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ÁVARP SJÁVARÚTVEGSRÁÐHERRA
Gamall íslenskur málsháttur segir a⇥ svipull
sé sjávarafli og má þa⇥ til sanns vegar færa
enn í dag. Engu a⇥ sí⇥ur hafa Íslendingar
stunda⇥ fiskvei⇥ar allt í kring um landi⇥ frá
landnámstí⇥ og enginn vafi leikur á því a⇥
sjávarútvegur var um aldir mikill þáttur í
þjó⇥arbúskap Íslendinga. Á fyrri öldum var
sjór sóttur á árabátum vi⇥ a⇥stæ⇥ur sem
ekki þættu upp á marga fiska í dag og me⇥fer⇥ og rá⇥stöfun aflans var me⇥ nokku⇥
ö⇥rum hætti en nú er. Á 19. öld hófst
útger⇥ þilskipa og er öldin oft nefnd skútuöld í sjávarútvegssögunni. Me⇥ henni hófst
sókn Íslendinga inn í nútímann. ↵á ur⇥u
fyrstu íslensku stórfyrirtækin til og lag⇥ur
var grunnur a⇥ vélvæ⇥ingunni sem hófst á
öndver⇥ri 20. öld. Framfarirnar í sjávarútvegi á fyrri hluta 20. aldar ger⇥u framfarir
í ö⇥rum atvinnugreinum einnig mögulegar

og eru undirsta⇥an a⇥ þeirri velsæld sem vi⇥
búum vi⇥ í dag.
Margt hefur veri⇥ gefi⇥ út á Íslandi um
íslenskan sjávarútveg. Engu a⇥ sí⇥ur hefur
þörfin á heildstæ⇥u verki af því tagi sem hér
lítur dagsins ljós veri⇥ br￼n – verki sem
geymir heildarsögu af því hvernig Íslendingar hafa n￼tt au⇥lindir hafsins í aldanna
rás.
↵a⇥ er mér mikil ánægja a⇥ fylgja úr hla⇥i
þessu fyrsta bindi Sögu sjávarútvegs á Íslandi
sem ↵orsteinn Pálsson fyrrverandi sjávarútvegsrá⇥herra ￼tti úr vör af stórhug og
skilningi á mikilvægi sjávarútvegs. Bókinni
er ætla⇥ a⇥ n￼tast öllum sem láta sig sjávarútveg var⇥a, jafnt leikum sem lær⇥um. Ég
tel a⇥ vel hafi tekist til og færi höfundinum
dr. Jóni ↵. ↵ór hamingjuóskir og þakkir fyrir
vel unni⇥ verk. Lesendur bi⇥ ég vel a⇥ njóta.

Árni M Mathiesen, sjávarútvegsrá⇥herra
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AÐFARAORÐ
Tildrög og markmi⇥
Sumari⇥ 1995 var í Vestmannaeyjum efnt til
fundar sagnfræ⇥inga frá Íslandi, Færeyjum,
Noregi, Svíþjó⇥, Danmörku, Hollandi og
Bretlandi, og var tilgangurinn a⇥ ræ⇥a og
undirbúa ritun fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs, frá mi⇥öldum til vorra tíma. Á fundinum voru stofnu⇥ samtökin North Atlantic
Fisheries History Association (NAFHA), og
eru þau vettvangur söguritunarinnar, auk
þess a⇥ standa fyrir málþingum og rá⇥stefnum um fiskvei⇥isögu og gefa út ritrö⇥ me⇥
fyrirlestrum og rannsóknargreinum um
sögu sjávarútvegs og fiskvei⇥a. Frá því stofnfundurinn var haldinn hafa sagnfræ⇥ingar
frá Kanada, Grænlandi, Frakklandi, ↵￼skalandi, Rússlandi, Portúgal og Spáni bæst í
hópinn, og fræ⇥imenn frá fleiri löndum eiga
nái⇥ samstarf vi⇥ samtökin.
Á stofnfundi NAFHA voru flestir á einu
máli um, a⇥ e⇥lilegast væri, a⇥ samtökin
beittu sér fyrir ritun heildarsögu fiskvei⇥a á
Nor⇥ur-Atlantshafi, jafnframt því sem me⇥limirnir reyndu, hver me⇥ sínum hætti, a⇥
stu⇥la a⇥ ritun fiskvei⇥isögu eigin þjó⇥a.

Hefur þa⇥ gengi⇥ eftir, þótt me⇥ misjöfnum
hætti sé, en á þeim rúmum sjö árum, sem
li⇥in eru frá stofnun NAFHA, hafa a⇥standendur samtakanna or⇥i⇥ varir vi⇥ mjög vaxandi áhuga á sögu fiskvei⇥a og sjávarútvegs
í löndum beggja vegna Atlantshafs. Áætla⇥
er, a⇥ fyrsta bindi heildarsögunnar, sem nær
yfir tímabili⇥ frá því um 1100 og fram um
mi⇥ja 19. öld, komi út í ársbyrjun 2003.
Ritun fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs er
tvímælalaust eitt stærsta og metna⇥arfyllsta
verkefni, sem sagnfræ⇥ingar hafa rá⇥ist í á
svi⇥i sjávarútvegssögu. Til þess a⇥ tryggja
þátttöku og hlut Íslendinga í verkefninu var
leita⇥ til sjávarútvegsrá⇥uneytisins. ↵orsteinn Pálsson, þáverandi sjávarútvegsrá⇥herra, brást skörulega vi⇥ og setti sumari⇥
1995 á stofn Rannsóknasetur í sjávarútvegssögu, me⇥ a⇥setri á Hafrannsóknastofnuninni. ↵ar hefur bókin, sem hér kemur fyrir
sjónir lesenda, veri⇥ unnin.
Markmi⇥i⇥ me⇥ þessu ritverki er a⇥ rita sem
￼tarlegasta sögu íslensks sjávarútvegs frá
upphafi og fram undir lok 20. aldar. Nánari
grein er ger⇥ fyrir fræ⇥ilegum forsendum
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verksins í inngangskafla, en ætlunin er, a⇥
þa⇥ ver⇥i alls þrjú bindi. ↵etta 1. bindi nær
yfir sögu árabáta- og þilskipaútger⇥ar, frá
landnámi og fram til öndver⇥rar 20. aldar.
Anna⇥ bindi mun ná frá upphafi vélaaldar
skömmu eftir aldamótin 1900 og til loka
sí⇥ari heimsstyrjaldar og hi⇥ þri⇥ja frá 1946
og fram undir okkar daga.
Í verkinu ver⇥ur áhersla lög⇥ á a⇥ fjalla
um sem flesta þætti í sögu sjávarútvegs á
Íslandi, ekki a⇥eins um fiskvei⇥ar. Tveir
meginþættir sjávarútvegssögunnar hafa þó
or⇥i⇥ útundan í þessu bindi: síldvei⇥ar og
hafréttarmál. Hér og þar í ritinu er a⇥ vísu
drepi⇥ á síldvei⇥ar til manneldis og beitu á
fyrri öldum, en ekkert er sagt frá síldvei⇥um
vi⇥ Austfir⇥i og Nor⇥urland á lokaskei⇥i
19. aldar. Ástæ⇥ur þessa eru í fyrsta lagi þær,
a⇥ síldvei⇥ar hér vi⇥ land á ofanver⇥ri
19. öld voru a⇥ mestu leyti í höndum Nor⇥manna og ver⇥a því trau⇥la taldar þáttur í
sögu íslensks sjávarútvegs, þótt þær hef⇥u
óumdeilanlega mikil áhrif hér á landi. Í ö⇥ru
lagi voru síldvei⇥ar Íslendinga á þessum
tíma nær eingöngu landnótavei⇥ar og ættu
því ef til fremur a⇥ teljast til fjöru- og
strandnytja en fiskvei⇥a, eins og þær voru
almennt stunda⇥ar á þessu skei⇥i. Í hugum
flestra falla síldvei⇥ar hins vegar ekki undir
strand- og fjörunytjar, og af þeim sökum var
afrá⇥i⇥ a⇥ geyma umfjöllun um sögu síldvei⇥a til 2. bindis. ↵ar ver⇥ur upphafssögu
vei⇥anna ger⇥ skil.
Um hafréttarmál gegnir líku máli. ↵róun
þeirra haf⇥i næsta lítil áhrif hér vi⇥ land fyrr
en undir lok þess tímaskei⇥s, sem fjalla⇥ er
um í þessu riti. ↵ess vegna þótti rétt a⇥ geyma
umfjöllun um þennan málaflokk til sí⇥ara
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bindis. ↵á ver⇥ur einnig fjalla⇥ um sögu fiskvei⇥a útlendinga vi⇥ Ísland á 19. öld, enda er
þa⇥ málefni náskylt sögu hafréttarmála.

Efnistök og efnisskipan
Margar lei⇥ir mætti fara í umfjöllun um svo
ví⇥fe⇥mt efni sem sögu sjávarútvegs á
Íslandi í þúsund ár. Hér hefur sú lei⇥ veri⇥
valin a⇥ rekja söguna í tímarö⇥, en fjalla
jafnframt um einstaka efnisþætti á hverju
tímaskei⇥i. Tilgangurinn me⇥ þessum efnistökum er ö⇥ru fremur sá a⇥ freista þess a⇥
s￼na heildarþróun sögunnar á tímabilinu,
en lei⇥a jafnframt í ljós helstu einkenni
hvers tímaskei⇥s og hvers efnisþáttar.
Af þessum sökum er ritinu skipt í fimm
meginkafla, og fjalla þrír þeirra, II.-IV. kafli,
um sögu árabátaútvegsins, en hinn fimmti
um sögu þilskipaútger⇥ar. Fyrsti kaflinn er
almennur inngangur, þar sem grein er ger⇥
fyrir vi⇥fangsefni þessa bindis og fræ⇥ilegum markmi⇥um, en jafnframt fjalla⇥ um
￼mis helstu einkenni og forsendur íslensks
sjávarútvegs á árabáta- og skútuöld. ↵ar er
einnig rætt um tímatal íslenskrar sjávarútvegssögu og stuttlega ger⇥ grein fyrir
nokkrum helstu ritum um efni⇥. Í upphafi
hvers meginkafla er fjalla⇥ ￼tarlegar um
heimildir og fyrri rannsóknir á því svi⇥i,
sem kaflinn tekur til. Í þessum þáttum er þó
nær eingöngu ger⇥ grein fyrir prentu⇥um
rannsóknar- og heimildaritum. Um skjallegar heimildir er ekki fjalla⇥ sérstaklega, en
þeirra geti⇥ í heimildaskrá.
Óprenta⇥ar skjallegar heimildir, sem
kanna⇥ar hafa veri⇥ vi⇥ samningu þessa rits,

er flestar a⇥ finna í ↵jó⇥skjalasafni Íslands,
og þá ekki síst í skjalasöfnum biskupsstólanna. Má þa⇥ e⇥lilegt kallast, þegar þess er
gætt, a⇥ biskupsstólarnir voru öldum saman
umsvifameiri í útger⇥ hér á landi en nokkrir
a⇥rir einstakir a⇥ilar. ↵ar sem or⇥réttar tilvitnanir eru teknar úr eldri heimildum,
prentu⇥um og óprentu⇥um, hefur þeirri
reglu veri⇥ fylgt, a⇥ færa stafsetningu til
nútímahorfs en láta or⇥myndir halda sér.
Einu undantekningarnar eru örfáar stuttar
greinar í meginmáli.
Um prentu⇥ rannsóknarverk og heimildaútgáfur, sem stu⇥st hefur veri⇥ vi⇥, þarf ekki
a⇥ hafa mörg or⇥. Ekkert einstakt verk hefur
þó reynst vi⇥líka gagnlegt og stórvirki Lú⇥víks Kristjánssonar, Íslenzkir sjávarhættir.
↵ar er saman dreginn óhemju fró⇥leikur um
sögu íslensks sjávarútvegs á fyrri tí⇥, auk
þess sem heimildatilvísanir eru allar einkar
nákvæmar og traustar. Léttir þa⇥ miki⇥
undir me⇥ hverjum þeim, sem fæst vi⇥
rannsóknir á þessu svi⇥i.
A⇥ ö⇥ru leyti ræ⇥st kaflaskipting ritsins
ö⇥ru fremur af efnisþáttum og þeim breytingum, sem ur⇥u í sjávarútvegi landsmanna
á tímabilinu og ollu tímamótum. ↵annig
þótti e⇥lilegt a⇥ skipta sögu árabátaaldar í
þrjú meginskei⇥, landnáms- og þjó⇥veldisöld, fiskvei⇥aöld og loks tímabili⇥ eftir 1600,
en tímann frá því um 1600 og fram um mi⇥bik 19. aldar má me⇥ miklum rétti nefna
hnignunarskei⇥. Um sjávarhætti árabátaaldar þótti e⇥lilegast a⇥ fjalla án þess a⇥
skipta frásögninni í tímabil. Sjávarhættir
mótu⇥ust á löngum tíma og breytingar á
þeim ver⇥a sjaldnast ársettar.
Í umfjöllun um skútuöldina var sá kostur

valinn a⇥ greina ￼tarlega frá a⇥draganda og
upphafi þilskipaútger⇥ar á Íslandi og rekja
sí⇥an meginþætti í sögu útger⇥arinnar, en
freista þess jafnframt a⇥ l￼sa helstu einkennum hennar og þeim áhrifum, sem hún
haf⇥i, ekki síst á þróun bygg⇥ar í landinu.
Engin ástæ⇥a þótti hins vegar til a⇥ fjalla
um skútuútger⇥, skútumenn og þilskipaeigendur á hverjum útger⇥arsta⇥. Um þa⇥ efni
vísast lesendum til rits Gils Gu⇥mundssonar, Skútuöldin.
Margir hafa veri⇥ mér innan handar og veitt
margvíslega a⇥sto⇥ vi⇥ samningu þessa rits.
Hafrannsóknastofnunin hefur h￼st mig og
verkefni⇥ frá upphafi og láti⇥ í té hina ágætustu a⇥stö⇥u. Fyrir þa⇥ vil ég færa þakkir
fyrrverandi og núverandi forstjóra stofnunarinnar, þeim Jakobi Jakobssyni og
Jóhanni Sigurjónssyni. Auk sjávarútvegsrá⇥uneytisins styrkti Fiskvei⇥asjó⇥ur verkefni⇥, og er ég einkar þakklátur fyrrverandi
stjórn og forstjóra sjó⇥sins, Má Elíssyni,
sem og þeim útvegsmönnum, sem stutt hafa
vi⇥ baki⇥ á mér og Rannsóknasetri í sjávarútvegssögu.
Vi⇥ ritun þessarar bókar hef ég einnig
noti⇥ li⇥sinnis margra. Eiginkona mín,
Elín Gu⇥mundsdóttir, hefur lesi⇥ allt
handriti⇥, hvern kafla í fyrstu ger⇥ og
sí⇥an eftir því sem verki⇥ óx og breyttist.
Hefur hún komi⇥ me⇥ margar þarfar og
gó⇥ar ábendingar. Starfsfélagar mínir, þau
A⇥algeir Kristjánsson, Hrefna M. Karlsdóttir og Lú⇥vík heitinn Kristjánsson, hafa
öll lesi⇥ allt handriti⇥, ￼mist jafnó⇥um og
þa⇥ var⇥ til e⇥a í lokager⇥. Öll hafa þau
gefi⇥ gó⇥ rá⇥ og bent á margt, sem betur
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mátti fara, og Lú⇥vík var ósínkur á sína
miklu þekkingu á sögu íslensks sjávarútvegs. Loks las Jón Jónsson, fiskifræ⇥ingur, allt handriti⇥ á lokastigi og kom
me⇥ mörg gó⇥ rá⇥ og ábendingar. Hefur
hann í þessu efni sem ö⇥rum reynst betri
en enginn. Fornvinur minn, ↵ór⇥ur
Helgason cand. mag., las prófarkir ásamt
okkur Jóni Hjaltasyni og fær⇥i margt til
betri vegar.
Öllu þessu fólki, samstarfsmönnum mínum á Hafrannsóknastofnuninni og ö⇥rum
þeim, sem hafa veri⇥ mér rá⇥hollir, færi ég
mínar bestu þakkir.
Sí⇥ast en ekki síst vil ég þó þakka ↵orsteini Pálssyni, fyrrverandi sjávarútvegsrá⇥herra, ómetanlegan stu⇥ning vi⇥ þetta verk.
Honum var þa⇥ a⇥ þakka, a⇥ verkefninu var
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hrundi⇥ af sta⇥ og a⇥ tekist hefur a⇥ vinna
a⇥ því í fullu starfi. Án óbilandi stu⇥nings
hans hef⇥i seint veri⇥ hafist handa um
samningu þessa ritverks. Eftirma⇥ur ↵orsteins í embætti, Árni M. Mathiesen, hefur
haldi⇥ merkinu á lofti og stutt mig og verkefni⇥ me⇥ rá⇥um og dá⇥. Honum þakka ég
dyggan stu⇥ning og sömulei⇥is útgáfunefnd
sjávarútvegsrá⇥uneytisins undir forystu
Arndísar Steinþórsdóttur, skrifstofustjóra.
Loks þakka ég starfsbró⇥ur mínum, Jóni
Hjaltasyni, framkvæmdastjóra Bókaútgáfunnar Hóla, og starfsfólki hans gó⇥a samvinnu í hvívetna.
Reykjavík um sumarsólstö⇥ur 2002.
Jón ↵. ↵ór.

I. INNGANGUR
I,1. Vi⇥fangsefni og markmi⇥
Lega Íslands, náttúrufar og landshættir
valda því, a⇥ íslenska þjó⇥in hefur frá upphafi sögu sinnar átt afkomu sína a⇥ verulegu
leyti undir öflun sjávarfangs. Kvikfjárrækt
hefur a⇥ sönnu veri⇥ stundu⇥ hér á landi frá
fyrstu tí⇥, og heimildir herma, a⇥ kornyrkja
hafi allnokkur veri⇥ á fyrstu tveimur e⇥a
þremur öldunum eftir landnám. ↵á kólna⇥i,
me⇥alárshitinn lækka⇥i um u.þ.b. 1,5 grá⇥u
á hálfri annarri öld, og næstu sex aldirnar
var fremur kalt. Me⇥alhiti ársins var⇥
sjaldan hærri en u.þ.b. 3,3 grá⇥ur og fór
ni⇥ur fyrir þrjár grá⇥ur, þegar kaldast var í
upphafi 17. aldar og á 18. og 19.öld.1
Einhverju kann a⇥ vísu a⇥ skeika í þessum tölum, sem bygg⇥ar eru á áætlunum, en
heildarmyndin er sk￼r og ni⇥ursta⇥an einföld: Ísland getur engan veginn talist gjöfult
land á jar⇥argæ⇥i né hentugt til landbúskapar. Skilgreiningar stjórnvalda og
almenn málvenja ger⇥i þa⇥ hins vegar a⇥
verkum, a⇥ allt fram á 20. öld voru flestir
húsrá⇥endur í landinu kalla⇥ir bændur, og á
sí⇥ari árum og áratugum hafa fræ⇥imenn,

sem fjalla⇥ hafa um íslenskt samfélag,
gjarnan kennt þa⇥ vi⇥ hina rá⇥andi stétt og
kalla⇥ bændasamfélag. Sú skilgreining er
þó villandi og gæti gefi⇥ til kynna, a⇥ Íslendingar hafi öldum saman lifa⇥ af landbúskap
ö⇥ru fremur en haft a⇥ra útvegi sem aukagetu. Ekkert er þó fjær sanni. Í samanbur⇥i
vi⇥ flestar a⇥rar þjó⇥ir í nor⇥anver⇥ri
Evrópu var landbúskapur Íslendinga sjaldan
meira en hokur og gekk a⇥ lokum svo nærri
landinu, a⇥ vi⇥ lá ey⇥ingu af völdum gró⇥urskemmda og ofn￼tingar.
En þótt landi⇥ væri r￼rt og náttúra þess
vi⇥kvæm, áttu Íslendingar sér a⇥ra au⇥lind,
sem öldum saman hélt lífi í þjó⇥inni, lag⇥i
henni til ver⇥mætar útflutningsafur⇥ir og
var⇥ á 19. og 20. öld undirsta⇥a endurreisnar
og uppbyggingar íslensks samfélags. Í hafinu
umhverfis landi⇥ eru einhver au⇥ugustu
fiskimi⇥ í gjörvöllu Nor⇥ur-Atlantshafi. ↵au
reyndust Íslendingum öldum saman nær
óþrjótandi gnægtabúr. Í hafi⇥ sóttu þeir
matföng, og þótt sjávarafli gæti veri⇥ svipull,
var þa⇥ löngum reynsla manna, a⇥ meira
væri á hann a⇥ treysta en búfjárafur⇥ir og
jar⇥argró⇥ur. Má í því vi⇥fangi benda á, a⇥
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ví⇥a er frá því sagt í gömlum heimildum, a⇥
þegar har⇥na⇥i í ári, flykktist fólk til sjávarsí⇥unnar, ekki síst fátæklingar og a⇥rir þeir,
sem minna máttu sín og minnsta lífsvon
höf⇥u í sveitum. Vi⇥ sjóinn var meiri von um
björg, en bryg⇥ist sjávarafli me⇥ öllu, sem
vissulega gat komi⇥ fyrir, var⇥ oftast hallæri
í landinu. Ber þá a⇥ hafa í huga, a⇥ kuldaár,
sem spilltu jar⇥argró⇥ri, stöfu⇥u tí⇥ast af
því, a⇥ sjórinn umhverfis landi⇥ kólna⇥i og
hafís var⇥ meiri en á⇥ur. ↵a⇥ leiddi svo oft til
minni fiskgengdar á grunnsló⇥inni, þótt
hennar yr⇥i stundum ekki vart fyrr en
nokkru eftir a⇥ kólna⇥i í ve⇥ri.
Sjávarútvegurinn haf⇥i löngum mikil
áhrif á þróun bygg⇥ar og búsetu í landinu
og á fyrri öldum þóttu þær jar⇥ir jafnan
bestar og þau héru⇥ kostamest, þar sem
stutt var a⇥ róa á fengsæl fiskimi⇥, en jafnframt mátti hafa sto⇥ af sau⇥fjárbúskap og
annarri kvikfjárrækt. Best af öllu þótti þó, ef
einnig mátti hafa sto⇥ af ö⇥rum sjávarhlunnindum, svo sem fugli, fjörunytjum og
reka. Sem dæmi um slíkar sveitir má nefna
Su⇥urnes, héru⇥in vi⇥ Faxaflóa, Brei⇥afjör⇥
og Vestfir⇥i. Til þessara svæ⇥a fóru menn
öld eftir öld hópum saman úr ö⇥rum landshlutum til ró⇥ra á vetrarvertí⇥, og s￼nir þa⇥
betur en flest anna⇥ mikilvægi sjávarútvegsins í búskaparháttum Íslendinga. Mun og
sönnu nær, a⇥ þjó⇥in hef⇥i vart lifa⇥ af í
landinu, ef ekki hef⇥i noti⇥ sjávargagns.
↵jó⇥arbúskapur Íslendinga á fyrri öldum var
borinn uppi af tveimur atvinnugreinum,
sjávarútvegi og landbúna⇥i, og voru þær svo
samofnar, a⇥ vart ver⇥ur á milli greint.
Landbændur sendu menn í veri⇥ á ári hverju
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til fiskvei⇥a og skrei⇥arkaupa. Ekkert heimili í landinu gat veri⇥ án fiskmetis, og skrei⇥,
har⇥fiskur, var Íslendingum ekki a⇥eins
ver⇥mæt verslunarvara, heldur einnig nau⇥synleg matvara. Á sama hátt höf⇥u sjávarbændur, þeir er bjuggu vi⇥ sjávarsí⇥una og
höf⇥u lífsbjörg sína ö⇥ru fremur af sjávarútvegi, jafnan nokkurn landbúskap til
styrktar og keyptu landbúna⇥arafur⇥ir af
landbændum í skiptum fyrir fiskmeti.
Saga hvorugrar atvinnugreinarinnar,
landbúna⇥ar e⇥a sjávarútvegs, hefur enn
veri⇥ ritu⇥. Vi⇥fangsefni þess ritverks, sem
hér er hleypt af stokkunum, er a⇥ segja sögu
íslensks sjávarútvegs frá upphafi og fram til
vorra daga. Me⇥ sjávarútvegi er ekki a⇥eins
átt vi⇥ fiskvei⇥ar, heldur alla n￼tingu sjávarfangs, fisks, sjávarspend￼ra, sjófugla og fjörunytja. Reynt ver⇥ur a⇥ segja söguna svo ￼tarlega sem kostur er og lei⇥a í ljós, hva⇥a hlutverki sjávarútvegurinn hefur gegnt í sögu og
lífi íslensku þjó⇥arinnar í aldanna rás.
Í hugum flestra Íslendinga mun saga
sjávarútvegs vera atvinnusaga, saga sjósóknar og útger⇥ar, gæfta og aflabrag⇥a, fiskvinnslu og verslunar me⇥ sjávarfang. Hitt
mun þó sönnu nær, a⇥ í sögu fiskvei⇥iþjó⇥ar
sé saga sjávarútvegsins ö⇥ru fremur menningarsaga, saga mikilsver⇥s þáttar í þjó⇥menningunni. Er þa⇥ og eitt af meginmarkmi⇥unum me⇥ þessari söguritun a⇥ s￼na, á
hvern hátt íslenskur sjávarútvegur hefur
móta⇥ íslenska menningu í aldanna rás.
Sögu íslensks sjávarútvegs má til hæg⇥arauka skipta í þrjú meginskei⇥: árabátaöld,
skútuöld og vélaöld, og ver⇥ur nánari grein
ger⇥ fyrir þeirri skiptingu í kafla I,4. Fyrir-

huga⇥ er, a⇥ þetta ritverk skiptist í þrjá
meginhluta. Í þessu 1. bindi ver⇥ur fjalla⇥
um upphaf sjávarútvegs á Íslandi, árabátaog skútuöld, og sagan rakin frá landnámi og
fram um aldamótin 1900. Nær þetta bindi
því yfir þann tíma, er Íslendingar sóttu sjó
nær alfari⇥ á árabátum og þilskipum. Jafnframt ver⇥ur, eftir því sem heimildir leyfa,
greint frá vei⇥um útlendinga vi⇥ landi⇥ og
þess freista⇥ a⇥ sk￼ra, hver áhrif þær höf⇥u
á sögu og líf þjó⇥arinnar.
Í 2. og 3. bindi ver⇥ur fjalla⇥ um vélaöldina. ↵ar ver⇥ur jafnframt sagt frá landhelgismálum á fyrri öldum og fram til 1976, upphafi síldvei⇥a vi⇥ Ísland, verslun me⇥ sjávarafur⇥ir á 20. öld og vei⇥um útlendinga hér
vi⇥ land á þeim tíma. Loks greinir þar frá
hafrannsóknum vi⇥ Ísland.

I,2. Sjávarútvegur vi⇥ nor⇥anvert
Nor⇥ur-Atlantshaf –
örstutt yfirlit
Saga íslensks sjávarútvegs ver⇥ur hvorki
skilin né sög⇥ af skynsamlegu viti, nema
huga⇥ sé a⇥ nánum tengslum hennar vi⇥
sögu fiskvei⇥a og annarrar n￼tingar sjávarau⇥linda í nálægum löndum, austan hafs og
vestan. ↵jó⇥irnar, sem búa vi⇥ nor⇥anvert
Nor⇥ur-Atlantshaf, hafa öldum saman n￼tt
sameiginlega au⇥lind og átt á hafinu margvísleg samskipti, sem sett hafa mark sitt á
sögu þeirra og menningu. Á⇥ur en lengra er
haldi⇥, þykir því rétt a⇥ l￼sa í stuttu máli
helstu einkennum au⇥lindarinnar og
meginþáttum í útvegssögu nágrannaþjó⇥anna.

I,2,1. Au⇥lindin
Landfræ⇥ingar og haffræ⇥ingar skilgreina
Nor⇥ur-Atlantshaf svo, a⇥ þa⇥ nái heimsálfa
á milli, frá mi⇥baug og nor⇥ur til Íslands.
Eru nor⇥urmörk þessa hafsvæ⇥is vi⇥
Íslands-Færeyjahrygginn austan Íslands, en
a⇥ vestan vi⇥ ne⇥ansjávarhrygginn, sem
tengir Ísland og Grænland. Á milli Færeyja
og Hjaltlandseyja skilur Wyville-Thomsonhryggurinn á milli Nor⇥ur-Atlantshafs og
Noregshafs. Nor⇥an þess er Barentshaf í
austri en vestan Noregshafs heitir Íslandshaf
á milli Íslands og Jan Mayen, allt til austurstrandar Grænlands. Sunnan þess er Grænlandssund og Grænlandshaf, en Labradorhaf
og Davissund skilja Grænland frá meginlandi Nor⇥ur-Ameríku.2
Lífríki Nor⇥ur-Atlantshafs er fjölbreytt,
enda nær hafsvæ⇥i⇥ sunnan úr hitabelti og
nor⇥ur undir íshaf. Hér ver⇥ur þó a⇥eins
dvali⇥ vi⇥ nyr⇥ri hluta Nor⇥ur-Atlantshafsins, hafsvæ⇥i⇥ nor⇥an Nor⇥ursjávar og
nor⇥ur undir Svalbar⇥a, Íslands- og Grænlandshaf, Labradorhaf og höfin umhverfis
N￼fundnaland og N￼ja-Skotland í Ameríku.
Á þessum svæ⇥um eru ví⇥a au⇥ug fiskimi⇥,
og ver⇥ur hinna helstu geti⇥ hér á eftir.
Fjölmargir þættir hafa áhrif á lífríki hafsins. D￼pt sjávarins og seltustig skipta miklu
máli og sömulei⇥is hitastig, sem ræ⇥st ekki
síst af hafstraumum. Í Nor⇥ur-Atlantshafi er
Golfstraumurinn, sem streymir sunnan úr
Mexíkóflóa og nor⇥ur me⇥ austurströnd
meginlands Nor⇥ur-Ameríku, mestur áhrifavaldur. Austur af N￼fundnalandi mætir hann
köldum sjó, sem flæ⇥ir su⇥ur og austur úr
Labradorhafi. ↵ar sveigir meginstraumurinn til austurs og heldur áfram för sinni
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Hafsvæ⇥i⇥ umhverfis Ísland. Á myndinni eru merkt höfin sem liggja a⇥ landinu. Ne⇥ansjávarhryggirnir milli Íslands
og Grænlands, Íslands og Færeyja og Reykjaneshryggurinn, sjást greinilega á myndinni.
Mynd: Sjómælingar Íslands.

nor⇥ur fyrir vestan Bretlandseyjar, en hluti
hans fer fyrir sunnan Bretland, inn á
Biscayaflóa og nor⇥ur um Ermasund, inn á
Nor⇥ursjó, þar sem hann mætir annarri
tungu á su⇥urlei⇥. Vi⇥ straumamótin sveigir
su⇥urstraumurinn aftur nor⇥ur á bóginn og
heldur sí⇥an nor⇥ur me⇥ strönd Noregs.
Eftir a⇥ Golfstraumurinn sveigir frá
strönd Nor⇥ur-Ameríku, gengur hann
almennt undir nafninu Nor⇥ur-Atlantshafsstraumur. Meginstraumurinn flæ⇥ir nor⇥ur
hafi⇥ fyrir vestan Bretland og sí⇥an nor⇥ur
Noregshaf, allt nor⇥ur í íshaf. Hluti hans
gengur hins vegar upp a⇥ su⇥urströnd
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Íslands og sí⇥an vestur og nor⇥ur me⇥ landi,
uns hann mætir ísköldum Austur-Grænlandsstraumnum út af nor⇥anver⇥um Vestfjör⇥um. ↵ar blandast þessir tveir straumar,
og fer hluti hins hl￼ja Nor⇥ur-Atlantshafssjávar vestur á bóginn og su⇥ur me⇥ Grænlandi, en annar hluti hans heldur austur
me⇥ nor⇥urströnd Íslands, þar sem hann
blandast köldum íshafssjó enn frekar.
Flest au⇥ugustu fiskimi⇥ í Nor⇥ur-Atlantshafi eru á landgrunni, á tiltölulega litlu d￼pi
og tí⇥um í námunda vi⇥ straumamót, þar
sem mætast hl￼ir og kaldir straumar. ↵ar eru
ví⇥a kjöra⇥stæ⇥ur fyrir margar helstu teg-

undir nytjafiska, og má sem dæmi um slík
hafsvæ⇥i nefna Miklabanka undan ströndum
N￼fundnalands, Halami⇥, svæ⇥i⇥ út af Lófót í
Noregi og Nor⇥ursjó. Á öllum þessum svæ⇥um n￼tur fiskurinn a⇥ ö⇥ru jöfnu gó⇥rar átu,
en lífsskilyr⇥i eru þar gó⇥ fyrir ￼msar lægri
lífverur, sem gegna mikilvægu hlutverki í
fæ⇥u nytjafiska.
Fiskstofnar í Nor⇥ur-Atlantshafi eru
margir, og gagnau⇥ug fiskimi⇥ er ví⇥a a⇥
finna. Vestur vi⇥ Ameríkustrendur ber fyrst
a⇥ nefna Georgsbanka fyrir ströndum
Mainefylkis í Bandaríkjunum og vei⇥isló⇥ir í
Fundyflóa og annars sta⇥ar á landgrunni
N￼ja-Skotlands. Á þessum sló⇥um lifa fjölmargar tegundir nytjafiska og hafa þorskfiskar á bor⇥ vi⇥ þorsk, ￼su og ufsa lengst af
veri⇥ mikilvægastir í vei⇥um, en einnig er
þarna miki⇥ af ￼miss konar flatfiski, og á
sí⇥ari árum hafa vei⇥ar á krabbad￼rum og
skelfiski færst mjög í vöxt. Svipa⇥a sögu er
a⇥ segja um fiskimi⇥ í Lárensflóa, en þar
hafa síld- og karfavei⇥ar einnig veri⇥ umtalsver⇥ar.
Undan austurströnd N￼fundnalands eru
einhver mestu og frægustu þorskmi⇥ veraldar, og er Miklibanki þeirra þekktastur.
↵ar var, a⇥ sögn, þvílík merg⇥ af fiski, er
Evrópumenn komu fyrst á þessar sló⇥ir um
aldamótin 1500, a⇥ fiskur var ekki „a⇥eins
veiddur í net, heldur [einnig] í fötur.“3 Gó⇥
mi⇥ eru einnig undan ströndum Labrador,
og auk þorsks er miki⇥ um grálú⇥u, síld,
lo⇥nu og ￼miss konar flatfisk á þessum sló⇥um. Ári⇥ 1958 fundu íslenskir rannsóknarmenn gó⇥ karfami⇥ á Ritubanka og í
Sundál, og á sí⇥ari árum hafa rækjuvei⇥ar á
Flæmska hattinum aukist mjög.

Vi⇥ Grænland hafa fiskvei⇥ar veri⇥
nokku⇥ sveiflukenndar frá einu skei⇥i til
annars, en sveiflur í sjávarhita eru meiri á
Grænlandsmi⇥um en ví⇥ast annars sta⇥ar í
Nor⇥ur-Atlantshafi. ↵orskur, grálú⇥a og
lú⇥a eru mikilvægustu nytjafiskar á þessum
sló⇥um, og á sumrin er þar allmiki⇥ um laxog silungsvei⇥ar í sjó. ↵á hafa rækjuvei⇥ar
færst mjög í vöxt vi⇥ austurströnd Grænlands á sí⇥ari árum, ekki síst á Dohrnbanka
og Stræde Bank.
Íslandsmi⇥ eru, sem kunnugt er, au⇥ug af
margs kyns fiski. ↵orskur hefur frá upphafi
Íslandsbygg⇥ar gegnt veigamiklu hlutverki í
lífi þjó⇥arinnar, en auk hans hafa ￼sa, ufsi,
lú⇥a og flatfiskur ￼miss konar haft mikla
þ￼⇥ingu fyrir sjávarútveg landsmanna, a⇥
ógleymdri síld og lo⇥nu. Á þessari öld hafa
vei⇥ar á skelfiski einnig fari⇥ vaxandi, og
ekki síst rækju- og humarvei⇥ar.
Í Noregshafi og á mi⇥um vi⇥ nor⇥anver⇥an Noreg eru nytjafiskar flestir þeir
sömu og hér vi⇥ land, og sama máli gegnir
um Færeyjami⇥. ↵ar er þó einnig nokku⇥ af
makríl, og þegar sunnar dregur, í Nor⇥ursjó,
taka vei⇥ar á uppsjávarfiskum, einkum síld
og makríl, a⇥ skipta æ meira máli. Ví⇥a í
Nor⇥ursjó eru þó gó⇥ þorsk-, ￼su- og ufsami⇥, og löngum hefur vei⇥st þar miki⇥ af
kola og ö⇥rum flatfiski.
Auk fisksins lifa ￼mis sjávarspend￼r í
Nor⇥ur-Atlantshafi, og hefur n￼ting þeirra
gegnt veigamiklu hlutverki í sjávarútvegssögu þjó⇥anna, sem vi⇥ hafi⇥ búa. Hval- og
selvei⇥ar hafa öldum saman veri⇥ mikilvægur atvinnuvegur, og í eyjabygg⇥um og á
útnesjum hafa bjargnytjar löngum veri⇥
stunda⇥ar.
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Inuitar ná⇥u mikilli leikni vi⇥ vei⇥ar úr kajökum.

I,2,2. Fiskvei⇥isaga Nor⇥ur-Atlantshafs
fram um 1800 – nokkrir höfu⇥drættir
N￼ting hvers kyns sjávarfangs hefur frá örófi
alda veri⇥ ríkur þáttur í sögu þjó⇥anna vi⇥
nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf. Skömmu
eftir lok sí⇥asta ísaldarskei⇥s, fyrir u.þ.b.
11.000 árum sí⇥an, tóku nor⇥lægar þjó⇥ir a⇥
fikra sig nær hafinu og n￼ta sér gæ⇥i þess.
Fornleifarannsóknir s￼na, a⇥ á fornsteinöld,
fyrir 8.000-10.000 árum, hafa þjó⇥flokkar
indíána búi⇥ á sunnanver⇥um Labradorskaga, á N￼ja Skotlandi og á eyjum í Lárensflóa. Fornleifar benda til þess, a⇥ þeir hafi
einkum lifa⇥ af því a⇥ vei⇥a stór landd￼r, ekki
síst ￼msar tegundir hreind￼ra, en leifar, sem
fundist hafa á Labrador, gefa til kynna, a⇥ þar
hafi menn þegar á þessum tíma veri⇥ teknir
a⇥ hagn￼ta sjávargagn. Hafa fræ⇥imenn
geti⇥ sér þess til, a⇥ um þetta leyti hafi
indíánar helst komi⇥ ni⇥ur a⇥ ströndinni til
selvei⇥a á ákve⇥num árstíma, en engar leifar
hafa fundist, er bendi óyggjandi til þess, a⇥
þeir hafi stunda⇥ fiskvei⇥ar.4
Frá sí⇥ari tímabilum, ekki síst frá tíma-
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skei⇥inu fyrir 5.000-7.000 árum sí⇥an, hafa
fundist margs kyns áhöld, sem benda eindregi⇥ til þess, a⇥ þá hafi fiskvei⇥ar veri⇥
stunda⇥ar í verulegum mæli ví⇥a á þeim
svæ⇥um, þar sem nú eru Atlantshafsfylki
Kanada. Af leifunum ver⇥ur ekki rá⇥i⇥,
hversu samfelldar þessar vei⇥ar hafa veri⇥,
né heldur hva⇥a fiskar hafa einkum veri⇥
veiddir. ↵ar hefur þó sennilega veri⇥ um a⇥
ræ⇥a flesta nytjafiska á þessum sló⇥um, auk
þess sem sjávarspend￼r og sjófuglar hafa
augs￼nilega gegnt umtalsver⇥u hlutverki í
fæ⇥uöflun fólks.5
Á svipu⇥um tíma var fólk á safnara- og
vei⇥imannastigi teki⇥ a⇥ setjast a⇥ í strandhéru⇥um austan Atlantshafs. Fornleifar frá
mi⇥- og n￼steinöld í Skotlandi s￼na, a⇥ þar
hafa strandhéru⇥ veri⇥ tiltölulega fjölmenn
þegar um 7.000- 6.000 f. Kr. og a⇥ fiskur og
anna⇥ sjávargagn gegndi þá þ￼⇥ingarmiklu
hlutverki í mataræ⇥i strandbúanna. Ef dæma
má af þeim leifum, sem fundist hafa, vir⇥ist
svo sem skelfiskur ￼miss konar hafi miki⇥
veri⇥ n￼ttur, en einnig hafa fundist leifar af
þorsk- og ufsabeinum sem og af sel og hval.

Fornleifafræ⇥ingar eru þó þeirrar sko⇥unar,
a⇥ líklegast sé, a⇥ hvalir, sem n￼ttir voru, hafi
veri⇥ rekhvalir, en leifar af áhöldum og
vei⇥arfærum hafa fundist, er s￼na, a⇥ fiskur
hefur veri⇥ veiddur á færi, í net og í gildrur.6
Fleiri dæmi mætti nefna um n￼tingu
sjávarfangs vi⇥ strendur Nor⇥ur-Evrópu á
forsögulegum tíma, og ekki er útiloka⇥, a⇥
s￼nt ver⇥i fram á me⇥ óyggjandi hætti, a⇥
fiskvei⇥ar hafi hafist enn fyrr en hér hefur
veri⇥ geti⇥. ↵egar loftslag fór hl￼nandi og
ísaldarjökullinn hopa⇥i, brá⇥na⇥i mikill ís af
jöklum og túndrum. ↵á hækka⇥i sjávarbor⇥,
og landsvæ⇥i, sem á⇥ur höf⇥u veri⇥
strendur, fóru undir vatn. Á undanförnum
áratugum hafa kafarar og a⇥rir þeir, sem
stunda fornleifarannsóknir ne⇥ansjávar,
ví⇥a fundi⇥ á hafsbotni leifar, sem bera vitni
um búsetu á slíkum svæ⇥um og benda til
þess, a⇥ íbúarnir hafi ö⇥ru fremur lifa⇥ af
sjávarfangi. Á þetta ekki síst vi⇥ um Danmörku og svæ⇥i ví⇥ar vi⇥ nor⇥anver⇥an
Nor⇥ursjó, en þar hafa fari⇥ fram umfangsmiklar rannsóknir á ne⇥ansjávarfornleifum.7 Er þess a⇥ vænta, a⇥ þær skili athyglisver⇥um ni⇥urstö⇥um á komandi árum.
↵ær leifar, sem fundist hafa af vei⇥arfærum frá forsögulegum tíma, benda til þess, a⇥
þau hafi í grundvallaratri⇥um veri⇥ sams
konar og tæki, sem notu⇥ voru til fiskvei⇥a á
sí⇥ari öldum: önglar, net, stingir og gildrur. Í
því efni má þannig greina samfellu í sögunni,
þótt ekki hafi allar tegundir vei⇥arfæra alls
sta⇥ar veri⇥ þekktar e⇥a nota⇥ar samtímis.
Gildrur, net og stingir voru mest notu⇥ vi⇥
vei⇥ar á grunnsævi, inni á flóum og víkum,
og var þá algengt, a⇥ vei⇥imenn væ⇥u út í
vatni⇥ e⇥a sætu í bátum sínum, sem oft voru

eintrjáningar, og styngju e⇥a veiddu fiskinn í
net e⇥a gildrur er hann synti hjá. Vi⇥ vei⇥ar á
d￼pra vatni var færi og öngull algengasta
vei⇥arfæri⇥, og sitthva⇥ bendir til þess, a⇥
allt fram undir lok mi⇥alda hafi þa⇥ helst
veri⇥ nota⇥ á Bretlandseyjum, í Noregi og á
Íslandi. ↵annig hermir ein heimild, a⇥
notkun öngla hafi ekki hafist á Bretaníuskaga
fyrr en á 14. öld.8 Fram til þess tíma veiddu
menn á þeim sló⇥um mest á grunnsævi og
notu⇥ust vi⇥ þau vei⇥arfæri, sem best hentu⇥u: net, gildrur og stingi.
Allt fram um lok 10. aldar voru fiskvei⇥ar
nær eingöngu stunda⇥ar til a⇥ afla til heimilisnota, og fiskneysla var a⇥ verulegu leyti
takmörku⇥ vi⇥ strandhéru⇥. ↵a⇥ stafa⇥i
einkum af tvennu. Í fyrsta lagi voru fiskvei⇥ar fremur litlar, og sjómenn og a⇥rir
íbúar strandhéra⇥a höf⇥u sjaldan miki⇥
aflögu. Í ö⇥ru lagi kunnu menn fá rá⇥ til a⇥
verja fisk skemmdum, og því var⇥ a⇥ neyta
hans, á me⇥an hann var n￼r. Flugur ollu því
a⇥ íbúar landanna umhverfis Nor⇥ursjó áttu
erfitt me⇥ a⇥ þurrka fisk, nema þá helst yfir
háveturinn, og salt var af skornum
skammti, þar til kom fram á 16. öld. Mi⇥aldamenn vi⇥ Nor⇥ursjó unnu a⇥ vísu salt
úr sjó, einkum me⇥ því a⇥ brenna þara og
þang, en sú framlei⇥sla var lítil og gæ⇥i
saltsins r￼r.9 Nor⇥ar vi⇥ Atlantshafi⇥ voru
a⇥stæ⇥ur til fiskþurrkunar hins vegar betri,
og ré⇥ þa⇥ miklu um þróun fiskvei⇥a á sí⇥mi⇥öldum og í upphafi n￼aldar.
Flest bendir til þess, a⇥ fram um aldamótin 1000 hafi þjó⇥irnar vi⇥ Nor⇥urAtlantshaf veri⇥ a⇥ mestu sjálfum sér nógar
um fiskmeti, en heimildir eru fyrir því, a⇥
Nor⇥menn hafi byrja⇥ a⇥ flytja skrei⇥ á
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Bryggen í Björgvin um aldamótin 1900. ↵ar var á mi⇥öldum mi⇥stö⇥ skrei⇥arverslunar vi⇥ nor⇥anvert Atlantshaf.
Mynd: Bergen bys Historie

marka⇥i í nor⇥anver⇥u ↵￼skalandi snemma
á 11. öld. Nokku⇥ af þeim fiski var flutt
áfram lengra inn á meginlandi⇥ og á 12., 13.
og 14. öld jókst mjög eftirspurn eftir norskri
skrei⇥ í ↵￼skalandi og á Bretlandseyjum.10
Má ef til vill hafa þa⇥ nokku⇥ til marks um,
a⇥ skrei⇥ hafi ekki þótt vænleg útflutningsvara fyrir aldamótin 1000, a⇥ um 890 lag⇥i
höf⇥inginn Óttarr upp frá bæ sínum nor⇥ur
á Hálogalandi og hélt su⇥ur me⇥ Noregsströndum, allt su⇥ur til Hei⇥abæjar í Slésvík. Sí⇥an hélt hann vestur yfir Nor⇥ursjó til
Bretlandseyja, en til fararinnar hló⇥ hann
skip sitt d￼rri muna⇥arvöru, æ⇥ardúni, lo⇥feldum, hreind￼raskinnum, rostungstönnum og svar⇥reipum, og seldi á kaupstefnum.
Um skrei⇥ og a⇥rar fiskafur⇥ir er hins vegar
ekki geti⇥ í farmi hans.11
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Mi⇥stö⇥ skrei⇥arverslunarinnar í Noregi
var í Björgvin. ↵anga⇥ komu menn frá
Nor⇥ur-Noregi me⇥ skrei⇥, har⇥fisk, og
seldu í skiptum fyrir útlenda vöru, kornmeti, vín o.fl. Nærri aldamótunum 1100 var
Björgvin or⇥in mestur kaupsta⇥ur í Noregi,
og á 12. öldinni fjölga⇥i stö⇥ugt þeim
erlendu kaupmönnum, sem þanga⇥ komu
til fiskkaupa. ↵eir voru flestir þ￼skir og
enskir og kom stundum til missættis og
átaka milli þeirra og Nor⇥manna, sem ekki
gættu ávallt hófs vi⇥ neyslu á su⇥rænum
vínum, er gestirnir fluttu me⇥ sér. Er fræg
ræ⇥an, sem Sverrir konungur Sigur⇥arson
flutti í Björgvin ári⇥ 1186 og mun vera elsta
bindindisræ⇥a, sem var⇥veist hefur á
Nor⇥urlöndum. ↵ar kemur m.a. fram, a⇥
þ￼skir menn komu fjölmennir til Björg-

vinjar „ok me⇥ stórum skipum ok ætla
he⇥an at flytja smjör ok skrei⇥, er mikil
landey⇥a er at þeiri brotflutningu [...]“.12 Er
augljóst, a⇥ konungur ótta⇥ist of mikinn
útflutning skrei⇥ar og smjörs, ekki síst
vegna þess a⇥ kaupmenn fluttu helst vín í
sta⇥inn, en þa⇥ kom a⇥ litlu gagni, ef
skortur var á matvælum. Er ræ⇥a konungs
athyglisver⇥ heimild um árekstra tveggja
menningarheima og þa⇥, hve líti⇥ mátti út
af bera svo a⇥ ekki yr⇥i matarskortur.
Á 13. öldinni jókst enn eftirspurn eftir
norskri skrei⇥ í Evrópu, og sigldu bæ⇥i
enskir og þ￼skir kaupmenn hópum saman til
Björgvinjar til skrei⇥arkaupa. ↵á vir⇥ist hafa
dregi⇥ úr vínflutningi, og létu hvorirtveggja
einkum kornvöru og klæ⇥i í skiptum fyrir
skrei⇥ina. Á þessum tíma myndu⇥ust sérstakir skrei⇥armarka⇥ir í Englandi og ↵￼skalandi. Í Englandi voru King´s Lynn og
Boston helstu innflutningshafnirnar, og
þa⇥an var skrei⇥in flutt inn til Mi⇥-Englands
og til Lundúna. ↵ar var á 14. og 15. öld starfandi gildi skrei⇥arkaupmanna, Stockfishmongers Guild, og nefndist athafnasvæ⇥i
þess Stockfishmongers Row og var á Upper
Thames Street, mi⇥ja vegu milli þess sem nú
er Pálskirkjan og Tower of London.13 ↵egar
kom fram á 15. öld, dró mjög úr útflutningi
skrei⇥ar frá Björgvin til Englands, er Englendingar tóku a⇥ stunda vei⇥ar á Íslandsmi⇥um og fiskkaup á Íslandi. Ver⇥ur nánar
sagt frá því sí⇥ar.
Á meginlandinu voru bestu skrei⇥armarka⇥irnir fyrst í sta⇥ í Rínarlöndum. Var
fiskur, sem þanga⇥ átti a⇥ fara, fluttur til
hafnarborga vi⇥ Nor⇥ursjó og Eystrasalt,
Brügge, Deventer og Lübeck, og sí⇥an áfram

til Kölnar. ↵ar var skrei⇥in send í svonefnt
Fisch-Kaufhaus, þar sem gæ⇥i hennar voru
vegin og metin, á⇥ur en hún var send áfram
á marka⇥. Eftir mi⇥ja 15. öld var⇥ Frankfurt
am Main helsta mi⇥stö⇥ skrei⇥arverslunarinnar í Rínarlöndum.14
Aukin eftirspurn eftir skrei⇥ í Noregi leiddi
til aukins innflutnings á kornvöru, og þegar
kom fram yfir 1200, var teki⇥ a⇥ flytja til
Björgvinjar æ meira af rúgi, sem rækta⇥ur
var á nor⇥urströnd Eystrasalts, frá Holtsetalandi í vestri austur til Póllands. Smám
saman ná⇥u Hansakaupmenn undirtökunum
í fisk- og kornversluninni, og um 1250 tóku
þeir a⇥ hafa vetursetu í Björgvin. ↵ar efldu
þeir ítök sín jafnt og þétt, og á 14. og 15. öld
ré⇥u þeir mestu í vi⇥skiptalífi borgarinnar.
En korninnflutningur og skrei⇥arútflutningur su⇥ur á bóginn var a⇥eins hluti af þeim
vi⇥skiptum, sem fram fóru í Björgvin á þessum tíma. Borgin var einnig mi⇥stö⇥ líflegra
innanlandsvi⇥skipta, þar sem skrei⇥in og
korni⇥ gegndu miklvægu hlutverki, og allt
frá því kaupsta⇥ur tók a⇥ myndast í Björgvin
á 11. öld, var hann ein helsta mi⇥stö⇥ vi⇥skipta me⇥ út- og innflutningsvörur Íslendinga, Grænlendinga og Færeyinga, auk þess
sem miki⇥ af verslun Nor⇥manna vi⇥ Hjaltlendinga og Orkneyinga fór um Björgvin.
Átti lega kaupsta⇥arins gagnvart þessum
löndum ekki minnstan þátt í vexti hans.15
Fiskvei⇥ar vi⇥ Noreg voru á þessum tíma
mestar nor⇥ur í Lófót og á Finnmörku.
Fornleifar benda til þess, a⇥ Samar hafi
stunda⇥ þar vei⇥ar á vorin þegar á steinöld
og þá trúlega einnig nota⇥ fer⇥irnar til
eggja- og dúntöku. Eiginlegar verstö⇥var
tóku hins vegar ekki a⇥ rísa þar nor⇥ur frá
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fyrr en á 11. öld, og heimildir eru fyrir því,
a⇥ Eysteinn konungur (1103-1117), bró⇥ir
Sigur⇥ar Jórsalafara, hafi láti⇥ reisa verbú⇥ir í Vogum í Lófót. Á 11. öld heimtu konungar hins vegar skatt af fiskvei⇥um, og
bendir þa⇥ til þess, a⇥ þær hafi þá þegar
veri⇥ or⇥nar umtalsver⇥ar.
Me⇥ vaxandi eftirspurn eftir skrei⇥ efldust
fiskvei⇥ar í Nor⇥ur-Noregi, og á tímabilinu
1250-1400 hófst föst búseta í verstö⇥vum í
Lófót og á Finnmörku. ↵á fjölga⇥i fólki ört í
sjávarbygg⇥um, n￼ þorp risu og önnur
stækku⇥u. Almenn velsæld ríkti, enda var
skrei⇥arver⇥i⇥ hátt í samanbur⇥i vi⇥ ver⇥ á
kornvöru og ö⇥rum innfluttum varningi.
Nor⇥ur-Nor⇥menn verku⇥u fisk sinn sjálfir
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og fluttu hann á skútum su⇥ur til Björgvinjar, þar sem þeir seldu hann og hló⇥u
skip sín aftur útlendri vöru. Bera munir og
leifar, sem fundist hafa frá þessum tíma, því
glöggt vitni, a⇥ sí⇥mi⇥aldir hafa veri⇥ gósentí⇥ í verstö⇥vum í nyrstu bygg⇥um Noregs.
Á 16. og 17. öld var⇥ hins vegar mikil breyting í þessum efnum. Skrei⇥arver⇥i⇥ hrundi,
og í sta⇥ fyrri velsældar li⇥u nú margir
hungur og skort. ↵á lög⇥ust margar stórar
verstö⇥var í ey⇥i, og bygg⇥ust sumar ekki
aftur fyrr en á 19. öld, a⇥rar aldrei.16
Mannfjölgun og loftslagsbreytingar voru
meginorsök þess, a⇥ eftirspurn eftir skrei⇥
jókst svo mjög sem raun bar vitni. ↵ess var
á⇥ur geti⇥, a⇥ fram um aldamótin 1000

muni íbúar landanna vi⇥ Nor⇥ursjó a⇥
mestu hafa veri⇥ sjálfum sér nógir um fisk.
↵ar var þó a⇥ mestu um a⇥ ræ⇥a fisk, sem
etinn var n￼r, e⇥a a.m.k. tiltölulega n￼r, og
hans mun einkum hafa veri⇥ neytt í strandhéru⇥um og útger⇥arbæjum. Meginþorri
Evrópumanna lif⇥i af því, sem landi⇥ og
húsd￼r gáfu af sér, kornvörum, kjöti, mjólk
og grænmeti, en einnig var ví⇥a allmiki⇥
um fiskvei⇥ar í ám og vötnum, og sums
sta⇥ar, einkum á höf⇥ingjasetrum og vi⇥ rík
klaustur, var fiskur alinn í tjörnum. ↵ar var
mest um a⇥ ræ⇥a vatnafisk, einkum karpa.17
Á ármi⇥öldum fjölga⇥i fólki fremur hægt
í Evrópu, og um aldamótin 1000 er tali⇥, a⇥
um 12 milljónir manna hafi búi⇥ í Frakklandi, ↵￼skalandi, á Ni⇥urlöndum, Bretlandseyjum og Nor⇥urlöndum. Vi⇥ upphaf
Svarta dau⇥a um mi⇥ja 14. öld var áætla⇥ur
íbúafjöldi þessara landa 35,5 milljónir og
um 22,5 milljónir hundra⇥ árum sí⇥ar, um
1450.18 Á hámi⇥öldum fjölga⇥i borgarbúum
ört í nor⇥anver⇥ri Evrópu, og bandaríski
hagsögufræ⇥ingurinn J.C. Russell hefur l￼st
þeirri sko⇥un sinni, a⇥ um 1450 hafi reynt
til hins ￼trasta á þanþol hagkerfisins.19 Í gó⇥um árum, þegar uppskera var a.m.k. bærileg, var frambo⇥ á matvælum nokkurn veginn nægjanlegt, en líti⇥ mátti út af bera, svo
ekki yr⇥i hungursney⇥.
↵etta var e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥
yfirgnæfandi meirihluti fólks í Evrópu lif⇥i
fyrst og fremst af landbúna⇥arafur⇥um og
korn var uppista⇥an í kosti flestra. Ræktunara⇥fer⇥ir voru hins vegar frumstæ⇥ar, afrakstur jar⇥arinnar lítill og jókst engan veginn í réttu hlutfalli vi⇥ vaxandi fólksfjölda. Æ
fleiri ur⇥u því a⇥ deila sömu kökunni, og

fjölgun og vöxtur borga jók enn á vandann.
Samgöngur voru ví⇥ast hvar í ólestri, og
jafnvel í gó⇥um árum, þegar uppskera var
me⇥ besta móti, áttu bændur í erfi⇥leikum
me⇥ a⇥ koma afur⇥um sínum á marka⇥.
Vi⇥ þessar a⇥stæ⇥ur var ekkert e⇥lilegra
en a⇥ fólk tæki a⇥ líta í æ ríkara mæli til
gnægtabúrs sjávarins. ↵ar var nægan mat a⇥
hafa, og þótt frambo⇥i⇥ væri a⇥ vísu há⇥
gæftum, virtist þa⇥ a⇥ ö⇥ru leyti óhá⇥
árfer⇥i, og oft afla⇥ist vel af fiski, þótt uppskera af landinu bryg⇥ist.
Á 11. öld vir⇥ast fiskvei⇥ar hafa aukist verulega í Nor⇥ursjó, og hugsanlega hef⇥i mátt
auka aflann svo, a⇥ frambo⇥ á fiski hef⇥i
duga⇥ langlei⇥ina til a⇥ fullnægja eftirspurninni. ↵a⇥ vitum vi⇥ ekki, en hitt er víst, a⇥
aukinn afli í Nor⇥ursjó og á nálægum hafsvæ⇥um dug⇥i a⇥eins til a⇥ leysa hluta vandans. Evrópumenn ré⇥u ekki yfir rá⇥um til a⇥
geyma fiskafla sinn óskemmdan nema
skamma hrí⇥. Salt var enn af skornum
skammti og d￼rt, og loftslag ger⇥i þa⇥ a⇥ verkum, a⇥ ekki reyndist unnt a⇥ þurrka fiskinn.
Sama máli gegndi um síldina, sem miki⇥
veiddist af í Nor⇥ursjó og dönsku sundunum.
Síldin er feitur fiskur, sem geymist illa, og
því áttu menn lengi vel í erfi⇥leikum me⇥ a⇥
n￼ta hana. Á 12. öld tóku kaupmenn í Lübeck
a⇥ flytja salt, sem unni⇥ var vi⇥ Oldesloe og
Lüneburg, nor⇥ur á bóginn, og þá hófust
fyrir alvöru hinar miklu síldvei⇥ar vi⇥ Skán.
↵ær voru hins vegar árstí⇥abundnar, stó⇥u
a⇥eins skamman tíma á ári hverju, og þótt
afli væri mikill, á me⇥an vei⇥arnar voru
stunda⇥ar, var eftirspurnin ávallt meiri en
frambo⇥i⇥, og mikill hluti aflans vir⇥ist hafa
lent á bor⇥um höf⇥ingja, enda var síldin
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Síldvei⇥ar í Eyrarsundi.
Tréskur⇥armynd úr riti Olavus Magnus frá árinu 1555.

bæ⇥i d￼r og eftirsótt. Tölur um aflabrög⇥ eru
a⇥ sönnu skör⇥óttar og ótraustar, en líkur
benda til þess, a⇥ heildarvei⇥in hafi numi⇥
60.000 tunnum, þegar mest var.20 ↵ar vi⇥
bættist svo síldarafli, sem oft fékkst mikill
undan vesturströnd Svíþjó⇥ar og í Nor⇥ursjó, en hér var vi⇥ sömu vandamál a⇥ etja:
Vei⇥arnar stó⇥u a⇥eins hluta úr ári og saltskortur ger⇥i sjómönnum og útvegsmönnum lífi⇥ leitt. ↵ar vi⇥ bættist, a⇥ síldin var
jafn hverful á þessum tíma og endranær. Úti
fyrir Bohusléni á vesturströnd Svíþjó⇥ar afla⇥ist t.d. oft geysimiki⇥ nokkur ár í senn, en
inn á milli komu löng aflaleysisskei⇥. N￼lega
hafa veri⇥ settar fram athyglisver⇥ar tilgátur
um ve⇥urfarslegar orsakir þessa.21 ↵egar á
allt er liti⇥, hl￼tur hinn mikli síldarafli, sem
oft fékkst á þessum sló⇥um, í Eyrarsundi,
Kattegat og Skagerak, á mi⇥öldum hins
vegar a⇥ vekja bæ⇥i undrun og a⇥dáun
nútímamanna, ekki síst þegar þess er gætt,
a⇥ síldin var nánast öll veidd í landnætur.
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Úti í Nor⇥ursjó voru Hollendingar og
Skotar stórtækastir síldvei⇥imenn, og halda
margir fræ⇥imenn því fram, a⇥ síldvei⇥arnar hafi veri⇥ ein mikilvægasta undirsta⇥a
sjó- og efnahagsveldis Ni⇥urlendinga á 16.
og 17. öld. Skipti miklu í því vi⇥fangi, a⇥
Ni⇥urlendingar fundu upp a⇥fer⇥ til a⇥ salta
síld, svo hún geymdist betur en á⇥ur. Ólíkt
síldvei⇥um vi⇥ Danmörku og Svíþjó⇥ fóru
vei⇥ar Ni⇥urlendinga og Skota a⇥ langmestu leyti fram á hafi úti, og var síldin
söltu⇥ um bor⇥ í vei⇥iskipunum.22
En síldvei⇥arnar dug⇥u ekki fremur en
a⇥rar fiskvei⇥ar í Nor⇥ursjó til a⇥ fullnægja
vaxandi þörf fyrir matvæli, og því jókst eftirspurn eftir skrei⇥ nánast ár frá ári, enda
henta⇥i hún betur en flest anna⇥ fiskmeti
vi⇥ þær a⇥stæ⇥ur, sem ríktu á þessum tímum. Í löndum, þar sem loftslag er svalt mikinn hluta ársins, svo sem í Nor⇥ur-Noregi og
á Íslandi, voru a⇥stæ⇥ur til skrei⇥arverkunar gó⇥ar. ↵egar skrei⇥in var or⇥in full-

Breytingar á hitafari á tímabilinu 600 til 1900 eins og þa⇥ birtist í borkjörnum úr Grænlandsjökli.
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þurr, geymdist hún lengi, þoldi mikinn
flutning og var auk þess tiltölulega au⇥veld
í flutningi og mjög næringarrík.
En fleira var⇥ til þess a⇥ auka eftirspurn
eftir skrei⇥ af nor⇥lægum sló⇥um en fólksfjölgunin ein. Fiskneysla á föstunni fór vaxandi á sí⇥mi⇥öldum, og á 14. öld fór ve⇥urfar
kólnandi. Rannsóknir á borkjarnas￼num úr
Grænlandsjökli s￼na, a⇥ kuldaskei⇥ hófst á
fyrri hluta 13. aldar og ná⇥i hámarki skömmu
fyrir 1400, en ve⇥ur var kalt nánast alla
15. öld og reyndar allt fram um 1900, þótt
hl￼na⇥i ö⇥ru hverju skamman tíma í senn.
Áhrifa þessarar kólnunar gætti um allt
Nor⇥ur-Atlantshaf og um alla Nor⇥ur-Evrópu,
þótt þeirra yr⇥i sí⇥ar vart, er sunnar dró. Hér
á landi hófst kuldaskei⇥i⇥ þegar á sí⇥ari hluta
12. aldar og stó⇥, me⇥ hléum þó, fram á
20. öld, en á Englandi féll me⇥alárshitinn um
hálfa grá⇥u í upphafi 14. aldar, og þar vir⇥ist
hafa kólna⇥ enn meir á 15., 16. og 17. öld.23
Kólnandi ve⇥urfar haf⇥i þau áhrif, a⇥
uppskera var⇥ ví⇥a lakari en á⇥ur, og þá

jókst enn eftirspurn eftir fiski og ö⇥rum
sjávarafur⇥um. Sjávarhiti mun hafa lækka⇥
á þessum tíma, og kann þa⇥ a⇥ hafa haft
áhrif á fiskgengd. Hermir ein heimild, a⇥
aflabrög⇥ í Nor⇥ursjó hafi versna⇥ á sí⇥ari
hluta 14. aldar og fyrri hluta þeirrar 15,24 og
er líklegast, a⇥ þa⇥ hafi átt rætur a⇥ rekja til
breytinga á lífríki hafsins, sem m.a. hafi
stafa⇥ af lækkandi sjávarhita.
↵egar hér var komi⇥ sögu, var eftirspurn
eftir skrei⇥ or⇥in meiri en svo, a⇥ skrei⇥armarka⇥urinn í Björgvin fengi anna⇥ henni,
og Hansakaupmenn reyndu a⇥ notfæra sér
a⇥stö⇥una í Björgvin til a⇥ útiloka keppinauta
frá skrei⇥arkaupum. Á 14. öld ur⇥u einnig
miklar framfarir í skipasmí⇥um og siglingatækni, og þegar kom fram um aldamótin
1400, var mönnum or⇥i⇥ mun au⇥veldara en
á⇥ur a⇥ sigla um úthöfin. Sjófer⇥ir tóku
skemmri tíma en á fyrri öldum, og sæfarar
gátu veri⇥ nokkurn veginn vissir um a⇥ hitta
á réttan áfangasta⇥ handan hafsins.
Allt þetta átti sinn þátt í því, a⇥ um 1400
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Kort af Nor⇥ur-Atlantshafi. Línan sem dregin er frá N￼fundnalandi til Noregs s￼nir skiptinguna á milli fiskau⇥gra svæ⇥a
í nor⇥ri og fisksnau⇥ra í su⇥ri.

hófu enskir sjómenn vei⇥ar vi⇥ Íslandsstrendur. ↵á hófst í raun n￼r kafli í fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs, vei⇥ar á fjarlægum mi⇥um. Um vei⇥ar Englendinga hér vi⇥
land á 15. og 16. öld ver⇥ur nánar fjalla⇥ á
ö⇥rum sta⇥ í þessu riti, en á öndver⇥ri 16.
öld hófu Evrópumenn einnig umtalsver⇥ar
fiskvei⇥ar vi⇥ N￼fundnaland og N￼jaSkotland. ↵ar fóru franskir sjómenn af Bretaníuskaga fremstir í flokki, en Spánverjar,
Baskar, Portúgalir og Englendingar fylgdu
fljótlega í kjölfari⇥.25 Englendingar héldu
áfram vei⇥um á Íslandsmi⇥um fram um
mi⇥ja 17. öld, en á sí⇥ari hluta 17. aldar og
á 18. öld voru hollenskir og franskir fiskimenn umsvifamestir útlendinga hér vi⇥
land. Á þessum öldum stundu⇥u Evrópumenn einnig miklar hvalvei⇥ar ví⇥a um
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nor⇥urhöf, frá N￼fundnalandi og Labrador í
vestri til Svalbar⇥a í austri.
Eftir a⇥ kom fram yfir aldamótin 1400,
mátti í raun skipta löndum og þjó⇥um vi⇥
Nor⇥ur-Atlantshaf í tvo hópa, nor⇥an og
sunnan línu, sem hugsast dregin frá ströndum núverandi Mainefylkis í Bandaríkjunum, nor⇥austur yfir Atlantshaf, milli Færeyja og Hjaltlands a⇥ vesturströnd Noregs,
skammt fyrir sunnan Björgvin. Löndin
nor⇥an þessarar línu voru fiskiau⇥ug í þeim
skilningi, a⇥ vi⇥ strendur þeirra allra voru
au⇥ug fiskimi⇥, fiskvei⇥ar voru mikilvægur
atvinnuvegur í þeim öllum og fiskur og
a⇥rar sjávarafur⇥ir veigamikil útflutningsvara. ↵au nutu þess einnig, a⇥ loftslag var
me⇥ þeim hætti í þeim öllum, a⇥ vel henta⇥i
til fiskþurrkunar og skrei⇥arverkunar, einu

verkunara⇥fer⇥arinnar, sem þekkt var á
þessum tíma og trygg⇥i geymsluþol framlei⇥sluvörunnar. Evrópumenn á N￼fundnalandi munu reyndar hafa byrja⇥ a⇥ salta afla
sinn mun fyrr en Íslendingar og Nor⇥menn
og fluttu þá salti⇥ me⇥ sér frá Evrópu.26
Engu a⇥ sí⇥ur gegndi þurrkunin áfram
mikilvægu hlutverki í verkun fisksins, og
þegar saltfiskverkun hófst í einhverjum
mæli hér á landi undir lok 18. aldar, var fiskurinn verka⇥ur samkvæmt svonefndri
„N￼fundnalandsa⇥fer⇥“. Var sá fiskur mun
betri marka⇥svara og geymdist betur en
pækilsalta⇥ur fiskur, sem útlendingar söltu⇥u á skipum sínum hér vi⇥ land og danskir
kaupmenn létu salta í kaupstö⇥um. A⇥sta⇥an
til skrei⇥arverkunar – og sí⇥ar saltfiskverkunar – átti því ekki minni þátt í því en fiskigengdin a⇥ tryggja stö⇥u fiskiau⇥ugu landanna. Fram á 18. öld voru skrei⇥ og l￼si
ver⇥mætustu útflutningsvörur Íslendinga,
en á sí⇥ari hluta þeirrar aldar og fyrri hluta
hinnar 19. leysti saltfiskur skrei⇥ina a⇥
mestu af hólmi.
Löndin sunnan línunnar ímyndu⇥u frá
Ameríku til Noregs voru fiskisnau⇥ í þeim
skilningi, a⇥ þótt fiskvei⇥ar væru lengst af
umtalsver⇥ar á mi⇥um vi⇥ strendur þeirra,
næg⇥u þær aldrei til a⇥ fullnægja eftirspurn
eftir fiski á heimamarka⇥i, auk þess sem
erfitt var um verkun og geymslu aflans.
↵essar þjó⇥ir ur⇥u því a⇥ afla fisks, sem
veiddur var á mi⇥um fiskiau⇥ugu þjó⇥anna.
↵a⇥ ger⇥u þær me⇥ vei⇥um á fjarlægum
mi⇥um og me⇥ innflutningi.
Íslensk sjávarútvegssaga fyrri alda ver⇥ur
trau⇥la sög⇥ né skilin, nema haf⇥ir séu í

huga meginþættir þeirrar þróunar, sem hér
hefur veri⇥ rakin. Íslendingar voru ávallt í
hópi fiskiau⇥ugra, þjó⇥a og þa⇥ móta⇥i sögu
okkar í veigamiklum atri⇥um. Eins og nánar
ver⇥ur sagt frá sí⇥ar, ráku Íslendingar
sjávarútveg sinn jafnan me⇥ svipu⇥um
hætti og a⇥rar fiskiau⇥ugar þjó⇥ir vi⇥
Nor⇥ur-Atlantshaf, en fyrirkomulagi⇥ á sölu
afur⇥anna skipti sköpum fyrir afkomu og
velfer⇥ þjó⇥arinnar. Frá því um 1300, er
skrei⇥ var⇥ helsta útflutningsafur⇥ Íslendinga, og fram um si⇥skipti voru Íslendingar
fullgildir þátttakendur í fiskvei⇥um og fiskverslun á Nor⇥ur-Atlantshafi. ↵á skiptu
landsmenn beint vi⇥ norska og þ￼ska fiskkaupmenn frá skrei⇥armarka⇥inum í Björgvin, og Englendingar komu hópum saman
hinga⇥ til lands til vei⇥a og fiskkaupa. Á
þessu skei⇥i ríkti samkeppni um íslensku
skrei⇥ina, ver⇥ hennar hækka⇥i miki⇥, og til
endurgjalds fluttu hinir útlendu kaupmenn
hinga⇥ erlendan varning, nau⇥synjar og
muna⇥arvöru. Hafa Íslendingar sennilega
ekki í annan tíma noti⇥ jafn hagstæ⇥ra kjara
í vi⇥skiptum vi⇥ útlönd, nema ef vera skyldi
á árum sí⇥ari heimsstyrjaldar og svo aftur á
allra sí⇥ustu árum.
Um mi⇥ja 16. öld og í upphafi þeirrar 17.
var⇥ mikil breyting í þessum efnum. Hlutfallsver⇥ skrei⇥ar lækka⇥i verulega gagnvart
kornvörum og ö⇥rum nau⇥synjum, og
verslun Íslendinga vi⇥ útlönd var einoku⇥.
↵á hvarf samkeppnin, sem ríkt haf⇥i í fiskverslun á sí⇥mi⇥öldum. Skrei⇥arútflutningurinn komst í hendur kaupmanna fiskisnau⇥rar þjó⇥ar, sem seldu megni⇥ af
íslensku skrei⇥inni á forna marka⇥i í Hamborg og Rínarlöndum. ↵eir undu gla⇥ir vi⇥
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þann ar⇥, sem þeir gátu haft af versluninni,
en vir⇥ast líti⇥ hafa gert til a⇥ auka hana e⇥a
leita n￼rra marka⇥a fyrr en kom fram á
sí⇥ari hluta 18. aldar. Sá hagna⇥ur, sem var⇥
af skrei⇥arversluinni á einokunartímanum,
sta⇥næmdist í Kaupmannahöfn, en skila⇥i
sér ekki í vasa landsmanna. Hann var⇥ því
íslenskum útvegsmönnum ekki sá hvati til
eflingar útvegsins, sem ella hef⇥i geta⇥
or⇥i⇥. Og þa⇥ var ekki fyrr en losa⇥ var um
verslunarhöftin og íslenskir útvegsmenn og
kaupmenn fóru sjálfir a⇥ höndla me⇥
afur⇥ir sínar erlendis, a⇥ n￼tt framfaraskei⇥
hófst í íslenskum sjávarútvegi. Í því vi⇥fangi
nutu Íslendingar undirbúningsvinnu, sem
fari⇥ haf⇥i fram á vegum konungsverslunarinnar sí⇥ari.

I,3. Fyrri rannsóknir
Margt hefur veri⇥ skrifa⇥ um sögu íslensks
sjávarútvegs á árabáta- og skútuöld, en miki⇥
af því eru sta⇥bundnar athuganir og minningar, sem e⇥li málsins samkvæmt hljóta a⇥
teljast fremur til frásagna en rannsókna.
Heimildagildi slíkra ritverka er samt oft umtalsvert, og margar þessara frásagna hafa a⇥
geyma fró⇥lega vitneskju, ekki síst um starfshætti og daglegt líf vi⇥ sjóinn. ⌥mislegt efni af
þessu tagi er í handritum, en mest af því, sem
þegar hefur veri⇥ gefi⇥ út, er frá lokaskei⇥i
árabátaaldar og sí⇥ari hluta skútualdar.
Af heildarverkum um sögu árabátaaldar
ber fyrst a⇥ nefna stórvirki Lú⇥víks Kristjánssonar, Íslenzkir sjávarhættir.27 Ritverk Lú⇥víks er einstakt í sinni rö⇥, og mun engin
önnur þjó⇥ eiga sambærilegt verk um sögu

26

sína. Íslenzkir sjávarhættir eru ekki saga
fiskvei⇥a á árabátaöld í eiginlegri merkingu,
miklu fremur þjó⇥hátta- og menningarsaga
íslensks sjávarútvegs frá upphafi og fram um
aldamótin 1900. Í því er l￼st öflun og n￼tingu
hvers kyns sjávarfangs, jafnt fjörunytja sem
fiskifangs og annarra sjávard￼ra, verksháttum og lífi fólks vi⇥ sjóinn, sagt frá verstö⇥vum og húsakynnum í þeim, verfer⇥um og
vermennsku og þannig mætti áfram telja.
Verki⇥ byggir á ￼tarlegri könnun rita⇥ra
heimilda, handrita og skjala, auk prenta⇥ra
bóka og greina, en fyrir sí⇥ari tíma menn
hafa samtöl höfundar vi⇥ heimildarmenn
ví⇥a a⇥ af landinu ef til vill mest gildi. ↵eir
voru a⇥ sögn Lú⇥víks 374 og voru hinir elstu
fæddir á 6. áratug 19. aldar. Gefur augalei⇥,
a⇥ gildi frásagna heimildamanna Lú⇥víks er
miki⇥. ↵eir voru allir skilríkir menn, og
margir þeirra hafa vafalaust kunna⇥ a⇥ rekja
fró⇥leik, er þeir námu af sér eldra fólki. ↵egar
haft er í huga, a⇥ atvinnuhættir breyttust
næsta hægt á fyrri öldum, er þess a⇥ vænta,
a⇥ l￼singar manna, sem fæddir voru á þri⇥ja
fjór⇥ungi 19. aldar, á sjávarháttum í ungdæmi sínu geti vel átt vi⇥ fyrri hluta aldarinnar og jafnvel enn lengra aftur.
Næst ber a⇥ geta bókar Jóns Jónssonar,
fiskifræ⇥ings, Útger⇥ og aflabrög⇥ vi⇥
Ísland 1300-1900.28 ↵etta rit er allt annars
e⇥lis en verk Lú⇥víks Kristjánssonar, en
kemst a⇥ sumu leyti nær því a⇥ geta talist
yfirlit yfir fiskvei⇥isöguna. Í bókinni er rakin
í stórum dráttum saga fiskvei⇥a vi⇥ Ísland
frá upphafi 14. aldar og til loka árabátatímans, og sérstakur fengur er a⇥ umfjöllun
höfundar um tengsl ve⇥urfars og aflabrag⇥a
og tilraunum hans til a⇥ áætla fiskafla

Íslendinga á fyrri öldum. ↵ekking hans á
fiskifræ⇥i og þjálfun í náttúruvísindum
veldur því, a⇥ hann nálgast vi⇥fangsefni⇥ oft
me⇥ ö⇥rum hætti en sagnfræ⇥ingum er títt
og tekst me⇥ því a⇥ varpa n￼ju ljósi á ￼msa
veigamikla þætti fiskvei⇥isögunnar.
Anna⇥ rit Jóns Jónssonar, sem snertir
sögu fiskvei⇥a á árabátaöld, er fyrra bindi
sögu hafrannsókna vi⇥ Ísland.29 ↵ar segir
m.a. frá þekkingu Íslendinga á hafinu og
íbúum þess á fyrri öldum og frá upphafi
rannsókna á hafinu umhverfis Ísland og lífríki þess.
Næsta rit, sem hér skal nefnt, er eftir höfund þessa rits.30 ↵a⇥ er yfirlit yfir sögu fiskvei⇥a á Íslandi frá landnámi og fram um
1970 og er einkum ætla⇥ sem almennt fró⇥leiksrit um vi⇥fangsefni⇥.
Í bygg⇥a- og héra⇥ssöguritum er a⇥ vonum ví⇥a fjalla⇥ um sjávarútveg. ↵ar er þó sá
hængur á, a⇥ flest hinna n￼rri rita í þessum
efnisflokki eru sögur kaupsta⇥a og þéttb￼lissta⇥a, sem einkum hafa risi⇥ á undanfarinni
hálfri annarri öld. Í þeim er því oftast meira
fjalla⇥ um þil- og vélskipaútger⇥ en um árabátaútveg. Nokkur þessara rita fjalla þó um
gamlar verstö⇥var, og höfundarnir hafa lagt
sig fram um a⇥ l￼sa sjósókn á fyrri öldum og
þætti sjávarútvegs í sögu bygg⇥anna.
Af þessum ritum skal fyrst nefnd Hafnarfjar⇥arsaga Sigur⇥ar Skúlasonar 31 og því
næst Saga Vestmannaeyja eftir Sigfús
Johnsen.32 Ári⇥ 1958 kom út Saga Hraunshverfis á Eyrarbakka eftir Gu⇥na Jónsson,33
og á árunum 1960-1961 Stokkseyringa saga
eftir sama höfund.34 Í þessum ritum greinir
nokku⇥ frá sögu sjósóknar og fiskvei⇥a vi⇥
su⇥urströndina á árabátatímanum, og sama

máli gegnir um 2. og 3. bindi Sögu ↵orlákshafnar eftir Skúla Helgason 35 og 1. bindi
Sögu Grindavíkur.36 Ári⇥ 1993 kom út rit
↵ór⇥ar Tómassonar um sjósókn Eyfellinga á
árabátaöld, og er þa⇥ eina einefnisriti⇥ um
sjósókn á Su⇥urlandi á fyrri tí⇥.37
Um fiskvei⇥ar á Snæfellsnesi á fyrri öldum er allnokku⇥ fjalla⇥ í 1. bindi Sögu Fró⇥árhrepps,38 og um sjósókn úr Brei⇥afjar⇥areyjum má fræ⇥ast í ritum Bergsveins Skúlasonar, m.a. Áratogum,39 og í safnritinu
Bar⇥strendingabók er a⇥ finna ￼msan fró⇥leik um sjósókn og fiskvei⇥ar í Brei⇥afjar⇥areyjum á fyrri tí⇥.40 Loks skal í flokki
bygg⇥a- og héra⇥ssögurita nefna ritverk
↵órleifs Bjarnasonar, Hornstrendingabók.41
↵ar segir gjörla af sjósókn á Hornströndum
og af bjarg- og fjörunytjum Hornstrendinga.
Í árbókum og tímaritum, sem gefin eru
út af sögufélögum ví⇥a um land, er a⇥ finna
margvíslegan fró⇥leik um sjávarútveg á fyrri
tí⇥, og sama máli gegnir um ￼msar fer⇥abækur og sk￼rslur frá fyrri öldum, sem
gefnar hafa veri⇥ út. ↵essi rit geta þó sjaldnast talist til rannsóknarverka á svi⇥i sjávarútvegssögu, og sama máli gegnir um minningabækur ￼msar, ævi- og endurminningar.
Saga skútualdar hefur enn sem komi⇥ er
veri⇥ mun minna rannsöku⇥ en saga árabátaaldar. Höfu⇥verk um sögu þilskipaútvegsins er Skútuöldin eftir Gils Gu⇥mundsson. Riti⇥ kom upphaflega út í
tveimur bindum á árunum 1944-1946, en
2. útgáfa, endursko⇥u⇥ og aukin, kom út í
fimm bindum ári⇥ 1977.42 Meginmunurinn
á þessum tveimur útgáfum er sá, a⇥ í sí⇥ari
útgáfunni er ￼tarlega fjalla⇥ um sögu þilskipaútger⇥ar á Su⇥urlandi og vi⇥ Faxaflóa,
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sem líti⇥ var sagt frá í 1. útgáfu. Stafa⇥i þa⇥
einkum af því, a⇥ um svipa⇥ leyti og Skútuöldin kom fyrst út, stó⇥ annar útgefandi a⇥
útgáfu ritsins Sjómannasaga eftir Vilhjálm
↵. Gíslason.43 ↵ar var nokku⇥ fjalla⇥ um
sögu þilskipaútvegsins vi⇥ Faxaflóa, og
hug⇥ust útgefendur reyna a⇥ koma í veg
fyrir, a⇥ ritin sköru⇥ust um of.44
Skútuöldin er eina riti⇥, sem fjallar um
þilskipaútger⇥ á landinu í heild. Riti⇥ er
miki⇥ verk og gagnlegt og hefur a⇥ geyma
mikinn fró⇥leik um sögu þilskipaútger⇥ar á
Íslandi á 19. öld. Gildi verksins er ekki síst
fólgi⇥ í því, a⇥ höfundur ná⇥i a⇥ ræ⇥a vi⇥
fjölda gamalla skútumanna og a⇥ra, sem
höf⇥u kynnst útveginum af eigin raun. ↵ar
tókst a⇥ bjarga miklum fró⇥leik frá glötun.
Helsti veikleiki verksins er á hinn bóginn sá,
a⇥ höfundur haf⇥i ekki a⇥gang a⇥ ￼msum
frumheimildum, sem nú eru a⇥gengilegar,
t.d. bókum og skjölum fyrirtækja, sem ráku
mikinn þilskipaútveg. ↵á ver⇥ur þa⇥ og a⇥
teljast ljó⇥ur á þessu annars gó⇥a verki a⇥
ekki er vitna⇥ til heimilda me⇥ þeim hætti,
sem krefjast ver⇥ur af fræ⇥iriti.
Ári⇥ 1946 kom út eftir Gils Gu⇥mundsson ævisaga Geirs Zoëga kaupmanns og
haf⇥i a⇥ geyma mikinn fró⇥leik um þilskipaútger⇥ í Reykjavík á tímabilinu 1865 og
fram til loka skútualdar.45
Um þilskipaútger⇥ vi⇥ sunnanver⇥an
Faxaflóa á fyrri hluta 19. aldar hafa n￼lega
birst einkar athyglisver⇥ar ritger⇥ir. Bá⇥ar
byggja á ￼tarlegri könnun frumheimilda og
rekja sögu útvegsins á svæ⇥inu frá Hafnarfir⇥i og su⇥ur í Stakksfjör⇥ á tímabilinu frá
öndver⇥ri 19. öld og fram um 1850.46
Um þilskipaútger⇥ á Vesturlandi og Vest-
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fjör⇥um er einkum fjalla⇥ í á⇥urnefndum
bygg⇥asögum frá svæ⇥inu, og um þilskipaútger⇥ Eyfir⇥inga á sí⇥ari hluta 19. aldar,
bændaútger⇥ina, má lesa í ritum Kristmundar Bjarnasonar um ↵orstein Daníelsson,47 fyrsta bindi ævisögu Einars Ásmundssonar í Nesi48 og fyrsta bindi ævisögu
Tryggva Gunnarssonar.49 ↵á rita⇥i höfundur
þessara lína á sínum tíma grein um hákarlavei⇥ar Eyfir⇥inga á sí⇥ari hluta 19. aldar.50
Hún bygg⇥ist á prófritger⇥ og var upphaflega samin ári⇥ 1968.
Loks ber a⇥ nefna ævisögu Sæmundar
Sæmundssonar skipstjóra, sem Gu⇥mundur
G. Hagalín skrá⇥i. ↵ar er brug⇥i⇥ skemmtilegu ljósi á líf og starf nor⇥lenskra skútumanna á sí⇥ari hluta skútualdar.51
Af rannsóknarverkum um fiskvei⇥ar
útlendinga hér vi⇥ land á árabátaöld ber
fyrst a⇥ nefna rit Björns ↵orsteinssonar um
ensku öldina í sögu Íslendinga.52 ↵ar greinir
￼tarlega frá upphafi fiskvei⇥a Englendinga
hér vi⇥ land á 15. öld og frá umsvifum þeirra
og athöfnum hér á landi og vi⇥skiptum vi⇥
Íslendinga á 15. og 16. öld. Hefur bókin a⇥
geyma mikinn fró⇥leik um samkeppni Englendinga og Hansakaupmanna um íslenska
skrei⇥ á hámi⇥öldum. Í n￼legu riti rekur
Helgi ↵orláksson sögu fiskvei⇥a Englendinga hér vi⇥ land lengra, e⇥a allt fram um
1630, og byggir a⇥ verulegu leyti á á⇥ur
ókönnu⇥um skjölum.53 Er a⇥ þeirri rannsókn mikill fengur.
Elín Pálmadóttir hefur kanna⇥ og rita⇥
sögu franskra sjómanna vi⇥ Ísland,54 og um
vei⇥ar Hollendinga hér vi⇥ land er fjalla⇥ í
riti M. Simon Thomas frá árinu 1935.55
N￼leg rannsókn á tilraunum til a⇥ hefja

útger⇥ fiskiskipa á Íslands- og Færeyjami⇥
frá Nieuport ári⇥ 1728 s￼nir á skemmtilegan
hátt, hvernig a⇥ slíkum fyrirtækjum var
sta⇥i⇥ á Ni⇥urlöndum á 18. öld og hve
mikils menn væntu af vei⇥unum. ↵essi tilraun fór þó a⇥ mestu út um þúfur.56 Loks er
a⇥ finna yfirlit um vei⇥ar útlendinga hér vi⇥
land á tímabilinu 1400-1800 í ritger⇥ eftir
höfund þessa rits.57
↵au rannsóknarverk, sem hér hafa veri⇥
talin, eru ￼mist yfirlitsrit e⇥a greina frá
afmörku⇥um þáttum í útger⇥ og sjósókn vi⇥
Íslandsstrendur. Margvíslegar rannsóknir
hafa veri⇥ unnar á afmörku⇥um tímabilum
og taka margar þeirra til annarra þátta,
svi⇥a og vísindagreina, en varpa engu a⇥
sí⇥ur ljósi á íslenska fiskvei⇥isögu. Ver⇥ur
þeirra rannsókna geti⇥ í upphafi vi⇥komandi kafla.

I,4. Tímatal íslenskrar sjávarútvegssögu
Sagnfræ⇥ingar skipta gjarnan sögunni í
lengri e⇥a skemmri tímabil, og er þa⇥ oftast
gert til hæg⇥arauka. Flestir munu kannast
vi⇥ skiptingu mannkynssögunnar í fornöld,
mi⇥aldir og n￼öld, en þessum meginskei⇥um
er svo oft skipt í skemmri tímabil. Líku máli
gegnir um einstakar greinar innan sagnfræ⇥innar og sögu einstakra landa. ↵ar tí⇥kast
ví⇥a tímabilaskipting, sem ekki fer alltaf
saman vi⇥ á⇥urnefnda tímabilaskiptingu
mannkynssögunnar. Má þar nefna sögu
Íslands sem dæmi, en hér tí⇥ka⇥ist lengi a⇥
kalla fyrstu þrjár til fjórar aldir Íslandssögunnar fornöld, þótt þær væru á mi⇥öldum

mannkynssögunnar. Nú á dögum köllum vi⇥
þetta tímabil, sem nær frá því um 870 og fram
til 1262, almennt landnáms- og þjó⇥veldisöld.
Sögu íslensks sjávarútvegs má gjarnan
skipta í þrjú tímabil, árabátaöld, skútuöld
og vélaöld, og hefur sú skipting þegar unni⇥
sér hef⇥ í umfjöllun um vi⇥fangsefni⇥. ↵essi
skipting er þó engan veginn einhlít, og gild
rök má færa fyrir því a⇥ skipta þessum tímabilum í fleiri og skemmri skei⇥.
Árabátaöldin er langlengst þessara
þriggja tímabila og nær, ef a⇥eins er liti⇥ til
þess, hvers konar bátar voru nota⇥ir til fiskvei⇥a hér vi⇥ land, frá upphafi bygg⇥ar í
landinu og fram á fyrsta áratug 20. aldar, er
vélbátar tóku a⇥ leysa árabátana af hólmi.
Notkun þeirra lag⇥ist þó ekki af me⇥ öllu
þegar í upphafi aldarinnar, og ef til vill væri
e⇥lilegast a⇥ telja, a⇥ árabátaöldin hafi
sta⇥i⇥ allt til vorsins 1928. Á vetrarvertí⇥inni þa⇥ ár var sí⇥ast rói⇥ á áraskipum úr
Grindavík, og þegar henni lauk, var um lei⇥
loki⇥ útger⇥ áraskipa í öllum stærri verstö⇥vum landsins. Eftir þetta voru árabátar
einungis nota⇥ir, er menn reru til a⇥ vei⇥a í
so⇥i⇥ og þá einkum á smábátum, tveggja- og
fjögurramanna förum. Útger⇥ stærri skipa,
sex- og áttæringa, lag⇥ist alveg af, en notkun
tein- og tólfæringa má heita, a⇥ væri úr sögunni í aldarbyrjun.
Nokkur áhöld geta veri⇥ um þa⇥, hvenær
telja eigi a⇥ árabátaöldin hefjist. Sjósókn á
árabátum hófst þegar vi⇥ landnám, en fyrstu
eina til tvær aldir Íslandssögunnar getur
orka⇥ tvímælis, hvort telja eigi sjávarútveginn sérstaka atvinnugrein. Á þessu skei⇥i
stó⇥ landbúskapur me⇥ meiri blóma en á
nokkru ö⇥ru tímabili Íslandssögunnar.
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Hinir fyrstu landnámsmenn námu stór
landsvæ⇥i, loftslag var hl￼rra og ve⇥urfar a⇥
líkindum betra en sí⇥ar var⇥. Eftir a⇥
bústofninum, sem landnámsmenn fluttu
me⇥ sér yfir hafi⇥, haf⇥i veri⇥ hleypt upp,
bjuggu menn hér me⇥ fleiri tegundir húsd￼ra en nokkru sinni, og ví⇥a var stundu⇥
kornrækt. Á þessu skei⇥i, þ.e. fram á 11. öld,
var sjávarútvegur ví⇥a um land einkum
stunda⇥ur sem hli⇥argrein vi⇥ landbúskapinn og mi⇥a⇥i ö⇥ru fremur a⇥ því a⇥ afla
þeim, sem sóttu sjó og nánustu vi⇥skiptamönnum þeirra, matfanga. Í einstökum
landshlutum, einkum á Snæfellsnesi, Vestfjör⇥um og vestanver⇥u Nor⇥urlandi, vir⇥ist
þ￼⇥ing sjávarútvegsins þó hafa veri⇥ meiri
en annars sta⇥ar á landinu á þessum tíma,
og víst er, a⇥ aflabrestur kom ví⇥a illa vi⇥.
Má best sjá þa⇥ af því, a⇥ í fornum heimildum er sagt frá því, a⇥ um 980 brást fiskafli
og reki og aflei⇥ingin var⇥ hallæri, sem stó⇥
í mörg ár.58 Var þa⇥ fyrsta hallæri⇥, sem
geti⇥ er um í sögu þjó⇥arinnar.
Frá atvinnusögulegu sjónarmi⇥i er a⇥ líkindum e⇥lilegast a⇥ líta á tímabili⇥ frá landnámi og fram um 1100 sem vi⇥búna⇥arskei⇥ árabátaaldar. Á þessum tíma var
sjávarútvegurinn smám saman a⇥ komast í
þa⇥ horf, sem hann hélst í allt fram á 19. öld
og í sumum tilvikum fram eftir 20. öldinni.
Á 12. öld jókst sjósókn og þ￼⇥ing sjávarútvegs a⇥ mun. ↵á ver⇥ur hann höfu⇥atvinnuvegur manna í stórum og fjölmennum landshlutum, og var sú þróun í samræmi vi⇥ þa⇥, sem ger⇥ist í nálægum lönd-
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um, einkum í Noregi. ↵á hefst hin eiginlega
árabátaöld í atvinnusögu Íslendinga. Henni
má hins vegar skipta í skemmri tímabil, eins
og fram kemur sí⇥ar í þessu riti.
Skútuöldina er mun einfaldara a⇥ tímasetja. Fyrstu tilraunir til eiginlegrar þilskipaútger⇥ar hér á landi hófust á 8. áratug
18. aldar, en Íslendingar hófu ekki a⇥ gera út
þilskip a⇥ heiti⇥ gæti fyrr en um aldamótin
1800. ↵á er e⇥lilegt a⇥ telja, a⇥ skútuöldin
hefjist, og hún stó⇥ í tæplega 130 ár. Sí⇥ari
hluti 19. aldar var blómaskei⇥ þilskipaútger⇥ar á Íslandi, en verulega fór a⇥ draga
af henni, eftir a⇥ togaraútger⇥ hófst á öndver⇥ri 20. öld. Sí⇥ustu þilskipin voru ger⇥ út
frá Ísafir⇥i og Akureyri á árunum 1926 og
1927, og þá lauk skútuöld á Íslandi.
Vélaöld hófst í íslenskum sjávarútvegi, er
vél var sett í sexæringinn Stanley vestur á
Ísafir⇥i í nóvember ári⇥ 1902. Vélaöldin
stendur enn, en margvísleg rök má færa
fyrir því a⇥ skipta henni í skemmri skei⇥, og
má þá mi⇥a vi⇥ ger⇥ir skipa og notkun
vélarafls í fiskvinnslu. ↵a⇥ ver⇥ur þó ekki
gert a⇥ sinni en láti⇥ vi⇥ þa⇥ sitja a⇥ nefna
tímabili⇥ frá 1902 einu nafni vélaöld.
Tímabilaskipting íslenskrar sjávarútvegssögu, sem hér hefur veri⇥ rædd, er engan
veginn einhlít, og ekki fer hjá því, a⇥ tímabilin þrjú skarist. ↵annig stendur árabátaöldin alla skútuöldina, og bæ⇥i þessi skei⇥
ná yfir fyrsta fjór⇥ung vélaaldar. Engu a⇥
sí⇥ur s￼nir þessi skipting megineinkennin í
þróun íslensks sjávarútvegs í aldanna rás og
er því a⇥ mörgu leyti hentug.

II. SJÁVARÚTVEGUR Á LANDNÁMS- OG
↵JÓÐVELDISÖLD
II,1. Heimildir
Heimildir um sjávarútveg Íslendinga á
fyrstu öldum bygg⇥ar í landinu eru einkum
tvennskonar, fornrit, þ.e.a.s. Landnámabók,
Íslendingasögur, Sturlunga og sögur hinna
fyrstu biskupa, og því næst Grágás, lagasafn
íslenska þjó⇥veldisins. Í fornbréfum, sem
var⇥veist hafa frá þessum tíma, er hins vegar
sjaldan viki⇥ a⇥ sjávarútvegi.
Heimildargildi þeirra rita, sem hér voru
nefnd, er vitaskuld misjafnt. Á þau ákvæ⇥i
Grágásarlaga, sem kve⇥a á um sjávarnytjar,
má líta sem ramma, og þau gefa til kynna vi⇥horf manna til n￼tingar og notagildis sjávarau⇥linda. Miklu fleiri og ￼tarlegri ákvæ⇥i eru í
Grágás um n￼tingu reka, hvort sem var vi⇥arreki, hvalreki e⇥a landgangur af fiski, en um
fiskvei⇥ar í sjó. Sama máli gegnir um fiskvei⇥ar í ám og vötnum; um þær mæla Grágásarlög mun rækilegar en um fiskvei⇥ar í sjó.
Í þessu þarf þó ekki a⇥ felast, a⇥ fiskvei⇥ar
vi⇥ strendur landsins hafi skipt minna máli
fyrir afkomu fólks en fjörunytjar og vei⇥ar í
ám og vötnum. Hitt mun sönnu nær, a⇥
fjörunytjar og vatnafiskur hafi veri⇥ s￼nilegri

au⇥lind en sjávarfiskur, auk þess sem flestum
var ljóst, a⇥ a.m.k. reki var takmörku⇥ au⇥lind og áraskipti gátu veri⇥ a⇥ því, hvort og
a⇥ hve miklu leyti hún endurn￼ja⇥i sig.
Af þessum sökum var⇥ a⇥ setja reglur um
n￼tingu au⇥lindarinnar og þa⇥ því fremur
sem vei⇥iár og -vötn, rekafjörur, sölvafjörur
og selalátur voru tí⇥ast innan ákve⇥inna
landamerkja, og þar var⇥ a⇥ vir⇥a eignarrétt.
Um fiskinn í sjónum gegndi ö⇥ru máli.
Hann var ós￼nilegri au⇥lind, á sífelldri
hreyfingu úr einum sta⇥ í annan, og ekki var
alltaf fisk a⇥ fá á sömu vei⇥isló⇥ í hvert
skipti sem rói⇥ var. ↵á var sú sko⇥un einnig
almenn á fyrri öldum, a⇥ fiskurinn í sjónum
væri gu⇥s gjöf, sem allir hef⇥u rétt til a⇥
n￼ta. Fiskgengd vir⇥ast mi⇥aldamenn hafa
tali⇥, a⇥ stjórna⇥ist af rétts￼ni forsjónarinnar, og yr⇥i aflabrestur, var einungis vi⇥
forsjónina a⇥ sakast, e⇥a þann sem ré⇥
ve⇥urfari og ö⇥rum duttlungum náttúrunnar. Engum kom því til hugar a⇥ kasta
eign sinni á fiskisló⇥ir úti á hafi.
Margt hefur veri⇥ rætt og rita⇥ um heimildargildi íslenskra fornrita, ekki síst Íslendingasagna, og fræ⇥imenn eru engan veginn
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á einu máli um, hve traustar heimildir sögurnar séu. Vilja sumir líta á þær sem hreinar
bókmenntir, sem hafi líti⇥ sagnfræ⇥ilegt
gildi. Benda þeir, sem þannig líta á sögurnar, gjarnan á, a⇥ þær séu flestar fær⇥ar í
letur tveimur til þremur öldum eftir a⇥ þær
eigi a⇥ hafa gerst, og því endurspegli frásagnir þeirra ekki sí⇥ur þann tíma, sem
ritararnir þekktu, en sjálfan sögutímann.
Hér ver⇥ur engin afsta⇥a tekin til þessarar umræ⇥u, en víst má telja, a⇥ heimildargildi sagnanna um þjó⇥- og atvinnuhætti sé
meira en þar sem þær l￼sa einstökum
atbur⇥um. Ver⇥ur því a⇥ telja, a⇥ frásagnir
fornrita af útger⇥ og fiskvei⇥um séu í flestum tilvikum marktækar heimildir, þótt
vissulega megi deila um gildi einstakra
atvikal￼singa. Ber þá a⇥ hafa í huga, a⇥
atvinnuhættir breyttust næsta líti⇥ frá söguöld og fram á 13. og 14. öld, er sögurnar
voru rita⇥ar. Má því ætla, a⇥ veruleiki söguritaranna hafi í þessum efnum veri⇥ svipa⇥ur og hann var á sjálfum sögutímanum.
Fornleifarannsóknir gætu hugsanlega veitt
nánari uppl￼singar um ￼mislegt í sambandi
vi⇥ útger⇥ og fiskvei⇥ar á fyrstu öldum
Íslandsbygg⇥ar, en enn sem komi⇥ er hafa
fornleifafræ⇥ingar ekki rannsaka⇥ eina einustu forna verstö⇥ hér á landi.59

II,2. Upphaf fiskvei⇥a á Íslandi
Í fornum ritum um landnám norrænna
manna á Íslandi er frá því sagt, a⇥ er landnámsmenn komu hinga⇥ af Noregi, hafi þeir
fundi⇥ fyrir írska menn, sem þeir köllu⇥u
Papa. ↵eir hurfu á brott eftir komu nor-
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rænna manna, af því þeir vildu ekki vera í
samb￼li vi⇥ hei⇥na menn í landinu.
Hvergi er í hinum fornu heimildum viki⇥
einu or⇥i a⇥ lifna⇥ar- e⇥a atvinnuháttum
hinna írsku einsetumanna. Eins og a⇥rir
frumbyggjar hljóta þeir þó a⇥ hafa lifa⇥ af
því, sem landi⇥ gaf af sér, fjörunytjum hvers
konar og vei⇥i í sjó, ám og vötnum. Um
vei⇥ia⇥fer⇥ir þessara „frumbyggja“ landsins
vitum vi⇥ ekkert, og engar leifar hafa fundist frá þeirra hendi, er gefi⇥ gæti vísbendingu, nema ef vera skyldi þrír steinar, sem
fundust vi⇥ fornleifauppgröft í Vestmannaeyjum á árunum 1979-1983 og gætu hafa
veri⇥ nota⇥ir sem sökkur á færi.60
En hvort sem steinarnir hafa veri⇥ hluti
af vei⇥arfærum e⇥a ekki, má telja líklegt a⇥
Paparnir, sem hér dvöldust, hafi stunda⇥
fiskvei⇥ar me⇥ líkum hætti og tí⇥kast haf⇥i
á Bretlandseyjum um aldir og nota⇥ jöfnum
höndum færi, lítil net og jafnvel gildrur.61
Elsta heimild um fiskvei⇥ar norrænna
manna á Íslandi er frásögn Landnámabókar
af vei⇥iskap Flóka Vilger⇥arsonar og förunauta hans í Vatnsfir⇥i vestur. ↵eir voru svo
ákafir vi⇥ vei⇥iskapinn, a⇥ þeir gleymdu a⇥
heyja handa búsmalanum og horféll hann
allur um veturinn.62
↵essi saga hefur or⇥i⇥ fræg í íslenskri
sagnaritun, og er ekki laust vi⇥ a⇥ nokkurs
há⇥s gæti í or⇥um landnámuhöfundar, er
hann l￼sir glópunum, sem voru svo ákafir
vi⇥ vei⇥arnar, a⇥ þeir gleymdu búfénu. En
sagan er hvort tveggja í senn tortryggileg og
athyglisver⇥. ↵eir Flóki komu hinga⇥ út einskipa, og ólíklegt er, a⇥ þeir hafi haft mikinn
bústofn me⇥fer⇥is; til þess var einfaldlega

ekki nægilegt r￼mi um bor⇥ í skipum þessa
tíma. Er því harla ólíklegt, a⇥ „kvikfé⇥“ hef⇥i
or⇥i⇥ þeim a⇥ mikilli björg fyrsta ári⇥, þótt
þa⇥ hef⇥i lifa⇥ af veturinn. ↵ar hlaut vei⇥i a⇥
vega miklu þyngra.
A⇥ þessu leyti er sagan tortryggileg, en
hún er einkar athyglisver⇥ fyrir þá sök, a⇥
hún endurspeglar lifna⇥arhætti hinna fyrstu
landnámsmanna. Á 9. og 10. öld voru skip
norrænna manna enn lítil og óvíst, a⇥ landnámsmenn á Íslandi hafi siglt hinga⇥ á
knörrum, sem flutt gátu búfé, vatn og vistir
í miklum mæli, auk fólks. Vir⇥ist því au⇥sætt, a⇥ fæstir landnámsmenn gátu flutt
me⇥ sér anna⇥ en nau⇥synlegustu búshluti
og vistir og örfáar skepnur, sem trúlega hafa
legi⇥ í hafti á lei⇥inni yfir hafi⇥. Fráleitt er,
a⇥ þær fáu skepnur, sem hinga⇥ fluttust
me⇥ landnámsmönnum, hafi gefi⇥ af sér
nokkra umtalsver⇥a björg fyrr en eftir a.m.k
eitt ár. ↵ær þurftu tíma til a⇥ tímgast, og þar
a⇥ auki voru fyrstu landnámin svo dreif⇥ og
langt á milli þeirra, a⇥ ólíklegt er, a⇥ samgangur búfjár hafi veri⇥ svo mikill, a⇥ hann
hafi stu⇥la⇥ a⇥ örri fjölgun.
Öll rök hníga a⇥ því, a⇥ hinir fyrstu landnámsmenn á Íslandi hafi fyrstu árin or⇥i⇥ a⇥
bjargast ö⇥ru fremur af gæ⇥um lands og
sjávar, og þá fyrst og sí⇥ast af því sem sjórinn
gaf. Hér voru engin vei⇥id￼r á landi önnur
en fuglar, en fiskur vir⇥ist hafa veri⇥ mikill í
ám og vötnum, og í hafi⇥ mátti sækja gnótt
matfanga allan ársins hring. ↵eir landnámsmenn, sem hinga⇥ komu frá Nor⇥ur- og
Vestur-Noregi, hafa vafalaust kunna⇥ a⇥ hagn￼ta sér hvers kyns fjörufang, svo sem söl,
skel, grös og anna⇥ þess háttar, og mikla
björg mátti ví⇥a hafa af fugli og eggjum. Sel-

vei⇥i hefur vafalaust hafist snemma, og ekki
er a⇥ efa, a⇥ fiskvei⇥ar í sjó hafa hafist þegar
í upphafi landnáms. Flest skipanna, sem
hinga⇥ sigldu á landnámsöld, munu hafa
haft svonefndan eftirbát í togi. ↵eir gegndu
hlutverki björgunarbáta á lei⇥inni yfir hafi⇥,
en ekki er ólíklegt, a⇥ þeir hafi eitthva⇥ veri⇥
nota⇥ir til a⇥ róa til fiskjar, þegar komi⇥ var
í áfangasta⇥.63 Snemma mun þó hafa veri⇥
teki⇥ a⇥ smí⇥a fiskibáta, enda hafa eftirbátarnir a⇥ líkindum veri⇥ full stórir og
þungir til a⇥ róa á grynnstu mi⇥.
Fyrstu íslensku fiskibátarnir hafa trúlega
veri⇥ smí⇥a⇥ir af rekavi⇥i, og líkast til hafa
þeir veri⇥ litlir, tveggja- og fjögurramanna
för, sem rói⇥ var út í þarann e⇥a á önnur
mi⇥ skammt frá landi til a⇥ afla so⇥metis.
N￼ting sjávargagns, hvort sem var fugl í
björgum, fiskur í sjó, selur, hvalur e⇥a fjörunytjar, mynda⇥i snemma eina samstæ⇥a
heild, sem nefndist sjávarútvegur. Leikur
ekki á tvennu, a⇥ sjávarútvegurinn og
möguleikar til a⇥ stunda hann skipti sköpum fyrir afkomu hinna fyrstu landnámsmanna og ré⇥ miklu um þa⇥, hvar þeir tóku
sér bólfestu. Flestir fyrstu landnámsmannanna völdu sér bólsta⇥ nærri sjó e⇥a þar sem
bjargast mátti jöfnum höndum af sjó og
landi. Um þa⇥ er Ingólfur Arnarson kannski
sk￼rasta dæmi⇥. Honum hefur vafalíti⇥ þótt
björgulegt í Ölfusinu, en þar var löng sjávargatan og brimasamt vi⇥ ströndina. Vi⇥ Faxaflóa voru möguleikar til lífsbjargar af sjávargagni miklum mun betri, auk þess sem
stunda mátti landbúskap jafnframt og hafa
gó⇥ar nytjar af nálægum eyjum. Hafa þessir
þættir vafalaust rá⇥i⇥ mestu um, a⇥ Ingólfur
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flutti vestur yfir hei⇥i me⇥ fylgdarli⇥ sitt,
hvort sem öndvegissúlurnar hefur reki⇥ á
land vi⇥ Reykjavík e⇥a ekki.

