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Útdráttur 

Sagnfræðileg landupplýsingakerfi eru nýtt og ört vaxandi svið innan sagnfræðilegrar 

landfræði. Í þessu verkefni verður látið á það reyna með hjálp landfræðilegra 

upplýsingakerfa að skrásetja byggðasögu í litlum hrepp á Vestfjörðum. Eyrarhreppur hinn 

forni í Skutulsfirði sem nú er hluti af Ísafjarðarsýslu er hér tekinn fyrir sem prufusvæði til 

að meta kosti og galla sagnfræðilegra landupplýsingakerfa við íslenskar aðstæður. 

Lokaafurð verkefnisins verður LUK gagnagrunnur sem samanstendur af ýmsum 

heimildum úr byggðasögðu hreppsins. Þær helstu eru: Túnakort, landamerkjabréf, 

örnefnaskrár, jarðabækur, búnaðarskýrslur, manntöl og ýmis önnur kort af svæðinu t.d. 

Herforingjaráðskortin dönsku. Verkefnið nær yfir tímabilið 1703 til 1860 og byggir á 

fjórum grunnkortum sem hvert táknar tímabil í sögu hreppsins, tímabilin eru 1703, 1816, 

1835 og 1860. Árið 1703 voru 12 lögbýli innan hreppsins en 1860 hafði þeim fjölgað í 14, 

ásamt því að kaupstaðurinn Ísafjörður hafði verið stofnaður. Verkefnið tekur mið af því frá 

upphafi að öll framsetning á efninu verði sem þægilegust bæði fyrir höfund og þá sem hafa 

áhuga á því að kynna sér efnið. Þannig varð það ljóst í upphafi þess að Veraldarvefurinn 

yrði notaður sem miðill til framsetningar á efninu. Með því að nota Veraldarvefinn sem 

miðil opnast möguleikar á því að tengja við grunninn þær heimildir sem þegar eru vistaðar 

þar. Þar vegur þyngst manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands en hluti af verkefninu er að 

tengja íbúafjölda hreppsins við grunninn með geocoding aðferð í forritinu 

ArcMap.Verkefnið er unnið með Arc Info forrita pakkanum frá ESRI en er ætlað að kanna 

aðra möguleika til slíkrar vinnslu.  

Abstract 

Historical Geographical Information systems are relatively new and fast growing field 

within Historical Geography. In this project Geographical Information Systems (GIS) are 

used to document the development history of a small parish in the Western Fjords of 

Iceland. The old parish of Eyrarhreppur which now is a part of the larger municipality of 

Ísafjarðarbær is in this study used as a testing area to evaluate the pros and cons of using 

GIS to document history in Iceland. The final product of this project is a GIS database 

composed of various historical sources such as heyfield maps, annotation listings,  land 

registers, agriculture reports, censuses, miscellaneous maps and many other resources. The 

project spans the time period from 1703 to 1860 and uses four main maps as base maps for 

a time period, the periods are 1703, 1816, 1835 and 1860. The year 1703 there were 12 

registered farms within the parish and in the year 1860 that number had risen to 14 and 

also the town of Ísafjörður had been established. The project aims specifically at the 

internet as a medium for the presentation of the data because the technology available for 

that purpose makes it relatively easy and cheap to publish the data as the project 

progresses. Also by using the internet as a medium the possibility of connecting the project 

to various other databases becomes apparent. A good example of such a database is the 

census database of the National Archives of Iceland which recently became available 

online.  
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1 Inngangur 

Síðla hausts árið 2009 vaknað sú hugmynd að kanna möguleikann á því að nota 

landupplýsingakerfi til að skrásetja fornar þjóðleiðir á Vestfjörðum. Styðjast átti við gömul 

kort og aðrar heimildir þar sem hinu forna samgöngukerfi er lýst. Við leitina að þeim  kom 

í ljós fjöldinn allur af heimildum sem lýsa búsetu fyrr á öldum á Íslandi. Þessar heimildir 

liggja margar óhreyfðar á skjalasöfnum og segja hver um sig afmarkaða sögu um 

búsetumynstur. Dæmi um slíkar heimildir eru landbúnaðarskýrslur, manntöl, gömul kort, 

jarðabækur, örnefnaskrár og landamerkjabréf svo eithvað sé nefnt. Sú spurning vaknaði í 

framhaldinu hvort að hægt væri að nota þessar heimildir til að kortleggja byggða- og 

samfélagsþróun á Íslandi með því að taka þær saman og færa inn í landfræðileg 

upplýsingakerfi. 

Í gegnum aldirnar hafa Íslendingar, þrátt fyrir oft erfið kjör, lagt mikið á sig við 

landmælingar, skrásetningu búfjárstofna og jarðahlunninda. Fyrir vikið hefur safnast upp 

mikið magn gagna um búsetu landsmanna fyrr á öldum. Landfræðileg upplýsingakerfi eru 

tæki sem geta gefið þessum gögnum nýtt líf, með því að safna þeim saman og færa inn í 

gagnagrunn á sviði landupplýsingakerfa. Þannig opnast nýr heimur fyrir þá sem hafa áhuga 

á að skoða þróun og byggðasögu samfélaga myndrænt með kortum á einum stað. 

Íslendingar hafa löngum verið heillaðir af sögunni og gefin hefur verið út fjöldinn allur 

af ritum á sviði sagnfræði hérlendis. Nú á allra síðustu árum hefur nýtt svið innan 

sagnfræðinnar verið í örum vexti en það hefur hlotið nafnið sagnfræðileg 

landupplýsingakerfi. Nokkur vöxtur hefur átt sér stað innan greinarinnar hér á landi og 

sífellt fleiri fræðigreinar hafa fært sér í nyt landfræðileg upplýsingakerfi. Kostir slíkra kerfa 

eru ótvíræðir þar sem hægt er að halda utan um mikið magn af upplýsingum og kalla þær 

hratt fram með aðstoð tölvu. Hægt er að birta gögnin beint á veraldarvefnum með þar 

tilgerðum forritum eða vefsjám. Þannig er stöðugt hægt að bæta við grunnana sem þar 

liggja á bak við án þess eyða miklum kostnaði í endurbættar útgáfur eins og ef um t.d. 

kortabók væri að ræða. Þessu verkefni er ætlað að bæta enn frekar við þá þróun sem átt 

hefur sér stað á sviði sagnfræðilegra landupplýsingakerfa hér á landi. Í grunninn er 

verkefninu ætlað að skoða aðferðafræði og nálganir sem miða að því að sameina 

sagnfræðileg gögn um afmarkað landsvæði í einn gagnagrunn á sviði landfræðilegra 

upplýsingakerfa. Hugmyndin að verkefninu varð til í tengslum við doktorsritgerð Ragnars 

Edvardssonar frá 2010 um fiskveiðar í miðaldaefnahag á Vestfjörðum. Í ritgerðinni skráði 

Ragnar með hjálp landfræðilegra upplýsingakerfa ýtarlegar tölfræðiupplýsingar úr 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín fyrir Ísafjarðarsýslu (Ragnar Edvardsson, 

2010). Ragnar veitti mér aðgang að þessum gögnum og gaf leyfi fyrir því að ég sniði þau 

að þessu verkefni. 

Til eru gögn á Íslandi sem gera rannsakanda kleyft að hanna slíkan grunn fyrir allt 

Ísland. Þessi ritgerð er fyrsti kaflinn í þeirri sögu, hér er rannsóknarsvæðið afmarkað við 

Eyrarhrepp hinn forna og aðferðafræðin mótuð til að hægt sé að vinna eftir staðlaðri 

aðferðafræði. Eyrarhreppur hinn forni sem nú er hluti af Norður- Ísafjarðarsýslu telst til 

minni hreppa á Íslandi (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002) og hentar afar vel sem 

upphafspunktur verkefnisins. Þar var einnig í boði vinnuaðstaða við Rannsókna- og  
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fræðasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og varð hreppurinn því fyrir valinu sem 

rannsóknarsvæði. Eyrarhreppur í Skutulsfirði hinn forni verður í þessari ritgerð oftast 

nefndur Skutulsfjarðarhreppur sem er enn eldra nafn og er tekið úr Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín. Þetta er gert til að fyrirbyggja misskilning þann er gæti 

komið upp vegna nafngiftar annars hrepps sem liggur að honum. Sá hreppur heitir í dag 

Súðavíkurhreppur en gekk undir nafninu Eyrarhreppur í Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns. Báðir hrepparnir hafa gengið undir sama nafninu að viðbættu nafni þess 

fjarðar er þeir tilheyra en engin föst regla hefur verið höfð þar um (Árni Magnússon og Páll 

Vídalín, 1940; Ísafjarðarbær, 2010) 

Verkefninu er ætlað að leita svara við spurningunni hvort að vissar heimildir sem fyrir 

liggja henti sem grunnur undir gagnagrunn sem sýnir búsetuþróun í Skutulsfirði frá 1703 

til 1860. Ef svo er, hverjir eru kostir þeirra og hverjir eru gallar? Þær heimildir sem liggja 

til grundvallar eru: 

1. Túnakort  

2. Landamerkjabréf 

3. Örnefnaskrár 

4. Jarðabækur 

5. Manntöl 

6. Herforingjaráðskort af Íslandi 

7. Ýmis önnur kort af Ísafjarðarbæ 

Verkefnið er frá upphafi hugsað þannig að hægt verði að skoða niðurstöður þess 

gagnvirkt með vefsjá. Ef hægt er að skrásetja ofantalin gögn með LUK er ekkert því til 

fyrirstöðu að hægt sé að bæta enn frekar við gögnin. Tengja má slíkan grunn við Google 

Earth, Google maps og hinar ýmsu skipulagsvefsjár. Ritaðar heimildir má birta sem texta 

innan vefsjárinnar og leikur einn er að birta ljósmyndir af staðarháttum með sjánni. Sá 

möguleiki verður fyrir hendi að samhæfa manntalsvef Þjóðskjalasafns Íslands við 

gagnagrunninn þannig að hann getur sótt þangað upplýsingar í stað þess að þurfa að færa 

þær handvirkt á milli og raun verður grunnurinn samhæfður við flesta betri gagnagrunna 

sem höndla með rýmisgögn (OSGeo, 2010). Þar er SQL fyrirspurnarmálið lykilatriðið 

vegna þess að allir betri slíkir gagnagrunnar notast við það fyrirspurnarmál þó svo að 

hugbúnaðurinn sem notaður er til að sníða grunnana sé mismunandi (Andrew Hudson & 

Paul Hudson, 2008). Þar af leiðir að frekar einfalt er að tengja slíkan grunn við aðra 

gagnagrunna með þekkingu á SQL fyrirspurnarmálinu. 

Það er því von mín að þetta verkefni gefi af sér gagnagrunn sem stöðugt verður hægt að 

bæta við, bæði nýjum tímabilum og nánari upplýsingum um þau tímabil sem þegar eru 

komin inn í grunninn. Þar gildir einu hvort bætt verði upplýsingum í grunninn sjálfan eða 

hvort hann verður tengdur við grunna sem nú þegar eru í notkun, slíkt er þó háð leyfi 

eiganda. Þó að endanlegt markmið mitt sé að búa til sagnfræðilegan landupplýsingagrunn 

fyrir allt Ísland verður það þó aldrei klárað innan ramma þessarar ritgerðar og því 

afmarkast hún við Skutulsfjarðarhrepp hinn forna.  
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2 Rannsóknarsvæðið 

 Skutulsfjarðarhreppur (Eyrarhreppur hinn forni) nær frá Óshlíð í norðri á 

vatnaskilum Arafjalls að vatnaskilum á Súðarvíkurhlíð í suðaustri. Innan hreppsins eru 

fjórir stórir dalir: Hnífsdalur, Tungudalur, Engidalur og Arnardalur. Úr Tungudal ganga 

tveir minni dalir sem heita Dagverðardalur og Seljalandsdalur, úr Engidal gengur svo 

Fossadalur. Skilyrði til landbúnaðar í þessum dölum hafa verið talin allgóð miðað við aðra 

dali á Vestfjörðum. Í þessum dölum hefur byggðin þróast að mestu frá fornu fari því þar er 

mesta undirlendið að finna. Ekki má þó gleyma mikilvægi sjávarútvegs á svæðinu sem 

virðist alla tíð hafa skipt miklu máli (Helgi Magnússon & Tómas Einarsson, 1989; Jón þ. 

Þór, 1984, Ragnar Edvardsson, 2010).   

 

Mynd 1: Kort af Skutulsfirði. 
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2.1 Um sögu hreppsins 

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær landnám átti sér stað í Skutulsfirði en líklegt er að 

fjörðurinn hafi verið numinn snemma á 10. öld (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002). 

Landnámabók nefnir tvo landnámsmenn þá Helga son Hrólfs að Gnúpufelli í Eyjafirði og 

Þórólf bræki. Helgi Hrólfsson kom fyrstur í fjörðinn og er talið að hann hafi reist bæ sinn á 

Eyrinni þar sem nú er kaupstaðurinn Ísafjörður. Á Eyrinni var því lengi höfuðból og 

höfuðkirkja sveitarinnar og áttu Eyrarbændur ítök víða í firðinum. Áttu þeir selstöðu í landi 

Hafrafells og Seljalands og skóg í landi Tungu (Landamerkjabréf fyrir Ísafjarðarsýslu, 

1887). Á Eyrinni er mesta samfellda undirlendið og hefur það við landnám sennilega þakið 

alla Eyrarhlíðina og inn í Tungudal. Fjarðarbotninn þar sem bærinn Tunga stendur nú 

virðist við fyrstu sýn ákjósanlegasti staðurinn í firðinum undir bæjarstæði ef menn ætla sér 

stunda búskap. Eyrin, aftur á móti, hefur löngum verið eitt besta skipalægi á Íslandi frá 

náttúrunnar hendi og kjörinn staður til að setjast að ef menn hafa hug á að stunda sjóinn. 

Bendir landnám Hrólfs til þess að strax á 10. öld hafi sjávarútvegur og samgöngur á sjó 

skipt miklu máli (Jón Þ. Þór, 1984, Ragnar Edvardsson, 2010).   

Talsvert óljósara er hvar Þórólfur byggði sinn bæ, hann er sagður í Landnámabók 

hafa „numið suman Skutilsfjörð ok Skálavík ok bjó þar“. Örnefnið Skálavík er ekki þekkt í 

dag á svæðinu. Fjall eitt milli Hnífsdals og Eyrar heitir Þórólfshnjúkur (stundum nefnt 

 

Mynd 2: Sennilegar landnámsjarðir í Skutulsfirði. 
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Þórólfsgnúpur) og hafa menn getið sér til um að það heiti eftir landnámsmanninum Þórólfi 

sem þar bjó. Ef rétt reynist þá hefur Þórólfur brækir sennilega numið Hnífsdal og 

Skálavíkin sennilega verið sú vík er í dag heitir Hnífsdalsvík (Örnefnasafn Skutulsfjarðar). 

Líklegra er þó að jörðin Kirkjuból sé landnámsjörðin Skálavík fyrir þær sakir að frá fornu 

hefur þar verið hálfkirkja (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002). Vissulega er kapella í 

Hnífsdal en hún er ekki byggð fyrr en 1950 og hófst helgihald ekki í Hnífsdal fyrr en 1925 

(Vestfjarðavefurinn, 2004). Ef svipast er um í firðinum bendir margt til þess að örnefnið 

Skálavík sé náttúrunafn og passar það vel við landslagið (Jón þ. Þór, 1984). Það verður 

ekki reynt hér að sýna fram á með óyggjandi hætti hvar Skálvík var enda er það ekki hægt 

með fullri vissu og grunninum ekki ætlað ná svo langt aftur í tímann. 

Tímabilið sem skráð verður í þessari ritgerð nær frá 1703 til 1860. Upphafsárið 1703 

er fyrsti mögulegi upphafspunkturinn ef byggja ætti upp samhæfðan grunn fyrir allt landið. 

Árið 1702 gaf danakonungur út tilskipun um að allar jarðir og mannfjöldi á Íslandi skyldi 

skráður með það fyrir augum að athuga hvort of miklar kvaðir væru lagðar á bændur. 

Guðfræðingurinn Árni Magnússon og Páll Vídalín lögmaður völdust til verksins. 

