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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir óskilgetni til sjávar og sveita í íslensku samfélagi 

á síðari hluta 18. aldar. Helstu heimildir eru prestsþjónustubækur frá fjórum prestaköllum. 

Valið á prestaköllunum réðst aðallega af því prestsþjónustubækurnar væru læsilegar sem 

og að þau prestaköll endurspegluðu sjávar- og sveitarsóknir. Einnig verður leitast við það 

að athuga þjóðfélagsstöðu foreldra og hvort að foreldrar óskilgetinna barna hafi gengið í 

hjónaband eftir að hafa átt barn saman. Enn fremur verður athugað hvernig harðindaár 

höfðu áhrif á fæðingu barna í hverju prestakalli fyrir sig. Upplýsingarnar sem koma fram 

verða svo miðaðar við þær upplýsingar sem til eru fyrir allt landið sem og sambærilegar 

rannsóknir frá Noregi og Svíþjóð. Notast verður aðallega við megindlegar aðferðir til að 

taka saman hlutföll óskilgetni á hverjum stað fyrir sig sem og hversu algengt það var að 

foreldrar gengu í hjónaband eftir að hafa eignast barn saman og hvaða þjóðfélagsstöðu 

var algengast að foreldrar óskilgetinna barna tilheyrði.  

Til að styðja við röksemdafærslu verður notast við fyrri rannsóknir á svipuðu efni, 

hugmyndir og kenningar annarra fræðimanna. Til að setja upplýsingar í almennt 

samhengi verður fjallað í stuttu máli um hugarfar og löggjöf sem viðkom hjúskap og 

tilhugalífi á þessum tíma. Ritgerðin sýnir fram á að óskilgetni var algengari til sjávar 

heldur en sveitar, fólk í sjávarsóknum var þó líklegra til að ganga í hjónaband eftir að hafa 

átt saman barn og meirihluti foreldra tilheyrðu stöðu vinnuhjúa. Móðuharðindin og slæmt 

veðurfar í byrjun tímabilsins höfðu einna mest áhrif á fæðingartíðni.  
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Abstract 

This thesis aims to give insight into the frequency of illegitimacy in coastal and inland 

parishes in the Icelandic society in the second half of the 18th century. The main sources 

are parish registers from four parishes. The choice of those four parishes was mainly due 

to their parish registers being legible as well as the parishes reflecting both coastal and 

rural regions. In addition, household positions of parents are investigated, as well as if 

they married after having a child together. Furthermore, it will be examined how 

hardships affected births in each parish. The data that is put forth in this thesis is compared 

with available data for the whole country as well as comparable studies from other Nordic 

countries. Quantitative methods are used to show proportional differences between 

parishes with respect to each investigated point mentioned above. Previous research on 

similar topics is used to support the arguments presented in this thesis. For historical 

context, the ideology and legislation surrounding marriage and sex is also briefly 

discussed.  

 This thesis will show that illegitimacy was more common in coastal parishes 

though the parents of those children were more likely to marry after having a child 

together compared to the rural parishes. Almost all the parents came from the household 

position of servants, but men were more likely to come from other household positions. 

The hardship known as Móðharðindin, which was the result of the eruption of Laki in 

1783, had the biggest effect on birth rates in the country even though birth rates increased 

in a single parish in that time. Harsh weather conditions at the beginning of the era also 

influenced birth rates in all parishes except for one.  
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1 Inngangur 

Í íslenskri sagnaritun hefur 18. öldin ekki fengið mikla umfjöllun. Hvort sem það er vegna 

skorts á heimildum eða almenns áhugaleysis þá er enn margt sem hefur ekki verið skrifað 

um þessa öld, atriði sem hefur verið skrifað um í öðrum löndum og um aðrar aldir 

hérlendis. Margt átti sér stað á 18. öld hér á landi og hefur það án efa haft mikil áhrif á 

lifnaðarhætti landsmanna. Því er það verðugt verkefni að skoða hvernig harðindi, eldgos 

og annars konar erfiðleikar sem dundu á landsmönnum höfðu áhrif á daglegt amstur og 

atferli þeirra. Í ritinu Saga Íslands VIII skrifaði Lýður Björnsson yfirgripsmikið yfirlit um 

18. öldina og gerði hann ítarlega grein fyrir helstu atburðum aldarinnar, stjórnskipan og 

lifnaðarháttum.1 Þetta er þó yfirlitsrit og það vantar enn dýpri skilning á fjölmörgum 

atriðum í sögu landsins á þessum tíma. 

 Í þessari ritgerð er leitast við að gera grein fyrir einu af þessum atriðum. Markmið 

ritgerðarinnar er að bera saman óskilgetni í fjórum sóknum á árunum 1750–1800 með 

tölfræðilegri aðferð. Helstu heimildir eru prestsþjónustubækur frá fjórum prestaköllum. 

Fáar prestsþjónustubækur frá tímabilinu hafa varðveist og þær sem hafa varðveist eru 

margar gloppóttar eða erfitt að nýta þær sökum þess að textinn hefur upplitast eða dofnað 

að miklu leyti. Því var æskilegt að finna prestaköll sem voru bæði með aðgengilegar 

bækur og sýndu prestaköll til sjávar og sveita til að sýna tvær mismunandi félagsgerðir 

landsins. Samanburður á sjávar- og sveitarhéruðum veitir innsýn í það hvort að 

staðsetning og mismunandi lifnaðarhættir hafði áhrif á þau atriði sem rannsökuð verða. 

Þau prestaköll sem eru með bækur í heilu lagi og endurspegla þessar tvær samfélagsgerðir 

landsins eru Reykholtsprestakall í Borgarfirði, Selárdalsprestakall í Arnafirði, 

Hrafnagilsprestakall í Eyjafirði og Grenjaðarstaðarprestakall í Aðaldal.  

Þær spurningar sem voru hafðar að leiðarljósi í þessari rannsókn eru: Var munur 

á tíðni óskilgetni á milli sjávar- og sveitasókna? Hvaða þjóðfélagshópi tilheyrði það fólk 

sem eignaðist börn utan hjónabands? Hversu algengt var að fólk gengi hjónaband eftir að 

hafa eignast barn saman? Leiddu harðindin til þess að fæðingum skilgetinna og 

óskilgetinna barna fækkaði? Auk prestsþjónustubóka verður upplýsinga aflað í  

Íslendingabók, manntalinu 1801 og Hagskinnu. Til að setja upplýsingar í samhengi verður 

almennt fjallað um óskilgetni, hugarfar tímans og aðstæður í lok 18. aldar sem gætu hafa 

 
1 Lýður Björnsson, „18. öldin“. 
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haft áhrif á fæðingartíðni. Í þeim kafla verður einna mest notast við yfirlitsrit Lýðs 

Björnssonar sem áður hefur verið nefnt, Mannfækkun á hallærum eftir Hannes Finnsson 

þáverandi biskup, bókina Fjarri hlýju hjónasængur eftir Ingu Huldu Hákonardóttur og 

aðrar greinar og bækur um tímabilið. Rannsóknarniðurstöður mínar verða mátaðar við 

innlendar og erlendar rannsóknir á sviðinu en um stöðu einstæðra mæðra og barneignir 

utan hjónabands hefur nokkuð verið ritað hér á landi og annars staðar á Norðurlöndum. 

Að mestu leyti verða einna helst nýttar heimildir frá Noregi vegna þess að samfélag 

Norðmanna á þessum tíma var nokkuð sambærilegt íslensku samfélagi. Þó verða einnig 

nefnd fáein dæmi frá Svíþjóð. Verður gerður sérstakur samanburðarkafli á þessari 

rannsókn og sambærilegum rannsóknum sem hafa verið gerðar í norskri og sænskri 

sagnaritun. 

Fyrri rannsóknir á óskilgetni á Íslandi taka flestar til 19. aldarinnar. Mikil 

fólksfjölgun varð hér á landi frá 1820 og fram yfir miðja 19. öldina. Við þessar aðstæður 

minnkaði framboð á jarðnæði sem leiddi svo aftur til þess að fólk gifti sig seint og ungt 

fólk varði lengri tíma sem vinnufólk eða bjó í foreldrahúsum. Færð hafa verið rök fyrir 

því að þessar aðstæður hafi leitt til þess að tíðni óskilgetni hækkaði á þessum tíma. 

Allmargar rannsóknir liggja fyrir um þetta efni.  

Richard F. Tomasson skrifaði grein á áttunda áratugnum þar sem hann velti fyrir 

sér ástæðum hárrar óskilgetni á Norðurlöndum. Hann hélt því fram að háa tíðni óskilgetni 

á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum mætti rekja til gamalla venja sem ættu rætur 

sínar að rekja til víkingaaldarinnar og heiðinna siða  þar sem festar (nútíma trúlofun) hafi 

verið ígildi hjónabands. Tomasson taldi að þessi hugsunarháttur hafi viðgengist í gegn 

um aldirnar á Íslandi allt fram undir lok 19. aldar og hafi þar með leitt til hærri tíðni 

óskilgetni hér á landi samanborið við önnur lönd Evrópu.2 Tomasson hélt því einnig fram 

í þessari grein sinni að íslenskar konur á þjóðveldisöld hefðu notið mikils jafnrétti og 

frelsis þegar það kom að hjónabandi og kynlífi. Hann styður þessa hugmynd sína með því 

að benda á að konur gátu sótt um skilnað, að sumir víkingar hafi verið kvenkyns og að 

margar íslenskar konur á þessum tíma hafi séð fyrir sínu eigin býli.3 Konur gátu vissulega 

sótt um skilnað í heiðni, en það var mikið meira mál en Tomasson lætur í ljós og ekki 

alltaf hagkvæmt fyrir þær. Seinni staðhæfingar hans hafa lítið sem ekkert að segja um 

 
2 Tomasson, „Premarital sexual permissiveness and illegitimacy in the Nordic Countries“. 
3 Tomasson, „Premarital sexual permissiveness and illegitimacy in the Nordic Countries“, 256–258. 
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frelsi í kynlífi og því er ekki ljóst hvers vegna þau dæmi voru tekin. Dæmi hans voru 

frásagnir af þeim konum sem taldar voru nógu merkar til að vera frásagnarinnar virði. 

Líkt og þeir karlar sem Íslendingasögurnar eru um þá voru þessar konur vel stæðar og því 

ekki endurspeglun á því hvernig flestir konur lifðu. Því er varhugavert að gera almenna 

staðhæfingu út frá fáeinum dæmum. 

Tomasson vísar í þessari grein sinni í Björn Björnsson guðfræðing sem hefur í 

rannsóknum sínum fjallað um „trúlofunarsambúð”, þ.e.a.s. að sambúð milli trúlofaðra 

einstaklinga væri samfélagslega samþykkt og þar með ekki litin hornauga í íslensku 

samfélagi. Björn skrifaði um þetta fyrirbæri árið 1971 í doktorsritgerð sinni The Lutheran 

doctrine of marriage in modern Icelandic society. Þar er kafli sem fjallar um sögulegan 

bakgrunn trúlofunarsambúðar í festum þjóðveldisaldarinnar og rekur söguna frá þeim 

tíma fram á 20. öld. Hann vísar þar í bréf og tilskipanir frá konungi þar sem kvartað var 

til konungs yfir því að fólk hafi hafið sambúð um leið og trúlofunin var gengin í garð. 

Þetta leiddi oft til þess að þessi hjónaleysi eignuðust börn sem getin höfðu verið utan 

hjónabands. Einnig hefði verið algengt að fólk trúlofaði sig eftir að hafa komist að því að 

konan væri ólétt sem tilraun til að koma í veg fyrir að barnið fæddist óskilgetið. Konungur 

svarar með því að „… those who eventually marry, shall not be publicly reprimanded, but 

should be fined according to the decree from 1564.“4 Þar af leiðandi virðist svo vera að 

konungur hafi ekki verið mjög harður á þeim sem hófu sambúð strax eftir trúlofun en þó 

ekki of mildur þar sem samt sem áður var krafist sekta frá þeim sem eignuðust barn stuttu 

eftir giftingu. Til eru fyrri dæmi um það að fólki hafi verið refsað fyrir barneignir stuttu 

eftir giftingu hér á landi um aldamótin 1700.5 Björn telur þó að þessi mildun hafi einungis 

verið gerð í þeim tilgangi að styrkja hjónabandið sem stofnun, þ.e. til að ýta undir að fólk 

myndi ganga í hjónaband. Ef öllum væri refsað harðlega fyrir að eignast barn stuttu eftir 

giftingu þá myndu sumir mögulega sleppa því að ganga í hjónaband ef upp kæmist að 

konan væri ólétt. Því telur Björn réttilega að þetta hafi verið hvatinn fyrir þessari mildun 

konungs.6 Þó er mikilvægt að benda á að árið 1799 setti konungur lög um að það ætti að 

 
4 Björn Björnsson, The Lutheran doctrine of marriage in modern Icelandic society, 66. 

Íslensk þýðing: „… þeir sem endanlega ganga í hjónaband skal ekki opinberlega refsað, en skal vera 

sektað samkvæmt tilskipuninni frá 1564.“ 

Skáletrun er úr heimild. 
5 Már Jónsson, Skúli Sigurður Ólafsson og Jón Þorkelsson Vídalín, Í nafni heilagrar guðdómsins 

þrenningar. Preststefnudómar Jóns biskups Vídalíns árin 1698–1720, 51, 165. 
6 Björn Björnsson, The Lutheran doctrine of marriage in modern Icelandic society, 67. 
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hætta að lýsa með trúlofuðum í kirkju og því ætti presturinn einungis að lýsa yfir þeim 

sem væru að ganga í hjónaband. Þetta hefur án efa verið gert vegna þess að 

trúlofunarsambúð hafi átt sér stað út 18. öldina og því var þetta tilraun til að fá fólk til að 

ganga heldur í hjónaband hið snarasta í staðinn fyrir að búa saman í óvígðri sambúð.7 Því 

hafa yfirvöld í Danmörku líklega verið nokkuð ósátt yfir þessari hegðun Íslendinga en 

ekki tekið harkalega á því fyrr en seinna. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að oft er 

hegðun fólks mjög á skjön við þau lög sem viðvarandi eru hverju sinni, þetta á sér stað í 

nútímanum og átti sér svo sannarlega stað í fortíðinni líka.  

Í ritinu Fertility and nuptiality in Iceland’s demographic history andæfir Gísli 

Gunnarsson hugmyndum Tomasson um frjálslyndi í kynferðismálum og telur að mikil 

fólksfjölgun og ströng hjúskaparlög hafi verið meginástæða hárrar tíðni óskilgetni hér á 

landi. Í raun telur hann að í kaþólsku samfélagi Íslands hafi allir efnaðir menn mátt eiga 

laungetið barn hér og þar, svo lengi sem þeir gátu séð fyrir börnunum.8 Ef karl gat ekki 

séð fyrir barni sínu var það talið vandamál  „... regardless if he had the child with his wife 

or not.”9 Gísli telur að konur sem voru staðnar að því að eignast börn utan hjónabands 

lentu illa í því nema þær væru hjákonur ríkra manna.10 Hér vísar Gísli ekki í neina heimild 

og hefur upp að þessum punkti ekki sett fram neinar upplýsingar sem geta leitt til þess að 

hann komist að þessari niðurstöðu því er þetta mjög vafasöm staðhæfing hjá honum.  