II,3. Ströndin
Í sögu sjávarútvegs og siglinga eru strönd og
haf tengd órofa böndum. Á ströndinni hófst
sérhver sjófer⇥, og þar lauk þeim flestum. Úr
lendingum og höfnum ￼ttu sjómenn bátum
úr vör og sóttu út á haf, sumir á lei⇥ til landa
handan hafsins, a⇥rir til vei⇥a skammt undan
landi. Á fyrri tí⇥ komu flestir hinna sí⇥arnefndu aftur a⇥ landi a⇥ kvöldi dags, löndu⇥u
afla sínum í heimavör og verku⇥u hann. Og á
ströndinni áttu þeir flestir heimili sín e⇥a
a⇥setur um lengri e⇥a skemmri tíma.
En ströndin geymdi líka eigin gæ⇥i, sem
mörgum ur⇥u a⇥ gagnsmunum, voru au⇥sóttari en fiskur í hafdjúpunum og stundum
forsenda þess, a⇥ sjór yr⇥i sóttur. Vi⇥ getum
í huganum fylgt Ingólfi Arnarsyni og fólki
hans, er þa⇥ settist a⇥ í Reykjavík. ↵ess er
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vart a⇥ vænta, a⇥ Ingólfur hafi flutt me⇥ sér
mikinn matarfor⇥a eftir vetursetuna undir
Ingólfsfjalli og því líklegt, a⇥ hann hafi þegar
vi⇥ komuna til Reykjavíkur sent menn til a⇥
svipast um eftir sjávargagni. ↵eir hafa vafalíti⇥ byrja⇥ á því a⇥ ganga nálægar fjörur í
leit a⇥ reka og ö⇥rum fjörunytjum, sett fram
bát og huga⇥ a⇥ varpi í nálægum eyjum og ef
til vill rennt fyrir fisk á Sundunum.
↵annig hefur þessu sjálfsagt veri⇥ fari⇥
me⇥ flesta landnámsmenn, þá er settust a⇥ í
námunda vi⇥ sjó e⇥a höf⇥u a⇥stö⇥u til
sjávarnytja í landnámi sínu. Í upphafi hafa ef
til vill fáir átt yfir a⇥ rá⇥a hentugum bátum
til sjóró⇥ra; skipin, sem fluttu þá yfir hafi⇥,
og eftirbátarnir, hafa hvor tveggja veri⇥ of
stór. Úr því munu flestir hafa bætt vi⇥ fyrstu
hentugleika og smí⇥a⇥ báta af rekavi⇥i.
Gó⇥ar rekafjörur hafa um allar aldir talist
ver⇥mæt hlunnindi á Íslandi, og vi⇥arreki
var í raun ein meginforsenda þess, a⇥ sjávarútvegur gæti hafist hér svo fljótt sem raun
bar vitni. Á sama hátt má líta á rekavi⇥inn

sem eina forsendu fyrir búsetu í landinu, og
er ekki a⇥ efa, a⇥ landkönnu⇥ir, sem hinga⇥
fóru í könnunarfer⇥ir, á⇥ur en landnám
hófst, hafa tali⇥ gnótt rekavi⇥ar á fjörum
me⇥al helstu kosta landsins. Úr rekavi⇥i
smí⇥u⇥u menn báta, reistu hús og ger⇥u
￼miss konar búshluti, sem ekkert heimili
mátti án vera.
Enginn veit nú me⇥ vissu, hve mikill
rekavi⇥ur var á fjörum landsins vi⇥ upphaf
landnáms, en hann hl￼tur a⇥ hafa veri⇥
mikill. Öldum saman haf⇥i vi⇥ur safnast á
gó⇥ar festarfjörur, og þótt miki⇥ hafi orpist
í sand, fúna⇥ og grotna⇥, fer ekki hjá því, a⇥
mörg gó⇥ júffertan hafi legi⇥ á fjörum, er
landnámsmenn bar a⇥ gar⇥i, og or⇥i⇥ landnemunum a⇥ gó⇥u gagni. Má ef til vill hafa
þa⇥ til marks um gnæg⇥ rekans, a⇥ er
Eiríkur snara gaf Önundi tréfæti lönd
nor⇥ur á Ströndum, var ekki skili⇥ á um
reka „[...] því at þeir váru svá nógir þá, a⇥
hverr haf⇥i þat, er vildi.“64
Or⇥alag þessarar frásagnar bendir til þess,
a⇥ er sagan var ritu⇥, á 13. öld, hafi nokku⇥
veri⇥ fari⇥ a⇥ snei⇥ast um reka, enda hafa
menn gengi⇥ í hann eftir þörfum fyrstu aldirnar, og þegar kom fram á 11. og 12. öld,
tóku höf⇥ingjar og kirkjuvaldi⇥ a⇥ ásælast
gó⇥ar rekajar⇥ir. ↵ær ur⇥u æ ver⇥mætari
eftir því sem tímar li⇥u, og í Íslenzku fornbréfasafni og fleiri mi⇥aldaheimildum er a⇥
finna urmul vitnisbur⇥a um mikilvægi rekavi⇥ar. Í máldögum kirkna og ö⇥rum eignaskrám frá fyrri öldum eru rekajar⇥ir og
-fjörur jafnan taldar ver⇥mæt hlunnindi.
Í Íslandsl￼singu sinni frá ofanver⇥ri 16.
öld segir Oddur biskup Einarsson, a⇥ fyrr á
tímum hafi vi⇥arreki nægt Íslendingum „til

allra þarfa“, en á ævidögum hans var mjög
teki⇥ a⇥ snei⇥ast um þessi hlunnindi.65
↵egar á allt er liti⇥, ber fjöldi örnefna,
sem vitna um rekavi⇥, því kannski gleggst
vitni, hve miki⇥ var um hann á fyrstu öldum
bygg⇥ar í landinu og hve miklu máli hann
skipti fyrir landsmenn. Örnefni, sem tengjast rekavi⇥i og rekafjörum, er a⇥ finna í öllum landshlutum, og má þar nefna Vi⇥ey,
Keflavík, Stokkseyri, Grenivík og Furufjör⇥,
svo a⇥eins sé geti⇥ örfárra alkunnra örnefna.
Mörg þessara nafna er a⇥ finna í fleiri en einum landshluta.66
Annar vitnisbur⇥ur um mikilvægi rekavi⇥ar þegar á fyrstu öldum Íslandsbygg⇥ar
er sú sta⇥reynd, a⇥ lög voru sett um n￼tingu
hans þegar á þjó⇥veldisöld. Í Landabrig⇥isþætti Grágásar er sérstakur Rekaþáttur,67
þar sem kve⇥i⇥ er á um, a⇥ hver ma⇥ur eigi
reka fyrir eigin landi, jafnt vi⇥arreka sem
hval, sel, fisk, fugl og þara, nema hann hafi
gefi⇥ hann, selt e⇥a goldi⇥ ö⇥rum. ↵á er og
mælt sk￼rt fyrir um, hvernig menn skuli
breg⇥ast vi⇥, ef tré reki á fjörur þeirra:
Ef vi⇥ur kemur á fjöru manns, þá skal hann marka
vi⇥ þann vi⇥armarki sínu, því er hann hefir s￼nt
á⇥ur búum sínum fimm. Eigi er lögmark ella, enda
á hann þá vi⇥inn þótt út fljóti og komi á annars
manns fjöru. En þótt hann marki vi⇥inn og hafi
eigi s￼nt búum á⇥ur marki⇥, þá skal honum ekki
þa⇥ mark helga. Rétt er og a⇥ ma⇥ur va⇥i til, ef tré
er svo miki⇥ a⇥ hann kemur því eigi úr flæ⇥armáli,
og merki þa⇥ vi⇥armarki sínu ef tré kennir grunns,
enda sé þa⇥ vi⇥ þá fjöru er festa má reka á, og á
hann þá tréi⇥ þótt þa⇥ komi á annars manns fjöru.
En sá er fjöru þá á er tré er á komi⇥, og hann veit
a⇥ lögmark er á trénu, þá skal hann gera or⇥ þeim
manni er tréi⇥ merkti, ef hann veit þa⇥, en segja til
á mannafundum ella. Útlagur er hann þrem mörkum ef hann gerir eigi svo. Sá ma⇥ur er tré þa⇥
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merkti ver⇥ur og útlagur þrem mörkum ef hann
færir þa⇥ eigi á brott á tólf mánu⇥um hinum næstum frá því er hann veit.68

Í Jónsbók, sem lögtekin var ári⇥ 1281, var
sérstakur rekabálkur. ↵ar voru ákvæ⇥i Grágásar um vi⇥arreka lög⇥ til grundvallar, en
mörg þeirra útfær⇥ nánar og ￼msum þeirra
var breytt nokku⇥ í aldanna rás, en Jónsbók
gilti a⇥ mestu leyti fram á sí⇥ari hluta
17. aldar og í sumum efnum miklu lengur.
Í henni var a⇥ finna ￼tarleg ákvæ⇥i um
eignarhald og me⇥fer⇥ reka.
Hér ver⇥ur ekki a⇥ sinni rætt frekar um
rekavi⇥ og n￼tingu hans, en sí⇥ar í þessu
verki ver⇥ur fjalla⇥ nokku⇥ um bátasmí⇥ar
af rekavi⇥i.
En ströndin geymdi fleiri hlunnindi en rekavi⇥, og er ekki a⇥ efa, a⇥ þau hafa menn n￼tt
sér eftir föngum þegar á fyrstu öldum
Íslandsbygg⇥ar. Í fjörunni var margskyns
gró⇥ur, sem n￼ttist bæ⇥i mönnum og skepnum. Sölvafjörur voru ávallt taldar mikilvæg
hlunnindi, og söl voru ví⇥a n￼tt til matar og
þóttu hnossgæti. Fjörugrös ￼miss konar voru
einnig höf⇥ til matar og lyfjager⇥ar, og þang
og þari var þurrka⇥ og haft til eldsneytis.69
Hvalrekar voru b￼sna algengir og þóttu
jafnan mikill happafengur. Margar sagnir
hafa var⇥veist um hvalreka, er björgu⇥u
heilum sveitum frá hungri í hallærum, og
víst er, a⇥ mikinn mat mátti hafa af stórhveli, sem synti e⇥a rak á grunn.
Um hvalreka og me⇥fer⇥ hans voru sérstök ákvæ⇥i í Grágás. ↵ar var hverjum
manni bo⇥i⇥ a⇥ festa sem skjótast hval, er
ræki á fjörur hans, en tækist þa⇥ ekki, bar a⇥
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skera hvalinn og flytja, svo hann sliti ekki
upp og ræki á haf út. ↵etta bar mönnum a⇥
gera, jafnvel þótt háheilagt væri. Leiguli⇥ar
höf⇥u í þessu efni sömu skyldur og landeigendur og skyldu þá hafa sinn hlut af fengnum.70 S￼na þessi ákvæ⇥i glöggt, hve mikils
vir⇥i hvalrekar voru taldir þegar á þjó⇥veldisöld. Var þa⇥ og e⇥lilegt í sjálfsþurftarsamfélagi, þar sem flestar athafnir manna
mi⇥u⇥u a⇥ öflun matvæla.
Margt fleira n￼tilegt gat reki⇥ á fjörur
manna, svo sem selur og fugl, og í stórfló⇥um
kom oft fyrir, a⇥ fiski skola⇥i upp á kamb, jafnvel upp á tún. Var þa⇥ kalla⇥ landgangur á
Su⇥urnesjum. ↵á voru fjöruvei⇥ar einnig
miki⇥ stunda⇥ar þegar á fyrstu öldunum eftir
landnám. Selir voru veiddir í nætur og
drepnir í látrum, fuglar og egg sótt í björg.
Um n￼tingu slíkra hlunninda er a⇥ finna
ákvæ⇥i í fornum lögum, og enginn efi leikur
á því, a⇥ ￼msar venjur og verkshættir, sem
tí⇥ku⇥ust vi⇥ hir⇥ingu þeirra, sums sta⇥ar allt
fram á þessa öld, eiga sér eldgamlar rætur.71

II,4. Fiskvei⇥ar á landnáms- og
þjó⇥veldisöld
II,4,1. Reglur um fiskvei⇥ar
á þjó⇥veldisöld
Ólíkt því, sem ger⇥ist um n￼tingu vi⇥arreka
og annars fjörufangs og um vei⇥ar í ám og
vötnum, vir⇥ast fáar reglur hafa veri⇥ settar
um fiskvei⇥ar í sjó á þjó⇥veldisöld og
reyndar langt fram eftir öldum. ↵a⇥ kann,
eins og á⇥ur sag⇥i, a⇥ hafa a⇥ nokkru leyti
stafa⇥ af því vi⇥horfi, a⇥ fiskurinn í sjónum
væri gu⇥s gjöf, sem allir mættu n￼ta sér

eftir bestu getu. Hi⇥ sama vir⇥ist hafa veri⇥
uppi á teningnum í Noregi á þessum tíma,
en elstu heimildir um setningu vei⇥ireglna
og reglna, er takmörku⇥u a⇥gang a⇥ fiskimi⇥um þar í landi, eru frá 17. öld.72
Ekkert ver⇥ur nú fullyrt um þa⇥, hvort
einhverjar reglur giltu um fiskvei⇥ar hér vi⇥
land á landnámsöld, en hafi svo veri⇥, er líklegast, a⇥ þar hafi veri⇥ um a⇥ ræ⇥a reglur
og si⇥i, er landnámsmenn fluttu me⇥ sér
austan um haf. ↵egar bygg⇥ fór a⇥ aukast vi⇥
sjávarsí⇥una, þótti hins vegar nau⇥synlegt
a⇥ setja ákve⇥nar reglur um rétt manna til
fiskvei⇥a, og voru þær teknar upp í Grágás.
Ákvæ⇥i Grágásarlaga um vei⇥irétt manna
voru einföld og sk￼r. Í 55. kafla Landabrig⇥isþáttar sag⇥i:
Allir menn eigu a⇥ vei⇥a fyrir utan netlög a⇥ ósekju
ef vilja. ↵ar eru netlög utast í sæ er selnet stendur
grunn, tuttugu möskva djúpt, af landi e⇥a af skeri
og komi flár upp úr sjánum a⇥ fjöru þá er þinur
stendur grunn. En fyrir þa⇥ utan á hver ma⇥ur a⇥
vei⇥a a⇥ ósekju er vill.73

Samkvæmt þessu áttu landeigendur einkarétt á vei⇥um næst landi, en þó ekki d￼pra
en svo, a⇥ tuttugu möskva djúpt selnet
stæ⇥i þar grunn. Vi⇥ vitum ekki nákvæmlega, hve stór og djúp þessi net hafa veri⇥, en
þau munu þó sjaldnast hafa veri⇥ d￼pri en
2-3 metrar. Er því ljóst, a⇥ einkaréttur landeigenda hefur ekki ná⇥ langt frá ströndinni
og varla teki⇥ til annars fisks en þess, sem
mátti fá í þaranum upp undir fjörubor⇥i.
Utar var öllum frjáls fiskvei⇥i hvenær sem
var og me⇥ öllum vei⇥arfærum. Heiti netsins, sem geti⇥ er í Grágásartextanum,
bendir hins vegar til þess, a⇥ einkaréttur

landeigenda hafi fyrst og fremst mi⇥a⇥ a⇥
því a⇥ tryggja þeim rétt til selvei⇥a fyrir
eigin landi. Getur þa⇥ bent til þess, a⇥ selvei⇥ar hafi þótt ver⇥mætari hlunnindi en
fiskvei⇥ar á þessum tíma.
En þótt fiskvei⇥ar væru þannig a⇥ heita
mátti frjálsar, voru lítilsháttar takmarkanir á
sókn, a.m.k. eftir kristnitöku. ↵á skyldu
menn halda heilagt ákve⇥na daga ársins, og
var þá banna⇥ a⇥ vinna önnur verk en þau,
sem brá⇥nau⇥synleg töldust. ↵annig sag⇥i í
Kristinna laga þætti Grágásar, a⇥ rétt væri
„a⇥ rá⇥a skipi til hafnar helgan dag“,74 og á
ö⇥rum sta⇥ sag⇥i: „Af eru teknir útró⇥rar og
öll vei⇥ur fugla og fiska um löghelgar tí⇥ir.“75
Helgidagar voru mun fleiri á kaþólskum
tíma en sí⇥ar var⇥, en þó mun óhætt a⇥ fullyr⇥a, a⇥ þessi ákvæ⇥i hafi næsta lítil áhrif haft
á sjósókn Íslendinga á landnáms- og þjó⇥veldisöld, og skipti þá litlu, þótt ekki væri rói⇥
á sunnudögum eftir a⇥ kristni kom í landi⇥.

II,4,2. Fyrstu verstö⇥var
Af fornum heimildum má rá⇥a, a⇥ verstö⇥var
hafi teki⇥ a⇥ myndast hér á landi þegar á
10. öld, og vir⇥ast þær hafa veri⇥ flestar á
sunnan- og vestanver⇥u landinu, þar sem sí⇥ar
ur⇥u mestu útger⇥arsvæ⇥i landsins og fiskvei⇥ar skiptu mestu máli fyrir afkomu fólks.
Ein elsta verstö⇥, sem heimildir greina
frá hér á landi, mun hafa veri⇥ þar sem sí⇥ar
hét á Stóra-Hólmi í Leiru. Í Landnámabók
segir frá því, a⇥ Steinunn hin gamla, frændkona Ingólfs Arnarsonar, fór me⇥ honum til
Íslands. Hann bau⇥st til a⇥ gefa henni allt
Rosmhvalanes fyrir sunnan Hvassahraun,
en hún vildi heldur kalla vi⇥skiptin kaup og
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galt fyrir me⇥ enskri kápu ermalausri, af því
henni „þótti þat óhættara vi⇥ riptingum.“76
Engar öruggar heimildir eru fyrir því, a⇥
Steinunn hafi nokkru sinni sest a⇥ á landi
sínu su⇥ur me⇥ sjó og vísast, a⇥ hún hafi
dvalist áfram me⇥ frændfólki sínu í Reykjavík, en haft einhverskonar sjávarsel þar
sy⇥ra. Um þetta vitum vi⇥ ekki, en „sí⇥ landnámstí⇥ar“ kom til Íslands Ketill gufa
Örlygsson og tók land á Rosmhvalanesi.
Hann sat hinn fyrsta vetur á Gufuskálum, en
fluttist eftir þa⇥ „inn á Nes ok sat á Gufunesi
annan vetr.“77 Munu bæ⇥i örnefnin, Gufuskálar og Gufunes, draga nafn af Katli gufu.
Engar heimildir eru um útger⇥ e⇥a vei⇥iskap Ketils gufu á Gufuskálum, enda hefur
honum trau⇥la unnist tími til mikilla
athafna þar. Sonur hans, Gufa Ketilsson,
hraktist hins vegar undan Ingólfi Arnarsyni
su⇥ur á Rosmhvalanes og hug⇥ist setjast a⇥
á Gufuskálum. Hann hefur þó greinilega
ekki veri⇥ neinn aufúsugestur Steinunnar
gömlu, því hún vísa⇥i honum á brott, en
samdi jafnframt vi⇥ hann um, a⇥ „vermannastö⇥ skyldi vera ávallt frá Hólmi.“
Me⇥ Hólmi er vafalaust átt vi⇥ StóraHólm í Leiru, en ekki er ljóst, hvort Gufa
hefur fengi⇥ einhverja hlutdeild í sjósókn
þa⇥an e⇥a hva⇥a hagsmuna hann hefur átt
a⇥ gæta. Vi⇥ vitum ekki heldur me⇥ vissu,
hvernig beri a⇥ skilja or⇥i⇥ „vermannastö⇥“.
↵a⇥ hefur fráleitt merkt verstö⇥ í þeirri
merkingu, sem sí⇥ar hefur veri⇥ lög⇥ í þa⇥
or⇥, þ.e. útró⇥rarsta⇥ur þar sem sjómenn
sækja sjó á vertí⇥um. Líklegra er, a⇥ þarna
hafi fólk haft a⇥setur tímabundi⇥, sem sótti
sjó og n￼tti a⇥rar sjávarnytjar á nesinu á
vorin, þ.á m. fugl og reka. Ber þá a⇥ hafa í
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huga, a⇥ ver merkir ekki einungis fiskiver,
útró⇥rarsta⇥, heldur einnig sta⇥ þar sem
fuglar og björg eru n￼tt, sbr. eggver, og jafnvel anna⇥ sjávargagn, t.d. selur og hvalur.
Engu a⇥ sí⇥ur vir⇥ist óhætt a⇥ ætla, a⇥ í
Stóra-Hólmi hafi myndast ein fyrsta verstö⇥
á Íslandi og a⇥ hún hafi gegnt fjölþættara
hlutverki en sí⇥ari tíma verstö⇥var. Höfundar Landnámu eru harla fáor⇥ir um landnám á Reykjanesskaga, og getur þa⇥ bent til
þess, a⇥ bygg⇥ hafi ekki hafist a⇥ marki á
skaganum fyrr en tiltölulega seint, jafnvel
ekki fyrr en eftir mi⇥ja 10. öld. Fram til þess
gætu hlunnindi á skaganum, einkum, fiskur,
fugl og reki, hafa veri⇥ n￼tt af landeigendum, sem sátu annars sta⇥ar, ef til vill af
Steinunni gömlu og erfingjum hennar. Má í
því vi⇥fangi benda á, a⇥ þrjú örnefni á
nor⇥an- og vestanver⇥um skaganum hafa
endinguna -skálar, Gufuskálar, Mi⇥skálar og
Útskálar. Er líklegt, a⇥ á öllum þessum stö⇥um hafi í upphafi sta⇥i⇥ fiskiskálar, en um þá
og hlutverk þeirra ver⇥ur nánar rætt sí⇥ar.
Á Snæfellsnesi og vi⇥ Brei⇥afjör⇥ voru fiskvei⇥ar jafngamlar landnámi, og sitthva⇥
bendir til þess, a⇥ þar hafi myndast eitt helsta
útger⇥arsvæ⇥i landsins þegar á 10. öld. ↵á
vir⇥ist umtalsver⇥ verstö⇥ hafa risi⇥ í Bjarneyjum, og var henni l￼st svo í Laxdæla sögu:
Vei⇥istö⇥ sú liggr á Brei⇥afir⇥i, er Bjarneyjar heita.
↵ær eyjar eru margar saman ok váru mjök gagnau⇥gar. Í þann tíma sóttu menn þangat mjök til
vei⇥ifangs. Var ok þar fjölmennt mjök öllum misserum. Mikit þótti spökum mönnum undir því, at
menn ætti gott saman í útverjum. Var þat þá mælt,
at mönnum yr⇥i ógæfra um vei⇥ifang, ef missáttir
yr⇥u. Gáfu ok flestir menn at því gó⇥an gaum.78

Bjarneyjar á Brei⇥afir⇥i. ↵ar var mikil verstö⇥ frá því á landnámsöld. Ári⇥ 1703 reru þa⇥an 50 bátar.
Mynd: Ómar Ragnarsson

↵essi l￼sing er upphafi⇥ a⇥ frásögn sögunnar
um deilur þeirra Halls úr Sau⇥eyjum og ↵órólfs skipverja hans, en þeim lauk me⇥ því, a⇥
↵órólfur vó Hall. Hin stuttor⇥a l￼sing á vei⇥istö⇥inni í Bjarneyjum geymir hins vegar
athyglisver⇥ar uppl￼singar og s￼nir, a⇥ gott
hefur þótt til fanga í eyjunum og a⇥ þanga⇥
hafa menn sótt til útró⇥ra á öllum árstímum
og líkast til ví⇥a a⇥. Í Njáls sögu er einnig
minnst á verstö⇥ina í Bjarneyjum, en þar átti
↵orvaldur Ósvífursson skrei⇥, og þar féll hann
fyrir ↵jóstólfi, fóstra Hallger⇥ar konu sinnar.79
Fornsögur geyma fleiri dæmi um fiskvei⇥ar og útveg vi⇥ Brei⇥afjör⇥ á söguöld.
Í Grettis sögu segir frá því, er Atli Ásmundsson á Bjargi í Mi⇥fir⇥i fór í skrei⇥arfer⇥ „út

á Snæfellsnes“ og flutti heim skrei⇥ á sjö
hestum,80 og í Eyrbyggju og Bjarnar sögu
Hítdælakappa greinir frá skrei⇥arfer⇥um í
verstö⇥var á Snæfellsnesi. Benda þessar frásagnir til þess, a⇥ þegar á 10. og 11. öld hafi
útger⇥ veri⇥ mikil á Snæfellsnesi og í
Brei⇥afjar⇥areyjum og a⇥ þanga⇥ hafi fólk
sótt ví⇥a a⇥ til sjóró⇥ra og skrei⇥arkaupa.
Anna⇥ meiriháttar útger⇥arsvæ⇥i var⇥ til á
nor⇥anver⇥um Vestfjör⇥um, og þó einkum vi⇥
Ísafjar⇥ardjúp, þegar á 10. öld. Fræg eru ummæli Landnámabókar um landnám ↵urí⇥ar
sundafyllis og Völu-Steins sonar hennar í Bolungarvík, en þar segir, a⇥ ↵urí⇥ur hafi „sett“
Kvíarmi⇥ í Ísafjar⇥ardjúpi og teki⇥ til þess „á
kollótta af hverjum bónda í Ísafir⇥i“.81 Me⇥
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Ísafir⇥i er átt vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp, en hvers
vegna ur⇥u bændur í Djúpinu a⇥ gjalda ↵urí⇥i
„kollótta“ á fyrir a⇥ „setja“ mi⇥i⇥, og hversu
oft inntu þeir þetta gjald af hendi?
Í stuttri grein í Ársriti Sögufélags Ísfir⇥inga
getur Ásgeir Jakobsson þess, a⇥ enginn vafi sé
á því, a⇥ hér hafi veri⇥ „um einskonar vertoll
a⇥ ræ⇥a“.82 ↵etta er í sjálfu sér ekki ósennileg
ályktun, en hvers konar vertollur var þetta?
Kvíarmi⇥ var yst í Ísafjar⇥ardjúpi, og þanga⇥
var langsótt úr ö⇥rum verstö⇥vum vi⇥ Djúp en
Bolungarvík og stö⇥vum yst í Jökulfjör⇥um.
Bændur innan úr Djúpi hafa því vafalíti⇥ hyllst
til a⇥ róa úr Bolungarvík, og má vel vera, a⇥
↵urí⇥ur hafi gert þeim a⇥ grei⇥a vertollinn,
eina á, fyrir uppsátur og a⇥ra a⇥stö⇥u á Bolungarvíkurmölum. Voru slíkir tollar vel
þekktir í öllum landsfjór⇥ungum á sí⇥ari öldum og þóttu sjálfsag⇥ir, eins og nánar ver⇥ur
viki⇥ a⇥ sí⇥ar.83 Ver⇥ur þá a⇥ ganga út frá því,
a⇥ ↵urí⇥ur hafi gert grönnum sínum í Djúpinu a⇥ grei⇥a sér eina á, e⇥a jafngildi hennar í
ö⇥rum gildum aurum, fyrir a⇥stö⇥una á ári
hverju. Hefur þa⇥ veri⇥ Bolungarvíkurbónda
bærileg búbót. Má þá einnig líta á þessi vi⇥skipti sem elsta dæmi um skipti bænda í Útog Inn-Djúpi á land- og sjávarvöru.
En hér kemur fleira til greina, og má
vera, a⇥ í landnámutextanum felist önnur
og a⇥ ￼msu leyti athyglisver⇥ari sk￼ring.
Í Sturlubók Landnámu segir um ↵urí⇥i:
„Hon setti ok Kvíarmi⇥ á Ísafjar⇥ardjúpi ok
tók til [leturbr. J.↵.↵.] á kollótta af hverjum
bónda í Ísafir⇥i.“84 Ekki leikur á tveimur
tungum, a⇥ ↵urí⇥ur ákva⇥ mörk Kvíarmi⇥s,
en or⇥alag landnámuhöfundar, „tók til“, á
a⇥ öllum líkindum vi⇥ mi⇥i⇥, og þá merkir
frásögnin, a⇥ ↵urí⇥ur hafi ekki a⇥eins
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ákvar⇥a⇥ mi⇥i⇥, heldur helga⇥ sér þa⇥ og
bændur or⇥i⇥ a⇥ gjalda henni eina á hver
sem gjald fyrir afnot af au⇥lindinni. Ef þessi
skilningur er réttur, hefur Kvíarmi⇥ veri⇥
fyrsta einkami⇥, sem sögur fara af hér vi⇥
land, og kollóttu ærnar elsta dæmi um
grei⇥slu vei⇥ileyfagjalds á Íslandi.
Ekki er fullljóst, hvenær ↵urí⇥ur sundafyllir settist a⇥ í Bolungarvík, en þa⇥ mun þó
ekki hafa veri⇥ fyrr en á ö⇥rum fjór⇥ungi
10. aldar. Frásögnin af landnámi hennar
bendir til þess, a⇥ þá þegar hafi fiskvei⇥ar
veri⇥ or⇥nar umtalsver⇥ur bjargræ⇥isvegur
vi⇥ Djúp, og vel má vera, a⇥ bændur úr InnDjúpinu hafi veri⇥ teknir a⇥ stunda vorró⇥ra
úr Bolungarvík, á⇥ur en ↵urí⇥ur nam þar
land. Frá Bolungarvík var skammt a⇥ róa á
gjöful mi⇥, lending var þar betri en annars
sta⇥ar vi⇥ utanvert Djúpi⇥ og landr￼mi
nægilegt fyrir fiskiskála og önnur vergögn.
A⇥rar frásagnir fornrita benda til þess, a⇥
útræ⇥i hafi hafist snemma úr Bolungarvík
og a⇥ þar hafi þegar á 10. öld veri⇥ helsta
verstö⇥ vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp. Í Fóstbræ⇥rasögu hermir frá atbur⇥um, sem ur⇥u beggja
vegna aldamótanna 1000, og þar segir frá
skrei⇥arför húskarla Bersa bónda á Laugabóli til Bolungarvíkur og Arnardalsför ↵ormó⇥s Bersasonar Kolbrúnarskálds.85 Nokkru
yngri er frásögn í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar, þar sem segir frá því, er
↵ór⇥ur Snorrason fór me⇥ húskarla sína til
ró⇥ra í Bolungarvík. Bera allar þessar frásagnir því vitni, a⇥ umtalsver⇥ur útvegur
hafi veri⇥ í Víkinni á landnáms- og þjó⇥veldisöld og a⇥ þar hafi þá þegar veri⇥
stærsta verstö⇥ á Vestfjör⇥um.
Í Bandamanna sögu og Valla-Ljóts sögu

Tólfæringur me⇥ eftirbát í togi. Myndin er úr Jónsbókarhandriti frá 16. öld.
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greinir frá útræ⇥i vi⇥ Húnaflóa og úr Grímsey,
og af fornum ritum er ljóst, a⇥ snemma var
teki⇥ a⇥ róa úr Vestmannaeyjum. Í Hauksbók
Landnámu segir, a⇥ þar hafi „á⇥r“ veri⇥ „vei⇥istö⇥ ok engra manna vetrseta“,86 og bendir
or⇥alagi⇥ ótvírætt til þess, a⇥ í upphafi hafi
Sunnlendingar haft útver í Eyjum og n￼tt þær
til fisk- og fuglavei⇥a a⇥ vor- og sumarlagi,
á⇥ur en Herjólfur Bár⇥arson nam þar land.
↵a⇥ mun hafa gerst undir lok landnámsaldar,
en kolefnisgreiningar á mannvistarleifum,
sem fundist hafa í Eyjum, geta bent til mun
eldri mannavistar.87 ↵ar gæti þó hugsanlega
veri⇥ um a⇥ ræ⇥a leifar frá útró⇥rarmönnum,
sem ekki hafi haft fasta búsetu í eyjunum ári⇥
um kring. Á sí⇥ari hluta þjó⇥veldisaldar jókst
útger⇥ úr Eyjum til muna, og þar var⇥ ein
stærsta verstö⇥ á Íslandi.
Af austanver⇥u Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um
geyma fornrit ekki frásagnir af útger⇥ og fiskvei⇥um. Ekki má þó taka þá þögn heimilda
sem vitnisbur⇥ um, a⇥ sjór hafi ekki veri⇥
sóttur í þessum landshlutum á landnáms- og

þjó⇥veldisöld, enda hafa fiskvei⇥ar ávallt veri⇥
nokkrar fyrir Nor⇥ur- og Austurlandi, þótt
ekki hafi þær veri⇥ jafn miklar þar og fyrir
sunnan og vestan. Fjöldi frásagna af útger⇥
sunnan- og vestanlands bendir þó til þess, a⇥
í þeim landshlutum hafi fiskvei⇥ar veri⇥
meira stunda⇥ar en nor⇥anlands og austan
þegar á fyrstu öldum Íslandsbygg⇥ar. Er þa⇥ í
samræmi vi⇥ þa⇥, sem ger⇥ist á sí⇥ari öldum.

II,4,3. Sjávarhættir á landnáms- og
þjó⇥veldisöld
II,4,3,1. Bátar og vei⇥arfæri
Fátt er vita⇥ um þá báta, sem haldi⇥ var til
vei⇥a hér vi⇥ land á fyrstu öldum Íslandsbygg⇥ar. Á⇥ur var geti⇥ um eftirbáta, sem
knerrir landnámsmanna höf⇥u í togi á fer⇥inni yfir hafi⇥, og telur Lú⇥vík Kristjánsson,
a⇥ þeir muni flestir hafa veri⇥ teinæringar
e⇥a áþekkir þeim a⇥ stær⇥. Telur hann vafalaust, a⇥ eftirbátar hafi veri⇥ fyrstu bátar,
sem rói⇥ var á til fiskjar hér vi⇥ land.88
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↵essi ályktun Lú⇥víks er sennileg, þótt
ekki ver⇥i loku fyrir þa⇥ skoti⇥, a⇥ einstaka
menn hafi rói⇥ út í þarann á smábátum, sem
heimildir greina einnig, a⇥ hafi veri⇥ á skipum landnámsmanna.89
Teinæringarnir, sem hinga⇥ komu sem
eftirbátar, hafa vafalíti⇥ veri⇥ gó⇥ skip, en
þeir voru alltof þungir í vöfum, mannfrekir
og vi⇥amiklir til a⇥ henta vi⇥ fiskvei⇥ar hér
vi⇥ land á fyrstu árunum eftir landnám.
Í hópi landnámsmanna, sem hinga⇥ komu
af Nor⇥ur- og Vestur-Noregi, hljóta hins
vegar a⇥ hafa veri⇥ margir, sem kunnu vel
til bátasmí⇥a, og er ekki a⇥ efa, a⇥ þeir sem
bjuggu vi⇥ sjó hafi teki⇥ a⇥ huga a⇥ smí⇥i
fiskibáta fljótlega eftir a⇥ þeir settust hér a⇥.
Efnivi⇥ hefur trau⇥la skort á rekafjörum, og
óhætt er a⇥ gera rá⇥ fyrir því, a⇥ flestir
hinna fyrstu fiskibáta, sem smí⇥a⇥ir voru
hér á landi, hafi veri⇥ ger⇥ir úr rekavi⇥i.
Nánast ekkert er vita⇥ um hina fyrstu
íslensku fiskibáta. ↵eir hafa vafalaust veri⇥
líkir bátum, sem landnámsmenn þekktu úr
heimahögum í Noregi, en smám saman hafa
hérlendir bátasmi⇥ir a⇥laga⇥ bátana íslenskum a⇥stæ⇥um. Fimm bátkuml úr hei⇥num
si⇥ hafa fundist hér á landi, og munu fiskibátar hafa veri⇥ í þremur þeirra en vatnabátar í tveimur. Kristján Eldjárn rannsaka⇥i
tvö bátkuml, sem fundust á Dalvík, og ætla⇥i hann, a⇥ annar báturinn hafi veri⇥
7 metra langur og 1,50 metrar á breidd, en
hinn 6,45 metrar á lengd og 1,14 metrar á
breidd.90 Lú⇥vík Kristjánsson er þeirrar
sko⇥unar, a⇥ mi⇥a⇥ vi⇥ bátastær⇥ir, sem
þekktar eru frá því á 18. öld, gæti minni
báturinn hafa veri⇥ fjögurra manna far en
hinn stærri „mi⇥lungs sexæringur“.91
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↵ri⇥ja bátkumli⇥, sem nokku⇥ örugglega
haf⇥i a⇥ geyma fiskibát, fannst í Vatnsdal í
Patreksfir⇥i sumari⇥ 1964. Í kumlinu fannst
miki⇥ af mannabeinum og rónöglum, auk
￼missa annarra hluta, og þar mátti sjá
greinilegt far eftir bát.92 ↵ór Magnússon
rannsaka⇥i kumli⇥ og l￼sti haugfénu. Dró
hann þá ályktun, a⇥ báturinn hef⇥i „[...]
varla veri⇥ miki⇥ yfir sex metra langur [...]
og 0,95 sm. brei⇥ur, þar sem hann var brei⇥astur.“93 Um smí⇥ina fórust honum svo or⇥:
Af þeim vi⇥arleifum, sem eftir voru, sást, a⇥ báturinn hefur veri⇥ smí⇥a⇥ur úr barrvi⇥i, líklega helzt
lerki. Ekki er unnt a⇥ gera sér grein fyrir neinum
smáatri⇥um í smí⇥inni, nema því, a⇥ bor⇥in vir⇥ast
helzt hafa veri⇥ sex hvorum megin, frekar mjó, en
yfirleitt eru bátar þeir, sem fundizt hafa frá víkingaöld, úr mjög brei⇥um bor⇥um. ↵eir eru einnig oft úr
eik, en eikarbor⇥ eru e⇥lilega mun sterkari en bor⇥
úr barrvi⇥i. Öll bönd voru horfin, og sást ekkert
marka fyrir þeim. Var heldur ekki um a⇥ ræ⇥a lengri
nagla á þeim stö⇥um, þar sem ætla mætti a⇥ böndin
hef⇥u veri⇥ og þau hef⇥u veri⇥ negld me⇥. Er
hugsanlegt, a⇥ þau hafi veri⇥ negld vi⇥ byr⇥inginn
me⇥ trésaum e⇥a reyr⇥ vi⇥ hann me⇥ böndum [...]
Grunnt far sást eftir kjölinn, og voru vi⇥arleifarnar
þar allmiklu dekkri a⇥ lit en í byr⇥ingnum.94

Engin ástæ⇥a er til annars en taka undir
ályktun ↵órs um stær⇥ og ger⇥ bátsins í
Vatnsdal. Leifarnar úr kumlinu hafa ekki
veri⇥ aldursgreindar, en þær eru örugglega úr
hei⇥num si⇥ og geta, ásamt Dalvíkurbátunum, gefi⇥ athyglisver⇥ar vísbendingar um
stær⇥ og notkun íslenskra fiskibáta á 10. öld.
Mælingar á bátsfarinu í kumlinu í Vatnsdal bentu til þess, a⇥ hann hafi veri⇥ li⇥lega
sex metra langur, í mesta lagi, og því heldur
styttri en minni Dalvíkurbáturinn, sem
Lú⇥vík Kristjánsson taldi a⇥ hef⇥i veri⇥ fjög-

ofanver⇥u eru skornar í þau brei⇥ar raufar, sem
band hefur greinilega veri⇥ láti⇥ leika í. Grópa⇥ er
úr stykkjunum a⇥ innanver⇥u fyrir bor⇥stokknum,
og hafa þau hvort um sig veri⇥ negld me⇥ tveimur
járnnöglum, sem enn sitja í. ↵essi stykki hafa
skaga⇥ líti⇥ eitt upp fyrir bor⇥stokkinn, og var hi⇥
fremra 20 sm frá fremstu nöglunum (stafninum) en
hi⇥ aftara 70 sm aftan vi⇥ stafn. Í fremra beinstykkinu er raufin heldur lengri, en slitmerki eru meiri í
hinu aftara, greinilega eftir band. Bein þessi hafa
veri⇥ sett til hlíf⇥ar bor⇥stokknum, og hefur stjórafæri e⇥a fangalína legi⇥ í þeim. Mér er ekki kunnugt
um a⇥ sams konar beina e⇥a hlífa hafi fyrr or⇥i⇥
vart á bátum frá víkingaöld, og er þetta því sjaldgæft
fyrirbæri. Ekki getur veri⇥ um a⇥ ræ⇥a va⇥beygjur,
þa⇥ s￼nir sta⇥setning og fyrirkomulag.95
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urra manna far. Vir⇥ist þá ekki út í hött a⇥
álykta, a⇥ Vatnsdalsbáturinn hafi veri⇥ mi⇥lungs e⇥a lítill feræringur fremur en stórt
tveggja manna far.
Í kumlinu í Vatnsdal fundust einnig tvö
hvalbeinsstykki, sem s￼nilega hafa veri⇥
negld innan á bor⇥stokkinn bakbor⇥smegin.
↵eim l￼sti ↵ór Magnússon svo:
Stykki þessi eru a⇥ heita má bæ⇥i eins, hvort um sig
10,5 sm a⇥ lengd og anna⇥ 5,6 en hitt 6 sm hátt. A⇥

Hvalbeinsstykkin tvö láta ekki miki⇥ yfir sér,
en gefa þó nokkurt tilefni til ályktana um
þa⇥, hvernig báturinn hefur veri⇥ nota⇥ur
og þá um lei⇥ hvernig fiskvei⇥ar hafa veri⇥
stunda⇥ar hér vi⇥ land á 10. öld.
Hvalbeinsstykkin gegndu áþekku hlutverki og va⇥beygjur. ↵au hafa veri⇥ notu⇥ til
a⇥ halda stjórafærum kyrrum á bor⇥stokknum og til a⇥ hlífa bor⇥stokknum vi⇥ núningi. Stjórafæri voru forsenda þess, a⇥ hægt
væri a⇥ fiska vi⇥ fast,96 og var bátum þá lagt
vi⇥ stjóra, þ.e. eins konar akkeri, á me⇥an
skipverjar sátu undir færum.
Úr þessu má lesa nokkra vitneskju um tilhögun fiskvei⇥a á þessum tíma. Augljóst er, a⇥
á svo litlum bát hefur ekki veri⇥ rói⇥ langt frá
landi, og sennilegast er, a⇥ hann hafi einkum
veri⇥ nota⇥ur innfjar⇥a og á grunnsævi, enda
vart veri⇥ hentugt a⇥ flytja í honum stjórafæri, sem gagn ger⇥i, jafnvel þótt á grunnu
vatni væri. Til þess var hann of lítill. Getur
þetta og bent til þess, a⇥ báturinn hafi einkum
veri⇥ nota⇥ur vi⇥ vorvei⇥ar og hugsanlega
einnig í snatt vi⇥ eggja- og dúntekju. Er þa⇥ í
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samræmi vi⇥ þa⇥, sem á⇥ur hefur veri⇥ tali⇥
um upphaf fiskvei⇥a vi⇥ Ísland og nánar ver⇥ur fjalla⇥ um sí⇥ar í þessu riti.
Leifarnar af bátnum í kumlinu í Vatnsdal
ver⇥a ekki me⇥ vissu greindar til tegundar,
en eins og þegar hefur komi⇥ fram, hefur
hann veri⇥ smí⇥a⇥ur úr barrvi⇥i, líklega
lerki. Barrtré voru miklum mun algengari á
rekafjörum en eikartré, og eykur þetta því
líkurnar á því, a⇥ báturinn hafi veri⇥ smí⇥a⇥ur úr rekavi⇥i. Um þa⇥ ver⇥ur vitaskuld
ekkert fullyrt, en skemmtilegt er til þess a⇥
hugsa, a⇥ báturinn í kumlinu í Vatnsdal í
Patreksfir⇥i kunni a⇥ hafa veri⇥ fulltrúi
elstu kynsló⇥ar þeirra báta, sem smí⇥a⇥ir
voru úr rekavi⇥i hér á landi.
Rita⇥ar heimildir veita takmarka⇥ar uppl￼singar um fiskibáta landsmanna á landnáms- og þjó⇥veldisöld. Í fornritum, Íslendinga sögum og Sturlungu, er skipa og báta
a⇥ sönnu ví⇥a geti⇥, en þó sjaldnast me⇥
þeim hætti, a⇥ au⇥velt sé a⇥ átta sig á því,
um hvers konar för er a⇥ ræ⇥a. Lú⇥vík
Kristjánsson álítur, a⇥ skip, sem í fornum
ritum eru nefnd ferjur, hafi veri⇥ flutningaskip, en giskar á, a⇥ skútur „hafi einkum
veri⇥ sama og tólfæringar.“97
Ólíklegt er, a⇥ slík skip hafi veri⇥ notu⇥ til
fiskvei⇥a a⇥ nokkru rá⇥i á landnáms- og
þjó⇥veldisöld. Til þess voru þau of stór og
óhentug, en hafa á hinn bóginn henta⇥ vel
til a⇥ flytja skrei⇥ og annan varning, ekki
síst á milli eyjaverstö⇥va og lands.
Teinæringar voru mun minni skip en tólfæringar, me⇥færilegri í setningi og færri
menn þurfti til a⇥ manna þá. Ef marka má,
hve miklu oftar þeirra er geti⇥ í fornritum
en tólfæringa, hafa þeir veri⇥ mun algeng-
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ari, og ljóst vir⇥ist, a⇥ er lei⇥ á þjó⇥veldisöldina jókst notkun teinæringa til fiskvei⇥a,
ekki síst á Vestfjör⇥um og vi⇥ Brei⇥afjör⇥.
Sex- og áttæringar vir⇥ast hins vegar hafa
veri⇥ algengustu fiskibátar hér vi⇥ land,
a.m.k. eftir a⇥ kom fram yfir mi⇥ja 12. öld,
og í Íslenzku fornbréfasafni er þeirra geti⇥ í
öllum landsfjór⇥ungum, áttæringa þó ekki í
Austfir⇥ingafjór⇥ungi.98
↵egar liti⇥ er yfir tímabili⇥ frá landnámi og
fram til loka þjó⇥veldisaldar, vir⇥ist ljóst, a⇥
landnámsmenn hafi teki⇥ a⇥ smí⇥a fiskibáta
úr rekavi⇥i fljótlega eftir a⇥ þeir settust hér
a⇥. ↵ar hefur í upphafi vafalaust einkum veri⇥
um litla báta a⇥ ræ⇥a, tveggja- og fjögurra
manna för, og má báturinn í kumlinu í Vatnsdal vel hafa veri⇥ næsta dæmiger⇥ur fyrir þá
fiskibáta, sem algengastir voru á þeim sló⇥um
á 10. öld. ↵egar fólki fjölga⇥i í landinu, jókst
þörfin fyrir öflun matvæla, og þá stækku⇥u
fiskibátarnir smám saman, og sex- og áttæringar ur⇥u algengustu vei⇥iskipin. Á þeim
mátti sækja mun d￼pra en á minni bátum og
vei⇥a meira, og þá mátti me⇥ sæmilegu móti
setja á kamb á milli vei⇥ifer⇥a. ↵essi bátastær⇥ henta⇥i þannig best, og eins og nánar
ver⇥ur fjalla⇥ um sí⇥ar, var hún mest notu⇥
allt til loka árabátaaldar. Stærri bátar voru
a⇥eins nota⇥ir á tilteknum svæ⇥um, þar sem
svo bar vi⇥, a⇥ þeir hentu⇥u betur.
Ekki leikur á tvennu, a⇥ handfæri var
algengasta vei⇥arfæri hér á landi á landnáms- og þjó⇥veldisöld. Hinir fyrstu landnámsmenn hafa vafalaust gripi⇥ me⇥ sér
færi og öngla, á⇥ur en þeir lög⇥u í siglinguna yfir hafi⇥, og telja má víst, a⇥ færager⇥
og önglasmí⇥i hafi hafist hér á landi þegar á

taka hann me⇥ berum höndum e⇥a stinga
me⇥ stingjum („höggjárnum“).
Elstu l￼singar á handfæri og handfæravei⇥um er á hinn bóginn a⇥ finna í Gu⇥mundar sögu byskups, sem Arngrímur
Brandsson, ábóti á ↵ingeyrum, fær⇥i í letur
um 1350. ↵ar segir svo:
[...] skal þá renna léttri línu út af bor⇥veginum
ni⇥ur í djúpi⇥ ok festa stein me⇥ ne⇥ra enda, a⇥
hann leiti grunns; þar me⇥ skal fylgja bogi⇥ járn; er
menn kalla öngul, ok þar á skal vera agni⇥ til blekkingar fiskinum; ok þann tíma sem hann leitar sér
matfanga, ok yfir gín beituna, grefur oddhvasst og
uppreitt járni⇥ hans kjaft, sí⇥an fiskima⇥urinn
kennir hans vi⇥urkomu ok kippir a⇥ sér va⇥inum,
dregur hann svo a⇥ bor⇥i ok upp í skip.100
Mynd úr Jónsbókarhandriti frá fyrri hluta 14. aldar.
Menn a⇥ fiskvei⇥um me⇥ handfæri.
Mynd: Stofnun Árna Magnússonar – Jóhanna Ólafsdóttir

fyrstu árum Íslandsbygg⇥ar. Um þessa i⇥ju
hinna fyrstu Íslendinga vitum vi⇥ a⇥ sönnu
afar líti⇥, en þess er a⇥ vænta, a⇥ á fyrstu
öldunum hafi handfæri veri⇥ ger⇥ af innlendu efni. Færin hafa veri⇥ spunnin úr innlendu bandi, og önglar hafa vafalíti⇥ veri⇥
smí⇥a⇥ir úr járni, sem unni⇥ var úr m￼rarrau⇥a, á me⇥an hér var stundu⇥ járnger⇥.
Elstu heimild um vei⇥arfæri hér á landi
er a⇥ finna í Kristinna laga þætti Grágásar,
þar sem mælt er fyrir um vei⇥ar á helgum
dögum. ↵ar segir:
Ef landgangur ver⇥ur a⇥ fiskum, og skulu menn
taka þá. En þá er landgangur a⇥ fiskum ef menn
höggva höggjárnum e⇥a taka höndum. Eigi skal
net hafa vi⇥ né öngla.99

Landgangur var þa⇥ kalla⇥ þegar fiskur gekk
á land, t.d. í fló⇥um, og mátti þá anna⇥hvort

↵essi frásögn er án efa sannfer⇥ug l￼sing á
handfæravei⇥um Íslendinga á fyrstu öldum
bygg⇥ar í landinu, og hún á, a⇥ breyttu
breytanda, vi⇥ um notkun þessa vei⇥arfæris
allt fram á okkar daga.
Um færi og færager⇥ á sí⇥ari öldum
ver⇥ur nánar fjalla⇥ sí⇥ar í þessu riti. En
handfæri⇥ var ekki eina vei⇥arfæri⇥, sem
nota⇥ var á mi⇥öldum. Tilvitnunin í Grágás
hér a⇥ framan s￼nir, a⇥ net hafa veri⇥ í
notkun á þjó⇥veldisöld, en hins vegar vitum
vi⇥ ekki gjörla, hvernig þau voru notu⇥. Líklegast er þó, a⇥ þau hafi veri⇥ lög⇥ í sjó
skammt undan fjörubor⇥i, og eins og þegar
hefur komi⇥ fram, áttu landeigendur einkarétt á vei⇥i innan „netlaga“.101 Vatnafiskur
var veiddur í net, og líklegt má telja, a⇥
landnætur hafi veri⇥ nota⇥ar vi⇥ vei⇥ar á
síld og ö⇥rum uppsjávarfiski. Á sama hátt er
líklegt, a⇥ gildrur hafi veri⇥ nota⇥ar þar sem
svo hátta⇥i til. Má í því vi⇥fangi benda á, a⇥
í Grafarvogi vi⇥ Reykjavík var þekkt örnefni⇥
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Fugl í Hornbjargi.
Mynd: Hjálmar R. Bár⇥arson

Síldarmannagar⇥ar, en þa⇥ munu hafa
veri⇥ gar⇥ar sem hla⇥nir voru út í voginn,
en á milli þeirra var þröngt op e⇥a hli⇥. Síld
gekk inn fyrir gar⇥ana á fló⇥i, og þegar
gangan var komin inn fyrir, var opinu loka⇥
og síldin hirt, þegar féll frá.
Um a⇥fer⇥ir vi⇥ vei⇥ar á ö⇥rum sjávard￼rum er vitneskja okkar takmörku⇥, en óhætt
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vir⇥ist a⇥ gera rá⇥ fyrir því, a⇥ þær hafi í
meginatri⇥um veri⇥ svipa⇥ar þeim a⇥fer⇥um, sem tí⇥ka⇥ar voru allt fram á þessa öld.
Í Grágás er tala⇥ um selnet, og í Kristinna
laga þætti var ákvæ⇥i, þar sem mönnum var
heimila⇥, a⇥ drepa sel á helgum dögum, „ef
í nót liggur en taka eigi úr.“102 Uppidráp
hefur vafalaust einnig tí⇥kast snemma, þar

sem svo hátta⇥i til, og óhætt er a⇥ gera rá⇥
fyrir því, a⇥ miki⇥ hafi veri⇥ af sel vi⇥ landi⇥,
er landnámsmenn bar a⇥ gar⇥i. Um þa⇥
vitna m.a. fjölmörg örnefni í öllum landsfjór⇥ungum, sem bera nafn af sel.103 Ví⇥a er
og í fornum heimildum minnst á selabáta,
og hafa þeir trúlega einkum veri⇥ nota⇥ir til
a⇥ vitja um selanet.
Hvalir voru veiddir me⇥ skutlum, og
hvalreki þótti jafnan happafengur. Í Grágás
eru mörg ákvæ⇥i um þa⇥, hvernig menn
skuli bera sig a⇥ vi⇥ hvalvei⇥ar og n￼tingu
hvalreka. Vir⇥ist einsætt, a⇥ vei⇥ar hafi
einkum beinst a⇥ smáhvelum ￼miss konar
en stórhveli veri⇥ n￼tt, ef þau rak á fjörur. ↵á
mun eitthva⇥ hafa veri⇥ um rostungsvei⇥ar,
en þa⇥ hefur varla veri⇥ miki⇥.104 Vir⇥ist svo
sem rostungur hafi veri⇥ veiddur í net og
drepinn í látrum.105
N￼ting sjó- og bjargfugla hefur vafalíti⇥
veri⇥ fólki drjúg búbót allt frá fyrstu öldum
Íslandsbygg⇥ar, og gó⇥ fuglabjörg og fuglabygg⇥ir þóttu löngum mikilsver⇥ hlunnindi.
Af ummælum í fornritum og mi⇥alda lögbókum er s￼nt, a⇥ eggja- og dúntekja hefur
ví⇥a tí⇥kast á landnáms- og þjó⇥veldisöld, og
í Kristinna laga þætti Grágásar var mönnum
heimila⇥ a⇥ taka fugla „fja⇥ursára“, þ.e.
ófleyga, þótt á helgidegi væri.106 ↵á var og
heimilt a⇥ eta sjó- og bjargfugla, „þá alla er á
vatni fljóta“, þegar „kjötætt“ var, þ.e.a.s. á
þeim dögum er kjötneysla var heimil.107
Fer⇥ir í fuglabjörg hafa vafalaust tí⇥kast
snemma, og í Gu⇥mundar sögu byskups er
glögg l￼sing á bjargnytjum og bjargsigi:
Svo er Ísland vaxi⇥ ví⇥a fyrir nor⇥an me⇥ sjónum, a⇥
standa stór björg me⇥ svo frábærri hæ⇥, a⇥ í sumum
stö⇥um gengur langt yfir hundra⇥ fa⇥ma. Í þess-

háttar björg safnast í mörgum stö⇥um á sumari⇥ svo
margur sjófugl, a⇥ þa⇥ er ótölulegur fjöldi, verpir
hann í þeim holum e⇥a hellum, sem ver⇥a í bjarginu.
↵essi er fjárafli margs manns a⇥ fara í björgin a⇥ taka
egg ok fugla. ↵essháttar afli fremst á þann hátt, a⇥
fuglarinn fer í festarenda ofan fyrir bjargi⇥, gerist
þa⇥ oftlega me⇥ miklum háska ok brá⇥um manntapa, því a⇥ festinni kann margt a⇥ granda.108

Eins og hér kemur fram, þótti bjargsig jafnan
hættusamt, og þekkt er, a⇥ Gu⇥mundur
biskup gó⇥i blessa⇥i festar fyglinga. ↵a⇥
dug⇥i þó ekki alltaf, og í Gu⇥mundar sögu er
a⇥ finna frásögn af fyglingi, sem hrapa⇥i í
fuglabjargi og höfu⇥kúpubrotna⇥i.109

II,4,3,2. Í verinu
Verfer⇥ir vir⇥ast hafa tí⇥kast me⇥ einum e⇥a
ö⇥rum hætti hér á landi frá því á landnámsöld. Sjávarbændur hafa vafalíti⇥ rói⇥ til
fiskjar eftir so⇥meti allan ársins hring, en
þeir, sem lengri áttu sjávargötu, sóttu sjó,
þegar best henta⇥i og tóm gafst frá ö⇥rum
bústörfum. Borg á M￼rum ver⇥ur trau⇥la
talin sjávarjör⇥ í hef⇥bundnum skilningi
þess or⇥s, en Skalla-Grímur Kveldúlfsson
haf⇥i marga útvegi, eins og segir í Egils sögu:
Skalla-Grímr var skipasmi⇥r mikill, en rekavi⇥
skorti eigi vestr fyrir M￼rar. Hann lét gera bæ á
Álftanesi ok átti þar bú annat, lét þa⇥an sækja
útró⇥ra ok selvei⇥ar ok eggver, er þá váru gnóg
föng þau öll, svá rekavi⇥ at láta at sér flytja. Hvalkvámur váru þá ok miklar, ok skjóta mátti sem
vildi. Allt var þar þá kyrrt í vei⇥istö⇥, er þat var
óvant manni. It þri⇥ja bú átti hann vi⇥ sjóinn á
vestanver⇥um M￼rum. Var þar enn betr komit at
sitja fyrir rekum, ok þar lét hann hafa sæ⇥i ok kalla
at Ökrum. Eyjar lágu þar úti fyrir, er hvalr fannst í,
ok köllu⇥u þeir Hvalseyjar.110
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Lík þessu hefur bús￼sla margra hinna fyrstu
landnámsmanna vafalaust veri⇥, þeirra er
námu ví⇥ lönd og kostarík. ↵eir sátu á
höfu⇥bólum sínum, en reistu önnur bú, þar
sem gott var til fanga, og ger⇥u þar út menn
til a⇥drátta. Af frásögn Egils sögu er helst
svo a⇥ skilja sem menn Skalla-Gríms á Álftanesi hafi veri⇥ vi⇥ sjó mikinn hluta ársins, en
líklegra er þó, a⇥ vei⇥arnar hafi einkum veri⇥ stunda⇥ar a⇥ vorlagi og snemmsumars,
á⇥ur en heyannir hófust. ↵á kæpti selur í
látrum, fugl verpti og fiskur gekk á grunnsló⇥. Hval hafa menn á hinn bóginn vafalaust veitt þegar færi gafst allan ársins hring.
↵egar fólki fjölga⇥i í landinu, jókst þörfin
á öflun matvæla, og þá mun fastara skipulag
hafa komist á sjósókn og hagn￼tingu sjávarfangs. ↵á voru fiskvei⇥ar jafnan mestar a⇥
vorlagi, á þeim tíma sem sí⇥ar var⇥ vorvertí⇥ og sí⇥asti hluti vetrarvertí⇥ar, þ.e.a.s. frá
því í sí⇥ari hluta apríl og fram undir júnílok.
Í 60. grein ↵ingskapaþáttar Grágásar er gert
rá⇥ fyrir því, a⇥ fólk sé vi⇥ sjó og hafist vi⇥ í
fiskiskálum fram undir mitt sumar, en
einnig a⇥ þa⇥ geti veri⇥ þar um „annir“, þ.e.
á annatíma á vori og sumri.111 Ekki vir⇥ist
hins vegar hafa veri⇥ gert rá⇥ fyrir því, a⇥
fólk væri vi⇥ sjó á hausti e⇥a vetri.
↵egar alls er gætt, var ekkert e⇥lilegra en
a⇥ fólk væri vi⇥ sjó einmitt a⇥ vorlagi. ↵á var
mest líf í sjónum og vi⇥ ströndina og því
best til fanga. Vorvei⇥arnar hafa a⇥ líkindum
fullnægt þörfum landsmanna fyrir fiskmeti,
á⇥ur en útflutningur þess hófst a⇥ marki
um 1300, og eins og á⇥ur var geti⇥, munu
bátarnir, sem mest voru nota⇥ir til fiskvei⇥a
hér vi⇥ land á fyrstu öldum Íslandssögunnar, hafa veri⇥ litlir, fer- og sexæringar
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líklega algengastir. ↵eir hentu⇥u betur til
ró⇥ra á vorin en um hávetur, þegar allra
ve⇥ra var von. Landnámsmenn voru einnig
vanir vorró⇥rum úr heimahögum í Noregi,
en í Nor⇥ur-Noregi tí⇥ku⇥ust ró⇥rar úr
útverum allt fram á 13. öld, er fólk tók a⇥
setjast a⇥ í verstö⇥vum.112 Var ekkert e⇥lilegra en a⇥ þeir hættir héldust áfram hér á
landi, þar sem a⇥stæ⇥ur voru um margt
svipa⇥ar og í nor⇥urhéru⇥um Noregs.
Loks ber þess a⇥ gæta, a⇥ þótt margir
bændur byggju stórum búum, væru kalla⇥ir
„ríkir“ í sögum og hef⇥u um sig „fjölmenni“,
var mannafli takmarka⇥ur hér á landi á
fyrstu öldum sögu vorrar, og því rei⇥ á a⇥
n￼ta hann af skynsemi. ↵a⇥ var⇥ m.a. gert
me⇥ því a⇥ senda fólk í veri⇥ á ákve⇥num árstíma, þegar verfer⇥irnar voru líklegastar til
a⇥ skila árangri, og láta þa⇥ n￼ta allt sjávargagn, fisk, sel, fugl og dún, á sem skemmstum tíma. ↵egar því var loki⇥ og verfólki⇥
sneri aftur heim, hófust selfarir og heyannir,
og kannski hafa þeir, sem snjallastir voru
vei⇥imenn, haldi⇥ til fjalla me⇥ netstúf á baki
og stingi í höndum og una⇥ sér vi⇥ lax-, silungs- og gæsavei⇥ar fram eftir sumri.
Vitneskja okkar um tilhögun verfer⇥a á
fyrstu öldum Íslandssögunnar er takmörku⇥, en me⇥ því a⇥ gefa hugarfluginu
ofurlíti⇥ lausan tauminn getum vi⇥ gert
okkur í hugarlund, hvernig þær hafa gengi⇥
fyrir sig. ↵egar kom fram undir sumarmál
og snjóa leysti, tók verfólki⇥ a⇥ tygja sig til
fer⇥ar, karlar og konur, og þegar fréttist af
því, a⇥ fiskur væri genginn á mi⇥, selur
lagstur í látur og fugl hef⇥i hrei⇥ra⇥ sig, var
haldi⇥ af sta⇥. Í verinu haf⇥ist fólki⇥ vi⇥ í

útver og reyndu a⇥ dyljast þar, og af á⇥urtilvitnu⇥um or⇥um Laxdæla sögu má rá⇥a, a⇥
stundum hafi slest upp á vinskapinn hjá vermönnum og komi⇥ til illdeilna og vígaferla.
↵a⇥ mun þó hafa veri⇥ fremur sjaldgæft, og
ekkert bendir til, a⇥ ófri⇥samara hafi veri⇥ í
verstö⇥vum en annars sta⇥ar.

Verbú⇥ og hjallur í Hnífsdal.
Daniel Bruun: Fortidsminner og Nutidshjemm

fiskiskálum, sem vafalíti⇥ hafa flestir veri⇥
einhverskonar brá⇥abirg⇥a vistarverur í
upphafinu, ef til vill tóttir af torfi og grjóti,
sem tjalda⇥ var yfir, á me⇥an á vertí⇥inni
stó⇥. ↵eir hafa veri⇥ svefnsta⇥ir og veitt
skjól fyrir vindi og regni en trau⇥la geta⇥
talist hl￼legar vistarverur.113
En fólki⇥ kom ekki í veri⇥ til a⇥ sofa e⇥a
hanga inni í skálum. Vertí⇥in var annatími,
þar sem fólk vakti og vann vorlangan daginn,
reri til fiskjar, veiddi fugl og sel, hirti egg og
dún. Allt þurfti a⇥ gerast á sem skemmstum
tíma, og þegar vertí⇥in var úti, var haldi⇥
heim me⇥ fenginn, mikinn e⇥a lítinn eftir
atvikum. Eftir ur⇥u ekki í verinu nema
kannski örfáar manneskjur, sem sáu um a⇥
þurrka fisk og flytja har⇥meti⇥ heim, er lei⇥
á sumar. Er ekki ósennilegt, a⇥ til þess starfa
hafi einkum valist eldra fólk og unglingar.
Heimildir greina ekki frá lífinu í verinu.
Á köldum vorum og vætusömum hl￼tur
vistin þar a⇥ hafa veri⇥ harla kaldsöm, en
þegar vel ára⇥i og sól var á lofti mikinn
hluta sólarhringsins, hefur vafalaust oft
veri⇥ glatt á hjalla í útverum. Í sögum
greinir frá sekum mönnum, sem fl￼⇥u í

Vi⇥ vitum ekki, hvenær föst búseta hófst í
verstö⇥vum, og vafalaust hefur þa⇥ veri⇥
breytilegt frá einum sta⇥ til annars, einum
landsfjór⇥ungi til annars. Frá sumum landnámsjör⇥um, t.d. Bolungarvík og jör⇥um
vi⇥ Brei⇥afjör⇥, í Grindavík og á Hornströndum, var rói⇥ allt frá upphafi bygg⇥ar,
en augljóst er, a⇥ ví⇥a voru útver og fiskiskálar í upphafinu, en föst bygg⇥ mynda⇥ist
smám saman. Mun þa⇥ ví⇥ast hafa gerst á
10. öld og á fyrri hluta 11. aldar.
↵eirri sko⇥un hefur lengi veri⇥ haldi⇥ á
loft, a⇥ landnámsmenn hafi byggt langt inn
til landsins, lengra en bygg⇥ gat haldist, er
til lengdar lét. Í 1. bindi Sögu Íslands l￼sti
Kristján Eldjárn búskaparlagi landnámsmanna og þeim sjónarmi⇥um, er hann taldi
hafa legi⇥ a⇥ baki vali þeirra á bæjarstæ⇥i:
Samkvæmt hnattstö⇥u sinni og náttúrufari b￼⇥ur
Ísland upp á skilyr⇥i til búskapar af sérstakri tegund. A⇥ mörgu leyti liggur ljóst fyrir, hvernig sá
búskapur hlaut a⇥ ver⇥a, sambland af landbúskap,
þ.e. kvikfjárrækt, og fiskvei⇥um, bæir bygg⇥ir
strjált um allt byggilegt land, en ekki í þorpum,
bæjarstæ⇥i valin þar sem hagkvæm skilyr⇥i voru frá
náttúrunnar hendi, vatn til nota, helzt rennandi
lækir, möguleiki til túnræktar og nokkurra
engjaslægna, beit nærtæk, snjóalög ekki a⇥sækin,
og ekki spillti úts￼ni gott og fagurt, en var fráleitt
frumskilyr⇥i. Flestir bæir á Íslandi standa enn á
upphaflega bæjarstæ⇥inu og oftast er au⇥velt a⇥ sjá,
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hvers vegna einmitt sá sta⇥ur var valinn. ↵ví ré⇥u
þessi hagkvæmnissjónarmi⇥, búmannsauga. Tillit
til sjávargagns hefur árei⇥anlega rá⇥i⇥ litlu um val
bæjarstæ⇥is. Búskapur var undirsta⇥an og bústa⇥ur
valinn me⇥ hann í huga, þó a⇥ sjórinn me⇥ öllum
sínum gæ⇥um hafi þegar í upphafi og alla tí⇥ sí⇥an
veri⇥ sjálfsög⇥ uppspretta bjargræ⇥is. En sjó mátti
sækja langt a⇥ á tilteknum árstímum, og þa⇥ ger⇥u
menn. Hér á vi⇥ a⇥ geta þess, a⇥ sjá má af fornminjum, a⇥ land hefur mjög snemma veri⇥ fjölnumi⇥,
jafnvel lengra inn til lands en raunhæft var til
lengdar. Dæmi um þa⇥ eru fornbygg⇥ir í ↵jórsárdal
og upp af Bár⇥ardal í ↵ingeyjars￼slu.114

Sjálfsagt er a⇥ taka undir margt í þessum
or⇥um Kristjáns, en hér er þó a⇥ ￼msu a⇥
gæta og trúlegt, a⇥ „tillit til sjávargagns“ hafi
á tí⇥um rá⇥i⇥ a.m.k. jafnmiklu um val landnámsmanna á bæjarstæ⇥i og möguleikar á
landbúskap. Vi⇥ ver⇥um a⇥ hafa í huga, a⇥
landnámsmenn komu flestir frá stö⇥um, þar
sem fiskvei⇥ar höf⇥u um langan tíma veri⇥
stunda⇥ar af engu minni krafti en landbúskapur og höf⇥u síst minni þ￼⇥ingu fyrir
afkomu fólks. Engin ástæ⇥a er til a⇥ ætla, a⇥
landnámsmenn hafi þegar vi⇥ komuna
hinga⇥ teki⇥ a⇥ huga a⇥ n￼jum búskaparháttum, þótt búskaparlag þeirra hafi smám
saman breyst og a⇥lagast n￼jum a⇥stæ⇥um.
↵ess var á⇥ur geti⇥ til, a⇥ Ingólfur Arnarson
hafi einmitt sest a⇥ í Reykjavík, en ekki undir Ingólfsfjalli, vegna þess hve vel hátta⇥i til
sjósóknar vi⇥ Faxaflóa. ↵ar mátti lifa jöfnum
höndum af sjó og landi, og á miklu au⇥veldari hátt en í Ölfusinu. Hi⇥ sama gæti vel hafa
rá⇥i⇥ búsetuvali Skalla-Gríms Kveldúlfssonar, og sjálfsagt fleiri landnámsmanna.
Bygging Skalla-Gríms á jör⇥unum á Álftanesi og M￼rum vestur s￼nir einnig, a⇥ landnámsmenn tóku snemma a⇥ huga a⇥ n￼tingu
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sjávarfangs og spöru⇥u hvorki mannafla né
fyrirhöfn til a⇥ neyta þeirra gagnsmuna.
↵á ber þess a⇥ gæta, a⇥ þær rannsóknir,
sem ger⇥ar hafa veri⇥ á fornum bæjarstæ⇥um
langt inni í landi, geta hæglega villt um fyrir
okkur. Fornleifarannsóknir sta⇥festa, a⇥
bygg⇥ var í ↵jórsárdal og upp af Bár⇥ardal, og
mannvistarleifar hafa fundist á Hraunþúfu,
inn af Austurdal í Skagafir⇥i. Eru þá a⇥eins
nefnd örfá kunn dæmi um búsetu og mannavist langt inn til landsins á fyrstu öldum
íslenskrar sögu. Enn sem komi⇥ er hafa fornleifafræ⇥ingar hins vegar ekki rannsaka⇥
neina þeirra verstö⇥va, sem geti⇥ er í fornum
heimildum, og væri þó ærin ástæ⇥a til.
Í þessu efni mun a⇥ vísu ví⇥a erfitt um vik, og
ví⇥a hafa náttúruöflin spillt svo vegsummerkjum, a⇥ til lítils er a⇥ reyna rannsókn.
Á Reykjanesi hefur land t.d. ví⇥a spillst svo af
fló⇥um, sandfoki og sífelldum ágangi sjávar,
a⇥ flest ummerki fornrar búsetu eru löngu
afmá⇥. Ári⇥ 1703 er þess geti⇥ um ￼msar
þekktar útvegsjar⇥ir á þessum sló⇥um, a⇥
bæjarhús hafi þurft a⇥ flytja undan sjávarágangi, sums sta⇥ar oftar en einu sinni.115
Á sí⇥astli⇥num þremur öldum hafa fló⇥ og
sjávargangur þráfaldlega valdi⇥ stórtjóni á
þessum sló⇥um og eytt landi og minjum enn
frekar. Annars sta⇥ar á landinu, t.d. á Snæfellsnesi, í Brei⇥afjar⇥areyjum, vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp og á Hornströndum, ættu skipulag⇥ar
fornleifarannsóknir hins vegar a⇥ geta skila⇥
verulegum árangri og auki⇥ þekkingu okkar á
byggingu landsins og n￼tingu gæ⇥a lands og
sjávar þegar á fyrstu öldunum eftir landnám.
Af þeim skör⇥óttu heimildum, sem var⇥veist hafa um sjávarútveg og byggingu sjávarjar⇥a á landnámsöld, vir⇥ist ljóst, a⇥ sums

sta⇥ar hófst búseta í útverum me⇥ því, a⇥
landeigendur reistu þar bæi og sendu þanga⇥
fólk til a⇥ hir⇥a sjávargagn og yrkja jör⇥ina.
Dæmi um slíkt voru bæirnir, sem SkallaGrímur Kveldúlfsson reisti á M￼rum og á⇥ur
var geti⇥. Á ö⇥rum stö⇥um hófst búsetan me⇥
því, a⇥ fólk tók a⇥ hafast vi⇥ í fiskiskálum ári⇥
um kring og lif⇥i af sjávarfangi, sem þa⇥ seldi
innsveitarmönnum í skiptum fyrir landvöru.
Sumir þeirra, sem þannig hófu búsetu í
útverum, eignu⇥ust landi⇥, sem þeir bjuggu
á, en a⇥rir ger⇥ust leiguli⇥ar landeigenda.
Hafa þeir vafalíti⇥ goldi⇥ leiguna í frí⇥u, me⇥
fiskmeti e⇥a annarri sjávarvöru, en landbændur selt þeim kjöt og mjólkurafur⇥ir í
skiptum. Me⇥ þessum hætti munu margar
sjávarjar⇥ir hafa byggst í öndver⇥u, og ￼msar
þeirra jar⇥a, þar sem líkur eru til a⇥ fiskiskálar hafi sta⇥i⇥ í upphafi og fólk dvaldist
a⇥eins skamman tíma á ári hverju, héldu
endingunni -skáli, þegar fram li⇥u stundir
og föst búseta hófst. Má þar nefna sem dæmi
Ísólfsskála í Grindavík, Útskála og Gufuskála
á Reykjanesi, Gufuskála á Snæfellsnesi,
Karlsskála vi⇥ Rey⇥arfjör⇥, og líklegt er, a⇥
örnefni⇥ Skálavík, t.d. á Vestfjör⇥um og
Langanesi, eigi sér sams konar uppruna.
Sumar þessara jar⇥a bygg⇥ust snemma,
jafnvel þegar um 900, en a⇥rar sí⇥ar. Á Ísólfsskála mun bygg⇥ a⇥ líkindum ekki hafa hafist fyrr en á 14. öld, er sjávarútvegur tók a⇥
eflast til muna. Fram a⇥ þeim tíma hefur a⇥
líkindum veri⇥ þar útver, fiskiskáli.116

II,4,3,3. Sjávarútvegur og samfélag
Ekki leikur á tveimur tungum, a⇥ sjávarútvegur var landsmönnum mikilsver⇥ur

bjargræ⇥isvegur á landnáms- og þjó⇥veldisöld. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥ á fyrstu árunum og
áratugunum, eftir a⇥ landnám hófst, á me⇥an
menn hleyptu upp bústofni sínum. Á⇥urtilvitnu⇥ frásögn af bús￼slu Skalla-Gríms
Kveldúlfssonar á Borg s￼nir glöggt, a⇥ sjávarútvegurinn skipti miklu fyrir búskap hans, og
þannig mun því hafa veri⇥ fari⇥ um flesta
landnámsmenn, sem bjuggu stórt og gátu n￼tt
sér sjávargagn ekki sí⇥ur en landsins gæ⇥i.
Fornleifarannsóknir, sem ger⇥ar hafa
veri⇥ ví⇥a um land, benda og til þess, a⇥
sjávargagn hafi frá fyrstu tí⇥ gegnt mikilvægu hlutverki í mataræ⇥i Íslendinga.
↵annig s￼na rannsóknir og aldursgreiningar
á fiskbeinum, er fundist hafa í Flatey á
Brei⇥afir⇥i, á Svalbar⇥i í ↵istilfir⇥i, Granastö⇥um í Eyjafir⇥i, í Vi⇥ey, Nesi vi⇥ Seltjörn,
á Bessastö⇥um og Stóru-Borg, a⇥ umtalsver⇥ar fiskvei⇥ar hafa veri⇥ stunda⇥ar hér
vi⇥ land allt frá því á 10. öld. Sömu gögn
benda og til þess, a⇥ vei⇥arnar og neysla
fisks hafi aukist er á lei⇥, einkum eftir a⇥
kom fram á 13. öld.117 Fyrstu ni⇥urstö⇥ur
fornleifarannsókna á Hofstö⇥um í M￼vatnssveit benda í sömu átt. ↵ar hefur fundist
umtalsvert magn af fiskbeinum, jafnt úr
ferskvatnsfiski sem sjávarfiski. Beinin úr
sjávarfiski eru úr þorski, ￼su, ufsa og flatfiski, en athyglisvert er, a⇥ langflest beinin
eru úr búk og spor⇥i fisksins, en afar fá bein
úr fiskhausum hafa fundist.118 Bendir þa⇥ til
þess, a⇥ Hofsta⇥abændur hafi flutt a⇥ skrei⇥
frá nálægum verstö⇥vum.
Á fyrstu þremur til fjórum öldum Íslandssögunnar var fiskur nær alfari⇥ veiddur til
innanlandsneyslu, og hann mun alla tí⇥
hafa gegnt mikilvægu hlutverki í mataræ⇥i
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Verminjar á Fjallaskaga, a⇥alverstö⇥ D￼rfir⇥inga um aldir. Á 17. öld voru þar 22 verbú⇥ir.
Mynd: Ómar Ragnarsson

landsmanna. ↵a⇥ s￼na frásagnir af skrei⇥arfer⇥um til verstö⇥va vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og Ísafjar⇥ardjúp, sem á⇥ur var frá sagt, og bryg⇥ist sjávarafli, gat vá veri⇥ fyrir dyrum.
↵annig segir frá því í Grettis sögu, a⇥ hallæri kom á Íslandi „svá mikit [...] at ekki
hefir jafnmikit komit. ↵á tók af náliga allan
sjávarafla ok reka. ↵at stó⇥ yfir í mörg ár.“119
Höfundur Grettis sögu greinir ekki frá
orsökum hallærisins, sem var hi⇥ fyrsta,
sem vita⇥ er um í sögu þjó⇥arinnar. N￼justu
rannsóknir á sögu ve⇥urfars á nor⇥ursló⇥um taka hins vegar af allan vafa um orsakirnar og sty⇥ja um lei⇥ heimildagildi sögunnar í þessu efni. Um mi⇥jan sí⇥ari helming 10. aldar kólna⇥i snögglega á bæ⇥i
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Íslandi og Grænlandi, og hér á landi féll
me⇥alárshitinn úr u.þ.b. 4° í u.þ.b. 3,3°, auk
þess sem hafísmánu⇥um fjölga⇥i.120
Vart getur leiki⇥ á tvennu, a⇥ ísinn hefur
valdi⇥ mestu um þa⇥, a⇥ reki barst ekki á
fjörur í sama mæli og á⇥ur, og vera má, a⇥
eitthva⇥ hafi dregi⇥ úr sjósókn, a.m.k. á
Nor⇥urlandi og Vestfjör⇥um. Kólnandi
ve⇥urfar og lækka⇥ur sjávarhiti hafa hins
vegar a⇥ líkindum valdi⇥ mestu um þa⇥, a⇥
fiskgengd hefur minnka⇥ vi⇥ landi⇥, og
hugsanlega hefur or⇥i⇥ svipa⇥ur aflabrestur
og var⇥ á „litlu ísöldinni“ undir lok 17. aldar,
sem nánar ver⇥ur sagt frá sí⇥ar í þessu riti.
Mun þó kuldaskei⇥i⇥ á 10. öld hafa or⇥i⇥ til
muna skammærra.

Or⇥alag höfundar Grettis sögu s￼nir, hve
miklu máli fiskifang skipti fyrir afkomu
þjó⇥arinnar á þessum tíma. ↵egar sjávarafli
brást, var hallæri í landi, og þa⇥ þótt li⇥in
væri rúm öld frá upphafi landnáms og
búpeningur vafalaust or⇥inn allmikill.
Anna⇥ kuldakast kom um mi⇥ja 11. öld,
og undir lok 12. aldar kólna⇥i verulega, og
hélst hitastig þá lágt um langan tíma. Fyrstu
vi⇥brög⇥ manna vi⇥ því voru a⇥ banna
útflutning skrei⇥ar, eins og nánar segir frá í
næsta kafla. Banni⇥ stó⇥ a⇥ vísu ekki lengi,
en s￼nir, svo ekki ver⇥ur um villst, a⇥ án
har⇥metisins máttu Íslendingar ekki vera.
Mikill hluti fiskafla landsmanna mun hafa
veri⇥ hertur þegar á landnámsöld, enda var
þa⇥ besta og einfaldasta lei⇥in til a⇥ verja
hann skemmdum. Í verstö⇥vum og ví⇥ar vi⇥
sjóinn var fiskur vitaskuld etinn n￼r, þegar
hann var a⇥ fá, en inn til sveita og þegar líti⇥
afla⇥ist, var har⇥meti⇥ eini fiskurinn á bor⇥um fólks. Um þ￼⇥ingu har⇥fisksins vitna
frásagnir af skrei⇥arfer⇥um og -flutningum,
sem þegar er geti⇥. Anna⇥ sjávarfang gegndi
einnig mikilvægu hlutverki í mataræ⇥i
landsmanna, auk þess sem selskinn var
nota⇥ í skæ⇥i og klæ⇥i, hvalbein voru til
margra hluta nytsamleg, og rostungstennur
ur⇥u snemma d￼r og eftirsótt verslunarvara.
Á landnáms- og þjó⇥veldisöld voru skilin
á milli landbúskapar og sjávarútvegs a⇥ líkindum ógleggri en á nokkru ö⇥ru skei⇥i
Íslandssögunnar. Bændur, sem bjuggu
nærri sjó, lif⇥u jöfnum höndum af sjó og
landi, og þótt sjávarútvegurinn hafi í sumum landshlutum gegnt veigameira hlutverki í afkomu fólks en landbúskapurinn, er
hæpi⇥ a⇥ telja hann sérstakan atvinnuveg á

þessum tíma. Eiginleg sæb￼lahverfi munu
heldur ekki hafa teki⇥ a⇥ myndast á þessum
tíma, þótt föst búseta hafi hafist í útverum á
10. öld og aukist á 11. öld.
Á hinn bóginn er ljóst, a⇥ verslun tókst á
milli sjávarbænda og landbænda, sem skiptust á sjávarvöru og landvöru. Um þa⇥ vitnar
frásögn Arngríms Brandssonar, ábóta á ↵ingeyrum, sem sag⇥i, a⇥ svo mikinn ar⇥ mætti
hafa af fiskvei⇥um a⇥ „öreigar“ yr⇥u „fullríkir“ af þeim, en „þurr sjófiskur“ gengi
kaupum og sölum og dreif⇥ist um allt land.121
Dæmi um „öreiga“, sem var⇥ „fullríkur“ af
fiskvei⇥um var Oddur Ófeigsson frá Reykjum
í Mi⇥fir⇥i, sem er talinn hafa veri⇥ uppi á 11.
öld. Hann fór lítt efnum búinn í ver á Vatnsnesi, en var or⇥inn svo fjá⇥ur eftir þrjár vertí⇥ir, a⇥ hann komst yfir ferju og hóf a⇥ flytja
fisk og hval til sölu. Á því græddist honum
fé, fór í kaupfer⇥ir utanlands og var⇥ a⇥ lokum stórau⇥ugur ma⇥ur. Frá Oddi segir í
Bandamanna sögu. Hún er talin skáldsaga
a⇥ mestu, en þó mun óhætt a⇥ telja, a⇥ í
þessu vi⇥fangi breg⇥i sagan upp raunsannri
þjó⇥félagsmynd.122 Hefur Oddur Ófeigsson
vafalaust ekki veri⇥ hinn eini, sem au⇥ga⇥ist
á fiskvei⇥um hér á landi á þessum tíma.
Fræ⇥imenn munu nú á dögum almennt
vera sammála um þa⇥, a⇥ útflutningur
skrei⇥ar og annars fiskmetis hafi lítill veri⇥
á landnáms- og þjó⇥veldisöld. ↵a⇥ má kalla
e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥ á þessum
tíma voru fiskvei⇥ar einkum stunda⇥ar til
a⇥ afla matvæla til neyslu innanlands. ↵egar
nánar er a⇥ gá⇥, má þó í fornritum greina
nokkrar vísbendingar um, a⇥ eitthva⇥ hafi
veri flutt utan af sjávarfangi, þótt þar hafi
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vafalaust veri⇥ um mjög líti⇥ magn a⇥ ræ⇥a
og útflutningurinn líkast til tilviljanakenndur. Hefur ↵orkell Jóhannesson bent á,
a⇥ „nóg dæmi“ séu um þa⇥, a⇥ breskir kaupmenn hafi siglt til Íslands á þessum tíma og
a⇥ Íslendingar hafi stundum haldi⇥ skipum
sínum beint til Hjaltlands, Skotlands og
Írlands. Telur ↵orkell, a⇥ allar líkur bendi til
þess, a⇥ í þessum fer⇥um hafi skrei⇥ löngum
veri⇥ helsta útflutningsvaran. Er verslun
Íslendinga komst í hendur Nor⇥manna á 12.
og 13. öld, hafi útflutningur skrei⇥ar hins
vegar lagst nær alveg af, enda hafi norskir
kaupmenn lítinn áhuga haft á því a⇥ flytja
hé⇥an skrei⇥ og keppa me⇥ því vi⇥ landa
sína og starfsbræ⇥ur, sem fluttu skrei⇥ frá
Noregi til Bretlandseyja.123
Er vafalaust óhætt a⇥ taka undir þessa
sko⇥un ↵orkels, enda útiloka⇥ anna⇥ en a⇥
eitthva⇥ hafi veri⇥ flutt hé⇥an af skrei⇥ og
ö⇥rum sjávarafur⇥um á þjó⇥veldisöld. ↵ar
mun þó jafnan hafa veri⇥ um líti⇥ magn a⇥
ræ⇥a og trau⇥la hægt a⇥ kalla útflutning í
eiginlegri merkingu þess or⇥s.

Samantekt
Ni⇥ursta⇥a þess máls, sem raki⇥ hefur veri⇥
í þessum kafla, er sú a⇥ fiskvei⇥ar hafi hafist
hér vi⇥ land þegar vi⇥ landnám. Hl￼tur þa⇥
og a⇥ teljast e⇥lilegt, þegar huga⇥ er a⇥
landsháttum og því, hve miklu máli vei⇥ar í
sjó, ám og vötnum og n￼ting hvers kyns
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fjörunytja hlutu a⇥ skipta fyrir búskap landnámsmanna. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥ um fyrstu
árin eftir landnám, á me⇥an menn voru a⇥
hleypa upp bústofni sínum.
Alla landnáms- og þjó⇥veldisöld mi⇥u⇥u
fiskvei⇥ar Íslendinga einkum a⇥ því a⇥ afla
matvæla til neyslu innanlands. Útflutningur
skrei⇥ar vir⇥ist a⇥ vísu einhver hafa veri⇥ á
þessum tíma, en hann var lítill, og fiskmeti
getur engan veginn talist veigamikil
útflutningsvara fyrir mi⇥ja 13. öld, og
trau⇥la fyrr en eftir 1300.
Á landnáms- og þjó⇥veldisöld voru fiskvei⇥ar jafnan mestar á vorin, og n￼ting
fjörunytja taldist til vorverka. ↵annig féllu
þessi störf best a⇥ búskaparháttum landsmanna, og þær hentu⇥u einnig vel báta- og
skipakosti þeirra og þeirri vei⇥itækni, sem
þeir höf⇥u yfir a⇥ rá⇥a. Vei⇥ar hafa vafalaust
veri⇥ stunda⇥ar í einhverjum mæli allt umhverfis landi⇥, en þó er ljóst, a⇥ þegar á
11. öld, ef ekki fyrr, var⇥ útræ⇥i mest frá
verstö⇥vum á su⇥vestan- og vestanver⇥u
landinu, þar sem sí⇥ar ur⇥u mestu útvegshéru⇥ landsins. Á sama tíma vir⇥ast vi⇥skipti me⇥ fiskmeti hafa hafist innanlands,
þar sem útvegsbændur keyptu landvöru af
sveitabændum í skiptum fyrir sjávarfang.
Íslenska þjó⇥veldi⇥ rann skei⇥ sitt á enda
ári⇥ 1264. ↵á voru miklar breytingar í
íslenskum sjávarútvegi skammt undan, og á
n￼rri öld var⇥ hann helsti útflutningsatvinnuvegur þjó⇥arinnar.

III. FISKVEIÐAÖLD
III,1. Atvinnubylting á 14. og
15. öld

búsins ver⇥ur meir og meir há⇥ur sjávaraflanum
og vi⇥skiptunum vi⇥ erlenda kaupmenn.125

Lítill ágreiningur mun vera um þa⇥ me⇥al
fræ⇥imanna, sem fjalla⇥ hafa um íslenska
sögu sí⇥mi⇥alda, a⇥ á 14. og 15. öld hafi
or⇥i⇥ svo miklar breytingar á atvinnu- og
efnahagslífi Íslendinga, a⇥ helst ver⇥i líkt
vi⇥ byltingu. ↵orkell Jóhannesson, prófessor, sem fyrstur manna rannsaka⇥i efnahagsbreytingarnar á þessu tímabili til nokkurrar hlítar, kalla⇥i tímabili⇥ 1300-1550
fiskvei⇥aöld svo sem til a⇥greiningar frá
landbúna⇥aröldinni, sem hann taldi hafa
sta⇥i⇥ á tímabilinu frá því um 930 og fram
til 1300.124 E⇥li breytinganna, sem hér ur⇥u
í upphafi fiskvei⇥iaaldar, l￼sti ↵orkell svo:

↵orkell hefur vafalaust rétt fyrir sér um þa⇥,
a⇥ á 14. og 15. öld jókst mjög vægi sjávarútvegs í þjó⇥arbúskap Íslendinga, og haf⇥i
þa⇥ í för me⇥ sér marghátta⇥ar breytingar á
samfélaginu. Nafngiftin, fiskvei⇥aöld, á og
vel vi⇥ um þetta tímabil, enda er þa⇥ fyrsta
skei⇥ Íslandssögunnar, þar sem fiskvei⇥ar og
útflutningur sjávarafur⇥a höf⇥u afgerandi
áhrif á hag þjó⇥arinnar. Athafnir erlendra
kaupmanna ollu þar vissulega nokkru, en
fleiri sk￼ringa ver⇥ur a⇥ leita. Breytingar á
náttúrufari munu hafa valdi⇥ nokkru,
sömulei⇥is drepsóttir sem hér gengu á öndver⇥ri 15. öld. ↵á höf⇥u framfarir í skipasmí⇥um og siglingatækni mikil áhrif á siglingar manna um nor⇥anvert Atlantshaf, og
sí⇥ast en ekki síst voru átök og breytingar,
sem ur⇥u í efnahags- og stjórnmálalífi
Nor⇥urálfu, áhrifavaldur hér á landi. Átti
hvort tveggja mikinn þátt í því, a⇥ siglingar
um nor⇥anvert Atlantshaf fær⇥ust mjög í
aukana á þessu skei⇥i. Fjórtánda og fimmtánda öld eru tvímælalaust eitt mesta um-

Breyting sú á atvinnuhögum Íslendinga, sem var⇥
á öndver⇥ri 14. öld, er frægt dæmi þess, er heilt
þjó⇥félag, me⇥ rótgrónum starfsvenjum, ver⇥ur a⇥
kalla má í skjótri svipan uppnæmt fyrir áhrifum
erlendra kaupmanna, er sjá sér hag í því a⇥ beina
starfskröftum landsmanna a⇥ n￼jum vi⇥fangsefnum. Hinga⇥ til höf⇥u Íslendingar veri⇥ atorkusöm
búna⇥arþjó⇥ fyrst og fremst. En hé⇥an af fær
útvegurinn æ meiri byr í seglin, og hagur lands-
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brotaskei⇥ í sögu þjó⇥anna vi⇥ Nor⇥urAtlantshaf, Íslendinga ekki sí⇥ur en annarra.
Vi⇥ aldamótin 1500 var heimsmynd fólksins, sem bygg⇥i Nor⇥ur-Atlantshafssvæ⇥i⇥,
allt önnur en tvö hundru⇥ árum fyrr, valdahlutföllin á svæ⇥inu voru gjörbreytt og n￼tt
Nor⇥ur-Atlantshafsveldi var komi⇥ til sögunnar. ↵a⇥ var⇥ til vegna „ættanna kynlega
blands“, leysti af hólmi og ná⇥i yfirrá⇥um
yfir eldra stórveldi, sem nú var⇥ eins konar
hjálenda hinna n￼ju valdhafa. Stó⇥ svo
næstu fimm til sex aldirnar, og enn eimir
eftir af þeim breytingum, sem ur⇥u á
nor⇥ursló⇥um á þessum tíma. Jafnframt
þeim breytingum, sem ur⇥u á stjórnmálasvi⇥inu, ur⇥u ￼msar breytingar á atvinnuháttum og efnahagslífi, og þa⇥ voru einmitt
þær, sem mest áhrif höf⇥u hér úti á Íslandi.
Um þessa þætti ver⇥ur fjalla⇥ sí⇥ar í þessum kafla, en fyrst víkur sögunni a⇥ heimildum og rannsóknum, sem ger⇥ar hafa veri⇥ á
íslenskri sjávarútvegs- og samfélagssögu
tímabilsins.

III,2. Heimildir og fyrri
rannsóknir
Heimildir um sjávarútveg Íslendinga á fiskvei⇥aöld, þ.e. tímabilinu frá því um 1300 og
fram til si⇥skipta, eru dreif⇥ar, oft brotakenndar og ekki ￼kja fjölskrú⇥ugar. Frumheimildir er flestar a⇥ finna í Íslenzku fornbréfasafni og annálum, og ￼msan fró⇥leik má
sækja í Jónsbók, sem var lögbók Íslendinga
allt þetta tímabil. ↵á er og stundum ￼mislegan fró⇥leik a⇥ hafa úr hinum „yngri fornritum“, svo sem sögum biskupa, sem fær⇥ar
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voru í letur á þessu tímabili, en mjög breg⇥ur
til beggja vona um, hve traustar heimildir
þær eru. Í engum af þessum heimildum er þó
a⇥ finna heildarfrásögn af sjávarútveginum á
þessu skei⇥i. Hér ver⇥ur því a⇥ ra⇥a brotunum saman eftir bestu getu, auk þess sem
nokkra sto⇥ má hafa af rannsóknum, sem
þegar hafa veri⇥ ger⇥ar á ö⇥rum svi⇥um
íslenskrar mi⇥aldasögu, einkum verslunarog stjórnmálasögu. Jafnframt ver⇥ur a⇥ líta
til þess, sem ger⇥ist í hag- og stjórnmálasögu
nágrannalandanna á þessu skei⇥i.
Lú⇥vík Kristjánsson hefur manna ￼tarlegast kanna⇥ gögn um sögu sjávarútvegs á
Íslandi á árabátaöld. Í ritverki hans, Íslenzkir
sjávarhættir, er a⇥ finna margvíslegan fró⇥leik og vitneskju um útveg og fiskvei⇥ar
Íslendinga á öllum öldum, þ.á m. á sí⇥mi⇥öldum. Ekkert heildstætt yfirlit er þó a⇥
finna í Sjávarháttunum um þetta tímabil
fremur en önnur, enda er verki⇥ ekki byggt
þannig upp. ↵ví er ö⇥ru fremur ætla⇥ a⇥
vera rit um þjó⇥hætti og strandmenningu
fyrri alda. Rannsóknir Lú⇥víks varpa hins
vegar ljósi á ￼msa mikilvæga þætti sjávarhátta Íslendinga á þessu skei⇥i. Ver⇥ur ví⇥a
vitna⇥ til þeirra hér á eftir.
Sá fræ⇥ima⇥ur, sem fyrstur kanna⇥i til
nokkurrar hlítar hinar miklu breytingar, er
ur⇥u á atvinnuháttum Íslendinga á sí⇥mi⇥öldum, var, eins og á⇥ur sag⇥i, ↵orkell
Jóhannesson, prófessor. Hann birti um þetta
efni tvær ritger⇥ir, og birtist hin fyrri í tímaritinu Vöku ári⇥ 1928, en hin sí⇥ari a⇥ hluta
í Andvara ári⇥ 1956. Bá⇥ar birtust svo ritger⇥irnar í heild í ritger⇥asafni ↵orkels,
L￼⇥ir og landshagir, sem kom út a⇥ honum
látnum ári⇥ 1965.126

Í ritger⇥unum fjalla⇥i ↵orkell allrækilega
um þær breytingar, sem ur⇥u á atvinnuháttum Íslendinga á þessu skei⇥i, um vaxandi
þ￼⇥ingu sjávarútvegs, breytingar á skrei⇥arver⇥i og áhrif alls þessa á samfélagi⇥, ekki
síst á bygg⇥ í landinu. Um sjávarútveginn
sjálfan fjalla⇥i ↵orkell hins vegar líti⇥ og
ekkert um sjávarhætti. ⌥mislegt í rannsóknum ↵orkels heldur enn gildi sínu, en sí⇥ari
tíma fræ⇥imenn eru þó á annarri sko⇥un
um eitt og anna⇥, ekki síst útreikninga hans
á breytingum á skrei⇥arver⇥i.127
Miklu yngra er rit Björns ↵orsteinssonar,
Enska öldin í sögu Íslendinga, sem út kom
ári⇥ 1970. Meginvi⇥fangsefni Björns var a⇥
rannsaka vei⇥ar Englendinga á Íslandsmi⇥um
á 15. öld og áhrif þeirra á utanríkisverslun
Íslendinga, afskipti Englendinga af íslenskum
málefnum og hver áhrif vei⇥arnar hér vi⇥
land og verslun me⇥ íslenska skrei⇥ haf⇥i á
samskipti Englendinga vi⇥ Dani, Nor⇥menn
og Hansakaupmenn. Um vei⇥ar Íslendinga
sjálfra fjallar Björn hins vegar líti⇥.
Ve⇥urfar og loftslag hefur mikil áhrif á fiskvei⇥ar og allt gengi sjávarútvegs. Á undanförnum árum og áratugum hafa náttúruvísindamenn unni⇥ merkt starf í rannsóknum á
sögu náttúru- og ve⇥urfars á nor⇥ursló⇥um.
↵ar ber ekki síst a⇥ nefna rannsóknir Astrid E.
J. Ogilvie á íslenskri ve⇥urfarssögu. Árangur
þeirra rannsókna hefur einkum birst í tímaritsgreinum, og a⇥ því er var⇥ar tímabili⇥,
sem hér er til umfjöllunar, ber einkum a⇥
nefna grein, sem Ogilvie birti í tímaritinu
Acta Archaeologica,128 um breytingar á loftslagi og ve⇥urfari hér á landi á tímabilinu frá
því um 865 og fram til loka 16. aldar. Ogilvie
hefur kanna⇥ fjölda heimilda, fornrit, annála

og nokkur yngri rit, sem hafa a⇥ geyma uppl￼singar um ve⇥urfar og loftslag á fiskvei⇥aöld. Í grein sinni ræ⇥ir hún þessi rit, uppl￼singar þeirra og heimildagildi ￼tarlega og ber
saman vi⇥ eldri rannsóknir. Hún leggur
áherslu á a⇥ athuga frásagnir af hafís, og eins
og kemur fram í kaflanum um sjávarútveg
Íslendinga á sí⇥mi⇥öldum sí⇥ar í þessu riti,
hljóta þeir, sem fást vi⇥ sögu sjávarútvegs og
fiskvei⇥a á Íslandi – og reyndar ví⇥ar vi⇥
nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf –, a⇥ hafa
gó⇥an stu⇥ning af þessari grein.
Á⇥ur var geti⇥ um rannsóknir Árn￼jar E.
Sveinbjörnsdóttur og félaga hennar á
ískjörnum úr Grænlandsjökli. ↵ær koma
vitaskuld a⇥ gó⇥u gagni vi⇥ rannsóknir á
tímabilinu, sem hér um ræ⇥ir, ekki sí⇥ur en
hinu fyrra.
Í á⇥urtilvitna⇥ri grein sinni beinir Astrid
Ogilvie sjónum a⇥ frásögnum annála og annarra ritheimilda af hafís, enda gefa þær oft
traustar vísbendingar um ve⇥urfar. Íslenskir
vísindamenn hafa rannsaka⇥ gögn um hafís
hér vi⇥ land á fyrri öldum, og ber þar einkum
a⇥ nefna rannsóknir Páls Bergþórssonar. ↵ær
koma a⇥ gó⇥u haldi, þegar kanna skal tengsl
ve⇥urfars og fiskvei⇥a. Aukinn hafís vi⇥
landi⇥ og nokkur e⇥a mörg hafísár í rö⇥
þ￼ddi a⇥ ö⇥ru jöfnu lækkandi sjávarhita, sem
aftur haf⇥i áhrif á fiskgöngur og fiskgengd.
↵etta kom sk￼rt fram á kuldaskei⇥inu undir
lok 17. aldar, sem nánar ver⇥ur sagt frá sí⇥ar.
↵ar a⇥ auki lag⇥ist ísinn oft yfir fiskisló⇥ir og
hindra⇥i ró⇥ra um lengri e⇥a skemmri tíma.
Breytingarnar, sem ur⇥u á atvinnulífi
Íslendinga og utanríkisverslun á fiskvei⇥aöld, höf⇥u margháttu⇥ áhrif á þróun bygg⇥ar
í landinu. Hnigu þau öll í eina átt: a⇥ bygg⇥

57

vi⇥ sjávarsí⇥una styrktist, og á stærstu útger⇥arsvæ⇥unum, á Su⇥ur-, Su⇥vestur- og
Vesturlandi, myndu⇥ust eins konar sjávarþorp, hverfi sæb￼la, þar sem fólk lif⇥i nær alfari⇥ af fiskvei⇥um og átti allt sitt undir
þeim. Saga sæb￼lahverfanna hefur enn líti⇥
veri⇥ rannsöku⇥.129 ↵eirra er þó ví⇥a geti⇥ í
bygg⇥asögum sjávarútvegshéra⇥a, og af
þeim ritum má einnig sjá, a⇥ bygg⇥ vi⇥ sjávarsí⇥una efldist á sí⇥mi⇥öldum.
Í á⇥urnefndu riti Björns ↵orsteinssonar,
Enska öldin í sögu Íslendinga, er a⇥ finna
dágott yfirlit yfir þróun mála á Nor⇥urAtlantshafi á 15. og 16. öld, einkum þó a⇥
því er snertir Ísland og íslensk málefni. Um
gang mála í nálægum löndum ver⇥ur a⇥
leita til rita um sögu þeirra, og ver⇥ur vísa⇥
til þeirra hér á eftir, þar sem vi⇥ á. Víkur nú
sögunni a⇥ baráttu Nor⇥ur-Atlantshafsþjó⇥a
um fisk og fiskmeti á sí⇥mi⇥öldum og stö⇥u
Íslands og íslensks sjávarútvegs í hag- og
vi⇥skiptakerfi þessa tímaskei⇥s.

III,3. Aldahvörf vi⇥ Atlantshaf
Um aldamótin 1300 var veldi Noregskonunga í hámarki og Nor⇥ur-Atlantshaf nánast
norskt innhaf. Noregsveldi, eins og norskir
sagnfræ⇥ingar nefna gjarnan ríki Noregskonunga á þessu skei⇥i, ná⇥i yfir Noreg
allan, frá Lí⇥andisnesi í su⇥ri til Bjarmalands í nor⇥ri, strandlengjuna, sem nú
heitir Bohúslén í Vestur-Svíþjó⇥, og flestar
stærri eyjar og eyjaklasa á Atlantshafi,
nor⇥an Bretlandseyja.
Hjaltlandi, Orkneyjum og Su⇥ureyjum
höf⇥u Nor⇥menn rá⇥i⇥ frá því á víkingaöld,
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og sátu norskir jarlar á Orkneyjum, sem
voru a⇥ verulegu leyti bygg⇥ar fólki af norrænum uppruna. ↵eir ré⇥u löngum stundum málum á Su⇥ureyjum, og ö⇥ru hvoru
ur⇥u Hjaltlendingar einnig a⇥ lúta valdi
þeirra. ↵eir nutu þó löngum meira sjálfræ⇥is en nágrannar þeirra í su⇥ri og vestri,
enda minna um norræna menn á Hjaltlandi
en á Orkneyjum og Su⇥ureyjum. Stafa⇥i þa⇥
einkum af því, a⇥ eftir minna var a⇥ slægjast
á Hjaltlandi og land þar ekki eins gjöfult.130
Færeyingar ur⇥u skattskyldir Noregskonungi, er um þa⇥ bil fjór⇥ungur var li⇥inn af
11. öld,131 Íslendingar ári⇥ 1262 og hinir
fornu Grænlendingar líkast til árinu fyrr.
Um 1300 var veldi Noregskonungs þannig
giska ví⇥fe⇥mt, þótt áhöld gætu veri⇥ um
þa⇥, hversu traust völd konungs voru.
↵egnar hans lif⇥u jöfnum höndum af gæ⇥um
lands og sjávar, og voru fiskvei⇥ar og önnur
n￼ting sjávarfangs þeim mun gildari þáttur í
afkomu fólks sem nor⇥ar dró. ↵arf þa⇥ og
engum a⇥ koma á óvart, þegar þess er gætt,
a⇥ vi⇥ strendur Nor⇥ur-Noregs, Íslands og
Færeyja er a⇥ finna ￼mis au⇥ugustu fiskimi⇥
í Nor⇥ur-Atlantshafi. Lei⇥ enda ekki á löngu,
uns fiskur var⇥ ein ver⇥mætasta útflutningsvara Nor⇥manna og sí⇥ar Íslendinga.
↵ess var geti⇥ í inngangskafla þessa rits
(I,2,2), a⇥ á 12. öld ur⇥u margar samverkandi ástæ⇥ur til þess, a⇥ útflutningur
skrei⇥ar frá Noregi fær⇥ist í aukana og
Björgvin var⇥ mi⇥stö⇥ skrei⇥arverslunar þar
í landi, og raunar í allri Evrópu. Skrei⇥arútflutningur þa⇥an óx nær stö⇥ugt alla
12. öldina, og í l￼singu danskra krossfara,
sem sigldu skipum sínum inn á Voginn í

Löndin nor⇥an brotnu línunnar á kortinu myndu⇥u Noregsveldi á mi⇥öldum.
Byggt á Jóni Jóhannessyni: Íslendingasaga I.

