu,“ (án safnmarks), 2.  
52 Sama heimild, 3 
53 Sama heimild, 4 
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að hafa aðgang að jarðnæði þar sem foreldrar hennar neituðu bónorði Stefáns þess vegna. 

Þá hafa barneignir þeirra án efa ýtt undir það að Stefán hafi drifið sig í að finna jörð svo 

þau gætu loksins gift sig og gert börn sín skilgetin en í frásögn Margrétar Samúelsdóttur 

segir að elsta dóttir þeirra hafi verið skírð um leið og þau giftu sig og barnið því kallað 

hjónabandsbarn.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Sama heimild, 3. 
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4 Ályktanir 

4.1 Samanburður á landshlutum 
Ritgerðin á upphaf sitt í námskeiðsritgerð í áfanganum Ástir Íslendinga 1500-1900 sem 

kenndur var við Háskóla Íslands haustið 2020. Til samanburðar við niðurstöður úr 

Hítarnesþingum voru fengnar ritgerðir samnemanda um makaval sem tóku fyrir önnur 

landssvæði. Þá er vert að nefna í sambandi við þessar rannsóknir að forsendur þeirra og 

ransóknaraðferðir eru oft ólíkar. Þær innihalda einnig misstór þýði en eru þó öll um 

miðbik 19. aldar. Prestaköll þessara rannsókna voru flest á Norðurlandi, fyrir utan 

Stafholtssókn í Borgarfirði, örlítið austar en Hítarnesþing. Í því prestakalli á árunum 

1841–1860 kynntist fólk í 85% tilvika fólki á sama bæ og var þá einnig tekið mið af 

staðsetningu stuttu fyrir brúðkaup. Þetta háa hlutfall þeirra sem kynntust á sama bæ er 

ákaflega áhugavert á móti þeim 15% para sem kynntust á sama bæ í Hítarnesþingum. Því 

má áætla að Stafholtssókn hafi verið ansi kyrrstætt samfélag og væri áhugavert að leita 

frekari skýringa á þessum mun í einu og sama héraði. Þá voru einungis 20% para sem 

eignuðust óskilgetið eða ofbrátt barn samanborið við 36% prósent í þessari rannsókn.55  

Norður í landi, í Hvanneyrarprestakalli, nyrst á Tröllaskaga, var vaxandi útgerð 

og því mikið af aðkomufólki sem kom og fór, ólíkt Hítarnesþingum. Flestir þessara 

einstaklinga voru vinnufólk eða um 80% og það kynntist fyrir hjúskap í vinnumennsku. 

Rannsóknin miðaði við árin 1840–1860. Á þessu svæði var samfélagsleg andstaða við 

giftingar jarðnæðislauss fólks greinilega á undanhaldi sem sést af því að rúmur þriðjungur 

brúðhjóna sem settist að í sveitinni hóf ekki búskap heldur var áfram í vinnu- eða 

húsmennsku. Þá segir einnig í niðurstöðum þeirrar rannsóknar að efnahagur hafi skipt 

máli og fólk valið sér maka í samræmi við það. Einkar merkilegt er að í 

Hvanneyrarprestakalli var meðalaldursmunur einungis um eitt ár samanborið við níu ár í 

Hítarnesþingum.56 Þetta gæti stafað af því að fólk kynntist þar í miklu meira mæli í 

vinnumennsku og var því á svipuðum aldri. 

Í Hrafnagilsprestakalli í Eyjafirði á árunum 1841–1860 voru helstu niðurstöður 

þær að fólk kynntist í vinnu eða í gegnum ættartengsl. Það þekkti sama fólkið og/eða bjó 

nálægt hvort öðru. Þó voru óskilgetnar fæðingar talsvert færri í Hrafnagilssókn en í 

Hítarnesþingum, 8% fæðinga á móti 17%. Á sama tíma voru samt ofbráðar barneignir 

 
55 Unnur Helga Vífilsdóttir, „Hjónabönd í Stafholtssókn 1841–1860,“ 1–17. 
56 Páll Halldórsson, „Um giftingar í Hvanneyrarprestakalli 1840 til 1860,“ 1–19. 
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svipaðar.57 Við hlið Hrafnagilsprestakalls mátti finna Glæsibæjarprestakall en þar var 

staðan sú að um 70% para kynntust í sömu eða næstu sókn á árunum 1844–1860. Í þeirri 

rannsókn var einnig tekið mið af staðsetningu stuttu fyrir brúðkaup. Þá var í 35% tilfella 

um óskilgetna eða ofbráða fæðingu að ræða. Þá var algengasta samsetning para að um 

væri að ræða barn bónda og vinnumanns eða vinnukonu, en næst algengast var að bóndi 

giftist bústýru sinni. Það er nokkuð áhugavert í sambandi við þessa rannsókn þar sem 

bústýruhlutverkið virðist leika stórt hlutverk í um helmingi tilfella.58 

Í rannsókn Ragnheiðar Kristjánsdóttur á þeim sem giftu sig í Árnessýslu árið 

1851, bjuggu öll pörin nema eitt innan sömu sóknar eða í nærliggjandi sókn.59 

Undantekning var prestur sem kvæntist hreppstjóradóttur. Þá voru niðurstöður hennar að 

tæplega 40% para hafi kynnst maka sínum á sama bæ, þá sérstaklega ef annar aðilinn var 

vinnukona eða vinnumaður.60 Þýði Ragnheiðar var því talsvert kyrrstæðara líkt og í 

Stafholti en þýði þessarar rannsóknar þar sem einungis 15% para kynntust á sama bæ. 

Um makavalið almennt komst Ragnheiður m.a. að þeirri niðurstöðu að því hafi verið 

nokkuð ólíkt háttað eftir stétt. Afskipti foreldra af makavalinu hafi mun fremur einkennt 

efnaðri Íslendinga á meðan að foreldrar af lægri stéttum hafi haft lítilla hagsmuna að gæta 

í makavali barna sinna. Þá nefnir Ragnheiður að giftingarmöguleikar hafi verið 

takmarkaðir meðal efnaminna fólks, þ.e.a.s að það skipti meira máli að ganga í hjónaband 

heldur en hverjum maður giftist. Hún telur hjúskap og búskap nátengdan og því hafi 

hagkvæmnisjónarmið ráðið miklu um makaval. Þá segir hún að efnameira fólk hafi einnig 

haft fleiri valmöguleika. Niðurstöður rannsóknar Ragnheiðar styðja niðurstöður þessarar 

rannsóknar um að afskipti foreldra efristéttarfólks hafi verið meiri. Þau dæmi sem benda 

á afskipti foreldra snúast um börn presta, hreppstjóra o.s.frv. og hafa þá synirnir oftast 

hlotið einhverja menntun. Sjá má líka á ummælum Guðfríðar Magnúsdóttur sem nefnd 

var í inngangi að henni var umhugað að finna sér maka sem væri upplýstur og siðaður. 

Þá niðurstöðu Ragnheiðar að giftingarmöguleikar efnaminna fólks hafi verið 

takmarkaðir dreg ég hins vegar mjög í efa. Hún segir að það hafi verið mikilvægara að 

giftast en hverjum maður giftist en það tel ég ekki endilega vera á rökum reist um miðbik 

19. aldar. Eins og sjá má á niðurstöðum gifti fólk sig ekki einungis af efnahagsástæðum, 

 
57 María E. Guðsteinsdóttir, „Hjónabönd og óskilgetnar fæðingar í Hrafnagilssókn  
á árunum 1841-1860,“ 1–23. 
58 Kjartan Atli Ísleifsson, „Um ástir og makaval 20 hjóna í Glæsibæjarprestakalli í Eyjafirði á tímabilinu 
1844–1860,“ 1–19. 
59 Lbs.-Hbs. Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Makaval Íslendinga 1750-1900,“ 52.  
60 Sama heimild, 28–29. 
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heldur var ást og þörf fyrir nánd greinilega til staðar hjá mörgum og jafnvel flestum. Líkt 

og má sjá á þessari rannsókn má flokka makavalið í ákveðna hópa til þess að skilja betur 

hvað virtist hafa verið einna mikilvægast fyrir fólk. Áhrif foreldra, aðgangur að jarðnæði 

og það að eignast duglegan maka sem gat unnið vel og skilað góðu búi voru allt 

hagkvæmnisástæður sem voru mikilvægar í sjálfsþurftarbúskap 19. aldar. Menn réðu þá 

oft til sín bústýrur, annaðhvort með hjónaband í huga eða þá að ástin kviknaði við 

viðkynningu. Innileg velvild/væntumþykja/ást var einnig mikilvægt atriði í makavalinu 

þótt slíkar kenndir hafi ekki verið jafn áberandi og í dag þegar talið er vænstur kostur að 

ástin nær einvörðungu ráði för. Hjónabönd einstaklinga hafa þó án efa byggst á blöndu 

allra þessara þátta.  
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5 Niðurstöður 

Makaval Íslendinga fyrr á öldum hefur ekki mikið verið kannað enda erfitt að gera grein 

fyrir sálarlífi fólks, sérstaklega þegar helstu heimildir eru skrásetningargögn sem eru 

alveg laus við að sýna tilfinningar. Athugun á þeim leyfir okkur þó að útfæra ákveðna 

mynd af mynstrum, svo sem um aldur, búsetu og barneignir. Hér var lífsferill 48 hjóna 

rakinn með þessi mynstur í huga þar sem dreginn var upp ákveðinn kvarði og teiknaðar 

sviðsmyndir honum til stuðnings.  

