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Inngangur 

Rannsóknarspurningar, aðferðir og heimildir 

Markmiðið með þessari ritgerð er að útskýra fólksfjöldaþróun og fjölskyldugerð í Eyrarsveit 

við Grundarfjörð á árunum 1801-1901. Einnig mun ég reyna að útskýra það af hverju ekki 

myndaðist þéttbýli á 19. öld í Eyrarsveit. Árið 1787 hlaut Grundarfjörður kaupstaðarréttindi 

og hefði mátt búast við þéttbýlismyndun á þeim stað.  Búast hefði mátt við því að þarna 

myndu verslunarhús standa og fjölskyldur setjast að í því skyni að stunda þar verslun. En svo 

varð ekki, heldur hélst sveitasamfélagið áfram líkt og það hafði áður verið, og mun ég útskýra 

það hér nánar. Einnig ætla ég að notast við gögn frá næstu sveitum við Eyrarsveit, það er 

Helgafellssveit, sem inniheldur Helgafellssókn og Bjarnarhafnarsókn austan megin, og 

Nesþing, sem inniheldur Fróðársókn og Ingjaldshólssókn vestan megin. Mun ég bera 

Eyrarsveit saman við þessar sóknir, en Eyrarsveit hefur ætíð haldið sínum sveitamörkum og 

aðeins er ein sókn í sveitinni og hefur hún einnig verið alltaf sú sama. Breytingar á 

sóknarmörkum innan sveitanna urðu aftur á móti á sveitunum í kring, sem verður farið aðeins 

betur í síðar. Það var ekki mikið um breytingar á búskaparháttum íbúa á 19. öldinni og hélst 

þróunin nokkuð stöðug, eins og betur verður útskýrt í ritgerðinni. Byggðin sem í dag heitir 

Grundarfjarðarbær fór ekki að rísa fyrr en eftir 1940, þegar Hraðfrystihús Grundarfjarðar var 

byggt um 1940. Þéttbýlið sjálft er því mjög ungt miðað við önnur þéttbýli á Snæfellsnesi. 

Atvinna í Eyrarsveit var aðallega landbúnaður, en stöndugir bændur áttu auk þess báta sem 

þeir réru á til fiskjar ásamt hjáleigubændum sem bjuggu á stærri jörðunum. Í Eyrarsveit hélst 

sveitasamfélagið áfram ásamt sjósókn í langan tíma, áður en þéttbýli myndaðist. Áður hafði 

einungis verið vísir að þéttbýli í litlum plássum sem mynduðust vegna sjósóknar á nokkrum 

stöðum í sveitinni. Af þeim var Kvíabryggja stærst og bjuggu þar á síðari hluta 19. aldar um 

50 manns. Nánar verður fjallað um þessi pláss hér á eftir. 

 Fólksfjöldaþróunin verður metin út frá manntölum Setbergssóknar frá 1801-1901. 

Einnig mun ég minnast á fjöldann í sókninni árið 1703, þegar manntal var fyrst tekið á 

Íslandi. Tölur um fædda og dána, aðflutta og brottflutta úr prestþjónustubókum verða einnig 

notaðar. Þær eru til frá árunum 1817-1901, en um aðflutta og brottflutta frá árunum 1828–

1901. Þróunin verður síðan borin saman við nálæg sveitarfélög. Ástæðan fyrir því að ég vel 

þessa staði sem viðmiðun er að þau eru sveitarfélögin sem eiga landamæri sitt hvoru megin 

við Eyrarsveit, og gaman er að skoða hvaða áhrif þau hafa á þróun byggðar í Eyrarsveit. 

Vegna þess að Eyrarsveit náði ekki að blómstra eins snemma og þessi sveitarfélög. 
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Fjölskyldugerðin verður skoðuð út frá sömu heimildum, þar sem heimilin verða könnuð út frá 

búnaðarháttum, atvinnu og fjölda fólks í heimili.  

 Rannsóknarspurningar mínar snúa að þróun byggðar, fólksfjölda og fjölskyldum og 

eru þessar: Hvers vegna myndaðist þéttbýli í Eyrarsveit svona seint miðað við Neshrepp og 

Helgafellssveit? Hvað höfðu þessi sveitarfélög umfram Eyrarsveit? Hver er munurinn á þróun 

byggðar á þessum stöðum? Hvernig var fólksfjöldaþróunin í Eyrarsveit á árunum 1801-1901?  

Er mikill munur á mannfjölda og heimilum árið 1801 og svo árið 1901? Er fólksfjöldaþróun í 

Eyrarsveit í samræmi við þróun annars staðar á Snæfellsnesi? Náði þéttbýli að myndast í 

sveitinni? Hvað er það sem hefur áhrif á þróun sveitarinnar? 

Frumheimildirnar sem ég mun að mestu nýta mér eru manntalsgögn allra sóknanna 

sem ég mun fjalla um. Þessar heimildir eru allar á Þjóðskjalasafni Íslands og auk þess að hluta 

á manntalsvef safnsins: manntal.is. Þessi gögn segja til um fólksfjölda og sögu hans, enda 

kemur þar fram hver býr á hverjum bæ, hvaða atvinnu þeir hafa, kyn, aldur og svo í sumum 

manntölum hvar einstaklingurinn er fæddur. Einnig mun ég notast við gögn úr 

prestþjónustubókum Setbergssóknar frá árunum 1801-1901. Það eru gögn um fædda, dána, 

brottflutta og aðflutta, sem prestur hefur tekið saman og skrifað inn í sérstakt form kirkjubóka. 

Þær segja frá því t.d. hvert manneskja sem flutti úr sókninni flytur og frá hvaða bæ hún hefur 

flust. Einnig hvaðan manneskja sem flytur inn í sóknina kemur og á hvaða bæ hún flytur. 

Gögnin um fædda og dána hafa þær upplýsingar frá hvaða bæ fólkið sem eignast barn er. Auk 

þess frá hvaða bæ og af hvaða krankleika eða ástæðu, og aldur fólks sem látist hefur. Einnig 

er hægt að finna í prestþjónustubókum skráningar um giftingar og fermingar, þær skráningar 

mun ég ekki nýta mér í þessari ritgerð. 

Úrvinnslu mína á þessum frumheimildum mun ég bera saman við tölur úr Hagskinnu: 

Sögulegar hagtölur um Ísland, sem Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon ritstýrðu 

1997.  

Einnig mun ég nýta mér sýslu- og sóknalýsingar Snæfellsness sem Svavar 

Sigmundsson og Ólafur Halldórsson gáfu út  Verða hinar sóknirnar sem ég ber Eyrarsveit 

saman við skoðaðar í þessum heimildum og greint frá muninum á landi, nýtingu lands, og 

öðru sem gæti haft áhrif á að þessar byggðir þróast eins og þær gera.  

Nokkrir fræðimenn hafa skrifað um nálægðar byggðir og mun ég nýta mér þær 

rannsóknir, ekki síst greinar sem birst hafa í ritröðinni Fólkið, fjöllin og fjörðurinn. Safn til 
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sögu Eyrarsveitar. Í þessari ritröð eru greinar sem ýmsir fræðimenn hafa skrifað auk 

endurminninga heimamanna. Einnig verður notast við ýmsar greinar og bækur til að styðjast 

við rannsóknina á íbúaþróun og fjölskyldugerð. 

Eyrarsveit í Snæfells- og Hnappadalssýslu 
Eyrarsveit, eða Setbergsprestakall, í Snæfells- og Hnappadalssýslu liggur við suðurströnd 

Breiðafjarðar, andspænis Rauðasandsþingum á Barðaströnd. Sveitamörk miðast að austan við 

jarðirnar Fjarðarhorn í Helgafellssveit og Berserkseyri í Eyrarsveit á Straumhlíð. 

Hraunsfjörður skilur að Helgafellssveit og Eyrarsveit. Fjallgarðurinn sem liggur meðfram 

Eyrarsveit til suðurs eru sveitarmörk þeim megin, og aðskilur þessi fjallagarður Eyrarsveit frá 

Staðarsveit til suðurs. Vesturenda sóknarinnar skilur svo Búlandsgil í Búlandshöfða 

Eyrarsveit frá Neshreppi innan Ennis.
1
  

Samkvæmt manntölum, sem fyrst voru tekin 1703, eru sveitamörk Setbergssóknar 

alltaf þau sömu. Lögbýli Eyrarsveitar haldast einnig þær sömu að mestu leyti í gegnum öll 

manntölin.  

Kirkjustaður Eyrarsveitar er Setberg sem staðsettur er í framsveitinni og liggur hann 

sunnan Spjararár í útsuður frá fjallinu Klakki og í útnorður frá fellinu Setbergi. Jörðin  

reiknast sem 12 hndr. að dýrleika árið 1840, en samkvæmt jarðarbók 1760, 16 hndr. að 

dýrleika. Áður fyrr fylgdu henni margar hjáleigur en árið 1840 eru aðeins tvær í byggð, enda 

landið ekki stórt.
2
  

Á Hallbjarnareyri var staðsettur holdsveikraspítali fyrir Norð-Vesturhluta landsins. 

Dýrleiki jarðarinnar er samkvæmt jarðabók Árna og Páls 40 hndr.
3
 en er samkvæmt sýslu- og 

sóknarlýsingum 1840 óviss, en sjö hjáleigur voru þá í byggð á Hallbjarnareyri.
4
 Spítalinn var 

stofnaður 1653 og árið 1655 lögðust fyrstu fjórir holdveikissjúklingarnir þar inn. Hann var 

starfræktur til ársins 1848.
5
  

Grundarfjarðarkaupstað var valinn staður í landi Grundar sem var heimajörð. Ekki var 

búið á býlinu sjálfu á þeim tíma sem Grundarfjörður fékk kaupstaðarréttindin, en fór síðar í 

byggð. Stóð kaupstaðurinn á malarkampinum, vestan Grundarár, í landsuðurhorni 

                                                           
1
 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 147.  

2
 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 160-161. 

3
 Jarðabók Árna og Páls, bls. 300. 

4
 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 159. 

5
 Erla Dóris Halldórsdóttir: „Hospítalseyri“, bls. 186-189. 
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Grundarfjarðar.
6
 Þar fékk Grundarfjörður kaupstaðarréttindi 1787 þegar danska 

einokunarverslunin var afnumin á Íslandi.
7
  

Tafla 1. Heimajarðir Eyrarsveitar ásamt jarðardýrleika 

Bæjarnöfn  Fjöldi íbúa  1840   Hjáleigur 

Efri Lág  5    10 hndr.   0 

Lárkot  12    10 hndr.   0 

Skerðingstaðir  9    12 hndr.   0 

Skallabúðir  í eyði     12 hndr.   0 

Vatnabúðir  8    12 hndr.   5 

Setberg/kirkjustaður 14    12 hndr.   2 

Höfði  8    16 hndr.   1 

Háls  6    16 hndr.   0 

Kolgrafir  7    16 hndr.   1 

Hjarðarból  4    16 hndr.   0 

Spjör  4    16 hndr.   0 

Hamrar  5    16 hndr.   0 

Lág /Neðri Lág  13    20 hndr.   2 

Gröf  8    20 hndr.   0 

Kverná  3    20 hndr.   0 

Eiði  6    20 hndr.   0 

Grund   í eyði     20 hndr.   0 

Berserkseyri  9    24 hndr.   0 

Kirkjufell   13    28 hndr.   3 

Krossnes  14    40 hndr.   6 

Þórdísarstaðir  6    40 hndr.   3 

Bár / Suður  6    40 hndr.   5 

Hellnafell  5    6 hndr.    0 

Látravík Ytri  6    8 hndr.    0 

Látravík Innri   7    8 hndr.    0 

Mýrar   8    8 hndr.    0 

Hrafnkelsstaðir  6    8 hndr.    0 

Hallbjarnareyri/Spítali          14   óviss     7  

Heimildir: Sýslu og sóknalýsingar, Snæfellsnes III, bls. 158-164

                                                           
6
 Sýslu og Sóknalýsingar, bls. 161. 

7
 Steinunn Kristjánsdóttir: „Grundarfjarðarkaupstaður hinn forni“, bls. 52. 
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Verslun í Grundarfirði 
Áður en Grundarfjörður fékk kaupstaðarréttindi árið 1787 hafði verið nokkur verslun á 

Grundarkampinum og eru elstu heimildir fyrir því frá byrjun 16. aldar. Einokunarverslun 

Dana var komið á 20. apríl 1602 og var þá mælt svo fyrir að siglt yrði á yfir 20 íslenskar 

hafnir víðs vegar um landið. Ein þessara hafna var Grundarfjörður og er þá líklega verið að 

tala um Grundarkamp sem þótti álitlegur staður til lendingar.
8
  Var Grundarfjörður einnig sem 

úthöfn frá Ólafsvík á dögum Konungsverslunar síðari
9
 1774-1787.

10
 Það er svo 1786 þegar 

afnema á einokunarverslunina á Íslandi að Grundarfjörður kemur til sögunnar fyrir alvöru sem 

ákjósanlegur staður fyrir verslun og viðskipti á Vesturlandi. 
11

 Mælir Jón Arnórsson, 

sýslumaður Snæfellinga, fyrir hinum nýja kaupstað 13. apríl 1787. Taldi hann vera sæmilegt 

garðræktarland fyrir væntanlega kaupstaðarbúa, milli Síkisins og Grundarár, á 

Grundarkampi.
12

  Grundarfjörður fékk kaupstaðaréttindi á sama tíma og Reykjavík og fjórir 

                                                           
8
 Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 371.   

9
 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 509. 

10
 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, I. bindi, bls. 11. 

11
 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, I. bindi, bls. 58, Páll Líndal: Bæirnir byggjast. bls. 