Gísli heldur því þó réttilega fram að frelsi kvenna í kynlífi á Þjóðveldisöld hafi 

ekki verið jafn mikið og Tomasson hélt fram og að konur hefðu í raun taldar vera eign 

feðra þeirra áður en þær voru gefnar eiginmanni og eftir það eign eiginmanna sinna. Gísli 

segir það augljóst af Grágás þar sem lög eru gegn því að maður stundi kynlíf með hreinni 

mey utan hjónabands, með eða án hennar samþykkis. „The maiden’s role in the case was 

similar to that of a horse during the trial of a horsethief, her virginity was the property of 

her family and the theft of such a value was punishable with death.”11 Hér hefur Gísli ýkt 

að nokkru leyti ákvæði Grágásar. Samkvæmt Grágás voru refsingar við legorðsbroti 

„fjörbaugsgarður” eða „skógganga”. Fjörbaugsgarður fól í sér þriggja ára útlegð og 

 
7 Lovsamling for island VI bindi, 352–353. 
8 Gísli Gunnarsson, Fertility and nuptiality in Iceland’s demographic history, 15–17. 
9 Sama heimild, 17. 

Íslensk þýðing „… hvort sem hann átti barnið með eiginkonu sinni eða ekki.” 
10 Sama heimild. 
11 Sama heimild, 16. 

Íslensk þýðing „Hlutverk stúlkunnar í málinu var svipað og hestur í réttarhaldi hestaþjófs, meydómur 

hennar var eign fjölskyldunnar og verðgildi þjófnaðarins svo hátt að hægt var að refsa með dauða.“ 
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skógganga var útlegð úr landi ævilangt sem var í raun þyngsta refsing sem var gefin í 

Grágás.12 Það er ekkert ákvæði um dauðarefsingu fyrir legorðsbrot hér á landi fyrr en í 

Stóradómi 1564 en þá var það ekki fyrr en á þriðja broti sem dauðarefsing var tekin fyrir.13 

Þrátt fyrir að refsing við legorðsbroti í Grágás sé ekki dauði þá var óneitanlega refsað með 

þyngstu refsingu og því stendur enn það sem Gísli setti fram varðandi frelsi kvenna í 

kynlífi á þjóðveldisöld.  

Þessi gagnrýni á Tomasson er þó einungis hluti þess sem Gísli setur fram í riti 

sínu en þar fjallar hann um samspil giftingartíðni og fæðingartíðni. Hann lagði þar 

sérstaka áherslu á 19. öldina þar sem tölfræðilegar upplýsingar fyrir fyrri tímabil voru 

ekki jafn aðgengilegar. Hann fjallar þó stuttlega um það að þær heimildir sem gefa okkur 

nokkra vísbendingu um fæðingartíðni á 18. öld sýna í raun fram á það að þegar 

harðindatímabil dundu á þjóðinni lækkaði almenn fæðingartíðni og óskilgetni sérstaklega. 

Hann telur að þegar mikil harðindi voru varð það til þess að fólk forðaðist syndir af öllu 

tagi meira en vanalega, þar sem það var sterk trú hjá mörgum að reiði guðs leiddi til 

harðinda. Við hagfelldari aðstæður hækkaði fæðingartíðni. Óskilgetni var þá hærri þar 

sem frjósemi var talin af hinu góða og því meiri líkur á að litið væri fram hjá 

legorðsbrotum.14 Um þetta atriði vísar Gísli í Sølvi Sogner og verður þetta haft í huga 

þegar fjallað verður um hvernig harðindi 18. aldar höfðu áhrif á óskilgetni og fæðingu 

barna í rannsóknarkaflanum.15  

Af öðrum rannsóknum hér á landi má nefna rit Lofts Guttormssonar. Hann fjallar 

líkt og Björn Björnsson um trúlofunarsambúð og fjallar stuttlega um elstu varðveittu 

prestþjónustubók landsins frá lok 17. aldar í Reykholti en þar var lögð meiri áhersla á að 

skrá trúlofanir en giftingar í prestsþjónustubækur. Líkt og það sem Björn bendir á þá 

heldur Loftur því réttilega fram að ítrekuð tilmæli yfirvalda á 18. öld um bann við því að 

trúlofuð pör byggju saman bendi til þess að fólk hefði almennt ekki fylgt þessum 

reglum.16 Loftur benti sömuleiðis á að algengt hafi verið að fólk biði í nokkurn tíma eftir 

að hafa trúlofað sig þangað til að það gifti sig, stundum í nokkra mánuði. Pör þurftu í það 

 
12 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson. Grágás: lagasafn íslenska  þjóðveldisins, 

124–127, 527 og 557. 
13 Gísli Baldur Róbertsson, Már Jónsson, and Haraldur Bernharðsson, Jónsbók : Lögbók Íslendinga hver 

samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 14. öld en fyrst prentuð árið 1587, 321. 
14 Gísli Gunnarsson, Fertility and nuptiality in Iceland’s demographic history, 30. 
15 Sogner, „A demographic crisis averted?“ 
16 Loftur Guttormsson, „Hjúskapur og hugarfar : árstíðarsveiflur hjónavígslna 1660–1860 : 

samanburðarathugun,“ 174–176. 
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minnsta að bíða í þrjá sunnudaga eftir opinberun trúlofunar til þess að fá að gifta sig svo 

að presturinn gæti tilkynnt trúlofunina í sunnudagsmessum fram að giftingunni, þetta var 

þó lagt niður árið 1799 eins og áður var tekið fram sem tilraun til að sporna gegn þessari 

trúlofunarsambúð fólks. Það voru engin lagaákvæði sem greindu um hámarks tíma sem 

trúlofuð pör máttu bíða áður en þau gengu í hjónaband. Því gátu trúlofuð pör haldið áfram 

að búa saman án þess að gifta sig eins lengi og þeim þóknaðist. Það var ekki fyrr en árið 

1746, að Ludvig Harboe biskup tilkynnti að fjórða sunnudag eftir opinberun trúlofunar 

ætti parið að ganga í heilagt hjónaband. Hjónabandsvígslan mátti frestast um fimm 

sunnudaga en ekki lengur. Samkvæmt Lofti virðist þessi tilskipun hafa haft áhrif á 

Íslendinga og það var mjög óalgengt eftir birtingu hennar að fólk biði lengur en tvo 

mánuði með að ganga í hjónaband eftir trúlofun.17  

Ólöf Garðarsdóttir er sú eina sem hefur beinlínis gert rannsókn á óskilgetnum 

börnum og þeirra stöðu. Í grein hennar The implications of illegitimacy in late-nineteenth-

century Iceland fjallar hún um lífslíkur óskilgetinna barna í Hafnarfirði á síðari hluta 19. 

aldar. Hún sýnir fram á það að staða barnsmóður hafði áhrif á hvort að óskilgetin börn 

lifðu út fyrsta árið eða ekki. Ef mæður bjuggu í foreldrahúsum eða bjuggu með barnsföður 

sínum í óvígðri sambúð þegar þær eignuðust börnin sín voru lífslíkur barnsins álíka miklar 

og hjá skilgetnum börnum. Ef mæður voru í stöðu vinnukonu eða ómaga voru börnin mun 

líklegri til að deyja fyrir eins árs afmælisdaginn sinn heldur en skilgetin börn. Hún bendir 

einnig á að það fólk sem eignaðist börn utan hjónabands var oftar en ekki úr lægri stéttum 

samfélagsins og eignuðust gjarnan tvö til þrjú börn áður en þau gengu í hjónaband. Ólöf 

sýnir að í mörgum tilfellum bjó þetta fólk saman í nokkurs konar óvígðri sambúð. Einnig 

telur hún að fólk sem eignaðist óskilgetin börn hafi ekki verið litið miklu hornauga í þeim 

sóknum sem hún athugaði, þar sem það var algengt að fólk eignaðist nokkur óskilgetin 

börn áður en þau gengu í hjónaband og í sumum tilfellum lifði fólk saman sem fjölskylda 

án þess að ganga í það heilaga.18 

Þær rannsóknir sem hér hefur verið greint frá einskorðast flestar við 19. öldina þar 

sem gögn frá því tímabili eru mikið aðgengilegri og hægt er að fara meira í saumana á 

stöðu fólks og lífshlaupi. Í þessari rannsókn munu þessar greinar verða hafðar til 

 
17 Sama heimild, 174 og 177. 
18 Ólöf Garðarsdóttir „The implications of illegitimacy in late-nineteenth-century Iceland : the 

relationship between infant mortality and the household postition of mothers giving birth to illegitimate 

children,“ 447–455. 
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hliðsjónar við túlkun á gögnum og verður leitast við að varpa ljósi á óskilgetni, stöðu 

foreldra og trúlofunarsambúð í íslensku samfélagi á síðari hluta 18. aldar. Í nútímanum er 

algengt að börn fæðist utan hjónabands og því þykir okkur ekki nein skömm fylgja því. 

Einnig eru fáar lagalegar hömlur fyrir foreldra sem eignast börn utan hjónabands eða 

slæmar afleiðingar fyrir börnin þeirra. Því er mikilvægt að átta sig á hugarfari tímans, 

lagaákvæðum og samfélagsgerð sem fólkið á 18. öld þurfti að lifa við. 

2 Aðstæður á Íslandi á síðari hluta 18. aldar 

Saga Íslands á 18. öld einkenndist af miklum harðindaskeiðum sem leiddu af sér 

hungursneyðir og mannfelli. Öldin byrjaði með miklum harðindum sem viku svo fyrir 

stórubólu sem geisaði á landinu 1707-1709 og þannig leið öldin, með einum hörmungum 

á eftir öðrum.19 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að síðari hluta aldarinnar og mun 

þessi kafli gera grein fyrir þeim harðindum sem áttu sér stað á þeim tíma. Þessi harðindi 

voru einna helst veðurfarsleg og sökum náttúruhamfara. Þar á meðal mun einnig vera gerð 

grein fyrir samfélagsgerðinni, stéttaskiptingu og hjúskaparlögum tímabilsins. Einnig 

verður nokkuð fjallað um hugarfar fólks varðandi hjúskap og barneignir utan hjónabands 

á þessum tíma. Allt þetta verður sett fram til að hægt sé að setja tölulegar upplýsingar sem 

seinna koma fram í almennt samhengi tímans og athuga hvernig harðindi höfðu áhrif á 

fæðingar barna og óskilgetni í þeim prestaköllum sem tekin verða fyrir sem og landinu í 

heild sinni. 

 

2.1 Fjárkláðinn fyrri, Skaftáreldar og önnur harðindi 

Það sem Íslendingar hafa einna mest þurft að kljást við frá því að land byggðist er óblítt 

veðurfar. Í bók sinni Mannfækkun af hallærum lýsir Hannes Finnsson sjötta áratug 18. 

aldar sem einkar erfiðum. Að hans sögn byrjuðu harðindin á sunnanverðu landinu og eftir 

því sem leið á áratuginn færðust þau norðan með landinu. Hannes greinir frá því hvernig 

ungabörn og gamalt fólk missti lífið, bændur neyddust til að fella fé sitt og glæpir, einkum 

þjófnaðir, urðu algengari. Þegar lítið var um fóður fyrir fé, þurftu bændur að ákveða hvort 

að þeir myndu reyna að halda því og eiga á hættu að það dæi úr sulti eða að fella það áður 

 
19 Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, 71–133. 
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en það gerðist. Þá væri að minnsta kosti eitthvert kjöt á beinum sem hægt væri að nýta. 

Það var einnig algengt að á tímum hungurs og harðinda að þjófnaður færðist í aukanna.20 

 Harðindin á sjötta áratugnum stöfuðu m.a. af hafís og miklum hríðum að vetrum 

og mikilli rigningu á sumrum. Lítið var hægt að sækja í sjó vegna hafíss og svo var lítið 

sem ekkert hægt að heyja fyrir veturinn. Lýður Björnsson gerði einnig grein fyrir þessum 

aðstæðum í bókinni Saga Íslands VIII. Hann telur að harðindin hafi ekki byrjað alveg jafn 

skyndilega og Hannes Finnsson greinir frá og telur að árin fyrir og eftir þetta 

harðindatímabil hafi einnig verið nokkuð erfið en að harðindin hafi náð hápunkti í kring 

um miðjan sjötta áratug aldarinnar. Þessi harðindi endurspeglast í mannfjöldaþróun 

landsins sem sést skýrlega á mynd 1. Dánartíðni hækkaði til muna og fæðingartíðni 

lækkaði. Í ofanálag gaus í Kötlu árið 1755. Gosið hafði þó ekki jafn slæm áhrif og fyrra 

 
20 Sama heimild, 84–89. 

Mynd 1 – Mannfjöldaþróun,  fæðingar- og dánartíðni 1735–1849 – Heimild: Hagskinna, 54–55. 
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gosið sem var 1721, en mikið öskufall var af gosinu 1755 sem leiddi til þess að um 50 

jarðir fóru í eyði í Skaftafellssýslum.21  

 Fjárkláðinn fyrri skaut upp kollinum um 1762. Fjárkláði er í raun maur sem leggst 

á sauðfé og er einskonar sníkjudýr. Það er þó ekki alveg víst hvort að fjárkláðinn fyrri 

hafi orðið til vegna þessara sömu maura sem bárust til landsins 1856. Bændur felldu það 

fé sem sýndi einkenni veikindanna og virðist það hafa leitt til þess að því linnti en það tók 

um tvo áratugi að útrýma þessum veikindum.22 Þrátt fyrir að það megi ætla að mikið af 

fé hafi verið fellt á þessum tíma greindi Hannes Finnsson frá því að þessi veikindi hafi 

ekki haft neikvæð áhrif á fólksfjöldaþróun í landinu. „…[S]amt á þeim árum því nær 7300 

fleiri fæddir en dauðir, svo þar var þá orðið nokkuð fleira fólk en fyrir harðindin 

1751/1758…“23 

 Samanborið við sjötta áratuginn voru aðstæður fram til ársins 1777 fremur 

hagfelldar á þessu. Það er þó rétt að geta þess að Hekla gaus árið 1766 en það varð til þess 

að 10 jarðir fóru í eyði. Þetta ár virðist hafa verið fremur þungt, með hafís og köldu sumri 

samkvæmt Hannesi Finnssyni. Öskufallið frá Heklu lenti mest norðanlands og olli því að 

mikið af sauðfé féll. Á árunum 1777–1780 var veðurfar nokkuð svipað og á sjötta 

áratugnum en sumrin voru öllu kaldari og sumstaðar lá snjór á túnum yfir sumarið 1780. 