Björgvin ári⇥ 1191, sag⇥i: „↵urrfiskur, sem
kalla⇥ur er skrei⇥, er þar svo mikill a⇥ hann
ver⇥ur hvorki talinn né veginn.“132
↵egar þessi or⇥ voru skrá⇥, var skrei⇥arverslunin þegar or⇥in Björgvinjarkaupmönnum mikilsver⇥ tekjulind, en hún átti
eftir a⇥ aukast miki⇥ á næstu árum og öldum. Framan af voru enskir kaupmenn
mestir skrei⇥arkaupendur í Björgvin og
keyptu fisk í skiptum fyrir landbúna⇥arvörur. Á 13. öld tóku þ￼skir kaupmenn frá
höfnum á Nor⇥ur-↵￼skalandi og á ströndum
Eystrasalts a⇥ sækjast eftir norskri skrei⇥,
enda skortur á fiski á þeim sló⇥um. Stafa⇥i
þa⇥ ekki síst af örri fjölgun og vexti borga,

sem fylgdi í kjölfar sóknar þ￼skumælandi
fólks austur á bóginn á 11. og 12. öld. Í löndunum vi⇥ Eystrasalt ruddu ↵jó⇥verjar skóga
og hófu mikla akuryrkju, og ur⇥u kornvörur
brátt helsta verslunarvara þeirra. Me⇥ korn
sigldu þeir til landa í vestanver⇥ri Evrópu,
m.a. til Noregs þar sem þeir keyptu skrei⇥,
l￼si og hú⇥ir í skiptum fyrir korn og ￼msar
fleiri landbúna⇥arafur⇥ir. Kom þeim þá vel
a⇥ geta bo⇥i⇥ korn á mun hagstæ⇥ara ver⇥i
og í meira magni en Englendingar. ↵￼sku
kaupmennirnir, sem til Noregs sigldu, voru
flestir frá Hansaborgunum vi⇥ Eystrasalt, og
lei⇥ ekki á löngu, uns áhrif þeirra í Björgvin
voru or⇥in svo mikil, a⇥ Noregskonungar
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Fiskverslun á 16. öld. Á myndinni má sjá skrei⇥ í pökkum, síld í tunnum og reyktan fisk, trúlega síld.

ur⇥u a⇥ veita þeim ￼mis frí⇥indi og forréttindi. Sú saga ver⇥ur ekki sög⇥ hér, en á 13.
og 14. öld ná⇥u Hansamenn undir sig mestum hluta utanríkisverslunar Björgvinjarmanna og þar me⇥ verulegum hluta fiskverslunar í Nor⇥ur-Evrópu.133
Vaxandi umsvif Hansamanna og aukin
eftirspurn eftir fiski í Björgvin haf⇥i mikil
áhrif á atvinnulíf, búsetu og efnahag fólks í
Nor⇥ur-Noregi. ↵ar voru a⇥stæ⇥ur a⇥ sumu
leyti svipa⇥ar og ví⇥a á Íslandi og samfélagsger⇥in um margt lík. Á hverju hausti koma
göngur hrygningarþorsks nor⇥an úr höfum
upp a⇥ strönd Nor⇥ur-Noregs á lei⇥ til
hrygningarstö⇥vanna vi⇥ Lófót. ↵orskurinn
gengur su⇥ur me⇥ Lófót, en sí⇥an sveigja
göngurnar austur á bóginn vi⇥ Værøy og
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Røst og inn á Vestfjorden. ↵ar hrygnir
þorskurinn á tímabilinu frá janúar og fram í
apríl, og hefur sá árstími frá aldaö⇥li veri⇥
mesta vertí⇥ á þessum sló⇥um, a⇥ sínu leyti
sambærileg vi⇥ vetrarvertí⇥ina á Su⇥ur- og
Vesturlandi.
Íbúar Nor⇥ur-Noregs kynntust vitaskuld
snemma göngum þorsksins og Samar stundu⇥u vei⇥ar á þessum sló⇥um, og reyndar
mun nor⇥ar en vi⇥ Lófót, þegar á steinöld.
↵ar mun þó einkum hafa veri⇥ um a⇥ ræ⇥a
vorvei⇥ar, sem stunda⇥ar voru í útverum
me⇥ líkum hætti og fiskvei⇥ar Íslendinga á
landnáms- og þjó⇥veldisöld. ↵egar útflutningur skrei⇥ar hófst a⇥ marki á 12. öld, tók
fólki hins vegar a⇥ fjölga a⇥ mun nor⇥ur á
Lófót og á ö⇥rum gó⇥um útger⇥arsvæ⇥um

þar nor⇥ur frá. ↵á jókst mjög bygg⇥ norrænna manna á þessum sló⇥um, jafnframt
því sem n￼r kafli hófst í þróun bygg⇥arinnar.
Æ fleira fólk settist a⇥ vi⇥ ströndina, og ví⇥a
risu þorp og bæir, þar sem á⇥ur höf⇥u veri⇥
útver og mannavist lítil e⇥a engin nema á
vertí⇥um. Á 13. og 14. öld reis ví⇥a umtalsvert þéttb￼li og stó⇥ me⇥ blóma fram á
16. öld, eins og á⇥ur hefur komi⇥ fram.
Útþenslu bygg⇥arinnar má ef til vill
gleggst sjá af byggingu kirkna, en nau⇥synlegt þótti a⇥ tryggja sálarheill verfólksins, og
því voru kirkjur reistar í verstö⇥vum í takt
vi⇥ aukinn mannfjölda og búsetu. Fyrir
1200 voru Samar fjölmennastir íbúa í
Nor⇥ur-Noregi, en þeir voru hei⇥nir og því
engin þörf a⇥ reisa kirkjur fyrir þá. Um e⇥a
skömmu fyrir 1200 var kirkjan í Lenvík á
Hálogalandi talin nyrsta kirkja í Noregi, en
hálfri öld sí⇥ar lét Hákon konungur gamli
reisa kirkju í Tromsø, og ári⇥ 1307 var kirkja
reist í Vardø. Mörg fleiri dæmi mætti nefna
um kirkjubyggingar á þessum sló⇥um á
mi⇥öldum, en margar þeirra voru búnar
d￼rum munum og skrauti, sem ætta⇥ var
sunnan af ↵￼skalandi og Ni⇥urlöndum.
Segir þa⇥ sína sögu um þá au⇥sæld, sem
fiskvei⇥arnar skópu.134
Heimildir um aflabrög⇥ vi⇥ Nor⇥ur-Noreg
eru engar tiltækar frá þessum tíma, en svo
vir⇥ist sem nóg hafi veri⇥ um fisk, og hélst
reyndar svo einnig eftir a⇥ hnignunarskei⇥i⇥
hófst á 16. öld. Hér var þa⇥ því marka⇥urinn,
sem ré⇥ örlögum fólks og bygg⇥arlaga, og þá
ekki síst hlutfallsver⇥ á fiski gagnvart kornmeti. Um þa⇥ ver⇥ur rætt sí⇥ar, þar sem
fjalla⇥ ver⇥ur um sjávarútveg Íslendinga á
hnignunarskei⇥inu eftir si⇥skipti.

Eins og fram kemur í næsta kafla, haf⇥i
vaxandi eftirspurn eftir skrei⇥ í nor⇥anver⇥ri Evrópu og aukin umsvif Hansamanna
í Noregi mikil áhrif á efnahagslíf Íslendinga.
Á 14. öld ur⇥u siglingar milli Noregs og
Íslands tí⇥ari en á⇥ur, og skrei⇥armarka⇥urinn í Björgvin haf⇥i mikil áhrif á kjör fólks
hér vestur í hafinu. Í þeim efnum áttu
Íslendingar flest sammerkt me⇥ íbúum
Nor⇥ur-Noregs, og þróun mála hér á landi
var⇥ a⇥ ￼msu leyti lík því, sem þar ger⇥ist.
Í fyrsta kafla (I,2,2) voru raktir nokkrir
meginþættir í sögu fiskvei⇥a og fiskverslunar
Nor⇥ur-Evrópuþjó⇥a á sí⇥mi⇥öldum og þess
geti⇥, a⇥ ein ástæ⇥a þess, a⇥ Englendingar
hófu vei⇥ar hér vi⇥ land, hafi veri⇥ sú, a⇥ þeir
ur⇥u undir í samkeppninni vi⇥ Hansamenn
um norsku skrei⇥ina. Sú sk￼ring er í fullu
gildi, en hinu má ekki gleyma, a⇥ þegar lei⇥
a⇥ lokum 14. aldar, næg⇥i þa⇥ frambo⇥, sem
var á skrei⇥ í Björgvin, ekki lengur til a⇥ fullnægja eftirspurninni. ↵á ur⇥u fiskisnau⇥ar
þjó⇥ir a⇥ leita annarra úrræ⇥a.
Engin áhöld vir⇥ast um þa⇥, a⇥ Englendingar hafi fyrstir erlendra manna hafi⇥ fiskvei⇥ar vi⇥ Ísland og þar me⇥ vei⇥ar á fjarlægum mi⇥um, a.m.k. svo a⇥ í nokkrum
mæli væri. Á hinn bóginn ber heimildum
ekki fyllilega saman um þa⇥, hvenær þessi
tímamót í fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs
áttu sér sta⇥. Enski fræ⇥ima⇥urinn Edgar J.
March hefur þa⇥ eftir Gardner nokkrum frá
Dunwich, sem uppi var á 18. öld, a⇥ á valdadögum Játvar⇥ar konungs I. (1272-1307)
hafi 20 skip veri⇥ send á ári hverju frá
Dunwich til vei⇥a vi⇥ Ísland og í Nor⇥ur-
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sjó.135 Engar a⇥rar heimildir eru fyrir þessum Íslandsfer⇥um, og líkast til er hér eitthva⇥ málum blandi⇥. Vi⇥ getum a⇥ sönnu
ekki útiloka⇥, a⇥ ensk skip hafi komi⇥
hinga⇥ til lands á þessum árum og skipverjar þeirra rennt fyrir fisk, en ólíklegt er,
a⇥ fjöldi skipa hafi komi⇥ á ári hverju í
hálfan fjór⇥a áratug, án þess a⇥ þess væri
geti⇥ í ö⇥rum samtímaheimildum, íslenskum e⇥a enskum.
Önnur ensk heimild lætur a⇥ því liggja,
a⇥ Englendingar hafi sökum aflabrests á
heimami⇥um hafi⇥ siglingar til Íslands og
vei⇥ar hér vi⇥ land ári⇥ 1408 e⇥a 1409, og
má þa⇥ vel vera rétt.136
Í íslenskum heimildum er vei⇥a Englendinga hér vi⇥ land fyrst geti⇥ ári⇥ 1412, en
þa⇥ ár segir í N￼ja annál:
Kom skip af Englandi austur fyrir Dyrhólmaey. Var
rói⇥ til þeirra og voru fiskimenn út af Englandi.

Litlu máli skiptir, hvort Englendingar hófu
vei⇥ar hér vi⇥ land ári⇥ 1408, 1409 e⇥a
1412. Hitt skiptir öllu máli, a⇥ me⇥ komu
þeirra á Íslandsmi⇥ ur⇥u aldaskil í fiskvei⇥isögunni, og næstu öldina höf⇥u þeir margvísleg áhrif á gang íslenskrar sögu. Sú
atbur⇥arás ver⇥ur ekki rakin í smáatri⇥um
hér, en þeim, sem fræ⇥ast vilja um athafnir
Englendinga á Íslandi á 15. og 16. öld, vísa⇥
á rit Björns ↵orsteinssonar um ensku öldina
í sögu Íslendinga. Í næsta kafla ver⇥ur hins
vegar ví⇥a fjalla⇥ um fiskvei⇥ar Englendinga
hér vi⇥ land, áhrif þeirra á íslenskan sjávarútveg og samkeppni þeirra vi⇥ þ￼ska Hansakaupmenn um íslenskan fisk.
Í upphafi þessa kafla var stuttlega l￼st
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Noregsveldi á mi⇥öldum og sagt frá vi⇥skiptum og umsvifum Hansakaupmanna í
Noregi, en fiskvei⇥isaga Íslendinga á 14. og
15. öld ver⇥ur trau⇥la skilin, nema jafnframt sé horft til þess, sem ger⇥ist í sjávarútvegi og vi⇥skiptum me⇥ sjávarafur⇥ir
annars sta⇥ar vi⇥ Nor⇥ur-Atlantshaf á þessum tíma. Skipti þá stjórnmálaþróunin og
þróun siglinga og landaþekkingar einnig
verulegu máli.
Norskir fræ⇥imenn eru ekki á einu máli
um þa⇥, hve heppileg vi⇥skiptin vi⇥ Hansamenn hafi veri⇥ fyrir Nor⇥menn, en hitt er
víst, a⇥ þegar 14. öldin rann skei⇥ sitt á
enda, var Noregur kominn í konungssamband vi⇥ Danmörku og Svíþjó⇥. ↵a⇥ samband nefndist Kalmarsambandi⇥, og lauk
sögu þess svo, a⇥ Noregur og hin gömlu
skattlönd Noregskonungs, Ísland, Færeyjar,
Grænland og Orkneyjar, héldu áfram konungssambandi vi⇥ Dani, en Svíar fetu⇥u
a⇥ra sló⇥. ↵ar me⇥ lei⇥ hi⇥ forna Noregsveldi undir lok, og átti þa⇥ eftir a⇥ hafa veruleg áhrif á gang mála á Nor⇥ur-Atlantshafi á
15. og 16. öld.
Danir höf⇥u fram til þessa einkum beint
sjónum sínum su⇥ur og austur á bóginn og
voru næsta lítt kunnir málefnum Nor⇥urAtlantshafs, eins konar a⇥komumenn, sem
skyndilega áttu a⇥ rá⇥a málum í heimshluta, sem þeir þekktu lítt til. Má og me⇥
nokkrum rétti segja, a⇥ þeir hafi glutra⇥
hinu gamla veldi Noregskonunga úr höndum sér. Orkneyjar og Hjaltland létu þeir
sem heimanmund me⇥ danskri prinsessu,
sem gefin var Skotakonungi ári⇥ 1469, og á
sí⇥ari hluta 15. aldar og fyrra hluta þeirra
16. drógu þeir löngum taum þ￼skra Hansa-

kaupmanna í samkeppni þeirra og Englendinga um íslenska og norska skrei⇥. Sá
stu⇥ningur reyndist hvorki Íslendingum né
Nor⇥ur-Nor⇥mönnum heilladrjúgur.
Um þa⇥ bil er fiskvei⇥aöld lauk í sögu
íslensks sjávarútvegs, voru Englendingar a⇥
mestu horfnir af Íslandsmi⇥um og stefndu
nú stöfnum til n￼fundinna fiskisló⇥a vestur
vi⇥ Ameríkustrendur. ↵á ur⇥u aftur aldaskil
í fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs, og
kannski má þa⇥ kallast táknrænt fyrir
hnignun hins forna veldis norrænna manna
á Nor⇥ur-Atlantshafi, a⇥ um svipa⇥ leyti og
ensku-, frönsku- og spænskumælandi sjómenn tóku a⇥ væta færi sín vi⇥ strendur
Nor⇥ur-Ameríku, misstu Íslendingar og
Nor⇥menn allt samband vi⇥ norræna menn
á Grænlandi.

III,4. Íslenskur sjávarútvegur
á fiskvei⇥aöld
III,4,1. Norska öldin
Fræ⇥imenn, sem fjalla⇥ hafa um útflutningsverslun Íslendinga á mi⇥öldum, hafa
löngum veri⇥ þeirrar sko⇥unar, a⇥ útflutningur sjávarafur⇥a hafi ekki hafist a⇥ marki
fyrr en kom fram á 4. áratug 14. aldar. ↵á
hafi skrei⇥ og l￼si hins vegar leyst va⇥máli⇥
af hólmi og í skjótri svipan or⇥i⇥ helstu og
ver⇥mætustu útflutningsvörur landsmanna.
Jafnframt hafi sjósókn og útger⇥ færst mjög
í vöxt, svo sem til þess a⇥ anna vaxandi eftirspurn útlendinga eftir skrei⇥, en landbúna⇥ur láti⇥ undan síga.137
Helgi ↵orláksson, sem manna ￼tarlegast

hefur rannsaka⇥ útflutningsverslun Íslendinga á 13. og 14. öld, er ósammála þessari
sko⇥un og telur, a⇥ á 13. öldinni og „lengst
af“ þeirri 14. hafi fiskneysla innanlands
rá⇥i⇥ mestu um sjósókn Íslendinga.138 Me⇥
ö⇥rum or⇥um: aukin neysla á fiski innanlands jók eftirspurn eftir skrei⇥ og olli því,
a⇥ sjór var meira og fastar sóttur en fyrr.
Hér ver⇥ur því ekki andmælt, a⇥
fiskneysla innanlands hafi fari⇥ vaxandi á
13. og 14. öld og þa⇥ leitt til aukinnar sjósóknar. Sú hefur vafalíti⇥ veri⇥ raunin, enda
bendir flest til þess, a⇥ ve⇥urfar hafi fari⇥
kólnandi á sí⇥ara hluta 13. aldar og me⇥alhiti ársins þá or⇥i⇥ lægri en hann haf⇥i
nokkru sinni or⇥i⇥ eftir landnám. Á 14. öld
hl￼na⇥i nokku⇥, einkum á sí⇥asta hluta
aldarinnar, en þó hélst ve⇥ur fremur kalt,
a.m.k. ef mi⇥a⇥ er vi⇥ 12. öldina.139
Eins og nánar ver⇥ur rætt um sí⇥ar, hefur
þessi þróun vafalíti⇥ ￼tt undir flutning fólks
a⇥ sjávarsí⇥unni og þar me⇥ auki⇥ bæ⇥i
fiskneyslu og sjósókn, en á hinn bóginn
ver⇥ur ekki loku fyrir þa⇥ skoti⇥, a⇥ vaxandi
útflutningur hafi átt nokkurn þátt í því, a⇥
sjósókn vir⇥ist hafa fari⇥ vaxandi á þessu
skei⇥i. ↵a⇥ hefur hins vegar vart gerst í
skjótri svipan, eins og Jón Jóhannesson og
↵orkell Jóhannesson láta a⇥ liggja, og heimildir benda til þess, a⇥ útflutningur hafi aukist næsta jafnt og þétt frá því skömmu fyrir
1300 og fram undir 1350 og svo aftur frá því
um 1375 og fram yfir aldamótin 1400.
↵ess var geti⇥ hér a⇥ framan, a⇥ sitthva⇥
benti til þess, a⇥ eitthva⇥ kynni a⇥ hafa veri⇥
flutt út af skrei⇥ þegar á þjó⇥veldisöld og þá
ef til vill helst til Hjaltlands og Orkneyja. Sá
útflutningur hefur þó aldrei veri⇥ mikill, en
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vel má vera, a⇥ á 12. og 13. öld hafi alltaf
ö⇥ru hverju veri⇥ eitthva⇥ um útflutning
har⇥metis. ↵ar hefur þá einkum veri⇥ um a⇥
ræ⇥a annars vegar skrei⇥, sem til var í landinu umfram innanlandsþarfir, og hins vegar
svonefnda matskrei⇥, sem kaupmenn höf⇥u
til matar sér og skipverjum sínum á lei⇥inni
yfir hafi⇥.
Heimildir, sem benda til slíks útflutnings á
13. öld, eru eingöngu óbeinar og segja ekkert
um, hve miki⇥ kunni a⇥ hafa veri⇥ flutt utan
af skrei⇥. Eins og á⇥ur sag⇥i, var árfer⇥i erfitt
hér á landi undir lok 13. aldar og ári⇥ 1294
var banna⇥, a⇥ „mikil“ skrei⇥ flyttist úr landinu, á me⇥an hallæri væri.140 Helgi ↵orláksson
getur þess til, a⇥ þarna kunni a⇥ vera átt vi⇥
matskrei⇥,141 en svo þarf ekki a⇥ vera, og ólíklegt er, a⇥ útflutningur hef⇥i veri⇥ banna⇥ur,
hef⇥i hann ekki veri⇥ nokkur og þá væntanlega svo mikill, a⇥ um hann hafi muna⇥. Má í
því vi⇥fangi geta þess, a⇥ aldarfjór⇥ungi sí⇥ar,
1319, ger⇥u Íslendingar samning vi⇥ Magnús
konung Eiríksson og tóku þar fram, a⇥ þeir
vildu ekki a⇥ meiri skrei⇥ flyttist úr landi, á
me⇥an hallæri væri, en kaupmenn þyrftu til
matar sér.142 Getur or⇥alag þessarar heimildar
bent til þess, a⇥ í fyrra tilvikinu hafi veri⇥ átt
vi⇥ skrei⇥, sem flutt var utan til sölu. Til þess
getur einnig bent, a⇥ ári⇥ 1307 er geti⇥ um
íslenskan fisk á Englandi.143 Má þá enn minna
á, a⇥ um 1280 tóku þ￼skir Hansamenn a⇥
sigla til Björgvinjar, og um 1310 höf⇥u þeir
ná⇥ undir sig mestum hluta skrei⇥armarka⇥ar í Englandi og vi⇥ Nor⇥ursjó, allt su⇥ur
til Flandurs. Á fyrri hluta 14. aldar jókst mjög
flutningur á skrei⇥ til marka⇥a vi⇥ Eystrasalt,
og þá jókst einnig eftirspurn eftir skrei⇥ í
Noregi.

64

Útvegsbændur í Nor⇥ur-Noregi fluttu
jafnan skrei⇥ sína sjálfir til Björgvinjar og
seldu hana kaupmönnum þar. ↵egar þ￼sku
Hansakaupmennirnir ná⇥u undir sig nær
öllum skrei⇥arútflutningi frá Björgvin um
aldamótin 1300, þrengdist mjög athafnar￼mi norskra kaupmanna, og þeir ur⇥u a⇥
gera sér a⇥ gó⇥u a⇥ ver⇥a eins konar millili⇥ir í verslun vi⇥ skattlöndin vestur í hafi,
Grænland, Ísland, Færeyjar, Orkneyjar og
Hjaltland. Frá þessum löndum reyndu þeir
vitaskuld a⇥ flytja eins ver⇥mæta vöru og
þeim var frekast unnt, og á Íslandi lá þá
beinast vi⇥ a⇥ kaupa skrei⇥ til útflutnings.
Hún mun hafa hækka⇥ allverulega í ver⇥i á
14. öld, eins og nánar ver⇥ur greint frá sí⇥ar,
og var vel útgengileg vara í Björgvin.
Eftir a⇥ kom fram um 1320, mun frambo⇥ á skrei⇥ hafa aukist hér á landi, en vandsé⇥ er, hvort þa⇥ stafa⇥i af skánandi árfer⇥i,
og þar me⇥ minni eftirspurn innanlands,
e⇥a aukinni sjósókn, sem leiddi af vaxandi
eftirspurn kaupmanna. ↵egar kom fram
undir 1340, mun skrei⇥arútflutningur hins
vegar hafa vaxi⇥ a⇥ mun, og má gleggst sjá
þa⇥ af aukinni siglingu til landsins. Samkvæmt Gamla sáttmála skyldu sex skip sigla
frá Noregi til Íslands á ári hverju, en misbrestur vildi ver⇥a á því, hvernig Nor⇥mönnum gekk a⇥ uppfylla þa⇥ ákvæ⇥i.
↵egar kom fram um 1340, var⇥ hins vegar
algengt, a⇥ fleiri skip sigldu til landsins en
áskili⇥ var, og jókst þá einkum sigling í
Hvalfjör⇥ og fleiri hafnir á Su⇥vestur- og
Vesturlandi, sem voru í nágrenni vi⇥ verstö⇥var og útró⇥rarsvæ⇥i.144
Svarti dau⇥i barst til Noregs ári⇥ 1349 og
haf⇥i mikil áhrif á allt efnahagslíf lands-

manna. Íslendingar ur⇥u aflei⇥inganna helst
varir í því, a⇥ mjög dró úr siglingum til
Íslands, og tóku þær ekki a⇥ glæ⇥ast aftur,
fyrr en kom fram um mi⇥jan 8. áratug
14. aldar. ↵á jókst mjög sigling á hafnir á Su⇥vestur- og Vesturlandi, og munu vi⇥skipti
kaupmanna vi⇥ klaustrin í Vi⇥ey og á Helgafelli hafa valdi⇥ þar allnokkru um. Má m.a. sjá
þa⇥ af því, a⇥ vi⇥ Brei⇥afjör⇥ var⇥ Grunnasundsnes í Helgafellssveit mikilvægasta
höfnin í sta⇥ Dögur⇥arness, Kumbaravogs og
Nesvogs, og undir lok aldarinnar var⇥ ↵erneyjarsund ein helsta höfn vi⇥ Faxaflóa.145
Vaxandi þ￼⇥ing sjávarútvegs í efnahagslífi
landsmanna á 13. og 14. öld sést ef til vill
gleggst af því, a⇥ á þessum tíma tóku kirkja og
klaustur a⇥ sækjast eftir gó⇥um útvegsjör⇥um
í mun meira mæli en á⇥ur. Kom þa⇥ gleggst
fram á mestu útger⇥arsvæ⇥unum á sunnanog vestanver⇥u landinu, og vir⇥ist svo sem
sjávarútvegur hafi átt a.m.k. umtalsver⇥an
þátt í au⇥söfnun klaustra á þessum sló⇥um.
Helgafellsklaustur eigna⇥ist þannig
helstu útvegsjar⇥ir á utanver⇥u Snæfellsnesi á 13. og 14. öld, og má þar nefna hálfa
Gufuskála, sem klaustri⇥ mun hafa eignast
um 1274, Litla-Lón (sem á⇥ur nefndist Hé⇥ara Lón), Hellu í Beruvík, Gar⇥a, Saxhól,
Hólahóla, Skar⇥ og ￼msar fleiri jar⇥ir, þ.á m.
Ingjaldshól, Kjalveg og ↵rándarsta⇥i, en í
landareign þeirra var Rif, sem var⇥ ein
helsta útflutningshöfn landsins á 15. öld.146
Sumar jar⇥irnar keypti klaustri⇥, en a⇥rar
fékk þa⇥ a⇥ gjöf vegna áheita, sálugjafa o.s.
frv. Magnús Már Lárusson haf⇥i þetta a⇥
segja um hvers vegna klaustramenn sóttust
eftir útvegsjör⇥um:

Au⇥vita⇥ hefur þa⇥ veri⇥ af rá⇥num hug, sem
bræ⇥ur í Helgafelli og a⇥rir kirkjunnar þjónar
lög⇥u áherzlu á a⇥ ná eignarhaldi á þessum jör⇥um, því á þeim ur⇥u helztu útflutningsver⇥mæti
þeirra tíma til, sem sé l￼si og skrei⇥. ↵eir hafa lagt
í þessi kaup einmitt í þann mund, sem útflutningur
á þessum vörum var a⇥ stóraukast.147

Af ö⇥rum útvegssvæ⇥um sunnan- og
vestanlands var svipa⇥a sögu a⇥ segja.
↵annig eigna⇥ist Vi⇥eyjarklaustur margar
bestu útvegsjar⇥irnar á Su⇥urnesjum á 13.,
14. og 15. öld, og komust þær í eigu konungs vi⇥ si⇥askipti.148 Skálholtsstóll eigna⇥ist allar jar⇥ir nema eina í Grindavík, a⇥ líkindum á 15. öld,149 og þannig mætti áfram
telja dæmi af útvegsjör⇥um og -plássum,
sem kirkja og klaustur ná⇥u eignarhaldi á á
sí⇥mi⇥öldum. Leikur vart á tvennu, a⇥ þar
hefur von um ábata af fiskvei⇥um og
-verslun veri⇥ helsti hvatinn. Vestmannaeyjar eigna⇥ist Skálholtsstóll, a⇥ því er vir⇥ist á fyrri helmingi 12. aldar, og hug⇥ist
Magnús biskup Einarsson stofna þar
klaustur.150 Af því var⇥ ekki, en vart er a⇥ efa,
a⇥ stóllinn hefur haft drjúgar tekjur af
útvegi í eyjunum, á me⇥an hann átti þær.
Sama máli gegndi um konung, sem mun
hafa eignast eyjarnar á 15. öld.151
Auk þeirra a⇥ila, sem hér hafa veri⇥
nefndir, sóttust efnamenn og höf⇥ingjar
eftir gó⇥um útvegsjör⇥um, og var⇥ mörgum
b￼sna vel ágengt. Segir nánar af því sí⇥ar.
Björn ↵orsteinsson, prófessor, mun hafa
or⇥i⇥ fyrstur til a⇥ nefna fyrri hluta fiskvei⇥aaldar „norsku öldina“. Vi⇥ þá nafngift
mun hann einkum hafa haft í huga, a⇥ á
þessu tímabili, 14. öldinni, voru norskir
kaupmenn umsvifameiri hér á landi en
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nokkru sinni fyrr og sí⇥ar. Hér sóttust þeir
einkum eftir skrei⇥, og þarf enginn a⇥ fara í
grafgötur um, a⇥ skrei⇥arverslunin hefur
veri⇥ þeim ábatasöm. ↵egar á allt er liti⇥, er
kannski ekkert ofsagt, þótt sagt sé, a⇥ verslunin me⇥ íslenska skrei⇥ hafi veri⇥ eitt
traustasta lífakkeri norskra kaupmanna í
Björgvin á þessum tíma. Hansamenn höf⇥u
hirt af þeim útflutninginn til Bretlandseyja
og Nor⇥ursjávarhafna, en þa⇥ gátu Nor⇥menn bætt sér upp a⇥ nokkru leyti me⇥ því
a⇥ kaupa skrei⇥ af Íslendingum, flytja hana
til Björgvinjar og selja keppinautum sínum,
vafalaust me⇥ nokkrum hagna⇥i.
Íslendingum var þessi þróun hagstæ⇥ a⇥
því leyti, a⇥ skrei⇥arver⇥ mun hafa hækka⇥
nokku⇥. Hversu mikil hækkunin hefur veri⇥,
er ekki fullljóst. ↵orkell Jóhannesson telur,
a⇥ á tímabilinu 1200-1300 hafi hækkunin
numi⇥ 25 af hundra⇥i og nær 75 af hundra⇥i
á tímabilinu 1350-1400.152 Hér er trúlega
ofreikna⇥, og hefur Helgi ↵orláksson bent á,
a⇥ samkvæmt ver⇥dæmum, sem var⇥veist
hafa frá 14. öld, megi reikna me⇥ því a⇥
skrei⇥arver⇥ hafi hækka⇥ um 10-15 af
hundra⇥i á því tímabili.153 ↵a⇥ er vafalíti⇥ nær
lagi, en þó ber a⇥ hafa í huga, a⇥ ver⇥dæmi,
sem var⇥veist hafa frá þessum tíma, eru fá, í
raun of fá til þess a⇥ draga megi af þeim
almennar ályktanir. ↵ar a⇥ auki eiga þau vi⇥
ver⇥ á skrei⇥ í vi⇥skiptum innanlands, en
vera má, a⇥ kaupmenn hafi goldi⇥ hærra
ver⇥ fyrir skrei⇥ina í kauptí⇥inni, a.m.k. þau
ár sem eftirspurn var mikil, en frambo⇥ líti⇥.
Fyrir þessu eru þó ekki öruggar heimildir, en
ljóst vir⇥ist, a⇥ skrei⇥arver⇥ hafi hækka⇥
nokku⇥ á þessu tímabili, svo miki⇥ a⇥ fjársterkum a⇥ilum þótti þa⇥ ómaksins vert a⇥
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fjárfesta í gó⇥um útvegsjör⇥um og stunda
útger⇥ og vi⇥skipti me⇥ skrei⇥.
Kaupmenn, sem hinga⇥ sigldu af Noregi á
13. og 14. öld, stundu⇥u kaupskap, en vir⇥ast ekki hafa gert út skip til vei⇥a sjálfir e⇥a
átt hlut a⇥ útger⇥. Dæmin, sem nefnd voru
hér a⇥ framan um vaxandi ásókn kirkju og
klaustra í sjávarjar⇥ir, benda eindregi⇥ til
þess, a⇥ Íslendingum hafi þótt f￼silegt a⇥
eiga kaup vi⇥ þá. ↵a⇥ hl￼tur a⇥ hafa ￼tt
undir sjósókn, þótt í því vi⇥fangi sé erfitt a⇥
átta sig á hlut innanlandsneyslu annars
vegar og útflutnings hins vegar. Hitt er á
hinn bóginn ljóst, a⇥ Íslendingar lentu
þegar á þessu tímabili í þeirri a⇥stö⇥u, sem
þeir hafa veri⇥ í lengst af sí⇥an, a⇥ ver⇥a
fyrst og fremst framlei⇥endur hráefnis, sem
a⇥rir högnu⇥ust á a⇥ flytja utan og selja.

III,4,2. Enska öldin
↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ vaxandi þörf fyrir
fiskmeti, yfirrá⇥ Hansamanna yfir skrei⇥arversluninni í Björgvin og trúlega minnkandi
afli á Nor⇥ursjávarmi⇥um, hafi knúi⇥ enska
fiskimenn til a⇥ snúa stöfnum á Íslandsmi⇥
ári⇥ 1412. Má þó ekki gleyma því, a⇥ framfarir í skipasmí⇥um og siglingatækni ger⇥u
þeim kleift a⇥ hefja vei⇥ar hér vi⇥ land einmitt um þetta leyti. Nú voru skip þeirra
or⇥in svo stór og vel búin til úthafssiglinga,
a⇥ þeir gátu siglt á milli Bretlandseyja og
Íslands, fram og til baka, einu sinni á ári og
þó haft nokkurn tíma aflögu til vei⇥a og
verslunar.
Vei⇥ar Englendinga hér vi⇥ land höf⇥u
mikil áhrif á útflutningsverslun Íslendinga
og á gang almennra mála hér á landi á

15. öld. Fyrir þeim efnum hefur Björn ↵orsteinsson gert rækilega grein í riti sínu, sem
á⇥ur var geti⇥, og er ekki a⇥ ófyrirsynju, a⇥
hann nefndi 15. öldina ensku öldina í sögu
Íslendinga. Hér ver⇥ur a⇥eins fjalla⇥ um
vei⇥ar og fiskkaup Englendinga a⇥ því leyti,
sem þær snerta íslenskan sjávarútveg, en
um áhrif þeirra á önnur málefni er vísa⇥ til
á⇥urnefnds rits Björns.
En vei⇥ar Englendinga vi⇥ Ísland mörku⇥u einnig þáttaskil í fiskvei⇥isögu Nor⇥urAtlantshafs. Me⇥ þeim hófust fyrir alvöru
vei⇥ar á fjarlægum mi⇥um, en þess konar
vei⇥ar hafa fjölmargar fiskvei⇥iþjó⇥ir
stunda⇥ ví⇥a um heimsins höf allt fram á
vora daga. Á 15. öld voru þessar vei⇥ar m.a.
aflei⇥ing þess, a⇥ tæknilegar framfarir ger⇥u
sjómönnum kleift a⇥ leita fanga ví⇥ar en
á⇥ur og vera lengur úti hverju sinni.
Í sta⇥ þess a⇥ fara einungis í stuttar vei⇥ifer⇥ir á mi⇥ nálægt heimahöfn gátu sjómenn nú siglt langar vegalengdir og veri⇥ a⇥
vei⇥um vikum og jafnvel mánu⇥um saman
án þess a⇥ koma í höfn. Ef ve⇥ur hélst bærilegt og engin slys e⇥a áföll þjöku⇥u skipverja, var vatns- og matarskortur hi⇥ eina,
sem knúi⇥ gat skipstjóra til a⇥ leita lands.
Vei⇥arnar á fjarlægum mi⇥um varpa
einnig ljósi á vi⇥horf manna til au⇥linda og
au⇥lindan￼tingar. Í augum 15. aldar manna
var hafi⇥ og fiskurinn almenningseign, gu⇥s
gjöf. Engum kom til hugar a⇥ meina sjómönnum a⇥ renna fyrir fisk úti fyrir ströndum annarra landa, a.m.k. ekki á me⇥an þeir
fóru me⇥ fri⇥i og brutu ekki gegn hef⇥bundnum eignar- og n￼tingarrétti. Í því ljósi
er athyglisvert, a⇥ deilur, sem risu á milli
Nor⇥manna/Dana og Íslendinga annars

vegar og Englendinga hins vegar á 15. og
16. öld, stöfu⇥u af átökum um völd í landinu, a⇥stö⇥u til útger⇥ar frá stö⇥vum á landi
og réttinn til a⇥ flytja út fisk og selja, ekki
um réttinn til vei⇥a. Rétturinn til vi⇥skipta
skipti þannig meira máli í augum 15. og
16. aldar manna en n￼tingarrétturinn, og
má þa⇥ í sjálfu sér kallast e⇥lilegt. Nógur
fiskur var í sjónum, og á þessum tíma kom
engum til hugar, a⇥ vei⇥ar gætu haft hin
minnstu áhrif á fiskgengd. Á hinn bóginn
fundu kaupmenn skjótt og greinilega fyrir
samkeppni í vi⇥skiptum og beittu þá stjórnvöld þr￼stingi, til a⇥ þau gættu hagsmuna
þeirra, ekki síst gagnvart þegnum annarra
ríkja. Sjaldnast þurfti lengi a⇥ br￼na konunga. ↵eir höf⇥u sjálfir tekjur af versluninni
og voru fljótir a⇥ finna fyrir því, ef utanríkismenn ná⇥u í sínar hendur ar⇥sömum vi⇥skiptum, sem þeir guldu enga skatta af.
Enska fiskiskipi⇥, sem var a⇥ vei⇥um vi⇥
Dyrhólaey sumari⇥ 1412, var eins konar
undanfari í könnunarlei⇥angri, og í kjölfari⇥
fylgdi aukin sigling Englendinga hinga⇥ út.
Björn ↵orsteinsson greinir frá því, a⇥ sumari⇥ 1413 hafi enskt kaupskip komi⇥ upp a⇥
söndum Su⇥urlands og sí⇥an haldi⇥ vestur
me⇥ landi, allt til Hafnarfjar⇥ar, þar sem
enskir áttu kaup vi⇥ landsmenn. Næstu ár
fjölga⇥i kaupskipum, sem hinga⇥ sigldu af
Englandi.154
En Englendingar voru ekki komnir til
Íslands í þeim tilgangi einum a⇥ eiga kaupskap vi⇥ Íslendinga. N￼i annáll hermir, a⇥
ári⇥ 1413 hafi 30 fiskiduggur a⇥ minnsta
kosti siglt hinga⇥ frá Englandi, og munu
þær hafa veri⇥ a⇥ vei⇥um hér vi⇥ land um
sumari⇥. Næstu ár jókst sigling enskra fiski-
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skipa til Íslands hratt, og á skírdag, 13. apríl
ári⇥ 1419, braut a.m.k. 25 ensk fiskiskip hér
vi⇥ land í óve⇥ri.155 ↵ar hefur þó trau⇥la
veri⇥ um allan enska fiskiskipaflotann hér
vi⇥ land a⇥ ræ⇥a, og er þess því a⇥ vænta, a⇥
mun fleiri ensk skip hafi veri⇥ á Íslandsmi⇥um þetta vor. Gefur þa⇥ til kynna hve hratt
sóknin hinga⇥ hefur aukist.
Vi⇥ vitum ekki, hve mörgum skipum Englendingar stefndu hinga⇥ til lands til vei⇥a,
þegar umsvif þeirra voru mest hér, en ári⇥
1528 voru 149 ensk skip a⇥ vei⇥um vi⇥
landi⇥.156 ↵á var hins vegar fari⇥ a⇥ draga úr
sókn Englendinga hinga⇥, um sinn a.m.k., og
munu skipin hafa veri⇥ mun fleiri um mi⇥bik
15. aldar, jafnvel allt a⇥ 200 á ári hverju.
Ensku fiskiskipin, sem hinga⇥ sigldu,
voru flest svonefndar duggur og gátu bori⇥
frá 40 og upp í 100 smálestir. Flestar munu
þær þó hafa bori⇥ um 60 smálestir.157 Hinga⇥
sigldu þær sí⇥la vetrar e⇥a á vorin, stundu⇥u vei⇥ar fram eftir sumri og létu aftur í
haf sí⇥sumars e⇥a snemma hausts.
Á hverri duggu munu hafa veri⇥ 10-30
menn, mismunandi eftir stær⇥ skipanna.
Fyrst í sta⇥ stundu⇥u duggarar vei⇥ar fyrir
ströndum, verku⇥u fisk sinn um bor⇥ og
héldu heimlei⇥is, er þeir höf⇥u fengi⇥ fullfermi e⇥a þótti nóg fiska⇥. Ávallt munu þeir þó
hafa þurft a⇥ leita lands í nokkrum mæli til
þess a⇥ afla vatns og vista, enda óhægt a⇥ flytja
á svo litlum skipum kost, er dyg⇥i til 5-7 mána⇥a úthalds. Möguleikinn til a⇥ afla vista í
landi var því ein meginforsenda þess, a⇥ Englendingar gátu stunda⇥ hér vei⇥ar me⇥ þeim
hætti og í þeim mæli, sem raun bar vitni.
Af þessum sökum hlutu hinir útlendu
fiskimenn a⇥ hafa nokkur mök vi⇥ lands-
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menn. ↵au voru me⇥ ￼msum hætti, en þótt
oft slægi í br￼nu á milli Englendinga og
Íslendinga, var þar oftast um a⇥ ræ⇥a átök á
milli enskra kaupmanna og fulltrúa norskdanska konungsvaldsins. Samskipti enskra
duggara og íslensks almennings voru alla
jafna fri⇥samleg, þótt þar gæti vitaskuld
or⇥i⇥ misbrestur á. Englendingar hló⇥u skip
sín hvers kyns varningi, á⇥ur en þeir létu í
haf til Íslands á vorin, og seldu hann svo
Íslendingum í skiptum fyrir matvæli, prjónles og jafnvel skrei⇥, ef því var a⇥ skipta.
↵essi vi⇥skipti voru bá⇥um a⇥ilum hagstæ⇥,
og vafalaust hafa þeir ensku skipstjórar, sem
hinga⇥ sigldu ár eftir ár, eignast fasta vi⇥skiptavini í fjör⇥um og víkum ví⇥a um land.
Höf⇥ingjar áttu einnig margvísleg skipti
vi⇥ Englendinga og neyttu þá stundum
a⇥stö⇥u sinnar, ekki síst þeir sem voru af
ensku bergi brotnir. Má þar nefna sem dæmi,
a⇥ hinn 18. september 1431 keypti Jón Vilhjálmsson Craxton, Hólabiskup, hálft skipi⇥
Bartólómeus, sem þá lá á Skagafir⇥i. Fyrir
skipshelminginn galt biskup tólf lestir
skrei⇥ar, og átti grei⇥slan a⇥ lúkast á
tveimur árum.158 Skipi⇥ hefur biskup vafalíti⇥ keypt til þess a⇥ hafa í förum til útlanda,
líkast til Englands, en grei⇥slukjörin gefa
okkur nokkra hugmynd um þa⇥, hve mikla
skrei⇥ Hólastóll var aflögufær me⇥.
Ekki munu Englendingar lengi hafa stunda⇥ vei⇥ar hér vi⇥ land, á⇥ur en þeir tóku a⇥
sækjast eftir bækistö⇥vum á landi, þar sem
þeir gætu lagt upp afla, verka⇥ hann og
geymt, uns þeir sigldu aftur utan. Jafnframt
tóku þeir a⇥ gera út báta frá þessum bækistö⇥vum og leig⇥u þá stundum af Íslendingum, sem þeir ré⇥u einnig til fiskverkunar í
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nokkrum mæli. Í slíkum tilvikum áttu enskir
kaupmenn oft hlut a⇥ máli, en stærstu bækistö⇥var Englendinga hér á landi voru á helstu
útvegssvæ⇥unum, í Vestmannaeyjum og
Grindavík, á Básendum og í Hafnarfir⇥i, á Rifi
og í Flatey á Brei⇥afir⇥i.159 Á öllum þessum
stö⇥um stundu⇥u Englendingar mikil fiskkaup, auk þess sem þeir veiddu sjálfir.
Til Vestmannaeyja tóku Englendingar a⇥
venja komur sínar nánast jafnskjótt og þeir
hófu Íslandssiglingar, og þar munu enskir
kaupmenn og fiskimenn hafa haft vetursetu
fyrr en annars sta⇥ar á Íslandi. Kom þar
￼mislegt til. Í fyrsta lagi lá næsta beint vi⇥,
a⇥ sæfarar, sem hinga⇥ komu af Bretlandseyjum, tækju land í eyjunum. ↵ær
voru sta⇥settar í námunda vi⇥ fengsæl mi⇥,
og því var ekki óe⇥lilegt, a⇥ þeir, sem hinga⇥
voru komnir til fiskvei⇥a og fiskkaupa, létu
þar sta⇥ar numi⇥. ↵á mun eftirlit af hálfu
konungsmanna löngum hafa veri⇥ losaralegra og minna í Eyjum en ví⇥a annars
sta⇥ar á landi hér, og kom þa⇥ sér vel fyrir
hina útlendu kaupmenn og fiskimenn.160
Í Vestmannaeyjum stundu⇥u Englend-

ingar mikla verslun og ráku jafnframt
útger⇥, a⇥ nokkru leyti a.m.k. í samvinnu
vi⇥ heimamenn, eins og þegar hefur komi⇥
fram. Sigfús M. Johnsen l￼sti athöfnum
þeirra me⇥ þessum or⇥um:
Í Vestmannaeyjum höf⇥u enskir kaupmenn og
útger⇥armenn búi⇥ vel um sig. ↵eir höf⇥u reist þar
eigin hús og varnarvirki miki⇥, er nefndist Kastali
(Castel). Svæ⇥i⇥, er þeir höf⇥u til umrá⇥a, hefir
veri⇥ allstórt, ef til vill hefir tómthúsleiga fyrir
tómthús innan þessa svæ⇥is veri⇥ innifalin í sérleyfisgjöldunum.
A⇥sta⇥a sú, er enskir kaups￼slumenn hafa
skapa⇥ sér hér á þessum árum, ger⇥i þeim hægara
um vik a⇥ stunda útger⇥ fyrir Su⇥urlandi. Hægt
var a⇥ leita skjóls vi⇥ eyjarnar undan ofvi⇥rum og
hafnar til a⇥ umskipa vörum og fiski. Hér gátu
skipin afla⇥ sér vatns. Sem verstö⇥ voru eyjarnar
vi⇥urkenndar fyrir fiskisæld og útræ⇥i hé⇥an gott.
↵essi hlunnindi hafa enskir útger⇥armenn, er hér
settust a⇥, hagn￼tt sér í ríkum mæli. Verzlunarvi⇥skiptin hafa einnig ná⇥ til fólks í næstu s￼slum
á landi. ↵a⇥, sem mest var um vert, a⇥ í Vestmannaeyjum gátu hinir ensku veri⇥ í fri⇥i me⇥ atvinnurekstur sinn, þótt í óleyfi væri. Öflugt li⇥ hef⇥i
þurft til a⇥ stökkva þeim burtu, en sókn öll erfi⇥ til
eyjanna, og hafnar eigi hægt a⇥ leita þar, ef vi⇥búna⇥ur var haf⇥ur vi⇥ höfnina.161
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Engar öruggar heimildir eru til fyrir þessari
l￼singu Sigfúsar, en hún er þó trúlega nærri
lagi, og þess má geta, a⇥ gamlir enskir peningar hafa fundist vi⇥ gröft á þeim sló⇥um,
sem tali⇥ er, a⇥ hafi veri⇥ helsta athafnasvæ⇥i enskra í Eyjum.162 Bendir og sitthva⇥
til þess, a⇥ „Kastalahverfi⇥“, sem svo var
nefnt, hafi veri⇥ hverfi kofa í eigu Englendinga. Nafni⇥ hafa a.m.k. sumir fræ⇥imenn
skili⇥ svo, a⇥ þa⇥ væri dregi⇥ af virki, sem
enskir hafi á 15. öld reist umhverfis hús sín,
kofa og sölubú⇥ir.163
Á ö⇥rum stö⇥um, þar sem vita⇥ er, a⇥
Englendingar höf⇥u vetursetu, höf⇥ust þeir
líkt a⇥, þótt hvergi muni þeir hafa veri⇥
jafn athafnasamir og í Vestmannaeyjum.
Í Grindavík stundu⇥u enskir allmikla
verslun og útger⇥ þegar á fyrri hluta
15. aldar, og eftir a⇥ þeir hrökklu⇥ust frá
Hafnarfir⇥i ári⇥ 1518, sem nánar ver⇥ur
greint frá sí⇥ar, var⇥ Grindavík helsta bækistö⇥ þeirra á su⇥vestan- og vestanver⇥u
landinu. ↵ar höf⇥u þeir a⇥stö⇥u í landi Járnger⇥arsta⇥a og reistu bú⇥ir, þar sem heitir
„úti á Hellum“, upp af svonefndri Stóru bót.
↵ar ger⇥u þeir sér einnig virki, og má enn
greina nokkur ummerki mannavistar á
þessum sló⇥um, þótt ekki ver⇥i fullyrt, a⇥
þar sé um a⇥ ræ⇥a leifar af mannvirkjum
Englendinga.164
Ekki þarf a⇥ fara í grafgötur um, a⇥ umsvif Englendinga hér á landi ￼ttu undir sjósókn Íslendinga. Sjávarafur⇥ir ur⇥u nú enn
útgengilegri vara en á⇥ur, og skrei⇥in hækka⇥i verulega í ver⇥i. Í kaupsetningu, sem
sett var í Vestmannaeyjum ári⇥ 1420, en
kann a⇥ vera nokkru eldri, var skrei⇥arver⇥
hækka⇥ um nærfellt 71,5%.165 Telur ↵orkell
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Jóhannesson þetta ver⇥ hafa haldist allt
fram um 1550.166
Í kaupsetningunni er átt vi⇥ ver⇥ í kaupsta⇥, og óvíst er, a⇥ þa⇥ ver⇥ hafi haldist um
allt land fram um si⇥askipti. Á hinn bóginn
fer ekki á milli mála, a⇥ skrei⇥arver⇥ hækka⇥i til mikilla muna á þessu skei⇥i, frá því
sem veri⇥ haf⇥i á 14. öld. ↵a⇥ sem mestu
máli skipti fyrir íslenska sjómenn og útvegsbændur var hins vegar, a⇥ eftir a⇥ Englendingar, og sí⇥ar Hansamenn, tóku a⇥ sigla
hinga⇥ og keppa um íslensku skrei⇥ina, var
nánast hver uggi, sem á land var dreginn,
gó⇥ söluvara og seldist í skiptum fyrir
útlendan varning er hinga⇥ fluttist í mun
meira mæli en fyrr.

III,4,3. Sjávarútvegur og árfer⇥i
Árfer⇥i haf⇥i mikil áhrif á gengi íslensks
sjávarútvegs á árabátaöld. Gæftir ré⇥u
miklu um, hve fast sjór var sóttur, og árfer⇥i
til sjávarins skipti miklu fyrir fiskgengd og
aflabrög⇥. Í þessu efni getur þó veri⇥ óvarlegt a⇥ treysta um of á frásagnir hef⇥bundinna ritheimilda af árfer⇥i á landinu. ↵ær
l￼sa flestar reynslu sveitabænda, sem ekki
var alltaf hin sama og fólks vi⇥ sjávarsí⇥una.
↵annig gat sæmilega hl￼r vetur, sem sveitabændum og annálahöfundum þótti gó⇥ur,
reynst sjómönnum og útvegsbændum hinn
versti fjandi. Í verstö⇥vum á Su⇥ur- og
Vesturlandi fylgdu hl￼indum gjarnan tí⇥ir
stormar me⇥ stórbrimi og vatnsve⇥ri, svo
sjómenn komust ekki á sjó svo dögum og
jafnvel vikum skipti. Aflabrög⇥ gátu hins
vegar veri⇥ gó⇥, þegar gaf.
Á sama hátt gátu vetur veri⇥ gæftasamir og

aflabrög⇥ gó⇥ á Su⇥ur- og Vesturlandi, þótt
kalt væri og snjóþungt til sveita, jafnvel horfellir. Ísavetur og -vor, sem tíundu⇥ eru í annálum, höf⇥u ekki alltaf mikil áhrif á sjósókn,
gátu jafnvel auki⇥ hana. Ísalög voru næsta
sjaldgæf á mi⇥um fyrir Su⇥ur- og Vesturlandi,
og úti fyrir Vestfjör⇥um fylgdu hafísnum oft
stillur me⇥ gæftum og gó⇥um afla.
Ísavetur og -vor, me⇥ tilheyrandi grasbresti og fjárfelli höf⇥u oft í för me⇥ sér har⇥ari sjósókn. ↵egar hart var í ári, kannski
mörg ár í rö⇥, jar⇥argró⇥ur brást a⇥ verulegu
leyti og búpeningur horféll, var fiskurinn
helsta lífsvon þjó⇥arinnar. ↵á hlaut fólk a⇥
leita til sjávarins og afla eins mikils fiskmetis
og kostur var. Ver⇥ur þá ávallt a⇥ hafa í huga,
a⇥ hversu mikill sem útflutningur skrei⇥ar
var og hversu hagkvæmur sem hann var einstökum útvegsmönnum, kirkju og klaustrum, var þa⇥ jafnan meginhlutverk íslensks
sjávarútvegs a⇥ afla matvæla til neyslu
innanlands. Hélst svo allt frá mi⇥öldum og
fram á 19. öld, en þa⇥ er fyrst um mi⇥bik
19. aldar, sem Íslendingar taka sannanlega a⇥
flytja út meira en helming sjávarafla síns.
↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ loftslag muni hafa
kólna⇥ verulega hér á landi á sí⇥ari hluta
13. aldar, en undir aldamótin 1400 mun hafa
hl￼na⇥ nokku⇥. Um mi⇥bik 15. aldar vir⇥ist
svo hafa kólna⇥ á n￼, og var me⇥alárshiti
u.þ.b. 3,2-3,3°C fram um mi⇥ja 16. öld.167 Fer
þetta tímabil nokkurn veginn saman vi⇥
fiskvei⇥aöld, og líklegt er a⇥ hitastigsbreytingin hafi átt umtalsver⇥an þátt í eflingu
útger⇥ar og fiskvei⇥a, a.m.k. á fyrra hluta
tímabilsins. Ber þá jafnframt a⇥ hafa í huga,
a⇥ á tilteknum tímabilum á 14. öld og lengst

af 15. öldinni voru a⇥flutningar til landsins
gó⇥ir og skrei⇥arver⇥ hækka⇥i. ↵a⇥ var
mönnum einnig hvatning til aukinnar sjósóknar, þrátt fyrir erfitt árfer⇥i til landsins.
Kólnandi ve⇥urfar hefur vafalíti⇥ sta⇥i⇥ í
sambandi vi⇥ kólnun sjávar, kaldir hafstraumar, sem báru ís a⇥ ströndum, ur⇥u
a⇥sæknari. ↵essa var⇥ einkum vart vi⇥
nor⇥urströndina, en hefur a⇥ líkindum lítil
áhrif haft á gæftir og aflabrög⇥ á landinu í
heild. Íslenski árabátaflotinn sótti, sem
endranær, mest á grunnmi⇥ fyrir Su⇥ur- og
Vesturlandi, og þar höf⇥u kuldarnir minni
áhrif en fyrir nor⇥an.
Rita⇥ar heimildir um þetta tímabil, annálar og biskupasögur, geta oft um hallæri,
fjárfelli og manndau⇥a af völdum har⇥inda,
en minnast sjaldan á fiskvei⇥ar.168 Getur þa⇥
bent til þess, a⇥ ve⇥urfarsbreytingarnar hafi
ekki haft mikil áhrif á sjávarútveginn, a.m.k.
ekki hamla⇥ vei⇥um.
Vi⇥ ári⇥ 1394 er þess þó geti⇥ í Flateyjarannál, a⇥ þá hafi veri⇥ matarskortur
um allt land og sérstaklega teki⇥ fram, a⇥
skrei⇥ hafi ekki fengist nóg. Getur þa⇥ bent
til þess, a⇥ í har⇥indum undanfarinna ára
hafi skrei⇥in veri⇥ sá matur, sem sí⇥ast hafi
brug⇥ist. Annálshöfundur getur þess hins
vegar ekki, hvort skrei⇥arskorturinn stafa⇥i
af aflabresti e⇥a hvort ekki tókst a⇥ verka
fiskinn sökum ótí⇥ar.
Ári⇥ 1424 var sjómönnum og útvegsmönnum einnig erfitt, en þá segir í N￼ja
annál, a⇥ óve⇥ur hafi veri⇥ tí⇥, aflabrög⇥
léleg og miki⇥ um slysfarir á sjó. Fleiri
dæma um áhrif ve⇥urfars á fiskvei⇥ar þessa
tíma geta annálar ekki sérstaklega.
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III,4,4. Sjávarútvegur og búseta
Íslensk bygg⇥asaga sí⇥mi⇥alda hefur enn
ekki veri⇥ rannsöku⇥ til neinnar hlítar. Vi⇥
vitum ekki í smáatri⇥um, hver bygg⇥arþróunin var í landinu á þessu skei⇥i, en flest
bendir þó til þess, a⇥ þungami⇥ja bygg⇥arinnar hafi færst nær sjónum. Orsakirnar
voru margar. Eldsumbrot léku sum bygg⇥arlög grátt, kólnandi ve⇥urfar, uppblástur og
gró⇥urey⇥ing olli mörgum fjalla- og dalabóndanum þungum búsifjum, og í hör⇥um
árum var fjárfellir og hungursney⇥ sjaldan
langt undan.
Allir þessir þættir ollu því, a⇥ stöku fjallabygg⇥ir og -b￼li lög⇥ust í ey⇥i, en fólki fjölga⇥i í strandhéru⇥um, sem á⇥ur höf⇥u veri⇥
tiltölulega strjálb￼l. Jafnframt risu fyrstu
hverfi bú⇥setumanna í útvegshéru⇥um á
su⇥vestan- og vestanver⇥u landinu. ↵ar
hefur efling sjávarútvegs vafalaust valdi⇥
nokkru, og s￼nt er, a⇥ margir hafa tali⇥ hag
sínum betur borgi⇥ vi⇥ sjóinn en til sveita.169
Engar tölulegar heimildir hafa var⇥veist
um mannfjölda á Íslandi á sí⇥mi⇥öldum.
⌥msir fræ⇥imenn hafa me⇥ stu⇥ningi af
margs kyns gögnum reynt a⇥ meta mannfjöldaþróunina og jafnvel giska á fólksfjölda
í landinu á ￼msum tímum þessa skei⇥s í
sögunni, en ni⇥urstö⇥ur þeirra eru reistar á
veikum grunni og geta vart talist anna⇥ en
getgátur.170 Meginþættir mannfjöldaþróunarinnar eru þó næsta ljósir, og vir⇥ist svo
sem fólki hafi fjölga⇥ nokku⇥ jafnt og þétt í
landinu frá landnámsöld og fram um aldamótin 1400. ⌥msar sóttir bárust a⇥ vísu til
Íslands á þessu skei⇥i, og har⇥indi gengu
yfir, en mannfellir af völdum þeirra vir⇥ist
ekki hafa raska⇥ heildarþróuninni; þjó⇥in
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var fljót a⇥ rétta vi⇥ eftir tímabundin áföll.
Í upphafi 15. aldar barst Svarti dau⇥i til
landsins og olli gífurlegu mannfalli, og
undir lok aldarinnar kom Plágan sí⇥ari og
bendir flest til þess, a⇥ aflei⇥ingar hennar
hafi veri⇥ svipa⇥ar, jafnvel enn verri.
En þótt fátt sé me⇥ vissu vita⇥ um mannfjölda á Íslandi á þessu skei⇥i, má af ￼msum
heimildum átta sig á meginstraumum í
búsetuþróuninni. Hér á eftir ver⇥ur huga⇥ a⇥
bygg⇥aþróun í sjávarhéru⇥um á fiskvei⇥aöld.
Enginn kostur er a⇥ rekja í smáatri⇥um áhrif
útger⇥arinnar á bygg⇥ í sérhverju útvegshéra⇥i landsins á þessu skei⇥i. ↵ess vegna
ver⇥ur sjónum einkum beint a⇥ mestu
útger⇥arsvæ⇥unum á Su⇥ur- og Vesturlandi
og Vestfjör⇥um, enda er þess a⇥ vænta, a⇥ þar
hafi breytingarnar or⇥i⇥ mestar og áhrifin af
eflingu sjávarútvegsins s￼nilegust.
Snæfellsnes og Brei⇥afjör⇥ur vir⇥ast hafa
veri⇥ eitt helsta útger⇥arsvæ⇥i landsins frá
upphafi bygg⇥ar, og á landnámsöld risu þar
verstö⇥var, og þanga⇥ sóttu bændur úr ö⇥rum landshlutum til fiskkaupa, eins og á⇥ur
var frá sagt. Me⇥ vaxandi sjósókn og eflingu
sjávarútvegs á 13. og 14. öld tók fólki a⇥ fjölga
undir Jökli, og af skattbændatali, sem var⇥veist hefur frá árinu 1311, má sjá, a⇥ þá haf⇥i
skattbændum fjölga⇥ í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi
frá því sem var er tíundarlög voru sett ári⇥
1096, og var fjór⇥ungurinn nú annar fjölmennasti landsfjór⇥ungurinn, á eftir Nor⇥lendingafjór⇥ungi. ↵ar voru skattbændur
fimmtíu fleiri en í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi.171
↵ess var geti⇥ hér a⇥ framan, a⇥ í Nor⇥urNoregi hafa fræ⇥imenn haft kirkjubyggingar í verstö⇥vum til marks um fólks-

Brei⇥afjör⇥ur á Íslandskorti Gu⇥brands biskups ↵orlákssonar.

fjölgun í sjávarútvegshéru⇥um. Hér á landi
voru þess einnig dæmi, a⇥ kirkjur væru
reistar á svæ⇥um, þar sem fólki fjölga⇥i ört.
Hinn 13. október ári⇥ 1317 víg⇥i Árni
biskup Helgason n￼ja kirkju á Ingjaldshóli á
Snæfellsnesi.172 ↵ar haf⇥i á⇥ur sta⇥i⇥ bænhús, og var þá Neshreppur allur í Fró⇥ársókn. Enginn vafi getur leiki⇥ á því, a⇥ fólksfjölgun á utanver⇥u Snæfellsnesi var meginorsök þess, a⇥ kirkjan var reist á Ingjaldshóli
og vígslumáldaginn breg⇥ur ljósi á bjargræ⇥i Jöklara um þetta leyti. ↵ar segir:
↵ar skal takast heima tíund me⇥ l￼sitollum frá
Gufuskálum og öllum bæjum inn til Ennis.
Bændur gáfu til kirkjunnar af öllum þessum bæj-

um vætt skrei⇥ar af hverjum landeiganda æfinlega,
en leiguli⇥ar hver fyrir sig me⇥an hinn sami byggi.
So og allir þeir sem skript e⇥ur þjónustu sækja til
Ingialdshvols skulu grei⇥a fjór⇥ung fiska þeir sem
ei hafa af landi.173

Löngu sí⇥ar var n￼ kirkja reist á Ingjaldshóli, og var hún stærsta kirkja landsins, a⇥
dómkirkjunum á biskupsstólunum einum
undanskildum.174 Segir þa⇥ sína sögu um
mannfjöldann undir Jökli.
Ástæ⇥a þess, a⇥ sóknarmenn skyldu
grei⇥a skatta og skyldur í fiski, var vitaskuld
sú, a⇥ hann var or⇥inn ver⇥mætasti og
algengasti kaupeyrir fólks á þessum sló⇥um,
er hér var komi⇥ sögu. Me⇥ or⇥unum „þeir
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sem ei hafa af landi“, er átt vi⇥ leiguli⇥a, sem
ekki höf⇥u landbúskap, voru bú⇥setumenn.
En fleira gefur vísbendingu um áhrif
sjávarútvegsins á búsetuþróun á Snæfellsnesi en kirkjubyggingin á Ingjaldshóli.
Ásókn Helgafellsklausturs í gó⇥ar útvegsjar⇥ir á utanver⇥u nesinu hélt áfram, og á
14. og 15. öld eigna⇥ist klaustri⇥ fjölmargar
slíkar og var⇥ stærsti landeigandi á Snæfellsnesi. Efna⇥ir höf⇥ingjar reyndu og a⇥
efla ítök sín í ar⇥bærum jar⇥eignum, og
jafnframt þéttist bygg⇥in og b￼lum fjölga⇥i.
Ólafur Ásgeirsson, sem manna ￼tarlegast
hefur kanna⇥ sögu bygg⇥ar á utanver⇥u
Snæfellsnesi á mi⇥öldum, l￼sir bygg⇥aþróuninni svo:
↵ótt varasamt sé a⇥ draga ví⇥tækar ályktanir af r￼rum heimildum er þa⇥ sammerkt me⇥ þeim öllum a⇥
á 14. öld hefur bygg⇥in vaxi⇥ og hvergi er a⇥ finna
dæmi þess a⇥ framlei⇥sla minnki, e⇥a bær leggist af.
Til samanbur⇥ar skal geti⇥ um bygg⇥aþróun á svæ⇥inu sem nú er Brei⇥uvíkurhreppur, Neshreppur ytri
og Eyrarsveit. Í Brei⇥uvík voru 26 jar⇥ir í bygg⇥ á
14. öld. Me⇥ því a⇥ telja b￼lin 7 á Hellnum hvert í
sínu lagi eins og gert var um 1700 eru jar⇥irnar jafnmargar og þá e⇥a 33 talsins. Í Eyrarsveit eru
31 tíundarskyld jör⇥ á 14. öld. Í jar⇥abókinni frá
1695 eru taldar 27 jar⇥ir í sveitinni.175

Vaxandi sjávarútvegur kraf⇥ist aukins mannafla og dró a⇥ sér fólk. ↵a⇥ þurfti a⇥ eiga sér
fastan bólsta⇥, og vir⇥ist þróunin hafa veri⇥
sú, a⇥ fyrst í sta⇥ hafi jör⇥um veri⇥ skipt upp
og hjáleigur bygg⇥ar út frá þeim. ↵egar þa⇥
dug⇥i ekki lengur, var teki⇥ a⇥ heimila fólki
a⇥ setjast a⇥ í þurrabú⇥um. ↵eir, sem þar
bjuggu, „höf⇥u ei af landi“, þ.e. höf⇥u engan
landbúskap en lif⇥u alfari⇥ af sjósókn. Var
þa⇥ kalla⇥ bú⇥seta, en þeir bú⇥setumenn e⇥a

74

þurrabú⇥armenn, er þannig bjuggu. ↵orvaldur Thoroddsen nefnir hverfi bú⇥setumanna sæb￼lahverfi og hús þeirra sæb￼li,176
og ver⇥ur því heiti haldi⇥ hér. Me⇥ or⇥inu
sæb￼li vir⇥ist ↵orvaldur reyndar eiga vi⇥ allt
í senn, hverfi hjáleigna, þurrabú⇥a og verbú⇥a, en sums sta⇥ar var⇥ þróunin sú, a⇥
fyrst risu verbú⇥ir, sem sjómenn bjuggu í yfir
vertí⇥ina. Sí⇥an tóku menn a⇥ setjast a⇥ í
slíkum húsakynnum og búa þar me⇥ fjölskyldum sínum allan ársins hring, og fengu
sumir þeirra þá stundum lítilsháttar ítök í
grasnytjum.177 Í slíkum tilvikum er oft afar
erfitt a⇥ greina á milli þurrabú⇥a og hjáleigna, og stundum var í heimildum tala⇥
um ítaksbú⇥ir og þá átt vi⇥ þurrabú⇥ir, sem
höf⇥u ítök í grasnytjum. ↵a⇥ sem mestu máli
skiptir er a⇥ sjósókn var helsti bjargræ⇥isvegur þess fólks, sem bjó á sæb￼lunum.
Erfitt er a⇥ fullyr⇥a, hvenær bú⇥seta hófst
hér á landi. Hún var bönnu⇥ á þjó⇥veldisöld,
nema me⇥ leyfi bænda í vi⇥komandi
hreppi,178 og getur þa⇥ bent til þess, a⇥ eitthva⇥ hafi veri⇥ um a⇥ fólk settist a⇥ í fiskiskálum og reyndi a⇥ draga fram lífi⇥ af fiskvei⇥um einum saman. Í Jónsbók voru hins
vegar engin ákvæ⇥i, er bönnu⇥u bú⇥setu, og
bendir þa⇥ til þess, a⇥ þegar kom fram á sí⇥ara hluta 13. aldar hafi þetta búsetuform
veri⇥ or⇥i⇥ algengt og jafnvel þótt hagkvæmt í sjávarbygg⇥um. Til hins sama
benda ummælin í vígslumáldaga Ingjaldshólskirkju, sem á⇥ur var vitna⇥ til. ↵á voru
þeir húsrá⇥endur undir Jökli, sem ekki
stundu⇥u landbúskap, s￼nilega or⇥nir
a.m.k. allnokkrir.
Bú⇥seta vir⇥ist hafa hafist á Hjallasandi,
sem nú er tí⇥ast nefndur Hellissandur,

þegar á 13. öld, og heimildir benda til þess,
a⇥ um 1360 hafi sæb￼lahverfi veri⇥ risi⇥ í
Hraunskar⇥slandi.179
Á 15. öld mun sæb￼lahverfum hafa fjölga⇥
á utanver⇥u Snæfellsnesi, og vir⇥ist svo sem
þau hafi þá risi⇥ í námunda vi⇥ flestar
stærstu verstö⇥var undir Jökli. Samtímaheimildir um þessi hverfi eru r￼rar, en Ólafur
Ásgeirsson telur alls 33 sæb￼li á svæ⇥inu frá
Stapa a⇥ Rifi undir lok 16. aldar og sty⇥st þar
vi⇥ jar⇥abók frá árunum 1580/97. Telur
Ólafur, a⇥ á þessum tíma hafi sæb￼li á þessum stö⇥um, þ.e.a.s. á Stapa, Hellnum, Rifi og
í Dritvík, veri⇥ vi⇥líka mörg og á 14. og
15. öld. Sæb￼li á Hjallasandi voru hins vegar
í ey⇥i vegna sandfoks.180
Í þessari heimild er fráleitt geti⇥ allra
sæb￼la undir Jökli. Í Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls Vídalín er ví⇥a geti⇥ afb￼la á
jör⇥um á utanver⇥u Snæfellsnesi, og eru
mörg köllu⇥ „forn“. Hafa þau vafalíti⇥ veri⇥
frá mi⇥öldum. Mörg þessara b￼la voru í ey⇥i,
er jar⇥abókin var tekin saman, en s￼nt a⇥
sums sta⇥ar hafa veri⇥ stór sæb￼lahverfi.
↵annig var t.d. á Brimilsvöllum. ↵ar voru
talin 31 „forn“ sæb￼li, sem öll voru komin í
ey⇥i ári⇥ 1711.181 Nokkur þessara b￼la höf⇥u
haft lítils háttar grasnyt, sum þó a⇥eins ö⇥ru
hverju. Flest voru þau nefnd eftir ábúendum
og skiptu þá gjarnan um nafn er n￼ir húsrá⇥endur komu til sögu.
En þótt öll þessi fornu sæb￼li á Brimilsvöllum væru komin í ey⇥i ári⇥ 1711, voru
þar enn bygg⇥ar tólf „bú⇥ir“. Flestum þeirra
fylgdi lítilsháttar grasnyt, en sumar voru í
jar⇥abókinni kalla⇥ar „þurrar“.182
Fleiri sta⇥i mætti nefna á Snæfellsnesi,
þar sem flest bendir til, a⇥ sæb￼lahverfi hafi

risi⇥ þegar á mi⇥öldum. ↵annig var t.d. um
Gufuskála,183 og ekki má gleyma Brei⇥afjar⇥areyjum. Frá mörgum þeirra var jafnan
mikil sjósókn, og í stærstu verstö⇥vunum,
m.a. Flatey, Bjarneyjum og Höskuldsey,
munu snemma hafa risi⇥ hverfi sæb￼la þar
sem fólk bjó allan ársins hring, auk verbú⇥a
þar sem sjómenn bjuggu á vertí⇥um.184
Á Su⇥urnesjum var þróunin lík því sem
ger⇥ist á Snæfellsnesi. Sitthva⇥ bendir til
þess, a⇥ bygg⇥ hafi hafist tiltölulega seint á
svæ⇥inu, og er jafnvel hugsanlegt, a⇥ landnámsmenn hafi ekki teki⇥ sér þar fasta
búsetu í upphafi, en haft fólk í fiskiskálum
vor og sumar.185 Smám saman festist bygg⇥ á
svæ⇥inu í sessi, og sjávarútvegur var⇥
höfu⇥bjargræ⇥isvegur fólksins. Mun þa⇥
hafa gerst eigi sí⇥ar en í kjölfar Reykjaneselda á fyrri hluta 13. aldar.
Á 14. öld vir⇥ist fólki hafa fjölga⇥ verulega
á Su⇥urnesjum og þá ekki síst á vestanver⇥u
nesinu, þar sem útræ⇥i var⇥ mest og
skemmst a⇥ sækja á fengsæl mi⇥. Til þess
bendir m.a., a⇥ hinn 10. júní ári⇥ 1370 víg⇥i
Oddgeir biskup ↵orsteinsson n￼ja kirkju á
Hvalsnesi á Rosmhvalanesi.186 ↵ar me⇥ var
hinni fornu Útskálasókn skipt í tvennt, og
skyldu íbúar á fjórum jör⇥um á vestanver⇥u
Reykjanesi eiga sókn til Hvalsnesþinga,
þ.á m. Flankasta⇥ir og Sandger⇥i, sem voru
me⇥al bestu útvegsjar⇥a á þessum sló⇥um.187
Heimildir um bygg⇥ á Su⇥urnesjum á
mi⇥öldum eru um flest r￼rari en þær, sem
var⇥veist hafa um bygg⇥ á Snæfellsnesi.
⌥mis gögn benda hins vegar til þess, a⇥
útræ⇥i hafi veri⇥ frá mörgum verstö⇥vum á

75

Reykjanesskaga og frá Grindavík á 14. og
15. öld, og í Grindavík höf⇥u Englendingar
eina helstu bækistö⇥ sína hér á landi á
15. öldinni.188
Eitthva⇥ mun hafa veri⇥ um bú⇥setu í
stærstu verstö⇥vunum á hinum eiginlegu
Su⇥urnesjum, þ.e. Hvalsnesi, Mi⇥nesi og
Stafnesi, en þó vir⇥ist svo sem sæb￼li á þessum sló⇥um hafi jafnan fremur veri⇥ hjáleigur en þurrabú⇥ir. Á öllum stærstu útvegsjör⇥unum risu hverfi hjáleigna, og þótt
heimildir um þau séu nánast engar fyrr en í
Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls
Vídalín, ver⇥ur a⇥ telja líklegt, a⇥ þau eigi
rætur í uppgangsskei⇥inu á fiskvei⇥aöld.
Sæb￼lahverfin vir⇥ast hafa sta⇥i⇥ me⇥
nokkrum blóma fram á 17. öld, en hnigna⇥
verulega í har⇥indunum í lok þeirrar aldar.
↵annig voru níu hjáleigur bygg⇥ar í landi
Stafness ári⇥ 1703, en auk þeirra var geti⇥
ellefu b￼la, sem öll höf⇥u veri⇥ bygg⇥ um
langan aldur, en voru komin í ey⇥i. Svipa⇥a
sögu var a⇥ segja af flestum ö⇥rum helstu
útvegsjör⇥um á vestan- og nor⇥anver⇥um
Reykjanesskaga.189
Í Vestmannaeyjum ger⇥u landfræ⇥ilegar
a⇥stæ⇥ur þa⇥ a⇥ verkum, a⇥ bygg⇥in hlaut
a⇥ ver⇥a þéttari en á Snæfellsnesi og Su⇥urnesjum, en annars vir⇥ist búsetuþróunin
þar hafa veri⇥ lík því sem ger⇥ist í ö⇥rum
útvegshéru⇥um. Heimildir greina ekki frá
sæb￼lahverfum í Vestmannaeyjum á mi⇥öldum, en flest bendir til þess, a⇥ þar hafi
veri⇥ mörg sæb￼li á fyrri öldum, og á sí⇥ari
hluta 16. aldar voru taldar 25 þurrabú⇥ir í
Eyjum.190 Sigfús M. Johnsen l￼sir sæb￼lahverfum í eyjunum svo:
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↵urrabú⇥ir, sem a.m.k. á seinni tímum voru hér
nefnd tómthús, hafa snemma veri⇥ reist nálægt
höfninni og verzlunarsta⇥num, og mynda⇥ sjóþorp
me⇥ dreif⇥um tómthúsb￼lum og sjóbú⇥um upp frá
a⇥alnaustunum í Skipasandi, „ni⇥ur í Sandi“, og
tómthúsbygg⇥in a⇥greind frá bændab￼lunum:
„uppi á bæjum“. Fiskisæld eyjanna og athafnalíf í
sambandi vi⇥ verzlunarrekstur og útger⇥ í stórum
stíl, fuglatekjan o.fl. veitti skilyr⇥i til lífsframfæris
fleirum en þeim, sem jar⇥irnar sátu.
Eftir elztu heimildum, sem þekkjast um þurrabú⇥irnar e⇥a tómthúsin hér, frá lokum 16. aldar,
sést, a⇥ tómthúsbygg⇥in hefir á þeim tímum veri⇥
á sama svæ⇥i og alltaf sí⇥an: strandlendis me⇥
sjónum, í stefnu frá Höfn og vestur undir Bratta,
sem sé í Höfn og á Löndum, í Götu me⇥ Hól og í
Kastala.191

Vi⇥ þetta er fáu a⇥ bæta, en af Jar⇥abók Árna
Magnússonar og Páls Vídalín má sjá, a⇥
sæb￼labændur í Vestmannaeyjum höf⇥u
flestir mjög litla e⇥a enga grasnyt.192 Mun
svo hafa veri⇥ allt frá því á mi⇥öldum.
Landfræ⇥ilegar a⇥stæ⇥ur ollu því, a⇥ á Vestfjör⇥um var⇥ bygg⇥aþróunin me⇥ nokku⇥
ö⇥rum hætti en á Snæfellsnesi og Su⇥urnesjum. Undirlendi er minna á Vestfjör⇥um,
og flestir bæir standa nálægt sjó. Alla árabátaöld var heimræ⇥i frá mörgum bæjum
vestra, og verstö⇥var risu ví⇥a á annesjum,
þa⇥an sem skammt var a⇥ sækja á gjöful
mi⇥. Frá þessum verstö⇥vum var útræ⇥i og
ví⇥a margar verbú⇥ir, en ekki er a⇥ sjá, a⇥
þar hafi risi⇥ sæb￼lahverfi e⇥a sjóþorp me⇥
sama hætti og vi⇥ Brei⇥afjör⇥ e⇥a á Su⇥urnesjum.193
Stærsta verstö⇥ á Vestfjör⇥um var lengst
af í Bolungarvík, og var á⇥ur sagt frá því,
sem um hana er vita⇥ á landnáms- og þjó⇥veldisöld. Á fiskvei⇥aöld sóttu Djúpmenn

Gamla verstö⇥in í Seljadal vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp.
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sem endranær miki⇥ til útró⇥ra úr Bolungarvík á vetrar- og vorvertí⇥, en ekki er
fullljóst, hver áhrif útræ⇥i⇥ haf⇥i á bygg⇥ í
Víkinni. Flest bendir þó til þess, a⇥ hún hafi
byggst tiltölulega snemma og bygg⇥in sí⇥an
haldist í næsta föstum skor⇥um allt til þess,
er þéttb￼li í nútíma skilningi tók a⇥ myndast á ofanver⇥ri 19. öld.
↵egar sleppir frásögn Landnámabókar af
landnámi í Bolungarvík, er elstu öruggu
heimildina um bygg⇥ þar a⇥ finna í kirknaskrá Páls biskups Jónssonar, sem talin er
vera frá því um 1200. ↵ar er geti⇥ kirkju á
Hóli,194 og gefur þa⇥ til kynna, a⇥ umtalsver⇥
bygg⇥ hafi þá veri⇥ í Víkinni. Í máldaga frá

árinu 1327, sem Jón biskup Halldórsson
setti, segir, a⇥ tíundir og l￼sistollar gjaldist
til Hólskirkju af fimmtán bæjum.195 ↵a⇥
kemur heim vi⇥ þa⇥, sem segir í Jar⇥abók
Árna Magnússonar og Páls Vídalín, en þar
eru talin fjórtán lögb￼li í Hólshreppi, sex í
Skálavík og átta í Bolungarvík.196
Í jar⇥abókinni er hjáleigna a⇥eins geti⇥ í
Meiri-Hlí⇥ og á kirkjusta⇥num Hóli, en
hvorki þurrabú⇥a né tómthúsa. Í landi MinniBakka í Skálavík sást ári⇥ 1710 til sjö e⇥a átta
vallgróinna bú⇥atótta,197 verbú⇥ir voru í landi
Ytri-Bú⇥a, hjáleigur frá Meiri-Hlí⇥,198 og
sagnir voru um forna hjáleigu á Hanhóli.199
Bendir þannig flest til þess, a⇥ á mi⇥öldum
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hafi ekki risi⇥ í Bolungarvík sæb￼lahverfi, en
sjósókn byggst a⇥ mestu leyti á útger⇥ heimvers- og vi⇥legubáta. Eina heimildin, sem
gefur til kynna a⇥ sæb￼lahverfi hafi um eitt
skei⇥ teki⇥ a⇥ myndast í Bolungarvík á mi⇥öldum, er bréf, sem Björn ↵orleifsson skrifa⇥i
hinn 5. apríl ári⇥ 1466. ↵ar kve⇥st hann hafa
sannfrétt, a⇥ ￼msir menn hafi í óleyfi reist sér
hús vi⇥ sjóinn í landareign hans sjálfs og
teki⇥ eldivi⇥ ófrjálsri hendi. Banna⇥i Björn
hvort tveggja.200
Ekki er fullljóst af bréfinu, hvers konar hús
hér hefur veri⇥ um a⇥ ræ⇥a, en óneitanlega
læ⇥ist a⇥ manni sá grunur, a⇥ húsbyggjendurnir hafi veri⇥ sjómenn, sem freista⇥ hafi
þess a⇥ setjast a⇥ í þurrabú⇥um e⇥a tómthúsum eins og þeim, er algeng voru or⇥in undir
Jökli og á Su⇥urnesjum á þessum tíma.
Afsta⇥a Björns ↵orleifssonar, sem átti miklar
jar⇥eignir í Bolungarvík um þetta leyti, vir⇥ist
hins vegar hafa kæft þessa þróun í fæ⇥ingu.
Hér hefur nú veri⇥ geti⇥ meginþátta í þróun
bygg⇥arinnar á mestu útvegssvæ⇥um landsins á fiskvei⇥aöld. Ljóst er, a⇥ efling útvegsins haf⇥i veruleg áhrif á bygg⇥ina; hún þéttist og efldist, og á svæ⇥inu frá Snæfellsnesi,
su⇥ur og austur um til Vestmannaeyja risu
ví⇥a hverfi sæb￼la í nágrenni stórra verstö⇥va. Var þar ￼mist um a⇥ ræ⇥a hverfi hjáleigna e⇥a þurrabú⇥a, e⇥a blöndu af þessu
tvennu, og haf⇥i fólki⇥, sem bjó á þessum
b￼lum, nær alfari⇥ bjargræ⇥i af sjósókn.
Á Vestfjör⇥um var þróunin nokku⇥ önnur.
↵ar munu landfræ⇥ilegar a⇥stæ⇥ur hafa
valdi⇥ miklu, en einnig mun þa⇥ hafa haft
nokkur áhrif, a⇥ umsvif erlendra kaupmanna og fiskimanna voru minni á Vest-
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fjör⇥um á þessum tíma en á Su⇥urnesjum,
Snæfellsnesi og í Vestmannaeyjum.

III,5. Sjósókn og sjávarhættir
Á landnáms- og þjó⇥veldisöld voru fiskvei⇥ar
og a⇥rar sjávarnytjar ví⇥ast hvar hli⇥argrein
vi⇥ landbúskapinn, stunda⇥ar á þeim árstíma
þegar hægast var a⇥ sækja sjó á litlum bátum
og me⇥ tiltölulega litlum tilkostna⇥i og
bændur máttu missa fólk frá búverkum.
Á fiskvei⇥aöldinni breyttist þetta, og er
ekki ofsagt, a⇥ þá hafi or⇥i⇥ bylting í
atvinnuháttum Íslendinga. Sjávarútvegurinn var⇥ nú mun sjálfstæ⇥ari atvinnugrein
vi⇥ hli⇥ landbúskapar en á⇥ur og í sumum
landshlutum höfu⇥bjargræ⇥isvegur. Á þessum tíma mynda⇥ist hér á landi þa⇥ samfélag, sem var vi⇥ l￼⇥i allt fram á 20. öld og
er tí⇥ast kennt vi⇥ bændur, kalla⇥ bændasamfélag. Í sumum landshlutum, einkum á
sunnan- og vestanver⇥u landinu, á hugtaki⇥
verstö⇥vasamfélag þó a⇥ líkindum betur
vi⇥, en sennilega réttast a⇥ tala um útvegsbændasamfélag.
Á fiskvei⇥aöld mótu⇥ust ￼msir meginþættir í fyrirkomulagi sjávarútvegsins og
héldust lítt breyttir fram á öndver⇥a 20. öld.
Hér á eftir ver⇥ur fjalla⇥ um hina veigamestu
þessara þátta, og þar sem þeir breyttust lítt
e⇥a ekki alla árabátaöldina, ver⇥ur sagan
rakin allt fram á 20. öld, þar sem þa⇥ á vi⇥.

III, 5, 1. Fiskibátar
Á fyrri tí⇥ var stær⇥ íslenskra fiskibáta
jafnan mi⇥u⇥ vi⇥ árafjölda og drógu þeir

nafn sitt af honum, sexæringar, áttæringar
o.s.frv. Var þá algengast, a⇥ fjöldi skipverja
væri einn umfram árafjölda, þ.e. forma⇥ur
og svo einn ræ⇥ari á hverja ár. ↵essi regla
var þó ekki einhlít, og var t.d. algengt, a⇥
áttæringar væru tírónir og teinæringar
tólfrónir. ↵á voru skipverjar, sem fylgdu bátum á vetrarvertí⇥, stundum fleiri en áratalan gaf til kynna. ↵eir voru nefndir yfirskipsmenn og hirtu um afla í landi og hlupu
í skar⇥i⇥, ef einhver hinna föstu skipverja
forfalla⇥ist. Oft voru þetta gamlir menn e⇥a
unglingar, sem voru a⇥ læra sjó.201
Lú⇥vík Kristjánsson hefur í 2. bindi
Íslenzkra sjávarhátta rita⇥ ￼tarlega um ger⇥
og búna⇥ íslenska árabátsins.202 Hér er fáu
þar vi⇥ a⇥ bæta, en þó ver⇥ur ekki undan því
vikist a⇥ geta nokkurra meginatri⇥a. Ver⇥ur
stu⇥st vi⇥ frásögn Lú⇥víks í flestum meginatri⇥um, en a⇥rar heimildir nota⇥ar þar sem
vi⇥ á.
Me⇥ aukinni sjósókn og vetrarvei⇥um fóru
fiskibátar Íslendinga almennt stækkandi.
Um þetta eru heimildir þó fáor⇥ar, og af mi⇥aldaheimildum, sem geta fiskibáta, er erfitt
a⇥ átta sig á því, hva⇥a bátastær⇥ir voru
algengastar og hvernig bátar voru nota⇥ir.
↵ess er a⇥ vænta, a⇥ eftir a⇥ vetrarvei⇥ar
hófust fyrir alvöru, hafi notkun sex-, átt-,
tein- og tólfæringa or⇥i⇥ algengari en á⇥ur.
Minni bátar á bor⇥ vi⇥ þá, sem fundust í
kumlunum á Dalvík og í Patreksfir⇥i, voru
of litlir til a⇥ sækja sjó á vetrum, og stærri
skip, ferjur og skútur, sem geti⇥ er í fornum
heimildum, hentu⇥u illa til fiskvei⇥a. Er þó
ekki ósennilegt, a⇥ skúturnar hafi veri⇥
sama skipager⇥ og tólfæringar.203

Lú⇥vík Kristjánsson hefur manna ￼tarlegast kanna⇥ mi⇥aldaheimildir um fiskibáta. Ni⇥ursta⇥a hans er sú, a⇥ a⇥eins sex
tólfæringar séu nefndir í Íslendinga sögum,
Sturlungu og Íslenzku fornbréfasafni, sem
nær þó til ársins 1570. Telur Lú⇥vík, a⇥ tólfæringarnir hafi vegna stær⇥ar sinnar og
þyngdar aldrei þótt hentug fiskiskip og segir
sí⇥an:
Honum (þ.e. tólfæringnum) mátti a⇥ sönnu bjó⇥a
meira ve⇥ur og sjó en smærri skipum og sækja á
honum ni⇥ur á haf. ↵á gat hann rúma⇥ fleiri menn
undir færi en a⇥rir bátar og þa⇥ þótti ekki lítill
kostur, þegar eigi var veitt á ló⇥. En þar sem svo
haga⇥i til a⇥ setja var⇥ báta upp og ni⇥ur hvern
ró⇥rardag, en þa⇥ var nálega alls sta⇥ar venja, þótti
tólfæringurinn b￼sna þungur. Telja mátti skútuna
e⇥a tólfæringinn sem algera undantekningu me⇥al
fiskibáta nema helzt í nokkrum verstö⇥vum
sunnanlands.204

Teinæringa er mun oftar geti⇥ í fornritum
en tólfæringa, og hermir Lú⇥vík Kristjánsson, a⇥ annarra skipa sé ekki oftar geti⇥ í
Sturlungu. ↵eir vir⇥ast flestir hafa veri⇥ á
Vesturlandi, og á mi⇥öldum voru þeir
algengir vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og á Vestfjör⇥um.
Í Íslenzku fornbréfasafni eru taldir 27 teinæringar á tímabilinu 1397-1570, flestir á
Vesturlandi, en eftir si⇥askipti hófu Sunnlendingar einnig a⇥ nota slík skip.205
Teinæringarnir hafa vafalaust veri⇥ nota⇥ir nokku⇥ til fiskvei⇥a, en útger⇥ þeirra
var löngum sta⇥bundin, og þeir ur⇥u aldrei
jafn algengir og minni skip. Um þau hefur
Lú⇥vík Kristjánsson þetta a⇥ segja:
Svo lengi sem vi⇥ heimildir ver⇥ur stu⇥zt hafa áttæringar og sexæringar veri⇥ algengustu vetrar-
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vertí⇥arskipin. Áttæringar eru reyndar a⇥eins
nefndir tvívegis í Íslendingasögum og sexæringar
þrisvar sinnum, en hvorugs er geti⇥ í Sturlungu.
Allt anna⇥ ver⇥ur upp á teningnum, þegar Fornbréfasafni⇥ er kanna⇥ í sama skyni. Á tímabilinu
1186-1570 er a.m.k. geti⇥ þar um 43 áttæringa.
↵eir eru flestir á Su⇥ur- og Vesturlandi og nokkrir
nor⇥anlands, en engir á Austfjör⇥um. Aftur á móti
eru sexæringar heldur fleiri á sama tímabili e⇥a 47,
og af þeim eru 8 í Austfir⇥ingafjór⇥ungi, en
afgangurinn skiptist miki⇥ til jafnt á hina fjór⇥ungana.206

↵essi or⇥ Lú⇥víks eiga ö⇥ru fremur vi⇥
tímabili⇥ fram undir si⇥skipti, fiskvei⇥aöldina. Um mi⇥ja 16. öld var⇥ hins vegar
nokkur breyting á bátastær⇥um í hinum
￼msu verstö⇥vum, og vir⇥ist þá hafa komist
á sú skipan, sem hélst fram á 19. öld og
sums sta⇥ar allt til loka árabátaaldar.
Tiltækar heimildir benda til þess, a⇥ um
og eftir mi⇥ja 16. öld hafi „stórskip“, þ.e. átt-,
tein- og tólfæringar or⇥i⇥ algengustu vertí⇥arskipin í verstö⇥vum á Su⇥urlandi og
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Su⇥urnesjum. ↵annig vir⇥ast áttæringar,
um skei⇥ a.m.k., hafa veri⇥ algengastir á
útró⇥rarstö⇥um undir Eyjafjöllum og í
Rangárvallas￼slu, en einnig voru þar allmargir tein- og sexæringar. Ári⇥ 1770 voru
þrjátíu áttæringar ger⇥ir út í Rangárvallas￼slu, og voru þá ekki talin önnur fiskiskip í
s￼slunni. Ári⇥ 1840 voru alls fimmtán teinog áttæringar í Rangárvallas￼slu og sextán
minni bátar. Eftir a⇥ kom fram um og yfir
1870, sóttu Rangæingar hins vegar einkum
sjó á minni bátum.207
Í Vestmannaeyjum voru Englendingar
umsvifamestir útvegsmenn á 15. öld og fyrri
hluta þeirrar 16., og er tali⇥, a⇥ þeir hafi, a⇥
nokkru leyti a.m.k., reki⇥ útger⇥ina í samlögum vi⇥ heimamenn.208 Um stær⇥ og
fjölda báta í eyjunum á þessum tíma er ekki
vita⇥, en eftir a⇥ konungsútger⇥ hófst þar
um 1570, ur⇥u tein- og tólfæringar algengustu vertí⇥arskipin. Ári⇥ 1586 ger⇥i konungur út fimm tólfæringa í Eyjum, átta

Áttæringur kemur a⇥ landi.

teinæringa, einn áttæring og þrjá sexæringa. Ári⇥ 1599 voru tólfæringarnir enn
fimm, teinæringarnir tíu, og a⇥ auki voru
tveir áttæringar. Útger⇥ Eyjamanna sjálfra
var lítil á þessum tíma, og reyndar allan
þann tíma sem konungsútger⇥in stó⇥, enda
voru þeir skylda⇥ir til a⇥ róa á kóngsbátum.209
Fjöldi kóngsbáta og fyrirkomulag útger⇥arinnar í Vestmannaeyjum hélst lítt breytt
allan þann tíma, sem konungsútger⇥in stó⇥,
en þótt þa⇥ kunni a⇥ hljóma undarlega,
dróst útger⇥in verulega saman á 18. öldinni,
þrátt fyrir a⇥ bátar væru jafn margir og jafn
stórir og á⇥ur. Sk￼ringin var sú, a⇥ ár eftir
ár voru sömu bátarnir skrá⇥ir á vegum
útger⇥arinnar, þótt þeir stæ⇥u í nausti allt
ári⇥ og væru sumir or⇥nir lítt sjófærir. Bátum, sem haldi⇥ var til fiskjar, fór hins vegar
fækkandi. ↵annig voru a⇥eins tveir tólfæringar ger⇥ir út ári⇥ 1715, en fimm skrá⇥ir.
Ári⇥ 1761 var ger⇥ur út einn tólfæringur,

átta teinæringar og tveir sexæringar. Eftir
lok konungsútger⇥ar, ári⇥ 1787, fór bátum í
Eyjum fækkandi um skei⇥ og ur⇥u jafnframt minni. Tólf- og teinæringar hurfu úr
sögunni, og á 19. öld voru átt- og sexæringar algengustu vertí⇥arskipin.210
Í verstö⇥vum vestan ↵jórsárósa og á
Su⇥urnesjum var þróunin svipu⇥. Íslendingar ger⇥u einkum út áttæringa og teinæringa á vetrarvertí⇥, smærri báta á vor- og
haustvertí⇥, en á vegum konungsútger⇥arinnar og Skálholtsstóls gengu tein- og tólfæringar. Stundum var þó um a⇥ ræ⇥a tólfróna teinæringa.211
Á Su⇥vestur- og Vesturlandi voru áttæringar og sexæringar langalgengustu vertí⇥arskipin, en einnig var allmiki⇥ um fimm
manna för. Á 19. öldinni ur⇥u sexæringar
algengastir á vetrarvertí⇥ á Vestfjör⇥um, en
þó var allnokku⇥ um, a⇥ rói⇥ væri á feræringum, og á vorin og sumrin var sjór sóttur
á minni skipum.212 Í hákarlalegur var hins
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vegar tí⇥ast fari⇥ á áttæringum, en hákarlavei⇥ar á opnum skipum lög⇥ust a⇥ mestu af
vestra eftir 1864, og me⇥ öllu eftir 1890.213
Á svæ⇥inu frá Strandas￼slu, nor⇥ur og
austur um land, voru sexæringar og fjögurra manna för algengust, en einstaka áttæringa er geti⇥ í heimildum á þessu svæ⇥i.
↵eir voru flestir í Fljótum og verstö⇥vum yst
vi⇥ Eyjafjör⇥ og munu einkum hafa veri⇥
nota⇥ir í hákarlalegur.214
Engar heimildir eru um heildarfjölda
fiskibáta hér á landi fyrr en á sí⇥ari hluta
18. aldar. Hann hefur vafalaust veri⇥ breytilegur frá einu skei⇥i til annars og frá einu
ári til annars. Lengst af árabátaöldinni voru
bátstapar tí⇥ir, og þær voru fáar vertí⇥irnar,
þegar ekki ur⇥u mannskæ⇥ sjóslys. ↵á gat
brug⇥i⇥ til beggja vona um endurn￼jun bát-

anna, en svo vir⇥ist þó sem útvegsmenn hafi
átt betri kost endurn￼junar á mi⇥öldum en
eftir a⇥ kom fram yfir 1600. Kom þar
hvorttveggja til, a⇥ á me⇥an rekavi⇥ur var
nægur, áttu menn hægara me⇥ a⇥ ver⇥a sér
út um smí⇥avi⇥, og sömulei⇥is mun meira
og betra timbur hafa flust til landsins á
15. öldinni og fram eftir þeirri 16. en sí⇥ar
var⇥. Eftir a⇥ verslunin var einoku⇥, tók a⇥
bera á kvörtunum um, a⇥ ekki flyttist nægur
og gó⇥ur smí⇥avi⇥ur til landsins, og ur⇥u
þær háværari er á lei⇥.
Elstu tölur um fjölda fiskibáta á Íslandi
eru frá árinu 1770, og frá 19. öld eru til
næsta árei⇥anlegar tölur fyrir flest ár. Tafla 1
s￼nir fjölda árabáta hér á landi árin 1770,
1800, 1813 og sí⇥an á tíu ára fresti frá 1821
til 1881.

Tafla 1
Fjöldi fiskibáta á Íslandi 1770-1881
Ár
1770
1800
1813
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881

10- og 8-ær.

6- og 4-ær.

Minni för

Samt

Fjöldi skipsrúma

408
220
196
221
247
259
261
240
238
179

811
975
991
1.038
1.111
1.167
1.184
1.203
1.310
1.507

650
826
767
646
1.065
1.534
1.802
2.063
1.672
1.166

1.869
2.021
1.954
1.905
2.423
2.960
3.247
3.506
3.220
2.852

9.027
8.507
8.253
8.471
9.908
11.234
11.873
12.297
12.036
11.478

Heimild: Hagskinna, tafla 5.2.
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↵essar tölur gefa glögga mynd af þróun árabátaflotans á tímabilinu. Nokkra athygli
hl￼tur a⇥ vekja, a⇥ tólfæringa er ekki geti⇥.
↵eir voru a⇥ vísu or⇥nir sárafáir, þegar kom
fram um 1770, en þó til. Á lokaskei⇥i
18. aldarinnar munu þeir hins vegar hafa
horfi⇥ me⇥ öllu úr tölu íslenskra fiskiskipa.
Átt- og teinæringum fækka⇥i miki⇥ á
tímabilinu 1770-1813, en minni bátum
fjölgar. Sú breyting endurspeglar vafalíti⇥
erfitt árfer⇥i, siglingateppu og sennilega
einnig skort á hentugum vi⇥i til smí⇥i stórskipa. Einnig ber a⇥ hafa í huga, a⇥ á þessum tíma var mannfjöldi í landinu me⇥
minnsta móti og vinnufærir karlmenn
aldrei færri eftir 1703 en á tímabilinu frá því
um 1770 og fram um 1800. Hefur því vafalaust veri⇥ erfitt a⇥ manna stórskip á því
skei⇥i. Teinæringum fækka⇥i og mun meira
en áttæringum á þessum árum.
Eftir 1820 fjölga⇥i tein- og áttæringum
nokku⇥, en eftir 1860 fór þeim aftur fækkandi. Minni bátum fjölga⇥i hins vegar nær
stö⇥ugt allt tímabili⇥, og reyndar allt fram
um 1890. ↵á fór þeim einnig a⇥ fækka, og
hélst svo allt til loka árabátaaldar. Ári⇥ 1902,
ári⇥ sem vél var fyrst sett í íslenskan fiskibát, voru alls 2.165 árabátar hér á landi og
skipsrúm samtals 8.618. ↵á voru tein- og
áttæringar alls 104, sex- og feræringar 1.264
og minni för 797.215
Í kaflanum um sjávarútveg Íslendinga á
landnáms- og þjó⇥veldisöld var þess geti⇥,
a⇥ fyrstu íslensku fiskibátarnir muni flestir
hafa veri⇥ ger⇥ir af rekavi⇥i. Mun svo hafa
haldist lengst af mi⇥öldum. Heimildir um
skipavi⇥ og skipasmí⇥ar frá þessum tíma eru

a⇥ vísu fátæklegar, en þau fáu dæmi, sem
var⇥veist hafa, benda eindregi⇥ til þess, a⇥
rekavi⇥ur hafi veri⇥ helsta smí⇥aefni
íslenskra bátasmi⇥a allt fram á sí⇥ari hluta
15. aldar, og jafnvel lengur.216
Rekastrandir og -fjörur eru ví⇥a um
land, en flestar og bestar á nor⇥anver⇥u
landinu, frá Melrakkasléttu og vestur a⇥
Horni, og á vestanver⇥um Reykjanesskaga
og vi⇥ Faxaflóa. Eins og á⇥ur var geti⇥,
mun mikill rekavi⇥ur hafa veri⇥ hér á fjörum, er landnámsmenn bar a⇥ gar⇥i, og var
hann til margra hluta nytsamlegur. Vi⇥ til
bátasmí⇥a sóttu margir nor⇥ur á Strandir
og á önnur gó⇥ rekasvæ⇥i, og á fyrri öldum
tí⇥ku⇥ust svonefndar byr⇥ingsfer⇥ir. ↵á var
fari⇥ á stórum bátum, svonefndum byr⇥ingum, þeir hla⇥nir rekavi⇥i og sí⇥an siglt
heim.217 Einnig var nokku⇥ um þa⇥, a⇥
bændur á þeim svæ⇥um, þar sem miki⇥ var
um rekavi⇥, smí⇥u⇥u báta og seldu. ↵annig
segir Ólafur Olavius frá því í Fer⇥abók sinni
frá sí⇥ari hluta 18. aldar, a⇥ í Furufir⇥i sé
rekavi⇥ur nota⇥ur til bátasmí⇥a og bátarnir
seldir su⇥ur í Ísafjar⇥ars￼slu. Voru þeir þá
dregnir yfir Skorarhei⇥i, yfir í Hrappsfjör⇥,
en sí⇥an var þeim rói⇥ á ákvör⇥unarsta⇥.
Jafnframt ger⇥u menn sunnar í s￼slunni
sér tí⇥förult nor⇥ur á Strandir eftir rekavi⇥i.218
Rekavi⇥ur var nota⇥ur til bátasmí⇥a hér á
landi út árabátaöldina, en þegar á lei⇥, tók
ví⇥a a⇥ sker⇥ast um gó⇥ tré. Innflutningur á
timbri til bátasmí⇥a vir⇥ist hafa hafist a⇥
einhverju rá⇥i á sí⇥ari hluta 15. aldar219 og
hélst eftir þa⇥. Oft var þó svo, a⇥ ekki fluttist nægilegt timbur til landsins til a⇥ fullnægja nau⇥synlegu vi⇥haldi og endurn￼jun
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Hinn áttróni Ísak frá Vestamannaeyjum. Myndin er tekin 1898.
Mynd: Minjasafni⇥ á Akureyri

árabátaflotans, og ￼msum þótti timbur, sem
hinga⇥ fluttist frá útlöndum, bæ⇥i lélegt og
óhentugt. ↵annig segir Ólafur Olavius, a⇥
Ísfir⇥ingum þyki rekavi⇥ur „[...]miklu betri
til bátasmí⇥a en sá úrkasts óhro⇥i af vi⇥, er
þeir fá frá Kaupmannahöfn og Noregi“.220
Fleiri dæmi mætti nefna um slíka afstö⇥u,
en oft fluttist vitaskuld gó⇥ur smí⇥avi⇥ur til
landsins. Framan af sóttust menn mest eftir
eik til bátasmí⇥a, en notkun grenis og furu
jókst eftir a⇥ kom fram á 18. öld, ekki síst
vegna þess a⇥ eik hækka⇥i þá í ver⇥i. Einnig
voru þess dæmi, a⇥ menn notu⇥u bæ⇥i
rekavi⇥ og innfluttan vi⇥ í sama bátinn. Var
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þá t.d. kjölurinn smí⇥a⇥ur úr rekavi⇥i, en
byr⇥i⇥ úr innfluttum vi⇥i, e⇥a öfugt.221
Heimildir greina ekki frá innflutningi
fiskibáta á fyrri öldum. Ekki er þó loku fyrir
þa⇥ skoti⇥, a⇥ hann hafi þekkst, en þá vafalaust í mjög litlum mæli. Vi⇥ getum ekki
útiloka⇥, a⇥ Englendingar hafi flutt me⇥ sér
báta hinga⇥ til lands á 15. öldinni og þeir
sí⇥an ílenst hér. ↵á greinir ein heimild frá
því, a⇥ á 5. áratug 16. aldar hafi þ￼skir kaupmenn lagt Íslendingum til báta og láti⇥ þá
fiska fyrir sig. Ekki kemur hins vegar fram,
hvar þessir bátar voru smí⇥a⇥ir.222
En íslenskir fiskibátar fyrri alda voru ekki

Tólfæringur í Vestmannaeyjum ári⇥
1704. Myndin er úr handriti Vestmannaeyjal￼singar á Háskólabókasafninu í
Osló.

einungis misstórir og smí⇥a⇥ir úr ólíkum
vi⇥artegundum. Ger⇥ir þeirra og byggingarlag var einnig mismunandi eftir landshlutum og a⇥stæ⇥um, og segja má, a⇥ hver bátasmi⇥ur hafi haft sitt eigi⇥ smí⇥alag.
Elstu sæmilega nákvæmu teikningarnar,
sem var⇥veist hafa af íslenskum fiskibátum,
eru frá sí⇥ari hluta 18. aldar, og ver⇥ur ekkert sagt me⇥ vissu um ger⇥ báta á eldri tímum. Vi⇥ hljótum a⇥ hafa þa⇥ fyrir satt, a⇥
fyrstu íslensku árabátunum hafi svipa⇥ til
norskra báta, en þar í landi voru vitaskuld til
margar bátager⇥ir og b￼sna mismunandi
eftir a⇥stæ⇥um og landshlutum.223 Er þess
þá a⇥ vænta, a⇥ hinir fyrstu íslensku bátasmi⇥ir hafi smí⇥a⇥ báta í líkingu vi⇥ þá, sem
þeir þekktu úr heimahögum í Noregi, en
sí⇥an a⇥laga⇥ þá a⇥stæ⇥um í hinum n￼ju
heimkynnum hér á landi.
Um ger⇥ir íslenskra fiskibáta á mi⇥öldum

er nánast ekkert vita⇥, og teikningar af bátum, sem var⇥veist hafa í handritum, veita
litlar uppl￼singar. Einna helst er, a⇥ hafa
megi nokkra vísbendingu af teikningu í
Jónsbókarhandriti frá sí⇥ari hluta 15. aldar
(sjá bls. 80), en hún s￼nir fjóra menn a⇥
setja bát. Eftir teikningunni a⇥ dæma hefur
báturinn veri⇥ mjög brei⇥byrtur me⇥
nokkur afturlot, en framstefni⇥ gengur nær
ló⇥rétt ni⇥ur í kjöl. Fleira ver⇥ur ekki af
teikningunni rá⇥i⇥ um ger⇥ bátsins.
Um teikningar, sem var⇥veist hafa af
íslenskum bátum frá fyrri hluta 18. aldar, er
svipa⇥a sögu a⇥ segja. ↵ær eru ónákvæmar,
en geta þó gefi⇥ nokkra vísbendingu.
Nokkrar teikningar af bátum hafa var⇥veist frá sí⇥ari hluta 18. aldar og byrjun
19. aldar. ↵ær eru nokkru nákvæmari en
eldri teikningar, en vir⇥ast þó fremur s￼na
smábáta en vertí⇥arskip.224 Undantekning er
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þó teikning eftir sr. Sæmund Hólm af Vestmannaeyjaskipi, sem talin er vera frá árinu
1776. Myndin s￼nir tólfæring undir seglum,
og er tali⇥ líklegt, a⇥ sr. Sæmundur hafi haft
fyrir sér teikningu sr. Gizurar Péturssonar,
sem upphaflega var teiknu⇥ 1704 e⇥a 1705
og var⇥veitt er í Háskólabókasafninu í Osló.
↵essi teikning hefur allnokkurt heimildagildi, ekki síst var⇥andi seglabúna⇥, og hún
líkist í ￼msum efnum teikningu eftir Jón
Ólafsson úr Grunnavík af áttrónum sexæringi (AM 226a, 8vo). Sú mynd er talin
vera frá árunum 1726-1729.225
Á 18. og 19. öld var nokkrum sinnum
reynt a⇥ fá Íslendinga til a⇥ taka í notkun
báta, sem smí⇥a⇥ir voru a⇥ erlendri fyrirmynd, en þa⇥ bar lítinn árangur. Hi⇥ útlenda
bátalag henta⇥i ekki vel hér á landi, en vitaskuld fór ekki hjá því, a⇥ erlendu bátarnir
hef⇥u nokkur áhrif og Íslendingar tækju
￼mis atri⇥i í ger⇥ þeirra sér til fyrirmyndar.
Miklu meira er vita⇥ um báta frá 19. öld
en frá fyrri tímum, og allmargir 19. aldar
bátar hafa veri⇥ mældir upp og teikna⇥ir.226
Af þessum teikningum er ljóst, a⇥ á 19. öldinni voru bátar me⇥ margvíslegu lagi, og má
segja, a⇥ hver landshluti (sums sta⇥ar hver
verstö⇥) hafi haft sitt sérstaka bátalag. Var
þa⇥ e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥ a⇥stæ⇥ur
voru afar ólíkar í hinum ￼msu landshlutum
og verstö⇥vum, og bátar, sem hentu⇥u vel á
einum sta⇥, gátu veri⇥ óhentugir á ö⇥rum.
↵annig var mikill munur á lagi báta, sem
smí⇥a⇥ir voru til ró⇥ra frá brimsöndunum á
su⇥urströndinni, og brei⇥firskum e⇥a vestfirskum bátum. Lú⇥vík Kristjánsson hefur
gert ￼tarlega grein fyrir mismunandi bátager⇥um,227 og er óþarft a⇥ endurtaka nokku⇥
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af því hér. Á hinn bóginn er sjálfsagt a⇥
leggja á þa⇥ áherslu, a⇥ hinar mismunandi
ger⇥ir árabátanna, sem vitneskja hefur einkum var⇥veist um frá 18. og 19. öld, eiga allar
rætur langt aftur í öldum og bygg⇥ust á
aldalangri þróun og hef⇥um. Undir lok 19.
aldar höf⇥u íslenskir bátasmi⇥ir ná⇥ þeirri
fullkomnun, a⇥ ekki var⇥ miki⇥ betur gert.
Í grundvallaratri⇥um lutu bátar þeirra hins
vegar sömu lögmálum og þeir fiskibátar,
sem smí⇥a⇥ir voru hér á landi á víkingaöld.
Heiti⇥ árabátur er vitaskuld dregi⇥ af því, a⇥
bátunum var rói⇥ me⇥ árum. Ef marka má
heimildir, voru árar lengi vel nánast einu
tækin, sem menn höf⇥u til a⇥ kn￼ja bátana
áfram. ↵a⇥ er fyrst um 1700, sem teki⇥ er a⇥
geta segla á fiskibátum a⇥ einhverju marki í
heimildum, en þau vir⇥ast þó ví⇥a hafa veri⇥
fremur líti⇥ notu⇥, fyrr en kom fram á
19. öld og í mörgum verstö⇥vum alls ekki.
↵annig voru segl óþekkt í verstö⇥vum í
Árness￼slu um 1700 og allt fram um 1870.
Í verstö⇥vum á Su⇥urnesjum og vi⇥ Faxaflóa vir⇥ast segl hafa veri⇥ fremur líti⇥
notu⇥, þótt ekki væru þau óþekkt á þeim
sló⇥um. Vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og á Nor⇥urlandi
var seglanotkun almennari.
Ví⇥a var seglabúna⇥ur bágborinn, og landsmenn kunnu lengi vel lítt me⇥ hann a⇥ fara.
Á 19. öldinni jókst hins vegar seglanotkun
mjög, og undir lok árabátatímabilsins var hún
or⇥in algeng um allt land. Segl voru þó
sjaldan notu⇥ á smærri báta en sexæringa.228
Sá si⇥ur hefur lengi tí⇥kast a⇥ gefa skipum
nöfn. Í mi⇥aldaheimildum er ví⇥a geti⇥ um
nöfn á haffærum skipum, en aldrei er þar

geti⇥ nafna á fiskibátum. Elsta heimild um
bátanöfn, sem höfundur þessa rits þekkir, er
úr Vestmannaeyjum, frá árinu 1586. ↵á báru
allir tein- og tólfæringar konungsútger⇥arinnar nöfn, og hétu tólfæringarnir Morgenstjernen, Davidt, Sallomon, Haabett og
Moyses, en teinæringarnir Sankti Morten,
Sankti Kristófer, N￼i Engill, Jósúa, Fortúna, Ísak, Jónas og Pétur postuli.229
↵essi nöfn héldust á kóngsbátunum í Eyjum, á me⇥an konungsútger⇥ stó⇥ þar, en
einnig bættust vi⇥ nokkur n￼ nöfn. Voru
þau flest sótt í heilaga ritningu. Nafngiftirnar vir⇥ast hafa veri⇥ bundnar vi⇥ tein- og
tólfæringa, og ekki er a⇥ sjá, a⇥ áttæringum
og minni förum hafi veri⇥ gefin nöfn.230
Heimildir skera ekki úr um þa⇥, hvenær
Íslendingar tóku a⇥ gefa fiskibátum nöfn, en
sá si⇥ur er þó vafalaust mjög gamall. Má í
því sambandi minna á, a⇥ menn hafa lengi
trúa⇥ því, a⇥ ákve⇥in nöfn gætu auki⇥ vei⇥iog farsæld báta. Sama máli gegndi um
athafnir, sem tengdust smí⇥i og sjósetningu
báta, svo sem fyrirbænir og vígslur. Sí⇥arnefnda athöfnin var þó fátí⇥ hér á landi.231
Bátanöfn gátu veri⇥ me⇥ ￼msu móti.
Á fyrri tí⇥ voru Biblíunöfn algeng, en á sí⇥ari tímum komu annars konar nöfn í þeirra
sta⇥. Má þar nefna nöfn frægra manna og
kvenna, nöfn sem dregin voru af heimahöfn
e⇥a smí⇥asta⇥ báta, nöfn sem gáfu til kynna
þá eiginleika, sem menn vildu, a⇥ báturinn
væri búinn o.s. frv.232

III,5,2. Vei⇥arfæri
Framar í þessu riti var stuttlega sagt frá
vei⇥arfærum Íslendinga á landnáms- og

þjó⇥veldisöld og vitna⇥ til l￼singar Arngríms
Brandssonar, ábóta á ↵ingeyrum, á því,
hvernig handfæri voru notu⇥ hér á landi á
mi⇥öldum. Getur sú l￼sing átt vi⇥ um
notkun handfæra allt fram á 20. öld.
Handfæri⇥ var algengast vei⇥arfæra á
Íslandi á fyrri tí⇥ og reyndar eina vei⇥arfæri⇥, sem nota⇥ var í öllum landshlutum
allt þa⇥ skei⇥, sem vi⇥ nefnum árabátaöld.
Í sjávarbygg⇥um voru fá ambo⇥ mönnum
nau⇥synlegri en færi⇥. Færislausir fóru
menn ekki á sjó, og væri færi ekki til, var oft
skammt í bjargarleysi⇥.
Handfæri gátu veri⇥ ￼missar ger⇥ar, en
venjulegt handfæri samanstó⇥ af fjórum
meginhlutum, færislínunni, sökku, taumi
og öngli, og á sí⇥ari tímum einnig af sigurnagla og ás.233
⌥mis nöfn eru í íslensku máli um þetta
forna vei⇥itæki. Í Gu⇥mundarsögu biskups
er tala⇥ um djúpshöfn,234 og telur Lú⇥vík
Kristjánsson þa⇥ elsta heiti á handfæri, en
önnur gömul heiti sömu merkingar eru
úthald og umbú⇥.235 Yngri og algengari heiti
eru handfæri, haldfæri, haldsnæri og
snærishald.236
Efsti hluti færisins var sjálf línan, og gekk
hún undir ￼msum nöfnum. Á einokunartímabilinu á 17. og 18. öld var löngum tala⇥
um ló⇥línu, en önnur heiti voru færi,
snærisfæri, færishönk, færalína og dræsa.
Í heimild frá 16. öld er einnig tala⇥ um
skinn og ólarfæri, og ljóst, a⇥ þau hafa
a.m.k. veri⇥ þekkt vi⇥ Brei⇥afjör⇥, á Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um.237 Loks voru vei⇥arfæri, sem notu⇥ voru til hákarlavei⇥a og
voru ávallt nefnd va⇥ir.
Heimildir greina lítt frá efni og ger⇥

87

↵rjár ger⇥ir handfæra.
Mynd: Íslenzkir sjávarhættir 1. b.

handfæra hér á landi á mi⇥öldum, en Lú⇥vík
Kristjánsson telur, a⇥ þau hafi þá ef til vill
veri⇥ ger⇥ úr skinni og togþræ⇥i og hugsanlega einnig úr taglhári og hör.238 Á 15. öld,
ensku öldinni, er þó vafalaust óhætt a⇥ gera
rá⇥ fyrir því, a⇥ eitthva⇥ hafi flust hinga⇥ til
lands af enskum færum, og hafa þau trúlega
veri⇥ úr hampi.
Verslunarheimildir frá 16. og 17. öld geta
um innflutning á færum frá Englandi og
Danmörku,239 en þau þóttu misjöfn a⇥ gæ⇥um. Dönsk færi þóttu miklu lakari en ensk
og hollensk, og reyndu Íslendingar a⇥ kaupa
færi af útlendum fiskimönnum, ef þeir gátu.
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Um mi⇥bik 17. aldar var teki⇥ a⇥ flytja
hinga⇥ til lands hamp til færager⇥ar, og voru
færi unnin úr honum allt fram á 19. öld.
Lú⇥vík Kristjánsson l￼sir færager⇥inni svo:
Á⇥ur en hinga⇥ fluttust rokkar, sem var ekki fyrr en
um mi⇥ja 18. öld, voru einungis nota⇥ar snældur.
Hampurinn var fyrst tættur sundur og visk af honum látin hanga þannig a⇥ ná⇥ var til hennar jafnó⇥um og lippa⇥ var og snúi⇥ me⇥ snældunni. ↵egar
undi⇥ haf⇥i veri⇥ í þrjá hnykla, var af þeim þrinna⇥
á snældu, en stundum voru þræ⇥irnir haf⇥ir fjórir.
Á hamprokkinn var jafnt spunni⇥ sem þrinna⇥, en
hann var dálíti⇥ stærri en venjulegur bandrokkur.
Gögnin, sem notu⇥ voru til þess a⇥ snúa þættina
saman, aldrei færri en þrjá, stundum fjóra, voru

nefnd: færisstóll, færagögn, færarokkur og hestar.
Unni⇥ var eins me⇥ þeim öllum, þó ger⇥ir þeirra
væru mismunandi.240

Me⇥ þeim a⇥fer⇥um, sem hér var l￼st, voru
færi unnin vi⇥ sjávarsí⇥una, sums sta⇥ar
langt fram á 19. öld. Var þá tí⇥ast um heimilisi⇥na⇥ a⇥ ræ⇥a, og á heimilum útvegsmanna var færager⇥in einn mikilvægasti
þáttur heimai⇥junnar. Eftir a⇥ kom fram
um og yfir mi⇥ja 17. öld, voru færi mest
unnin úr hampi, sem fluttur var inn, en þó
voru þess einnig dæmi, a⇥ menn ger⇥u færi
úr efni, sem til féll innanlands, t.d. taglhári.
Notkun þess vir⇥ist þó aldrei hafa veri⇥
mikil, og miklu minni var hún hérlendis en
í Noregi. Er og svo a⇥ sjá sem margir hafi
tali⇥ notkun taglhárs í færi ney⇥arúrræ⇥i,
og Ólafur Olavius segir, a⇥ á 7. áratug 18.
aldar hafi bændur á Ströndum ney⇥st til a⇥
nota hrosshár í færi, þar sem innflutt lína
var ófáanleg.241 ↵á eru og heimildir fyrir því,
a⇥ menn hafi gripi⇥ til sta⇥bundinna
úrræ⇥a og n￼tt þa⇥, sem á fjörur þeirra rak,
í bókstaflegum skilningi. ↵annig þekktist
þa⇥ í Skaftafellss￼slum, a⇥ menn tættu
sundur ka⇥la og rei⇥a úr ströndu⇥um skipum og spynnu í færi.242
Færager⇥ var hluti af starfsemi Innréttinganna í Reykjavík á 18. öld, og s￼na heimildir,
a⇥ miki⇥ var framleitt af færum og ló⇥astrengjum.243 Á fyrri hluta 19. aldar voru þess
dæmi, a⇥ kaupmenn héldu reipslagara vi⇥
verslanir sínar. Var færaspuni helsta vi⇥fangsefni þeirra. Sí⇥ustu eitt hundra⇥ ár árabátaaldar fær⇥ist innflutningur á tilbúnum færum hins vegar í vöxt, og þegar kom fram um
aldamótin 1900, var notkun útlendra færa
or⇥in næsta almenn í flestum verstö⇥vum.