23 og 61.  
12

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 509-510. 
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aðrir staðir á Íslandi. Átti Grundarfjörður að vera miðstöð verslunar fyrir Snæfellssnes og 

Breiðafjörð. Einnig átti amtmaður Vesturamts að sitja í Grundarfirði. 
13

 Á fyrstu tveim 

áratugum fríhöndlunar
14

 á Íslandi, voru að nafninu til sjö verslunarstaðir í 

Grundarfjarðarumdæmi, þ.e. Straumfjörður á Mýrum, Búðir, Arnarstapi, Ólafsvík, 

Grundarfjörður, Stykkishólmur og Flatey. Í öllu kaupstaðarumdæmi Grundarfjarðar voru árið 

1791, 7.438 íbúar og árið 1801 voru þeir 8.187.
15

 Þetta sýnir okkur að umdæmið var frekar 

stórt miðað við hversu lítið samfélag og lítið um verslunarvöru var í Eyrarsveit. Hafði verslun 

áður fyrr verið betri annars staðar á Snæfellsnesi en í Grundarfirði.  Þar sem að á fyrri 

verslunartímum hafði verslun í Grundarfirði aðeins náð yfir Eyrarsveit eina og sér, eða í 

samneyti við Ólafsvík. Útflutningsvara í Eyrarsveit einni og sér var ekki nógu mikil.
16

 Þegar 

líða tók á fríhöndlunina fækkaði verslunarstöðum umdæmisins eftir að Straumsfjörður og 

Arnarstapi voru teknir út. Verslun á Grundarfirði lognaðist smám saman útaf þegar líða tók 

á.
17

 Ekki er það að undra að verslun í Grundarfirði færi að lognast útaf. Enginn af fyrrverandi 

þjónum konungsverslunar sóttist eftir því að gerast sjálfseignarkaupmaður í Grundarfirði. 

Þótti sölunefnd það því mikið happ , þegar fyrirtækið Henrich van der Smissen í Altona ákvað 

að stofna verslun í Grundarfirði árið 1788. Versluðu þeir í Grundarfirði og Ólafsvík næstu 

árin, eftir að hafa fengið verslunarhús og skip úr konungsversluninni á góðum kjörum. En 

verslunin varð ekki eins arðvænleg hjá þeim eins og þeir bjuggust við og hættu þeir henni því 

1795.
18

 Árið 1795 var því þannig komið fyrir Grundarfjarðarkaupstað að verslun hafði lagst 

að mestu niður. Rættist þó úr því árið eftir er Ernst M. Heidemann, sem verið hafði 

verslunarstjóri á Ísafirði, hóf verslun í Grundarfirði.  Hafði hann dönsku stórkaupmennina 

Andresen & Schmidt, sem umboðsmenn og ábyrgðarmenn hans í Kaupmannahöfn.
19

 Verslun 

hans gekk nokkuð vel, þar sem hann hafði einnig bækistöð í Ólafsvík. Eftir að hann týndist á 

hafi árið 1800 eftir stuttan feril í verslun í Grundarfirði, tekur kona hans Valgerður 

Pétursdóttir, við versluninni. Hún giftist síðar Holger Peter Clausen, sem varð brátt 

aðalkaupmaðurinn á Snæfellsnesi. Átti Clausen um miðja nítjándu öld „verslanir í Ólafsvík, 

Búðum, Stykkishólmi og Ísafirði, auk þess var hann einnig umboðsmaður í Kaupmannahöfn 

                                                           
13

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 373.  
14

 Fríhöndlun þýddi að íslenskir kaupmenn máttu versla við aðrar þjóðir en Danmörku, sem áður hafði verið 
með einokunarverslun á Íslandi.  
15

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 495.   
16

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 510. 
17

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 495. 
18

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 510. 
19

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls 510-511. 
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fyrir smærri verslanir á Patreksfirði, Bíldudal, Dýrafirði og Reykjarfirði á Ströndum.“
20

 

Stykkishólmur og Ólafsvík voru með verslun Clausens, orðinn hluti af stórri keðju 

verslunarstaða.  Á Ísafirði var aðalverslun Clausens, þar sem hún var öflugust á sjötta og 

sjöunda áratug nítjándu aldar.
21

 Ekki er hægt að tala um neinn annan teljandi verslunarrekstur 

í Grundarfirði. Nöfn þriggja annarra verslunarmanna koma fyrir í heimildum, en var verslun 

þeirra aldrei nema aðeins að nafninu til. Einnig reyndu tveir iðnaðarmenn að setjast að í 

Grundarfirði, þeir Magnús Gudmann húsgagnasmiður og Gunnlaugur Þorvaldsson Vadel 

hattari. Reyndu þeir með sér að stunda þar verslun, en ekkert gekk. Flyst Magnús aftur til 

Kaupmannahafnar eftir að Gunnlaugur lést, 1790. 
22

  Reynsla þessa manna af verslun í 

Grundarfirði sýnir vel, hvernig verslun var í Grundarfirði og er því ekki að undra að ekkert 

varð úr því að hér myndaðist þorp í kringum kaupstaðinn. Samkeppni í Ólafsvík og 

Stykkishólmi var svo mikil að ekki hélst nein verslun í Grundarfirði. Hafði verslun í Ólafsvík 

og Stykkishólmi fyrir komu kaupstaðanna gengið betur en verslun í Grundarfirði. Héldu þeir 

ennþá verslun, þrátt fyrir að kaupstaðarréttindi voru í Grundarfirði. Sigfús Haukur segir svo 

frá í bók sinni um Verslunarsögu Íslands 1774-1807 : „Margir virðast hafa trúað því í alvöru, 

að þroskavænlegur kaupstaður gæti myndast þar, allt að því um leið og verslun yrði gefin 

frjáls. Jafnvel varkár maður sem Ólafur Stefánsson taldi í álitsgerð 24. mars 1787, að 

Grundarfjörður væri álíka vel settur að þessu leyti og Reykjavík. Fríhöndlunin hafði að vísu 

ekki staðið lengi, þegar Ólafi varð það ljóst, að þetta hafi verið of mikil bjartsýni“.
23

 Sýnir 

þetta að menn höfðu haft það í huga að þéttbýli gæti myndast í kringum kaupstaðinn. Þar sem 

að verslun gekk alls ekki líkt og búist hafði verið við, þá mælti Ólafur með því þegar 

Rentukammerið leitaði til hans 1802, um að Jurgen Bladt skipstjóri mætti versla í Ólafsvík án 

þess að stofna verslun í Grundarfirði.  Með þessum gjörðum Ólafs, hefur hann ekki talið að 

Grundarfjörður gæti orðið að raunverulegum kaupstað.
24

 Árið 1807 voru kaupstaðarréttindi 

Grundarfjarðar afturkölluð. Árið 1816 voru Grundarfirði veitt kaupstaðarréttindi að nýju, eftir 

að reynslan sýndi að Grundarfjörður væri skár í sveit settur en Ísafjörður sem kaupstaður fyrir 

allt Vesturland. Árið 1830 opnaði Jón Daníelsson verslun í Grundarfjarðarkaupstað. 

Kaupstaðarréttindin voru síðan endanlega afturkölluð 1836, en í staðinn varð Grundarfjörður 

löggiltur verslunarstaður, þar sem að kaupmenn máttu versla í Grundarfirði en þurftu ekki að 

eiga þar heima, og vera með verslun sína þar. Er Jóni Daníelssyni síðar seld jörðin Grund árið 

                                                           
20

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II bindi, bls. 249. 
21

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II bindi, bls. 250.  
22

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 511. 
23

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 511. 
24

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 511-512. 
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1843. Árið 1870 var verslun á Grundarkampi algjörlega liðin undir lok og enginn 

verslunarmaður bjó þar lengur.
25

 Árið 1897 eru verslunarréttindin svo flutt í Grafarnes, þar 

sem byggðin stendur í dag.
 26  

 

 Eitt dæmi þess hvers vegna verslun gekk ekki í Grundarfirði er þegar verslun 

Smissens, er að deyja út. Þá sendir Björn Þorgrímsson, Vibe amtmanni bréf þar sem hann 

segir frá aðstæðum verslunar í Grundarfirði. Timburskortur var mikill í 

Snæfellsnesverslunum, að bændur fengu ekki timbur í báta og önnur veiðafæri, kirkjur og 

hýbíli fólks var orðið mjög illa farið. Einnig var járn, steinkola og tjöru skortur. Fær hann þau 

svör að kostnaðurinn við að gera út eitt skip til Grundarfjarðar væri meiri en tekjurnar af 

versluninni, þar sem Grundarfjörður var lítið kaupsvæði. Takmarkaðist kaupsvæðið nær 

eingöngu við Eyrarsveit, sem væri of smátt til að verslun bæri sig. En Smissen hafði reynt að 

fá að reka verslun í Ólafsvík ásamt Grundarfirði en var sinjað tvisvar, gafst hann þá upp.
27

  

Tafla 2. Verslunarmenn í Eyrarsveit 1788-1865 

Verslunarmenn í Grundarfirði Ár 
 

Ár 

Heindrich van der Smissen 1788-1795 Helgi Jónsson 1832-1847 

Hallur Þorkelsson  1788-1794 Chr. L Gram 1841-1849 

Bjarni Magnússon 1789- 1797 H.A. Clausen 1842-1844 

Daniel Ditlev Plum 1789-1799 H.M. Chr. Michelsen  1843-1847 

Ernst Matthias Heidemann 1795-1804 Guðbrandur Guðbrandsson 1857-1860 

Clausen verslunin 1804-1837 Þorbjörn Helgason 1857-1865 

Jón Daníelsson  1837-1857 
  

 

Heimild: Ásgeir Guðmundsson: „Verslunin í Grundarfirði“, bls. 256-282.
 

Þegar saga verslunar á Snæfellsnesi er skoðuð kemur ekki á óvart að verslun hafi ekki 

gengið í Grundarfirði. Beggja vegna við Grundarfjörð, í Ólafsvík og Stykkishólmi, var mun 

betri verslunaraðstaða. Vegna mikils útræðis í kringum Ólafsvík hafði myndast þar dálítið 

þorp. Eins og á ýmsum öðrum slíkum stöðum á Snæfellsnesi, sem verður nánar fjallað um hér 

síðar. Árið 1801 bjuggu í Ólafsvík tuttugu og ein fjölskylda eða 90 manns; þar á meðal voru 3 

verslunarþjónar með fjölskyldur sínar. Þorpsbúar voru flestir hjáleigu- eða þurrabúðarmenn 

Ólafsvíkurjarðar.
28

 Henry Holland skrifar í dagbók sinni um verslunarstaðinn Ólafsvík, að þar 

séu; „6-7 timburhús og 14-15 torfbæir, sem fiskimenn búa í. Aðeins er búið í tveimur 

                                                           
25

 Nánari og ýtarlegri lýsingar á verslun í Grundarfirði, má finna í Fólkið, Fjöllin og Fjörðurinn, 4. bindi, bls.209-
301, eftir Ásgeir Guðmundsson, sagnfræðing.  
26

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 512. 
27

 Ásgeir Guðmundsson: „Verslunin í Grundarfirði“, bls. 261. 
28

 Manntal á Íslandi 1801. Vesturamt. Fróðársókn. 
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timburhúsanna, og býr Clausen í öðru en verslunarstjóri hans í hinu.“
29

  Hin húsin tilheyrðu 

verslun Clausens. 
30

 Nefnir hann að verslunarhættir Clausens séu þeir sömu og annarra 

íslenskra kaupmanna; „Hann kaupir og flytur út fisk, lýsi, tólg, refaskinn og aðrar 

framleiðsluvörur landsmanna, en flytur síðan inn og selur, bæði í smásölu og heildsölu, alls 

konar erlendar vörur, bæði iðnaðar- og matvörur frá meginlandi Evrópu.“
31

   

Var Helgafellssveit og Skógarströnd aðal verslunarsvæði Stykkishólms, auk 

suðurhreppanna og Dalasýslu. Einnig náði verslunarsvæði Stykkishólms í sunnanverða 

Strandasýslu og Húnavatnssýslu, og í suðurátt á Mýrar og í uppsveitir Borgarfjarðar. En 

verslun var ekki mikil í Grundarfirði og talsvert þangað að sækja.
32

 Á fyrri hluta nítjándu 

aldar var verslunarsvæði Stykkishólms mun umfangsmeira en þegar líða fór á öldina, þegar 

verslunarstaðir urðu til á Borðeyri, Borgarnesi og í Dalasýslu. Þar sem á fyrri hluta aldarinnar 

þjónaði verslun í Stykkishólmi þessum svæðum. Eftir komu verslunarstaða á þessum stöðum 

hættu menn úr Húnavatnssýslum og Strandasýslu að sækja verslun í Hólminn, líkt og þeir 

höfðu áður gert.
33

 Stykkishólmur var eina höfnin af Snæfellsneshöfnum, þar sem tekið var við 

sláturafurðum. Hafði Stykkishólmur það því fram yfir Ólafsvík  að mikið af 

landbúnaðarvörum kom í verslunina í Stykkishólmi. Hafði það þau áhrif að verslun hélst 

stöðug, þrátt fyrir að framboð á sjávarafurðum fór minnkandi í versluninni, eftir að verslun 

varð einnig í Flatey.
34

  

Tafla 3.  Helstu verslanir í Stykkishólmi á 19. öld 

Verslanir í Stykkishólmi 1788-1845 
 

1845-1900 

Peter Hölter 1788-1806 Árni Thorlacius 1845-1854 

Ólafur Thorlacius 1807-1815 Hans A. Clausen 1841-1889 

Erfingjar Ólafs Thorlaciusar 1815-1825 Steenbachsverslun 1854-1859 

Árni Thorlacius 1825-1836 Samúel Richter 1864-1878 

M.W.Sass  1836-1842 N. Chr. Gram 1878 -  --- 

Jón Kolbeinsson 1809-1833 Emil Möller 1870-1883 

Kompaníverslun 1833-1844 
  

 

Heimild: Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bindi I, bls. 306 og Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bindi 

II, bls. 245 

Þar sem að Eyrsveitungar versluðu í Stykkishólmi hafði þessi þróun áhrif á Eyrarsveit, 

þar sem menn gátu bæði verslað með landbúnaðarvörur og fisk í Stykkishólmi. Stykkishólmur 

                                                           
29

 Henry Holland: Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 159. 
30

 Henry Holland: Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 159. 
31

 Henry Holland: Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 160. 
32

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, I. bindi, bls. 318. 
33

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, I. bindi, bls. 318.  
34

 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II. bindi, bls. 513. 
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var að nokkru leyti líkur Grundarfirði, þar sem ekki myndaðist þorp í kringum verslunina fyrst 

um sinn, enda engin verstöð í Hólminum líkt og í Ólafsvík. Nánar verður fjallað um framhald 

þróunar þessara staða útfrá verslun og öðrum áhrifum í næstu köflum. Gekk því 

verslunarmönnum sem settu af stað verslun í Ólafsvík og Stykkishólmi betur en þeim sem 

settu af stað verslun í Grundarfirði. Einnig má nefna að verslun í Grundarfirði, sem hafði áður 

verið mjög slök og erfið, hefur eflaust ekki skánað við það að verslun á Íslandi fékk að finna 

fyrir styrjöldunum milli Englands og Danmerkur í byrjun 19. aldar, líkt og Henry nefnir í 

dagbókarfærslu sinni, að verslun Clausens hafi orðið fyrir miklu tjóni vegna styrjaldarinnar. 

