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Vi⇥fangsefni⇥ – vélaöld

Fyrstu tveir áratugir 20. aldar voru miki⇥
umbreytingarskei⇥ í sögu sjávarútvegs á
Íslandi. Á tíu til fimmtán ára tímabili var
fiskiskipaflotinn vélvæddur, vélbátar leystu
árabátana af hólmi í flestum stærstu ver-
stö⇥vum landsins, og vi⇥ Faxaflóa hófst um-
fangsmikil útger⇥ gufuknúinna botnvörpu-
skipa; þau leystu af hólmi þilskip 19. aldar.
Samhli⇥a vélvæ⇥ingu flotans hófst n￼ grein
til vegs í sjávarútveginum, síldvei⇥ar á hafi
úti, og á landi jukust umsvif tengd útger⇥-
inni me⇥ byggingu íshúsa, hafnarger⇥ og
stóraukinni fiskverkun. Öll ás￼nd sjávar-
útvegsins breyttist á skömmum tíma. Í sta⇥
þess a⇥ vera önnur meginatvinnugrein
landsmanna, eins og veri⇥ haf⇥i um aldir,
var⇥ útvegurinn höfu⇥atvinnuvegur lands-
manna, undirstö⇥ugrein íslensks efnahags-
lífs. Í sta⇥ árabáta og þilskipa, sem voru til-
tölulega ód￼r í rekstri og stundu⇥u ö⇥ru
fremur handfæravei⇥ar, komu vélknúin
skip, búin fullkomnum og stórvirkum
vei⇥arfærum. ↵au voru d￼r í rekstri og
þurftu á margs konar þjónustu a⇥ halda, en

skópu eigendum sínum og þjó⇥arbúinu
meiri ar⇥ en á⇥ur haf⇥i þekkst í íslensku
atvinnulífi. Me⇥ vélvæ⇥ingu sjávarútvegsins
hófst nútímavæ⇥ing íslensks atvinnulífs
fyrst a⇥ nokkru marki, og kapítalismi hélt
innrei⇥ sína hér á landi.

Í inngangskafla 1. bindis þessa ritverks var
meginmarkmi⇥um þess l￼st og grein ger⇥
fyrir tímatali íslenskrar sjávarútvegssögu.
↵ar var 20. öldin nefnd einu nafni vélaöld.
↵eirri nafngift ver⇥ur ekki breytt hér, en
vélaöldinni má skipta í fleiri tímabil. Sk￼r-
ustu skilin eru vi⇥ upphaf sí⇥ari heimsstyrj-
aldar. ↵egar styrjöldin braust út hausti⇥
1939, var íslenskur sjávarútvegur a⇥ þrot-
um kominn fjárhagslega eftir margra ára
taprekstur. Strí⇥sárin reyndust útveginum
hins vegar gósentí⇥; íslenskir útvegsmenn
söfnu⇥u í sjó⇥i, sem nota⇥ir voru til upp-
byggingar hans og endurn￼junar a⇥ strí⇥i
loknu. Skömmu eftir styrjöldina ruddu sér
einnig til rúms n￼jar a⇥fer⇥ir í verkun og
vinnslu sjávarafla. Settu þær mjög mark á
sjávarútveginn á sí⇥ari hluta aldarinnar.
Sumar þessara n￼junga, t.d. hra⇥frysting
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fisks, áttu rætur í a⇥stæ⇥um, sem sköpu⇥-
ust á 3. og 4. áratugnum, en þ￼⇥ing þeirra
var⇥ ekki veruleg fyrr en kom fram á 5. og
6. áratuginn.

Tímabili⇥, sem fjalla⇥ er um í þessu bindi,
frá upphafi vélvæ⇥ingar og fram a⇥ sí⇥ari
heimsstyrjöld, einkennist af miklum sveifl-
um, og því má hæglega skipta í skemmri
skei⇥, sem hvert hefur sín einkenni. Fyrsta
skei⇥i⇥, sem nær yfir tímabili⇥ frá 1902 og
fram yfir lok fyrri heimsstyrjaldar, móta⇥ist
af miklum breytingum og hra⇥ri uppbygg-
ingu. ↵á leystu vélbátar og togarar af hólmi
árabáta og þilskip, síldvei⇥ar voru hafnar í
stórum stíl og rekstur sjávarútvegsins
breyttist í veigamiklum atri⇥um. Á þessum
tíma ur⇥u til fyrstu eiginlegu sjávarútvegs-
fyrirtækin á Íslandi og flest virtist ganga
útvegsmönnum í haginn. Velgengnin reynd-
ist þó a⇥eins tímabundin. Vi⇥ lok heims-
styrjaldarinnar, ári⇥ 1918, ur⇥u margvís-
legar breytingar á stjórnmála- og efnahags-
ástandi í helstu marka⇥slöndum Íslendinga
og á 3. áratug aldarinnar ur⇥u miklar svipt-
ingar og óstö⇥ugleiki helsta einkenni
íslensks sjávarútvegs. Á 4. áratugnum hélt
heimskreppan innrei⇥ sína og olli íslensk-
um útvegsmönnum þungum búsifjum, sem
þó áttu a⇥ verulegu leyti rætur í þróun mála
á 3. áratugnum.

Me⇥ tilliti til þessa má skipta sjávar-
útvegssögu tímabilsins 1902-1939 í tvö
höfu⇥tímabil, og hefur hvort þeirra sín ein-
kenni. ↵essari tímabilaskiptingu ver⇥ur
fylgt hér, þegar fjalla⇥ ver⇥ur um hina eigin-
legu útger⇥arsögu. Um ￼msa a⇥ra efnis-
þætti, sem hljóta a⇥ teljast til sögu sjávar-
útvegsins þótt ekki ver⇥i þau talin útger⇥ar-

saga í eiginlegum skilningi, ver⇥ur hins
vegar rætt í sérstökum köflum.

Í þessu bindi ver⇥ur rakin saga sjávar-
útvegs á Íslandi á tímabilinu 1902-1939 og
þess freista⇥ a⇥ segja söguna frá sem ví⇥ustu
sjónarhorni. Eins og í 1. bindi ver⇥ur áhersla
lög⇥ á sögu útvegsins og reynt a⇥ l￼sa áhrif-
um hans og hlutverki í íslensku þjó⇥lífi á
þessu tímabili. Jafnframt ver⇥ur kappkosta⇥
a⇥ bera þróun íslensks sjávarútvegs saman
vi⇥ þa⇥ sem ger⇥ist í sjávarútvegi annars
sta⇥ar vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf,
einkum þó á upphafsárum vélvæ⇥ingarinnar.

Í a⇥faraor⇥um 1. bindis þessa verks var
frá því sk￼rt, a⇥ umfjöllun um sögu haf-
réttar- og landhelgismála á fyrri öldum og
um upphaf síldvei⇥a hér vi⇥ land á 19. öld
yr⇥i látin bí⇥a 2. bindis. Vi⇥ þa⇥ er sta⇥i⇥.
Saga síldvei⇥anna ver⇥ur felld inn í útger⇥ar-
söguna og a⇥ra þætti verksins, þar sem vi⇥
á, en frá þróun hafréttar- og landhelgismála
segir í sérstökum kafla. Sama máli gegnir
um sögu hafrannsókna, en um sögu hval- og
selvei⇥a á 20. öld ver⇥ur fjalla⇥ í 3. bindi
verksins. ↵ar ver⇥ur saga hvalvei⇥anna
rakin nokku⇥ aftur fyrir aldamótin 1900.
Hi⇥ sama á vi⇥ um verksmi⇥juframlei⇥slu
l￼sis og fiskimjöls. Hún hófst a⇥ sönnu á
tímabilinu, en jókst mjög og efldist eftir sí⇥-
ari heimsstyrjöld. Af þeim sökum þótti rétt
a⇥ láta umfjöllun um þennan merka þátt
sjávarútvegsins bí⇥a 3. bindis. Um sögu
útflutnings og sölu sjávarafur⇥a er a⇥eins
fjalla⇥ mjög stuttlega í þessu riti. Megin-
markmi⇥ þess er a⇥ segja sögu íslensks
sjávarútvegs, og vissulega geta veri⇥ áhöld
um þa⇥, hvort saga útflutningsverslunar
me⇥ sjávarafur⇥ir er fremur sjávarútvegs-
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e⇥a verslunarsaga. Ekki þótti þó rétt a⇥
snei⇥a algjörlega hjá þessum þáttum, en sú
saga, sem hér er sög⇥ af þeim, er ekki anna⇥
en örstutt yfirlit, sett saman í þeim tilgangi
einum a⇥ gefa lesendum nokkra mynd af
meginstraumum í þessum efnum á tímabil-
inu. Fró⇥leiksfúsum lesendum er vísa⇥ til
ágætra og n￼legra rita um sögu saltfisks-
útflutnings og saltfiskverslunar eftir þá
Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór
Bjarnason, og um sögu Sölumi⇥stö⇥var
hra⇥frystihúsanna eftir Ólaf Hannibalsson,
Jón Hjaltason og Hjalta Einarsson. Um sögu
haf- og fiskirannsókna gegnir líku máli.
Ekki þótti rétt a⇥ sleppa þeim þætti alveg,
en kaflinn um þau mál er a⇥eins stutt yfirlit
og vísast lesendum til hins ágæta rits Jóns
Jónssonar, Hafrannsóknir vi⇥ Ísland I.

Eins og 1. bindi þessa ritverks er þetta
unni⇥ á Rannsóknasetri í sjávarútvegssögu.
Lengst af þeim tíma, sem ritun bókarinnar
stó⇥ yfir, var Rannsóknasetri⇥ til húsa á
Hafrannsóknastofnuninni og er sem fyrr
hluti hennar. Vegna þrengsla á Skúlagötu 4
var a⇥setur Rannsóknasetursins flutt í
Reykjavíkurakademíuna um mitt ár 2002,
og þar var verkinu loki⇥. Samstarfsmönn-
um mínum á þessum tveimur stofnunum
þakka ég ánægjulegar samvistir og Jóhanni
Sigurjónssyni, forstjóra Hafrannsókna-
stofnunarinnar, dyggan stu⇥ning. Árna M.
Mathiesen sjávarútvegsrá⇥herra þakka ég

þann mikla stu⇥ning, sem hann hefur veitt
þessu verki.

Margir hafa veitt mér mikilsver⇥a a⇥sto⇥
vi⇥ samningu og frágang þessarar bókar.
Eiginkona mín, Elín Gu⇥mundsdóttir, las
allt handriti⇥ jafnó⇥um og þa⇥ var⇥ til og
aftur í lokager⇥ og kom me⇥ margar þarfar
ábendingar. Sama máli gegnir um fornvin
minn og fræ⇥afóstra, dr. A⇥algeir Kristjáns-
son, og voru hans rá⇥ sem endranær betur
þegin en ekki. ↵eir Jón Páll Halldórsson á
Ísafir⇥i, Jón Jónsson fiskifræ⇥ingur og Már
Elísson, fyrrverandi fiskimálastjóri, lásu allt
handriti⇥ yfir og mi⇥lu⇥u mér af yfirgrips-
mikilli þekkingu sinni á sögu íslensks sjávar-
útvegs á 20. öld. Hi⇥ sama ger⇥i starfsbró⇥ir
minn, Hreinn Ragnarsson á Laugarvatni,
sem eyddi ￼msum villum og missögnum,
ekki síst í kaflanum um síldvei⇥ar. Arnþór
Gunnarsson sagnfræ⇥ingur ger⇥i útdrátt
sem samantektin á ensku í bókarlok er
bygg⇥ á. Hollvinur minn, ↵ór⇥ur Helgason
cand. mag., las prófarkir af sinni alkunnu
vandvirkni og glöggskyggni.

Öllu þessu fólki og ö⇥rum þeim, sem veri⇥
hafa mér hjálplegir og rá⇥hollir me⇥ einum
e⇥a ö⇥rum hætti, þakka ég mikilsvert li⇥sinni.
Gó⇥vini mínum Jóni Hjaltasyni og starfsfólki
Bókaútgáfunnar Hóla þakka ég traustan
stu⇥ning og frábæra samvinnu í hvívetna.

Reykjavík á öskudaginn 2003
Jón ↵. ↵ór
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I,1. Heimildir og fyrri rannsóknir

Í sjávarútvegssögu er tímabili⇥, sem fjalla⇥
er um í þessu bindi, ólíkt öllum fyrri skei⇥-
um a⇥ því leyti, a⇥ mun meira er til af frum-
heimildum, sem snerta flesta meginþætti
sjávarútvegsins. Í opinberum gögnum á
bor⇥ vi⇥ Alþingis- og Stjórnartí⇥indi tíma-
bilsins er margvíslegan fró⇥leik a⇥ finna, og
sama máli gegnir um ￼msar tölfræ⇥ilegar
heimildir. Landshagssk￼rslur, sem gefnar
voru út 1896-1912, og Fiskisk￼rslur og
hlunninda, sem komu út frá 1912 til 1940,
hafa a⇥ geyma uppl￼singar um fjölda og
stær⇥ fiskiskipa og báta og aflatölur í hinum
￼msu fisktegundum og verstö⇥vum. Me⇥-
fer⇥ þessara talna er þó nokku⇥ vandasöm á
köflum, einkum a⇥ því er snertir fyrstu ár
20. aldar. Samræmis var ekki ávallt gætt vi⇥
sk￼rsluger⇥ina, og kemur þa⇥ m.a. fram í
því, a⇥ fyrstu árin var afli ￼mist talinn í
fjölda fiska e⇥a þyngdareiningum, og upp-
l￼singar um stær⇥ skipa og báta gátu veri⇥
nokku⇥ á reiki. Í ritinu Hagskinnu, sem
gefi⇥ var út ári⇥ 1997, hafa ritstjórar reynt
a⇥ samræma tölulegar uppl￼singar eftir

föngum, og er sú vinna, sem þar hefur veri⇥
unnin, til mikilla bóta. Í þessu riti ver⇥ur
ví⇥a stu⇥st vi⇥ tölur úr Hagskinnu, enda eru
þær samræmdar og í mörgum tilvikum
betur unnar en efni í upprunalegu hag-
sk￼rslunum. ⌥msar hagtölur sjávarútvegs-
ins er einnig a⇥ finna í Ægi, tímariti Fiski-
félags Íslands, og loks ber a⇥ nefna tölfræ⇥i-
rit Alþjó⇥a hafrannsóknará⇥sins, Bulletin
Statistique, sem út hefur komi⇥ frá 1905.
↵a⇥ geymir ￼msar veigamiklar og gagnlegar
uppl￼singar, ekki síst um vei⇥ar útlendinga
á Íslandsmi⇥um.

Enn má telja me⇥ frumheimildum fjöl-
margar sk￼rslur stjórnvalda, opinberra
stofnana og samtaka í sjávarútvegi, prent-
a⇥ar og óprenta⇥ar, og hafa þær veri⇥ kann-
a⇥ar og nota⇥ar vi⇥ samningu þessa rits eftir
því sem föng hafa veri⇥ á og ástæ⇥a þótti til.
Sama máli gegnir um fundarger⇥abækur
￼missa félaga, samtaka og stofnana, en af
gögnum einstakra fyrirtækja er fátt eitt til
frá tímabilinu, sem hér er um fjalla⇥, og þa⇥
sem var⇥veist hefur er yfirleitt óheilt. ↵a⇥ er
einkar bagalegt, en forvitnilegt hef⇥i veri⇥
a⇥ sko⇥a og kanna gögn og skjöl um rekstur
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￼missa útger⇥arfyrirtækja, sem hér störfu⇥u
á fyrri hluta aldarinnar. Heimildir úr skjala-
söfnum þeirra hef⇥u vafalaust geta⇥ sagt
mikla sögu, sem nú er a⇥ ￼msu leyti hulin.
Er þar engu ö⇥ru um a⇥ kenna en landlægu
hir⇥uleysi í me⇥fer⇥ og vörslu sögulegra
heimilda.

Allmiki⇥ er til af prentu⇥u máli frá þessari
öld, sem miki⇥ hefur veri⇥ nota⇥ vi⇥ samn-
ingu þessa rits. ↵ar ber fyrst a⇥ nefna Ægi,
tímarit Fiskifélags Íslands, sem út hefur
komi⇥ nánast ósliti⇥ frá 1905. Ægir er allt í
senn uppl￼singa-, frétta- og fró⇥leiksrit, sem
hefur a⇥ geyma mikinn fró⇥leik, og í sumum
tilvikum frumheimildir e⇥a ígildi frumheim-
ilda, um sögu sjávarútvegsins. Riti⇥ flutti
tí⇥ar og oft ￼tarlegar fréttir úr verstö⇥vum í
öllum landsfjór⇥ungum og úr ö⇥rum lönd-
um, en jafnframt miki⇥ af tölulegum uppl￼s-
ingum, auk þess sem þa⇥ var vettvangur um-
ræ⇥u um sjávarútvegsmál og birti fjöl-
margar fró⇥legar og athyglisver⇥ar greinar.

Næst Ægi ber a⇥ nefna endurminningar
￼missa þeirra, sem þátt tóku í uppbyggingu
sjávarútvegsins á því skei⇥i, sem hér er um
fjalla⇥. Heimildagildi þessara rita er afar
misjafnt, en af minningabókum, sem miki⇥
gildi hafa, ber sérstaklega a⇥ nefna minn-
ingar Árna Gíslasonar á Ísafir⇥i1 og ↵orsteins
Jónssonar frá Laufási í Vestmannaeyjum.2

↵essar tvær bækur eru í sérflokki sem heim-
ildarit og hafa ómetanlegt gildi sem heim-
ildir um upphaf vélvæ⇥ingar bátaflotans.

↵á ber a⇥ nefna ævisögur ￼missa útvegs-
manna, sjómanna, stjórnmálamanna og
annarra þeirra, er afskipti hafa haft af sjávar-
útveginum og málefnum hans. Tilgangurinn
me⇥ ritun þessara ævisagna, hvort sem þær

eru sjálfsævisögur e⇥a samdar af ö⇥rum, er
tí⇥um sá a⇥ segja skemmtilega sögu og halda
á lofti minningu söguhetjunnar. Sumar
þeirra eru jafnvel eins konar varnarrit. ↵ær
hafa vissulega a⇥ geyma margvíslegan fró⇥-
leik, en byggjast tí⇥um á sögnum og minni,
fremur en heimildakönnun, og eru því vara-
samar heimildir. Í sumum tilvikum s￼na
þessar ævisögur helst, hvernig söguhetj-
urnar sjálfar, afkomendur þeirra og a⇥rir
a⇥standendur söguritunarinnar litu á hlut
þess sem um er fjalla⇥ og hvernig þeir vildu,
a⇥ a⇥rir minntust hans. Hér eru vissulega
undantekningar, en af einhverjum ástæ⇥um
hafa fræ⇥ilegar ævisögur fólks úr atvinnulífi
aldrei ná⇥ a⇥ festast í sessi hér á landi me⇥
sama hætti og í ￼msum ö⇥rum löndum.