  Á öðrum enda kvarðans má sjá hjónabönd þar sem hagkvæmnin hefur ráðið hvað 

mestu, svo sem það að eignast jarðnæði og afskipti foreldra. Aðgangur að jarðnæði var 

mjög mikilvægur á þessum tíma þar sem hjúskapur og búskapur héldust í hendur til þess 

að framfleyta fjölskyldu. Ákvæði um hömlur á hjónabandsmöguleikum fólks voru til 

staðar þar til árið 1880, en þá var um giftingar öreiga að ræða en ekki vinnufólks. Hins 

vegar má í öllum þeim dæmum í þessari rannsókn þar sem um var að ræða fólk af efri 

stétt samfélagsins sjá skýr áhrif foreldra við ákvörðun um makaval. Efnameiri foreldrar 

vildu greinilega hafa eitthvað um makaval barna sinna að segja til þess að halda í stétt og 

stöðu.  

Fyrir miðju kvarðans er merkasta niðurstaða þessara rannsóknar en það er hið 

algenga mynstur að maður kvænist bústýru sinni. Tvo valkosti má sjá útfrá því mynstri. 

Annaðhvort hefur bóndinn ráðið konuna til sín vegna vonar um hjúskap eða samband út 

frá ákveðnum hagkvæmnisástæðum eða hann hefur ráðið konuna til sín til þess að sjá um 

búið og úr því sambandi orðið ást/væntumþykja. Þetta átti við í 56% tilfella, þ.e.a.s. 27 

konur voru titlaðar bústýrur í prestsþjónustubókum við giftingu. Karlar voru þá í svipuðu 

hlutfalli skráðir sem bændur eða 28 einstaklingar. Þetta mynstur má einnig sjá í 

Glæsibæjarprestakalli og væri vert að rannsaka þetta mynstur frekar á landsvísu.  

Á hinum enda kvarðans má sjá hjónabönd sem byggjast fyrst og fremst á innilegri 

velvild. Ekki er þó hægt að segja að makaval hafi stjórnast einungis af einum þætti heldur 

var líkt og í dag um að ræða flókið val sem tók mið af öllum þessum þáttum, þó með 

meiri áherslu á hagkvæmni og efnahag en nú tíðkast.  

Prestakallið sem var til rannsóknar, Hítarnesþing, var fremur einangrað og má það 

teljast orsök þess að um helmingur para kynnist í nærumhverfi sínu, þ.e.a.s. innan sömu 

sýslu eða samtals 26 pör. Þar af voru sjö pör sem kynntust innan sömu sóknar og sjö pör 

sem kynntust á sama bæ. Þá var talsvert um ofbráðar fæðingar og óskilgetnar fæðingar, 

en í meira en þriðjungi tilfella áttu hjón barn fyrir brúðkaup eða þá að um ofbráða barneign 
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var að ræða. Þá áttu sex konur og sex karlar börn í lausaleik fyrir brúðkaupið og tveir 

karlar höfðu átt barn í framhjáhaldi í fyrra hjónabandi.  

Á samanburði á mismunandi prestaköllum á þessum tíma má sjá að samsetning 

makavals hefur verið ólík að ýmsu leyti, en grundvöllurinn þó oftast mjög svipaður. Þá 

virðist sem makaval á svæðum þar sem sjómennska var til staðar hafi einkennst meira af 

jafnöldrum í vinnumennsku og því meiri hreyfanleiki heldur en á svæðum líkt og í 

Hítarnesþingum þar sem mest megnis var um landbúnaðarstörf að ræða og samfélagið 

kyrrstæðara. Þá var aldursmunur oft meiri í þessum kyrrstæðu samfélögum, ungar konur 

giftust eldri bændum eða ungir vinnumenn kvæntust eldri konum sem áttu eða höfðu yfir 

að ráða jarðnæði.  

Þessi rannsókn varpar þá einna helst ljósi á hvernig makavali var háttað um miðbik 

19. aldar í tiltölulega kyrrstæðu landbúnaðarhéraði þar sem hagkvæmni við makaval 

skipti miklu. Bústýruhlutverkið hafði mikið að segja við stofnun hjúskapar en ekki má þó 

gleyma ástin skipti máli líkt og enn þann dag í dag. 
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Viðauki 
Skrá yfir hjón sem gengu í hjónaband í Hítarnesþingum 1841–1860. 

 

1. Steindór Bjarnason (1788–1846) og Guðrún Bárðardóttir (1792–1867).61 Gift 

26. maí 1840.62 

Árið 1808 kvæntist Steindór Gyríði Pétursdóttir (1774–1839). Hún átti tvö börn fyrir. Þau 

hófu búskap árið 1811 á Hamraendum í Hjörseyjarsókn og eignuðust þrjú börn áður en 

Gyríður lést árið 1839.63 Í manntalinu 1835 er Guðrún Bárðardóttir skráð sem ógift 

húskona sem lifir á sínu á Ánastöðum í sömu sókn og Steindór.64 Þann 26. maí 1840 

kvæntist Steindór Guðrúnu. Gera má ráð fyrir að Steindór hafi talið Guðrúnu álitlegan 

kost til þess að sjá um bú sitt og börn og því ráðið hana til sín sem bústýru, mögulega með 

giftingu í huga. Þau eignuðust hins vegar ekki börn saman enda hún líklega komin yfir 

barneignaraldur.65 

 

2. Guðmundur Runólfsson (1803–1867) og Kristbjörg Steindórsdóttir (1811–

1895). Gift 26. maí 1840.66 

Árið 1835 bjó Kristbjörg hjá foreldrum sínum á Hamraendum í Hjörseyjarsókn í 

Mýrasýslu, en faðir hennar var Steindór Bjarnason sem er nefndur hér að ofan. Á sama 

tíma bjó Guðmundur hjá móður sinni í Þverholti í Álftanessókn.67 Hann gerðist svo bóndi 

í Skíðsholtum í Akrasókn árið 1838. Mögulega hafa foreldrar Kristbjargar og Guðmundar 

haft áhrif í makavali þeirra þar sem þau voru nokkuð efnuð eða þau kynntust í sýslunni 

og hafist ástir með þeim. Skötuhjúin giftust 26. maí 1840, sama dag og pabbi hennar. 

Guðmundur og Kristbjörg eignuðust sex börn og bjuggu á nokkrum bæjum í sveitinni. 

Hann er titlaður sem „efnaður bóndi“ í Borgfirzkum æviskrám.68 

 

 

 
61 Vef. Íslendingabók. Öllum einstaklingum þessarar rannsóknar var flett upp í Íslendingabók en til 
einföldunar er aðeins vísað í hana hér. 
62 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–161. 
63 Borgfirzkar æviskrár 11, 38. 
64 Vef. Manntalið → Manntalið 1835. 
65 Borgfirzkar æviskrár 11, 38. 
66 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–161. 
67 Vef. Manntalið → Manntalið 1835. 
68 Borgfirzkar æviskrár 3, 401. 
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3. Hálfdán Böðvarsson (1799–1844) og Þorgerður Vilhjálmsdóttir (1793). Gift 21. 

júní 1840.69 

Í manntalinu 1835 var Hálfdán ekkill og bóndi á Ytri-Skógum í Hítardalssókn í Mýrasýslu 

og bjó þá sonur hans hjá honum. Á sama tíma var Þorgerður húsmóðir og ekkja á Knör í 

Knarrarsókn í Snæfellsnessýslu og átti eina dóttur. Hálfdán hefur að öllum líkindum ráðið 

Þorgerði til sín sem bústýru, en hún er skráð svo í prestsþjónustubók, og þau síðan gift 

sig. Í manntalinu 1840 voru þau bændur á Skjálg í Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu 

en Hálfdán lést fjórum árum síðar. Eftir það var Þorgerður vinnukona á ýmsum bæjum á 

svæðinu.70 

 

4. Ólafur Jónsson (1801) og María Guðmundsdóttir (1809–1862). Gift 8. október 

1840.71 

Í manntalinu 1835 var María vinnukona á Sveinsstöðum í Þingeyrarklausturssókn í 

Húnavatnssýslu. Á sama tíma var Ólafur vinnumaður á Þorkelshóli í 

Breiðabólsstaðarsókn í Húnavatnssýslu. Mögulega hafa þau verið að bíða eftir jarðnæði 

en þau giftu sig árið 1840 og voru skráð sem bændur í Haukatungu í Kolbeinsstaðasókn 