Vi⇥ enda færisins tók vi⇥ svoköllu⇥ forsenda, e⇥a fatsenda (forrönd), og sí⇥an
sakkan. Elsta ger⇥ hennar var steinn, sem tí⇥ast var nefndur va⇥steinn, en á sí⇥ari öldum
var teki⇥ a⇥ steypa bl￼ló⇥ og nota sem sökku.
Fyrir ne⇥an sökkuna tók vi⇥ taumur, og
vi⇥ hann var öngullinn festur. Önglasmí⇥i
var löngum miki⇥ stundu⇥ í sjávarbygg⇥um, og beittu menn ￼msum rá⇥um til a⇥
gera öngla sína sem fisknasta. Hefur Lú⇥vík
Kristjánsson l￼st önglasmí⇥i ￼tarlega, og
vísast til þess.244
Lengd handfæra var nokku⇥ mismunandi
og ré⇥st af því, hvar var rói⇥ og á hvers
konar bátum. ↵annig voru yfirleitt notu⇥
lengri færi á stærri bátum. Í verstö⇥vum vi⇥
su⇥urströndina, þar sem straumar gátu
veri⇥ strí⇥ir á mi⇥um, voru yfirleitt notu⇥
lengri færi en inni á flóum og fjör⇥um.245
Ló⇥ – lína – var líkast til anna⇥ elsta vei⇥arfæri Íslendinga, en ekki ver⇥ur fullyrt,
hvenær notkun þess hófst hér á landi. Í ritu⇥um heimildum er ló⇥ar fyrst geti⇥ ári⇥
1482, en í skrá um eignir kirkjunnar í
Berufir⇥i þa⇥ ár segir, a⇥ hún eigi „[...] lijnur
hundrad fadma og lxxx med jc önglum“.246
Lú⇥vík Kristjánsson telur fullvíst, a⇥
Austfir⇥ingar hafi fyrst kynnst ló⇥inni hjá
Englendingum,247 og er þa⇥ vafalíti⇥ rétt.
Samkvæmt því hafa Íslendingar ekki kynnst
ló⇥um og notkun þeirra fyrr en á 15. öld, og
reyndar bendir flest til þess, a⇥ þekking á
þessu vei⇥arfæri hafi borist hé⇥an til Noregs
og sí⇥an til annarra Nor⇥urlanda. Englendingar vir⇥ast hins vegar hafa stunda⇥ umtalsver⇥ar ló⇥avei⇥ar hér vi⇥ land, og má
vera, a⇥ landsmönnum hafi lítt hugnast sá
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vei⇥iskapur. Til þess getur bent dómur, sem
dæmdur var á Öxarárþingi 1. júlí ári⇥ 1500
um verslun enskra kaupmanna hér á landi.
↵ar voru duggarar „[...] sem med loder fara
oc aunnguann kaupskap annann“, dæmdir
fri⇥lausir og rétttækir hvar sem væri og af
hverjum sem væri.248
Vestfir⇥ingar vir⇥ast hafa tileinka⇥ sér
ló⇥anotkun fyrr og í meira mæli en flestir
landsmenn a⇥rir, og líkast til hefur notkun
þessa vei⇥arfæris veri⇥ or⇥in almenn vi⇥
Ísafjar⇥ardjúp um aldamótin 1500, ef ekki
fyrr. Beinar heimildir, er sk￼ri frá ló⇥a-, e⇥a
línuvei⇥um, Vestfir⇥inga, eru a⇥ vísu engar
tiltækar, en heimildir hafa var⇥veist um
ágreining, er reis vegna ló⇥anotkunar á
16. öld og sí⇥ar, og segja þær sína sögu.
Á hverri ló⇥ voru margir önglar, og þegar
vel afla⇥ist, mátti vænta þess, a⇥ hver háseti
fiska⇥i meira á ló⇥ina en á handfæri, a⇥ afli
á hverja sóknareiningu væri betri. Útvegsmenn og bændur sáu sér vitaskuld hag í því
a⇥ hafa sem duglegasta og fisknasta sjómenn í þjónustu sinni, og svo vir⇥ist sem sá
si⇥ur hafi snemma komist á, a⇥ hásetum
væri leyft a⇥ hafa nokkra öngla á hverri ló⇥
fyrir sig. Voru þeir nefndir markönglar, og
áttu hásetar þann fisk, sem á þá veiddist.
Getur þessi si⇥ur bent til þess, a⇥ fiskgengd
hafi veri⇥ mikil og aflabrög⇥ gó⇥ vi⇥ Vestfir⇥i á þessum tíma. Einnig má vera, a⇥
mannekla í kjölfar plágunnar sí⇥ari hafi
valdi⇥ hér nokkru.
En smám saman dró til óánægju me⇥
þetta fyrirkomulag, og þóttust útvegsmenn
hlunnfarnir.249 Fór svo, a⇥ hinn 7. apríl 1567
var kve⇥inn upp á Nauteyri vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp dómur, sem almennt hefur gengi⇥
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undir heitinu Marköngladómur. Samkvæmt
honum skyldi notkun marköngla leggjast
me⇥ öllu af í Ísafjar⇥ars￼slu.250 Ekki ná⇥ist
þó sátt um máli⇥, og næstu öldina og
nokkru betur gengu allmargir marköngladómar vi⇥ Djúp, hinn sí⇥asti í Sú⇥avík ári⇥
1689.251
Lú⇥vík Kristjánsson hefur rita⇥ ￼tarlega
l￼singu á ger⇥ og notkun ló⇥a hér vi⇥ land,
og er óþarft a⇥ endurtaka nokku⇥ af því
hér.252 Um notkun ló⇥a í hinum ￼msu landshlutum er ￼mislegt á huldu, en þó vir⇥ist
ljóst, a⇥ ló⇥anotkun hafi fyrst or⇥i⇥ almenn
á Vestfjör⇥um og a⇥ hún hafi veri⇥ nokkur í
verstö⇥vum undir Jökli á 16. og 18. öld, og
eftir þa⇥. Í ö⇥rum landshlutum voru ló⇥ir
nota⇥ar endrum og sinnum, en í sumum
stórum verstö⇥vum var⇥ notkun þeirra ekki
almenn, fyrr en kom fram á sí⇥asta hluta
19. aldar.253 Í Vestmannaeyjum var t.d. ekki
teki⇥ a⇥ nota ló⇥ir fyrr en ári⇥ 1897, og mun
beituskortur hafa valdi⇥ þar mestu, en mikla
beitu þurfti á ló⇥ir.
⌥msum kann a⇥ þykja þa⇥ nokkurri
undrun sæta, a⇥ ló⇥avei⇥ar ur⇥u ekki
algengar í flestum verstö⇥vum fyrr en raun
bar vitni. ↵ar bar þó ￼mislegt til. Framan af
voru landsmenn há⇥ir útlendum kaupmönnum, enskum og þ￼skum, um innflutning á ló⇥arstrengjum og efni í þá, og er alls
óvíst, hvort þeir hafi flust reglulega til
landsins. Á einokunaröld var hins vegar oft
skortur á ló⇥arstreng, og línur, sem fluttar
voru hinga⇥ til lands frá Danmörku, þóttu
lélegar og vart nothæfar. Öngla smí⇥u⇥u
menn a⇥ verulegu leyti sjálfir, en efni⇥ var
vitaskuld innflutt.254
Önnur ástæ⇥a þess, a⇥ ló⇥anotkun var

minni en vænta hef⇥i mátt, var sú, a⇥ mi⇥a⇥
vi⇥ handfæri voru ló⇥ir d￼rar og því ekki á
allra færi a⇥ eignast þær. Átti þa⇥ sinn þátt í
því, a⇥ deilur stó⇥u löngum um ló⇥avei⇥ar.
↵á töldu ￼msir a⇥ ló⇥alagnir gætu haft áhrif
á fiskigöngur og spillt afla á handfæri. Gengu
dómar í málum af þessum sökum og sums
sta⇥ar var ló⇥anotkun bönnu⇥ á ákve⇥num
svæ⇥um og á tilteknum árstímum.255
↵orskanet hagn￼ttu Íslendingar sér sí⇥ast
þeirra vei⇥arfæra, sem hér voru notu⇥ á árabátaöld. Var þa⇥ í samræmi vi⇥ þa⇥, sem
ger⇥ist ví⇥ar vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf, t.d. í Noregi, en þar voru þorskanet ekki
tekin almennt í notkun fyrr en á 18. öld.
↵orskvei⇥a í net er fyrst geti⇥ hér á landi
um 1730, en þá hermir ein heimild, a⇥ þeir
Engelbreth, Platfod og Triers, kaupmenn á
Hofsósi, hafi veitt fisk í þorskanet á Skagafir⇥i. Árangur var sag⇥ur gó⇥ur, en engu a⇥
sí⇥ur var vei⇥unum hætt eftir tiltölulega
skamma hrí⇥.256
Eftir þetta lei⇥ tæpur aldarfjór⇥ungur,
uns netavei⇥ar voru aftur reyndar hér vi⇥
land, svo vita⇥ sé. Ári⇥ 1752 var Skúli
Magnússon, landfógeti, á lei⇥ til Kaupmannahafnar, en hreppti illvi⇥ri á lei⇥inni
og tók loks land í Noregi. ↵ar sá hann
þorskanet í fyrsta sinn og leist svo sem þau
gætu n￼st vel á Íslandi. Skúli var sjaldan
seinn til framkvæmda, og í Noregi festi
hann kaup á tveimur netum og haf⇥i þau
heim me⇥ sér ári⇥ eftir. ↵á um sumari⇥,
1753, voru þau lög⇥ í Hafnarfjör⇥, en ekki er
vita⇥, hve miki⇥ veiddist í þau. Nokkurn
árangur munu þó tilraunirnar hafa bori⇥,
því í forspjalli a⇥ Fer⇥abók Ólafs Olaviusar

segir Jón Eiríksson frá því, a⇥ vegna netavei⇥anna hafi verslun í Hafnarfir⇥i „[...] aukizt frá því a⇥ vera í me⇥allagi upp í einn
mesta verzlunarsta⇥ landsins.“257 Næstu árin
fær⇥ist notkun þorskaneta í vöxt vi⇥ sunnanver⇥an Faxaflóa. Hermir ein heimild, a⇥ á
vetrarvertí⇥inni 1782 hafi bátar úr Vogum,
Keflavík og Njar⇥víkum veri⇥ me⇥ 870 net,
auk yfirskipsneta.258
Á sí⇥ari hluta 18. aldar voru þorskanet
reynd ví⇥a um land, en árangur var⇥ lítill.259
↵egar lei⇥ á 19. öld, jókst notkun þorskaneta
í Faxaflóa, en í ö⇥rum landshlutum var⇥
notkun þeirra ekki útbreidd, fyrr en kom
fram á 20. öld.260 ↵á höf⇥u vélbátar ví⇥ast
hvar leyst áraskipin af hólmi, og utan Faxaflóa er rétt a⇥ telja þorskanet vei⇥arfæri
vélaaldar fremur en árabátaaldar.
Ví⇥a var hart deilt um notkun þorskaneta,
og voru röksemdir andstæ⇥inga þeirra oft
svipa⇥ar rökum þeirra, sem andsnúnir voru
ló⇥anotkun. Á hitt ber þó einnig a⇥ líta, a⇥ í
samanbur⇥i vi⇥ handfæri voru þorskanet
fremur d￼r, og sums sta⇥ar hentu⇥u þau illa
fyrir daga vélbátanna. ↵annig áttu menn á
áraskipum oft í erfi⇥leikum me⇥ netin, ef
veitt var á hraunbotni, og einnig ger⇥u
straumar mönnum oft erfitt fyrir. ↵annig var
t.a.m. í Grindavík, þar sem nokkur tími lei⇥,
uns menn komust upp á lag me⇥ notkun
þorskaneta, og þar ur⇥u þau ekki algeng,
fyrr en vélbátaútger⇥ hófst a⇥ marki.261

Beita var sjómönnum fyrri tí⇥ar vi⇥líka
nau⇥synleg og vei⇥arfærin, og ekki þótti
sérlega fiskilegt a⇥ renna berum öngli í sjó.
Lengi fram eftir öldum gekk á ￼msu, me⇥
hverju menn beittu, og varla fjarri lagi a⇥
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segja, a⇥ notast hafi veri⇥ vi⇥ flest þa⇥, sem
nokkur von var til a⇥ fiskurinn tæki.
Á þeim tíma, sem sæmilegar heimildir ná
til, var ljósabeita algengasta agn þeirra, sem
veiddu á handfæri. Ljósabeita, sem einnig
var nefnd sjóbeita, l￼subeita e⇥a fiskbeita,
var hvers kyns beita úr bol e⇥a haus fisks, en
einnig beittu menn innyflum og gott þótti
a⇥ egna fyrir þorsk og ￼su me⇥ hlutum úr
ö⇥rum fisktegundum, t.d. steinbít, lú⇥u og
ufsa. ↵á mun og skelfiski hafa veri⇥ beitt hér
á landi frá elstu tí⇥.262 Páll Pálsson, útvegsbóndi í Hnífsdal, l￼sti beituöflun og -notkun
vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp um aldamótin 1900 me⇥
þessum or⇥um:
A⇥ vetrinum, á⇥ur en íshús komu til sögunnar, var
mest notu⇥ söltu⇥ beita, sem ￼mist var smokkur
e⇥a síld. Einnig var ljósbeita miki⇥ notu⇥, þa⇥ er n￼
￼sa, steinbítur, brosma og smálú⇥a. ↵etta var hin
venjulega vetrarbeita. Einnig var a⇥ haustinu, ef
smokkur og síld veiddust ekki, notast vi⇥ lungu og
garnir úr sau⇥fé. ↵a⇥ var súrsa⇥ í drukk og þótti
gó⇥ ￼subeita. Einnig var mjög algengt a⇥ keypt
væru afsláttarhross og man eg glöggt frá æskuárum mínum, er veri⇥ var a⇥ skjóta beituhestana.
Snör handtök var⇥ a⇥ hafa vi⇥ a⇥ setja tappa í
skotsári⇥ á hausnum því nau⇥synlegt var tali⇥ a⇥
bló⇥i⇥ sæti sem mest í kjötinu til þess a⇥ þa⇥ yr⇥i
sem best beita. Einnig helltu sumir úr rommflösku
í kjöttunnuna þegar búi⇥ var a⇥ afbeina kjöti⇥, en
mikla nákvæmni þurfti vi⇥ a⇥ salta þa⇥. Rommsalta⇥ hrossakjöt reyndist afbrag⇥s beita fyrir
þorsk.263

Frá 18. öld eru heimildir um kræklingatöku
til beitu, og fóru menn þá sérstakar beitufer⇥ir á kræklingafjörur. ↵ær er a⇥ ví⇥a a⇥
finna, en flestar og bestar eru þær á Vesturlandi og Vestfjör⇥um.264 ⌥miss konar annar
skelfiskur og krabbad￼r var nota⇥ur til
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beitu, t.d. smokkfiskur, og síld þótti kjörbeita, þegar hún fékkst. ↵á var kúfiskur
eftirsótt beita, og sóttu menn langar lei⇥ir á
kúfiskfjörur. Ma⇥katínsla var og miki⇥
stundu⇥, enda þótti ma⇥kurinn gó⇥ beita,
og gó⇥ ma⇥kafjara taldist til hlunninda á
útvegsjör⇥um.265
Beituöflun og -verkun kosta⇥i oft mikla
fyrirhöfn, einkum eftir a⇥ fari⇥ var a⇥ vei⇥a
á ló⇥ir, en þá jókst beituþörfin miki⇥. Margir
útvegsmenn áttu ekki kost nægrar beitu í
næsta nágrenni vi⇥ útger⇥arsta⇥inn og ur⇥u
því a⇥ sækja hana langar lei⇥ir. Su⇥urnesjamenn sóttu til a⇥ mynda beitu í Hvalfjör⇥,
og var þá venjan sú, a⇥ farnar voru tvær
beitufer⇥ir á ári, vor og haust. Úr verstö⇥vum á Su⇥urnesjum í Laxvog í Hvalfir⇥i var
10-12 klukkustunda ró⇥ur hvora lei⇥ og tók
beitufer⇥in yfirleitt a.m.k. tvo sólarhringa.
Fer⇥irnar þóttu erfi⇥ar og gátu veri⇥
áhættusamar. Kræklingurinn var hættulegur farmur, einkum ef eitthva⇥ var a⇥
ve⇥ri og gaf á bátinn. Skelin saug í sig allan
sjó, sem inn fyrir bor⇥stokkinn kom, og
þyngdist þá báturinn og var⇥i sig verr en
ella. ↵egar heim var komi⇥, var skelin lög⇥ í
sjávarlón og geymd þar. Me⇥ því hélst beitan
n￼ og fersk, uns þurfti a⇥ nota hana.266
En fleiri lög⇥u á sig langar fer⇥ir til beituöflunar en Su⇥urnesjamenn. Bolvíkingar
sóttu allt inn í Vatnsfjar⇥arnes í Djúpi til
kræklingstekju, og Strandamenn fóru su⇥ur
yfir Tröllatunguhei⇥i og sóttu krækling í
Króksfjar⇥arnes. Var hann sí⇥an fluttur
nor⇥ur á hestum. Undir lok 19. aldar tí⇥ka⇥ist einnig a⇥ formenn í Hnífsdal mönnu⇥u í
sameiningu bát til síldarsóknar inn í Skötufjör⇥. Var þa⇥ 7-10 klukkustunda ró⇥ur

hvora lei⇥. ↵á sóttu Hnífsdælingar út á
Djúpi⇥ eftir smokki í beitu, en þær fer⇥ir
þóttu næsta au⇥veldar í samanbur⇥i vi⇥
Skötufjar⇥arfer⇥ir, þótt smokkvei⇥in gæti
veri⇥ harla óþrifaleg.267
Sumir útvegsmenn voru svo lánsamir a⇥
eiga gó⇥ar ma⇥kafjörur nánast vi⇥ bæjardyrnar. ↵ær þóttu gulls ígildi og oft sóttu
menn drjúglangan spöl til a⇥ komast í
ma⇥k. Magnús ↵órarinsson l￼sti ma⇥katínslu á Sandger⇥issandi svo:
Ávallt var ma⇥kurinn mestur me⇥ a⇥falli, tveir e⇥a
þrír í stungu, ur⇥u menn þá fullir eins konar vei⇥igle⇥i og hömu⇥ust a⇥ þessu verki. Dálíti⇥ kom upp
úr sandinum vi⇥ gröftinn af stóru spriklandi sandsíli. ↵au voru ekki tekin me⇥, en talin drepa
ma⇥kinn í kistunni. ↵au munu þó hafa veri⇥ gó⇥
beita, ef notu⇥ voru n￼. Tvö voru áhöld, sem notu⇥
voru í ma⇥kasandi. Kvísl og beitukista. Kvíslarnar
smí⇥u⇥u lagtækir járnsmi⇥ir úr fremur grönnu
flatjárni e⇥a slógu fram tindana úr hæfilega gildu
stangajárni. ↵ær voru 12-15 þuml. langar, allar þríálma. N￼jar kvíslar voru þungar fyrir smámenni, en
eyddust í sandinum og léttust me⇥ aldri. Beitukistur voru smástokkar, 8-10 þuml. langir, en d￼pt
og breidd í hæfilegu hlutfalli, me⇥ snærishanka
milli gafla og bornar í hendinni. Ef ma⇥kurinn var
ekki nota⇥ur strax, var hann settur í ma⇥kagrafir,
sem voru á hverju heimili; voru þa⇥ holur, stungnar
í har⇥an grasbala; voru holur þessar nokkru stærri
en beitukista. Var svo hvolft úr kistunni í gröfina og
torfusnepill lag⇥ur yfir. Ekki var⇥ fjöruma⇥kurinn
langlífur í þessum n￼ja bústa⇥. Eftir 3 daga sög⇥um
vi⇥ hann dau⇥an, en á fjór⇥a degi var hann or⇥inn
a⇥ hismi og til einskis n￼tur.268

Verkun beitunnar skipti einnig miklu máli,
og gengu flestir útvegsmenn ríkt eftir því,
a⇥ beitan væri rétt verku⇥. A⇥ ö⇥rum kosti
gat hún haft minna a⇥dráttarafl fyrir þorsk
og a⇥ra íbúa hafdjúpanna. Páll Pálsson í

Hnífsdal l￼sti beituverkun me⇥ þessum or⇥um:
Vi⇥ söltun á smokk og síld þurfti mikla nákvæmni.
Smokkur, sem venjulega var flattur, var oftast salta⇥ur í litla trékassa, hausar í stærri ílát og innyflin
í tunnur. ↵urrsöltu⇥ reyndust þau venjulega
afbrag⇥s beita, en einnig var nokku⇥ gert a⇥ því a⇥
her⇥a flattan smokk, sem reyndist oft ágæt beita
þegar lí⇥a tók á vetrarvertí⇥.269

Fleiri dæmi mætti nefna um beitusókn og
-verkun. ↵essi dæmi s￼na hins vegar, hve
mikla vinnu margir lög⇥u í þennan þátt
sjávarútvegsins. Margir hlutu og drjúga
umbun erfi⇥is síns, og gó⇥ beita var fyrsta
skilyr⇥i þess, a⇥ vel afla⇥ist.

III,5,3. Vei⇥itækni Íslendinga
á árabátaöld
Í tveimur undanfarandi köflum hefur saga
íslenska árabátsins og vei⇥arfæranotkunar
Íslendinga á árabátaöld veri⇥ rakin í stuttu
máli. ↵essir tveir þættir, bátar (e⇥a skip) og
vei⇥arfæri, bera gleggst vitni tæknistigi
sjávarútvegsins á hverjum tíma. Er þá ekki
úr vegi a⇥ hyggja um stund a⇥ því, á hva⇥a
stigi íslenskur sjávarútvegur stó⇥ á árabátaöld í samanbur⇥i vi⇥ sjávarútveg annarra
fiskvei⇥iþjó⇥a vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥urAtlantshaf. Var sjávarútvegur okkar „frumstæ⇥“ atvinnugrein, sem bygg⇥ist á notkun
úreltra tækja, e⇥a var þróunin hérlendis
svipu⇥ og í nágrannalöndunum?
Í þessum efnum er e⇥lilegast a⇥ bera
íslenskan sjávarútveg saman vi⇥ sjávarútveg
í Nor⇥ur-Noregi og Færeyjum. Í þessum
löndum var samfélagsger⇥in líkust þeirri
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íslensku, vei⇥ar beindust a⇥ sömu fisktegundum, og útger⇥in bygg⇥ist á svipu⇥um
forsendum. Vei⇥ar á grunnsló⇥ voru undirsta⇥a útger⇥arinnar. ↵ær voru mest stunda⇥ar á ákve⇥num árstímum – vertí⇥um –
þegar fiskgengd var mest og minnst þörf
fyrir fólk vi⇥ önnur störf.
Í Nor⇥ur-Noregi hafa fiskvei⇥ar veri⇥
stunda⇥ar frá örófi alda og allt fram um
aldamótin 1900 nær eingöngu á opnum árabátum. Elstu leifar, sem fundist hafa af fiskibátum í Nor⇥ur-Noregi, eru af bátum Sama
og eru þær hugsanlega frá 4. öld. Frá 8. og
10. öld hafa einnig fundist leifar af samískum bátum, og vir⇥ist þeim hafa svipa⇥ mjög
til eldri báta. Einkenni á elstu bátum Sama
var, a⇥ í þeim voru engir naglar. Bátarnir
voru ger⇥ir úr tré, en hinir ￼msu hlutir í
byr⇥ingi og kili voru festir saman me⇥
ólum, sem ger⇥ar voru úr sinum hreind￼ra,
sauma⇥ir, og sí⇥an var byr⇥ingurinn þéttur
me⇥ ull. Smám saman tóku Samar a⇥ nota
nagla í báta sína. Fyrstu naglarnir hafa
hugsanlega veri⇥ ger⇥ir úr hreind￼rshorni,
en sí⇥an var teki⇥ a⇥ nota trénagla og loks
járnnagla. ↵a⇥ ber hins vegar vitni íhaldssemi í málnotkun, a⇥ a⇥ naglarnir, sem nota⇥ir voru í bátana, voru öldum saman ekki
nefndir anna⇥ en søm, saumur.270
Norrænir menn í Nor⇥ur-Noregi hafa öldum saman sótt sjó á opnum bátum, hinum
svoköllu⇥u Nordlandsbátum. Hinir algengustu þessara báta, sem mest voru nota⇥ir á
vetrarvertí⇥ vi⇥ Lófót, í Vestfjorden og
Vesterålen, voru fimmmannaför, svonefndir
fembøringer. ↵eir voru tiltölulega langir og
mjóir, en rennilegir og gó⇥ir í sjó a⇥ leggja.
Elstu eintök, sem var⇥veist hafa af slíkum
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bátum, eru frá sí⇥ari helmingi 18. aldar, en
þeirra er geti⇥ í ritu⇥um heimildum frá
16. öld.271 Hvernig bátar norskra Nor⇥lendinga hafa liti⇥ út fyrir þann tíma, er ekki
gjörla vita⇥, og fræ⇥imenn eru ekki á einu
máli um, hvort þeir hafi fremur líkst samabátunum e⇥a bátum, sem nota⇥ir voru
sunnar í Noregi. Er þá ekki ósennilegt, a⇥ í
ger⇥ og útliti Nordlandsbáta megi greina
nokkur áhrif úr bá⇥um áttum, nor⇥ri og
su⇥ri. Bátasmi⇥ir voru snjallir vi⇥ a⇥ laga sig
a⇥ a⇥stæ⇥um, og má gera rá⇥ fyrir því, a⇥
þeir sem komu a⇥ sunnan hafi flutt me⇥ sér
þá kunnáttu í bátasmí⇥i, sem þar var algengust, en sí⇥an breytt lagi báta sinna, svo þeir
hentu⇥u betur a⇥stæ⇥um vi⇥ vetrarvei⇥ar á
nor⇥lægari sló⇥um. ↵ar hafa þeir trúlega
lært sitthva⇥ af Sömum. ↵egar sunnar dró,
ur⇥u bátar yfirleitt brei⇥ari og ávalari, enda
a⇥stæ⇥ur a⇥ ￼msu leyti a⇥rar en nor⇥ur frá
og meira um innfjar⇥avei⇥ar.272
Í Færeyjum hafa fiskvei⇥ar veri⇥ stunda⇥ar frá landnámsöld, og höf⇥u þær lengst af
mikla þ￼⇥ingu fyrir efnahag eyjarskeggja.
Fiskur var⇥ mikilsver⇥ útflutningsvara í
Færeyjum á mi⇥öldum, og gegndi jafnframt
mikilsver⇥u hlutverki í mataræ⇥i fólks.
Á 17. öld dró mjög úr útflutningnum, og allt
fram yfir mi⇥ja 19. öld veiddu Færeyingar
einkum fisk til innanlandsneyslu. ↵ar mun
stefna danskra einokunarkaupmanna hafa
rá⇥i⇥ mestu, en þeim þótti á þessum tíma
vænlegra a⇥ flytja frá Færeyjum prjónles en
fisk. Er verslunarokinu var létt af Færeyingum um mi⇥ja 19. öld, efldust fiskvei⇥ar mjög
í eyjunum, og jafnframt tók útflutningur
sjávarfangs a⇥ vaxa hrö⇥um skrefum.273
Allt frá því sögur hófust og fram á 19. öld,

Drekkhla⇥inn færeyskur bátur.
Mynd: Hin føroyski ró⇥rarbáturin

stundu⇥u Færeyingar fiskvei⇥ar á opnum
bátum. Níu bátastær⇥ir voru þekktar í eyjunum. Minnst voru tveggja e⇥a þriggjamannaför, sem nefndust tríbekkur, en nokkru
stærri var tristur, þar sem ræ⇥arar voru þrír,
en misjafnt var hvernig þeim var skipa⇥ á
þóftur. ↵ví næst kom f￼ramannafar, þá
fimmmannafar, seksmannafar, sjeymannafar, áttamannafar og tíggjumannafar.
Stærstur var seksæringur og dró nafn sitt af
því, a⇥ á honum var rói⇥ me⇥ sex árum á
hvort bor⇥.274 Samsvara⇥i því færeyski sexæringurinn íslenska tólfæringnum a⇥ stær⇥.
Fiskvei⇥ar stundu⇥u Færeyingar me⇥ líkum hætti og Íslendingar. Sjór var mest
sóttur á vetrum, þegar aflavon var mest, og
til vei⇥anna voru einkum notu⇥ fjögurra-,
sex- og áttamannaför. Minni bátar voru nota⇥ir til sumarvei⇥a og hinir stærri til flutn-

inga og grindhvalavei⇥a. Flestir stærri bátar
voru búnir seglum, auk ára, en þau voru
fremur líti⇥ notu⇥, enda ví⇥a bæ⇥i straumhart og misvindasamt vi⇥ Færeyjar og ekki
alltaf au⇥velt a⇥ koma seglum vi⇥.275
Í Færeyjum og Nor⇥ur-Noregi var handfæri nánast eina vei⇥arfæri⇥ langt fram eftir
öldum. Í Færeyjum var handfæri, ￼mist me⇥
einum e⇥a tveimur önglum, eina vei⇥arfæri⇥ fram um mi⇥ja 19. öld, en þó bar vi⇥,
a⇥ ufsi væri veiddur í háf og í landnætur, ef
hann gekk upp undir land.276 Í Nor⇥urNoregi var handfæri⇥ eina vei⇥arfæri⇥, sem
nokku⇥ kva⇥ a⇥, allt fram á 17. og 18. öld. ↵á
tóku menn a⇥ nota ló⇥ir og þorskanet, en þó
í litlum mæli í upphafi.277 Önnur vei⇥arfæri,
svo sem gildrur, vir⇥ast aldrei hafa veri⇥
notu⇥ a⇥ neinu rá⇥i í Færeyjum og Nor⇥urNoregi, fremur en á Íslandi.
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Samanbur⇥ur lei⇥ir í ljós, a⇥ sjávarútvegurinn hefur sta⇥i⇥ á svipu⇥u tæknistigi í öllum þrem löndunum, Íslandi, Færeyjum og
Nor⇥ur-Noregi, á árabátaöld. Hva⇥ vei⇥arfærum vi⇥kemur, vir⇥ast Íslendingar hafa
veri⇥ fremstir, a.m.k. fram á 17. öld. Hér vi⇥
land veiddu sjómenn á bæ⇥i ló⇥ir og handfæri frá því á mi⇥öldum, en ló⇥avei⇥ar fóru
ekki a⇥ tí⇥kast í Noregi fyrr en á 17. og
18. öld eins og á⇥ur segir. Netavei⇥ar hófu
Íslendingar a⇥eins litlu sí⇥ar en Nor⇥menn,
þótt sú vei⇥ia⇥fer⇥ yr⇥i ekki algeng hér vi⇥
land fyrr en mun sí⇥ar.
Notkun neta til fiskvei⇥a er vitaskuld
ævaforn, og nægir þar a⇥ vísa til ummæla
heilagrar ritningar um þess konar vei⇥iskap.
Margur kann a⇥ velta því fyrir sér, hvers
vegna þjó⇥irnar vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥urAtlantshaf hafi ekki teki⇥ a⇥ vei⇥a þorskfiska
í net löngu fyrr en raun bar vitni. Vi⇥ því
gefst ekkert einhlítt svar, en víst er, a⇥ Nor⇥menn, Íslendingar og Færeyingar þekktu til
neta og kunnu a⇥ nota þau, og hér á landi
voru þau öldum saman notu⇥ til vei⇥a í vötnum. ↵ar hátta⇥i þó ö⇥ru vísi til en á sjó, og
líklegustu sk￼ringar þess, a⇥ þorskanet voru
ekki tekin í notkun löngu fyrr en raun var⇥ á,
eru einkum tvær. Í fyrsta lagi voru net óme⇥færileg um bor⇥ í árabátum, þau tóku miki⇥
r￼mi, voru þung í drætti og gátu or⇥i⇥ stórhættuleg ef skyndilega hvessti og versna⇥i í
sjó. Í ö⇥ru lagi ur⇥u þorskanet a⇥ vera miklum mun sterkari en t.d. silunganet, og fyrir
1700 var ekki völ á nógu sterku og jafnframt
hæfilega grönnu tógi til netager⇥ar.
Erfitt er a⇥ bera saman fiskibáta þessara
þriggja þjó⇥a. ↵ær stundu⇥u allar vei⇥ar á
opnum árabátum, og skútuöld hófst hjá
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þeim öllum um líkt leyti. Ger⇥ir árabátanna
voru hins vegar mismunandi, enda voru
þeir hvarvetna sni⇥nir a⇥ a⇥stæ⇥um.
Ni⇥ursta⇥an hl￼tur a⇥ ver⇥a sú, a⇥
íslenskur sjávarútvegur hafi á árabátaöld
sta⇥i⇥ á síst lægra tæknistigi en sjávarútvegur nágrannalandanna, og samanbur⇥ur
vi⇥ önnur lönd vi⇥ Nor⇥ur-Atlantshaf en
Nor⇥ur-Noreg og Færeyjar er trau⇥la raunhæfur. Í þeim bygg⇥ust fiskvei⇥ar a⇥ verulegu
leyti á ö⇥rum tegundum og voru stunda⇥ar
vi⇥ a⇥rar a⇥stæ⇥ur og á ö⇥rum forsendum.

III,5,4. Verstö⇥var
Í fyrri kafla (II,4,2) var sagt frá hinum fyrstu
verstö⇥vum, sem myndu⇥ust hér á landi.
↵ær voru flestar á sunnan- og vestanver⇥u
landinu og þar stundu⇥u menn augljóslega
snemma fiskvei⇥ar í atvinnuskyni, þ.e. verku⇥u fisk og seldu innanlands. Í ö⇥rum landshlutum hafa bændur vafalíti⇥ rói⇥ til fiskjar
og afla⇥ so⇥metis eftir þörfum og þegar tóm
gafst til frá ö⇥rum bústörfum. Sama máli
gegndi um n￼tingu annars sjávarfangs.
Me⇥ eflingu sjávarútvegs og aukinni sjósókn á fiskvei⇥aöld fjölga⇥i verstö⇥vum, og
má segja, a⇥ á svæ⇥inu frá Reynishöfn,
vestur um land til Hornstranda, hafi á vertí⇥um veri⇥ rói⇥ úr nánast hverri vík.
Á Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um voru einnig
fjölmargar verstö⇥var.
Fátt er nú vita⇥ í einstökum atri⇥um um
aldur og uppruna flestra hinna gömlu verstö⇥va frá árabátaöld. ↵ær hafa a⇥ líkindum
flestar myndast á sí⇥mi⇥öldum, þótt margar
séu vitaskuld mun eldri. Úr aldri þeirra
ver⇥ur þó trau⇥la skori⇥ nema me⇥ forn-

leifarannsóknum, enda eru ritheimildir alla
jafna fáor⇥ar um þessa sta⇥i, sem þó skiptu
svo miklu máli fyrir líf og afkomu þjó⇥arinnar á li⇥num öldum.
Fernt ré⇥i einkum, þegar verstö⇥ var valinn sta⇥ur. Í fyrsta lagi þurfti lending a⇥ vera
bærileg, og í ö⇥ru lagi, sem skipti ekki minna
máli, var jafnan reynt a⇥ velja sta⇥i, þa⇥an
sem skammt væri a⇥ róa á mi⇥. Í þri⇥ja lagi
reyndu menn a⇥ velja verstö⇥vum sta⇥, þar
sem landr￼mi var nægilegt, svo reisa mætti
verbú⇥ir og verka fisk, og í fjór⇥a lagi var
jafnan reynt a⇥ sjá svo til, a⇥ skammt væri a⇥
sækja rennandi vatn, e⇥a vatn í brunna.
Or⇥i⇥ ver kemur fyrir eitt sér og í ￼msum
samsetningum frá elstu tí⇥, og vir⇥ist svo
sem þa⇥ hafi frá því á mi⇥öldum veri⇥ nota⇥
yfir þá sta⇥i, þar sem menn voru vi⇥ fiski.
Sama or⇥ er til í norsku, og þar í landi er
algengt a⇥ tala um vær í sömu merkingu og
hér á landi.
Fjórar tegundir fiskivera voru algengastar
hér á landi á fyrri tí⇥. Í fyrsta lagi voru heimver, en svo nefndust þær verstö⇥var, þar sem
menn reru heiman frá sér, reru úr heimavör, höf⇥u heimræ⇥i. Mun heimveri⇥ vera
elsta tegund verstö⇥va hér á landi.278
Önnur tegund verstö⇥va var útver, en svo
nefndust þeir sta⇥ir, sem menn fóru til me⇥
báta sína og skipshafnir og höf⇥ust vi⇥ á, á
me⇥an á vei⇥um stó⇥. A⇥ róa úr útveri var
kalla⇥ útræ⇥i, og þeir, sem þa⇥ stundu⇥u,
voru útró⇥rarmenn, útversmenn e⇥a vermenn.279 Elstu útverin eru ef til vill vi⇥líka
gömul og heimver, og ekki er ólíklegt, a⇥
￼msir þeir sta⇥ir, sem rói⇥ var frá á landnáms- og þjó⇥veldisöld og bygg⇥ust sí⇥ar en
￼mis önnur svæ⇥i, hafi veri⇥ útver í upphafi.

Sem dæmi um þa⇥ má nefna fiskiskálana í
Gar⇥i og Leiru, sem á⇥ur var frá sagt, sjávarjar⇥ir Skalla-Gríms Kveldúlfssonar á M￼rum
o.fl. Útverum var jafnan valinn sta⇥ur, þar
sem skammt var a⇥ róa á fengsæl mi⇥ e⇥a
gott þótti a⇥ sitja fyrir fiskgöngum. ↵ess
vegna voru þau oft sta⇥sett á annesjum, þar
sem annars var lítil von mannvistar.
↵ri⇥ja tegund verstö⇥va voru svonefnd
vi⇥leguver. ↵au voru verstö⇥var, þar sem
ávallt var nokku⇥ um a⇥komubáta, og var þá
algengast, a⇥ skipverjar á þeim byggju heima
á bæjum, en ekki í verbú⇥um. Loks voru svonefnd blöndu⇥ ver, þ.e.a.s. verstö⇥var, sem
trau⇥la gátu flokkast undir neina eina á⇥urnefndra þriggja tegunda, en voru a⇥ allri
ger⇥ blanda a.m.k. tveggja þeirra.280
Á fyrri öldum voru verstö⇥var fjölmargar,
og frá sumum þeirra var ekki rói⇥ nema tiltölulega skamma hrí⇥. Einnig voru til ver,
sem ekki var rói⇥ úr nema á ákve⇥num árstímum, t.d. á vetrarvertí⇥ e⇥a vorvertí⇥.
Í Íslenzkum sjávarháttum telur Lú⇥vík
Kristjánsson alls 326 verstö⇥var frá árabátaöld, en ólíklegt er, a⇥ þar séu taldir allir þeir
sta⇥ir, þar sem bátum var einhverntíma
haldi⇥ til fiskjar. Flestar voru verstö⇥varnar í
Vestfir⇥ingafjór⇥ungi, alls 125, 73 voru í
Nor⇥lendingafjór⇥ungi, 72 í Austfir⇥ingafjór⇥ungi og 56 í Sunnlendingafjór⇥ungi.
A⇥stæ⇥ur ré⇥u miklu um fjölda og ger⇥ verstö⇥va í hinum ￼msu landshlutum. ↵annig
voru útver flest í Vestfir⇥inga- og Nor⇥lendingafjór⇥ungi, en blöndu⇥ ver í Sunnlendinga- og Austfir⇥ingafjór⇥ungi. Vi⇥leguver
voru hvarvetna fæst, en heimver voru vi⇥líka
mörg í öllum fjór⇥ungum nema Nor⇥lendingafjór⇥ungi. ↵ar voru þau s￼nu fæst.281
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Birt me⇥ leyfi
Lú⇥víks Kristjánssonar
sem vann verstö⇥vatali⇥
fyrir hi⇥ mikla ritverk sitt.
Íslenzka sjávarhætti.
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↵orlákshöfn 1884 e⇥a 1886.
Mynd: Sigfús Eymundsson/↵jó⇥minjasafn Íslands

Frá elstu tí⇥ hefur sjór veri⇥ fast sóttur frá
￼msum verstö⇥vum á su⇥urströndinni, en
landshættir ger⇥u þa⇥ a⇥ verkum, a⇥ þar
voru ví⇥ast heimver og vi⇥leguver.
Vestmannaeyjar eru ein elsta verstö⇥ vi⇥
nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf. ↵a⇥an var
löngum mikil sjósókn og eyjarnar dæmigert
heimver og vi⇥leguver. ↵a⇥an reru heimabændur ásamt vinnumönnum sínum, fyrst
á eigin vegum og Skálholtsstóls, og ef til vill
a⇥ nokkru í samlögum vi⇥ Englendinga.
Eftir si⇥askipti var⇥ konungsútger⇥ nánast
allsrá⇥andi í Eyjum, en eftir a⇥ henni lauk,
ári⇥ 1769, komst útvegurinn a⇥ mestu í
hendur bænda og kaupmanna.
Einu gilti, hvort útger⇥in var í höndum
bænda, konungs e⇥a kaupmanna. ↵eir sem
sjóinn sóttu úr Vestmannaeyjum voru
jafnan langflestir heimamenn. Ávallt var þó
nokku⇥ um skip ofan af landi, sem kalla⇥
var, og höf⇥u skipverjar á þeim vi⇥legu á
bæjum í eyjunum.282
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Af verstö⇥vum á su⇥urströndinni, austan
úr Reynishöfn og vestur í Grindavík, var svipa⇥a sögu a⇥ segja. ↵a⇥an var ví⇥ast heimræ⇥i
og sjómenn á a⇥komubátum – inntökuskipum – lágu vi⇥ heima á bæjum. Á ofanver⇥ri
19. öld voru reistar verbú⇥ir í landi Loftssta⇥a, Baugsta⇥a, Tungu og á Stokkseyri og
Eyrarbakka. Bjuggu þar einkum vermenn á
inntökuskipum og nokkrir a⇥komumenn,
sem reru á útvegi heimamanna.283
Um ↵orlákshöfn gegndi nokku⇥ ö⇥ru
máli. Skálholtssta⇥ur eigna⇥ist jör⇥ina á
mi⇥öldum og haf⇥i þar mikla útger⇥. Í ↵orlákshöfn var útver, og reru þar vermenn á
skipum biskupsstólsins, auk þess sem
stundum var nokku⇥ um inntökuskip. Um
aldamótin 1700 er tali⇥, a⇥ allt a⇥ 40 skip
hafi gengi⇥ úr ↵orlákshöfn,284 en ári⇥ 1702
banna⇥i Jón biskup Vídalín a⇥ fleiri en 36-37
skip væru ger⇥ þa⇥an út.285 Mun því bo⇥i
yfirleitt hafa veri⇥ hl￼tt, en útver a⇥ fornum
si⇥ hélst í ↵orlákshöfn allt til ársins 1929.

↵a⇥ ár gekk þa⇥an áraskip á vetrarvertí⇥ í
sí⇥asta sinn.286
Í Selvogi var einnig stórt útver og sömulei⇥is á Selatöngum í Gullbringus￼slu.
Í Herdísarvík, sem var vestasta verstö⇥in í
Árness￼slu, mun hins vegar einkum hafa
veri⇥ heimræ⇥i.287
Í Grindavík var allt í senn, heimver, útver og
vi⇥leguver. Heimræ⇥i var frá öllum lögb￼lum
í hreppnum, og eftir a⇥ Skálholtsstóll eigna⇥ist Grindavíkurjar⇥ir, a⇥ Húsatóttum undanskildum, á mi⇥öldum, rak stóllinn þa⇥an
mikla útger⇥, og komu útró⇥rarmenn á hans
vegum ví⇥a a⇥. Átti Skálholtsstóll 3-4 verbú⇥ir
fyrir skipshafnir sínar í Grindavík, auk þess
sem sjómenn á vegum stólsins bjuggu heima
á bæjum. Framan af vir⇥ist mi⇥stö⇥ stólsútger⇥arinnar hafa veri⇥ á Járnger⇥arstö⇥um,
en í biskupstí⇥ Brynjólfs biskups Sveinssonar
á 17. öld efldist stólsútger⇥in mjög, og tóku
Skálhyltingar þá einnig a⇥ gera út frá ↵órkötlustö⇥um og Ísólfsskála. Var Grindavík tvímælalaust mi⇥stö⇥ stólsútger⇥arinnar á
Su⇥urnesjum á 17. öld.288
Auk útger⇥ar Skálhyltinga og heimamanna
gengu inntökuskip löngum til vei⇥a úr
Grindavík, en fjöldi þeirra var misjafn frá einu
ári til annars. Skipverjar á þeim lágu oftast
vi⇥ heima á bæjum, en þó var ekki dæmalaust, a⇥ þeir dveldust í verbú⇥um. ↵á ger⇥u
fulltrúar konungs út frá Húsatóttum frá si⇥askiptum og fram í sí⇥ari hluta 18. aldar.289
Á vestanver⇥um Reykjanesskaga voru
margar verstö⇥var og ￼msar þeirra í hópi
hinna stærstu í Sunnlendingafjór⇥ungi.
Sy⇥st voru Hafnir, en því næst Mi⇥nes, Stafnes og Hvalsnes, sem voru hin eiginlegu
Su⇥urnes í hugum vermanna fyrri tíma.290

Allar voru þessar verstö⇥var stór útver, og í
þeim öllum voru margar verbú⇥ir og til
þeirra sótti fjöldi a⇥komumanna ví⇥a a⇥ af
landinu á vetrarvertí⇥. Heimræ⇥i var og frá
bæjum á svæ⇥inu, og í sumum þessara verstö⇥va, t.d. í Höfnum, var löngum nokku⇥
um vi⇥legumenn. Á Stafnesi var önnur
helsta mi⇥stö⇥ konungsútger⇥arinnar á
Su⇥urnesjum frá því um mi⇥ja 16. öld og
fram um 1770, og er tali⇥, a⇥ kóngsbátar
hafi þar flestir or⇥i⇥ ellefu.291
Nú á dögum er líti⇥ um verminjar á
Su⇥urnesjum og fátt sem minnir á hina
miklu útger⇥, sem þar stó⇥ for⇥um. Veldur
þar hvort tveggja, a⇥ vergögn voru flest ger⇥
úr forgengilegu efni og verbú⇥ir ekki reistar
me⇥ þeim hætti, a⇥ þær stæ⇥ust tímans
tönn. Jar⇥vegur er og ví⇥ast grunnur á þessu
svæ⇥i og illa til þess fallinn a⇥ geyma fornar
minjar. Hitt mun þó hafa valdi⇥ mestu í
þessu efni, a⇥ fáa sta⇥i á Íslandi hafa náttúruöflin leiki⇥ jafn grátt og Reykjanesskagann. Á 13. öld ur⇥u þar mikil landspjöll af
völdum Reykjaneselda, og lengi sí⇥an spillti
sandfok túnum manna og vatnsbólum og
ger⇥i þa⇥ m.a. a⇥ verkum, a⇥ afar erfitt var
um torf, er henta⇥i til bygginga. Var⇥ a⇥
flytja þa⇥ langt a⇥, oft um erfi⇥an veg.
Enn meiri ska⇥a höf⇥u þó bændur og
útvegsmenn af ágangi sjávar. Hafaldan
gnau⇥a⇥i sífellt á ströndinni, mola⇥i hana og
braut, ey⇥ilag⇥i varir og naust, og eru
margar heimildir fyrir því, a⇥ menn hafi
ney⇥st til a⇥ flytja verstö⇥u sína, bæi og verbú⇥ir vegna landbrots. Fló⇥ ollu og stórtjóni,
og er líklegt, a⇥ þær verstö⇥var, sem sagt er
frá í 17. og 18. aldar heimildum, hafi í mörgum tilvikum sta⇥i⇥ annars sta⇥ar á fyrri öld-
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um, þótt þær bæru sama nafn. Upprunalega
verstö⇥in var þá horfin í djúp sjávar.
Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns geymir ￼msa vitnisbur⇥i um áhrif
sandfoks og landbrots á útvegsjar⇥ir á
Su⇥urnesjum. ↵annig segir um Stafnes:
Jör⇥in mætir sandfjúki af lands og sjávar ágángi, so
þar er fyrir hvorutveggju þessu falli⇥ í au⇥n land
jar⇥arinnar, þa⇥ er Snoppa var köllu⇥, og fyrir sjötíi
árum var a⇥ stóru gagni bæ⇥i til slægna og skipa
uppsátra, en nú er af sandi aldeilis yfirfalli⇥, og me⇥
hvörri stórflæ⇥i næsta því yfirfloti⇥ af sjó.292

En þar me⇥ var ekki öll sagan sög⇥. ↵ess var
geti⇥ í kaflanum um þróun búsetu í sjávarbygg⇥um, a⇥ bú⇥seta hef⇥i ví⇥a hafist
snemma og a⇥ á Su⇥urnesjum hef⇥u a⇥ líkindum risi⇥ hverfi sæb￼la þegar á mi⇥öldum. Eitt hi⇥ stærsta þessara hverfa vir⇥ist
hafa veri⇥ í landi Stafness. Ári⇥ 1703 voru
bygg⇥ar í landi jar⇥arinnar átta hjáleigur,
eitt tómthús og eitt n￼b￼li, en tólf hjáleigur
voru komnar í ey⇥i. Um sex þeirra var teki⇥
fram, a⇥ þær væru ón￼tar vegna ágangs
sands og sjávar.293 Ver⇥ur ekki önnur ályktun
af þeim ummælum dregin en a⇥ heilt hverfi
hjáleigna og annarra sæb￼la í Stafneslandi
hafi lagst í ey⇥i vegna sandfoks og sjávargangs á 17. öld.
Másbú⇥ir voru frá fornu fari ein mesta
útvegsjör⇥ á Su⇥urnesjum, eins og sjá má af
fyrri efnissgrein eftirfarandi tilvitnunar.
Ári⇥ 1703 var ástand jar⇥arinnar hins vegar
or⇥i⇥ mjög slæmt:
Heimræ⇥i ári⇥ um kríng og lending gó⇥, og gánga
skip ábúanda þá honum hentar. ↵ar gengur og eitt
kóngs skip, áttæringur, undirgiftarlaust, og vi⇥heldur ábúandinn verbú⇥inni, sem því fylgir betal-
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ingslaust. Og geta þessi skip naumlega vi⇥haldist
fyrir voveiflegum og sífelldum sjáfaryfirgángi, sem
a⇥ bæ⇥i grandar vergögnum, húsum og skipum.
Tún fordjarfast stórkostlega af sands og sjáfar
ágángi, og hefur sjórinn fyrir innan sjötíi ár broti⇥
sig í gegnum túni⇥ á tvo vegu, þar sem á⇥ur var
svarffast land, so a⇥ nú stendur bærinn á umflotinni
eyju, og fer þetta landbrot árlega í vöxt, so a⇥ nú er
þar ekki fært yfir me⇥ stórstraumsfló⇥i nema me⇥
brú, sem a⇥ brim br￼tur af um vetur, og er þa⇥ eitt
me⇥ stærstum meinum ábúandans, sem á fastaland
þarf a⇥ sækja mestan hluta síns heys um sumar, item
vatn, grasnautn alla, peningsins nytkan um sumur
og þvílíka tilfæring. So a⇥ heima vi⇥ bæinn er vatn
ekkert vetur nje sumar nema fjöruvatn alleina, sem
margoft á vetur ekki næst fyrir sjáfarísum.294

Fyrir innan Gar⇥sskaga, í Gar⇥i og Leiru,
voru margar gó⇥ar útvegsjar⇥ir. ↵ar var
heimver og vi⇥leguver og umtalsver⇥ útger⇥
kóngsskipa.295 ↵ar var jör⇥um nokkru
óhættara fyrir sjávarágangi en vestan á nesinu, en engu a⇥ sí⇥ur ur⇥u Gar⇥verjar fyrir
búsifjum af þessum sökum. ↵annig sag⇥i
um Ger⇥ar í Gar⇥i í jar⇥abókinni:
Tún, hús og gar⇥a jar⇥arinnar fordjarfar árlega
sjáfar og vatnagángur til so stórra meina heimilisins, a⇥ þar sem menn skyldu á þurru landi gánga,
ver⇥a skinnklæddir menn a⇥ bera kvenfólk til
heimiliss nau⇥synja þjónustu, innan bæjar og utan
og þegar vetrarleysingar me⇥ sjáfargángi uppá
falla, og er þa⇥ stór mein ábúandans a⇥ byggja jafnoft aftur gar⇥ana og bera sand og grjót af túninu.296

↵ær skemmdir, sem hér hefur veri⇥ greint
frá, stöfu⇥u af sífelldum ágangi sands og
sjávar, en fyrir kom einnig, a⇥ mikil fló⇥ yllu
stórtjóni. ↵eirra er a⇥ vísu engra geti⇥ í
heimildum fyrir 1700, en á 18. öld ollu þau
mikilli ey⇥ileggingu. Ber þá og a⇥ hafa í
huga, a⇥ sífelldur ágangur sjávar og landbrot,

sem honum fylgdi, ger⇥i þa⇥ a⇥ verkum, a⇥
tjón af völdum fló⇥a var⇥ oft meira en ella.
Fyrsta stórfló⇥i⇥, sem sæmilega greinargó⇥ar heimildir hafa var⇥veist um, var⇥
a⇥faranótt 30. desember ári⇥ 1769. ↵á gekk
miki⇥ óve⇥ur yfir Reykjanesskaga, og fylgdi
því feikilegt sjávarfló⇥, sem olli miklum
skemmdum á jör⇥um á sunnanver⇥um skaganum. ↵ær jar⇥ir, sem verst ur⇥u úti, voru
allar í konungseign, og sneru bændur sér til
Ólafs Stefánssonar amtmanns. Hann sendi
Gu⇥mund Runólfsson, s￼slumann í Kjalarnesþingi, á vettvang ásamt nokkrum tilkvöddum mönnum til a⇥ kanna og meta
skemmdirnar. Gu⇥mundur skila⇥i amtmanni
￼tarlegri sk￼rslu um athugun sína og félaga
sinna á þeim jör⇥um í B￼jarskerjaþinghá,
sem höf⇥u or⇥i⇥ fyrir tjóni „[...] í því ósi⇥vanalega stóra ofsafló⇥i og sjávarágangi; samt
ofvi⇥ri“.297 Getur þetta or⇥alag bent til þess,
a⇥ fló⇥i⇥ og ve⇥ri⇥ a⇥faranótt 30. desember
hafi veri⇥ meira en þálifandi menn mundu.
Gu⇥mundur s￼sluma⇥ur og félagar hans
héldu fyrst a⇥ Stafnesi. Sk￼rsla þeirra gefur
glögga mynd af tjóninu, sem þar var⇥, en
veitir okkur einnig nokkrar uppl￼singar um
vergögn, sem til voru í stórri verstö⇥ á sí⇥ara
helmingi 18. aldar. Í sk￼rslunni segir m.a. svo:
↵essi jör⇥ hefur í té⇥u ofsafló⇥i teki⇥ eirn merkilegann stórann ska⇥a, sem mannlegur kraftur fær
ómögulega endurbætt; þar e⇥ 2 hjáleigur eru so gott
sem hreint ruinera⇥ar, ásamt skipanaustum heimabóndans og mestmegnis allrar jar⇥arinnar fiskgör⇥um; upp úr Stokkavörunum hefur sjórinn gengi⇥
inn í allar sjóbú⇥irnar me⇥ soddan ofurefli, a⇥ eftir
af þeim 21 stokkum, sem me⇥ stórgr￼ti festir voru í
þeim til a⇥ setja skip upp og fram, eru einast 2 eftir
en stórgr￼ti aftur komi⇥, sem þó má me⇥ fólksfjölda
burt færast ef tilhl￼⇥ileg verkfæri hefur.298

Frásögnin af tjóninu í Busthúsum er einnig
athyglisver⇥ og breg⇥ur sk￼ru ljósi á þann
ska⇥a, sem útvegsjar⇥ir á þessu svæ⇥i ur⇥u
fyrir af sjávargangi í tímans rás:
Í fyrrnefndu stórfló⇥i hafa fiskgar⇥arnir mestmegnis ruinerast, samt skipanaustin miki⇥ ska⇥ast, so ei s￼nist óhætt í þeim sama sta⇥ til langframa vi⇥halda; jör⇥in hefur þó engan hentugleika
þau í óhultara sta⇥ a⇥ innrétta. Til forna hefur
henni fylgt ágætur tö⇥uvöllur ni⇥ur vi⇥ sjóinn og
þó temmelega ví⇥lendur, hvar e⇥ á seinni tímum
hefur smám saman ár af ári bæ⇥i a⇥ framanver⇥u
burtbrotna⇥ af sjáfargangi og me⇥ djúpum rásum
gegnum grafist og smám saman solei⇥is ni⇥urfalli⇥
a⇥ ábúandinn hefur or⇥i⇥ a⇥ hla⇥a öfluga bryggju í
tveim stö⇥um yfir þær til sinna fiskigar⇥a, uppsáturs og skipanausta. ↵essar bryggjur og hólma
hefur nú fyrrnefnt ofsafló⇥ solei⇥is ey⇥ilagt, a⇥ til
öngrar gagnsvonar vir⇥ist hér eftir, samt uppá
túni⇥ bori⇥ möl og sand hvern a⇥ burthreinsa vir⇥ist 20 manna verk á einum degi.
Á þessari jör⇥ b￼r nú einn þrifinn ræksluma⇥ur
70 ára a⇥ aldri, sem á henni hefur búi⇥ næstli⇥in 40
ár, samt hans fa⇥ir og foreldrar. Hann segir a⇥ sinn
fa⇥ir hafi sín skipanaust og uppsátur óhult [haft]
þar sem nú kallast Busthúsarif, hvar til enn merki
sjást; vir⇥ist oss þa⇥an frá til túnsins yfir stórt
hundra⇥ fa⇥ma. Eftir undirrétting ábúandans sem
er trúver⇥ugur dándima⇥ur, eru sí⇥an vel so 80 ár.
↵essarar jar⇥ar tún kunna lítillega a⇥ útsetjast og
uppgræ⇥ast, en öngvanveginn vi⇥ þa⇥ afbrotna.299

Keimlíkar þessari eru frásagnir s￼slumanns
af fleiri jör⇥um á þessum sló⇥um eftir
fló⇥i⇥. Hér ver⇥ur ekki dvalist vi⇥ fleiri frásagnir af þessum atbur⇥um, en á þa⇥ skal
minnt, a⇥ fleiri stórfló⇥ dundu á Su⇥urnesjunum á 18. öld, og mun þar Básendafló⇥i⇥
svonefnda ári⇥ 1799 þekktast. Leikur enginn vafi á því, a⇥ náttúruhamfarir spilltu
mjög allri a⇥stö⇥u til útger⇥ar og búskapar
á Su⇥urnesjum í aldanna rás, og sitthva⇥
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bendir til þess, a⇥ útger⇥ hafi veri⇥ þar meiri
á sí⇥mi⇥öldum en sí⇥ar var⇥.
Í Keflavík og Njar⇥víkum var heimver og
vi⇥leguver, en óhætt mun a⇥ kalla allar verstö⇥var inn me⇥ Faxaflóa, á Vatnsleysuströnd, í Hafnarfir⇥i, á Innnesjum, í Reykjavík og Engey, blöndu⇥ ver. ↵ar var ví⇥ast
heimræ⇥i, í mörgum verstö⇥vum höf⇥u
a⇥komusjómenn vi⇥legu, og útræ⇥i var á
nokkrum stö⇥um.300
Sy⇥sta verstö⇥ í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi, og
reyndar sú eina í Borgarfjar⇥ars￼slu, var á
Akranesi, þ.e. á Innra-Hólmi og á Skipaskaga. ↵ar var stórt útver á 17. öld og á
19. öld, og um 1870 reru þa⇥an 78 bátar.
Telur Lú⇥vík Kristjánsson, a⇥ óví⇥a á landinu hafi veri⇥ jafn stór bátafloti og þar.301
Á M￼rum og í Hnappadalss￼slu voru
nokkrar verstö⇥var, en úr þeim var einungis
rói⇥ á vor- og haustvertí⇥.302 Á Bú⇥um var á
hinn bóginn gömul verstö⇥, og þar var lengi
umtalsver⇥ útger⇥. Í kaupmála frá 1384 er
geti⇥ skipsstö⇥u og fjögurra verbú⇥a á Bú⇥um,303 og telur Lú⇥vík Kristjánsson, a⇥ þar
sé átt vi⇥ svokalla⇥ar Fremri-Bú⇥ir e⇥a
Fram-Bú⇥ir. Sí⇥ar kom til sögunnar verstö⇥, sem nefndist Heim-Bú⇥ir, og voru þar
margar hjáleigur. Frá þessum tveimur stö⇥um var mikil útger⇥ á 18. öld.304
Á svæ⇥inu kringum Jökul, frá Arnarstapa
a⇥ Rifi, voru margar verstö⇥var og sumar
me⇥al hinna stærstu á landinu á árabátaöld.
Nokku⇥ var þó misjafnt, hve lengi var gert
út frá einstökum verstö⇥vum og hverrar
tegundar þær voru. ↵annig var greinilega
allstórt útver í Sellátrum í landi Hnausa í
Brei⇥uvík á ofanver⇥ri 14. öld, en um 1700
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vir⇥ist útræ⇥i þa⇥an hafa veri⇥ aflagt vegna
landbrots.305 Á Arnarstapa var hins vegar
hvorttveggja, heimver og vi⇥leguver.
Á Hellnum hefur sennilega myndast verstö⇥ þegar á mi⇥öldum, en elsta rita⇥a
heimildin um sjósókn þa⇥an er frá árinu
1560.306 Á 17. öld hefur útger⇥ á Hellnum
aukist verulega, og þá mynda⇥ist þar allstórt
sæb￼lahverfi. Er manntali⇥ var teki⇥ ári⇥
1703, voru 194 menn heimilisfastir á Hellnum, og þá voru þar sjö grasb￼li, ellefu ítaksbú⇥ir og tuttugu þurrabú⇥ir.307
Su⇥vestan á Snæfellsnesi voru verstö⇥var
í Drangsvogi vi⇥ Lóndranga og Einarslóni.
Rita⇥ar samtímaheimildir greina ekki frá
sjósókn úr Drangsvogi, en þar eru umtalsver⇥ar verminjar og benda til þess a⇥ þarna
hafi veri⇥ útræ⇥i á mi⇥öldum. Í Einarslóni
var hins vegar heimver og vi⇥leguver.308
↵á er komi⇥ a⇥ því útverinu, sem löngum
var stærst allra undir Jökli, og líkast til á
landinu öllu, Dritvík. Dritvík er í landi Hólahóla. Landlei⇥in þanga⇥ var löngum torsótt,
enda yfir úfi⇥ hraun a⇥ fara, sem teygir sig frá
jökulrótum til sjávar. Af Djúpalónssandi má
komast í víkina me⇥fram sjó, eftir svonefndum Su⇥urbar⇥a, en annars ur⇥u menn a⇥ fara
um úfi⇥ og illfært hraun. Lú⇥vík Kristjánsson
hefur l￼st landsháttum og örnefnum í Dritvík
á greinargó⇥an hátt í ritger⇥ í Blöndu.309
Tiltækar heimildir skera ekki úr um þa⇥,
hvenær útræ⇥i hófst í Dritvík. ↵a⇥ hefur
ekki veri⇥ sí⇥ar en um mi⇥bik 16. aldar, og
þó líkast til mun fyrr. ↵eir, sem kanna⇥ hafa
sögu Dritvíkur, hafa vaki⇥ athygli á því, a⇥
hennar er ekki geti⇥ í gjörningi um þa⇥, er
Helgafellsklaustur eigna⇥ist Hólahóla ári⇥
1364.310 ↵ögn heimilda hefur þó litla þ￼⇥ingu

í því tilviki. Skjali⇥, sem um ræ⇥ir, er stuttort og segir a⇥eins, a⇥ Halldóra ↵orvaldsdóttir gefi klaustrinu í próventu sína þrjár
jar⇥ir undir Jökli, þ.á m. Hólahóla. Jar⇥irnar
eru sí⇥an taldar upp, en ekkert sagt um kosti
þeirra e⇥a galla.311 Skjali⇥ útilokar því ekki,
a⇥ útræ⇥i hafi veri⇥ í Dritvík á þessum tíma.
Dritvíkur er fyrst geti⇥ í ritu⇥um heimildum í skjali frá 1530, en þar segir, a⇥
skrei⇥arafgjöld Helgafellsklausturs sunnan
Jökuls beri a⇥ afhenda þar.312 ↵essi heimild
sker hins vegar á engan hátt úr um þa⇥,
hvenær sjósókn hófst í Dritvík, og ári⇥ 1936
gat Lú⇥vík Kristjánsson sér þess til, a⇥
útræ⇥i kynni a⇥ hafa flust þanga⇥ frá Gufuskálum, m.a. vegna betri lendingar og ef til
vill betri og árei⇥anlegri mi⇥a.313
↵au ummæli kunna a⇥ hafa byggst á
sko⇥unum gamalla Jöklara og munnmælum undir Jökli, og vissulega er ekki útiloka⇥, a⇥ einhverntíma í fyrndinni hafi
útræ⇥i frá Gufuskálum, e⇥a hluti þess, veri⇥
flutt til Dritvíkur. ↵ögn heimilda um
Dritvíkurverstö⇥ fyrir 1530 tekur hins vegar
ekki af tvímæli um, a⇥ útræ⇥i þa⇥an eigi sér
ekki miklu lengri sögu. ↵egar á allt er liti⇥,
uppfyllir Dritvík flestar þær kröfur, sem
ger⇥ar voru til útvera á mi⇥öldum, og sjósókn var þa⇥an hægari en frá mörgum ö⇥rum verstö⇥vum undir Jökli. ↵ar var lending
tiltölulega gó⇥, og lentu bátar ￼mist á Mölinni, sem svo var köllu⇥, e⇥a Pollinum, sem
myndast á milli Bár⇥arskips og Dritvíkurkletts.314 Úr víkinni var örskammt a⇥ sækja á
fengsæl mi⇥, og í þrálátum nor⇥anáttum
mátti oft komast þar á sjó, þótt ekki yr⇥i
rói⇥ úr ö⇥rum verstö⇥vum í nágrenninu. Og
ekki spillti þa⇥ fyrir, a⇥ skjólgott var í vík-

inni, r￼mi nægilegt fyrir mörg skip og í
hrauninu upp af verstö⇥inni voru a⇥stæ⇥ur
til fiskþurrkunar a⇥ ￼msu leyti ákjósanlegar.
Öll þessi atri⇥i benda til þess, a⇥ saga verstö⇥varinnar í Dritvík sé gömul og nái mun
lengra aftur en til 1530. Liggur þá og í augum
uppi, a⇥ vart hef⇥u bræ⇥ur á Helgafelli láti⇥
afhenda skrei⇥ sína í Dritvík, ef ekki hef⇥i
veri⇥ þar gróin verstö⇥. Hitt er svo aftur
anna⇥ mál, a⇥ trúlega hefur útræ⇥i úr Dritvík
aukist þegar kom fram á 16. öld, og gæti þa⇥
veri⇥ ástæ⇥a þess a⇥ kirkja var flutt frá Saxhóli a⇥ Einarslóni, næsta bæ vi⇥ Dritvík, ári⇥
1563, og skyldu vermenn í Dritvík gjalda
þanga⇥ „sætisfisk“ kirkjunni til uppheldis.315
Á 17., 18. og framan af 19. öld var Dritvík
ein stærsta verstö⇥ á Íslandi, og bátar, sem
þa⇥an reru á vertí⇥um, skiptu tugum. Í 18.
aldar heimild er þess geti⇥, a⇥ „til forna“ hafi
gengi⇥ þa⇥an 70-80 skip, og um 1850 voru
uppi menn, sem töldu sig muna þar 70 skip á
vetrarvertí⇥. ↵essar tölur hljóta þó a⇥ hafa
veri⇥ nærri hámarki, en víst er, a⇥ á 18. öld
voru bátar í víkinni oft 40-50. Á 19. öldinni fór
a⇥ draga úr sjósókn í Dritvík, og útræ⇥i þa⇥an
lauk ári⇥ 1861. Bátar, sem reru úr Dritvík,
voru flestir áttæringar, og minni skip en
sexæringar munu ekki hafa gengi⇥ þa⇥an.316
„Nú er í Dritvík daufleg vist,“ kva⇥ Jón
Helgason, og víst er a⇥ fátt er nú a⇥ sjá á
Dritvíkurmölum, sem bendir til þess, a⇥ þar
hafi 5-600 vermenn hafst vi⇥ á vetri hverjum
í margar aldir. Í hraununum upp af víkinni
má sjá ￼msar verminjar, leifar fiskbyrgja,
-reita og -gar⇥a, og bera þær athafnasemi
fyrri alda manna glöggt vitni. Bú⇥aleifar eru
hins vegar engar í Dritvík, enda höf⇥ust
menn þar jafnan vi⇥ í tjöldum. ↵au voru
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Dritvík á Snæfellsnesi. ↵ar var a⇥ líkindum stærsta útver á Íslandi.
Mynd: Ómar Ragnarsson

þannig ger⇥, a⇥ tóttir voru hla⇥nar og
tjalda⇥ yfir. Í vertí⇥arlok voru tjöldin tekin
ofan og stó⇥u svo tóttirnar opnar á milli vertí⇥a. ↵á var og mannautt í Dritvík, nema
hva⇥ örfáar þurrabú⇥ir voru þar um skei⇥.317
Í Bervík og á Öndver⇥arnesi voru löngum
allstór heimver en á nor⇥anver⇥u Snæfellsnesi voru fjórar nafnkenndustu verstö⇥var á
árabátaöld Gufuskálar, Hjallasandur, Rif og
Brimilsvellir. Hvergi voru stærri og fjölmennari sæb￼lahverfi, og allar hlutu þessar
verstö⇥var a⇥ flokkast undir blöndu⇥ ver. Frá
þeim var heimræ⇥i og þanga⇥ kom fjöldi
vermanna til ró⇥ra á ári hverju, auk þess
sem a⇥komubátar höf⇥u þar tí⇥um vi⇥legu.
Á⇥ur var geti⇥ um búsetuþróun á þessum
sló⇥um á mi⇥öldum, og er engu vi⇥ þa⇥ a⇥
bæta. Á 17. og 18. öld vir⇥ist útvegurinn
hafa eflst a⇥ mun, og bú⇥setufólki fjölga⇥i
þá verulega. ↵annig vir⇥ast 18 þurrabú⇥ir
hafa veri⇥ á Gufuskálum á 17. öld, en á
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Hjallasandi var mannfjöldinn enn meiri. ↵ar
voru í raun fjórar verstö⇥var, og á sí⇥ari
hluta 17. aldar voru þar 100 þurrabú⇥ir. Er
manntali⇥ var teki⇥ ári⇥ 1703, voru þar li⇥lega 300 manns heimilisfastir. Svipa⇥a sögu
var a⇥ segja af Rifi og Brimilsvöllum, þótt
hverfin væru þar mun minni en á Sandi.318
Allar ur⇥u þessar verstö⇥var illa úti á har⇥indaskei⇥inu, sem gekk yfir landi⇥ undir lok
17. aldar og í byrjun þeirrar 18. Í kjölfar þess
kom Stórabóla, og fækka⇥i fólki í verstö⇥vunum undir Jökli þá miki⇥. Ver⇥ur nánar
fjalla⇥ um áhrif þessara vágesta, har⇥indanna
og bólunnar, á sæb￼lahverfin sí⇥ar í þessu
riti. Á 18. og 19. öld hélst útger⇥ nokku⇥
stö⇥ug á Hjallasandi, þótt ekki væri hún
nema svipur hjá sjón mi⇥a⇥ vi⇥ þa⇥ sem var
á fyrri tí⇥. Verstö⇥varnar á Gufuskálum og
Brimilsvöllum vir⇥ast hins vegar aldrei hafa
ná⇥ sér á strik eftir áföllin um 1700, en á Rifi
hélst útvegur svipa⇥ur fram á seinni hluta

Oddbjarnarsker. Hvergi var þéttar setinn bekkurinn í verstö⇥vum á fyrri tí⇥. Ári⇥ 1799 voru 29 verbú⇥ir í Skeri
og þa⇥an reru li⇥lega 30 bátar.
Mynd: Ómar Ragnarsson

19. aldar. ↵á dró úr útræ⇥i, og stafa⇥i þa⇥
einkum af því, a⇥ skip komust ekki lengur í
Rifsós, þar sem a⇥allendingin var. Um svipa⇥
leyti fór sjósókn úr Ólafsvík hins vegar vaxandi, en þar var ávallt heimver.319
↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ rekja megi sögu
verstö⇥va í Brei⇥afjar⇥areyjum allt aftur til
landnáms- og þjó⇥veldisaldar, og þar voru
ví⇥a umtalsver⇥ar verstö⇥var allt fram á
þessa öld. Útræ⇥i var þar miki⇥, en einnig
heimver, þar sem svo hátta⇥i til.
Stærstu verstö⇥varnar voru jafnan í
Höskuldsey, Bjarneyjum og Flatey, og voru
margar verbú⇥ir í þessum eyjum öllum, auk
sæb￼la. Allar áttu eyjarnar þa⇥ sammerkt a⇥
liggja vel vi⇥ gó⇥um fiskimi⇥um, og mun
sjósókn úr þeim hafa aukist verulega, er
kom fram á 14. og 15. öld og fiskur var⇥
eftirsótt útflutningsvara. Sóttu vermenn úr
￼msum sveitum í Snæfellsnes-, Dala- og
Bar⇥astrandars￼slu miki⇥ til útró⇥ra úr

eyjaverstö⇥vunum, og vir⇥ist svo sem þær
hafi ekki or⇥i⇥ jafn illa úti á erfi⇥leikaskei⇥inu um 1700 og verstö⇥varnar undir Jökli.320
Heimildir um fjölda báta og vermanna í
Brei⇥afjar⇥areyjum eru fáar, en á vetrarvertí⇥inni ári⇥ 1704 reru 23 bátar úr Höskuldsey,321 og lætur þá nærri, a⇥ skipverjar á þeim
hafi veri⇥ 150-200. Árinu fyrr reru 50 bátar
úr Bjarneyjum, en hafa trúlega veri⇥ fleiri
á⇥ur. Telur Lú⇥vík Kristjánsson, a⇥ „eigi
munu færri en 300 manns, ásamt heimafólki, hafa veri⇥ þar um vertí⇥ir, þegar
útræ⇥i⇥ var mest.“322 ↵ar er þó varlega
áætla⇥, og trúlega má reikna me⇥ því, a⇥ allt
a⇥ 350 manns hafi veri⇥ á vertí⇥um í Bjarneyjum, þegar mest var.
Á 19. öldinni hnigna⇥i hinum fornu eyjaverstö⇥vum smám saman, og útræ⇥i þa⇥an
lag⇥ist af, er kom fram á 20. öld.323
Sérkennilegasta eyjaverstö⇥in var tvímælalaust í Oddbjarnarskeri, e⇥a Skeri, eins og þa⇥
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Verminjar í Verdölum í Arnarfir⇥i.
Mynd: Ómar Ragnarsson

var tí⇥ast nefnt. ↵ar var alla tí⇥ hreint útver,
og mun sjósókn þa⇥an hafa hafist á 14. öld og
stó⇥ fram um aldamótin 1900. Úr Oddbjarnarskeri reru 30-40 bátar á 18. öld, og þar
vir⇥ast hafa veri⇥ 27-29 verbú⇥ir þegar mest
var.324 Er verstö⇥in í Skeri gott dæmi um þa⇥,
hve miki⇥ fyrri alda menn lög⇥u upp úr því a⇥
eiga skammt a⇥ sækja á gó⇥ mi⇥.
Sjósókn hefur frá alda ö⇥li veri⇥ höfu⇥atvinnuvegur Vestfir⇥inga. Á Vestfjör⇥um er
bygg⇥in nær öll vi⇥ sjó, og því var heimræ⇥i
frá flestum bæjum á Vestfjar⇥akjálkanum.
Ví⇥a var þó langræ⇥i úr heimahögum á fengsæl mi⇥, og af þeim sökum myndu⇥ust
snemma útver á annesjum og skögum, sem
skildu fir⇥i. Má þar á me⇥al nefna Kópavík,
yst á Kópanesi, á milli Tálknafjar⇥ar og
Arnarfjar⇥ar, Svalvoga og Verdali í Arnarfir⇥i,
Fjallaskaga í D￼rafir⇥i, Kálfeyri í Önundar-
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fir⇥i, og eru þá a⇥eins taldar örfáar þeirra fjölmörgu verstö⇥va, sem voru á Vestfjar⇥akjálkanum, vestan og sunnan Ísafjar⇥ardjúps.
Á mörgum þessara sta⇥a má enn sjá allmiklar
verminjar, en misjafnt var, hve lengi sjór var
sóttur frá hverri verstö⇥, og sumar vir⇥ast
a⇥eins hafa veri⇥ í notkun skamma hrí⇥.325
Vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp var heimræ⇥i frá nánast
hverjum bæ, en langt þótti a⇥ sækja á mi⇥ í
Út-Djúpinu frá bæjum á Snæfjallaströnd, í
Skutulsfir⇥i og Álftafir⇥i, a⇥ ekki sé minnst á
þá, sem enn innar voru. Af þeim sökum
hylltust bændur á þessum sló⇥um til a⇥
senda menn sína til útró⇥ra úr Bolungarvík,
en þar var besta lendingin vi⇥ utanvert
Djúpi⇥ og nægilegt skipsr￼mi. Ef marka má
frásögn Fóstbræ⇥rasögu af skrei⇥arfer⇥ húskarla Bersa bónda á Laugarbóli út í Vík,326
hefur þar veri⇥ komi⇥ allnokkurt útver

þegar á 13. öld, og þó líkast til alllöngu fyrr.
Var Bolungarvík helsta útver Djúpmanna allt
fram á þessa öld. Rói⇥ var frá Bolungarvíkurmölum og svonefndum Grundum og úr
Ósvör, sem er innanvert vi⇥ víkina. Í heimildum frá 17. öld segir, a⇥ á milli 20 og 30
skip rói úr Bolungarvík,327 en á sí⇥ari hluta
18. aldar og á 19. öld fjölga⇥i skipum þar
miki⇥. Í bók sinni Áraskip segir Jóhann
Bár⇥arson frá því, a⇥ um og skömmu fyrir
aldamótin 1900 hafi um 90 skip rói⇥ úr Víkinni,328 en þá var þess skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ vélknúnir bátar leystu áraskipin af hólmi.
Verbú⇥ir voru löngum margar í Bolungarvík, en eiginlegt sæb￼lahverfi mun
aldrei hafa risi⇥ þar, og var á⇥ur geti⇥ um
ástæ⇥ur þess. Í byrjun 18. aldar munu hafa
veri⇥ 18 verbú⇥ir í Víkinni,329 en þeim fór
sí⇥an fjölgandi, og undir lok 19. aldar minnist Árni Gíslason a.m.k. 22 verbú⇥a þar.330
Um þa⇥ leyti voru margar bú⇥irnar endurbygg⇥ar og stækka⇥ar, og h￼stu sumar
þeirra tvær skipshafnir.331
Í Jökulfjör⇥um, á Hornströndum og í
Strandas￼slu voru margar verstö⇥var, hin
stærsta á Gjögri. ↵a⇥an var miki⇥ sótt til
hákarlavei⇥a, og um skei⇥ á 19. öld var
Gjögur stærsta hákarlaútver hér á landi.332
Í Nor⇥lendingafjór⇥ungi hátta⇥i ví⇥a líkt til
og á Vestfjör⇥um. Heimræ⇥i var frá sjávarjör⇥um, en útræ⇥i frá annesjum og eyjum,
þa⇥an sem skammt var a⇥ sækja á gó⇥ mi⇥.
Sá reginmunur var þó á sjósókn Nor⇥lendinga og Vestfir⇥inga – og Vestlendinga – a⇥
lítt var rói⇥ á Nor⇥urlandi á vetrum. Sjósókn var þar alla jafna mest á haustin, eftir
a⇥ loki⇥ var heyönnum og réttum. Í útsveit-

um munu menn því ví⇥a hafa fari⇥ á flot um
mitt sumar og eftir þa⇥, eftir a⇥ fiskur var
genginn á mi⇥, en sjaldan voru þær fer⇥ir til
annars en a⇥ afla so⇥metis. Eina umtalsver⇥a undantekningin frá þessu voru
hákarlavei⇥ar a⇥ vetrarlagi, og ver⇥ur nánar
sagt frá þeim sí⇥ar.
Heimildir greina frá mörgum útverum á
Nor⇥urlandi, og var fyrirkomulagi⇥ þar ekki
ósvipa⇥ því, sem ger⇥ist á Vestfjör⇥um, a⇥
hver sveit, hver fjör⇥ur, átti sér eina meginverstö⇥, en úr ö⇥rum verum var rói⇥ um
lengri e⇥a skemmri tíma. ↵annig greina
heimildir frá mörgum verstö⇥vum vi⇥
Húnaflóa, en stærsta útveri⇥ í Húnavatnss￼slu mun hafa veri⇥ í Höfnum á Skaga.333
Í Skagafir⇥i var stærsta útveri⇥ í Drangey,
en stærsta verstö⇥ nor⇥anlands á fyrri öldum mun hafa veri⇥ á Siglunesi. ↵ar er geti⇥
útvers á 13. öld,334 og Lú⇥vík Kristjánsson
telur, a⇥ sæb￼lahverfi hafi myndast þar
þegar á sí⇥mi⇥öldum. Sty⇥st hann þar vi⇥
sagnir, sem geti⇥ er í Jar⇥abók Árna
Magnússonar og Páls Vídalín.335 Á 18. og 19.
öld voru allmargar verbú⇥ir á Siglunesi, og
þar lágu Eyfir⇥ingar tí⇥um vi⇥, er þeir voru
a⇥ hákarlavei⇥um.
Vi⇥ Eyjafjör⇥ utanver⇥an voru margar
verstö⇥var, en flestar litlar. Mikil sjósókn var
úr Grímsey og Flatey á Skjálfanda og bendir
flest til, a⇥ á bá⇥um stö⇥um hafi upphaflega
veri⇥ útver, en sí⇥an heimver og vi⇥leguver.
Í Náttfaravíkum voru allstórar verstö⇥var,
og þa⇥an reru um 30 bátar, þegar mest var.
Austan Skjálfandaflóa voru og margar verstö⇥var, hin stærsta á Skálum á Langanesi.336
Fjöldi verstö⇥va í Nor⇥lendingafjór⇥ungi
s￼nir, a⇥ sjósókn var þar löngum mikil og á
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Siglunes vi⇥ Eyjafjör⇥. ↵ar reis verstö⇥ mjög snemma og sóttu þa⇥an skip ví⇥a a⇥ úr Eyjafir⇥i
til bæ⇥i handfæra- og hákarlavei⇥a.
Mynd: Ómar Ragnarsson

sér langa sögu. Allt um þa⇥ munu Nor⇥lendingar þó sjaldnast hafa veri⇥ sjálfum sér
nógir um fiskmeti, og eins og nánar ver⇥ur
greint frá sí⇥ar, fóru þeir öldum saman fjölmennir í veri⇥ á Su⇥urnesjum og Vesturlandi.
Í Austfir⇥ingafjór⇥ungi voru a⇥stæ⇥ur ví⇥a
svipa⇥ar og á Nor⇥urlandi. Heimræ⇥i var frá
flestum sjávarjör⇥um, en útver á annesjum
og í eyjum. Í Austur-Skaftafellss￼slu voru allmargar verstö⇥var og sumar stórar. Má þar
nefna Hafnartanga vi⇥ Vestra-Horn, en
þanga⇥ sóttu m.a. Nor⇥fir⇥ingar á vetrarvertí⇥. ↵á var og stórt útver í Hálsahöfn í
Su⇥ursveit. Á svæ⇥inu frá Su⇥ursveit og vestur í Vík í M￼rdal var sjósókn hins vegar miklu
minni og lágu til þess e⇥lilegar ástæ⇥ur.337
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III,5,5. Vertollar
A⇥sta⇥a í verstö⇥vum var ví⇥ast hvar nau⇥synleg forsenda útger⇥ar og útræ⇥is. ↵ar gat
veri⇥ um a⇥ ræ⇥a margskyns réttindi og
afnot, af landi undir verbú⇥ir e⇥a tjaldstæ⇥i,
skipstö⇥ur, rétt til torf- og móskur⇥ar, skiptivöll, malir e⇥a önnur svæ⇥i til fiskþurrkunar,
grjóttak í fiskgar⇥a og -byrgi, hjallstæ⇥i o.fl.
Nefndist öll slík a⇥sta⇥a einu nafni vergögn.338
Fyrir vergögn ur⇥u útvegsmenn a⇥ grei⇥a
landeigendum ákve⇥i⇥ gjald, sem nefnt var
vertollur e⇥a uppsátursgjald. ↵a⇥ gat veri⇥
misjafnt eftir landshlutum og verstö⇥vum,
og lék á ￼msu, í hvers konar gjaldmi⇥li
menn greiddu. Algengast mun þó hafa veri⇥
lengi vel, a⇥ greitt væri í fiski.339
Elsta dæmi, sem hugsanlega getur átt vi⇥
vertoll, er kvö⇥in, sem ↵urí⇥ur sundafyllir

lag⇥i á bændur vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp og á⇥ur var
geti⇥. Vertollar ur⇥u hins vegar algengari er
sjósókn fær⇥ist í aukana á 13. og 14. öld, og
þá vir⇥ist sem nokkur festa hafi komist á innheimtu og grei⇥slu þeirra. Á sí⇥mi⇥öldum
vir⇥ist vertollur almennt hafa veri⇥ hálf fiskvætt fyrir hverja ár á ró⇥rarskipum, og voru
þá goldnar þrjár vættir fyrir sexæring, fjórar
fyrir áttæring o.s.frv.340 Í sumum verstö⇥vum
voru vertollar þó mi⇥a⇥ir vi⇥ skipverja, en
ekki árar. ↵annig segir í máldaga Péturskirkju
á Sta⇥arhóli í Saurbæ ári⇥ 1495, a⇥ hún eigi
Bjarneyjar allar og hálfa vætt fiska af hverju
skipi og hverjum manni, sem þa⇥an rói.341
↵egar kom fram yfir 1500, breyttust vertollar nokku⇥, og á 16. öldinni vir⇥ast þeir
almennt hafa fari⇥ lækkandi, auk þess sem
þeir ur⇥u margbreytilegri. ↵ar gætir vafalíti⇥ áhrifa Skipadóms frá 1564, en me⇥
honum voru vertollar lækka⇥ir um eina
vætt fyrir allar stær⇥ir skipa.342 Einnig má
vera, a⇥ versnandi efnahagsástand og erfitt
árfer⇥i á 17. og 18. öld hafi haft nokku⇥ a⇥
segja í þessum efnum.
Sem dæmi um breytilega vertolla má
nefna, a⇥ um 1640 voru þeir hálf til ein vætt
á skip í Dritvík. Ré⇥st upphæ⇥in þá af því,
hve lengi skipin voru a⇥ vei⇥um.343 ↵á var þa⇥
einnig þekkt, a⇥ í sta⇥ þess, a⇥ greiddir væru
vertollar fyrir skip, a⇥sto⇥u⇥u vermenn
bændur e⇥a landeigendur vi⇥ ￼mis verk.
↵annig var t.d. í Oddbjarnarskeri. ↵ar voru
vertollar ekki innheimtir eftir 1800, en þess í
sta⇥ hjálpu⇥u vermenn til vi⇥ melslátt.344
Vertollur fyrri alda kom a⇥ nokkru leyti í
sta⇥ ￼missa skatta og gjalda, sem nú á dögum
eru innheimt af skipum og nefnast einu nafni
hafnargjöld. Eftir a⇥ kom fram á 19. öld, var⇥

æ algengara, a⇥ tollurinn væri reikna⇥ur í
peningum, en upphæ⇥in var breytileg frá einum sta⇥ til annars, og misjafnt var, hva⇥a
þjónusta e⇥a a⇥sta⇥a var látin í té. ↵egar kom
fram á 20. öld og ríki og sveitarfélög tóku a⇥
innheimta hafnargjöld, lög⇥ust vertollar af.

III,5,6. Vertí⇥ir og vermennska
Vertí⇥in var einn af hyrningarsteinum þess
fyrirkomulags, sem íslenskur sjávarútvegur
fyrri alda hvíldi á. ↵egar eftirspurn eftir fiskmeti tók a⇥ aukast, svo um muna⇥i, á
14. öld, lei⇥ brátt a⇥ því, a⇥ vorvei⇥ar einar
gætu ekki fullnægt þörfinni. ↵á hlutu vei⇥ar
á ö⇥rum árstímum a⇥ færast í aukana.
Íslendingar munu snemma hafa veitt því
athygli a⇥ fiskur gekk næsta reglulega á mi⇥
og a⇥ á flestum fiskisló⇥um var aflavonin
meiri á einum árstíma en ö⇥rum. Vi⇥ vitum
a⇥ vísu líti⇥ um þekkingu fyrri alda manna á
lífsháttum og göngum fisksins, en þeir voru
athugulir, og óhætt er a⇥ gera rá⇥ fyrir því,
a⇥ t.d. bændur og sjómenn á Su⇥urnesjum
hafi snemma veitt því athygli, a⇥ á þorranum
og góunni mátti vænta stórra þorskgangna
upp undir landi⇥. Á sama hátt væntu bændur
og sjómenn vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og á Vestfjör⇥um
fiskgangna á mi⇥ sín me⇥ góu- og einmána⇥arkomu og Nor⇥lendingar á sumrum.
Hva⇥an fiskurinn kom og hvert hann fór,
vissu fyrri alda menn sennilega ekki gjörla;
fyrir þá skipti mestu a⇥ hann gekk á sló⇥ina.
Á árabátaöld voru vertí⇥ir á Íslandi þrjár,
vetrarvertí⇥, vorvertí⇥ og haustvertí⇥. ↵ær
féllu vel a⇥ þörfum samfélags, sem bygg⇥i jöfnum höndum á landbúskap og fiskvei⇥um;
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menn voru vi⇥ sjó á þeim árstímum, þegar
minnst þörf var fyrir vinnuafl til sveita og
þegar fiskgengd var a⇥ ö⇥ru jöfnu mest og
a⇥stæ⇥ur til fiskverkunar bestar. Hér gilti þó
hi⇥ sama og í ö⇥rum efnum, a⇥ ekkert er algilt.
Bændur fóru vitaskuld á sjó til a⇥ afla so⇥metis
á sumrin, þegar tóm gafst frá ö⇥rum önnum,
og þar sem fuglatekja skipti miklu fyrir lífsafkomu fólks, var henni sinnt yfir sumarmánu⇥ina. ↵á var tímasetning vertí⇥a einnig
breytileg eftir landshlutum, og ré⇥st hún af
a⇥stæ⇥um í landi og göngum fisks á mi⇥.
Heimildir greina ekki, hvenær vertí⇥askipan
komst á hér á landi, og er reyndar líklegast,
a⇥ þa⇥ hafi ekki gerst í einni svipan, heldur
hafi vertí⇥ir skipast smám saman, er fiskvei⇥ar efldust. Hefur þá þróunin vafalaust
veri⇥ nokku⇥ breytileg eftir landshlutum.
Or⇥i⇥ vertí⇥ er gamalt í íslensku máli og
merkir þann tíma, er menn dvöldust í verinu. Ekki er fyllilega ljóst, hvenær teki⇥ var
a⇥ greina á milli einstakra vertí⇥a á árinu,
en líklegt a⇥ þa⇥ hafi veri⇥ me⇥ eflingu fiskvei⇥a á 14. og 15. öld.
Elsta heimild, sem höfundur þessa rits
hefur fundi⇥ um tímamörk vertí⇥a, er frá
árinu 1469. Hinn 13. febrúar þa⇥ ár tilkynnti
Jón Alexíusson me⇥ opnu bréfi, a⇥ hann hef⇥i
fyrir hönd Kristínar Björnsdóttur í Vatnsfir⇥i
afhent Birni ↵orleifssyni bréf, þar sem sag⇥i
m.a., a⇥ öllum þeim, er vildu róa úr Bolungarvík, væri „heimil vertí⇥“ á milli Gregoríusarmessu (12. mars) og Mikjálsmessu (29. september).345 Benda dagsetningarnar til þess, a⇥ á
sí⇥ari helmingi 15. aldar hafi veri⇥ algengt, a⇥
ró⇥rar hæfust í Bolungarvík um mi⇥jan mars
og gætu sta⇥i⇥ til septemberloka.
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Um þetta leyti hefur vertí⇥askipanin a⇥
líkindum veri⇥ a⇥ festast í sessi, og tveimur
áratugum sí⇥ar, 1490, gekk á B￼jaskerjum
dómur Di⇥riks Pínings höfu⇥smanns. ↵ar
sag⇥i m.a.:
So oc dæmdum vier j sama dome at vertid skylldi
wera ute a faustudagen þa ix nætr ero af sumre oc
setia þa upp skip oc bua vel um oc seigia af sina
abyrgd.346

Í þessum sama dómi var fjalla⇥ um skuldir
Nor⇥lendinga vi⇥ Sunnlendinga og lúkningu
þeirra. Ekki er ljóst af dóminum, hvernig
þessar skuldir voru til komnar, en þær hljóta
a⇥ hafa veri⇥ verulegar og b￼sna almennar,
annars hef⇥i höfu⇥sma⇥ur varla fari⇥ a⇥
dæma um þær. Er þá ekki óhugsandi – ekki
síst me⇥ tilliti til ákvæ⇥isins um vertí⇥arlok
– a⇥ hér sé átt vi⇥ skuldir, sem or⇥i⇥ hafi til
vegna dvalar og athafna nor⇥lenskra vermanna sunnanlands. Um þetta ver⇥ur vitaskuld ekkert fullyrt, en eigi þessi tilgáta vi⇥
rök a⇥ sty⇥jast, s￼nir þa⇥, a⇥ um þetta leyti –
og þó líkast til allnokkru fyrr – hafa Nor⇥lendingar veri⇥ teknir a⇥ sækja su⇥ur á land
til sjóró⇥ra og vertí⇥askipan veri⇥ komin á.
Ákvæ⇥i Píningsdóms eiga án efa vi⇥ lok
vetrarvertí⇥ar á Su⇥urlandi, sem samkvæmt
dóminum hafa veri⇥ sem næst mána⇥amótunum apríl-maí. Kemur þa⇥ heim vi⇥
alþingissamþykkt frá 1574, en þar var Píningsdómur sta⇥festur í öllum atri⇥um, en
sagt, a⇥ vertí⇥ skyldi standa til tveggjapostulamessu, sem er 1. maí.347 Fjórum
árum sí⇥ar var sta⇥fest á Alþingi, a⇥ vertí⇥
skyldi standa fram á tveggjapostulamessu,
enda væri þa⇥ í samræmi vi⇥ dóm Páls Stígssonar hir⇥stjóra frá 1564 (Skipadóm).348

Komi⇥ úr ró⇥ri, líklega um 1898.
Ljósm: Ingimundur Gíslason/Danska þjó⇥minjasafni⇥

↵essir gjörningar varpa nokkru ljósi á
þa⇥, hvenær vertí⇥askipanin var upp tekin.
Ákvæ⇥in í Píningsdómi, Skipadómi og
alþingissamþykktin frá 1574 eru til komin
vegna þess, a⇥ engin ákvæ⇥i voru um þetta
efni í Jónsbók. Bendir þa⇥ eindregi⇥ til þess,
a⇥ sjósókn hafi ekki veri⇥ komin í þa⇥ horf,
er sí⇥ar var⇥, er lögbókin var lögleidd hér á
landi ári⇥ 1280. Vertí⇥askipanin vir⇥ist því
hafa mótast og unni⇥ sér sess í samfélaginu
á tímabilinu frá því um 1300 og fram undir
lok 15. aldar. Má þa⇥ kallast e⇥lilegt, þegar
liti⇥ er til þróunar fiskvei⇥a á þessu skei⇥i.
Ekkert er í á⇥urnefndum heimildum sagt
um upphaf vetrarvertí⇥ar, og elsta heimild,
sem víkur a⇥ því atri⇥i, er bréf Jóhanns
Péturssonar hir⇥stjóra frá 1529, þar sem
hann felur Jóni Hallssyni s￼sluvöld í Rangárþingi. Í bréfinu segir, a⇥ Jón skuli gjalda

s￼slugjald sitt me⇥ því a⇥ láta hir⇥stjóra í té
„[...] einn alfæran utrodramann og lata hann
komin vera til bessastada fyrir pals messo“.349
Pálsmessa er 25. janúar, og benda þessi
or⇥ til þess, a⇥ þá hafi vetrarvertí⇥ hafist á
Su⇥urlandi. Hún stó⇥ til tveggjapostulamessu, e⇥a í samtals fjórtán vikur.
Tímamörk vetrarvertí⇥ar héldust óbreytt
fram til ársins 1700, er gregoríska tímatali⇥
var teki⇥ upp. ↵á fær⇥ust tímamörkin til, og
skyldi vetrarvertí⇥ nú hefjast fyrsta virkan dag
eftir kyndilmessu, 2. febrúar, og standa í
fjórtán vikur sem fyrr.350 Á 18. öld greindi
menn líti⇥ eitt á um tímaskil vetrarvertí⇥ar,351
en smám saman komst sú venja á, a⇥ telja
hana standa frá 2. febrúar til 11. maí. Daginn
eftir, 12. maí, hófst vorvertí⇥ á Su⇥urlandi og
stó⇥ til Jónsmessu (24. júní). Eftir þa⇥ var ekki
rói⇥ a⇥ heiti⇥ gæti, fyrr en haustvertí⇥ hófst á
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Mikjálsmessu (29. september). Hún stó⇥ fram
á ↵orláksmessu á vetri (23. desember).
↵a⇥, sem hér hefur veri⇥ sagt um tímaskil
vertí⇥a, á eingöngu vi⇥ um vertí⇥ir á Su⇥urlandi, og reyndar einkum á svæ⇥inu fyrir
sunnan Gar⇥skaga. Í ö⇥rum landshlutum
voru tímamörkin oft önnur og tí⇥um breytileg frá einni verstö⇥ til annarrar, jafnvel frá
einu ári til annars. Fiskgöngur ré⇥u mestu
um þa⇥, hvenær vertí⇥ hófst og lauk á hverjum sta⇥, og fyrir kom, a⇥ ve⇥rátta og aflabrög⇥ ré⇥u lengd vertí⇥a í útverum. Í sumum verstö⇥vum voru í raun a⇥eins tvær vertí⇥ir, vor- og haustvertí⇥.
Lú⇥vík Kristjánsson hefur fjalla⇥ ￼tarlega
um tímamörk vertí⇥a í einstökum landshlutum og verstö⇥vum á árabátaöld. Er hér
vísa⇥ til þeirrar umfjöllunar.352
Vertí⇥ir gegndu veigamiklu hlutverki í gamla
íslenska samfélaginu, og vetrarvertí⇥ir þó
s￼nu mestu. Frá því á mi⇥öldum og fram á
20. öld lif⇥u Íslendingar jöfnum höndum af
sjávarútvegi og landbúskap, og atvinnuhættir
mótu⇥ust ekki síst af árstí⇥um. ↵jó⇥in var
fámenn, og nánast allir ur⇥u a⇥ leggja hönd
a⇥ hverju verki, ganga í öll störf á þeim árstímum, sem þau þurfti a⇥ vinna. Á sumrum
voru flestir önnum kafnir vi⇥ heyskap til
sveita, en á vetrum var minni þörf fyrir fólk í
sveitum, og einmitt á þeim árstíma gekk
fiskur í mestum mæli á mi⇥ vi⇥ Su⇥ur- og
Vesturland. ↵á héldu menn úr ö⇥rum sveitum
og landshlutum fjölmennir í veri⇥ á Su⇥urnesjum, vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og á Vestfjör⇥um.
Bændur sendu þanga⇥ vinnumenn sína,
kirkjuhöf⇥ingjar og konungsumbo⇥smenn
leiguli⇥a og vinnufólk, og margir þeirra, sem
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töldust sjálfs sín rá⇥andi, töldu hag sínum
betur borgi⇥ vi⇥ sjóinn en til sveita. E⇥li landbúskaparins jók og á nau⇥syn þess, a⇥ bændur
sæktu björg í verstö⇥var. Bú voru flest lítil, og
afraksturinn af þeim dug⇥i sjaldnast til a⇥
framfleyta fólkinu, og því sí⇥ur sem þau voru
minni. Kotbændur voru knúnir til a⇥ afla
sjávarfangs til a⇥ sjá sér og sínum farbor⇥a, og
hinir, sem meira máttu sín, seldu þann fisk, er
ekki var n￼ttur heima, til verslunar í kaupsta⇥.
Fer⇥um á vertí⇥ fylgdu ￼msir si⇥ir, og
flest í sambandi vi⇥ þær haf⇥i ákve⇥in heiti.
A⇥ fara til ró⇥ra á vertí⇥ hét a⇥ fara í veri⇥,
og þeir, sem þa⇥ ger⇥u, köllu⇥ust vermenn
og stundu⇥u vermennsku. Fer⇥irnar a⇥
heiman og í verstö⇥varnar voru kalla⇥ar
verfer⇥ir, og á þeim fylgdu vermenn tí⇥ast
ákve⇥num verlei⇥um, sem í aldanna rás
ur⇥u til á milli s￼slna og landshluta. Í verinu
bjuggu vermenn í verbú⇥um, og þeir hlutir,
sem þeir notu⇥ust vi⇥ þar, köllu⇥ust einu
nafni vergögn. Öll voru þessi atri⇥i gildir
þættir í því, sem ef til vill væri réttast a⇥
nefna íslenska vermenningu. Ver⇥ur nú
fjalla⇥ stuttlega um þá hvern fyrir sig.
Á⇥urtilvitna⇥ur dómur um skuldir Nor⇥lendinga vi⇥ Sunnlendinga er sem fyrr segir
elsta rita⇥a heimild, sem höfundur þessa rits
hefur fundi⇥ og bendir til þess, a⇥ Nor⇥lendingar hafi fari⇥ fjölmennir í veri⇥ á Su⇥urlandi og Su⇥urnesjum. Verfer⇥irnar eiga sér
þó vafalaust miklu lengri sögu, og er líklegast, a⇥ þær hafi hafist eigi sí⇥ar en á 14. öld,
e⇥a um þa⇥ bil er fiskvei⇥ar efldust a⇥ mun
og umtalsver⇥ útver tóku a⇥ myndast
sunnanlands og vestan. Fór þa⇥ saman vi⇥
upphaf fiskvei⇥aaldar.
Fátt er nú vita⇥ um fjölda vermanna fyrr á

Helstu ver- og skrei⇥arkaupalei⇥ir.
Mynd: Íslenzkir sjávarhættir 2. b.