Fur⇥u líti⇥ er til af fræ⇥ilegum rann-
sóknarverkum um sögu sjávarútvegsins á
þessu tímabili, og getur þa⇥ varla bent til
annars en a⇥ hún sé lítt rannsöku⇥. Örfá rit
ber þó a⇥ nefna. Í bók Sigfúsar Jónssonar
um íslenskan sjávarútveg á 20. öld er a⇥
finna yfirlit yfir þróun atvinnugreinarinnar
frá aldarbyrjun og fram yfir 1980.3 ↵essi bók
er einkar gagnleg öllum þeim, sem áhuga
hafa á a⇥ fræ⇥ast um þróun sjávarútvegsins
og þátt ￼missa stofnana og samtaka í upp-
byggingu hans og rekstri. Bókin getur ekki
talist sagnfræ⇥irit í eiginlegum skilningi, og
líkast til mun sagnfræ⇥ingum og ö⇥rum
þeim, sem hyggjast sko⇥a þróun sjávar-
útvegsins frá sögulegu sjónarmi⇥i, n￼tast
hún best til uppflettinga.

Af einefnisritum ber fyrst a⇥ nefna bók
Heimis ↵orleifssonar um upphaf og fyrstu ár
íslenskrar togaraútger⇥ar.4 ↵ar er rakinn
a⇥dragandi togaraútger⇥ar hér á landi og

12



saga hennar sög⇥ til 1917. Bók Heimis bygg-
ist á traustri rannsókn frumheimilda og er
höfu⇥rit um sögu togaraútger⇥ar á Íslandi
frá upphafi hennar og fram a⇥ togarasölunni
1917.

Saga togaraútger⇥ar á millistrí⇥sárunum
er á hinn bóginn lítt rannsöku⇥. Í ritinu
Landshagir, sem út kom ári⇥ 1986, birtist
ritger⇥ eftir Bjarna Gu⇥marsson sagnfræ⇥-
ing um togaraútger⇥ í Reykjavík á árunum
1920-1931. Hún byggist á ￼tarlegri heim-
ildakönnun, en nær yfir stutt tímabil og
tekur a⇥eins til togaraútger⇥ar í Reykjavík.5

Í sama riti er grein um alþjó⇥lega saltfisk-
marka⇥i og saltfiskútflutning Íslendinga á
árunum 1920-1932.6 ↵ar er útflutnings-
verslunin sett í alþjó⇥legt samhengi og
fjallar höfundur um hvort tveggja, fram-
lei⇥slulönd og marka⇥slönd, og byggir ræ⇥u
sína á traustri heimildakönnun.

Á sí⇥ustu árum hafa komi⇥ út sögur
nokkurra fyrirtækja og undirgreina sjávar-
útvegsins. Margar þeirra hafa a⇥ geyma mik-
inn fró⇥leik, og ber þar einkum a⇥ nefna
sögu S.H., sem rekur upphaf hra⇥frystingar
á Íslandi,7 og riti⇥ Saltfiskur í sögu þjó⇥ar,
sem rætt var í inngangskafla 1. bindis þessa
verks. Mörg undanfarin ár hefur einnig
veri⇥ unni⇥ a⇥ ritverki um sögu síldvei⇥a
vi⇥ Ísland, og mun þa⇥ væntanlegt innan
tí⇥ar.

↵á er a⇥ nefna ￼msar bygg⇥a- og héra⇥s-
sögur. Í mörgum þeirra er fólginn mikill
fró⇥leikur um sjávarútvegssöguna á vi⇥-
komandi stö⇥um. Frá þessum ritum flestum
var sagt í 1. bindi þessa verks og ástæ⇥ulaust
a⇥ endurtaka þa⇥ hér.

Saga útlendinga á Íslandsmi⇥um er

athyglisvert rannsóknarefni og snertir allt í
senn hafréttar- og utanríkismál og n￼tingu
fjarlægra mi⇥a. Enn er miki⇥ rannsóknar-
verk óunni⇥ á þessu svi⇥i, en höfundur
þessa rits hefur kanna⇥ nokku⇥ vei⇥isögu
Breta vi⇥ Ísland á 19. og 20. öld og sami⇥
um þa⇥ tvö rit.8 Um sögu landhelgis- og haf-
réttarmála á tímabilinu, sem þetta rit tekur
til, er svipa⇥a sögu a⇥ segja og um vei⇥ar
útlendinga; þar er miki⇥ verk óunni⇥. 
Í þessum efnum hefur a⇥ sönnu ￼mislegt
veri⇥ skrifa⇥, en flest er þa⇥ frá sjónarhorni
stjórnmála- og þjó⇥réttarfræ⇥i. Sagnfræ⇥-
ingar hafa komi⇥ a⇥ þessum fræ⇥um í ￼ms-
um ritum, sem þó fjalla a⇥ mestu leyti um
önnur mál, og eina riti⇥, sem höfundur
þessa rits þekkir og fjallar eingöngu um
landhelgismál frá sagnfræ⇥ilegu sjónarmi⇥i,
er smákver eftir sjálfan hann.9 Um fyrri
rannsóknir á þessu svi⇥i er fjalla⇥ ￼tarlegar í
inngangsþætti V. kafla þessarar bókar.

Öldum saman hafa þeir, sem búa vi⇥ sjó,
veitt athygli heg⇥un sjávar og fylgst eftir
föngum me⇥ fiskum og ö⇥rum sjávard￼rum.
Hafrannsóknir í nútíma skilningi eru hins
vegar fremur ung vísindagrein, en hefur
fleygt fram á 20. öld og skiptu umtalsver⇥u
máli fyrir íslenskan sjávarútveg þegar á fyrri
helmingi aldarinnar. Um þessi efni hefur hér
veri⇥ stu⇥st vi⇥ ￼mis rit, sem geti⇥ er í
heimildaskrá, en þó ö⇥ru fremur vi⇥ 1. bindi
hafrannsóknasögu Jóns Jónssonar fiski-
fræ⇥ings.10

Um erlenda fiskvei⇥isögu tímabilsins
hefur ￼mislegt veri⇥ rita⇥, og hafa nokkur
helstu verk um efni⇥ veri⇥ höf⇥ til hli⇥-
sjónar og notu⇥ sem heimildir vi⇥ samn-
ingu þessarar bókar. ↵ar ber fyrst a⇥ nefna
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n￼legt yfirlitsrit yfir fiskvei⇥isögu Englend-
inga og Walesbúa, sem nær yfir tímabili⇥ frá
mi⇥öldum til loka 20. aldar.11 Ennfremur hef
ég haft gott gagn af sögu breskra togvei⇥a
eftir dr. R. Robinson 12 og riti dr. James R.
Coull um fiskvei⇥isögu Skota.13

Af norrænum ritum ber helst a⇥ nefna
stórvirki Erlendar Paturssonar um fiskvei⇥i-
sögu Færeyja á sí⇥ari hluta 19. aldar og fyrri
hluta hinnar 20.14 og rit Jóans Pauli Joen-
sens, Fiskafólk. ↵a⇥ rit má kalla menningar-
sögu færeysks sjávarútvegs á skútuöld, sem
þar í landi stó⇥ frá 1872 og fram í sí⇥ari
heimsstyrjöld.15

Um vei⇥ar Evrópumanna vi⇥ N￼fundna-
land og Atlantshafsströnd Kanada er mikinn
fró⇥leik a⇥ sækja í ritger⇥asafni⇥ How Deep
is the Ocean?,16 og í ritrö⇥inni Studia
Atlantica er a⇥ finna ritger⇥ir um sögu fisk-
vei⇥a á Nor⇥ur-Atlantshafi á ￼msum tím-
um.17 Ritger⇥irnar eru flestar upphaflega
fyrirlestrar fluttir á rá⇥stefnum samtakanna
North Atlantic Fisheries History Association
(NAFHA). Á vettvangi þeirra samtaka er
unni⇥ a⇥ ritun fiskvei⇥isögu Nor⇥ur-Atl-
antshafs frá mi⇥öldum og fram undir lok 20.
aldar, og er höfundur þessa rits þátttakandi í
því verkefni. ⌥mislegt, sem hér er sagt um
erlenda fiskvei⇥isögu, hef ég numi⇥ af félög-
um mínum í þessu verkefni.

I,2. Upphaf vélvæ⇥ingar 
í sjávarútvegi

Í 1. bindi var stuttlega l￼st megindráttum í
sjávarútvegi Nor⇥ur-Evrópuþjó⇥a á fyrri
öldum. Alls sta⇥ar voru á heimami⇥um

stunda⇥ar strandvei⇥ar á opnum bátum
me⇥ líkum hætti og hér tí⇥ka⇥ist, og voru
slíkar vei⇥ar rá⇥andi í Noregi, Færeyjum, á
vesturströnd Jótlands, á Hjaltlandi og í
Orkneyjum og nor⇥anver⇥u Skotlandi.
A⇥rar fiskvei⇥iþjó⇥ir vi⇥ Nor⇥ur-Atlantshaf
stundu⇥u einnig umtalsver⇥ar vei⇥ar á fjar-
lægum mi⇥um, einkum vi⇥ Ísland og
N￼fundnaland. Til þeirra vei⇥a voru notu⇥
þilskip, og frá því á 16. öld voru slík skip
einnig notu⇥ í vaxandi mæli til fiskvei⇥a í
Nor⇥ursjó, ekki síst til vei⇥a á síld og ö⇥rum
uppsjávarfiskum. ↵essi skip voru öll segl-
knúin, og til þess a⇥ draga vei⇥arfæri úr sjó
ur⇥u menn a⇥ treysta á handafli⇥.

Vélvæ⇥ing í sjávarútvegi hófst me⇥ fyrstu
tilraunum til útger⇥ar vélknúinna fiskiskipa
um mi⇥bik 19. aldar, en átti rætur í i⇥nbylt-
ingunni, sem hófst á Englandi á sí⇥ari helm-
ingi 18. aldar. I⇥nbyltingin haf⇥i mikil áhrif
á lifna⇥arhætti fólks, og ur⇥u þau fyrst
greinileg á Bretlandseyjum. Fyrir i⇥nbylt-
ingu bjó meirihluti þjó⇥arinnar í sveitum,
en me⇥ tilkomu verksmi⇥jui⇥na⇥ar á ofan-
ver⇥ri 18. öld breyttist öll skipan bygg⇥ar,
einkum á Englandi. ↵á var⇥ þa⇥ fólk, sem a⇥
i⇥na⇥inum vann, a⇥ búa í námunda vi⇥
vinnusta⇥i sína, hvort sem þeir voru verk-
smi⇥jur, námur e⇥a anna⇥, og í nágrenni
þeirra risu á skömmum tíma fjölmennir
i⇥na⇥arbæir og borgir. Á 19. öldinni herti
enn á þessari þróun. Fólksfjölgun var ör í
Bretlandi á 19. öld, og fjölga⇥i íbúum lands-
ins úr 10,5 milljónum ári⇥ 1801 í 37 millj-
ónir ári⇥ 1901.18 Mikill meirihluti þess fólks,
sem þarna bættist vi⇥, settist a⇥ í borgum,
og hlutfall borgar- og bæjarbúa af þjó⇥ar-
heildinni var⇥ sífellt hærra. Ári⇥ 1861 töld-
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ust 62,3 prósent Breta búa í borgum, 72,0
prósent ári⇥ 1891 og 78,1 prósent ári⇥ 1911. 
Í ö⇥rum stærstu ríkjum Vestur-Evrópu,
Frakklandi og ↵￼skalandi, gekk þróunin í
sömu átt.19

Ör mannfjöldaaukning og vöxtur þéttb￼lis
gjörbreytti þörfum samfélagsins fyrir mat-
vælaframlei⇥slu og -flutninga. Í sta⇥ þess a⇥
mikill meirihluti íbúanna væri sjálfum sér
nógur um fæ⇥uöflun, byggi a⇥ því leyti vi⇥
sjálfsþurftir, var⇥ nú a⇥ sjá sívaxandi fjölda
borgarbúa fyrir matvælum. ↵au þurfti a⇥
flytja til borganna, og því var⇥ a⇥ efla og
bæta samgöngukerfi⇥. Flestir hinna n￼ju
borgarbúa voru hins vegar fátækir, gátu ekki
veitt sér d￼ran mat, og því rei⇥ á a⇥ flytja til
borganna sem mest af tiltölulega ód￼rum en
næringarríkum matvælum. Fólksfjölgunin á
19. öld jók svo enn á almenna eftirspurn og
þar me⇥ þörfina á aukinni framlei⇥slu.

Járnbrautir og hafnarframkvæmdir ur⇥u
til þess ásamt endurbótum á gamalreyndum
samgöngulei⇥um, vegum, ám og skipa-
skur⇥um, a⇥ flutningsgeta samgöngukerfis-
ins í löndum Vestur-Evrópu jókst. Aukin
ræktun og vísindalegar framfarir ger⇥u þa⇥
og a⇥ verkum, a⇥ landbúna⇥arframlei⇥sla
fór vaxandi, og á árunum 1750 til 1820 tókst
enskum bændum a⇥ framlei⇥a nægilega
miki⇥ af landbúna⇥arafur⇥um til þess a⇥
anna sívaxandi eftirspurn.20 ↵a⇥ þótti vel af
sér viki⇥, en ein meginástæ⇥a þess, a⇥
bændum tókst a⇥ auka ræktun sína og full-
nægja eftirspurninni, var sú, a⇥ á þessum
árum var miki⇥ n￼tt land broti⇥ til rækt-
unar á Bretlandseyjum. Landeigendur n￼ttu
sér lagaheimildir, svonefnd ‘Enclosure Acts’,
til a⇥ slá eign sinni á stór landsvæ⇥i, skóga

og beitilönd, sem á⇥ur höf⇥u veri⇥ almenn-
ingar, og brjóta þau til ræktunar. Aflei⇥ingin
var⇥ sú, a⇥ allt fram á sí⇥ari hluta 4. ára-
tugar 19. aldar voru um 90 prósent af öllum
þeim matvælum, sem neytt var á Bret-
landseyjum, framleidd þar í landi. Aukin
framlei⇥sla á kornmeti var Bretum og nau⇥-
syn á árum Napóleonsstyrjaldanna í upphafi
19. aldar, en þá tók a⇥ mestu fyrir innflutn-
ing á korni frá meginlandi Evrópu.21

Mannfjölgun og vöxtur þéttb￼lis jók vita-
skuld eftirspurn eftir fiski og ö⇥ru sjávar-
fangi, ekki sí⇥ur en ö⇥rum matvælum. Í
fyrstu var eftirspurnin mest á sunnanver⇥u
Englandi, einkum í Lundúnum, og átti þa⇥
mikinn þátt í því, a⇥ sjómenn á Su⇥ur-
Englandi tóku a⇥ reyna fyrir sér um notkun
n￼rra og afkastameiri vei⇥arfæra en á⇥ur
höf⇥u mest tí⇥kast. ↵ilskipaútger⇥ var
gamalgrói⇥ útger⇥arform á þessu svæ⇥i,
einkum í Devonskíri og vi⇥ ósa Thamesár.
Skip, sem þa⇥an gengu til vei⇥a, höf⇥u um
aldir stunda⇥ botnvörpuvei⇥ar a⇥ nokkru
marki á grunnmi⇥um og selt afla sinn á
mörku⇥um í Su⇥ur-Englandi og Lundún-
um, en þar var fiskmarka⇥urinn í Billings-
gate stærstur og þekktastur. Me⇥ vaxandi
eftirspurn á ofanver⇥ri 18. öld og fyrstu
árum 19. aldar tóku sjómenn a⇥ leita á d￼pri
mi⇥, en þar mátti oft fá gó⇥an afla í ￼msum
ód￼rum fisktegundum. Smám saman tóku
þeir einnig a⇥ leita nor⇥ur me⇥ austur-
strönd Englands, og þá barst þekking á
notkun botnvörpu og útger⇥ seglatogara til
svæ⇥a, þar sem línuvei⇥ar höf⇥u um aldir
veri⇥ helsta vei⇥ia⇥fer⇥in. Átti þetta m.a. vi⇥
um gamalgróna fiskvei⇥ibæi á bor⇥ vi⇥ Hull
og Grimsby vi⇥ Humrufljót, sem og Scar-
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borough, en fyrstu seglatogararnir þar voru
skrá⇥ir á árunum 1839 og 1840.22

Er hér var komi⇥ sögu, haf⇥i sjávar-
útvegur öldum saman sta⇥i⇥ me⇥ blóma á
þessum sló⇥um, og sóttu sjómenn þa⇥an
jöfnum höndum á gjöful heimami⇥ í
Nor⇥ursjó og á fjarlæg mi⇥ vi⇥ Ísland og
N￼fundnaland. Nokku⇥ haf⇥i þó dregi⇥ úr
sókninni á Íslands- og N￼fundnalandsmi⇥ frá
því sem var um mi⇥ja 18. öld og fyrr, og olli
þar allt í senn frelsisstrí⇥ Bandaríkjamanna,
hættuástand á höfunum á styrjaldarárunum
í lok 18. aldar og byrjun hinnar 19., minnk-
andi marka⇥ur fyrir salta⇥an fisk í fyrrum
þrælan￼lendum í Karíbahafi og loks vaxandi
eftirspurn eftir „ferskum“ fiski í i⇥na⇥ar-
borgunum í Nor⇥ur- og Mi⇥-Englandi.