Þetta leiddi þó ekki til jafn mikillar fólksfækkunar og harðindin á sjötta áratugnum. Það 

var ekki fyrr en um 1785 sem veður fór að verða betra á ný og hafís að leggja af og hélst 

veðrið nokkuð gott fram að aldamótum.24 

 Íslendingar þurftu ekki bara að eiga við erfitt veðurfar á níunda áratugnum heldur 

hófu Skaftáreldar sína hræðilegu eyðileggingu árið 1783. Íslendingar þekkja það vel að 

jarðskjálftar eru oftar en ekki fyrirboðar eldgoss, þegar þessi texti er skrifaður hafa 

Íslendingar verið að upplifa mikla jarðskjálftahrinu á Reykjanesi sem hefur ollið því að 

fólk sem býr á svæðinu vaknar á næturnar og munir hafa dottið úr hillum, svo hófst gos í 

Geldingadal að kvöldi til þann 19. mars 2021. Áður en gosið í Lakagígum byrjaði voru 

margir jarðskjálftar og segja samtímaheimildir frá því að fólk hafi sofið í tjöldum vegna 

 
21 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 31–34.   
22 Sigurður H. Richter og Matthías Eydal, „Óværa á sauðfé á Íslandi,“ 92–94. 
23 Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, 90. 
24 Sama heimild, 90–91 

Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 32. 
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hræðslu við að hús þeirra myndi hrynja ofan á það í svefni. Þetta var raunveruleg hætta 

þar sem nokkur hús féllu í Skaftárdal um það leyti sem gos hófst.25 

Samkvæmt „Annál[um] Skaftárelda“ í ritinu Skaftáreldar 1783–1784 hófst gosið 

áttunda júní og leiddi til mikils öskufalls. Það öskufall og eiturgufurnar sem komu frá 

gosinu leiddu til þeirra harðinda sem jafnan kallast móðuharðindin. Með súru regni komst 

eitrið í gróðurinn, gróðurinn var svo étinn af fé bænda og leiddi til þess að fé stórféll, það 

skipti litlu hvort það var sauðfé, kýr eða hross. Askan sem lagðist yfir allt hefur án efa 

einnig verið andað inn og leitt til öndunarerfiðleika og eitrunar. Um 75% af sauðfé í 

landinu féll og þar sem þjóðin lifði mest af skepnum sínum leiddu þessi harðindi að 

sjálfsögðu til mikils mannfellis. Fólk flúði þær sveitir sem urðu verst úti í þessum 

hörmungum allt fram til ársins 1785. Dæmi er um að fólk missti lífið á leið sinni milli 

landshluta og margir bæir fóru í eyði. Landsmenn sóttu sjóinn eins mikið og hafís leyfði 

og virðist þetta hafa leitt til þess að færra fólk féll vegna hungurdauða í sjávarplássum 

heldur en til sveita. Sá sauðfénaður sem féll vegna flúoreitrunar var mjög horaður þar sem 

lítil næring var í heyi vegna súrs regns og lítið hægt að nýta af skrokknum til átu fyrir 

landsmenn. Eins og áður var greint frá þá var nánast ómögulegt að komast að einhvers 

konar gróðri sem gæti verið ætur þar sem askan huldi jörð og súrt regn gerði plöntur 

nánast óætar, því var hvaða kvikfénaður étinn sem gafst af þeim sem ekki gátu sótt sjóinn. 

Íslendingar, byrjuðu sökum þessa að neyta hrossakjöts á þessum tíma.26 

2.2 Bændasamfélagið, hjúskaparlöggjöf og hugarfar 

Til að skilja hvað óskilgetni bar í skauti með sér er mikilvægt að átta sig á íslenskri 

samfélagsgerð á 18. öld. Ást eins og við þekkjum hana í dag hefur alltaf verið til og er 

aflið sem fær okkur til að fjölga okkur. En það þýðir ekki að hún hafi alltaf verið samþykkt 

af samfélaginu og litið á hana sem sjálfsagðan hlut í hjónabandi. Einnig voru hömlur sem 

komu í veg fyrir að fólk úr neðri lögum samfélagsins gengi í hjónaband. Í þessum 

undirkafla verður gerð grein fyrir ríkjandi samfélagsgerð og fjallað um  hjúskaparlöggjöf 

og viðhorf til kynlífs og hjúskapar. 

  

 
25 Sigurður Þórarinsson, „Annálar Skaftárelda,“ 11–12. 
26 Sama heimild, 12–17. 

Guðmundur Pétursson o.fl., „Um eituráhrif af völdum Skaftárelda“. 

Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 213. 
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Ásigkomulag vinnumanna er þanninn, nær þeir eru til eins húsbónda 

komnir eru þeir oft og tíðum hjá sumum hverjum húsbændum lítt haldnir 

af fatnaði og þjónustu, nokkrir geta varla hulið sinn líkama fyrir klæðleysi, 

mega ganga að öllu sem þeim er skipað, svo vel í votviðri sem frosti og 

snjó, fara á kvöldum úr sínum gagnvotum flíkum og stokkfreðnu fötum og 

mega svo að morgni íklæðast þeim sömu aftur, hvar oft hefur orðsakast 

hinn mesti skaði að nær þeir eru svo á sig komnir kunna þeir auðveldlega 

að frjósa bæði á höndum og fótum … Vinnukonur ganga með sama slag. 

Í sveitum ganga þær að sínum vefum, berar og blóðugar á handleggjum, 

sem þær fá af garninu að draga fyrirvafið í gegnum skilið upp á innlenda 

vísu, í köldum húsum, oftast á móts við bæjardyrnar. Þar kveljast þær af 

kulda…27 

 

Þessi tilvitnun er einungis sýnishorn úr því bréfi sem skrifað var til Landsnefndarinnar 

fyrri sem kom til landsins á árunum 1770-1771 til að kanna landshagi á Íslandi. Þetta bréf 

var undirritað af “Íslands fátæklingum” og er kvörtun yfir lífsskilyrðum vinnufólks og 

smælingja landsins. Bréfið hefur verið tekið fyrir af sagnfræðingum frá því að það var 

fyrst skoðað þar sem það er mjög gróft og hreinskilið. Það er þó mikilvægt að taka því 

ekki bókstaflega þar sem þetta var að sjálfsögðu ekki aðstæður sem allt vinnufólk landsins 

bjó við en það hafa án efa verið einhver dæmi um það sem skrifað var um og því ástæða 

fyrir skrifum á bréfinu. 

 En íslenskt bændasamfélag á síðari hluta 18. aldar var litað af stigveldi innan 

heimilisins og hugmyndum um húsaga. Húsbóndinn sá fyrir öllum þeim sem bjuggu á 

bænum, kona hans tók við valdinu ef hann var ekki við eða ef húsbóndinn féll frá og þar 

á eftir börn þeirra. Vinnufólk, ómagar og niðursetningar höfðu engin völd þar sem þetta 

fólk var á ábyrgð húsráðenda og var oftar en ekki litið á þau sem ungdóm sama hver 

raunverulegur aldur þeirra var. Þetta var valda-píramídi heimilisins og var hann litaður af 

píetisma. Píetisminn spratt upp í upplýsingunni á 18. öld og tengdist réttrúarstefnu 

lútherstrúar. Lúther taldi að fjölskyldan væri grunnurinn í samfélaginu og að agi og 

guðrækni heimilisins myndi ýta undir velferð samfélagsins í heild sinni. Ólöf 

Garðarsdóttir gerir píetismanum skil í grein sinni „Guðsótti og góðir siðir” og greinir frá 

 
27 Landsnefndin fyrri 1770–1771 I Bréf frá almenningi, 675–676 
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því hvernig píetismi lagði áherslu á „... náið innilegt samband einstaklingsins við guð sem 

skapaðist við lestur heilagrar ritningar.”28 Því var það á ábyrgð húsbóndans að sjá til þess 

að ungdómurinn á heimilinu, vinnufólk þar með talið, lærði kver Lúthers og lifði 

kristilegu líferni. Húsagatilskipunin sem var sett árið 1746 gerði skýrt grein fyrir því að 

húsbóndi ætti að sjá til þess að engin óæskileg hegðun átti sér stað meðal barna og 

vinnuhjúa heimilisins og mátti hann sjá til þess að því var farið eftir með þeim líkamlegu 

refsingum sem honum þótti henta en þó ekki svo að mar eða sár sæjust á fólkinu. Það er 

þó ekki víst hversu margir bændur fóru eftir þessum reglum þar sem þær eru mjög 

smámunasamar og ganga svo langt að leggja bann við ákveðnum svipbrigðum, hlátri og 

öðru sem er mönnum eðlislægt. Það er nokkuð ólíklegt að bændur hafi barið vinnuhjú og 

börn fyrir það eitt að hlæja. Eins og áður hefur verið nefnt þá endurspegla lög ekki 

endilega hegðun fólks í raun. Skilyrðislaus hlýðni var mikið áherslumál í rétttrúnaði og 

áttu húsráðendur að vera fyrirmynd barna og vinnufólks í öllu.29  

 Samheldni í samfélaginu og iðjusemi var það sem var mest lagt áherslu á. Því var 

vistarbandið mjög gott tæki til að skikka fólk í vinnumennsku. Leti, flakk og 

lausamennska var því hið versta sem gæti hent samfélagið og voru lausamenn litnir 

hornauga. Talið var að líferni þessara manna stuðlaði að upplausn í samfélaginu þar sem 

þeir lifðu utan hinnar hefðbundnu heimilisgerðar tímans, gengu ekki í hjónaband og 

flökkuðu um sýslur í leit að vinnu. Launakröfur þeirra voru hærri en hjá vinnufólkinu sem 

fékk sinn lagabundna skerf og töldu valdaaðilar að þeir væru slæmt fordæmi fyrir það 

vinnufólk sem vann þeim við hlið. Trúræknir, iðjusamir og hógværir húsráðendur áttu að 

vera fyrirmyndin, ekki gráðugir og eigingjarnir lausamenn sem lifðu einlífi. Því var sett 

bann við lausamennsku árið 1783.30  Lausamennskubannið hefur verið útskýrt út frá 

mismunandi sjónarhornum. Upprunalegi rökstuðningurinn í lögunum sjálfum var 

aðallega sá að lausamenn vildu ekki ráða sig í ársvist, heldur ynnu tímabundið hjá 

bændum, þeir hindruðu fólksfjölgun með einlífi og lentu á endanum sem byrði á sveitinni. 

íslenskir sagnfræðingar hafa annað hvort haldið fram að þetta bann hafi verið sett á þar 

sem það ógnaði ríkjandi samfélagsgerð eða til að reyna að virkja sveitasamfélagið sem 

framleiðslueiningu. Margir þættir gætu hafa leitt til þess að bann við lausamennsku var 

 
28 Ólöf Garðarsdóttir, „Guðsótti og góðir siðir,“ 45. 
29 Sama heimild, 44–45. 

Tilskipan Vmm Huus-Agann A Islande, A1–B3. 
30 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, 51–73. 

Hrefna Róbertsdóttir, „Samfélag átjándu aldar,“ 75. 
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sett en það er alveg víst að bæði á Íslandi og í Danmörku var lausamennska talin vera 

óæskileg og því var hún bönnuð.31 

En nú verður vikið að merg málsins og því sem kemur mest við rannsókn þessarar 

ritgerðar, en það er hjúskapur og tilhugalíf Íslendinga á 18. öld. Fyrir nútímamanneskju 

getur það hljómað ótrúlega að fólk hafi fundið tíma til þess háttar og jafnvel getað átt í 

einhvers konar ástarsamböndum þegar fólk vann hörðum höndum meirihluta árs og 

stjórnvöld reyndu að hindra fólk í að hlæja eða sýna ákveðin svipbrigði með 

húsagatilskipuninni. Inga Huld Hákonardóttir gerir skýrt grein fyrir hugmyndafræði 

tímans þegar það kom að kynlífi og hjónabandi í bók sinni Fjarri hlýju hjónasængur. Hún 

greinir frá því hvernig gert var ráð fyrir því að kristnir menn hafi átt að forðast girnd og 

losta með öllu. Þessi hugsunarháttur var ríkjandi á miðöldum en einnig eftir siðaskipti. 

Skv. hugmyndum Lúthers báru karlar þó ákveðna skyldu til eiginkvenna sinna að veita 

þeim ánægju í kynlífi. En þetta var ekki eitthvað sem fólk setti í verk eins og var gert með 

aðrar hugmyndir hans.32  

Inga Huld greinir frá dæmi frá 1735 þar sem Þorsteinn Pétursson 25 ára giftist 

Guðrúnu Teitsdóttur sem var einu ári eldri en hann vegna hvatningar frá föður sínum og 

sóknarprestinum en ekki vegna ásta. Hann átti svo erfitt með það að lifa í heilbrigðu 

kynlífi með eiginkonu sinni að hann skrifaði um alvarlega sálarangist í sjálfsævisögu 

sinni. Það liðu fimm ár frá því að þau giftust þangað til að þau eignuðust barn og Þorsteinn 

þakkaði guði fyrir að blessa þau með barni eftir allt þetta erfiði. Annað dæmi um hversu 

samfélagið var á móti giftingu vegna ást eða losta, átti sér stað í lok 17. aldar, er saga 

Árna lögsagnara Magnússonar frá Hóli í Bolungarvík. Árni Magnússon mátti ekki giftast 

þeirri konu sem hann elskaði og var neyddur af kirkjunni og móður sinni að giftast annarri 

konu þrátt fyrir að eiga nokkur börn með „frillu” sinni þá þegar. Árni giftist annarri konu 

og átti aðeins eitt barn með henni, þessi drengur sem þau áttu saman dó þann 26. október 

1674 aðeins 19 ára að aldri.33  

Viðhorf fólks til kvenna sem kynvera og barneigna þeirra einkenndist af mikilli 

tvíhyggju. Konur sem voru giftar voru á pari við Maríu mey, skírlífar í hugsun og áttu í 

 
31 Hrefna Róbertsdóttir, „Samfélag átjándu aldar,“ 75–76. 

Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, 33–34. 
32 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, 96, 101–102. 
33 Sama heimild, 102. 

Árni Magnússon, „Annálsgreinar Árna lögsagnara Magnússonar á Hóli í Bolungarvík 1632–1695“, 422–

423, 430–434. 
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meginatriðum að vera nokkuð kynkaldar, ekki girnast kynlíf, en uppfylla skyldu sína til 

eiginmanns síns og samfélagsins með því að eignast afkvæmi. Gift kona sem eignaðist 

barn var lofsömuð af samfélaginu. Vinnukonur sem eignuðust barn utan hjónabands eða 

voru staðnar að því að eiga í líkamlegum samneyti við húsbónda sinn eða aðra karla (hvort 

sem það var með hennar samþykki eða ekki) voru miklu heldur kenndar við Evu, 

lostafullar og syndsamar. Oftar en ekki var þeim kennt um legorðsbrotið, þær voru taldar 

hafa tælt karlana og fengið þá til þess að brjóta af sér. Þessi hugsunarháttur kom þó helst 

fram þegar bændur eða bændasynir áttu í hlut á móti vinnukonu. Þeir voru taldir æðri og 

vissu betur, en vinnukonan hafði reynt að klófesta þá sem mannsefni fyrir sig.34 

Enginn í þessum heimi er fullkomlega heilagur, ekki heldur prestar. Því voru 

einnig strangar reglur um það ef prestur féll í freistni og var staðinn af frillulífsbroti eða 

hjúskaparbroti. En samkvæmt Ingu Huld varð uppi fótur og fit árið 1647 þegar konungur 

sendi bréf sem greindi til um að prestar sem voru staðnir að hjúskaparbroti ættu á hættu 

að missa hempuna í þrjú ár. Það var greinilega svo algengt að prestar tækju fram hjá 

konum sínum að þetta varð stórmál á þeim tíma og misstu sumir atvinnu sína vegna þessa. 