Þar sem að hann hafði einnig hagnast mest á fiskútflutningi til Frakklands, Spánar og 

Miðjarðarhafslandanna, en þau viðskipti höfðu stöðvast vegna styrjaldarinnar, líkt og 

viðskipti hans við Danmörku.
35

 Það má einnig finna í viðtalsbók við Plum kaupmann í 

Ólafsvík dæmi um bjartsýni í garð kaupstaðarins í Grundarfirði. Þar bendir Einar Brynjólfsson 

yngri, sem Plum segir að hafi verið „margfróður og sérstaklega víðlesinn í hagspeki“
36

, Plum 

á kost Grundarfjarðar. Grundarfjörður hafði þá fyrr um árið 1787 orðið kaupstaður, og Plum 

nýbúinn að missa verslun sína í Ólafsvík, með komu fríhöndlunar. Sagði Einar að það yrði 

ekkert mál að stunda verslun í Ólafsvík, þar sem að í Grundarfjörð kæmu ávallt skipsfarmar af 

vörum sem kaupmenn í úthöfnum gætu fengið keyptar. Einnig sagði Einar að „fiskkaupmenn 

mundu setjast þar að, handverksmenn af ýmsum þjóðernum, löggæslumenn, prestur og 

varnarlið og alls konar fólk“.
37

  Þannig að kaupmaður gæti stólað á stöðuga verslun árið um 

kring. Einar bjó hjá Plum og var góður vinur hans. 
38

 Öll þau dæmi sem komið hafa fram, hafa 

sýnt að fyrst um sinn hafi eitthverjir landsmenn verið vongóðir um að kaupstaðarréttindi í 

Grundarfirði myndu hafa það í för með sér að byggð myndi byggjast þar. Annað kom á 

daginn.  

 
 

                                                           
35

 Henry Holland: Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 160. 
36

 Einar Bragi: Hrakfallabálkur „ viðtöl við Plum kaupmann í Ólafsvík“ . bls. 36 
37

 Einar Bragi: Hrakfallabálkur „ viðtöl við Plum kaupmann í Ólafsvík“ . bls. 36 
38

 Einar Bragi: Hrakfallabálkur „ viðtöl við Plum kaupmann í Ólafsvík“ . bls. 36  
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Fólksfjöldi og byggð 

Fólksfjöldi á 18. Öld 
Tafla fjögur sýnir okkur að töluverð fækkun varð í Eyrarsveit, næstu sveitarfélögum og á 

landinu öllu milli manntalanna 1703 og 1801. Margt er það sem hafði áhrif á þá þróun. Þar má 

nefna fólksfækkunina á Íslandi til þriggja mannfellisskeiða sem greinileg eru á 

fólksfjöldaþróun á Íslandi á 18. öld
39

, árin 1707-1708 þegar Stóra-Bóla geisaði, árin 1756-

1758 var hafís með harðindum, 1783-1786 voru bæði hafís
40

 og Skaftáreldar og 

Móðuharðindi. Á fyrsta og síðasta skeiðinu féllu um og yfir 20% landsmanna hvoru sinni.
41

 

Móðuharðindin höfðu áhrif á Snæfellsnesi líkt og öðrum stöðum á landinu og dánarvísitala 

hækkaði allt að fimmfalt miðað við árin fyrir harðindin í Snæfellsnessýslu.
42

 

Tafla 4. Fólksfækkun á 18. öld.  

 
1703 1801 töluleg fækkun prósentulækkun 

Eyrarsveit 664 456 208 31 

Neshreppur 1027 893 134 13 

Helgafellssveit 562 425 137 24 

Landið allt 50358 47812 2546 5 
 

Heimild: www.manntal.is -> Eyrarsveit ->1703, Lýður Björnsson, Saga sveitarsjórnar á Íslandi. bls. 90 
Manntal á Íslandi 1801. Vesturamt, Setbergssókn 

 Er þetta sú þróun sem varð á landinu eins og sjá má í töflu fjögur. Í þessum þremur 

sveitarfélögum varð hlutfallslega meiri fækkun þar en á landinu öllu milli áranna 1703 og 

1801.  

Tafla 5. Fólksfjöldi í Setbergssókn á 18. öld 

Setbergssókn        

 Fyrir Móðuharðindin  Í Móðuharðindunum Eftir Móðuharðindin 

Ár 1769 1782-1784  1784-1785  1786-1789 1801 

Fjöldi í sókn 512 581  573  573 456 

Heimild: Guðmundur Hálfdánarson: „Mannfall í Móðuharðindunum“, bls. 158 

Þrátt fyrir þetta stóð fólksfjöldi í Eyrarsveit í stað í Móðuharðindunum. Fólksfækkun 

átti sér stað einhvern tíma á fyrri hluta aldarinnar og gæti þar Stóra-Bóla átt hlut að máli, og 

virðist íbúafjöldinn svo hafa verið að hækka þar til kemur að Móðuharðindum. Eftir 

Móðuharðindin fækkar íbúum svo aftur fram til manntalsins 1801.  

                                                           
39

 Gísli Gunnarsson: „Voru Móðuharðindin af manna völdum?“, bls. 235-242. 
40

 Gísli Gunnarsson: „Voru Móðuharðindin af manna völdum?“, bls. 235-242. 
41

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: „ Um fjölskyldurannsóknir og íslensku fjölskylduna“, bls. 20. 
42

 Guðmundur Hálfdánarson: „Mannfall í Móðuharðindunum“, bls. 146. 

http://www.manntal.is/
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Tafla 6. Ýmsar upplýsingar um Eyrarsveit 1703. 

1703 Eyrarsveit Neshreppur Helgafellssveit Samtals 

lögbýli 27 20 38 85 

bændur 39 35 55 129 

hjáleigubændur 55 40 18 113 

tómthúsmenn 15 105 12 132 

húsfólk 22 22 14 58 

niðursetningar 70 167 43 280 
 

Heimild: Lýður Björnsson, Saga sveitarsjórnar á Íslandi. bls. 90 

Tafla sex sýnir betur hvernig byggðirnar á norðanverðu Snæfellsnesi skiptast niður árið 1703. 

Er þá meira um hjáleigubændur, tómthúsmenn, húsfólk og niðursetninga en á 19. öld. 

Niðursetningar í Eyrarsveit voru á þessum tíma 11 % þeirra sem bjó þar, 16,2 % í Neshrepp 

og 7,6 % þeirra sem bjuggu í Helgafellssveit.
43

 

Jarðir Eyrarsveitar í samanburði við nálægar sveitir 
Ef maður skoðar þessar þrjár sveitir má sjá að Eyrarsveit sem er fyrir miðju einkennist af 

atvinnu og búskaparháttum frá báðum þessum sveitum. Segja mætti að hún sé sambland af 

þessum tveim sveitum sem eru sitthvoru megin við hana. Eða er það? Eru aðstæður og staða 

Eyrarsveitar sem gera það að verkum að það lítur þannig út? Hvernig var landið til byggðar 

og beitar í Eyrarsveit í samanburði við Helgafellssveit og Nesþing?   

Jarðardýrleiki Eyrarsveitar er samkvæmt sýslu og sóknarlýsingum 474 hndr. árið 

1840, en Hallbjarnareyri er þá ekki talin með. Flestar jarðir í sveitinni voru með heldur góðum 

slægjum og túnum. Á flestum bæjanna var mótaka og torfrista, þá sérstaklega þeim sem voru í 

útsveitinni. Flestir bæir í sveitinni höfðu möguleika á útræði, sem flestir bændur nýttu sér.
44

 

Bændur sem höfðu efni á og gátu, stunduðu fiskveiðar í sókninni, en ekki var það í miklu 

mæli. Bændur sveitarinnar stunduðu meira landbúnað, og voru með einhvað af sauðfé, kúm 

og hestum. Selveiðar og fuglaveiðar voru ekki miklar í sveitinni, nema það sem var nýtt af 

fuglum í Melrakkaey. Ekki voru neinar verstöðvar í sveitinni, og var að meðaltali einn bátur á 

hvern bæ, sem liggur við sjó, en helstu útræðisstaðirnir voru frá Hallbjarnareyri, Vatnabúðum, 

Kvíabryggju og Lárós.
45

 Voru heimver í Vatnabúðarplássi og Eyrarplássi, og Krossnesi, eða 

Kvíabryggjuplássi og var í lok 19. aldar orðið talsvert heimver á Kvíabryggju, hitt plássið í 

                                                           
43

 Lýður Björnsson: Saga sveitarsjórnar á Íslandi, I. bindi, bls. 90. 
44

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 269-284 og 158-164. 
45

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 165, Lúðvík Kristjánsson: Íslenskir Sjávarhættir, II. bindi, bls. 30.  
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útsveitinni var kennt við bæinn Lá, var það minnsta heimaverið í Eyrarsveit.
46

 Pláss þessi 

verða nánar útskýrð í kafla um vísi að þéttbýli.  

 Í Nesþingi eða Neshreppi, sem skipt var í Neshrepp innan Ennis og utan Ennis laust 

fyrir 1800, var mikið útræði.  Jarðardýrleika alls Neshrepps var árið 1840 378 hndr.
47

 Útræði 

var sérstaklega mikið í Neshrepp utan Ennis enda landið ekki fallið til landbúnaðar, en þar 

voru farin að myndast nokkur þurrabúðarþorp; á Gufuskálum, Hjallasandi og Rifi.
48

 

Neshreppi innan Ennis var einnig mikið útræði, en landbúnaður skipaði stærri sess en utan 

Ennis, þar voru einnig þurrabúðarpláss; á Brimilsvöllum og Ólafsvík. Í Ólafsvík byggðist 

einnig upp verslunarstaður samfara útræði, þar sem Clausen var með útgerð ásamt verslun. Í 

Neshreppi bæði utan og innan Ennis var því mun meiri áhersla lögð á öflun sjávarfangs en 

innar á norðanverðu Snæfellsnesi. Í Neshrepp, voru Hjallsandur, Gufuskálar og Rif, blandaðar 

verstöðvar, sem þýðir að þar er bæði heimver og útver. Í Ólafsvík var alla tíð fyrst og fremst 

heimver sem og á Brimilsvöllum. Á Kletti í Neshreppi var útver.
49

 Var kostur sá við 

Neshreppinn að stutt var að fara á góð mið, og var einnig stutt frá Hellisandi, Keflavík og Rifi 

að góðum hákarlamiðum. Fugl var einnig veiddur talsvert, fyrir utan Enni aðalega. Telst 

fiskurinn sem helstu hlunnindin í Neshreppnum, en einnig var þar lítill viðarreki á sumum 

jörðunum.
50

 

 Helgafelsssveit var talin 1840 vera 484 hndr. þrátt fyrir að 12 jarðir og eyjar voru ekki 

taldar/tíundaðar.
51

 Í Helgafellssveit var landið betur sett hvað landbúnað varðar, þar sem tún 

og slægjur voru þar góðar. Lítið var um útræði frá landi, en helstu verstöðvarnar voru í 

eyjunum sem fylgdu sveitinni. Var þar útver í Höskuldsey, en blönduð ver í Þormóðsey, 

Melrakkaey, Akurey, Fagurey og Elliðaey.
52

 Eftir að komið var kauptún í Stykkishólmi, voru 

menn þaðan við veiðar í Höskuldsey, og áttu þar verbúðir. Stóð það þannig fram til 1916.
53

 

Mest var af búfénaði í Helgafellssveit á 19. öld
54

 miðað við Neshrepp og Eyrarsveit. Bændur í 

Helgafellssveit nýttu einnig ýmsar aðrar veiðar svo sem; selveiðar, hákarlaveiða og 

                                                           
46

 Lúðvík Kristjánsson: Íslenskir Sjávarhættir,  II. bindi, bls. 50 . 
47

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 133-135. 
48

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 133-135. 
49

 Lúðvík Kristjánsson: Íslenskir sjávarhættir, II. bindi, bls. 30. 
50

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 138-139. 
51

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 138-139. 
52

 Lúðvík Kristjánsson: Íslenskir sjávarhættir, II. bindi, bls. 30. 
53

 Lúðvík Kristjánssson: Íslenskir sjávarhættir, II. bindi, bls. 50-51.  
54

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II. bindi, bls. 442.  
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fuglaveiði.
55

  Líkt og í Eyrarsveit var mótaka í Helgafellssveit víða um landið, og nýttu 

eyjabændur sér það einnig, en hún var nýtt til eldsneytis.
56

  

Nokkrar tölur um búfénað og skip 
Eins og fram hefur komið var landbúnaður og sjósókn aðalatvinnuvegur fólks í Eyrarsveit, 

auk Neshrepps og Helgafellssveitar.  Í Eyrarsveit eru til tölur um bátaeign í Eyrarsveit frá 

1835-1899, með mismunandi millibilum. Bátar sem voru þá í sveitinni voru 10 og 8 manna 

för, 6 og 4 manna för og svo minni bátar. Árið 1835 eru 20 bátar í Eyrarsveit, mest er af 6 og 

4 manna förum. Á árunum 1881-1890 eru að meðaltali tæplega 23 bátar í Eyrarsveit. Sem er 

sami fjöldi og var þar árið 1835, en flestir bátar eru í Eyrarsveit árið 1886 þegar 26 bátar eru í 

sveitinni. Er þessi bátaeign í samræmi við fjölda heimila. Bátaeign í Eyrarsveit er tiltölulega 

stöðug, en hefur fækkað um miðja öldina samanber árið 1861. Undir lok aldarinnar fækkar 

bátum niður í tíu báta, og allt eru það minni bátar. Árið 1918, er svo kominn vísir af 

stórútgerð, þar sem fjórir stórir bátar eru komnir, og millistærðin af bátum sem áður höfðu 

verið í meirihluta eru algjörlega horfnir.  

Heimild: ÞÍ. Snæfells- og Hnappadalssýsla.  XXVI.9 Skipaskrár 1870-1904, ÞÍ. Snæfells- og Hnappadalssýsla. XXIV. 

Búnaðarskýrslur  1828-1837, ÞÍ. Skýrslur um þilskip og báta 1864-1889.   

 

  

Eins og sjá má í töflu átta var búfénaður í Eyrarsveit töluverður miðað við 

búnaðarskýrslur frá árinu 1835. Þá eru 150 kýr, 1030 kindur og sauðir og 134 hestar í 

                                                           
55

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 195-196. 
56

 Sýslu og sóknalýsingar, bls. 196-197. 