Nálæg⇥in vi⇥ marka⇥inn í i⇥na⇥arborg-
unum n￼ju jók mjög þ￼⇥ingu útger⇥arbæja
og -borga á austurströndinni í matvæla-
öflun, og þegar um 1830 var umtalsvert
magn af fiski flutt frá Hull og upp eftir
Humru og þverám hennar á marka⇥i lengra
inni í landi. Engu a⇥ sí⇥ur lei⇥ þó nokkur
tími, uns fiskur var⇥ almenningsmatur.
Hann var d￼r í samanbur⇥i vi⇥ ￼mis önnur
matvæli, erfi⇥ur í flutningi og þoldi illa
geymslu. Hin fyrstu járnbrautarfélög á
austurströnd Englands vir⇥ast framan af
hafa haft næsta lítinn áhuga á því a⇥ flytja
fisk me⇥ vögnum sínum, og gilti þá einu,
þótt vi⇥skiptakreppa, sem hófst í Englandi á
öndver⇥um 5. áratug 19. aldar, hef⇥i í för
me⇥ sér mikinn skort á ód￼rum en nær-
ingarríkum matvælum. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥
um Manchester og fleiri i⇥na⇥arborgir. ↵á
kom upp sta⇥a, sem er alþekkt í ￼msum
löndum þri⇥ja heimsins á okkar dögum;

framlei⇥slan, þ.e.a.s. aflinn, jókst me⇥ n￼rri
tækni (seglatogurum og botnvörpuvei⇥um),
en framlei⇥endur, útvegsmenn og sjómenn,
áttu í erfi⇥leikum me⇥ a⇥ koma vöru sinni á
marka⇥. Af þeim sökum næg⇥i frambo⇥i⇥
ekki til a⇥ fullnægja eftirspurninni, og hár
flutningskostna⇥ur ger⇥i þa⇥ a⇥ verkum, a⇥
sá fiskur, sem komst á marka⇥, var of d￼r.
Almenningur ré⇥ ekki vi⇥ a⇥ kaupa hann, og
þegar vel afla⇥ist, sátu útvegsmenn tí⇥um
uppi me⇥ óseljanlegan fisk, sem þeir neydd-
ust til a⇥ henda. Á sama tíma lei⇥ alþ￼⇥a
manna í i⇥na⇥arborgunum skort.23

Rót vandans var öllum ljós, og á sí⇥ari
hluta ársins 1841 hóf James Laws, forstjóri
járnbrautarfélagsins Manchester & Leeds
Railway, a⇥ flytja fisk frá Hull til Manchester
me⇥ skipulög⇥um hætti. Hann samdi vi⇥
sjómenn og útvegsmenn um, a⇥ þeir kæmu
n￼jum fiski í tæka tí⇥ á lest, sem fór frá Hull
álei⇥is til Manchester klukkan sex a⇥
morgni, gegn því a⇥ flutningsgjaldi⇥ yr⇥i
lækka⇥ verulega. Me⇥ þessu móti komst
fiskurinn í áfangasta⇥ á sex klukkustundum
– tólf klukkustundum eftir a⇥ honum var
landa⇥ – og unnt var a⇥ lækka söluver⇥i⇥ úr
8 pensum í tæp 2 pens pundi⇥. ↵á haf⇥i
almenningur loks rá⇥ á a⇥ veita sér fisk, og
lei⇥ ekki á löngu, uns framlei⇥endur áttu
fullt í fangi me⇥ a⇥ anna eftirspurninni. Á
næstu árum jókst fiskneysla stö⇥ugt; fiskur
var⇥ ód￼r og vinsæl alþ￼⇥ufæ⇥a og eftir því
sem járnbrautarneti⇥ var⇥ ví⇥tækara og
flutningar me⇥ járnbrautum öruggari, áttu
fleiri þess kost a⇥ neyta fisks og annars
sjávarfangs á degi hverjum.

En fiskurinn var oft fjarri því a⇥ geta tal-
ist ferskur, er hann kom í áfangasta⇥ og hús-
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mæ⇥ur, sem unnu langan vinnudag í verk-
smi⇥jum, þrá⇥u flest heitar en a⇥ matrei⇥a
gamlan og illa lyktandi fisk, er þær komu
heim. ↵á brug⇥u fiskkaupmenn á þa⇥ þjó⇥-
rá⇥ a⇥ selja svoköllu⇥um „steikurum“ (friers)
þann fisk, sem ekki haf⇥i selst a⇥ kvöldi.
↵eir hreinsu⇥u fiskinn og ro⇥flettu, veltu
honum upp úr hveiti og kryddi a⇥ ósk kaup-
enda, steiktu í olíu, vöf⇥u inn í n￼ dagblö⇥
og seldu á sta⇥num. ↵annig var⇥ til þjó⇥ar-
réttur breskrar alþ￼⇥u, „fish-and-chip“.24

Heimildum ber ekki fyllilega saman um,
hvar þessi þjó⇥frægi réttur var fyrst seldur,
en margt bendir til þess, a⇥ þa⇥ hafi veri⇥ í
borginni Oldham skömmu eftir 1870.25 Hitt
fer aftur á móti ekki á milli mála, a⇥ vin-
sældir þessa matréttar jukust hrö⇥um skref-
um, og ári⇥ 1913 var áætla⇥, a⇥ verslanir,
sem seldu hann, væru a.m.k. 25.000 á Bret-
landi. ↵á var tali⇥, a⇥ í þa⇥ minnsta fjór⇥-
ungur af heildarafla Breta, e⇥a um 200.000
smálestir, færu á ári hverju í a⇥ búa til „fish-
and-chip“.26

Sú þróun mála, sem hér hefur veri⇥ l￼st,
gjörbreytti á skammri stund allri a⇥stö⇥u
breskra útvegsmanna og skóp sjávarútveg-
inum n￼ja stö⇥u. I⇥nbyltingin haf⇥i skapa⇥
n￼jan, og a⇥ því er virtist, óþrjótandi
marka⇥ fyrir fisk. Nú rei⇥ á a⇥ auka aflann
og fullnægja eftirspurninni. ↵á lá beinast
vi⇥, a⇥ sjávarútvegurinn notfær⇥i sér þá
uppgötvun, sem í hugum flestra var helsta
einkenni hins n￼ja i⇥na⇥ar: gufuvélina.

Notkun gufuvéla til a⇥ kn￼ja skip átti sér
þegar nokkra sögu, er kom fram um mi⇥ja
19. öld, en ekki er vita⇥ til þess, a⇥ gufuvélar
hafi þá veri⇥ reyndar í fiskiskipum. ↵ess var
þó ekki langt a⇥ bí⇥a, og fóru Skotar hér

fremstir í flokki. Ári⇥ 1853 lét fyrirtæki⇥
„Deep Sea Fishing Association of Scotland“
smí⇥a gufuskip til fiskvei⇥a, og örfáum
árum sí⇥ar hófst útger⇥ slíkra skipa frá
Grimsby. ↵essar tilraunir mistókust, og
sama er a⇥ segja um a⇥rar, sem ger⇥ar voru
á næstu tveimur áratugum ví⇥a á Bret-
landseyjum og í Frakklandi. Gufuskipin,
sem smí⇥u⇥ voru til fiskvei⇥a, reyndust
bæ⇥i óhentug til vei⇥a og óhagkvæm í
rekstri, og enn lei⇥ nokkur tími, á⇥ur en
menn komust upp á lagi⇥ me⇥ a⇥ n￼ta hina
n￼ju tækni í þessu skyni. Á hinn bóginn
n￼ttust gufuskip vel til fiskflutninga og
￼missar þjónustu vi⇥ fiskvei⇥iflota í Nor⇥ur-
sjó, og á 8. áratug 19. aldar fundu hugvits-
menn upp gufuvindu til a⇥ hífa botnvörpur.
Var a⇥ því mikill vinnuléttir.27

Á þessum tíma var í hafnarborgum á
Nor⇥ursjávarströnd Englands fjöldi gufu-
knúinna dráttarbáta – hjólaskipa. ↵eir voru
upphaflega nota⇥ir til a⇥ a⇥sto⇥a stór segl-
skip vi⇥ a⇥ komast úr og í höfn, en voru nú
verkefnalitlir, er millilandaskipum, sem
lög⇥u lei⇥ sína til hinna minni hafna, fækk-
a⇥i. ↵á var teki⇥ a⇥ nota suma þeirra til a⇥
draga seglatogarana á mi⇥in og yfir fiski-
sló⇥ina í stillum, og segir sagan, a⇥ dag einn
hafi skipstjórinn á einum þessara dráttar-
báta sta⇥i⇥ á stjórnpalli sínum og horft yfir
rö⇥ seglatogaranna, sem skip hans dró. Á
hann þá a⇥ hafa spurt sjálfan sig, hvort ekki
væri skynsamlegra a⇥ leggja seglskipunum,
en hengja vörpuna aftan í dráttarbátinn.
Hann reyndi þetta me⇥ gó⇥um árangri, og
var þess nú skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ botnvörpu-
vei⇥ar á gufuknúnum hjólaskipum yr⇥u
næsta algengar í Nor⇥ursjó.
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Hér var þó a⇥eins tjalda⇥ til einnar nætur.
Sjóhæfni hjólaskipanna var takmörku⇥, og
þau gátu a⇥eins stunda⇥ vei⇥ar á tiltölulega
grunnu vatni nærri landi. Af þeim sökum
lei⇥ ekki á löngu, uns teki⇥ var a⇥ gera til-
raunir til a⇥ búa fiskiskip gufuvélum og
skipsskrúfu. Fyrstu skipin, sem þannig til-
raunir voru ger⇥ar me⇥, voru seglatogarar,
sem breytt var og vélar settar í. ↵essar til-
raunir gáfust hins vegar illa, og var⇥ flestum
brá⇥lega ljóst, a⇥ ef nota ætti gufuafl vi⇥
fiskvei⇥ar á hafi úti, væri nau⇥synlegt a⇥
smí⇥a járnskip, sem knúin væru me⇥ gufu-
vélum og skipsskrúfu og smí⇥u⇥ þannig, a⇥

byggingarlagi⇥ henta⇥i til vei⇥anna. ↵etta
var fyrst reynt um 1880, og um mi⇥jan des-
ember 1881 var fyrstu sérsmí⇥u⇥u botn-
vörpuskipunum – togurunum – hleypt af
stokkunum í Grimsby. ↵eir hlutu nöfnin
Zodiac og Aries og reyndust svo vel, a⇥ á
næstu árum fjölga⇥i skipum af þessari ger⇥
ört.28 Bretar fóru þar fremstir í flokki, en
nágrannar þeirra handan Nor⇥ursjávar,
Frakkar, Belgar, Hollendingar og ↵jó⇥verjar,
fylgdu fast á eftir. Er 19. öldin lei⇥ í aldanna
skaut, skiptu gufuknúnir togarar vi⇥ fisk-
vei⇥ar hundru⇥um.

Me⇥ hagn￼tingu gufuafls í togurum má
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segja, a⇥ i⇥nbyltingin hafi loks ná⇥ til fisk-
vei⇥a. Fyrstu togararnir stundu⇥u vei⇥ar í
Nor⇥ursjó en a⇥eins örfá ár li⇥u, uns þeir
tóku a⇥ fikra sig nor⇥ur á bóginn og hófu
vei⇥ar á fjarlægum mi⇥um. ↵á kynntust
Íslendingar fyrst vélknúnum fiskiskipum.

Gufutogararnir voru mikil tæknin￼jung,
hin mesta sem or⇥i⇥ haf⇥i í fiskvei⇥um í
margar aldir. Gallinn vi⇥ gufuvélarnar var
hins vegar sá, a⇥ þær voru þungar og fyrir-
fer⇥armiklar og þurftu miki⇥ eldsneyti. ↵a⇥
ur⇥u fiskiskipin a⇥ flytja me⇥ sér, ef þau fóru
í lengri vei⇥ifer⇥ir, og þar sem kol, helsti
eldsmatur gufuvélanna, voru bæ⇥i þung og
rúmfrek, var ekki mögulegt a⇥ n￼ta vélarnar
nema í tiltölulega stórum skipum. Fyrir
minni skip og báta var⇥ a⇥ finna a⇥ra lausn.

Sí⇥ari hluti 19. aldar hefur stundum veri⇥
nefndur „uppfinningaöld“, „öld i⇥nbylt-
ingarinnar sí⇥ari“ e⇥a „fyrsta skei⇥ tækni-
aldar“, og eiga þau heiti öll nokkurn rétt á
sér. Á þessu skei⇥i ger⇥u hugvitssamir menn
fjölmargar uppgötvanir, sem ur⇥u undir-
sta⇥a tækniframfara á 20. öld. Margar þeirra
bygg⇥ust á uppfinningum og reynslu i⇥n-
byltingarinnar á 18. öld, en a⇥rar vir⇥ast
hafa byggst á hugviti og n￼rri hugsun.

Olíuvélin var ein þessara n￼junga. Hún
bygg⇥ist á allt ö⇥rum forsendum en gufu-
vélin, og notkun hennar var⇥ ekki möguleg
fyrr en olíuvinnsla hófst a⇥ marki um og eftir
1860. Fyrstu olíuvélar í skip voru smí⇥a⇥ar
vestur í Ameríku, og á sjó voru þær fyrst not-
a⇥ar til a⇥ kn￼ja lystibáta. Danir höf⇥u for-
ystu me⇥al Evrópuþjó⇥a í notkun vélarafls í

litlum fiskiskipum, og fóru útvegsmenn á
nor⇥anver⇥u Jótlandi þar fremstir. Ári⇥ 1889
var gufuknúin vinda til a⇥ draga inn vei⇥ar-
færi (spil) sett í bát í Frederikshavn á Jót-
landi, og breiddist notkun slíkra tækja ört út
á næstu árum. Jafnframt var unni⇥ a⇥ því a⇥
smí⇥a olíuvélar til a⇥ kn￼ja bátana sjálfa. ↵ær
tilraunir báru brátt árangur, og ári⇥ 1896 var
fyrst sett vél í fiskibát í Danmörku. Hann
gekk til vei⇥a frá Frederikshavn þetta sama
ár, og þá var þess ekki langt a⇥ bí⇥a, a⇥ fiski-
sagan spyr⇥ist til Íslands.
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Á öndver⇥ri 20. öld ur⇥u svo miklar breyt-
ingar í íslenskum sjávarútvegi a⇥ helst
ver⇥ur líkt vi⇥ byltingu. Á örfáum árum
var fiskiskipaflotinn vélvæddur, vélbátar,
stórir og smáir, leystu árabáta og þilskip af
hólmi ví⇥a um land, en íshúsin, sem reist
voru í fjölmörgum sjávarplássum á sí⇥-
ustu árum 19. aldar og fyrstu árum hinn-
ar 20., voru í raun forsenda vélbátaútger⇥-
arinnar. Án þeirra hef⇥i hún trau⇥la geng-
i⇥ jafn vel þegar í upphafi og raun bar
vitni. Vi⇥ Faxaflóa hófst togaraútger⇥, sem
á skömmum tíma óx úr grasi og var⇥ und-
irsta⇥a atvinnulífs í Reykjavík og Hafnar-
fir⇥i.

Me⇥ vélvæ⇥ingunni jókst afli Íslendinga
a⇥ mun og var⇥ jafnframt fjölbreytilegri en
á⇥ur haf⇥i veri⇥. Síldvei⇥ar á hafi úti hófust
fyrir alvöru á þessu tímabili, fyrst vei⇥ar á
beitusíld í reknet, sí⇥an vei⇥ar á síld til sölt-
unar og enn sí⇥ar til bræ⇥slu. Á skömmum
tíma var⇥ saltsíld önnur helsta útflutnings-
vara Íslendinga, ásamt saltfiski. Síldin flutt-
ist a⇥ mestu á „n￼ja“ marka⇥i á Nor⇥urlönd-
um og vi⇥ Eystrasalt, en saltfiskurinn á
hef⇥bundna marka⇥i í Su⇥urlöndum. Me⇥

tilkomu togara opnu⇥ust einnig marka⇥ir
fyrir ísfisk í Bretlandi og ↵￼skalandi. ↵annig
var⇥ bæ⇥i útger⇥in og útflutningurinn
margbreytilegri en á⇥ur og skaut fleiri og
styrkari sto⇥um undir íslenskt atvinnu- og
efnahagslíf.

Jafnframt n￼sköpun sjávarútvegs Íslend-
inga jókst sókn útlendinga á Íslandsmi⇥, er
sjávarútvegur nágrannaþjó⇥anna var vél-
væddur. Danir reyndu hér útger⇥ togara og
vélbáta, en þær athafnir báru lítinn árangur
og mistókust a⇥ mestu. Allt a⇥ra sögu var a⇥
segja af Bretum, Frökkum, Hollendingum
og ↵jó⇥verjum. ↵eir sendu stóra flota togara
til vei⇥a vi⇥ Ísland á ári hverju og ger⇥u um
hrí⇥ út frá íslenskum höfnum. Færeyingar
stundu⇥u hér útræ⇥i, einkum frá Austfjör⇥-
um, en Nor⇥menn og Svíar fjölmenntu til
síldvei⇥a vi⇥ Nor⇥urland á sumrum og
stundu⇥u hér síldarsöltun og -bræ⇥slu. Fer
ekki á milli mála, a⇥ athafnir þessara þjó⇥a
höf⇥u umtalsver⇥ áhrif á íslenskan sjávar-
útveg.
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II,1. Upphaf vélvæ⇥ingar íslenska
bátaflotans

Íslendingar kynntust vélbátum fyrst hjá
Dönum og voru fljótir a⇥ tileinka sér þessa
tæknin￼jung. Sigfús Bjarnarson, kaupma⇥ur
á Ísafir⇥i, mun hafa or⇥i⇥ fyrstur Íslendinga
til a⇥ afrá⇥a a⇥ útvega sér vél í bát. Hann var
í Danmörku veturinn 1898-1899 og kynntist
þar bátavélum. Sigfús hreifst af hinni n￼ju
tækni og ger⇥i strax rá⇥stafanir til a⇥ fá vél.
Um vori⇥ 1899 kom skip me⇥ vi⇥arfarm til
Ísafjar⇥ar, og var þar í timbur, sem ætla⇥ var
til a⇥ smí⇥a n￼jan bát undir vélina. ↵a⇥ verk
var fali⇥ þeim Ásmundi Ásmundssyni og
Jóni Gunnlaugssyni í Hnífsdal, og luku þeir
smí⇥inni a⇥ mestu þá um sumari⇥. Koma
vélarinnar, sem var af Dan ger⇥, dróst hins
vegar á langinn. Hún kom ekki til landsins
fyrr en á útmánu⇥um 1903 og var þá sett í
bátinn, sem nefndur var Cæsar.29

Á me⇥an Sigfús bei⇥ eftir vélinni, tóku
a⇥rir Ísfir⇥ingar a⇥ hugsa sér til hreyfings.
Einn þeirra var Árni Gíslason forma⇥ur á
Ísafir⇥i. Í endurminningum sínum segir
hann frá því, hvernig hann fékk hugmynd-
ina a⇥ því a⇥ eignast vélbát:

Um sí⇥ustu aldamót stundu⇥u bátar frá Esbjerg í
Danmörku kolavei⇥ar frá Flateyri í Önundarfir⇥i.
Bátar þessir voru um 25 smálestir a⇥ stær⇥ og
höf⇥u hjálparvélar (mótora). Vi⇥ kolavei⇥arnar not-
u⇥u þeir opna smábáta me⇥ litlum mótorvélum.
Var⇥ mörgum stars￼nt bæ⇥i á stærri skipin og
smærri bátana, sem brunu⇥u áfram bæ⇥i í logni og
andvi⇥ri. Komu sumir þessir smærri bátar hinga⇥
til Ísafjar⇥ar til þess a⇥ sækja póst, því stærri skip-
in lög⇥u aflann í flutningaskip, sem fóru vikulega
til Bretlands. Ekki sá ég mótorvélarnar, heldur

a⇥eins bátana er brunu⇥u hér um fjör⇥inn. Var ég
strax hrifinn af þessari n￼jung, og óska⇥i þess, a⇥
ég ætti eftir a⇥ eignast svona farartæki.30

Árni átti sexæring, er Stanley hét, í samlög-
um vi⇥ Sophus J. Nielsen, verslunarstjóra
Tangsverslunar á Ísafir⇥i. Í endurminning-
um sínum segir
hann frá því, a⇥
um aldamótin
hafi hann teki⇥
a⇥ vinna a⇥ því
a⇥ fá vél í bátinn,
en Nielsen hafi
veri⇥ því frá-
hverfur fyrst í
sta⇥. Honum
snerist þó hugur,
er hann haf⇥i
haft samband vi⇥
bró⇥ur sinn,
sem starfa⇥i hjá
Möllerupverk-
smi⇥junum í Es-
bjerg, og var⇥ úr,
a⇥ þeir félagar
pöntu⇥u tveggja
hestafla vél þa⇥-
an. Vélin, sem
kosta⇥i 900 krón-
ur, kom til Ísa-
fjar⇥ar 5. nóvember 1902 og me⇥ henni
nítján ára gamall piltur, J. H. Jessen. Átti
hann a⇥ sjá um a⇥ setja vélina í bátinn og
kenna Árna me⇥fer⇥ hennar.31 ↵a⇥ gekk
hvort tveggja vel og hinn 1. desember 1902
sag⇥i í frétt í bla⇥inu Vestra:
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Hún [vélin] hefir tveggja hesta afl og ey⇥ir 2 pott-
um af steinolíu, og kostar því 20-30 aura um tím-
ann. Hún hreyfir jafnt aftur á bak sem áfram, og
þa⇥ má láta hana hafa svo lítinn kraft sem vill, og
er því lafhægt a⇥ lenda bátnum og stö⇥va hann,
hvenær sem er.