Afraksturinn varð tvö rit sem enn eru varðveitt að mestu, þau eru jarðabók er kennd er við 

þá félaga og manntal sem kennt er við ártalið er það kom út eða 1703. Ekki tók langan tíma 

að taka manntalið því prestar landsins sáu um að taka manntöl í sinni sókn og koma þeim 

til Árna og Páls. Því verki lauk strax 1703 en öðru máli gegnir um jarðabókina sem ekki 

var fullkláruð fyrr en 1714. Til að skrá upplýsingar í jarðabókina þurfti að stefna bændum á 

einn stað þar sem sýslumaður eða í sumum tilvikum Árni og Páll sjálfir spurðu bændur út í 

jarðir þeirra. Því er ljóst að skráning jarðabókarinnar var mun flóknara ferli en manntalið 

og gæti það skýrt af hverju það tók svo langan tíma að klára hana. Árið 1710 voru skráðar 

jarðir í Ísafjarðarsýslu sem er sjö árum eftir að manntalið var tekið en upplýsingarnar eru 

hluti af sama verki og verða því notaðar saman. (Björn Þorsteinsson & Bergsteinn 

Jónsson,1991). 

Þegar manntal er tekið í Skutulsfjarðarhreppi árið 1703 er íbúafjöldi á 15 býlum 

skráður. Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1710 eru 12 af 

þessum býlum lögbýli og 3 þeirra hjáleigur. Lögbýli eru sjálfstæðar bújarðir með 

opinberlega staðfestu verðgildi. Hjáleigur eru aftur á móti kotbýli sem byggjast út frá 

lögbýlum og hafa óskipt beitiland með þeim (Árni Böðvarsson, 2007). Hjáleigur þurfa að 

greiða leigu til heimajarðarinnar eftir samkomulagi við eiganda eða ábúanda lögbýlisins.   

Lögbýli í Skutulsfjarðarhreppi árið 1710 voru samkvæmt jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns þessi: Hnífsdalur neðri, Hnífsdalur fremri, Bakki, Eyri, Seljaland, Tunga, 

Hafrafell, Engidalur, Fossar, Kirkjuból, Arnardalur fremri og Arnardalur neðri. Jarðabókin 

nefnir 8 hjáleigur frá þessum jörðum en einungis þrjár þeirra eru byggðar þegar bókin er 

skrifuð. Byggðar hjáleigur árið 1710 eru: Búð og Hraun sem báðar eru hjáleigur frá 

Hnífsdal neðri og Stekkjanes sem er hjáleiga frá Eyri (Árni Magnússon & Páll Vídalín, 

1940). Stekkjanes er nefnt Eyarafbýli í manntalinu frá 1703 en þar er líklegast átt við 

hjáleiguna sem nefnd er Stekkjanes í jarðabókinni (Jón Þ. Þór, 1984). Við samanburð á 

manntalinu frá 1703 og jarðabókinni kemur í ljós að á því sjö ára tímabili sem er á milli 

leggst ein hjálega í eyði sem er hjálegan Seljabrekka frá Kirkjubóli (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2010).  

Árið 1703 hafði um langt skeið ríkt stöðnun á Íslandi, Danir höfðu lengi pínt bændur 

með einokunarverslun, bændur voru því mjög upp á náð og miskun kaupmanna komnir 

með viðskipti sín. Búskaparhættir voru með frumstæðasta móti og hýbýli almúgamanna 

heilsuspillandi torfbæir. Mannfjöldi var árið 1703 talinn vera 50.958 en sú tala átti eftir að 
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breytast mikið alla 18. öldina (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Þess er vert að geta að landið 

var ekki talið geta borið meiri fólksfjölda en 50.000 manns á þeim árum. 18 öldin hófst 

með Stórubólu sem gekk yfir landið á árabilinu 1707 – 1709 og eftir að henni lauk var 

fjöldi landsmanna orðinn um 34.000 manns. Eftir bóluna fór tíðarfar versnandi, kuldar 

urðu meiri með tilheyrandi vandræðum fyrir bændur og búalið. Hafís tók að gæta í meira 

mæli við strendur landsins og skilyrði til sjósóknar versnuðu nokkuð. Þó fjölgaði 

landsmönnum statt og stöðugt fram til um 1750 en þá virtist sem tíðarfarið hafi versnað 

enn frekar. Þann 17. október 1755 hófst svo Heklugos þar sem 50 jarðir lögðust í eyði 

tímabundið á Suðurlandi og í kjölfarið fylgdi mikið harðindatímabil og gætti áhrifa gossins 

um allt land. Þannig var því komið árið 1760 að mannfjöldi á Íslandi var rétt yfir 42.000 

 

Mynd 3: Jarðir í Skutulsfirði árið 1703. 
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manns. Þegar helstu áhrifum gossins lauk er eins og nokkur bjartsýni hafi ríkt í brjósti 

Íslendinga enda fjölgaði þeim jafnt og þétt þangað til ársins 1783 þrátt fyrir viðvarandi 

kulda. Það var svo árið 1783 sem mestu hamfarir Íslandssögunnar gengu yfir landið þegar 

gos hófst í Grímsvötnum og öskufall varð um allt land. Hungursneyðin sem fylgdi í 

kjölfarið var gríðarleg og ekki bætti úr skák að miklir kuldar fylgdu í kjölfarið og hafís 

lagðist að landinu. Gosinu lauk árið eftir á táknrænan hátt með Suðulandsskjálfta og urðu 

mörg hús honum að bráð. Til að bæta gráu ofan á svart geisaði bólusótt árið eftir þar sem 

1500 manns létust (Björn Þorsteinsson & Bergsteinn Jónsson, 1991). Mannfjöldi á Íslandi 

að þessum hamförum loknum stóð rétt í um 40.000 manns (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). 

Hungursneyð var mikil í kjölfarið og hugleiddu danir það alvarlega að flytja fjölda 

Íslendinga á Jótlandsheiðar vegna þess að landið væri með öllu óbyggjandi. Ýmsir bentu 

þó á að ódýrast væri að hjálpa Íslendingum aftur á fæturna í sínu heimalandi. Hannes 

Finnson biskup í Skálhollti orðaði það svo: 

„Ísland fær tíðum hallæri, en ekkert land í Norðurálfunni er svo fljótt að fjölga á ný 

manneskjum og bústofni sem það, og er því eigi óbyggjandi“ (Hannes Finnson í Björn 

Þorsteinsson & Bergsteinn Jónsson, 1991 bls. 253). 

 Það kann að vera að Hannes hafi haft nokkuð til síns máls því um aldamótin 1800 

voru Íslendingar orðnir 49.000 að tölu og fór fjölgandi. 19. öldin var öld framfara, 

einokunarverslunin var lögð af og Íslendingar urðu meðvitaðari um gildi húsakosts. 

Íslendingar virtust átta sig á því að hreinlæti var besta leiðin til að fyrirbyggja sóttir og 

læknum fjölgaði á landsvísu. Samkeppni við gömlu einokunarverslanirnar var til bóta fyrir 

bændur þó svo að hún væri yfirleitt ekki innlend heldur var oftast um norska kaupmenn að 

ræða. Breytingar urðu þó hægfara í landbúnaðinum og helstu breytingar þar á bæ var betri 

tækni við smíði ljáa. Sjávarútvegurinn var framan af öldinni aukabúgrein bænda en æ 

fleirri settust að í þurrabúðum á seinni hluta aldarinnar til að stunda eingöngu sjóinn eða 

lausamennsku. Árið 1835 var t. d. farin að myndast vísir að þéttbýli á Ísafirði þar sem bæir 

höfðu sprottið upp í kringum verslanir kaupmanna. Í þeim bjó fólk sem vann við 

verslunina og þáði borgun frá kaupmanninum. Árið 1860 var Ísafjörður orðin myndugt 

þorp eða á þess tíma mælikvarða blómlegur bær og rætt var um aðskilnað frá hreppnum 

(Björn Þorsteinsson & Bergsteinn Jónsson, 1991; Jón Þ. Þór, 1984). 

Í kortagrunni Landmælinga Íslands er Eyrarhreppur hinn forni ekki til 

(Landmælingar Íslands, 2009) enda sameinaðist hann við Snæfjalla- og Sléttuhrepp árið 

1994. Árið 1996 sameinuðust svo fimm sveitarfélög til viðbótar við Ísafjarðarkaupstað en 

þau eru:  Flateyrarhreppur, Mosvallarhreppur, Mýrarhreppur, Suðureyrarhreppur og 

Þingeyrarhreppur. Í dag heitir sameinað sveitarfélag þessara gömlu hreppa Ísafjarðarbær 

og myndar eina heild (Ísafjarðarbær; 2010). Árið 1703 eru 163 hreppar skráðir á Íslandi í 

21 sýslu en í næsta manntali sem skráð er á vef Þjóðskjalasafns Íslands frá 1835 eru íbúar 

ekki lengur skráðir eftir hreppum heldur kirkjusóknum. Það ár eru skráðar 290 sóknir í 21 

sýslu en hreppar ekki nefndir (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Þetta gæti gert skráninguna 

flóknari þar sem í stærri hreppum geta verið tvær eða fleiri sóknir og jafnvel er mögulegt 

að hreppar deili með sér kirkjusóknum. Mörk Skutulsfjarðarhrepps og Eyrarsóknar í 

Skutulsfirði hafa þó fylgt sömu línum alveg frá upphafi. Engin breyting verður á mörkum 

sóknarinnar fram til ársins 1925 þegar Eyrarsókn er skipt niður í Ísafjarðarsókn og 

Hnífsdalssókn. Þó svo að breyting verði á Skutulsfjarðarhreppi árið 1866 þegar 

Ísafjarðarkaupstaður er aðskilinn hreppnum kemur það ekki að sök því áfram eru manntöl 

skráð eftir sóknum (Vestfjarðavefurinn, 2010; Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). 
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3 Landfræðileg upplýsingakerfi 

Síðastliðinn áratug og gott betur, hefur nýtt svið verið að ryðja sér til rúms innan 

landfræði og fleiri fræðigreina. Landfræðileg upplýsingakerfi (LUK) hefur verið hið rétta 

íslenska heiti þess en það er þýðing á enska heitinu Geographical Information Systems 

(GIS). Undanfarin ár hafa fræðimenn velt fyrir sér spurningunni hvaðan landfræðileg 

upplýsingakerfi eru kominn og hvað leiddi til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað í 

greininni. 

Hugmyndin að LUK hefur verið rakin til ársins ca. 1960 þegar útgáfa The Atlas of 

Great Britain and Northern Ireland kom út í fyrsta skiptið. Strax við fyrstu útgáfu ritsins 

kom í ljós að mikið af upplýsingum í því voru úreltar. Það leiddi höfunda þess að þeirri 

niðurstöðu að eina tækið sem haldið gæti utan um slík gögn með hagkvæmum hætti væru 

tölvur. Á þeim tíma var þó framsetning efnisins vandamálið þar sem að tölvur þess tíma 

voru mjög einföld tæki sem gátu nánast eingöngu sinnt einföldum útreikningum. LUK þess 

tíma voru forrit sem keyrðu á megintölvum sem þurfti að leggja heil herbergi undir. Því var 

aðgangur að slíkum tækjum forréttindi sem ekki margir gátu leyft sér.  Á næstu þrjátíu 

árum þróuðust tölvur hraðar með hverju árinu sem leið. Sífellt fleiri fóru um leið að gera 

sér grein fyrir því hvaða möguleikar voru í boði með því að láta tölvur halda utan um og 

skipuleggja landfræðilega gagnagrunna. Það sem opnaði augu manna var hvernig stafrænni 

myndtækni og grafískri vinnslu fleygði fram. Þó að höfundar The Atlas of Great Britain 

and Northern Ireland hefðu verið Bretar var það í Bandaríkjunum og Kanada sem 

frumkvöðlastarfið í LUK átti sér stað (Coppock & Rhind, 1991)  

Í Harvard háskóla bjuggu menn til fyrsta forritið sem gat safnað saman gögnum og 

birt þau grafískt á korti. Þetta var forritið SYMAP en það var hægt að mata það á 

landfræðilegum gögnum sem það safnaði í stafrænan gagnagrunn og gat prentað út 

tölfræðikort eftir þeim. Þetta kerfi var ekkert í líkingu við þá tækni sem notuð er í dag þar 

sem að kortin voru prentuð út í svarthvítu með nálaprentara. Þetta forrit og fleiri svipuð  

gáfu þó tóninn um það sem koma skyldi. Forritið SYMAP náði þó nokkri útbreiðslu í 

Bandaríkjunum og var ekki óalagengt að ríkistofnanir nýttu sér það til greiningar á 

landfræðilegum gögnum. Kortagerð með LUK var lengi að mestu  bundin við lýðfræði- og 

efnahagsrannsóknir innan ríkisstofnana og háskólasamfélaga (Coppock & Rhind, 1991). 

Það átti þó eftir að breytast því að í dag er hugbúnaðurinn orðin aðgengilegur öllum sem 

hafa aðgang að venjulegri heimilistölvu. 

 

3.1 LUK og landfræðin 

Það kann að hljóma undarlega að fag eins og landfræði hefur ekki átt auðvelt með að 

aðlaga sig að LUK. LUK fékk að þróast óáreitt innan landfræðinnar fram til ársins 1990 en 

þá fóru að heyrast ýmsar gagnrýnisraddir. Náttúrulandfræðingar hafa notað LUK til þess 

að safna hinum ýmsu tölulegu gögnum eftir aðferðum megindlegra rannsóknaraðferða. 
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Þegar mannvistarlandfræðingar fóru að nýta sér LUK á svipaðan hátt fóru að heyrast 

gagnrýnisraddir úr þeirra ranni sem var beint að aðferðafræðinni. Að einhverju leiti má 

rekja það til ríkjandi vísindaviðmiða innan mannvistarlandfræði og hugvísinda. Ný 

aðferðafræði hafði verið að brjóta sér leið inn í mannvistarlandfræði. Þar var áherslan lögð 

á að hafna vissustefnunni sem lengi hafði mótað landfræðina allt fram á tuttugustu öldina. 

Hugmyndir eins og að veruleikinn sé félagslega mótaður og byggður á túlkun 

einstaklingsins fremur en algildum mælanlegum sannleika urðu ofan á. (Clifford, 

Holloway, Rice, & Valentine, 2009). Þetta má rekja til skrifa Carl O. Sauers þar sem hann 

hafnar vissustefnunni innan landfræðilegra hugvísinda og kallar eftir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum innan greinarinnar (Sauer, 1927). Vissustefnan og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir höfðu verið ríkjandi viðmið innan landfræðinnar fram að þeim tíma en 

eftir það tók hún að breytast. Landfræðin tók að horfa til æ fleiri þátta hugvísindanna eins 

og femínisma og marxisma svo eitthvað sé nefn. Þegar komið er fram til ársins 1990 er 

LUK að verða mjög útbreidd tækni í háskólum heimsins. Kerfin eru í eðli sínu megindlegt 

rannsóknartæki og því er eðlilegt að mannvistarlandfræðingar sem hafa hafnað 

vissustefnunni séu gagnrýnir á það (Schuurman, 2000). 

  Í grein sinni Deconstructing the Map frá 1989 veltir landfræðingurinn J. B. Harley 

því fyrir sér hvernig fólk lítur á og notar kort. Hann heldur því fram að margir álíti kort 

sem algilda túlkun á landslagi. Það kann að vera að Harley hafi nokkuð til síns máls þar 

sem að kort sýnir okkur fyrst og fremst það sem kortagerðarmaðurinn ætlar að sýna. 

Harley heldur því fram að vísindamenn séu premodern eða jafnvel modern þegar kemur að 

því að lesa og túlka kort. Hann heldur því fram að þeir eigi að vera póstmódernískir og 

spyrja sig hvað það er sem við sjáum ekki á kortinu. Hann kallar eftir breytingu á hugarfari 

þegar kemur að þekkingarfræði kortagerðar. LUK hefur gert kortagerð einfaldari og 

leikmenn sem lærðir geta á einfaldan hátt sett saman kort með forritum sem kosta lítið eða 

ekkert. Með því má gera ráð fyrir að magn korta í umferð aukist talsvert, þá sérstaklega 

þegar miðill eins og Veraldarvefurinn gefur kost á framsetningu þeirra. Einmitt þess vegna 

ætti sá sem les kort að spyrja sjálfan sig:  hvað er það sem ég sé ekki á kortinu?  Til hvers 

er þetta kort ætlað? Kort geta aldrei túlkað landslag fullkomlega þó að sum kort komist 

nokkuð nærri því. Carl O. Sauer átti þátt í því að skapa þá aðferðafræði sem 

mannvistarlandfræðingar nota í dag og um leið að færa landfræðina inn 20. öldina. 

Gagnrýni Sauers beindist fyrst og fremst gegn ofurtrú vestrænna vísindamanna á 

vissustefnuna og birtingarform hennar innan landfræðinnar. Dæmi um slíkt var sú 

tilhneiging evrópumanna til að líta niður á eldri kort sem ekki eru unnin eftir nýjustu tækni 

og vísindum.  Kort sem unnin eru í öðrum menningarheimum en þeim vestræna voru talin 

óæðri lengi vel (Harley, 1989; Sauer, 1927). 