Prestar misstu einnig hempuna vegna frillulífsbrots en gátu fengið uppreisn æru með leyfi 

frá konungi en máttu þó ekki gegna sama prestakalli. Þetta er þó mikilvægur munur á 

afleiðingum þess konar brota fyrir prestinn miðað við hver afleiðingin hafi verið fyrir 

ógiftu konuna sem þurfti að borga sekt sem var mikið hærri en hún hafði efni á og því að 

öllum líkindum yrði hún hýdd hroðalega. Á móti átti presturinn einungis á hættu á að 

missa atvinnu sína í takmarkaðan tíma en fær tækifæri til að endurheimta hana.35  

Giftar konur á Íslandi eignuðust börn í miklum mæli miðað við giftar konur á 

Norðurlöndum, þó voru hömlur á því hver mátti gifta sig og hver ekki. Gert var ráð fyrir 

því að fólk hefði aðgang að jarðnæði áður en það gifti sig og gat það tekið vinnufólk mörg 

ár með sín lágu laun að getað hætt vinnumennsku og farið að búa sjálft. Fræðimaðurinn 

Peter Laslett setti fram þá tilgátu að í Norður-Evrópu á þessum tíma hafi verið viðvarandi 

að vinnumennska væri æviskeið í mörgum samfélögum (e. life-cycle service), þ.e.a.s. að 

vinnufólk væri mestmegnis ungt, ógift fólk sem væri í vinnumennsku til að safna sér upp 

nægum fjármunum til að getað komið sér upp sínu eigin búi í framtíðinni.36 Í íslenskri 

sagnaritun er þetta talið hafa verið viðvarandi í lífi Íslendinga á tímanum. Vinnumennska 

 
34 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, 102–106, 142. 
35 Sama heimild, 109–110, 147–148. 
36 Østhus, „Servants in Rural Norway c.1650–1800,“ 113–114. 
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var ákveðið millitímabil á milli barnæsku og búskaps og því var oft fjallað um vinnufólk 

sem ungdóm landsins í frumheimildum sama hversu gömul vinnuhjú voru þar sem fólk 

taldist ekki til fullorðinna fyrr en þau hófu búskap. Þó voru margir sem festust í 

vinnumennsku og sérstaklega þar sem mikill kynjahalli var í landinu lengi vel þá var 

ólíklegra að konur gengu í hjónaband heldur en karlar, einfaldlega af því að þær voru 

fleiri.37 

Árið 1703 voru 832 karlar á hverjar 1000 konur og lækkaði kynjahlutfallið til 

muna í móðuharðindunum en þá voru 784 karlar á hverjar 1000 konur. Ástæðan fyrir því 

að körlum fækkar enn meira en konum er margþætt. Þrátt fyrir að almennt fæðist fleiri 

drengir en stúlkur þá voru drengir líklegri til að deyja fyrir fimm ára aldur. Konur eru 

einnig líklegri til að lifa lengur, þetta virðist vera líffræðilegur eiginleiki. Karlar eru 

viðkvæmari fyrir hungursneyðum og þar með kemur ekki á óvart hvernig kynjahallinn 

þróaðist á 18. öldinni og sérstaklega eftir móðuharðindin. Það ber einnig að nefna að 

karlar hafa í flestum tilvikum þurft að sinna áhættusamari vinnu heldur en konur t.d. 

sjósókn og voru einnig líklegri til þess að verða úti í slæmu veðri heldur en konur.38  

Til að koma í veg fyrir að vinnuhjú fjölguðu sér þegar fjármunir þeirra voru ekki 

nægir til að stofna til búskaps voru hömlur á því hverjir máttu giftast, gert var ráð fyrir 

því að tilvonandi hjón hefðu aðgang að jarðnæði og gætu því séð fyrir börnum og buru 

án þess að lenda sem byrði á sveitinni. Það sem yfirvöld reyndu af fremsta megni að 

sporna gegn var að fólk myndi enda á sveit og þar með verða byrði á samfélaginu, því var 

óæskilegt að fólk sem ekki hefði efni á því að stofna til búskapar væri að stunda samfarir. 

Í raun var hjónaband ákveðið leyfi frá kirkjunni til að hefja samfarir og þar með eignast 

börn. Þar sem getnaðarvarnir voru ekki í almennri notkun þá var nánast sjálfgefið að þegar 

fólk varð kynferðislega virkt þá myndi það eignast börn og því var mikilvægt fyrir 

yfirvöld að hafa hemil á fólksfjöldaþróun til að sporna gegn offjölgun og kynsjúkdómum. 

Því er ekki skrítið að það var refsivert að fara gegn þeim reglum sem settar voru um 

hjúskap.39  

 
37 Sama heimild, 122. 

Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 45–51. 
38 Hagskinna, 49. 

Lýður Björnsson, “18. öldin,” 49–51. 

Eiríkur G. Guðmundsson og Ólöf Garðarsdóttir, „Inngangur,“ 24. 
39 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, 262–263. 

Guðmundur Hálfdanarson, „Takmörkun giftinga eða einstaklingsfrelsi. Íhaldssemi og frjálslyndi á fyrstu 

árum hins endurreista alþingis.“, 461–465. 
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Til loka 18. aldar átti að dæma hjúskaparbrot og frillulífsbrot út frá Stóradómi sem 

settur var 1564. Hjúskaparbrot voru talin verri en frillulífsbrot þar sem þar var sáttmáli 

við guð og yfirvöld brotinn. Ef gift manneskja hélt fram hjá eiginkonu eða eiginmanni 

sínum í þrjú skipti þá var refsingin dauði. Þetta virðist þó hafa verið mildað á 18. öldinni 

og í staðin voru háar sektir eða hýðingar fyrir þá sem ekki gátu greitt skuldina. Í bók Ingu 

Huldar er greint frá því að á 18. öld hafi ógiftum konum stundum verið refsað eins og þær 

væru giftar og því leiddi það til himinhárra sekta fyrir konur sem varla fengu laun fyrir 

vinnu sína. Árið 1808 var refsingu fyrir hjúskaparbrot breytt yfir í tvö ár í tugthúsi en 

formlega var dauðarefsing fyrir hjúskaparbrot afnumin árið 1869. Samkvæmt Stóradómi 

voru sektir fyrir frillulífsbrot ógiftra aðila mikið lægri en þeirra sem voru giftir. Ef tveir 

ógiftir einstaklingar áttu fimm börn saman þá var gerð krafa um það að þau myndu ganga 

í hjónaband eða eiga á hættu að „miss[a] húðina“. Það var mikil áhersla á að fólk myndi 

gifta sig ef það eignaðist barn saman og var reynt að setja lagalegar hömlur fyrir 

lausaleiksbörn til að foreldrar þeirra yrðu líklegri til að láta pússa sig saman. Til dæmis 

höfðu óskilgetin börn engan arfsrétt ef foreldrar þeirra væru ekki giftir. Því leiddi þetta til 

þess að fólk sem eignaðist saman barn utan hjónaband gifti sig stundum til þess að komast 

hjá því að börn þeirra ættu í erfiðleikum í framtíðinni og einnig í sumum tilfellum til að 

komast hjá refsingu.40  

3 Rannsókn á ólíkum prestaköllum 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir hlutfalli óskilgetni í hverju prestakalli í samanburði 

við önnur prestaköll og þær tölur sem aðgengilegar eru fyrir Ísland í heild sinni. Tilgátur 

verða settar fram um það hvernig harðindi áranna leiddu til sveifla í fæðingum bæði 

skilgetinna og óskilgetinna barna. Þar á eftir verður fjallað um trúlofunarsambúð og 

gengið úr skugga um hvort að foreldrar óskilgetinna barna í þessum prestaköllum hafi 

gengið í hjónaband eftir að hafa átt saman barn utan hjónabands. Að lokum verður greint 

frá stöðu foreldranna og hvernig það getur haft áhrif á afkomu barna þeirra, hvers konar 

samskipti gætu hafa átt sér stað á milli þeirra o.s.frv. Í síðasta kafla ritgerðarinnar verður 

 
40 Gísli Baldur Róbertsson, Már Jónsson, and Haraldur Bernharðsson, Jónsbók : Lögbók Íslendinga hver 

samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 14. öld en fyrst prentuð árið 1587  ̧319, 321. 

Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, 110–111, 121, 162–163. 
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svo gerður samanburður á þeim upplýsingum sem hér koma fram og svipuðum 

upplýsingum sem eru tiltækar í Noregi til að setja upplýsingarnar í samhengi.  

 Þau prestaköll sem hér verða til umræðu eru Hrafnagilsprestakall, 

Grenjaðarstaðarprestakall, Reykholtsprestakall og Selárdalsprestakall. 

Hrafnagilsprestakall var þar sem nú er Akureyri. Saga Akureyrar eftir Jón Hjaltason gerir 

vel grein fyrir því hvernig samfélagið var áður en kaupstaðurinn var stofnaður. 

Samkvæmt Jóni þá var Akureyrarhöfn komið á fót eftir að einokunarverslun Dana var sett 

á hér á landi á 17. öld. Árið 1740 var höfninni lýst sem bestu höfn landsins þar sem hún 

var innst inni í Eyjafirðinum og því var gott skjól frá miklum öldugangi, einnig var höfnin 

svo nálægt landi að hæglega var hægt eiga í samskiptum við skipverja af landi 

verslunarinnar sem þar var. Þrátt fyrir að Akureyri lægi við sjó og þar með tækifæri til 

fiskverkunnar og útgerðar þá var aðal útflutningsvara einokunarkaupmanna þar 

landbúnaðarvara. Því stóluðu kaupmenn mest á íslensku sauðkindina og fluttu einna helst 

út afurðir sem af henni fékkst. Akureyri varð ekki fiskihöfn fyrr en seinna í sögu hennar 

en einu sjávarafurðir sem fluttar voru út frá Akureyri á 18. öld var þorsk-, sel- og 

hákarlalýsi. Þó er nokkuð líklegt að bændur hafi sótt sjóinn til að nýta afurðina fyrir sjálfa 

sig en hafi heldur selt landbúnaðarafurðir til kaupmanna. Veturseta kaupmanna var 

bönnuð hér á landi allt til ársins 1776, því voru einungis um þrír mánuðir á hverju ári þar 

sem Íslendingar gátu verslað við einokunarkaupmenn. Efnamenn landsins voru ánægðir 

með bannið við vetursetunni þar sem það kom í veg fyrir samkeppni um vinnuafl við 

kaupmenn. Það var ólíklegra að vinnumenn myndu ráða sig í fiskivinnslu og róður hjá 

kaupmönnum í stað þess að fara í vist á íslenskum bóndabýlum.. Þó leiddi þetta til þess 

að oft var brotist inn í verslunarhús á veturna þar sem kaupmennirnir fengu engan til þess 

að gæta þeirra.41 

 Á áttunda áratugi 18. aldar var kaupmaður á Akureyri sem fékk á sig slæmt 

orðspor, Niels Sörensen. Hann átti að hafa flutt inn ónýtt mjöl og rukkað fólk hærra fyrir 

vörur en lög segðu til um. Einnig voru margir sem sökuðu hann um að eiga við vigtir 

sínar til að fólk fengi minna en það ætlaði sér og borgaði mikið meira fyrir minna magn. 

Friðrik Lynge kom á Akureyri sem undirkaupmaður árið 1775 og sló mikið betur í gegn 

hjá fólki í Hrafnagilssókn heldur en Sörensen. Þegar veturseta var leyfð þá var Lynge 

fyrsti kaupmaður til að eiga vetursetu á Akureyri og fyrstur til að búa í fyrsta íbúðarhúsi 

 
41 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar 890–1862, 13–16. 
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Akureyrar. Árið 1789 stofnaði hann ásamt Jóni Jakobssyni sýslumanni sjóð til styrktar 

ekkjum og munaðarlausum börnum í Eyjafirði, þeir gáfu báðir árlega í sjóðinn og svo var 

safnkassi í verslun Lynge á Akureyri. Það er ekki ólíklegt að mörg börn þess fólks sem 

hér er til athugunar hafi notið góðs af þessum sjóð þar sem hann gekk mjög vel og hélt 

áfram allt fram á 20. öld. Í ofanálag á gjafmildi Lynge þá voru kaupmenn Dana skyldaðir 

til þess að sjá nauðstöddum fyrir nauðsynlegri næringu. „[E]f guði þóknaðist að refsa 

landinu með fiskileysi, eða bústofninn hryndi niður, bæri félaginu skylda að lána 

lífsnauðsynjar þar til almættið blessaði landsmenn að nýju með góðæri.“42  

Jón greinir frá því að fjárkláðinn fyrri hafi verið nokkuð skæður í Eyjafirði árið 

1775 og margir bændur hafi misst fé sitt. Þetta hefur án efa haft miklar afleiðingar á 

verslun á staðnum og því hafi einnig harðnað nokkuð á dalnum. Ekki tókst að útrýma 

fjárkláðanum á svæðinu fyrr en 1779, þá þegar voru margir í skuld við kaupmanninn og 

höfðu bændur ekki nægan tíma til að ná sér í sama horf áður en annað áfall skall á. 

Sumarið fyrir móðuharðindin var mikill grasbrestur á svæðinu og hafís um veturinn, því 

var afkoma Eyfirðinga mjög slæm upp að móðuharðindunum sem svo skullu á og að sögn 

Jóns Hjaltasonar varð staðurinn að „helvíti á jörð.“43 Svo mikið af dýrum féll í 

móðuharðindum á þessum stað að Stefán Þórarinsson sem var ríkasti maður sveitarinnar 

átti ekki hest til að komast á alþingi og gat ekki útvegað sér einn einasta. Einungis þeir 

sem höfðu átt um 50 kindur fyrir móðuharðindin áttu einhverjar enn eftir að allt skall á. 

Fáar heimildir eru til um Grenjaðarstaðarprestakall á tímabilinu en það má ætla 

að harðindi aldarinnar hafi haft svipuð áhrif á prestakallið og í Eyjafirði þar sem 

prestakallið var staðsett austan við Akureyri og sunnan við þar sem nú er Húsavík. 

Grenjaðarstaðarprestakall hafði enga tengingu við sjóinn og því er líklegt að það hafi 

verið mestmegnis landbúnaðarhérað þó gæti vel verið að stunduð hafi verið einhver 

laxveiði þar sem Laxá í Aðaldal rennur í gegn um svæði prestakallsins sem og aðrar ár og 

örfá stöðuvötn. Eggert Ólafsson gerði grein fyrir þeim laxveiðum sem áttu sér stað í þeirri 

á þegar hann flakkaði ásamt Bjarna Pálssyni um landið á sjötta áratugnum. Þar fjallar 

hann einnig um litla á sem rann hjá prestsetrinu í Grenjaðarstað og skv. honum var vatnið 

 
42 Sama heimild, 16–17. 
43 Sama heimild, 17. 
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í henni volgt og silungurinn í henni svo feitur að sumir ættu erfitt með að borða hann.44 

Ekki er af miklu öðru að segja frá Grenjaðarstaðarprestakalli á þessu tímabili.  