25. f.m. var búi⇥ a⇥ setja vélina í bátinn, og var
hann þá settur á flot og fari⇥ a⇥ reyna hann. Bátur-
inn var inni á Polli, og fór forma⇥ur hans ásamt
me⇥eiganda sínum og nokkrum bæjarmönnum
fyrstu fer⇥ina út í Hnífsdal. Fer⇥in gekk ágætlega,
og gekk báturinn álíka og sex menn róa. Hann var
40 mínútur utan úr Hnífsdal og inn á Ísafjör⇥, en
fór þó sjálfsagt fimm mínútna krók inn í Djúpi⇥.

29. f.m. fór Árni Gíslason á sjó til fiskjar og
reyndist vélin mjög þægileg. Hann hefir nú a⇥ra
olíu til brennslu en fyrst, og gengur báturinn
miklu betur me⇥ henni og hefir nú gó⇥an gang.32

Augljóst er, a⇥ Kristján Jónsson, ritstjóri
Vestra, átta⇥i sig strax á því, a⇥ hér voru
stórtí⇥indi a⇥ gerast. Sí⇥ar í greininni velti
hann fyrir sér framtí⇥armöguleikum vélbáta
og líklegum áhrifum þeirra á sjósóknina:

Me⇥ því a⇥ brúka olíuhreyfivél í bátana ætti a⇥
mega komast af me⇥ miklu færri á hverjum bát, og
væri þa⇥ ekki lítill hagna⇥ur fyrir sjávarútveginn.
Sömulei⇥is ættu vélar þessar a⇥ koma í gó⇥ar þarfir
til a⇥ spara tímann þar sem langt er rói⇥ og mestur
tími [f]er í a⇥ komast á fiskimi⇥in og heim aftur, en
til þess þyrfti a⇥ leggja áherzlu á a⇥ hafa bátana
sem hra⇥skrei⇥asta. ↵a⇥ eru heldur ekki smáræ⇥is-
þægindi fyrir sjómennina, a⇥ í sta⇥ þess, sem þeir
hinga⇥ til hafa or⇥i⇥ a⇥ slíta sér út vi⇥ a⇥ róa á
fiskimi⇥in og aftur í land, geta þeir, ef þeir nota
vélar þessar hvílt sig á lei⇥inni, og eru því óþreytt-
ari til þess a⇥ fiska og gera a⇥ aflanum, og hefir þa⇥
ekki litla þ￼⇥ingu þegar mikill afli er.

Au⇥vita⇥ ver⇥ur tilkostna⇥urinn miklu meiri,
en hann ætti a⇥ borga sig, sé hægt a⇥ hafa tveim
mönnum færra á hverju skipi, myndu þeir tveir
hlutir, er vi⇥ þa⇥ sparast, vera meira en nóg til a⇥
borga vélina og tilkostna⇥ vi⇥ hana.33

En ekki voru allir jafn trúa⇥ir á vélarnar og
Kristján ritstjóri. Árni Gíslason segir frá því,
a⇥ er hann hóf vertí⇥arró⇥ra frá Bolungar-
vík á Stanley ári⇥ 1903, hafi „almenn ótrú“
á vélbáta veri⇥ ríkjandi þar, en þa⇥ breyttist
skjótt, er menn sáu, a⇥ vélknúinn bátur gat
sótt miklu fastar og afla⇥ betur en árabátar.
Fór og svo, a⇥ þegar ári⇥ 1903 hófu menn a⇥
panta vélar í báta sína, og þremur árum
sí⇥ar voru komnar vélar í alla sexæringa í
Bolungarvík, auk þess sem þær voru settar í
báta ví⇥ar vi⇥ Djúpi⇥.34

Ísfir⇥ingar ur⇥u þannig fyrstir Íslendinga til
a⇥ setja vélar í fiskibáta, og þegar liti⇥ er til
íslenskrar atvinnusögu og stö⇥u atvinnulífs
hér á landi um aldamótin 1900, getur þa⇥
engan veginn talist óe⇥lilegt. Óví⇥a á land-
inu stó⇥ sjávarútvegur me⇥ jafn miklum
blóma á þessum árum og vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp,
og eins og raki⇥ var í 1. bindi þessa verks,
var Ísafjör⇥ur höfu⇥sta⇥ur þilskipaútger⇥ar
og saltfiskverkunar hér á landi á sí⇥ari hluta
19. aldar. Af þeim sökum voru margir kaup-
menn og útvegsmenn vestra vel efnum
búnir, eftir því sem ger⇥ist hér á landi á
þeim tíma, opnir fyrir n￼jum möguleikum
og tækifærum og höf⇥u efni til þess a⇥ rá⇥-
ast í n￼jungar.

En því fór fjarri, a⇥ Ísfir⇥ingar væru hinir
einu, er hug⇥u á vélvæ⇥ingu báta sinna um
sí⇥ustu aldamót. Framfarasinna⇥ir menn í
ö⇥rum landsfjór⇥ungum voru ekki sí⇥ur
fljótir a⇥ koma auga á kosti vélbáta. Hvort
þeir sóttu fyrirmyndir sínar til Danmerkur
e⇥a vestur á fir⇥i, er hins vegar ekki ljóst, en
fréttir af framtaki Ísfir⇥inga hafa vafalaust
spurst fljótt út, og skipti þá miklu, a⇥ útger⇥
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hinna fyrstu vélbáta vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp s￼ndi
og sanna⇥i, a⇥ vel mátti nota vélknúnar
fleytur hér vi⇥ land.

Hér er þó a⇥ mörgu a⇥ hyggja og víst, a⇥
útvegsmönnum barst ví⇥a hvatning til a⇥
búa báta sína vélum. Tímariti⇥ Ægir hóf
göngu sína ári⇥ 1905 og var fyrsta sérrit um
sjávarútvegsmál, sem gefi⇥ var út hér á landi.
Ritstjórinn, Matthías ↵ór⇥arson frá Móum,
fylgdist gjörla me⇥ öllum hræringum í
sjávarútvegi, utan lands sem innan, birti í riti
sínu fjölmargar fræ⇥andi greinar og fréttir
og hvatti útvegsmenn til þess a⇥ kynna sér og
hagn￼ta þær n￼jungar, sem til heilla máttu

horfa. Eru margar þessara greina ómetan-
legar heimildir um hugsun og fyrirætlanir
þeirra, sem fremstir fóru í íslenskum sjávar-
útvegi á þessum árum. Ægir var lesinn ví⇥a
um land, og er ekki a⇥ efa, a⇥ ￼mislegt af því
efni, sem hann flutti, orka⇥i hvetjandi á þá,
sem á anna⇥ bor⇥ höf⇥u a⇥stö⇥u og tækifæri
til a⇥ n￼ta sér n￼jar hugmyndir.

Ein þessara greina birtist í 2. tölubla⇥i 
1. árgangs Ægis, sem út kom í ágúst 1905.
Hún bar yfirskriftina „Mótorafli⇥ í þjónustu
fiskimanna“, og var fyrsti hluti hennar
endursögn úr norska bla⇥inu Verdens Gang.
↵ar hvatti höfundur landa sína til a⇥ vél-
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væ⇥a bátaflotann og benti á fordæmi Dana
og Svía, sem á örfáum árum hef⇥u gjör-
breytt útvegi sínum til hins betra. Kva⇥
hann Nor⇥menn ver⇥a a⇥ fara a⇥ dæmi
þeirra, ef þeir vildu ekki dragast aftur úr. Í
sí⇥ari hluta greinarinnar her⇥ir Matthías
↵ór⇥arson á or⇥um norska höfundarins og
beinir or⇥um sínum til Íslendinga. Sá hluti
er svohljó⇥andi:

Eftir því sem vinnnukrafturinn ver⇥ur d￼rari á
Íslandi; þá vir⇥ist þa⇥ liggja beint vi⇥ a⇥ taka anna⇥
afl í sta⇥inn, sem er bæ⇥i miki⇥ sterkara og um lei⇥
ód￼rara. ↵etta sem höf. skrifar um Nor⇥menn getur
mæta vel átt vi⇥ Íslendinga og ættum vér þess-
vegna a⇥ taka þa⇥ til huglei⇥ingar.

A⇥ brúka mótorbáta vi⇥ þorskanetavei⇥ar, ló⇥ir
og hákarlavei⇥ar, ætti a⇥ hafa mjög mikla þ￼⇥ingu,
jafnframt sem bátarnir ættu a⇥ vera stærri en
venjulegir ró⇥rabátar, me⇥ sk￼li a⇥ minsta kosti a⇥
framan, þá mundu þeir a⇥ líkindum geta sótt
lengra sjó og þar a⇥ auki teki⇥ aflann fljótar, og
bori⇥ meira. Menn, sem þegar eru byrja⇥ir a⇥
brúka mótorbáta hér á landi eru mjög ánæg⇥ir me⇥
árangurinn a⇥ ö⇥ru leyti en því, a⇥ á einstöku
mótorum hafa komi⇥ fyrir (svo), a⇥ motorarnir
hafa hætt a⇥ vinna, e⇥a a⇥ einhver stykki í þeim
hafa bila⇥, sem getur veri⇥ mjög bagalegt, og or⇥i⇥
til tjóns og hættu. ↵etta kemur oft til af því, a⇥
motorarnir eru illa og hir⇥ulauslega passa⇥ir.35

↵essi grein er athyglisver⇥ og fró⇥leg heim-
ild um vi⇥horf manna í Noregi og á Íslandi
til n￼sköpunar í sjávarútvegi á þessum tíma,
en víst er, a⇥ ekki þurfti alla a⇥ br￼na. ↵egar
greinin birtist, voru útvegsmenn í ö⇥rum
landshlutum þegar teknir a⇥ feta í fótspor
Ísfir⇥inga. Í þessu sama tölubla⇥i Ægis gaf
a⇥ lesa stutta frétt, þar sem sagt var frá því,
a⇥ Stefán Th. Jónsson, kaupma⇥ur á Sey⇥is-
fir⇥i, hef⇥i þá um veturinn gert út vélbát til

hákarlavei⇥a fyrstur manna. Fjórir menn
voru á bátnum, og höf⇥u þeir afla⇥ fyrir
1500 krónur á sama tíma og a⇥rir fengu líti⇥
sem ekkert. Um mi⇥jan júlí nam fiskafli
þessa báts, annar en hákarlsafli, 75 skip-
pundum, sem var meira en helmingi meira
en afli annarra báta eystra. Og Sey⇥fir⇥ingar
ætlu⇥u augs￼nilega ekki a⇥ láta vi⇥ þetta
sitja, því þeir höf⇥u þegar sami⇥ regluger⇥
um vátryggingar vélbáta.36

Stefán Th. Jónsson vir⇥ist samkvæmt
þessu hafa or⇥i⇥ fyrstur útvegsmanna utan
Vestfjar⇥a til a⇥ fá sér vélbát. Báturinn, sem
sagt er frá í Ægisfréttinni, var annar af
tveimur bátum, sem önnur heimild hermir
a⇥ hann hafi fengi⇥ frá Danmörku vori⇥ e⇥a
sumari⇥ 1904.37 Báturinn hlaut nafni⇥
Bjólfur og var 6.04 brl. a⇥ stær⇥, knúinn sex
hestafla Danvél. ↵etta sama ár smí⇥a⇥i
Bjarni ↵orkelsson bátasmi⇥ur lítinn bát
fyrir þá Ágúst Gíslason, Sigur⇥ Sigur⇥sson
og Gísla J. Johnsen í Vestmannaeyjum, og
var hann búinn fjögurra hestafla Möllerup-
vél. Sá bátur vakti mikla athygli í Eyjum, en
mun þó aldrei hafa veri⇥ nota⇥ur til fisk-
vei⇥a a⇥ neinu rá⇥i.38

Í Vestmannaeyjum var⇥ ↵orsteinn Jóns-
son í Laufási fyrstur til þess a⇥ hefja útger⇥
vélbáts til fiskvei⇥a. Hann kynntist bátnum,
sem Bjarni ↵orkelsson smí⇥a⇥i vori⇥ 1904,
og þá um sumari⇥ dvaldist hann austur á
Sey⇥isfir⇥i, þar sem hann kynntist útger⇥
Stefáns Th. Jónssonar. ↵ar fékk hann áhuga
á því a⇥ eignast vélbát og afré⇥ ári⇥ 1905 í
samlögum vi⇥ a⇥ra a⇥ kaupa bát frá Dan-
mörku. Báturinn, sem hlaut nafni⇥ Unnur,
kom til Eyja í byrjun september 1905 og hóf
þá fljótlega ró⇥ra.39
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Fyrstu vélbátarnir komu í ￼msar fleiri
verstö⇥var á þessum árum. ↵annig hófu
fjórir menn a⇥ gera út vélbátinn Von úr Vog-
um ári⇥ 1905, og sama ár hóf Björn Gíslason
í Reykjavík a⇥ gera út frá Sandger⇥i bát, sem
Gammur hét.40 Voru þa⇥ fyrstu vélbátarnir á
Su⇥urnesjum.

Á næstu árum fjölga⇥i vélbátum miki⇥,
og leystu þeir áraskipin af hólmi í flestum
verstö⇥vum landsins á fyrsta áratug 20.
aldar. Eina umtalsver⇥a undantekningin var
Grindavík, en þar voru lendingara⇥stæ⇥ur
me⇥ þeim hætti, a⇥ vélbátum var⇥ ekki au⇥-
veldlega vi⇥ komi⇥. Hófst vélbátaútger⇥ í
Grindavík ekki fyrr en ári⇥ 1924.41

Fyrstu íslensku vélbátarnir voru litlir,
opnir bátar og sumir minni en stærstu ára-
skipin. Vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp og ví⇥ar á Vest-
fjör⇥um var algengast, a⇥ vélar væru settar í
sexæringa og þeim breytt lítillega. Var þa⇥
yfirleitt gert þannig, a⇥ bátarnir voru bor⇥-
hækka⇥ir um tvö 6-8 þumlunga bor⇥, skipin
styrkt me⇥ tveggja tommu þykkum eikar-
böndum og skutnum breytt þannig, a⇥ hægt
væri a⇥ koma fyrir skrúfublö⇥um og skrúfu-
haus.42 Í ö⇥rum landshlutum var minna um
slíkar breytingar og algengara, a⇥ bátar
væru fluttir inn e⇥a smí⇥a⇥ir sérstaklega
undir vélarnar. Kann þa⇥ a⇥ hafa stafa⇥ af
því, a⇥ stærri áraskip en sexæringar hent-
u⇥u illa sem vélbátar. ↵au voru of stór fyrir
flestar vélar, sem nota⇥ar voru í opna báta,
en of lítil til a⇥ setja mætti í þau þiljur me⇥
gó⇥u móti.

Vélknúnir þilfarsbátar komu til sögunnar
a⇥eins ári sí⇥ar en fyrstu opnu vélbátarnir,
og ur⇥u Ísfir⇥ingar þar einnig fyrstir til.
Fyrsti vélknúni þilfarsbáturinn var smí⇥-

a⇥ur í Hnífsdal ári⇥ 1903 og hlaut nafni⇥
Ingólfur Arnarson. Eigendur hans voru þeir
Gu⇥mundur Sveinsson, kaupma⇥ur í Hnífs-
dal, og Ingólfur Jónsson skipstjóri. Smí⇥i
bátsins önnu⇥ust skipasmi⇥irnir Ásmundur
Ásmundsson og Jón Gunnlaugsson, og þeim
til a⇥sto⇥ar var Jón Jónsson st￼rima⇥ur.43

Ingólfur Jónsson l￼sti smí⇥i bátsins me⇥
þessum or⇥um:

Bátur þessi var a⇥ mestu bygg⇥ur sem sexæringur
nema nokku⇥ gildari og þéttbentari og a⇥ öllu
veigameiri. Kjölur, stefni, lestarkarmar, skamm-
dekk og kríkjur úr gó⇥ri eik, einnig þilfar. Byr⇥ing-
urinn var a⇥ mestu úr venjulegu sexæringaefni, en
þó nokkur umför í botni eintommu þykkt og all-
gott efni. Geta má þess, a⇥ vel var verki⇥ af hendi
leyst, og á ótrúlega skömmum tíma, þegar teki⇥ er
tillit til nútíma vinnuhra⇥a, og þess, a⇥ allir inn-
vi⇥ir bátsins voru handsaga⇥ir, hefla⇥ir og höggnir,
og margt af því, sem þurfti til bátsins var ekki fáan-
legt á sta⇥num. Svo sem nógu fínger⇥ar blakkir
o.fl., sem þótti henta svo tiltölulega litlu skipi. En
allt þetta smí⇥a⇥i Jón st￼rima⇥ur af miklum hag-
leik og snilld.44

Eftir þetta fór vélknúnum þilfarsbátum
fjölgandi. Hinn fyrsti, sem ger⇥ur var út frá
Ísafir⇥i, hlaut nafni⇥ Harpa og hóf ró⇥ra
ári⇥ 1905.45 Á næstu árum fjölga⇥i þiljubát-
um í flestum stærri verstö⇥vunum hratt, en
flestir þeirra voru þó litlir, eins og gleggst
má sjá af því, a⇥ ári⇥ 1912 voru a⇥eins 8 vél-
bátar skrá⇥ir 12 brl. og stærri.46

Fyrstu árin stundu⇥u þilfarsbátarnir
hef⇥bundnar vertí⇥arvei⇥ar me⇥ línu og
handfæri, og smám saman tóku einstaka
formenn á Vestfjör⇥um a⇥ leita á d￼pri mi⇥,
en algengt var a⇥ áraskipin sæktu á. Flestir
fóru þó varlega í fyrstu og helsta breytingin,
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sem var⇥ á sókn vestfirska bátaflotans me⇥
tilkomu vélbátanna, var sú a⇥ úthaldstím-
inn lengdist.47 Eyjamenn tóku á hinn bóginn
a⇥ sækja á n￼jar sló⇥ir, jafnskjótt og vélbátar
komu til sögunnar þar. Sóttu þeir þá allt
vestur undir Reykjanes og austur me⇥
landi.48

II,2. Upphaf botnvörpuvei⇥a 
vi⇥ Ísland

Útlendir fiskimenn þekktu vel til Íslands-
mi⇥a af aldalangri reynslu, og því var þess a⇥
vænta, a⇥ þeir stefndu hinga⇥ skipum bún-
um botnvörpum jafnskjótt og nokkur
reynsla var komin á þau. Eftirspurn eftir
ferskum fiski á fiskmörku⇥um í Bretlandi og
í Nor⇥ursjávarhöfnum á meginlandi Evrópu
ger⇥i þa⇥ hins vegar a⇥ verkum, a⇥ fyrstu
árin sóttu togararnir fyrst og fremst á
heimami⇥ í Nor⇥ursjó. ↵ar sóttust breskir
fiskimenn eftir kola og ö⇥rum flatfiski ö⇥r-
um tegundum fremur, en ekki lei⇥ á löngu,
uns bera tók á ofvei⇥i í þessum tegundum.
↵á ur⇥u útvegsmenn a⇥ beina skipum sín-
um á önnur mi⇥.