Valdaójafnvægi var mjög ráðandi á kortum fyrir 20. öldina.  Flest kort þess tíma sýna 

oft glæsilegar landareignir konunga og lénsherra en lítið er gert til að túlka þau svæði sem 

almenningur býr á. Harley býður upp á leiðir til að koma í veg fyrir þetta með því að 

afbyggja gömul kort (Harley, 1989).  Hann byggir kenningu sýna um afbyggingu kortsins 

að mestu á kenningum Michael Foucaults um power analytics. Að afbyggja kort felur í sér 

að spyrja gagnrýninna spurninga um hvað það er sem við sjáum á kortinu. Með þessari 

einföldu aðferðafræði var landfræðingum fengið öflugt tæki til greiningar á landslagi og 

samspili þess við manninn. Að ástunda góða kortagerð felur í sér að safna sem mestum 

gögnum um landslagið og einnig að velta fyrir sér hvort gögnin endurspegli 

raunveruleikann (Clifford, Holloway, Rice, & Valentine, 2009).  Þegar LUK fór að verða 

algengt tæki innan landfræðinnar á níunda áratug þessarar aldar voru margir 
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mannvistarlandfræðingar sem óttuðust að hér væri á ferðinni afturhvarf til vissustefnu 

fortíðarinnar. LUK er þannig úr garði gert að inn í það er hægt að safna nánast óendanlegu 

magni af landfræðilegum upplýsingum og birta á korti. En LUK býður ekki upp á mikla 

túlkunarmöguleika og getur ekki svarað spurningunni um hvað það er sem við sjáum ekki á 

kortinu. Þó er vert að nefna hér að eftir því sem tækninni fleygir fram eru greiningartækin 

sem LUK býður uppá alltaf að verða betri. Þau eru þó alltaf háð notandanum sem stjórnar 

því hvernig þau eru notuð, hvaða gögn fá að vera með og hverju er sleppt.  

LUK kom eins og skrattinn úr sauðarleggnum inn í fræðigrein sem virtist hafa náð 

nokkuð góðu jafnvægi hvað aðferðafræði varðar. Hópar fræðimanna, landfræðingar og 

aðrir eyddu níunda áratugnum í deilur um það hvort LUK væri til gagns eða ógagns. Það 

sem menn óttuðust helst var sá kostur LUK (sem sumur vildu kalla ókost) að hægt er að 

safna ógrynni af landfræðilegum upplýsingum í miðlæga grunna án þess að til væri nokkur 

aðferðafræði til þess að meta gæði gagnanna. Þessar deilur má kalla vaxtaverki því að í dag 

eru flestir sammála um að LUK sé ómetanleg viðbót við landfræðilega greiningu. Það er 

ekki forritsins að túlka gögnin og niðurstöðurnar heldur á notandinn að lesa úr gögnum 

sem safnað er með LUK og túlka þau. Við túlkun gagna í LUK er hægt, rétt eins og með 

prentuð kort, að spyrja áleitinna spurninga eins og hvað er það sem við ekki sjáum á 

skjánum. Hvað túlkun gagna varðar eru ýmsir forritapakkar nú í boði sem aðstoða 

notandann við tölfræðigreiningu með kortum en eins og alltaf er það notandinn sem ræður 

öllu um gæði niðurstaðna. Helsta gagnrýni sem LUK hefur fengið í dag er ekki tengd 

aðferðafræði heldur er hún tæknilegs eðlis. Loftmyndatækni og skráning gagna er orðin 

svo öflug að hægt er að fylgjast með athöfnum fólks í gegnum LUK. Í dag hafa menn 

áhyggjur af því að óábyrg notkun LUK geti leitt til ólöglegs eftirlits sem brýtur gegn 

friðhelgi einkalífs (Shurman, 2000).  

 

3.2 LUK og sagnfræðin 

Eftir að deilur níunda áratugarins höfðu verið útkljáðar að mestu og fræðimenn 

sættust á að LUK væri komið til að vera fór að bera á ýmis konar nýsköpun í greininni. 

Fornleifafræðingar hafa í auknu mæli nýtt sér LUK ásamt fleiri greinum. Gott dæmi um 

slíka notkun er umhverfismatsskýrsla sem unnin var af Náttúrustofu Vestfjarða og 

Línuhönnun fyrir Vegagerðina. Þar voru skoðaðar tillögur um veglagningu gegnum 

Arnkötludal og Gautsdal í Hólmavíkur- og Reykhólahreppi. Þar höfðu fornminjar verið 

skráðar inn í LUK og lagðar yfir kort með tillögum um vegalagninguna (Þorleifur 

Eiríksson, 2005). Þannig var hægt á auðveldan máta að meta hvort fornminjum stafaði 

hætta af vegagerðinni og hvar vegurinn ætti að liggja til að valda sem minnstu raski. Þetta 

er þó einungis dæmi um hvernig LUK nýtist á mjög afmörkuðu sviði við skráningu 

fornminja.  Hvað sagnfræðina varðar hefur því verið haldið fram að sagnfræðileg landfræði 

hafi verið að deyja út sem fræðigrein t.d. í Bandaríkjunum. LUK hefur gefið þeirri 

fræðigrein byr undir báða vængi og fært sagnfræðilegum landfræðingum nýtt tæki sem 

mun bókstaflega endurlífga greinina (Knowles, 2002). Reyndar hefur þetta gengið það 

langt að í dag er allt útlit fyrir að sagnfræðilegt LUK sé að verða sér fræðigrein og óháð 

hinni klassísku sagnfræðilegu landfræði. Sú þróun getur verið varasöm þar sem hætta er á 

að líkönin sem verða til innan slíks fags verði of í anda vissustefnunar og lítið eigindlegt 

mat lagt á gögnin. Að því sögðu er það mín skoðun að sagnfræðileg LUK eigi heima innan 

sagnfræðilegrar landfræði. Það sem við sjáum á gömlum kortum er oft mjög afbökuð mynd 
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af samfélagsgerð þess tíma sem það á að endurspegla. Flestir hafa heyrt því fleygt að sagan 

sé skrifuð af sigurvegaranum og því þarf að túlka slík kort með varfærni og eftir 

hugmyndum J. B. Harley, Michael Foucaullt og fleiri. 

Þegar litið er yfir svið sagnfræðilegs LUK og sagnfræðilegrar landfræði gefur að líta  

ýmis áhugaverð verkefni sem litið hafa dagsins ljós. Fræðimenn hafa stungið upp á ýmsum 

leiðum við uppsetningu og framsetningu á sagnfræðilegum LUK grunnum. Enn þeirra er 

hinn svokallaði The Great Britain Historical GIS (GBHGIS) grunnur sem á rætur sínar að 

rekja til ársins 1994. Það hófst með því safna saman ýmsum landfræðilegum gögnum úr 

fortíð Bretlandseyja eins og manntöl, stjórnsýslumdæmi og fátækralögjöf. Gögnin voru svo 

sett upp í gagnagrunn með forritinu Arc info sem gerði notanda kleyft að kalla fram gögnin 

á korti. Verkefnið er enn í gangi í dag og hefur verið í stöðugri þróum. Hluti af 

aðferðafræði þess verkefnis er notkun tímastimpla (timestamp) þar sem hverri fitju er gefin 

upphafsdagsetning og endadagsetning. Með því er komið í veg fyrir að framleiða þurfi 

mörg kort fyrir gefin tímabil heldur er hægt að kalla fram í tölvu eitt gagnvirkt kort og birta 

fitjur fyrir gefna dagsetningu á sama kortaskjánum. Í dag er verkefnið komið að mestu leyti 

á netið og getur hver sem er skoðað kynningu fyrir það á slóðinni: 

http://www.visionofbritain.org.uk/. Annar hluti verkefnisins hefur verið að gefa notendum 

kost á að skoða þau kort sem liggja að baki gagnagrunninum upprétt á netinu. Sá hluti 

verkefnisins er aðgengilegur í heild sinni á síðunni: 

(http://www.port.ac.uk/research/gbhgis/). The Great Britain Historical GIS er þó verkefni 

sem kalla má hreinræktað Sagnfræðilegt LUK. Verkefnið felur í sér að færa inn í LUK hin 

ýmsu sagnfræðilegu gögn án þess að draga af þeim ályktanir. Þar hefur höfundum 

verkefnisins tekist að búa til gott tæki fyrir sagnfræðinga og landfræðinga til að túlka 

söguna (Gregory & Ell, 2007) 

Fjölmörg minni verkefni hafa verið unnin sem reyna í senn að skýra og túlka gögn 

með LUK og hafa þau oft varpað nýju ljósi á söguna. Rannsókn Geoff Cunfer á The Dust 

Bowl fyrirbærinu er gott dæmi um slíka rannsókn. Í þeirri rannsókn tók höfundurinn fyrir 

fyrirbæri sem átti sér stað í Bandaríkjunum á þriðja áratugnum á svæðunum sem hafa 

fengið nafnið The Dust Bowl. Þar  fuku margir rúmmetrar af jarðvegi burt á sléttunum 

miklu í Bandaríkjunum og Kanada í óvenjulegum sandstormum sem geysuðu þar um tíma. 

Venjulega hefur því verið haldið fram þetta hafi stafað af því að jarðvegurinn þoldi ekki 

það mikla álag sem fylgdi iðnvæddum landbúnaði. Cunfer skoðaði landbúnaðartölur fyrir 

allar 280 sýslurnar á þessu svæði og veðurgögn langt aftur í tíma. Niðurstöður hans leiddu í 

ljós nýja sýn á ástæður sandstormanna. Sandstormar á svæðinu höfðu verið mjög 

vanáætlaðir og á tímabilinu höfðu verið miklir og óvenjulegir þurrkar á svæðinu. Þessi 

gögn greindi hann með landfræðilegum upplýsingakerfum og komst að þeirri niðurstöðu 

að mikill landbúnaður hefði ekki verið eini skaðvaldurinn, heldur hafi þar verið að verki 

margir samverkandi þættir og að verðurfræðilegi þátturinn hefði verið mjög vanáætlaður í 

fyrri rannsóknum á fyrirbærinu (Knowles, 2002).  

Pearson og Hiller vörpuðu nýju ljósi á gamalt deilumál sem sneri að fjölbreytileika 

landbúnaðarframleiðslu í Wales á miðri nítjándu öld. Vísindamenn greindi á um hvort það 

væru gæði landsins sem réðu því hvað ræktað var á svæðinu eða hvort það væri að mestu 

fyrir tilstuðlan mannlegra þátta, eins og verð á þeirri afurð sem ræktuð var. Að auki deildu 

menn um það hvort að þrýstingur frá landeigendum réði þar einhverju um eða hvort 

bændur væru sjálfstæðir í ákvörðunum sínum. Sagnfræðilegum gögnum um túnastærð, 

leiguverð, jarðarmat, uppskerutegundir, ábúendur og leigjendur var safnað saman í LUK 

gagnagrunn. Gögnin voru svo tengd við nútíma LUK gögn eins hæð jarða, legu þeirra og 
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halla landslagsins. Þessi greining renndi sterkum stoðum undir þá kenningu að val manna á 

því hvað ræktað var á jörðum var að mestu í höndum leigjenda jarðanna. Gæði jarðanna frá 

náttúrunnar hendi skiptu þó nokkru máli eins og maður hefði kannski búist við (Gregory & 

Healey, 2007).   

Á Íslandi má t.d. skoða hvernig Reykjavíkurborg hefur þróast frá árinu 2001 til 

dagsins í dag. Þar eru skipulagsgögn frá fyrri tíð höfð aðgengileg í þar til gerðri vefsjá og 

hægt að velja sér ár til að skoða. Þjóðminnjasafnið í Sydney í Ástralíu hefur notað LUK til 

að kynna ýmsa staði borgarinnar sem punkta á korti þar sem notandinn getur smellt á hvern 

punkt og fengið upplýsingar um staðinn. Sú aðferð er að vissu leyti takmörkuð þegar kortið 

sem þeir birtast á er Sydney eins og hún er í dag. Því brugðu þeir á það ráð að færa gömul 

kort inn í grunnin sem notandi gat valið eftir tímabilum. Þannig er hægt að skoða þróun 

borgarinnar og áhugaverða staði í sögu hennar á einföldu korti í tölvu (Gregory & Healey, 

2007).  
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4 Um hugbúnað 

 Hvernig sýnir maður sögu lítils hrepps á Vestfjörðum með því að nota kort? Hin 

hefðbundna leið hefði verið að gefa út kortabók sem skipt væri niður eftir tímabilum. Sú aðferð 

er að mörgu leyti ágæt en talsvert kostnaðarsöm og óhagkvæm þar sem ætlunin er að hægt sé 

að bæta stöðugt í sarpinn. Sú ákvörðun var því tekin í upphafi verksins að miða alla vinnu að 

því að hægt væri að birta gögnin á veraldarvefnum með vefsjá ekki ósvipað GBHGIS og 

Sydney Time Map verkefnunum. Að byggja upp gagnagrunn sem þennan er í raun þríþætt ferli 

(Gregory & Ell, 2007) sem skiptist í eftirfarandi hluta: 

1. Hönnun gagnagrunnsins 

2. Upprétting og hnitun gagna 

3. Framsetning gagna 

 Til er fjöldinn allur af forritum ætluðum í þessa vinnu og liggur beinast við að nota Arc 

Info forritapakkan frá ESRI (ESRI, 2010), þar sem hann er aðgengilegur nemendum við 

Háskóla Íslands. Snemma kom þó í ljós að sá hugbúnaður dugar ekki til framsetningar á 

gögnunum í gegnum Veraldarvefinn nema að keypt sé leyfi fyrir frekari hugbúnaði. Eftir 

nokkra eftirgrennslan komst ég að því að til er öflugur ókeypis hugbúnaður sem getur leyst alla 

þætti verkefnisins og jafnvel fleiri. Um er að ræða Open source GIS sem eru forrit þróuð af 

áhugafólki og sérfræðingum um heim allan eftir stöðlum Open Geospatial Consortium (The 

Open Geospatial Consortium, 2010a). Þessi forrit gefa forritum ESRI ekkert eftir hvað 

gagnavinnslu varðar þó að þau séu ekki eins notendavæn. Einnig verður að segjast að þau eru 

ekki komin jafn langt í myndrænni framsetningu korta og ESRI. Þegar byrjað var að vinna 

verkefnið var það unnið með Arc Info. Hönnun gagnagrunnsins fór fram í Arc Catalog og 

upprétting og hnitun gagna í ArcMap. Það var ekki fyrr en verkefnið var komið vel á veg að ég 

fann forritið sem nýtist til að birta gögnin á netinu. Forritið MapGuide server er Open Source 

GIS netþjónn sem getur birt ESRI gögn á Veraldarvefnum og varð því fyrir valinu. Vegna þess 

hve kostnaðarsamt getur verið að viðhalda leyfi frá ESRI verður verkefnið flutt úr ArcInfo yfir 

á Open source staðal þegar það er tilbúið. Eftirfarandi forrit verða þá notuð til að vinna það: 

1. PostGIS, viðbót við PostgreSQL gagnagrunnsforritið sem bætir við möguleikanum 

að vista rýmisgögn ekki á ósvipaðan hátt og geodatabase fyrirkomulagið frá ESRI 

(PostGIS, 2010). 

2. Quantum GIS, Open Source Gis forrit sem byggt er upp ekki ósvipað og ArcMap frá 

ESRI (Quantum GIS, 2010). 

3. MapGuide Server er Open Source netþjónn sem ætlaður er til að setja fram LUK 

gögn á Veraldarvefinn. MapGuide Maestro er Open Source forrit sem þarf að sækja 

sérstaklega og er notað til að sníða gögnin og hlaða þeim inn á MapGuide netþjóninn 

(OSGeo, 2010). 

 Þessi forrit eru öll samhæfð við ESRI forritapakkann en til að flytja þau úr ESRI sniðinu 

þarf að flytja gögnin úr geodatabase með ESRI forriti yfir í shapefile (grunn fláka snið fyrir 

ArcMap). Shapefile má svo aftur flytja yfir í PostgreSQL database sem mun innihalda 

gagnagrunninn. Verkefnið verður því mótað í ESRI á meðan það er enn á tilraunarstigi en 

verður svo flutt yfir á Open Source staðalinn. Í raun hefði verið lítið mál að byrja strax á Open 

Source staðli en vegna þekkingar og reynslu höfundar á ESRI forritapakkanum var ákveðið að 

byrja þar. 
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5 Um heimildir 

 Þau gögn sem grunnurinn byggir á skiptast í tvo flokka, annars vegar kortagögn og 

hins vegar ritaðar heimildir. Kortagögnin eru hvers konar teikningar og kort sem til eru af 

landslagi og byggingum Skutulsfjarðarhrepps á meðan ritaðar heimildir eru hvers konar 

ritaðar upplýsingar um búsetu í hreppnum. Hér á eftir fer lýsing á þeim gögnum sem notuð 

voru til að sníða grunninn. 