öldum. Vi⇥ vitum, a⇥ Húnvetningar og Skagfir⇥ingar voru löngum fjölmennastir me⇥al
nor⇥lenskra vermanna á Su⇥urnesjum, og
voru þeir margir útró⇥ramenn Hólastóls.
Veturinn 1551 hermir ein heimild, a⇥ veri⇥
hafi 300 nor⇥lenskir vermenn á Su⇥urnesjum,353 en þá hafa þeir a⇥ líkindum veri⇥ fleiri
en venjulega, þar sem a.m.k. 60 menn vir⇥ast
hafa veri⇥ sendir gagngert su⇥ur til a⇥ leita
hefnda eftir Hólafe⇥ga, sem myrtir voru í
Skálholti 7. nóvember 1550. Var giska ófri⇥samt á Su⇥urnesjum um veturinn, og drápu
Nor⇥lendingar alla þá Dani, er þeir ná⇥u til,
þ.á m. Kristján skrifara, sem þeir töldu ö⇥rum fremur bera ábyrg⇥ á ódæ⇥inu í Skálholti.

Nor⇥lendingar sóttu í veri⇥ á Su⇥urnesjum og undir Jökli allt til loka árabátaaldar,
en erfitt er a⇥ átta sig á fjölda þeirra frá einu
skei⇥i til annars. Víst er, a⇥ þeir skiptu
hundru⇥um á ári hverju, en nær eiginlegri
tölu komumst vi⇥ ekki.
Auk Nor⇥lendinga sóttu vermenn af
Su⇥urlandi til útró⇥ra á Su⇥urnesjum, en
Vestlendingar sóttu flestir undir Jökul og í
verstö⇥var í Brei⇥afjar⇥areyjum og á Bar⇥aströnd. Á Vestfjör⇥um voru flestir vermanna
jafnan Vestfir⇥ingar, en ekki var þó dæmalaust, a⇥ menn úr ö⇥rum landshlutum væru
vi⇥ ró⇥ra í Bolungarvík og ö⇥rum stærri
verstö⇥vum vestra.
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Ári⇥ 1770 voru bátar af þeim tegundum,
sem algengastar voru á vetrarvertí⇥, þ.e. fer-,
sex-, átt- og teinæringar, alls 1.290 og skipsrúm á þeim a.m.k. um átta þúsund. Er þá ekki
fjarri lagi a⇥ ætla, a⇥ vermenn, sem sóttu úr
ö⇥rum landshlutum til verstö⇥vanna á
Su⇥urnesjum, Snæfellsnesi og Vestfjör⇥um,
hafi veri⇥ a.m.k. um helmingur, e⇥a 4-5000.
↵egar kom fram yfir þrettándann, tóku vermenn a⇥ tygja sig til fer⇥ar, en mjög var misjafnt, hve langa lei⇥ þeir áttu fyrir höndum.
Lengst áttu ↵ingeyingar, sem fóru su⇥ur á
Su⇥urnes, en á 18. öld var tali⇥, a⇥ tólf daga
fer⇥ væri úr mi⇥ri Su⇥ur-↵ingeyjars￼slu,
vestur sveitir og su⇥ur Holtavör⇥uhei⇥i e⇥a
Tvídægru til verstö⇥va á Innnesjum e⇥a á
Snæfellsnesi. Úr Eyjafir⇥i var talin tíu daga
fer⇥ á sömu sló⇥ir, átta úr Skagafir⇥i, sex úr
Húnaþingi og þriggja úr Borgarfir⇥i. Var þá
mi⇥a⇥ vi⇥, a⇥ menn gætu haldi⇥ ósliti⇥ áfram
dag hvern, en á því vildi vitaskuld ver⇥a misbrestur, þegar fer⇥ast var um hávetur.
↵egar menn fóru su⇥ur til haustró⇥ra, var
stundum hægt a⇥ fara Skagfir⇥ingaveg um
Stórasand og Arnarvatnshei⇥i, og var sú fer⇥
þremur dögum styttri en þegar farnar voru
sveitir og su⇥ur um Holtavör⇥uhei⇥i e⇥a
Tvídægru. Úr austurs￼slum á Su⇥urlandi
var talin sex daga fer⇥ su⇥ur á nes, fjögurra
úr Rangárvallas￼slu og tveggja úr Árness￼slu, og er þá ávallt mi⇥a⇥ vi⇥, a⇥ lagt sé
upp frá mi⇥ri s￼slu.354
Verlei⇥ir voru margar, jafnt innan héra⇥a
sem landshluta á milli, og vafalíti⇥ hafa þær
breyst nokku⇥ í aldanna rás. ↵egar á heildina er liti⇥, ver⇥ur þó ljóst, a⇥ yfirleitt hafa
vermenn vali⇥ þær lei⇥ir, sem grei⇥færastar
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voru og stystar, og ekki hiku⇥u þeir vi⇥ a⇥
fara fjöll og óbygg⇥ir, þegar þar var fært. Um
verlei⇥ir vítt og breitt um landi⇥ vísast til
me⇥fylgjandi korts og um einstakar lei⇥ir til
2. bindis Íslenzkra sjávarhátta.355
Vermenn á lei⇥ í veri⇥ fer⇥u⇥ust flestir fótgangandi og oftast í hópum. Var þá algengast,
a⇥ menn úr sömu sveit, stundum úr sömu
s￼slu, fer⇥u⇥ust saman. Sveinn Pálsson læknir
l￼sir verfer⇥um Nor⇥lendinga svo í Fer⇥abók
sinni, sem samin var á ofanver⇥ri 18. öld:
↵eir fara a⇥ heiman um mi⇥jan janúar, oftast 10 til
20 saman. Á lei⇥inni eiga þeir fasta náttsta⇥i, þar
sem þeir eru ætí⇥ velkomnir, því a⇥ þeir gjalda
næturgrei⇥ann ￼mist me⇥ alls konar smí⇥isgripum
úr silfri, látúni, járni, eir o.s. frv., sem þeir koma
me⇥ a⇥ heiman til sölu, e⇥a me⇥ því a⇥ syngja, lesa
sögur e⇥a kve⇥a rímur á kvöldvökunni. ↵eim er
fagna⇥ vegna söngsins, því a⇥ þeir syngja almennt
ö⇥rum mönnum betur og eru auk þess gla⇥ari og
fjörmeiri en a⇥rir landsmenn.356

↵essi frásögn er vafalaust rétt í öllum meginatri⇥um, en þó er víst, a⇥ hópar nor⇥lenskra
vermanna voru aldrei stærri en 10 til 20
manns, og reyndar munu þeir sjaldan hafa
veri⇥ svo stórir. Vermönnum þótti a⇥ sönnu
öryggi a⇥ því a⇥ fara margir saman um fjallvegi
fjarri mannabygg⇥um, en í slíkum tilvikum
mun hafa veri⇥ algengara, a⇥ tveir e⇥a fleiri
hópar fylgdust a⇥ og a⇥ lei⇥ir skildi þegar
komi⇥ var til bygg⇥a. Væru hóparnir of stórir,
gat reynst erfitt a⇥ fá gistingu á bæjum, en
húsakynni voru óví⇥a svo rúm, a⇥ hægt væri
a⇥ taka á móti stórum hópum. Sums sta⇥ar var
vermönnum neita⇥ um næturgrei⇥a, jafnvel
þótt grei⇥sla væri í bo⇥i, og ur⇥u þeir þá a⇥
gera sér a⇥ gó⇥u a⇥ hírast í útihúsum.357

Stöku bændum var meinilla vi⇥ a⇥ fá vermenn í bæinn, og mun þa⇥ oftast hafa stafa⇥
af efnaskorti, fremur en nísku og mannvonsku. Eru þær margar þjó⇥sögurnar, sem
myndast hafa um vermenn, er lentu í hrakningum og villu á lei⇥ yfir fjöll og hei⇥ar og
ná⇥u til bæja kaldir og hraktir, oft nær dau⇥a
en lífi. Gat þá brug⇥i⇥ til beggja vona um vi⇥tökur bygg⇥amanna, og er þjó⇥sagan um
Hólamannahögg líkast til þekktust sagna í
þeim anda.358 Margar sögur voru og um, a⇥
vermenn hlytu gó⇥ar vi⇥tökur hjá bygg⇥amönnum, og fyrir kom a⇥ þeir rötu⇥u á útilegumannabygg⇥ir, þegar öll von virtist úti.
↵ar hlutu þeir undantekningarlíti⇥ gó⇥an
beina. En hvernig svo sem þjó⇥sögurnar um
vermennina endu⇥u, bera þær allar vitni
merkum þætti íslenskrar menningarsögu.
Algengt var, a⇥ vermenn hef⇥u hesta me⇥fer⇥is til a⇥ flytja á föggur sínar, en þeir sem
ekki höf⇥u rá⇥ á hrossi ur⇥u a⇥ bera farangur
á sjálfum sér. Báru þá flestir föggurnar í
strigapoka, sem kalla⇥ur var helsingjapoki e⇥a
helsingi og var þannig ger⇥ur a⇥ hann lá á
bá⇥um öxlum og ni⇥ur me⇥ baki og brjósti.359
Heimanbúna⇥ur vermanna var harla misjafn, og margir þeirra voru þess vanbúnir a⇥
va⇥a illfærar ár e⇥a leggja fótgangandi á
fjallvegi í svartasta skammdeginu, þegar
allra ve⇥ra var von. Lú⇥vík Kristjánsson
hefur l￼st klæ⇥na⇥i vermanna svo:
Yfirhafnir til þess a⇥ klæ⇥a af sér fönn e⇥a regn
voru engar til. Vinnumenn áttu þá ekki önnur
hlíf⇥arföt en hrí⇥arúlpur úr groddava⇥máli, en þær
voru svo þungar a⇥ teljast máttu óbærar á slíkum
langlei⇥um sem verfer⇥ir ví⇥a voru. – Fer⇥aklæ⇥na⇥i nor⇥lenzks vermanns er l￼st þannig: Hann
haf⇥i lambhúshettu, sem ná⇥i ni⇥ur á her⇥ar og

var⇥i kulda og kali í grimmdarfrostum. Ullarsokkar
klofháir voru utanyfir buxum, á fótum þykkir
le⇥urskór me⇥ hæl- og ristarþvengjum til þess a⇥
for⇥a snjónum ni⇥ur í skóna.360

↵annig búnir menn voru lítt færir til a⇥
takast á vi⇥ illvi⇥ri, storma og stórhrí⇥ar, og
oft ur⇥u miklir mannska⇥ar í verfer⇥um.
↵annig segir Oddur biskup Einarsson frá
því, a⇥ ári⇥ 1588 hafi margir nor⇥lenskir
vermenn or⇥i⇥ úti í ofsave⇥ri á Pálsmessu,
og margir þeirra, sem þó fengu borgi⇥ lífinu, misstu hendur og fætur vegna kals.361
Mörg fleiri dæmi um hrakninga og slysfarir
vermanna mætti nefna, og fyrir kom, a⇥ vermenn ur⇥u úti skammt frá bygg⇥. ↵annig
var t.d. í marsbyrjun ári⇥ 1857, er sex vermenn úr Laugardal og Biskupstungum ur⇥u
úti á Mosfellshei⇥i, og ári⇥ 1868 ur⇥u fjórir
menn úr Skaftártungum úti á Fjallabakslei⇥
skömmu fyrir veturnætur. Voru þeir á lei⇥
til haustró⇥ra á Su⇥urnesjum.362
↵egar í veri⇥ var komi⇥, gafst sjaldan mikill
tími til hvíldar. ↵eim, sem bjuggu í verbú⇥um,
var⇥ jafnan fyrst fyrir a⇥ bú⇥a sig, sem kalla⇥
var, þ.e. a⇥ koma sér fyrir í bú⇥inni. Vermenn,
sem bjuggu heima á bæjum, gátu ef til vill átt
von á eilíti⇥ hl￼legri vi⇥tökum. Í útverum
ur⇥u menn oft a⇥ byrja á því a⇥ gera vistarverurnar íbú⇥arhæfar, og gat þá stundum
or⇥i⇥ b￼sna kaldsamt fyrstu næturnar, ekki
síst ef menn bar a⇥ sí⇥la dags og ve⇥ur var
vont. Lú⇥vík Kristjánsson hefur á skemmtilegan hátt l￼st upphafi vertí⇥ar í Dritvík:
Vermanna a⇥koman í Dritvík er þurr og köld. Bú⇥artóftirnar fullar af fönn, og víkin klökug og óvistleg.
Bátum fjölgar ört. Vermenn koma alla jafnan jöfnum
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höndum landveg og sjólei⇥is. ↵arna hittast menn
vestast og innst úr Brei⇥afir⇥i, Húnvetningar, Dalaog M￼ramenn. ↵eir, sem komi⇥ hafa landveg, eru
þreyttir eptir margra daga fer⇥ yfir torsóttar og
hættugjarnar lei⇥ir. Vermenn ganga saman í hópum,
og bera þungar tjörgur í bak og fyrir, sem eru matarföng og nau⇥synlegir munir, er nota þarf í verinu.
Nægilegt er a⇥ starfa í Víkinni fyrstu dagana.
Hreinsun bú⇥atóftanna kallar fyrst a⇥. Tóftirnar eru
moka⇥ar og þrifnar, og sí⇥an tjalda⇥ yfir þær. Loks
eru flutt þanga⇥ rúmföt, matarföng og allir þeir
munir, er standa þurfa undir þekju. Menn koma sér
fyrir og búa um sig sem bezt má. Rúmfletunum er
slegi⇥ upp, skrínur settar á sinn sta⇥ og hló⇥ gjör⇥.
Sumir vermenn liggja í þurrabú⇥unum, og eru þar
til sængur og fæ⇥is. Einkum eru þa⇥ þeir, sem
komi⇥ hafa órá⇥nir, og ná⇥ hafa í skipsrúm eigi a⇥
sí⇥ur. Nóg er a⇥ gera, þótt ekki falli sjógæftir fyrstu
daga. Menn dytta a⇥ bú⇥um sínum, búa til vei⇥arfærin, reisa vi⇥ fiskbyrgi og smí⇥a skrei⇥rær. ↵egar
í sta⇥ reyna vermenn a⇥ tryggja sér þjónustur, og
þa⇥ sem næst. ↵jónustukaup frá góulokum til fardaga eru tíu álnir, auk n￼tingar þorskhausa og rasks
alls, nema sundmaga.363

Í verbú⇥um áttu menn misgó⇥a vist. ↵ær
voru ví⇥ast hvar bygg⇥ar úr torfi og grjóti og
a⇥ sínu leyti a⇥eins smækku⇥ ger⇥ af bæjarhúsum til sveita. A⇥ flestu leyti voru verbú⇥irnar frumstæ⇥ari en bæjarhús, en þær
vöndu⇥ustu munu þó hafa veri⇥ síst lakari
en húsakynni á mörgum kotbænum. Gó⇥ar
verbú⇥ir jöfnu⇥ust fyllilega á vi⇥ húsakynni
tómthúsfólks í verstö⇥vum, en hinar lökustu
voru litlu betri vistarverur en peningshús.
Hinar fyrstu verbú⇥ir hafa a⇥ líkindum
veri⇥ sömu húsakynnin og köllu⇥ voru fiskiskálar í fornum ritum. ↵eir voru a⇥eins nota⇥ir til mannvistar, á me⇥an fólk var vi⇥ sjó
a⇥ vorlagi, og líklegt ver⇥ur a⇥ teljast, a⇥
þeir hafi veri⇥ hla⇥nar tóttir, sem tjalda⇥ var
yfir á vertí⇥inni. Tí⇥ka⇥ist þa⇥ fyrirkomulag
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lengi í útverum, m.a. í Dritvík, eins og fram
kom hér a⇥ framan.
Yfirleitt rúmu⇥u verbú⇥ir eina skipshöfn,
og fór stær⇥ þeirra þá eftir því, fyrir hve stóra
skipshöfn þær voru reistar. Af þeim sökum
voru verbú⇥ir á Su⇥urlandi almennt stærri
en fyrir vestan, en byggingarlagi⇥ var einatt
hi⇥ sama í grundvallaratri⇥um. Veggir voru
hla⇥nir úr torfi og grjóti, en sperrur voru í
lofti, sem annars var úr torfi. Me⇥fram veggjum voru bálkar, hla⇥nir úr grjóti, og á þeim
sváfu vermenn, oftast tveir og tveir saman,
og höf⇥u undir sér lyng, marhálm e⇥a þang,
þar ofan á strigapoka og gæruskinn og loks
rekkjuvo⇥. Yfir sig breiddu þeir ábrei⇥ur. Inn
af a⇥albú⇥inni var sums sta⇥ar á Su⇥urlandi
afh￼si, sem kalla⇥ist kór. Var þa⇥ nota⇥ til
geymslu. Á Su⇥urlandi og Su⇥urnesjum
munu verbú⇥ir ávallt hafa veri⇥ á einni hæ⇥,
en á Snæfellsnesi og Vestfjör⇥um bar vi⇥, a⇥
þær væru á tveimur hæ⇥um. Var þá geymslurúm og eldhús á ne⇥ri hæ⇥, en ba⇥stofa á
hinni efri. ↵ar sváfu menn.364
Á Stokkseyri er var⇥veitt gömul verbú⇥,
↵urí⇥arbú⇥, kennd vi⇥ ↵urí⇥i Einarsdóttur
formann (1777-1863), en hún var forma⇥ur
í 25 vetrarvertí⇥ir. Bú⇥in mun hafa rúma⇥
skipshöfn af áttæringi. Hún var endurreist
fyrir allmörgum árum, en er talin vera
nálægt upprunalegri mynd, jafnt utan sem
innan.365 Má hún í grundvallaratri⇥um kallast dæmiger⇥ fyrir sunnlenskar verbú⇥ir á
18. öld og fyrri hluta 19. aldar.
↵egar kom fram á ofanver⇥a 19. öld, tóku
verbú⇥ir a⇥ breytast nokku⇥, ur⇥u stærri og
á flestan hátt betri og þægilegri vistarverur.
Árni Gíslason hefur l￼st verbú⇥um í Bolungarvík fyrir og eftir breytinguna:

Gömlu verbú⇥irnar voru me⇥ engu lofti. Me⇥ ö⇥rum
veggnum var hla⇥inn grjótbálkur nokku⇥ upp frá
gólfi. Voru rúmfötin, sem voru heyd￼nur og brekán,
ofin úr ull, lög⇥ á bálkinn. Ofan vi⇥ rúmfletin var
ra⇥a⇥ verskrínunum. Inngangur var í mi⇥jan vegg,
andspænis rúmbálkinum. Ló⇥ir voru geymdar á
veggnum móti rúmbálkinum. ↵egar beitt var inni í
verbú⇥unum, voru skinnklæ⇥i breidd yfir rúmfötin
og ló⇥irnar hringa⇥ar á skinnklæ⇥in.
Eldstæ⇥i var í ö⇥rum enda verbú⇥arinnar og
tunna í þakinu upp af eldstæ⇥inu.
Allar n￼ju verbú⇥irnar voru me⇥ lofti og skarsú⇥
á sperrum. Margar þeirra voru me⇥ timburgafli e⇥a
bá⇥ir gaflar úr timbri og glergluggar á göflunum.
Veggir voru hla⇥nir úr torfi og grjóti og torf á þaki.
Vei⇥arfæri voru geymd ni⇥ri á gólfinu; héngu þau á
þar til ger⇥um rám; beitingabor⇥ stó⇥ á gólfi. ↵ar
var beita skorin og ló⇥ir beittar. Sí⇥ar voru settar
saltstíur í verbú⇥irnar og krær og hjallar á kambi
úti; þar var aflinn salta⇥ur.366

Mötu til vertí⇥arinnar höf⇥u vermenn me⇥
sér a⇥ heiman, og n￼jan fisk fengu þeir í verinu, þegar svo bar undir, og tóku þá so⇥ningarfisk af hlut sínum. Lú⇥vík Kristjánsson
hefur l￼st mötu og mötulagi vermanna í
Dritvík me⇥ þessum or⇥um:
Áskili⇥ er, hva⇥ mönnum beri a⇥ hafa me⇥ sér í
veri⇥ af matföngum, sjóklæ⇥um og vei⇥arfærum.
Fer nærri sanni, a⇥ matarskammtur hafi veri⇥ sem
hér segir, a⇥ því er rá⇥a má af sæmilegum heimildum. Smjör skyldi vera hálf vætt, 4 fjór⇥ungar
sau⇥akjöt, 8 merkur mör, 30 merkur s￼ra, og sem
svara⇥i þrem til fjórum fiskum í so⇥mat af hlutnum, auk þorskhausa og slógs. Fjarri fór því, a⇥ allir
vermenn væri ger⇥ir út sem skyldi. Komu sumir
nær tómhentir af matarföngum og lif⇥u á bónbjörgum annara, ella mjög báglega.
Vermenn eldu⇥u flestir ofan í sig sjálfir og átu
einmælt, þá er rói⇥ var. Eldivi⇥ur var mjög af skornum skamti. Á landlegudögum fóru Drissarar í lyngrif upp og út um öll hraun. ↵ví næst notu⇥u þeir þa⇥
fyrir eldivi⇥. Jafnvel fóru þeir út á Sakhólshei⇥ar til

a⇥ ná í lyng. Er því ei a⇥ undra, þótt hraunin undir
Jökli séu nakin og au⇥ (lynglaus), þar sem þau hafa
veri⇥ lyngrifssvæ⇥i vermanna í margar aldir. Fiskbein, þang og slíkir hlutir voru, auk lyngsins,
algengasta brenni⇥. Fiskbeinunum var d￼ft ofan í
grút, á⇥ur en brennd væru, svo a⇥ betur skyldi loga.
Var⇥ því a⇥ líkum oft sterk og daunill lykt í bú⇥unum. Enda var optast elda⇥ undir berum himni, þá er
vora tók og ve⇥ur leyf⇥i. Tilbreyting í mataræ⇥i var
lítil; hausar og slóg var daglegt brau⇥. Grautar voru
engir, nema rúgmjölsgrautur me⇥ súrblöndu út á,
til hátí⇥abrig⇥a. Rúgmjöl fengu vermenn í kaupum
fyrir smjör, sem þeir skáru af skammti sínum. Súpa
af heilagfiski var kjörréttur, en fly⇥ra fiska⇥ist
nokku⇥, þá er á lei⇥ vertí⇥. Kjöt þa⇥, sem vermenn
fengu, dró eigi alltaf drjúgt, enda lúr⇥u þeir á því og
treindu sér sem lengst. Smjör höf⇥u þeir me⇥ öllum
mat, því a⇥ ekki var um anna⇥ a⇥ velja úr skrínum
þeirra, er betur mátti duga þeim. L￼si munu þeir
hafa drukki⇥ nokku⇥, og kennt styrks þar vi⇥.
Drykkjarföng voru ekki önnur en vatn og súrblanda.
Vatn ur⇥u vermenn a⇥ sækja í lónin á Djúpalónssandi, og er þa⇥ drjúgur spölur og erfi⇥ur.
Geta má þess, a⇥ sumir vermenn ger⇥u mjöls￼ru
og höf⇥u til drykkjar. Mjöls￼ran var gjör⇥ á þann
hátt, a⇥ nokku⇥ eitt af mjöli var láti⇥ í vatn og hrært
í, svo a⇥ af var⇥ nokkurs konar grautur. Sí⇥an er
íláti⇥ sett yfir eld og láti⇥ hitna í því nokkra stund.
Loks er þa⇥ teki⇥ af eldinum og hellt úr því í tréílát,
og lok láti⇥ yfir. Er nú láti⇥ gerjast í þessu tréíláti
nokkurn tíma. Sí⇥an er mjöls￼ran tekin, blöndu⇥
og drukkin. Vatn er sí⇥an láti⇥ saman vi⇥ mjöli⇥,
sem eftir ver⇥ur, og fari⇥ a⇥ á sama hátt og á⇥ur. Eg
minnist þess arna ￼tarlega, vegna þess, a⇥ mjöls￼ra
vir⇥ist hvergi hafa veri⇥ gjör⇥ e⇥a notu⇥ til drykkjar á Íslandi, nema á Snæfellsnesi, og þa⇥ einkum í
verstö⇥vunum. [...] Má þa⇥ þykja kynlegt, a⇥ hún
skyldi ekki gjör⇥ annars sta⇥ar, þar sem vita⇥ er, a⇥
hún er hvorttveggja, holl og næringarrík.367

↵essi l￼sing getur a⇥ líkindum átt vi⇥ um
mataræ⇥i vermanna í flestum útverum á fyrri
öldum, og reyndar mun ekki hafa veri⇥ mikill munur á kosti útró⇥ramanna og vi⇥legumanna, þeirra er í verbú⇥um bjuggu. Heim-
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Skinnklæddir sjómenn vi⇥ eina af gömlu verbú⇥unum í ↵orlákshöfn.
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands

versmenn munu hins vegar margir hafa búi⇥
vi⇥ betri kost, og þeir, sem bjuggu heima á
bæjum, fengu þar sama mat og vinnufólk.
Algengt var a⇥ sjómenn ré⇥u konur til
starfa í verinu, og sáu þær þá um a⇥ þrífa
verbú⇥irnar, búa um rúm, þvo nærföt og
sokka, sjó⇥a fisk og elda grauta. Í sumum
landshlutum tí⇥ka⇥ist, a⇥ konurnar kæmu
me⇥ vermönnum á vertí⇥, annars sta⇥ar
voru þær rá⇥nar af bæjum í verstö⇥inni e⇥a
nágrenni hennar. ⌥mis heiti voru á starfi
þessara kvenna. Í Vestmannaeyjum voru
þær kalla⇥ar búst￼rur, hlutakonur á Su⇥urnesjum og vi⇥ Faxaflóa, þjónustur vi⇥
Brei⇥afjör⇥ og fanggæslur á Vestfjör⇥um.368
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Í verinu hófst dagurinn á því, a⇥ forma⇥ur
reis úr rekkju og gá⇥i til ve⇥urs. A⇥ meta
ve⇥ur og sjó rétt a⇥ morgni var afar mikilvægt, og rei⇥ á miklu, a⇥ formenn þekktu vel
til ve⇥urbo⇥a, svo sem sk￼jafars og sjólags í
verstö⇥ sinni. ↵a⇥ voru reynsluvísindi, sem
hver kynsló⇥ kenndi annarri, en ve⇥rátta var
vitaskuld misjöfn í verstö⇥vum og merking
ve⇥urbo⇥a engan veginn sú sama alls sta⇥ar.369
Ef formanni leist svo á ve⇥urhorfur, a⇥
hann taldi a⇥ gæfi á sjó, fór hann aftur inn
og vakti skipverja sína. ↵eir klæddust og
fengu sér bita, og sí⇥an var haldi⇥ til skips.
↵egar þanga⇥ kom, var þa⇥ ávallt fyrsta verk
formannsins a⇥ setja negluna í bátinn, og

Verbú⇥ í Bolungarvík, bygg⇥ 1893.
Teikn: Sigur⇥ur Gu⇥jónsson

því næst var farvi⇥ur borinn um bor⇥. ↵á
voru skor⇥ur teknar undan, og sí⇥an var
skipi⇥ sett. Misjafnt var eftir landshlutum,
hvernig sta⇥i⇥ var a⇥ setningi, en setningi
áttærings á Su⇥urnesjum er l￼st svo:
↵egar áttæringur var settur á Su⇥urnesjum me⇥
ellefu manna áhöfn, stó⇥ hún þannig vi⇥ hann:
Forma⇥ur stjórnbor⇥smegin a⇥ aftan, en mi⇥skutsma⇥ur (yfirskipsma⇥ur) bakbor⇥smegin. Bitamenn
voru um bitann og böku⇥u þar. Um mi⇥sí⇥u voru
mi⇥skipsmenn og fyrirrúmsmenn, sem ￼ttu, en a⇥
framan böku⇥u andófsmenn og einn yfirskipsma⇥ur hlunnfær⇥i og kasta⇥i þangi á þá, svo a⇥ þeir
yr⇥u hálli. Bakbor⇥smenn höf⇥u hægri höndina á
keip, en stjórnbor⇥smenn vinstri hönd, en me⇥
hinni var stutt fast vi⇥ sí⇥u skipsins.370

↵egar skipi⇥ flaut, fóru menn jafnó⇥um um
bor⇥, og sí⇥an var teki⇥ í, sem kalla⇥ var, og
skipinu snúi⇥ sólarsinnis. ↵á voru tekin
nokkur áratog, en sí⇥an gaf forma⇥ur
skipun. ↵á lyftu menn árunum, tóku ofan
höfu⇥fötin og fóru me⇥ sjófer⇥abæn. A⇥ því

búnu var rói⇥ sem fastast, uns komi⇥ var á
mi⇥. ↵ar gaf forma⇥ur skipun um a⇥ hægja
ró⇥urinn, og sí⇥an var færum rennt
útbyr⇥is. Fór svo eftir a⇥stæ⇥um, hvort
fiska⇥ var vi⇥ stjóra e⇥a andæft, en þegar formanni þótti nóg fiska⇥, gaf hann skipun um
a⇥ hanka upp færin, og sí⇥an var rói⇥ í land.
Lendingin var oft erfi⇥asti og háskasamasti
hluti sjófer⇥arinnar, einkum þar sem brimasamt var og innsigling óhrein. Rei⇥ þá á
miklu, a⇥ formenn væru vel sta⇥kunnugir.
Oft ur⇥u stórslys í lendingu og mun ekki
ofsagt, a⇥ fleiri íslenskir sjómenn hafi í aldanna rás láti⇥ lífi⇥ í landtöku en á rúmsjó.
Margar frásagnir hafa var⇥veist um lendingar áraskipa í hinum ￼msu verstö⇥vum. Árni
Gíslason l￼sir svo minnisstæ⇥ri lendingu í
Bolungarvík ári⇥ 1885:
Mér er alltaf minnisstæ⇥ur fyrsti dagurinn, sem ég var
í Bolungarvík. Ég fór á fætur um klukkan fimm a⇥
morgninum og þaut strax út. Úti var nor⇥an hrí⇥ og
miki⇥ frost. Er ég haf⇥i reika⇥ úti nokkra stund,
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heyr⇥i ég köll og háva⇥a og gekk á hljó⇥i⇥. Var þa⇥ í
einni vörinni. Voru þar samansafna⇥ir um 20 menn;
sumir uppi vi⇥ gangspil, sem stó⇥ fyrir mi⇥ri vörinni,
en ni⇥ri vi⇥ sjávarmál, sinn hvors vegar vi⇥ vörina,
stó⇥u tveir menn me⇥ ljósker í hendi; veifu⇥u þeir
me⇥ ljóskerunum fram á sjóinn. Ég leit fram í brimbroti⇥ og sá, a⇥ utan úr sortanum kom skip á fljúgandi
fer⇥; stefndi þa⇥ í vörina, mitt á milli mannna, sem á
ljóskerunum héldu. Ég athuga⇥i þetta nánar, því mér
þótti þetta hrífandi sjón. Fjórir reru á skipinu, einn gaf
út ni⇥urstö⇥u, sem rann út af skutnum, en forma⇥ur
st￼r⇥i. Skutur skipsins lyftist, þegar grunns kenndi, en
brimaldan bar þa⇥ fljótlega nær landi. Hljóp þá ma⇥ur alskinnklæddur, me⇥ járnkrók í hendi, sem tengdur var vi⇥ streng frá spilinu, og krækti honum í
spillykkju á skipinu og kalla⇥i um lei⇥:
– Hífi⇥ þi⇥! Hífi⇥ þi⇥!
Hlupu þá þeir, sem voru á spilskansinum, til
þess a⇥ draga upp skipi⇥. Komu þá og fleiri til, og
var⇥ brátt alskipa⇥ af mönnum á spilinu. Ná⇥ist
skipi⇥ fljótt upp, en var þá or⇥i⇥ fullt af sjó og flaut
fiskur um öll rúm.371

Ekki gengu allar lendingar jafnvel og þessi,
og eins og á⇥ur hefur veri⇥ geti⇥, ur⇥u oft
mikil slys á áraskipunum. Varla mun hafa
li⇥i⇥ svo vertí⇥, a⇥ ekki færust eitt e⇥a fleiri
skip og oft me⇥ allri áhöfn. Verstu slysin
ur⇥u á árunum 1685 og 1700. Veturinn
1685 var nefndur mannska⇥avetur, en þa⇥
ár er tali⇥, a⇥ milli 180 og 190 manns hafi
farist í sjó hér vi⇥ land.372 Flestir þeirra fórust á einum degi, 8. mars, en þá drukknu⇥u
alls 136 menn, langflestir af Su⇥urnesjum.
Réttum fimmtán árum sí⇥ar, 8. mars 1700,
ur⇥u aftur miklir sjóska⇥ar, og fórust þá
fleiri menn í sjó á einum degi en dæmi eru
til hér á landi, fyrr og sí⇥ar, e⇥a alls 165.373
Sá si⇥ur tí⇥ka⇥ist í flestum verstö⇥vum,
a⇥ fiskur væri seila⇥ur fyrir lendingu ef illt
var í sjóinn. Var þa⇥ gert til a⇥ tryggja, a⇥
aflinn tapa⇥ist ekki, ef skipinu hlekktist á í
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lendingu. Seilun fór fram me⇥ þeim hætti,
sem hér er l￼st:
Á⇥ur bátar nálgu⇥ust lö⇥ri⇥ í lendingunni, var öllum fiskinum fest á seilólar. Ger⇥ist þa⇥ á þann hátt,
a⇥ seilnálin, sem var 2-3 kvartela löng – ger⇥ úr eik
e⇥a hvalbeini, – var stungi⇥ gegnum gelluna og út
um munninn og fiskurinn sí⇥an látinn renna eftir
línunni, og þeim fyrsta bundi⇥ vendilega á endann,
til þess a⇥ næsti fiskur skyldi nema þar vi⇥, og svo
koll af kolli, þar til seilólin var full. Sí⇥an var seilólunum bundi⇥ í sterka línu aftan í bátinn. ↵urfti
vi⇥ þennan verkna⇥ snör og ákve⇥in handtök í erfi⇥um sjó, en ekkert fimbulfamb. Hásetar reru sí⇥an
í land vi⇥ fyrsta lag, me⇥ allar seilólarnar aftan í
bátnum, en þær voru 4-6.374

↵egar skipi⇥ var lent, voru seilarólar dregnar
á land, og sí⇥an var aflinn borinn á skiptivöll
og honum skipt. Um þa⇥ giltu ákve⇥nar
reglur, sem voru nokku⇥ mismunandi eftir
landshlutum og frá einum tíma til annars.375
↵egar aflanum haf⇥i veri⇥ skipt, hófst a⇥ger⇥,
e⇥a fjöruverk eins og þau voru ví⇥a nefnd. Til
fjöruverka taldist a⇥ hausa, slægja, slíta og
fletja fiskinn og var þa⇥ ví⇥a gert á skiptivelli.
Næsta skref var a⇥ verka aflann.

III,5,7. Fiskverkun og fiskneysla
Lengst af árabátaöld var mestallur fiskur,
sem veiddist hér vi⇥ land og ekki var etinn
n￼r, verka⇥ur í skrei⇥, hertur. Ber þá a⇥ hafa
í huga, a⇥ á fyrri tí⇥ notu⇥u menn or⇥i⇥
skrei⇥ yfir þann fisk, sem vi⇥ köllum har⇥fisk. Á 20. öld hefur merking or⇥sins skrei⇥
breyst og merkir nú fisk, sem er spyrtur og
hengdur upp. Saltfiskverkun hófst ekki a⇥
marki fyrr en undir lok 18. aldar, en ruddi sér
mjög til rúms á 19. öld og leysti þá skrei⇥arverkunina af hólmi a⇥ verulegu leyti.

Skrei⇥arverkun er a⇥ líkindum jafngömul
búsetu í landinu, og má í því vi⇥fangi minna
á, a⇥ or⇥ hli⇥stætt íslenska or⇥inu skrei⇥
kemur fyrir í norsku. Í Nor⇥ur-Noregi er
or⇥i⇥ skrei nota⇥ um hrygningarþorsk á
mi⇥um. Hefur þa⇥ vafalíti⇥ flust hinga⇥ til
lands me⇥ landnámsmönnum. Hér á landi
hefur þa⇥ hins vegar veri⇥ nota⇥ í nokku⇥
annarri merkingu, um hertan og þurrka⇥an
fisk; fyrst trúlega um þorsk og sí⇥an einnig
um annan fisk af þorskaætt, sem me⇥höndla⇥ur haf⇥i veri⇥ á sama e⇥a svipa⇥an hátt.
Skrei⇥ar er ví⇥a geti⇥ í fornum heimildum, og eftir því sem næst ver⇥ur komist,
hefur verkun hennar líti⇥ breyst í grundvallaratri⇥um frá elstu tí⇥. Má þa⇥ kallast
e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥ langt fram
eftir öldum var mikil eftirspurn eftir
íslenskri skrei⇥ í útlöndum og engin verkunara⇥fer⇥ henta⇥i Íslendingum betur.
Svalt loftslagi⇥ var vel falli⇥ til fiskþurrkunar og herslu, og ekki þurfti annan búna⇥
en þann, sem til var í landinu sjálfu.
Skrei⇥arverkunin var í sjálfu sér einföld,
en þó vandasöm, og margs var⇥ a⇥ gæta, svo
fiskurinn skemmdist ekki. ↵egar fiskurinn
haf⇥i veri⇥ slæg⇥ur, hausa⇥ur og flattur, var
hann lag⇥ur í kös eftir ákve⇥num reglum.376
↵egar kom a⇥ því a⇥ þurrka fiskinn, var hann
tekinn úr kösinni, þveginn og himnudreginn
og sí⇥an breiddur á gar⇥a e⇥a möl. ↵ar var
honum snúi⇥ svo oft sem þurfa þótti, uns
hann var or⇥inn fullþurr. Á þessu stigi þurfti
a⇥ gæta þess vel, a⇥ ekki rigndi ofan í fiskinn, of sterkt sólskin gat einnig valdi⇥ ska⇥a,
og skrei⇥, sem átti a⇥ flytjast utan, mátti
ekki frjósa, þótt Íslendingum þætti sá har⇥fiskur bestur, sem frosi⇥ haf⇥i lítillega og

þorna⇥i upp úr frostinu.377 ↵egar fiskurinn
var fullþurr or⇥inn, var honum hla⇥i⇥ í
stakk, og þar var hann geymdur, uns hann
var fluttur úr verstö⇥inni, ￼mist í kaupsta⇥
til útflutnings, e⇥a til neyslu innanlands.
Sú verkunara⇥fer⇥, sem hefur veri⇥ l￼st, á
vi⇥ um þann fisk, sem Íslendingar köllu⇥u
malflattan, e⇥a kaupsta⇥arskrei⇥, en Danir
plattfisk. Einnig var algengt, a⇥ fiskur væri
hengdur á rær og var hann kalla⇥ur ráhertur
e⇥a rásker⇥ingur. Í fiskrær og hjalla notu⇥u
menn ví⇥ast rekavi⇥, og á salti, sem oftast
var af skornum skammti, var engin þörf,
þegar fiskur var hertur. Til innanlandsneyslu spyrtu menn einnig smáfisk og létu
hann síga (siginn fiskur), og líti⇥ eitt var
gert af því a⇥ reykja fisk.378
↵essi stuttor⇥a l￼sing á skrei⇥arverkun
Íslendinga á öldum á⇥ur á einkum vi⇥ um
vertí⇥arsvæ⇥in í Sunnlendinga- og Vestfir⇥ingafjór⇥ungi, frá M￼rdal og Vestmannaeyjum a⇥ sunnan og austan, vestur og nor⇥ur
um til Stranda. Á Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um var skrei⇥arverkun a⇥ sönnu stundu⇥
me⇥ líkum hætti og sunnan- og vestanlands,
en í miklu minna mæli og nánast eingöngu
til heimaneyslu. Olli þar einkum, a⇥ fiskur
gekk helst á mi⇥ Nor⇥lendinga og Austfir⇥inga á sumrin og haustin. ↵á var tí⇥ast of
heitt í ve⇥ri til a⇥ þurrka mætti fisk, auk þess
sem fiskifluga og önnur skorkvikindi, sem
settust a⇥ í holdi fisksins, ger⇥u mönnum
lífi⇥ leitt. Af þeim sökum hófst fiskverkun a⇥
sumarlagi ekki a⇥ rá⇥i hér á landi fyrr en tiltölulega ód￼rt salt tók a⇥ flytjast til landsins
og saltfiskverkun hófst fyrir alvöru á ofanver⇥ri 18. öld, og þó enn frekar á 19. öldinni.
↵á haf⇥i þa⇥ einnig sitt a⇥ segja, a⇥ á þeim
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Gamall fiskhjallur á Kleifum vi⇥ Ólafsfjör⇥.
Mynd: Minjasafni⇥ á Akureyri

árstíma, er fiskur gekk helst á mi⇥in fyrir
Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um, var hábjargræ⇥istími í sveitum, og bændur máttu illa
missa fólk frá heyönnum. ↵eim var því hagkvæmara a⇥ senda fólk í veri⇥ sunnanlands
og vestan á vetrum. Sá si⇥ur trygg⇥i svo, a⇥
Nor⇥lendingar og Austfir⇥ingar kunnu vel
til fiskvei⇥a, engu lakar en Sunnlendingar
og Vestfir⇥ingar, og því var⇥ vöxtur útvegsins skjótur nor⇥anlands og austan, er saltfiskverkun hófst þar.
Á 17. öld tóku danskir kaupmenn a⇥ flytja
hinga⇥ til lands salt til fisksöltunar, og á
þeirri öld og hinni næstu var nokku⇥ um, a⇥
fiskur væri fluttur út blautsalta⇥ur e⇥a salta⇥ur í tunnur. Á sí⇥ari hluta 18. aldar var
hins vegar teki⇥ a⇥ verka hér á landi saltfisk
me⇥ svonefndri N￼fundnalandsa⇥fer⇥,
þ.e.a.s. fiskurinn var flattur, salta⇥ur og
þurrka⇥ur. A⇥fer⇥in var í grundvallaratri⇥um
hin sama og sú, sem notu⇥ var vi⇥ skrei⇥ar-
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verkun; eini umtalsver⇥i munurinn var sá, a⇥
fiskurinn var salta⇥ur eftir flatningu og sí⇥an
þveginn upp úr saltinu. Ver⇥ur nánar fjalla⇥
um saltfiskverkun sí⇥ar í þessu riti.
Eins og þráfaldlega hefur veri⇥ geti⇥, fór
mestur hluti fiskafla Íslendinga á fyrri öldum til neyslu innanlands. Skrei⇥ – har⇥fiskur – var einn mikilvægasti þátturinn í
mataræ⇥i landsmanna, eins og glöggt má
sjá af eftirfarandi or⇥um Odds biskups
Einarssonar á 16. öld:
Næst á eftir mjólkurmat og kjöti af kvikféna⇥i er
mikill hluti fæ⇥u Íslendinga venjulegur fiskur. Er
hann fyrst hertur nægilega í vindi og sól, þá barinn
me⇥ lurkum e⇥a fremur steinsleggjum, þar til hann
er or⇥inn vel meyr, og eftir þa⇥ má svo a⇥ þörfum
bera hann í ákve⇥num skömmtum fyrir hvern einstakan, er a⇥ snæ⇥ingi situr, og eta me⇥ smjöri sem
brau⇥sígildi. ↵essi fæ⇥a er talin hin heilnæmasta og
eigi a⇥eins til a⇥ se⇥ja hungri⇥, heldur og ágætlega
til þess fallin a⇥ efla þrótt og fjör.379

Skrei⇥arlest á Selvogshei⇥i
Mynd: Daniel Bruun/Úr ljósmyndasafni Örlygs Hálfdánarsonar

↵essi l￼sing Odds getur átt vi⇥ um har⇥fiskneyslu Íslendinga langt fram eftir 19. öld.
Vi⇥ vitum a⇥ sönnu ekki gjörla, hve mikil
har⇥fiskneyslan var, en víst er a⇥ hún var
mikil. Á biskupssetrunum og ö⇥rum stórb￼lum voru sérstakir barsmí⇥armenn, sem höf⇥u
þann starfa a⇥ berja fisk. Heim í Skálholt fluttust 8-10 smálestir af fiski á ári a⇥ me⇥altali á
árunum 1547-1563 og 1730-1743, og þar var
har⇥fiskurinn helsta fæ⇥a skólapilta. Yr⇥i
skortur á har⇥fiski, gat fari⇥ svo, a⇥ fella yr⇥i
skólahald ni⇥ur og senda pilta heim.380
Har⇥fiskur var tí⇥ast bor⇥a⇥ur me⇥ smjöri
e⇥a ö⇥ru feitmeti, og óhætt er a⇥ fullyr⇥a, a⇥
hann hafi ásamt mjólkurmat veri⇥ mikilvægasta fæ⇥utegund þjó⇥arinnar um aldir. Vi⇥
vitum ekki, hversu mikinn fisk Íslendingar
bor⇥u⇥u á ári hverju, en sennilega hefur þ￼⇥ing har⇥fisksins í mataræ⇥i landsmanna fari⇥
vaxandi á 17. og 18. öld, er landbúskapnum
hnigna⇥i. Sveitabændur lög⇥u ávallt áherslu
á a⇥ eiga næga skrei⇥, og vi⇥ sjávarsí⇥una var
fiskur helsta fæ⇥a fólks, eins og sjá má af eft-

irfarandi l￼singu Skúla Magnússonar landfógeta á mataræ⇥i sjávarbænda í Gullbringuog Kjósars￼slu á ofanver⇥ri 18. öld:
Til mi⇥degisver⇥ar hafa þeir barinn har⇥fisk e⇥a þá
herta þorskhausa, sem beinin eru tínd úr; vi⇥ þessu
er haft smjör.
Kveldver⇥ur þeirra er so⇥inn fiskur, ￼mist
þorskur, þyrsklingur, ￼sa e⇥a heilagfiski e⇥a smálú⇥a, eftir því hva⇥ hendi er næst á ￼msum árstí⇥um; smjör er einnig haft me⇥ kveldver⇥inum, og
þa⇥ því fremur sem fiskmeti þetta er oft ekki n￼tt,
heldur vindþurrka⇥.381

Um svipa⇥ leyti og Skúli samdi þessa l￼singu,
og þó nokkru sí⇥ar, taldi Magnús Ketilsson,
s￼sluma⇥ur Dalamanna, a⇥ þar í s￼slu neytti
hver ma⇥ur sem svara⇥i 27 kg af har⇥fiski á
ári a⇥ me⇥altali.382 ↵a⇥ gera u.þ.b. 75 grömm
á dag. Ekkert ver⇥ur fullyrt um, hvort þessi
tala, 27 kg af har⇥fiski á mann á ári, eigi vi⇥
um alla landshluta, og víst er, a⇥ á 19. öld
minnka⇥i har⇥fiskneysla Íslendinga a⇥
magni, og þó einkum sem hlutfall af heildarafla. ↵ar skipti vitaskuld mestu, a⇥ er aflinn

125

jókst, fór æ hærra hlutfall til útflutnings, en
jafnframt mun frambo⇥ á n￼jum fiski hafa
aukist, ekki síst í kaupstö⇥um og þorpum,
sem risu vi⇥ sjávarsí⇥una og tóku vi⇥ mestum
hluta fólksfjölgunarinnar, sem var⇥ í landinu
á þessum tíma. Á ofanver⇥ri 18. öld taldi
Skúli Magnússon, landfógeti, a⇥ Íslendingar
neyttu sjálfir 63 af hundra⇥i heildarafla
síns,383 en um aldamótin 1900 mun þa⇥ hlutfall hafa veri⇥ nærfellt helmingi lægra. ↵á
haf⇥i neysla á n￼jum fiski aukist a⇥ mun frá
því sem var á 18. öld, og því var hlutfall har⇥fisks í fiskneyslunni enn minna en á⇥ur.
En Íslendingar bor⇥u⇥u fiskinn ekki a⇥eins
hertan. N￼r fiskur var mikilsver⇥ur þáttur í
mataræ⇥i fólks vi⇥ sjávarsí⇥una, og sama
máli gegndi um ￼mislegt anna⇥ sjávarfang:
Kræklingar og ku⇥ungakrabbar voru miki⇥ haf⇥ir
til matar á Vestfjör⇥um. Tíndu menn kræklinginn
á fjörum me⇥ n￼ju og fullu tungli og anna⇥hvort
steiktu hann á glæ⇥um e⇥a su⇥u hann í þeim
vökva, er hann gaf frá sér, er hann kenndi hitans.
Ku⇥ungasniglar eru sérlega ljúffengir, en hvergi
etnir annarssta⇥ar. Ku⇥unga veiddu menn þannig,
a⇥ gera kippur úr þorskro⇥um og sökkva þeim
ni⇥ur, þar sem menn vissu a⇥ ku⇥ungar voru fyrir,
og höf⇥u snæri í. Ku⇥ungarnir safnast a⇥ ro⇥unum
til þess a⇥ sjúga þau, og mátti svo ganga fjörur,
þegar grunnt var, og safna stórum kippum, er
héngu fastar á ro⇥unum.
Me⇥fer⇥ á mat var æri⇥ misjöfn, eins og e⇥lilegt
var. Fiskur var mest til matar bæ⇥i til sjávar og sveita,
og vir⇥ist því réttast a⇥ byrja á honum. Vi⇥ sjóinn var
hann oft bor⇥a⇥ur n￼r, en almennara var þó a⇥ lofa a⇥
slá í hann, og til voru dæmi þess, a⇥ menn hengdu
hann í fjós til þess a⇥ ￼lda hann. Hausar voru oftast
etnir n￼ir og so⇥in lifur me⇥. Kútmagar einnig fylltir
me⇥ lifur og etnir n￼ir, anna⇥hvort so⇥nir e⇥a steiktir
á glæ⇥um. Hrognin voru hno⇥u⇥ upp í brau⇥ me⇥
mjöli og ger⇥ar úr so⇥kökur. Voru þær beztar so⇥nar
í s￼rublöndu. ↵ær voru ætí⇥ þurrætar, og þurfti
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miki⇥ vi⇥ þeim. [...] Rau⇥magar og hrognkelsi (grásleppa) var bor⇥a⇥ n￼tt e⇥a sigi⇥ og flutt sigi⇥ í heilum lestum upp í sveitir, þegar miki⇥ afla⇥ist. Oft voru
þau þrá og óætileg. Selur og hvalur var etinn bæ⇥i
n￼r og salta⇥ur, en spik og rengi var so⇥i⇥, þar til
l￼si⇥ var fari⇥ úr því, og svo súrsa⇥. Hvalkjöti⇥ hirtu
menn einnig, og þótti vel ætt. Selur þótti ekki vel
gó⇥ur nema hreifarnir og hausinn, nema ef bló⇥inu
var hleypt vandlega úr honum; þá þótti hann gó⇥ur.
Selvafningur: hreinsa⇥ar selgarnir tveir þættir og
einn af spiki, flétta⇥ saman, var hengt upp í eldhús og
reykt. Grautur var stundum ger⇥ur úr selsbló⇥i líkt
og kálfsbló⇥i (bló⇥grautur), en ekki þótti hann neitt
hnossgæti [...] 384

Fleiri smáatri⇥i mætti nefna um n￼tingu
sjávarfangs í einstökum landshlutum, þótt
ekki ver⇥i þa⇥ gert hér.
Hér hafa veri⇥ raktir nokkrir meginþættir í
sögu íslenskra sjávarhátta á árabátaöld. Mjög
hefur veri⇥ stikla⇥ á stóru og mörgu sleppt,
sem þó hef⇥i veri⇥ full ástæ⇥a til a⇥ fjalla um.
↵annig hefur líti⇥ sem ekki veri⇥ sagt frá
ger⇥ og notkun ￼miss konar ambo⇥a og
muna, sem voru snar þáttur í daglegri önn
sjómanna og sæb￼lafólks á þessum tíma.
Sama máli gegnir um merkan þátt vermanna
og verstö⇥va í andlegri og bóklegri menningu þjó⇥arinnar, og um ￼miss konar þjó⇥trú
og si⇥i, sem tengdust sjósókn og fiskvei⇥um
á fyrri öldum. Tilgangurinn me⇥ þessari
stuttu umfjöllun er fyrst og fremst sá a⇥
rekja meginþætti í lífi og starfi íslenskra sjómanna og fólks vi⇥ sjávarsí⇥una fyrr á tí⇥ og
freista þess a⇥ s￼na a⇥ nokkru fram á mikilsver⇥an hlut þess í íslenskri þjó⇥menningu.
↵eim, sem fræ⇥ast vilja frekar um þennan
áhugaver⇥a þátt íslenskrar menningarsögu,
er hins vegar bent á ritverk dr. Lú⇥víks Kristjánssonar, Íslenzkir sjávarhættir.

IV. HARÐINDI OG EINOKUN
Í samanbur⇥i vi⇥ fiskvei⇥aöldina hl￼tur
tímabili⇥ frá því um 1500 og fram til loka
18. aldar a⇥ teljast skei⇥ kyrrstö⇥u og
hnignunar, har⇥inda og báginda í íslenskri
sjávarútvegssögu.
Fiskvei⇥isögu Íslendinga á tímabilinu
1500-1800 má í grófum dráttum skipta í
tvennt. Á lokaskei⇥i 15. aldar og fyrri hluta
þeirrar 16. var löngum hart tekist á um yfirrá⇥ yfir verslun og siglingum á Nor⇥urAtlantshafi. Helstu keppinautarnir voru sem
fyrr Englendingar og þ￼skir Hansakaupmenn en konungar dansk-norska ríkisins
(Kalmarsambandsins til 1520) reyndu eftir
mætti a⇥ efla og treysta völd sín. Drógu þeir
lengstum taum Hansamanna. Var tí⇥um
róstusamt vi⇥ Íslandsstrendur, og oftar en
einu sinni kom til bardaga á milli hinna
útlendu kaupmanna og sjómanna. Á 4. áratug 16. aldar unnu Hansamenn fullan sigur
me⇥ stu⇥ningi danska konungsvaldsins, og
eftir þa⇥ voru fiskvei⇥ar og verslun Englendinga hér vi⇥ land ekki nema svipur hjá
sjón í samanbur⇥i vi⇥ þa⇥, sem þær voru um
mi⇥bik 15. aldar.
Átök Englendinga og Hansamanna á fyrri

hluta 16. aldar vir⇥ast ekki hafa haft mikil
áhrif á íslenskan sjávarútveg. Íslendingar
sóttu sjó me⇥ sama hætti og á⇥ur, og ef eitthva⇥ var, efldist útvegurinn, enda samkeppni mikil um skrei⇥ina og ver⇥lag hagstætt. Eftir a⇥ kom fram yfir mi⇥bik 16. aldar,
var⇥ hins vegar mikil breyting í þessum efnum, og tímabili⇥ frá því um 1600 og fram til
loka 18. aldar einkenndist af har⇥indum og
verslunarólagi, sem olli Íslendingum þungum búsifjum. Í samanbur⇥i vi⇥ fiskvei⇥aöldina hl￼tur tímabili⇥ því a⇥ teljast hnignunarskei⇥ í íslenskri sjávarútvegssögu.

IV,1. Heimildir og fyrri
rannsóknir
Heimildir, sem þessi kafli byggist einkum á,
eru sumar hverjar hinar sömu og geti⇥ var í
kafla III,1, enda taka ￼msar þeirra til tímabilsins frá mi⇥öldum og fram um aldamótin
1800. Skjallegar heimildir frá 17. og 18. öld
eru einkum úr skjalasöfnum biskupsstólanna, auk þess sem ￼mis rit me⇥ mikilsver⇥um frumheimildum frá þessum tíma hafa
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veri⇥ gefin út. Ber þar einkum a⇥ nefna
Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls Vídalín
en einnig Lovsamling for Island og Alþingisbækur Íslands.
Umtalsver⇥ar rannsóknir hafa á undanförnum árum veri⇥ unnar á sögu tímabilsins 1600-1800. ↵ær geta fæstar talist beinlínis á svi⇥i sjávarútvegssögu, en varpa þó
ljósi á ￼msa mikilsver⇥a þætti hennar. Ber
þar einkum a⇥ nefna rannsóknir, sem unnar
hafa veri⇥ í verslunarsögu og ve⇥urfarssögu
tímabilsins. Eina riti⇥, sem beinlínis getur
talist rannsókn á sögu sjávarútvegs á þessu
tímabili, er bók Jóns Jónssonar, Útger⇥ og
aflabrög⇥ vi⇥ Ísland 1300-1900. Um menningarsögu sjávarútvegsins má lesa í Íslenzkum sjávarháttum, og margvíslegan fró⇥leik
um efni⇥ er a⇥ finna í fer⇥abókum og ￼msum ö⇥rum ritum frá þessu tímabili, sem út
hafa komi⇥ á undanförnum árum og áratugum. Í n￼ju riti dr. Helga ↵orlákssonar, Sjórán og siglingar. Ensk-íslensk samskipti
1580-1630, er ￼tarlega fjalla⇥ um athafnir
Englendinga hér vi⇥ land á þessum tíma, og
kemur þar margt fram, sem fáum var kunnugt um á⇥ur.

IV,2. Skálmöld á Nor⇥ur-Atlantshafi – átök um Íslandsskrei⇥
Veldi Englendinga á Íslandi var mest á ö⇥rum fjór⇥ungi 15. aldar, og á þeim tíma voru
þeir næsta einrá⇥ir um útflutning skrei⇥ar
og annarra sjávarafur⇥a frá Íslandi. Íslendingar áttu engin haffær skip, og eftir a⇥
særeyfarar rændu og brenndu Björgvin tvívegis á árunum 1428 og 1429, voru Nor⇥-
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menn lítt í stakk búnir til a⇥ halda uppi
verslun vi⇥ Ísland og færa Íslendingum þær
útlendu vörur, sem þeir þörfnu⇥ust. Hansamenn voru og á bak og burt úr Björgvin um
sinn og áttu auk þess í deilum vi⇥ Eirík konung af Pommern. Ganga þær deilur
almennt undir nafninu Slésvíkurstrí⇥i⇥ sí⇥ara og stó⇥ á árunum 1426-1432. Voru átökin
a⇥ verulegu leyti há⇥ á sjó.385
Vi⇥ þessar a⇥stæ⇥ur áttu Englendingar
næsta au⇥velt me⇥ a⇥ efla verslun sína vi⇥
Íslendinga, og lei⇥ ekki á löngu, uns þeir
ur⇥u nánast alvaldir á því svi⇥i. Íslendingar
höf⇥u litla bur⇥i til a⇥ amast vi⇥ þeim, þótt
þeir hef⇥u vilja⇥, og konungsvaldi⇥ var veikt
og illa í stakk búi⇥ til a⇥ hamla ásókn Englendinga. Fimmtánda öldin var öld Kalmarsambandsins á Nor⇥urlöndum, og fjór⇥i
áratugur aldarinnar var miki⇥ óróaskei⇥ í
öllum löndunum þremur, Noregi, Svíþjó⇥
og Danmörku. Höf⇥ingjastéttinni samdi lítt
vi⇥ Eirík konung af Pommern, og magna⇥ist óánægjan me⇥ stjórn hans eftir því sem á
lei⇥. Í öllum löndunum ger⇥u bændur uppreisn, og svo fór, a⇥ ári⇥ 1439 settu sænskir
og danskir höf⇥ingjar Eirík konung af og
tóku til konungs Kristófer af Bæjaralandi.
Nor⇥menn fylgdu í kjölfari⇥ ári⇥ 1440, og
ríkti Kristófer sem konungur yfir öllum
Nor⇥urlöndum, uns hann lést skyndilega a⇥
kvöldi 5. janúar 1449. Kristófer konungur
hefur hloti⇥ nokku⇥ misjöfn eftirmæli í sögunni, en nú munu flestir fræ⇥imenn sammála um, a⇥ skammvinn stjórnartí⇥ hans
hafi veri⇥ blómaskei⇥ Kalmarsambandsins.
Hann naut stu⇥nings a⇥alsins og tókst a⇥
styrkja konungsvaldi⇥ í sessi, og var⇥ nú
fri⇥vænlegra í ríkjasambandinu en veri⇥

haf⇥i á hinum sí⇥ari valdadögum Eiríks af
Pommern. Í utanríkismálum beindist
athygli Kristófers hins vegar ekki síst a⇥
deilum vi⇥ fyrirrennara sinn, sem sat á
Gotlandi og ger⇥i enn tilkall til konungdóms.386
Af málefnum Íslands haf⇥i Kristófer konungur fremur lítil afskipti, enda ríki hans
ví⇥fe⇥mt, ná⇥i sunnan frá Alpafjöllum
austur um Finnland og vestur til Grænlands. Englendingar léku því lausum hala
vi⇥ Íslandsstrendur enn um sinn, en á sí⇥asta ríkisstjórnarári Kristófers var⇥ atbur⇥ur,
sem í raun marka⇥i þáttaskil í samskiptum
Englendinga og Kalmarsambandsins um
yfirrá⇥ á Nor⇥ur-Atlantshafi.
Um Jónsmessuleyti⇥ ári⇥ 1447 lét Kristófer leggja halda á ensk kaupskip, sem voru á
heimlei⇥ um Eyrarsund. Telur Björn ↵orsteinsson, a⇥ me⇥ því hafi konungur ætla⇥
a⇥ kn￼ja starfsbró⇥ur sinn á Englandi og
stjórn hans til samninga um Íslandsmál.387
En hvort sem samningar um Ísland hafa
veri⇥ eina orsök skipatökunnar e⇥a ekki, er
hitt víst, a⇥ hún hleypti af sta⇥ atbur⇥arás,
sem ekki linnti, fyrr en Englendingar voru
a⇥ mestu horfnir af Íslandsmi⇥um. Eftir
Kristófer af Bæjaralandi var⇥ Kristján I.
konungur Nor⇥urlanda. Hann var óragur
vi⇥ a⇥ reyna a⇥ hnekkja veldi Englendinga í
Íslandsversluninni og kraf⇥ist þess, a⇥ ensk
skip sigldu ekki hinga⇥ til lands nema me⇥
sérstöku leyfi. Ensk stjórnvöld voru lítt
hrifin af þessari kröfu, og næstu áratugina
gekk á ￼msu í samskiptum Englendinga og
stjórnenda dansk-norska ríkisins (Kalmarsambandsins). Má me⇥ vissum rökum halda
því fram, a⇥ átökin hafi ná⇥ hámarki, er

Englendingar drápu Björn hir⇥stjóra ↵orleifsson í Rifi vestur ári⇥ 1467. Af þeim
atbur⇥i spunnust miklar og langvinnar
deilur me⇥ Englendingum og Kristjáni I.
Haf⇥i Kristján betur a⇥ lokum, enda naut
hann þá stu⇥nings Hansamanna. Fyrir gang
íslenskrar sögu skipti hins vegar mestu
máli, a⇥ á sí⇥ari hluta 15. aldar rétti konungsvaldi⇥ hlut sinn gagnvart Englendingum, og jafnframt styrktist stjórn umbo⇥smanna konungs innanlands.388
Víg Björns ↵orleifssonar marka⇥i í sjálfu
sér engin tímamót í Íslandssögunni, en eftir
þa⇥ og átökin, sem af víginu hlutust, fór
hamingjusól Englendinga hér vi⇥ land ört
lækkandi, og siglingar annarra þjó⇥a út
hinga⇥ jukust a⇥ sama skapi. Á sí⇥ustu
þremur áratugum 15. aldar er Björgvinjarfara geti⇥ hér vi⇥ land eftir alllangt hlé,
sömulei⇥is kaupfara frá ￼msum Hansaborgum vi⇥ Nor⇥ursjó og Eystrasalt og ennfremur hollenskra skipa frá Amsterdam.
Ári⇥ 1514 er þess geti⇥, a⇥ kaupmenn í
Brimum, Amsterdam og Hamborg hafi haft
íslenskan fisk á bo⇥stólum.389 Auk þessa var
umtalsver⇥ sigling af Englandi hinga⇥ til
lands á ári hverju.
Hinir útlendu kaupmenn fluttu hinga⇥
margskyns varning, og líkast til hefur frambo⇥ á útlendri vöru sjaldan veri⇥ jafn miki⇥
og fjölbreytilegt á fyrri öldum og einmitt á
þessum tíma. Sjávarafur⇥ir, skrei⇥ og l￼si,
voru sem fyrr þær íslensku vörur, sem
útlendingar sóttust mest eftir, og nutu
landsmenn þess. Eins og á⇥ur var a⇥ viki⇥,
hækka⇥i skrei⇥arver⇥ miki⇥ á tímabilinu
1420-1550, og sennilega hafa Íslendingar
ekki í annan tíma noti⇥ jafn hagstæ⇥ra kjara
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í utanríkisvi⇥skiptum. Allar fullyr⇥ingar eru
þó varasamar í þessu efni, þar sem engar
sk￼rslur um heildarvi⇥skipti eru til frá þessum tíma.
Hansamenn og a⇥rir þeir, sem hinga⇥
sigldu af Nor⇥urlöndum og Ni⇥urlöndum,
nutu gó⇥vildar konungsvaldsins, og ekki fór
hjá því, a⇥ aukin sigling hinga⇥ til lands
þrengdi kosti Englendinga. ↵ví undu þeir
illa, og dró brátt til ófri⇥ar me⇥ þeim og
Hansamönnum hér vi⇥ land. ↵ar var fyrst
um a⇥ ræ⇥a skærur, þar sem keppinautarnir
reyndu a⇥ sökkva skipum hver annars og
ræna fiski hver frá ö⇥rum, en er kom fram á
16. öld kom til vopnavi⇥skipta. Frægust
munu vera bardagi Hamborgara og Englendinga um Hafnarfjör⇥ ári⇥ 1518,390
Básendaorrustan, og Grindavíkurstrí⇥i⇥
1532.391 Í öllum þessum átökum báru Hansamenn hærri hlut, og eftir 1532 áttu Englendingar hvergi fasta bækistö⇥ á Íslandi
nema í Vestmannaeyjum. ↵ar héldu þeir
velli langt fram eftir 16. öldinni og áttu
￼misleg vi⇥skipti vi⇥ Eyjamenn. ↵au voru
ekki alltaf fri⇥samleg, og ári⇥ 1614 rændu
enskir reyfarar í eyjunum. Á ofanver⇥ri
16. öld og fram eftir 17. öld sóttu flest árin
tugir enskra fiskiskipa á Íslandsmi⇥, og voru
Englendingar þá einkum á höttunum eftir
löngu, en söltu⇥ langa þótti herramannsmatur í Englandi og var sérstaklega vinsæl
vi⇥ hir⇥ina. Vi⇥ Vestmannaeyjar og út af
Snæfellsnesi voru gó⇥ löngumi⇥, og þanga⇥
sóttu enskir fiskimenn helst á þessum tíma.
Í Vestmannaeyjum stundu⇥u Englendingar
vi⇥skipti vi⇥ Íslendinga og ger⇥u út opna
báta, a.m.k. fram um aldamótin 1600, og
vei⇥ar stundu⇥u þeir vi⇥ eyjarnar mun
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lengur.392 Bendir margt til þess, a⇥ þeir hafi
einnig átt sér bækistö⇥ e⇥a afdrep í Bervík
og ef til vill ví⇥ar á Snæfellsnesi á fyrstu
tveimur áratugum 17. aldar.393
Á 3. áratug 17. aldar fjölga⇥i enskum
fiskiskipum á Íslandsmi⇥um og vir⇥ist svo
sem þá hafi hafist n￼tt, en fremur skammætt, blómaskei⇥ í vei⇥um Englendinga hér
vi⇥ land. Ári⇥ 1627 töldust alls 160 ensk skip
vera vi⇥ vei⇥ar hér vi⇥ land, og ári⇥ 1650
töldu Íslendingar alls 140 skip fyrir Vestfjör⇥um. Seint ver⇥ur úr því skori⇥, hve
mörg ensk skip stundu⇥u vei⇥ar hér vi⇥
land á þessum árum, en þau munu þó
trau⇥la hafa or⇥i⇥ fleiri en 200 á ári, þegar
mest var.394 Er þess þá a⇥ vænta, a⇥ 2-3000
enskir sjómenn hafi veri⇥ hér a⇥ vei⇥um á
ári hverju, fleiri þegar mest var. Voru flest
skipanna ger⇥ út frá bæjum í AusturAnglíu.395
Aukin sigling Hansamanna, einkum Hamborgara, á ofanver⇥ri 15. öld leiddi fljótlega
til har⇥rar samkeppni um fiskafla landsmanna. ↵ar veitti Englendingum betur
framan af, og nutu þeir þess þá, a⇥ þeir
höf⇥u hrei⇥ra⇥ um sig á höfnum ví⇥a um
land. Oft skarst þó í odda á milli hinna
útlendu kaupmanna, ekki síst er þeir kepptu
um fiskkaup á sömu höfn. Samkeppnin kom
hins vegar mörgum Íslendingum til gó⇥a;
fólk streymdi til sjávarsí⇥unnar, og margir
bændur þóttust vart geta seti⇥ jar⇥ir sínar
sökum vinnufólkseklu.
Allt átti þetta sinn þátt í því, a⇥ ári⇥ 1490
var á Alþingi dæmdur svonefndur Píningsdómur. ↵ar var því l￼st, a⇥ enskir og þ￼skir
kaupmenn mættu hvorir tveggja eiga frjáls

miki⇥ gagn þessi dómur ger⇥i. Engar heimildir eru fyrir því, a⇥ dregi⇥ hafi úr bú⇥setu,
og víst er, a⇥ ekki dró úr keppni kaupmanna
um fiskinn, þótt þeir muni a⇥ mestu hafa
lagt af vetursetu. Vir⇥ist þá sú venja hafa
skapast, a⇥ kaupmenn semdu a⇥ hausti vi⇥
útvegsbændur um a⇥ kaupa af þeim ákve⇥i⇥
magn af afla komandi haust- og vetrarvertí⇥ar, jafnvel allan aflann. Var þa⇥ bændum
hagfellt, því me⇥ þessu móti trygg⇥u þeir
sér sölu á afla sínum fullverku⇥um og gátu
vænst þess a⇥ fá fyrir hann gott ver⇥.
En kaupmenn voru ekki allir fúsir til a⇥
vi⇥urkenna slíka vi⇥skiptahætti, síst af öllu
ef keppinautar af ö⇥ru þjó⇥erni áttu í hlut.
Er þeir komu hinga⇥ til lands á vorin,
reyndu flestir kaupmenn a⇥ taka land á einhverri gó⇥ri fiskihöfn, og sí⇥an hófst miki⇥
kapphlaup, sem l￼st er í skjali frá árinu 1533:

Hamborgarar og Skotar takast á undan Reykjanesi.
Mynd: Carta Marina eftir Olavus Magnus 1539

vi⇥skipti vi⇥ Íslendinga, svo fremi sem þeir
færu a⇥ lögum og settum reglum. ↵eim var
fyrirskipa⇥ a⇥ halda fri⇥ sín á milli, og yr⇥i
ekki keypt vi⇥ þá er fri⇥inn ryfu. Vetursetur
útlendinga voru me⇥ öllu banna⇥ar, nema
þeir kæmust eigi af landi brott sökum sjúkleika, sára e⇥a skipbrots, og Íslendingum var
bönnu⇥ bú⇥seta nema a⇥ uppfylltum
ströngum skilyr⇥um.396
Ekki er a⇥ efa, a⇥ ákvæ⇥i Píningsdóms
um bú⇥setumenn hefur hugnast stórbændum, og ö⇥rum ákvæ⇥um dómsins var ö⇥ru
fremur ætla⇥ a⇥ koma reglu á verslun
útlendinga. Á hinn bóginn er óvíst, hversu

Jafnskjótt og kaupmenn koma til hafnar, þjóta þeir
út um allar trissur og merkja sér hvern fisk, sem
þeir finna. ↵á ber þa⇥ oft vi⇥, a⇥ þeir merkja sér annarra manna fiska, sem eru seldir fyrir löngu, en
kaupendunum gafst aldrei tími til a⇥ merkja sér. ↵ví
næst ver⇥ur þa⇥, þegar fyrri kaupendur koma og
heimta fisk sinn, a⇥ hann er seldur ö⇥rum og grí⇥arlegar deilur hefjast. Af þessum sökum er þa⇥ gott og
rétt, a⇥ menn spyrjist fyrir um réttan eiganda e⇥a
umbo⇥smann fiskbirg⇥a, sem þeir ætla sér a⇥
kaupa, á⇥ur en þeir ganga frá samningum, og merki
sér ekki fiskinn fyrr en kaupin hafa veri⇥ ger⇥.397

Kapphlaup af þessu tagi voru oft ein helsta
ástæ⇥a ryskinga og átaka á milli útlendra
kaupmanna hér á landi. ↵au ná⇥u í raun
hámarki me⇥ Grindavíkurstrí⇥inu ári⇥
1532, en eftir þa⇥ gætti Englendinga miklu
minna en á⇥ur. Olli þar hvort tveggja, a⇥
þeir höf⇥u ekki lengur í fullu tré vi⇥ Hansa-

131

Skrei⇥arlager á Bryggjunni í Björgvin. Hér er um a⇥ ræ⇥a norska skrei⇥,
sem verku⇥ er á sama hátt og tí⇥ka⇥ist hér á landi á 20. öld.
Mynd: Bergen bys Historie

menn, og svo hitt, a⇥ eftir a⇥ John Cabot
hélt í hina frægu för sína vestur um haf ári⇥
1497, beindu Englendingar sjónum sínum
æ meira a⇥ hinum au⇥ugu mi⇥um vi⇥
strendur N￼fundnalands. ↵ar fóru Bristolmenn fyrir, og víst er, a⇥ þeir hófu vei⇥ar vi⇥
N￼fundnaland á öndver⇥ri 16. öld. Hefur
einn höfundur vi⇥ra⇥ þá hugmynd, a⇥
Bristolmenn hafi haft sig hljó⇥lega á brott
frá Íslandi, svo keppinautar þeirra í Hansasambandinu fengju ekki ve⇥ur af athöfnum
þeirra vestan hafs. Telur sá höfundur mögulegt, a⇥ Bristolmenn hafi noti⇥ a⇥sto⇥ar velvilja⇥ra Íslendinga, þegi⇥ af þeim uppl￼s-
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ingar um lönd í vestri, og heldur því jafnvel
fram, a⇥ kaupmenn og sjómenn frá Bristol
hafi byrja⇥ vei⇥ar vestra þegar um e⇥a strax
eftir 1480.398
↵essar hugmyndir eru óneitanlega
skemmtilegar, en ver⇥a ekki studdar traustum heimildum. Og ekki gátu Bristolmenn
lengi haldi⇥ tilvist N￼fundnalandsmi⇥a
leyndri fyrir Hansamönnum, þótt þeir hef⇥u
fegnir vilja⇥. Bretónar og Portúgalir vissu
vel af mi⇥unum, og hinir fyrrnefndu hófu
vei⇥ar þar ári⇥ 1508 (e⇥a jafnvel 1504).
Enskir fiskimenn hófu hins vegar ekki a⇥
sækja reglulega vestur fyrr en um 1565,399

og á 8. áratug 16. aldar jókst sókn þeirra
þanga⇥ verulega, eins og best má sjá af því,
a⇥ ári⇥ 1578 taldi Anthony Parkhurst fimmtíu ensk skip vi⇥ N￼fundnaland e⇥a tvöfalt
fleiri en fjórum árum á⇥ur.400 ↵egar á allt er
liti⇥, vir⇥ist fundur N￼fundnalandsmi⇥a og
vei⇥ar Englendinga þar hins vegar lítil áhrif
hafa haft á sókn þeirra á Íslandsmi⇥, síst af
öllu er til lengdar lét.

IV,3. ↵￼ska öldin
Á sama hátt og öldin fimmtánda er tí⇥um
kennd vi⇥ Englendinga og umsvif þeirra hér
á landi, má kenna 16. öldina vi⇥ ↵jó⇥verja
og nefna „þ￼sku öldina“. Áhrif ↵jó⇥verja,
þ.e.a.s. Hansakaupmanna, og ítök í Íslandsversluninni fóru mjög vaxandi á sí⇥ustu áratugum 15. aldar og á fyrri hluta þeirrar 16.,
og eftir 1532 máttu þeir heita vi⇥líka einrá⇥ir og Englendingar höf⇥u veri⇥ hundra⇥
árum fyrr.
Eins og þegar hefur komi⇥ fram, nutu
Hansamenn velvildar konungsvaldsins í
samkeppninni vi⇥ Englendinga, og þótti
Danakonungi vafalíti⇥ fengur a⇥ því a⇥ geta
teflt þessum erlendu keppinautum hvorum
gegn ö⇥rum. Ekki lei⇥ þó á löngu, uns konungsmönnum var⇥ ljóst, a⇥ ↵jó⇥verjarnir
voru þeim engu hagstæ⇥ari en Englendingar höf⇥u veri⇥. Er Englendingar höf⇥u
veri⇥ hraktir á brott úr Grindavík og frá ö⇥rum stö⇥vum á Su⇥urnesjum og vi⇥ Faxaflóa, ger⇥ust þ￼skir brátt æ⇥i heimaríkir, og
fóru Hamborgarmenn þar fremstir í flokki.
Um 1540 er tali⇥, a⇥ nánast öll verslun hér á
landi hafi veri⇥ komin í þeirra hendur.401

↵jó⇥verjar stundu⇥u verslun ví⇥a um
land, en lög⇥u mesta áherslu á vi⇥skipti á
gó⇥um fiskihöfnum. Jafnframt ráku Hamborgarar mikla útger⇥ á Su⇥urnesjum og
sinntu þá lítt um bann konungs og ákvæ⇥i
Píningsdóms um vetursetu útlendinga. Er
tali⇥, a⇥ þeir hafi átt a⇥ mestu e⇥a öllu leyti
40 til 50 skip, er gengu til vei⇥a af Su⇥urnesjum um 1540, auk þess sem þeir áttu
hluti í skipum á móti Íslendingum.402
Á Snæfellsnesi voru Brimarar hins vegar
umsvifamestir, og höf⇥u þeir bækistö⇥var á
Bú⇥um og í Kumbaravogi, en ekki er geti⇥
útger⇥ar þeirra á þessum sló⇥um.403
↵jó⇥verjar högnu⇥ust vel á versluninni,
og miklir fjármunir runnu í vasa þeirra, en
dönskum stjórnvöldum voru athafnir þeirra
hér á landi þyrnir í augum. Kristján konungur III. afré⇥ því a⇥ þrengja kosti ↵jó⇥verja, þótt ekki vildi hann me⇥ öllu meina
þeim a⇥ eiga vi⇥skipti vi⇥ Íslendinga. Á jóladag ári⇥ 1542 gaf hann út bréf, þar sem
hann banna⇥i enn á n￼ vetursetu kaupmanna hér á landi.404 Sendi hann Otta Stígsson hir⇥stjóra me⇥ bréfi⇥ hinga⇥ til lands
sumari⇥ eftir og gaf honum fyrirmæli um a⇥
fylgja banninu fast eftir.
Otti Stígsson kær⇥i kaupmenn, enska og
þ￼ska, fyrir a⇥ hafa flutt inn í landi⇥ skip,
peninga og önnur ver⇥mæti me⇥ ólögmætum hætti, og á Alþingi ári⇥ 1544 nefndu lögmennirnir Erlendur ↵orvar⇥arson og ↵orleifur Pálsson tylftardóm til a⇥ fjalla um
þessar ákærur.405
Dómurinn komst a⇥ þeirri ni⇥urstö⇥u, a⇥
dæma bæri allar eigur ↵jó⇥verja hér á landi,
fastar og lausar, réttilega fallnar undir konung. Á hinn bóginn skyldu Íslendingar
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halda þeim skipshlutum, sem þeir ættu á
móti ↵jó⇥verjum, svo fremi þeir hef⇥u eignast þá me⇥ lögmætum hætti.406
↵jó⇥verjar brug⇥ust, sem vænta mátti,
illa vi⇥ dóminum. ↵eir sendu fulltrúa á konungsfund og báru fram ￼tarlegt kæruskjal,
vegna þess er þeir köllu⇥u yfirgang Otta
Stígssonar. Í skjalinu l￼stu þeir allnákvæmlega samskiptum sínum vi⇥ Íslendinga, og
er l￼singin fró⇥leg heimild um fyrirkomulag
útger⇥arinnar. ↵ar segir, a⇥ Íslendingar séu
svo fátækir, a⇥ þeir geti hvorki keypt báta né
vei⇥arfæri, og því ney⇥ist kaupmenn til a⇥
leggja þeim hvort tveggja til. A⇥ launum fái
þeir fimmta hvern fisk, sem vei⇥ist á feræring, og sí⇥an sama hlutfall af afla stærri
skipa.407
Vi⇥ fyrstu s￼n gæti svo virst sem þ￼sku
kaupmennirnir hafi komi⇥ fram sem hreinir
bjargvættir Íslendinga. ↵egar nánar er a⇥
gá⇥, ver⇥ur hins vegar ljóst, a⇥ a⇥fer⇥ þeirra
var klókindaleg og þeim sjálfum í hag, ekki
sí⇥ur en Íslendingum. Me⇥ framlagi sínu
trygg⇥u þeir, a⇥ útger⇥in gengi og sjálfum
sér allan aflann til útflutnings og sölu. Vi⇥
vitum a⇥ vísu ekki, hve miki⇥ kaupmenn
guldu Íslendingum fyrir fiskinn, en þa⇥
hefur varla veri⇥ nema brot af því, sem
fékkst fyrir skrei⇥ina á mörku⇥um erlendis.
En Kristján konungur lét kveinstafi kaupmanna ekki á sig fá. Ári⇥ 1545 sendi hann
Otta Stígsson á n￼ til Íslands, og þa⇥ ár var
á Alþingi dæmdur svonefndur Skipadómur.
↵ar voru ákvæ⇥i Píningsdóms frá 1490 um
vetursetu kaupmanna ítreku⇥ og þeim
bönnu⇥ útger⇥ hérlendis, me⇥ e⇥a án þátttöku Íslendinga.408 ↵ar me⇥ var endi bundinn á útger⇥ ↵jó⇥verja hér á landi. Bátar
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þeirra og vergögn á Su⇥urnesjum voru me⇥
Skipadómi ger⇥ upptæk og ur⇥u stofninn a⇥
útger⇥ konungs.
En þótt útger⇥ Hamborgarmanna á Íslandi
væri loki⇥, fór því fjarri a⇥ verslun þeirra
me⇥ íslenska skrei⇥ væri úr sögunni. ↵eir
ré⇥u Íslandsversluninni fram til 1602 og
voru reyndar umsvifamiklir þátttakendur í
henni allt fram til 1620. Á 16. öldinni skópu
þeir trausta marka⇥i fyrir íslenska skrei⇥ í
kaþólskum löndum Mi⇥-Evrópu, og eftir a⇥
einokunarverslunin komst alfari⇥ á hendur
danskra kaupmanna eftir 1620, ur⇥u Hamborgarar stærstu og traustustu vi⇥skiptavinir
þeirra á meginlandinu. Allar tilraunir konungs, á stundum fyrir hvatningu og me⇥
stu⇥ningi Hollendinga, til a⇥ koma í veg fyrir
e⇥a draga úr vi⇥skiptum danskra Íslandskaupmanna vi⇥ Hamborgara, komu fyrir
líti⇥. Allt fram undir lok einokunartímans,
þ.e.a.s. allt til þess er saltfiskur tók a⇥ leysa
skrei⇥ina af hólmi sem helsta útflutningsvara Íslendinga, sáu Hamborgarar um a⇥
koma fiskinum á marka⇥ í Evrópu.409 ↵￼⇥ing
þeirra fyrir utanríkisverslun Íslendinga var
því áfram mikil, löngu eftir a⇥ þeir voru
hættir a⇥ versla hér á landi.

IV,4. Útvegur og einokun
Me⇥ konunglegri tilskipun, sem út var gefin
20. apríl 1602, veitti Kristján konungur IV.
borgurum í Kaupmannahöfn, Málmey og á
Helsingjaeyri einkarétt til verslunar á
Íslandi í tólf ár. ↵ar me⇥ hófst einokunarverslunin svonefnda og stó⇥ ekki í tólf ár,
heldur 185, e⇥a allt til þess hún var afnumin

me⇥ annarri konunglegri tilskipun, er taka
skyldi gildi frá og me⇥ 1. janúar 1788.410
Me⇥ tilkomu einokunarinnar ur⇥u umtalsver⇥ar breytingar á allri utanríkisverslun
Íslendinga, en ekki er líklegt, a⇥ landsmenn
hafi fundi⇥ þær svo glöggt í upphafi. Hamborgarar höf⇥u í raun einoka⇥ verslunina í
li⇥lega hálfa öld og héldu áfram a⇥ annast
hana a⇥ mestu leyti til 1620. ↵á fyrst tóku
Danir öll völd í verslunarmálum Íslendinga,
en voru þó áfram há⇥ir Hamborgarmönnum
um marka⇥i. Útflutningur íslenskra sjávarafur⇥a hélst því a⇥ mestu í svipu⇥u fari og
hann haf⇥i veri⇥ allt frá því um 1540 og
reyndar fyrr.
Margt hefur veri⇥ rita⇥ um einokunarverslunina, enda marka⇥i hún djúp spor í
Íslandssöguna. Um verslunina og fyrirkomulag hennar ver⇥ur ekki fjalla⇥ hér,
enda er þessu riti ekki ætla⇥ a⇥ ver⇥a verslunarsaga.411 Á hinn bóginn ver⇥ur ekki undan því vikist a⇥ gera stuttlega grein fyrir
mörku⇥um og ver⇥þróun íslenskra sjávarafur⇥a á þessu skei⇥i, enda haf⇥i hvort
tveggja áhrif á gengi útvegsins.

IV,4,1. Marka⇥ir og ver⇥lag
Á 15. öldinni, á me⇥an Englendingar höf⇥u
tögl og hagldir í Íslandsversluninni, fór
mestöll skrei⇥, sem hé⇥an var flutt, til Englands. ↵ar fór mestur hluti hennar á
marka⇥, en eitthva⇥ mun þó hafa veri⇥ flutt
til landa á meginlandinu.412 Eftir a⇥ Hansamenn ná⇥u tökum á versluninni, fluttist
íslensk skrei⇥ einkum til Hamborgar, en
dreif⇥ist þa⇥an ví⇥a um Mi⇥-Evrópu, allt
austur á Balkanskaga.413 Allt fram á sí⇥ari

hluta 18. aldar voru helstu marka⇥ir fyrir
íslenska skrei⇥ í Mi⇥-Evrópu, en þá tóku
danskir kaupmenn a⇥ flytja nokku⇥ af fiski
til Mi⇥jar⇥arhafslanda.414
↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ á mi⇥öldum hækka⇥i
skrei⇥arver⇥ miki⇥ og vir⇥ist hafa veri⇥ hátt
allt fram um 1550. Er þá mi⇥a⇥ vi⇥ hlutfallsver⇥ á skrei⇥ gagnvart kornmeti.415
Á árunum 1550-1600 lækka⇥i hlutfallsver⇥ á skrei⇥ miki⇥, svo miki⇥ a⇥ kalla má
a⇥ ver⇥i⇥ hafi hruni⇥. Ástæ⇥ur þessa voru
margar. Í fyrsta lagi dró verulega úr
fiskneyslu í Evrópu vi⇥ si⇥askiptin, en mótmælendur neyttu ekki fisks í jafnmiklum
mæli á föstunni og kaþólikkar. ↵etta hlaut
a⇥ lei⇥a til minnkandi eftirspurnar, en þó er
ekki fullljóst, hva⇥a áhrif si⇥askiptin höf⇥u á
ver⇥lag á íslenskri skrei⇥, þegar til lengri
tíma er liti⇥. Eins og þegar hefur komi⇥
fram, voru traustustu marka⇥ir fyrir skrei⇥ina eftir 1550 í Mi⇥-Evrópu. ↵ar voru
kaþólikkar í meirihluta, og guldu þeir tiltölulega hátt ver⇥ fyrir íslenska skrei⇥, sem
var eftirsótt gæ⇥avara og m.a. keypt í rík
klaustur.416 Marka⇥urinn var hins vegar takmarka⇥ur, og gæti þa⇥ hafa haft takmarkandi áhrif á skrei⇥arframlei⇥slu Íslendinga.
Einokunarkaupmennirnir vir⇥ast líti⇥ hafa
gert af því a⇥ leita n￼rra marka⇥a, og þeir
vildu ekki taka vi⇥ meiri skrei⇥ en þeir gátu
losna⇥ vi⇥ me⇥ gó⇥u móti fyrir sæmilegt
ver⇥.417 Átti þessi afsta⇥a ekki minnstan þátt
í því, a⇥ þegar kom fram á 18. öld, sta⇥na⇥i
sjávarútvegur Íslendinga; sóknin vir⇥ist
hafa minnka⇥, bátar gengu úr sér, vei⇥arfæraskortur hrjá⇥i landsmenn, og um langt
skei⇥ var fátt gert til a⇥ efla útveginn.
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Í þessu sambandi ber þess einnig a⇥ gæta,
a⇥ eftir aldamótin 1600 ur⇥u Íslendingar æ
há⇥ari Dönum um öll vi⇥skipti. ↵á hlaut
efnahagur Íslendinga a⇥ mótast verulega af
þróun mála í Danmörku. Í danskri hagsögu
er tímabilinu 1650-1750 l￼st sem tímabili
stö⇥nunar á flestum svi⇥um,418 og fór vitaskuld ekki hjá því, a⇥ þa⇥ hef⇥i sín áhrif hér,
ekki síst a⇥ því er snerti a⇥flutning á hvers
kyns varningi.
Anna⇥ atri⇥i, sem einnig skipti máli í
þessu vi⇥fangi var, a⇥ þegar kom fram á sí⇥ari hluta 16. aldar tók miki⇥ af fiski a⇥ berast til Evrópu af N￼fundnalandsmi⇥um. ↵a⇥
dró úr eftirspurn, þar sem marka⇥urinn
hélst lítt breyttur, og átti sinn þátt í því a⇥
ver⇥ fór lækkandi.
Eftir a⇥ kom fram um 1600, hélst skrei⇥arver⇥ tiltölulega stö⇥ugt allt fram á sí⇥ari
hluta 18. aldar. Stafa⇥i þa⇥ ekki síst af því,
a⇥ ríkisvaldi⇥ setti kauptaxta, sem héldust
lítt e⇥a ekki breyttir árum og jafnvel áratugum saman. Í ver⇥töxtunum var kve⇥i⇥ á um
hlutfallsver⇥ inn- og útfluttrar vöru, sem
hélst óbreytt, hva⇥ sem lei⇥ ver⇥sveiflum á
mörku⇥um í ö⇥rum löndum.419 Einstaka
skammtímasveiflur má a⇥ vísu greina, og á
árunum 1776-1783 hækka⇥i ver⇥ á íslenskri
skrei⇥ miki⇥, en þá tók a⇥ verulegu leyti
fyrir flutning á N￼fundnalandsfiski til
Evrópu vegna frelsisstrí⇥s Bandaríkjamanna. Aldrei komst ver⇥i⇥ þó á þessum
tíma í námunda vi⇥ þa⇥, sem veri⇥ haf⇥i á
15. öld og fram til 1550.
Ver⇥fall og minnkandi eftirspurn eftir
íslenskri skrei⇥ haf⇥i vitaskuld áhrif á þróun
íslensks sjávarútvegs á tímabilinu frá því um
1550 og fram um aldamótin 1800. Í saman-
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bur⇥i vi⇥ fiskvei⇥aöldina ver⇥ur þessu tímabili ekki l￼st ö⇥ru vísi en sem hnignunarskei⇥i. Útvegurinn sta⇥na⇥i, festist í fari,
sem hann komst ekki upp úr, fyrr en losa⇥
var um verslunarhöftin og Íslendingar tóku
sjálfir a⇥ flytja út fisk og selja á n￼jum mörku⇥um á öndver⇥ri 19. öld. Einokun verslunarinnar og þa⇥, a⇥ hún var reyr⇥ í fjötra af
kauptöxtunum, átti verulega sök á þessu.
Verslunarfyrirkomulagi⇥ drap allt framtak
landsmanna í dróma, og kaupmenn, sem
líti⇥ ger⇥u til a⇥ afla n￼rra marka⇥a, löttu þá
fremur en hvöttu. Jón Eiríksson l￼sti þessu á
sk￼ran hátt og tók undir sjónarmi⇥ Matthiasar J. Wagel, sem fer⇥a⇥ist um Ísland á
árunum 1729-1731 og samdi m.a. rit um
landshagi á Íslandi. Jóni fórust svo or⇥:
↵egar hinar hef⇥bundnu atvinnugreinar framlei⇥a
eitthva⇥ umfram þa⇥, sem venja er til, er naumast
unnt a⇥ losa sig vi⇥ nema helminginn af framlei⇥slunni. Af þessum sökum hafa landsmenn sé⇥ sig
neydda til a⇥ leggja árar í bát, því a⇥ þeim er gagnslaust a⇥ afla meira, fyrst þeir geta ekki einu sinni
komi⇥ því, sem fyrir hendi er, í ver⇥. Wagel líkir a⇥
þessu leyti íslensku fiskversluninni vi⇥ kornverslunina dönsku og ekki a⇥ ástæ⇥ulausu. Hann segir
svo: „↵egar bændur vorir fá óvenjumikla kornuppskeru, eru þeir engan veginn ánæg⇥ir, því a⇥ þá
hljóta þeir stundum a⇥ selja þrjár korntunnur fyrir
sama ver⇥ og þeir fá endranær fyrir eina tunnu.
↵essu er líkt fari⇥ á sinn hátt me⇥ fiskinn á Íslandi.
Kaupmennirnir ver⇥a alltaf a⇥ kaupa hann sama
ver⇥i. En því meiri fisk sem Íslendingar vei⇥a, því
minna fá kaupmennirnir fyrir hann í Danmörku og
↵￼skalandi vegna mikils frambo⇥s. Aflei⇥ingin er
a⇥ til þess a⇥ tapa ekki, óskar kaupma⇥urinn þess
a⇥ Íslendingar afli minna“. ↵essvegna hl￼tur sá
fiskur, sem afla⇥ er umfram me⇥allag, a⇥ ver⇥a
ón￼tur og vei⇥in stö⇥vast sjálfkrafa. En væri verslunin frjáls væri hægt a⇥ selja hann anna⇥hvort
fyrir peninga e⇥a nau⇥synjavörur.420

N￼höfn í Kaupmannahöfn á 19. öld. ↵anga⇥ komu flest Íslandsför a⇥ hausti.
Mynd: Konungsbókhla⇥an Kaupmannahöfn

Einokunarverslunin hefur hloti⇥ heldur
dapurleg eftirmæli í íslenskri söguritun, og
ekki a⇥ ósekju. En þegar öllu er á botninn
hvolft, má allt eins spyrja, hvort hún hafi ef
til vill bjarga⇥ íslenskum sjávarútvegi og
jafnvel bygg⇥ í landinu. Verslunarfyrirkomulagi⇥, svo slæmt sem þa⇥ var a⇥ flestu
leyti, trygg⇥i siglingar til landsins, sem
ekki er víst, a⇥ utanríkismenn hef⇥u haldi⇥
uppi, þegar verst gegndi. Kauptaxtar einokunaraldar voru vissulega miklu lægri en
þa⇥ ver⇥, sem Íslendingar fengu fyrir
skrei⇥ina fyrir 1550, en trygg⇥u þó a.m.k.

lágmarksver⇥. Er engan veginn víst, a⇥
Hamborgarar e⇥a a⇥rir utanríkismenn
hef⇥u lagt á sig a⇥ sigla hinga⇥ til lands
eftir fiskinum í hör⇥um árum, hva⇥ þá a⇥
þeir hef⇥u endilega goldi⇥ Íslendingum
betra ver⇥ fyrir hann.
Í þessu sambandi ber einnig a⇥ hafa í
huga, a⇥ einokunarverslunin var í fullu
samræmi vi⇥ þá hagspeki, sem margir rá⇥amenn í Evrópu a⇥hylltust á þessum tíma og
nefnd hefur veri⇥ merkantílismi, e⇥a kaupau⇥gisstefna á íslensku. Voru þau vi⇥horf
nær alls rá⇥andi í milliríkjavi⇥skiptum
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Hertir þorskhausar.
Mynd: Minjasafni⇥ á Akureyri

Evrópumanna á tímabilinu frá því um 1500
og fram um 1750.
Undirstö⇥uatri⇥i í hugsun þeirra, sem
a⇥hylltust kaupau⇥gisstefnuna, var a⇥ umfang
hagkerfis heimsins væri óumbreytanlegt og
þjó⇥ir heims gætu a⇥eins auki⇥ hagsæld sína
me⇥ því a⇥ tryggja sér stærri hluta af kökunni.
Af þeim sökum bæri konungum og ö⇥rum
rá⇥amönnum a⇥ sty⇥ja eftir megni vi⇥ baki⇥ á
þegnum sínum. ↵a⇥ yr⇥i best gert me⇥ því a⇥
tryggja þeim einkarétt á ￼msum svi⇥um, m.a.
í verslun. Jafnframt bæri a⇥ auka útflutning
sem mest en hamla innflutningi frá ö⇥rum
ríkjum. Hver þjó⇥ átti þannig a⇥ búa sem best
a⇥ sínu, markmi⇥ utanríkisvi⇥skipta var a⇥
þau væru sem hagkvæmust og til a⇥ tryggja
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þa⇥ þótti sjálfsagt a⇥ beita ￼miss konar hömlum, svo sem tollum og einkaleyfum.421 Í Danmörku fylgdu menn í þessum efnum gjarnan
fordæmi þeirra þjó⇥a, sem fyrirfer⇥armestar
voru í vi⇥skiptum, Englendinga og Hollendinga, og stofnu⇥u verslunarfélög til a⇥ annast
utanríkisvi⇥skipti. ↵au nutu ￼miss konar frí⇥inda og stu⇥nings ríkisvaldsins.422 Til a⇥ skilja
merkantílismann ver⇥ur a⇥ hyggja a⇥ ástandi
mála í Evrópu á 16. og 17. öld. Tí⇥in var róstusöm og styrjaldir tí⇥ar þjó⇥a í millum. Vi⇥ þær
a⇥stæ⇥ur þótti flestum stjórnarherrum tryggilegast a⇥ búa sem mest a⇥ sínu, og nau⇥synlegt þótti a⇥ tryggja, a⇥ hver þjó⇥ væri sjálfri
sér nóg um matvæli og þau hráefni, sem nau⇥synleg voru til strí⇥srekstrar. Á n￼lendur litu
menn sem for⇥abúr, er sé⇥ gætu mó⇥urlandinu fyrir slíkum nau⇥synjum, auk þess sem
n￼lendueign jók álit og or⇥stír konunga, og
n￼lendur gátu, ef svo bar undir, reynst þægileg
skiptimynt vi⇥ fri⇥arsamninga. A⇥ heimila
útlendingum óheft vi⇥skipti vi⇥ þær þótti hins
vegar hin mesta go⇥gá. Einokunarverslun
Dana á Íslandi var hluti af þessari þróun. Hún
var skilgeti⇥ afkvæmi merkantílismans og
ver⇥ur því a⇥eins skilin og metin, a⇥ hún sé
sko⇥u⇥ í ljósi hans.

IV,5. Árfer⇥i og búseta
Fljótt á liti⇥ gæti svo virst sem augljóst
orsakasamband hafi veri⇥ á milli verslunarfyrirkomulagsins og gengis sjávarútvegsins,
en þó er engan veginn au⇥velt a⇥ s￼na
afdráttarlaust fram á, a⇥ svo hafi veri⇥.
Árfer⇥i var mjög erfitt mikinn hluta tímabilsins, og hlaut þa⇥ a⇥ hafa mikil áhrif á

útveginn. Tímabili⇥ 1600-1900 var kuldaskei⇥ í sögu Evrópu, og vísa fræ⇥imenn
gjarnan til þess sem „litlu ísaldar“. Íslendingar fóru ekki varhluta af kuldanum, og
hér á landi var tímabili⇥ frá því um 1600 og
fram um 1820 kalt.
Kuldaskei⇥i⇥ hófst þegar í upphafi
17. aldar, og var fyrsti vetur hennar nefndur
Lurkur og sá næsti Píningsvetur. Segja þær
nafngiftir sína sögu um árfer⇥i⇥, og tali⇥ er,
a⇥ á árunum 1602-1604 hafi um 9 þúsund
manns falli⇥ úr har⇥rétti hér á landi.423
Á þessum árum fór me⇥alhiti ársins umtalsvert ni⇥ur fyrir 3°C, og á fyrsta tug aldarinnar telur Páll Bergþórsson, a⇥ hafís hafi
veri⇥ vi⇥ landi⇥ í 33 mánu⇥i.424 Næstu árin
var árfer⇥i nokkru skárra, en þegar kom
fram yfir mi⇥ja öldina, kólna⇥i aftur. Sí⇥ustu
fimmtán ár aldarinnar voru köld, nær samfelld har⇥indi og fiskileysi, og á sí⇥asta áratugnum var hafís vi⇥ landi⇥ í 35 mánu⇥i.425
Me⇥alhiti vir⇥ist þó hafa veri⇥ litlu hærri á
þessum árum en á árunum 1600-1610.426
Út yfir tók ári⇥ 1695. ↵a⇥ ár brug⇥ust
vei⇥ar vi⇥ Noreg, allt su⇥ur undir Stafangur,
og líti⇥ var um þorsk vi⇥ Hjaltland. Telur
breski ve⇥ursögufræ⇥ingurinn H. H. Lamb
a⇥ líkast til hafi pólsjór flætt su⇥ur um allt
Noregshaf og su⇥ur fyrir Færeyjar.427 Hér vi⇥
land birtust aflei⇥ingar sjávarkuldans í því,
a⇥ hafís umkringdi landi⇥ a⇥ heita mátti.
Benda heimildir til þess, a⇥ ís hafi borist
su⇥ur me⇥ Vestfjör⇥um, su⇥ur á Brei⇥afjör⇥
og su⇥ur me⇥ Austfjör⇥um og sí⇥an vestur
me⇥ su⇥urströndinni, inn á Faxaflóa og allt
nor⇥ur undir Snæfellsnes.428
Átjánda öldin var ekki sí⇥ur misvi⇥rasöm
en hin sautjánda. Fyrstu ár hennar voru köld

og har⇥vi⇥rasöm, en sí⇥an hl￼na⇥i, og fyrstu
þrjá til fjóra áratugina var me⇥alárshitinn
um 3,2-3,3°C.429 Eftir 1740 kólna⇥i hins
vegar a⇥ mun, og 6. áratugur aldarinnar var
þjó⇥inni erfi⇥ur. Telur Hannes biskup Finnsson, a⇥ tæplega 9.800 manns hafi falli⇥ af
har⇥rétti á árunum 1752-1759.430 Sí⇥ustu
fjórir áratugir aldarinnar voru einnig kaldir
og me⇥alárshitinn ávallt undir 3°C.
Sjávarafli var mjög misjafn á tímabilinu
1600-1800, og skiptust á gó⇥ aflatímabil og
skei⇥, sem einkenndust af fáfiski og aflaleysi. Jón Jónsson, fiskifræ⇥ingur, sem
manna ￼tarlegast hefur kanna⇥ frásagnir
annála af sjávarafla á 17. og 18. öld og bori⇥
saman vi⇥ frásagnir heimilda og sí⇥ari tíma
rannsóknir á ve⇥urfari, kemst a⇥ þeirri
ni⇥urstö⇥u, a⇥ aflaleysi hafi jafnan veri⇥
samhli⇥a og í kjölfar har⇥inda- og hafísára.
Hins vegar hafi afli jafnan aukist me⇥ hækkandi hitastigi.431
Tvennt ræ⇥ur mestu um þessa fylgni.
Í fyrsta lagi gátu langvarandi hörkur og illvi⇥ri valdi⇥ því, a⇥ menn kæmust ekki á sjó
langtímum saman, en hitt skipti þó meira
máli, a⇥ ástand sjávar hefur mikil áhrif á
vöxt og vi⇥gang fiskstofna. ↵a⇥ er vel þekkt
sta⇥reynd, a⇥ ungfiskur (þorskur) heldur til
í sjónum fyrir Nor⇥urlandi á sumrin fyrstu
fjögur til fimm ár ævinnar, en fer þá a⇥ síga
su⇥ur á bóginn. Ungfiskurinn er vi⇥kvæmur
fyrir breytingum í umhverfinu, og fæ⇥uframbo⇥ hans ræ⇥st ö⇥ru fremur af hita- og
seltustigi sjávar. Af þeim sökum hafa breytingar á þessum tveimur þáttum mikil áhrif
á lífsmöguleika og vi⇥gang fisksins fyrstu
æviár hans. Í hafísárum er sjórinn kaldur,
og þá á ungfiskurinn minni möguleika en
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ella á a⇥ vaxa og lifa af. Athugun á frásögnum annála af ve⇥urfari og aflabrög⇥um á
17. og 18. öld lei⇥ir í ljós, a⇥ hafísár og
kuldaskei⇥ á Nor⇥urlandi höf⇥u nær undantekningarlaust í för me⇥ sér minnkandi afla
og jafnvel aflabrest sunnanlands og vestan,
þótt hann kæmi ekki alltaf fram fyrr en
nokkrum árum sí⇥ar. Aflabresturinn var⇥
svo þeim mun meiri og alvarlegri sem
kuldaskei⇥i⇥ var har⇥ara og langvinnara.
Har⇥indatímabili⇥ undir lok 17. aldar og í
upphafi hinnar 18. er dæmigert fyrir þetta.
Á sama hátt jókst smáfiskagengd vi⇥
Nor⇥urland, þegar vel ára⇥i til sjávarins, og
nokkrum árum sí⇥ar tók afli a⇥ glæ⇥ast vi⇥
Su⇥ur- og Vesturland.432
En árfer⇥i til sjávarins haf⇥i ekki sí⇥ur
áhrif á mannlíf í sjávarbygg⇥um en á fiskinn
í sjónum. Athugun á frásögnum annála og
annarra fyrri alda heimilda lei⇥ir í ljós, a⇥
sjóslys voru jafnan mest og flest á har⇥indaskei⇥um og aldrei meiri en á illvi⇥ra- og
aflaleysisskei⇥inu undir lok 17. aldar.433 Stafa⇥i þa⇥ m.a. af því, a⇥ í aflaleysisárum var
sóknin oft har⇥ari en ella, og oft var teflt á
tæpasta va⇥ og rói⇥ í tvís￼nu.
Har⇥indin höf⇥u einnig mikil áhrif á
búsetu vi⇥ sjávarsí⇥una, ekki síst í sæb￼lahverfunum, sem myndu⇥ust á fiskvei⇥aöld.
↵au vir⇥ast mörg hafa blómgast í aflaárunum um mi⇥bik 17. aldar, og þá dreif til
þeirra fólk, sem fl￼⇥i har⇥rétti í sveitum.
Á har⇥indaárunum í lok 17. aldar bi⇥u þau
hins vegar mikinn hnekk. Langvinnt aflaleysi⇥ var⇥ þess valdandi, a⇥ ekki tókst a⇥
byggja tómthús og hjáleigur vi⇥ sjóinn, og í
sumum tilvikum flosnu⇥u bú⇥setumenn
upp og lentu á vergang me⇥ fólki sínu. Verst

140

var ástandi⇥ ári⇥ 1700, og l￼sti höfundur
Fitjaannáls aflei⇥ingum har⇥indanna me⇥
þessum or⇥um:
↵ó dó sérdeilis fyrir sunnan og vestan þa⇥ umfer⇥arfólk, sem var flosna⇥ upp í ö⇥rum landsfjór⇥ungum
og fátækt bú⇥arfólk sem sumir sjóarbændur höf⇥u
safna⇥ a⇥ sér á fiskiárunum til a⇥ fleyta bátum sínum, en gátu því nú ekki vi⇥ haldi⇥.434

Har⇥indunum slota⇥i loks ári⇥ 1704, en
þremur árum sí⇥ar, 1707, barst Stóra bóla
til landsins og geisa⇥i til 1709. Bólan lag⇥ist
verst á fólk á Su⇥urlandi, og er tali⇥, a⇥ alls
hafi um 18 þúsund manns látist úr henni,
e⇥a meira en þri⇥jungur þjó⇥arinnar.435 Af
￼msum færslum í Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls Vídalín er s￼nt, a⇥ bólan hefur
komi⇥ illa vi⇥ fólk í sæb￼lahverfunum á
Su⇥urnesjum og Snæfellsnesi, og báru
mörg þeirra ekki sitt barr, eftir a⇥ sóttin
herja⇥i. Sum lög⇥ust sem næst í ey⇥i, en í
ö⇥rum var⇥ veruleg mannfækkun. Tók ekki
a⇥ fjölga aftur á sumum þessara sta⇥a, fyrr
en langt var li⇥i⇥ á 19. öld.
Sæb￼lahverfi voru mörg hér á landi á fyrri
öldum og vir⇥ast hafa sta⇥i⇥ í nágrenni
flestra stærri verstö⇥va á svæ⇥inu frá
Brei⇥afir⇥i, su⇥ur og austur um til Vestmannaeyja. Erfitt er a⇥ meta, hve margt fólk
var heimilisfast í hverfunum á hverjum
tíma, enda var bygg⇥ í þeim óstö⇥ug og há⇥
árfer⇥i. ↵egar vel ára⇥i til sjávarins, þyrptist
fólk stundum a⇥ sjávarsí⇥unni og settist a⇥ í
tómthúsum og þurrabú⇥um. Í miklum aflaárum kom fyrir, a⇥ útvegsbændur reyndu a⇥
la⇥a fólk til hverfanna, eins og fram kom í
frásögn Fitjaannáls hér a⇥ framan. Fjöldi
fólks í sæb￼lahverfunum hefur vafalíti⇥

veri⇥ mjög breytilegur frá einu skei⇥i til
annars, en þegar best lét, vir⇥ist s￼nt, a⇥ þa⇥
hafi skipt a.m.k. hundru⇥um.436
En fáir kynntust því jafn áþreifanlega og
sæb￼lafólki⇥, a⇥ svipull er sjávarafli. ↵egar
vel ára⇥i, bjarga⇥ist þa⇥ bærilega, en þegar
har⇥na⇥i í ári, afli brást og sóttir gengu,
voru fáir jafn illa settir og þeir, er ei höf⇥u af
landi. ↵á var hungurvofan sjaldan langt
undan, og í kjölfari⇥ fylgdu ￼miss konar
skortssjúkdómar, eins og fram kemur í l￼singu Jón Ólafssonar lögréttumanns, höfundar Gímssta⇥aannáls. Hann bjó um skei⇥
í Fró⇥ársókn og l￼sir áhrifum árfer⇥isins
ári⇥ 1700 me⇥ þessum or⇥um:
Á þessum undanförnum tveimur árum fyrirfarandi
hef eg sé⇥ skrifa⇥, a⇥ dái⇥ hafi í Trékyllisvík meira
en 120 manneskjur, bæ⇥i í hor, hungri og sótt, því
a⇥ öll li⇥amótin hnepptust saman, fengu bólgu í
munninn og tannholdi⇥ (þa⇥ var kalla⇥ur skoltur);
sumir fengu bló⇥sp￼ju undir andláti⇥; var og þetta
kalla⇥ hneppusótt. ↵essi kvilli var ví⇥a vi⇥ sjóinn,
nefnilega á þurrabú⇥arfólki, bæ⇥i í kringum Jökul,
í Bjarneyjum, svo í Vestfjör⇥um í sjóplássunum.437

Fleiri hli⇥stæ⇥ dæmi mætti tína til um þa⇥,
hve illa sæb￼lafólk var undir þa⇥ búi⇥ a⇥
mæta langvarandi har⇥indum og skorti.
↵egar svo drepsóttir á bor⇥ vi⇥ Stóru bólu
fylgdu í kjölfar har⇥indanna, versna⇥i
ástandi⇥ enn.