Línuvei⇥arar, þ.e. gufuskip sem búin voru
til línuvei⇥a, fóru á undan í leit a⇥ n￼jum
mi⇥um. ↵eir hófu vei⇥ar á Færeyjami⇥um á
9. áratug 19. aldar,49 og undir lok áratugar-
ins komu breskir línuvei⇥arar fyrst til vei⇥a
vi⇥ Ísland. ↵ar kann a⇥ hafa veri⇥ um sömu
skip a⇥ ræ⇥a og veiddu vi⇥ Færeyjar, en
heimildir um vei⇥arnar eru eilíti⇥ ruglings-
legar á köflum. Í sk￼rslu fiskvei⇥ieftirlits-
manns bresku ríkisstjórnarinnar til verslun-
armálará⇥uneytisins (The Board of Trade)

fyrir ári⇥ 1889 segir svo (í íslenskri þ￼⇥-
ingu):

Ekki má farast fyrir a⇥ vekja athygli á þeirri þróun,
sem n￼lega hefur átt sér sta⇥ í línuvei⇥um gufu-
skipa frá Hull. ↵orskvei⇥iskip frá Grimsby og
Harwich hafa um langan aldur veri⇥ einu ensku
skipin búin fiskitjörnum, sem sótt hafa á Íslands-
og Færeyjami⇥. Í fyrra sendu útger⇥armenn í Hull
hins vegar tvö gufuskip til þessara vei⇥a, og gafst sú
tilraun svo vel, a⇥ líklegt er a⇥ fleiri reyni fyrir sér
á þessum vettvangi. Á⇥ur fyrr sóttu menn a⇥eins á
þessi fjarlægu mi⇥ a⇥ sumarlagi, en eftir a⇥
gufuknúin fiskiskip komu til sögunnar í Grimsby
fyrir nokkrum árum, hefur vei⇥itíminn lengst. Nú
eru vei⇥arnar stunda⇥ar fram á vetur, þótt þa⇥ hafi
í för me⇥ sér hættur vegna skammdegis og ísa.50

↵essi heimild er a⇥ sönnu nokku⇥ óljós og
ruglingsleg, en þó vir⇥ist ljóst af henni, a⇥
ensk seglskip búin fiskitjörnum hafi sótt á
Íslands- og Færeyjami⇥ a⇥ sumarlagi um
alllangt skei⇥ og a⇥ ári⇥ 1888 hafi gufuskip
frá Hull stunda⇥ línuvei⇥ar á þessum mi⇥-
um. Hvort þau voru búin fiskitjörnum, er
ekki ljóst, en ummælin um haust- og vetrar-
vei⇥ar skipa frá Grimsby geta átt vi⇥ hausti⇥
1889. Hinn 7. desember þa⇥ ár birtist í bla⇥-
inu Ísafold kafli úr fréttabréfi af Austfjör⇥-
um, dagsettu 8. nóvember. ↵ar sag⇥i, a⇥ sí⇥-
ari hluta sumars hef⇥u 16 lítil ensk gufuskip
veri⇥ a⇥ vei⇥um á Austfjar⇥ami⇥um og
hef⇥u Englendingarnir veitt á línu og oft
lagt ló⇥ir sínar langt innan landhelgi. A⇥
sögn bréfritara töldu þeir sig hafa gó⇥an
hagna⇥ af úthaldinu og höf⇥u haft vi⇥ or⇥ a⇥
koma aftur a⇥ ári á 50 skipum.

Í bréfkaflanum í Ísafold er þess ekki geti⇥,
a⇥ ensku skipin hafi veri⇥ búin botnvörpum
e⇥a reynt botnvörpuvei⇥ar hér vi⇥ land
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sumari⇥ 1889, en a⇥rar heimildir benda
sterklega til þess, a⇥ svo hafi veri⇥.

Hinn 30. desember 1889 rita⇥i Júlíus
Havsteen, amtma⇥ur sunnan og austan,
landshöf⇥ingja bréf og sk￼r⇥i honum frá því,
a⇥ Carl D. Tuliníus á Eskifir⇥i hef⇥i skrifa⇥
amtinu og sk￼rt frá því, a⇥ ensk skip hef⇥u
stunda⇥ vei⇥ar í landhelgi vi⇥ Austfir⇥i þá
um sumari⇥. Amtma⇥ur brá skjótt vi⇥ og
skipa⇥i s￼slumönnunum í Múlas￼slum a⇥
kanna máli⇥. Jón Johnsen, s￼sluma⇥ur
Sunnm￼linga, var⇥ fyrri til a⇥ svara og sendi
amtmanni sk￼rslu. ↵ar kva⇥ hann skip frá
Grimsby hafa veri⇥ a⇥ vei⇥um vi⇥ Austfir⇥i
um sumari⇥ 1889 og hef⇥i hann heyrt, a⇥
þau hafi veri⇥ allt a⇥ tuttugu. Skipin kva⇥
Johnsen hafa haft bækistö⇥ á Sey⇥isfir⇥i og
sag⇥i sí⇥an:

[…] enda hefur veri⇥ sagt, a⇥ herra Otto Wathne
hafi hönd í bagga me⇥ þeim, og hafa skipstjórar
sagt hreppstjóranum í Nor⇥fir⇥i, „a⇥ þeir mættu
fiska hvar vi⇥ Ísland, sem þeir vildu, af því þeir fisk-
u⇥u í nafni Otto Wathnes“, og margir álíta a⇥ þá sje
ekki hægt a⇥ eiga neitt vi⇥ þá; en jeg hefi tilkynnt
hreppstjórunum a⇥ þetta sje ekki anna⇥ en hje-
gómi; skip þessi hafa komi⇥ inn á Nor⇥fjör⇥ og
Fáskrú⇥sfjör⇥, hleypt þ[ar] inn fyrir ofvi⇥rum og
fari⇥ út á morgnana, hafa ekki haft mök vi⇥ land,
þó hef jeg heyrt a⇥ þau hafi keypt síld á Fáskrú⇥s-
fir⇥i; skip þessi kva⇥ útbúin til Trawlfiskiríis, en jeg
hef ekki heyrt geti⇥ um a⇥ þau hafi i⇥ka⇥ þá vei⇥i
hjer vi⇥ land, nema hva⇥ menn, sem eiga heima á
Bar⇥snesi (í Nor⇥fir⇥[i] úti vi⇥ „Horn“) hafa sagt,
a⇥ þeir haldi a⇥ þeir einu sinni hafi sje⇥ þá vera a⇥
draga botnvörpu […]51

↵essi heimild tekur engan veginn af tvímæli
um þa⇥, hvort ensku skipin hafi reynt botn-
vörpuvei⇥ar hér vi⇥ land sumari⇥ 1889, en
athyglisvert er, a⇥ Johnsen s￼sluma⇥ur

nefnir Otto Wathne á Sey⇥isfir⇥i í þessu sam-
bandi. Hann var mikill framkvæmdama⇥ur,
vir⇥ist hafa sta⇥i⇥ í nánu sambandi vi⇥ enska
fiskimenn, sem hinga⇥ komu á þessum
árum,52 og því hefur veri⇥ haldi⇥ fram, a⇥
þeir Wathnebræ⇥ur hafi or⇥i⇥ fyrstir manna
til a⇥ reyna botnvörpuvei⇥ar á gufuskipi hér
vi⇥ land.53

Önnur heimild fullyr⇥ir, a⇥ tvö línuvei⇥i-
skip frá Hull hafi stunda⇥ botnvörpuvei⇥ar
vi⇥ Ísland og Færeyjar ári⇥ 1889, og átta
ári⇥ eftir.54 Um traustleika þeirrar frásagnar
er þó erfitt a⇥ dæma, og sama máli gegnir
um frétt, sem birtist í bla⇥inu Fjallkonunni
29. apríl 1890 og sag⇥i frá skipi, sem hélt frá
Grimsby til botnvörpuvei⇥a vi⇥ Ísland sum-
ari⇥ 1889, en lenti í hafvillum og komst
aldrei hinga⇥ til lands. ↵egar öllu er á botn-
inn hvolft, bendir hins vegar margt til þess,
a⇥ Englendingar hafi reynt botnvörpuvei⇥ar
á gufuskipum hér vi⇥ land sumari⇥ 1889.
↵ær tilraunir hafa vafalíti⇥ átt sér sta⇥ vi⇥
Austfir⇥i og skipin, sem þær ger⇥u, hafa
veri⇥ línuvei⇥arar búnir bómuvörpum.
Línuvei⇥ar voru megintilgangur vei⇥ifer⇥-
anna, en botnvörpuvei⇥arnar voru ger⇥ar í
tilraunaskyni.55

En Englendingar voru ekki hinir einu,
sem hug⇥u á botnvörpuvei⇥ar og útger⇥
gufuskipa á Íslandsmi⇥ á þessum árum.
Sumari⇥ 1889 kom til Reykjavíkur þ￼skt
skip, Präsident Herwig, og reyndi vei⇥ar
me⇥ botnvörpu í Faxaflóa. Sú tilraun mis-
tókst hins vegar me⇥ öllu.56

Á fer⇥ir ensku línuvei⇥aranna hinga⇥ til
lands á árunum 1889 og 1890 (og ef til vill
1888) ber a⇥ líta sem könnunarfer⇥ir, farnar
í leit a⇥ heppilegum mi⇥um. Er eiginlegum
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botnvörpuskipum, togurum, fjölga⇥i í fisk-
vei⇥ibæjunum vi⇥ Humru, gafst útger⇥ar-
mönnum hins vegar færi á a⇥ senda þá á
mi⇥in vi⇥ Ísland. ↵á hófst n￼tt skei⇥ í sögu
fiskvei⇥a á Íslandsmi⇥um: togaraöld.

Fyrsti eiginlegi togarinn kom til vei⇥a á
Íslandsmi⇥um sumari⇥ 1891. Hann hét
Aquarius og var frá Grimsby. Skipi⇥ var vi⇥
vei⇥ar undan Ingólfshöf⇥a og veiddi a⇥ sögn
samtímaheimildar „pr￼⇥isvel af skarkola og
￼su“.57

Á næstu árum fjölga⇥i breskum togurum
hér vi⇥ land ört, og á⇥ur en öldin var úti

voru þeir teknir a⇥ vei⇥a allt í kringum land.
Í kjölfari⇥ fylgdu skip annarra þjó⇥a, og um
aldamótin skiptu útlendir togarar á Íslands-
mi⇥um tugum. Í upphafi stundu⇥u þeir
a⇥eins vei⇥ar hér vi⇥ land yfir hásumari⇥, en
vei⇥itímabili⇥ lengdist ár frá ári, og um e⇥a
skömmu eftir aldamót voru a.m.k. Bretar
teknir a⇥ vei⇥a hér vi⇥ land allan ársins
hring.58 Frá vei⇥um útlendinga hér vi⇥ land
á 19. og 20. öld segir nánar annars sta⇥ar í
þessari bók, en áhrif þeirra á útger⇥ og
vei⇥ar Íslendinga voru mikil og skjót.
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II,3. Fyrsta reynsla Íslendinga af
botnvörpuvei⇥um – umræ⇥ur
og lagasetning 1889-1897

↵ví ver⇥ur trau⇥la haldi⇥ fram me⇥ gildum
rökum, a⇥ Íslendingar hafi kynnst botn-
vörpuvei⇥um af eigin raun á árunum 1889-
1891. Örfáir menn vir⇥ast hafa haft spurnir
af vei⇥itilraunum Englendinga vi⇥ Austfir⇥i
sumari⇥ 1889, og fréttir af misheppna⇥ri til-
raun þ￼ska skipsins Präsident Herwig til
vei⇥a í Faxaflóa hafa trúlega spurst út og
veri⇥ ræddar í verstö⇥vum vi⇥ Faxaflóa.
Aftur á móti eru engar heimildir fyrir því, a⇥
Íslendingar hafi haft fregnir af vei⇥um
Grimsbytogarans Aquarius vi⇥ Ingólfshöf⇥a
sumari⇥ 1891, og svo vir⇥ist sem næsta fáir
Íslendingar, a⇥rir en Austfir⇥ingar og Vest-
mannaeyingar, hafi haft bein kynni af
útlendum togurum og vei⇥um þeirra hér
vi⇥ land fyrr en ári⇥ 1895.59 Dönsk stjórn-
völd héldu á hinn bóginn vöku sinni í þess-
um efnum og hófu rá⇥stafanir til a⇥ sporna
vi⇥ botnvörpuvei⇥um hér vi⇥ land nánast
jafnskjótt og fyrstu erlendu vei⇥iskipin vir⇥-
ast hafa reynt þetta vei⇥arfæri á Íslandsmi⇥-
um.

Alþingi kom saman sumari⇥ 1889 og
me⇥al mála, sem því bárust til umfjöllunar
frá dönsku stjórninni, var frumvarp til laga
um bann vi⇥ botnvörpuvei⇥um í landhelgi
vi⇥ Ísland. Samkvæmt frumvarpinu skyldu
vei⇥ar me⇥ botnvörpu vera me⇥ öllu óheim-
ilar í íslenskri landhelgi, og í athugasemd-
um me⇥ frumvarpinu sag⇥i:

Hinga⇥ til hafa menn eigi nota⇥ botnvörpur (trawl)
vi⇥ fiskvei⇥ar í landhelgi vi⇥ Ísland, en stjórnar-

rá⇥i⇥ hefur, eptir sk￼rslum, sem þa⇥ hefur fengi⇥,
ástæ⇥u til a⇥ óttast, a⇥ menn muni, nema lög taki
fyrir þa⇥, fara a⇥ gjöra tilraun me⇥ þessari vei⇥i-
a⇥fer⇥, sem mjög ey⇥ir fiskinum og spillir vi⇥kom-
unni…60

Ví⇥átta landhelginnar var ekki skilgreind í
frumvarpinu, og má þa⇥ í sjálfu sér teljast
e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥ hér var ekki
veri⇥ a⇥ setja lög um n￼ja landhelgi e⇥a
breytingar á hinni eldri; lagasetningunni
var einungis ætla⇥ a⇥ koma í veg fyrir botn-
vörpuvei⇥ar innan landhelgi. Ummælin um
uppl￼singarnar, sem stjórnarrá⇥i⇥ haf⇥i
fengi⇥ um væntanlegar vei⇥itilraunir vi⇥
Ísland, eru hins vegar athyglisver⇥, ekki síst
vegna þess sem sagt er um áhrif botnvörpu-
vei⇥a á fiskstofna. Líklegast er, a⇥ danskir
rá⇥amenn hafi fengi⇥ þessar uppl￼singar frá
fiskvei⇥ieftirlitsmönnum í Nor⇥ursjó, og má
þá a⇥ líkindum einkum hafa þær til marks
um áhrif botnvörpuvei⇥a á kola og annan
flatfisk.