5.1 Kort og kortagrunnar 

Á Skjalasafni Ísafjarðarbæjar og hjá byggingafulltrúa bæjarins eru varðveitt fjöldamörg 

kort af Ísafirði. Eitt þeirra korta er íbúakort sem var teiknað 1960 af Guðmundi Halldórssyni 

(Guðmundur Halldórsson, 1960) en það er nokkuð breytt útgáfa af eldra korti frá 1865. Kortið 

frá 1865 er teiknað af sjóliðum á danska herskipinu Fyllu. Það er sjókort en inn á það eru þó 

teiknuð hús bæjarins (Örnefnasafn Skutulsfjarðar á.á.). Guðmundur hefur með korti sínu frá 

1960 notað kort Fyllumanna sem grunn undir sitt kort. Á korti Dananna eru húsin teiknuð upp í 

línulegri röð enda skiptir nákvæmni á landi ekki svo miklu máli á sjókortum. Byggðin á 

Eyrinni þróaðist þó mun handahófskenndar og hefur Guðmundur lagað kort Fyllumanna að 

raunverulegum aðstæðum. Vandamál skapast þó við að nota kort Guðmundar vegna þess að 

hann hefur mestan hug á að fram komi íverustaðir heldri Ísfirðinga þess tíma. Því hefur hann 

þurrkað út af kortinu allar byggingar eins og torfbæi, hjalla og útihús (útlínurnar sjást þó 

ennþá). Þannig verður að nota kort Guðmundar og Fyllumanna saman til að reyna að fá 

raunsanna mynd af skipulagi bæjarins árið 1865. Byggingarfulltrúinn veitti einnig aðgang að 

núgildandi aðalskipulagi bæjarins (Byggingafulltrúinn á Ísafirði, 2010).  

Á þjóðskjalasafni Íslands er geymdur einn mikilvægasti þátturinn í grunninum en það 

eru túnakort sem gerð voru af Skutulsfjarðarhreppi í kringum 1914. Þau hafa þann kost að vera 

teiknuð rétt áður en Íslendingar taka upp á því að slétta og ræsa fram tún með tilkomu 

stórvirkra vinnuvéla eins og skurðgröfunnar. Ef þessi kort eru skoðuð og stærð túna borin 

saman við stærð þeirra túna sem nú eru nýtt á sömu jörð verður maður þess fljótt áskynja að 

litlar jarðbætur hafa farið fram á þeim tíma er kortin voru teiknuð. Þannig er hægt að gefa sér 

þá forsendu að þetta sé hið sama tún og yrkt var á tíma sjálfsþurftarbúskapar á Íslandi 

(Túnakort Fremri- og Neðri Hnífsdals, Fremri- og Neðri- Arnardals, Bakka, Búðar, Engidals, 

Fossa, Hafrafells, Hrauns, Kirkjubóls, og Tungu, á.á.) 

Um aldamótin 1900 gaf danska hermálaráðuneytið út tilskipun til landmælingadeildar 

danska herforingjaráðsins að leggja skyldi grundvöll að nýjum landmælingum og kortagerð á 

Íslandi. Þær landmælingar sem þá fóru fram hafa verið grundvöllur allra landmælinga á Íslandi 

síðan. Fyrstu kortin sem urðu til við þessar mælingar en voru aldrei gefin út, voru svokölluð 

fjórðungskort í mælikvarðanum 1:50.000 af Suður- og Vesturlandi, í daglegu tali oftast nefn 

Herforingjaráðskortin. Þau voru unnin á árunum 1900 – 1914 og eru elstu skipulegu 

landmælingar sem til eru af landinu í þessum mælikvarða. Þau eru mjög vönduð og var öllum 

nýjustu aðferðum við kortagerð þess tíma beitt við gerð þeirra. Enn þann dag í dag verður að 

telja þau viðunnandi þegar kemur að nákvæmni, eins og í raun á eftir að koma í ljós. Kosturinn 

við þessi kort er sá að inn á þau er merkt staðsetning og gróf stærð túna hverrar jarðar fyrir sig  

(Landmælingar Íslands, 
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2010; Generalstaben, 1915). Eins og með túnakortin eru þessi kort gerð áður en nútíminn 

hefur innreið sína með bílum og vinnuvélum. Þannig varveita þau „gamla Ísland“. Inn á 

þessi kort eru einnig merktar allar þær leiðir sem menn ferðuðust til að komast á milli bæja 

jafnt sem landshluta. Þær eru samgöngukerfi þess tíma þegar hesturinn var eini 

fararskjótinn fyrir utan fætur mannsins sjálfs. Árið 2003 luku Landmælingar Íslands við 

smíði heildstæðs kortagrunns fyrir Ísland sem hlaut nafnið IS50v (Landmælingar Íslands, 

2010). Hann hefur verið í stöðugri endurskoðun síðan og þegar þessi texti er skrifaður er 

útgáfunúmer hans 2,2. Grunnurinn er í mælikvarðanum 1:50.000 og skiptist niður í átta 

 

Mynd 4: Kort Fyllumanna af Ísafirði. 
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vigurlög: örnefni, vatnafar, mörk, yfirborð, samgöngur, mannvirki, hæðargögn og 

strandlínu. Grunnurinn er í Lambert keiluvörpun með hnattstöðuviðmiðinu ISN93. 

Strandlína Íslands er fengin úr IS50v grunninum ásamt hluta af mörkum hins forna 

Eyrarhrepps (Landmælingar Íslands, 2009). Kortagrunnurinn er undirstaðan í verkefninu 

því með honum má staðsetja Ísland á korti og laga að eldri kortum þar sem breytingar eins 

og landfyllingar og mörk sveitarfélaga hafa breyst. Það sama gildir um vegakerfi 

grunnsins, það er haft til hliðsjónar þegar gamlar leiðir eru hnitaðar inn. Ýmiss önnur kort 

hafa verið notuð til hliðsjónar við gerð gagnagrunnsins. Þar skiptir mestu máli kort danskra 

landmælingamanna frá 1913 af Ísafirði og er strandlína Eyrarinnar byggð á því korti (H. 

Jørgensen, 1913). 

5.2 Ritaðar heimildir. 

 Fjölmargar ritaðar heimildir eru til um byggð í Skutulsfirði  fyrr á öldum og voru það 

þær sem upphaflega kveiktu áhuga minn á verkefninu. Elstu áreiðanlegu heimildirnar um 

búsetu og samfélagsgerð koma fram í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 

1710 og manntalinu frá  1703 (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1940; Þjóðskjalasafn 

Íslands, 2010). Á Þjóðskjalasafni Íslands er svo að finna töluleg gögn um eignir bænda í 

Eyrarhreppi sambærileg við þær sem eru í jarðabókinni og er þar um að ræða svokallaðar 

búnaðarskýrslur (Búnaðarskýrslur fyrir Eyarhrepp, 1837 og 1860) . Einnig er þar að finna 

einn lykilþáttinn í verkefninu sem eru landamerkjabréf fyrir Ísafjarðarsýslu 

(Landamerkjabréf fyrir Ísafjarðarsýslu, 1887). Sóknarlýsingar Vestfjarða (1952), 

Örnefnasafn Skutulsfjarðar og forleifaskráning fyrir Ísafjarðarbæ (Ragnar Edvardsson & 

Maher 2002) reyndust einnig vel við vinnsluna svo ekki sé minnst á hið merka rit Saga 

Ísafjarðar (Jón Þ. Þór, 1984, 1986a og 1986b) 

 Flestar jarðir í Skutulsfirði virðasta óbreyttar síðan 1703 að undanskildum Hnífsdal 

neðri og Eyri. Sökum þess að hlutar þessara jarða voru seldir varð að búa til sér fláka fyrir 

hvert ár um sig. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín eru taldar upp 12 jarðir í 

Skutulsfirði en samkvæmt nýrri jarðabók frá 1861 eru þær orðnar 14. Þessar tvær nýju 

jarðir eru Hraun og Búð sem að fornu voru hjáleigur frá Hnífsdal fremri (Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín, 1703; Ný Jarðabók, 1861). Ekki er vitað nákvæmlega 

hvenær þær voru aðskildar frá heimajörðinni og því verður skrásetningarár þeirra í Nýrri 

jarðabók látið vera árið sem þær birtast í grunninum eða 1860. Um Eyrina gildir öðru máli 

en 24.apríl 1789 var nýja kaupstaðarlóðin mæld út fyrir neðan neðstu fjárhús Eyrarklerks 

(Jón Þ. Þór 1984) og því birtist uppfærður jarðafláki strax árið 1816 þar sem 

Ísafjarðarkaupstaður er sér jörð. Til að reyna að endurskapa þau mörk sem giltu um jarðir 

Skutulsfjarðar var farið í landmerkjabréf frá 1887 og Örnefnaskrár Skutulsfjarðar og reynt 

að fylgja eftir lýsingum sem þar eru skráðar. Því miður eru einu öruggu landamerkin sem 

eru sýnileg þau sem eru á vatnaskilum þar sem mörk Skutulsfjarðarhrepps og Eyrarsóknar 

liggja. Eina jörðin sem hægt var að túlka með 100% vissu út frá gefnum forsendum var 

jörð Ísafjarðarkaupstaðar. Allar aðrar jarðir eru að hluta til réttar þar sem vatnaskil og ár 

eru landamerki en mikillar óvissu gætir ennþá um raunveruleg landamerki þar sem bæði 

örnefni og steinar sem eitt sinn mörkuðu þau eru löngu glötuð. Að túlka mörk jarðanna er 

einn erfiðasti og vandasamasti hluti verkefnisins og skal það tekið sérstaklega fram að þau 

jarðamörk sem hér eru birt byggja á heimildum sem ritaðar voru fyrir meira en 100 árum. 

Þar eru nefnd ýmis landamerki sem löngu eru horfin úr landslaginu. Þau mörk jarða sem í 

þessari ritgerð eru sýnd eru því einungis besta nálgun út frá gefnum forsendum og því ekki 

ætluð til að útkljá deilur sem upp geta komið um landamerki.  
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6 Aðferðir 

Til að geta skilgreint Eyrarhrepp hinn forna á korti eins og hann var í þá tíð er 

grunninum er ætlað að endurspegla þurfti að fara í gömul kort og finna mörk hans. 

Herforingjaráðskortin dönsku voru því rétt upp í ArcMap við núverandi strandlínu eins og 

hún er í IS50v kortagrunninum. Skutulsfjarðarhreppur átti mörk að Hóls- Súgandafjarðar- 

Mosvalla- og Súðavíkurhreppi lengi vel. Það sem eftir er af hinum fornu hreppamörkum 

eru mörk hans við Bolungarvíkurkaupstað (Hólshrepp) og Súðavíkurhrepp, önnur mörk eru 

horfin fyrir tilstuðlan sameiningar hreppa undir nafni Ísafjarðarbæjar (Generalstaben, 1915; 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 1940; Ísafjarðarbær, 2010; Landmælingar 

Íslands, 2009). 

 Hinum fornu mörkum var leyft að halda sér í þeirri mynd sem þau koma fyrir í IS50v 

kortagrunninum þar sem þau eru óbreytt. Herforingjaráðskortin sýna svo ekki verður um 

villst að þessi mörk hafa ekkert breyst. Hinn glötuðu mörk eru sýnd á 

herforingjaráðskortunum og voru þau hnituð inn í grunninn með hliðsjón af núverandi 

hæðarlínum. Gömlu mörkin fylgdu vatnaskilum á fjallstoppum að mestu og því þurfti að 

hnita þau inn með hliðsjón af herforingjaráðskortunum og hæðarlínugrunni Landmælinga 

Íslands. Strandlína Skutulsfjarðar er að auki nokkuð breytt, Ísafjarðarflugvöllur stendur á 

landfyllingu að hluta og einnig hefur stöðugt verið bætt við Eyrina sem Ísafjörður stendur á 

 

Mynd 5: Sveitarfélög á Vestfjörðum. 
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vegna skorts á byggingarlandi. Til þess að ráða fram úr þessu og túlka strandlínuna eins og 

hún var áður en byrjað var að fylla upp var stuðst við tvö kort. Herforingjaráðskortin 

reyndust vel til að gera grein fyrir strandlínunni þar sem flugvöllurinn stendur 

(Generalstaben, 1915). Þegar kom að Eyrinni reyndist kort danskra landmælingamanna frá 

1913 mjög vel með hliðsjón af herforingjaráðskortunum enda mun nákvæmara en 

herforingjaráskortin (H. Jørgensen, 1913).  

 

Upphaflega átti að reyna að láta öll gögn grunnsins vera á sama sniði og GBHGIS 

þar sem um væri að ræða einn fláka fyrir hvert fyrirbæri. Á hverjum þeirra myndi svo vera 

gefið upp það tímabil er hver fitja væri virk í eigindatöflu með tímastimplum. Tímabilin 

yrðu svo virkjuð eftir því ártali sem skoðað væri á aðalkorti (Gregory & Ell, 2007). Þetta 

reyndist ekki gerlegt sökum þess að hugbúnaðurinn sem notaður er styður ekki þennan 

möguleika að fullu. Því var  ákveðið af hentugleikasjónarmiðum að  búa til fjögur 

grunnkort sem hvert um sig myndi tákna búsetu á mismunandi tímabilum í sögu 

Skutulsfjarðar. Tímabilin sem urðu fyrir valinu voru 1703, 1816, 1835 og 1860 (sjá mynd 

7). Á þessum árum voru tekin manntöl í hreppnum sem varðveitt eru á Þjóðskjalasafni 

Íslands og aðgengileg á tölvutæku formi. Þau henta þannig vel til verksins því auðvelt er að 

nálgast þau og færa inn í grunninn (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Búnaðarskýrslur eru til 

fyrir árin 1837 og 1860 (Búnaðarskýrslur fyrir Eyrarhrepp, 1837 og 1860) sem eru að fullu 

 

Mynd 6: Kort danskra landmælingamanna frá 1913. 
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Mynd 7: Skipulag gagnagrunnsins 

 

sambærilegar við tölur úr Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki eru þó til 

búnaðarskýrslur fyrir árið 1816 og því verða ekki 

gefnar tölur um landbúnað það ár.  

Landbúnaðartölurnar sem eru skráðar árið 1703 í 

grunninum eru úr Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns sem var gefin út 1710. Sami vandi er 

árið 1835 þar sem ekki eru til búnaðarskýrslur fyrir 

það ár heldur er notast við skýrslur frá árinu 1837. 

Þetta eru óhjákvæmilegar skekkjur sem ættu ekki að 

koma alvarlega að sök við vinnslu 

heildarmyndarinnar. 

 Einn stærsti þáttur verkefnisins felst í að teikna 

inn gömul heimatún við hvern bæ eins og líklegt er 

að þau hafi verið á tímabilinu sem grunnurinn 

spannar. Til þess er stuðst við túnakort sem voru 

teiknuð um 1914 af túnum allra jarða í firðinum. Ef 

það kom fyrir að hjáleiga lagðist í eyði frá einu 

tímabili til annars var hún tekin út af því tímabili og 

öll hús sem henni gætu hafa fylgt. Þegar hjáleiga 

sem fór í eyði birtist aftur í heimildum sem byggt 

ból var hún sýnd aftur á viðeigandi korti í óbreyttri 

mynd á viðeigandi tímabili nema fyrir lægju 

heimildir um breytt mynstur byggðarinnar.  

Eftir að hafa skoðað túnakortin (Túnakort 

Fremri- og Neðri Hnífsdals, Fremri- og Neðri- 

Arnardals, Bakka, Búðar, Engidals, Fossa, Hafrafells, 

Hrauns, Kirkjubóls, og Tungu, á.á.), loftmyndir 

(Loftmyndir ehf., á. á) og fornleifaskráningu (Ragnar 

Edvardsson og Maher, 2002) af svæðinu var sú 

ákvörðun tekin að búa til stofnfláka fyrir tún, 

mannvirki og mörk. Í þá fláka var allt það er fram kom á túnakortum teiknað inn. Að því loknu  

var hægt að flytja viðeigandi gögn úr stofnflákunum inn í grunninn eftir því sem við á hverju 

sinni skv. upplýsingum um byggð ból í manntölum. Hver stofnfláki fékk sína undirflokka sem 

byggði á flokkun þeirra fitja er fram komu á túnakortunum. Í tilviki Eyrar og Ísafjarðarbæjar 

eru ekki til nein túnakort en það kemur ekki að sök því til er töluvert safn af kortum af Eyri frá 

1865 til dagsins í dag sem sýna túnin og byggingar. Við þau kort verður því stuðst á svipaðan 

hátt og með túnakortin fyrir aðrar jarðir.  