Selárdalsprestakall var staðsett á vestanverðum Vestfjörðum þar sem nú er 

Tálknafjörður. Lýður Björnsson skrifaði sögu Tálknafjarðar í Árbók Barðastrandasýslu 

árið 2008 og greinir þar frá að á 18. öld hafi verið mikil sjósókn á staðnum og flestir bæir 

hafi legið við sjóinn. Lítið beitiland var fyrir sauðkindur þeirra sem áttu þær og því var 

fjörubeit nýtt fyrir þær á veturna. Aðallega var stunduð veiði og það veiddist vel af þorski, 

steinbít, lúðu og af og til hákarli. Einnig var netaveiði á hrognkelsum stunduð en var á 

nokkru undanhaldi um miðja 18. öld. Lýður vísar einnig í ferðabók Eggerts og Bjarna þar 

sem þeir sögðu Vestfirðinga veiða vel frá vori allt fram á haust en hvíldu sig mikið á 

veturna. Einungis vinnufólk á bæjum efnaðra manna höfðu eitthvað að athafnast á veturna 

þar sem þeir höfðu sauðfé og þar af leiðandi þurfti að vinna úr ull á veturna. Fátækt fólk 

svaf meirihluta vetrarins, sérstaklega þar sem þau áttu ekki efni á að útvega sér tólg eða 

lýsi til að lýsa upp híbýli sín.45  

Einhver launverslun átti sér stað við Hollensk skip sem voru oft á tíðum í kring 

um Vestfirði. Eggert gerir að einhverju leyti grein fyrir þessu í ferðabókinni en Lýður 

telur líklegt að hann dragi töluvert úr hversu mikil verslunin var í raun og veru. 

Sérstaklega þar sem Eggert var ættaður úr Breiðafirði og því ekki líklegt að hann hafi 

viljað gera sveitunga sína uppvísa af stórfelldum glæp, eða jafnvel leysa upp verslun sem 

hefur án efa verið þeim mjög arðbær. Samkvæmt Lýði þá voru konur á Vestfjörðum 

aðeins sjálfstæðari en konur annars staðar á landinu. Þær voru meirihluta ársins einar 

heima á býlinu þar sem bæði bóndi og vinnumenn sóttu sjóinn af kappi, því sáu þær að 

miklu leyti einar um býlið á meðan. Þetta virðist einnig hafa verið í huga karla þegar þeir 

voru að velja sér maka og tekur Lýður dæmi um mann sem bauð stúlku að vinna hjá sér 

til að athuga hversu dugleg hún væri og hafi trúlofast henni stuttu seinna. Þetta gæti vel 

verið eitthvað sem hafi átt sér stað á öðrum stöðum í landinu og leitt af sér 

trúlofunarsambúð og mögulega barneignir utan hjónabands.46  

Sagnaritun um Reykholt hefur að mestu leyti einskorðast við miðaldir, að öllum 

líkindum sökum þess að tími Snorra Sturlusonar í Reykholti þykir almennt meira 

 
44 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. Um ferðir þeirra á Íslandi árin 

1752–1757. II. bindi, 11. 
45 Lýður Björnsson, „Saga Tálknafjarðar“, 41–43 
46 Sama heimild, 44–45, 47. 



 

 25 

 

 

spennandi heldur en lifnaðarhættir og búskaparsaga 18. aldar. Þó er nokkuð ritað um 

Borgarfjörð og lifnaðarhætti þar í ferðabók Eggerts og Bjarna sem áður hefur verið nefnd. 

Einnig var skrifað yfirlitsritið Byggðir Borgarfjarðar þar sem örfáar upplýsingar koma 

fram um svæðið á þessu tímabili. Út frá þeim frásögnum sem koma fram í ferðabók 

Eggerts og Bjarna þá er ljóst að Borgfirðingar lifðu einna helst á sauðfé og áttu mikið af 

hestum. Svo mikil var ást þeirra á hestum og útreiðum að sjaldan var ferðast milli staða 

gangandi, jafnvel þótt stutt væri að fara. Einnig voru útreiðar ein helsta skemmtun 

Borgfirðinga, þegar viðraði vel og helstu verkum var lokið riðu menn á milli bæja til að 

líta í heimsókn til nágranna og vina. Ungir menn töldu það vera mikils virði að bera sig 

vel á baki og nokkrir menn í Borgafirði stunduðu það að temja hesta sem Eggerti þótti 

vert að nefna sérstaklega og því virðist það ekki hafa verið algengt annars staðar á landinu 

á þessum tíma. Karlar klipptu fax og tagl hesta sinna á vorin og fléttuðu úr þeim reipi sem 

notuð voru í alls kyns nytsamlega hluti. Einnig verkuðu karlar skinn og útbúðu sjófatnað 

sem og söðla úr því. Sumir karlar úr Borgarfirði smíðuðu einnig listilega úr silfri þar á 

meðal falleg belti á kvenfólk og margt fleira sem myndi teljast til skrauts. 

Konur unnu mest með ull á margan hátt. Unnu þær mest á veturna að því að 

kemba, spinna, prjóna og vefa vaðmál. Samkvæmt Eggert og Bjarna þá voru margar 

konur úr Borgarfirði sem ófu mjög falleg vaðmál með mismunandi litum og prjónuðu 

falleg mynstur í prjónaskap sinn. Einnig saumuðu þær listilega föt og útbjuggu skófatnað. 

Önnur verk kvenna voru einna helst að mjólka ær, gæta lamba og vinna á túnum. Þær 

mörgu ár sem renna í Borgarfirði gerði fólki kleift að stunda lax og silungaveiði. Einna 

helst var netaveiði stunduð en þó einungis í ám sem ekki voru mjög straumharðar. Karlar 

fóru einnig í vertíð á vorin en sumir urðu þó eftir til að sinna skepnum og öðrum 

vorverkum.47 Móðuharðindin höfðu mikil áhrif í Borgarfirði eins og í flestum 

landshlutum. Á þessu svæði þar sem mikið var um kvikfénað af öllu tagi þá var mikið af 

dýrum sem féllu á svæði Reykholts. Yfir 2300 sauðfé féll, 120 nautgripir og 316 hestar. 

Þetta hefur án efa haft gríðarleg áhrif á afkomu fólks á þessu svæði þar sem það stólaði 

mikið á landbúnaðarafurðir. Þó hefur það að öllum líkindum getað bjargað sér með 

einhverju móti á laxveiði og silungi.48 Með lifnaðarhætti hvers prestakalls í huga mun nú 

verða vikið að rannsókninni sem gerð var á óskilgetni og öðrum þáttum. Lifnaðarhættir 

 
47 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. Um ferðir þeirra á Íslandi árin 

1752–1757. I. bindi, 
48 Helgi J. Halldórsson, „Ágrip af borgfirskri búnaðarsögu frá landnámi til tuttugustu aldar.“, 58–61. 
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skulu hafðir í huga við túlkun á muni á milli prestakalla og annarra upplýsinga sem koma 

fram hér á eftir. 

3.1 Óskilgetni og almenn fæðingartíðni 

Í þessum undirkafla verða öll fjögur prestaköllin borin saman með tilliti til hvaða 

aðstæður voru í prestakallinu og landinu hverju sinni, hvers konar félagsgerð þau 

tilheyrðu og sambærilegar upplýsingar sem til eru um allt landið af hluta tímabilsins. 

Einnig verða tölulegar upplýsingar miðaðar við þær aðgengilegu upplýsingar sem til eru 

um landið í heild sinni. Fyrst verður greint frá Reykholtsprestakalli og 

Grenjaðarstaðarprestakalli sem voru hefðbundin íslensk landbúnaðarhéruð og því voru 

þau dreifbýl. Þó voru hestaferðir á milli bæja algengar í Borgafirði eins og áður kom fram 

og karlar voru sendir á vertíð. Óvíst er hvernig samskiptum fólks á milli var háttað í 

Grenjaðarstaðarprestakalli en lægstu hlutföll óskilgetni má sjá í þessum tveimur 

prestaköllum. Líklega stafar það af því að ekki var jafn þéttbýlt og í hinum 

prestaköllunum, sérstaklega í Hrafnagili þar sem kaupstaður var stofnaður á níunda 

áratugnum. Í Reykholti var hlutfall óskilgetni fyrir allt tímabilið rúmlega 7% og í 

Grenjaðarstað var það 5.6%. Það má greinilega sjá á mynd 2 á báðum stöðum hvernig 

móðuharðindin höfðu áhrif á fæðingartíðni. Þó er það augljósara í Reykholti þar sem tala 

skilgetinna barna voru nákvæmlega sú sama alla áratugi upp að þeim níunda eins og sjá 

má í töflu 1. Það má einnig sjá þessa þróun þegar horft er á allt landið og því er þróunin 



 

 27 

 

 

á þessum stöðum eitthvað sem við má búast. Á landsvísu hefur fæðingatíðni verið mjög í 

takt við harðindatímabilin. Líkt og það sem kom fram í mynd 1 í kafla 2.1 þá höfðu 

harðindin á sjötta áratugnum og móðharðindin mikil áhrif á þróun mannfjölda og 

fæðingartíðni. Þetta er mjög í takt við það sem hagfræðingurinn Cormac Ó Gráda hefur 

fjallað um í bók sinni Famine, a short history. Á harðindatímum fækkar fæðingum og Ó 

Gráda gengur svo langt að segja að þetta sé sá mannfellir sem ætti einnig að nefna þegar 

fjallað er um hungursneyðir. Hann greinir frá því að ein af aðal ástæðum fyrir þessu er að 

þegar fólk upplifir hungur og hungursneyðir lækkar kynhvöt þeirra. Aðalástæðan fyrir því 

að kynhvöt lækkar er að líkaminn reynir að nýta þá litlu orku sem hann hefur í aðra, 

mikilvægari hluti til þess að lifa af.49 Það má sjá á mynd 2 og í töflu 1 hversu lágar 

fæðingar í Grenjaðarstað eru á sjötta áratugnum, en í Reykholti eru þær svipaðar og á 

næstu áratugum á eftir. Það mætti því gera ráð fyrir að þau harðindi sem áttu sér stað á 

 
49 Ó Gráda, Famine, a short history, 102–108. 

Mynd 2 - Fæðingar á hverjum áratug eftir staðsetningu. Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – 

prestakall BA/3. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall 

BA/5. ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. 

ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall 

BA/2, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall 

BA/1, ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/2. Hagskinna, 50. 
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sjötta áratugnum hafi haft meiri áhrif í Grenjaðarstað heldur en í Reykholti. Þó er óvíst af 

hverju það stafar. 

Tafla 1 - Fædd börn í öllum prestaköllum skv. stöðu við fæðingu. Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal 

– prestakall BA/3. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall 

BA/5. ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. ÞÍ. 

Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/2, 

ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/1, ÞÍ. 

Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/2. 

 

 Þar á móti má sjá hvernig fæðingum fjölgar á tíunda áratugi tímabilsins í báðum 

sóknum. Ástæða fyrir því að sérstakleg aukning er á fæddum skilgetnum börnum á 

þessum áratug er að eftir harðindi þar sem mikill mannfellir á sér stað losnar jarðnæði 

sem efnaminna fólk getur nýtt sér og þar með gengið í hjónaband. En óskilgetni var í 

miklu hærra hlutfalli í Grenjaðarstaðarprestakalli heldur en í Reykholti á þessum áratug. 

Í Reykholti minnkaði það hlutfallslega mest á þeim tíma og var einungis 2% sem er 

minnsta hlutfallið í því prestakalli. Á móti var hlutfallið í Grenjaðarstað í raun það hæsta 

sem sést í sókninni á þessu tímabili eða um 7%. Það er erfitt að segja til um af  hverju 

þessi munur stafar. Ósennilegt er að það stafi af því að fleira fólk hafi búið á Grenjaðarstað 

heldur en í Reykholti þar sem fólksfjöldi í Reykholti er hærri á árunum 1769 og 1801 í 

Hagskinnu. Það er þó vitað að fleiri börn fæddust á árunum 1750–1800 í 

Grenjaðarstaðarprestakalli miðað við Reykholt samkvæmt þeim tölum sem koma hér  

fram en út frá þeim fólksfjölda upplýsingum sem koma fram í Hagskinnu er þetta 

ósennileg útskýring.50 Það gæti einnig verið að mannfellir hafi verið hlutfallslega meiri í 

Reykholti heldur en í Grenjaðarstað en það eru ekki aðgengilegar upplýsingar um það 

 
50 Hagskinna, 66, 72.  

Prestakall Staða 1750–59 1760–69 1770–79 1780–89 1790–1800 

Reykholt Skilgetin 62 62 62 27 65 

Óskilgetin 5 3 8 4 1 

Grenjaðarst. Skilgetin 57 76 79 47 96 

Óskilgetin 3 5 4 1 7 

Hrafnagil Skilgetin 44 60 35 42 78 

Óskilgetin 5 12 13 10 23 

Selárdalur Skilgetin 57 87 72 47 88 

Óskilgetin 8 10 10 9 8 
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eins og er þannig það reynist erfitt að athuga það innan takmarka þessarar rannsóknar. 

Miðað við þær aðgengilegu upplýsingar sem til eru um allt landið og sjá má í mynd 2 þá 

var óskilgetni í Reykholtsprestakalli og Grenjaðarstaðarprestakalli hlutfallslega svipuð og 

heildar hlutfall landsins. Því mætti segja að þróun óskilgetni í þessum tveimur 

prestaköllum var nokkuð dæmigerð miðað við heildar hlutföll.  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga þá kenningu sem Sølvi Sogner hefur sett fram 

og Gísli Gunnarsson greindi frá um að líklegt er að eftir mikið mannfelli og þegar tíðin 

er góð þá eru óskilgetin börn ekki talin jafn slæmur hlutur og á harðindatímum. Því meiri 

fólksfjölgun því betra. Þessi kenning virðist standast og vera raunin á Grenjaðarstað þar 

sem hlutfall óskilgetni er lægst á tíma móðuharðindanna eða rétt um 2% miðað við þau 

7% sem sjást áratuginn eftir á. Einnig í sambandi við það sem Cormac Ó Gráda setti fram 

varðandi lægri kynhvöt á harðindatímum sem greint var frá áður í þessum kafla, þá mætti 

einnig ætla að þegar hungursneyð er loks lokið aukist kynhvöt og fólk sé þá líklegra að 

eignast fleiri börn og þar af leiðandi sé líklegra að óskilgetin börn komi í heiminn. Því er 

ekki hægt að segja með óyggjandi hætti að útskýring Sogner endurspegli það hugarfar 

Mynd 3 - Hlutfall óskilgetni eftir staðsetningu. Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall 

BA/3. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/5. 

ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. ÞÍ. 

Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/2, 

ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/1, ÞÍ. 

Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/2. Hagskinna, 50. 
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sem var í Grenjaðarstað á tímanum og útskýring á fjölgun óskilgetinna barna geti verið 

fjölþætt.51 

Hrafnagilsprestakall og Selárdalsprestkall liggja bæði við sjó og því endurspegla 

þau aðra félagsgerð en hin prestaköllin. Þessi tvö prestaköll sameinuðust bæði annarri 

sókn á svipuðum tíma og eru upplýsingarnar frá þeim sóknum ekki teknar fram hér til að 

fá betri sýn á þróun óskilgetni og fæðinga í þessum prestaköllum. Hæst hlutfall óskilgetni 

á tímabilinu má sjá í Hrafnagilsprestakalli en þar fæddust 20% barna utan hjónabands. Í 

Selárdalsprestakalli voru þau einungis 13%. Líklegt er að munurinn stafi af því hversu 

margir kaupmenn settust að í Hrafnagili og stofnun kaupstaðarins á níunda áratugnum, 

fjallað verður betur um hvernig kaupmenn settu svip sinn á sóknina í undirkaflanum um 

stöðu foreldra. Á sjötta áratugnum var hlutfallið lægst í Hrafnagili en hækkaði eftir því 

sem líður á tímabilið. En það er áhugavert að í þessu prestakalli eru fleiri fæðingar 

skilgetinna barna á níunda áratugnum þótt að óskilgetni lækki eins og sjá má í töflu 1. 