Á árunum 1890-1892 voru umræ⇥ur um
vei⇥ar erlendra togara hér vi⇥ land fremur
litlar, a.m.k. ef mi⇥a⇥ er vi⇥ þa⇥ sem sí⇥ar
var⇥. Stöku fregnir bárust um landi⇥ af
athöfnum togaramanna, og birtust sumar í
íslenskum blö⇥um. ↵ar var þó fremur um a⇥
ræ⇥a frásagnir af fréttnæmum atbur⇥um en
kvartanir yfir framfer⇥i togaramanna, og má
til marks um slíkar fréttir hafa frásögn, sem
birtist í Ísafold sumari⇥ 1892, og var frétta-
bréf frá Vestmannaeyjum, rita⇥ 20. júlí:

Hinn 7. þ[essa] mán[a⇥ar] gjör⇥ist hjer æ⇥i n￼stár-
legur atbur⇥ur. Tvö fiskigufuskip, anna⇥ frá Hull,
hitt frá Grimsby, komu gufandi og ætlu⇥u inn á
höfn, og mundu bæ⇥i hafa floti⇥ inn, því sjór var í
háflæ⇥i, en anna⇥ fór of nor⇥arlega og stó⇥ á Hörg-
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eyri; hitt ætla⇥i a⇥ varast víti hins, en fór sunnan
vi⇥ Lei⇥ina, og stó⇥ fast milli tveggja skerja. ↵arna
lágu þau heilan sólarhring, og mundu bæ⇥i hafa
or⇥i⇥ a⇥ strandi, hef⇥i sjó brima⇥ e⇥a hvesst á
austan. Daginn eptir, kl. um 4 e.m. losnu⇥u bæ⇥i,
og var anna⇥ skipi⇥, þa⇥ er sunnar lá, þá or⇥i⇥
b￼sna lekt, því þa⇥ haf⇥i vi⇥ hverja báru barizt me⇥
hli⇥ina vi⇥ skeri⇥, sem þa⇥ lá á; og mun nú hafa
haldi⇥ beint til Skotlands til a⇥gjör⇥ar.61

En Íslendingar létu sér ekki lengi nægja a⇥
segja fréttir af athöfnum og framfer⇥i
útlendra togaramanna. Sumari⇥ 1892 veiddu
breskir togarar nor⇥ur me⇥ öllum Austfjör⇥-
um, og þá ur⇥u danskir fiskimenn fyrir
ónæ⇥i af þeirra völdum á Bakkafir⇥i. Dönsk
stjórnvöld fólu sendiherra sínum í Lundún-
um a⇥ koma á framfæri mótmælum vi⇥
bresk stjórnvöld vegna þessara atbur⇥a, og
hausti⇥ 1892 birtist fréttabréf í Ísafold, þar
sem kvarta⇥ var yfir vei⇥um breskra ló⇥a- og
botnvörpuskipa í landhelgi vi⇥ Austfir⇥i.62

Á árunum 1893 og 1894 fær⇥u Bretar sig
enn upp á skafti⇥ hér vi⇥ land, og er Alþingi
kom saman sumari⇥ 1894, bar Gu⇥laugur
Gu⇥mundsson, þingma⇥ur Vestur-Skaftfell-
inga, fram frumvarp til laga um bann vi⇥
botnvörpuvei⇥um. ↵ar var gert rá⇥ fyrir því,
a⇥ sektir vi⇥ landhelgisbrotum yr⇥u þyngdar
a⇥ mun og a⇥ afli og vei⇥arfæri landhelgis-
brjóta yr⇥u ger⇥ upptæk. Í framsöguræ⇥u
Gu⇥laugs og máli annarra þingmanna, sem
til máls tóku um frumvarpi⇥, kom fram, a⇥
togarar voru or⇥nir a⇥gangshar⇥ir á mi⇥um
fyrir Su⇥urlandi. Úrslit málsins á þingi ur⇥u
þau, a⇥ samþykkt voru lög um bann vi⇥
botnvörpuvei⇥um í landhelgi, og voru þau í
öllum greinum miklum mun strangari en
eldri lög.63 Um lagasetninguna og lagalegar

hli⇥ar hennar ver⇥ur rætt sí⇥ar, en í sögu-
legu samhengi er hún merkilegust fyrir þá
sök, a⇥ me⇥ henni tóku Íslendingar í fyrsta
skipti í margar aldir frumkvæ⇥i í utanríkis-
málum og settu, a⇥ Dönum fornspur⇥um,
lög til varnar hagsmunum sínum.

Sumari⇥ 1895 ur⇥u tímamót í sögu botn-
vörpuvei⇥a vi⇥ Ísland. ↵á hófu breskir tog-
arar a⇥ vei⇥a á Faxaflóa, og lei⇥ ekki á löngu,
uns íslenskum bátasjómönnum þótti a⇥ sér
þrengt. Íslendingar höf⇥u um aldir stunda⇥
vei⇥ar á grunnmi⇥um í Flóanum, lagt þar
vei⇥arfæri sín á fiskisló⇥, sem þeir einir
þekktu og höf⇥u ávallt seti⇥ einir a⇥. Bresku
togarasjómennirnir virtu rétt Íslendinga lít-
ils, en togu⇥u þar sem þeim s￼ndist, oft yfir
vei⇥arfæri landsmanna, sem kvörtu⇥u sáran
undan yfirgangi útlendinganna. Landhelgis-
lögin frá 1894 reyndust gagnslítil gagnvart
bresku togurunum, og danska landhelgis-
gæslan var máttlítil. Yfirvöld í Reykjavík og
su⇥ur me⇥ sjó fengu yfir sig skæ⇥adrífu af
kvörtunum og bænarskrám frá sjómönnum
og útvegsmönnum, sem töldu sig illa svikna
og kröf⇥ust þess, a⇥ komi⇥ yr⇥i í veg fyrir
vei⇥ar togaranna á grunnsló⇥inni.64

Samskipti íslenskra og breskra sjómanna
á mi⇥unum hér vi⇥ land á sí⇥ustu árum 
19. aldar eru athyglisvert dæmi um mót og
átök fólks á ólíku atvinnustigi. Annars vegar
voru Íslendingar, sem sóttu sjó á árabátum
og stundu⇥u vei⇥ar me⇥ líkum a⇥fer⇥um og
á sömu mi⇥um og forfe⇥ur þeirra höf⇥u gert
um aldir. Margir þeirra áttu báta sína sjálfir,
a⇥rir reru á útvegi útvegsbænda e⇥a smá-
útger⇥armanna, og þótt ￼msir þeirra seldu
kaupmönnum afla sinn í reikning og tækju
út nau⇥synjavöru í sta⇥inn, fór umtals-
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ver⇥ur hluti fiskaflans enn til neyslu innan-
lands; sjósóknin var enn hluti af sjálfsþurftar-
búskap þjó⇥arinnar, mikilvægur hlekkur í
fæ⇥uöflun hennar.

A⇥sta⇥a bresku togarasjómannanna var
öll önnur. ↵eir komu hinga⇥ til lands á
stærstu og best búnu fiskiskipum þess tíma
og voru búnir stórvirkustu vei⇥arfærum,
sem þá voru þekkt. Tilgangurinn me⇥ fer⇥-
um þeirra á Íslandsmi⇥ var sá einn a⇥ vei⇥a
eins miki⇥ og þeir mögulega gátu af ver⇥-
mætum fiski, og þá sóttust þeir ö⇥ru fremur
eftir ￼su og hvers kyns flatfiski. ↵ær fiskteg-
undir seldust best á breskum fiskmörku⇥-
um, og hér vi⇥ land var þær helst a⇥ hafa á
grunnmi⇥um a⇥ vor- og sumarlagi. ↵á hlaut
a⇥ koma til árekstra á milli togaramanna og
Íslendinga, er bá⇥ir stundu⇥u vei⇥ar á sömu
sló⇥inni, en me⇥ gjörólíkum a⇥fer⇥um.

Bresku togararnir voru ger⇥ir út af fjár-
sterkum fyrirtækjum, og togaraútger⇥in var
í raun fyrsta dæmi⇥ um kapítalisma í
sjávarútvegi. Togararnir voru d￼rir í rekstri,
miklu d￼rari en seglskip og árabátar, og fyrir
útger⇥armennina rei⇥ á, a⇥ aflinn yr⇥i sem
mestur og ver⇥mætastur. ↵ar áttu þeir
sömu hagsmuna a⇥ gæta og sjómennirnir,
sem fengu laun sín greidd af aflahlut.

Vi⇥brög⇥ Íslendinga voru einkum tvenns
konar. Árabátasjómenn kvörtu⇥u sáran undan
yfirgangi Breta. Margir heimtu⇥u, a⇥ íslensk
og dönsk stjórnvöld hlutu⇥ust til um a⇥ þeim
yr⇥i bætt vei⇥arfæratjón og atvinnumissir af
völdum togaranna, en a⇥rir kröf⇥ust öflugri
landhelgisgæslu og þess, a⇥ togararnir yr⇥u
reknir út fyrir landhelgi. Hana töldu flestir
e⇥lilegt a⇥ mi⇥a vi⇥ fjórar sjómílur.65

Vi⇥brög⇥ árabátasjómannanna voru bæ⇥i

e⇥lileg og skiljanleg, en brátt lei⇥ a⇥ því, a⇥
fram kæmu menn, sem litu á máli⇥ í stærra
samhengi og héldu því fram, a⇥ Íslendingum
tjóa⇥i lítt a⇥ berjast á móti e⇥a afneita hinni
n￼ju vei⇥itækni. Botnvörpuvei⇥ar yr⇥u ekki
stö⇥va⇥ar, þa⇥an af sí⇥ur yr⇥i þeim útr￼mt,
og ef Íslendingar ætlu⇥u ekki a⇥ dragast
langt aftur úr öllum, yr⇥u þeir sjálfir a⇥
komast yfir skip og hefja botnvörpuvei⇥ar.

Einar Benediktsson skáld var⇥ fyrstur
Íslendinga til a⇥ halda þessum sjónarmi⇥um
á lofti og berjast fyrir þeim. Hinn 16. júní
1896 birtist í ↵jó⇥ólfi grein eftir Einar, sem
bar yfirskriftina „Botnvörpuvei⇥arnar“. ↵ar
ræddi hann fyrst hugmyndir, sem fram
höf⇥u komi⇥ um a⇥ vernda vei⇥ar Íslend-
inga, og þótti þær lítt vænlegar til árangurs.
Sí⇥an sag⇥i:

En eins og hér stendur á og a⇥ svo komnu, vir⇥ist
mér, hreint út a⇥ segja, engin ástæ⇥a til þess a⇥
einblína á þetta eitt, a⇥ vernda vei⇥iskap Íslendinga
á opnum bátum, gegn framförum annarra þjó⇥a.

Vér ver⇥um a⇥ gæta þess, a⇥ botnvörpua⇥fer⇥in
er hin ar⇥mesta og hyggilegasta vei⇥ia⇥fer⇥, en
bátafiski hin hættulegasta og ar⇥minnsta. ↵ví vei⇥-
um vér ekki sjálfir me⇥ botnvörpum?66

⌥msum mun hafa þótt fljótsvara⇥ þeirri
spurningu, hvers vegna Íslendingar veiddu
ekki me⇥ botnvörpu. Á þessum tíma var
íslenska þjó⇥in líkast til sú fátækasta í gjör-
vallri Nor⇥urálfu, og fáir munu hafa láti⇥ sér
til hugar koma, a⇥ þeir gætu eignast togara.
En Einar kunni rá⇥ vi⇥ því:

Alþingi vort og stjórn á svo fljótt sem unnt er, helzt
nú þegar á þessu ári (me⇥ aukaþingi), a⇥ sam-
þykkja n￼ botnvörpuvei⇥alög, sem opna sjóinn
kringum Íslands strendur Innan landhelgi fyrir
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íslenzkum botnvörpuvei⇥um, og jafnframt gera
sektarákvæ⇥i gegn erlendum fiskimönnum, sem
brjóta, svo ströng, a⇥ þau rí⇥i hverri skipaútger⇥ a⇥
fullu, sem fyrir þeim ver⇥ur.

Aflei⇥ingin af slíkum lögum mundi a⇥ minni
hyggju skjótlega ver⇥a sú, a⇥ erlend fiskivei⇥afélög
mundu keppast vi⇥ a⇥ bjó⇥a íslenzkum mönnum
a⇥ standa fyrir og vera eigendur a⇥ botnvörpuskip-
um samkvæmt nánari skilyr⇥um laganna, sem vel
mundi mega hafa svo úr gar⇥i ger⇥, a⇥ Íslendingar
nytu sjálfir bró⇥urhlutans af öllum hagna⇥inum,
og mundu smátt og smátt geta komi⇥ sér upp
skipaflota fyrir eigin reikning fyrir þa⇥ fé, sem nú
liggur dautt og ar⇥laust vi⇥ Íslands strendur.67

Ekki voru allir Íslendingar þessa tíma jafn
stórhuga og úrræ⇥agó⇥ir í atvinnumálum og
Einar Benediktsson, og fyrstu vi⇥brög⇥ vi⇥
þessum tillögum hans voru vægast sagt
blendin. Björn Jónsson, ritstjóri Ísafoldar,
svara⇥i grein Einars me⇥ skætingi og taldi til-
lögur hans fáránlegar, enda myndu þær a⇥eins
lei⇥a til þess, a⇥ „fáeinir atvinnuleysingjar geti
lifa⇥ á a⇥ vera leppar fyrir útlenda au⇥k￼finga
og yfirgangsmenn…“. Anna⇥ taldi Björn
Íslendinga ekki mundu hafa upp úr krafsinu
og hann hafna⇥i algjörlega þeirri hugmynd a⇥
heimila botnvörpuvei⇥ar í landhelgi.68

Einar Benediktsson lét sér fátt um gagn-
r￼ni Björns Jónssonar finnast, og er hann
hóf útgáfu bla⇥sins Dagskrár sí⇥ar um sum-
ari⇥, hélt hann sjónarmi⇥um sínum í mál-
inu enn ákafar fram en á⇥ur.69 Sí⇥ar þetta
sama sumar, 1896, kom út bæklingur eftir
Eirík Magnússon, bókavör⇥ í Cambridge, og
nefndist Um botnvörpuvei⇥ar. Bæklingur-
inn var í tveimur hlutum. Hinn fyrri var
þ￼⇥ing á bókarkafla eftir enskan mann,
E.W.H. Holdsworth, og fjalla⇥i um botn-
vörpuvei⇥ar almennt. Taldi Holdsworth, a⇥

engum fiskstofni gæti stafa⇥ hætta af vei⇥-
um me⇥ botnvörpu, þvert á móti væri hún
afbrag⇥s vei⇥arfæri og til þess fallin a⇥ auka
mjög ar⇥semi fiskvei⇥a.70

Í sí⇥ari hluta ritlingsins tók meistari
Eiríkur undir sko⇥un Holdsworths og taldi,
a⇥ botnvörpuvei⇥ar gætu trau⇥la haft mikil
áhrif á fiskgengd á Íslandsmi⇥um. Hann var
hins vegar algjörlega ósammála sko⇥unum
Einars Benediktssonar um, a⇥ Íslendingar
ættu a⇥ koma sér upp botnvörpuskipaflota
og hleypa honum inn í landhelgina. ↵a⇥
taldi hann myndu lei⇥a til þess, a⇥ fiskvei⇥ar
á Faxaflóa yr⇥u „steindrepnar“, sem aftur
hef⇥i í för me⇥ sér landau⇥n vi⇥ Flóann.71

Sí⇥an sag⇥i or⇥rétt:

Hvar í heimi er þa⇥ ekki tali⇥ strandbúanum ófrá-
næmilegur náttúruréttr, a⇥ hagn￼ta sér, a⇥ sínu
leyti, au⇥ sjávarins, eins og au⇥mannafélögin gera,
a⇥ sínu leyti? Á eg a⇥ trúa því, a⇥ nokkur sá lög-
fræ⇥ingur sé til á Íslandi, sem í alvöru, haldi því
framm, a⇥ þenna náttúrlega rétt megi taka frá
mönnum, eins og hlut sem sé löggjafarvaldsins
eigin eign, og fá hann þeim í hendr, sem me⇥ misk-
unnarlausu peningavaldi sí⇥an krossfesti um-
komulausan lítilmagnann me⇥ fjölskyldu sinni á
vonarveli (betlistafnum). Eins og þa⇥ sé ekki hin
br￼nasta skylda löggjafarvaldsins a⇥ vernda, þeim
til handa er í hlut eiga, þenna rétt ósker⇥an, me⇥
því meiri alvöru og mannú⇥, því vo⇥alegri sem
aflei⇥ingarnar yr⇥u af því a⇥ svifta menn honum a⇥
sumu e⇥a öllu leyti? ↵a⇥ er óskiljanlegt hyggju-
leysi, a⇥ geta ekki sé⇥, a⇥ eins e⇥lilegt er a⇥ sækja
strandsævarfiski á opnum bátum eins og haffiski á
þilskipum. A⇥ sækja grunnfiski rétt fyrir utan land-
steinana einungis á þilskipum, er ekki einungis
andhælisleg hugmynd, heldr í alla sta⇥i óvitrleg;
krappsævi⇥ er þeim hættulegra en rúmsævi⇥, og
þau ver⇥a a⇥ flytja fiskinn þanga⇥ sem eigendrnir
ákve⇥a, sem ævinlega ver⇥a stærri hafnir, eins og
öllum gefr a⇥ skilja. Enn bátarnir eru þau för, sem
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hinn félitli strandbúi á hægast me⇥ a⇥ útvega sér;
og þa⇥ er opnu bátunum a⇥ þakka, a⇥ björg sjávar-
ins, þessi náttúrunnar ómetanlega líknarlind, getr
runni⇥ heim til sem flestra heimila, örbyrg⇥ar-
hrei⇥ranna í hraunum og sandi me⇥ ströndum
landsins. Svo skyldi því og eigi heldur gleymt, a⇥
þa⇥ er nú opna kænan, sem ber landsins einn hinn
mesta atvinnuveg og er ein meginsto⇥ undir
verzlun landsins.72

↵annig gengu sko⇥anaskipti á því herrans
ári 1896, og er næsta au⇥velt a⇥ greina tvær
meginfylkingar, sem tókust á í þessu máli.
Annars vegar voru þeir, sem töldu, a⇥
Íslendingar ættu a⇥ reyna a⇥ komast yfir
togara og hefja botnvörpuvei⇥ar sem fyrst,
og voru þeir Einar Benediktsson og Hannes
↵orsteinsson, ritstjóri ↵jó⇥ólfs, helstu for-
ingjar þess hóps í upphafi. Á móti voru þeir,
sem töldu a⇥ botnvörpuvei⇥ar eyddu fiski-
mi⇥unum, spilltu ö⇥rum vei⇥arfærum og
gætu seint or⇥i⇥ landi og l￼⇥ til gó⇥s.

Í ljósi sögunnar kann okkur a⇥ vir⇥ast
sem sjónarmi⇥ þeirra, er andmæltu botn-
vörpuvei⇥um, hafi veri⇥ mótu⇥ af íhaldssemi
og þröngs￼ni, en svo var ekki. Undir lok 19.
aldar stó⇥ árabátaútvegur Íslendinga me⇥
meiri blóma en nokkru sinni fyrr. Hann var
helsta bjargræ⇥i fólks í sjávarbygg⇥um, ekki
síst vi⇥ Faxaflóa, og engan gat óra⇥ fyrir
þeim miklu tæknibreytingum, sem í nánd
voru og ur⇥u þess valdandi a⇥ árabátaútger⇥
lag⇥ist af á örfáum árum. Kjarni málsins var
þó sá, a⇥ samkvæmt lögunum frá 1894 voru
botnvörpuvei⇥ar og sigling me⇥ óbúlka⇥ar
vörpur me⇥ öllu banna⇥ar innan íslenskrar
landhelgi. ↵ví vildi Einar Benediktsson
breyta, og um þa⇥ stó⇥u deilurnar. Andstæ⇥-
ingar Einars í málinu voru ekki endilega

andsnúnir botnvörpuvei⇥um sem slíkum.
Sumir þeirra, t.d. meistari Eiríkur í Cam-
bridge, voru þeim í raun hlynntir. Andsta⇥a
þeirra beindist gegn því, a⇥ botnvörpuskip-
um yr⇥i leyft a⇥ vei⇥a innan landhelgi. ↵á
myndi hin n￼ja vei⇥ia⇥fer⇥ ganga af árabáta-
útvegi landsmanna dau⇥um og landau⇥n
blasa vi⇥ í ￼msum blómlegum útvegshéru⇥-
um. Fæstir þessara manna óttu⇥ust áhrif
botnvörpunnar á lífríki sjávar, en flestum
þeirra ógna⇥i þa⇥ tjón, sem togarar gætu
valdi⇥ á vei⇥arfærum árabátasjómanna.