 Í tölvuveri Háskóla Íslands í Öskju hófst svo forkönnun á loftmyndum (Loftmyndir ehf, 

2010) af svæðinu með það fyrir augum að kanna ummerki eftir mannvist á svæðinu. Til þess 

að tryggja að grunnurinn yrði sambærilegur við IS50v2,2 kortagrunn Landmælinga Íslands 

þurfti að skilgreina vörpun á hann áður en lengra yrði haldið. Grunnurinn fékk því sömu 

vörpun og IS50v2,2 eða Lambert keiluvörpun með hnattstöðuviðmiðuninni ISN93  

(Landmælingar Íslands, 2009). Öll kort af Ísafjarðarkaupstað eru nú þegar til á tölvutæku formi 

en túnakortin eru það ekki. Því þurfti að byrja á að færa þau yfir í tölvu. Þjóðskjalasafn Íslands 

veitti aðgang að túnakortum frá hreppnum og voru þau ljósmynduð niðri á lessal safnsins 
(Túnakort Fremri- og Neðri Hnífsdals, Fremri- og Neðri- Arnardals, Bakka, Búðar, Engidals, 

Fossa, Hafrafells, Hrauns, Kirkjubóls, og Tungu, á.á.)  
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Mynd 9: Túnakort Hnífsdals neðri (Heimabæjar) á tölvutæku formi.  

 

 

Mynd 8: Ljósmynd af túnakorti Hnífsdals neðri (Heimabæjar) í Skutulsfjarðarhreppi. 
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 Næst þurfti að skerpa á myndunum með myndvinnsluforriti, fara ofan í allar línur 

þeirra og hvítta bakgrunninn til að fá sem mesta skerpu  í myndina. Lokaskrefið í 

myndvinnslunni var að fara aftur niður á lessal safnsins, skrifa upp allan texta sem kom 

fram á kortunum og tryggja að hin nýja tölvuvædda útgáfa af kortinu væri í öllum atriðum 

sú sama og upphaflega kortið. Að svo búnu þarf að leggja kortin ofan á loftmyndir af 

svæðinu. Til þess að það sé hægt þarf að bera kennsl á að minnsta kosti tvo 

viðmiðunarpunkta í landslaginu. Viðmiðunarpunktarnir verða að vera traustir og nokkur 

vissa fyrir því að þeir hafi verið þarna um nokkurn tíma. Gamlar sýnilegar rústir og 

túngarðar þjóna þessum tilgangi vel. Við þessa leit að stýripunktum reyndust GPS punktar 

úr fornleifaskráningu svæðisins góð viðmiðunargögn. Þegar ljóst lá fyrir notagildi 

fornleifaskráningar var ákveðið að færa inn alla GPS punkta fornleifaskráningarinnar svo 

þeir væru alltaf til taks sem viðmiðunargögn. Punktafláka fyrir forleifaskráninguna verður 

svo að öllum líkindum bætt inn í grunnin þegar hann tekur á sig mynd (Ragnar Edvardsson 

& Maher, 2002). Þegar búið er bera kennsl á þessa punkta eru settir inn stýripunktar á 

loftmynd svæðisins og túnakortið, þá  réttir forritið myndina eftir þeim. Þetta ferli er 

algengt þegar tölvuvæða á eldri kort og er ferlið kallað að rétta upp kort eða  

(Georeferencing). Því fleiri punkta sem hægt er að mata inn í forritið því  nákvæmari 

verður uppréttingin. Þetta er ferli sem kallar á að gera efsta lagið (túnakortin) allt að 80% 

gagnsætt og þegar náðst hefur ásættanleg upprétting eru upplýsingar af túnakortinu 

hnitaðar inn í grunninn undir viðeigandi fitju. Sums staðar höfðu heilu túngarðarnir verið 

skráðir og þar sem þeir voru sýnilegir var leikur einn að sjá hvernig túnið og bæjarstæðið 

leit út. Fyrstu  fitjurnar sem fóru inn í grunninn voru þær sem teiknaðar voru eftir 

túnakortunum eða mannvirki,  tún og mörk. Mismunandi var hversu vel gekk að fá 

 

Mynd 10: Dæmi um stýripunkta í landslagi Hnífsdals neðri (Heimabæjar). 
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túnakortið til að gefa raunsæa mynd af landslaginu en í flestum tilvikum gekk það vonum 

framar. Öll mannvirki sem birtust á túnakortum fylgdu eftirfarandi aðferðafræði: Ef tókst 

að rétta kortin það vel upp að bygging á kortinu lenti ofan á sýnilegu mannvirki á loftmynd 

var það mannvirki teiknað upp eins og það var á túnakorti. Ef mannvirkið sem teiknað var 

inn á túnakortið lenti meira en 7 metrum frá sýnilegri rúst réð túnakortið staðsetningu þess 

í grunninum. Ef mannvirkið á túnakortinu var minna en 7 metrum frá sýnilegri rúst var 

rústin látin ráða staðsetningunni og fór það því ofan á rústina og álitið hið sama.  

 

6.1 Kóðun heimilisfanga 

 Til að geta tengt manntölin við tilheyrandi bæi svo hægt sé að kalla fram upplýsingar 

um búsetu þarf að notast við kerfi sem fylgir ArcMap forritinu og heitir Geocoding. Það les 

staðlaða töflu með manntalsupplýsingum þar sem fram koma heimilsföng einstaklinga og 

tengir þau viðeigandi húsi á kortinu. Til þess að svo megi vera þarf að byrja á því að 

skilgreina bæjarhúsin í Skutulsfirði. Á túnakortunum eru þau merkt inn eins og þau voru á 

þeim tíma er kortin voru gerð. Það kemur þó reyndar fyrir að stundum er allt að fjórbýlt á 

bæjum og bara eitt bæjarstæði merkt á túnakort. Þá gildir að leita að húsum þar sem 

matjurtagarðar eru teiknaðir við en það gefur vísbendingu um að eitt sinn að minsta kosti 

hafi húsið verið hýbýli manna þar sem matjurtagarðar virðast ávallt hafa verið áfastir 

bæjarhúsum. Ef sú aðferð dugar ekki til er gengið út frá því að þau hús sem næst eru bæ 

þeim er merktur er inn á kortið séu mannabústaðir sem var algengt fyrirkomulag á 

tímabilinu. Túnakort Hnífsdals neðri ber þess glögg merki þar sem túnum er skipt niður í 

fimm parta en fjórir bæir eru allir í einni þyrpingu miðsvæðis. Farið var í gegnum 

manntölin og talinn hámarksfjöldi ábúenda fyrir hverja jörð og íbúðarhúsum gefin nöfn 

 

Mynd 11: Íbúakort Guðmundar Halldórssonar. 
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Mynd 12: Skipulag samgöngufláka. 

 

jarðarinnar og númer sett aftan við eftir því hve margir bjuggu á jörðinni hvert sinni. Að 

því loknu var búið til excel skjal þar sem íbúar hverrar jarðar voru fluttir inn af 

manntalsvef Þjóðskjalasafns Íslands  (Þjóðskjalasafn, Íslands 2010). Fremstur í röð íbúa 

var ávallt nefndur fyrsti ábúandi og það fólk sem bjó í hans húsi. Hann og hans fólk fékk 

því nafn bæjarins og númer eftir því hvar þau voru í ábúendaröðinni. Síðan var taflan sett 

inn í ArcMap og forritið sá um að búa til punkta fyrir allt fólk sem nefnt var í manntalinu 

ofan á hvert hús. Örlítið öðru máli gegndi um Eyrina, þar reyndist íbúakort Guðmundar 

Halldórssonar vel (Guðmundur Halldórsson, 1960). Þar var hann búinn að gera grein fyrir 

stórum hluta íbúa Eyrar fyrir tímabilið 1865 og flestir þeirra bjuggu þar líka árið 1860. Þar 

sem íbúi var ekki skráður á kort Guðmundar var notast við aðferðafræði Jóns Þ. Þórs þar 

sem hann reynir að lýsa búsetu bæjarbúa (Jón Þ. Þór 1989). Í manntölum er húsum gefið 

númer frá 1 og upp úr, ef íbúi á 1 er þekktur en ekki á 2 þá er líklegt að hann hafi búið 

nærri 1 (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Þannig að þegar búið var að kóða alla íbúa sem hafa 

þekktan bústað voru þeir sem ekki fengu heimili áskilin tóm hús af korti Fyllumanna sem 

næst þeim íbúa sem manntalið sagði þá búa í grennd við. Þetta virðist eiga helst við um 

fátækari íbúa eyrarinnar.  

6.2 Samgöngur 

Ekkert kort er gott kort án þess að samgöngur séu 

sýndar. Þar sem þetta verk hófst sem leit að 

gömlum þjóð- og kirkjuleiðum var tekin sú 

ákvörðun að túlka samgönguleiðir þess tíma. Til 

þess voru herforingjaráðskortin frá 1915 að mestu 

notuð. Í fyrstu átti einungis að fylgja með einn 

aðalsamgöngufláki en síðar kom í ljós að 

samgöngumynstrið breyttist eftir tímabilum. Það 

gildir að mestu um Eyrina eftir því sem fólki 

fjölgaði og þar mynduðust nýjar götur og stígar. 

Herforingjaráðskortin skilgreina þrjár veggerðir: 

reiðveg, vagnveg og óvissan veg (Generalstaben, 

1915). Þessi flokkun fékk að halda sér og var því búinn til aðalfláki með öllum 

samgönguleiðum herforingjaráðskortanna (sjá mynd 3). Þessar leiðir voru hnitaðar inn með 

hliðsjón af núverandi vegakerfi, hæðarlínum og vatnafari (Landmælingar Íslands, 2009). 

Herforingjaráðskortin sýna þó ekki hvar vegir fara inn á tún og heim að bæjum, í sumum 

tilvikum er það gert á túnakortum. Þar sem vegur er sýndur á túnakorti var vegurinn látin 

fylgja þeirri leið og oftast er hann enn sýnilegur á loftmyndum sem voru einnig hafðar sem 

hliðsjón (Loftmyndir, ehf). Vegir innan Ísafjarðarkaupstaðar eru ekki sýndir á 

herforingjaráðskortunum og var gatnakerfið þar ekki opinberlega skipulagt fyrr en 1866 

(Jón Þ. Þór 1986). Það er þó gengið út frá því að í gegnum tíðina hafi legið vegur niður að 

Neðstakaupstað alveg frá því að einokunarverslunin var stofnuð þar. Líklegt er að sú leið 

hafi legið þar sem núverandi Aðalstræti liggur sem er nokkuð fyrir tímaramma þessa 

verkefnis. Að auki er gengið út frá því að eftir að Hæsti- og Miðkaupstaður voru stofnaðir 

hafi myndast stígar á svipuðum slóðum og gatnakerfið sýnir í dag að liggi þangað (sjá 

mynd 30). Þessir vegir voru því hnitaðir inn eftir korti dönsku landmælingamannanna frá 

1913 með hliðsjón af núverandi götum (Landmælingar Íslands 2009; Byggingafulltrúinn á 

Ísafirði, 2010 & H. Jørgensen, 1913). Allir þeir vegir sem ekki eru sýndir á 

herforingjaráðskortunum falla í flokkinn Óviss vegur. 
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7 Niðurstöður 

 Þessum kafla er skipt niður í fjóra aðskilda hluta, Í tveimur þeirra er fjallað um þá 

hluta grunnsins er snúa að einstaka bæjum. Þeir eru upprétting túnakorta og kóðum 

heimilisfanga eftir manntölum. Þriðji hlutinn snýr svo að vegakerfinu og þeirri nálgun sem 

beitt var við að skapa það og loks verður farið yfir Skutulsfjarðarhrepp sem heild. Hér 

verður farið yfir það hvernig þær heimildir sem hér liggja til grundvallar henta til að 

endurskapa sögu svæðisins. 

7.1 Túnakort 

 Mismunandi var eftir jörðum hvernig gekk að endurskapa heimatúnin og hina gömlu 

byggð. Í flestum tilvikum gekk það eftir atvikum vel en sumstaðar komu upp vandamál þar 

sem rask var mikið og heimildir rýrar. Í þeim tilvikum þurfti að hanna aðferðir til að áætla 

stærð túna og staðsetningu bæja hér á eftir fylgir samantekt hverrar jarðar fyrir sig og eru 

öll kort miðuð við upphafsárið 1703: 

7.1.1 Fossar 

 

 

Mynd 13: Túnakort Fossa þegar búið er að færa það inn í LUK 
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Mynd 14: Túnakort Hafrafells þegar búið er að færa það inn í LUK. 

 

 Bærinn var yfirgefinn um 1926 og hefur ekki verið búið þar síðan þó túnin séu enn 

nýtt. Túngarðar eru skráðir í fornleifaskráningu og vel sýnilegir á loftmynd (Loftmyndir 

ehf, á.á.). Bæjarstæðið er einnig skráð og vel sýnilegt á loftmynd sem og allar byggingar 

sem koma fram á túnakortinu (Ragnar Edvardsson og Maher, 2002). Á túnakortinu segir að 

túnið sé 2,95 ha. að stærð en þegar búið er rétta upp kortið eftir ummerkjum verður túnið 

3,4 ha. að stærð (Túnakort Fossa á.á). Vegna þess hve greinileg ummerkin eru á myndinni 

verður að gera ráð fyrir því að stærð þess sé eitthvað vanáætluð hjá bóndanum sem mældi 

túnið og verður sú stærð látin halda sér. 

 

7.1.2 Hafrafell 

 Gamla heimatúnið 

að Hafrafelli er enn vel 

sýnilegt á loftmynd 

vegna gömlu 

túngarðanna sem enn 

standa vestanmegin í 

fjallshlíðinni 

(Loftmyndir ehf, á. á.). 

Samkvæmt 

fornleifaskráningu hefur 

bæjarstæðið alltaf verið á 

þeim slóðum þar sem 

það er nú (Ragnar 

Edvardsson & Maher, 

2002). Þegar túnakortið 

af Hafrafelli er rétt upp 

með þessum 

stýripunktum fæst 

nokkuð rétt mynd af 

túninu eins og það var 

með hliðsjón af 

fornleifaskráningu og 

túnakorti. Á túnakorti 

Hafrafells eru tvær 

hjáleigur teiknaðar inn: 

Góustaðir og Úlfsá 

(Túnakort Hafrafells, 

á.á.). Góustaðir eru enn í 

byggð og þó að húsin séu 

vafalaust nær okkur í 

tíma virðast þau enn 

standa á sama grunni og 

húsin á túnakortinu, 

núverandi vegur fellur að 

veginum sem teiknaður er inn á túnakortin. Öðru máli gegnir um Úlfsá. Í dag er nafn 

bæjarins ekki lengur til og stendur Árholt 12 að öllum líkindum þar sem hjáleigan Úlfsá 

var (Snertill, 2010). Þetta er staðfest á herforingjaráðskortinu, þar er tún Úlfsár við hlið 
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túns Góustaða (Generalstaben, 1915). Þegar Úlfsá er rétt upp standast húsin ekki á og hluti 

túnsins lendir í ánni. Þegar teikningunni er hinsvegar snúið á hvolf passar hún fullkomlega 

við landslagið. Hér er stærsti þátturinn að túnið virðist vera skilgreint sem kassi á þremur 

hliðum en brot er í einni hliðinni sem fellur að farvegi árinnar. Það kemur því í ljós að 

hjáleigunum hefur verið safnað saman neðst á kortin og teiknuð upp eftir hentugleika og 

því gildir norðurpílan ekki endilega fyrir þær. Það er þó vert að taka fram að þessar 

hjáleigur tvær fara ekki í byggð fyrr en í upphafi 20 aldar og ná því ekki inn í tímabilið 

sem grunnurinn spannar fram að þessu en verður vonandi bætt inn eftir því sem hann 

þróast. Túnakortið gefur túnastærð Hafrafells 2,8 ha., Góustaða 8338 m
2
 og Úlfsár 5543m

2
 

(Túnakort Hafrafells, á.á.). Samsvarandi flákar í LUK eru 2,78 fyrir Hafrafell, 9000 m
2
 

fyrir Góustaði og 6779 fyrir Úlfsá sem verður að teljast mjög gott og algjörlega 

fullnægjandi. 

 

7.1.3 Seljaland 

 Ekkert túnakort er til fyrir Seljaland en fornleifaskráning tekur fyrir bæjarhól og er 

teiknað tún inn á Herforingjaráðskortið. Á herforingjaráðskortinu er tún Seljalands gefið 

upp um það bil 2,9 ha (Generalstaben, 1915). Herforingjaráðskortin hafa tilhneigingu til að 

gefa, í sumum tilfellum, ranga mynd af stærð túna og kannaði ég hvort fordæmi væru fyrir 

þessari túnastærð á jörðum að sama verðgildi og Seljaland. Samkvæmt Jarðabók Árna 

 

 

Mynd 15: Áætlað tún Seljalands fært inn í LUK. 
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Magnússonar og Páls Vídalín er jörðin Seljaland metin að 12 hundruðum (Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín, 1940). Tún annara jarða í Ísafjarðarsýslu sem metnar voru 

að sama verðgildi voru minnst 2,2 ha. (Túnakort Ingólfsfjarðar, á.á.) og það stærsta 5,8 ha 

(Túnakort Fremri Hnífsdals, á.á.). Það gefur mér þá hugmynd að dönsku 

mælingamennirnir voru ekki alveg út úr kortinu með sínar mælingar þó það verði að teljast 

í minni kantinum. Áður en túnið var teiknað upp þurfti ég að gæta þess að láta það ekki 

fara yfir 40 metra hæðarlínu því svo virðist sem ekkert tún í Skutulsfirði ná hærra en það. 