í því manntali. Í manntalinu 1845 voru þau bændur á Kolviðarnesi í Rauðamelssókn og 

áttu eitt barn.72 

 

5. Jón Þorgeirsson (1816–1873) og Þórunn Sigurðardóttir (1798–1858). Gift 16. 

október 1840.73 

Þórunn var áður gift Birni Björnssyni en í manntalinu 1835 bjuggu þau á Ölviskrossi í 

Kolbeinsstaðasókn og áttu þá þrjú börn. Á sama tíma var Jón vinnupiltur hjá 

hreppstjóranum á Jörfa í Krossholtssókn. Jón gerðist síðan bóndi á Jörfa og hefur líklega 

ráðið Þórunni sem bústýru sína eftir lát eiginmanns hennar. Þau giftu sig árið 1840 og 

fimm árum síðar höfðu þau flust á Snorrastaði í Kolbeinsstaðasókn og eignuðust eitt barn 

saman.74 

 

 

 
69 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–161. 
70 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
71 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–161. 
72 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 og 1845. 
73 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 160–161. 
74 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 og 1845. 
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6. Guðmundur Jónsson (1817-1887) og Úlfhildur Yngimundardóttir (1812-1886). 

Gift 15. júlí 1841.75 

Í manntalinu 1835 er Guðmundur skráður sem vinnupiltur á Ánabrekku í Borgarsókn í 

Mýrasýslu. Úlfhildur bjó hjá skyldmennum sínum á Brunnastöðum í Kálfatjarnarsókn í 

Gullbringusýslu. Í manntalinu 1840 var Guðmundur orðinn vinnumaður á Hjörsey í 

Hjörseyjarsókn. Úlfhildur finnst hins vegar ekki í því manntali.76 Því er mjög erfitt að 

segja til um hvernig þau hafa kynnst en fimm ára aldursmunur var á Guðmundi og 

Úlfhildi. Mögulega hafa þau kynnst við kaupavinnu hennar vestur eða verðferð hans á 

Suðurnes og þau orðið hrifin hvort af öðru. Þau voru bændur á nokkrum bæjum áður en 

þau settust að á Hömrum árið 1844 þar sem þau bjuggu til dauðadags. Þau eignuðust sjö 

börn saman en í janúar 1854 eignaðist Guðmundur dreng með Margréti Vigfúsdóttur, 

heimasætu á Hundastapa.77 

 

7. Snorri Jónsson (1779–1864) og Sigríður Jónsdóttir (1799–1838). Gift nóvember 

1841.78 

Árið 1796 eignaðist Snorri barn með Þórdísi Jónsdóttur en hann fluttist síðan á Stóra-

Kálfalæk í Akrasókn. Þar giftist hann heimasætunni, Þorbjörgu Teitsdóttur. Þau eignuðust 

fimm börn áður en Þorbjörg lést árið 1838, 59 ára. Tveimur árum fyrir dauða Þorbjargar 

eignaðist Snorri barn með vinnukonu á Jörfa í Kolbeinstaðahrepp, Kristínu 

Kristínardóttur. Í nóvember árið 1841 giftist hann aftur, 62 ára gamall, hinni 43 ára Sigríði 

Jónsdóttur. Erfitt er að finna Sigríði í manntölum en hún var fædd í Reykjavík og Snorri 

hefur því mögulega álitað hana álitlegan kost eftir ferð til Reykjavíkur eða hún komið í 

kaupavinnu vestur. Sigríður lést fimm árum eftir brúðkaupið.79 

 

8. Guðmundur Þórðarson (1818–1866) og Kristín Sigmundsdóttir (1820). Gift 7. 

júlí 1842.80 

Í manntalinu 1835 bjó Guðmundur hjá móður sinni í Dal í Miklaholtssókn í 

Hnappadalssýslu. Kristín bjó einnig hjá móður sinni en á Brúarhrauni í Krossholtssókn í 

sömu sýslu. Í manntalinu 1840 er Guðmundur fluttur með móður sinni á Stórahraun í 

 
75 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 161. 
76 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
77 Borgfirzkar æviskrár 3, 334. 
78 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 161. 
79 Borgfirzkar æviskrár 10, 456. 
80 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 161. 
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Kolbeinsstaðasókn en Kristín er enn á Brúarhrauni. Þau bjuggu því í sömu sýslu, voru á 

svipuðum aldri og því líklegt að þau hafi kynnst í sveitinni og hrifning komið til á milli 

þeirra.81 Þau giftu sig árið 1842 og eru skráð sem bændur á Bergsholti í Staðarsókn í 

Snæfellsnessýslu í manntalinu 1845 með tvö börn.82 

 

9. Þórarinn Kristjánsson (1816–1883) og Ingibjörg Helgadóttir (1817–1896). Gift 

15. júlí 1842.83 

Þórarinn varð stúdent úr Bessastaðaskóla árið 1838 og gerðist sýsluskrifari í Mýrasýslu 

1838–1842 hjá Lund sýslumanni. Faðir Ingibjargar var m.a. alþingismaður og hreppstjóri 

á Vogi í Akrasókn. Fyrir manntalið 1840 var Lund sýslumaður fluttur á Vog og Þórarinn 

með honum. Ingibjörg hefur gerst þjónustustúlka á heimili Lunds en hún er skráð svo í 

manntalinu og þá líklega tekist ástir með þeim Þórarni.84 Þau giftu sig 15. júlí 1842 og 

eignuðust sitt fyrsta barn átta mánuðum síðar. Alls eignuðust þau tíu börn. Á árunum 

1842–1846 var Þórarinn aðstoðarprestur hjá föður sínum á Stað í Hrútafirði. Eftir það 

gegndi hann stöðu prests á nokkrum stöðum og síðast í Vatnsfirði. Þórarinn sat 

þjóðfundinn árið 1851 sem þjóðkjörinn fulltrúi Strandasýslu.85 

 

10. Gísli Guðmundsson (f. 1798) og Þuríður Þorvaldsdóttir (1819–1862). Gift 27. 

ágúst 1842.86 

Í manntölunum 1835 og 1840 bjó Þuríður hjá foreldrum sínum annars vegar á Laxárholti 

í Akrasókn í Mýrasýslu og hins vegar á Krossholti í Krossholtssókn. Á sama tíma var 

Gísli fyrst vinnumaður á Krossholti og síðan bóndi þar 1840 kvæntur Guðnýju 

Guðmundsdóttur. Guðný lést í júní árið 1841 og þá hafa Gísli og Þuríður án efa fljótlega 

farið að slá sér saman þrátt fyrir 20 ára aldursmun. Þuríður er skráð sem bústýra Gísla í 

prestsþjónustubók. Þeirra fyrsta barn fæddist í júní 1842 og þau giftu sig nokkrum 

mánuðum síðar. Í manntalinu 1845 eru þau bændur á Hafursstöðum í Kolbeinstaðasókn í 

Hnappadalssýslu.87 

 

 
81 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
82 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
83 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
84 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
85 Borgfirzkar æviskrár 13, 119–120. 
86 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
87 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 og 1845. 
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11. Þórður Þórðarson (1818/20-1903) og Ingveldur Egilsdóttir (1794/5-1876). Gift 

7. ágúst 1842.88 

11. nóvember 1831 eignaðist Ingveldur barn með Ólafi Jónssyni vinnumanni í Hólmakoti 

í Hjörseyjarsókn. Þau giftust ekki. Í manntölunum 1835 og 1840 var hún skráð sem 

vinnukona á Ánastöðum í sömu sókn og bjó barn þeirra Ólafs með henni. Þórður var þá 

skráður sem sonur húsbænda, ógiftur, á Lambhústúni, einnig í sókninni.89 Þau bjuggu því 

í sömu sókn og hafa líklega þekkt vel hvors til annars.  

Þórður og Ingveldur giftu sig 7. ágúst 1842. Hún var þá um 47 ára en Þórður 

einungis um 22 eða 24 ára. Því var um 23 ára aldursmunur á þeim, en sem áður segir átti 

Ingveldur eitt barn fyrir er til hjúskapar kom. Mæðginin fluttu til Þórðar og föður hans á 

Lambhústúni. Mögulega hafa þeir feðgar álitið hana góðan húsfreyjukost, en móðir 

Þórðar lést 1843 og gæti hafa verið veik í einhver ár áður og ekki getað séð um búið 

innanstokks.  