Smám saman óx þeim ásmegin, sem vildu
heimila botnvörpuvei⇥ar, e⇥a a.m.k. slaka svo
á ákvæ⇥um laganna frá 1894, a⇥ þau girtu
ekki me⇥ öllu fyrir togaraútger⇥ hér á landi.
↵egar Alþingi kom saman sumari⇥ 1897, lá
fyrir því n￼tt frumvarp til laga um bann vi⇥
botnvörpuvei⇥um í landhelgi vi⇥ Ísland.
Frumvarpi⇥ var komi⇥ frá dönsku stjórninni,
og var tilgangurinn me⇥ því sá a⇥ slaka svo á
umdeildustu atri⇥um laganna frá 1894, a⇥
sátt gæti ná⇥st vi⇥ bresk stjórnvöld.73

Allmiklar umræ⇥ur ur⇥u um frumvarpi⇥,
er þa⇥ kom fram, og er þa⇥ kom úr nefnd til
3. umræ⇥u í efri deild, kom fram vi⇥auka-
tillaga vi⇥ 3. grein þess, sem fjalla⇥i um
landhelgisbrot og vi⇥urlög vi⇥ þeim. Vi⇥-
aukatillagan var svohljó⇥andi:

Heimilt skal þó innlendum botnvörpuvei⇥iskipum
a⇥ leita lands til a⇥ afferma afla sinn og til a⇥ afla
sjer vatns og annara nau⇥synja, hvernig sem á
stendur, en vei⇥arfæri skulu þá og höf⇥ í búlka.74

Einn flutningsmanna, Kristján Jónsson
háyfirdómari, fylgdi tillögunni úr hla⇥i og
sag⇥i, a⇥ nefndarmönnum, sem fjalla⇥
hef⇥u um frumvarpi⇥, væri kunnugt um, a⇥
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a.m.k. einn innlendur kaupma⇥ur væri far-
inn a⇥ undirbúa útger⇥ botnvörpuskips og
hef⇥i þótt rétt a⇥ gera rá⇥ fyrir því, a⇥ slík
útger⇥ hæfist hér á landi.75

Frumvarpi⇥ mætti töluver⇥um andbyr í
ne⇥ri deild, og er s￼nt af umræ⇥um, a⇥ þeir
sem snerust til andstö⇥u óttu⇥ust einkum,
a⇥ Íslendingar ger⇥ust í stórum stíl leppar
fyrir erlendar útger⇥ir. Úrslit málsins ur⇥u
þau, a⇥ frumvarpi⇥ var samþykkt sem lög frá
Alþingi. ↵ar me⇥ haf⇥i löggjafinn heimila⇥
innlenda togaraútger⇥ og skapa⇥ henni þau
skilyr⇥i, sem nau⇥synleg voru.

Umræ⇥urnar um botnvörpuvei⇥ar, sem fram
fóru hér á landi á sí⇥ustu árum 19. aldar, eru
ekki síst athyglisver⇥ar fyrir þá sök, a⇥ þær
snerust ö⇥ru fremur um vi⇥horf til n￼junga.
Skyndilega ur⇥u Íslendingar þess áskynja, a⇥
í sjávarútvegsmálum stó⇥u þeir á þröskuldi
n￼rrar aldar. Er bresku togararnir hófu hér
vei⇥ar, bárust áhrif og tækni i⇥nbyltingar-
innar allt í einu a⇥ Íslandsströndum. Í einu
vetfangi kynntust landsmenn því, hve ber-
skjalda⇥ir þeir og aldagömul vei⇥itækni
þeirra var gagnvart hinum n￼ju vei⇥ia⇥fer⇥-
um. Og vi⇥brög⇥in létu ekki á sér standa. 
Í fyrstu reyndu menn, a⇥ frumkvæ⇥i danskra
stjórnvalda, a⇥ útiloka n￼jungarnar me⇥ bo⇥-
um og bönnum. ↵egar þa⇥ bar ekki árangur,
var enn hert á banninu, en jafnframt komu
fram raddir, sem sög⇥u, a⇥ þróun tímans yr⇥i
ekki stö⇥vu⇥, Íslendingar yr⇥u sjálfir a⇥ til-
einka sér hinar n￼ju a⇥fer⇥ir. Stefna þeirra,
sem þannig tölu⇥u, sigra⇥i í botnvörpumál-
inu á Alþingi ári⇥ 1897, og bar þa⇥ því vitni,
a⇥ teki⇥ væri a⇥ örla á n￼rri hugsun í
atvinnumálum hér á landi.

II,4. Fyrstu tilraunir til togara-
útger⇥ar á Íslandi

↵jó⇥ir, sem fiskvei⇥ar stundu⇥u í Nor⇥ursjó,
fylgdust gjörla me⇥ gengi breskra togara vi⇥
Ísland á sí⇥asta áratug 19. aldar. Mun mörg-
um brátt hafa or⇥i⇥ ljóst, a⇥ Íslandsmi⇥
gætu or⇥i⇥ togaraútger⇥inni gullnáma, og
lei⇥ ekki á löngu, uns Hollendingar og ↵jó⇥-
verjar tóku a⇥ senda botnvörpuskip til vi⇥
vei⇥a hér vi⇥ land.

Botnvörpuvei⇥ilögin, sem samþykkt voru
á Alþingi ári⇥ 1897, tóku gildi ári⇥ eftir, og
komust þá brátt á kreik kviksögur um, a⇥
￼msir a⇥ilar, innlendir og erlendir, hyg⇥ust
hefja hér útger⇥ botnvörpuskipa. Blö⇥in
fluttu ￼msar fregnir í þessa átt, en þær voru
flestar mjög á reiki og reyndust úr lausu lofti
gripnar.76 Engu a⇥ sí⇥ur má hafa þær til
marks um, a⇥ er botnvörpuvei⇥alögin höf⇥u
veri⇥ sett, væntu Íslendingar þess a⇥ útger⇥
botnvörpuskipa hæfist hér á landi á⇥ur en
langt li⇥i. Fáum mun hins vegar hafa veri⇥
fullljóst, me⇥ hva⇥a hætti þa⇥ myndi gerast,
en allir vissu, a⇥ sjálfir höf⇥u Íslendingar
ekki bolmagn til a⇥ rá⇥ast í þær fjárfestingar,
sem togaraútger⇥ kraf⇥ist. ↵ar hlaut því
erlent fjármagn a⇥ koma til, og samkvæmt 
3. grein laganna frá 1897 ur⇥u útlendingar,
sem hér hug⇥ust hefja útger⇥, a⇥ hafa sam-
vinnu vi⇥ íslenska ríkisborgara. ↵eir hlutu
þá a⇥ koma fram sem leppar útlendinganna,
og þótti ￼msum sem þa⇥ s￼ndi sk￼rast gall-
ana á undanþáguákvæ⇥i laganna.

Umræ⇥ur um væntanlega botnvörpu-
skipaútger⇥ útlendinga hér á landi voru
áberandi í blö⇥um ári⇥ 1898, en ekki dró til
tí⇥inda fyrr en ári⇥ eftir. Í 1. bindi þessa rit-
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verks var stuttlega geti⇥ um enska fiskkaup-
manninn Pike Ward frá Teignmouth. Hann
hóf fiskkaup vestur vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp ári⇥
1894, lét verka fiskinn me⇥ sérstökum hætti
og galt fyrir allan fisk me⇥ peningum, sem
þótti mikil og gó⇥ n￼lunda. Ward mun hafa
hagnast vel á fiskkaupum sínum hér á landi,
og er lögin frá 1897 höf⇥u teki⇥ gildi, eyg⇥i
hann möguleika á a⇥ auka enn umsvif sín
hérlendis. ↵á festi hann kaup á gömlum
Nor⇥ursjávartogara, sem Utopia nefndist, og
kom hann hinga⇥ til lands í apríl ári⇥ 1899.
Sjálfur kom Ward hinga⇥ til lands u.þ.b.
mánu⇥i á undan skipinu. Hann tók á leigu

fiskverkunarstö⇥ ↵orsteins Egilsonar á
Hamarskotsmöl í Hafnarfir⇥i og settist þar
a⇥, en hér var⇥ hann a⇥ eiga lögheimili til
þess a⇥ geta gert skipi⇥ út í eigin nafni. Á
Hamarskotsmölinni hug⇥ist Ward verka fisk
af togaranum, og er ekki a⇥ efa, a⇥ hann
hefur hugsa⇥ gott til gló⇥arinnar, er Utopia
renndi inn á Hafnarfjör⇥ um sumarmálin
1899. Skipverjar á togaranum voru enskir
og íslenskir. Skipstjórinn var Englendingur,
en me⇥ honum var íslenskur fiskiskipstjóri,
Gu⇥mundur Kristjánsson, þekktur skútu-
skipstjóri og reyndur fiskima⇥ur. Auk hans
voru fjórir Íslendingar á skipinu.
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Utopia lag⇥i upp í fyrstu vei⇥ifer⇥ina 
27. apríl 1899 og kom aftur inn eftir tvo
sólarhringa me⇥ 7000 af þorski og ￼su, og
var þa⇥ fyrsti togarafarmurinn, sem landa⇥
var í íslenskri höfn. Í næstu vei⇥för afla⇥i
skipi⇥ 10 þúsund af vænum þorski á 26
klukkustundum, og þótti þa⇥ mikill afli.
Fiskurinn var allur hirtur og verka⇥ur, og er
ekki a⇥ efa, a⇥ miki⇥ hefur veri⇥ um a⇥ vera
á Hamarskotsmölinni þessa vordaga.

En framtí⇥arlandi⇥ reyndist gr￼ttara en
Ward haf⇥i óra⇥ fyrir, og eftir þessar tvær
vei⇥ifer⇥ir gekk útger⇥ Utopia á afturfótun-
um. Stjórnendur skipsins þekktu lítt til tog-
sló⇥a hér vi⇥ land, en lentu hva⇥ eftir anna⇥
í því a⇥ kasta á hraun og grjót og rifu vörp-
una. Af því ur⇥u oft tafir, en einnig hinu, a⇥
vélstjórarnir voru engir bindindismenn, og
áttu þa⇥ til a⇥ setjast a⇥ sumbli, er í land
kom. Ur⇥u þeir þá oft þaulsætnari vi⇥ skál-
ina en gó⇥u hófi gegndi, og komst skipi⇥
ekki út a⇥ n￼ju, fyrr en ölvíman rann af
þeim félögum. Átti þetta sinn þátt í því, a⇥
útger⇥in gekk illa, og í septemberlok hélt
Utopia aftur til Englands.77 ↵ar me⇥ var
loki⇥ stuttum en merkum fyrsta þætti í
sögu togaraútger⇥ar á Íslandi.

Pike Ward var⇥ fyrstur manna til a⇥ hefja
útger⇥ togara hér á landi, en ekki li⇥u nema
örfáir mánu⇥ir frá því útger⇥ Utopia hófst,
þar til annar togari hélt til vei⇥a úr íslenskri
höfn.

Á ofanver⇥ri 19. öld var⇥ æ algengara, a⇥
danskir athafnamenn reyndu fyrir sér í
sjávarútvegi á Íslandi. Framan af var þar
helst um a⇥ ræ⇥a útger⇥ og fiskverkun í
tengslum vi⇥ verslunarrekstur, en þegar

kom fram undir lok aldarinnar, tóku Danir
a⇥ leggja fé í útger⇥arfyrirtæki í samlögum
vi⇥ Íslendinga. Var þá útger⇥, fiskverslun og
útflutningur meginmarkmi⇥i⇥ me⇥ rekstr-
inum. Eitt slíkt fyrirtæki var stofna⇥ í árs-
byrjun 1898. ↵a⇥ nefndist Islands Handels
og Fiskeri Co., en var jafnan kalla⇥ IHF hér
á landi. Danska verslunarfyrirtæki⇥ Salo-
mon Davidsen haf⇥i forgöngu um stofnun
IHF og átti mest hlutafjárins, sem mun
samtals hafa numi⇥ 400 þúsund krónum.
Stjórnarforma⇥ur IHF var Christian Niel-
sen, kaupma⇥ur, og sí⇥ar forstjóri Det
Danske Petroleums Aktieselskab (D.D.P.A.),
en stærsti íslenski hluthafinn og fram-
kvæmdastjóri var Björn Sigur⇥sson, á⇥ur
kaupma⇥ur í Flatey.78

Tilgangurinn me⇥ stofnun IHF var a⇥
reka stórútger⇥ á Íslandi, og me⇥ þa⇥ a⇥
markmi⇥i keypti félagi⇥ allar verslanir
Björns Sigur⇥ssonar á Snæfellsnesi og vi⇥
Brei⇥afjör⇥, og skömmu sí⇥ar verslunar-
sta⇥inn Geirseyri vi⇥ Patreksfjör⇥, en þar
skyldi mi⇥stö⇥ útger⇥arinnar standa. Var
Pétur A. Ólafsson rá⇥inn faktor á Geirseyri,
og stjórna⇥i hann útger⇥ fyrirtækisins þar.79

IHF fór af sta⇥ me⇥ glæsibrag. Fyrsta ári⇥
ger⇥i fyrirtæki⇥ út 6-8 þilskip frá Patreks-
fir⇥i, og fór þeim sí⇥an fjölgandi á næstu
árum.80 Ári⇥ 1899 ré⇥ust forrá⇥amenn IHF
svo í þa⇥ stórræ⇥i a⇥ láta smí⇥a togara í
North Shields á Englandi. Togarinn, sem var
205 brl. a⇥ stær⇥, nefndist Thor og kom
hinga⇥ til lands ári⇥ 1899.81 Hann hóf þegar
í sta⇥ vei⇥ar og mun hafa veri⇥ ger⇥ur út frá
Patreksfir⇥i í tvö ár. ↵á var hann seldur
dönsku ríkisstjórninni, sem ger⇥i hann út
til hafrannsókna um árabil. Ári⇥ 1920 kom
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Thor hins vegar aftur hinga⇥ til lands og
var⇥ fyrsta var⇥skip Íslendinga. ↵á nefndist
hann ↵ór.82

Á vegum IHF mun Thor a⇥allega hafa
stunda⇥ lú⇥uvei⇥ar, og var aflanum landa⇥ í
bresk flutningaskip, sem fluttu hann ísa⇥an
á marka⇥ í Englandi. Dró útger⇥in þannig
nokku⇥ dám af útger⇥ breskra togara á
Íslandsmi⇥, þótt þeir sigldu yfirleitt sjálfir
me⇥ afla sinn.

Undanþáguákvæ⇥i botnvörpuvei⇥ilaganna
frá 1897 freista⇥i margra, og svo vir⇥ist sem
íslenskir athafnamenn hafi átt au⇥velt me⇥
a⇥ fá útlendinga til samstarfs um togara-
útger⇥ undir lok 19. aldar. ↵ar var í flestum
tilvikum um a⇥ ræ⇥a Dani, og mátti þa⇥
e⇥lilegt teljast, þegar þess er gætt, a⇥ þeir
höf⇥u margir reynslu af vi⇥skiptum vi⇥
Íslendinga, þekktu nokku⇥ til a⇥stæ⇥na hér
á landi og voru ekki útlendingar í skilningi
laga um atvinnustarfsemi á Íslandi. Auk
Dana tóku nokkrir utanríkismenn þátt í
fjármögnun n￼rra útger⇥arfyrirtækja hér-
lendis á þessum árum, og var þar oftast um
a⇥ ræ⇥a menn, sem höf⇥u stunda⇥ vi⇥skipti
hér á landi e⇥a höf⇥u vi⇥skiptasambönd vi⇥
Dani.

Ári⇥ 1899 tóku til starfa hér á landi tvö
útger⇥arfélög, auk þeirra tveggja, sem á⇥ur
var geti⇥. Bæ⇥i voru þau a⇥ mestu bygg⇥ á
erlendu hlutafé, og útger⇥ togara var veiga-
mikill þáttur í starfsemi beggja.

Anna⇥ þessara fyrirtækja, sem stofna⇥ var
5. apríl 1899, nefndist á dönsku Fiskeri og
Handels Aktieselskabet Isafold, en var hér á
landi almennt kalla⇥ Vídalínsútger⇥in, en
stundum Ísafoldarfélagi⇥. Fyrrnefnda nafn-

giftin vísa⇥i til þess, a⇥ Jón Vídalín, konsúll
Breta og umbo⇥sma⇥ur íslensku kaupfélag-
anna, var einn helsti forgönguma⇥ur a⇥
félagsstofnuninni og stjórnarforma⇥ur, en
hlutafé⇥, sem a⇥ mestu var danskt og
breskt, nam 600 þúsund krónum, og mátti
auka þa⇥ í 900 þúsund, ef þörf kref⇥i.83

Lög Ísafoldarfélagsins voru í 24 greinum,
og er ljóst af þeim, a⇥ forrá⇥amenn fyrirtæk-
isins ætlu⇥u því miki⇥ hlutverk. Í lögunum
var fyrirhuga⇥ri starfsemi l￼st svo, a⇥ félagi⇥
hyg⇥ist „reka fiskvei⇥ar“ vi⇥ Ísland og ann-
ars sta⇥ar, hvort sem væri me⇥ botnvörpu
e⇥a ö⇥rum vei⇥arfærum, me⇥ gufuskipum
jafnt sem seglskipum. ↵á hug⇥ist félagi⇥
stunda hvers kyns fiskverkun og verslun
me⇥ fisk og innfluttar vörur, stofna til
ni⇥ursu⇥u á sjávarafur⇥um, búa til ábur⇥ úr
fiskúrgangi, reka skipaútger⇥ og -mi⇥lun,
reisa skipasmí⇥astö⇥ til n￼bygginga og vi⇥-
halds, og loks var því ætla⇥ a⇥ standa fyrir
mannvirkjager⇥, byggja br￼r og hafnir og
jafnvel fleira.84

Hér var hugsa⇥ stórt, og engu líkara en a⇥
Jón Vídalín og félagar hans hyg⇥ust kippa
íslensku atvinnulífi inn í nútímann me⇥
einu snöggu átaki. Og starfsemin hófst me⇥
meiri umsvifum en Íslendingar áttu a⇥ venj-
ast. Félagsstjórnin ré⇥ norskan verkfræ⇥ing,
Mundahl a⇥ nafni, til a⇥ stjórna fram-
kvæmdum hér á landi, og kom hann lands-
ins í mars 1899, e⇥a nokkru á⇥ur en félagi⇥
var formlega stofna⇥. Hann settist a⇥ í
Reykjavík, þar sem höfu⇥stö⇥var fyrirtækis-
ins voru, en valdi Akranes sem a⇥alútger⇥ar-
sta⇥. A⇥ sögn leist honum þó betur á allar
a⇥stæ⇥ur á Kleppi vi⇥ Sund, en þa⇥ land
sko⇥a⇥i hann a⇥ rá⇥i Tryggva Gunnarssonar
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bankastjóra.85 ↵ar var hins vegar mikilla um-
bóta og framkvæmda þörf, á⇥ur en útger⇥
gæti hafist, og því valdi Mundahl Akranes.
A⇥sta⇥a þar var þó harla ófullkomin til
útger⇥ar gufuskipa, og af þeim sökum var
afrá⇥i⇥ a⇥ geyma kola- og saltbirg⇥ir félags-
ins í Hafnarfir⇥i. Hlaust af því nokkurt
óhagræ⇥i, en skip félagsins ur⇥u a⇥ sigla frá
Akranesi til Hafnarfjar⇥ar a⇥ sækja kol og
salt eftir hverja vei⇥ifer⇥.86 Var⇥ Mundahl því
a⇥ hafa umbo⇥smenn til daglegrar stjórnar
á bá⇥um stö⇥unum.