Tafla 7. Bátaskýrslur í Eyrarsveit 1835-1918  

 
Bátaskýrslur 

   

 
10 og 8 manna för 6 og 4 manna minni bátar Alls 

1835 2 17 1 20 

1861 1 12 --- 13 

1881 --- 15 4 19 

1882 --- 15 7 22 

1883 --- 16 8 24 

1886 1 12 13 26 

1887 1 12 10 23 

1888 --- 14 8 22 

1889 --- 23 --- 23 

1890 --- 14 10 24 

1899 0 4 6 10 

1918 4 0 15 19 
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sveitinni á 29 heimilum, sem er að meðaltali 5 kýr, 35 kindur og sauðir og 4 hestar á hvert 

heimili sem hefur búfénað í sókninni.  Flest sauðfé átti Guðmundur Jónsson bóndi á 

Kolgröfum sem var með 108 kindur og sauði, því hefur fjölda búfjár verið misskipt á milli 

búa. Árið 1861 er ekki jafn mikið af búfénaði í sókninni, heldur eru samanlagt 97 kýr, 828 

kindur og sauðir og 101 hestar, þannig að búfénaði í sveitinni fækkaði þegar líða tók á 19. 

öldina.
57

 Skýringin á þessari fækkun mun að öllum líkindum vera fjárkláði sem gekk á sjötta 

áratugi aldarinnar hafði áhrif á fjölda búfjár, bæði má sjá það í töflunni um búfénað í 

Eyrarsveit og einnig í Neshreppi innan Ennis, allavega hvað fjölda kinda og sauða varðar.
58

 

Að sama skapi fækkar kúm og hestum einnig talsvert á meðan heimilum fjölgar. Áherslan á 

landbúnað hefur augljóslega minnkað á tímabilinu, en fjöldi báta eykst ekki að sama skapi. 

Heimilin hafa því verið fátækari árið 1861 en 1835. Ástandið er svo lítið breytt um aldamótin, 

hvað varðar búfénað, og bátaeign er minni. Þetta endurspeglast í fólksfjöldanum, sem fer hægt 

en örugglega niður á við á seinni hluta aldarinnar. 

Tafla 8 . Búfénaður í Eyrarsveit 1835-1899 

Búfénaður í Eyrarsveit 1835 1861 1899 

Kýr, naut og kálfar 150 97 96 

Kindur, geldfé og sauðir 1030 828 898 

hestar 134 101 107 

bændur 29 59 53 

Íbúar59 355 380 310 
 

ÞÍ. Skjalasafn sýslumannsins í Stykkishólmi búnaðarsskýrslur og manntöl Setbergssóknar 1835, 1860 og 1901 

Samkvæmt skjalasafni sýslumanns höfðu bátar á Snæfellsnesi fækkað heldur árið 

1843, í allri sýslunni eru þá 232 bátar í 41 átt- og tíæringar, 105 sexæringar og 86 minni bátar.  

Líkt og tafla níu sýnir hún bátaeign í Neshrepp nokkur ár, þar má sjá að mikið er um báta í 

hreppnum. Árið 1843 eru tölurnar í töflunni aðeins með skiptingu Neshrepps innan ennis, 

milli báta, en samanlagt er úr öllum Neshreppnum, og 1844 er aðeins tölur um samanlagðan 

bátafjölda. Árið 1843 var 30% bátaeignar Snæfellsnessýslu  í Neshreppi. 
60

 Seinni hluta 

aldarinnar var meðaltal áranna 1881-1889 í Neshreppi innan Ennis 38 bátar og í Neshreppi 

utan Ennis 26,5 bátar, líkt og í Eyrarsveit var mest um 4-6 manna för.
61

 Árið 1884 höfðu 

                                                           
57

 ÞÍ. Skjalasafn sýslumannsins í Stykkishólmi búnaðarsskýrslur.  
58

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 176. 
59

 Íbúar sem skráðir eru, eru samkvæmt manntölum 1835, 1860 og 1901. 
60

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 141. 
61

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 142. 
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gengið til fiskjar og hákarls í Neshreppi Ytri 4 átt- og tíæringar, 18 sex- og fjögurramannaför 

og 10 minni bátar og byttur. 
62

  

Tafla 9 . Bátaeign í Neshrepp innan og utan Ennis.  

Neshreppur 8-12 æringar 4-6 manna för minni bátar Samtals 

1843 7 20 1/2 5 80 

1844 --- --- --- 81 ½ 

1881 4 38 12 54 

1882 5 37 13 55 

1883 9 39 27 75 

1889 12 33 29 74 
 

Heimild: Saga Ólafsvíkur bls. 141-142. 

Sýna tölur í töflu tuttugu og fimm að búfénaður í Neshreppi innan Ennis hefur ekki 

verið eins mikill og í Eyrarsveit, þar sem hlutfallslega er meira af búfénaði á íbúa í Eyrarsveit 

en í Neshreppi innan Ennis, en lítið var um búfénað í Neshreppi utan Ennis þar sem var 

aðallega sjósókn. Fjárkláðinn hafði sömu áhrif í Neshrepp og í Eyrarsveit. Þessar tölur sýna 

okkur að þrátt fyrir að Neshreppur hafi verið fjölmennari en Eyrarsveit þá er búfjáreign 

töluvert minni. Sýnir þetta okkur hversu mikilvægari sjávarútvegurinn var í Neshreppi en í 

Eyrarsveit. Landbúnaður varð aldrei annað en aukabúgrein í Neshreppi, en var 

aðalatvinnuvegurinn í Eyrarsveit.
63

  

Tafla 10.  Búfénaður í Neshreppi nokkur ár 

Neshreppur innan Ennis 1843 1861 1869 1892 1903 

Kýr, kálfar og naut 60 70 37 60 83 

Kindur og geldfé 538 349 353 551 751 

hestar og hryssur 95 86 55 68 112 
 

Heimild. Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 177 

 Tölur um bátaeign og búfénað eru ekki til staðar í Helgafellssveit, fyrir utan búfjáreign 

árið 1892, þegar búnaðarfélag Helgafellssveitar var stofnað.
64

 Þá eru þriðjungi fleiri kindur og 

sauðir á íbúa í Helgafellssveit, miðað við Eyrarsveit sjö árum seinna. Þó hefur verið um 

helmingi færri kýr, naut og kálfar miðað við höfðatölu. Áhersla á sauðfjárrækt hefur því verið 

meiri í Helgafellssveit en í Eyrarsveit.  

                                                           
62

 Ólafur Elímundarson: Undir bláum Sólarsali, síðara bindi, bls. 53. 
63

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 182. 
64

 Byggðir Snæfellsness, bls. 209. 
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Að sama skapi kemur það fram að eftir skepnufellinn mikla sem verður 1882, þarfnast 

Snæfellsnessýsla láns til kaupa á gjafakorni. Kemur þar fram að Helgafellssveitin var 

skepnuríkasta sveitin og fékk því mest í sinn hlut.
65

 

Í Helgafellssveit var á árunum 1829 -1839 nokkur þilskip og lönduðu þar á þessum 

árum allt frá 2 þilskipum uppí 6 þilskip árið 1835, aflinn sem þeir voru að landa var þorskur 

og hákarl. Voru úthaldsdagar hvers og eins að meðaltali 100 dagar. 
66

  

Fólksfjöldi í Eyrarsveit 

Rétt er að geta þess að samkvæmt tölum um fædda, dána, aðflutta og brottflutta standast ekki 

alltaf tölur um fjölgun og fækkun samkvæmt kirkjubókum og manntali. Margt getur spilað þar 

inní, en erfitt er að reyna að finna allar útskýringar þess að ósamræmi er þar á milli. Það sem 

getur haft áhrif á það að þegar tölurnar um fædda og dána, aðflutta og brottflutta eru teknar þá 

er manntalsárið alltaf tekið með sem lokaár tölunnar sem um er að ræða. Einnig er spurning 

hvenær er skráð í kirkjubækurnar, þar sem manntölin eru yfirleitt tekin í byrjun desember. 

Þetta þýðir að þegar þau eru tekin þá er heill mánuður eftir af árinu, sem getur haft þau áhrif 

að tölur standast ekki. 

                                                           
65

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II. bindi, bls. 442 
66

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, I. bindi, bls. 332. 

Tafla 11. Búfénaður í Helgafelsssveit 1892 

Helgafellssveit Kýr, Naut og Kálfar Kindur og sauðir Hross 

1892 105 2400 180 
 

Heimild: Byggðir Snæfellsnes, bls. 209 

Tafla 12. Fæddir og Dánir 

Setbergssókn Fæddir Dánir Mismunur 

1801-1816 165 234 -69 
1817-1835 239 220 19 
1836-1840 63 63 0 
1841-1845 52 61 -9 
1846-1850 68 57 11 
1851-1860 170 125 45 
1861-1870 181 166 15 
1871-1880 139 99 40 
1881-1890 123 80 43 
1891-1901 136 70 66 

Heimild:  Prestþjónustubækur Setbergssóknar frá 1801-1901 
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Dæmi um að kirkjubækur standast ekki við manntöl er t.d. það sem skrifað er aftast í 

lok 19. aldar í kirkjubók Setbergssóknar. Dæmið er tekið aftast í kaflanum um innflutta, þá 

skrifar presturinn athugasemd um að það standist ekki frá fyrra ári. Er athugasemdin 

svohljóðandi „Manntal fyrra árs 357 og nú í ár 324, mismunur 33. Nú eru innfluttir í sókninni 

29, burtfluttir 56, mismunur af því 27. Fæddir 4, dánir 9, mismunur af því 5 , sem er 

samanlagt 32 í mismun, en 33 í manntali. Ætti því fækkunin að vera vantalin um 1 sem ég get 

ekki fundið í hverju liggur.“
67

 Svona hefur getað orðið í fleiri árum og ef það er tekið inn í 

myndina, ásamt því hvenær manntalið er tekið. Getur það í sumum tilfellum útskýrt þann mun 

sem er á manntölum og kirkjubókum. Líkt og töflur tólf og þrettán sýna er mikil fækkun fólks 

á fyrsta hluta aldarinnar, þar sem þrátt fyrir mikinn fjölda fæddra, þá deyja töluvert fleiri. Líkt 

og taflan sýnir frá 1801-1816, þegar mismunurinn sýnir fækkun uppá 69 manns. En í flest 

skiptin er þrátt fyrir allt, meira um fæðingar í Eyrarsveit en andlát . Fækkunin ætti því frekar 

að liggja í muninum á þeim sem flytja til Eyrarsveitar og burt úr Eyrarsveit.  

Þær upplýsingar liggja fyrir frá 1828. Sýna þær upplýsingar því heldur ekki rétta mynd 

á fækkun fólks í Eyrarsveit fram til ársins 1835, þar sem að inn í það vantar tölur. Á þessum 

árum var töluverð fækkun í Eyrarsveit, eða fram til ársins 1835. Þá fer aftur að fjölga í 

sveitinni til ársins 1840. Þrátt fyrir það að fæðingartíðni sé meiri en dánartíðni, þá hjálpar það 

ekki til við fjölgun. Þar sem tafla þrettán sýnir okkur að á seinni hluta 19. aldar flytjast oftast 

fleiri úr sókninni en inn í hana.  

Tafla 13. Aðfluttir og Brottfluttir 

Heimild:  Prestþjónustubækur Setbergssóknar frá 1828-1901, 

Setbergssókn Aðfluttir Brottfluttir Mismunur 
1828-1835 155 121 34 
1836-1840 79 65 14 
1841-1845 109 95 14 
1846-1850 133 79 54 
1851-1860 168 185 -17 
1861-1870 171 131 40 
1871-1880 233 250 -17 
1881-1890 187 258 -71 
1891-1901 181 213 -32 

 

 

                                                           
67

 ÞÍ Prestþjónustubókbækur Setbergssóknar; 19. öld. Innfluttir í lok 19. aldar.  



19 
 

Við sjáum betur í töflu fjórtán líkt og í töflu fimmtán að munurinn á manntölum og 

kirkjubókum er frekar mikill. Einu árin sem einhver 

líkindi og gæti verið hægt að útskýra eru árabili 1801-

1816 þegar munar aðeins níu manns. Svo árin 1881-

1890 þegar munar aðeins tveim. Lítið er reyndar að 

marka tölurnar frá 1801-1835 vegna skorts á gögnum 

úr kirkjubókum um aðflutta og brottflutta. Þar sem 

eitthvað af gögnum kirkjunnar eyðilögðust þegar 

kirkjan skemmdist á fyrri hluta 19. aldar.
68

  Ef 

tölurnar frá hinum árabilunum er skoðaðar, þá er að 

nokkru leyti hægt að útskýra þann mun sem er á 

nokkrum árabilum.  Samt sem áður þegar fækkun er í 

manntali um 20 og fjölgun í kirkjubókum um 34 er 

mjög erfitt að útskýra hvað getur valdið því. Samkvæmt þessu virðist sem sú fækkun sem átti 

sér stað í Eyrarsveit að mestu leyti stafa af brottflutningi úr sveitinni og fluttist fólk þá í næstu 

sveitarfélög sem betur verður fjallað um hér síðar.
69

 

Tafla 15. Munurinn á Fólksfjölda eftir manntölum og ef farið væri eftir kirkjubókum 

Eyrarsveit Manntal Fjölgun/fækkun Kirkjubækur Fjölgun/fækkun 

1801 450  --- 450  --- 

1816 390 -60 381 -69 

1835 355 -35 434 53 

1840 382 27 448 14 

1845 349 -33 453 5 

1850 373 24 518 65 

1860 380 7 546 28 

1870 378 -2 601 55 

1880 356 -22 624 23 

1890 330 -26 596 -28 

1901 310 -20 630 34 
 

Heimild: Heimild: Prestþjónustubækur Setbergssóknar frá 1801-1901, Manntöl Setbergssóknar frá 1801-1901 

Ef við setjum þær tölur sem koma úr kirkjubókum inn líkt og er gert með 

manntalstölurnar og gefum okkur að upphafs fólksfjöldi 1801 er 450 líkt og í manntali. Ætti  

þá þróunin á fólksfjölda að vera líkt og tafla fimmtán sýnir. Árið 1901 ættu að vera í 

Eyrarsveit 630 íbúar en ekki 310 líkt og manntölin segja. Sýnir þetta að þær fólksfjöldatölur 

                                                           
68

 Ásgeir Guðmundsson: „Kirkjur og prestar í Eyrarsveit“, bls. 60-61. 
69

 ÞÍ. Prestþjónustubækur Setbergssóknar 1801-1901 og manntöl Setbergssóknar 1801-1901 

Tafla 14. Kirkjubækur og Manntal 

Setbergssókn Kirkjubækur Manntal 
1801-1816 -69 -60 
1817-1835 53 -35 
1836-1840 14 27 
1841-1845 5 -33 
1846-1850 65 24 
1851-1860 28 7 
1861-1870 55 -2 
1871-1880 23 -22 
1881-1890 -28 -26 
1891-1901 34 -20 

 

Heimild: Prestþjónustubækur 

Setbergssóknar frá 1801-1901, Manntöl 

Setbergssóknar frá 1801-1901 
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sem sýndar eru í manntali eru annað hvort ekki alveg réttar, eða þá að skráning á kirkjubókum 

getur ekki staðist. Þessi munur er það mikill, að ekki er hægt að nota kirkjubækur sem heimild 

fyrir fólksfjöldann og þróun hans. Manntalið verður að teljast réttara. Hins vegar gefa 

kirkjubækurnar mynd af dánar/fæðingartíðni sem og fólksflutningum.   