Tunguá er landamerki milli Tungu og Seljalands (Landamerkjabréf fyrir Ísafjarðarsýslu, 

1887) og því  mátti ekki teikna túnið yfir hana og ekki heldur yfir veginn að sunnanverðu. 

Að auki rennur Seljalandsá í gegnum nánast mitt túnið þar sem gamli bæjarhóllinn og nýi 

bærinn standa á sitt hvorum bakkanum (Landmælingar Íslands, 2009; Loftmyndir ehf, 

á.á.). Þegar að þessum þáttum er gætt og túninu gefið nokkurn veginn það form sem hefur 

samkvæmt herforingjaráðskortinu verður stærð þess 2,8 ha. Sú stærð er enn minni en 

herforingjaráðskortin segja til um en þó stærri en tvö tún á jörð með sama dýrleika 

(Túnakort Víðivalla og Ingólfsfjarðar, á.á.). Nálægðin við sjó gæti hér verið til að auka á 

verðmæti jarðarinnar og áin sem rennur í gegnum hana miðja sömuleiðis. Þessi niðurstaða 

er því ásættanleg miðað við gefnar forsendur. 

 

7.1.4 Bakki 

 Jörðin Bakki er sú jörð sem næst er núverandi þorpi í Hnífsdal og nær sú byggð 

nánast að forna bæjarstæðinu. Í fornleifaskráningu Bakka er bæjarhóllinn auðkenndur og er 

 

Mynd 16: Túnakort Bakka þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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hann vel sýnilegur af loftmyndum (Loftmyndir ehf, á,á; Ragnar Edvardsson & Maher, 

2002). Túnakortið er nokkuð óreglulegur hringur og við athugun kemur í ljós að umhverfis 

bæjarhólinn er nokkuð gróðursælt svæði sem nær út að á í norðri. Upprétting túnakortsins 

fól í sér að setja stýripunkt á bæjarstæðin og staðsetja norðurmörk túnsins við árbakkann. 

Þegar búið er að laga túnakortið að árbakkanum mælist heildarsvæði túnsins 4,9 ha. og 

samkvæmt túnakorti var túnið 4,77 ha. Það telst ásættanleg stærð (Túnakort Bakka, á.á.). Á 

túnakorti Bakka eru gefnar upp fimm lóðir, þrjár þeirra hafa hús og matjurtagarða. Húsin 

gefa til kynna að þarna hafi verið þurrabúðir eða hjáleigur en fjarvera gefa til kynna að um 

slægjuland sé að ræða. Um slægjulöndin tvö  gildir: Lambhagi heitir eitt og segir í 

Jarðabók Árna Magnússonar að um eyðihjáleigu frá Hnífsdal neðri sé að ræða. Lambhagi 

er nefndur  í landamerkjbréfum frá 1887 og er þá sagður slægjuland sem tilheyrir jörðinni 

Búð (sem eitt sinn tilheyrði Hnífsdal neðri) (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, 

1940; Landamerkjabréf, 1887). Hún skiptir því ekki máli þegar kemur að því að teikna upp 

land Bakka. Lóð Sigurðar Þorvarðssonar er erfiðari í meðförum því hún gæti verið staðsett 

hvar sem er í landi Bakka en kemur hvergi fyrir í þeim heimildum sem hér eru til 

umfjöllunar. Útlit hennar bendir þó til að hún liggi að ánni einhvers staðar. Þar sem 

grunninum er ætlað að endurspegla búsetu verður Lambhaga og Lóð Sigurðar 

Þorvarðssonar sleppt vegna fjarverju húsa á þeim og óvissu um staðsetningu. Nánari 

athugun á lóðunum tveimur mun þó vonandi leiða staðsetningu í ljós og verði raunin sú 

verður þeim bætt inn í grunninn. Öðru máli gegnir um Lóð Friðriks Tómassonar, Lóð 

Kjartans Guðmundssonar og Árbakka (Túnakort Bakka, á.á.). Engar þeirra heimilda sem 

hér eru til umfjöllunar nefna þessar hjáleigur sem bendir til þess að þær fari ekki í byggð 

fyrr en uppúr 1910 og er einbýlt á Bakka alla 18 öldina. Á herforingjaráðskortinu er 

afmarkað túnstæði þar sem ekki er sett inn nein byggð (Generalstaben, 1915). Líklegt er að 

þetta sé það svæði þar sem hjáleigurnar hafa verið að byggjast þegar kortið er mælt og því 

fengu þær bráðabirgða staðsetningu þar. Nafn Árbakka og lögun túnsins bendir til að 

hjáleigan Árbakki hafi verið næst ánni og hinar tvær þar fyrir neðan. Þetta á þó eftir að 

skýrast þegar haldið verður áfram inn í 20. öldina með grunninn. Tún Bakka er því 

fullnægjandi að stærð og óhætt að sleppa hjáleigunum í bili. 

 

7.1.5 Neðri Hnífsdalur 

 Túninu er skipt niður í fimm hluta á túnakorti Neðri Hnífsdals og er aðalbæjarhúsið 

enn standandi líklega á sama stað og það var þegar túnakortið var teiknað. Húsið er oftast 

nefnt Heimabær og það sem gefur upp staðsetningu þess er gamall reiðvegur sem lá upp að 

húsinu. Vegurinn er teiknaður inn á túnakortið sem heimreið og er hann grasi gróinn í dag 

en ennþá sýnilegur. Vegurinn sést greinilega þegar svipast er um eftir honum og enn 

greinilegri er hann á loftmyndum. Tún Heimabæjar er nr. 2 á túnakorti og þar er teiknaður 

inn nátthagi nyrst í túninu (Túnakort Neðri Hnífsdals, á.á.; Loftmyndir ehf, á.á.; Snertill, 

2010). Þegar stýripunktar eru settir á Heimabæ og við nátthagann passar afgangurinn af 

kortinu mjög vel inn í landslagið og margar rústir falla að byggingum túnakortsins með 

smávægilegum tilfærslum. Það sem vekur athygli er að norðurpílan vísar í austur en vegna 

þess hve sýnilegar fornminjar eru í landinu er það augljóst að sá sem teiknaði kortið hefur 

horft út dalinn og talið það höfuðáttina. Pílan er án alls vafa röng. 
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7.1.6 Kirkjuból 

 Kirkjuból er líklegast erfiðasta túnakortið í safninu vegna þess að í dag eru þar 

ruslahaugar Ísafjarðarbæjar og sorpbrennslustöðin Funi. Öll ummerki um þau bæjarhús 

sem þarna stóðu eru horfin (Loftmyndir ehf, á.á.). Sem betur fer fór fram árið 1985 

björgunarfornleifauppgröftur þegar bæjarstæðinu og kirkjugarðinum var raskað vegna 

framkvæmda. Í þeim uppgreftri var staðsetning bæjarhúsanna skráð sem og kirkjunnar og 

kirkjugarðsins. Að auki er til loftmynd í Árbók hins Íslenska Fornleifafélags af húsunum 

(Magnús Þorkelsson, 2007). Þar sem kirkjan stóð vel fyrir utan túnið höfum við því 

einungis einn punkt til að vinna með en það er gamla bæjarstæðið sem er skráð í 

fornleifaskráningu (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002). Til að byrja með var settur 

stýripunktur í bæjarstæðið, norðurpílunni snúið til norðurs og kortið kvarðað niður í sömu 

stærð og það er gefið upp á túnakortinu. Það virðist ekki nægja vegna þess að þá rennur áin 

í gegnum túnið en skv. túnakorti og herforingjaráðskortinu rann hún meðfram því 

(Túnakort Kirkjubóls, á.á.; Generalstaben, 1915; Loftmyndir ehf, á.á.). Með því að prófa 

að snúa því fram og til baka fannst loksins hlykkur í ánni sem samsvarar hlykk sem 

teiknaður er á túnakortið. Með því að bæta inn stýripunkti þar virtist kortið falla að 

landslaginu og vakti það athygli að eitt hús kortanna féll beint ofan á byggingu sem nú er á 

svæðinu og gæti hún verið byggð á sama grunni en það er allsendis óvíst. Nokkurs 

 

Mynd 17: Túnakort Hnífsdals neðri þegar búið er að færa það inn í LUK. 

 



30 

ósamræmis gætir þó í grunni landmælinga vegna þess að strandlínan við norðanvert 

Kirkjubólstún nær inn í túnið (Landmælingar Íslands, 2009) en bæði á loftmyndum og 

herforingjaráðskortinu er þar þurrt land. Þegar betur er að gáð er þetta svæði hnitað inn í 

IS50v2,2 sem eyjar og sker en virðist þó hafa verið hluti af túninu. Það var því gripið til 

þess ráðs að laga strandlínuna að herforingjaráðskortinu með hliðsjón af loftmyndum og þá 

virðist allt passa saman.  Stærð túnsins verður þó aðeins meiri 8,27 ha. en gefið er upp á 

túnakorti sem er 7,4 ha. og gæti að einhverju leyti skýrst af þessu misræmi enda eru þarna 

ósar Langár. Þessi stærð fær þó að standa vegna þess hve vel túnið passar inn í landslagið í 

þessari stærð. Á túnakorti Kirkjubóls eru teiknaðar fimm hjáleigur en engin þeirra var í 

byggð fyrir 20. öldina (Túnakort Kirkjubóls, á. á.; Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Þó var 

ákveðið að reyna að staðsetja þær til að þær væru tilbúnar þegar grunnurinn verður 

framlengdur. Tvær þeirra eru enn í byggð, það eru Kirkjubær og Höfði (Snertill, 2010) og 

þarf ekki að hafa mikið fyrir því að rétta þær upp vegna smæðar og takmarkana af völdum 

sjávar. Tvær þeirra eru komnar að öllu eða hluta undir flugbraut Ísafjarðarflugvallar, þær 

eru lóðir Þorsteins Kjarval nr. 1 og 2. Fornleifaskráning skráir mannvistaleifar á svæðinu 

við enda flugbrautarinnar (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002) og herforingjaráðskortið 

sýnir þar tvær hjáleigur en þær heita  Naust og Vitar (Generalstaben, 1915). Í sögu 

Ísafjarðar er talað um að Þorsteinn Kjarval hafi átt þar land og búið (Jón Þ. Þór, 1986b). 

Hann stækkaði svo við sig og keypti meira land við hlið bústað síns. Það kemur heim og 

saman við jarðirnar tvær á herforingjaráðskortinu og verður því að teljast líklegt að 

Þorsteinn Kjarval hafi búið þar. Erfitt er að segja nákvæmlega hvar þessi hús stóðu vegna 

þess að mikið af mannvistarleifunum eru komnar undir flugbrautina og var þeim því komið 

 

Mynd 18: Túnakort Kirkjubóls þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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fyrir þar sem þær pössuðu best. Fimmta lóðin, lóð Sæmundar Ásgeirssonar var ekki með 

byggingu á túnakortinu og var því sleppt að sinni. Í manntalinu frá 1703 er talað um eina 

hjálegu frá Kirkjubóli sem var farinn í eyði 1710 skv. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalín en það var hjáleigan Seljabrekkur. Nákvæmasta lýsing á staðsetningu Seljabrekkna 

er í sóknarlýsingum en þar segir: „Utar með firðinum, þeim megin í firðinum 

[Kirkjubólsmegin] voru Seljabrekkur. Sá bær lagðist í eyði af skriðum. Þar upp af er 

Seljabrekkuhvilft, norðan í Kirkjubólshlíð“ (Sóknarlýsingar Vestfjarða, 1952 bls: 128). Þar 

sem Seljabrekka er í Kirkjubólshlíð er umrædd Hvilft gegnt Eyraroddanum og er nokkuð 

gróðursælt þar í botni hvilftarinnar en mikið um stórgrýti og skriður. Þetta er nokkuð fyrir 

ofan Naust og Vita og því líklegt að bærinn hafi staðið þar enda er lækur sem rennur þar 

niður fjallið (Loftmyndir ehf., á.á.) þar var tún Seljabrekku staðsett. Engar heimildir eru til 

fyrir stærð þess og öll ummerki löngu horfin. Því var reiknuð út meðalstærð allra 

hjáleigutúna í Skutulsfirði og túnastærð Seljabrekku látin nálgast það gildi. (Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín, 1940; Túnakort Neðri Arnardals, Bakka, Hafrafells, 

Kirkjubóls, Tungu, Hrauns og Búðar, á.á.). Meðalstærð hjáleigutúna með þessari aðferð 

varð því 4659 m
2
 og því var túnastærð Seljabrekku áætluð ca. 4500 ha. 

 

7.1.7 Tunga  

 Svipaða sögu er að segja af túni Tungu. Bærinn stendur að vísu ennþá á gamla 

bæjarhólnum (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002) sem og annar bær sem teiknaður er inn 

á túnakortið (Túnakort Tungu, á.á.; Snertill, 2010). Þó golfvöllur sé nú í gamla túni Tungu 

 

Mynd 19: Túnakort Tungu þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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má samt sjá móta fyrir túninu. Þetta er staðfest þegar stýripunktar er settir á áðurnefnda tvo 

bæi er standa í landinu og þá passar túnakortið vel við landslagið. Þegar túnið er upprétt 

eftir þessari aðferð verður það um 7,69 ha. en á túnakorti er túnið gefið upp 6,86 ha. Túnið 

er fullstórt en fær að halda sér í þeirri stærð vegna þess hve vel það virðist passa við 

loftmyndir (Loftmyndir ehf, á.á.). Ein hjáleiga er frá Tungu á kortinu en það er 

Fagrihvammur sem enn er í byggð í dag. Bugða er í ánni sem fellur að túninu og passa 

bæjarhúsin og útihúsin meira og minna við núverandi byggingar. Stærð túnsins verður þá 

7900 m
2
 sem kemur heim og saman við uppgefna stærð túnakortsins sem er 8000 m

2
 og 

verður að teljast fullnægjandi. Athygli vekur að í dag er miklu meira land nýtt en sem segir 

á túnakorti.  

 

7.1.8 Hraun 

 Ekki hafa fornleifar verið skráðar á Hrauni en hús standa þar enn. Þegar 

herforingjaráðskortið er skoðað sést að þau hús eru enn á svipuðum slóðum.  

Heimabæjarstígur sem liggur milli Hrauns og Heimabæjar er enn á sama stað og hann 

 

Mynd 20: Túnakort Hrauns þegar búið er að færa það inn í LUK 
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birtist á Herforingjaráðskorti (Snertill, 2010; Generalstaben, 1915). Því þarf einungis að 

fylgja stígnum heim í hlað og þar er fyrsti stýripunktur. Að norðanverðu sér enn móta fyrir 

túngörðum (Loftmyndir ehf, á.á.) sem merktir eru inn á túnakortið og er þar annar 

stýripunktur. Með þessa tvo lykilpunkta er svo hægt að teikna upp túnið að Hrauni sem 

verður með þessari aðferð 4 ha. á túnakorti er það gefið upp sem 3,89 ha. sem verður að 

teljast nokkuð gott. 

 

7.1.9 Búð 

 

 

Mynd 21: Túnakort Hrauns þegar búið er að færa það inn í LUK 
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 Þó að í dag sé lítið orðið eftir af túni Búðar vegna framkvæmda við Óshlíðargöng má 

þó sjá á eldri loftmyndum móta fyrir gömlum túngörðum í landi Búðar (Loftmyndir ehf, 

á,á.). Á heimasíðunni Snertill.is er Búðartún merkt á sama stað og það er á 

herforingjaráðskorti (Generalstaben, 1915; Snertill, 2010). Garðarnir eru vel merkjanlegir á 

vestur- og suðurhlið túnsins og leikur einn að rétta upp túnakortið eftir þeim. Bærinn 

virðist hafa verið fluttur eilítið í norður en samt eru ummerki um mannvist þar sem hann 

stóð eitt sinn. Með þessari aðferð verður túnið 3,89 ha. og er gefið upp á túnakorti 3,97 

sem telst fullnægjandi (Túnakort Búðar, á.á.). 