Árin 1845–47 voru Þórður og Ingveldur bændur á Lambhústúni og bjuggu með 

föður hans, syni hennar og vinnukonu. Svo segir í Borgfirzkum æviskrám að eftir að þau 

hættu búskap hafi Þórður flakkað á ýmsa bæi um sveitina sem vinnu-, ráðs- og húsmaður 

og Ingveldur yfirleitt fylgt honum eftir. Þó er líklegt að hjónabandið hafi ekki verið þeim 

efst í huga en Þórður eignaðist barn með vinnukonu í Lambhústúni þann 11. september 

1860, en hann var þá ráðsmaður í Hjörsey.90 Ingveldur bjó þá einnig í Hjörsey sem 

húskona en ómögulegt er að vita hvað henni fannst um þetta ráðslag, en vart hefur hún 

glaðst yfir tíðindunum.91 

 

12. Jón Jónsson (1795–1868) og Guðrún Sigurðardóttir (1815-1885). Gift 25. 

september 1842.92 

Árið 1828 giftist Jón Rannveigu Jónsdóttur og var vinnumaður á Heggstöðum í 

Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu. Jón var húsbóndi, meðhjálpari og smiður þar til 

árið 1840 og áttu hann og Rannveig sex börn. Þau skildu árið 1842. 93 Í manntalinu 1835 

er Guðrún skráð sem vinnukona í Bárðarbúð í Laugarbrekkusókn í Snæfellsnessýslu en 

1840 er hún flutt til móður sinnar á Hofsstöðum í Mýrasýslu.94 Mögulega hefur Jón þá 

 
88 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
89 Borgfirzkar æviskrár 13, 292–293. Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
90 Borgfirzkar æviskrár 13, 292–293. 
91 Vef. Manntalið → Manntalið 1860 
92 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
93 Borgfirzkar æviskrár 6, 52–53. 
94 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
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ráðið Guðrúnu til sín sem bústýru, en þau giftu sig í september árið 1842 þrátt fyrir 20 ára 

aldursmun. Þau eignuðust þrjú börn.95 

 

13. Sigurður Sigurðsson (1804-1886) og Brynhildur Þórðardóttir (1804-1890). Gift 

13. október 1842.96 

Þann 19. júní 1834 giftust Brynhildur Þórðardóttir og Einar Jónsson bóndi á Hömrum í 

Akrasókn, en hún var þá þrítug og hann 63 ára. Í nóvember sama ár eignuðust þau dreng 

og var hún því komin um fjóra mánuði á leið þegar þau giftu sig. Brynhildur og Einar 

eignuðust fjögur börn, það síðasta 29. janúar 1840. Einar lést í október 1841 og má geta 

þess að hann eignaðist alls níu börn með fjórum konum.97  

 Á sama tíma var Sigurður Sigurðsson kvæntur Rósu Ólafsdóttur, sem var fædd 

1807 og hafði áður verið gift. Ekki kemur fram hvenær þau giftust en þau eignuðust sitt 

fyrsta barn 1831 og síðan þrjú til viðbótar, það síðasta 1836. Rósa lést í maí 1842 og þá 

bjuggu þau Sigurður á Stóra-Kálfalæk í Akrasókn.98 

Sigurður og Brynhildur bjuggu því í sömu sókn áður en þau giftust. Ári eftir að 

Einar lést og einungis fimm mánuðum eftir að Rósa lést, giftu Sigurður og Brynhildur 

sig. Brynhildur bar þá barn undir belti en fyrsta barn þeirra hjóna fæddist 18. janúar 1843. 

Því hafa Brynhildur og Sigurður líklega verið farin að slá sér saman í apríl 1842, áður en 

Rósa lést. Ekki eru skráð dánarorsök hennar í prestsþjónustubók en mögulega hafa 

veikindi dregið hana til dauða og Sigurður þá vitað í hvað stefndi.99 Því má ímynda sér 

að hrifning Sigurðar og Brynhildar hvort á öðru hafi þegar verið til staðar og/eða þau talið 

hagkvæmnt að rugla saman reitum þar sem bæði áttu þó nokkur börn. Sigurður flutti 

fljótlega til Brynhildar á Hamra þar sem þau voru bændur. Þau fluttust á nokkra bæi í 

sömu sveit á næstu árum og eignuðust saman fjögur börn. Leiðir þeirra skildi hins vegar 

um 1870 þegar hann fluttist á Skógarströnd en hún varð um kyrrt í Mýrasýslu og fluttist 

síðar til dóttur þeirra.100  

 

 

 
95 Borgfirzkar æviskrár 6, 52–53. 
96 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
97 Borgfirzkar æviskrár 2, 135. 
98 Sama heimild 10, 272–273. 
99 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 295. 
100 Borgfirzkar æviskrár 10, 272–273. 
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14. Jón Pálsson (1786-1859) og Guðrún Hansdóttir (1807-1885). Gift 25. nóvember 

1842.101 

Jón fæddist og bjó á Hellissandi fram á fullorðinsár og hafði bústýru í 3–4 ár, Guðrúnu 

Andrésdóttur. Þau áttu saman barn árið 1812 en gengu ekki í hjónaband. Óvíst er hvað 

varð um Guðrúnu en 21. október 1819 kvæntist Jón Ingibjörgu Böðvarsdóttur en hún 

hafði einnig verið bústýra hans í þrjú ár. Þau höfðu þá þegar eignast sitt fyrsta barn, 

rúmlega þremur mánuðum fyrr, en alls eignuðust þau 15 börn. Ingibjörg lést 2. ágúst 1841 

en þau voru þá bændur í Haukatungu í Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu.102 

Í manntalinu 1840 var Guðrún hins vegar vinnukona á Litlabæ í Álftanessókn í 

Mýrasýslu, ógift með barn sem hafði fæðst tveimur árum áður. Barnsfaðir Guðrúnar var 

Rasmus Knudsen.103 Ekki er langt á milli Haukatungu og Litlabæ, þar sem þau bjuggu, 

og þrátt fyrir 21 árs aldursmun voru þau Jón og Guðrún gift rúmlega ári eftir andlát 

Ingibjargar. Guðrún hefur að öllum líkindum verið ráðin sem bústýra til Jóns á 

Haukatungu þar sem hann átti mörg börn sem þurftu á uppeldi að halda. Í kjölfarið hafa 

þau séð sér hag í sambandi og/eða ástir tekist með þeim. Fyrsta barn þeirra fæddist 31. 

júlí 1843, rúmum átta mánuðum eftir giftingu svo það hefur komið undir snemma fyrir 

eða eftir giftingu, en alls eignuðust þau fjögur börn saman.  

Jón lést 22. maí 1859 og giftist Guðrún þá aftur, Jóni Jónssyni, en hún var 

ráðskona hans og níu árum eldri en hann.104 Ljóst er að hjá þessu fólki skipti 

bústýruhlutverkið miklu máli hvað varðar makaval, sama hvort gifting var ákveðin fyrir 

ráðningu eða ekki.  

 

15. Ólafur Einarsson (1798) og Ingibjörg Erlendsdóttir (1799). Gift nóvember 1842. 

Í manntalinu 1835 er Ólafur kvæntur Sigríði Ólafsdóttur og var bóndi á Gufuskálum í 

Ingjaldshólssókn í Snæfellsnessýslu. Ingibjörg var þá ekkja og húsmóðir á Yxnakeldum 

syðri í Laugarbrekkusókn í sömu sýslu. Í manntalinu 1840 er Ólafur orðinn ekkill á 

Snorrastöðum í Kolbeinsstaðasókn. Í sama manntali er Ingibjörg skráð sem bústýra og 

ekkja á Snorrastöðum. Bæði áttu börn úr fyrri hjónaböndum. Því er hægt að segja fyrir 

með nokkurri vissu að Ólafur hefur ráðið Ingibjörgu til sín sem bústýru og þau síðan gifst 

 
101 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
102 Borgfirzkar æviskrár 6, 188–189. 
103 Vef. Manntalið → Manntalið 1840 
104 Borgfirzkar æviskrár 6, 188–189. 
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nokkrum árum síðar, árið 1842. Í manntalinu 1845 voru þau bændur á Ytriskógum í 

Hítardalssókn.105 

 

16. Jón Sigurðsson (1809-1877) og Halldóra Víglundsdóttir (1812-1847). Gift 26. 

desember 1842.106 

Árið 1835 bjó Halldóra hjá móður sinni og manni hennar á Stórahrauni í 

Kolbeinsstaðasókn, 22 ára. Jón var þá vinnumaður á Rauðkollstöðum í sömu sókn, 

þremur árum eldri. Einungis eru nokkrir kílómetrar á milli bæjanna. Fimm árum síðar 

hafa þau hins vegar flutt sig um sess og var Halldóra þá vinnukona á Söðulsholti í 

Rauðamelssókn á meðan Jón var vinnumaður á Heggstöðum í Kolbeinsstaðasókn.107 Þau 

hafa vafalaust þekkt vel til hvors annars og talið hvort annað álitlegan kost þar sem þau 

voru á svipuðum aldri og bæði vinnufólk. Þau hafa því mögulega farið að slá sér saman 

þegar þau bjuggu í sömu sókn en fyrsta barn þeirra fæddist 12. mars 1841. Þau giftu sig 

hins vegar ekki fyrr en 26. desember 1842 og fluttu þá að Hömluholti í Rauðamelssókn 

þar sem þau voru skráð sem bændur 1845.108 Því gæti vel verið að þau hafi slegið giftingu 

á frest þar til þau fengu jarðnæði í Hömluholti.  