Þróun á fólksfjölda í Eyrarsveit í samanburði við Helgafellssveit og Nesþing 

 Línurit 1. Þróun fólksfjölda á Norðanverðu Snæfellsnesi 

 

 Heimild: Manntöl Setbergssóknar, Ingjaldshólssóknar, Fróðárssóknar, Ólafsvíkursóknar, 

Bjarnarhafnarsóknar, Helgafellssóknar og Stykkishólmssóknar 1801-1901 

Hvernig var þróun fólksfjölda í Eyrarsveit frá 1801-1901 í samanburði við 

Helgafellssveit og Nesþing? Eins og línurit eitt sýnir er þróun fólksfjöldans í þessum þremur 

sveitarfélögum mismunandi. Í Eyrarsveit er þróunin yfirleitt niður á við og virkilega stöðug. 

Árið 1801 búa í Eyrarsveit 450 íbúar og hefur fækkað um nálægt 100 í  manntali 1835. Árin 

1840 og 1860 búa í Eyrarsveit í kringum 380 manns, og er það næsta við fjöldann á 19. öld, 

sem verið hafði 450 árið 1801. Þróun fjólksfjöldans í Eyrarsveit fylgir þróun fólks á landinu 

öllu. Líkt og sjá má í töflu sextán sést að fjöldinn á landinu öllu er frekar stöðugur og engar 

svakalegar sveiflur, nema undir lok aldarinnar.  

Tafla 16. Mannfjöldi á landinu öllu  

 1841 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

 Alls 57133 59586 67754 69463 71981 70581 78203 
 

Heimild: hagstofan.is -> mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2011 – skoðað 10. maí 2011 

Móðuharðindin höfðu þau áhrif að gamalmenni og börn voru þau sem voru aðalega að 

deyja. Hefðu þau börn sem dóu þá átt að vera á barneignaraldri á árunum 1800-1835. Þess 
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vegna er fækkun á flestum stöðum á landinu frá 1801-1835.  Sú fjölgun sem verður svo 1840 

og 1860, er að þeir fjölmennu árgangar sem fæðast í kringum 1801, eftir að fjölmennir 

árgangar frá 1770, sem voru á barnseignaraldri í Móðuharðindunum , fara að fjölga sér. Því 

fjölgar á landinu á árunum 1830-1840, líkt og gerist í Eyrarsveit. Eftir það verður stöðnun 

vegna þess að árgangarnir frá 1810-1820 virðast ekki hafa verið stórir, en einnig geisuðu 

mislingar og aðrar farsóttir, sem felldu fjölda manna. Líkt og sjá má verður áfram fækkun í 

Eyrarsveit frá 1860 og allt fram að 1901. Eftir 1859 komu óvenjumörg farsóttarár líkt og 

fjallað verður um í næsta kafla.   

Farsóttir og áhrif 
Farsóttir náðu einnig að skjóta sér á Snæfellsnesið og er hægt að segja að það hafi einnig haft 

áhrif á byggðar- og fólksfjöldaþróun. Þær farsóttir sem hægt er að nefna er skæð taugaveiki 

sem gekk árið 1859-1861 og einnig í vægari mynd 1871 og 1884. Staðbundinn 

taugaveikifaraldur varð mörgum smábörnum að bana árið 1876. Inflúensa sem oft leiddi til 

mannskæðrar lungnabólgu gekk árin 1855, 1862, 1866, 1890 og 1893-94. Á Snæfellsnesi 

reyndist hún skæðust síðstu ártölin eftir 1890. Barnaveiki var í rénun eftir skaðlega faraldra 

1850-51 og 1856, en skaut öðruhverju upp kollinum. Kíghósti gekk árin 1872 og 1892. Á 19. 

öld voru mislingar skæð farsótt. Geisaði mikill faraldur mislinga árið 1846. Dæmi má nefna 

að hann barst til Stykkishólms með skólapiltum og lögðust bara í Norska húsinu 16 manns, til 

viðbótar mislingunum geisaði einnig skæð iðraveiki, önduðust tuttugu og tveir í 

Helgafellssveit úr henni. Árið 1882 skall síðan á mislingasumarið mikla er mikinn fjölda lagði 

í gröfina. Sá faraldur sem síðan var sérstæðastur var bólguveikin svonefnda er herjaði sunnan 

lands og vestan 1873- 1874. Geysaði þessi veiki í Stykkishólmi árið 1873, og létust 5% 

innbúa Stykkishólms.
70

  

Tafla 17. Tafla um helstu farsóttir sem drógu menn til dauða í Eyrarsveit 

Eyrarsveit 
1817-
1830 

1831-
1850 

1851-
1860 

1861-
1870 

1871-
1880 

1881-
1890 

1891-
1901 

Dáin úr 
landsfarsóttum71 22 52 7 6 6 10 8 

Dáin úr holdsveiki 11 6 2 1 0 3 2 

Dáin úr barnaveiki 2 7 41 16 17 17 2 
 

Heimild: Prestþjónustubækur Setbergssóknar 1817-1901. 

Farsóttir þessar sem nefndar hafa verið að hafi gengið um á Íslandi á síðari hluta 19. 

aldar. Má finna þær í prestþjónustbókum sem útskýringar á dauðameini fólks í Eyrarsveit. 
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 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II. bindi, bls. 166-167. 
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 Innan þessa flokks eru landsfarsótt, mislingar, kíghósti, lungnabólga og taugaveiki. 
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Eins og tafla sautján sýnir deyja flestir úr barnaveiki á síðari hluta 19. aldar. Árið 1846 deyja 

7 af 10 karlmönnum í Eyrarsveit úr mislingum og 11 af 12 kvenmönnum úr mislingum eða 

landfarssótt. Þessi dæmi sýna að þær landfarsóttir sem gengu yfir landið á 19. öld, höfðu 

talsverð áhrif á þróun byggðar í Eyrarsveit. Þá sérstaklega þannig að börn dóu í miklum mæli, 

sem gerir það að verkum, að þegar líða fer á, fækkar fólki á barneignaraldri. Sem verður til 

þess að fjölgun verður hægari. Ástæða þess að minna er af fólki sem sem deyja úr þessum 

þremur ástæðum á síðari hluta aldarinnar, er einungis sú að í prestþjónustubókum er ekki 

alltaf útskýrt ástæðu dauða fólks.
72

  

Þróun fólksfjöldans og þéttbýlis og áhrif fólksflutninga 

Þróun fólksfjöldans miðað við næstu sveitarfélög 
Einnig má áætla að fólksflutningar í lok 19. aldar hafi farið að vera meiri í næstu 

sveitarfélög. Aðalástæðan var vegna betri atvinnumöguleika, þar sem þar höfðu myndast 

talsverð þorp í lok aldarinnar líkt og lýst verður hér á eftir. Línurit eitt á bls. 22 sýnir að 

þróunin í Eyrarsveit var ekkert ósvipuð og í Helgafellssveit og Neshrepp fram um miðja 

öldina.  Fyrir utan byrjun aldarinnar þegar fækkaði í Eyrarsveit en fjölgaði í hinum sveitunum. 

Eftir það er línan nokkuð svipuð, þangað til undir lok 19. aldar. En þá fer þróunin í fólksfjölda 

í hinum sveitunum að fara töluvert upp á við. Fjölgar fóli þar ört þá sérstaklega í Neshreppi, 

en einnig í lok aldarinnar í Helgafellssveit. Má rekja það til þeirra breytinga sem urðu vegna 

þéttbýlis sem farið var að myndast í Neshrepp og Helgafellssveit. Nánar verður fjallað um 

muninn á atvinnu í sveitunum sem hjálpaði til við þróun í Neshrepp og Helgafellssveit, sem 

ekki var til staðar í Eyrarsveit. 

Tafla átján sýnir betur hvernig þróunin í Eyrarsveit var í samanburði við Neshrepp og 

Helgafellssveit.Yfirleitt er samhengi þar á milli, því ef fjölgun er í Neshrepp þá er oft líka 

fjölgun í Eyrarsveit og Helgafellssveit. Einnig eru dæmi þess að mikil fækkun er í einu 

sveitarfélaginu, en þá er fjölgun í hinum eða öfugt. Árið 1870 er t.d. fækkun um 100 íbúa í 

Neshrepp, fækkun um 2 í Eyrarsveit. Meðan fjölgar um 48 í Helgafelsssveit. Einnig kemur 

fyrir að fólki fækkar í Helgafellssveit og Neshrepp, en fjölgar í Eyrarsveit. Það er aðeins einu 

sinni sem það kemur fyrir, þannig það er varla hægt að segja að það hafi skipt sköpum í þróun 

byggðarinnar.  Í lok 19. aldar þá fækkar í Eyrarsveit, líkt og sagt hefur verið frá en töluverð 

fjölgun er í hinum sveitarfélögunum, og er þar um 40% fjölgun í Neshreppi og um 20% 

fjölgun í Helgafellssveit, meðan það fækkar um 6% í Eyrarsveit. 
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 ÞÍ. Prestþjónustubækur Setbergssóknar 1817-1901. 
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Þegar fækkun er í öllum sveitunum 1845 þá er hlutfallslega meiri fækkun í Neshreppi 

en Eyrarsveit og Helgafellssveit. Í Helgafellssveit er á sama tíma hlutfallslega svipuð fækkun 

og í Eyrarsveit. En svo virðist sem þróun fólksfjölda í Eyrarsveit svipi til þróunar fólksfjölda í 

allri Snæfellsnessýslu, fyrir utan í lok aldarinnar. Þar sem fjölgar í Snæfellssýslu, en fækkar í 

Eyrarsveit eins og áður hefur komið fram.
73

 

Línurit 2. Fólksfjöldi í Snæfellsnessýslu 

 

Heimild: www.manntal.is -> Snæfellsnessýsla -> árin 1835-1901 sem skráð eru inni á manntal.is. 
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 ÞÍ. Manntöl Setbergssóknar, Helgafelssóknar, Bjarnarhafnarsóknar, Ingjaldshólssóknar og Fróðársóknar, auk 
Ólafsvíkursóknar og Stykkishólmssóknar 1801-1901. 
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1801 425 --- 893 --- 450 --- 
1835 438 13 919 26 355 -95 
1840 523 85 1063 144 382 27 
1845 478 -45 911 -152 349 -33 
1850 477 -1 824 -87 373 24 
1860 517 40 886 62 380 7 
1870 565 48 786 -100 378 -2 
1880 667 102 701 -85 356 -22 
1890 598 -69 754 53 330 -26 
1901 746 148 1278 524 310 -20 

Heimild: Manntöl Setbergssóknar, Ingjaldshólssóknar, Fróðárssóknar, Ólafsvíkursóknar, 

Bjarnarhafnarsóknar, Helgafellssóknar og Stykkishólmssóknar 1801-1901 

 

http://www.manntal.is/
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Vísir að þéttbýli í Eyrarsveit 

Eins og fram hefur komið myndaðist ekki þéttbýli í Eyrarsveit á 19. öld, líkt og í Neshreppi 

og Helgafellssveit. Tilkoma kaupstaðar í sveitinni var misheppnuð tilraun til 

þéttbýlismyndunar. Fólksfjöldinn hélst stöðugur og lífið í sveitinni breyttist lítið. Þjónusta var 

lítil sem engin, en aðeins bjuggu þar hreppstjóri og prestur, fyrir utan holdveikraspítala fram 

til ársins 1848. Þessar litlu breytingar og þjónustuleysi varð til þess að til myndunar þéttbýlis 

gat ekki orðið. Það er svo eftir að þéttbýli myndast í næstu sveitum, sem það fer frekar að 

fækka í Eyrarsveit. Þá sóttu íbúar Eyrarsveitar, nær alla sína þjónustu til Ólafsvíkur og 

Stykkishólms. Grasbýlingar og þurrabúðarmenn sem ekki réru á bátum frá Eyrarsveit, flytjast 

til Hellisands eða Rifs til þess að stunda sjósókn. Lítil pláss höfðu verið til staðar í Eyrarsveit 

frá því fyrir 19. öld, en héldu áfram að þróast á 19. öldinni, eða héldust stöðug. Hefur aðeins 

verið minnst á þessi litlu pláss hér að framan. 

Tafla 19. Hin svokölluðu pláss í Eyrarsveit 
 

Plássin 1801 
 

1816 
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1845 
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Lárósplássið 5 22 5 36 5 28 5 42 5 28 

Kvíabryggjuplássið 7 33 6 32 4 23 7 37 5 33 

Bárarplássið 5 32 5 28 6 32 3 13 1 13 

Búðarplássið 8 40 4 17 4 18 4 27 4 19 

Eyrarplássið 6 53 7 44 7 38 8 43 7 40 
 

Plássin 1850 
 

1860 
 

1870 
 

1880 
 

1890 
 

1901 
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Lárósplássið 6 35 4 26 5 23 5 24 7 35 4 23 

Kvíabryggjuplássið 6 27 5 42 7 44 7 41 10 43 6 28 

Bárarplássið 3 15 3 17 3 18 3 19 6 39 2 12 

Búðarplássið 2 18 4 24 4 30 2 15 3 18 3 17 

Eyrarplássið 9 45 8 41 8 38 10 52 8 32 7 48 

 

Þessi litlu pláss eins og þau eru kölluð, voru staðir þar sem gott útræði var. Þurrabúðir eða 

hjáleigur auk stærri býlanna mynduðu þessi pláss. Þessi pláss byggðust upp af þyrpingu 

hjáleigujarða sem höfðu heimræði við sameiginlega lendingu. Fólksfjöldi var ekki mikill í 

þessum plássum, og myndaðist aldrei meira þéttbýli þar fyrr en um aldamótin 1900. Þá tók að 
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myndast stærra þéttbýli á Kvíabryggju. Hélt það áfram þangað til byggðin sem myndaðist þar 

fluttist í Grafarnes rétt fyrir miðja 20. öldina. Þar stendur þéttbýli Grundarfjarðar í dag.  