 

7.1.10 Hnífsdalur fremri 

 

 Í dag stendur eitt hús í landi Hnífsdals fremri en það er eilítið innar í dalnum en 

bæjarhúsin voru þegar túnakortin voru gerð. Bæjarhóllinn þar sem þau hús sem eru sýnd á 

túnakortinu er skráður í fornleifaskráningu svæðisins (Ragnar Edvardsson & Maher, 2002). 

Á túnakortinu er vegur sýndur sem liggur heim að bænum og beygir í norður yfir ánna 

(Túnakort Fremri Hnífsdals, á.á.). Sá vegur er í dag horfin en tveir bjálkar  eru nú notaðir 

sem brú yfir ánna á sama stað og vegurinn á Túnakortinu endar, það bendir til þess að þar 

hafi verið vað yfir ánna. Þegar loftmyndir af svæðinu eru skoðaðar (Loftmyndir ehf, á.á.) 

sést móta fyrir hluta vegarins og stefnir hann á bjálkana tvo. Þegar vaðið (staðsetning 

bjálkanna) yfir ánna og gamli bæjarhóllinn eru notaðir sem stýripunktar passar túnakortið 

nokkuð vel inn í landslagið. Athygli vekur að núverandi bær sem stendur í landinu passar 

 

Mynd 22: Túnakort Hnífsdals fremri þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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við eitt húsanna á túnakortinu yst í túninu. Hvort það er sama hús eða einungis byggt á 

sama stað skal látið ósagt. Við það verður túnið 6,8 ha. samkvæmt túnakortinu er 5,88 og 

1,45 nýrækt. Það er erfitt að meta hvar skekkjan liggur en miðað við hversu vel 

byggingarnar, vegurinn og áin passa við landslagið verður þetta látið sleppa. 

 

7.1.11 Arnardalur neðri 

 

 

Mynd 23: Túnakort Arnardals neðri þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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Þríbýlt er að Arnardal neðri og hefur verið það fyrir útgáfu jarðabókar Árna Magnússonar 

og Páls Vídalín. Bæirnir heita Heimabær, Ytrihús og Fremri hús og standa þeir enn á sama 

stað og þeir gerðu þegar túnakortin voru gerð. Með þrjá stýripunkta á besta stað 

(bæjarhúsin) er leikur einn að rétta upp kortið og eru mörk þess nokkuð greinileg að 

norðanverðu (Loftmyndir ehf, á.á.) sem einfaldar dæmið enn frekar. Heildarstærð túnanna 

verður þá 12,32 ha. og samkvæmt túnakorti á túnið að vera 12,01 ha. sem telst mjög 

ásættanlegt. Tvær þurrabúðir eru teiknaðar inn á túnakortið og þá er úr vöndu að velja 

þegar reyna á að staðsetja þær (Túnakort Arnardals- Neðri). Töluverð ummerki eru um 

mannvist við sjávarsíðuna og einnig innar í dalnum. Þar sem fornleifarannsóknir hafa 

eingöngu farið fram á verbúðum sem stóðu í sjávarmálinu eru heimildir fyrir byggð 

þurrabúðanna litlar (Ragnar Edvardsson, 2010). Hægt er greina eina lóð að minnsta kosti 

og er líklegt að lóð nr. 1 sé á því svæði. Að svo komnu máli er það allt sem þarf vegna þess 

að einungis ein þurrabúð er nefnd á því tímabili sem grunnurinn nær til (Þjóðskjalasafn 

Íslands, 2010; Túnakort Neðri Arnardals, á.á.). Þetta er þó svæði sem þarfnast frekari 

rannsókna þegar farið verður áfram í tíma með grunninn. Tún lögbýlanna eru rétt túlkuð en 

staðsetning þurrabúðarinnar er byggð á upplýstri ágiskun á meðan stærðin er höfð í 

samræmi við túnakort. 

 

7.1.12 Arnardalur fremri 

 

 

Mynd 24: Túnakort Arnardals fremri þegar búið er að færa það inn í LUK. 
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 Eins og með Arnardal neðri hefur engin fornleifaskráning farið fram í landi 

Arnardals fremri. Þar er enn stundaður búskapur að einhverju leyti en ekki er lengur búið á 

gamla bæjarstæðinu sem reyndar eru tvö því lengi var tvíbýlt á jörðinni. Mannvistaleifar 

eru þó sýnilegar á loftmynd (Loftmyndir ehf, á.á.) og þarf lítið annað að gera en setja inn 

stýripunkta í þær rústir sem tilheyra hverju húsi á túnakortinu. Þegar því er lokið er lítið 

annað að gera vegna þess að túnið passar alveg ótrúlega vel og er hægt að sjá skurði sem 

hafa verið grafnir til að ræsa fram mýrar á mörkum gamla túnsins. Þessir skurðir marka 

útlínur gamla túnsins. Á túnakortinu er teiknaður lítill blettur fyrir utan túnið þar er eitt hús 

sett (Túnakort Arnardals fremri, á.á.). Þetta virðist ekki vera hjáleiga heldur blettur sem 

fylgir túnunum afmarkaður með túngörðum. Þessir túngarðar eru enn á sama stað og þegar 

búið er að rétta upp myndina lendir þessi blettur á sínum stað og þarf ekki að hafa frekari 

áhyggjur af því. 

 

7.1.13 Eyri 

 Ekkert túnakort er til af Eyrarbænum en kemur það þó ekki að sök vegna þess að 

byggð á Eyrinni hefur verið vel skrásett. Elsta kortið sem fundist hefur af Eyrinni er frá 

1789 og sýnir það flest hús sem stóðu á Eyrinni á þeim tíma. Það getur þó varla talist 

nothæft vegna þess hve frumstæðar landmælingar voru notaðar við gerð kortsins en það 

nýtist þó til viðmiðunar. Árið 1865 gerðu danskir landmælingamenn á herskipinu Fyllu 

kort af Eyrinni, það er þó enn og aftur ekki fullnægjandi vegna þess að því er ætlað að sýna 

innsiglinguna á Pollinn í Skutulsfirði. Á kortið  koma fyrir öll þau hús sem á Eyrinni stóðu 

það ár (Örnefnasafn Skutulsfjarðar, á.á.). Eitt kort er þó ónefnt hér og er það kort sem 

danskir landmælingamenn gerðu af Eyrinni 1913 og inn á það er skipulag bæjarins teiknað 

upp nákvæmlega. Eyðibýlið  Eyri er merkt inn á kortið og umfram allt tún Eyrarbýlisins og 

túngarðar (H. Jørgensen, 1913).  

 Mikið rask hefur átt sér stað á svæðinu en þó eru merkjanlegir garðar á sama stað og 

kortið frá 1913 segir til um og eru líkur á að það séu að hluta til leifar af túngörðum 

(Loftmyndir ehf, á.á.). Þeir garðar sem nú eru á svæðinu þjóna þeim tilgangi að verja 

byggðina fyrir skriðum og ofanflóðum úr Eyrarhlíð. Það eru sterkar líkur á því að þeir 

garðar séu á sama stað vegna þess að ólíklegt er að byggðin fari lengra upp í hlíðina en sem 

nemur undirlendinu sem eitt sinn var notað til heyja. Það kort er svo vel mælt upp að ekki 

þarf að setja inn marga stýripunkta, Eyrarkirkjan og Eyraroddinn voru þeir helstu og 

nokkrir aðrir til viðbótar dugðu. Mannvirki á Eyrinni urðu helsti ásteitingarsteinninn því 

gæta þurfti að því að skrá elstu byggingarnar í samræmi við bæjarskipulag. Þannig þurfti 

að vinna afturábak eftir aðalskipulagi bæjarins sem byggingarfulltrúinn á Ísafirði veitti mér 

aðgang að (Byggingafulltrúinn á Ísafirði, 2010). Gögnin voru á CAD formi sem ganga inn 

í ArcMap og með því að styðjast við húsasögu bæjarins og Fasteignamat Ríkisins 

(Þjóðskrá Íslands, 2010) voru elstu hús bæjarins færð inn í grunninn. Þau eru höfð í þeirri 

mynd sem þau nú þó að sum þeirra séu nokkuð breytt frá upprunalegri mynd. Elstu húsin 

eru frá 1789 og gáfu þessar byggingar mér stýripunkta þegar kom að því að rétta upp kort 

af Eyrinni. Þar sem að kortin sem stuðst er við eru frá 1865 og 1913 var fyrsta skrefið að 

þurrka út öll þau hús sem eru yngri en það. Að svo búnu var hægt að rétta upp kortin tvö. 

Þar sem grunnurinn nær einungis fram til ársins 1860 nýttist kortið frá 1913 mest til að 

endurskapa strandlínuna eins og hún var áður en byrjað var að stækka Eyrina með 

landfyllingum.  

 Kort sem Guðmundur Halldórsson vann eftir korti sjóliðanna á herskipinu Fyllu 

nýttist vel til að móta byggðina (Guðmundur Halldórsson, 1960). Kort Fyllumanna er fyrst 
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og fremst sjókort og byggðin sýnd allt of línulega. Guðmundur er á sínu korti búinn að laga 

byggðina sem sýnd er á Fyllukortinu að raunverulegum aðstæðum. Um leið er hann búinn 

að þurrka út af kortinu ýmsar byggingar á meðan hann skráir eingöngu íverustaði heldri 

Ísfirðinga. Því var farin sú leið að láta kort Guðmundar ráða staðsetningu húsanna enda 

passaði hún að mestu við önnur kort og þar með talið vegakerfi is50v2,2. Þau hús sem 

hann hafði þurrkað út (sýnileg vegna þess að hann notaði hvítan penna til verksins) voru þó 

sett með en fengu skilgreininguna óviss staðsetning og einungis ef Fyllukortið studdi þá 

nálgun. Eyri fær nánari umfjöllun seinna og verða kort af bænum kynnt þar. 

 

7.2 Skutulsfjörður sem heild 

 Eins og áður sagði tók verkefnið mið, strax í upphafi, að hægt væri að birta 

niðurstöður þess í þar tilgerðri vefsjá á netinu. Uppsetning vefsjáarinnar er lokið og 

endanlegt viðmót hennar hefur verið sett upp. Mynd 25 sýnir hvernig viðmót vefsjárinnar 

verður, efst til vinstri eru skýringar við kortið sem eru að mestu leyti byggðar á 

upplýsingum úr gömlum kortum og hægt er að slökkva og kveikja á öllum fitjum ef menn 

svo kjósa. Þar fyrir neðan birtast upplýsingar úr jarðabókum, manntölum og 

búnaðarskýrslum við þá jörð sem notandi velur úr aðalkortinu. Efst fyrir ofan aðalkortið er 

möguleiki sem heitir Veldu tímabil, þegar smellt er á hann gefst notandanum kostur á að 

velja ártölin fjögur 1703, 1816, 1835 og 1860. Þar fyrir neðan eru svo hin ýmsu tól þar sem 

hægt er að mæla vegalengdir, vista kort og prenta það svo eithvað sé nefnt. 

 

Mynd 25: Viðmót vefsjárinnar. 
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Mynd 26: Valdar tölfræðiupplýsingar úr Skutulsfirði. 

 

Við ætlum þó ekki 

að staldra við vefsjána 

heldur fara í stutt 

ferðalag um Skutulsfjörð 

og kynna okkur nokkur 

kort. Fyrst ætlum við að 

kynna okkur heildartölur 

fyrir hreppinn árið 1703. 

Af 20 mögulegum 

tölfræðiupplýsingum 

fyrir hvert ár  hef ég 

valið að sýna fjórar á 

korti því er birtist á 

mynd 26. Í viðauka 

aftast gefur svo að líta 

eigindatöflurnar sem 

kortin byggja á og má 

sjá í þeim allar tölulegar 

upplýsingar sem kortin 

byggja og fleiri til. 

Tölurnar um fjölda áa og 

dýrleika jarða koma úr 

Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls 

Vídalín en íbúatalan er 

fengin úr manntali teknu 

árið 1703 (Árni 

Magnússon & Páll 

Vídalín, 1940; 

Þjóðskjalasafn Íslands, 

2010). Þessi gögn geta 

gefið okkur góða hugmynd um búsetumynstur í Skutulsfirði árið 1703 en verða enn 

áhugaverðari þegar sömu upplýsingar eru skoðaðar á mismunandi tímabilum. Með því fæst 

yfirlit yfir þróum landbúnaðar og byggðar í Skutulsfirði.  

Mynd 27 sýnir okkur þessar sömu upplýsingar fyrir árið 1860 og eru upplýsingarnar 

teknar úr nýrri Jarðabók Jónsens, manntali fyrir 1860 og Búnaðarskýrslum frá 1860. Það 

sem vekur strax athygli er að búfjárstofninn í hreppnum hefur vaxið töluvert, þegar litið er 

til fjölda áa (Búnaðarskýrsla fyrir Eyrarhrepp, 1860; Ný jarðabók, 1861; Þjóðskjalasafn 

Íslands, 2010). Um skráningu á sauðfé er vert að taka fram að hún fer fram á mismunandi 

tímum frá vori fram að hausti. Sauðfé er flokkað eftir því hvort um er að ræða ær, lömb, 

sauði eða hrúta. Tölur um lömb eru ómarktækar því stundum eru þau talin fyrir og stundum 

eftir sláturtíð. Ærnar eru grunnurinn fyrir sauðfjárstofninn og tekur fjöldi þeirri ekki 

miklum breytingum frá ári til árs og eru breytingar á fjölda áa marktækar. Dæmi um þetta 

er að árið 1703 eru skráðar ær og lömb enda talið um mitt sumar. Árið 1860 eru engin 

lömb skráð heldur ær með lömbum þar sem talið er um vor og sauðburður ekki hafin. Til 

að samræma gögnin var dálknum ær með lömbum fyrir 1860 breytt í eingöngu ær og 

dálknum lömb slept.  
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Mynd 27: Valdar tölfræðiupplýsingar úr Skutlusfirði. 

 

Ísafjarðar- 

verslunarstaður er 

einnig orðin lögfest jörð 

og hefur verið seld frá 

Eyri. Þó að um kaupstað 

sé að ræða er hann ekki 

sérlega stór, til dæmis 

búa fleiri á býlinu 

Arnardal neðri en í 

Ísafjarðarkaupstað 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 

2010). Hnífsdal neðri er 

gaman að skoða þar sem 

að búið er árið 1860 að 

selja tvær jarðir frá 

heimjörðinni, Búð og 

Hraun. Fyrir vikið hefur 

verðmat jarðarinnar 

lækkað úr 24 

hundruðum niður í 14,8 

hundruð að fornu mati. 

Annað athyglisvert er að 

búfjárstofn bænda í 

Hnífsdal neðri hefur 

dregist saman. Þetta 

gæti bent til aukins 

vægis sjávarútvegs í 

efnahag sveitarinnar. 

Þróunin á Eyri er aðeins 

önnur verðmæti 

jarðarinnar hefur 

lækkað úr 24 

hundruðum niður í 11,1 að fornu mati eftir að Eyrarklerkur seldi Ísafjarðarkaupstað landið á 

tanganum. Búfjárstofn Eyrarklerks hefur þó ekki minnkað eins og gerist í Hnífsdal neðri (Árni 

Magnússon og Páll Vídalín, 1940; Ný jarðabók, 1861; Búnaðarskýrsla fyrir Eyrarhrepp, 1860). 

Um þróun íbúafjölda er gaman að skoða nokkur kort af Eyrinni frá 1703 til 1860. Á 

myndum 28 til 31 er sýnd þróun byggðar á Eyrinni á um það bil 250 árum. Á mynd 28 sjáum 

við að Eyri er nokkuð venjulegur bóndabær þar sem að einokunarversluninn fær að vera í landi 

Eyrar samkvæmt tilskipun konungs. Árið 1816 (mynd 29) hefur aftur á móti einokun verið 

aflétt og tveir nýir kaupmenn numið land á Eyrinni í Hæsta- og Miðkaupstað og um leið hefur 

gamla einokunarversluninn fengið nafnið Neðstikaupstaður. Að auki hefur Eyrarklerkur selt 

þann hluta lands síns sem nær yfir nánast alla Eyrina til Ísafjarðarkaupstaðar sem var formlega 

stofnaður 1789. Næsta ár er 1835 (mynd 30) og þá hafa ekki miklar breytingar orðið á svæðinu 

að þeirri undantekningu að fyrsti almúgamaðurinn er sestur að í Ísafjarðarkaupstað og ætlar að 

lifa af iðn sinni sem snikkari (smiður). Hús hans hefur að öllum líkindum staðið þar sem 

Tangagata 14 stendur nú og er það merkt sem svo á kortinu. Árið 1860 (mynd 31) hefur 

íbúafjöldi Ísafjarðarverslunarstaðar bólgnað út svo um munar. Mörg þessara húsa standa enn í 

dag þó þau séu mikið breytt. Þau hús sem fá gildið bær eru hús sem staðfest eru að hafa staðið 

á þessum slóðum en hús sem fá óviss bygging eru mörg mannabústaðir en staðsetning þeirra er 

ekki að fullu þekkt.  
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Mynd 28: Eyri árið 1703. 
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Mynd 29: Eyri árið 1816. 
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Mynd 30: Eyri árið 1835. 
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Mynd 31: Eyri árið 1860. 
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7.3 Heimilisföng 

 Kóðun heimilsfanga gekk fullkomlega upp með þeirri aðferðarfræði sem lá til 

grundvallar. Hafa ber þó í huga að ekki er að fullu víst hvernig búsetan var í raun á 

hverjum bæ fyrir sig en hér er um nálgun að ræða miðað við þekktar staðreyndir um 

búsetumynstur. Mynd 32 sýnir kort af þyrpingu húsa í Neðri  Hnífsdal og Búð. Á túnakorti 

Neðri Hnífsdals voru skráðir þrír bæir og einn á túnakorti Búðar. Árið 1860 voru skráðir í 

manntali tveir ábúendur á Neðri  Hnífsdal og einn á Búð eins og kortið sýnir. Þannig er 

þriðji bærinn sem skráður er á túnakortið táknaður sem hús en þegar þrír ábúendur eru 

skráðir eins og t.d. árið 1703 verður það táknað sem bær (Túnakort Hnífsdals neðri, á.á.; 

Þjóðskjalasafn Íslands, 2010).  Þegar smellt er á bæjarhúsið í vefsjánni birtist svo tafla með 

lista yfir alla íbúa á hverjum bæ ekki ósvipað og í töflu 1.  