 

17. Björn Einarsson (1803-1846) og Margrét Brandsdóttir (1811-1846). Gift 12. 

ágúst 1843.109  

Í manntalinu 1835 bjó Björn hjá foreldrum sínum á Moldbrekku í Hítardalssókn á meðan 

Margrét bjó hjá móður sinni á Saurum í Álftártungusókn. Fimm árum síðar var Björn 

skráður sem vinnumaður hjá foreldrum sínum á Moldbrekku en Margrét var orðin 

vinnukona á Hvítastöðum í Álftartungusókn.110 Björn hefur svo gerst bóndi á 

Hróbjargarstöðum í Hítardalssókn og ráðið Margréti sem bústýru en hún er skráð sem 

bústýra hans í prestsþjónustubók. Þau giftu sig 12. ágúst 1843.111 Björn og Margrét dóu 

bæði einungis þremur árum síðar og voru barnlaus. 

 

 
105 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 og 1845. 
106 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 162. 
107 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840. 
108 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
109 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
110 Vef. Manntalið → Manntalið 1835 og 1840.  
111 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
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18. Jón Ögmundsson (1790-1876) og Sveinbjörg Sveinsdóttir (1819–1897). Gift 23. 

september 1844.112 

Í manntalinu 1840 var Jón fimmtugur að aldri, skráður ráðsmaður á Heggstöðum í 

Kolbeinsstaðasókn hjá 72 ára ekkju. Ingibjörg, 21 árs, bjó hjá foreldrum sínum í 

Laxárholti í Akrasókn.113 Jón bjó á árunum 1842–1845 sem bóndi í Laxárholti og þar hafa 

þau kynnst og tekið upp samband fljótlega, þrátt fyrir 29 ára aldursmun. Þann 15. 

nóvember 1842 eignuðust þau sitt fyrsta barn sem lést 31. desember sama ár. Þau giftu 

sig 23. september 1844 og eignuðust annað barn tveimur mánuðum síðar. Það lést í 

desember sama ár. Þá fluttu þau sig um set á nokkra bæi í sýslunni og eignuðust samtals 

sjö börn.114  

 

19. Bjarni Hallbjarnsson (1820–1868) og Guðrún Jónsdóttir (1815). Gift 23. 

september 1844.115 

Í manntalinu 1840 eru Bjarni og Guðrún vinnufólk á Stóra–Kálfalæk í Akrasókn í 

Mýrasýslu.116 Því hafa þau líklega orðið hrifin af hvort öðru en mögulega beðið með að 

gifta sig þar til þau urðu bændur á bænum árið 1844. Þau eignuðust sitt fyrsta barn fjórum 

mánuðum eftir brúðkaupið. Alls eignuðust Bjarni og Guðrún fjögur börn og fluttu sig um 

set á nokkra bæi í héraðinu næstu árin.117 

 

20. Árni Gíslason (1807-1865) og Guðríður Gísladóttir (1811-1850). Gift 1844.118 

Árni Gíslason (1807-1865) og Guðrún Sigurðardóttir (1818-1891). Gift 20. 

október 1851.119 

Árið 1835 bjó Árni hjá foreldrum sínum á Ökrum í Akrasókn ásamt barni hans og 

Guðríðar sem var fætt 7. febrúar 1832. Guðríður var hins vegar að öllum líkindum 

vinnukona á Hítarnesi í Krossholtssókn. Nokkrir kílómetrar eru á milli bæjanna svo 

ímynda má sér að gagnkvæm hrifning hafi leitt til sambands og síðan getnaðar. Fimm 

árum síðar hafði Guðríður hins vegar einnig flutt á Akra sem vinnukona og því bjuggu 

 
112 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
113 Vef. Manntalið → Manntalið 1840. 
114 Borgfirzkar æviskrár 6, 353. 
115 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
116 Vef. Manntalið → Manntalið 1840. 
117 Borgfirzkar æviskrár 1, 333. 
118 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
119 Sama heimild, 165. 
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þau saman á bænum með barninu. Árið 1844, þegar sonurinn var orðinn 13 ára, giftu þau 

sig svo og fluttu á Ísleifsstaði í sömu sýslu. Guðríður dó 23. desember 1850.120 

Það ár var Guðrún vinnukona á Kjallaksstöðum í Dalasýslu og hafði eignast barn 

tíu árum áður. Árni hefur líklega ráðið Guðrúnu til sín sem bústýru og fljótt hafa tekist 

ástir með þeim eða þau séð sér hag í hjúskap þar sem þau giftu sig 20. október 1851 

tæplega ári eftir dauða Guðríðar. Fyrsta barn þeirra fæddist 3. apríl 1852, rúmum 6 

mánuðum eftir giftingu. Alls eignuðust þau fjögur börn áður en Árni dó 1865, en þá flutti 

Guðrún til Reykjavíkur.121  

 

21. Guðmundur Þorgeirsson (1801–1872) og Kristín Ásmundsdóttir (1797–

1887).122 Gift 14. október 1844.123 

Í manntölum 1835 og 1840 var Kristín vinnukona og ekkja á Jörfa í Krossholtssókn í 

Hnappadalssýslu. Guðmundur var þá húsbóndi og sjómaður á Sumarliðabúð í 

Ingjaldshólssókn í Snæfellsnessýslu, kvæntur Guðrúnu Jónsdóttur. Kristín er skráð sem 

bústýra Guðmundar í prestsþjónustubók svo hann hefur líklega ráðið hana til sín sem 

bústýru og þau síðan gift sig árið 1844. Í manntalinu 1845 voru þau bændur á Miðgarði í 

Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu og áttu bæði börn úr fyrri hjónaböndum.124 

 

22. Gísli Gíslason (1798-1861) og Sigríður Þorbjörnsdóttir (1799-1883). Gift 14. 

júní 1845.125 

Gísli var bóndi á Skiphyl í Krossholtssókn í Hnappadalssýslu frá 1823 til dánardags. Í júlí 

árið 1824 eignaðist hann barn með Guðrúnu Steindórsdóttur og þau giftust í nóvember. 

Þau eignuðust annað barn í september árið 1825, en Guðrún lést fljótlega eftir það. Í maí 

árið 1829 eignaðist Gísli barn með Guðrúnu Sigurðardóttur og giftist henni síðan í ágúst 

sama ár. Þau eignuðust einnig tvö börn en Guðrún lést árið 1844. 

Sigríði Þorbjörnsdóttur má finna í manntalinu 1835 sem vinnukonu á Stóra-

Kálfalæk í Akrasókn í Mýrasýslu. Hún finnst hins vegar ekki í manntalinu 1840.126 Gera 

 
120 Borgfirzkar æviskrár 1, 128–129. 
121 Sama heimild 1, 128–129. 
122 Kristín er skráð sem Kristín Kristínardóttir í manntölum og Íslendingabók en Ásmundsdóttir í 
Prestsþjónustubók. Í Íslendingabók segir „móðir hennar nefndi Sigurð Þorkelsson, bónda á Flesjustöðum, 
sem föður en hann sór fyrir. Það var ekki fyrr en með manntalinu 1860 sem hún tók að nefna sig 
Ásmundsdóttur.“ 
123 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
124 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 og 1845. 
125 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
126 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840 
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má ráð fyrir að Gísli hafi ráðið hana til sín sem bústýru eftir dauða Guðrúnar en hún er 

einnig skráð sem bústýra hans í prestsþjónustubók. Gísli og Sigríður giftu sig 14. júní 

1845. Þau eignuðust ekki börn saman127 

 

23. Jón Björnsson (1817-1854) og Helga Steindórsdóttir (1815-1854). Gift 16. 

nóvember 1845.128 

Árin 1841–1845 var Jón vinnumaður í Rauðanesi í Borgarsókn í Mýrasýslu. Hann 

eignaðist barn með Þórlaugu Árnadóttur, vinnukonu, 15. nóvember 1844. Á sama tíma 

var Helga vinnukona á Álftanesi í Álftanessókn í sömu sýslu og Jón hjá hreppstjóranum, 

en samkvæmt Borgfirzkum æviskrám átti hún tvo barnsfeður, þá Erlend Þórðarson og Jón 

Guðmundsson vinnumann á Hamri. Óvíst er hvenær börnin fæddust. Fáeinir kílómetrar 

eru á milli Rauðaness og Álftaness og getur vel verið að Jón hafi ráðið Helgu til sín sem 

bústýru, en hún er skráð svo í prestsþjónustubók, og/eða þau hafi orðið ástfangin af hvort 

öðru. Einungis ári eftir að barn Jóns fæddist giftust þau Jón og Helga, í nóvember 1845, 

og gerðust bændur á Hömrum í Akrasókn. Þau bjuggu síðan á nokkrum bæjum í sveitinni 

og eignuðust alls fimm börn.129 

 

24. Finnur Þorkelsson (1815-1873) og Ingibjörg Finnsdóttir (1818-1864). Gift 19. 

júlí 1846.130 

Í manntalinu 1835 bjó Ingibjörg á Miðgörðum í Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu hjá 

móðursystur sinni. Finnur bjó hjá móður sinni á Ystugörðum í sömu sókn. Fimm árum 

síðar var Ingibjörg vinnukona á Hítarnesi í Krossholtssókn, en Finnur bjó enn á 

Ystugörðum. Fyrir manntalið 1845 hefur Ingibjörg verið ráðin sem vinnukona á 

Ystugarða og þau þá orðið hrifin hvort af öðru og gift sig ári síðar. Í manntalinu 1850 eru 

þau bændur á bænum með eitt barn.131 

 

 

 

 
127 Borgfirzkar æviskrár 3, 7. 
128 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 163. 
129 Borgfirzkar æviskrár 5, 302–303. 
130 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 164. 
131 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840, 1845 og 1850. 
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25. Sæmundur Sæmundsson (1816–1846) og Kristín Guðmundsdóttir (1795–1858). 