IV,6. Aflabrög⇥ á árabátaöld
Fátt ver⇥ur fullyrt um aflabrög⇥ íslenskra
sjómanna á árabátaöld. Vi⇥ fornleifarannsóknir, sem ger⇥ar hafa veri⇥ ví⇥a um land,
hefur fundist allmiki⇥ af fiskbeinum frá

￼msum tímum Íslandssögunnar, allt frá
mi⇥öldum og fram á 18. öld. ↵ær benda eindregi⇥ til þess, a⇥ á fyrri öldum hafi hlutfall
stórþorsks (100-119 sm á lengd) í afla veri⇥
hátt og mun hærra en á sí⇥ari tímum.438 ↵a⇥
segir í sjálfu sér ekkert um aflabrög⇥in, en
bendir til þess, a⇥ tiltölulega miki⇥ hafi
veri⇥ af stórum fiski á grunnsló⇥ á fyrri öldum. Má þá vænta þess, a⇥ fiskurinn hafi
veri⇥ au⇥teknari en ella og a⇥ ekki hafi þurft
mikinn fjölda fiska til a⇥ afli yr⇥i bærilegur.
Í annálum frá 17. og 18. öld er tí⇥um
geti⇥ um sjávarafla. ↵ær frásagnir greina þó
oftast frá aflahlutum, og aldrei nefna annálahöfundar beinlínis fjölda fiska í afla,
þa⇥an af sí⇥ur þyngd. Algengast er a⇥ annálar greini frá því, hvort hlutir hafi veri⇥
„gó⇥ir“, „í me⇥allagi“ e⇥a „slakir“ og oft var
teki⇥ fram, ef „lestarhlutir“ voru í einstökum verstö⇥vum e⇥a landshlutum á vertí⇥inni, en lestarhlutur merkti, a⇥ 1200 fiskar
e⇥a fleiri komu í hlut. ↵ótti þa⇥ jafnan
gó⇥ur afli. Erfi⇥ara er hins vegar a⇥ átta sig
á því, hva⇥ annálahöfundar eiga vi⇥ me⇥
or⇥alagi eins og „me⇥alhlutir“. ↵ar gat vi⇥mi⇥unin veri⇥ breytileg frá einum tíma til
annars. Um mi⇥bik 17. aldar komu t.d.
mörg gó⇥ aflaár í rö⇥, og þá voru 5-600
fiskar, hálfur lestarhlutur, bærilegur me⇥alhlutur. Í kjölfar har⇥inda- og fáfiskisáranna í
lok 17. aldar þóttu 300 fiskar hins vegar
gó⇥ur me⇥alhlutur.439
Jón Jónsson fiskifræ⇥ingur hefur gert
athyglisver⇥a tilraun til a⇥ áætla me⇥alhluti
á vetrarvertí⇥ á tímabilinu 1604-1882 eftir
frásögnum annála, en frá 1604 eru frásagnirnar nokku⇥ reglulegar. A⇥fer⇥ sinni l￼sir
Jón svo:
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Hlutir á vetrarvertí⇥ 1600-1882 samkvæmt frásögnum annála.
Mynd: Jón Jónsson: Útger⇥ og aflabrög⇥ vi⇥ Ísland 1300-1900

Aflahlutir í frásögnum annála á vetrarvertí⇥ eru hér
metnir samkvæmt mælikvar⇥a frá 1 til 6, þar sem
1 merkir engan hlut e⇥a fáa fiska í hlut en 6 er láti⇥
tákna mjög gó⇥an hlut, 1200 fiska e⇥a meira. Ekki
er þetta þó nákvæm skilgreining, því a⇥ mat manna
á me⇥alafla breyttist me⇥ tímanum [...] Oft voru
me⇥alhlutir misjafnir í verstö⇥vum, sem bæ⇥i
gæftir og breytilegar fiskgöngur gátu rá⇥i⇥. Er þá
reynt a⇥ taka tillit til áætla⇥s vægis hinna ￼msu
verstö⇥va í heildaraflanum.440

Jón ger⇥i töflu yfir áætla⇥a árlega aflahluti á
vetrarvertí⇥ á ofangreindu tímabili. Myndin,
sem birt er hér á sí⇥unni, er einnig frá Jóni,
og s￼nir hún glöggt fylgnina á milli hitastigs
og áætla⇥ra aflahluta. Af súluritinu í myndinni kemur glöggt fram, a⇥ afli var yfirleitt
gó⇥ur á tímabilinu frá því um 1630 og fram
undir mi⇥jan 6. áratug aldarinnar, en
minnka⇥i þá, er hitastig lækka⇥i. Á har⇥-
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indaskei⇥inu undir lok 17. aldar voru hlutir
yfirleitt r￼rir, og sama máli gegndi um
kuldaskei⇥in á 18. og 19. öld.
Jón Jónsson reyndi einnig a⇥ áætla
heildarafla Íslendinga á þessu sama tímabili
út frá útflutningi og áætla⇥ri innanlandsneyslu.441 ↵eir útreikningar eru einnig allrar
athygli ver⇥ir, en byggja þó á veikari forsendum, einkum vegna þess a⇥ þeir mi⇥a vi⇥ innanlandsneyslu á einu tilteknu tímabili, 17641773.442 ↵á haf⇥i hins vegar lengi veri⇥ hart í
ári og því líklegt, a⇥ hlutur fiskmetis í mataræ⇥i landsmanna hafi veri⇥ meiri en fyrr á
tímum. Allt um þa⇥ hljóta útreikningar og
áætlanir Jóns a⇥ gefa ákve⇥na vísbendingu,
og athyglisvert er, a⇥ litlu munar á áætlu⇥um
heildarafla í útreikningum hans fyrir árin
1625 og 1655443 og afla árabátaflotans ári⇥

1898, fyrsta ári⇥ sem sæmilega traustar aflask￼rslur ná til.444 Getur þa⇥ gefi⇥ til kynna, a⇥
í venjulegum árum hafi sókn árabátaflotans
veri⇥ svipu⇥ frá ári til árs, en aflabrög⇥ hlutu,
a⇥ nokkru leyti a.m.k., a⇥ rá⇥ast af henni. Vi⇥
vitum a⇥ vísu ekki, hve stór flotinn var um
mi⇥bik 17. aldar, en ekki er fjarri lagi a⇥
áætla, a⇥ hann hafi þá veri⇥ svipa⇥ur a⇥ stær⇥
og ári⇥ 1898. ↵a⇥ ár gengu alls 1.975 árabátar
til vei⇥a hér vi⇥ land, e⇥a 106 fleiri en 1770,
fyrsta ári⇥ sem bátatölur eru til um.445
En hvernig sem á máli⇥ er liti⇥, er ljóst,
a⇥ í gó⇥um árum var afli árabátanna b￼sna
mikill. ↵annig hefur afli hvers báts veri⇥
sem næst 23,6 tonn ári⇥ 1898. Skipsrúm
þa⇥ ár voru 7.798,446 og hefur því me⇥alafli á
hvern skipverja þetta ár veri⇥ tæp sex tonn.
Ómögulegt er a⇥ reyna a⇥ geta sér til um
me⇥alafla á sjómann á fyrri öldum, en ef
reikna⇥ er me⇥ því, a⇥ me⇥alþorskur vegi
5 kíló upp úr sjó, ver⇥ur lestarhlutur, 1200
fiskar, 6 tonn.447 ↵a⇥ getur bent til þess, a⇥
afköst íslenskra árabátasjómanna hafi í aldanna rás veri⇥ svipu⇥ frá einu ári til annars,
en afli ársins 1898 var mjög nærri me⇥altali
áranna 1898-1902.

IV,7. Sjávarútvegur og samfélag
↵ess var geti⇥ í upphafi þessa rits, a⇥ nokkur
hef⇥ væri or⇥in fyrir því í íslenskri söguritun
a⇥ nefna þa⇥ samfélag, er var vi⇥ l￼⇥i hér á
landi, á⇥ur en þéttb￼lismyndun hófst a⇥
marki, bændasamfélag. Helstu rökin fyrir
þeirri skilgreiningu eru þau, a⇥ allt fram á
20. öld hafi þorri Íslendinga búi⇥ í sveitum
og bændur veri⇥ bur⇥arásar samfélagsins.

Ekki skal því neita⇥, a⇥ þessi skilgreining
eigi nokkurn rétt á sér. Me⇥ tilliti til málnotkunar og málskilnings nútímafólks er
hún hins vegar villandi og getur gefi⇥ til
kynna, a⇥ Íslendingar fyrri alda hafi alfari⇥
lifa⇥ af landbúskap. ↵a⇥ ger⇥u þeir ekki.
Íslenskt samfélag fyrri alda bygg⇥ist á sjálfsþurftarbúskap, sem hvíldi á tveim meginsto⇥um, landbúskap og sjávarútvegi. Hvorug
þessara greina mátti án hinnar vera, en mikilvægi þeirra var misjafnt eftir landshlutum.
Í gó⇥um landbúna⇥arsveitum á Su⇥ur-,
Austur- og Nor⇥urlandi og í Borgarfir⇥i og
Dölum var landbúskapurinn höfu⇥bjargræ⇥isvegur fólks, en sjávarútvegur vi⇥ sjávarsí⇥una og á stórum svæ⇥um á Su⇥vestur- og
Vesturlandi og á Vestfjör⇥um. ↵ar köllu⇥ust
húsrá⇥endur a⇥ sönnu bændur, en voru í
raun fyrst og sí⇥ast útvegsbændur. Afkoma
þeirra bygg⇥ist ö⇥ru fremur á sjávarútvegi,
fiskvei⇥um og n￼tingu annars sjávarfangs.
Í þessum landshlutum var vetrarvertí⇥in
hábjargræ⇥istíminn, ekki heyannir eins og í
sveitum.
En þrátt fyrir þessa næsta augljósu skiptingu er oft erfitt a⇥ greina á milli landbúskapar og sjávarútvegs á fyrri öldum, og
hvorir tveggju, bændur og útvegsbændur,
bygg⇥u afkomu sína og sinna í senn á hagn￼tingu gæ⇥a lands og sjávar. Dalabændur
og uppsveita sendu menn í veri⇥ á vertí⇥um
og keyptu har⇥meti og anna⇥ sjávarfang af
útvegsbændum í skiptum fyrir smjör og
a⇥ra landvöru. Fá sveitab￼li gátu án sjávarfangs veri⇥, og á sama hátt þurftu heimili
vi⇥ sjávarsí⇥una á afur⇥um landbúskaparins
a⇥ halda. Sjálfsþurftarbúskapurinn bygg⇥ist
á n￼tingu beggja au⇥lindanna, lands og hafs,
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og allt fram á sí⇥ari hluta 19. aldar var þa⇥
meginhlutverk beggja atvinnugreinanna,
landbúskapar og sjávarútvegs, a⇥ framlei⇥a
matvæli til neyslu innanlands. A⇥eins umframframlei⇥slan var seld til útlanda, og
árfer⇥i til lands og sjávar ré⇥ því, hve mikla
verslunarvöru landsmenn gátu bo⇥i⇥ til
sölu án þess a⇥ sker⇥a eigin for⇥a. Var hann
þó oft ónógur í hör⇥um árum.
Árstí⇥abundnar göngur fisks og grasspretta ger⇥u Íslendingum kleift a⇥ n￼ta
hvort tveggja, gæ⇥i lands og sjávar, og
fámenni þjó⇥arinnar olli því, a⇥ flest vinnufært fólk var⇥ a⇥ stunda jöfnum höndum
bústörf og vinnu vi⇥ sjó. ↵etta haf⇥i í för me⇥
sér mikla vinnuaflsflutninga landshluta á
milli á ári hverju. Vermenn fóru öldum
saman langar lei⇥ir í veri⇥ á vetri hverjum og
heim aftur í vertí⇥arlok. Um Jónsmessuleyti⇥, þegar fjallvegir ur⇥u færir hestum,
hófust skrei⇥arfer⇥ir, og þá hélt kaupafólk á
milli sveita og landshluta. ↵a⇥ sneri aftur til
síns heima a⇥ loknum heyönnum og var⇥ þá
gjarnan samfer⇥a vermönnum á lei⇥ á haustvertí⇥. Sumir fóru þannig 4-5 fer⇥ir fram og
til baka yfir fjallvegi á ári hverju. Me⇥ ö⇥rum
hætti gátu Íslendingar fyrri alda ekki n￼tt
gagn og gæ⇥i lands og sjávar, me⇥ ö⇥ru móti
hef⇥u þeir trau⇥la lifa⇥ af í landinu. ↵essar
sífelldu og oft erfi⇥u og hættusömu fer⇥ir frá
einum landshluta til annars og samvera fólks
úr ólíkum landshlutum á vertí⇥um áttu hins
vegar sinn þátt í því a⇥ steypa þjó⇥ina í órofa
heild, og kannski ollu þær ekki minnstu um
þa⇥, a⇥ allir Íslendingar tölu⇥u sömu tungu;
máll￼skumunur var⇥ aldrei mikill.
↵áttur sjávarútvegsins í bændasamfélaginu var þannig mikill, en ekki er au⇥velt a⇥
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gera sér glögga grein fyrir því, hve margir
höf⇥u lífsframfæri sitt af fiskvei⇥um á hverjum tíma. Langflestir Íslendingar lif⇥u af
hvoru tveggja, landbúskap og fiskvei⇥um, en
landfræ⇥ilegar og náttúrufarslegar a⇥stæ⇥ur
ré⇥u því, hvor atvinnugreinin var⇥ helsta
bjargræ⇥i fólks. Sk￼rslur um atvinnuskiptingu eru engar til frá fyrri öldum, en eins og
fram kom í töflu 1 (sjá bls. 82), voru skiprúm
á árabátaflotanum 9.027 ári⇥ 1770. Hafi þau
öll veri⇥ fullskipu⇥, hefur tæpur fimmtungur þjó⇥arinnar sótt sjó þetta ár, og af tölunum um fjölda skiprúma næstu átta áratugina vir⇥ist svo sem hlutfalli⇥ hafi haldist
svipa⇥ allt fram um 1850. Eftir þa⇥ fækka⇥i
sjómönnum hlutfallslega, er mannfjöldi óx í
landinu, og ári⇥ 1901 voru u.þ.b. 10,5 af
hundra⇥i Íslendinga sjómenn. ↵a⇥ er mjög
hátt hlutfall af heildarmannfjölda, en þó ber
þess a⇥ gæta, a⇥ margir stundu⇥u sjóinn
a⇥eins hluta úr ári, á vertí⇥um, en gegndu
ö⇥rum störfum á ö⇥rum árstímum. Haf⇥i
svo veri⇥ um aldir.
Og sjómenn voru ekki hinir einu, er störfu⇥u a⇥ sjávarútvegi. Í verstö⇥vunum tóku
konur og börn virkan þátt í hvers kyns störfum, er a⇥ útveginum lutu, og sama máli
gegndi um karlmenn, sem ekki reru til
fiskjar. ↵etta fólk tók þátt í hir⇥ingu og
verkun afla, ger⇥ vei⇥arfæra og sjóklæ⇥a, og
þannig mætti áfram telja. ↵egar allt kemur
til alls, er ekki ósennilegt, a⇥ allt a⇥ helmingur alls vinnufærs fólks á Íslandi hafi me⇥
einum e⇥a ö⇥rum hætti starfa⇥ a⇥ sjávarútvegi, þegar mest var.
Hagræn tengsl landbúskapar og sjávarútvegs á fyrri öldum voru margslungin, og
allar fullyr⇥ingar um þa⇥ hvor greinin hafi

veri⇥ þjó⇥hagslega mikilvægari hljóta a⇥
orka tvímælis. Engu a⇥ sí⇥ur er ljóst, a⇥ í
útflutningsverslun voru sjávarafur⇥ir lengst
af miklum mun ver⇥mætari en útflutningsvörur landbúskaparins. ↵etta var landbændum bætt upp me⇥ kaupsetningunum 1619
og 1702, en þar var kaupmönnum gert kleift
a⇥ grei⇥a of hátt ver⇥ fyrir prjónles og ￼msar
a⇥rar útflutningsvörur sveitabænda. Í sta⇥inn fengu þeir fisk vi⇥ ver⇥i, sem var langt
undir marka⇥sver⇥i. Sjávarútvegurinn var
látinn borga me⇥ landbúna⇥inum.448
Fyrirkomulag útger⇥arinnar var a⇥ ￼msu
leyti svipa⇥ því, sem ger⇥ist í landbúskapnum. Engin eiginleg útger⇥arfyrirtæki voru
til í landinu samkvæmt nútímaskilningi
þess or⇥s. Lengst af árabátaöld var útger⇥in
mest á höndum einstakra stórbænda, kirkju
og konungs. Á mi⇥öldum voru stórbændur
fyrst mestir útvegsmenn, en er sjávarútvegur
tók a⇥ eflast á 13. og 14. öld, jókst mjög
þátttaka biskupsstólanna og klaustra í
útger⇥inni, tí⇥ast á kostna⇥ sjálfseignarbænda. Ger⇥ist þa⇥ oftast þannig, a⇥
biskupsstólarnir og klaustur eignu⇥ust
gó⇥ar sjávarjar⇥ir me⇥ einum e⇥a ö⇥rum
hætti, bygg⇥u þær leiguli⇥um, sem sí⇥an
ger⇥u út og ré⇥u til sín menn til a⇥ róa á
bátunum. Oft bygg⇥u þessir leiguli⇥ar, sem
tí⇥ast voru kalla⇥ir bændur e⇥a ábúendur,
ö⇥rum mönnum hjáleigur e⇥a tómthús í
landi jar⇥anna. Ábúendur þeirra guldu landskuld sína me⇥ skipsáró⇥ri.
Grindavík er gott dæmi um þessa þróun
mála. Allar jar⇥ir í víkinni utan ein komust
í eigu Skálholtsstóls á mi⇥öldum og héldust
í eigu hans þar til seint á 18. öld. Í Grinda-

vík var land lítt falli⇥ til landbúskapar, en
a⇥stæ⇥ur til útger⇥ar þeim mun betri. Skálholtsstóll átti þar jafnan verbú⇥ir og skipsstö⇥u fyrir eigin skip, og ári⇥ 1703 gengu
8-9 stólsskip úr Grindavík.449 Jafnframt ráku
leiguli⇥arnir mikla útger⇥ og greiddu landskuldir sínar í fiski. Ári⇥ 1703 námu landskuldir Grindvíkinga til Skálholtsstóls alls
4.140 kg af fullverku⇥um har⇥fiski, e⇥a sem
samsvara⇥i tæpum sautján smálestum af
fiski upp úr sjó.450 Gefa þær tölur nokkra
hugmynd um þa⇥, hve miklar tekjur
biskupsstólsins voru af þessari einu verstö⇥,
en auk útvegsins í Grindavík höf⇥u Skálhyltingar mikla útger⇥ ví⇥a annars sta⇥ar,
m.a. í ↵orlákshöfn, Selvogi og á Akranesi.
Landsetar biskupsstólsins gátu vitaskuld
komist í bærileg efni, ef vel gekk útvegurinn, enda áttu þeir þann fisk, sem afla⇥ist á
báta þeirra umfram landskuld og önnur
afgjöld. Allt um þa⇥ bar þeim a⇥ svara miklum kvö⇥um, eins og sjá má af erindisbréfi,
sem Brynjólfur biskup Sveinsson setti umbo⇥smanni sínum, Jóni Ásmundssyni, ári⇥
1660. ↵ar var kvö⇥um landseta stólsins í
Grindavík l￼st svo:
Item venjulegar kva⇥ir, sem er gagnligt mannslán í
Grindavík og hinga⇥ eftir sem komi í réttan tíma
og haldi vi⇥ til vertí⇥arloka. Enn þeir [sem] ekki
hafa manninn til né geta hann útvega⇥ so þa⇥
sannist og bevísist forlíki þar fyrir. E⇥a og sé þess
óska⇥ ljái uppvaxtarmenn til sjóró⇥ra í innri verstö⇥var allt á Akranes eftir því sem þeir fá orka⇥ og
tilsagt ver⇥ur. Er þetta mannslán áskili⇥ eitt af
hverri jör⇥u sem og hestlán í Grindavík [...] 451

Grindvíkingum bar þannig a⇥ lána einn fullgildan mann til ró⇥ra af hverri jör⇥ og ur⇥u
sjálfir a⇥ bera allan kostna⇥ af útger⇥ hans.
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Ró⇥rarkvö⇥in, sem einnig var nefnd
mannslánskvö⇥, var bændum þungbær, en
fast var gengi⇥ eftir því, a⇥ henni væri
sinnt. Kvö⇥in var í raun eins konar skattur
á vinnuafl og útger⇥ landseta stólsjar⇥a,
klaustra, kirkna, konungsjar⇥a og jar⇥a í
eigu einstöku stórbænda. Kvö⇥in var metin
jafngildi einnar vættar, sem var leiga eftir
eina kú. ↵á upphæ⇥ bar mönnum a⇥
grei⇥a, vildu þeir losna undan kvö⇥inni, en
þa⇥ var sjaldan hægt. ↵￼⇥ing ró⇥rarkva⇥arinnar fyrir útger⇥ í landinu sést best af því,
a⇥ undir lok 16. aldar voru mannslán á
konungsjör⇥um í ö⇥rum landsfjór⇥ungum
en Austfir⇥ingafjór⇥ungi alls 590 á ári
hverju, og um svipa⇥ leyti bar landsetum
Skálholtsstóls á svæ⇥inu frá Jökulsá á Sólheimasandi a⇥ Hvítá í Borgarfir⇥i a⇥ lána
350 menn til ró⇥ra á stólsskipum á ári
hverju. ↵a⇥ jafngilti leigu eftir 350 k￼r e⇥a
14 smálestum af fullþurrum har⇥fiski.
↵egar þessa er gætt, þarf engum a⇥ koma á
óvart, a⇥ á 18. öld taldi Finnur biskup Jónsson ró⇥rarkvö⇥ina fjárhagslega undirstö⇥u
stólsútger⇥arinnar.
Eftir si⇥askipti komust eignir klaustra í
eigu konungs, og jafnframt ger⇥i konungsvaldi⇥ upptækar eigur Hamborgara á
Su⇥urnesjum. Í kjölfari⇥ hófst umtalsver⇥
útger⇥ fyrir konungsreikning á Su⇥urnesjum og í Vestmannaeyjum og stó⇥ til ársins
1769. Konungsútger⇥in var rekin me⇥ svipu⇥um hætti og útger⇥ biskupsstólanna, en
mi⇥stö⇥var hennar á Su⇥urnesjum voru í
Gar⇥i og á Stafnesi. Á sama hátt eigna⇥ist
konungur margar gó⇥ar útvegsjar⇥ir og
jar⇥arhluta, sem veri⇥ höf⇥u í eigu Helgafellsklausturs fyrir si⇥askipti.453 ↵ær voru
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bygg⇥ar landsetum, sem önnu⇥ust útger⇥
og guldu landskuld me⇥ líkum hætti og
ábúendur stólsjar⇥a.
Bændaútger⇥ hélt mun betur velli á Vestfjör⇥um en á Su⇥urnesjum og Snæfellsnesi,
og kirkju- og konungsjar⇥ir voru þar mun
færri. Ári⇥ 1703 voru margar gó⇥ar útvegsjar⇥ir á Vestfjör⇥um í eigu sjálfseignarbænda, og var þá um hvort tveggja a⇥ ræ⇥a,
a⇥ einstakir stórbændur ættu margar jar⇥ir
og ger⇥u út me⇥ a⇥sto⇥ landseta sinna, e⇥a
a⇥ bændur ættu a⇥eins eina jör⇥, sem þeir
sátu sjálfir.454 Er ekki ólíklegt, a⇥ þetta tiltölulega mikla eignarhald hafi skipt nokkru
fyrir þróun mála í fjór⇥ungnum, er n￼ir
útger⇥arhættir komu til sögu á fyrri hluta
19. aldar.

IV,8. Strand- og fjörunytjar
Í II. kafla þessa rits var nokku⇥ greint frá
fjöru- og strandnytjum Íslendinga á fyrstu
árum Íslandsbygg⇥ar. Hér ver⇥ur þrá⇥urinn
tekinn upp aftur og fjalla⇥ um þessa þætti á
árabátaöld, þ.e. fram um aldamótin 1900.
Allt þetta tímabil skiptu nytjar fjöru- og
strandgæ⇥a miklu máli í búskap fólks í
sjávarhéru⇥um, á stöku sta⇥ jafnvel meginmáli. Má gleggst sjá þ￼⇥ingu þessara þátta af
því, a⇥ í gömlum lögbókum íslenskum voru
sérstakir kaflar um n￼tingu þeirra, og í fjölmörgum máldögum, eigna- og jar⇥askrám,
kaupmálum og byggingarbréfum, sem var⇥veist hafa frá fyrri öldum, er rækilega geti⇥
um n￼tingar- og eignarrétt á strand- og
fjörunytjum og gagnsemi hans tíundu⇥.
En hva⇥ voru fjörunytjar? Í 1. bindi

Íslenzkra sjávarhátta fjallar Lú⇥vík Kristjánsson ￼tarlega um þetta efni og fylgir þar
a⇥ mestu leyti sk￼ringu og skilgreiningu sr.
Björns Halldórssonar í Sau⇥lauksdal í bréfi
til Finns biskups Jónssonar frá árinu 1776
e⇥a 1777.454 ↵ar segir:
Fyrir fjörunytjar meina ég skiljast eigi allur ágó⇥i
og gagnsemi, sem árlega fjöru fylgja, og eru því
þeim í hendi, sem mega ínytja sér, svo sem þang,
söl, marhálmur, sl￼, fjörugrös til manneldis e⇥a
beitar, skelfiskur, fjöruma⇥kur, þari, hrognkelsi í
sjóarpollum, selur, sem þar vei⇥ist á látrum etc.
Hvorki get ég meint þar me⇥ reka né vei⇥i fyrir
landi, í sjó, ekki heldur þann rétt, sem landeigandi
á í fiskhelgi, e⇥a rekama⇥ur í netlögum: servitutes
omnes sunt Strictæ interpretationis,455 og hef⇥i
landeigandi vilja⇥ rekann gefa, þá var rekanafni⇥
alkennt, og þá myndi hann hafa brúka⇥ þa⇥. ↵ó er
þa⇥ víst, a⇥ fjörunytjar Vatnsfjar⇥arkirkju í Ísafir⇥i
eru meiri en sömu kirkjuþaranytjar á Reykjanesi,
mun þarinn hafa veri⇥ gefinn þar til ábur⇥ar á sá⇥jör⇥ina. ↵ari telst jafnan me⇥ reka, þó eigna lögin
landeiganda hann og ekki fjörumanni, því hann er
landbúa a⇥ gagni, þar sem hann rekur, en varla e⇥a
ekki fjörumanni, sem bágt á a⇥ flytja hann burt, og
þykir mér því sem hann teljist me⇥ fjörunytjum,
eins og þangi⇥, þó hann sé accedens ad littus.456

Sr. Björn skilgreinir fjörunytjar í þröngum
skilningi, og þannig er líklegt, a⇥ fyrri alda
menn á Íslandi hafi flestir skili⇥ þetta hugtak, þótt vera megi, a⇥ nokkur munur hafi
veri⇥ á milli landshluta. Hér ver⇥ur hugtaki⇥ skilgreint í ví⇥ara skilningi og fjalla⇥
um fjöru- og strandnytjar. Til strandnytja
eru þá taldar nytjar fuglabjarga og eggvera,
selvei⇥ar, fyrir landi sem í látrum. Um meginþætti í n￼tingu hvalreka var rætt í II. kafla
þessa rits og ekki ástæ⇥a til a⇥ fjalla nánar
um þa⇥ efni hér. Hvalreki var ávallt happ og
hvalurinn n￼ttur me⇥ líkum hætti alla tí⇥.

Um rekavi⇥ og n￼tingu hans hefur einnig
veri⇥ fjalla⇥ framar í þessu riti, og ver⇥ur
ekkert af því endurteki⇥ hér.

IV, 8,1. Fugla- og bjargnytjar
Fugla- og bjargnytjar voru umtalsver⇥ur
þáttur í búskap manna í sjávarhéru⇥um ví⇥a
um land á fyrri öldum, og í sumum sveitum
voru fugl og egg fyrsta n￼meti⇥, sem fólk
átti kost á a⇥ li⇥num löngum og hör⇥um
vetri. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥ um har⇥b￼lar
bygg⇥ir á nor⇥an- og vestanver⇥u landinu.
↵ar var koma fugls í björg tí⇥um fyrsti og
gleggsti vorbo⇥inn. Áttu þó fáir jafn miki⇥
undir komu fuglsins og Hornstrendingar.457
Fuglabjörg eru ví⇥a vi⇥ strendur landsins,
misstór og misjafnlega gagnleg. Í þeim
verpa margar tegundir sjófugla, en nokku⇥
var misjafnt eftir stö⇥um, hve miki⇥ var af
hverri tegund, og ré⇥st n￼ting af því.
Stærstu og fuglríkustu fuglabjörgin eru á
Vestfjör⇥um og tegundir þar margar. Gó⇥ og
n￼tileg fuglabjörg eru einnig i Vestmannaeyjum, Drangey á Skagafir⇥i og Grímsey, og
eru þá a⇥eins taldir örfáir þeirra sta⇥a, þar
sem fugl var n￼ttur í verulegum mæli.
Mestu nytjafuglar í björgum voru svartfugl,
lundi, teista, f￼ll, súla, rita, svartbakur og
skarfur, og ví⇥a hafa a⇥rir sjófuglar, t.d.
æ⇥ur, kría og mávur, veri⇥ til gó⇥ra nytja í
aldanna rás.458
Framar í þessu riti var líti⇥ eitt rætt um
fugla- og bjargnytjar á landnáms- og þjó⇥veldisöld og hermd l￼sing Arngríms ábóta
Brandssonar á sjófuglavei⇥i í Gu⇥mundar
sögu gó⇥a. Sú frásögn á vi⇥ um meginþætti
í bjargfuglavei⇥i Íslendinga á öllum öldum
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og er efnislega lík l￼singu Odds biskups
Einarssonar frá lokum 16. aldar. Oddur l￼sti
stuttlega ￼msum helstu tegundum sjófugla
hér vi⇥ land og sag⇥i sí⇥an:
Annars er vei⇥i e⇥a tekja fyrrnefndra fugla erfi⇥ og
mjög hættuleg, því flestir sjófuglar verpa á
óa⇥gengilegum stö⇥um, snarbröttum og þverhníptum, svo a⇥ engir nema hinir fimustu og æf⇥ustu menn geta teflt í þá tvís￼nu a⇥ fara ni⇥ur e⇥a
upp þessi hengiflug, me⇥ ólgandi hafi⇥ beint undir
klettasnösunum.
↵ví hafa eyjarskeggjar fundi⇥ upp þá list a⇥ láta
einmitt hina mestu fullhuga, þjálfa⇥a í slíkri fuglatekju, síga ni⇥ur í reipum og margföldum festum,
svo a⇥ þeir geti teki⇥ fuglinn, þar sem hann liggur
á. ↵egar þeir eru svo or⇥nir hla⇥nir fugli og eggjum, eru þeir dregnir upp aftur af félögum sínum.
En þar sem háva⇥inn í fuglinum er slíkur, a⇥ ógerlegt er fyrir þá, sem uppi eru og eiga a⇥ draga sigmann upp, a⇥ heyra kall hans, eru nokkrir menn
settir á vör⇥, sem fylgjast gaumgæfilega me⇥ því af
klettabrúnum, hvenær sigama⇥ur gefur merki. Er
þannig keppzt vi⇥ dögum saman, en a⇥ því búnu er
fugli og eggjum skipt réttlátlega me⇥al samverkamanna. Stendur vei⇥in í eyjum þeim, sem þekktar
eru og fjölsóttar vegna þessa bjargræ⇥is, nokkrar
vikur í eggtí⇥inni.459

↵essi l￼sing getur í meginatri⇥um átt vi⇥
um bjargfuglavei⇥ar Íslendinga allt fram á
20. öld. A⇥fer⇥ir og verklag sigmanna var a⇥
vísu nokku⇥ misjafnt frá einum sta⇥ til annars og eftir því hvort sigi⇥ var til eggja- e⇥a
fuglatöku. Í meginatri⇥um var þó hvarvetna
fari⇥ eins a⇥. Bjargsigi í Vestmannaeyjum
hefur veri⇥ l￼st svo:
Stórsig nefnast þau sig þar sem sigama⇥ur getur líti⇥
hjálpa⇥ til me⇥ klifri e⇥a me⇥ því a⇥ handstyrkja sig
á lausu bandi. Algengt var a⇥ 5 menn væru í slíkum
sigum auk sigamanns. Hvorki er haf⇥ur bjargstokkur á brún né gefi⇥ ni⇥ur á hæl heldur leikur
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va⇥urinn á brúninni og sér einn mannanna um gjöfina og stoppar á sjálfum sér. Er hann oftast nefndur
undirsetuma⇥ur e⇥a gjafarma⇥ur. Hann velur sér
tryggt sæti me⇥ gó⇥ri vi⇥spyrnu fyrir bá⇥a fætur.
Hefur hann gjarnan strigapoka bundinn um baki⇥
þar sem va⇥urinn leikur á. Sumir notu⇥u til þessa
sama pokann ár eftir ár. ↵á hefur undirsetuma⇥ur
róna sjóvettlinga á höndum svo lófarnir sárni minna.
Hann breg⇥ur nú va⇥num aftur fyrir baki⇥ og heldur
um hann beggja vegna vi⇥ sig.
Fyrir aftan e⇥a til hli⇥ar vi⇥ undirsetumann er
einn ma⇥ur, stundum tveir, sem sér um a⇥ samþætta va⇥inn og gæta þess a⇥ hann komi grei⇥ur í
hendur gjafarmanns – en í stórsigum er alltaf nota⇥ur tvöfaldur va⇥ur.460

Svipa⇥ar l￼singar má finna ví⇥ar a⇥ af landinu, og er ástæ⇥ulaust a⇥ tíunda þær hér.
Bjargsig var hættulegt starf og ekki á færi
annarra en gætinna og öruggra manna.
A⇥gæsla dug⇥i þó ekki alltaf til, og oft ur⇥u
háskaleg slys í bjargfer⇥um. Munu þau og fá
fuglabjörgin, þar sem sigma⇥ur hefur ekki
einhverntíma slasast e⇥a t￼nt lífi.
En sig var ekki eina a⇥fer⇥in, sem notu⇥
var til fuglavei⇥a. Skotvei⇥i var miki⇥
stundu⇥, eftir a⇥ byssur ur⇥u algengar, og
flekavei⇥i var ávallt stundu⇥ nokku⇥. Mest var
hún vi⇥ Drangey, en í minna mæli vi⇥ Vestmannaeyjar, Grímsey og á Hornströndum.461
Fugla- og eggjatekja var ví⇥a gott búsílag,
og á me⇥an þjó⇥in bjó mest a⇥ sínu, voru
bjargnytjar einn af undirstö⇥uþáttum
búskapar og matvælaöflunar í ￼msum
sjávarhéru⇥um. Í Jar⇥abók Árna Magnússonar og Páls Vídalín eru fuglabjörg og önnur varplönd sjófugla tí⇥um talin til hlunninda og tilheyr⇥u sums sta⇥ar einstökum
jör⇥um, auk þess sem t. d. biskupsstólarnir
og klaustur sóttust eftir ítökum í björgum.
Ví⇥a voru þó fuglabjörg almenningur og

fugla- og eggjatekja heimil öllum innansveitarmönnum. ↵annig var t.d. Riturinn
vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp almenningur, en næsta
fáir gátu hagn￼tt sér hann, enda sag⇥ur „eitt
óvættis bjarg“, sem eigi yr⇥i „gagnn￼tt utan
líti⇥ me⇥ stórri mannhættu [...]“.462 Á öndver⇥ri 18. öld vir⇥ast flestir Hornstrendingar hafa liti⇥ á fuglabygg⇥ina í Hornbjargi
sem almenning, þótt ekki væru áhöld um,
a⇥ jör⇥in Horn ætti land uppi á bjarginu:
Eggver og fuglvei⇥i af svartfyglu í Hornbjargi
merkilega gó⇥ en stórlega erfi⇥, því síga þarf
fertugt og sextugt bjarg, og hefur ábúandi sjaldan
veri⇥ svo li⇥a⇥ur a⇥ hann hafi geta⇥ n￼tt þetta eggver a⇥ fullu.
NB. Nokkrir vilja halda a⇥ þetta eggver í nefndu
Hornbjargi sje almenníngur og heyri ekki Horni
framar en ö⇥rum, sem brúka vilja, og því hafa
margir þetta eggver í leyfisleysi brúka⇥ ásamt
Hornsmönnum. Horn á þó átölulaust land alt á
bjarginu uppi, en almenningur er haldinn reki
undir því, sem ￼msir n￼ta.463

Varp- og eggtími sjófugla er stuttur, og því
rei⇥ á a⇥ n￼ta hann sem best. Í þeim héru⇥um, þar sem fugla- og eggjatekja var mest,
var fuglinn ví⇥a undirstö⇥uþáttur í mataræ⇥i. Fugl og egg voru etin n￼ á vorin, en
annars var fugl yfirleitt reyttur og svi⇥inn
og sí⇥an salta⇥ur, og entust birg⇥ir allt ári⇥,
ef vel veiddist. Var fuglinn oftast etinn so⇥inn, og sums sta⇥ar tí⇥ka⇥ist a⇥ sjó⇥a af
honum súpu.464 Egg voru hins vegar geymd
og etin me⇥ ￼msum hætti.465

IV, 8,2. Selfang
Líkt og fugla- og bjargnytjar voru selvei⇥ar
gott búsílag í sjávarhéru⇥um á fyrri tí⇥. Fram-

ar í þessu riti var drepi⇥ á heimildir um selvei⇥i á fyrstu öldum Íslandsbygg⇥ar en allví⇥a
í fornum ritum er geti⇥ selvei⇥a og nytja af
sel. Mikilvægi þeirra sést ef til vill best af því,
a⇥ á mi⇥öldum sóttust kirkjur og klaustur
löngum eftir ítökum í selverum. ↵á voru þess
einnig nokkur dæmi, a⇥ menn leig⇥u n￼tingarrétt á selalátrum og rétt til selvei⇥i.466
Fyrri alda höfundar greina sumir nokku⇥
frá sel og selatekju í ritum sínum, og er
ljóst, a⇥ selvei⇥i hefur tí⇥um veri⇥ þjó⇥inni
mikilsver⇥, ekki síst í hör⇥um árum þegar
jar⇥argró⇥i brást og fiskafli var lítill. Oddur
biskup Einarsson l￼sti sel vi⇥ Íslandsstrendur og vei⇥ia⇥fer⇥um landsmanna svo:
Af sel eru fjölmargar tegundir í hafi voru. Sumar
þeirra berast til vor úr Grænlandshafi yfir ísbrei⇥ur
Íshafsins, sem á⇥ur er geti⇥ um, og flækjast um
hjör⇥um saman. Hefur vei⇥i hans oft or⇥i⇥ eyjarskeggjum til mikils ábata, en þó einkum ári⇥ 1565,
er mikill fjöldi landsmanna haf⇥i þegar veri⇥
hörmulega hart leikinn af óskaplegri hungursney⇥.
En sumar tegundir eru a⇥ sta⇥aldri vi⇥ strendur
vorar sem eins konar heimaselur. Fyrir þennan sel
leggja menn stórri⇥in net, þar sem hann gengur
upp í ár og fljót úr sjónum. Aftur á móti kljást
menn vi⇥ hina fyrrnefndu á ísnum, sem á valllendi
væri, me⇥ lurkum og kylfum og drepa þannig, en
sumir af þeim hafa þa⇥ sérkenni, a⇥ þeir synda ekki
á grúfu sem a⇥rir fiskar, heldur á bakinu, og eru
þeir af því nefndir opnuselar. A⇥rir hafa í sér svo
miki⇥ af heitu lofti, a⇥ me⇥ sínum eigin blæstri
geta þeir gert vakir á þykkan ís og rutt sér þannig
braut gegnum opin a⇥ hentugleikum; kalla menn
þá í daglegu tali skemminga. A⇥rar selategundir
sundurgreinum vér einungis me⇥ alþ￼⇥legum heitum, svo sem: blö⇥kuselar, granaselar, flettiselar,
nor⇥selar o.s.frv.467

↵essi l￼sing á vitaskuld vi⇥ um tíma höfundar, og Jón Gu⇥mundsson lær⇥i, sem á
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fyrri hluta 17. aldar rita⇥i um lifna⇥arhætti
Íslendinga á 16. öld, taldi upp mun fleiri selaheiti.468 L￼sing Odds á vei⇥ia⇥fer⇥um á hins
vegar vi⇥ um flest tímabil Íslandssögunnar.
Selur var veiddur me⇥ ￼msum a⇥fer⇥um
hér vi⇥ land. Uppidráp, en þá er selurinn
rota⇥ur og skorinn á landi, haf⇥i vi⇥gengist
allt frá landnámsöld. Uppidráp, sem einnig
var kalla⇥ selasláttur og orknadráp, var
einkum stunda⇥ í selalátrum, í eyjum, skerjum og á ís, og voru a⇥fer⇥ir vi⇥ þa⇥ allt
anna⇥ en ge⇥slegar. Netavei⇥ar hafa einnig
tí⇥kast hér vi⇥ land frá landnámsöld og
sömulei⇥is skutulvei⇥i, og eftir a⇥ byssur
ur⇥u algeng verkfæri, var teki⇥ a⇥ skjóta sel.
⌥msar fleiri a⇥fer⇥ir hafa veri⇥ tí⇥ka⇥ar í
aldanna rás og sumar sta⇥bundnar e⇥a
bundnar vi⇥ ákve⇥in landsvæ⇥i.469
Frá 17. öld eru heimildir um seltöku harla
stopular en í Jar⇥abók Árna Magnússonar og
Páls Vídalín er a⇥ finna glöggar frásagnir af
því, hvar selvei⇥i haf⇥i veri⇥ til gagnsmuna,
hvar hún haf⇥i lagst af og hvar hún var enn
stundu⇥ um aldamótin 1700. Jar⇥abókin
tekur a⇥eins til þriggja landshluta, Sunnlendinga-, Vestfir⇥inga- og Nor⇥lendingafjór⇥ungs og hefur Lú⇥vík Kristjánsson
komist a⇥ þeirri ni⇥urstö⇥u, a⇥ er jar⇥abókin var tekin saman, hafi selvei⇥ar veri⇥
stunda⇥ar á 243 jör⇥um, en veri⇥ aflag⇥ar á
152 jör⇥um, þar sem þær voru á⇥ur stunda⇥ar. Langflestar voru selvei⇥ijar⇥irnar vi⇥
Brei⇥afjör⇥, samtals 79 í Snæfellsnes-, Dalaog Bar⇥astrandars￼slum. Í Ísafjar⇥ars￼slum
voru 28 selvei⇥ijar⇥ir, flestar vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp. Í Nor⇥lendingafjór⇥ungi voru flestar
selvei⇥ijar⇥ir í Húnavatnss￼slu.470
Selurinn var til margra hluta nytsam-
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legur. Kjöt, hreifar og innmatur var verka⇥ur til matar, og skinni⇥ var n￼tt til fatager⇥ar og ￼missa fleiri hluta. Me⇥al annars
voru ger⇥ar úr því töskur og pyngjur, og
lengi hefur tí⇥kast a⇥ binda bækur í selskinn. Sell￼si þótti besta ljósmeti, sem völ
var á, á me⇥an enn voru nota⇥ar kolur og
l￼sislampar, og einnig var þa⇥ flutt utan. ↵á
var selspik ví⇥a haft til matar, og þótti mörgum herramannsmatur.471

IV,8,3. Fjörunytjar
Gó⇥ fjara var sjávarbændum oft sannköllu⇥
gullkista, og voru þess mörg dæmi á eldri
tí⇥, a⇥ í hör⇥um árum hafi fjörugrös or⇥i⇥
bjargþrota fólki til lífs, gert því kleift a⇥
þreyja hör⇥ vor, þegar flestar a⇥rar bjargir
voru banna⇥ar. Má hafa þa⇥ sem dæmi um
gildi fjörunnar, a⇥ er landskuld jar⇥a Skálholtsstóls í Grindavík var metin ári⇥ 1753,
var fjaran virt sérstaklega.472
Fjörunytjar voru einkum þrenns konar;
fjörugrös, sem uxu í fjörunni, ￼miss konar
reki, sjávargró⇥ur, sem slitna⇥i upp og rak á
land og loks fiskur og ma⇥kur, sem ￼mist
var veiddur í e⇥a úr fjöru e⇥a tíndur þar.
Ma⇥kurinn var mest tíndur til beitu, og er
um hann fjalla⇥ annars sta⇥ar í þessu riti.
Fjörugrös voru mörg og til margvíslegra
nytja. Til manneldis voru söl langmest
notu⇥ allra fjörugrasa, og gó⇥ sölvafjara var
mikil hlunnindabót. Margir lög⇥u miki⇥ á
sig til a⇥ afla sölva, kirkjur og klaustur sóttust eftir ítökum í sölvafjörum, og margir
fóru langar lei⇥ir til a⇥ sækja e⇥a kaupa söl,
og bændur á sölvajör⇥um seldu tí⇥um söl í
skiptum fyrir landvöru. Var algengt, a⇥

Sölvafjara í Selvogi.
Mynd: Íslenzkir sjávarhættir, 1. b.

bændur úr innsveitum færu sérstakar sölvakaupafer⇥ir, oft í a⇥ra landshluta.
Söl er a⇥ finna ví⇥ast hvar vi⇥ strendur
landsins, en misjafnt er, hve miki⇥ er af
þeim, og ræ⇥st þa⇥ einkum af sjávarföllum.
Langmest er af sölvum á sunnan- og vestanver⇥u landinu, á svæ⇥inu frá Stokkseyri,
vestur um til Brei⇥afjar⇥ar. Hvergi var þó
sölvanám meira en á Stokkseyrarfjöru og á
Saurbæjarfjöru í Gilsfir⇥i, en á bá⇥um þessum stö⇥um er mikill munur sjávarfalla. Var
sala sölva og sölvaítaka eigendum þessara
jar⇥a – og reyndar margra fleiri – löngum
drjúg tekjulind.473

Best þótti jafnan a⇥ fara á sölvafjöru um
stórstrauma á vorin og um höfu⇥dag. ↵á
voru sölin vel sprottin, og nægur tími gafst
til a⇥ þurrka þau. ⌥msar a⇥fer⇥ir voru
haf⇥ar vi⇥ sölvanámi⇥. Algengast var, a⇥
sölin væru reytt me⇥ höndum, en einnig
þekktist a⇥ þau væru skorin me⇥ hnífum.
Lú⇥vík Kristjánsson l￼sir sölvanámi í
Stokkseyrarhreppi eftir frásögn heimildarmanna me⇥ þessum or⇥um:
Í Stokkseyrarhreppi hinum forna, og þá ekki sízt á
hinum miklu sölvajör⇥um eins og Stokkseyri, StóruHáeyri, Stóra-Hrauni og sí⇥ar á Eyrarbakka,
fór sölvatakan fram me⇥ tvennu móti. ⌥mist voru
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þau flutt í land á bát e⇥a á hestum. A⇥alverki⇥ var
fólgi⇥ í því a⇥ reyta sölin og bera þau saman. Allir,
sem a⇥ þessu unnu, höf⇥u sinn laup e⇥a poka, er þeir
létu sölin í um lei⇥ og þau höf⇥u veri⇥ losu⇥. ↵egar
íláti⇥ var or⇥i⇥ fullt, var fari⇥ me⇥ þa⇥ þanga⇥, sem
hentugast þótti a⇥ hafa sölin í hrúgum til þess a⇥ láta
þau upp í kláfana e⇥a hripin, sem þau voru reidd í.
Mismargir hestar voru haf⇥ir til a⇥ flytja á og fór þa⇥
eftir fjölmenninu vi⇥ a⇥ sölva. Duglegir krakkar voru
haf⇥ir til millifer⇥a, en þa⇥ var kalla⇥ „a⇥ lei⇥a“,
einkum þar sem grei⇥fært var. ↵yrfti a⇥ fara yfir
straumhar⇥a ósa e⇥a djúpar skerjarásir var li⇥léttingum ekki hætt í þau fjöruslörk, heldur kom þá
ma⇥ur á móti þeim og fékk unglingnum hest e⇥a
hesta me⇥ tómum kláfum, tók vi⇥ þeim klyfju⇥u og
fór me⇥ þá yfir mestu torfærurnar.474

↵egar sölin voru komin á land, rei⇥ á a⇥
þurrka þau og verka. Bjarni Pálsson l￼sti
sölvaverkun svo:
Fyrst voru þau lög⇥ í ferskt vatn til a⇥ þvo af
óhreinindi og sjávarseltuna. ↵ví næst voru þau
þurrku⇥ í sól og vindi. Eftir þurrkunina voru þau
sett í tréílát og ferg⇥. ↵urrkun og ferging voru
stundum endurtekin tvisvar til þrisvar, unz öll
merki um vætu voru horfin. ↵au þóttu þeim mun
betri sem þau voru þurrku⇥ meir. – – – Unnt var a⇥
geyma söl í nokkur ár, ef þau voru vel verku⇥.475

Geymsla sölva var me⇥ ￼msum hætti, en á
miklum sölvatekju og -sölu jör⇥um voru
sums sta⇥ar reist sérstök hús fyrir sölin,
svonefndir sölvakofar. Var þess vandlega
gætt, a⇥ sölin blotnu⇥u ekki, en þá minnku⇥u gæ⇥i þeirra a⇥ mun.
Söl voru etin me⇥ ￼msum hætti, en nánast eingöngu þurrku⇥, enda þóttu hrásöl
ekki heppilegur matur og gátu veri⇥ hættuleg. Algengt var, a⇥ sölva væri neytt eintómra me⇥ vi⇥biti, smjöri, bræ⇥ing, tólg e⇥a
l￼si, og margir drukku helst mjólk e⇥a s￼ru
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me⇥ þeim. ↵á var og algengt, einkum vi⇥
sjávarsí⇥una, a⇥ neyta saman sölva og har⇥metis, og ennfremur voru þau höf⇥ í grauta
og til mjöldr￼ginda í brau⇥ og kökur. Voru
sölin þá so⇥in í vatni og sí⇥an fínsöxu⇥ og
blanda⇥ saman vi⇥ mjöli⇥. Sums sta⇥ar voru
söl so⇥in í mjólk líkt og fjallagrös, og sölvakökur og sölvabrau⇥ þekktust á Su⇥urlandi
og vi⇥ Brei⇥afjör⇥. ↵á þóttu sölin og hafa
lækningamátt og voru notu⇥ í því skyni.476
Ávallt var nokku⇥ um, a⇥ söl væru gefin
skepnum, og átti þa⇥ reyndar einnig vi⇥ um
￼msar fleiri tegundir fjörugrasa, sem fólk
lag⇥i sér sjaldan e⇥a ekki til munns. Í L￼singu Gullbringu- og Kjósars￼slu frá árinu
1785 telur Skúli Magnússon landfógeti upp
margar tegundir fjöru- og sjávarjurta, en
segir engra þeirra neytt í Gullbringu- og
Kjósars￼slum nema sölva. Marinkjarna var
hins vegar blanda⇥ saman vi⇥ fó⇥urhey
handa kúm.477 Í ö⇥rum landshlutum var
marinkjarni stöku sinnum nota⇥ur til
manneldis, ekki síst í hör⇥um árum.478
↵ang og þari voru a⇥rar nytjajurtir í fjöru,
en sjaldgæft var, a⇥ fólk leg⇥i sér þær til
munns nema þá í hallærum, er fólk bor⇥a⇥i
nánast hva⇥ sem var til a⇥ for⇥ast hungurdau⇥a. Á hinn bóginn var skepnum oft beitt
á þang og þara í fjörum, og vi⇥ sjávarsí⇥una
á Su⇥urnesjum og Vesturlandi voru þessar
plöntur þurrka⇥ar og nota⇥ar til eldsneytis.
Á ofanver⇥ri 18. öld var þang helsti eldivi⇥ur
fólks í Gullbringu- og Kjósars￼slu, ásamt
mó, og á Su⇥urnesjum var þa⇥ öldum
saman helsti eldsmatur manna.479 ↵angs,
sem nota⇥ var til eldsneytis, var afla⇥ me⇥
líkum hætti og sölva, og þa⇥ var þurrka⇥
eins og hey. Vel þurrt loga⇥i þangi⇥ glatt, en

þótti ódrjúgt eldsneyti og reykur þess var
rammur og sterkur.480
Af ö⇥rum sjávar- og fjörujurtum, sem
miki⇥ voru nota⇥ar á fyrri tí⇥, má nefna
skarfakál, fjöruarfa og sæhvönn. Skarfakáli⇥
var löngum nota⇥ til manneldis og lækninga, þar sem þa⇥ var a⇥ hafa, en fjöruarfi og
sæhvönn voru notu⇥ til skepnufó⇥urs.481
En fleira var úr fjörunni a⇥ hafa en plönturnar. Skelfiskur ￼miss konar er ví⇥a á fjörum, og var hann hirtur til átu og þó enn
frekar til beitu. Skeljar voru og til margra
hluta nytsamlegar og voru nota⇥ar í spóna,
auk þess sem þær voru vinsæl barnagull.482
↵á gekk fiskur stundum á land og var hirtur,
og hrognkelsavei⇥ar mátti sums sta⇥ar telja
til fjörunytja, ef hrognkelsi voru í fjörupollum, þar sem mátti hir⇥a þau á fjöru.

Samantekt III. og IV. kafla
Í III. og IV. kafla var fjalla⇥ um sjávarútveg
og sjávarhætti Íslendinga á tímabilinu frá
því um 1300 og fram til 1800, hinni dæmiger⇥u árabátaöld. Fyrri hluta tímabilsins,
frá því 1300 og fram um 1550, nefndi ↵orkell Jóhannesson fiskvei⇥aöld. ↵ví heiti er
haldi⇥ hér, enda á þa⇥ a⇥ mörgu leyti vel vi⇥.
Fiskvei⇥aöldin var miki⇥ uppgangsskei⇥ í
sögu íslensks sjávarútvegs. Útlendar þjó⇥ir
kepptu um íslenskan fisk, og sjávarafur⇥ir,
einkum skrei⇥, ur⇥u ver⇥mætustu útflutningsvörur landsmanna. Vi⇥skiptakjör Íslendinga voru á þessum tíma betri en löngum
sí⇥ar, og uppgangur sjávarútvegsins haf⇥i
mikil áhrif á þróun bygg⇥ar í landinu og
mótun samfélagsins. Á þessum tíma mótu⇥-

ust ￼msir þeir verkshættir, sem einkenndu
sjávarútveginn allt fram á 20. öld, vertí⇥askipanin, sem setti mikinn svip á samfélagi⇥
um aldir, festist í sessi, og vi⇥ sjávarsí⇥una
mynda⇥ist samfélag, sem ef til vill væri réttast a⇥ nefna verstö⇥va- e⇥a útvegsbændasamfélag. ↵a⇥ var í ￼msum efnum frábrug⇥i⇥ hinu dæmiger⇥a sveitasamfélagi,
en engu veigaminni þáttur í þeirri félagsger⇥, sem almennt er nefnd bændasamfélag.
Á fiskvei⇥aöld var íslenskur sjávarútvegur
rekinn me⇥ líkum hætti og tí⇥ka⇥ist í
nágrannalöndum, einkum Færeyjum og
Nor⇥ur-Noregi. Í öllum löndunum bygg⇥ust
fiskvei⇥ar á sömu forsendum, og vei⇥ar á
grunnsló⇥ voru undirsta⇥a útger⇥arinnar.
Íslendingar stó⇥u síst a⇥ baki nágrönnum
sínum um vei⇥ia⇥fer⇥ir og -tækni, og sennilega ekki heldur hva⇥ snerti afköst og framlei⇥ni.
↵egar kom fram yfir mi⇥ja 16. öld, hófst
n￼tt skei⇥ í íslenskum sjávarútvegi. ↵a⇥ einkenndist af erfi⇥leikum, sem leiddu til
stö⇥nunar og sí⇥an hnignunar. Ástæ⇥ur
þessa voru margar. Minnkandi eftirspurn
eftir skrei⇥ olli ver⇥falli, og á Íslandi var
árfer⇥i löngum erfitt á 17. og 18. öld. Breytt
verslunarfyrirkomulag var íslenskum sjávarútvegi einnig óhagstætt og ger⇥i a⇥eins illt
verra, þótt vissulega megi færa rök fyrir því,
a⇥ Danir hafi ekki hagnast á einokunarversluninni.
Í sjávarútvegi nágrannalandanna, Færeyja og Noregs, var⇥ þróunin svipu⇥ og á
Íslandi og aflei⇥ingarnar jafnvel enn verri.
↵annig lög⇥ust heilu sjávarbygg⇥irnar í ey⇥i
í Nor⇥ur-Noregi á 17. og 18. öld, og í Færeyjum var⇥ prjónles helsta útflutningsvaran
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í sta⇥ fisks. ↵ar ré⇥ eftirspurn danskra einokunarkaupmanna mestu, en þeir töldu
marka⇥i betri fyrir færeyskar ullarvörur en
fyrir fisk.
Á fiskvei⇥aöld komst á sú skipan sjávarútvegsins, sem hélst lítt breytt alla árabátaöldina og í sumum atri⇥um langt fram á 20.
öld. ↵ar gegndi vertí⇥askipanin höfu⇥hlutverki og átti mikinn þátt í hinum miklu
flutningum á vinnuafli, sem hér tí⇥ku⇥ust
öld eftir öld. ↵ess var á⇥ur geti⇥ til, a⇥ vermenn, sem fer⇥u⇥ust á milli landshluta, hafi
a⇥ líkindum veri⇥ á bilinu fjögur til fimm
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þúsund á ári hverju. ↵ar vi⇥ bættist kaupafólk, og þegar haft er í huga, a⇥ um aldamótin 1700 voru Íslendingar a⇥eins li⇥lega
50 þúsund, ver⇥ur ljóst, hve miklir þessir
fólksflutningar voru. Tíu til fimmtán prósent
þjó⇥arinnar voru á faraldsfæti á ári hverju.
Fiskvei⇥ar voru veigamesti þáttur sjávarútvegsins á þessu skei⇥i, en fráleitt hinn
eini. Strand- og fjörunytjar gegndu einnig
veigamiklu hlutverki. Rekavi⇥ur var lengi
vel helsta smí⇥aefni bátasmi⇥a, fugl, selur,
hvalur og fjörugrös ￼miss konar mikilsvert
búsílag fólks í sjávarbygg⇥um.

V. SKÚTUÖLD
V,1. Heimildir og fyrri rannsóknir
Rit Gils Gu⇥mundssonar, Skútuöldin, er
enn höfu⇥rit um sögu skútualdar á Íslandi,
þótt rúmlega hálf öld sé li⇥in frá því þa⇥
kom fyrst út. Verki⇥ getur a⇥ sönnu trau⇥la
talist fræ⇥ilegt í strangasta skilningi þess
or⇥s. Höfundur vitnar óví⇥a beint til heimilda, og „heimildaskrár“ hans uppfylla fráleitt þær kröfur, sem nú á dögum eru ger⇥ar
til fræ⇥irita. Allt um þa⇥ hefur Skútuöldin
a⇥ geyma feikimikinn fró⇥leik um sögu þilskipaútger⇥ar á Íslandi á tímabilinu frá
ofanver⇥ri 18. öld og fram á 3. áratug
20. aldar. Gils Gu⇥mundsson var persónulega kunnugur mörgum gömlum skútumönnum, sem nú eru flestir gengnir fyrir
ætternisstapann, og vi⇥ samningu verksins
fer⇥a⇥ist hann til margra helstu útger⇥arsta⇥a skútualdar, kanna⇥i a⇥stæ⇥ur og nam
fró⇥leik af heimamönnum. Me⇥ því tókst
honum a⇥ bjarga frá glötun og gleymsku
mikilli vitneskju um sögu þilskipaútger⇥arinnar, ekki síst um líf og starf skútumanna.
↵etta, ásamt stílsnilld og gó⇥ri frásagnargáfu höfundar, veldur því, a⇥ Skútuöldin

mun lengi ver⇥a talin sígilt alþ￼⇥legt sögurit, verk sem ber me⇥ sér andblæ löngu li⇥inna tíma.
Skútuöldin er eina yfirlitsverki⇥, sem til
er um sögu þilskipaútger⇥ar á Íslandi, en
￼mis rit og ritger⇥ir hafa komi⇥ út á sí⇥ari
árum, er greina frá útger⇥inni á einstökum
stö⇥um á landinu. ↵ar er einkum um a⇥
ræ⇥a bygg⇥a- og héra⇥asögur og ævisögur
￼missa kaupmanna, útvegsmanna, skipstjóra og sjómanna, sem áttu þátt í þilskipaútger⇥ e⇥a sóttu sjó á þilskipum. ↵eirra rita
úr þessum flokki, sem stu⇥st hefur veri⇥ vi⇥,
er allra geti⇥ í heimildaskrá, og í tilvitnunum, þar sem vi⇥ á. ↵au eiga þa⇥ öll sameiginlegt, a⇥ í þeim er fjalla⇥ um þilskipaútger⇥ og einstaka þætti hennar á vi⇥komandi stö⇥um og þátt einstakra manna í
henni á ￼tarlegri hátt en gert var í Skútuöldinni. Má þa⇥ teljast e⇥lilegt.
Bygg⇥asögurnar, sem flestar eru tiltölulega n￼legar, byggja margar á ￼tarlegri
heimildakönnun og varpa oft n￼ju og sk￼ru
ljósi á ￼msa þætti í sögu útger⇥ar og sjósóknar. Er óhætt a⇥ fullyr⇥a, a⇥ á sí⇥ustu
árum og áratugum hafi sitthva⇥ n￼tt komi⇥
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fram í þessum fræ⇥um, þótt enn séu ￼msir
þættir lítt kanna⇥ir. Á þa⇥ ekki síst vi⇥ um
sögu þilskipaútger⇥ar í Reykjavík.
Um saltfiskverkun og útflutningsverslun
Íslendinga á skútuöld er ￼tarlega fjalla⇥ í
fyrra bindi ritsins Saltfiskur í sögu þjó⇥ar, 483
og frá fiskverkun og fiskverslun á einstökum
stö⇥um greinir í vi⇥komandi bygg⇥a- og
héra⇥asögum.
Um vei⇥ar útlendinga vi⇥ Ísland á fyrri
öldum og a⇥draganda skútualdar hefur sitthva⇥ veri⇥ skrifa⇥, og gó⇥ur fengur er a⇥
n￼legum útgáfum eldri rita, þar sem þau
mál ber á góma. Er þess vart a⇥ vænta, a⇥
margt n￼tt eigi eftir a⇥ koma fram í þeim
fræ⇥um. Vafalaust má enn fylla í ￼msar
ey⇥ur, en ólíklegt a⇥ heildarmynd okkar af
vei⇥um útlendinga á Íslandsmi⇥um fyrr á
tí⇥ breytist a⇥ mun.

V,2. Fyrstu kynni Íslendinga af
þilskipum – vei⇥ar útlendinga
á Íslandsmi⇥um fyrir 1800
Á sí⇥ari hluta 16. aldar jókst mjög umfer⇥
útlendra vei⇥iskipa um hafsvæ⇥i⇥ umhverfis
Ísland. ↵ar voru einkum á fer⇥ hvalvei⇥imenn, flestir á lei⇥ nor⇥ur í Dumbshaf, en
höf⇥u þó sumir vi⇥dvöl á Íslandsmi⇥um og
áttu nokkur mök vi⇥ landsmenn.
Á 16. öld voru Baskar á Spáni og Frakklandi mestir hvalvei⇥imenn í Evrópu, og
ré⇥u a⇥rar þjó⇥ir menn af þessum þjó⇥flokki gjarnan til starfa á skipum sínum og
lær⇥u af þeim a⇥ vei⇥a stórhveli og n￼ta
fenginn. Fóru Baskar ví⇥a um höf til hvalvei⇥a, en engar öruggar heimildir eru fyrir
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því, a⇥ þeir hafi komi⇥ hinga⇥ til lands fyrir
1600. ↵egar kom fram á sí⇥ari hluta
16. aldar, jókst mjög áhugi Evrópuþjó⇥a á
nor⇥ursló⇥um, ekki síst vegna vi⇥skipta vi⇥
nor⇥urhéru⇥ Rússlands og leitar a⇥ nor⇥lægri siglingalei⇥ til Asíulanda. ↵ar fóru
Hollendingar og Englendingar fremstir í
flokki, og ári⇥ 1596 fundu hollenskir sæfarar
Svalbar⇥a. Á mi⇥um umhverfis eyjarnar var
miki⇥ af Grænlands-sléttbak, og lei⇥ ekki á
löngu, uns Hollendingar, Englendingar og
Baskar tóku a⇥ gera út hvalvei⇥ilei⇥angra á
þessar sló⇥ir. Jafnvel Danir slógust í hópinn
og ger⇥u tilkall til Svalbar⇥a. Forsenda
þeirrar landakröfu var sú, a⇥ á þessum tíma
var því almennt trúa⇥, a⇥ Svalbar⇥i væri
áfastur Grænlandi.484
Ekki er nú vita⇥ me⇥ neinni vissu,
hvenær erlenda hvalfangara bar fyrst a⇥
Íslandsströndum. Ári⇥ 1598 ger⇥u kaupmenn í Hull út hvalvei⇥ilei⇥angur nor⇥ur í
höf, og er tali⇥, a⇥ hann hafi komi⇥ hinga⇥
til lands.485 Um þa⇥ ver⇥ur þó ekkert fullyrt,
en er hér var komi⇥ sögu var þess skammt
a⇥ bí⇥a, a⇥ kynni tækjust me⇥ Íslendingum
og erlendum hvalvei⇥imönnum.
Eftir a⇥ hvalvei⇥ar hófust fyrir alvöru vi⇥
Svalbar⇥a, hlaut Ísland a⇥ ver⇥a áfangasta⇥ur hvalfangara á lei⇥ heiman og heim.
Lei⇥ þeirra lá me⇥ ströndum landsins, og fór
ekki hjá því, a⇥ ￼msir hef⇥u hér vi⇥komu.
Hér gátu þeir afla⇥ vatns og vista, ef þörf
kraf⇥i, og vi⇥ Íslandsstrendur var töluvert af
hval, sem mátti vei⇥a á heimlei⇥ frá Svalbar⇥a. Munu hvalvei⇥imenn a.m.k. stundum hafa hagn￼tt sér þann möguleika, ef þeir
fengu ekki fullfermi nor⇥ur frá. Til þess a⇥
geta stunda⇥ vei⇥arnar ur⇥u hvalvei⇥imenn

a⇥ hafa a⇥stö⇥u í landi, annars gátu þeir
hvorki skori⇥ hvalinn né brætt spiki⇥. Hér á
landi var ví⇥a ákjósanleg a⇥sta⇥a til slíks,
lygnir og skjólsælir fir⇥ir og víkur og rekavi⇥ur á fjörum, sem kom í gó⇥ar þarfir, er
kynda skyldi undir bræ⇥slupottum.
Í Ballarárannál segir, a⇥ spænskir hvalfangarar hafi komi⇥ „[...] fyrst fyrir nor⇥an á
þremur skipum [...] á Strandir“, ári⇥ 1608.486
Trausti Einarsson telur, án þess þó a⇥ röksty⇥ja nánar, a⇥ færa megi rök fyrir því, a⇥
Baskar hafi veri⇥ komnir til Vestfjar⇥a fjórum árum fyrr, 1604.487 Í þessum tveimur tilvikum hefur ef til vill veri⇥ um a⇥ ræ⇥a
hvalfangara á lei⇥ til e⇥a frá Svalbar⇥a, en í
Skar⇥sárannál segir, a⇥ hvalaskutlun hafi
hafist á Vestfjör⇥um ári⇥ 1610 og a⇥ miki⇥
hafi veri⇥ um slíkar vei⇥ar ári⇥ eftir.488
Hvalaskutlunin á Vestfjör⇥um ári⇥ 1610
hefur ef til vill marka⇥ upphafi⇥ a⇥ hvalvei⇥um útlendinga vi⇥ Ísland, en á næstu árum
fær⇥ust þær verulega í aukana. Stafa⇥i þa⇥
m.a. af því, a⇥ á þessum árum stó⇥u deilur
um rétt til vei⇥a og a⇥stö⇥u á Svalbar⇥a, og
ger⇥u Danir tilkall til landsins, eins og á⇥ur
var geti⇥. ↵á sóttu Baskar á mi⇥in hér vi⇥
land, og ári⇥ 1615 er Hollendinga fyrst geti⇥
vi⇥ hvalvei⇥ar hér.489
Á 17. öld voru Baskar og Hollendingar
umsvifamestir útlendra hvalvei⇥imanna vi⇥
Ísland, og á 18. öldinni stundu⇥u Frakkar
nokku⇥ slíkar vei⇥ar hér vi⇥ land. Á sí⇥asta
fjór⇥ungi 18. aldar komu hvalfangarar af
N￼ja-Englandi hinga⇥ til lands og voru vi⇥
vei⇥ar út af Snæfellsnesi, á Brei⇥afir⇥i og
Faxaflóa.490
Ekki fór hjá því, a⇥ Íslendingar hef⇥u
nokkur kynni af hinum útlendu hvalvei⇥i-

mönnum. Mest voru kynnin af Böskum, og
voru þau samskipti me⇥ ￼msum hætti.
Frægust eru vafalaust „Spánverjavígin“ vi⇥
Ísafjar⇥ardjúp ári⇥ 1615, er Ari s￼sluma⇥ur í
Ögri lét myr⇥a varnarlausa skipbrotsmenn.491 Fyrir kom, a⇥ landsmenn kvörtu⇥u
undan hvalvei⇥imönnunum og seg⇥u þá
fara me⇥ ránum og gripdeildum og hafa í
frammi ￼miss konar stráksskap. Yfirleitt
voru þó samskipti Íslendinga og Baska gó⇥,
og vita⇥ er um þrjú basknesk-íslensk or⇥asöfn, sem samin voru hér á landi á 17. öld.492
S￼na þau glöggt, a⇥ kynni þjó⇥anna hafa
veri⇥ mikil og a⇥ ￼msir hafa tali⇥ nau⇥synlegt a⇥ grei⇥a fyrir samskiptum.
Á 17. öld tóku fiskvei⇥ar útlendinga vi⇥
Ísland a⇥ aukast a⇥ n￼ju, og á 17. og 18. öld
ur⇥u Frakkar og Hollendingar umsvifamestir erlendra fiskimanna hér vi⇥ land.
Fyrstu tilraunir Frakka til vei⇥a á Íslandsmi⇥um má rekja til vitneskju franskra
útger⇥armanna um hvalagengd í nor⇥urhöfum. Ári⇥ 1614 sendi útvegsma⇥urinn
Jean de Clerc í Dunkirk skip af sta⇥ til a⇥
leita hvala vi⇥ Ísland og Grænland. Skipverjar hans munu ekki hafa haft erindi sem
erfi⇥i, fundu fáa hvali, en ur⇥u á hinn bóginn varir vi⇥ mikla þorskgengd á Íslandsmi⇥um. ↵ótti de Clerc þa⇥ gó⇥ar fréttir, og á
árunum 1616-1617 sendi hann sjö skip til
þorskvei⇥a vi⇥ Íslandsstrendur.493
Engum sögum fer af árangri þessa fyrsta
franska lei⇥angurs á Íslandsmi⇥, og líti⇥ er
vita⇥ um sókn Frakka hinga⇥ næstu áratugina. Hún hl￼tur þó a⇥ hafa veri⇥ einhver, því
ári⇥ 1681 tók sólkonungurinn, Lo⇥vík XIV.,
a⇥ veita hverju frönsku skipi, er færi til

157

Frönsk góletta a⇥ vei⇥um á Íslandsmi⇥um.
Mynd: Úr bók Elínar Pálmadóttur: Fransí, biskví. Frönsku Íslandssjómennirnir

þorskvei⇥a vi⇥ Ísland, 3.000 franka styrk á
ári. ↵a⇥ hef⇥i hann trau⇥la gert, ef vei⇥arnar
hef⇥u ekki einhverjar veri⇥ undanfarin ár.
Helstu röksemdir konungs fyrir styrkveitingunni voru þær, a⇥ vei⇥arnar væru gó⇥
lei⇥ til fæ⇥uöflunar og af fiskiskipunum
fengi flotinn margt dugandi og vel þjálfa⇥ra
sjómanna.494
Ári⇥ 1700 gengu sex skip frá Dunkirk til
vei⇥a vi⇥ Ísland og tólf ári⇥ eftir. Næstu ár
greina heimildir ekki frá vei⇥um Frakka hér
vi⇥ land, en þær hófust a⇥ n￼ju ári⇥ 1730 og
stó⇥u næstu fjórtán árin. ↵á var⇥ aftur hlé á
útger⇥inni til 1751, en frá og me⇥ því ári
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vir⇥ast Frakkar hafa sótt hinga⇥ á hverju ári
til 1792, er styrjaldir, sem fylgdu í kjölfar
frönsku stjórnarbyltingarinnar, bundu endi
á vei⇥arnar um hrí⇥.495
Tölur hafa var⇥veist um sókn Frakka á
Íslandsmi⇥ á tímabilinu 1763-1792. Fjöldi
franskra fiskiskipa hér vi⇥ land skipti jafnan
tugum á þessum árum, ef ári⇥ 1763 er
undanskili⇥. Flest ur⇥u skipin ári⇥ 1786,
alls 86, og flest árin var fjöldi þeirra á bilinu
50-70.496
Vei⇥ar Hollendinga hér vi⇥ land vir⇥ast
hafa hafist me⇥ líkum hætti og vei⇥ar
Frakka. Sagan hermir, a⇥ ári⇥ 1618 hafi

skipstjóri á hollensku hvalvei⇥iskipi á lei⇥ til
Grænlands or⇥i⇥ var vi⇥ mikinn þorsk á
mi⇥um úti fyrir Nor⇥urlandi.497 Öruggar
heimildir greina hins vegar ekki frá vei⇥um
Hollendinga hér vi⇥ land fyrr en ári⇥ 1655,
en þa⇥ ár landa⇥i skipstjórinn Jelle Alberts
saltfiskfarmi af Íslandsmi⇥um í Vlieland.
Hann hélt aftur hinga⇥ til lands ári⇥ eftir og
sneri aftur me⇥ gó⇥an afla.498 Í íslenskum
ritum er vei⇥a Hollendinga hér vi⇥ land
fyrst geti⇥ ári⇥ 1661,499 en næstu árin eru
heimildir um athafnir þeirra á Íslandsmi⇥um stopular. Á árunum 1683-1690 voru
ávallt allmörg hollensk skip a⇥ vei⇥um hér
vi⇥ land. Flest ur⇥u þau 1684, 26, en fæst
1688, 5. Vei⇥arnar munu svo hafa aukist
hægt og bítandi á fyrra helmingi 18. aldar,
og ári⇥ 1751 voru 73 hollensk skip a⇥ vei⇥um vi⇥ Ísland. ↵eim fjölga⇥i allört næstu
árin, og hámarki ná⇥u vei⇥ar Hollendinga
hér vi⇥ land ári⇥ 1768, en þá sendu þeir 160
skip til vei⇥a á Íslandsmi⇥um. Eftir þa⇥ dró
úr sókninni, en þó sóttu tugir hollenskra
fiskiskipa hinga⇥ til lands flest árin fram til
1786. ↵á bundu styrjaldir endi á vei⇥ar Hollendinga hér vi⇥ land um sinn.500
Frakkar og Hollendingar stundu⇥u vei⇥arnar hér vi⇥ land me⇥ svipu⇥um hætti.
Skip beggja lög⇥u yfirleitt upp frá heimahöfn á tímabilinu frá því seint í mars og
fram í maí og sneru aftur heim í ágústlok
e⇥a september. Á 17. og 18. öld sóttu Frakkar
mest á duggum á Íslandsmi⇥, og voru þær
flestar 50-60 smálestir me⇥ 7-8 manna
áhöfn.501 Hollensku skipin voru svipu⇥ hinum frönsku á 17. öldinni, en er lei⇥ á 18.
öldina, tóku stærri skip, húkkortur, smám
saman a⇥ leysa duggurnar af hólmi. Bá⇥ar

þjó⇥irnar stundu⇥u nær alfari⇥ handfæravei⇥ar hér vi⇥ land, og var aflinn salta⇥ur
um bor⇥. ↵egar kom fram á vor og þess
mátti vænta, a⇥ skipin hef⇥u fengi⇥
nokkurn afla, sendu útger⇥armenn tí⇥um
flutningaskip á mi⇥in til a⇥ sækja fisk. Tí⇥ka⇥ist þa⇥ bæ⇥i hjá Frökkum og Hollendingum. ↵a⇥, sem afla⇥ist eftir a⇥ flutningaskipin héldu aftur heim, fluttu fiskiskipin
me⇥ sér er úthaldinu lauk.502
Vei⇥ar sínar stundu⇥u bæ⇥i Hollendingar
og Frakkar mest á grunnsló⇥, 3-4 sjómílur
undan landi. ↵eir hófu yfirleitt vei⇥ar undan
su⇥urströndinni, er þeir komu til landsins á
vorin, en héldu sí⇥an vestur og nor⇥ur me⇥
landi. Eftir a⇥ kom fram á sumar, voru þeir
mest a⇥ vei⇥um vi⇥ nor⇥anver⇥a Vestfir⇥i,
fyrir Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um, en fluttu
sig til eftir ve⇥urfari og aflabrög⇥um.
Líf hinna útlendu sjómanna á Íslandsmi⇥um var erfitt og hættulegt, og margir
fóru hinga⇥ sína sí⇥ustu för. Vei⇥ar útlendinga vi⇥ Ísland á þessum tíma voru dæmiger⇥ar vei⇥ar á fjarlægum mi⇥um. Skipin
hófu vei⇥ar, um lei⇥ og þau komu á mi⇥in,
og ekki var leita⇥ lands, nema í nau⇥ir ræki,
ef hleypt var undan ve⇥ri e⇥a til a⇥ afla vatns
og annarra nau⇥þurfta. Vinnuharka um
bor⇥ í skipunum var mikil. Menn stó⇥u vi⇥
færin klukkustundum og jafnvel sólarhringum saman, ef vel afla⇥ist, og sí⇥an tók
a⇥ger⇥in vi⇥. A⇥stæ⇥ur um bor⇥ voru tí⇥um
frumstæ⇥ar, og fátt var þar til þæginda. Ef
ve⇥ur versna⇥i skyndilega, var ekki um
anna⇥ a⇥ ræ⇥a en a⇥ reyna a⇥ halda sjó, og
ef færi gafst, hleyptu skipstjórar inn á fir⇥i
og víkur og lágu þar af sér ve⇥ri⇥.
En ekki tókst öllum a⇥ hleypa undan
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ve⇥rum, og þeir voru ófáir útlendu sjómennirnir, sem hlutu hinstu hvílu í votri
gröf á Íslandsmi⇥um e⇥a beru⇥u beinin á
ströndum landsins. Sumir voru grafnir hér
á landi, a⇥rir fundust aldrei. Vi⇥ vitum ekki,
hve margir þeir voru, sem t￼ndu lífinu vi⇥
Íslandsstrendur í aldanna rás, en þeir skiptu
þúsundum. Elín Pálmadóttir getur þess í
bók sinni um frönsku Íslandssjómennina,
a⇥ á 83 árum hafi 2.000 sjómenn frá
Paimpól á Bretaníuskaga farist vi⇥ Ísland,503
og er þá a⇥eins talinn hluti þeirra frönsku
sjómanna, sem ekki áttu afturkvæmt af
Íslandsmi⇥um. Flestir þeirra fórust á 19. og
20. öld, en þá jókst sóknin hinga⇥ a⇥ mun.
Færri sögum fer af mannskö⇥um Hollendinga á Íslandsmi⇥um, og voru þeir þó
ærnir. Oft tókst hins vegar giftusamlega til
um björgun, og fyrir kom, a⇥ skipreika
útlendir sjómenn ur⇥u a⇥ dvelja hér á landi
um lengri tíma, jafnvel vetrarlangt. ↵á tókust oft náin kynni me⇥ þeim og landsmönnum, og eru af því margar sögur, misjafnlega
trúver⇥ugar.
Nokkrar heimildir hafa var⇥veist um afla
Frakka og Hollendinga hér vi⇥ land á sí⇥ari
hluta 18. aldar, en mismunandi notkun
mælieininga gerir allan samanbur⇥ erfi⇥an.
Hollendingar létu sér oft nægja a⇥ geta þess,
hvort afli hafi veri⇥ „gó⇥ur“, „slæmur“ e⇥a
„sæmilegur“.504 Frakkar gáfu á hinn bóginn
afla sinna skipa upp í smálestum, og var⇥
hann mestur ári⇥ 1782, 4.468 tonn.505 ↵a⇥ ár
var sóknin einnig hör⇥ust, en eins og sjá má
af línuriti á bls. 142, var fur⇥u gó⇥ fylgni á
milli afla franskra og hollenskra sjómanna á
sóknareiningu á þessum tíma. Afli Frakka
vir⇥ist þó hafa veri⇥ meiri á árunum 1772-
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1775. Einnig er athyglisvert, a⇥ b￼sna mikil
fylgni vi⇥ist hafa veri⇥ milli afla Íslendinga
og útlendinga á sóknareiningu á Íslandsmi⇥um á sí⇥ari hluta 18. aldar. ↵a⇥ þarf í
sjálfu sér ekki a⇥ koma á óvart, þegar þess er
gætt, a⇥ allir sóttu á sömu e⇥a svipu⇥ mi⇥,
veiddu á sams konar vei⇥arfæri, voru há⇥ir
sömu a⇥stæ⇥um, fiskgengd og ve⇥urfari.
Á hinn bóginn bendir þessi fylgni til þess, a⇥
afköst íslensku árabátasjómannanna hafi
veri⇥ svipu⇥ og hinna útlendu skútumanna.
Litlar rannsóknir hafa enn veri⇥ ger⇥ar á
afkomu Íslandsvei⇥a erlendra þjó⇥a á 17. og
18. öld. Hún ré⇥st mest af aflabrög⇥um og
marka⇥sa⇥stæ⇥um, og vafalaust hafa útvegsmenn mátt þola nokkrar sveiflur í gengi
útger⇥arinnar frá einu ári til annars. ↵á
höf⇥u a⇥rir þættir, svo sem ver⇥ á salti og
￼msum útger⇥arvörum, áhrif á reksturinn.506
Sem dæmi um útger⇥ Hollendinga á
Íslandsmi⇥ má nefna úthald húkkortunnar
Compagnie frá Nieuport ári⇥ 1729. Skipi⇥
lag⇥i upp frá heimahöfn 17. maí og kom
aftur til baka 22. september. Aflinn var samtals 3661⁄2 tunna af söltu⇥um þorski og
28 tunnur af l￼si, og nam aflaver⇥mæti⇥
4.746 gyllinum. ↵ar vi⇥ bættist 693,14 gyllina ver⇥mæti af salti, tunnum og matvælum, sem af gekk eftir fer⇥ina. Tekjumegin á
útger⇥arreikningnum stó⇥u því 5.439,14
gyllini, en útger⇥arkostna⇥ur nam samtals
3.835,17 gyllinum, og var hagna⇥ur af
úthaldinu því 1603,97 gyllini. ↵á átti þó enn
eftir a⇥ reikna laun skipverja, sem námu
807 gyllinum. Hreinn hagna⇥ur var⇥ því
a⇥eins 797 gyllini, og átti þá enn eftir a⇥
reikna kostna⇥ vi⇥ a⇥ koma fiskinum á
marka⇥.507

Afrakstur af útger⇥ Compagnie vir⇥ist
hafa veri⇥ nálægt me⇥allagi mi⇥a⇥ vi⇥
önnur skip, er sama útger⇥arfélag sendi á
Íslandsmi⇥ þetta ár.508 Ekkert ver⇥ur hins
vegar sagt um, hvort hér var um dæmiger⇥ar vei⇥ifer⇥ir a⇥ ræ⇥a e⇥a ekki, en ári⇥
1729 þótti gott aflaár á Íslandi og voru
hlutir miklir.509
↵egar á heildina er liti⇥, hl￼tur útger⇥
Hollendinga og Frakka á mi⇥in hér vi⇥ land
a⇥ hafa gengi⇥ bærilega lengst af. Annars
hef⇥u útvegsmenn vart sent skip hinga⇥ til
vei⇥a öld eftir öld, vei⇥a sem kröf⇥ust svo
mikils erfi⇥is, vosbú⇥ar og mannfórna.
Íslendingar fylgdust vitaskuld vel me⇥ vei⇥um Hollendinga og Frakka, og vafalaust
hafa sumir þeirra dá⇥st a⇥ duggunum og
húkkortunum, sem svifu þöndum seglum
yfir hafflötinn, á me⇥an þeir sátu sjálfir vi⇥
árina og bör⇥u bló⇥uga baráttuna á móti sjó
og vindi. Hafa þá sjálfsagt sumir óska⇥ þess
a⇥ geta sótt sjó á slíkum skipum.
Fyrir 1750 er a⇥eins vita⇥ um tvo Íslendinga, er freistu⇥u þess a⇥ komast yfir þilskip
og gera þau út. Hinn fyrri var sr. Páll Björnsson, prófastur í Selárdal vestur, en hann er
sag⇥ur hafa smí⇥a⇥ duggu a⇥ hollenskri
fyrirmynd og haldi⇥ henni til vei⇥a um
nokkurra ára skei⇥. Engar öruggar heimildir eru til um útger⇥ina, en hún mun hafa
sta⇥i⇥ litlu eftir mi⇥ja 17. öld, e⇥a um þa⇥
bil er Hollendingar hófu a⇥ sækja á Íslandsmi⇥ fyrir alvöru.510
Hinn Íslendingurinn, sem ger⇥i tilraun
til útger⇥ar þilskips á þessum tíma, hét
Eyvindur Jónsson, eyfirskur ma⇥ur. Hann
smí⇥a⇥i duggu, einnig a⇥ hollenskri fyrir-

Minnismerki⇥ um Duggu-Eyvind stendur vi⇥ Dalvík.
Mynd: Jón Hjaltason

mynd, og er tali⇥ a⇥ smí⇥inni hafi veri⇥
loki⇥ ári⇥ 1716, e⇥a þar um bil. Eyvindur
átti skipi⇥ í u.þ.b. eitt ár og haf⇥i í flutningum, en sögu þess lauk, er þa⇥ fórst í ofsave⇥ri á Skagafir⇥i vori⇥ 1717.511

V,3. Fyrstu hugmyndir um
n￼sköpun í íslenskum
sjávarútvegi
Skútusmí⇥ar og útger⇥ sr. Páls í Selárdal og
Eyvindar Jónssonar voru einangra⇥ar tilraunir framkvæmdasamra einstaklinga og
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höf⇥u lítil sem engin áhrif á þróun íslensks
sjávarútvegs. ↵ær bera vitni framkvæmdahug manna, sem vildu fara a⇥ dæmi útlendinga og leita n￼rra lei⇥a til a⇥ efla sjósóknina
og auka sjávaraflann. ↵eir áttu hins vegar
óhægt um vik. Verslunarfyrirkomulagi⇥
keyr⇥i allt frumkvæ⇥i í dróma, kaupmenn
kær⇥u sig ekki um meiri fisk en þeir gátu
fengi⇥ af árabátaútveginum, og litla hvatningu var lengi vel a⇥ fá frá Danmörku, frekar
a⇥ menn þar á bæ leg⇥ust gegn n￼jungum.
Allt um þa⇥ voru þeir sr. Páll og Eyvindur
merkir undanfarar, og framkvæmdir þeirra
voru í samræmi vi⇥ hugmyndir manna, sem
senn tóku a⇥ leggja grunninn a⇥ n￼rri sókn
í íslensku atvinnulífi.
Upphafi⇥ a⇥ tilraunum og hugmyndum um
vi⇥reisn atvinnuveganna á Íslandi er oft
raki⇥ til athafna Skúla Magnússonar landfógeta og Innréttinganna í Reykjavík um
mi⇥ja 18. öld. Sú sko⇥un er rétt, svo langt
sem hún nær, en vafasamt er þó a⇥ eigna
einum manni þa⇥, sem gert var í þessum
efnum hér á landi um mi⇥bik 18. aldar, þótt
enginn efi leiki á því, a⇥ Skúli haf⇥i ótvíræ⇥a
forystu. Á sama hátt er hæpi⇥ a⇥ tengja allar
hugmyndir og tilraunir, sem ger⇥ar voru til
úrbóta hér á landi, vi⇥ eina hugmyndastefnu. ↵ær voru sprottnar úr hugmyndum
og tillögum ￼missa 17. og 18. aldar manna,
íslenskra og danskra, og tóku mi⇥ af a⇥stæ⇥um á Íslandi og í danska konungsríkinu í
heild. ↵á vir⇥ist einnig óumdeilanlegt, a⇥
vei⇥ar útlendinga á Íslandsmi⇥um höf⇥u
nokkur áhrif í þessum efnum. Íslendingar
vir⇥ast a⇥ vísu stundum hafa mikla⇥ fyrir
sér afla Hollendinga og Frakka hér vi⇥ land,

162

en vei⇥ar þeirra ur⇥u landsmönnum þó tvímælalaust fyrirmynd og hvatning.
Flestir þeir, sem ritu⇥u um landshagi á
Íslandi á 17. öld og fyrri hluta 18. aldar og
ger⇥u tillögur um vi⇥reisn íslensks samfélags, lög⇥u til, a⇥ stofna⇥ir yr⇥u kaupsta⇥ir hér á landi, einn e⇥a fleiri. Hugsun
þessara manna var sú, a⇥ me⇥ stofnun kaupsta⇥a mætti rjúfa einsleitni bændasamfélagsins og koma á fót n￼rri þjó⇥félagsskipan, er hvíldi á fleiri sto⇥um og bygg⇥i á
betri og markvissari n￼tingu landsins gæ⇥a.
Kaupsta⇥ina hugsu⇥u þessir höfundar sér
me⇥ ￼msum hætti, og einn þeirra, Vísi-Gísli
Magnússon á Hlí⇥arenda, vildi, a⇥ reist yr⇥i
þéttb￼li á ↵ingvöllum. Annar, Arngrímur
↵orkelsson Vídalín, lag⇥i til, a⇥ reistar yr⇥u
tvær kastalaborgir, önnur sunnanlands, en
hin á Nor⇥urlandi.512 ↵rír höfundar, Páll
Vídalín, Matthias Jochimsson Wagel og
Hans Becher, lög⇥u áherslu á, a⇥ kaupsta⇥irnir yr⇥u vi⇥ sjó og mi⇥stö⇥var þilskipaútger⇥ar.513
Páll Vídalín lögma⇥ur samdi ári⇥ 1699
ritger⇥ um landshagi á Íslandi, sem hann
nefndi Deo, Regi, Patriae (Gu⇥i, konunginum, fö⇥urlandinu). ↵ar ger⇥i hann ￼msar
tillögur um vi⇥reisn Íslands, og nota⇥i Jón
Eiríksson ritger⇥ Páls miki⇥, er hann samdi
rit um sama efni, sem út var gefi⇥ ári⇥
1768.514 ↵ar sag⇥i svo í 49. grein:
Fyrst vil ég ræ⇥a fiskvei⇥ar í sjó. ↵ar er létt a⇥
sanna, a⇥ möguleikarnir eru hinir sömu og til
forna, (ef til vill me⇥ þeirri breytingu, a⇥ þa⇥ kann
a⇥ vera langsóttara á mi⇥in og fiskgengdin ekki
eins nærri landi og á⇥ur) me⇥ því einu, þótt ekkert
anna⇥ kæmi til, a⇥ hi⇥ norræna haf, sem lykur um
Ísland er enn vi⇥urkennt sem ein allra au⇥ugustu

fiskimi⇥ jar⇥arinnar. Af þessu getum vér álykta⇥, a⇥
fiskvei⇥arnar gætu ekki a⇥eins veri⇥ jafnar⇥samar
og fyrrum væru þær reknar á sama hátt og þá,
heldur miklu ar⇥vænlegri, ef þær væru stunda⇥ar
me⇥ öllum tiltækum rá⇥um, en þa⇥ hafa landsmenn aldrei gert. Hinar geysimiklu fjárhæ⇥ir, sem
Hollendingar, Englendingar og fleiri þjó⇥ir hafa
grætt á fiskvei⇥unum vi⇥ Ísland eru óyggjandi
sönnun, sem er bygg⇥ á meira en hundra⇥ ára
óhagganlegri reynslu. ↵a⇥ er engin fur⇥a þó a⇥
Íslendingar sjálfir hagnist minna á fiskvei⇥unum.
↵ær eru nú næstum eingöngu stunda⇥ar á vertí⇥inni. Og þa⇥ er jafnvel tali⇥, a⇥ nú á vorum dögum
fari a⇥ minnsta kosti þri⇥jungur tímans til ón￼tis
sakir skorts á vei⇥arfærum og ö⇥rum a⇥stæ⇥um.
Ö⇥rum fiskvei⇥um, þ.e. inni á fjör⇥um og í ám og
vötnum, hefir einnig hnigna⇥ sí⇥an land bygg⇥ist.
Sérstaklega hefir fjar⇥aaflinn minnka⇥ á nokkrum
stö⇥um vegna ísa og annarrar óáranar.515

↵essu næst ræddi höfundur um landn￼tingu, sem hann taldi, a⇥ mætti bæta a⇥ mun
me⇥ bættum búna⇥arháttum og betri
ræktun. Sí⇥an vék hann a⇥ tengslum landbúskapar og sjávarútvegs og sag⇥i þá:
[...] fiskvei⇥arnar og kvikfjárræktin eru nú a⇥alatvinnugreinar landsmanna. Öll þjó⇥in hl￼tur a⇥
lifa af þeim. A⇥ því er best ver⇥ur sé⇥ geta fiskvei⇥arnar hvorki teki⇥ vi⇥ né haldi⇥ í stö⇥ugri
atvinnu meira en fimmta hlutanum af landsmönnum. ↵a⇥ lei⇥ir því af sjálfu sér, a⇥ þessi fimmtungur
ver⇥ur hinum fjórum hlutunum til því meiri
þyngsla, sem meira þarf honum til styrktar. Og ekki
má gleyma því, a⇥ fiskvei⇥arnar ver⇥a ekki reknar
e⇥a áhersla lög⇥ á þær nema a⇥ því leyti, sem hinn
atvinnuvegurinn fær stutt þær. ↵a⇥ er því óumdeilanlega svo, a⇥ því meiri ar⇥ur, sem er af landbúna⇥inum, því meira getur hann láti⇥ í té til framfærslu heildarinnar. Hann fær eflt fiskvei⇥arnar
me⇥ öflun betri vei⇥arfæra e⇥a me⇥ því a⇥ leggja
fram meira fé til rekstrarins. Hann fær þá auki⇥
sjávaraflann þannig, a⇥ meira af honum ver⇥ur
söluvara. Hinn sameiginlegi hagna⇥ur af bá⇥um

greinunum ver⇥ur
því meiri, sem hægt
er a⇥ veita meiri
fjármunum til fiskvei⇥anna, en þa⇥
ver⇥ur gert me⇥
skynsamlegum búskap og umbótum.516

Riti⇥ Deo, Regi,
Jón Eiríksson.
Patriae hlaut titMynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands
ilinn Um vi⇥reisn Íslands, þegar þa⇥ var loks gefi⇥ út á
íslensku ári⇥ 1985. Oft er erfitt a⇥ greina,
hva⇥a hlutar þess eru beint frá Páli Vídalín
komnir og hva⇥ eru vi⇥bætur Jóns Eiríkssonar. ↵a⇥ skiptir þó ekki meginmáli í því
vi⇥fangi, sem hér er um fjalla⇥. ↵ar skiptir
þa⇥ mestu, a⇥ höfundar töldu, eins og a⇥rir
sem um þessi mál fjöllu⇥u á þessum tíma,
a⇥ Íslendingum væri lífsnau⇥syn a⇥ koma á
fót þilskipaútger⇥. Me⇥ því móti einu gætu
þeir eflt sjávarútveg sinn og auki⇥ fiskaflann. Flestir þeirra, sem um þessi mál véltu
á þessum tíma, bentu á þann hag, sem
Hollendingar og Englendingar hef⇥u af
vei⇥unum vi⇥ Ísland, en af einhverjum
ástæ⇥um minnist enginn þeirra beinlínis á
vei⇥ar Frakka. Voru þær þó umtalsver⇥ar. ↵á
benda allir þessir höfundar einnig á, a⇥ á þilskipum megi sækja d￼pra en á áraskipunum, elta þorskinn út á djúpi⇥ er hann leggist frá landi. Í þessu efni höf⇥u þeir vei⇥ar
útlendinga a⇥ fyrirmynd, og veiddu þeir þó
ekki ￼kja langt undan landi.
Höfundar umbótatillagnanna höf⇥u ￼msar
sko⇥anir á því, hvernig ætti a⇥ fjármagna
n￼sköpun atvinnuveganna og stofnun kaup-
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sta⇥a. ↵ær ver⇥a ekki raktar hér í smáatri⇥um, en sameiginlegt me⇥ öllum höfundunum var, a⇥ þeir töldu nau⇥synlegt a⇥ auka
peningamagn í landinu. Flestir þeirra töldu,
a⇥ til þess a⇥ hefja framkvæmdir yr⇥u
íslenskir efnamenn a⇥ leggja nokku⇥ af
mörkum, og sömulei⇥is yr⇥i konungur og
ríki⇥ a⇥ sty⇥ja vi⇥ baki⇥ á þeim. Var þa⇥ í
fullu samræmi vi⇥ sko⇥anir merkantílista,
en tók jafnframt mi⇥ af því, a⇥ líti⇥ var um
peninga hér á landi og engir borgarar, er
reitt gætu fram fé. ↵eir Íslendingar, sem
taldir voru efna⇥ir, áttu mestan hluta fjár
síns bundinn í jar⇥eignum og búfé.

V,3,1. ↵ilskipaútger⇥ Innréttinganna
í Reykjavík
↵egar kom fram um mi⇥ja 18. öld, var flestum or⇥i⇥ ljóst, a⇥ ekki mætti dragast a⇥ hefja
úrbætur í atvinnuvegum og atvinnuháttum
Íslendinga. ↵á var þa⇥ a⇥ Skúli Magnússon,
landfógeti, gekk fram fyrir skjöldu, og á
Alþingi ári⇥ 1751 beitti hann sér fyrir því, a⇥
margir helstu embættismenn landsins tóku
höndum saman og hétu kaupum á hlutafé í
hlutafélagi, sem ætla⇥ var a⇥ efna til verksmi⇥jurekstrar og þilskipaútger⇥ar í Reykjavík. Sí⇥an hélt Skúli til Danmerkur og tókst
þar a⇥ safna umtalsver⇥u fé handa fyrirtækinu. ↵a⇥ var formlega stofna⇥ í ársbyrjun ári⇥
1752 og hefur tí⇥ast gengi⇥ undir nafninu
Innréttingarnar í Reykjavík, e⇥a bara Innréttingarnar. Ver⇥ur því heiti⇥ haldi⇥, þar
sem rætt ver⇥ur um fyrirtæki⇥ hér.517
Fri⇥rik konungur V. tilkynnti 4. janúar ári⇥
1752, a⇥ hann hef⇥i ákve⇥i⇥ a⇥ veita Inn-
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réttingunum tíu
þúsund ríkisdala
styrk. Sama dag
samþykkti konungur
samþykktir hlutafélagsins, en þar
var m.a. teki⇥
fram, a⇥ þa⇥
skyldi
kaupa
Skúli Magnússon landfógeti.
tvær húkkortur
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands
og kenna Íslendingum a⇥ nota segl og st￼ri og rá⇥a i⇥na⇥armenn, er kennt gætu landsmönnum þær
i⇥nir, er a⇥ útger⇥inni lytu. Hálfum mánu⇥i
sí⇥ar, 19. janúar, keypti Skúli tvær húkkortur, sem skír⇥ar voru Fri⇥riksósk og Fri⇥riksvon. ↵ær voru 32-34 stórlestir a⇥ stær⇥
og kostu⇥u samtals 2.400 ríkisdali.518
Skipin lög⇥u upp til Íslands á vormánu⇥um 1752 og fluttu me⇥ sér ￼msan varning
fyrir Innréttingarnar. ↵au höf⇥u a⇥eins
skamma vi⇥dvöl í Reykjavík, en héldu sí⇥an
til fiskvei⇥a vi⇥ Snæfellsnes. Yfirmenn á
skipunum voru danskir, en sex Íslendingar
voru hásetar á hvoru þeirra. ↵au stundu⇥u
vei⇥ar á hverju sumri fram til 1758, en eftir
þa⇥ vir⇥ast þau eingöngu hafa veri⇥ höf⇥ í
flutningum.519
En útger⇥ Innréttinganna var ekki einskor⇥u⇥ vi⇥ húkkorturnar tvær. Skúli fógeti
ré⇥ Krák Eyjólfsson skipasmi⇥ til starfa vi⇥
Innréttingarnar ári⇥ 1753, en hann haf⇥i
lært stórskipasmí⇥i í Danmörku. Á árunum
1753-1756 smí⇥a⇥i hann 12 e⇥a 13 stórlesta
jakt í Örfirisey. Hún hlaut nafni⇥ Hafmeyjan íslenska og vir⇥ist hafa gengi⇥ til
vei⇥a á sumrin fram til 1766, er hún var

send til Kaupmannahafnar og sí⇥an seld til
Skotlands.520 Ári⇥ 1760 áttu Innréttingarnar
einnig slúppu, sem gekk til hákarlavei⇥a,
auk opinna báta, sem hafa a⇥ líkindum veri⇥
ger⇥ir út á hef⇥bundnum vertí⇥um.521
Fátt er nú vita⇥ í smáatri⇥um um þilskipaútger⇥ Innréttinganna, en hún vir⇥ist
hafa gengi⇥ heldur illa. Aflinn var tregur,
sóknin stopul og lengst af var⇥ miki⇥ tap á
fiskvei⇥unum. ↵eim var þó haldi⇥ áfram,
uns fyrirtæki⇥ var sameina⇥ Almenna verslunarfélaginu ári⇥ 1764. Sí⇥asta ári⇥, 1763,
var a⇥eins lítilsháttar halli á útger⇥inni.522
Útger⇥ Innréttinganna var fyrsta skipulag⇥a tilraun Íslendinga til þilskipaútger⇥ar.
Hún gekk illa, og ar⇥semin hefur ein sér
trau⇥la or⇥i⇥ til a⇥ hvetja menn til frekari
framkvæmda á þessu svi⇥i. Ef liti⇥ er á máli⇥
í ví⇥ara samhengi, getur hins vegar fáum
dulist, a⇥ útger⇥in marka⇥i söguleg tímamót. Me⇥ henni var kyrrsta⇥an rofin, margir
Íslendingar lær⇥u til verka á þilskipum, og
s￼nt var, a⇥ mögulegt væri a⇥ smí⇥a og gera
slík skip út hér á landi. Fer ekki á milli mála,
a⇥ reynslan af útger⇥ Innréttinganna hefur
komi⇥ ￼msum vel, þegar aftur var reynt a⇥
hefja þilskipaútger⇥ á Íslandi.

V,3,2. ↵ilskipaútger⇥ Konungsverslunarinnar sí⇥ari
Ári⇥ 1764 tók Almenna verslunarfélagi⇥ vi⇥
eignum Innréttinganna, þ.á m. fiskiskipum
og útger⇥. Útger⇥ félagsins lána⇥ist lítt, og
voru þilskipin fljótlega seld, eins og þegar
hefur komi⇥ fram. Félagi⇥ hætti verslun á
Íslandi ári⇥ 1772, en vi⇥ tók Konungsverslunin sí⇥ari og stó⇥ allt til loka einokunar

ári⇥ 1787. Fyrirtæki⇥ haf⇥i á prjónunum
mikil áform um þilskipaútger⇥ frá Íslandi,
Finnmörku og Færeyjum, og ári⇥ 1775 var
afrá⇥i⇥ a⇥ senda 50 húkkortur og 50 duggur
til þessara þriggja landa. Áttu húkkorturnar
a⇥ stunda vöruflutninga á milli landa og
fiskvei⇥ar á sumrin, en duggurnar áttu a⇥
vera a⇥ fiskvei⇥um yfir sumartímann og
annast auk þess lítilsháttar vöruflutninga á
milli hafna innanlands.523 Voru skipin bygg⇥
sérstaklega fyrir þessa útger⇥ og í öllu fari⇥
a⇥ ströngustu kröfum þess tíma. Hermir ein
heimild, a⇥ Henrik Gerner, yfirskipasmi⇥ur
danska flotans, hafi loki⇥ lofsor⇥i á alla ger⇥
skipanna.524
Hér var sannarlega hugsa⇥ stórt, enda var
útger⇥in hugsu⇥ sem li⇥ur í eflingu fiskvei⇥a – og þar me⇥ atvinnulífs – í danska
ríkinu. Fyrstu skipin komu til Íslands vori⇥
e⇥a sumari⇥ 1776, og var þeim haldi⇥ til
vei⇥a í Faxaflóa.525 Um hausti⇥ sigldu
húkkorturnar utan hla⇥nar varningi, en
duggurnar höf⇥u vetrarlægi í Hafnarfir⇥i.
↵ar var mi⇥stö⇥ útger⇥arinnar á Hvaleyri,
og er líklegast, a⇥ skipunum hafi veri⇥ lagt á
Hvaleyrartjörn um veturinn.
Útger⇥ konungsverslunarinnar vir⇥ist
hafa fari⇥ allvel af sta⇥, og í forspjalli fyrir
Fer⇥abók Ólafs Olaviusar, sem rita⇥ var ári⇥
1780, segir Jón Eiríksson konferensrá⇥, a⇥
auk útger⇥ar vi⇥ Faxaflóa hafi skip á vegum
verslunarinnar veri⇥ ger⇥ út frá Brei⇥afir⇥i,
Patreksfir⇥i, Bíldudal, D￼rafir⇥i og Ísafir⇥i
og á árunum 1779 og 1780 hafi tilraunir til
slíkrar útger⇥ar einnig veri⇥ ger⇥ar á
Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um. ↵á, 1780,
höf⇥u veri⇥ smí⇥a⇥ar e⇥a keyptar til vei⇥anna 35 húkkortur, 11 duggur og tvær litlar

165

Skip konungsútger⇥arinnar a⇥ vei⇥um vi⇥ Ísland.
Mynd: Carl Pontoppidan 1787

snekkjur, auk þriggja skipa, sem höf⇥u
farist.526
Jón greinir ekki nákvæmlega frá fjölda
skipanna ár frá ári, en af ö⇥rum heimildum
má sjá, a⇥ þau voru tíu ári⇥ 1776, en fjölga⇥i sí⇥an ört og ur⇥u flest ári⇥ 1780, e⇥a
42.527 Tveimur árum sí⇥ar voru skipin 23, en
a⇥eins 11 ári⇥ 1783.528 Eftir þa⇥ mun þeim
hafa fari⇥ fækkandi, og er einokunin var
afnumin í ársbyrjun 1788, lag⇥ist útger⇥
konungsverslunarinnar ni⇥ur. Hún skildi
ekki eftir sig varanleg spor, og verulegt tap
vir⇥ist hafa or⇥i⇥ á rekstrinum. Engu a⇥
sí⇥ur marka⇥i útger⇥in nokkur tímamót,
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ekki síst vegna þess hve stór hún var í sni⇥um.
↵ilskipaútger⇥ Innréttinganna í Reykjavík
og Konungsverslunarinnar sí⇥ari ver⇥ur
vart me⇥ réttu talin marka upphaf skútualdar á Íslandi. Miklu frekar ber a⇥ líta á
þessar tvær tilraunir sem undanfara skútualdar. Bá⇥ar stó⇥u tilraunirnar stutt, og þær
eiga a⇥ ￼msu leyti meira skylt vi⇥ vei⇥ar
útlendinga á Íslandsmi⇥um en þilskipaútger⇥ Íslendinga á 19. öld. Skipin gengu a⇥
vísu til vei⇥a frá íslenskum höfnum og voru
a⇥ öllu leyti í eigu manna, sem búsettir voru

í danska ríkinu. Konungsverslunin var hins
vegar aldanskt fyrirtæki, stjórna⇥ af Dönum,
og tilgangurinn me⇥ útger⇥ þess var ekki
sí⇥ur li⇥ur í eflingu dansks atvinnulífs en
íslensks. Innréttingarnar voru a⇥ sönnu í
meirihlutaeigu Íslendinga, og fyrirtæki⇥ átti
heimili og varnarþing á Íslandi. ↵a⇥ var hins
vegar a⇥ verulegu leyti há⇥ velvilja manna í
Danmörku, stofnfé þess var a⇥ mestu leyti
danskt, og lengst af sá Almenna verslunarfélagi⇥ um útflutning og sölu á sjávarafur⇥um þess. ↵ar vi⇥ bættist, a⇥ yfirmenn allir,
og hluti undirmanna, á skipum fyrirtækisins voru danskir. ↵egar á allt er liti⇥, er vant
a⇥ sjá, hvern hag Íslendingar höf⇥u af
útger⇥ þessara tveggja fyrirtækja annan en
þann, a⇥ hún var⇥ þeim fyrirmynd og kom
ef til vill nokkru róti á hugi manna.