Líkt og tafla nítján sýnir voru aldrei á 19. öld fleiri en 53 íbúar í hverju plássi. Yfir alla 

öldina séð er Eyrarplássið stærst. Það er svo í aldarinnar sem Kvíabryggjuplássið stækkar. 

Hafði það ætíð verið næst stærsta plássið. Flest eru 10 heimili í þessum plássum, en það er 

bæði í Eyrarplássi og Kvíabryggjuplássi. Annars er í þessum plássum allt frá 2 heimilum til 

10 heimila, en oftast eru 5-7 heimili í þessum plássum. Öll þessi pláss byggðust upp á 

landbúnaði og sjósókn, sem var einkenni Eyrarsveitar.  

Vesturheimsferðir 
Á tímabilinu 1852-1914 fluttist fólk frá Íslandi  í stórum stíl til Vesturheims. Flestir fluttust 

burt á árunum 1870-1914. Samkvæmt Vesturfaraskrá 1870-1914 sem Júníus H. Kristinsson 

sagnfræðingur tók saman er fjöldi fólks sem skráð er að hafi flutt frá Íslandi vestur í heim á 

árunum 1870-1914, 14.268 manns.
74

 Lítið var um að fólk úr Eyrarsveit fluttist vestur, en kom 

það þó fyrir og á árunum 1870-1890 fluttust 20 íbúar úr Eyrarsveit til Vesturheims. Árin 

1890-1901 fluttist ekki nema einn íbúi til Vesturheims . Árin 1901-1910 flytjast 11 íbúar úr 

Eyrarsveit til Vesturheims. Þeir sem flytjast frá Eyrarsveit í lok 19. aldar eru þrjár fjölskyldur; 

árið 1876, Sigvaldi Þorvaldsson bóndi,  ásamt konu sinni og fimm börnum, frá Kirkjufelli. 

Árið1878, Eggert Eggertsson bóndi, ásamt konu sinni og tveimur dætrum frá Spjör. Árið 

1887, Pétur Kristjánsson bóndi, ásamt konu sinni og tveimur börnum, frá Hallbjarnareyri. Öll 

býlin sem þessar fjölskyldur flytjast frá eru lögbýli. Einnig flytjast frá öðrum bæjum 

vinnufólk og bóndi, ásamt syni og ráðskonu. Þau eru; árið 1878, Valgarður Jónsson bóndi, 

ásamt Kristínu Jónsdóttur ráðskonu og syni bónda frá Akurtröðum, 1888, Guðrún Sveinsdóttir 

vinnukona frá Hálsi, sama ár Ásgerður Sturludóttir vinnukona frá Látravík og Einar Jónsson 

lausamaður frá Helgabæ. Sjá má að allt þetta fólk nema Einar Jónsson flytjast af lögbýlum, en 

hann úr þurrabúð. Það sem hefur mest áhrif á sveitina í sambandi við Vesturheimsferðir er að 
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 Gunnar Karlsson: „Vesturheimsferðir“.  bls. 20-22. 

Tafla 20.  Fjöldi þeirra sem fluttist til Vesturheims á norðanverðu Snæfellsnesi 

Vesturheimferðir 1874-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1911 Samtals 

Eyrarsveit 14 6 1 11 32 

Neshreppur 0 10 31 51 92 

Helgafellssveit 5 44 0 0 49 
 

Heimild: Júníus H. Kristinsson: Vesturfaraskrá 1870-1914. Bls. 165-169 
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Hrafnkelsstaðir lögðust í eyði eftir 1905 þegar tveir bændur fara þaðan, og kona og börn 

annars þeirra.  Eins og sjá má í töflu tuttugu  flytjast flestir þeirra sem flytjast til Vesturheims 

úr Eyrarsveit á 19. öld, en það er einnig flutt í Vesturheim árin 1901-1910.  Er það eins og 

fram hefur komið, stórfjölskylda á Hrafnkelsstöðum og eitt tökubarn af öðrum bæ. Það sama 

má segja um Helgafellssveit þar sem allir sem flytjast þaðan til Vesturheims flytja fyrir 1890.  

Í Neshrepp flytja flestir um og eftir aldamótin 1900. Vesturheimsferðir höfðu einungis þau 

áhrif á íbúafjölda í Helgafellssveit og Neshrepp að fjölgun þar hefði orðið meiri, þar sem á 

þessum tíma fjölgaði þar. Í Eyrarsveit, þar sem fækkun var á þessum tíma, höfðu þessar ferðir 

einhver áhrif á það þar sem fækkun er í Eyrarsveit um sextíu og átta manns frá 1870-1901,  

þar af fluttust tuttugu og einn til Vesturheims, sem er næstum þriðjungur þeirra sem flytjast 

frá Eyrarsveit.
75

   

Hvaðan kom fólkið inn í sveitina og hvert fluttist það? 
Fólk fluttist milli svæða í leit að atvinnu,  til dæmis í Neshrepp til þess að stunda þar sjósókn. 

Skoðaði ég aðeins hvert fólkið var að flytjast og sést það í töflu tuttugu og eitt. Samkvæmt 

henni flytjast flestir til næstu sveitarfélaga á árunum 1828-1840 og 1891-1901. Annars er það 

frá 24% að 75% þeirra sem flytjast úr sveitinni í næstu sveitarfélög. Er það þá oft fólk sem 

hefur verið að giftast aðila úr þeirri sókn. Einnig eru það fjölskyldur sem flytjast á milli staða, 

og má ætla að það sé mikið til vegna atvinnu, vegna þess að norðanvert Snæfellsnes var eitt 

atvinnusvæði, svo að notað sé nútímalegt orðalag. Hefur þessi þróun ef til vill eitthvað með 

það að gera að meðan það fækkar í Eyrarsveit þá fjölgar í næstu sveitarfélögum, en einnig 

getur fólk úr næstu sveitarfélögum hafa flust eitthvert annað líka.
76
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 Júníus H. Kristinsson: Vesturfaraskrá 1870-1914, bls. 165-169. 
76

 ÞÍ. Prestþjónustubækur Setbergssóknar, Burtfluttir 1828-1901. 

Tafla 21. Hvert fluttist fólkið úr Eyrarsveit 

Burtfluttir Neshreppur Helgafellssveit Samtals Alls Prósent 

1828-1840 91 41 132 186 71% 

1841-1850 25 33 58 174 33% 

1851-1860 12 33 45 185 24% 

1861-1870 14 26 40 131 30% 

1871-1880 52 73 125 250 50% 

1881-1890 56 53 109 258 42% 

1891-1901 107 53 160 213 75% 

Samtals 357 312 669 1397 48% 
 

Heimild: Prestþjónustubækur Setbergssóknar frá 1828-1901, Burtfluttir  
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Hvaðan kom þá fólkið sem fluttist inn í Eyrarsveit? Það sést í töflu tuttugu og tvö að 

árabilið 1881-1890 flytjast flestir af þeim sem flytjast til Eyrarsveitar úr Neshrepp og 

Helgafellssveit eða 61%.  Er það áhugaverð þróun, þar sem á þessu tímabili voru þéttbýlin að 

stækka, og hefði frekar átt að vera flutningur í þessar sveitir úr Eyrarsveit. Reyndar eru 42% 

þeirra sem flytja á þessu sama tímabili sem flytjast til Neshrepps og Helgafellssveitar. Á þessu 

tímabili er einnig fækkun í Helgafellssveit líkt og í Eyrarsveit. Annars virðist einnig hafa 

verið töluvert um það að fólk úr næstu sveitarfélögum fluttist til Eyrarsveitar eða á bilinu frá 

32% - 61% þeirra sem fluttist í sóknina var úr Neshreppi og Helgafellssveit.
77

 

 

Þeir sem fluttust ekki til þessa tveggja sveita sem nefndar eru hér fóru í aðrar nálægar 

sýslur svo sem; aðra staði í Snæfells- og Hnappadalssýlu, Dalasýslu, Barðastrandasýslu, 

Strandasýslu, Húnavatnssýslu og Árnessýslu. Það sama má segja um þá sem fluttust til 

Eyrarsveitar, að þeir komu úr þeim nálægum sýslum sem áður hafa verið nefnd. 

 Tölur þessar sýna okkur að fólk fluttist milli sveita í þónokkru mæli.  Einnig fluttist 

fólk til Eyrarsveitar, þrátt fyrir litla atvinnu. Landbúnaður og örlítil sjósókn, hefur samt sem 

áður verið nóg til þess að fólk úr hinum sveitarfélögunum fluttist til Eyrarsveitar.  

Heimili og stærð 

Fólksfjöldi og fjöldi heimila 

Eins og tafla tuttugu og þrjú sýnir var skipting heimila í Eyrarsveit aðallega þannig að það var 

mest um lögbýli sem héldust nokkuð óbreytt alla öldina. Þeim fækkar og fjölgar aðeins, en 
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 ÞÍ. Prestþjónustubækur Setbergssóknar, Aðfluttir 1828-1901. 

Tafla 22. Hvað innfluttir í Eyrarsveit komu 
 Neshreppur Helgafellssveit Samtals Alls prósenta 

1828-1840 49 57 106 234 45% 

1841-1850 62 50 112 242 46% 

1851-1860 22 52 74 168 44% 

1861-1870 14 41 55 171 32% 

1871-1880 48 42 90 233 38% 

1881-1890 62 52 114 187 61% 

1891-1901 25 44 69 181 38% 

Samtals 282 338 620 1416 44% 
 

Heimild:  Prestþjónustubækur Setbergssóknar frá 1828-1901, Innkomnir í sókn 



28 
 

það getur einnig verið mismunandi skráning. Einnig eru heimajarðir skráðar ef ekki er 

tilgreint að um hjáleigu/grasbýli, tómthús/þurrabúð er að ræða. Erfitt er því að segja til um 

hvort að jörð hafi verið eign bónda en breyst í hjáleigu þegar líða tók á öldina, eða öfugt. 

Tökum jörðina Akurtraðir sem dæmi, árið 1835 og 1901 er hún skráð sem hjáleiga, og 

því talin sem slík, þau ár. Hin árin er hún ekki með sértaka skráningu og því skráð sem lögbýli 

þau ár, nema árið 1890, þegar hún er ekki í byggð. Sama má segja um jörðina Naust, sem er 

skráð sem hjáleiga 1835-1850 og svo aftur 1890-1901, en hin árin er hún ekki skráð sem 

hjáleiga og því ekki skráð sem það.
78

 Ástæðan fyrir því að ég skrái í töfluna alveg eins og 

stendur í manntali, er vegna þess að ýmsir eigendur voru að jörðum á þessum tíma, og því 

treysti ég á skráningu manntlanna.  Hjáleigur og grasbýli fylgdu helstu jörðunum líkt og fram 

hefur komið.
79
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 manntal.is -> Naust, Setbergssókn 1801-1901 – skoðað 10. Maí  
79

 manntal.is -> Akurtraðir, Setbergssókn 1801-1901 – skoðað 10. maí 2011 

Tafla 23. Fjöldi fólks í Eyrarsveit ásamt skiptingu og fjölda heimila 

Eyrarsveit 1801 1835 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

 
Fólksfjöldi 450 355 382 349 373 380 378 356 330 310 

 
lögbýli 34 30 34 29 33 34 31 31 31 26 

 
hjáleiga/grasbýli 29 28 25 18 21 26 21 11 14 13 

 
tómthús/þurrabúð 5 2 3 7 5 2 8 15 18 12 

 
samtals heimili 68 60 62 54 59 62 60 57 63 51 

 

Heimild: Þ.Í. Manntöl Setbergssóknar 1801-1901 

Tafla 24 . Fjöldi fólks í Helgafellssveit ásamt skiptingu og fjölda heimila  

Helgafellssveit 1801 1835 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

 
Fólksfjöldi 425 438 523 478 477 517 565 667 598 746 

 
lögbýli 67 46 46 44 47 55 50 45 50 58 

 
hjáleiga/grasbýli 0 8 11 7 9 17 2 8 3 0 

 
tómthús/þurrabúð 9 11 9 27 20 19 35 47 44 76 

 
samtals heimili 76 65 66 78 76 91 87 100 97 134 

 

 

Heimild: Manntöl Bjarnarhafnarsóknar, Helgafellssóknar og Stykkishólmssóknar, 1801-1901 
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Samkvæmt töflu tuttugu og þrjú eru þurrabúðir ekki margar í sókninni fyrr en í lok 

aldarinnar, en þá eru Kvíabryggjuplássið og Eyrarplássið farin að stækka.  

Frá 1801 er Helgafellssveit frekar lík Eyrarsveit , þar sem lögbýli eru mörg, en 

hjáleigur/grasbýli, þurrabúðir/tómthús eru færri. Þegar líða fer á öldina fækkar lögbýlum en 

þurrabúðum/tómthúsum fjölgar, sem fylgir þéttbýlismynduninni í Stykkishólmi. 

 Í Neshrepp er skipting heimila aðeins öðruvísi, þar sem þar var sjávarbyggð að mestu 

leyti, sem byggðist aðallega upp á þurrabúðum. Þurrabúðir/tómthús eru aðal híbýli fólks, og 

eru flest 196 árið 1901, en lögbýli voru flest 35. Sýnir það okkur að hjáleigur/grasbýli, voru 

einnig fleiri en lögbýlin en flestar eru þær 82 árið 1850. Fjöldi þurrabúða/tómthúsa árið 1901, 

er svona mikill vegna fjöldans sem búsettur er í Ólafsvík, Hellisandi og Rifi.  