Gift 3. október 1846.132 

Árin 1840 og 1845 bjó Sæmundur hjá móður sinni í Skoravík í Staðarfellssókn í 

Dalasýslu. Á sama tíma bjó Kristín á Hafursstöðum í Kolbeinsstaðasókn í 

Hnappadalssýslu og var gift Vigfúsi Egilssyni en þau voru bændur á og áttu tvo syni. 

Vigfús lést hins vegar árið 1843. Þrátt fyrir rúmlega 20 ára aldursmun og mikla fjarlægð 

á milli bæja giftu Sæmundur og Kristín sig árið 1846. Hann hefur mögulega séð hag í því 

að giftast ekkju sem hafði jarðnæði. Sæmundur lést hins vegar sama ár og þau giftu sig. 

Kristín gerðist þá bústýra á Landbroti í Kolbeinsstaðasókn.133  

 

26. Magnús Guðbrandsson (1824-1868) og Jófríður Guðmundsdóttir (1818-1891). 

Gift 3. október 1847.134 

Í manntalinu 1840 bjuggu þau bæði hjá foreldrum sínum, Magnús á Brennistöðum í 

Borgarsókn í Mýrasýslu en Jófríður í Mýrdal í Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu. Í 

manntalinu 1845 var Magnús orðinn vinnumaður á Breiðabólstað í Breiðabólstaðarsókn 

í Snæfellsnessýslu en Jófríður bjó enn hjá foreldrum sínum. Heydalurinn skildi því parið 

að og þau hafa líklega kynnst í sveitinni og orðið hrifin af hvort öðru. Árið 1850 voru þau 

orðin bændur á Mýrdal með tvö börn.135 

 

27. Sigmundur Ólafsson (1825–1904) og Kristín Eyjólfsdóttir (1809–1859). Gift 15. 

júlí 1848.136 

Árið 1845 var Sigmundur vinnumaður í Hjörsey í Hjörseyjarsókn og eignaðist barn með 

Önnu Þórarinsdóttur sem var einnig vinnukona þar. Á sama tíma var Kristín vinnukona í 

Krossnesi í Álftanessókn og hafði eignast barn með Jóni Sigurðssyni, bónda í Hjörsey. 

Stutt er á milli bæja og því hefur líklega gagnkvæm hrifning orðið á milli skötuhjúanna, 

en í prestsþjónustubók er hún skráð sem bústýra hans.137 Þau giftu sig 15. júlí 1848 

Sigmundur og Kristín. Þau hafa mögulega beðið eftir jarðnæði áður en þau giftu sig, en 

sama ár og brúðkaupið fór fram árið 1848, varð Sigmundur bóndi í Lambhústúni í 

Hjörsey. Árið 1859 lést Kristín. Sigmundur kvæntist í tvígang aftur.138 

 
132 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 164. 
133 Vef. Manntalið → Manntalið 1840, 1845 og 1850. 
134 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 164. 
135 Vef. Manntalið → Manntalið 1835, 1840, 1845 og 1850. 
136 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 164. 
137 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
138 Borgfirzkar æviskrár 9, 332–333. 
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28. Helgi Sigurðsson (1815–1888) og Valgerður Pálsdóttir (1821–1899). Gift 23. maí 

1849.139 

Helgi var stúdent og stundaði læknisfræði við Kaupmannahafnarháskóla en tók ekki próf. 

Eftir það var hann um tíma í listaháskóla og þess má geta að hann gerði myndir af Jóni 

Thoroddsen rithöfundi. Á árunum 1846–66 bjó hann á Jörfa í Krossholtssókn og gegndi 

um tíma sýslumannsembætti í Mýrasýslu. 140 Í manntalinu 1845 var Valgerður vinnukona 

í Straumfirði í Álftanessókn í sömu sýslu. Hún er skráð sem ráðskona í prestsþjónustubók, 

svo mögulega hefur Helgi ráðið hana til sín sem slíka og/eða þau fellt hugi saman.141  

Þau giftu sig árið 1849 og áttu sitt fyrsta barn mánuði síðar. Í manntalinu 1850 

voru þau bændur á Jörfa en þau eignuðust fjögur börn áður en þau skildu 13. des 1854.142 

Hún átti síðar börn með Sigurði Brandssyni hreppstjóra í Tröð í Kolbeinstaðahreppi. 

Helgi varð prestur á nokkrum stöðum, samdi rit um teikningu og kom að stofnun 

Þjóðminjasafns. Hann eignaðist síðar tvö börn með bústýru sinni, Jóhönnu 

Guðmundsdóttur.143 

 

29. Eyjólfur Jónsson (1795–1866) og Þorbjörg Sigurðardóttir (1819–1850). Gift 9. 

júlí 1849.144 

Árið 1821 kvæntist Eyjólfur Oddfríði Þorvaldsdóttur en þau eignuðust þrjú börn og voru 

bændur á Kvíslhöfða í Álftanessókn í Mýrasýslu. Oddfríður lést árið 1845 og ári síðar 

gerðist Eyjólfur bóndi á Hamraendum í Hjörseyjarsókn. 145 Í manntalinu 1845 bjó 

Þorbjörg hjá móður sinni á Hofstöðum í Álftanessókn en Eyjólfur hefur líklega ráðið hana 

til sín sem ráðsstúlku líkt og hún er titluð í prestsþjónustubók.146 Þau giftu sig árið 1849, 

en Þorbjörg lést einungis ári síðar.147 

 

 

 

 
139 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 164. 
140 Borgfirzkar æviskrár 4, 378–379. 
141 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
142 Vef. Manntalið → Manntalið 1850. 
143 Borgfirzkar æviskrár 4, 378–379. 
144 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
145 Borgfirzkar æviskrár 2, 289. 
146 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
147 Borgfirzkar æviskrár 2, 289. 
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30. Jón Eyjólfsson (1820–1879) og Elín Helgadóttir (1816–1892). Gift 7. september 

1849.148 

Í manntalinu 1840 bjó Elín hjá foreldrum sínum á Vogi í Akrasókn og var dóttir 

hreppstjórans og systir Ingibjargar Helgadóttur sem minnst var hér á áður. Í manntalinu 

1845 var Jón silfur- og gullsmiður og ráðsmaður í Svefneyjum á Breiðafirði. Á sama tíma 

var Elín vinnukona hjá Þórði Sveinbjörnssyni háyfirdómara á Seltjarnarnesi. Árið 1848 

eignaðist Jón barn með Katrínu Þorláksdóttur en hún var ekkja bróður Jóns, Bergsveins 

Eyjólfssonar og bjó einnig í Svefneyjum. Að öllum líkindum hefur Jón farið í kaupstað 

til Reykjavíkur og þannig kynnst Elínu og þau orðið hrifin af hvort öðru. Þau giftu sig 

árið 1849 og voru í manntalinu 1850 bændur á Innribæ í Flateyjarsókn.149 Þau urðu síðan 

bændur á Ökrum í Akrasókn árið 1852 til dánardags og eignuðust þrjú börn.150 

 

31. Ásbjörn Jónsson (1825-1888) og Margrét Jónsdóttir (1829-1873). Gift 11. 

nóvember 1850.151 

Í manntalinu 1845 bjó Ásbjörn hjá foreldrum sínum á Krossi í Kolbeinsstaðasókn í 

Hnappadalssýslu. Margrét bjó hjá sínum foreldrum í Langholti í Langholtssókn í Vestur-

Skaftafellssýslu. Í manntalinu 1850 hafði fjölskylda Ásbjörns flutt á Haukatungu í 

Kolbeinsstaðasókn. Þrátt fyrir að hafa búið í sitthvorum landshlutanum giftu þau sig sama 

ár en í prestsþjónustubók er Margrét skráð sem bústýra Ásbjörns. Í manntalinu 1855 eru 

þau bændur á Stóru-Heiði í Reynissókn í Vestur-Skaftafellssýslu með tvö börn.152 

 

32. Björn Magnússon (1809–1866) og Guðrún Vernharðsdóttir (1819–1904). Gift 

10. júní 1851.153 

Í manntölunum 1845 og 1850 bjó Guðrún hjá foreldrum sínum í Hítarnesi í 

Krossholtssókn en faðir hennar var séra Vernharður Þorkelsson. Í Íslendingabók segir að 

Guðrún hafi átt launbarn með Vigfúsi Guðmundssyni árið 1840 en fékk ekki að giftast 

honum vegna foreldra sinna. Á sama tíma var Björn bóndi og gullsmiður í Gvendareyjum 

í Narfeyrarsókn í Snæfellsnessýslu. Hann var þá kvæntur Ragnheiði Stefánsdóttur og áttu 

þau fjögur börn. Ragnheiður lést árið 1850. 