V,4. Skútuöld á Íslandi –
einkenni og forsendur
Einokun verslunar á Íslandi var afnumin
1. janúar ári⇥ 1788, og vi⇥ tók fríhöndlunartímabili⇥, sem stó⇥ til 1855. ↵ar me⇥ gjörbreyttust allar forsendur verslunar og
sjávarútvegs í landinu. Íslendingum var⇥ nú
heimilt a⇥ reka sjálfir verslun innanlands og
vi⇥ a⇥ra þegna Danakonungs, og í raun gátu
þeir stunda⇥ vi⇥skipti vi⇥ a⇥rar þjó⇥ir eftir
vissum krókalei⇥um. Íslenskir kaupmenn
gátu til a⇥ mynda flutt varning sinn til Danmerkur og selt hann þar dönskum kaupmönnum e⇥a umbo⇥smönnum, sem sí⇥an
önnu⇥ust sölu á vörunni til annarra landa.
Einnig gátu Íslendingar átt og reki⇥ verslanir hér á landi, rá⇥i⇥ sér verslunarstjóra,

en veri⇥ sjálfir búsettir í Danmörku og
dvali⇥ þar hluta úr ári. ↵á gátu þeir stunda⇥
vi⇥skipti vi⇥ a⇥rar þjó⇥ir á sama hátt og
danskir starfsbræ⇥ur þeirra. Hér var þa⇥
búsetan, sem úrslitum ré⇥i, ríkisborgararétturinn var sameiginlegur öllum þegnum
Danakonungs, og í lagalegum skilningi var
ekki greint á milli þjó⇥a, sem bjuggu innan
endimarka danska konungsríkisins. Í þessu
riti er þó fylgt þeim málskilningi, sem
algengastur er me⇥al Íslendinga, og greint á
milli Íslendinga og Dana, þótt bá⇥ar þjó⇥ir
væru þegnar sama konungs.
Loks ber þess a⇥ geta, a⇥ me⇥ fríhöndluninni skapa⇥ist athafnar￼mi fyrir svonefnda
lausakaupmenn. ↵a⇥ voru danskir smákaupmenn, stundum skipstjórar, sem áttu eina
skútu, er þeir hló⇥u varningi á vorin, sigldu
til Íslands og seldu vörur sínar í skiptum
fyrir íslenskar vörur. Margir þessara lausakaupmanna voru frá þeim hlutum Danmerkur, sem á⇥ur haf⇥i veri⇥ meina⇥ a⇥
versla vi⇥ Íslendinga, t.d. Jótlandi og Borgundarhólmi.
Lausakaupmenn voru ví⇥ast hvar aufúsugestir hér á landi, og víst er, a⇥ þeir hjálpu⇥u
mörgum íslenskum kaupmönnum a⇥ koma
undir sig fótunum og greiddu vörum þeirra
lei⇥ á erlenda marka⇥i. ↵eir há⇥u har⇥a
samkeppni vi⇥ dönsku verslanirnar, sem hér
störfu⇥u allt ári⇥, og nutu lítilla vinsælda
hjá þeim. ↵eir sóttust vitaskuld mest eftir
þeim íslensku vörum, sem útgengilegastar
voru í útlöndum. ↵ess vegna guldu þeir oft
hærra ver⇥ fyrir íslenskar sjávarafur⇥ir en
fastakaupmenn og seldu útlenda vöru vi⇥
sanngjarnara ver⇥i.
Sú sko⇥un hefur lengi legi⇥ í landi á
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Íslandi, a⇥ fjárskortur, framtaksleysi, líti⇥
sjálfstraust og jafnvel ótti vi⇥ n￼jungar hafi
sta⇥i⇥ í vegi fyrir því, a⇥ Íslendingar hæfu
þilskipaútger⇥ löngu fyrr en raun bar vitni.
Hér skal enginn dómur lag⇥ur á þetta vi⇥horf, en hitt er víst, a⇥ einokun verslunarinnar á 17. og 18. öld ger⇥i Íslendingum
nánast ómögulegt a⇥ efla sjávarútveg sinn
me⇥ n￼jum og afkastameiri skipum. Á⇥ur
hefur veri⇥ rætt um afstö⇥u einokunarkaupmanna til sjávarafur⇥a og útflutnings þeirra,
en íhaldssemi kaupmanna og treg⇥a vi⇥ a⇥
auka útflutning var síst til þess fallin a⇥ efla
framtak landsmanna. ↵á hlaut þa⇥ og a⇥
draga úr möguleikum íslenskra útvegsbænda til framkvæmda, a⇥ áratugum saman
var sjávarútvegurinn látinn borga me⇥
útflutningi landvöru; fiskver⇥i var haldi⇥
ni⇥ri til þess a⇥ kaupmenn gætu goldi⇥ of
hátt ver⇥ fyrir prjónles.
Allt breyttist þetta me⇥ afnámi einokunarinnar. ↵á gátu íslenskir kaupmenn sjálfir
hafi⇥ útflutning á eigin afur⇥um, en hann
var í raun nau⇥synleg forsenda innlendrar
þilskipaútger⇥ar. Í samanbur⇥i vi⇥ áraskipin
voru þilskipin d￼r. Smí⇥i þeirra kosta⇥i
miklu meira fé en smí⇥i áraskipa, og reksturinn kraf⇥ist meira fjár. Útger⇥ þilskipa var
því ekki á færi annarra en tiltölulega fjársterkra manna, sem jafnframt gátu selt fiskinn og l￼si⇥ vi⇥ svo hagstæ⇥u ver⇥i sem
mögulegt var. Ennfremur þurftu þilskipin
hafnara⇥stö⇥u, og til þess a⇥ þau gætu haldi⇥ úti um lengri tíma var⇥ a⇥ búa þau kosti
og ￼msum fleiri nau⇥synjum fyrir hverja
vei⇥ifer⇥. Og smí⇥i e⇥a kaup á þilskipi var
áhættusöm fjárfesting. Lengi framan af voru
þau ótrygg⇥, og færist skip, gat þa⇥ kosta⇥
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eigandann aleiguna. Sama máli gegndi, ef
afli var tregur e⇥a fiskurinn seldist vi⇥ lágu
ver⇥i.
Hér bar allt a⇥ sama brunni. Eignarhald
og útger⇥ þilskipa var ekki á færi annarra
en kaupmanna og fjársterkra bænda e⇥a
embættismanna, og alla skútuöldina var
samþætting útger⇥arinnar vi⇥ a⇥rar
atvinnugreinar eitt helsta einkenni hennar.
Á sunnan- og vestanver⇥u landinu var
útger⇥in alla tí⇥ a⇥ mestu leyti í höndum
kaupmanna. Útflutningur sjávarafur⇥a, sem
þeir keyptu af ö⇥rum og sala þeirra erlendis,
var þeim trygging, ef þeirra eigin útger⇥
gekk ekki sem skyldi einstök ár, og verslun
me⇥ innflutta vöru var þeim drjúg tekjulind.
Me⇥ henni gátu kaupmenn komi⇥ sér upp
traustum vi⇥skiptasamböndum vi⇥ fjölda
manna, ekki síst útvegsbændur, sem seldu
þeim fisk sinn til útflutnings. ↵annig fengu
þeir mun meiri fisk til sölu erlendis en
þann, sem afla⇥ist á þeirra eigin skip, og
gátu svo auki⇥ innflutning. ↵á voru þilskipin versluninni einnig nokkur trygging
fyrir því, a⇥ samband héldist vi⇥ marka⇥ina
í útlöndum, og þess voru mörg dæmi, a⇥
kaupmenn hlæ⇥u fiskiskip sín vörum á
haustin og sigldu me⇥ þær utan. Í hópi
þeirra, er þannig fóru a⇥ á frumb￼lingsárum
sínum, má nefna Bjarna riddara Sívertsen í
Hafnarfir⇥i og Ásgeir Ásgeirsson skipherra á
Ísafir⇥i. Döfnu⇥u fyrirtæki þeirra beggja vel,
og bá⇥ir eignu⇥ust þeir flutningaskip til
millilandasiglinga.
En útger⇥armenn þilskipa voru ekki allir
kaupmenn. Vi⇥ sunnanver⇥an Faxaflóa hófu
bændur þilskipaútger⇥ þegar í upphafi
19. aldar, og stó⇥ hún me⇥ blóma fram

undir mi⇥ja öldina. Skömmu eftir 1850
hófust bændur vi⇥ Eyjafjör⇥ og handa vi⇥
þilskipaútger⇥, sem rekin var af krafti fram
undir 1880, en þá leysti kaupmannaútger⇥
bændaútger⇥ina a⇥ mestu af hólmi. Bændaútger⇥in, hvort sem var vi⇥ sunnanver⇥an
Faxaflóa, í Eyjafir⇥i e⇥a annars sta⇥ar á
landinu, þar sem stöku bændur áttu þilskip,
bygg⇥ist á samþættingu landbúskapar og
sjávarútvegs. Útvegurinn var áhættusamur,
en bændur höf⇥u sto⇥ í landbúskapnum.
↵annig studdu greinarnar hvor a⇥ra á sömu
forsendum og árabátaútvegur og landbúskapur höf⇥u gert um aldir.
↵egar liti⇥ er yfir sögu þilskipaútger⇥ar á
Íslandi á 19. öld, má greina þrjú meginskei⇥.
Fyrsta skei⇥i⇥, sem kenna mætti vi⇥ frumherja íslenskrar þilskipaútger⇥ar, hófst um
aldamótin 1800 og stó⇥ fram um 1830. ↵á
tekur vi⇥ tímabil, sem einkenndist af
hákarlavei⇥um og stó⇥ fram um 1870-1880.
Eftir þa⇥ ver⇥a þorskvei⇥ar helsta vi⇥fangsefni þilskipanna allt til loka skútualdar.
Ver⇥ur nánar fjalla⇥ um hvert þessara skei⇥a
hér á eftir.
Íslensku þilskipin voru margvíslegrar
ger⇥ar. Í upphafi skútualdar voru mörg
þeirra smí⇥u⇥ hér á landi, en sí⇥ar fær⇥ist í
vöxt, a⇥ skip væru keypt erlendis, n￼ e⇥a
notu⇥. Framan af voru skip helst keypt í
Danmörku e⇥a Noregi, en undir lok skútualdar var⇥ algengara, a⇥ útvegsmenn keyptu
skip á Bretlandseyjum. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥
um útvegsmenn í Reykjavík.
Skipin, sem smí⇥u⇥ voru hér heima e⇥a
keypt í Danmörku e⇥a Noregi, voru flest
lítil, og flest þeirra töldust jaktir, slúppur,
skonnortur e⇥a galíasar. Nokkur voru köllu⇥

þiljubátar, og var þá stundum um a⇥ ræ⇥a
gömul áraskip, sem þiljur höf⇥u veri⇥ settar
í. ↵annig var t.d. um Orra, fyrsta eyfirska
þilskipi⇥. Skip, sem flutt voru til landsins frá
Bretlandi undir lok 19. aldar, voru á hinn
bóginn mörg kútterar.

V,5. Frumherjar
Upphaf skútualdar á Íslandi
má rekja til
athafna Bjarna
riddara Sívertsen í Hafnarfir⇥i,
en ekki er fullljóst,
hvenær
telja má skútuöldina hefjast.
Bjarni Sívertsen.
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands
Hugsanlega er
réttast a⇥ mi⇥a
vi⇥ ári⇥ 1794. ↵a⇥ ár hóf Bjarni verslun í
Hafnarfir⇥i, og þá átti hann skipi⇥ Johanne
Charlotte.529 Ekki er nákvæmlega vita⇥,
hvenær Bjarni eigna⇥ist þetta skip, en þa⇥
hefur þó trau⇥la veri⇥ fyrr en ári⇥ 1793, og
má vera, a⇥ hann hafi keypt þa⇥ í utanför
sinni þa⇥ ár. Sigur⇥ur Skúlason gerir því
skóna, a⇥ Bjarni hafi eignast skipi⇥ fyrr og
haft þa⇥ í förum á milli Selvogs og Vestmannaeyja,530 en um þa⇥ ver⇥ur ekkert fullyrt. Vi⇥ vitum ekki heldur me⇥ vissu, hvort
Bjarni hélt þessu skipi til vei⇥a, en þó er líklegt, a⇥ svo hafi veri⇥. Er þá sennilegast, a⇥
skipi⇥ hafi gengi⇥ til fiskvei⇥a á sumrum, en
ef til vill veri⇥ í förum á vetrum og þá siglt
milli landa me⇥ vörur.
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Hafi Johanne Charlotte ekki veri⇥ ger⇥ út
til fiskvei⇥a, liggur beinast vi⇥ a⇥ færa upphaf skútualdar á Íslandi aftur til ársins 1799,
er Bjarni eigna⇥ist skipi⇥ Foraaret, 9 lesta
jakt.531 Kann þa⇥ a⇥ vera skipi⇥, sem sr. Árni
Helgason í Gör⇥um sag⇥i Bjarna hafa keypt
til reynslu.532 Ári⇥ 1803 ur⇥u hins vegar mikil
tímamót í íslenskri sjávarútvegssögu, en þá
hóf Bjarni smí⇥i fiskijaktar í Hafnarfir⇥i.
Smí⇥inni var loki⇥ hausti⇥ 1803, og hinn
5. september þa⇥ ár rei⇥ Frydensberg bæjarfógeti í Reykjavík su⇥ur í Hafnarfjör⇥ til a⇥
mæla skipi⇥. Reyndist þa⇥ vera 18 álnir og 21
þumlungur stafna á milli, 6 álnir og
7 þumlungar á breidd mi⇥skips og 2 álnir og
12 þumlungar á d￼pt.533 Skipi⇥, sem var
81⁄2 commerciallest a⇥ stær⇥, hlaut nafni⇥
Havnefjords Pröven og skipar merkan sess í
íslenskri skipasögu. ↵a⇥ var fyrsta þilskipi⇥,
sem smí⇥a⇥ var hér á landi á sí⇥ari öldum, ef
undan eru skilin skip þeirra sr. Páls í Selárdal
og Duggu-Eyvindar. Vi⇥ vitum ekki nákvæmlega, hvar í Hafnarfir⇥i smí⇥i þess fór fram,
en ekki er ólíklegt, a⇥ þa⇥ hafi veri⇥ í næsta
nágrenni vi⇥ verslun og hús Bjarna, þar sem
nú heitir Vesturgata í Hafnarfir⇥i.
Útger⇥ Havnefjords Pröven hefur a⇥ líkindum hafist vori⇥ 1804, og heimild er fyrir
því, a⇥ skipi⇥ hafi enn veri⇥ í notkun ári⇥
1834.534 Auk þessa skips ger⇥i Bjarni út fiskiskúturnar Foraaret og Flynderen, en sí⇥arnefnda skipi⇥ eigna⇥ist hann ári⇥ 1803. ↵ess
utan átti hann skip, sem voru í vöruflutningum landa á milli og hafa hugsanlega
veri⇥ a⇥ fiskvei⇥um hér vi⇥ land á sumrin.535
Bjarni riddari var merkur frumherji í
hópi íslenskra kaupmanna og útger⇥armanna á öndver⇥ri 19. öld. Hann mun hafa
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or⇥i⇥ fyrstur íslenskra starfsbræ⇥ra sinna til
a⇥ senda skip me⇥ fisk til Spánar og Ítalíu og
hóf þar me⇥ vi⇥skipti, sem ur⇥u gildur
þáttur íslenskrar utanríkisverslunar á 19. öld
og settu mjög svip á sögu skútualdar.
En Bjarni Sívertsen var ekki hinn eini, er
huga⇥i a⇥ útger⇥ þilskipa vi⇥ Faxaflóa um þa⇥
bil, er 19. öldin gekk í gar⇥. Hann var⇥ fyrstur
til, en a⇥eins muna⇥i tveimur árum á honum
og þeim, er næstur kom (er þá mi⇥a⇥ vi⇥
kaup Bjarna á Foraaret). Bendir þa⇥ til þess,
a⇥ er fríhöndlun haf⇥i sta⇥i⇥ í rétt rúman áratug, hafi svo margir Íslendingar eflst nægilega a⇥ kjarki og þori, a⇥ þeir hafi láti⇥ til
skarar skrí⇥a og komi⇥ sér upp eigin þilskipum. Vafalaust hafa kaup Bjarna á Johanne
Charlotte og Foraaret or⇥i⇥ þessum mönnum nokkur hvatning, en þó er hitt allt eins
líklegt, a⇥ útger⇥ Konungsverslunarinnar
sí⇥ari hafi opna⇥ augu þeirra, og þegar
a⇥stæ⇥ur sköpu⇥ust til skipakaupa og
útger⇥ar létu þeir hendur standa fram úr
ermum. Til þess bendir og sú sta⇥reynd, a⇥
þrír menn í tveimur landshlutum stíga fram á
svi⇥i⇥ nær samtímis og hefja þilskipaútger⇥.
Ber þá enn a⇥ hafa í huga, a⇥ um aldamótin
1800 veittu dönsk stjórnvöld styrki til útger⇥ar þilskipa vi⇥ Ísland, 10 ríkisdali á hverja
commerciallest.536 Var upphaflega ætlast til
þess, a⇥ styrkurinn yr⇥i einungis veittur
dönskum útvegsmönnum, sem hinga⇥ sendu
skip til vei⇥a, en þegar til kom, þótti sjálfsagt
a⇥ veita Íslendingum hann einnig. ↵á voru
vi⇥mi⇥unarmörk einnig lækku⇥. Í fyrstu var
ætlast til, a⇥ skip yr⇥u a⇥ vera a.m.k.
15 commerciallestir a⇥ stær⇥ til a⇥ geta talist
styrkhæf, en ári⇥ 1805 var ákve⇥i⇥ a⇥ veita
styrk til skipa, sem væru 8 commerciallestir

og stærri.537 Styrkur þessi var veittur á árunum 1805-1807, en féll svo ni⇥ur til 1817. ↵á
var aftur teki⇥ a⇥ veita styrki, þeir hækka⇥ir í
14 rd. á lest og stó⇥ svo allt til 1840, en þá var
styrkveitingum hætt.538
Ekki er a⇥ efa, a⇥ þessir styrkir hafa
komi⇥ mörgum útvegsmönnum a⇥ gó⇥u
gagni á frumb￼lingsárum þilskipaútger⇥ar á
Íslandi. ↵eir voru veittir án tillits til aflabrag⇥a, en hins vegar var útvegsmönnum
ætla⇥ a⇥ halda sk￼rslur um úthald skipa
sinna á ári hverju. Styrkirnir, sem einnig
voru nefndir fiskvei⇥iver⇥laun, gátu numi⇥
umtalsver⇥um upphæ⇥um og voru í raun
hvatning til a⇥ gera út sem stærst skip. ↵eir,
sem ger⇥u út flest og stærst skip, fengu
mest. ↵annig er þess t.d. geti⇥, a⇥ Bjarni
Sívertsen hafi fengi⇥ samtals 1.350 rd. fyrir
skip sín Havnefjords Pröven og Flynderen á
árunum 1813-1817.539 Var þa⇥ umtalsvert fé
á þeim tíma.
Næstur í rö⇥ þeirra, sem hófu þilskipaútger⇥
á Íslandi, var Gu⇥mundur Ingimundarson,
oftast kenndur vi⇥ Brei⇥holt vi⇥ Reykjavík.
Um uppruna Gu⇥mundar og ævi fyrir 1800
er fátt vita⇥, en ári⇥ 1801 bjó hann á b￼linu
Brei⇥holti ásamt konu sinni og tveimur
börnum og var þá sag⇥ur 35 ára a⇥ aldri.540
L￼⇥ur Björnsson hefur geti⇥ þess til, a⇥ Gu⇥mundur kunni a⇥ hafa veri⇥ bró⇥ir Jóhanns
Ingimundarsonar skipstjóra úr Tálknafir⇥i.
Hann var búsettur í Dunkirk í Frakklandi og
lær⇥i fyrstur Íslendinga skipstjórnarfræ⇥i og
sigldi þilskipum á milli landa á sí⇥ari öldum,
svo vita⇥ sé.541 Fáist þessi tilgáta sta⇥ist, er
einnig hugsanlegt, a⇥ Gu⇥mundur hafi lært
til skipstjórnar hjá Jóhanni í Dunkirk, eins

og L￼⇥ur nefnir. Er þó ekki sí⇥ur líkleg
önnur tilgáta L￼⇥s, a⇥ Gu⇥mundur hafi
kynnst útger⇥ Konungsverslunarinnar sí⇥ari
í Hafnarfir⇥i og hún vaki⇥ honum áhuga á a⇥
læra skipstjórnarfræ⇥i.542
En hvar svo sem Gu⇥mundur hefur lært
fræ⇥in, er hitt víst, a⇥ ári⇥ 1801 var hann
kominn me⇥ skipstjórnarpróf upp á vasann
og sestur a⇥ í Brei⇥holti. Hann hefur au⇥sjáanlega veri⇥ sta⇥rá⇥inn í a⇥ n￼ta menntun
sína og sótti um lán úr kollektusjó⇥i til þilskipakaupa. ↵a⇥ var veitt ári⇥ 1801, 1.000
ríkisdalir. Vi⇥ lántökuna naut Gu⇥mundur
atfylgis ↵orkels Bergmann kaupmanns í
Reykjavík, og ábyrg⇥ist hann láni⇥, sem a⇥
auki var tryggt me⇥ ve⇥i í væntanlegu skipi.543
Láni⇥ næg⇥i þó ekki fyrir kaupver⇥inu, og
því mun Gu⇥mundur hafa fengi⇥ til li⇥s vi⇥
sig þá Jón Daníelsson, bónda í StóruVogum á Vatnsleysuströnd, og Árna Magnússon, bónda í Halakoti. Saman keyptu þeir
ári⇥ 1801 slúpskip frá Noregi. ↵a⇥ var 131⁄2
commerciallest a⇥ stær⇥ og nefndist Delphin
(Höfrungurinn). Kaupver⇥i⇥ var 1.400 rd.,
og hefur Gu⇥mundur væntanlega lagt fram
1.000 dali, Jón 300 og Árni 100 (sbr. sí⇥ar).544
Gu⇥mundur ger⇥i Delphin út frá Reykjavík og Vatnsleysuströnd til ársins 1806, en
seldi skipi⇥ ári⇥ eftir Gu⇥mundi Scheving,
s￼slumanni í Haga á Bar⇥aströnd. Hann
ger⇥i Delphin út frá Tálknafir⇥i, og fylgdi
Gu⇥mundur Ingimundarson því vestur.
Hann var svo skipstjóri á skipinu allt til loka
og t￼ndist me⇥ því ári⇥ 1813.545
Gu⇥mundur Ingimundarson var merkur
frumherji í stétt skipstjóra og þilskipaútger⇥armanna. Útger⇥ hans var me⇥ ö⇥ru
sni⇥i og annars e⇥lis en útger⇥ Bjarna Sívert-
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sen. Bjarni var kaupma⇥ur, sem verka⇥i sjálfur
og flutti út afla skipa sinna. Gu⇥mundur var á
hinn bóginn sjóma⇥ur, st￼r⇥i skipi sínu sjálfur
og bjó jafnframt búi sínu, fyrst í Brei⇥holti,
sí⇥an á Óttastö⇥um á Vatnsleysuströnd og loks
í Stóra-Laugardal í Tálknafir⇥i. Hann hl￼tur
a⇥ hafa selt kaupmönnum afla skipsins til
útflutnings, og má vera, a⇥ ↵orkell Bergmann
í Reykjavík hafi annast þa⇥. Útger⇥ Gu⇥mundar er fyrsta dæmi⇥ um bændaútger⇥ á
þilskipum, og athyglisvert er, a⇥ hann skyldi fá
í li⇥ me⇥ sér bændur af Vatnsleysuströnd, sem
litlu sí⇥ar áttu eftir a⇥ koma enn meira vi⇥
sögu þilskipaútger⇥ar.
Gu⇥mundur Ingimundarson var ekki
fjársterkur ma⇥ur, og vera má, a⇥ útger⇥
hans hafi aldrei skila⇥ þeim fjárhagslega
ávinningi, sem hann haf⇥i vænst. Má í því
sambandi benda á, a⇥ ári⇥ 1806 sótti hann
um 500 rd. lán til útger⇥arinnar, en haf⇥i þó
tveimur árum á⇥ur keypt hlut Jóns Daníelssonar í Delphin.546 Ári⇥ eftir, 1807, seldi
hann skipi⇥ og fluttist me⇥ því vestur á fir⇥i.
Framtak Gu⇥mundar Ingimundarsonar
og Bjarna Sívertsen var⇥ ö⇥rum hvatning,
og a⇥eins tveimur árum eftir a⇥ Gu⇥mundur
festi kaup á Delphin, afré⇥ félagi hans í
skipakaupunum, Jón Daníelsson í StóruVogum, a⇥ feta í fótspor hans og festa sjálfur
kaup á þilskipi. Getur þa⇥ bent til þess, a⇥
Jóni hafi þótt útger⇥ Delphin lofa gó⇥u.
Jón Daníelsson fæddist a⇥ Hausastö⇥um á
Álftanesi ári⇥ 1770 og hóf búskap í Stóru-Vogum ári⇥ 1795. ↵ar hóf hann útger⇥ áraskipa,
en gekk sí⇥an í félag me⇥ Gu⇥mundi Ingimundarsyni og Árna Magnússyni ári⇥ 1801,
sem á⇥ur sag⇥i. Af frásögn Jóns sjálfs a⇥ dæma
lag⇥i hann fram umtalsvert fé til skipa-
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kaupanna og vi⇥ger⇥ar á skipinu, á⇥ur en
útger⇥ þess hófst. Ári⇥ 1803 seldi hann svo
Gu⇥mundi sinn hlut í skipinu fyrir 300 ríkisdali.547 Hefur þa⇥ væntanlega veri⇥ sú upphæ⇥, sem hann lag⇥i til kaupanna í upphafi.
Orsökum þess, a⇥ Jón ákva⇥ a⇥ selja hlut
sinn í Delphin, l￼sti hann sjálfur í bréfi til yfirvalda, er hann sótti um lán til kaupa á n￼ju
skipi ári⇥ 1831. ↵ar fórust honum svo or⇥:
Aaret 1802 kom her til Landet Jagten Villingen,
som jeg ganske godt kiendte fra forrige Tider den
var her ved Land. Min lyst vaagnede til at kunne
kiöbe den, hvilket og skede ved Pengelaan af mine
Venner tillige med forbemeldte Arne Magnusen, og
som vi da ejede tilsammen udi 3de Aar hvorefter
jeg kiöbte ham hans Part af, men blev da skyldig for
samme, tilligemed de fornödne Reparationer,
omtrent 1600 rdl. men jeg var dog saa hældig, at
jeg efter 3de Aars Forlöb, havde ved Jagtens
Importance betalt for det meste min Giæld, foruden det jeg brugte til egen Husholdning.548

Útger⇥ jaktarinnar hefur greinilega gengi⇥
bærilega, en af Jóni Daníelssyni er þa⇥ annars a⇥ segja, a⇥ hann var einn umsvifamesti
útvegsbóndi á Su⇥urnesjum um sína daga.
↵ilskipaútger⇥ina rak hann lengst af í félagi
vi⇥ son sinn, Magnús Waage, en hann var
skipstjóri á skipum þeirra fe⇥ga og stunda⇥i
auk þess skipasmí⇥ar. Lær⇥i hann hvort
tveggja, skipstjórnarfræ⇥i og stórskipasmí⇥ar, í Kaupmannahöfn.549
Skipi⇥, sem Jón Daníelsson keypti ári⇥
1803, var jafnan nefnt Willingen hér á landi,
en hét upphaflega Hvidlingen (L￼san). ↵a⇥
var smí⇥a⇥ fyrir Konungsverslunina sí⇥ari
og var gert út frá Hafnarfir⇥i á vegum
hennar. Jón ger⇥i skipi⇥ út frá Stóru-Vogum
til ársins 1826, en þá var því lagt, enda or⇥i⇥

50 ára gamalt. Auk Willingen ger⇥i Jón út
þilskipi⇥ Karven, sem þeir Árni Magnússon
smí⇥u⇥u í Stóru-Vogum á árunum 18171819, og 1831-1833 smí⇥u⇥u Jón og Magnús
sonur hans skip, sem hlaut nafni⇥ Willingen, eins og gamla skipi⇥.550
Fleiri ger⇥u út þilskip vi⇥ sunnanver⇥an
Faxaflóa á fyrstu tveimur áratugum 19. aldar,
og hvergi á landinu var þilskipaútger⇥ þá jafn
blómleg og þar. Auk þeirra manna, sem hér
hafa veri⇥ taldir, ger⇥u þeir fe⇥gar Jón Sighvatsson og Jón Nor⇥fjör⇥ í Ytri-Njar⇥vík og
Ari Jónsson í Innri-Njar⇥vík út þilskip á þessum árum, og sömulei⇥is áttu kaupmenn í
Keflavík skip í lengri e⇥a skemmri tíma.551
Útger⇥ Voga- og Njar⇥víkurbænda var
hreinræktu⇥ bændaútger⇥, og athyglisvert
er, a⇥ af fimm þilskipum, sem ger⇥ voru út á
þessum sló⇥um á fyrstu tveimur áratugum
19. aldar (Delphin þá me⇥tali⇥), voru þrjú
smí⇥u⇥ hér heima, og hin tvö vir⇥ast hafa
hloti⇥ gagnger⇥ar vi⇥ger⇥ir, á⇥ur en þau
héldu fyrst til vei⇥a í íslenskri eigu. S￼nir
þa⇥ hvort tveggja, framtakssemi og verkkunnáttu. Skipin gengu yfirleitt til vei⇥a frá
því í maí og fram í ágúst og stundu⇥u einkum handfæravei⇥ar á Faxaflóa og fyrir Vesturlandi. Aflinn var yfirleitt salta⇥ur um bor⇥
og landa⇥ í heimahöfn til frekari verkunar.552
Í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi hófst þilskipaútger⇥
líti⇥ eitt sí⇥ar en vi⇥ Faxaflóa, en óx hratt,
eftir a⇥ kom fram yfir 1815. Á þessum sló⇥um var útger⇥in frá upphafi nær alfari⇥ í
höndum kaupmanna; bændaútger⇥ taldist
til undantekninga og var⇥ jafnan skammæ.
Hélst svo alla skútuöld.
Upphaf skútualdar á Vestfjör⇥um má

rekja til þess, er Ólafur Thorlacius, kaupma⇥ur á Bíldudal, keypti ári⇥ 1806
slúpskipi⇥ Skt.
Johannes og hóf
útger⇥ þess frá
Patreksfir⇥i. ↵ar
lá skipi⇥ á vetrum, en stunda⇥i fiskvei⇥ar á
sumrum.553 Ári
sí⇥ar, 1807, kom
Delphin vestur
Ólafur Thorlacius.
og hóf einnig
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands
vei⇥ar frá Patreksfir⇥i.
Eftir þetta li⇥u full átta ár, uns n￼ skip
bættust í flota Vestfir⇥inga. Ári⇥ 1815 var
Skt. Johannes sendur utan til vi⇥ger⇥ar, en
í sta⇥inn kom til Bíldudals 13 lesta jakt, sem
bar nafni⇥ Metta. Sama ár keypti Henckel,
kaupma⇥ur á Flateyri, 14 lesta skonnortu,
sem Charlotta nefndist, og ári⇥ eftir anna⇥
skip sömu ger⇥ar, er Henrietta hét. Bæ⇥i
voru skipin ger⇥ út frá Flateyri.554
Á næstu árum fjölga⇥i þilskipum á Vestfjör⇥um hratt, og á árabilinu 1806-1831 er
alls geti⇥ sextán skipa í fjór⇥ungnum. Öll
voru þau í eigu kaupmanna og gengu til
vei⇥a frá höfnum á svæ⇥inu frá Ólafsvík til
Ísafjar⇥ar. Flest voru skipin smí⇥u⇥ erlendis,
en tvö voru þó sannanlega smí⇥u⇥ hér
heima. ↵a⇥ voru skipin Fö⇥urlandi⇥ og
Eiríkur rau⇥i, sem Fri⇥rik Svendsen, kaupma⇥ur á Flateyri, lét smí⇥a þar á árunum
1827 og 1828. Bæ⇥i voru þau a⇥ mestu
ger⇥ af rekavi⇥i, sem sóttur var nor⇥ur á
Strandir.555 Fór vel á því a⇥ þau ur⇥u fyrst
vestfirskra þilskipa til a⇥ hljóta íslensk nöfn.
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Á fyrstu þremur áratugum 19. aldar vir⇥ast vestfirsku þilskipin einkum hafa stunda⇥
handfæravei⇥ar, og var aflinn salta⇥ur um
bor⇥. Honum var landa⇥ í heimahöfnum
skipanna, og þar verku⇥u kaupmenn hann
til útflutnings. Fluttu sumir, t.d. Ólafur
Thorlacius, hann beint á marka⇥ í Mi⇥jar⇥arhafslöndum á eigin flutningaskipum,
en flestir sendu fisk sinn til Kaupmannahafnar. Ver⇥ur nánar fjalla⇥ um saltfiskútflutninginn sí⇥ar í þessu riti. Á 3. áratug
aldarinnar vir⇥ast hákarlavei⇥ar á þilskipum
hafa hafist fyrir alvöru á Vestfjör⇥um, og
greinir ￼tarlegar frá þeim í næsta kafla.
Einn helsti frumherji þilskipaútger⇥ar
í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi var Gu⇥mundur
Scheving. Hann var s￼sluma⇥ur og bjó í Haga
á Bar⇥aströnd, er hann hóf útger⇥ sína, en
var⇥ a⇥ láta af því embætti vegna fylgispektar
vi⇥ Jörund hundadagakonung. ↵á fluttist
hann til Flateyjar og ger⇥ist þar kaupma⇥ur
og útger⇥arma⇥ur.556 Gu⇥mundur var mikill
áhugama⇥ur um atvinnumál og verklegar
framkvæmdir, og ári⇥ 1832 skrifa⇥i hann
merka ritger⇥ um þilskipaútger⇥ í Ármann á
alþingi. ↵ar bar hann saman vaxtarmöguleika
landbúskapar og sjávarútvegs og sag⇥i m.a.:
Satt er þa⇥ a⇥ vísu, a⇥ landgagni⇥ hefir veri⇥ kalla⇥
bæ⇥i miklu vissara og meira, enn sjáfargagni⇥, og svo
hefir þa⇥ reynst hínga⇥til, en þa⇥ ætla eg sannast, a⇥
sjáfarútvegurinn gæti aukist meira enn landgagni⇥
úr því sem þa⇥ nú er, og a⇥ þa⇥ geti or⇥i⇥ tøluver⇥t
vissara enn þa⇥ nú er; eg játa a⇥ vísu, a⇥ landgagni⇥
geti aukist og margfaldast me⇥ forsjá og kunnáttu og
tilkostna⇥i, en þa⇥ vir⇥ist þó svo, sem takmørk þau,
er jar⇥yrkjan og landgagni⇥ geti torveldliga yfir komist, séu miklu nær, og au⇥sénari, enn þau, er gætu
afmarka⇥ framfarir sjáfarútvegsins. Landi⇥, þurrlendi⇥, hefir vissa stær⇥ og getr eigi útþanist, en hafi⇥
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hefir ótakmarka⇥a stær⇥, (a⇥ minsta kosti fyrir vorum augum) og sjaldan siglir ma⇥r svo lángt e⇥a
brei⇥t, a⇥ ma⇥r eigi geti komist lengra e⇥a á annan
sta⇥. Jar⇥yrkjan getr aukist: menn geta hla⇥i⇥ gar⇥a,
slétta⇥ tún og auki⇥, veitt vatni af m￼rum og flóum,
og fengi⇥ þar engi sem engin voru á⇥r. Menn geta
afla⇥ allskonar káltegunda og jar⇥epla: menn kunna
máske me⇥ tímalengdinni a⇥ geta afla⇥ korns og hørs
og rækta⇥ skóga, en þó þykist eg sjá takmørk, sem allt
þetta ver⇥i einhvørntíma a⇥ nálgast, en þa⇥ er eigi
au⇥veldt a⇥ sjá fyrir endann á framførum og vexti
þeim, er sjáfarútvegurinn vir⇥ist geta fengi⇥. Menn
geta naumast íminda⇥ sér svo mørg skip, a⇥ eigi geti
fleiri or⇥i⇥, og naumast íminda⇥ sér fer⇥ir þeirra svo
lángar e⇥a margkvísla⇥ar, a⇥ eigi geti þær or⇥i⇥ enn
lengri og margkvísla⇥ri.
↵a⇥ er hvørjum manni ljóst, a⇥ eg tala hér eigi
um þiljulaus skip e⇥a báta, er ætí⇥ binda menn
meira e⇥a minna vi⇥ landi⇥, og þa⇥ vissan sta⇥ á
landinu; eg meina hér fiskivei⇥ar á þilskipum.
Á bátum má kalla a⇥ ma⇥r hafi annann fótinn í
fjørusteinunum, en á þilskipum hefir ma⇥r hús og
heimili á sjónum; þá er ma⇥r og eigi bundinn vi⇥
vissann sta⇥ á landinu, heldr fer ma⇥r og fl￼gr umhverfis landi⇥ og útí regin haf, eptir ásigkomulagi og
ge⇥þekni. Ma⇥r þarf því eigi a⇥ vera fisklaus í einni
vei⇥istø⇥u, þó a⇥ vei⇥iskapr leggist þar frá um tíma,
því þá leitar ma⇥r þánga⇥ sem vei⇥iskapr er fyrir.
↵etta sí⇥asta bendir til, a⇥ sjáfarútvegrinn geti
or⇥i⇥ vissari og árei⇥anligri, þegar menn leita hans
á þilskipum, þvía⇥ þegar menn hafa eigi anna⇥ enn
báta, komast menn eigi lengra enn í næstu
vei⇥istø⇥ur. ↵etta er nú mikilvægr eiginligleiki sem
þilskipa vei⇥iskaprinn hefir framyfir bátavei⇥ar, því
me⇥ því móti kemst sjáfarútvegrinn nær því, a⇥
jafnast vi⇥ landgagni⇥, og getr or⇥i⇥ betra athvarf í
hallærum.
↵ótt a⇥ hafi⇥, sem umgyr⇥ir land vort, geymi
mikla bjørg og mikil au⇥æfi, høfum vér þó hínga⇥til eptirláti⇥ útlendum þjó⇥um, Hollendingum og
Frøkkum, a⇥ sækja þessa bjørg og þessi au⇥æfi í
ná⇥um. ↵eir hafa vita⇥, a⇥ vér sátum í fjørusteinunum og høf⇥um eigi áræ⇥i til a⇥ fara nema me⇥
annann fótinn útí sjóinn, og því hafa þeir komi⇥
siglandi hundru⇥um saman, me⇥ hús sín og heim-

ili, sunnan úr heimi, til a⇥ sækja au⇥æfin til vor, á
me⇥an vér sitjum í fjørunni og sjó⇥um vorn litla
feng, og horfum á þá me⇥ undran og lotníngu.557

↵essi or⇥ mega kallast gó⇥ heimild um
hugsunarhátt frumherja íslenskrar þilskipaútger⇥ar og vi⇥horf þeirra til hinnar ungu
atvinnugreinar. Átti og eftir a⇥ koma í ljós,
a⇥ Gu⇥mundur Scheving haf⇥i rétt fyrir sér
í flestum meginatri⇥um, ekki síst þar sem
hann ræddi um yfirbur⇥i þilskipa yfir opna
báta og um meiri vaxtarmöguleika sjávarútvegs en landbúskapar.
↵egar liti⇥ er til allra a⇥stæ⇥na, ver⇥ur vart
anna⇥ sagt en a⇥ þróunin í fiskverkun og
marka⇥smálum hafi veri⇥ upphafsmönnum
þilskipaútger⇥ar á Íslandi fremur hagstæ⇥.
Almenna verslunarfélagi⇥, sem anna⇥ist
verslunina á Íslandi á árunum 1764-1773,
afla⇥i umtalsver⇥ra marka⇥a fyrir íslenskan
saltfisk vi⇥ Mi⇥jar⇥arhaf, einkum á Spáni,
og flutti um 200 smálestir af þurrku⇥um
saltfiski utan á ári hverju. Forrá⇥amenn
Konungsverslunarinnar sí⇥ari fetu⇥u í fótspor Almenna verslunarfélagsins í þessum
efnum, og á árunum 1774-1784 voru a⇥
jafna⇥i fluttar um 400 smálestir af þurrku⇥um saltfiski hé⇥an til Mi⇥jar⇥arhafslanda.
Ver⇥ var einnig óvenju hátt á þessum tíma,
en vegna frelsisstrí⇥s Bandaríkjamanna tók
a⇥ mestu fyrir flutning á saltfiski frá
Nor⇥ur-Ameríku til Evrópu.558
Nor⇥urálfuófri⇥urinn, sem tí⇥ast er kenndur vi⇥ Napóleon Bónaparte, og n￼lendustrí⇥ á
fyrri hluta 19. aldar ollu Spánverjum ￼msum búsifjum, og ekki var þrautalaust a⇥
flytja þeim fisk frá Íslandi, á me⇥an ófri⇥ur
geisa⇥i og Englendingar ré⇥u mestu á

heimshöfunum. Ástandi⇥ var⇥ þó þeim
íslenskum kaupmönnum, sem áttu yfir
skipum a⇥ rá⇥a, a⇥ vissu leyti hallkvæmt.
Eftir 1806 var⇥ danski kaupskipaflotinn illa
úti í vi⇥skiptum vi⇥ ensk herskip og sjóræningjaskip, sem héldu uppi hafnbanni á
meginland Evrópu. Dönsk kaupskip voru
fri⇥laus á heimshöfunum, og kaupskipafloti
Kaupmannahafnar minnka⇥i úr 25.465 lestum ári⇥ 1806 í 7.581 lest ári⇥ 1811.559 ↵etta
olli því, a⇥ siglingar til Íslands drógust verulega saman, einkum þó á árunum 18081811.560 ↵ar me⇥ fengu frumherjar í stétt
íslenskra útger⇥ar- og kaupmanna auki⇥
svigrúm, og varningurinn, sem þeir fluttu
utan, var⇥ enn ver⇥mætari en ella.
↵egar ófri⇥num slota⇥i, kom í ljós, a⇥
Spánverjar áttu vi⇥ ￼msa pólitíska og efnahagslega erfi⇥leika a⇥ etja. ↵ar a⇥ auki höf⇥u
N￼fundnalendingar ná⇥ a⇥ treysta stö⇥u sína
á marka⇥num, og áttu Íslendingar engan
veginn au⇥velt um vik. Aflei⇥ingin var⇥ sú,
a⇥ saltfiskútflutningur frá Íslandi dróst saman á fyrstu tveimur áratugum 19. aldar, en
vir⇥ist hafa fari⇥ vaxandi eftir þa⇥.561 Vöxturinn var þó hægur fram yfir 1830, og árabátaflotinn vir⇥ist a⇥ mestu hafa anna⇥ eftirspurn eftir fiski til útflutnings, enda dró nú
mjög úr útflutningi skrei⇥ar. Útger⇥armenn
þilskipa ur⇥u því a⇥ leita á önnur mi⇥.

V,5,1. Hafnarbætur á fyrstu árum
þilskipaútger⇥ar
Frumherjar í þilskipaútger⇥ á Íslandi ur⇥u a⇥
glíma vi⇥ ￼misleg vandamál, er ekki höf⇥u
brunni⇥ heitt á útvegsmönnum áraskipa.
Eitt þeirra var, a⇥ þilskipin þurftu a⇥stö⇥u,
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↵ilskip á Gr￼luvogi í Flatey. Silfurgar⇥urinn fremst.
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands

og tryggja var⇥ þeim öruggt vetrarlægi, þar
sem þau yr⇥u ekki fyrir ska⇥a af völdum
storma og sjávargangs. ↵ess háttar lægi voru
óví⇥a til frá náttúrunnar hendi, og alla
skútuöldina var þa⇥ algengast, a⇥ þilskipin
væru dregin á kamb í vertí⇥arlok a⇥ hausti
og látin standa þar til vors. ↵etta fyrirkomulag var þó æri⇥ fyrirhafnarsamt, og ekki
ver⇥ur því haldi⇥ fram, a⇥ skipin hafi haft
gott af því a⇥ standa á þurru landi mánu⇥um
saman. ↵au gisnu⇥u, og þegar þau voru sjósett a⇥ n￼ju í vertí⇥arbyrjun, voru þau tí⇥um
lek, og þurfti þá a⇥ byrja á því a⇥ þétta þau.
Ví⇥ast hvar áttu þó útvegsmenn ekki annarra
kosta völ, fyrr en eiginleg hafnarger⇥ hófst.
↵á var hins vegar teki⇥ a⇥ halla a⇥ lokum
skútualdar, og fá íslensk þilskip munu
nokkru sinni hafa legi⇥ vetrarlangt í höfnum.
Á sumum stö⇥um freistu⇥u útvegsmenn
þess a⇥ búa skipum sínum tryggt vetrarlægi,
án þess a⇥ þurfa a⇥ draga þau á kamb. ↵annig
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hermir ein heimild, a⇥ duggur konungsverslunarinnar sí⇥ari hafi legi⇥ á Hvaleyrartjörn á
milli vertí⇥a,562 og í l￼singu Gar⇥aprestakalls
ári⇥ 1842 l￼sir sr. Árni Helgason í Gör⇥um
hafnara⇥stæ⇥um í Hafnarfir⇥i svo:
Í Hafnarfir⇥i er grafin gröf inn í malarkambinn, í hlé
vi⇥ klettasnös, sem gengur fram í fjör⇥inn til su⇥urs, skammt fyrir vestan þa⇥ elzta höndlunarhús.
Í þessa gröf gengur sjór me⇥ hverju a⇥falli, en um
fjöruna er hún þurr. Fyrir framan er hur⇥ og sterkt
plankaverk me⇥ grjóthle⇥slu fyrir innan, nema þar,
sem hur⇥in er. Hinga⇥ eru á haustin me⇥ stórstraumsfló⇥i leidd 3 þilskip, fleiri rúmast þar ekki,
en ei veit ég, hvort þetta má heita hróf. Flest þilskip
standa allan vetur í fjörum hinum megin fjar⇥arins,
innan til vi⇥ Óseyrartanga, bæ⇥i þau, sem hér eiga
heima, og eins nokkur annars sta⇥ar frá.563

Ekki ver⇥ur nú skori⇥ úr því, hver þa⇥ var,
sem útbjó þetta þilskipalægi, né heldur
hvenær þa⇥ var gert. Eftir l￼singunni a⇥
dæma hefur þa⇥ veri⇥ á svipu⇥um sló⇥um og

nú er austari hluti Vesturgötu í Hafnarfir⇥i, og
hljóta þá böndin a⇥ berast a⇥ Bjarna Sívertsen. Um þa⇥ ver⇥ur þó ekkert fullyrt, en hitt
getur engum dulist, a⇥ ger⇥ skipalægisins
hefur veri⇥ mikil framkvæmd á sínum tíma.
Nokkru á⇥ur en sr. Árni reit l￼singu sína,
e⇥a um 1830, ré⇥st Gu⇥mundur Scheving í
miklar framkvæmdir vestur í Flatey. ↵á lét
hann hla⇥a gar⇥ fyrir svonefndan Gr￼luvog,
og segir sagan, a⇥ fjöldi manns hafi unni⇥ a⇥
því verki í tvö ár. Innan gar⇥sins var hi⇥
ágætasta vetrarlægi fyrir þilskipin, og gátu
mörg skip legi⇥ á voginum í senn. Gar⇥urinn, sem enn stendur, var jafnan nefndur
Silfurgar⇥ur, vegna þess hve d￼r hann var.
Hann var miki⇥ mannvirki, 270 fet a⇥ lengd,
14 á breidd og 10 á hæ⇥.564 Má líkast til nefna
Silfurgar⇥inn fyrsta eiginlega hafnarmannvirki á Íslandi á sí⇥ari öldum.
Loks er þess a⇥ geta, a⇥ ári⇥ 1857 ré⇥ust
ísfirskir útvegsmenn í framkvæmdir keimlíkar þeim, sem á⇥ur var l￼st í Hafnarfir⇥i.
↵á var ger⇥ „Dokkan“ svonefnda vi⇥ Sundin.
Í henni gátu legi⇥ 6-7 þilskip í senn, og nam
kostna⇥ur vi⇥ ger⇥ hennar 2.600 rd.565

V,6. Hákarlatíminn
Hákarl, Somniosus microcephalus, er algengur
fiskur hér vi⇥ land sem ví⇥a annars sta⇥ar í
nor⇥urhöfum. Heimkynni hans eru í Nor⇥urAtlantshafi og Nor⇥ur-Íshafi, frá N￼fundnalandi og Davissundi í vestri, austur og nor⇥ur
um Ísland til Færeyja, Noregs og nor⇥ur til
Svalbar⇥a. Hér vi⇥ land hefur hákarl vei⇥st á
flestum mi⇥um og löngum haft umtalsver⇥a
þ￼⇥ingu í sjávarútvegi landsmanna.566

V,6,1. Hákarlavei⇥ar á fyrri öldum
N￼ting hákarls til matar á sér langa sögu hér
á landi, en heimildir skera ekki ótvírætt úr
um, hvenær hákarlavei⇥ar hófust á hafi úti.
Í Grágás er a⇥eins tvívegis viki⇥ a⇥ hákarli,
og er hann í bá⇥um tilvikum nefndur
hásker⇥ingur.567 Bæ⇥i eiga þessi dæmi vi⇥
um reka, og má vera, a⇥ á fyrstu öldum
Íslandsbygg⇥ar hafi landsmenn a⇥eins n￼tt
þann hákarl, sem rak á fjörur. Er enda óvíst,
a⇥ á þessum tíma hafi veri⇥ í landinu nægur
mannafli, bátar og vei⇥arfæri til a⇥ fara í
hákarlalegur.
⌥mis örnefni ví⇥a um land og á mi⇥um
draga nafn af hákarli og geta bent til
hákarlavei⇥a, en óvíst er um aldur þeirra.568
Á 14. öld vir⇥ast vei⇥ar á hákarli hins vegar
hafa veri⇥ or⇥nar allmiklar, og mun hákarl
þá hafa veri⇥ or⇥inn fastur þáttur í mataræ⇥i landsmanna.569 Á næstu öldum fær⇥ust
hákarlavei⇥ar í vöxt, og á sí⇥ari hluta árabátaaldar tí⇥ku⇥ust þær ví⇥a um land. Var
þá fari⇥ í svokalla⇥ar hákarlalegur e⇥a setur
á opnum skipum og tók hver fer⇥ oftast 2-4
daga, en gat or⇥i⇥ ein til tvær vikur, ef afli
var tregur e⇥a ve⇥ur óhagstætt. ↵óttu þessar
fer⇥ir æri⇥ slarksamar, enda tí⇥um farnar
um hávetur. Á Vestfjör⇥um tí⇥ka⇥ist a⇥ fara
í legur á tímabilinu frá mars og fram í maí,
og um e⇥a skömmu eftir 1840 l￼sti sr.
Eyjólfur Kolbeinsson á Eyri í Skutulsfir⇥i
hákarlavei⇥um sóknarbarna sinna og sveitunga svo:
Hákallavei⇥i er hér og mikil og kunna menn hér til
hennar manna bezt, og stunda hana me⇥ har⇥fylgi,
róa stundum svo langt á haf út, a⇥ „vatnar a⇥eins
fyrir hæstu fjalla tindum“ (segja þeir), og liggja úti
mörgum skammdegisnóttum í senn í kafaldi og
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Útbrei⇥sla hákarls í nor⇥urhöfum.
Mynd: Sjávarnytjar vi⇥ Ísland

grimmdarfrostum, ef ekki byrjar til lands, en [svo]
eru þeir því vanir, a⇥ þá sakar sjaldan, þó þeir sé á
opnum skipum.570

↵a⇥ var a⇥ sönnu rétt hjá Eyrarklerki, a⇥
flestir hákarlamenn komu úr legum heilir á
húfi. Engu a⇥ sí⇥ur ur⇥u oft miklir mannska⇥ar í hákarlalegum, og fyrir kom, a⇥
flestir vinnufærir menn í heilum sveitum
fórust í einu slysi.
Framan af öldum var hákarlinn einkum
veiddur til matar, en eftir a⇥ kom fram á
17. og 18. öld ö⇥ru fremur vegna lifrarinnar,
en þá jókst mjög eftirspurn eftir l￼si, og ver⇥
þess hækka⇥i. Vei⇥ia⇥fer⇥ir og vei⇥arfæri
hákarlamanna voru ví⇥ast hvar svipu⇥, en
fyrirkomulag vei⇥anna og vei⇥itími var
nokku⇥ breytilegur eftir landshlutum.571
Margar l￼singar hafa var⇥veist af hákarla-
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vei⇥um á opnum skipum, en færri hafa l￼st
heimanbúna⇥i hákarlamanna, svo nokkru
nemi. Einn þeirra fáu, sem þa⇥ ger⇥u, var
Kolbeinn Jakobsson í Una⇥sdal vi⇥ Djúp, en
hann fór sjálfur í hákarlalegur á yngri árum.
Er frásögn hans öll hin fró⇥legasta og
breg⇥ur skemmtilegu ljósi á líf hákarlamanna á áraskipum.572

V,6,2. Hákarlavei⇥ar á þilskipum
Á 17. og 18. öld voru Vestfir⇥ingar og Nor⇥lendingar mestir hákarlavei⇥imenn hér á
landi. Á Vestfjör⇥um munu Ísfir⇥ingar, einkum Djúpmenn, hafa fari⇥ fremstir og á
Nor⇥urlandi Siglfir⇥ingar og íbúar útsveitanna vi⇥ Eyjafjör⇥, ekki síst Höf⇥hverfingar
og Látstrendingar. Fór og svo, a⇥ útger⇥ þil-

Vestfirskt þilskip á siglingu.
Mynd: Bygg⇥asafn Vestfjar⇥a

skipa til hákarlavei⇥a var⇥ meiri í þessum
sveitum en annars sta⇥ar.
Upphaf hákarlavei⇥a á þilskipum ver⇥ur
ekki ársett fremur en ￼msir a⇥rir merkisatbur⇥ir atvinnusögunnar. Fyrstu árin vir⇥ast þær þó hafa veri⇥ aukageta vi⇥ þorskvei⇥arnar, en munu hafa færst verulega í
vöxt, er kom fram yfir 1820. Gils Gu⇥mundsson fullyr⇥ir, a⇥ Henckel kaupma⇥ur
á ↵ingeyri hafi hafi⇥ útger⇥ skútunnar
Charlottu frá Flateyri í því skyni einu a⇥
stunda hákarlavei⇥ar, en greinir ekki nánar
frá útger⇥inni.573 Charlotta kom til landsins
ári⇥ 1815 og anna⇥ skip Henckels kaupmanns, Henrietta, ári⇥ eftir, eins og á⇥ur
sag⇥i. ↵eim hefur trúlega bá⇥um veri⇥ ætla⇥
a⇥ stunda jöfnum höndum þorsk- og

hákarlavei⇥ar, en á 3. áratugnum ur⇥u
hákarlavei⇥ar æ veigameiri þáttur í útger⇥
vestfirskra þilskipa, einkum þó þeirra sem
ger⇥ voru út frá höfnum á nor⇥anver⇥um
Vestfjör⇥um, frá D￼rafir⇥i og nor⇥ur í Ísafjar⇥ardjúp. ↵egar kom fram yfir 1830 ur⇥u
hákarlavei⇥ar bur⇥arás þilskipaútger⇥arinnar, og olli þar mestu, a⇥ ver⇥ á l￼si hækka⇥i
hlutfallslega gagnvart ver⇥i á fiski. Ver⇥ur
nánar fjalla⇥ um þa⇥ sí⇥ar í þessum kafla.
Vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp hófst þilskipaútger⇥ er
Jens Jacob Benedictsen, kaupma⇥ur í Hæstakaupsta⇥ á Ísafir⇥i, hóf útger⇥ jaktarinnar
Jens Peter den Gamle ári⇥ 1831, og tveimur
árum sí⇥ar, 1833, sendi keppinautur hans,
M.W. Sass stórkaupma⇥ur, eigandi Ne⇥stakaupsta⇥arverslunar, slúppuna Imanuel til
Ísafjar⇥ar. Mun hún hafa hafi⇥ vei⇥ar í maí

179

þa⇥ ár.574 Bæ⇥i stundu⇥u þessi skip hákarlavei⇥ar, og þorskvei⇥ar vir⇥ast hafa veri⇥
aukageta skipverja. Útger⇥ beggja skipanna
gekk vel þegar í upphafi, og næstu árin fjölga⇥i þilskipum á Ísafir⇥i stö⇥ugt. ↵au voru
or⇥in sex ári⇥ 1838 og átta ári⇥ 1841. ↵á var
Ísafjör⇥ur óumdeilanlega or⇥inn mi⇥stö⇥
þilskipaútger⇥ar á Vestfjör⇥um, og hélst svo
allt til loka skútualdar. Skipum, sem ger⇥
voru út frá Ísafir⇥i, fækka⇥i a⇥ vísu verulega
á árunum 1842-1846, einkum vegna skyndilegs fráfalls Jens Benedictsen, en ekki lei⇥ þó
á löngu, uns þeim tók a⇥ fjölga á n￼.575
Frumkvö⇥lar þilskipaútger⇥arinnar á Ísafir⇥i, Jens Benedictsen og M.W. Sass, voru
kaupmenn. Líkt og flestir starfsbræ⇥ur
þeirra annars sta⇥ar á Vestfjör⇥um ráku þeir
blómlegar verslanir, á⇥ur en þeir hófu þilskipaútger⇥ina, en keyptu skútur og héldu
þeim til fiskjar í því skyni a⇥ styrkja sto⇥ir
fyrirtækja sinna og auka magn og ver⇥mæti
útflutningsvörunnar. ↵ar skipti ekki minnstu
máli, a⇥ um þetta leyti voru lausakaupmenn
umsvifamiklir á Vestfjör⇥um, veittu fastakaupmönnum har⇥a samkeppni og ná⇥u oft
til sín umtalsver⇥um hluta af útflutningsvörum bænda. ↵ilskipaútger⇥ kaupmanna
var því, a⇥ vissu leyti a.m.k., mótleikur í
har⇥ri samkeppni vi⇥ lausakaupmenn.576
Ári⇥ 1847 ur⇥u tímamót í sögu þilskipaútger⇥ar á Ísafir⇥i. ↵á og á næstu árum komu
til sögu n￼ir menn, sem hófu útger⇥ á ö⇥rum forsendum en fyrirrennarar þeirra. ↵eir
voru allir Íslendingar, flestir ungir a⇥ árum
og upprunnir vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp e⇥a í næsta
nágrenni þess. Flestir höf⇥u þeir stunda⇥ sjó
frá unga aldri og nokkrir haldi⇥ utan og teki⇥ þar próf í skipstjórnarfræ⇥um. ↵eir eign-
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u⇥ust þilskip, ￼mist einir e⇥a í samlögum vi⇥
a⇥ra, hófu útger⇥ og sí⇥an verslun, sem
bygg⇥ist ö⇥ru fremur á útflutningi sjávarafur⇥a og innflutningi nau⇥synjavöru. Allir
áttu þessir menn í upphafi ferils síns meiri
og minni samskipti vi⇥ lausakaupmenn, og
ljóst er af heimildum, a⇥ þau
sambönd voru
þeim afar mikilvæg, nau⇥synleg
forsenda verslunarrekstursins.
Ásgeir Ásgeirsson skipherra.
Í hópi þessara
Mynd: ↵jó⇥minjasafn Íslands
manna voru þeir
Ásgeir Ásgeirsson (eldri), Hinrik Sigur⇥sson,
Hjálmar Jónsson og Torfi Halldórsson. ↵eir
ur⇥u allir þekktir kaupmenn og útger⇥armenn á Ísafir⇥i og ví⇥ar á Vestfjör⇥um, og
fyrirtæki Ásgeirs, Ásgeirsverslun, átti eftir a⇥
ver⇥a stærsta útger⇥ar- og verslunarfyrirtæki landsins á sinni tí⇥.577
Fyrirtæki þessara ungu og framsæknu
manna bygg⇥ust í upphafi ö⇥ru fremur á
þilskipaútger⇥ og hákarlavei⇥um, þótt
skipin stundu⇥u ávallt nokkrar þorskvei⇥ar.
↵au efldust hratt, og ári⇥ 1861 voru a.m.k.
tólf þilskip ger⇥ út frá Ísafir⇥i, og um 1870,
um þa⇥ bil er þ￼⇥ing hákarlavei⇥anna tók a⇥
minnka, munu þau hafa veri⇥ nokkru fleiri.
↵á héldu gömlu verslanirnar í Hæsta- og
Ne⇥stakaupsta⇥ ávallt úti þilskipum á
sumrin, en minna er um þá útger⇥ vita⇥.
Annars sta⇥ar á Vestfjör⇥um vir⇥ist þilskipaútger⇥in hafa vaxi⇥ hægar og reyndar
haldist í líku horfi allt hákarlatímabili⇥.

Útger⇥in var a⇥ langmestu leyti í höndum
kaupmanna, sem ger⇥u flestir út 1-5 skip
hver, og gengu þau til hákarla- og þorskvei⇥a, eftir því sem henta þótti. Frá því um
1830 og fram um 1870 voru hákarlavei⇥arnar þó bur⇥arás útger⇥arinnar.578
Hákarlavei⇥ar stó⇥u á gömlum merg í
útsveitum nor⇥anlands, ekki sí⇥ur en á
Vestfjör⇥um. Vi⇥ Eyjafjör⇥ hófst útger⇥ þilskipa nokkru sí⇥ar en fyrir vestan, og allan
hákarlatímann var hún þar me⇥ nokku⇥
ö⇥rum hætti. Fram um mi⇥jan 8. áratug
19. aldar stundu⇥u eyfirsku þilskipin nær
eingöngu hákarlavei⇥ar, og útger⇥in var öll
í höndum bænda; kaupmenn komu þar líti⇥
sem ekki vi⇥ sögu.
Upphaf þilskipaútger⇥ar á Nor⇥urlandi er
jafnan raki⇥ til þess, er Chr. D. Thaae, kaupma⇥ur á Raufarhöfn, hóf a⇥ gera út skútur
þar, sennilega á 5.
áratug 19. aldar.
Um þá útger⇥ er
þó fremur líti⇥
vita⇥, en hún
vir⇥ist hafa sta⇥i⇥
eitthva⇥ fram yfir
1850, og skipin
munu flest hafa
or⇥i⇥ fjögur.579
↵orsteinn Daníelsson á Skipalóni. Ekki er ljóst, hver
Mynd: Minjasafni⇥ á Akureyri
áhrif
athafnir
Thaaes höf⇥u á
Íslendinga, en þó er líklegt, a⇥ ↵orsteinn
bóndi Daníelsson á Skipalóni vi⇥ Eyjafjör⇥
hafi haft nokkur kynni af þilskipaútger⇥inni á
Raufarhöfn, er hann dvaldist þar vi⇥ smí⇥ar
fyrir Thaae.

↵orsteinn Daníelsson var í hópi kunnustu
bænda á Nor⇥urlandi á sinni tí⇥, efna⇥ur vel
á forna vísu, framkvæmdasamur og n￼jungagjarn og smi⇥ur mikill. Hann haf⇥i, er
hér var komi⇥ sögu, um langt skei⇥ búi⇥
gó⇥u búi á Skipalóni og átti, eins og flestir
bændur vi⇥ utanver⇥an Eyjafjör⇥, opi⇥ skip,
sem hann hélt til hákarlavei⇥a á vetrum.
Veturinn 1850-1851 mun ↵orsteinn hafa
rá⇥ist í þa⇥ stórvirki a⇥ setja þiljur í opi⇥
skip, sem Fönix nefndist, og breyta því í þilskip.580 Til a⇥ a⇥sto⇥a sig vi⇥ verki⇥ fékk
hann nágranna sinn, Flóvent bónda Sigfússon á Ósi í Hörgárdal, en þeir voru bá⇥ir
þekktir sem miklir hagleiksmenn og hamhleypur til verka. Í upphafi árs 1852 var
fleytan tilbúin, og hlaut hún nafni⇥ Orri.
Hermir sagan, a⇥ nágrannar hafi gefi⇥ skipinu þetta nafn, þótt þa⇥ vi⇥ hæfi, svo marga
orrahrí⇥ina hafi þeir félagar há⇥ vi⇥ smí⇥ina. Orri, sem samkvæmt öllum skilgreiningum hl￼tur a⇥ teljast þiljubátur fremur en
þilskip, gekk fyrst til vei⇥a á hákarlavertí⇥inni ári⇥ 1852. Skipstjóri var Ari Arason, en
hann haf⇥i numi⇥ skipstjórnarfræ⇥i hjá
Torfa Halldórssyni á Ísafir⇥i.581
Litlar heimildir eru um aflabrög⇥ skipverja á Orra fyrstu vertí⇥ina, en ári⇥ eftir,
1853, gekk úthaldi⇥ bærilega, og næsta ár,
1854, bættist anna⇥ skip í flota Eyfir⇥inga.
↵á hóf Fri⇥rik Jónsson á Ytri-Bakka útger⇥
skips, sem hann haf⇥i keypt, þar sem þa⇥ lá
og grotna⇥i ni⇥ur í fjörunni á Raufarhöfn.
Fri⇥rik ger⇥i skipi⇥ upp og ger⇥i þa⇥ út um
langt skei⇥. ↵a⇥ hét Mínerva og reyndist hin
mesta happafleyta.
↵ar me⇥ voru þilskip vi⇥ Eyjafjör⇥ or⇥in
tvö, og á næstu árum fjölga⇥i þeim ört.
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Hákarlava⇥ur frá ofanver⇥ri 18. öld.
Mynd: Úr Fer⇥abók
Ólafs Olavius

↵ungami⇥ja bændaútger⇥arinnar fluttist um
skei⇥ austur yfir fjör⇥, á Svalbar⇥sströnd, í
Höf⇥ahverfi og út á Látraströnd. Allmörg
skip voru þó ger⇥ út vestan fjar⇥ar, allt frá
Akureyri og út í Hé⇥insfjör⇥. Ekki er fullljóst,
hve mörg skipin voru á ári hverju, en ári⇥
1867 birti bla⇥i⇥ Nor⇥anfari sk￼rslu um afla
nor⇥lenskra hákarlaskipa, og voru þar talin
alls 33 þilskip.582 Langflest voru þau ger⇥ út
vi⇥ Eyjafjör⇥, og öll voru í eigu bænda. Var þá
￼mist, a⇥ einstakir menn ættu skip a⇥ fullu,
e⇥a a⇥ menn ættu skip í samlögum. Me⇥ því
móti gátu efnalitlir menn eignast hlut í þilskipi og jafnframt dreift áhættunni, en fram
til 1867 voru flest þilskipin ótrygg⇥.583
Um og eftir 1870 tók þilskipum a⇥ fjölga
hlutfallslega á Akureyri, jafnframt því sem
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skipum út me⇥ Eyjafir⇥i fækka⇥i. ↵á var
þess skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ hákarlavei⇥arnar
þoku⇥u fyrir þorskvei⇥um, en vi⇥ þa⇥
breyttust allar forsendur útger⇥arinnar.
Á þilskipum voru hákarlavei⇥ar stunda⇥ar
me⇥ líkum hætti og á opnum skipum. Vei⇥ifer⇥ir tóku a⇥ vísu lengri tíma, en annars
var munurinn helst sá, a⇥ á þilskipum var
eingöngu veitt á handva⇥, lagva⇥ir og
hákarlaló⇥ir tí⇥ku⇥ust ekki.
Hákarlaskipin lágu ávallt vi⇥ fast, á
me⇥an veri⇥ var a⇥ vei⇥um. ↵egar komi⇥ var
á mi⇥in, var jafnan byrja⇥ á því a⇥ setja út
dreggi⇥, sem svo var kalla⇥. ↵a⇥ var akkeri
og var tí⇥ast 60-100 kg a⇥ þyngd. Á því voru
fjórir spa⇥ar, sem grófust í botninn, og vi⇥

þa⇥ lágu skipin. Áfastur dregginu var svonefndur forhlaupari, 20-30 fa⇥ma löng
ke⇥ja sem lá vi⇥ botninn. Frá forhlauparanum lá svonefnd pertlína upp í skipi⇥. Pertlínan var gildur ka⇥all e⇥a trossa og gat
veri⇥ allt a⇥ 400 fa⇥mar a⇥ lengd. ↵egar
lagst haf⇥i veri⇥ á mi⇥ og dreggi⇥ kenndi
botns, voru tí⇥ast gefnir út svo sem
50 fa⇥mar af pertlínunni og var þa⇥ nefnt
yfirvarp. Ef sjór ókyrr⇥ist, var lengt í yfirvarpinu, en flestir skipstjórar voru tregir til
a⇥ létta, þótt ve⇥ur versna⇥i, ekki síst ef
mikill hákarl var undir. Hættulegt gat þó
veri⇥ a⇥ liggja of lengi, enda miki⇥ verk a⇥
létta. Kom þá fyrir, a⇥ skip festust í hafís e⇥a
a⇥ þau hrukku upp, sem kalla⇥ var. ↵á gátu
stjórafærin slitna⇥, og eftir þa⇥ var sjaldnast
um anna⇥ a⇥ ræ⇥a en a⇥ halda til lands.
Vei⇥arfæri⇥, hákarlava⇥urinn, líktist a⇥
￼msu leyti venjulegu handfæri, en var miklu
stærri og sterkari. Á enda va⇥sins var
öngullinn, sem jafnan var nefndur sókn og
gat veri⇥ allt a⇥ tíu þumlunga langur. Vi⇥
hann voru festir svonefndir sóknarhlekkir,
3-4 álna löng ke⇥ja, og vi⇥ efri enda hennar
var va⇥steinninn, sem var sakkan. ↵ví næst
tók vi⇥ svonefndur bálkur og þá va⇥urinn
sjálfur, sem oft var 300-500 fa⇥ma langur.
↵egar skipi⇥ var lagst vi⇥ dregg, voru
vei⇥arfærin tekin fram og beitt, en eins og
vi⇥ a⇥rar fiskvei⇥ar rei⇥ á miklu a⇥ hafa
næga og vel verka⇥a beitu. Hrossakjöt þótti
löngum besta hákarlsbeitan, og best af öllu
þótti, a⇥ þa⇥ væri svo dragúldi⇥, a⇥ þa⇥ lykta⇥i út um allan sjó. ↵á rann sá grái á lyktina.
Einnig var hrossakjöti⇥ oft rommsalta⇥ me⇥
líkum hætti og á⇥ur var l￼st í sambandi vi⇥
handfæravei⇥ar. ↵á var selspik og miki⇥

nota⇥ í hákarlabeitu, og var þa⇥ þá verka⇥ á
svipa⇥an hátt og hrossakjöt. Giltu fastar
reglur um hvernig beitt var á öngulinn.584
Vei⇥arnar sjálfar reyndu á þolinmæ⇥i og
þolgæ⇥i hákarlamanna, en oft gátu li⇥i⇥
margar klukkustundir frá því vö⇥um var
rennt í sjó og þar til einhver var⇥ var. ↵ví, sem
þá ger⇥ist, l￼sti gamall hákarlama⇥ur svo:
↵egar svo loksins einhver var⇥ var, var⇥ aldeilis
handagangur í öskjunni. ↵á var kalla⇥ á lausingjann, sem var nokkurs konar hjálparma⇥ur, ætí⇥ var
einn lausingi á hverri vakt. Sí⇥an var byrja⇥ a⇥
draga. Stó⇥u mennirnir tveir þá oftast sinn hvorum
megin vi⇥ va⇥inn og tóku sitt handtaki⇥ hvor, til
skiptis. Erfi⇥ast var oftast a⇥ losa hákarlinn frá
botninum, en þegar hann kom upp í yfirbor⇥i⇥, var
hann oftast au⇥unninn.
↵egar hákarlinn kom upp í yfirbor⇥i⇥ fór lausinginn venjulega a⇥ talíunni, sem svo var köllu⇥, en
þa⇥ var ka⇥labúna⇥ur, áfastur rei⇥anum, venjulega
á bómu. Va⇥arma⇥urinn greip þá krók, sem hékk í
tógenda á talíunni, sí⇥an halla⇥i hann sér út yfir
bor⇥stokkinn og reyndi a⇥ festa krókinn í hákarlinn. Oft gat þetta þó reynst erfitt og hættulegt verk,
einkum ef vont var í sjóinn. Stó⇥ va⇥arma⇥urinn
venjulega me⇥ annan fótinn í klofi lausingjans til
þess a⇥ steypast ekki útbyr⇥is, ef skipi⇥ valt snögglega. ↵egar fest haf⇥i veri⇥ í hákarlinn, var hann
dreginn upp á sí⇥una, en á hana voru venjulega
festar svonefndar fiskifjalir til þess a⇥ varna því a⇥
hún rispa⇥ist illa af völdum hákarlsskrápsins.
↵egar hákarlinn haf⇥i veri⇥ dreginn hæfilega
langt upp á sí⇥una, greip lausinginn hákarladrepinn, sem var langt tvíeggja⇥ spjót, og me⇥ honum
skar hann á mænu hákarlsins. Sí⇥an var hákarlinn
dreginn enn hærra, og þá var gripi⇥ til skálmarinnar. Skálmarnar voru líkastar mjög stórum hnífum, einegga⇥ar. Me⇥ skálmunum var hákarlinn
skorinn, venjulega út úr ö⇥ru kjaftvikinu og ni⇥ur,
og sí⇥an var skori⇥ frá kvi⇥num beggja vegna. ↵á
var ger⇥ur skur⇥ur í lifrina og hún dregin út og inn
á þilfar og sí⇥an sett ofan um göt á þilfarinu, í hina
svonefndu lifrarkassa, sem voru úti í sí⇥unum
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L￼sisbræ⇥sla á Oddeyri á Akureyri undir lok skútualdar.
Mynd: Hapag-Lloyd AG. Hamborg/Minjasafni⇥ á Akureyri

beggja vegna í lestinni. A⇥ þessu loknu, var
hákarlsskrokknum hent í hafi⇥ og sí⇥an beitt a⇥
n￼ju. Oft var teki⇥ eitthvert stykki úr hinum
n￼veidda hákarli og því beitt, t.d. munnamaga e⇥a
einhverju þvílíku.585

Eftir tvær til þrjár vikur í legum höf⇥u skipin
yfirleitt fengi⇥ fullfermi. ↵á voru legufæri
dregin inn, segl undin upp og haldi⇥ til lands.
Eins og kom fram í frásögninni hér a⇥
framan, var lifrin nánast hi⇥ eina, sem hirt
var af hákarlinum. Og þar me⇥ er komi⇥ a⇥
megintilgangi hákarlavei⇥anna og forsendum
þeirra. ↵egar kom fram á sí⇥ari hluta
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18. aldar, fær⇥ist mjög í vöxt, a⇥ borgir á
meginlandi Evrópu væru l￼star a⇥ kvöld- og
næturlagi. ↵á var⇥ l￼si eftirsótt ljósmeti, og
ver⇥ á því hækka⇥i a⇥ mun. Hélst svo fram
yfir mi⇥ja 19. öld. Heimildir um ver⇥ á l￼sinu
eru a⇥ vísu skör⇥óttar, en á tímabilinu 18441851 fengust yfirleitt um 22 rd. fyrir tunnuna
af hákarlal￼si í kauptí⇥inni á Ísafir⇥i. Lægst
var ver⇥i⇥ árin 1847 og 1848, 18 rd., en hæst
1850 og 1851, 24 rd. Var ver⇥ á hákarlal￼si
ávallt til muna hærra á þessum árum en ver⇥
á fiski, jafnt saltfiski sem har⇥fiski.586 Úr Eyjafir⇥i var svipa⇥a sögu a⇥ segja, en þar komst
ver⇥ á l￼sistunnu í 32 rd. ári⇥ 1865.587

Menn vi⇥ grútarbræ⇥slu á öndver⇥ri 20. öld.
Mynd: Saga ↵orlákshafnar, 2. b.

↵egar hér var komi⇥ sögu, var blómaskei⇥
hákarlavei⇥anna hins vegar senn á enda.
Ári⇥ 1861 hófst innflutningur á steinolíu til
Danmerkur frá Bandaríkjunum, og jókst
hann hrö⇥um skrefum á næstu árum. ↵á
minnka⇥i marka⇥urinn fyrir hákarlal￼si
hratt, og íslensku þilskipin hlutu a⇥ snúa
sér a⇥ ö⇥rum verkefnum. Hákarlavei⇥ar á
þilskipum héldu a⇥ vísu áfram allt til 1925,
en eftir 1870 drógust þær saman ár frá ári,
og þa⇥ l￼si, sem selt var utan, var nær eingöngu nota⇥ vi⇥ i⇥na⇥arframlei⇥slu.
Ekki leikur á tveim tungum, a⇥ hákarlatíminn, sem svo hefur veri⇥ nefndur hér, var
merkt skei⇥ í íslenskri sjávarútvegssögu.

Hákarlavei⇥arnar gáfu mikinn og skjótfenginn gró⇥a og sköpu⇥u fyrsta umtalsver⇥a
uppgangsskei⇥i⇥ í sögu íslensks sjávarútvegs
á sí⇥ari öldum. ↵ilskipaútger⇥ var a⇥ sönnu
komin vel á legg á Vesturlandi og Vestfjör⇥um, á⇥ur en hákarlavei⇥ar á þilskipum
hófust fyrir alvöru, en eftir þa⇥ efldist
útger⇥in til muna, skipum fjölga⇥i, og n￼ir
menn, sem áttu eftir a⇥ láta til sín taka,
komu til sögu. Atvinnurekstur þeirra bygg⇥ist í upphafi ö⇥ru fremur á hákarlavei⇥unum.
Nor⇥ur í Eyjafir⇥i var svipa⇥a sögu a⇥ segja.
↵ar hófu bændur þilskipaútger⇥, sem hvíldi
fyrsta aldarfjór⇥unginn á hákarlavei⇥um.
Forsendur útger⇥arinnar voru vitaskuld
mikil eftirspurn eftir hákarlal￼si og hátt ver⇥
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á því fram yfir 1870. En fleira kom til, og
þegar á allt er liti⇥, ver⇥ur ljóst, a⇥ hákarlavei⇥arnar féllu vel a⇥ íslensku samfélagi
19. aldar og hentu⇥u þilskipaeigendum a⇥
￼msu leyti betur en hef⇥bundnar fiskvei⇥ar.
Í samanbur⇥i vi⇥ áraskip voru þilskipin
tiltölulega d￼r, og því rei⇥ á miklu fyrir
bændur og efnalitla unga menn, sem ré⇥ust
í þilskipakaup, a⇥ vel afla⇥ist og aflinn seldist fljótt vi⇥ gó⇥u ver⇥i. Me⇥ því móti einu
gátu þeir greitt kaupver⇥ skipanna á
skömmum tíma. Hákarlavei⇥arnar uppfylltu
þessi skilyr⇥i vel. Sk￼rslur um aflabrög⇥
hákarlaskipa eru a⇥ vísu afar ófullkomnar,
en svo vir⇥ist sem afli hafi lengst af 19. öldinni aukist í samræmi vi⇥ aukna sókn, þótt
vissulega megi stöku sinnum greina minnkandi afla eitt og eitt ár, og ekki öflu⇥u allir
jafn vel. L￼sisver⇥ vir⇥ist einnig hafa
hækka⇥ næsta stö⇥ugt á tímabilinu 18301865, og eftirspurnin var stö⇥ug.
Anna⇥ atri⇥i, sem einnig skipti miklu
máli, var, a⇥ hákarlaútger⇥in var ekki ￼kja
mannfrek, og tilkostna⇥ur vi⇥ hana var
fremur lítill. Skipin kostu⇥u a⇥ sönnu sitt,
en áhafnir þeirra voru ekki mjög fjölmennar, og þótt laun skútusjómanna væru
miklum mun hærri en kaup vinnufólks í
sveitum, var launakostna⇥ur aldrei mikill
hluti útgjalda útvegsmanna. Kaupmenn,
sem ger⇥u út hákarlaskip, guldu sjómönnum löngum me⇥ innskrift í verslunum sínum, og bændur gátu láti⇥ vinnumenn sína
sækja sjó og greitt ö⇥rum skipverjum me⇥
landvöru, a⇥ nokkru leyti a.m.k. ↵á skipti
þa⇥ og máli, a⇥ l￼sisframlei⇥slan var ód￼r og
ekki ￼kja mannfrek. Lengst af hákarlatímans var mestur hluti l￼sisins bræddur úr
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lifrinni á hló⇥um, og eiginlegar l￼sisbræ⇥slur komu ekki til sögu fyrr en undir
lok tímabilsins. Vi⇥ bræ⇥sluna þurfti ekki
nema örfáa menn, og yfirleitt sáu útger⇥armenn skipanna sjálfir um hana. Kaupmenn
ré⇥u daglaunamenn til a⇥ annast l￼sisbræ⇥sluna, á me⇥an á vertí⇥ stó⇥, og
bændur gátu láti⇥ heimafólk sitt annast
hana. Í kauptí⇥inni gátu þeir sí⇥an skila⇥
fullunninni vöru í kaupsta⇥.
Enn ber a⇥ hafa í huga, a⇥ þilskipaútger⇥in var hrein vi⇥bót vi⇥ áraskipaútveginn, en leysti hann aldrei af hólmi. Á Vestfjör⇥um var⇥ snemma algengt, a⇥ skipstjórar á þilskipum settust a⇥ í kaupstö⇥um,
þar sem skipin voru ger⇥ út, en annars
komu skipverjar flestir úr sveitum. Margir
þeirra voru vinnumenn bænda, rétt eins og
sjómenn á áraskipum, og þess voru vissulega dæmi, a⇥ sömu menn sæktu sjó á áraskipum fyrri hluta vetrarvertí⇥ar, en fær⇥u
sig yfir á þilskipin, er úthald þeirra hófst
seint á útmánu⇥um. Á Nor⇥urlandi voru þilskipamenn flestir úr sveitum. ↵annig féll
útger⇥in vel a⇥ samfélaginu og olli ekki umtalsver⇥ri röskun. ↵ilskipaútger⇥in stu⇥la⇥i
vissulega a⇥ þéttb￼lismyndun, en fólki fjölga⇥i hægt í kaupstö⇥um á hákarlatímanum,
og þeir, sem þar settust a⇥, voru fæstir sjómenn e⇥a verkafólk. Ástæ⇥an var sú, a⇥
útger⇥in og verkun aflans kraf⇥ist ekki
mikils mannafla, og ekki þurfti á fólki a⇥
halda vi⇥ þessi störf nema hluta úr ári.588
Hákarlavei⇥arnar fær⇥u mörgum útvegsmanninum drjúgan hagna⇥, og hákarlamenn
höf⇥u margir mun meiri tekjur en almennt
tí⇥ka⇥ist me⇥al vinnufólks í sveitum. Er þá
athyglisvert, a⇥ einmitt í þeim héru⇥um, þar

sem þilskipaútger⇥in var mest, myndu⇥ust
fyrst samtök, sem horf⇥u til pólitískra og
efnalegra framfara. ⌥msir helstu forystumenn í þilskipaútger⇥ og hákarlavei⇥um á
Vestfjör⇥um voru í hópi dyggustu stu⇥ningsmanna Jóns Sigur⇥ssonar forseta,589 og á
Nor⇥urlandi voru margir þilskipaeigendur
og hákarlaformenn í hópi stofnenda Gránufélagsins.590 S￼na þau dæmi ef til vill betur en
margt anna⇥ sögulegt mikilvægi hákarlavei⇥anna. Me⇥ þeim var styrkum sto⇥um
skoti⇥ undir þilskipaútger⇥ á Íslandi, og af
henni leiddi margvíslegar framfarir.

V,7. ↵orskvei⇥itíminn
↵egar ver⇥ á hákarlal￼si tók a⇥ lækka á
8. áratug 19. aldar og hákarlavei⇥ar gátu
ekki lengur bori⇥ útger⇥ina uppi me⇥ sama
hætti og á⇥ur, ur⇥u útvegsmenn a⇥ finna
skipum sínum önnur verkefni. ↵á lá beinast
vi⇥ a⇥ leggja aukna áherslu á handfæravei⇥ar, sem fram til þessa höf⇥u nánast veri⇥
aukageta sjómanna á vestfirskum þilskipum
og líti⇥ sem ekki veri⇥ stunda⇥ar á þilskipum nor⇥anlands. Sí⇥asta þri⇥jung 19. aldar
ur⇥u handfæravei⇥ar æ mikilvægari þáttur í
þilskipaútger⇥inni, og auk þeirra útger⇥arsvæ⇥a, sem þegar er geti⇥ í sambandi vi⇥
hákarlavei⇥ar, hófst þilskipaútger⇥ í Reykjavík, sem undir lok 19. aldar var or⇥inn mesti
skútuútger⇥arbær landsins. Á þessum tíma
var mest áhersla lög⇥ á þorskvei⇥ar, þótt
annar fiskur slæddist vitaskuld me⇥. Er því
e⇥lilegt a⇥ kenna þetta tímabil skútualdar
vi⇥ þorskvei⇥ar á sama hátt og fyrra skei⇥i⇥
er kennt vi⇥ hákarlavei⇥ar.

Skörp skil ver⇥a ekki greind á milli
hákarla- og þorskvei⇥itímans. Vi⇥ getum
hvorki ársett lok hákarlaskei⇥sins né upphaf
þorskvei⇥itímabilsins. Í þessum efnum átti
sér sta⇥ ákve⇥in þróun, mishrö⇥ eftir landshlutum, og jafnvel einstökum útger⇥arstö⇥um. Hér a⇥ framan var hákarlatíminn talinn
ná yfir u.þ.b. fjóra áratugi, 1830-1870, á
Vestfjör⇥um, en á Nor⇥urlandi frá því
skömmu eftir 1850 og fram um 1875.
Hákarlavei⇥um á þilskipum lauk þó engan
veginn á Vestfjör⇥um ári⇥ 1870, né heldur á
Nor⇥urlandi ári⇥ 1875. Vi⇥ þessi ártöl er
mi⇥a⇥ vegna þess, a⇥ vi⇥ þau var teki⇥ a⇥
draga verulega úr mikilvægi hákarlavei⇥anna fyrir afkomu útger⇥arinnar, en vægi
þorskvei⇥anna haf⇥i a⇥ sama skapi aukist.
Er a⇥ líkindum réttast a⇥ líta á tímabili⇥ frá
1870 og fram um 1885 sem eins konar milliskei⇥. Á því dró sífellt úr hákarlavei⇥um, en
þorskvei⇥ar jukust. Má þó greina sta⇥bundnar sveiflur frá einu ári til annars, og
ré⇥ust þær bæ⇥i af aflabrög⇥um og ver⇥lagi
á saltfiski og l￼si. Eftir 1885 eru þorskvei⇥ar
hins vegar greinilega or⇥nar höfu⇥vi⇥fangsefni þilskipaflotans, en hákarlavei⇥ar aukageta.
↵egar hér var komi⇥ sögu, haf⇥i saltfiskur
a⇥ mestu leyst skrei⇥ina af hólmi sem
útflutningsvara. Saltfiskmarka⇥ir voru
gó⇥ir í Su⇥urlöndum lengst af 19. öld, og
þar höslu⇥u Íslendingar sér eigin völl, oft án
atbeina e⇥a þátttöku danskra verslana. Saga
þilskipaútger⇥arinnar á sí⇥asta þri⇥jungi
19. aldar er því a⇥ verulegum hluta saga vaxandi utanríkisvi⇥skipta.
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V,7,1. Saltfiskverkun og
saltfiskmarka⇥ir
Söltun er ævaforn a⇥fer⇥ til a⇥ geyma fisk og
verja hann skemmdum. A⇥fer⇥in mun upprunnin í Mi⇥jar⇥arhafslöndum. ↵ar átti fólk
fremur au⇥velt me⇥ a⇥ ver⇥a sér úti um
saltlúku, ef á þurfti a⇥ halda, og oft þurfti a⇥
breg⇥ast skjótt vi⇥ vegna hita og strá salti á
fiskinn n￼veiddan. Herma sögur, a⇥ Fönikíumenn hafi or⇥i⇥ fyrstir manna til a⇥ salta
fisk í nokkrum mæli, og seldu þeir hann ö⇥rum þjó⇥um vi⇥ Mi⇥jar⇥arhaf, allt til Spánar.
Eins og þegar hefur komi⇥ fram, hertu
Íslendingar langmestan hluta afla síns á
fyrri öldum, og vart er hægt a⇥ segja, a⇥
saltfiskverkun hæfist hér landi fyrir alvöru
fyrr en á sí⇥ara helmingi 18. aldar. Ástæ⇥ur
þessa voru margar. Hersla var algeng í
Noregi, einkum í Nor⇥ur-Noregi, og landnámsmenn hafa vafalaust flutt me⇥ sér
þekkingu á þessari verkunara⇥fer⇥ hinga⇥
til lands. A⇥stæ⇥ur voru og líkar í þessum
löndum og loftslag me⇥ þeim hætti, a⇥ vel
mátti verka fiskinn og geyma hann án þess
hann væri salta⇥ur. Salt var og af skornum
skammti á nor⇥ursló⇥um langt fram eftir
öldum og d￼rt, en marka⇥ir fyrir har⇥fisk –
skrei⇥ – voru nægir í Evrópu, a.m.k. fram á
sí⇥ari hluta 16. aldar. Íslendingar höf⇥u því
enga raunverulega ástæ⇥u til a⇥ leggja í
þann kostna⇥ og fyrirhöfn, sem óhjákvæmilega fylgdi kaupum og innflutningi á salti,
auk þess sem saltfiskverkun var mun mannfrekari og vandasamari en skrei⇥arverkun.
Loks ber a⇥ gæta þess, a⇥ á einokunaröld
vir⇥ast kaupmenn hafa tali⇥ hagsmunum
sínum nægilega vel borgi⇥ me⇥ því a⇥ láta
Íslendinga verka fisk fyrir hef⇥bundna
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skrei⇥armarka⇥i. ↵eim mörku⇥um hefur
á⇥ur veri⇥ l￼st, en þeir voru næsta stö⇥ugir
á 17. og 18. öld, og ekki þurfti a⇥ auka frambo⇥ á skrei⇥ til a⇥ anna eftirspurn.
Af þessum sökum a⇥höf⇥ust einokunarkaupmenn líti⇥ til a⇥ hvetja Íslendinga til
saltfiskverkunar, en engu a⇥ sí⇥ur er ljóst,
a⇥ söltun á fiski var þekkt hér á landi frá því
á 16. öld og jafnvel fyrr. Notkun salts til a⇥
verja fisk skemmdum og auka geymsluþol
hans haf⇥i lengi tí⇥kast á Bretlandseyjum,
og ekki er ósennilegt, a⇥ Englendingar hafi
eitthva⇥ byrja⇥ a⇥ salta fisk hér á landi, e⇥a
um bor⇥ í skipum hér vi⇥ land, þegar á
15. öld. Fyrir því eru a⇥ sönnu ekki heimildir, en hins vegar er tali⇥, a⇥ á 16. öld hafi
bæ⇥i Englendingar og ↵jó⇥verjar, vor og
sumar, keypt af Íslendingum blautan fisk til
söltunar.591 Hefur þar vafalíti⇥ veri⇥ um a⇥
ræ⇥a fisk, er veiddist er svo langt var komi⇥
fram á vor og sumar, a⇥ ekki ná⇥ist a⇥
þurrka hann fyrir lok kauptí⇥ar.
Frá 17. öld eru nokkrar heimildir um
söltun fisks hér á landi,592 og ári⇥ 1750 getur
Niels Horrebow þess, a⇥ danskir kaupmenn
flytji út mörg hundru⇥ tunnur af söltu⇥um
fiski á ári hverju. Íslendingar hafi hins vegar
ekki komist almennilega upp á lagi⇥ me⇥ a⇥
salta fisk, og þa⇥, sem þeir salti, fari mest til
innanlandsneyslu.593 Hefur þar trúlega einkum veri⇥ um a⇥ ræ⇥a afla af vorvertí⇥.
Allur saltfiskur, sem hé⇥an var fluttur á
17. öld og fram undir mi⇥ja 18. öld, var
blautsalta⇥ur og fluttur utan í tunnum.
↵egar kom fram á mi⇥ja 18. öldina, jókst
hins vegar áhugi á verkun þurrka⇥s saltfisks, og má þar greina náin tengsl vi⇥ umbótatilraunir Skúla Magnússonar, Jóns

Helstu ger⇥ir af þilskipum Íslendinga á 19. öld.
Mynd: Skútuöldin 1977

Eiríkssonar og fleiri manna. ↵á áttu tilraunir Almenna verslunarfélagsins til a⇥ afla
n￼rra marka⇥a einnig nokkurn þátt í vaxandi áhuga á þessari „n￼ju“ framlei⇥sluvöru.
Um mi⇥bik 18. aldar var þeim, sem
fremstir fóru í tilraunum til a⇥ endurreisa
íslenskt atvinnulíf, or⇥i⇥ ljóst, a⇥ Íslendingar
yr⇥u a⇥ auka sjávarafla sinn og útflutning.
↵a⇥ var⇥ hins vegar ekki gert nema me⇥
öflun n￼rra marka⇥a, og til þess a⇥ þa⇥ mætti
takast, yr⇥u landsmenn a⇥ breyta verkunara⇥fer⇥um sínum og bæta þær. Hef⇥bundnir
skrei⇥armarka⇥ir í Mi⇥-Evrópu voru fulln￼ttir, en í Mi⇥jar⇥arhafslöndum var vaxandi
eftirspurn eftir þurrverku⇥um saltfiski. Átti

þa⇥ ekki síst vi⇥ um Spán, en þar í landi ur⇥u
töluver⇥ar efnahagslegar framfarir á 18. öld,
og fólki fjölga⇥i. Sömulei⇥is óx eftirspurn
eftir fiski vegna þess, a⇥ kornver⇥ hækka⇥i á
Spáni á þessum tíma.594 ↵etta n￼tti Almenna
verslunarfélagi⇥ sér, og tókst því a⇥ afla verulegra marka⇥a fyrir íslenskan saltfisk á Spáni,
og reyndar einnig á Ítalíu.595 Fékkst mun
betra ver⇥ fyrir saltfiskinn en skrei⇥ina, ekki
síst á þeim árum er líti⇥ fluttist af fiski frá
Ameríku vegna frelsisstrí⇥s Bandaríkjamanna, sem á⇥ur var geti⇥.
Anna⇥ atri⇥i, sem skipti miklu máli, og ré⇥
jafnvel úrslitum í þessu efni, var a⇥ á
19. öld jókst mjög eftirspurn eftir saltfiski í
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Su⇥urríkjum Bandaríkjanna og í Karíbahafi.
Saltfiskur var mikilsver⇥ur þáttur í mataræ⇥i
þræla á þessum sló⇥um og þeim fjölga⇥i
miki⇥ á fyrri hluta aldarinnar. Aflei⇥ingin var⇥
sú, a⇥ mikill hluti þess saltfisks, sem verka⇥ur
var á N￼ja-Englandi og á⇥ur haf⇥i veri⇥ fluttur
a⇥ mestu leyti til Spánar, var nú seldur til
Su⇥urríkjanna og þrælan￼lendnanna í Karíbahafi.596 ↵á þurftu Mi⇥jar⇥arhafsþjó⇥ir a⇥ sækja
fisk til annarra framlei⇥slusvæ⇥a og þar me⇥
opnu⇥ust marka⇥ir fyrir íslenskan fisk á Spáni
og ví⇥ar vi⇥ Mi⇥jar⇥arhaf.
↵egar hér var komi⇥ sögu, lá beint vi⇥ a⇥
kenna Íslendingum a⇥ verka saltfisk. Á sí⇥ari hluta 18. aldar beittu stjórnvöld og kaupmenn sér fyrir því, a⇥ hinga⇥ til lands væru
sendir menn til a⇥ veita landsmönnum tilsögn í þessum efnum. Má þar nefna, a⇥ ári⇥
1766 sendi Almenna verslunarfélagi⇥
hinga⇥ mann a⇥ nafni Weinvich til a⇥ kenna
Íslendingum a⇥ verka saltfisk a⇥ hætti
N￼fundnalandsmanna. Var hann m.a. um
tíma í Keflavík.597
Á 18. öld var saltfiskur verka⇥ur me⇥ tvennum hætti hér á landi, me⇥ N￼fundnalandsa⇥fer⇥inni og me⇥ svonefndri Kaupmannahafnara⇥fer⇥. Sí⇥arnefnda a⇥fer⇥in var
einkum notu⇥ vi⇥ fisk, sem fluttur var á
marka⇥ í Danmörku, og hún vir⇥ist aldrei hafa
or⇥i⇥ verulega algeng. A⇥fer⇥inni er l￼st svo:
Fiskur, sem verka⇥ur var me⇥ Kaupmannahafnara⇥fer⇥inni, var ætí⇥ salta⇥ur í trékör og lag⇥ur
þannig, a⇥ þunnildi, sem var úti vi⇥ sí⇥una, var
beygt og undir þa⇥ látinn hálfur hnefi af salti. En a⇥
ö⇥ru leyti var fiskinum ra⇥a⇥ svo, a⇥ helmingur
þess efri ná⇥i yfir helming þess ne⇥ri og liti⇥ eftir
a⇥ íláti⇥ halla⇥ist ekki, svo a⇥ pækill sæti meira á
einum sta⇥ en ö⇥rum. ↵egar fiskurinn haf⇥i veri⇥
þrjá sólarhringa í ílátinu var hann skola⇥ur vand-
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lega, sí⇥an difi⇥ ofan í saltlög og loks breiddur. Eftir
fyrsta brei⇥sludaginn var fiskinum hla⇥i⇥ í stakk, á
hann sett sem svara⇥i hálfu fargi, en a⇥ fjórum
þurrkdögum li⇥num var pressan aukin til fulls og
úr því ekki breitt nema annan e⇥a þri⇥ja hvern dag.
Til a⇥ þurrka þennan fisk þurfti átta þerridaga, en á
milli þeirra var hann látinn liggja sextán daga
undir fargi. Hætt var vi⇥ þessa a⇥fer⇥ sí⇥la á 19. öld
og eftir þa⇥ keyptu Danir saltfisk, sem verka⇥ur var
á sama hátt og sá, sem seldur var til Su⇥urlanda.598

N￼fundnalandsa⇥fer⇥in, e⇥a Terraneufa⇥fer⇥in, eins og hún var einnig köllu⇥, naut
jafnan mun meiri vinsælda hér á landi, og
mun allur fiskur, sem seldur var til Mi⇥jar⇥arhafslanda, hafa veri⇥ verka⇥ur samkvæmt
henni. Ólafur Stefánsson, stiftamtma⇥ur,
mun hafa or⇥i⇥ fyrstur Íslendinga til a⇥ verka
saltfisk a⇥ hætti N￼fundnalandsmanna, og er
almennt tali⇥, a⇥ hann hafi byrja⇥ á því ári⇥
1766. Breiddist kunnáttan svo út um landi⇥
og vir⇥ist hafa veri⇥ or⇥in algeng í flestum
verslunarstö⇥um um 1790. Margir kaupmenn reistu og salthús í verstö⇥vum og
höf⇥u þar menn, sem önnu⇥ust söltunina.
Sjómenn og útvegsmenn tóku hins vegar
ekki a⇥ verka saltfisk fyrr en alllöngu sí⇥ar.599
↵egar fiskur var salta⇥ur me⇥ N￼fundnalandsa⇥fer⇥inni, rei⇥ á a⇥ bló⇥ga hann og
fletja sem fyrst. Sí⇥an var hann þveginn og
himnudreginn og því næst salta⇥ur. A⇥ svo
búnu var fiskurinn lag⇥ur í stakk, þar sem
hann lá, uns teki⇥ var til vi⇥ vöskun og
þurrkun. Á þilskipum var fiskur salta⇥ur í
lest og stakka⇥ur, þegar komi⇥ var a⇥ landi.
Haustfiskur lá í stakk allan veturinn, en var
yfirleitt salta⇥ur upp einu sinni á vetri.
↵egar lei⇥ a⇥ vori, var teki⇥ a⇥ undirbúa
vöskun, og hófst hún ví⇥ast hvar í maí. ↵á
var fiskurinn tekinn úr saltinu og vaska⇥ur

Saltfiskvöskun á Oddeyrartanga á Akureyri um 1885.
Mynd: Minjasafni⇥ á Akureyri

upp úr vatni, en sí⇥an breiddur til þerris á
fiskreita. ↵urrkunin tók mislangan tíma
eftir ve⇥urfari, og var⇥ a⇥ hafa gó⇥a gát á
verkinu. Ví⇥ast var fiskurinn breiddur á
morgnana, þegar vel leit út um þurrk, og
tekinn saman a⇥ kvöldi. Fáir voru svo fífldjarfir a⇥ láta fisk liggja breiddan yfir nótt.
↵egar fiskurinn var or⇥inn fullþurr, var
hann búnta⇥ur og honum pakka⇥, og var
hann þá tilbúinn til útflutnings. Reyndu
flestir fiskverkendur a⇥ hafa fiskinn fullþurran og tilbúinn til útskipunar eigi sí⇥ar
en í lok júní.600
Framan af þótti íslenskur saltfiskur gó⇥
vara í marka⇥slöndunum vi⇥ Mi⇥jar⇥arhaf.

Hann þótti vel verka⇥ur, og fram um 1840
seldist íslenskur saltfiskur til dæmis fyrir mun
betra ver⇥ á Spánarmarka⇥i en norskur.601 Fór
þá miki⇥ or⇥ af fiski frá tilteknum stö⇥um hér
á landi, og mun Bíldudalsfiskur þar þekktasta
dæmi⇥. Naut hann mikils or⇥stírs á Spáni allt
frá dögum Ólafs Thorlacius.
↵egar kom fram yfir 1840, vir⇥ist hir⇥uleysi í verkun saltfisksins hafa aukist hér á
landi, og ári⇥ 1846 var svo komi⇥, a⇥
spænskir fiskkaupmenn gátu ekki lengur
or⇥a bundist. Hinn 8. nóvember 1846 ritu⇥u
forrá⇥amenn spænska fiskifélagsins í
Barcelóna íslenskum kaupmönnum og vi⇥skiptavinum þeirra í Hamborg og Kaup-
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Fiskur þurrka⇥ur á Ne⇥stakaupsta⇥arreitunum á Ísafir⇥i ári⇥ 1910.

mannahöfn har⇥ort bréf, þar sem þeir kvörtu⇥u undan gæ⇥um íslensks saltfisks. Jón
Sigur⇥sson lét máli⇥ til sín taka og birti
bréfi⇥ í N￼jum félagsritum. ↵a⇥ hófst me⇥
þessum or⇥um:
Fiski-félagi⇥ í Barcellóna ney⇥ist til a⇥ gjöra þa⇥
heyrum kunnigt: a⇥ fiskur frá Íslandi er or⇥inn svo
slæmur seinni árin, a⇥ hann er óseljandi hér, nema
fyrir lægsta ver⇥. ↵essi fiskverzlan hl￼tur því a⇥
hætta, því félagi⇥ vill ekki verzla nema me⇥ gó⇥ar
vörur.602

Hér stefndi í illt efni, og af or⇥um Spánverjanna er ljóst, a⇥ fiskverkun Íslendinga haf⇥i
hraka⇥ næstu árin, á⇥ur en þeir ritu⇥u bréfi⇥.
↵eir sög⇥u, a⇥ fyrr á árum hef⇥i íslenskur
saltfiskur þótt afbrag⇥ fisks frá ö⇥rum löndum og selst mun hærra ver⇥i en annar saltfiskur. Nú væri öldin önnur. Íslenskur fiskur
væri illseljanlegur á Spáni og mun lægra ver⇥
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fengist fyrir hann en norskan fisk. Íslenska
fiskinum l￼stu bréfritarar svo:
Auk þess a⇥ fiskurinn er rau⇥ur e⇥a blakkur a⇥ lit,
er hann au⇥sjáanlega illa flattur, illa þveginn, fullur
af sandi, skarni og beinum.603

Íslendingar hlutu a⇥ taka þessum umkvörtunum alvarlega. Sumir vildu a⇥ vísu kenna því
um, a⇥ ári⇥ 1846 hef⇥i veri⇥ óvenju úrkomusamt, auk þess sem skæ⇥ mislingasótt hef⇥i
gengi⇥ og valdi⇥ manneklu vi⇥ fiskverkun.604
↵ar gat þó a⇥eins veri⇥ a⇥ leita hluta sk￼ringarinnar, enda voru Spánverjarnir ekki einungis a⇥ kvarta undan fiski ársins 1846, þótt
þá kunni a⇥ hafa keyrt um þverbak.
Jón Sigur⇥sson fór vestur á fir⇥i á lei⇥
sinni til þings sumari⇥ 1847 og br￼ndi þá
menn a⇥ vanda fiskverkun sína. Á fundi á
Ísafir⇥i í júní um sumari⇥ eggja⇥i hann

Vestfir⇥inga lögeggjan a⇥ ganga á undan
me⇥ gó⇥u fordæmi í þessum efnum. Á fundinum var kosin fiskverkunarnefnd, sem í
janúar 1848 setti ákve⇥nar reglur um me⇥fer⇥ fisks.605 Máli⇥ var einnig rætt á Alþingi
sumari⇥ 1847, og sendi þingi⇥ frá sér
bænarskrá um, a⇥ danska stjórnin tilnefndi
fiskimatsmenn, er nytu launa úr opinberum
sjó⇥i. Ekki var þó or⇥i⇥ vi⇥ þeirri bei⇥ni.606
Áminningarbréf spænsku fiskkaupmannanna og umræ⇥ur um þessi mál á þingi og
ví⇥ar á árinu 1847 vir⇥ast hafa haft nokkur
áhrif. Ári⇥ 1847 gekk mun betur a⇥ selja
íslenskan fisk á Spáni en næstu ár á undan,
og næstu áratugina ver⇥ur þess ekki vart a⇥
Su⇥urlandamenn hafi kvarta⇥ sérstaklega
undan lélegri verkun á íslenskum fiski.
Hér ver⇥ur saga saltfiskútflutnings Íslendinga á 19. öld ekki rakin, enda heyrir hún
fremur til verslunarsögu en sjávarútvegs-

sögu í þeim skilningi, er liggur þessu riti til
grundvallar. Langstærsti marka⇥urinn fyrir
íslenskan saltfisk á þessu tímabili var á
Spáni, auk þess sem allnokku⇥ var flutt til
Ítalíu, einkum á sí⇥ari hluta aldarinnar. Um
marka⇥i Íslendinga í þessum löndum og
vi⇥skipti vi⇥ þau er rækilega fjalla⇥ í n￼legu
riti Valdimars Unnars Valdimarssonar og
Halldórs Bjarnasonar, og vísast áhugasömum lesendum til þess.607
↵ess var geti⇥ hér a⇥ framan, a⇥ útflutningur saltfisks óx hrö⇥um skrefum eftir a⇥
kom fram yfir 1820. Olli þar miklu, a⇥ einmitt um þetta leyti tók gott spænskt salt a⇥
flytjast hinga⇥ til lands. ↵a⇥ var bæ⇥i ód￼rara og betra en þa⇥ salt, sem á⇥ur haf⇥i
veri⇥ völ á, og me⇥ tilkomu þess var⇥ saltfiskverkun enn hagkvæmari en á⇥ur. Mestur
var þó vöxturinn í útflutningnum á sí⇥ari
hluta aldarinnar, eins og sjá má af myndritinu hér á eftir.