Þetta er mjög ódæmigert miðað við þá þróun sem sést í hinum prestaköllunum sem og 

landinu í heild sinni. Þetta sést greinilega á mynd 2 þar sem Hrafnagil er eini staðurinn 

þar sem fæðingum fjölgar á níunda áratugnum í staðinn fyrir að fækka. Það gæti verið 

vegna þess að á þessum tíma þá varð Akureyri að kaupstað og því var meira fólk á 

staðnum. Einnig getur vel verið að fólk hafi flutt til sjávar frá sveitum þar sem aðal 

fæðutegund Íslendinga á tímum móðuharðindanna var fiskur. Eins og nefnt var í kafla 2.1 

þá voru margir sem flúðu heimili sín á tímanum. Því getur vel verið að það fólk hafi flust 

tímabundið í þessa sókn og átt þar börn. Þar á móti breytist lítið í Selárdal og því er vert 

að spyrja hvers vegna þessi þróun er einungis í Hrafnagili. Þá má minna á að á Akureyri 

voru kaupmenn sem skyldugir voru til að lána fólki lífsnauðsynjar þegar harðindi geisuðu 

á landinu eins og greint var frá í inngangi á þessum kafla. Þá er líklegt að í samblandi við 

að fólk hafi flust að sjó í leit að æti þá hefur það bundið vonir sínar við að fá mat að láni 

hjá kaupmanni.  

Miðað við það sem sést á mynd 2 þá mætti ætla að móðuharðindin hafi ekki haft 

mikil áhrif á fólksfjöldaþróun í Hrafnagili, þó sýnir Jón Hjaltason í Saga Akureyrar fram 

á að fólk átti jafn erfitt afkomu þar og annars staðar. Þar á móti má vel sjá hvernig 

móðuharðindin höfðu áhrif á Selárdalsprestakall. Þar sem fólkið í því prestakalli lifði mest 

 
51 Gísli Gunnarsson, Fertility and nuptiality in Iceland’s demographic history, 30. 

Sogner, „A demographic crisis averted“. 

Ó Gráda, Famine, a short history, 102–108. 
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á fiskveiði þá mætti ætla að harðindin á sjötta áratugnum hafi haft meiri áhrif á þau heldur 

en móðuharðindin, en svo er ekki. Það er augljóst að þau höfðu einhver áhrif en 

móðuharðindin virðast hafa haft meira að segja þegar það kemur að fæðingartíðni eins og 

sjá má á mynd 2. 

 Það er áhugavert hversu lítið af skilgetnum börnum fæðast á áttunda áratugnum í 

Hrafnagili eins og sjá má í töflu 1. Hlutfall óskilgetni í Hrafnagilsprestakalli nær hæstu 

hæðum á þeim áratugi eða um 27%. Það er erfitt að segja til um hvað veldur þessu þar 

sem oftast hækkar óskilgetni nokkurn vegin í takt við fæðingu skilgetna barna, ef fólk 

fjölgar sér mikið þá eru alltaf óskilgetin börn hér og þar, en hér eru óskilgetin börn í hæstu 

hlutföllum sem sést hafa í þessari rannsókn. Það sést vel ef mynd 2 er skoðuð þá var 

Hrafnagilsprestakall mjög ódæmigert og mjög yfir almennum hlutföllum um óskilgetni 

miðað við Selárdalsprestakall. En alveg eins og í fyrri prestaköllum þá fjölgar fæðingum 

til muna eftir níunda áratuginn eins og sjá má á mynd 2 og það sama má sjá í 

Selárdalsprestakalli. Það getur verið, eins og áður hefur verið nefnt, að fólk hafði betra 

aðgengi að jarðnæði eftir Móðuharðindin og fleira fólk gekk í hjónaband vegna þess. En 

hér getur einnig verið að mikið af fólki hafi flutt á Akureyri og því var almennt séð 

fólksfjölda aukning í Hrafnagili. Það fæðast flest óskilgetin börn á þessum tíma í 

Hrafnagili eins og sjá má í töflu 1 en það fæðast svo mikið fleiri skilgetin börn að 

hlutföllin eru ekki nærri jafn há og þau voru á áttunda áratugnum.  

3.2 Trúlofunarsambúð 

Eins og fjallað var um í fyrsta kafla þá hefur Björn Björnsson guðfræðingur fjallað mikið 

um svo kallaða trúlofunarsambúð. Trúlofunarsambúð er þegar par býr saman áður en þau 

gifta sig. Björn telur að þetta hafi verið ráðandi hjúskaparmynstur á Íslandi frá 

þjóðveldisöld, ætti rætur sínar að rekja til heiðni og hefði haldist svipað í gegn um 

aldirnar. Þetta er kenning hans um ákveðið íslenskt hjúskaparmynstur. Loftur 

Guttormsson staðfesti þessa kenningu í grein sinni Hjúskapur og hugarfar sem einnig var 

greint frá í fyrsta kafla þar sem hann fjallar um að sum pör biðu marga mánuði áður en 

þau gengu í hjónaband eftir að trúlofun þeirra var opinber. Þó telur hann það hafa verið 

óalgengara eftir 1746 þegar sett var hámarksbiðtími á milli trúlofunar og hjónabands. 

Einnig er minnt á að það fólk sem átti barn stuttu eftir giftingu telst einnig til pars í 

trúlofunarsambúð. Þó hefur ekki verið gerð rannsókn á þeim hér þar sem það yrði stórfelld 
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rannsókn sem ekki er unnt að gera innan marka þessarar ritgerðar. Í þessum kafla mun 

vera greint frá því hvort að þau sem eignuðust börn utan hjónabands á tímabilinu gengu í 

hjónaband og hvort að þar hafi verið um að ræða trúlofunarsambúð eða ekki. Það ber að 

nefna að ekki allir foreldrarnir voru teknir fyrir hér þar sem á sumum stöðum var nafn 

foreldra erfitt aflestrar og því ekki hægt að ganga úr skugga um hvort þau gengu í 

hjónaband eða ekki. Alveg eins og með hlutfall óskilgetni þá voru Reykholtsprestakall og 

Grenjaðarstaðarprestakall með lægstu hlutföllin af fólki sem gifti sig eftir að hafa eignast 

barn saman. Eins og sést í töflu 2 þá var einungis eitt par í Grenjaðarstað gifti sig eftir að 

hafa átt barn saman og því var hlutfallið 5%. Í Reykholti voru það þrjú pör og því voru 

hlutföllin 14%.  

Tafla 2 - Hlutföll þeirra sem giftu sig eftir að hafa átt barn saman og samanburður við rannsókn Lofts 

Guttormssonar og Más Jónssonar - Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/3. ÞÍ. Reykholt 

í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/5. ÞÍ. Grenjaðarstaður í 

Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / 

Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/2, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði 

/ Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/1, ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – 

prestakall BA/2. Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“ 66. Loftur Guttormsson, 

„Hjúskapur og hugarfar : árstíðarsveiflur hjónavígslna 1660–1860 : samanburðarathugun,“ 179. 

 Giftust Giftust ekki Hlutfall 

Reykholt 3 18 14% 

Grenjaðarstaður 1 19 5% 

Selárdalur 10 34 23% 

Hrafnagil 15 45 25% 

Öll 4 prestaköllin 29 116 20% 

Rannsókn Lofts Óvitað Óvitað 10% 

Rannsókn Más Óvitað Óvitað 20% 

Sjávarplássin virðast vera í takt við hvort annað á sviði óskilgetni og hjúskapar og 

hið sama má segja um landbúnaðarhéruðin. Í Hrafnagili og Selárdal voru um fjórðungur 

þeirra sem áttu barn utan hjónabands sem seinna gengu að eiga hvort annað. Það má þó 

nefna að í prestsþjónustubók Hrafnagilsprestakalls kom fyrir að börn voru skilgreind sem 

skilgetin þótt að þau hafi fæðst stuttu eftir giftingu eða áður en fólk gifti sig. Þrátt fyrir að 

lagaleg skilgreining á þeim börnum væri óskilgetin. Þá var foreldrum lýst sem nýgiftum 

hjónum þrátt fyrir að sum þeirra giftu sig ekki fyrr en eftir að barnið kom í heiminn. Því 

mætti halda því fram að þau hafi verið trúlofuð og lifað saman í óvígðri sambúð nokkuð 

lengi áður en þau gengu í hjónaband. Einnig má draga þá ályktun að sumir prestar á 
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þessum tíma töldu þess konar sambúð ekki vera neitt sérkennilega og því talið að 

hjúskapurinn væri lögmætur þrátt fyrir að þau hafi enn ekki gengið í hjónaband. Enn 

fremur gefur þetta í skyn að mikið af þeim börnum sem talin voru sem skilgetin áður í 

þessari sömu prestsþjónustubók sem og öðrum prestsþjónustubókum séu samkvæmt 

lagalegri skilgreiningu óskilgetin. En athugun á því er ekki innan marka þessarar ritgerðar 

og því verður ekki farið í rannsókn á því hér. Þó er þetta verðugt rannsóknarefni sem gæti 

leitt til mjög áhugaverðra niðurstaðna.  

Rannsókn af þessu tagi hefur verið gerð innan Háskóla Íslands í námskeiði hjá Má 

Jónssyni árið 1989. Í því námskeiði skoðuðu nemendur hans mismunandi 

prestsþjónustubækur frá mismunandi prestaköllum á árunum 1785–1845 og athuguðu 

hversu langur tími leið á milli þess að fólk gekk í hjónaband þar til það átti sitt fyrsta barn. 

Miðað var við sjö mánaða tímabil. Fleiri fræðimenn hafa notað það viðmið, þar á meðal 

Loftur Guttormsson í áðurnefndri grein, börn geta fæðst fyrir tímann og það er eðlilegt. 

Samkvæmt rannsókninni sem gerð var af nemendum Háskóla Íslands voru 20% af þeim 

sem giftu sig á árunum 1785–1845 sem áttu barn saman áður en þau gengu í hjónaband 

og um 26% sem áttu barn innan sjö mánaða eftir giftingu.52 Þetta eru svipaðar tölur og 

koma fram í Hrafnagilsprestakalli og Selárdalsprestakalli 1750–1800. Ef öll prestaköllin 

eru tekin saman þá er hlutfall þeirra sem gekk í hjónaband eftir að hafa eignast barn utan 

hjónabands á tímabilinu 1750–1800 20%. Þetta er það sama og sést í rannsókn nemenda 

Más. Trúlofunarsambúð virðist ekki hafa verið jafn algengt og Björn Björnsson hefur 

haldið fram en það er ekki hægt að staðhæfa um það þar sem ekki hefur verið farið út í 

sambærilega rannsókn og nemendur Háskóla Íslands gerðu árið 1989 með athugun á 

öllum hjónum í prestaköllunum á þessum tíma. Einnig hefur ekki verið athugað hvort að 

foreldrarnir hafi látist eftir fæðingu barns þeirra og því ekki víst hvort að gifting hafi verið 

í aðsigi áður en annar aðilinn hafi látist.   

 Það má þó ekki gleyma því að ekki allir höfðu bolmagn til þess að ganga að eiga 

hvort annað. Eins og greint var frá í kafla 2.2 þá varð fólk að hafa jarðnæði og getu til að 

sjá fyrir sjálfum sér og framtíðar börnum til þess að hafa rétt til þess að ganga í hjónaband. 

Því mætti gera ráð fyrir því að sum pör hafi viljað ganga í hjónaband, en höfðu ekki tök 

á því vegna fjárhagsástæðna. Þar má nefna Jón Þórðarson og Kristrúnu Jörundardóttir 

sem voru bæði vinnuhjú á Klúkum í Hrafnagilsprestakalli, þau áttu tvö börn saman utan 

 
52 Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“ 64–66. 
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hjónabands árin 1790 og 1793 en gengu ekki í hjónaband. Því má gera ráð fyrir því að 

þau hafi viljað ganga að eiga hvort annað en ekki verið í stöðu til þess. Einnig má velta 

því fyrir sér hvort að sumir ógiftir bændur eða prestar sem áttu börn með vinnukonum 

hafi verið í svipaðri stöðu og Þorsteinn Pétursson eða Árni Magnússon sem greint var frá 

í karla 2.2, hvort þeir hafi viljað ganga að eiga hjákonur sínar en þeim meinað það þar 

sem hjónaband átti að vera byggt á skynsemi en ekki lostafullri ást.  

3.3 Staða foreldra 

Eins og Ólöf Garðarsdóttir hefur fjallað um getur þjóðfélagsstaða mæðra óskilgetinna 

barna haft áhrif á það hvernig börnum þeirra farnast. Í þessum undirkafla verður fjallað 

um hvaða stöðu foreldrarnir voru í þegar þau eignuðust barn saman. Þessar upplýsingar 

geta sýnt okkur um hvers konar samband var að ræða í því samfélagi sem þetta fólk bjó 

í. Í ljósi þess sem kom fram í fyrri undirkafla þá vitum við að mikill meirihluti þessa fólks 

gekk ekki í hjónaband eftir að hafa eignast barn saman og er því hægt að setja þessar 

upplýsingar í betra samhengi út frá því. Það ber að nefna að ekki var hægt að staðfesta 

með vissu um stöðu allra foreldra og svipað eins og í fyrri undirkafla þá var nafn þeirra 

ekki skrifað greinilega og því ekki hægt að komast að stöðu þeirra, þar af leiðandi eru þau 

foreldri sett í flokkinn „óvíst“ í töflum 3 og 4. 

 Mæður óskilgetinna barna voru í flestum tilvikum vinnukonur (sjá töflu 3) og það 

skiptir engu máli í hvaða sókn er litið þá voru þær alltaf í meirihluta. Í 

Reykholtsprestakalli og Grenjaðarstaðarprestakalli var vinnukona eina staða sem konur 

tilheyrðu, fyrir utan þær sem ekki var hægt að nálgast upplýsingar um stöðu þeirra. Það 

er þó mjög líklegt að þær konur sem tilheyrðu hópnum „óvíst“ hafi einnig verið 

vinnukonur, húskonur eða jafnvel ómagar þar sem ekki voru margar þjóðfélagsstöður sem 

konur gátu tilheyrt á þessum tíma í íslensku sveitasamfélagi. Í Selárdal er ein kona sem 

er ómagi og var það skýrt tekið fram í prestsþjónustubókinni, annars er staða kvenna þar 

mjög svipuð og í sveitasamfélaginu. Það má þó nefna að í Laugardalssókn sem einnig er 

skrásett í sömu prestsþjónustubók, var ein ekkja og ein gift kona sem eignuðust barn utan 

hjónabands. Þessar konur eru ekki taldar með hér þar sem einungis er um 

Selárdalsprestakall að ræða en ekki Laugardalssókn sem sameinaðist prestakallinu árið 

1785. En það er engu að síður áhugavert að hér er ein gift kona sem átti barn utan 

hjónabands þar sem það var mjög óalgengt að efast var um faðerni barna sem gift kona 
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eignaðist. Það var ekki nema ef eiginmaður konunnar mótmælti eða kærði hana fyrir 

hjúskaparbrot að þess háttar komst upp, annars var mjög algengt að ekki komst upp um 

þess konar hjúskaparbrot.53  

Tafla 3 Tafla 4 - Staða mæðra óskilgetinna barna - Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall 

BA/3. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/5. ÞÍ. 

Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. ÞÍ. Hrafnagil 

í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/2, ÞÍ. Hrafnagil 

í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/1, ÞÍ. Selárdalur í 

Arnarfirði – prestakall BA/2. Vef. Íslendingabók. Manntal 1801. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Hrafnagilsprestakalli voru fleiri stöður sem konur tilheyrðu. Tvær konur voru 

ekkjur á þeim tíma sem þær eignuðust börnin og sumar voru húskonur. Húskonur og 

ekkjur voru mikið sjálfstæðari heldur en vinnukonur. Húsfólk var á milli þess að vera 

leiguliðar og vinnufólk og var utan vistarbandsins. Þetta var mjög fjölbreytt staða, allt frá 

því að vera einn einstaklingur með litla til enga landsnyt upp í að hafa heila fjölskyldu og 

þeirra eigið vinnufólk á heimilinu.  Samkvæmt Gunnari Karlssyni þá voru mikið fleiri 

húskonur heldur en húsmenn í manntalinu 1703 og því var þetta ekki staða þar sem karlar 

voru í miklum meirihluta eins og lausamenn.54 Ekkjur sem höfðu verið giftar bændum 

eða vel stæðum körlum áður fyrr voru nokkuð vel staddar miðað við kynsystur sínar úr 

öðrum stöðum og sáu oft fyrir sínu eigin býli. Þær voru nokkurn vegin eins og karlkyns 

bændur fyrir utan að þær höfðu ekki sömu lagalegu réttindi og þeir. Eins og Ólöf 

Garðarsdóttir bendir á í grein hennar sem fjallað var um í inngangi, þá er líklegt að börn 

þeirra kvenna sem bjuggu með barnsföður eða í foreldrahúsum hafi lifað af sitt fyrsta ár 

jafnt og börn sem fæddust innan hjónabands. Þær konur sem voru vinnukonur eða ómagar 

og þurftu að hlýða húsbónda sínum neyddust til þess að nýta tímann sinn í annað en að 

sinna barninu sínu og því var líklegra að börn þeirra myndu ekki lifa af sitt fyrsta ár. Því 

 
53 Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju hjónasængur, 110. 
54 Vef. Gunnar Karlsson, „Hver var munurinn á vinnufólki og húsfólki“. 

Staða mæðra Fjöldi Hlutfall 

Ómagi 1 1% 

Vinnukona 94 63% 

Húskona 4 3% 

Húsfreyja 4 3% 

Ekkja 2 1% 

Óvíst 44 30% 
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er líklegt að börn ekkna hafi haft jafn góðar lífslíkur og skilgetin börn þar sem þær sáu 

fyrir sínu eigin búi og voru sínir eigin herrar.55 

 Ekki hefur verið athugað hvort að staða feðra hafi áhrif á afkomu barna en það er 

hægt að gera ráð fyrir því að feðurnir sem ekki ganga í hjónaband eða eru ekki í óvígðri 

sambúð með barnsmóður sinni hafa lítið sem ekkert að gera með afkomu barns síns. Að 

öllum líkindum er algengara að ábyrðin lendi á sveitinni heldur en feðrum barnanna. En 

feðurnir tilheyrðu miklu fjölbreyttari stöðum heldur en mæðurnar þar sem tækifæri karla 

til að ganga í mismunandi störf og reka sitt eigið býli voru miklu meiri heldur en kvenna 

sérstaklega þar sem laun þeirra í vinnumennsku voru mikið hærri heldur en vinnukvenna 

og því var auðveldara fyrir karla að koma sér upp býli heldur en konur.56  

Það var nokkuð algengt að vinnukonur eignuðust börn með bændum í Reykholti 

og Grenjaðarstað, það þýðir þó ekki að þeir hafi verið giftir menn. Það kom þó fyrir að 

minnsta kosti í eitt skipti í Grenjaðarstað og þá var karlinn sagður vera giftur í 

prestsþjónustubókinni en það kom aldrei fyrir aftur á tímabilinu þannig það voru 

greinilega ekki mörg hjúskaparbrot af hálfu eiginmanna í þeirri sókn. Í Selárdal voru í 

það minnsta tveir giftir menn sem eignuðust börn utan hjónabands. Einnig má nefna að í 

Laugardalssókn sem áður hefur verið nefnd var einn giftur maður Jón Jónsson sem 

Halldóra Guðmundsdóttir lýsti sem föður barns síns. Hann flúði land með hollenskum 

skipum og skildi eftir börn sín og konu. Því gat hann ekki gengist við faðerninu en atferli 

hans gefur í skyn sekt hans. En þessar vinnukonur sem eignuðust barn með bónda voru 

líklega í vist hjá þeim þegar getnaður átti sér stað. Ekki er vitað nákvæmlega hvort að þær 

bjuggu enn á býli barnsföðurs síns þegar þær áttu barnið þar sem ekki alltaf var greint frá 

því á hvaða bæ fólkið bjó. En í nokkrum tilfellum þurfti móðirin að lýsa föðurnum sem 

var ekki viðstaddur eða þá að greint var frá heimili fólksins og það var á mismunandi 

stöðum. Það gæti þá vel verið að bóndinn hafi sent vinnukonuna í burtu þegar hann komst 

að því að hún var ólétt, eða að hún hafi sjálf skipt um vist hvort sem það hafi verið vegna 

þess að hún hafi upplifað kynferðislegt ofbeldi af hálfu húsbónda síns og því viljað færa 

sig um stað eða af einhverjum öðrum ástæðum.  

 

 
55 Ólöf Garðarsdóttir, „The implications of illegitimacy in late-nineteenth-century Iceland,” 447. 
56 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 59–60. 
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Tafla 5 - Staða feðra óskilgetinna barna - Heimildir: ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/3. ÞÍ. 

Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/4. ÞÍ. Reykholt í Reykholtsdal – prestakall BA/5. ÞÍ. 

Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/1, ÞÍ. Grenjaðarstaður í Aðaldal – prestakall BA/2. ÞÍ. Hrafnagil 

í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/1, ÞÍ. Hrafnagil í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/2, ÞÍ. Hrafnagil 

í Eyjafirði / Akureyri – prestakall BA/3. ÞÍ. Selárdalur í Arnarfirði – prestakall BA/1, ÞÍ. Selárdalur í 

Arnarfirði – prestakall BA/2. Vef. Íslendingabók. Manntal 1801. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er mikilvægt að átta sig á hinu mikla valdaójafnvægi sem er á milli vinnukonu 

og bónda. Vinnukonan er algjörlega upp á húsbóndann komin, hann sér henni fyrir 

húsaskjóli, fæði og klæðum. Þar með er alveg líklegt að einhverjar af þessum konum hafi 

lent sem óviljugar hjákonur bænda til að halda vinnu sinni. Bændur máttu ekki reka 

vinnuhjú sín úr vist hjá sér fyrr en tími var kominn fyrir vinnufólk að ráða sig í vist en 

það þýðir ekki að þeir hafi ekki gert það samt sem áður. Einnig var réttarstaða vinnukonu 

lægri fyrir lögum heldur en bænda og líklegra að hans orð væri tekið fram fyrir hennar og 

því væri nokkuð erfitt fyrir vinnukonu að kæra ef að húsbóndi hennar myndi reka hana úr 

vist. Því má ætla að vinnukonur hafi reynt að gera húsbændum sínum til geðs. Svipað 

mætti segja um þá kaupmenn sem sjást í Hrafnagilsprestakalli. Þeir eru valdamiklir menn 

og flestir þeirra eignuðust börn með vinnukonum eða þjónustustúlkum. Þó er ólíklegt að 

um einhvers konar ofbeldi hafi átt sér stað í öllum þessum atvikum og getur vel verið að 

um sé að ræða einhvers konar ástarsamband, hvort sem það hafi verið tilfinningaþrungin 

ást eða hvolpaskot. Það er mjög erfitt að segja til um hvers konar samband þetta fólk átti 

við hvort annað og því eru þetta allt saman hugleiðingar af hálfu höfundar um hvers konar 

sambönd hafi mögulega verið á milli þeirra.  

 Eins og greint var frá áður þá voru nokkrir kaupmenn í Hrafnagilsprestakalli sem 

eignuðust börn með þjónustustúlkum sínum eða vinnukonum. Margir kaupmenn áttu 

Staða feðra Fjöldi Hlutfall 

Vinnumaður 53 36% 

Húsmaður 4 3% 

Bóndi 34 23% 

Prestur 2 1% 

Giftur 2 1% 

Kaupmaður 7 5% 

Annað 1 1% 

Óvíst 46 31% 
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athvarf þar þegar kaupstaðurinn var stofnaður og veturseta kaupmanna leyfð. Þeir virðast 

hafa átt mikinn part í því að gera staðinn nokkuð „siðspilltann“ ef svo má að orði komast. 

Þá er að sjálfsögðu miðað við þess tíma skilgreiningar. Einn af þessum mönnum var 

undirkaupmaðurinn Christian Holm. Samkvæmt Sögu Akureyrar eftir Klemens Jónsson 

þá var hann mjög lauslátur maður og átti fjölmarga ástarfundi með mörgum konum á 

svæðinu á áttunda áratug 18. aldar. Hann smitaði nokkrar stúlkur af ótilgreindum 

kynsjúkdóm. Landslæknir var fenginn til að lækna þennan sjúkdóm og sem betur fer gekk 

það upp, en Christian Holm þurfti að borga allan lækniskostnaðinn sem var 81 ríkisdalur 

og 1 mark og voru það ekki litlir peningar á þeim tíma.57 Þessi Christian Holm gekk svo 

að eiga eina af barnsmæðrum sínum, hana Þjóðbjörgu Jónsdóttur, þann 20. nóvember 

1789 eftir að þau höfðu eignast dóttur saman í júlí sama ár. Þau trúlofuðust þó ekki fyrr 

en í október og því var ekki um að ræða trúlofunarsambúð.  

Það var þó nokkuð algengt að vinnuhjú eignuðust börn saman og í nokkrum 

tilfellum var sama parið að eignast barn saman oftar en einusinni. Þar má nefna Ólaf 

Pétursson og Þorbjörgu Jónsdóttur í Selárdalsprestakalli. Þau eignuðust barn saman utan 

hjónabands árið 1762 og svo aftur árið 1765. Þau hafa ef til vill viljað ganga í hjónaband 

eftir fyrra barnið en það getur verið að þau hafi ekki getað það vegna fjárhagsaðstæðna. 

En þau gengu í hjónaband eftir seinna barn þeirra, þetta virðist því hafa mögulega verið 

einhvers konar ástarsamband hjá þeim tveimur. Einnig ber að nefna Jón Þórðarson og 

Kristrúnu Jörundardóttur sem nefnd voru í kaflanum um trúlofunarsambúð. Oft á tíðum 

voru vinnuhjú sem eignuðust barn saman á sama bæ í vist eins og Jón og Kristrún, en það 

kom fyrir að þau voru ekki lengur á sama bæ en þá mætti gera ráð fyrir því að þau hafi 

verið á vist á sama stað þegar getnaður átti sér stað, alla vega í sveitaprestaköllunum þar 

sem þau voru dreifbýl samfélög og mögulega hafi þeim verið sundrað þegar upp komst 

um samband þeirra til að koma í veg fyrir fleiri óskilgetin börn. 

4 Samanburður við Noreg 

Til að fá enn betra viðhorf og samhengi á það sem komið hefur fram í fyrri kafla mun 

þessi kafli einblína að því að bera saman svipaðar upplýsingar sem til eru fyrir Noreg. 

Þetta mun segja okkur hvort það sem kom fram í kaflanum hér á undan er óeðlilegt eða á 

 
57 Klemens Jónsson, Saga Akureyrar, 20–21. 
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pari við það sem sést í samfélagi sem var nokkuð sambærilegt við íslenskt samfélag á 

tímanum. Vinnumennska á 18. öld í Noregi var mjög lík og hér á landi. Þar var einnig 

ríkjandi að vinnumennska væri æviskeið og að fólk gifti sig seinna á lífsleiðinni.58 Þrátt 

fyrir að vinnumennskan væri mjög svipuð í þessum tveimur löndum þá var ekki nærri því 

jafn mikið af Norðmönnum sem voru í vinnumennsku miðað við Íslendinga. Í norska 

manntalinu 1801 var einungis 12% af fólki sem bjó í landsbyggð Noregs vinnufólk. Á 19. 

öld á Íslandi þá var um 35–40% af mannfjölda landsins vinnufólk. Hvernig vinnufólk 

starfaði í þessum tveimur löndum var mjög svipað en Norðmenn höfðu betri tækifæri á 

að stunda mismunandi atvinnu heldur en Íslendingar. Til dæmis voru margir Norðmenn 

sem höfðu tekjur sínar af mismunandi iðngreinum eins og námugreftri, skógrækt, 

fiskveiði o.s.frv.59 Fiskveiðar voru að sjálfsögðu stundaðar hér á landi en það voru mest 

megnis bændur sem sendu vinnumenn sína á vertíð eða nýttu ár og stöðuvötn í sínu 

nágrenni. Bændur hirtu hlut vinnumanna sem fóru á vertíð og borguðu þeim ákveðið kaup 

út frá því sem þeir fengu í hlut. Því voru það ekki vinnumennirnir sem græddu mest á 

fiskveiðum heldur voru það bændurnir sem sendu þá, samt sem áður voru það 

vinnumennirnir sem reru á miðin og stóðu í þeirri miklu vinnu sem það var á þeim tíma 

að veiða. Aðrar atvinnugreinar voru þó ekki aðgengilegar vinnufólki á Íslandi og 

vistarbandið skyldaði alla til að skrá sig í vist og bann við lausamennsku 1783 leiddi til 

þess að lítið var um lausafólk miðað við í Noregi.60  

4.1 Óskilgetni til sjávar og sveita 

Óskilgetni í Noregi virðist vera mikið lægri en það sem við sjáum á Íslandi á 18. öld. Í 

Akeshus stifti, sem var staðsett á því svæði þar sem Osló er nú, var óskilgetni undir 10% 

alla öldina.61 Rendalen á Austur-Noregi, sem gæti verið sambærilegt íslensku 

sveitasamfélag þar sem það er ekki tengt við sjó, var með svipaða tíðni af óskilgetni og í 

Akeshus stifti. Hlutföllin héldust undir 10% þar til á síðasta áratug aldarinnar, þá hækkuðu 

þau en fóru ekki yfir 20%. Í Noddalen sem er andstæða Rendalen, staðsett í Vestur-Noregi 

og tengt við sjó, voru hlutföllin undir 5% en hækkuðu á mjög svipuðum tíma og í 

Rendalen sem gefur í skyn að eitthvað hafi átt sér stað á þeim tíma til að leiða til aukinnar 

 
58 Østhus, „Servants in Rural Norway c.1650–1800,“ 113–114. 
59 Sama heimild, 115–116. 
60 Lýður Björnsson, “18. öldin,” 40, 58–60. 
61 Drake, „Utenomekteskaplig fruktbarhet i Norge 1760–1960 En oversikt,“ 17. 
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tíðni óskilgetni. Samkvæmt Jørgen Eliassen þá var refsing fyrir legorðsbrot milduð af 

Kansellíi árið 1793, þ.e. hægt var að borga sekt fyrir brotið í staðinn fyrir að sæta átta 

daga fangelsisvist á vatni og brauði.62  

 Miðað við það sem kom fram í kafla 2.1 þá er einn helsti munurinn á milli Íslands 

og Noregs þegar það kemur að hlutfall óskilgetni sá að hlutföllin voru hærri í 

landbúnaðarhéruðum Noregs heldur en til sjávar. Á Íslandi virðist það hafa verið 

algjörlega öfugt, einnig eru hlutföllin almennt séð mikið hærri á Íslandi, fyrir utan 

Grenjaðarstaðarprestakall þar sem hlutfallið var um 5% sem er sambærilegt við Norddal. 