 
148 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
149 Vef. Manntalið → Manntalið 1840, 1845 og 1850. 
150 Borgfirzkar æviskrár 5, 358. 
151 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
152 Vef. Manntalið → Manntalið 1845, 1850 og 1855. 
153 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
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Mögulega hafa foreldrar Guðrúnar álitið Björn betri kost heldur en Vigfús og þau 

því haft áhrif á makavalið. Eins kemur til greina að skötuhjúin hafi einfaldlega álitið hvort 

annað góðan kost þrátt fyrir tíu ára aldursmun en þau giftu sig ári eftir dauða Ragnheiðar. 

Í manntalinu 1855 voru þau bændur á Narfeyri i Narfeyrarsókn í Snæfellsnessýslu og 

höfðu þá eignast einn son saman.154 

 

33. Helgi Helgason (1822–1883) og Soffía Vernharðsdóttir (1829–1869). Gift 19. 

júní 1851.155 

Helgi var sonur hreppstjórans á Vogum í Akrasókn en áður hefur verið minnst á brúðkaup 

systra hans, Ingibjargar og Elínar Helgadætra. Helgi bjó á Vogi allt til dánardags, en hann 

tók við af föður sínum árið 1850 sem bóndi og hreppstjóri. Soffía var systir áðurnefndar 

Guðrúnar Vernharðsdóttur. Þær voru dætur prestsins á Hítarnesi í Krossholtssókn. 

Hugsanlega hafa presturinn og hreppstjórinn haft áhrif á ráðahag barna sinna og/eða Helgi 

ráðið Soffíu til sín sem bústýru en hún er skráð svo í prestsþjónustubók. Helgi og Soffía 

giftust árið 1851 og eignuðust alls níu börn.156 

 

34. Bjarni Jónsson (1830-1875) og Guðrún Jónsdóttir (1829). Gift 17. ágúst 1851.157 

Í manntalinu 1850 bjuggu þau bæði í foreldrahúsum, Bjarni á Hlíð í Hnappadalssýslu og 

Guðrún á Hlíð í Húnavatnssýslu.158 Mögulega hefur Bjarni farið í kaupavinnu norður og 

þau kynnst, en á árunum 1841–1873 var Húnavatnssýsla áfangastaður kaupavinnufólks 

af Suður- og Vesturlandi í 53% tilfella.159 Þau giftu sig 17. ágúst 1851 og eignuðust sitt 

fyrsta barn átta mánuðum síðar, 19. apríl 1852. Í manntalinu 1855 voru þau skráð sem 

bændur á Hraunholti í Kolbeinsstaðasókn með þrjú börn.160 

 

35. Sigurður Sigurðsson (1828-1902) og Guðrún Teitsdóttir (1827-1914). Gift 4. 

júní 1852.161 

Þar til þau giftu sig bjó Sigurður hjá foreldrum sínum á Tröðum í Akrasókn í Mýrasýslu 

á meðan Guðrún var vinnukona á Hjörsey í Hjörseyjarsókn í sömu sýslu. Þau hafa líklega 

 
154 Vef. Manntalið → Manntalið 1845, 1850 og 1855. 
155 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
156 Borgfirzkar æviskrár 4, 347. 
157 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 165. 
158 Vef. Manntalið → Manntalið 1850. 
159 Lbs.-Hbs. Emil Gunnlaugsson, „Kaupavinna á 19. öld,” 41. 
160 Vef. Manntalið → Manntalið 1855. 
161 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
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hist oft þar sem bátar sem sigldu frá Hjörsey og í land komu að landi rétt við Traðir. Þau 

voru á sama aldri og hafa eflaust orðið skotin hvort í öðru, en þau eignuðust sitt fyrsta 

barn í febrúar 1852, fjórum mánuðum áður en þau giftu sig. Þau gerðust síðan bændur á 

Tröðum 1853 og eignuðust alls sex börn.162 

 

36. Jón Jónsson og Guðrún Benediktsdóttir (1822–1879). Gift 27. júní 1852.163 

Í manntalinu 1845 bjó Guðrún hjá föður sínum á Ánastöðum í Hjörseyjarsókn. Í næsta 

manntali var Guðrún hjá móður sinni í Haukatungu í Kolbeinsstaðasókn. Erfitt er að finna 

Jón en Guðrún er skráð sem bústýra hans í prestsþjónustubók svo að gert er ráð fyrir að 

kynni þeirri hafi byggst á þeim grunni. Þau eignuðust sitt fyrsta barn í mars árið 1852 og 

giftu sig síðan í júní sama ár. Í manntalinu 1855 voru þau bændur í Haukatungu.164 

 

37. Þórður Sveinsson (1811-1867) og Guðrún Sigurðardóttir (1831-1866). Gift 25. 

júlí 1852.165 

Árin 1850–1851 var Þórður vinnumaður á Heggstöðum í Kolbeinsstaðasókn en Guðrún 

bjó hjá föður sínum á Oddastöðum í sömu sókn. 26. júlí 1851 eignaðist Þórður barn með 

Björgu Jónsdóttur en það dó í sama mánuði. Hefur hann þá ráðið Guðrúnu sem bústýru 

að Heggstöðum og þau slegið sér saman þrátt fyrir tuttugu ára aldursmun, en hún var 

skráð sem bústýra hans í prestsþjónustubók. Guðrún varð ólétt í febrúar eða mars 1852. 

Þau giftu sig síðan í júlí sama ár og barnið fæddist 5. nóvember 1852, en þá voru þau 

orðin bændur. Þau bjuggu ýmist á heimabýli hennar á Oddastöðum eða Hafurstöðum í 

sömu sveit. Þórður og Guðrún eignuðust alls sex börn.166 

 

38. Hannes Magnússon (1825-1879) og Kristín Kjartansdóttir (1829). Gift 6. 

október 1852.167 

Í manntölunum 1845 og 1850 bjó Hannes hjá foreldrum sínum í Haukatungu í 

Kolbeinsstaðasókn á meðan Kristín var skráð sem vinnustúlka á Ökrum í Akrasókn.168 

Hannes hefur að öllum líkindum gerst bóndi á Kolbeinsstöðum og ráðið Kristínu sem 

 
162 Borgfirzkar æviskrár 10, 279. 
163 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
164 Vef. Manntalið → Manntalið 1845, 1850 og 1855. 
165 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
166 Borgfirzkar æviskrár 13, 275–276. 
167 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
168 Vef. Manntalið → Manntalið 1845 og 1850. 
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bústýru, því hún er skráð svo í prestsþjónustubók, og í framhaldinu hafa þau orðið par, 

eða öfugt. Þau giftu sig 6. október 1852 og eignuðust barn ári síðar.169 

 

39. Guðmundur Pétursson (1822-1872) og Guðbjörg Ólafsdóttir (1822-1898). Gift 

15. október 1852.170 

Í manntalinu 1845 bjó Guðmundur hjá foreldrum sínum í Hólmakoti í Hjörseyjarsókn í 

Mýrasýslu. Á sama tíma var Guðbjörg vinnukona á Ökrum í Akrasókn í sömu sýslu. 