Tafla 25. Fjöldi fólks í Neshrepp ásamt skiptingu og fjölda heimila 
 

Neshreppur 1801 1835 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

 
Fólksfjöldi 893 919 1063 911 824 886 786 701 754 1278 

 
lögbýli 26 23 22 21 26 34 26 35 13 35 

 
hjáleiga/grasbýli 41 53 61 48 82 37 35 35 45 6 

 
tómthús/þurrabúð 126 101 133 125 69 102 67 70 73 196 

 
samtals heimili 183 177 216 194 177 173 124 140 113 237 

Heimild: Manntöl Ingjaldshólssóknar, Fróðársóknar og Ólafsvíkursóknar, 1801-1901 

 

Meðalstærð heimila  

Meðalstærð heimila í Eyrarsveit fylgir meðalstærð landsins að nokkru leyti , því að þar eru 

mörg lögbýli, sem þýðir að heimilin eru stærri. Í lok nítjándu aldar eru heimili í Eyrarsveit að 

minnka miðað við þróunina sem er í landinu öllu. Þegar fólksfjöldinn lækkar í Eyrarsveit þá 

fækkar heimilum einnig. Nema árið 1890 þegar heimilum hefur fjölgað, meðan fólksfjöldinn 

lækkar. Í Helgafellssveit, er það svolítið öðruvísi þar sem á fyrri hluta aldarinnar fjölgar 

heimilum, þegar fólki fækkar. Það verður svo þannig að fjöldi heimila fylgir fjölda fólks. 

Neshrepp er það einnig þannig 1890, að heimilum hefur fækkað, meðan fólksfjöldinn hefur 

hækkað.  

Í Neshrepp, þar sem þurrabúðir voru margar og heimilin því minni, er meðalstærð 

heimila næstum tveim íbúum á heimili færri en á landinu öllu. Árið 1890 er hins vegar 

undantekning, þegar meðalstærð í Neshrepp nær hápunkti. Einnig nær meðalstærð heimila 
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hápunkti í Helgafellssveit árið 1840 þegar meðalstærð heimila er töluverð hærri þar en á 

landinu öllu. Þar sem fjöldi heimila ásamt fjölda fólks hefur áhrif á meðstærðina, passar það 

að meðalstærð heimila í Neshrepp er þetta lægri heldur en í Eyrarsveit, Helgafellssveit og 

landinu öllu. Þar var líkt og áður hefur verið sagt töluverður fjöldi þurrabúða á því svæði, sem 

var ekki til staðar í Eyrarsveit og Helgafellssveit.  

Tafla 26. Meðalstærð heimila í Eyrarsveit, Neshrepp og Helgafellssveit miðað við landið allt 
Meðalstærð heimila                     

  1801 1835 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

Eyrarsveit 6,3 6,1 6,1 6,5 6,3 6,1 6,3 6 5,2  6,1 

Nesþing 4,6 5,2 5,5 4,7 4,7 5,1 6,1 5 7,8 5,4 

Helgafellssveit 5,6 6,7 7,9 6,1 6,3 5,7 6,5 6,7 6,2 5,7 

Landið allt 6,4 --- 6,8 --- 6,8 7 7,5 7,4 7  6,2 
 

Heimild: Manntöl Setbergssóknar, Ingjaldshólssóknar, Fróðár Fróðársóknar og Ólafsvíkursóknar, Helgafelsssóknar, 

Bjarnarhafnarsóknar og Stykkishólmssóknar1801-1901, Hagskinna bls. 140 

 

 

Línurit þrjú sýnir meðalstærð heimila í Neshrepp, Eyrarsveit og Helgafellssveit.  

Línurit 3.  Sýnir meðalstærð heimila á norðanverðu Snæfellsnesi 

 
Heimild: Manntöl Setbergssóknar, Ingjaldshólssóknar, Fróðárssóknar, Ólafsvíkursóknar, Bjarnarhafnarsóknar, 

Helgafellssóknar og Stykkishólmssóknar 1801-1901 
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Atvinna og þróun hennar 

Hvernig er atvinnuástand í sveitinni miðað við næstu sveitir? 

Eyrarsveit 

Í Eyrarsveit var lítil fjölbreytni í atvinnu. Ýmsar tilraunir voru þó gerðar, með t.d. verslun eins 

og fram hefur komið. Einnig komu franskir sjómenn til Eyrarsveitar, og settu af stað 

saltfisksverkun á Grundarkampi 1858-1870. Auk þess sem franskir kaþólskir prestar settust að 

á Grundarkampi árið 1859. Þeir settust að í húsi sem Frakkar höfðu áður byggt sem íbúðarhús 

fyrir Silvain Allenou. Ætlaði hann að koma sjálfur til Íslands og stjórna saltfiskverkuninni, en 

kom aldrei.
80

 Eins og kaupstaðarreynslan var þá varð ekki meira úr þessu, en Frakkar þessir 

voru aðeins í nokkur ár í Grundarfirði.  

Hallbjarnareyrarspítala, sem starfræktur hafði verið frá því á 17. öld, var lokað um 

miðja 19. öldina, en þar hafði verið einhver atvinna miðað við fáa vistmenn. En árið 1703 eru 

þar flestir sjúklingar eða 9 talsins, og hafa þá átta manns atvinnu þar ásamt spítalahaldara sem 

var Þórdís Hannesdóttir þá. Árið 1801 er svo spítalahaldari Guðmundur Sigurðsson, og vinna 

hjá honum ellefu manns, og sjúklingar eru fimm talsins. Árið 1816 er Guðmundur ennþá yfir 

stofnuninni og vinna þá hjá honum fimmtán manns, en sjúklingar eru ekki nema þrír, sem 

þýðir 18 manns af þeim 21 sem bjó á Hallbjarnareyri tilheyrði spítalanum. Árið 1845 er sami 

fjöldi sjúklinga og 1816, en Þorleifur Þorleifsson er þá orðinn spítalahaldari, og hefur aðeins 

fjóra starfsmenn í vinnu. Miðað við á Íslandi öllu voru talsvert margir starfsmenn í vinnu við 

spítalann á Hallbjarnareyri, en  árið 1816 voru þrír spítalar starfrækir, með tíu sjúklinga, og 

eru 15 starfsmenn á Hallbjarnareyri af þeim 23 sem eru á öllum spítölunum samanlagt.
81

  

Prestar áttu að sjá um að börnum væri kennt samkvæmt lögum 9. janúar 1880 „um 

uppfræðing barna í skript og reikningi“ 
82

 Lítið var um barnafræðslu í Eyrarsveit, eða gekk 

ekki nógu vel að sjá um hana fyrst eftir að lög þessi komu fram. Það var ekki fyrr en árið 

1887, að séra Jens V. Hjaltalín fannst að uppfræðsla í Eyrarsveit væri ábótavant. Setti hann 

því fram þau skilyrði, að hann myndi ekki ferma þau börn sem ekki höfðu næga þekkingu í 

kristnum fræðum, biblíusögum Balslevs, skrift og reikning, líkt og lög sögðu til. Var því eftir 

1887 skipulögð barnakennsla í sveitinni. Guðlaugur Guðmundsson, frá Skógarströnd, var 

fyrsti kennarinn sem tók þetta starf að sér.
83

 Liggur þessi skipulagða kennsla niðri á árunum 
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 Elín Pálmadóttir: Fransí Biskví, bls. 114-127. 
81

 Erla Dóris Halldórsdóttir: Holdsveiki á Íslandi, bls. 60-61. 
82

 Ásgeir Guðmundsson: „börn og unglingar alist ekki upp eins og hross í haga“, bls. 13. 
83

 Ásgeir Guðmundsson: „börn og unglingar alist ekki upp eins og hross í haga“, bls. 16-17. 
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1896-1909, þannig að það varð ekki meira úr skólamálum í Eyrarsveit á 19. öld, og höfðu 

menn sem sáu um kennsluna ekki fasta búsetu í Eyrarsveit, nema á þeim tíma sem þeir voru 

hér.
84

  

Ein kirkja var í sókninni og þjónaði þar einn prestur í einu. Smíðar á  þremur kirkjum á 

19. öld hafa eflaust skapað smá atvinnu, en þar sem iðnaðarmenn voru fáir sem engir í 

Eyrarsveit á þessum tíma var leitað til snikkara úr Stykkishólmi.
85

 

Þetta ágrip á öðrum atvinnuháttum en landbúnaði og sjósókn sýnir að miðað við þá 

þróun sem varð í Helgafellssveit og Neshrepp í atvinnu, hefði þéttbýlismyndun í Eyrarsveit, 

ekki orðið nema ef atvinnumöguleikar myndu aukast. Þar sem að atvinnan skipti miklu máli í 

sambandi við þróun þéttbýlis. Eins og síðar kom í ljós, þegar þéttbýli myndaðist um miðja 20. 

öld. Heldur helst landbúnaðarsamfélagið í stað líkt og sjá má í töflu tuttugu og sjö ásamt 

örlítilli sjósókn. 

Eins og tafla tuttugu og sjö sýnir skiptist atvinna og staða fólks innan heimilis nokkuð. 

Líkt og sagt hefur verið var landbúnaðarsamfélag að mestu í Eyrarsveit. Var því á þeim 

stöðum þar sem útræði var meira af vinnumönnum. Margir af þeim bændum sem skráðir eru 

sem bændur í töfluna höfðu einnig atvinnu af útræði, en aðallega er þar búskapur. 

Hlutfallslega er ekki mikið um niðursetninga í sókninni, en mest er það árið 1816, þegar þeir 

eru 8,7% af íbúum sóknarinnar. Árið 1801 eru vinnumenn
86

 og hjú 9,7 % íbúa í Eyrarsveit. 

Flestir vinnumenn eru skráðir á stærstu heimilin, s.s. holdveikispítalann á Hallbjarnareyri og 

prestsetrinu á Setbergi. Árið 1845 eru vinnumenn og hjú 16% af íbúum Eyrarsveitar. Þá var 
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 Ásgeir Guðmundsson: „börn og unglingar alist ekki upp eins og hross í haga“, bls. 30. 
85

 Ásgeir Guðmundsson: „kirkjur og prestar í Eyrarsveit“, bls. 79. 
86

 Undir vinnumenn, flokkast einnig vinnukonur og þjónustufólk. 

Tafla 27. Staða fólks innan heimilis 1801-1901 

 1801 1816 1835 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 

Bóndi 106 97 69 61 72 93 105 96 72 77 61 

Fiskveiðar 11 --- 3 8 23 11 9 18 36 32 35 

Vinnuhjú 80 74 62 43 60 65 55 44 54 52 30 

Börn 179 136 142 159 135 161 161 168 146 129 159 

Húsfólk 10 9 36 47 6 2 7 25 13 9 4 

Sveitarómagar 22 34 8 20 14 11 14 15 17 9 6 

Embættismenn 7 12 10 8 8 11 7 2 6 4 4 

Annað/ótilgreint 35 28 25 36 31 19 22 10 12 18 11 

 

Heimild: Manntöl Setbergssóknar 1801-1890.  Athugasemd: Þess má geta að konur sem voru giftar eða voru í sambúð eru skráðar með sömu 

atvinnu og menn þeirra, nema um annað sé tekið fram. Annað og ótilgreint, þar flokkast þeir sem voru t.d. kennarar, smiðir og ótilgreint 
starfsheiti. 
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töluvert mikið um börn í Eyrarsveit og helst sá fjöldi nokkuð stöðugur milli manntala. Má 

nefna að fjöldi barna árið 1870 var 44% af fjölda fólks í sókninni, sem er hátt í helmingur af 

fólksfjöldanum. Allt þetta segir okkur hvernig sveitin var uppbyggð, en hvernig var það í 

næstu sóknum? Höfðu þær eitthvað umfram Eyrarsveit sem gerði að verkum að þar þróaðist 

byggðin á annan veg? 

Neshreppur 

Manntöl Ingjaldshólssóknar og Fróðárssóknar sýna atvinnuþróun í Neshreppnum, 

bæði innan og utan Ennis. Utan Ennis er mikið um útræði eins og fram hefur komið, en var 

einhver önnur atvinna, sem gerði það að verkum að staðirnir stækka? Já því í Ólafsvík, varð 

mikil verslun, strax á þeim tíma sem Grundarfjörður hafði kaupstaðarréttindi, varð Ólafsvík 

aðalverslunin, líkt og segir í kaflanum um verslun í Grundarfirði hér að framan. Svo hélst 

áfram út 19. öldina. Á síðari hluta 19. aldar var í Neshrepp einnig yfirsetukona, járnsmiður, 

gullsmiður, trésmiður, skipasmiður, söðlasmiður, bakari, barnakennari, skósmiður, 

saumakona og múrari. Flestir unnu hins vegar við sjósókn eða vinnslu fisk afurða, sem sýnir 

að Neshreppur virðist hafa verið miðstöð sjávarútvegs á Norðanverðu Snæfellsnesi.
87

 

Helgafellssveit 

 Í Helgafellssveit, nánar tiltekið í Stykkishólmi varð um miðja 19. öldina, miðstöð 

Vesturlands, þar sem helstu embætti Vesturlands höfðu aðsetur þar. Staðurinn þótti vera 

hentugastur fyrir aðsetur opinberra stofnanna sem þjóna ætti öllum fjórðungnum. Var þar 

stjórnsýslumiðstöð eftir að aðsetur amtmanns var þar frá 1849-1872, þegar Vesturamt var 

sameinað Suðuramti. Varð það menningarmiðstöð eftir að stofnað var Amtbókasafn í 

Stykkishólmi 1847. Auk þess sem Stykkishólmur varð miðstöð heilbrigðismála, þegar apótek 

sem þjónaði Vesturlandi var stofnað þar 1838 og héraðslæknir
88

 sem þjónaði sunnanverðu 

Vesturamti, settist að í Stykkishólmi.
89

 Ásamt þessu var í Stykkishólmi einnig 

Clausenverslunin, auk þess hafði verið vel rekin verslun í Stykkishólmi áður en Clausen 

keypti verslunina þar, en var þar; Árni Thorlacius, Steenbachsverslun, Samúel Richter, Gram 

og Emil Möller auk minni verslana á sama tíma og Clausenverslunin. Voru þær ekki allar í 

einu. Á árunum 1870-1885 voru í Stykkishólmi 3 verslanir auk Clausenverslunar.
90

  Í 

Stykkishólmi voru mikil dönsk áhrif, en þar var dönsk verslun, danskur kaupmaður, danskur 

læknir og lyfsali. Hafði þetta þau áhrif á að Stykkishólmur byggðist upp með borgaralegum 
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 ÞÍ. Manntöl Ingjaldshólssóknar, Fróðársóknar og Ólafsvíkursóknar 1801-1901. 
88

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, I. bindi, bls. 385. 
89

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II. bindi,  bls. 13.  
90

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, II. bindi, bls. 245. 
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stíl líkt og var að gerast í Evrópu.
91

 Landbúnaður og sjósókn voru í Helgafellssveit, líkt og 

Neshrepp og Eyrarsveit. Einnig bjuggu í Stykkishólmi á síðari hluta 19. aldar; gullsmiður, 

vefari, skipasmiður, prestur/alþingismaður, amtskrifari, hreppstjóri, læknir, snikkari, vefari, 

söðlari og trésmiður.
92

 Iðnaðarmenn þessir bjuggu í Stykkishólmi ásamt þeim sem störfuðu 

við þau umdæmi sem fylgdu miðstöð Vesturlands. Landbúnaður var ráðandi í atvinnulífi 

Helgafellssveitar frá miðjum fimmta áratugnum fram á lok aldarinnar.
93

 Clausenverslunin í 

Stykkishólmi, var eina verslunin á svæðinu sem keypti fé á fæti, og það vinnufólk sem áður 

var á fullu í fiskvinnslu, vann í slátrun á haustin. Seldu Clausenmenn loks sauðfé sitt til 

Bretlands, og var því á tímabili meira um kjötvinnslu í Stykkishólmi en sjávarútvegur. 