Heimild: Saltfiskur í sögu þjó⇥ar I, 36.
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Eins og myndriti⇥ s￼nir, kom mikill kippur
í útflutning saltfisks á sí⇥ara helmingi
8. áratugar 19. aldar, einmitt í þann mund
er verulega tók a⇥ draga úr hákarlavei⇥um
og útflutningi hákarlal￼sis. ↵á sneru vestfirsku og nor⇥lensku þilskipin sér a⇥ þorskvei⇥um í enn meira mæli en fyrr, og þilskipaútger⇥ hófst fyrir alvöru í Reykjavík.

V,7,2. ↵ilskipaútger⇥ á þorskvei⇥itíma
Á Vestfjör⇥um hélst þilskipaútger⇥in í líku
horfi allt milliskei⇥i⇥, frá því um 1870 og
fram yfir 1880, og skipum vir⇥ist ekki hafa
fjölga⇥ umtalsvert. Ísafjör⇥ur var sem fyrr
mi⇥stö⇥ þilskipaútger⇥ar í fjór⇥ungnum, og
þar sem annars sta⇥ar á Vestfjör⇥um var
nánast öll útger⇥ þilskipa í höndum kaupmanna. Ásgeirsverslun var stærst útger⇥arfyrirtækja á Ísafir⇥i á þessum árum og ger⇥i
á árunum 1860-1880 yfirleitt út 3-4 þilskip,
en önnur fyrirtæki í bænum áttu 1-2 skip
hvert. Voru flest árin á þessu tímabili ger⇥
út 7-10 þilskip frá Ísafir⇥i.608
Á 9. áratug 19. aldar fær⇥ist miki⇥ fjör í
þilskipaútger⇥ina á Ísafir⇥i. Ásgeirsverslun
fór þar í fararbroddi, og á árunum 18801893 fjölga⇥i skipum hennar úr fjórum í
sextán. Engar nákvæmar sk￼rslur hafa var⇥veist um þilskipaeign Ásgeirsverslunar
fremur en annarra ísfirskra fyrirtækja á
þessum árum, og ver⇥ur því ekki sé⇥, hve
miki⇥ skipunum fjölga⇥i frá einu ári til annars. Fjölgunin vir⇥ist þó hafa or⇥i⇥ örust um
og eftir 1890, og sumari⇥ 1891 voru li⇥lega
20 þilskip ger⇥ út frá Ísafir⇥i. ↵eim átti þó
enn eftir a⇥ fjölga, og stærstur var⇥ ísfirski
þilskipaflotinn ári⇥ 1898, samtals 30 skip.

194

Voru 14 þeirra í eigu Ásgeirsverslunar, auk
þess sem Ásgeir G. Ásgeirsson, stórkaupma⇥ur, ger⇥i út tvö skip fyrir eigin reikning
þetta ár. Eftir þetta fór skipunum nokku⇥
hratt fækkandi, en þó voru ger⇥ út 12-20
þilskip frá Ísafir⇥i flest árin fram til 1916. ↵á
dróst þilskipaútger⇥in verulega saman.609
Fram undir 1880 gengu flest ísfirsku þilskipin jöfnum höndum til hákarla- og
þorskvei⇥a, en mjög dró úr hákarlavei⇥unum á 8. áratugnum. Ári⇥ 1874 voru fluttar
út frá Ísafir⇥i 1.839 tunnur af hákarlal￼si, en
ári⇥ 1882 a⇥eins 271 tunna. Eftir 1885 voru
sjaldan fluttar út nema 3-400 tunnur af
hákarlal￼si frá Ísafir⇥i, og sum árin var
útflutningurinn sáralítill. Sí⇥ast gekk þilskip til hákarlavei⇥a frá Ísafir⇥i vori⇥
1910.610
Vöxtur útger⇥arinnar á sí⇥ustu tveimur
áratugum 19. aldarinnar bygg⇥ist alfari⇥ á
auknum þorskvei⇥um og saltfiskverkun, og
áttu Ísfir⇥ingar drjúgan þátt í þeirri aukningu saltfiskútflutnings, sem átti sér sta⇥ á
þessum árum. ↵egar mest var, ári⇥ 1895,
nam hlutdeild Ísfir⇥inga í útflutningi á söltu⇥um þorski um 30 af hundra⇥i heildarútflutnings landsmanna, en var lengst af
áratugnum 1895-1904 um og yfir 20 af
hundra⇥i.611 ↵ar var þó fráleitt eingöngu um
afla þilskipa a⇥ ræ⇥a, enda var mikil bátaútger⇥ stundu⇥ á kaupsvæ⇥i Ísafjar⇥arkaupmanna á þessum árum.
Af ö⇥rum verslunarstö⇥um á Vestfjör⇥um, ö⇥rum en Bíldudal, er líka sögu a⇥
segja og frá Ísafir⇥i. ↵ilskip stundu⇥u jöfnum höndum hákarlavei⇥ar og þorskvei⇥ar
fram um 1880, en eftir þa⇥ ur⇥u þorskvei⇥arnar smám saman allsrá⇥andi. Frá Flateyri

Hákarlaskipi⇥ Flink, um 27 rúmlestir. Skipi⇥ var eitt þeirra sem Bjarni Einarsson, skipasmi⇥ur á Akureyri,
smí⇥a⇥i fyrir Höepfnersverslun skömmu fyrir aldamótin 1900.
Mynd: Hallgrímur Einarsson/Minjasafni⇥ á Akureyri

og ↵ingeyri voru flest árin ger⇥ út 5-10 þilskip, og voru þau langflest í eigu verslana.612
Á Bíldudal var⇥ þróun mála me⇥ allt ö⇥rum hætti. ↵ar keypti Pétur J. Thorsteinsson
verslunina ári⇥ 1879 og hóf brátt mikla
útger⇥. Á sí⇥asta áratug 19. aldar var fyrirtæki hans anna⇥ mesta skútuútger⇥arfyrirtæki landsins, á eftir Ásgeirsverslun á Ísafir⇥i. Á árunum 1897-1903 ger⇥i Pétur yfirleitt út 14-15 þilskip frá Bíldudal, og
stærstur mun floti hans þar hafa or⇥i⇥ ári⇥
1900, 18 skip.613 Um skei⇥ haf⇥i Pétur einnig
veruleg umsvif á Vatneyri vi⇥ Patreksfjör⇥,
átti þar hlut a⇥ verslun og fiskverkun.
Útger⇥ sína rak hann me⇥ svipu⇥um hætti
og starfsbræ⇥ur hans á Ísafir⇥i og annars
sta⇥ar á Vestfjör⇥um, sendi skip sín til

þorskvei⇥a vor og sumar, verka⇥i afla sinn
sjálfur og flutti út.614
Nor⇥lendingar fundu ekki sí⇥ur fyrir
minnkandi eftirspurn og ver⇥falli á hákarlal￼si en Vestfir⇥ingar, en a⇥sta⇥a þeirra til a⇥
breg⇥ast vi⇥ þessum breytingum var öll
önnur og lakari. Saltfiskverkun mun líti⇥
eitt hafa veri⇥ reynd á Nor⇥urlandi á ofanver⇥ri 18. öld,615 en lag⇥ist fljótlega af, og
fyrstu þrjá fjór⇥unga 19. aldar var enginn
saltfiskur verka⇥ur á Nor⇥urlandi og enginn
þar, sem kunni til þeirra verka. ↵a⇥ var ekki
fyrr en ári⇥ 1877, a⇥ Tryggvi Gunnarsson,
sem þá var kaupstjóri Gránufélagsins, beitti
sér fyrir því a⇥ fá tvo menn vestan af fjör⇥um nor⇥ur í Eyjafjör⇥ til a⇥ kenna mönnum
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réttu vinnubrög⇥in, a⇥ saltfiskverkun hófst
nor⇥anlands. Hún óx hrö⇥um skrefum á
næstu árum, og eins og á Vestfjör⇥um sneru
útger⇥armenn sér í æ ríkari mæli a⇥ þorskvei⇥um, er hákarlaútveginum hnigna⇥i.
Eftir a⇥ kom fram yfir 1880, voru þorskvei⇥ar meginvi⇥fangsefni nor⇥lensku þilskipanna, rétt eins og hinna vestfirsku.
En fleira breyttist í eyfirskri og nor⇥lenskri þilskipaútger⇥ þessara ára en afli og
vei⇥ar. Í þættinum um hákarlatímann var
frá því sagt, a⇥ fram um 1870 voru flest
eyfirsku þilskipin í eigu bænda og höfu⇥stö⇥var útger⇥arinnar í sveitunum út me⇥
Eyjafir⇥i. Ári⇥ 1863 áttu a⇥eins tveir Akureyringar hlut í þilskipi, annar helming, hinn
þri⇥jung.616
↵etta tók a⇥ breytast á 8. áratug 19. aldar,
og á 9. áratugnum fluttist þungami⇥ja þilskipaútger⇥arinnar vi⇥ Eyjafjör⇥ til Akureyrar. Jafnframt jókst hlutdeild og eignarhlutur fólks á Akureyri, ekki síst kaupmanna, í þilskipaflotanum. Hefur því veri⇥
haldi⇥ fram, a⇥ kaupmenn hafi sölsa⇥ skipin
undir sig me⇥ bolabrög⇥um,617 en sú sko⇥un
fær trau⇥la sta⇥ist. Kaupmenn og verslunarfyrirtæki ur⇥u a⇥ vísu umsvifameiri
þátttakendur í útger⇥inni en fyrr, en því fór
fjarri, a⇥ þeir yr⇥u á nokkurn hátt einrá⇥ir,
og þess voru mörg dæmi, a⇥ bændur ættu
áfram hluti í skipum, þótt útger⇥ þeirra
flyttist til Akureyrar.618 Undir aldamótin og á
fyrstu árum 20. aldar komu n￼ir útger⇥armenn til sögunnar, og þá fyrst má segja, a⇥
útger⇥in kæmist a⇥ mestu leyti í hendur
manna á Akureyri. Margir hinna n￼ju
útvegsmanna létu breyta skipum sínum á
fyrstu árum 20. aldarinnar, settu í þau vélar
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og ger⇥u þau út til síldvei⇥a a⇥ sumrinu.619
↵ær athafnir ver⇥a hins vegar varla taldar til
sögu skútualdar.
Hagkvæmnisástæ⇥ur ré⇥u mestu um, a⇥
útger⇥ þilskipanna fluttist til Akureyrar á
8. og 9. áratug 19. aldar, ekki breytt eignarhald. Á Akureyri var hafnara⇥sta⇥a betri en
annars sta⇥ar vi⇥ Eyjafjör⇥, og er kaupmenn
komu sér upp l￼sisbræ⇥slum til a⇥ bræ⇥a
l￼si úr hákarlalifur, var e⇥lilegt, a⇥ útger⇥in
flyttist þanga⇥ og a⇥ skipin væru dregin á
kamb á Oddeyrartanga, er úthaldi þeirra
lauk á haustin. Sama máli gegndi um saltfiskverkunina, eftir a⇥ hún hófst fyrir
alvöru. A⇥sta⇥a til saltfiskverkunar var óví⇥a
betri vi⇥ Eyjafjör⇥ en á Akureyri, og þar var
einnig mestur mannafli til þeirra starfa. ↵ar
var einnig helsta höfnin á svæ⇥inu, og þa⇥an var saltfiski skipa⇥ út.
Í þættinum af frumherjum íslenskrar þilskipaútger⇥ar var sagt frá bændaútger⇥inni
á Su⇥urnesjum á öndver⇥ri 19. öld. Sú
útger⇥ stó⇥ fram um 1850, en lag⇥ist þá a⇥
mestu af um sinn. Lei⇥ þá nær áratugur, án
þess þilskipaútger⇥ væri vi⇥ Faxaflóa a⇥
heiti⇥ gæti. Nokkrar tilraunir voru a⇥ vísu
ger⇥ar til a⇥ koma útger⇥ þilskipa á laggirnar, en þær voru smáar í sni⇥um og ur⇥u
skammvinnar.
Ári⇥ 1860 hófst n￼tt blómaskei⇥ bændaútger⇥ar vi⇥ sunnanver⇥an Faxaflóa. ↵a⇥ ár
keyptu menn á svæ⇥inu frá Hafnarfir⇥i og
su⇥ur í Njar⇥víkur hvorki fleiri né færri en
fjögur þilskip og héldu þeim út til fiskvei⇥a
næstu árin. Einn þessara manna var Hans
Linnet, kaupma⇥ur í Hafnarfir⇥i, en hann
bætti vi⇥ sig tveimur skipum nokkrum

árum sí⇥ar og var um hrí⇥ umsvifamestur
útger⇥arma⇥ur þilskipa vi⇥ Faxaflóa.620
↵egar hér var komi⇥ sögu, vir⇥ast ￼msir
útvegsmenn og kaupmenn vi⇥ Faxaflóa hafa
veri⇥ teknir a⇥ huga meira en á⇥ur a⇥ því a⇥
hefja þilskipaútger⇥. Aukin eftirspurn eftir
saltfiski á Spánarmarka⇥i og hækkandi ver⇥
hefur vafalaust átt sinn þátt í því a⇥ hvetja
menn til dá⇥a, og líklegt er, a⇥ skrif, sem
birtust í bla⇥inu Íslendingi um þessar
mundir, hafi fremur hvatt menn en latt.
Bla⇥i⇥ birti skilmerkilega fréttir af þilskipakaupum manna su⇥ur me⇥ sjó og hvatti
a⇥ra til a⇥ feta í fótspor þeirra. Sumari⇥
1860 birtist í bla⇥inu greinaflokkur um
atvinnumál, og gat í einni greininni a⇥ lesa
eftirfarandi:
↵á er enn eitt rá⇥i⇥ til a⇥ gera sér sjávarútveginn
ar⇥saman, og þa⇥ er, a⇥ hafa þiljuskip, og mundu
þau hæfilega stór, a⇥ rúmu⇥u 8-10 lestir. Vi⇥ þa⇥
yr⇥i fiskaflinn miklu jafnari, er sjósóknirnar mættu
ver⇥a miklu meiri og hættuminni. Á þiljuskipunum geta menn legi⇥ úti marga daga samfleytt,
einkum hér í flóanum, og þyrftu alls ekki a⇥ halda
a⇥ landi eins og nú í hvert skipti og ve⇥ur ygldist a⇥
nokkru. Auk þess er þa⇥, a⇥ þegar fiskur leggst hér
frá landi á sumrum, gætu menn á þiljuskipunum
leita⇥ hans vestur e⇥a austur me⇥ landinu, og væru
alls eigi bundnir vi⇥ Faxaflóa. ↵essi þiljuskip mætti
og nota ￼mist til þorskvei⇥a e⇥a hákarlavei⇥a, allt
eftir því, sem bezt horf⇥i vi⇥ í hvert skipti⇥.621

Hér kve⇥ur vi⇥ líkan tón og þann er Gu⇥mundur Scheving í Flatey bo⇥a⇥i mönnum
ágæti þilskipaútger⇥ar þremur áratugum
fyrr. Útvegsmenn vi⇥ innanver⇥an Faxaflóa
fóru sér hins vegar hægt, og þa⇥ var ekki
fyrr en ári⇥ 1867, a⇥ þilskipaútger⇥ komst á
laggirnar í Reykjavík. ↵á um vori⇥ kom til

bæjarins skipi⇥ Fanny, sem þeir Geir Zoëga,
kaupma⇥ur, Kristinn Pétursson í Engey og
Jón ↵ór⇥arson í Hlí⇥arhúsum höf⇥u fest
kaup á í Danmörku. Útger⇥ skipsins gekk
heldur brösuglega fyrstu tvö árin, en sí⇥an
rættist úr, og ári⇥ 1873 bættu þeir félagar
vi⇥ sig ö⇥ru skipi, sem hlaut nafni⇥ Reykjavíkin. ↵á voru þilskip í Reykjavík or⇥in þrjú,
en ári⇥ 1871 hóf W. Fischer, kaupma⇥ur,
útger⇥ skips sem Dyreborg nefndist.622
Næstu árin óx þilskipaútger⇥ í Reykjavík
jafnt og þétt. Ári⇥ 1886 voru 11 skútur
ger⇥ar út þar, og ári⇥ 1895 munu skipin
hafa veri⇥ 16. ↵á kom mikill vaxtarkippur í
útger⇥ina. Ári⇥ 1900 voru þilskip vi⇥ Faxaflóa 46 og 61 fimm árum sí⇥ar. Eftir þa⇥ fór
skipunum fækkandi. ↵au voru 43 ári⇥ 1910
og 18 ári⇥ 1915. Langflest þessara skipa
voru ger⇥ út frá Reykjavík, sem var stærsti
skútuútger⇥arbær landsins um aldamót.
Um þa⇥ leyti var þó allmikil þilskipaútger⇥ í
Hafnarfir⇥i og á Akranesi, auk þess sem
fáein skip voru ger⇥ út ví⇥ar vi⇥ Faxaflóa.623
Saga þilskipaútger⇥ar í Reykjavík var
miklum mun skammvinnari en á Vestfjör⇥um og vi⇥ Eyjafjör⇥, en var⇥ hins vegar mun
stærri í sni⇥um, þegar hún komst á laggirnar. ↵egar útger⇥in var mest, var hún nær
öll í höndum kaupmanna og svipa⇥i a⇥ því
leyti til útger⇥ar Vestfir⇥inga. Ör vöxtur
útger⇥arinnar á árunum 1885-1905 stafa⇥i
af hagstæ⇥um ytri a⇥stæ⇥um, gó⇥um afla
og háu ver⇥i á saltfiski, en einnig af því, a⇥ á
þessum tíma var⇥ skyndilega au⇥veldara a⇥
afla fjár til skipakaupa en á⇥ur haf⇥i veri⇥.
Fyrir 1885 voru engar fjármálastofnanir á
Íslandi a⇥rar en örfáir sparisjó⇥ir, sem voru
þó alltof litlir og veikbur⇥a til þess a⇥ geta
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fjármagna⇥ uppbyggingu þilskipaútger⇥ar.
Danskir kaupmenn munu a⇥ sönnu hafa
haft nokkurn a⇥gang a⇥ fjármagni í Danmörku, en Íslendingar gátu sjaldnast keypt
skip og hafi⇥ útger⇥, nema þeir hef⇥u sjálfir
handbært fé e⇥a gætu fengi⇥ þa⇥ a⇥ láni hjá
einstaklingum.
Ári⇥ 1885 ur⇥u þáttaskil í þessum efnum.
↵á var samþykkt á Alþingi „uppástunga til
þingsályktunar“, þess efnis, a⇥ þingi⇥ skora⇥i á landsstjórnina a⇥ hún léti þá, sem
kaupa vildu þilskip til fiskvei⇥a, sitja fyrir
lánum úr landssjó⇥i. Hvert lán skyldi eigi
nema hærri upphæ⇥ en 4.500 kr. og heildarútlán til þilskipakaupa máttu ekki ver⇥a
meiri en sem nam 100.000 krónum. Til þess
a⇥ afla fjárins skyldi selja af „innskriptarskírteinisupphæ⇥“ vi⇥lagasjó⇥s, sem þ￼ddi
a⇥ sá sjó⇥ur lána⇥i útvegsmönnum fé til
skipakaupanna.624
Rá⇥gjafinn fyrir Ísland samþykkti þessa
rá⇥stöfun í bréfi til landshöf⇥ingja, dagsettu
7. nóvember 1885,625 og á árunum 18851886 veitti vi⇥lagasjó⇥ur alls 23 lán til
skipakaupa, alls a⇥ upphæ⇥ 53.000 krónur.
↵á var⇥ hlé á lánveitingum um hrí⇥, en á
fjárlögum áranna 1896-1897 voru skilyr⇥i
fyrir lánveitingum mildu⇥, lánsupphæ⇥ á
hvert skip hækku⇥ í 5.000 krónur og vextir
lækka⇥ir. Jafnframt var þa⇥ skilyr⇥i sett, a⇥
lánþegar yr⇥u a⇥ vera sjómenn, sem ættu
skipin sjálfir, en hugmyndin a⇥ baki þessari
rá⇥stöfun var a⇥ au⇥velda mönnum a⇥ komast yfir stærri og betri skip. Samtals mátti
samkvæmt þessum n￼ju reglum lána
250.000 krónur úr vi⇥lagasjó⇥i til þilskipakaupa, og þótt sú upphæ⇥ muni ekki öll hafa
veri⇥ notu⇥, lána⇥i vi⇥lagasjó⇥ur fé til kaupa
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á skipum á hverju ári á tímabilinu 18961907, a⇥ árinu 1900 einu undanskildu.626
Leikur vart á tvennu, a⇥ þessi stu⇥ningur
landsstjórnarinnar vi⇥ þilskipaútger⇥ina
ré⇥i miklu um gengi hennar og öran vöxt á
lokaskei⇥i 19. aldar. Lánin munu flest hafa
gengi⇥ til útvegsmanna vi⇥ Faxaflóa en þ￼⇥ing þeirra og umfang sést best af því, a⇥ er
vi⇥lagasjó⇥ur hætti lánveitingum til skipakaupa ári⇥ 1907, haf⇥i hann lána⇥ samtals
303.000 krónur í þessum tilgangi. ↵a⇥ var
miki⇥ fé á þeim tíma og næg⇥i til a⇥ kaupa
u.þ.b. 30 n￼ skip, e⇥a 50-60 notu⇥.627
Lánveitingar vi⇥lagasjó⇥s eru fyrsta
dæmi⇥ um beinan stu⇥ning opinberra a⇥ila
vi⇥ þilskipaútger⇥ina og s￼na, svo ekki
ver⇥ur um villst, a⇥ stjórnvöld áttu drjúgan
þátt í eflingu þessa atvinnuvegar, ekki síst
vi⇥ Faxaflóa. ↵￼⇥ing lánveitinganna var⇥
ekki minnst fyrir þá sök, a⇥ me⇥ uppbyggingu þilskipaflotans í Reykjavík kom fram á
svi⇥i⇥ hópur ungra og kraftmikilla sjómanna, sem sóttu sjó á eigin skipum og
komust sumir hverjir í álnir, eftir því sem þá
ger⇥ist. Eins og nánar ver⇥ur frá sagt í
2. bindi þessa ritverks, ur⇥u margir þessara
manna bur⇥arásar í uppbyggingu togaraflotans á öndver⇥ri 20. öld. ↵annig ur⇥u lánveitingar vi⇥lagasjó⇥s um aldamótin me⇥
nokkrum hætti grundvöllur a⇥ mikilvægum
þætti í n￼sköpun íslensks atvinnulífs á n￼rri
öld. En fleira kom til, og afskipti Tryggva
Gunnarssonar reyndust útger⇥inni giftudrjúg. Tryggvi var⇥ bankastjóri Landsbankans ári⇥ 1893. Hann haf⇥i mikla trú á þilskipaútger⇥inni, studdi dyggilega vi⇥ baki⇥
á útvegsmönnum, lána⇥i þeim fé til skipakaupa og haf⇥i forgöngu um stofnun fyrir-

Enskur kútter a⇥ vei⇥um í Nor⇥ursjó ári⇥ 1892. Líkir þessu skipi voru margir kútterar sem keyptir voru
hinga⇥ til lands frá Bretlandi um aldamótin 1900.

tækja til stu⇥nings útger⇥inni, m.a. byggingu íshúss í Reykjavík.628
Reykvísku þilskipin stundu⇥u nær eingöngu þorskvei⇥ar, enda var blómaskei⇥
hákarlavei⇥a a⇥ mestu li⇥i⇥, er þilskipaútger⇥ hófst a⇥ marki í Reykjavík. Mörg
þeirra skipa, sem keypt voru til Reykjavíkur,
voru kútterar frá Englandi, en Englendingar
voru um þetta leyti a⇥ auka mjög fiskvei⇥ar
á gufuskipum og þurftu þá a⇥ losa sig vi⇥
seglskipin. Hérlendis ur⇥u margir kútterarnir grunnurinn a⇥ öflugum fyrirtækjum,
sem sí⇥ar tóku forystu, er íslenskir útger⇥armenn tóku vélarafli⇥ í þjónustu sína.

Á Austfjör⇥um var þilskipaútger⇥ mun
minni en í ö⇥rum landshlutum, en þó
nokkur. Elsta dæmi um útger⇥ þilskips í
Ausfir⇥ingafjór⇥ungi mun vera er Christian
D. Thaae, kaupma⇥ur á Djúpavogi, hóf a⇥
gera þar út seglskútu til fiskvei⇥a ári⇥ 1845.
Eftir daga Thaaes á Djúpavogi kom þanga⇥
danskur sjóli⇥sforingi, O.C. Hammer, og hóf
a⇥ gera út þilskip til hákarlavei⇥a. Útger⇥
hans mun hafa hafist um e⇥a skömmu eftir
1850 og stó⇥ í fulla tvo áratugi. Ger⇥i hann
þá út 2-3 skip flest árin, en er Hammer seldi
fyrirtæki sitt á Djúpavogi, tók vi⇥ verslunarfyrirtæki⇥ Örum & Wulff og hélt útger⇥inni
áfram. Utan Djúpavogs var þilskipaútger⇥
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lítil og stopul, en þó er vita⇥ um nokkur þilskip, sem ger⇥ voru út frá Eskifir⇥i, Sey⇥isfir⇥i og Fáskrú⇥sfir⇥i. Flest voru þau í eigu
kaupmanna, og útger⇥ flestra þeirra stó⇥
stutt. ↵egar allt er saman tali⇥, munu u.þ.b.
56 þilskip hafa veri⇥ ger⇥ út frá höfnum í
Austfir⇥ingafjór⇥ungi á tímabilinu 18451917, og eru þá a⇥eins talin þau skip, er
heimahöfn áttu í fjór⇥ungnum. Auk þeirra
gengu dönsk kaupskip stundum til vei⇥a á
sumrum, á me⇥an þau bi⇥u farms.629
Fyrirkomulag þilskipaútger⇥arinnar og
úthaldstími skipanna hélst í næsta föstum
skor⇥um alla skútuöld, hvort sem skipin
gengu til hákarla- e⇥a þorskvei⇥a. Ólíkt áraskipaútger⇥inni giltu engar fastar dagsetningar um upphaf e⇥a lok úthaldstíma þilskipanna. Skipstjórar munu yfirleitt hafa
gert skipverjum sínum or⇥ um, hvenær þeir
ættu a⇥ mæta til skips, en þa⇥ var tí⇥ast í
lok mars e⇥a byrjun apríl. ↵á var jafnan
fyrsta verki⇥ a⇥ setja skipin, sem flest stó⇥u
á kambi yfir veturinn. A⇥ því búnu var hafist
handa um a⇥ búa skipin til vei⇥a, og gat
allur þessi undirbúningur teki⇥ nokkra
daga.630 ↵egar allt var til rei⇥u, var lagt úr
höfn. Fyrirfram gat enginn vita⇥, hve löng
vei⇥ifer⇥in yr⇥i. ↵a⇥ fór eftir aflabrög⇥um
og ve⇥ri, en einu gilti, hvort skipin voru á
hákarla- e⇥a þorskvei⇥um; vei⇥ar ur⇥u ekki
stunda⇥ar nema sæmilega kyrrt væri í sjó.
Var þa⇥ og meginástæ⇥a þess, a⇥ skipin voru
a⇥eins ger⇥ út vor og sumar, 4-6 mánu⇥i á
ári hverju. Yfir haust- og vetrarmánu⇥ina
var sjór of ókyrr, ve⇥ur of ótrygg til a⇥
nokkur skynsemi væri í því a⇥ halda þilskipum til vei⇥a.
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Oftast munu þilskipin hafa veri⇥ 3-6 vikur
í hverri vei⇥ifer⇥, og ef eitthva⇥ var a⇥ ve⇥ri
og brælur tí⇥ar, gat meirihluti þess tíma
fari⇥ í a⇥ hleypa undan stormum og leita
vars. Sem dæmi um þetta má nefna fer⇥ þilskipsins Gunnars frá Ísafir⇥i sumari⇥ 1895.
↵á lét skipi⇥ úr höfn 25. júní og kom aftur
a⇥ fjórum vikum li⇥num, 21. júlí. Á þessum
fjórum vikum sigldi skipi⇥ fram og aftur úti
fyrir Vestfjör⇥um, su⇥ur til D￼rafjar⇥ar og
nor⇥ur á Húnaflóa, og sjaldan var vært á
fiskisló⇥ heilan dag í senn. Aflinn í fer⇥inni,
sem vir⇥ist a⇥ mörgu leyti hafa veri⇥ dæmiger⇥ fyrir vei⇥ifer⇥ir íslenskra þilskipa á
skútuöld, var 5.500 fiskar.631
Fjöldi skipverja á þilskipum var misjafn
og ré⇥st ö⇥ru fremur af stær⇥ skipanna.
Á minni skipum voru yfirleitt 8-10 menn, en
gátu veri⇥ allt a⇥ 16-18 á stærstu kútterum.
Yfirmenn voru jafnan tveir, skipstjóri og
st￼rima⇥ur, en a⇥rir skipverjar voru hásetar
og kokkur, eftir a⇥ almennt var fari⇥ a⇥ elda
mat um bor⇥.
Heimildum ber saman um, a⇥ allur
a⇥búna⇥ur á þilskipunum hafi veri⇥ harla
frumstæ⇥ur. Á stærri skipunum höf⇥u skipstjóri og st￼rima⇥ur stundum káetu útaf
fyrir sig, en hásetar voru saman í lúkar.
Á minni skipum voru allir skipverjar saman
í lúkar. ↵ar voru oftast mikil þrengsli, loftlíti⇥ og daunillt, ekki síst ef ve⇥ur var vont
og lúkarinn var⇥ a⇥ vera loka⇥ur svo dögum
skipti. Blanda⇥ist þá tí⇥um saman fnykur af
misvel þrifnum sjóklæ⇥um, lykt af mat, sem
so⇥inn var á kabyssu, og kolareykur.
Framan af höf⇥u skútumenn mötu a⇥
heiman, en mörgum þótti illt a⇥ lifa á
skrínukosti allt úthaldi⇥. Af þeim sökum

ur⇥u þær raddir háværari, sem kröf⇥ust
þess, a⇥ matur væri elda⇥ur um bor⇥ í skipunum, og á endanum létu útger⇥armenn
undan þeim kröfum. Um 1880 tók almennt
a⇥ tí⇥kast, a⇥ útger⇥ir leg⇥u til fæ⇥i og matsvein, en flestir munu sammála um, a⇥
matur á skútunum hafi almennt veri⇥
vondur. Kom þar hvort tveggja til, a⇥ margir
útger⇥armenn reyndu a⇥ spara fæ⇥iskostna⇥ eftir föngum, og svo hitt, a⇥ yfirleitt
voru unglingar rá⇥nir til a⇥ annast matseldina. Eftir l￼singum a⇥ dæma kunnu fæstir
þeirra miki⇥ til slíkra verka, auk þess sem
eldamennskan var aukageta hjá þeim. ↵eim
var ætla⇥ a⇥ elda fyrir skipsfélaga sína, er
tóm gafst frá fiskidrætti.632
Rá⇥ningarkjör á þilskipunum voru me⇥
￼msum hætti. Á hákarlavei⇥um var algengast, a⇥ hver skipverji hef⇥i fast vikukaup og
premíu, e⇥a ver⇥laun, fyrir hverja lifrartunnu. Á þorskvei⇥um voru hins vegar
flestir hásetar rá⇥nir upp á hálfdrætti, þ.e.
þeir áttu helming af eigin afla, hinn helmingurinn gekk til útger⇥arinnar, sem jafnan
keypti allan e⇥a mestan afla sjómannanna til
vi⇥bótar. Skipstjórar fengu á hinn bóginn
fast kaup og aflaver⇥laun. ↵essar reglur voru
þó engan veginn algildar, og algengt var, a⇥
gó⇥ir aflamenn semdu um betri kjör.633
Vinnan á þilskipunum þótti erfi⇥ og kaldsöm og vart vi⇥ hæfi annarra en hraustra
manna. Algengast var, a⇥ sólahringnum
væri skipt í fjórar vaktir: næturvakt frá
kl. átta a⇥ kvöldi til fjögur a⇥ nóttu, þrist frá
kl. fjögur til kl. sjö a⇥ morgni, dagvakt, sem
einnig var köllu⇥ langavakt, frá kl. sjö a⇥
morgni til klukkan fjögur eftir hádegi, og
loks kvöldvakt frá klukkan fjögur til kl. átta

um kvöldi⇥. Skipstjóri og st￼rima⇥ur voru
fyrir vöktum, og þegar ekki var veri⇥ á siglingu, sátu vakthafandi hásetar vi⇥ færi⇥ e⇥a
voru í a⇥ger⇥. Hver háseti haf⇥i sitt færi, og
þegar komi⇥ var til skips í upphafi úthaldsins, völdu þeir sér sta⇥i vi⇥ bor⇥stokkinn.
Voru slíkir sta⇥ir nefndir fiskipláss á vestfirsku þilskipunum. ↵eir voru þar sem va⇥beygjum var komi⇥ fyrir á bor⇥stokknum,
og lög⇥u vanir skútumenn áherslu á a⇥ velja
sér sem best fiskipláss. Flestir reyndu a⇥ fá
sta⇥ aftarlega á skipinu. ↵ar var mestur
fri⇥ur me⇥ færi⇥ og því fiskilegast. Á mi⇥sí⇥u var meiri hætta á, a⇥ færi flæktust, sem
þótti há⇥ung, og fremst á skipinu var mest
hætta á ágjöf, auk þess sem færi gátu borist
frá skipinu me⇥ straumi. Var þa⇥ kalla⇥ a⇥
færi færu „á glæ“.
↵egar komi⇥ var á mi⇥, var byrja⇥ á því a⇥
beita, og sí⇥an var færum rennt í sjó. Ef afli
var gó⇥ur og ve⇥ur hélst bærilegt, gátu
stö⇥ur vi⇥ færin or⇥i⇥ æ⇥i langar, og stó⇥u
sumir hör⇥ustu fiskimennirnir klukkustundum og jafnvel sólahringum saman.
↵egar fiskur kom á dekk, merktu menn sér
hann, en hver ma⇥ur haf⇥i sitt mark. A⇥ því
búnu var fiskurinn hálsskorinn og settur í
fiskikassa, þar sem hann lá, uns skipstjóri
ákva⇥ a⇥ fara í a⇥ger⇥. ↵á var fiskurinn
flattur, þveginn og sí⇥an salta⇥ur í stíur í
lestinni. Ef vei⇥ifer⇥ir drógust á langinn,
þurfti stundum a⇥ umsalta.
↵annig gengu dagarnir fyrir sig, og héldist
ve⇥ur þokkalegt, var sjaldan haldi⇥ til hafnar,
fyrr en lestar voru or⇥nar fullar e⇥a salt var á
þrotum. Á heimsiglingu fengu menn kærkomna hvíld, og er í höfn var komi⇥, áttu sjómenn á ísfirskum þilskipum yfirleitt frí, uns
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aftur var haldi⇥ til vei⇥a.634 Annars sta⇥ar var
þó ekki óþekkt, a⇥ sjómenn þyrftu sjálfir a⇥
annast löndun aflans.635

V,8. Skipafjöldi og aflabrög⇥
Engar öruggar tölur hafa var⇥veist um
fjölda þilskipa á Íslandi á fyrsta fjór⇥ungi
19. aldar. Frá árunum 1826-1835 eru til
tölur yfir skip, sem fengu aflaver⇥laun frá
dönsku stjórninni. ↵au voru 16 ári⇥ 1826,
en fór sí⇥an smám saman fjölgandi og voru
or⇥in 41 ári⇥ 1835.636 Hér er þó um lágmarkstölur a⇥ ræ⇥a og líklegt, a⇥ skipin hafi
veri⇥ eitthva⇥ fleiri. Eins og þegar hefur
komi⇥ fram, voru ver⇥laun ekki veitt skipum undir 8 commerciallestum a⇥ stær⇥, og
ekki er víst, a⇥ öll íslensk þilskip hafi á þessum tíma ná⇥ þeim stær⇥armörkum.
Frá sí⇥ara helmingi 19. aldar eru tiltækar
mun fyllri heimildir um fjölda þilskipa hér á
landi. Tafla 2 s￼nir fjölda skipanna nokkur
valin ár á tímabilinu 1853-1902.
Tafla 2
Fjöldi þilskipa á Íslandi 1853-1902
Ár

Skipafjöldi

1853
1861
1871
1881
1889
1898
1902

25
58
63
63
78
132
144

Heimild: Hagskinna (tafla 5.2.)
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↵essar tölur s￼na glöggt þróunina í þilskipastól landsmanna á tímabilinu. Ári⇥ 1853 var
nær einvör⇥ungu um a⇥ ræ⇥a skip á Vestfjör⇥um, en á 6. áratugnum kom eyfirski
flotinn til sögunnar, og þá fjölga⇥i skipunum miki⇥. Tala þeirra hélst svo lítt breytt
næstu tuttugu árin, en á sí⇥ustu tveimur
áratugum aldarinnar fjölga⇥i skipum aftur
hratt. Muna⇥i þar mest um fjölgunina, sem
var⇥ vi⇥ Faxaflóa, einkum í Reykjavík og á
Ísafir⇥i. Á allra fyrstu árum 20. aldar fjölga⇥i
þilskipunum enn, og ná⇥i fjöldi þeirra
hámarki ári⇥ 1906, en þá voru 167 seglknúin þilskip skrá⇥ hér á landi. Eftir þetta
fækka⇥i skipunum hratt. ↵au voru 126 ári⇥
1911 og a⇥eins 33 ári⇥ 1921. Árin 1926 og
1927 var a⇥eins eitt seglknúi⇥ þilskip skrá⇥
á Íslandi og ekkert eftir þa⇥.637
Um aflabrög⇥ íslenskra þilskipa á 19. öld
ver⇥ur fátt sagt af nokkurri nákvæmni.
Tölur, sem til eru, um hákarlsafla eru bæ⇥i
brotakenndar og sundurleitar, og afar erfitt
er a⇥ gera sér heildarmynd af aflabrög⇥um á
hákarlavei⇥um frá einu ári til annars. Tölur
um l￼sisútflutning geta a⇥ vísu gefi⇥ nokkra
vísbendingu, en þar er þó ekki allt sem s￼nist. Í fyrsta lagi var misjafnt, hve miki⇥ l￼si
fékkst úr hákarlslifrinni, og fór þa⇥ eftir
stær⇥ hennar, og þó ekki sí⇥ur hinu,
hvernig sta⇥i⇥ var a⇥ bræ⇥slunni. ↵annig
gat mun meira l￼si fengist úr hverri lifur,
eftir a⇥ gufubræ⇥slur komu til sögunnar,
um og eftir 1870 en á⇥ur, á me⇥an öll lifur
var brædd á hló⇥um. Í annan sta⇥ ber þess
a⇥ gæta, a⇥ Íslendingar voru lengi vel næsta
hir⇥ulausir um verkun og útflutning l￼sis,
hreinsu⇥u þa⇥ illa og sullu⇥u saman l￼si úr

￼msum tegundum fiska og köllu⇥u einfaldlega l￼si. Hl￼tur þa⇥ a⇥ skekkja myndina af
útflutningi hákarlal￼sis, þótt í litlu kunni a⇥
vera.
Loks ber þess a⇥ geta, a⇥ lengst af
hákarlatímanum voru nokkrar hákarlavei⇥ar stunda⇥ar á opnum skipum. Afli
þeirra var a⇥ sönnu lítill í samanbur⇥i vi⇥
afla þilskipanna, en engu a⇥ sí⇥ur nokkur,
og kemur þa⇥ vitaskuld fram í þeim sk￼rslum, sem til eru um hákarlsafla og l￼sisútflutning.
↵egar á heildina er liti⇥, vir⇥ist þó sem
hákarlsafli hafi veri⇥ „gó⇥ur“ lengst af
hákarlatímanum, en erfi⇥ara er a⇥ skilgreina merkingu or⇥sins „gó⇥ur“ í þessu
vi⇥fangi. Hún hl￼tur ávallt a⇥ vera afstæ⇥,
en hitt fer vart á milli mála, a⇥ miki⇥ var af
hákarli vi⇥ landi⇥ lengst af hákarlatímanum, og aflabrög⇥ ré⇥ust ö⇥ru fremur af
sókn. Aflinn gat a⇥ sönnu veri⇥ misjafn frá
einu ári til annars, og heimildir geta einstakra ára, er fremur líti⇥ afla⇥ist. ↵a⇥ vir⇥ist þó oftar en ekki hafa stafa⇥ af lélegum
gæftum, og mörg voru þau árin, er ísalög
komu í veg fyrir, a⇥ hákarlaskipin kæmust
út, fyrr en langt var li⇥i⇥ á vor, jafnvel komi⇥
fram á sumar. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥ um
eyfirsku skipin.
Ni⇥ursta⇥an er sú, a⇥ vi⇥ vitum ekki me⇥
neinni vissu, hve mikill hákarlsaflinn var og
út í hött a⇥ reyna a⇥ giska á nokkrar tölur í
því sambandi. Hitt vir⇥ist óumdeilanlegt, a⇥
aflinn var nægur til a⇥ standa undir sívaxandi útger⇥ og bera uppi sókn, sem jókst
nánast allan hákarlatímann.
Um þorskafla þilskipanna gegnir líku
máli. Traustar aflatölur, er taki til alls

landsins, eru engar til fyrr en undir lok
19. aldar. Af þeim tölum er hins vegar erfitt
a⇥ átta sig á því, hve mikill aflinn var, og
veldur einkum þrennt: Í fyrsta lagi var afli
￼mist gefinn upp í tölu fiska e⇥a samkvæmt
vigt, og er allur umreikningur tvíeggja⇥ur.
Í annan sta⇥ greina hinar fyrstu aflask￼rslur oft lítt e⇥a illa á milli þilskipa og
opinna skipa, og í þri⇥ja lagi er ekki alltaf
ljóst, hvort átt er vi⇥ seglskip e⇥a vélskip,
þegar tala⇥ er um „þilskip“ í sk￼rslum frá
öndver⇥ri 20. öld.

V,9. ↵ilskipaútger⇥ og
þéttb￼lismyndun
Í umfjöllun um fyrstu hugmyndir um þilskipaútger⇥ á Íslandi kom fram, a⇥ þeir
höfundar, sem um þau mál ritu⇥u á ofanver⇥ri 17. öld og fyrri hluta 18. aldar, gengu
flestir út frá því, a⇥ stofna⇥ir yr⇥u kaupsta⇥ir hér á landi og skipin ger⇥ út frá
þeim. Hafa þeir a⇥ líkindum flestir haft í
huga a⇥stæ⇥ur og venjur í Danmörku, vi⇥
Eystrasalt og Nor⇥ursjó, þar sem útger⇥
þilskipa var ví⇥ast bundin vi⇥ hafnir og
hafnarbæi. Bændaútger⇥ var a⇥ vísu þekkt
fyrirbæri í nor⇥anver⇥ri Evrópu, en í smáum stíl og þá fremur á þann hátt, a⇥
bændur ger⇥u út litlar skútur til vöruflutninga, en sí⇥ur til fiskvei⇥a.638 Bændaútger⇥
eins og sú, sem reis hér á landi, vi⇥ Faxaflóa
og í Eyjafir⇥i, var nánast óþekkt í ö⇥rum
löndum.
↵éttb￼lismyndun hófst fyrir alvöru hér á
landi á 19. öld, og fáir munu andmæla því,
a⇥ hinir fyrstu þéttb￼lissta⇥ir hafi vaxi⇥
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Ísafjör⇥ur á ofanver⇥ri 19. öld.
Teikning: Alexander
Baumgartner S.J.

samhli⇥a vaxandi þilskipaútger⇥. ↵egar
nánar er a⇥ gá⇥, eru tengslin á milli þessara tveggja þátta, þilskipaútger⇥ar og þéttb￼lismyndunar, hins vegar engan veginn
jafn augljós og afgerandi og vir⇥ast mætti
vi⇥ fyrstu s￼n. Bændaútger⇥in vi⇥ Eyjafjör⇥ og sunnanver⇥an Faxaflóa er gott
dæmi um, a⇥ þilskipaútger⇥ gat komist á
fót, vaxi⇥ og dafna⇥, án þess a⇥ sty⇥jast vi⇥
þéttb￼li. Á sama hátt má benda á þéttb￼lissta⇥i, sem uxu og döfnu⇥u, án þess a⇥
sty⇥jast vi⇥ þilskipaútger⇥. Sem dæmi um
slíka sta⇥i má benda á Reykjavík og Akureyri. Á bá⇥um stö⇥um reis þéttb￼li og ná⇥i
gó⇥um þroska, á⇥ur en þilskipaútger⇥
hófst þar a⇥ marki. Meginatvinnuvegir
bæjarbúa voru verslun og þjónusta, og á
bá⇥um stö⇥um studdist fólk vi⇥ sjávar-
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útveg og landbúskap, auk þess sem Reykjavík var a⇥setur mennta- og stjórnarstofnana allan sí⇥ari hluta 19. aldar.
↵ri⇥ja dæmi⇥ eru svo sta⇥ir á bor⇥ vi⇥
Ísafjör⇥ og Bíldudal, þar sem náin tengsl
voru á milli þilskipaútger⇥ar og þéttb￼lismyndunar. ↵au tengsl voru þó ekki ávallt
jafn afgerandi og ætla mætti, en lei⇥a engu
a⇥ sí⇥ur í ljós athyglisver⇥a þætti í sögu
útger⇥ar og búsetuþróunar hér á landi á
19. öld.
Ísafjör⇥ur er gamalgróinn verslunarsta⇥ur. Ári⇥ 1816 voru þar þrjár verslanir og
íbúar í verslunarsta⇥num 23, allt starfsmenn verslananna og áhangendur þeirra.
Ári⇥ 1835, fjórum árum eftir a⇥ þilskipaútger⇥ hófst á Ísafir⇥i, voru verslanir þar
tvær og íbúar alls 37. Íbúunum fjölga⇥i

hægt næstu árin, voru 43 ári⇥ 1845. ↵á
hófst hrö⇥ fjölgun, sem s￼nd er í töflu 3:
Tafla 3
Íbúafjöldi á Ísafir⇥i 1850-1901
Ár

Mannfjöldi

1850
1855
1860
1870
1880
1890
1901

76
178
219
275
518
830
1.085

Heimild: Manntöl 1850-1901.

Mannfjölgunin, sem var⇥ á Ísafir⇥i á þessu
tímabili, var langt umfram landsme⇥altal og
athyglisvert a⇥ kanna, hvernig hún hélst í
hendur vi⇥ þróun þilskipaútger⇥arinnar.
Á árunum 1845-1850 fjölga⇥i fólki á Ísafir⇥i mun meira en á nokkru jafn löngu
tímabili á⇥ur, og einmitt á þessu tímabili
voru n￼ir menn a⇥ hasla sér völl í verslun og
útger⇥ í bænum, eins og á⇥ur var frá sagt.
Vöxtur útger⇥ar og verslunar á næstu
tveimur áratugum haf⇥i au⇥sjáanlega hra⇥a
fólksfjölgun í för me⇥ sér, en þó tók fyrst
steininn úr á árunum 1880-1901. ↵á tvöfalda⇥ist íbúafjöldinn á a⇥eins tveimur áratugum, á sama tíma og þilskipunum fjölga⇥i
hratt, eins og á⇥ur hefur komi⇥ fram.
Augljóst er, a⇥ tengsl voru á milli mannfjöldaþróunarinnar og vi⇥gangs útger⇥arinnar, og væri þá ef til vill e⇥lilegast a⇥
draga þá ályktun, a⇥ sjómenn á þilskipunum

hafi sest a⇥ í bænum me⇥ fjölskyldur sínar.
Svo var þó ekki. Sjómenn á ísfirska þilskipaflotanum voru alla tí⇥ upp til hópa a⇥komumenn, hinir einu þeirra, sem settust a⇥ í
bænum a⇥ einhverju marki, voru skipstjórar. Ári⇥ 1890 voru sjómenn a⇥eins
fimmtungur bæjarbúa og höf⇥u þó aldrei
veri⇥ jafnmargir hlutfallslega. Næsta áratug
fjölga⇥i þeim tiltölulega hratt og voru 35,5
af hundra⇥i bæjarbúa 1901. Í þessu vi⇥fangi
ber þó þess a⇥ gæta, a⇥ oft er erfitt a⇥ greina
á milli sjómanna og verkamanna í manntölum. Margir stundu⇥u sjómennsku og landvinnu jöfnum höndum, og flestir þeirra
bæjarbúa, sem kalla⇥ir voru sjómenn í
manntölum, voru menn sem sóttu sjó á
opnum bátum, ekki skútumenn.639
Mikill hluti þess fólks, sem bygg⇥i Ísafjör⇥ á sí⇥ari hluta 19. aldar, var verkafólk.
Hlutfall þess var hæst ári⇥ 1870, 62,4 af
hundra⇥i, en fór svo lækkandi og var 41,0 af
hundra⇥i 1901. I⇥na⇥armönnum fór hins
vegar hlutfallslega fjölgandi á tímabilinu og
sömulei⇥is fólki, sem vann vi⇥ verslun og
þjónustu.640
↵essi þróun í atvinnuskiptingunni í bænum sk￼rir þa⇥, sem mestu máli skiptir í
tengslum þilskipaútger⇥ar, atvinnulífs og
bygg⇥arþróunar á Ísafir⇥i á skútuöld. ↵ilskipin voru í eigu verslana, og er útger⇥
þeirra hófst, jukust umsvif verslananna. ↵á
fjölga⇥i starfsmönnum vi⇥ þær, einkum
verslunarþjónum og daglaunamönnum, og
smám saman bættust vi⇥ n￼jar verslanir,
sem bygg⇥u rekstur sinn a⇥ verulegu leyti á
þilskipaútger⇥. ↵á jókst þörfin á sérhæf⇥ri
þjónustu, og i⇥na⇥armenn tóku a⇥ setjast a⇥
í bænum. Í kjölfari⇥ fjölga⇥i fólki sem starf-
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a⇥i vi⇥ verslanir hluta úr ári, m.a. vi⇥ fiskverkun og lifrarbræ⇥slu, en sá sér annars
farbor⇥a me⇥ fiskvei⇥um, landbúskap og
ígripavinnu ￼miss konar. Innskriftarkerfi
verslananna var þessu fólki á ￼msan hátt
hagkvæmt og trygg⇥i því lágmarksafkomu.
↵a⇥ tók út vörur í reikning og jafna⇥i, e⇥a
lækka⇥i, skuldina me⇥ vinnu, þegar hana
var a⇥ hafa.
↵annig gekk þetta allan hákarlatímann,
en þar sem lifrarbræ⇥sla var ekki sérlega
mannfrek og fiskverkun takmörku⇥, hlaut
eftirspurn eftir vinnuafli a⇥ setja mannfjölguninni í kaupsta⇥num nokkur takmörk. Er
skipunum tók a⇥ fjölga verulega og þorskvei⇥ar ur⇥u meginmarkmi⇥ útger⇥arinnar,
barst meiri fiskur á land. ↵á jókst eftirspurn
eftir vinnuafli, og fólki fjölga⇥i hra⇥ar en
á⇥ur.
Hli⇥stæ⇥a þróun mátti greina á Bíldudal.
↵ar hófst þilskipaútger⇥ reyndar ekki a⇥
marki, fyrr en Pétur J. Thorsteinsson settist
þar a⇥. Skip hans gengu nánast eingöngu til
þorskvei⇥a. ↵eim fjölga⇥i hratt eftir 1890 og
þá fjölga⇥i fólkinu einnig, og Bíldudalur
breyttist úr örlitlum verslunarsta⇥ í myndarlegt þorp.
Loks ber a⇥ nefna Reykjavík. ↵ar reis þéttb￼li, á⇥ur en þilskipaútger⇥ hófst, en hins
vegar ber öllum heimildum saman um, a⇥
útger⇥in hafi eflt bæinn, og eftirspurn eftir
fólki til fiskverkunar leiddi til umtalsver⇥rar
fjölgunar.641
Ni⇥ursta⇥a þessa máls er sú, a⇥ þilskipaútger⇥ og þéttb￼lismyndun héldust sums
sta⇥ar í hendur, en fóru þó ekki alltaf saman.
Bændaútger⇥in vi⇥ Eyjafjör⇥ er glöggt
dæmi um útger⇥, sem óx upp óhá⇥ þéttb￼li,
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en Ísafjör⇥ur og Bíldudalur eru líkast til
sk￼rustu dæmin um þéttb￼li, sem efldist
fyrst og fremst vegna þilskipaútger⇥ar. ↵ar
skapa⇥i útger⇥in þær forsendur, sem þéttb￼li⇥ óx af.

V,10. Lok skútualdar
↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ þilskipaútger⇥ ná⇥i
hámarki hérlendis ári⇥ 1906, og voru þá 167
þilskip ger⇥ út frá íslenskum höfnum. ↵a⇥
mátti í sjálfu sér kallast táknrænt, a⇥ þilskipaútger⇥in næ⇥i hámarki þetta ár, en þá
hillti þegar undir hnignun hennar og endalok. Ári⇥ á⇥ur, 1905, kom fyrsti gufuknúni
togarinn í íslenskri eigu til landsins, og ári⇥
eftir, 1907, kom fyrsti togarinn, sem Íslendingar létu smí⇥a erlendis. Örfáum árum sí⇥ar hófst útger⇥ stórra, vélknúinna þilfarsbáta.
Hin n￼ju vélknúnu fley höf⇥u mikla yfirbur⇥i yfir skúturnar og leystu þær af hólmi
á skömmum tíma. ↵au voru ekki há⇥ ve⇥ri
og vindum á sama hátt og seglskipin, og
togararnir notu⇥u vei⇥arfæri, sem voru
bæ⇥i afkastameiri en handfærin og hægt var
a⇥ nota í verri ve⇥rum. Sama máli gegndi
um vélbátana, sem stundu⇥u einkum línuog netavei⇥ar. Tilkoma hinna n￼ju skipa
ger⇥i landsmönnum því kleift a⇥ auka bæ⇥i
sókn og afla.
Vi⇥ Faxaflóa leystu togarar þilskipin af
hólmi, en annars sta⇥ar á landinu komu vélbátar a⇥ mestu í sta⇥ skútanna. Í næsta
bindi þessa verks ver⇥ur fjalla⇥ um upphaf
hinnar n￼ju útger⇥ar. Hér skal þess a⇥eins
geti⇥, a⇥ margir þeirra útvegsmanna, sem

einna fyrstir ur⇥u til a⇥ tileinka sér hina
n￼ju tækni, voru úr hópi þilskipaeigenda og
n￼ttu ar⇥inn af þilskipaútger⇥inni til a⇥ fjárfesta í n￼jum, vélknúnum skipum. ↵annig
var⇥ þilskipaútger⇥in á vissan hátt undirsta⇥a n￼rra útger⇥arhátta.
Eins og á⇥ur var geti⇥, fækka⇥i þilskipum
hratt á fyrstu tveimur áratugum 20. aldar og
um 1920 var útger⇥ þeirra a⇥ mestu úr sögunni. A⇥eins örfá seglskip gengu til vei⇥a á
árunum 1920-1927, en nokkrar af gömlu
skútunum ö⇥lu⇥ust n￼tt líf um stundarsakir, er vélar voru settar í þær. Voru sumar
þeirra í notkun allt fram um 1940, og jafnvel lengur.

Samantekt
A⇥dragandi skútualdar á Íslandi var b￼sna
langur. Hann má rekja allt aftur til skrifa
manna á ofanver⇥ri 17. öld og fyrri hluta
18. aldar. ↵eir litu allir til vei⇥a útlendinga á
Íslandsmi⇥um, og voru allir sammála um
þörf þess a⇥ efla og endurn￼ja íslenskan
sjávarútveg. ↵a⇥ töldu þeir, a⇥ yr⇥i best gert
me⇥ stofnun kaupsta⇥a og útger⇥ þilskipa.
Útger⇥ Innréttinganna í Reykjavík var beint
framhald af skrifum þessara manna. Hún
var⇥ a⇥ sönnu endaslepp, en hl￼tur engu a⇥
sí⇥ur a⇥ teljast merkur atbur⇥ur í útger⇥arsögunni, þótt því ver⇥i vart haldi⇥ fram me⇥
rökum, a⇥ hún marki upphaf skútualdar hér
á landi.
Útger⇥ Konungsverslunarinnar sí⇥ari
marka⇥i ákve⇥in þáttaskil í sögu fiskiskipaútger⇥ar hér á landi. Hún stó⇥ a⇥ vísu stutt
og vir⇥ist hafa gengi⇥ illa a⇥ flestu leyti.

Engu a⇥ sí⇥ur bendir margt til þess, a⇥ þessi
tilraun hafi ￼tt vi⇥ Íslendingum og opna⇥
augu þeirra fyrir þeim möguleikum, sem
fólust í þilskipaútger⇥. Me⇥ afnámi einokunarverslunarinnar bu⇥ust n￼ tækifæri til
verslunar vi⇥ önnur lönd, og þá var þess
skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ fram á svi⇥i⇥ kæmu
íslenskir kaupmenn, sem eignu⇥ust þilskip,
er þeir héldu til fiskvei⇥a og notu⇥u a⇥ einhverju leyti til flutninga.
Hér a⇥ framan var sögu skútualdar á
Íslandi skipt í þrjú meginskei⇥: tímabil
frumherjanna, frá því um aldamótin 1800
og fram um 1830, hákarlatímann frá því um
1830 og fram um 1880, og loks þorskvei⇥itímann frá lokum hákarlatímans og til loka
skútualdar. Skilin á milli þessara þriggja
meginskei⇥a eru þó engan veginn glögg og
ver⇥a trau⇥la ársett af nákvæmni.
Á fyrsta tímabilinu var þilskipaútger⇥in
bundin vi⇥ Su⇥vestur- og Vesturland, og
flest skipanna voru í eigu kaupmanna, þótt
bændaútger⇥ hæfist vi⇥ sunnanver⇥an
Faxaflóa þegar á öndver⇥ri 19. öld og stæ⇥i
me⇥ allnokkrum blóma allt fram um 1850.
Voru kaupmenn og umsvifamestir útger⇥armenn þilskipa á svæ⇥inu frá Reykjanesi og
allt vestur a⇥ Ísafjar⇥ardjúpi alla skútuöldina, og rekstur ￼missa stórverslana, sem upp
risu á þessu tímabili, bygg⇥ist ö⇥ru fremur á
þilskipaútger⇥. Fram undir 1830 voru skipin ger⇥ út jöfnum höndum til þorsk- og
hákarlavei⇥a, en þá ur⇥u hákarlavei⇥arnar
ar⇥samari, og voru þær undirsta⇥a útger⇥arinnar næstu fjóra til fimm áratugina.
Ré⇥u a⇥stæ⇥ur á erlendum mörku⇥um
mestu um þennan gang mála.
Vestfirsku og sunnlensku þilskipin stund-
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u⇥u jafnan nokkrar þorskvei⇥ar samhli⇥a
hákarlavei⇥unum, en um mi⇥bik hákarlatímans hófst þilskipaútger⇥ á Nor⇥urlandi,
einkum vi⇥ Eyjafjör⇥, og var hún a⇥ ￼msu
leyti frábrug⇥in útger⇥inni sunnanlands og
vestan. Fram undir 1880 voru nor⇥lensku
þilskipin nánast undantekningarlaust í eigu
bænda og stundu⇥u nær eingöngu hákarlavei⇥ar.
Hákarlavei⇥arnar eru stórmerkur þáttur í
íslenskri útger⇥arsögu, og ￼mis rök mætti
færa fyrir þeirri sko⇥un, a⇥ engin fisktegund
vi⇥ Íslandsstrendur hafi veri⇥ jafn vanmetin
í söguritun og hákarlinn. Á tímabilinu frá
því um 1830 og fram yfir 1860 hækka⇥i ver⇥
á hákarlal￼si nánast ár frá ári, en útger⇥in
var tiltölulega einföld í sni⇥um og rekstrarkostna⇥ur fremur lítill. Tilkostna⇥ur vi⇥
l￼sisbræ⇥sluna var ekki mikill, og útger⇥armenn þurftu ekki a⇥ taka neina áhættu af
flutningi og sölu l￼sisins. Hana sáu kaupmenn alfari⇥ um, og munu flestir hafa
hagnast bærilega, á me⇥an l￼sisver⇥i⇥
hækka⇥i ár frá ári. Allt hjálpa⇥ist þetta a⇥
vi⇥ a⇥ gera bændum og tiltölulega félitlum
kaupmönnum kleift a⇥ hefja útger⇥ og reka
hana me⇥ hagna⇥i.
Hákarlaútger⇥in var þannig vi⇥rá⇥anleg
og henta⇥i vel í samfélagi, þar sem fáir
höf⇥u miki⇥ fé á milli handa og voru ekki
færir um a⇥ kosta miklu til framlei⇥slu á
útflutningsvörum. Mörgum tókst hins vegar
a⇥ koma undir sig fótunum á tiltölulega
skömmum tíma, og þegar á allt er liti⇥, vir⇥ist engin go⇥gá a⇥ líta á hákarlatímann sem
fyrsta „uppgripaskei⇥i⇥“ í sögu íslensks
sjávarútvegs á sí⇥ari öldum.
Eftir a⇥ kom fram yfir 1870, fór ver⇥ á
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hákarlal￼si lækkandi, og þá sneru þilskipin
sér nær alfari⇥ a⇥ þorskvei⇥um. ↵á fluttust
mörg eyfirsku skipin til Akureyrar, og
bændaútger⇥in lei⇥ undir lok. Undir lok
19. aldar efldist þilskipaútger⇥ vi⇥ Faxaflóa,
og Reykjavík var⇥ á skömmum tíma mesti
skútuútger⇥arbær landsins. Margir útger⇥armenn í Reykjavík bygg⇥u upp öflug fyrirtæki, sem ur⇥u undirsta⇥a togaraútger⇥ar á
fyrstu árum hennar.
Útger⇥ þilskipanna var fyrsta eiginlega stórútger⇥in í sögu íslensks sjávarútvegs. Stofnog rekstrarkostna⇥ur var vitaskuld mun
meiri í útger⇥ þilskipa en árabáta og hagna⇥arvonin sömulei⇥is. Margfeldisáhrif þilskipaútger⇥arinnar voru og mun meiri en
árabátaútvegsins, einkum þó á sí⇥asta fjór⇥ungi 19. aldar. Á þorskvei⇥itímanum, sem
svo er nefndur hér, var mestur hluti afla þilskipanna verka⇥ur í salt. Saltfiskverkunin
var mannfrek, og því stu⇥la⇥i þilskipaútger⇥in a⇥ þéttb￼lismyndun á stærstu
útger⇥arstö⇥unum. ↵á leiddi þilskipaútger⇥in og til stofnunar n￼rra fyrirtækja og
stofnana, sem marka⇥i upphaf n￼rra
atvinnugreina hér á landi. Má þar nefna
fyrstu tryggingafélög, e⇥a ábyrg⇥arfélög
eins og þau voru köllu⇥ á 19. öld, og upphaf
kennslu í sjómannafræ⇥um. Hvortveggja
starfsemin hófst vestur á Ísafir⇥i og nor⇥ur
vi⇥ Eyjafjör⇥ um mi⇥bik 19. aldar.
↵egar öllu er á botninn hvolft, var sögulegt hlutverk þilskipaútger⇥arinnar ekki síst
fyrir þa⇥, a⇥ hún marka⇥i upphaf peningabúskapar í íslensku efnahagslífi. Allt bendir
til þess, a⇥ vi⇥skipti Íslendinga vi⇥ erlenda
kaupmenn á mi⇥öldum hafi fyrst og fremst

veri⇥ í formi vöruskipta og sama máli
gegndi um vi⇥skipti innanlands. Á einokunartímanum var eingöngu um vöruskipti
a⇥ ræ⇥a, nema í einstaka undantekningartilfellum, þegar í hlut áttu voldugir höf⇥ingjar. Me⇥ upphafi þilskipaútger⇥ar tók
hins vegar a⇥ örla á breytingum í þessum
efnum, þótt hægt gengi í fyrstu, og vöruskipta- og innskriftarfyrirkomulagi⇥ væri
rá⇥andi í innanlandsvi⇥skiftum Íslendinga
alla 19. öld.
Íslenskir kaupmenn, sem hófu þilskipaútger⇥ á öndver⇥ri 19. öld, fluttu sumir fisk
sinn utan sjálfir og seldu hann í Su⇥urlöndum fyrir peninga. Sama máli gegndi um
a.m.k. suma þeirra kaupmanna, sem fyrirfer⇥armestir voru í útger⇥ og fiskverkun á
ofanver⇥ri 19. öld. Má í því vi⇥fangi benda á
Ásgeirsverslun á Ísafir⇥i en eigendur hennar
áttu, auk annarra eigna, miki⇥ fé á bankabókum og í ver⇥bréfum um þa⇥ er lauk.642
Mest af þeim peningum, sem íslenskir
kaupmenn komust yfir í vi⇥skiptum erlendis
á 19. öld, mun a⇥ vísu hafa or⇥i⇥ eftir í Danmörku, og hér á landi voru engar peningastofnanir starfandi fyrr en undir lok aldarinnar. Sjómönnum og ö⇥rum framlei⇥endum vöru á Íslandi guldu kaupmenn sem fyrr
í innskrift, sem kalla⇥ var, en þa⇥ var a⇥eins
eitt form vöruskipta, í raun skipti á vörum
og vinnu. Engu a⇥ sí⇥ur fóru peningar
smám saman a⇥ berast til landsins á 19. öld,

og þá kynntust íslenskir kaupmenn slíkum
vi⇥skiptum og því hagræ⇥i, sem af þeim
mátti hafa. Fyrsti ma⇥ur, sem vita⇥ er, a⇥
hafi alfari⇥ goldi⇥ fyrir fisk me⇥ peningum
hér landi, var enski fiskkaupma⇥urinn Pike
Ward. Hann hóf fiskkaup sín vestur vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp ári⇥ 1894 og greiddi allan fisk í
rei⇥ufé.643
↵annig losna⇥i smám saman um bönd
vöruskiptaverslunarinnar, og þótt vi⇥skipti
Pike Ward ver⇥i ekki beinlínis tengd þilskipaútger⇥inni, voru þau athyglisver⇥ur
þáttur í sögu fiskvi⇥skipta og au⇥veldu⇥u
bændum og sjómönnum a⇥ stíga fyrstu
skrefin til n￼rra útger⇥arhátta í upphafi
20. aldar.
Saga skútualdar er þannig margþætt, og
enginn getur velkst í vafa um, a⇥ þilskipaútger⇥in á 19. öld átti mikinn þátt í þeirri
uppbyggingu íslensks efnahagslífs, sem
hófst á öldinni sem lei⇥. ↵ar skipti miklu
máli, a⇥ me⇥ þilskipaútger⇥inni lengdist
fiskvei⇥itímabil Íslendinga frá því, sem á⇥ur
haf⇥i veri⇥. ↵ilskipin stundu⇥u einkum
vei⇥ar a⇥ vor- og sumarlagi, á þeim árstíma
sem á⇥ur var „dau⇥i“ tíminn í fiskvei⇥unum. Stafa⇥i þa⇥ ekki síst af því, a⇥ me⇥ tilkomu saltfiskverkunar var⇥ mögulegt a⇥
verka fisk á sumrin, en þa⇥ var ekki hægt
vegna flugu á me⇥an a⇥eins var verka⇥ í
skrei⇥.
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NIÐURLAGSORÐ
A⇥ bókarlokum er vi⇥ hæfi a⇥ rifja upp
nokkra meginþætti þess máls, sem raki⇥
hefur veri⇥ hér a⇥ framan, og draga af þeim
ályktanir, eftir því sem efni standa til.
Efni þessa rits er saga sjávarútvegs á Íslandi
í þúsund ár, frá landnámi til öndver⇥rar
20. aldar. ↵a⇥ er í sjálfu sér giska margslungi⇥
og fjölþætt og gildur þáttur í þjó⇥arsögunni.
Frá upphafi bygg⇥ar á Íslandi hefur sjávarútvegur veri⇥ annar meginatvinnuvegur
þjó⇥arinnar. Hinn var landbúskapur, en svo
samþættir voru þessir tveir atvinnuvegir, a⇥
lengi vel ver⇥ur trau⇥la á milli þeirra greint,
og víst er, a⇥ hvorugur mátti án hins vera.
Á fyrri öldum fékk þjó⇥in ekki lifa⇥ af í landinu, nema hún n￼tti eftir föngum gæ⇥i hvorutveggja, lands og sjávar. Er í sjálfu sér þarflaust a⇥ freista þess a⇥ gera upp á milli landbúskapar og sjávarútvegs, halda því fram, a⇥
annar atvinnuvegurinn hafi skipt meira máli
en hinn. Sveitabóndinn þurfti frá elstu tí⇥ á
sjávargagni a⇥ halda, engu sí⇥ur en útvegsbóndinn landvöru, og lög⇥u menn löngum
miki⇥ á sig til a⇥ afla þessara fanga. Lífvænlegast var í þeim héru⇥um, þar sem hafa mátti
not af hvorutveggju, land- og sjávargagni.

Í I. kafla þessa rits var nokku⇥ rætt um
tímatal íslenskrar sjávarútvegssögu, en í
tímabilaskiptingunni, sem þar var dregin
upp, felast ￼mis helstu einkenni þeirrar
sögu, sem sög⇥ er á þessum blö⇥um.
Á fyrstu öldum Íslandsbygg⇥ar, á me⇥an fólk
var enn fremur fátt í landinu og gnæg⇥
ræktar- og beitilands, stundu⇥u menn sjó
nær eingöngu í þeim tilgangi a⇥ afla so⇥metis. Fiskvei⇥ar og önnur n￼ting sjávargagns voru hluti af sjálfsþurftarbúskap
fámennrar þjó⇥ar í stóru landi. Vi⇥ strendurnar var á öllum árstímum gnótt fiskjar og
annarra sjávard￼ra, og bændur sendu fólk í
veri⇥, þegar best henta⇥i vegna annarra
verka. N￼legar fornleifarannsóknir s￼na, a⇥
fiskneysla var mikil þegar á fyrstu öldum
bygg⇥ar í landinu og samsetning fiskbeina,
sem fundist hafa á Hofstö⇥um í M￼vatnssveit styrkir frásagnir Íslendingasagna um,
a⇥ snemma var teki⇥ a⇥ flytja har⇥meti frá
sjávarsí⇥unni í sveitir.
↵a⇥ samspil landbúskapar og sjávarnytja,
sem tí⇥ka⇥ist á fyrstu öldum Íslandssögunnar, vir⇥ist hafa teki⇥ a⇥ breytast á
13. öld, og enn frekar á hinni 14., og ollu
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￼msar samverkandi ástæ⇥ur. Breytingar á
ve⇥urfari ur⇥u til þess, a⇥ landbúskapnum
hnigna⇥i og fólki fjölga⇥i vi⇥ sjávarsí⇥una.
↵á hlaut þ￼⇥ing sjávarútvegsins í sjálfsþurftarbúskapnum a⇥ aukast. Um svipa⇥
leyti ur⇥u sjávarafur⇥ir, har⇥fiskur og l￼si,
helstu og eftirsóttustu útflutningsvörur
Íslendinga, og hélst svo allt til þess, er saltfiskur leysti har⇥fiskinn, skrei⇥ina, af hólmi
á ofanver⇥ri 18. öld og öndver⇥ri 19. öld. Í
upphafi 15. aldar hófu Englendingar a⇥
stunda vei⇥ar á Íslandsmi⇥um og keyptu a⇥
auki af landsmönnum þann fisk, sem falur
var. Í kjölfari⇥ komu Hansakaupmenn, og
lei⇥ þá brátt a⇥ því, a⇥ drægi til har⇥vítugrar
samkeppni um íslenskan fisk.
Hér bar allt a⇥ einum ósi. ↵orkell Jóhannesson prófessor nefndi tímaskei⇥i⇥ frá því
um 1300 og fram um si⇥askipti á sínum
tíma fiskvei⇥aöld. ↵eirri nafngift hefur veri⇥
haldi⇥ hér, enda réttnefni. Aldrei á⇥ur höf⇥u
fiskvei⇥ar og fiskverslun skipt svo miklu
máli fyrir afkomu þjó⇥arinnar, og sáust þess
￼misleg og glögg merki. Bygg⇥ vi⇥ sjávarsí⇥una efldist og þéttist, fólki fjölga⇥i í
sjávarútvegshéru⇥um, og greina mátti vísi
a⇥ þorpamyndun í nágrenni stærstu verstö⇥va. Kirkja og klaustur sóttust eftir ítökum og eignarhaldi á gó⇥um útvegsjör⇥um,
n￼jar kirkjur voru reistar í sjávarútvegshéru⇥um, þar sem fólki fjölga⇥i ört, og
athyglisvert er, a⇥ á 14. öld vir⇥ist þeim
kirkjum hafa fjölga⇥ vi⇥ sjávarsí⇥una, sem
helga⇥ar voru Pétri postula, Andrési bró⇥ur
hans og heilögum Nikulási. ↵eir voru allir
verndard￼rlingar sæfarenda, og getur þessi
þróun veri⇥ vísbending um aukna sjósókn.
Á þessu tímabili komst á sú skipan sjávar-
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útvegsins, sem hélst í meginatri⇥um til loka
árabátaaldar og í sumum efnum langt fram
á 20. öld. Verkaskipting innan atvinnuveganna tveggja, landbúskapar og sjávarútvegs,
festist í sessi; sjávarhættir margir fengu þá
mynd, sem þeir héldu um aldir.
⌥mis rök mætti færa fyrir því, a⇥ á fiskvei⇥aöld hafi Íslendingar búi⇥ vi⇥ betri kjör
en löngum fyrr og sí⇥ar. ↵a⇥ var ekki síst a⇥
þakka gó⇥u gengi sjávarútvegsins og hagstæ⇥um mörku⇥um fyrir íslenskan fisk í
ö⇥rum löndum. S￼nir þa⇥ betur en flest
anna⇥ mikilvægi sjávarútvegsins fyrir hag
þjó⇥arinnar á þessum tíma.
Á sí⇥ari hluta 16. aldar og á fyrri hluta
hinnar 17. ur⇥u umtalsver⇥ar breytingar á
hag íslensks sjávarútvegs og þá um lei⇥
þjó⇥arinnar allrar. Ver⇥ur tímabili⇥ frá því
um 1550 og fram undir mi⇥ja 19. öld ekki
skilgreint ö⇥ru vísi en sem hnignunarskei⇥ í
sjávarútveginum. Á fiskvei⇥aöldinni var
sjávarútvegurinn rekinn me⇥ svipu⇥um
hætti og tí⇥ka⇥ist me⇥ ö⇥rum strandvei⇥iþjó⇥um vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf,
og víst er, a⇥ á þeim tíma stó⇥u Íslendingar
síst a⇥ baki nágrönnum sínum a⇥ því, er
snerti vei⇥itækni og útger⇥arhætti. Á 17. öld,
og enn frekar á hinni 18. tóku Íslendingar
hins vegar a⇥ dragast aftur úr í þessum efnum. Bátar þeirra ur⇥u minni en á⇥ur, og
vei⇥arfæri voru af vanefnum ger⇥. Áttu
har⇥indi og óhagstætt verslunarfyrirkomulag þar mesta sök, enda kvörtu⇥u Íslendingar þessa tíma tí⇥um undan skorti á hentugum vi⇥i til bátasmí⇥a, snærisleysi og
lélegu efni í öngla.
Ástæ⇥ur hnignunarinnar voru margar.
Pólitískar og menningarlegar breytingar í

Evrópu í kjölfar si⇥askiptanna og vaxandi
frambo⇥ á fiski frá N￼fundnalandi og sí⇥ar
einnig N￼ja-Englandi ollu því, a⇥ ver⇥ á fiski
lækka⇥i verulega á sí⇥ari hluta 16. aldar og
fyrri hluta hinnar 17. og hélst tiltölulega
lágt fram á sí⇥ari hluta 18. aldar. Har⇥indi
áttu og sinn þátt í því a⇥ gera íslenskum sjómönnum og útvegsmönnum erfitt fyrir, og
danska einokunarverslunin reyndist landsmönnum þung í skauti. Einokunarkaupmenn ger⇥u fátt til a⇥ ￼ta undir aukna sjósókn hér á landi, öll a⇥föng útvegsins ur⇥u
d￼rari, lélegri og torfengnari en á⇥ur, og
loks var fiskver⇥i innanlands haldi⇥ ni⇥ri
áratugum saman, svo kaupmenn gætu
greitt hærra ver⇥ fyrir landvöru. Sjávarútvegurinn var látinn borga me⇥ landbúskapnum.
↵essi þróun mála olli mörgum áhyggjum,
og þegar á sí⇥ari hluta 17. aldar var mörgum
hugsandi mönnum or⇥i⇥ ljóst, a⇥ vi⇥ svo
búi⇥ mátti ekki standa. Flestir þeirra, sem
tjá⇥u sig um málefni íslensks sjávarútvegs,
vir⇥ast hafa veri⇥ þeirrar sko⇥unar, a⇥ til
þess a⇥ endurreisa útveginn bæri nau⇥syn
til a⇥ hefja útger⇥ þilskipa a⇥ hætti þeirra
útlendu þjó⇥a, sem stundu⇥u vei⇥ar hér vi⇥
land. ↵essar hugmyndir komust þó ekki í
framkvæmd fyrir alvöru fyrr en undir lok
18. aldar. ↵á hófst skútuöld á Íslandi.
Skútuöldin er merkur þáttur í sögu
íslensks sjávarútvegs og var mesta breytingaskei⇥i⇥ í sögu atvinnugreinarinnar frá
því á mi⇥öldum. ↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ öldum saman voru sjávarútvegur og landbúskapur svo samofnar atvinnugreinar, a⇥
oft var erfitt a⇥ greina á milli þeirra, og
hvorug gat í raun án hinnar veri⇥. ↵etta sést

ef til vill best, þegar huga⇥ er a⇥ útger⇥
biskupsstólanna. Öldum saman voru stólarnir umsvifamestu útger⇥arfyrirtæki landsins og áttu mikil ítök í jör⇥um í flestum
helstu verstö⇥vum sunnanlands og vestan.
Útger⇥ þeirra var nátengd jar⇥eignunum, og
í ￼msum helstu verstö⇥vum voru flestar,
jafnvel allar, bestu útvegsjar⇥irnar í stólseigu. Eignarhaldi⇥ ger⇥i forrá⇥amönnum
stólanna í raun kleift a⇥ gera út, var forsenda útger⇥arinnar. Án þess hef⇥i útger⇥in
or⇥i⇥ miklum mun d￼rari og óhagkvæmari.
Undir lok 18. aldar og í upphafi hinnar
19. voru jar⇥eignir biskupsstólanna seldar,
en litlar breytingar ur⇥u á fyrirkomulagi
árabátaútger⇥arinnar. Hún komst á hendur
einstaklinga, bænda, sem ráku hana me⇥
sama hætti og gert haf⇥i veri⇥ um aldir.
Jar⇥eignin var áfram forsenda útger⇥ar í
verstö⇥vum, og hélst svo ví⇥a fram til loka
áraskipaútvegsins.
↵ilskipaútger⇥in var rekin me⇥ allt ö⇥ru
sni⇥i, og me⇥ tilkomu þilskipanna var⇥
sjávarútvegurinn, e⇥a a.m.k. sá hluti hans er
bygg⇥ist á þilskipaútger⇥, sjálfstæ⇥ur
atvinnuvegur í fyrsta skipti í Íslandssögunni.
Gildir þá einu, hvort liti⇥ er til kaupmannaútger⇥arinnar sunnanlands og vestan e⇥a til
bændaútger⇥arinnar vi⇥ Eyjafjör⇥ og á
Su⇥urnesjum. Í sí⇥arnefndu tilvikunum
voru skipin a⇥ sönnu í eigu bænda, eins og
áraskipin, en tilgangur útger⇥arinnar var a⇥
verulegu leyti annar en á⇥ur. Allt fram á
19. öld var þa⇥ meginmarkmi⇥i⇥ me⇥ útger⇥
áraskipanna a⇥ afla matvæla til neyslu
innanlands; þa⇥, sem umfram var, var selt
kaupmönnum til útflutnings. ↵essu var
ö⇥ruvísi fari⇥ me⇥ þilskipaútger⇥ina. Megin-
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markmi⇥ hennar var frá upphafi a⇥ afla varnings til útflutnings, og átti þa⇥ jafnt vi⇥ um
hákarlal￼si og fisk. Á fyrstu þremur fjór⇥ungum 19. aldar, hákarlatímanum í sögu þilskipanna, kom mikill hluti þess fisks, sem
utan var fluttur, af áraskipunum, en er handfæravei⇥ar ur⇥u meginvi⇥fangsefni þilskipanna, minnka⇥i hlutdeild áraskipa í útflutningsaflanum verulega. Ber þá enn a⇥ minna
á þ￼⇥ingu þess, a⇥ me⇥ saltfiskverkuninni
lengdist í raun fiskvei⇥itímabil Íslendinga á
ári hverju, og forsendur sköpu⇥ust fyrir þéttb￼lismyndun vi⇥ sjávarsí⇥una.
Í þessu vi⇥fangi er mikilvægt a⇥ hafa í
huga, a⇥ árabátaöldinni lauk ekki me⇥ til-
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komu þilskipaútger⇥ar. ↵vert á móti jókst
árabátaútvegurinn á 19. öld. Fyrirkomulag
þilskipaútger⇥arinnar og sjálfstæ⇥i hennar
gagnvart fornum útger⇥arháttum átti hins
vegar mikinn þátt í því, hve mjög útger⇥in
stu⇥la⇥i a⇥ endurreisn íslensks efnahags- og
þjó⇥lífs á 19. öld.
Um aldamótin 1900 voru í nánd miklar
breytingar í íslenskum sjávarútvegi. N￼
tækni var a⇥ ry⇥ja sér til rúms í fiskvei⇥um
nágrannaþjó⇥a okkar vi⇥ Nor⇥ur-Atlantshaf,
og a⇥eins var tímaspursmál, hvenær Íslendingar tækju hana í þjónustu sína. Vi⇥ þau
aldahvörf ver⇥ur þrá⇥urinn felldur a⇥ sinni.
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536) Commerciallest var á þessum tíma notu⇥ til a⇥ mæla bur⇥argetu skipa, en hún jafngilti u.þ.b. 2.600 kg.
537) ↵Í. Gull. Bréfabók nr. 633, 1805.
538) Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 119.
539) Sigur⇥ur Skúlason (1933), 265.
540) Manntal 1801.
541) L￼⇥ur Björnsson (1994): „Fyrstu skipstjórarnir“. Ársrit Sögufélags Ísfir⇥inga, 122-123.
542) S.r., 123.
543) Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 72.
544) ↵Í. ↵ingl. Landsyf. no. 189, 1802; sbr. Haukur A⇥alsteinsson
(1994), 57-59; sbr. einnig L￼⇥ur Björnsson (1994), 122-123.
545) Gu⇥mundur Scheving (1832): „Nokkrar huglei⇥íngar um þilskipavei⇥ar á Íslandi“. Ármann á alþingi, 88; L￼⇥ur Björnsson
(1994), 123.
546) Haukur A⇥alsteinsson (1994), 59, 52.
547) S.r., 52.
548) S.r., 52
549) S.r., 56 o.áfr.
550) S.r. (1994), 59-63.
551) S.r. (1994).
552) S.r. (1994).
553) Gu⇥mundur Scheving (1832), 87; um Ólaf Thorlacius, sjá: Gils
Gu⇥mundsson (1977) I, 79-87.
554) Gu⇥mundur Scheving (1832), 88.
555) S.r. (1832), 88-89.
556) Um Gu⇥mund Scheving, sjá: Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 88104.
557) Gu⇥mundur Scheving (1832), 84-86.
558) Valdimar U. Valdimarsson (1997): Saltfiskur í sögu þjó⇥ar I, 2627.
559) O. Feldbæk (1998): Storhandelens tid. Dansk søfarts historie 3.
1720-1814, 212 (mynd 28).
560) S.r., 197 (mynd 27).
561) Valdimar U. Valdimarsson (1997), 30-33.
562) Ásgeir Gu⇥mundsson (1983): Saga Hafnarfjar⇥ar 1908-1983 I,
18.
563) Árni Helgason (1937-39): „L￼sing Gar⇥aprestakalls 1842“.
S￼slul￼singar og sóknal￼singar. Landnám Ingólfs III.
564) Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 97.
565) Jón ↵. ↵ór (1984), 223-224.
566) Karl Gunnarsson o.fl. (1998): Sjávarnytjar vi⇥ Ísland, 120-122.
567) Grágás (1992), 345, 354.
568) Lú⇥vík Kristjánsson (1983), 319-320.
569) D.I. III, 289; Lú⇥vík Kristjánsson (1983), 320.
570) Sóknal￼singar Vestfjar⇥a II, 129-130.
571) Um hákarlavei⇥ar á opnum skipum, sjá: Lú⇥vík Kristjánsson
(1983), 319-398.
572) Jón ↵. ↵ór (1984): Saga Ísafjar⇥ar og Eyrarhrepps hins forna I,
152-153.
573) Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 106.
574) Sass kóp.; Jón ↵. ↵ór (1984), 158-159.
575) Um þilskipaútger⇥ á Ísafir⇥i á þessum tíma, sjá nánar: Jón ↵.
↵ór (1984), 160-162.
576) Sbr. Jón ↵. ↵ór (1984), einkum 109-121.

222

577)
578)
579)
580)

581)
582)
583)

584)
585)

586)
587)
588)

589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)

Sbr. Jón ↵. ↵ór (1984), 162-167; 134-142.
Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 196 o.áfr.
Gils Gu⇥mundsson (1977) II, 62-66.
Flest bendir til þess, a⇥ breytingarnar á skipinu hafi hafist
þennan vetur, en þa⇥ hefur þó hugsanlega ekki veri⇥ fyrr en veturinn eftir, sbr. Jón ↵. ↵ór (1981): „Hákarlavei⇥ar Eyfir⇥inga á
sí⇥ari hluta 19. aldar“. Ægir, 422.
Nor⇥ri 13. tbl., 1853.
Nor⇥anfari 13.-14. tbl., 1867.
Um einstök hákarlaskip vi⇥ Eyjafjör⇥, eignarhald, skipstjóra og
útger⇥ hefur allmiki⇥ veri⇥ rita⇥. Greinargott yfirlit yfir efni⇥ er
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Jón ↵. ↵ór (1981), 537.
Frásögn Egils Jóhannssonar skipstjóra á Akureyri í samtali vi⇥
höfund þessa rits vori⇥ 1968. Egill var ungur piltur á hákarlavei⇥um. Hluti þessarar frásagnar var á⇥ur prenta⇥ur í Ægi
1981, 538.
Jón ↵. ↵ór (1984), 131 (Tafla XIV).
Nor⇥anfari 10.-11. tbl., 1865.
Sbr. Jón ↵. ↵ór (1994c): „From Shark-Fishing to Salt-Fish
Production: The Growth of the Town of Ísafjör⇥ur, 1830-1900“.
Northern Seas Yearbook 1994.
Sbr. Lú⇥vík Kristjánsson (1953-1960): Vestlendingar I-III.
Sbr. ↵orkell Jóhannesson (1956): Tryggvi Gunnarsson I.
Jón A⇥ils (1919), 485.
Lú⇥vík Kristjánsson (1985), 323.
N. Horrebow (1966): Frásagnir um Ísland, 153.
Valdimar U. Valdimarsson (1997), 21-22.
S.r., 22-23.
O´Leary, W. (1996): Maine Sea Fisheries, 36-39, 114; sbr. James
E. Candow, kafli í Fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atlantshafs (í prentun).
Bjarni Gu⇥marsson (1992): Saga Keflavíkur 1766-1890, 27, 33,
35.
Lú⇥vík Kristjánsson (1985), 325.
Lú⇥vík Kristjánsson (1985), 323-325.
S.r., 325-335.
Valdimar U. Valdimarsson (1997), 42.
N￼ félagsrit 1847, 245.
N￼ félagsrit 1847, 247.
Valdimar U. Valdimarsson (1997), 43.
Jón ↵. ↵ór (1984), 184-188.
Valdimar U. Valdimarsson (1997), 44.
S.r., 36 o. áfr.
Jón ↵. ↵ór (1988): Saga Ísafjar⇥ar III, 19-21.
S.r., 21-22.
Landshagssk￼rslur 1885-1910; sbr. Jón ↵. ↵ór (1988), 23-24.

611) Jón ↵. ↵ór (1988), 85 (súlurit V).
612) Gils Gu⇥mundsson (1977) I, 196-248.
613) Landshagssk￼rslur 1897-1907. Í ævisögu Péturs fullyr⇥ir
Ásgeir Jakobsson, a⇥ Pétur hafi, þegar mest var, gert út 20-27
þilskip, en getur ekki heimilda. Til þess a⇥ þessi tala fái sta⇥ist,
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Í Landsarkivet for Sjælland, Kaupmannahöfn:
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Íslenzk fornrit I,1-I,2 (1968). Útg. Jakob Benediktsson. Reykjavík.
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ENGLISH SUMMARY
The Icelanders and the Sea
Iceland’s location, nature and topography
have meant that from the earliest days the
nation has been dependent to a considerable
degree upon gathering and utilising what
the sea provides. Animal husbandry has,
admittedly, been practised from the dawn of
Icelandic history, and according to sources
grain was cultivated in some quantity in the
first two or three centuries after Iceland was
settled around 900 AD. After this time
Iceland’s climate grew colder; the average
annual temperature dropped by more than
one degree centigrade and fell below 3°C
during the chilliest period, which lasted
through the 17th and 18th centuries and
into the 19th.
These figures are based on estimates, and
hence they may not be absolutely accurate,
but the overall picture is clear, and the
conclusion is simple: Iceland cannot be
deemed at all fertile, nor suitable for agriculture. The Icelanders, however, had
another resource, which kept the nation
alive for centuries, provided valuable export

commodities, and became, in the 19th and
20th centuries, the foundation for economic
renaissance and development in Icelandic
society.
In the seas around Iceland, some of the
richest fishing grounds in the whole North
Atlantic are found. For centuries, these fishing grounds provided a near-inexhaustible
resource to the Icelanders. From the sea
came their food and trading commodities.
And while catches may fluctuate unpredictably, the Icelandic experience was that
they were more reliable than the fruits of
the earth. In this context it is worth mentioning that according to historical records,
in hard times people flocked to the coast –
not least the poor, who had the least chance
of surviving in rural areas. By the sea there
was more chance of survival. But when the
catch failed entirely, as happened occasionally, this generally led to famine.
The story of the Icelandic fisheries is not
simply economic history, and the writing of
this history is by no means confined to the
facts of fishing technique and vessels,
catches and fish processing. In the history of
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a fishing nation like Iceland, the history of
the fisheries is above all cultural history, the
history of an important aspect of the
nation’s culture and heritage.
The fisheries have, since the beginning of
Icelandic history, been one of the two principal economic pillars of society. The other
was agriculture, and for a long time these
two economic sectors were so closely united
that they can hardly be distinguished.
Certainly, neither could survive without the
other. In olden times the people could not
live off the land, except by making use of the
resources of both land and sea, and there
would be little point in seeking to evaluate
the comparative importance of the two. The
farmer out in the country needed fish, and
the fishing landowner by the sea needed
agricultural goods. And they would undertake great efforts to acquire them.

The Chronology of the
Icelandic Fisheries
The history of the Icelandic fisheries may be
divided into three principal periods: those of
the rowing-boat, the sailing ship, and the
motorised vessel. This division into periods
has been widely used, although they may
arguably be subdivided into more, shorter
phases. This book deals with the first two
periods, i.e. those of the rowing-boat and
the sailing ship.
The rowing-boat period is by far the
longest, lasting from the settlement of
Iceland at the end of the 9th century until
the first decade of the 20th century.
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Motorised vessels then began to supersede
rowing boats. They did not all disappear at
once, however, and perhaps the rowing-boat
period should be regarded as lasting into the
late 1920s. By this time, rowing boats had
ceased to be used in commercial fishing,
and were used only for brief excursions, or
to go out to catch a few fish for personal
consumption.
It is disputable whether the fisheries
should be defined as a separate economic
sector in the first two or three centuries of
Icelandic history, At that time agriculture
flourished to a degree never achieved since.
Until the 12th century, fishing was mainly a
sideline for farmers, and essentially for subsistence alone. In certain regions of the
country, such as the Su⇥urnes region,
Snæfellsnes, the West Fjords and the northwest, the fisheries appear to have had more
importance. Certainly failure of the catches
had a serious effect in these parts of Iceland.
From the viewpoint of economic history,
it is probably right to see the period from
the settlement until 1100 as a prelude to the
rowing-boat age. At this time, the fisheries
were gradually assuming the form that
would persist until the 19th century, and in
some cases the 20th. In the 12th century the
importance of the fisheries grew considerably. Fishing became the principal employment of people in some regions of the
country; this was consistent with contemporary developments in some other
countries, especially in northern Norway.
The sailing-ship period is far easier to
date. The first attempts at fishing with sailing vessels took place in the 1750s, but

Icelanders themselves did not begin fishing
under sail until about 1800. Hence this may
be regarded as the start of the age of sail,
which lasted nearly 130 years. The heyday of
the sailing-ship fishery was the second half
of the 19th century, while it declined in the
early 20th century with the rise of the
motor-boats and trawler fishery.

Resources
The fishing grounds off Iceland are rich in
many species of fish. Cod has, from the early
days of Icelandic history, made an important
contribution, while shark, haddock, saithe
and various flatfish have also played a vital
role, and in the 20th century herring and
capelin too.
In addition to fish as such, various
marine mammals of the North Atlantic
ocean have fed the Icelanders. Whales and
seals were a valuable resource for centuries,
while those who lived on offshore islands
and on the coast also utilised seabirds and
their eggs for food.

Fisheries from the 9th to
13th century
At this period, Icelanders caught fish mainly
for use within the country. A little stockfish
(dried fish) was exported, but the quantities
were small, and stockfish certainly did not
become an important export commodity
until the mid-13th century, and probably not
until the second quarter of the 14th century.

During the Age of Settlement around 900
AD, and the Old Commonwealth (which
came to an end in 1262 when Iceland submitted to the authority of the King of
Norway), fishing was mostly confined to
spring and early summer. Fishing was one
of the “spring tasks.” This meant that fishing was conveniently fitted into the agricultural calendar. The vessels and fishing
techniques used at that time were also
suited to this arrangement. No doubt fishing went on in all regions of the country,
but it is clear nonetheless that by the 11th
century – if not earlier – by far the most
fishing was from seasonal fishing stations in
the west and southwest of the country,
which would later become centres of
the fishing industry. At about that time,
domestic trade in fish products began, as
farmers in rural areas bartered their own
goods for fish from seaside landowners.
All indications are that the Icelanders
began to build their own vessels, using
Iceland’s abundant driftwood, shortly after
the Settlement. No doubt in the early days
these were small boats carrying two to four
men. In a grave barrow, remnants have been
unearthed of a boat which may be typical of
10th-century fishing-boats. The handline
was practically the only fishing gear used for
fishing at sea. Whales were harpooned; the
ancient law code Grágás makes provisions
on whaling and sealing, and the utilisation
of beached whales. Seabirds and nesting
cliff-birds were also utilised; birdcliffs and
other nesting colonies were regarded as a
valuable resource.
Fishing and other utilisation of marine
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resources were aspects of Icelandic subsistence farming. During the early centuries,
farmers sent their indentured labourers to
the seasonal fishing stations when this was
most convenient with regard to necessary
work on the farm.

Fishing Age and Monopoly
The period from 1300 to around 1550 may
justly be termed the Fishing Age. This was a
period when the Icelandic fisheries flourished, due to a number of factors. Climatic
change led to a decline in agriculture, which
increased the importance of the fisheries in
the nation’s subsistence. At about that time
fish products – stockfish and fish-liver oil –
became Iceland’s most important and
sought-after exports. This remained the
case until saltfish superseded stockfish in
the late 18th and early 19th century. In the
early 15th century English ships began to
fish off Iceland, and to purchase whatever
fish was available from the Icelanders themselves. After them came Hanseatic merchants, and before long Iceland’s fish
resources were the object of fierce competition.
Never before had fishing been so vital to
the nation, and signs of this were seen in
many ways. The development of the fisheries had a great effect on social development and patterns of habitation, and at this
time the system of fishing seasons, whose
social effects lasted into the 20th century,
came into being. Habitation by the sea was
strengthened, the population of fishing
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regions grew, and around some of the
largest seasonal fishing stations year-round
communities began to develop. In some
cases the people who resided in these areas
lived almost entirely by fishing.
At this time the ecclesiastical authorities
of church and monasteries sought to
increase their influence and ownership in
good fishing properties. New churches were
built in fishing districts, where the population was growing fast. By the sea a social
form developed which may be termed a fishing-station community, or fishing-landowner community. It differed in various
ways from the traditional rural social structure, but was just as important a factor in
the old agrarian society.
During the Fishing Age, the Icelandic
fisheries were run similarly to those of the
neighbouring countries, especially the
Faroes and northern Norway. In all these
countries fishing was similar in nature,
based upon inshore fishing. Icelanders were
the equals of their neighbours in fishing
methods and technology, and they were
probably equally efficient and productive.
It is arguable that during the Fishing Age
Icelanders enjoyed a better standard of
living than has generally been the case. This
is attributable not least to the success of the
fisheries, and this is a good indication of the
importance of the fisheries to the national
economy at that time.
The first phase of the Fishing Age has
sometimes been termed the “Norwegian
century,” in reference to the important role
of Norwegian fish-buyers in Iceland at that
time. They primarily wished to purchase

stockfish, and it is clear that the stockfish
trade was profitable for them. There are
various indications that the trade in
Icelandic stockfish was one of the cornerstones of the business of Norwegian merchants in Bergen, after Hanseatic merchants had wrested from them control of
the Norwegian stockfish exports to the
British Isles and other North Sea ports.
In the early 15th century, English ships
began fishing off Iceland, and this is the
beginning of the “English century” in
Icelandic history. This fishing marks a turning-point in the North Atlantic fishery, with
the start of distant-water fishing in earnest.
The English fishermen interacted in
various ways with the Icelanders. While confrontations occurred from time to time,
these were generally between English merchants and representatives of the DanishNorwegian royal authority. Relations
between English fishermen and ordinary
Icelanders were generally amicable, though
not invariably. The English loaded their
ships with assorted goods before they sailed
for Iceland, and sold these to the Icelanders
in exchange for knitted goods and foodstuffs. They also asked for plots of land
ashore, from which they could sail out to
the fishing grounds, and where they would
process the catch.
There can be little doubt that the
presence of English fishermen provided a
stimulus to the Icelandic fishery. Fish
products were more saleable than ever, and
the price of stockfish rose considerably.
When English and Hanseatic merchants
began to compete for Icelandic stockfish,

they fought for practically every fish
brought ashore. In return they brought to
Iceland an unprecedented abundance of
imported goods.
Just as the 15th century is known as the
“English century,” the 16th may be regarded
as the “German century.” The influence of
the Germans, i.e. Hanseatic merchants,
increased considerably in the last decades of
the 15th century and the early 16th. By the
1530s, their position was as strong as that of
the English a century before. Representatives of Danish royal power more-or-less
succeeded in driving them out of the
country by the mid-16th century, but they
continued to dominate trade until 1620;
during this time they established a reliable
market for Iceland stockfish in the Catholic
countries of Central Europe.
The mid-16th century saw the beginning
of a period of difficulties in the Icelandic
fisheries. The years from 1550 to the mid18th century must be seen as a time of
decline in the field. This was due to various
factors. Demand for stockfish declined, leading to a fall in price, while climatic conditions were far from good in the 17th and
18th centuries. By a royal ordinance, a
monopoly was imposed upon trade with
Iceland in 1602, and this arrangement continued until 1787. Under the monopoly
system, all trade in Iceland was confined to
designated Danish merchants appointed by
the king. Monopoly trading meant difficulties for the Icelandic fisheries, although
it is arguable that the Danes did not profit
from it either. In addition, at the Reformation in the 16th century, the monasteries
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were dissolved and all their possessions
passed to the king, including all their fishing vessels; hence for about two centuries
fishing boats in royal ownership operated
from several of the main fishing stations in
the south and west.
In the neighbouring countries – the
Faroes and Norway – developments were
similar, and the drop in the price of stockfish was in some cases even more disastrous.
Thus in the 17th and 18th centuries whole
fishing communities ceased to exist in
northern Norway, while in the Faroes
knitted goods became the principal export,
superseding dried fish. This was largely due
to changing demand from Danish merchants, who felt that Faroese woollens were
more saleable than fish.
The reasons for the decline of the fisheries in these countries, in spite of their
abundant fish stocks, are complex. Political
and cultural changes following the
Reformation, and a growing supply of fish
from the fishing grounds off North America,
led in the latter half of the 16th century and
the first half of the 17th to a fall in the price
of stockfish, which remained relatively low
until the last quarter of the 18th century.
Monopoly traders in Iceland did little to
encourage development in the fisheries: fish
prices were kept artificially low by government measures, while merchants were
required to pay inflated prices for agricultural goods. For this reason it became
increasingly difficult to acquire supplies for
the fisheries. In their fishing technology
and methods, the Icelanders fell behind the
other fishing nations of the northern
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Atlantic. The boats grew smaller, their fishing gear was of poor quality, and Icelanders
often complained of the shortage of fishinglines and boat-building timber, and of the
poor quality of materials available to make
hooks.
Over the centuries, most Icelandic fishing
boats were built in Iceland, of driftwood, as
trees did not grow to sufficient size in
Iceland. The boats were of variable size:
four-, six- eight-, ten- or twelve-oared. The
design varied from one region to another,
and according to local conditions. They
were invariably rowing boats: sail did not
become common until the 19th century,
and at some fishing stations there were no
sailing vessels. The handline was the commonest form of fishing gear, while in the
West Fjords longlines were frequently used.
Icelandic fishermen did not begin to use cod
nets until the latter half of the 18th century.
This was consistent with developments
around the north Atlantic.
With the development of the fisheries and
the increased fishing effort of the Fishing
Age, the number of seasonal fishing stations
grew. Along the western coast from the
Westman Islands in the south to Hornstrandir in the West Fjords, fishing boats
rowed out from almost every bay and cove.
The system of fishing seasons played an
important role in the national economy,
leading to major seasonal migration of
workers for many centuries. Four to five
thousand men are believed to have travelled
from one region to another for the fishing
seasons each year, in addition to land-based
labourers and stockfish-porters. Thus an

estimated 10 to 15% of the population
appears to have migrated for work each year.
During the Fishing Age, there were three
fishing seasons: winter, spring and autumn.
This fitted in well with the needs of society,
which was based equally on agriculture and
the fisheries.
In a social order which aimed for stability
in an agrarian society, Icelanders who were
not farmers in their own right were compelled to bind themselves for a year at a time
to work on farms. Hence few people had the
freedom to travel the country in search of
casual employment – for instance in the
fisheries.
Men were sent to sea at those seasons
when their labour was not required on the
land, when fish stocks were good, and conditions favourable for fish-drying and -salting (i.e. not too warm).
At the seasonal fishing stations, the
fishermen generally lived in shacks or
booths. These were originally walls built of
rock or turf, with canvas stretched over for
a roof, but subsequently permanent roofs
were built. By the 19th century, betterquality booths were being built. The fishermen lived in the booths between fishing
trips; the catch was processed in the open
air. For most of the rowing-boat period,
almost all the catch was dried for stockfish.
Saltfish processing began in the late 18th
century, and largely superseded stockfish
drying in the 19th century.
The major fishing-vessel owners were
farmers, the king and the episcopal seats.
For centuries the episcopal seats were
Iceland’s most important operators of fish-

ing boats, owning extensive property at
most of the major fishing stations of the
south and west. This ownership of property
was crucial, enabling the bishops to sustain
this extensive fishing industry. The operation of royally-owned boats ceased shortly
after the middle of the 18th century, and
after the bishoprics of Skálholt in the south
and Hólar in the north were abolished
around 1800, their properties were sold off
in the early 19th century. This led to
changes of ownership in the fishing
industry, but no change in the system per
se. The fisheries were now exclusively in the
hands of individuals – farmers and merchants – who continued to operate the
vessels in time-honoured fashion. As before,
ownership of land was crucial to the operation of fishing vessels. Throughout the 19th
century fishing by rowing-boats grew, in
spite of the advent of sail.

The Age of Sail
The age of sail was an important phase of
progress in the Icelandic fisheries, that
lasted about 130 years, from around 1800
until the mid-1920s. It was preceded by a
long preliminary period, beginning in the
late 17th century with writings on the
necessity for renewal in the Icelandic
economy. The writers cited fishing by foreigners, such as the Dutch and English, off
Iceland, and they were in agreement that
the Icelandic fisheries required a boost.
They felt that the best way to achieve this
was by the foundation of villages and the
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introduction of sailing vessels. These ideas
led in the latter half of the 18th century to
the foundation of the Innréttingar (Enterprises) at Reykjavík, to introduce new industries and crafts and stimulate the national
economy. One of the enterprises was fishing. Though short-lived, this was an important event in the history of the fisheries,
although it cannot justifiably be interpreted
as the beginning of the age of sail in Iceland.
The same applies to the fishing activities of
Konungsverslun sí⇥ari, the royally-owned
trading company launched in the 1770s.
These did not last for long, and were generally unsuccessful, yet they brought home to
the Icelanders the potential of sailing
vessels for the fishery. These two experiments may be regarded as precursors of the
age of sail, but they had more in common
with the fishing carried out by foreigners off
Iceland than with the Icelanders’ own
fishery. The Innréttingar were, admittedly,
owned by Icelanders, but reliant upon the
goodwill of Danish officials, and all the
officers aboard the ships were Danes. The
Konungsverslun sí⇥ari was entirely Danishowned and managed by Danes; its aim was
to benefit the economy of the Kingdom of
Denmark as a whole, and not the Icelandic
fisheries specifically.
With the abolition of monopoly trading
on 1 January 1788, new possibilities opened
up for trade with countries other than
Denmark. Before long, the Icelanders had
their own merchants. Some purchased sailing ships which they used both for fishing
and for transport of goods by sea.
Until the 19th century, the principal aim
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of the fisheries was to produce food for
domestic consumption. Any surplus was sold
to merchants for export. But this changed
with the advent of sail. The main objective of
the sailing-ship fishery was to produce goods
for export – fish and fish-liver oil. Developments on foreign markets were favourable.
Almenna verslunarfélagi⇥ (the General
Trading Company), which handled the Iceland trade 1764-1773, had established extensive markets for Icelandic saltfish in the
Mediterranean, especially Spain, and the
Konungsverslun sí⇥ari exported quantities
of saltfish to these markets in the 1770s and
1780s. At that time prices were also unusually high, due to the American War of
Independence, and to the cutting of canals
from the Great Lakes to the Mississippi,
which led to the near-cessation of fish
exports from North America to Spain.
The age of sail should be divided into
three main phases: the pioneering period
from about 1880 to 1830, the shark period
from about 1830 to 1880, and the cod
period, from about 1880 until the end of the
age of sail. The different phases are far from
clearly defined, however, and these dates are
inevitably approximate.
During the pioneering period, sailing
vessels were confined to the south and west,
mostly owned by merchants. Farmers too
began to use sailing vessels at the south of
Faxaflói Bay (where the town of Reykjavík
was to grow up) in the early 19th century,
and this fishery flourished until about 1850,
but it was always small-scale. Throughout
the age of sail, merchants were the major
operators of sailing vessels in the region

from Reykjanes in the southwest to Isafjör⇥ur in the West Fjords, and the business
of various large stores at this time was
largely based upon the profits of the fisheries. Until about 1830 ships caught both
cod and shark, but the shark fishery then
grew more profitable, and this became the
basis of the fisheries for the next four or five
decades; this was largely due to demand
from foreign markets for shark-liver oil as
lamp oil, especially for street lights.
The vessels of the West Fjords and south
also caught some cod along with the shark.
About 1850, fishing on sailing vessels was
introduced in the North, especially Eyjafjör⇥ur. It differed in various ways from the
fisheries of the south and west. Until about
1880, the sailing vessels of north Iceland
were almost exclusively owned by farmers,
and they concentrated on catching shark.
The shark fishery played a vital role in the
history of the Icelandic fisheries. Arguably,
the shark is the Icelandic fish species whose
importance has been most consistently
underestimated by historians. During the
years from 1830 to about 1860 the price of
shark- liver oil rose steadily, while the
shark-fishing operation was relatively
simple, with small operational costs. The
cost of rendering the oil was small, and the
production and sale of shark-liver oil
entailed little risk for vessel-owners.
Merchants were responsible for sales, and
most appear to have turned a good profit as
prices continued to rise. This all contributed
to enabling farmers, and smaller merchants,
to establish themselves with sailing vessels
for the shark fishery.

The shark fishery was thus financially
manageable, and suited to a poor society
where few people had the resources to take
part in the fishery and production. But
many succeeded at this time in establishing
themselves in business in a relatively short
time. Overall, the shark-fishing period may
be classified as the first of the “bonanzas”
experienced in the Icelandic fisheries in
recent centuries. The shark fishery gave the
Icelandic economy the momentum to “take
off” in earnest.
After 1870 the price of shark-liver oil
began to fall, due to competition from
paraffin oil. The Icelandic sailing ships
turned to fishing for cod. Many of the
vessels from the Eyjafjör⇥ur region moved
to the growing community at Akureyri, and
the time of the farmers’ fishery came to an
end. In the last decades of the 19th century,
the sailing-ship fishery by Faxaflói Bay
expanded, and within a short time Reykjavík
had become Iceland’s largest fishing port for
sailing ships. Some of those who owned sailing vessels in Reykjavík went on to become
pioneers of the trawler fishery in the early
20th century.
The cod-fishing phase of the age of sail
lasted from about 1880 until the years of
World War I. At this time, the ships were
mainly catching cod on handlines, and the
bulk of the catch was salted. Salting was
labour-intensive, and thus the sailing-ship
fishery was conducive to the development of
towns and villages, for example at Reykjavík
and Ísafjör⇥ur.
The number of sailing vessels peaked in
1906, after which their numbers dropped.
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They could not compete with the steampowered trawlers and motorised boats
which made their appearance in the early
20th century. This revolution in the fishing
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industry will be recounted in volume II of
this history.

Translation: Anna H. Yates
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