Fimm árum síðar bjó Guðmundur enn hjá foreldrum sínum en Guðbjörg var orðin 

vinnukona hjá Henrik Hansen verslunarmanni í Reykjavík.171 Árið 1852 tók Guðmundur 

við sem bóndi Hólmakoti og hefur þá líklega ráðið Guðbjörgu til sín sem bústýru. Hún er 

skráð svo við giftinguna í prestsþjónustubók. Líklega var gifting þeim þá þegar í huga en 

þau giftu sig í október sama ár og eignuðust alls fjögur börn.172 

 

40. Guðmundur Magnússon (1819-1881) og Þorbjörg Jóhannesdóttir (1829-1891). 

Gift 31. maí 1853.173 

Í manntalinu 1845 bjó Guðmundur hjá móður sinni á Haukabrekku í Narfeyrarsókn í 

Snæfellsnessýslu á meðan Þorbjörg bjó hjá foreldrum sínum á Stórahrauni í 

Kolbeinsstaðasókn í Hnappadalssýslu. Fimm árum síðar var Guðmundur fyrirvinna hjá 

móður sinni á Vörðufelli í Breiðabólstaðarsókn í Snæfellsnessýslu. Þorbjörg bjó þá enn 

hjá foreldrum sínum á Stórahrauni. Heydalurinn og Hnappadalurinn skildu þau því að en 

einhvern veginn hafa þau vitað af hvort öðru og fyrir giftinguna 31. maí 1853 hafa 

Guðmundur og móðir hans flutt til Þorbjargar á Stórahraun. Þorbjörg var skráð sem 

bústýra Guðmundar í prestsþjónustubók svo hann hefur náð sér í góðan kost að fá 

jarðnæði bústýru sinnar sem hann síðan giftist, hugsanlega þegar með það í huga. Í 

manntalinu 1855 eru þau skráð sem bændur þar með tvö börn.174 

 

 

 

 
169 Vef. Manntalið → Manntalið 1855. 
170 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
171 Vef. Manntalið → Manntalið 1845 og 1850. 
172 Borgfirzkar æviskrár 3, 397. 
173 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 166. 
174 Vef. Manntalið → Manntalið 1855. 
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41. Snorri Árnason (1831–1870) og Ingveldur Jónsdóttir (f. 1821). Gift 26. júní 

1853.175  

Í manntölunum 1845 og 1850 bjó Snorri hjá föður sínum á Arnarstapa í Álftartungusókn 

i Mýrasýslu. Ingveldur var hins vegar vinnukona í Mýrdal í Kolbeinsstaðasókn í 

Hnappadalssýslu og síðan á Gerðubergi í Rauðamelssókn í Hnappadalssýslu hjá Magnúsi 

Árnasyni.176 Í Borgfirzkum æviskrám segir að hún hafi verið gift Magnúsi og eignast með 

honum þrjú börn en samkvæmt manntölum gengur það ekki upp þar sem hann var 

kvæntur annarri konu frá árinu 1840. Snorri hefur líklega ráðið Ingveldi til sín sem 

bústýru en hún er skráð svo í prestsþjónustubók. Þau giftu sig árið 1853 og fluttu á Traðir 

og eignuðust sitt fyrsta barn þrem mánuðum eftir brúðkaupið. Þau eignuðust alls sjö 

börn.177 

 

42. Benedikt Gabríel Jónsson (1827–1881) og Kristjana Sigurðardóttir 

Guðbrandssen (1828–1904). Gift 27. október 1853.178 

Í manntalinu 1845 var Benedikt lærisveinn hjá prófastinum í Glaumbæ í Skagafirði og í 

framhaldinu stundaði hann nám í latínuskólanum í Reykjavík.179 Kristjana finnst ekki í 

manntölum en í Kennaratali á Íslandi segir að hún hafi verið dóttir Sigurðar 

Benediktssonar verslunarmanns í Reykjavík. Að öllum líkindum hafa Benedikt og 

Kristjana því kynnst í bænum og orðið hrifin af hvort öðru. Þau giftu sig árið 1853. Óvíst 

er af hverju það var í Hítarnesþingum þar sem í manntalinu 1855 bjuggu þau áfram í 

Reykjavík þar sem Benedikt starfaði sem kennari. Þau eignuðust eitt barn áður en þau 

skildu. Kristjana giftist aftur Guðbrandi Guðbrandssyni en Benedikt eignaðist síðar barn 

með heitkonu sinni, Guðríði Jóhannesdóttur sem var 26 árum yngri en hann.180 

 

43. Össur Jónsson (1829–1889) og Steinunn Einarsdóttir (1836–1898). 6. nóvember 

1853.181 

Í manntalinu 1850 bjó Steinunn hjá foreldrum sínum á Rauðamel syðri í 

Kolbeinsstaðasókn. Á sama tíma var Össur vinnumaður á Hafursstöðum i 

Kolbeinsstaðasókn. Þau bjuggu því í sömu sókn og voru bæði mjög ung þegar þau giftu 

 
175 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
176 Vef. Manntalið → Manntalið 1845 og 1855. 
177 Borgfirzkar æviskrár 10, 441. 
178 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
179 Vef. Manntalið → Manntalið 1845. 
180 Ólafur Þ. Kristjánsson, Kennaratal á Íslandi 1, 53. 
181 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
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sig miðað við meðaltalið á þessum tíma árið 1853, því hún var einungis 18 ára. Því má 

ímynda sér unga elskendur sem giftu sig einfaldlega út af hrifningu. Í manntalinu 1855 

voru þau bændur á heimabæ hennar og áttu eitt barn.182  

 

44. Gísli Gíslason (1830-1858) og Ingibjörg Guðmundsdóttir (1826-1903). Gift 14. 

september 1854.183 

Í manntalinu 1845 er Gísli skráður vinnupiltur á Hítarnesi í Krossholtssókn á meðan 

Ingibjörg var vinnukona á Skógarnesi ytra í Miklaholtssókn. Fimm árum síðar höfðu þau 

bæði flutt sig um set og var Gísli þá vinnumaður á Kolbeinsstöðum í Kolbeinsstaðasókn 

og Ingibjörg vinnukona á Dalsmynni í Rauðamelssókn í sömu sýslu. Einungis örfáir 

kílómetrar hafa því skilið þau að og þau fljótt slegið sér saman þar sem fyrsta barn þeirra 

var fætt um 1851. Þau giftu sig síðan 14. september 1854 og áttu annað barn tæplega átta 

mánuðum síðar. Í manntalinu 1855 eru þau skráð sem bændur á Akurholti í 

Rauðamelssókn. Gísli dó hins vegar 1858 og er Ingibjörg skráð í manntalinu 1860 sem 

ekkja og vinnukona á Hítarnesi í Krossholtssókn og börn þeirra þá niðursetningar og 

tökubörn.184 

 

45. Sigurður Pálsson (1831–1910) og Sigríður Ögmundsdóttir (1822–1873). Gift 5. 

október 1854.185 

Í manntalinu 1850 var Sigurður vinnumaður á Ökrum í Akrasókn í Mýrasýslu. Sigríður 

var hins vegar vinnukona á Stað í Staðarsókn í Barðastrandarsýslu. Þau bjuggu því langt 

frá hvort öðru og því er mjög erfitt að segja til um hvernig þau hafa kynnst. Mögulega var 

einfaldlega um hrifningu að ræða þar sem annað þeirra getur hafa verið í kaupavinnu eða 

þá að foreldrar hafi haft áhrif. Þau eignuðust sitt fyrsta barn í september árið 1854 og giftu 

sig mánuði síðar. Þá gerðust þau bændur á hluta jarðar á Ökrum ári seinna. Eftir það urðu 

þau bændur á þó nokkrum bæjum og eignuðust átta börn.186 

 

 

 
182 Vef. Manntalið → Manntalið 1850 og 1855. 
183 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
184 Vef. Manntalið → Manntalið 1845, 1850, 1855 og 1860. 
185 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
186 Borgfirzkar æviskrár 10, 249–250. 
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46. Ari Steinsson (1827–1887) og Jóhanna Guðmundsdóttir (1821–1855). 5. október 

1854.187 

Í manntalinu 1850 var Ari vinnumaður á Rófubúð í Flateyjarsókn í Barðastrandarsýslu. 

Á sama tíma var Jóhanna vinnukona á Vörðufelli í Breiðabólstaðarsókn í 

Snæfellsnessýslu. Þau hafa því líklega hist þegar Ari kom í land og orðið hrifin af hvort 

öðru en í Íslendingabók segir að hann hafi verið sjómaður mikill. Þau giftu sig árið 1854 

en Jóhanna lést ári seinna og því var Ari skráður í manntalinu 1855 sem ekkill og 

vinnumaður á Bjarneyjum í Flateyjarsókn.188 

 

47. Jón Þorkelsson (1822–1901) og Björg Bjarnadóttir (1831–1895). Gift 5. október 

1854.189 

Jón var vinnumaður á Brúarfossi 1850–1852 en í manntalinu 1850 bjó Björg hjá 

foreldrum sínum á Litla-Kálfalæk í Krossholtssókn í Hnappadalssýslu. Árið 1852 gerðist 

Jón vinnumaður á bænum og þá hefur líklega myndast hrifning á milli þeirra Jóns og 

Bjargar. Þau giftu sig árið 1854 og eignuðust alls sex börn. 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
188 Vef. Manntalið → Manntalið 1850, 1855. 
189 ÞÍ. Kirknasafn. Hítarnesþing BA/2-1. Prestsþjónustubók 1816–1854, 167. 
190 Borgfirzkar æviskrár 6, 302. 
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