Græddu bændur á því að selja fé sitt, og varð því þar af leiðandi meira um sauðfé og búfénað í 

Helgafellssveit en hafði verið.
94

 Miðað við þær tölur um sauðfé í Eyrarsveit, má ætla að 

sauðasala Clausenverslunarinnar hafi haft áhrif á Eyrarsveit, þar sem að Eyrsveitungar nýttu 

sér verslun í Stykkishólmi og landbúnaður var mikill í Eyrarsveit. Samanber að fjöldi fjár í 

Eyrarsveit var yfir 500 alla 19. öld.   
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Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið í köflunum hér að framan þá náði aldrei að myndast atvinnutengt 

þéttbýli í Eyrarsveit á 19. öld. Þær breytingar sem urðu á atvinnuháttum á landinu á síðari 

hluta 19. aldar ná ekki að endurspeglast í Eyrarsveit líkt og þær gera í Neshrepp og 

Helgafellssveit. Sá uppgangur sjómannastéttar sem var í landinu, nær frekar að þróast í 

Neshrepp en í Eyrarsveit, þar sem veruleg þróun í byggð og íbúfjölda verður ekki fyrr en 

þegar fer að koma fram um miðja 20. öldina. Þrátt fyrir þetta hélt bændastéttin sér sem 

fjölmennasta atvinnustéttin í Eyrarsveit næst á undan vinnuhjúum. Ástæður þess að ekki 

virðist hafa náð að myndast þéttbýli í Eyrarsveit er hversu lítið samfélagið var. Ekkert gekk að 

reyna að þróa atvinnu líkt og útgerð eða iðnaðarsamfélag sem hefði getað orðið til þess að 

þéttbýli myndaðist, líkt og var í Neshrepp og Helgafellssveit. Myndi ég telja að aðalástæðan 

fyrir því er að bæði Neshreppur og Helgafellssveit voru stór sveitarfélög sem gekk mikið 

betur að þróa sína byggð, sem verður til þess að sú þjónusta sem Eyrarsveitungar þurfa á að 

halda fæst einungis í næstu sveitarfélögum. Sem dæmi má nefna að miðstöð 

heilbrigðisþjónustu var í Stykkishólmi, sem virðist hafa orðið til þess að Stykkishólmur 

stækkaði örar en Eyrarsveit – eða öfugt. Clausenverslunin sem bæði var í Ólafsvík og 

Stykkishólmi varð til þess að þéttbýli þróaðist einnig í kringum verslunina með aukinni 

atvinnu sem tilheyrði verslunninni. Í Ólafsvík var Clausenverslunin með útgerð auk verslunar 

og í Stykkishólmi var hún með sauðfjárslátrun, þessar báðar atvinnugreinar hjálpuðu þessum 

stöðum að halda áfram að þróast, þar sem atvinna er það sem gerir þorp að því sem það er. 

Ekki verður til þorp, ef engin atvinna er því ef engin atvinna er þá sest fólk ekki að á þeim 

stað. Þar sem verslun í Grundarfirði náði aldrei að fóta sig nema með hjálp frá Ólafsvík, þegar 

svo var, og var þá aðallega verslað í Ólafsvík, og aðeins í Grundarfirði. Þar sem þeir 

verslunarmenn sem fengnir voru til þess að versla í Grundarfirði vildu það ekki nema fá að 

versla einnig í Ólafsvík, því þar var mun meiri markaður fyrir verslun. Verslunarumdæmi 

Grundarfjarðar var svo stórt og úthafnir margar, sem gerði það að verkum að verslað var 

meira í úthöfnunum, þar sem meiri markaður af útflutningsvörum var á þeim stöðum. 

Kaupsvæðið Eyrarsveit sjálft var svo lítið að það náði ekki að þjóna öllu svæðinu. Þessi 

myndun atvinnuskipts þéttbýlis í Ólafsvík og Stykkishólmi markar tímamót í landssögunni.
95

 

Það sem gerist í Neshrepp og Helgafellssveit er að eftir að þéttbýli myndast þar fer að verða 

rígur á milli sveitar og þorpsbúa, sem verður til þess að 1890 skiptist Helgafellssókn í 

Stykkishólmssókn og Helgafellssókn.
96

 Að sama skapi í lok 19. aldar, breytist Fróðárssókn í 
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Ólafsvíkursókn. Engar breytingar urðu hins vegar í Eyrarsveit þar sem ekki hafði myndast 

þessi togstreita á milli íbúa, þar sem þorp var ekki á staðnum. 

Eyrarsveit virðist því hafa verið lítið samfélag sem ekki náði að þróast vegna þess að 

stærri sveitarfélögin sitthvoru megin við höfðu vinninginn af því að þau höfðu allt sem til 

þurfti til að stækka. Byggð í Eyrarsveit er að mörgu leyti blönduð af Neshrepp og 

Helgafellssveit, áhrif frá báðum stöðum eru í Eyrarsveit. Þrátt fyrir þetta allt þá skiptist 

atvinnuskipting þessara þriggja sveitarfélaga þannig að í Eyrarsveit var aðalega landbúnaður, 

Neshreppur hafði sjósóknina og Helgafellssveit hafði verslunina. Sem segir sig alveg sjálft að 

landbúnaðarsamfélag á erfiðara með að mynda þorp en sjósókn og verslun. Landbúnaður var 

góður í Eyrarsveit og gátu Eyrsveitungar lifað af sjósókninni og landbúnaðinum sem þeir 

sjálfir stunduðu, og þurftu lítið á utanaðkomandi atvinnu og nauðsynjum á að halda. Þeir sóttu 

sína verslun í næstu sveitarfélög og fóru einnig til útróðra þangað. Hvað þurftu menn þá? Þeir 

virðast alveg hafa lifað nokkuð góðu lífi þrátt fyrir að ekki hafi myndast þéttbýli. 

Kvíabryggjupláss varð þeirra þéttbýli í lok aldarinnar, þar sem búið var á 10 bæjum og 

stundaður var útróður. Kvíabryggja stækkaði svo í byrjun 20. aldar og verslunarútibú úr 

Stykkishólmi var sett á fót þar, áður en þróunin varð meiri þegar líða tók á miðja 20. öld.  

Byggðin sem hafði orðið á Kvíabryggju fluttist öll á núverandi þéttbýlissvæði Grundfirðinga í 

Grafarnesi.  

 Fólksfjöldaþróun í Eyrarsveit var stöðug, með fækkun og fjölgun á víxl. Meiri sveiflur 

voru í hinum nálægu sveitum Helgafellssveit og Neshrepp , og þá sérstaklega í Neshrepp í lok 

aldarinnar.  Það eina sem skýrir það er að þá var þéttbýlismyndun hafin, sem gerir það 

sjálfkrafa að verkum að fólksfjöldinn verður meiri. Fólk fer að flykkjast í þéttbýlin í lok 

aldarinnar eftir að vistarbandið svokallað var algjörlega tekið úr lögum árið 1894. Með nýjum 

lögum í kjölfar vaxandi sjósóknar í landinu að lausamennska fór að verða flestu búlausu fólki 

aðgengileg, eftir að hafa verið aftur leyfð 1863, en með ströngum skilyrðum.
97

  Þetta gerði að 

verkum að í lok aldarinnar þegar mesta fólksfjölgunin er í Neshreppnum, þá fækkar einnig 

vinnufólki á heimilum, því þá er það fólk sem hafði verið vinnufólk um landið,  að flytjast í 

hin ört stækkandi þéttbýli þar sem mikið var um sjósókn og aðra atvinnu. Þetta skýrir einnig 

það að í lok 19. aldar fækkar fólki í Eyrarsveit, en fjölgar í Neshrepp og Helgafellssveit, þar 

sem þorpin voru að myndast. Ekkert þorp var í Eyrarsveit og því flytjast þeir sem áður höfðu 

verið vinnumenn og konur í Eyrarsveit í næstu sveitarfélög, til þess að fá atvinnu. Töluverður 

munur fólksfjölda er í Eyrarsveit á milli áranna 1801 og 1901, en í Eyrarsveit eru 450 árið 
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1801, en náði yfir alla 19. öld aldrei að ná þeim fjölda sem hann var í þá, og er ekki nema 310 

árið 1901, eftir að hafa farið fækkandi frá 1860.  Eins hefur heimilum fækkað í Eyrarsveit á 

þessum tíma en árið 1801 eru heimilin 68, en eru árið 1901 ekki nema 51. Það sýnir að 

fækkun heimila fylgir fækkun fólksfjöldans, enda er meðalfjöldi á heimili lægri árið 1901 en 

árið 1801. Hefur vinnuhjúum fækkað svo um munar á þessum tíma, eða frá því að vera áttatíu 

árið 1801 í að vera þrjátíu árið 1901, sem fylgir einnig þróun samfélagsins á Íslandi. 

 Fyrir vikið varð aldrei sú þróun sem hefði þurft að vera til staðar til þess að 

þéttbýlismyndun gæti orðið í Eyrarsveit. Margt var það sem réð því eins og fjallað hefur verið 

um. En ég tel það helsta vera staðsetning staðarins, og umsvif sveitarfélaganna í kring sem réð 

mestu um það hvernig þróunin var. 
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Viðauki 

Tafla 1. Fjöldi íbúa á jörðum í Eyrarsveit 1801-1901 

Eyrarsveit 
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1
8
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0
 

1
8
4
5
 

1
8
5
0
 

1
8
6
0
 

1
8
7
0
 

1
8
8
0
 

1
8
9
0
 

1
9
0
1
 

Höfði 24 11 19 16 14 16 15 14 26 15 16 

Látravík  13 18 10 13 6 15 10 15 8 13 11 

Skerðingstaðir 9 12 6 9 10 9 8 7 14 9 6 

Lág /Neðri Lág 14 19 20 25 19 21 19 14 17 23 8 

Efri Lág 7 17 9 17 9 14 7 9 7 12 15 

Krossnes 20 19 26 29 29 16 20 24 10 21 13 

Kvíabryggja  25 22 20 26 29 23 45 41 31 50 17 

Mýrar  6 8 4 8 6 8 7 9 5 4 4 

Háls 8 9 8 6 8 7 4 6 6 7 6 

Kirkjufell  32 25 26 26 25 28 37 23 21 29 14 

Hellnafell 9 6 3 5 4 6 6 5 5 6 6 

Gröf 7 12 7 8 7 6 11 7 13 6 8 

Kverná 18 14 7 3 7 10 7 8 10 5 6 

Grundarfjarðarkaupstaður 13 9 17 21 26 25 19 21  ---   ---  --- 

Grund   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 8 7 4 

Hamrar 10 8  --- 5 7 10 6 6 6 8 7 

Setberg/kirkjustaður 38 30 31 27 25 24 22 18 17 17 21 

Spjör 8 4 6 4 5 6 4 4 6  --- 11 

Bár / Suður og Norður 32 28 29 13 13 15 25 18 19 13 17 

Þórdísarstaðir 20 17 14 12 14 11 16 19 14 14 19 

Vatnabúðir 46 12 18 27 19 18 24 30 15 18 17 

Skallabúðir 10 5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Hallbjarnareyri/Spítali 53 44 38 43 40 45 41 38 56 32 48 

Hjarðarból 5 7 5 7 6 9 7 6 9 4 6 

Eiði 17 7 9 6 5 8 8 9 6 9 8 

Hrafnkelsstaðir 12 7 6 6 2 6 4 4 7 6 6 

Kolgrafir  --- 8 4 9 4 6 10 9 9 9 11 

Berserkseyri 13 12 11 12 10 11 9 11 10  --- 9 

Heimild:  Manntöl Setbergssóknar, 1801-1890. 

Skýringar: Útsveitin er sú sveit sem liggur frá Grundarbotni út með nesinu að 

Ólafsvík, tafla þessi sýnir bæi í Eyrarsveit á árunum 1801-1890, auk þurrabúða og hjáleiga 

við hvern bæ. Einnig er fjöldi íbúa á þeim tíma sem búið er á hverjum bæ skráð í töfluna.  
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Heimildir:  

Óprentaðar heimildir. 
Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ)  

Lestrarsalur 

Manntal á Íslandi 1835, Snæfellsnessýsla. 

Manntal á Íslandi 1840, Snæfellsnessýsla. 

Manntal á Íslandi 1850, Snæfellsnessýsla.  

Manntal á Íslandi 1860, Snæfellsnessýsla. 

Manntal á Íslandi 1870, Snæfellsnessýsla. 

Manntal á Íslandi 1880, Snæfellsnessýsla.  

Manntal á Íslandi 1890, Snæfellsnessýsla. 

Manntal á Íslandi 1901, Snæfellsnessýsla. 

Kirknasafn 

Prestþjónustubók Setbergssóknar 1801-1816. 

Prestþjónustubók Setbergssóknar 1817-1854. 

Prestþjónustubók Setbergssóknar 1855-1901. 

Sýsluskjalasafn 

Snæfells- og Hnappadalssýsla.  Skýrslur um þilskip og báta 1864-1889.  

Snæfells- og Hnappadalssýsla.  XXVI. 9. Skipaskrár 1870-1904. 

Snæfells- og Hnappadalssýsla. XXIV. 3. Búnaðarskýrslur  1851-1882. 

Snæfells- og Hnappadalssýsla. XXIV. Búnaðarskýrslur  1828-1837. 
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