Það gæti verið að einhvers konar þéttbýli hafi myndast í landbúnaðarhéruðum Noregs 

svipað og það sem átti sér stað við sjávarsíðuna hér á landi. Því voru landbúnaðarhéruð 

Noregs mögulega ekki jafn dreifbýl og hér á landi.  

Það er áhugavert hversu ströng lagagerðin var um refsingu fyrir legorðsbrotum en 

það var þó möguleiki fyrir föðurinn að komast betur hjá refsingu heldur en móðurinni. 

Lisabet Risa tekur það fram í grein sinni Mann og kvinne framfor loven að neitunareiður 

hafi verið við lýði í Noregi og að algengt var að norskir menn notuðu hann til að afneita 

faðerni sem þeir voru sakaðir um. Þetta var einnig notað á Íslandi og eru til nokkur dæmi 

um það úr prestastefnudómum frá 18. öld. Það sem er mest frábrugðið í þessum málum 

er að norskir menn gátu skráð sig í herinn til að sleppa við refsingar í legorðsmálum frá 

um 1700. Þetta var að sjálfsögðu ekki hægt hér á landi þar sem landið var og er ekki með 

her. Eftir að leyft var að borga sekt í stað þess að sæta refsingu þá var það að sjálfsögðu 

mest nýtt af efri stéttar fólki og var að öllum líkindum auðveldara fyrir karla að borga þá 

skuld heldur en konur þar sem þær voru oftar í lægri stéttarstöðu en við munum ræða það 

betur seinna.63 Svo virðist einnig að vistarbandið hafi ekki haft jafn mikil völd yfir fólki 

í Noregi og það gerði hér á landi. Nánast alla 18. öldina var reynt eftir fremsta megni að 

halda ungu fólki til sveita, svipað og sást hér á landi við tíma iðnbyltingarinnar í lok 19. 

aldar. En eins og við vitum einnig úr okkar eigin sögu þá náðu þess háttar aðgerðir ekki 

markmiðum sínum og voru sumir bændur án vinnufólks vegna þess að unga fólkið 

flykktist í þéttbýlið.64 

 
62 Eliassen, „Fødsler utenfor ekteskap i lys av det gamle norske giftermålssystemet,“ 59–60. 
63 Risa „Mann og kvinne framfor loven Rettspraksis i saker mot ugifte mødre. En gransking av 

rettsmateriale frå Stavanger amt, 1721–1741,“ 28–29. 

Már Jónsson, Skúli Sigurður Ólafsson og Jón Þorkelsson Vídalín. Í nafni heilagrar guðdómsins 

þrenningar. Preststefnudómar Jóns biskups Vídalíns árin 1698–1720, 207–210, 224–225, 234–235. 
64 Østhus, „Servants in Rural Norway c.1650–1800,“ 117–118. 
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4.2 Staða foreldra og trúlofunarsambúð 

Staða foreldra í Noregi virðist hafa verið mjög svipuð og hér á landi. Meirihluti þeirra 

sem eignuðust börn utan hjónabands voru vinnufólk og minnihluti var efri stétt. Það er þó 

ekki nógu mikið af upplýsingum um þetta til að sýna fram á að þetta með óyggjandi hætti 

þar sem sú heimild sem hér er notuð er einungis úr einu prestakalli og fólk aðeins 

skilgreint eftir því hvort það hafi verið vinnufólk eða embættismenn. Því er sú heimild 

ekki jafn ítarleg og það sem kemur fram í kafla 3.3 í þessari ritgerð. En það bendir þó til 

þess að aðstæðurnar í Noregi hafi verið nokkuð svipaðar.65  

 Öfugt við heimildir um stéttarstöðu foreldra í Noregi þá eru til góðar heimildir um 

trúlofunarsambúð og tilvist hennar í Norsku samfélagi. Alveg eins og Ólöf Garðarsdóttir 

hefur bent á og sást í kafla 3.2 og 3.3, þá var algengt að sumt fólk frestaði því að ganga í 

hjónaband vegna fjárhagsaðstæðna. Þetta virðist einnig hafa verið raunin í Noregi og 

stundum leið mjög langur tími þar til fólk ákvað að ganga í hjónaband. Alveg eins og 

Ólöf benti réttilega á þá var líka fólk sem gekk alls ekki í hjónaband þrátt fyrir að lifa 

saman sem fjölskylda.66 Trúlofunarsambúð virðist hafa verið mjög algeng í Noregi, í 

Norddal sem nefnt var í fyrri undirkafla, og í Bø í Telemark sem er í Suðaustur-Noregi 

voru um 40% af hjónum sem giftu sig á seinni hluta 18. aldar sem áttu barn innan sjö 

mánaða eftir giftingu. Þetta er nokkuð hátt hlutfall og kallar á að svipuð rannsókn verði 

gerð á giftum pörum á Íslandi fyrir þetta tímabil.67 Sambærileg rannsókn á 

trúlofunarsambúð hefur einnig verið gerð fyrir Svíþjóð en þó einungis fyrir 19. öldina. 

Þar kemur fram að á árunum 1830–1860 í einu prestakalli áttu rúmlega 30% hjóna barn 

innan sjö mánaða frá giftingu. Þetta er ekki jafn hátt og í Noregi en þar á móti er hlutfall 

óskilgetni svipað jafn há og í Noregi eða um 7–11%.68 

Einungis tvær haldbærar rannsóknir hafa verið gerðar um þessi málefni hér á landi 

en það er rannsókn nemenda Háskóla Íslands sem greint var frá í kafla 3.2 í þessari ritgerð 

og rannsókn Lofts Guttormssonar Hjúskapur og hugarfar sem var gert lauslega grein fyrir 

í inngangi. Samkvæmt rannsókninni á vegum Háskóla Íslands þá voru hlutföll þeirra para 

sem eignuðust börn innan sjö mánaða eftir giftingu um 26% á árunum 1785–1845. Í 

 
65 Bot eller bryllup, 121. 
66 Drake, „Utenomekteskaplig fruktbarhet i Norge 1760–1960 En oversikt,“ 20–21. 
67 Eliassen, „Fødsler utenfor ekteskap i lys av det gamle norske giftermålssystemet,“ 62. 
68 Kälvemak, „Att vänta barn när man gifter sig: föräktenskapliga förbindelser och giftermålsmönster i 

1800-talets Sverige“, 188. 
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byrjun þessa tímabils þá voru hlutföllin 33% en lækkuðu eftir því sem leið á 19. öldina. 

Því virðist það hafa verið mikið algengara að þess konar trúlofunarsambúð hafi átt sér 

stað í Noregi heldur en hér á Íslandi.69 Loftur Guttormsson athugaði svipaða hluti í grein 

sinni og skoðaði þar Möðruvallaklaustur og fjögur önnur prestaköll hér á landi á fyrri 

hluta 18. aldar. Þar komst hann að því að 31% barna sem fæddust í Möðruvallaklaustri á 

tímanum voru fædd innan sjö mánaða eftir giftingu og í hinum fjórum prestaköllunum 

var hlutfallið um 17%. Því telur hann að í Möðruvallaklaustri hafi trúlofunarsambúð verið 

meira samþykkt af samfélaginu heldur en í hinum prestaköllunum. Því virðist vera að það 

fari eftir því hvert á land er litið varðandi trúlofunarsambúð og hvort að hún hafi verið 

algeng eða ekki.70  

5 Samantekt og niðurstöður 

Þrátt fyrir ríkjandi hugmyndafræði píetisma hér á landi á síðari hluta 18. aldar 

virðast Íslendingar hafa brotið á þeim boðum sem með honum fylgdi og átt saman börn í 

lausaleik. En við því er alltaf að búast, löggjafir og hugmyndafræði efri lags samfélagsins 

er eitt en hvað þjóðfélagið athafnast í heild sinni er annað. Munur á óskilgetni milli sjávar- 

og sveitarsókna var mikill. Það er ljóst að það var algengara að fólk til sjávar átti saman 

börn utan hjónabands heldur en í sveit. Það er líklegt að dreifbýlu landbúnaðarhéruðin 

hafi hindrað mikil samskipti á milli bæja. Ást Borgfirðinga á reiðtúrum milli bæja gætu 

hafa leitt til þess að hlutfall óskilgetni í Reykholti var hærra en á Grenjaðarstað og því 

hafi bæir á Grenjaðarstað verið meira einangraðir. Þéttbýlið og verslunin sem átti sér stað 

í Hrafnagili og Selárdal hefur án efa gert samskipti milli bæja og kynja auðveldari. 

Tilhugalíf karla í Selárdal gæti mögulega hafa leitt til aukins óskilgetni, þ.e. að þeir bjóði 

stúlkum að koma í vinnumennsku til sín til að meta hversu duglegar þær væru. Það hafa 

mögulega verið tilfelli þar sem þær hafi ekki verið taldar góður kostur til eiginkonu en þó 

hafi verið komin með barn undir belti. Hlutfall óskilgetni á Íslandi á þessum tíma var 

nokkuð sambærilegt því sem sést í rannsóknum frá Noregi. Þó virðist óskilgetni hafa verið 

algengari í landbúnaðarhéruðum í Noregi sem er öfugt við það sem sést hér á landi, það 

 
69 Már Jónsson, „Ofbráðar barneignir á fyrri hluta 19. aldar,“ 65–66. 
70 Loftur Guttormsson, „Hjúskapur og hugarfar : árstíðarsveiflur hjónavígslna 1660–1860 : 

samanburðarathugun,“ 178–180. 
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gæti mögulega verið vegna þess að landbúnaðarhéruð í Noregi hafi ekki verið jafn 

dreifbýl og hér á landi en það er ekki víst.  

Líklegast var að foreldrar væru vinnuhjú og konur tilheyrðu í flestum tilfellum 

þeirri stöðu. Örfáar ekkjur og húskonur komu fram en þó ekki áberandi margar. Karlar 

voru mikið líklegri til að tilheyra stöðu bænda eða kaupmanna. Möguleikar karla hafa 

ávallt verið betri til að koma upp búi og betri stöðu fyrir sjálfa sig sökum hærri launa í 

vinnumennsku og hærri réttarstöðu í lögum. Það er líklegt að bændur hafi mögulega nýtt 

sér sína hærri réttarstöðu og beitt því valdi sem þeir höfðu yfir vinnukonum sínum og 

getið óskilgetið barn án þeirra samþykki. Þó er ekki hægt að staðfesta það með vissu en 

það var mikið valdaójafnvægi á milli húsbónda og vinnuhjúa. Þrátt fyrir harðar löggjafir 

fyrir hjúskaparbrotum var samt sem áður dæmi um menn sem héldu fram hjá eiginkonum 

sínum og áttu barn með vinnukonu. Þó virðast ekki allir hafa verið ólmir í að borga sektina 

t.d. gifti maðurinn sem fór á brott með hollenskum skipum. Það væri áhugavert að vita 

hvað varð um hann, hvort hann náðist, hver borgaði sektina eða hvort að sektin hafi verið 

lögð niður sökum þess að hann fór á brott. 

Giftingartíðni foreldranna var svipuð og sást í rannsókn nemenda Háskóla Íslands 

og Lofts Guttormssonar, en algengara var að fólk í sjávarsóknum gekk í hjónaband. 

Líklegt er að sum þau vinnuhjú sem áttu börn saman hafi ekki verið í stöðu til að stofna 

saman heimili eins og tekin hafa verið dæmi um í kafla 3.2. Einnig gæti vel verið að sterkt 

ástarsamband hafi verið milli manns í hærri stöðu heldur en konu í stöðu vinnukonu og 

þeim meinað að ganga í hjónaband vegna viðvarandi hugmynd um að hjónaband ætti að 

vera stofnað vegna skynsemi en ekki ástar. Ekkjur voru að öllum líkindum ekki líklegar 

til að ganga í hjónaband með þeim vinnumönnum sem þær áttu börn með þar sem það 

myndi einungis hefta þeirra einstaklingsfrelsi og gera þá að húsbónda í stað þeirra. Því 

var enginn hvati fyrir þær til að ganga í hjónaband með þeim. Til að gera almennilega 

athugun á trúlofunarsambúð á þessu tímabili myndi þurfa að gera sambærilega rannsókn 

og Loftur og nemendur Háskóla Íslands gerðu, þar sem skoðað er hversu langur tími líður 

frá giftingu og þar til fyrsta barn fæðist. Það er augljóst að sumir prestar hafa forðað 

mörgum hjónum frá þeirri skömm að skilgreina fyrsta barn þeirra sem óskilgetið, sést það 

vel í Hrafnagilsprestakalli þar sem börn voru sögð „sonur/dóttir nýgiftu hjónanna“ og í 

sumum tilfellum voru þau ekki gift þegar barnið fæddist eða giftu sig örfáum mánuðum 

áður en barnið fæddist. Því væri hægt að ætla að fleiri prestar hafi hylmt yfir þess konar 
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fæðingum og samt sem áður skráð barnið sem skilgetið, þrátt fyrir að hafa í sumum 

tilfellum ekki gefið parið saman í heilagt hjónaband. 

Móðuharðindin höfðu mest að segja um fæðingu barna í alls staðar fyrir utan í 

Hrafnagili. Eins og áður var nefnt þá er nokkuð auðséð að hungrið hafi orðið svo mikið 

fyrir landsmenn á þessum tíma að kynhvöt þeirra lækkaði til muna og leiddi til þessarar 

þróunar. Harðindin sem áttu sér stað í byrjun tímabils virðast hafa haft einhver áhrif á 

fæðingar barna en ekki nærri jafn mikið og móðuharðindin. Eins og Hannes Finnsson 

taldi réttilega í bók sinni Mannfækkun á hallærum þá virðist fjárkláðinn ekki hafa leitt til 

þess að fæddum börnum fækkaði til muna. En þau góðu ár sem komu á síðasta áratug 

aldarinnar hafa augljóslega leitt til mikillar fólksfjölgunar og það jarðnæði sem varð laust 

eftir mannfelli í móðuharðindunum leiddi til þess að fólk gat hafið búskap og gengið í 

hjónaband. Það sem kemur einna helst á óvart er að óskilgetni virðist ekki hafa lækkað 

neitt sérstaklega þegar móðuharðindin skullu á. Gísli Gunnarsson taldi í Fertility and 

nuptiality að tíðni óskilgetni lækkaði meira en fæðingartíðni á harðindatímum sem virðist 

ekki hafa verið raunin í þeim fjórum prestaköllum sem hér voru skoðuð. Tíðni óskilgetni 

fyrir landið í heild sinni hækkaði og í þeim prestaköllum sem skoðuð voru var fjöldi 

óskilgetinna barna fædd á tímum móðuharðinda mjög svipað og sást áður. Eina 

undantekningin á því var Grenjaðarstaðarprestakall þar sem einungis eitt óskilgetið barn 

fæddist þann áratuginn. 
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