 

 

Mynd 32: Bæir í byggð við Hnífsdal neðri og Búð árið 1860 
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Tafla 1: Íbúar Hnífsdals neðri og Búðar árið 1860. 

Bær Nafn Kyn Aldur Hjúskapur Stétt/staða 

Hnífsdalur neðri 1 Þorvarður Sigurðson Karl 37 Giftur bóndi 
Hnífsdalur neðri 1 Elísabet Kjartansdóttir Kona 32 Gift hans kona 
Hnífsdalur neðri 1 Sesselja Kjartansdóttir Kona 2 Ógift þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 1 Jóna Bárðardóttir Kona 12 Ógift hennar dóttir (svo) 
Hnífsdalur neðri 1 Árni Jónsson Karl 25 Ógiftur vinnumaður 
Hnífsdalur neðri 1 Kristjana Jónsdóttir Kona 42 Ógift vinnukona 
Hnífsdalur neðri 1 Hálfdán Jónsson Karl 13 Ógiftur smali 
Hnífsdalur neðri 2 Kristján Árnason Karl 46 Giftur bóndi 

Hnífsdalur neðri 2 Sigríður Kjartansdóttir Kona 47 Gift hans kona 
Hnífsdalur neðri 2 Bjarni Ólafur Kristjánsson Karl 18 Ógiftur þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 2 Margrét Kristjánsdóttir Kona 11 Ógift þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 2 Sigríður Guðr. Kristjánsdóttir Kona 6 Ógift þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 2 Ólafur Björnsson Karl 35 Ógiftur vinnumaður 
Hnífsdalur neðri 2 Guðrún Hallsdóttir Kona 71 Ekkja vinnukona 

Hnífsdalur neðri 2 Guðrún Bjarnadóttir Kona 77 Ekkja móðir bóndans 
Hnífsdalur neðri 2 Guðrún Andrésdóttir Kona 17 Ógift vinnukona 
Hnífsdalur neðri 2 Sigurgarður Hallgrímsson Karl 30 Ógiftur húsmaður 
Hnífsdalur neðri 2 Elísabet Guðmundsdóttir Kona 23 Ógift hans stúlka 

Hnífsdalur neðri 2 Friðrik Sigurgarðsson Karl 2 Ógiftur þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 2 Margrét Sigurgarðsdóttir Kona 1 Ógift þeirra barn 
Hnífsdalur neðri 2 Sigríður Gunnarsdóttir Kona 42 Gift niðursetningur 
Búð Steinunn Björnsdóttir Kona 53 Ekkja búsett 
Búð Kári Hannesson Karl 24 Ógiftur hennar son 
Búð Guðm. Hannesson Karl 22 Ógiftur hennar son 
Búð Guðm. Sigurðsson Karl 29 Ógiftur ráðsmaður 
Búð Ólafía Hjaltadóttir Kona 58 Ógift vinnukona 
Búð Salóme Engilbertsdóttir Kona 7 Ógift tökubarn 
Búð Gunnhildur Benoníardóttir Kona 68 Ógift vinnukona 

Búð Guðfinna Gísladóttir Kona 62 Ógift húskona 
Búð Torfi Markússon Karl 29 Ógiftur timburmaður 
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8 Umræður 

 Sú aðferðafræði sem hér var lagt upp með hefur í öllum meginatriðum gengið upp. 

Það er hægt að endurskapa byggðamynstur fyrri alda með LUK. Um leið verðum við að 

gera okkur grein fyrir óvissuþáttunum sem fylgja því að fara stöðugt aftar í tímann. Eftir 

því sem við förum aftar í tímann verða heimildir færri og óljósari. Það er í kringum ártalið 

1900 sem bestu heimildirnar í þessu verkefni eru búnar til og er því leikur einn að 

endurskapa landslagið eins það var þá í sveitum landsins. Á móti kemur að tölur um búfjár 

ná allt aftur til ársins 1703. Þannig má áætla að ef ekki verða stórvægilegar breytingar á 

fjölda og samsetningu búfjárs að það land sem notað var til búskapar hafi lítið breyst. Þetta 

má staðfesta með því að mæla upp engi, tún og önnur jarðhlunnindi. Þær tölur má færa inn 

í líkan sem hannað hefur verið af vísindamönnum við Stirling háskólann í Skotlandi og 

NABO (North Atlantic Biocultural Organisation). Forritið sem líkanið byggir á heitir 

Búmodel og reiknar út hvort tölur um jarðgæði standa undir búfjárstofni jarðarinnar. Dæmi 

um notkun líkansins til að staðfesta tölur fyrir 1703 væri eftirfarandi: Að nota túnakort frá 

1914 til að gera grein fyrir heimatúninu þannig að hægt sé að mæla það upp. Mæla upp 

túnakortið og önnur jarðhlunnindi og færa inn í Búmodel ásamt upplýsingum úr Jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalín um stærð búfjárstofnsins. Þegar allar upplýsingar eru 

komnar inn í líkanið má keyra það og eftir nokkrar keyrslur skilar það niðurstöðum um 

hvort jörðin gat staðið undir búfjárstofninum sem skráður var á jörðinni (University of 

Stirling, 2010)  

 Heldur flóknara er að gera grein fyrir þéttbýlismyndun í kringum 1900 þar sem 

fólksfjöldinn óx hraðar en menn skráðu hýbýlin. Fátækir verkamenn komu oft úr 

sveitunum og reistu sér stundum hrörleg hýbýli sem oft voru torfbæir. Þessi húsakostur var 

þyrnir í augum þeirra sem sáu um skipulagsmál eins og sést best þegar bygginganefnd 

Ísafjarðarbæjar bannaði byggingu torfbæja innan lóðar kaupstaðarins. Fyrir vikið er allur 

gangur á því hvort þessi hýbýli voru á annað borð skráð í aðalskipulag bæjarins. Efnameiri 

menn eru því oftast vel skráðir en lítið gert ráð fyrir fátæklingum. Manntölin hjálpa til við 

að staðsetja hýbýli fólks í þéttbýli og oft eru óljósar heimildir fyrir byggingum staðfestar 

með hjálp manntalanna. Auðveldara er að skrá kaupstaðina þegar vistarbandið var í gildi á 

Íslandi. Þá bjuggu á kaupstaðalóðunum eingöngu kaupmenn og þeir sem störfuðu við 

verslanareksturinn. Þær lóðir virðast vel kortlagðar, sennilega vegna þess að skipaferðir 

voru lífæð þessara staða og því þurfti nákvæm kort af svæðinu. Gríðarlegt magn heimilda 

liggur þó enn óhreyft og má þar nefna að ég hef nýlega fengið fregnir af því að á 

skjalasafni Ísafjarðarbæjar er geymd fundarbók byggingarnefndar Ísafjarðarbæjar frá 1866. 

Sú bók gæti varpað enn frekara ljósi á búsetumynstur innan bæjarins og með hana í 

farteskinu væri hægt að gera nákvæmari grein fyrir lóðum, byggingum og götum bæjarins. 

Vegna þeirrar gagnrýni sem kortagerð hefur fengið í gegnum aldirnar fyrir að 

endurspegla valdaójafnvægi samfélagsins hefur eftir fremsta megni verið reynt að gera 

grein fyrir öllum einstaklingum og bæjum sem nefndar eru í heimildum. Nákvæmustu 

heimildirnar um búsetu eru manntölin sem skrá alla íbúa landsins óháð efnahag. Það sama 

gildir ekki um þau kort sem til eru af landinu og sumir bæir eru af einhverjum ástæðum 

ekki nefndir á túnakortum. Ekkert túnakort er til fyrir Seljaland og hjáleiguna Seljabrekku 

og sennilegt að hér sé fátækt þeirra er þar bjuggu þáttur, allavegana hvað Seljabrekku 



48 

varðar þar sem ekki var talið búandi þar samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalín þó svo tvíbýlt hafi verið þar. Íbúakort Guðmundar Halldórssonar er annað gott 

dæmi um slíkt þar sem eingöngu eru sýndir íverustaðir heldri íbúa Ísafjarðar. Samkvæmt 

því korti var ekki til fátækt eða ómegð á Ísafirði en heimildir sýna annað þó fátæktin hafi 

ekki verið mikil miðað við fátækt á landsvísu. Því var farin sú leið að reyna að gera grein 

fyrir öllum íbúum svæðisins og bæjum þeirra. Til þess þurfti að leita uppi staðsetningu 

bæjanna sem oft var óljós og nota meðaltalsútreikninga á verðgildi og túnastærð til að 

endurspegla túnin. Óvissan er töluverð hvað stærðir jarðanna varðar en tryggt er um leið að 

allur mannfjöldinn fær að vera með.  

Ummerki um forna búskaparhætti eru óðum að hverfa úr landslaginu bæði vegna rofs 

og auðvitað rasks af mannvöldum. Það er von mín að með þessari ritgerð hafi mér tekist að 

vekja einhverja til umhugsunar um mikilvægi þessara minja í sagnfræðilegum skilningi. 

Erfitt getur verið að varðveita minjar eins og túngarða, sérstaklega í nútíma landbúnaði þar 

sem heilu túnin eru sléttuð í nafni framþróunar og um leið hinir fornu túngarðar. Það er 

eðlilegur hlutur af okkar þjóðfélagi og ætla ég ekki að fara að halda því fram að það þurfi 

að varðveita þá í upphaflegri mynd. Það sem þarf hins vegar að gera er að skrásetja þá og 

varðveita þannig. LUK er einmitt það tæki sem hentar best við að varðveita slíkar heimildir 

og verður mjög nákvæmt þegar það er notað með hinum fornu túnakortum.  

Öll kort sem eru unnin í dag miða að því að endurspegla raunverulegar aðstæður 

enda ákveðið öryggi falið í því að ferðalangar geti treyst þeim vegum sem þeir ferðast á. 

Fyrir vikið hefur verið lögð á það áhersla að reyna að þurrka út af kortum gamla vegslóða 

sem ekki eru notaðir lengur til að tryggja að ferðalangar lendi ekki í ógöngum. Um leið er 

verið að þurrka út mikilvæga heimild um samgöngukerfi fyrri tíma. Það gildir hér það 

sama og um túngarðana að ekki hægt að ætlast til að þeir séu varðveittir í sinni upphaflegu 

mynd. Það er þó hagur í því að heimildir um þessa vegi séu varðveittar í þar til gerðum 

sagnfræðilegum landfræðigrunni eins og þeim sem hér hefur verið smíðaður. 

Einn stærsti kosturinn við að varðveita slík gögn með LUK er að staðsetning þeirra 

er varðveitt mjög nákvæmlega á korti. Þar sem hægt er að vista grunninn á netþjónum og 

miðla honum áfram gegnum staðlað samskiptamál er hægt að tengja hann hinum ýmsu 

netþjónum. Grunnurinn er í sama hnitakerfi og landmælingar Íslands nota fyrir IS50v2,2 

kortagrunninn af Íslandi því er leikur einn að tengja þá tvo saman gegnum WMS miðlara 

(The Open Geospatial Consortium, 2010b). Þannig má leggja hann ofan á kort af landinu 

til að sjá heildarsamhengið og ef menn vilja er ekkert því til fyrirstöðu að tengja hann 

miðlara Loftmynda ehf og með því setja loftmyndir undir sem grunn. Möguleikarnir eru í 

raun endalausir því hægt er að tengja hann við Google Earth og flest alla betri kortagrunna 

sem til eru. Þannig getur grunnurinn miðlað upplýsingum til notandans gegnum tölvu en 

um leið haft ákveðið skemmtanagildi þar sem augljóst er að ljósmyndir gefa betri innsýn í 

raunveruleikan en kort. Íslendingar hafa lengi haft áhuga á ættfræði sem sést kannski best 

hve margir mæta á Þjóðskjalasafn Íslands til að fletta manntölunum. Eftir að ákveðið var 

að gera þau aðgengileg á netinu hefur fólki verið gert auðveldara að skoða þessi manntöl. 

Um leið hefur opnast sá möguleiki að tengja manntölin rafrænt við þann sagnfræðilega 

gagnagrunn sem hér hefur verið smíðaður. Þannig er búið að bæta við enn einni víddinni 

við manntölin og getur því notandinn ekki bara skoðað hverjir bjuggu hvar heldur einnig 

við hvaða aðstæður fólk bjó. Með því að nota svo vegakort Landmælinga Íslands samhliða 

getur áhugasamur notandi fundið bestu leiðina til að komast á slóðir sögunnar. 
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Gagnagrunnurinn er að auki nýtt tæki við rannsóknir á sviði sagnfræði, landfræði og 

lýðfræði Skutulsfjarðar svo eithvað sé nefnt. Þessar upplýsingar hafa löngum verið þekktar 

en nýst illa því þær lýsa ástandi í rými á föstum tímapunkti. Hér er búið að opna möguleika 

á að greina t.d. ferla í búsetuþróun, klasamyndanir og efnahagsþróun á korti. Hægt er að 

kalla fram tölfræðilegar upplýsingar og birta þær sjónrænt á tölfræðikortum. 

 Margir ótvíræðir kostir eru við Ísland sem rannsóknarsvæði. Þar má nefna í 

samanburði The Great Britain Historical GIS sem í upphafi fólst í  að skrá breytingar á 

stjórnsýsluumdæmum og íbúafjölda (Knowles, 2002) (í dag hefur það þó þróast í mun 

sérhæfðara verkefni með sér hannaða vefsjá sjá: http://www.visionofbritain.org.uk/ ) Hér á 

landi er vandamálið um breytingar stjórnsýsluumdæma nær óþekkt þar sem skiptingar 

stjórnsýslumdæma byggja að mestu á hinum fornu hreppum. Þó að í dag hafi margir 

hreppar sameinast hafa þeir nánast ekkert breyst að öðru leyti frá stofnun þeirra. Þessi 

rannsókn sýnir það svart á hvítu því á 250 ára tímabili var hægt skoða byggðaþróun í 

Eyrarhreppi án þess að mörk hans breyttust nokkuð. Túngarðar og túnakort eru merkileg 

heimild um byggðaþróun. Þó nýtt land hafi verið brotið undir landbúnað standa gömlu 

túngarðarnir oft heilir enn þann dag í dag. Með hjálp túnakorta er hægt að endurskapa 

heimatúnin nánast í sinni upphaflegu mynd. Í raun er hér um að ræða tvöfaldan 

gagnagrunn sem sýnir um leið þróun dreifbýlis og þéttbýlis.  Það eru gögnin sem liggja á 

bak við kortin (gagnagrunnarnir) sem segja mest til um það hvort grunnurinn er vandaður 

eður ei. Megin tilgangur þessa grunns er tvíþættur, að varveita á einum stað sem mestar 

upplýsingar um tiltekin svæði. Hinn er sá að bjóða upp á möguleika á hinum ýmsu 

tölfræðigreiningum myndrænt sem erfitt hefði verið að gera áður. Þau dæmi sem sýnd eru 

hér í niðurstöðum ættu að gefa hugmynd hvers konar upplýsingar grunnurinn getur fært 

sagnfræðingum, lýðfræðingum og hverjum þeim sem hefur áhuga. Næsta skref verður því 

að klára uppsetningu vefsjár sem býður notendum að kalla fram fjölbreyttar upplýsingar 

um byggð í Skutulsfirði.  
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