Ísafoldarfélagi⇥ hóf útger⇥ sína me⇥ sex
botnvörpuskipum vori⇥ 1899. Eitt skipanna,
Akranes, var n￼tt, en hin, Brimsnes, Dala-
nes, Enganes, Fiskines og Grímsnes, voru
keypt notu⇥. Skipstjórar á skipunum voru
danskir, en enskir fiskiskipstjórar voru á
þeim öllum, og áttu þeir a⇥ vísa Dönunum
til mi⇥a. ↵annig hug⇥ust forrá⇥amenn
útger⇥arinnar hagn￼ta sér þekkingu Eng-
lendinganna, en lögum samkvæmt máttu
þeir ekki teljast skipstjórar á skipum, sem
hér voru ger⇥ út. A⇥rir skipverjar voru flestir
útlendir, en þó voru rá⇥nir á togarana
íslenskir flatningsmenn, og höf⇥u þeir 45
krónur í kaup á mánu⇥i. Mun þa⇥ hafa þótt
heldur lágt kaup, auk þess sem vi⇥urværi á
skipunum var tali⇥ afar lélegt.87

Útger⇥ Ísafoldartogaranna gekk brösug-
lega frá upphafi, og kom ￼mislegt til.
„Flaggskipi⇥“, Akranes, var teki⇥ í landhelgi
í Hafnasjó þegar í fyrstu vei⇥ifer⇥inni, afla-
brög⇥ skipanna vir⇥ast hafa veri⇥ fremur
slök,88 og ￼miss konar óhöpp eltu útger⇥ina.
Hi⇥ sí⇥asta og alvarlegasta dundi yfir 
3. október um hausti⇥, er togarinn Enganes
stranda⇥i vi⇥ Grindavík og ey⇥ilag⇥ist.89

Tap vir⇥ist hafa veri⇥ á rekstri Fiskeri og
Handels Aktieselskabet Isafold allan þann
tíma, sem þa⇥ starfa⇥i, og aldrei var⇥ neitt
úr mörgum hinna glæstu áforma félags-
stjórnarinnar. ↵ar átti slakt gengi togaranna
vitaskuld sinn þátt, en óvíst er, hvort þa⇥ ré⇥
úrslitum. Sala aflans vir⇥ist hafa fari⇥ a⇥
mestu í handskolum, og l￼sti Thor Jensen
þeirri hli⇥ málsins þannig:

Tilhögun fiskvei⇥anna hugsa⇥i hann [Mundahl] sér
í a⇥alatri⇥um þá, a⇥ togararnir kæmu samtímis a⇥
kalla til Akraness, me⇥ vissu millibili. ↵ar yr⇥i
fiskurinn tekinn í einn botnvörpunginn til flutn-
ings til Englands, en annan fisk átti a⇥ flytja í land
á Akranesi til verkunar. A⇥ sjálfsög⇥u var útger⇥ar-
fyrirtæki⇥ fyrst og fremst byggt á því, a⇥ gró⇥i yr⇥i
á flatfiskinum, sem sendur var ísa⇥ur til Englands.
En svo illa tókst til í fyrstu, a⇥ þessi d￼rmætasti
hluti aflans fékkst ekki greiddur vi⇥ kostna⇥ar-
ver⇥i, sumpart vegna þess hve mikill kostna⇥ur
haf⇥i lagzt á hann, en sumpart vegna þess a⇥ flutn-
ingurinn á fiskinum á milli skipa á Akranesshöfn
ger⇥i þa⇥ a⇥ verkum, a⇥ hann var ekki fyrsta flokks
vara, er á marka⇥ssta⇥inn kom.

Mundahl ætla⇥i a⇥ bæta úr þessu me⇥ því a⇥
skipa svo fyrir, a⇥ flokka skyldi kolann eftir stær⇥,
her⇥a hann sí⇥an og flytja þannig verka⇥an í stór-
um körfum til Hollands. Voru ger⇥ar ristur í fisk-
inn til þess a⇥ hann þorna⇥i fljótar. En þessi tilraun
misheppna⇥ist gersamlega, og var fljótt hætt vi⇥
hana.90

Útger⇥ Ísafoldarfélagsins hér á landi lauk
um veturnæturnar 1899, og haf⇥i hún þá
sta⇥i⇥ í u.þ.b. fimm mánu⇥i. Skipin fimm,
sem eftir voru, héldu þá til Englands, og á
útmánu⇥um ári⇥ eftir logna⇥ist starfsemi
félagsins endanlega út af.

Fjór⇥a og sí⇥asta útger⇥arfélagi⇥, sem
stofna⇥ var a⇥ mestu af erlendu hlutafé og
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tók til starfa hér á landi ári⇥ 1899, var Fisk-
vei⇥ahlutafélagi⇥ Gar⇥ar. ↵a⇥ var stofna⇥
31. maí 1899 og haf⇥i a⇥setur á Sey⇥isfir⇥i.
Hlutafé félagsins var 180 þúsund krónur, a⇥
langmestu leyti í eigu útlendinga.

Gar⇥arsfélagi⇥ hóf þegar ári⇥ 1899 miklar
framkvæmdir á Sey⇥isfir⇥i, og ári⇥ eftir
ger⇥i þa⇥ út ellefu skip, átta seglskip (kútt-
era) og þrjá togara. Togararnir nefndust
Snæfell, Nordfjord og Esbjerg, og gengu
þeir til vei⇥a frá Sey⇥isfir⇥i sumari⇥ 1900.

En hér fór á líkan veg og fyrir Ísafoldar-
félaginu. Útger⇥in gekk illa, afli var tregur,
og þegar vertí⇥inni lauk hausti⇥ 1900, var
saga Gar⇥arsfélagsins í raun öll. Starfsemin
logna⇥ist út af og 13. apríl 1901 var félaginu
formlega sliti⇥.91

↵ær tilraunir til togaraútger⇥ar á Íslandi,
sem hér hefur veri⇥ sagt frá, ur⇥u allar
skammlífar og mörku⇥u næsta lítil spor í
íslenska atvinnusögu. Engu a⇥ sí⇥ur ver⇥a
þær a⇥ teljast athyglisver⇥ar, ekki síst ef liti⇥
er á þá hugsun, sem a⇥ baki þeim bjó, og þær
a⇥stæ⇥ur, er þær bjuggu vi⇥. Ver⇥a fyrir-
tækin þó engan veginn sett undir einn hatt.

Pike Ward, enski fiskkaupma⇥urinn sem
fyrstur ger⇥i út togara á Íslandi, var bærilega
kunnugur a⇥stæ⇥um hér á landi, er hann hóf
útger⇥ina í Hafnarfir⇥i. Honum hl￼tur a⇥ hafa
veri⇥ vel kunnugt um gengi landa sinna í
botnvörpuvei⇥um vi⇥ Ísland, og vildi gjarnan
kanna þá möguleika, sem í slíkri starfsemi
fólust. Ward var hins vegar varfærinn; hann
byrja⇥i smátt og hætti, á⇥ur en komi⇥ var í
óefni. Á útger⇥ hans ber a⇥ líta sem tilraun, og
af heimildum ver⇥ur ekki rá⇥i⇥, a⇥ hann hafi
ali⇥ me⇥ sér drauma um stórútger⇥.

Um hin fyrirtækin þrjú gegnir ö⇥ru máli.
↵au voru stofnu⇥ beinlínis í því skyni a⇥
hefja umfangsmikla útger⇥ og verslun me⇥
sjávarafur⇥ir. Öll bygg⇥ust þau a⇥ lang-
mestu leyti á erlendu hlutafé, og fer ekki á
milli mála, a⇥ þeir, sem lög⇥u fé⇥ fram,
ger⇥u sér vonir um mikinn og skjótan
gró⇥a. ↵ær vonir vir⇥ast í öllum þremur til-
vikunum hafa or⇥i⇥ sér til skammar, en bera
á hinn bóginn almennu efnahagsástandi og
peningahyggju þessa tíma nokkurt vitni.
Tímabili⇥ frá því um 1890 og fram a⇥ fyrri
heimsstyrjöld var gósentí⇥ borgarastéttar og
fjármálaspekúlanta ví⇥a á Vesturlöndum.
Alþjó⇥leg vi⇥skipti jukust nánast ár frá ári,
og sama máli gegndi um fé í umfer⇥.
Almenn bjarts￼ni var ríkjandi og margir litu
svo á, a⇥ tæknilegar framfarir, sem ger⇥u
mönnum kleift a⇥ n￼ta náttúruau⇥lindir í
meira mæli en á⇥ur, myndu tryggja áfram-
haldandi velmegun; a⇥eins þyrfti a⇥ veita fé
til framkvæmda, þá væri gró⇥inn vís. Vi⇥
þetta bættist vaxandi eftirspurn eftir mat-
vælum, sem stafa⇥i af fólksfjölgun og ekki
sí⇥ur af vexti borga.

Hér er komi⇥ a⇥ kjarna málsins. Fjár-
mála- og eignamenn þurftu sífellt a⇥ finna
fé sínu n￼ verkefni, og margir voru fúsir til
a⇥ leggja þa⇥ í n￼ fyrirtæki, n￼ja möguleika,
sem gáfu fyrirheit um gró⇥a. ↵annig var ein-
mitt um togaraútger⇥. Peningamenn í Dan-
mörku og á Bretlandseyjum vissu fullvel, a⇥
fiskvei⇥ar og verslun me⇥ sjávarafur⇥ir
höf⇥u gengi⇥ vel á sí⇥ari hluta 19. aldar og
oft gefi⇥ drjúgan skilding í a⇥ra hönd. Gengi
botnvörpuvei⇥a í Nor⇥ursjó og vi⇥ Ísland
benti og til þess, a⇥ gó⇥an ar⇥ mætti hafa af
vei⇥unum í framtí⇥inni, ekki síst á Íslandi.
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Hér voru au⇥ug fiskimi⇥ skammt undan
landi, en a⇥rar a⇥stæ⇥ur þannig, a⇥ lei⇥in
virtist grei⇥ fyrir fjársterk fyrirtæki.

Íslendingarnir, er hlut áttu a⇥ stofnun
fyrirtækjanna, hafa vafalíti⇥ gert sér grein
fyrir möguleikunum, sem fólgnir voru í
útger⇥ botnvörpuskipa hér á landi. Sumir
þeirra hafa kannski gyllt tækifærin fyrir
útlendingunum, en annars vir⇥ist þáttur
þeirra einkum hafa veri⇥ fólginn í lepp-
mennsku og nokkurri þátttöku í daglegum
rekstri, en eiginleg hlutafjáreign þeirra var
lítil sem engin. Allir vir⇥ast þeir hins vegar
hafa liti⇥ svo á, a⇥ áhugi útlendu peninga-
mannanna væri a⇥eins af hinu gó⇥a og a⇥
sjálfsagt væri a⇥ li⇥sinna þeim eftir föngum.
↵annig mætti hugsanlega efla íslenskt
atvinnulíf og byggja upp stöndug fyrirtæki,
sem smám saman kæmust í eigu Íslendinga.
↵ar til þa⇥ ger⇥ist, myndu fyrirtækin auka
atvinnu og skapa ver⇥mæti í landinu.

IHF á Patreksfir⇥i starfa⇥i lengst þeirra
útger⇥arfyrirtækja, sem hér hófu starfsemi
ári⇥ 1899, og vir⇥ist hafa vegna⇥ best.
Orsakir ófara Ísafoldarútger⇥arinnar og
Gar⇥arsfélagsins voru margar, en þegar á
allt er liti⇥, vir⇥ist ljóst, a⇥ óhófleg bjarts￼ni
hafi rá⇥i⇥ mörgum athöfnum forrá⇥amanna
þeirra í upphafi og reksturinn veri⇥ illa
undirbúinn. Engu a⇥ sí⇥ur ver⇥a þessi fyrir-
tæki a⇥ teljast merkir bo⇥berar n￼rra tíma,
og þegar ári⇥ 1899 lei⇥ í aldanna skaut, gat
Íslendingum vart dulist, a⇥ tímamót voru í
nánd í íslenskri útger⇥arsögu.

II,5. Upphaf íslenskrar togara-
útger⇥ar

Ófarir útger⇥arfélaganna, sem tóku til starfa
ári⇥ 1899 og sagt var frá í sí⇥asta kafla, ur⇥u
sí⇥ur en svo til a⇥ efla trú Íslendinga á tog-
araútger⇥. ↵vert á móti þótti andstæ⇥ingum
botnvörpuvei⇥a nú sem reynslan sanna⇥i
flest þa⇥, er haldi⇥ haf⇥i veri⇥ fram um ókosti
þessarar vei⇥ia⇥fer⇥ar og togaraútger⇥ar.
Hún gæti aldrei blessast á Íslandi, togarar
væru d￼rir í innkaupum og rekstri, útger⇥in
væri áhættusöm og kref⇥ist fjármagns, sem
fátæk þjó⇥ hef⇥i ekki rá⇥ á. ↵ar a⇥ auki færi
botnvarpan illa me⇥ fiskinn, hann kremdist
og bló⇥spryngi og væri borin von, a⇥ verka
fyrsta flokks saltfisk úr togarafiski.92

En framvinda sögunnar var⇥ ekki stö⇥vu⇥.
Tímarnir breyttust hratt á Íslandi á þessum
árum, og me⇥ nokkrum rétti má hafa þróun
útger⇥arsögunnar til marks um, a⇥ sagan
endurtaki sig í sífellu, þótt í nokku⇥ breyttri
mynd sé. Í 1. bindi þessa ritverks var frá því
sk￼rt, a⇥ mannfjölgun og vöxtur borga í
Evrópu á sí⇥mi⇥öldum hef⇥i valdi⇥ miklu
um vaxandi eftirspurn eftir skrei⇥ og þa⇥, a⇥
Englendingar hófu vei⇥ar á Íslandsmi⇥um á
öndver⇥ri 15. öld. Á sama hátt olli i⇥nvæ⇥-
ingin og vöxtur borga á Bretlandseyjum á 19.
öld aukinni eftirspurn eftir fiskmeti, og átti
sú þróun a.m.k. óbeinan þátt í því, a⇥ breskir
togarar hófu a⇥ sækja á Íslandsmi⇥ um 1890.
Loks átti vöxtur þéttb￼lis þátt í því, a⇥ Íslend-
ingar tóku a⇥ huga a⇥ togaraútger⇥, og var
sú bæjarmyndun þó öll í miklu smærri stíl
og me⇥ ö⇥rum hætti en í útlöndum.

Reykjavík óx giska hratt á sí⇥asta þri⇥j-
ungi 19. aldar. Ári⇥ 1870 voru bæjarbúar
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rétt um tvö þúsund, en haf⇥i fjölga⇥ í tæp-
lega sex þúsund um aldamótin.93 Enn var
bæjarbragurinn þó harla frumstæ⇥ur,
a.m.k. mi⇥a⇥ vi⇥ þa⇥, sem ger⇥ist í stærri
bæjum og borgum í ö⇥rum löndum. Bæjar-
búar voru og fæstir fæddir í Reykjavík. Mik-
ill meirihluti þeirra var sveitamenn, sem
flust höf⇥u á mölina, og höf⇥u margir
flosna⇥ upp í sveitum. Í Reykjavík stundu⇥u
þeir ￼miss konar vinnu, sem til féll, en
bjuggu vi⇥ þröngan kost og voru engu sí⇥ur
há⇥ir árfer⇥i til lands og sjávar en sveita-
menn. Mataræ⇥i flestra bæjarbúa var næsta
fábreytt. Hinir efna⇥ri bjuggu vi⇥ tiltölulega
gó⇥ kjör, og margir höf⇥u skepnur og öflu⇥u
sér þannig landbúna⇥arafur⇥a. Fiskur var á
hinn bóginn uppista⇥an í fæ⇥i fátæklinga,
og so⇥ningin gegndi miklu hlutverki í
mataræ⇥i allra Reykvíkinga.94

Fisk til matar fengu Reykvíkingar 19.
aldar af árabátum, og alla 19. öld var ára-
bátaútvegur höfu⇥bjargræ⇥isvegur mikils
hluta bæjarbúa. Er tali⇥, a⇥ um 1870 hafi
um fjór⇥ungur allra fullor⇥inna karlmanna
í Reykjavík veri⇥ tómthúsmenn, en sjósókn
var a⇥alatvinna þeirra. A⇥ auki sóttu vinnu-
menn og ungir piltar sjóinn, og mun u.þ.b.
helmingur allra vinnufærra karlmanna í
Reykjavík hafa haft bjargræ⇥i sitt af sjósókn
og fiskvei⇥um um 1870.95

Meginhluta afla síns lög⇥u árabátasjó-
mennirnir upp hjá verslunum, en ávallt var
nokku⇥ af honum selt e⇥a gefi⇥ fólki í so⇥i⇥,
og ekki geta heimildir um fiskskort í Reykja-
vík á fyrstu níu áratugum 19. aldar. Um og
upp úr 1890 tók þetta a⇥ breytast. ↵á jókst
þilskipaútger⇥ frá Reykjavík til muna, eins
og frá var sagt í 1. bindi þessa verks. ↵á gekk

æ verr a⇥ manna árabátana; allir vildu vera
á skútu, og á opnum bátum reru ekki a⇥rir
en eldri menn. ↵eir sóttu þó sjaldan lengra
en rétt út fyrir landsteinana.96

↵essir tiltölulega fáu menn reru flestir á
tveggjamannaförum og gátu me⇥ engu móti
sé⇥ sívaxandi fjölda bæjarbúa fyrir nægu
fiskmeti. Skúturnar gengu ekki til vei⇥a
nema 5-6 mánu⇥i á ári, og afli þeirra var
a⇥allega verka⇥ur í salt. Aflei⇥ingin af
minnkandi árabátaútger⇥ var⇥ því sú, a⇥ á
sí⇥ustu árum 19. aldar og fyrstu árum
hinnar 20., var⇥ æ oftar skortur á so⇥meti í
Reykjavík, og kvörtu⇥u bæjarbúar sáran yfir
því. Svo mikill var fiskskorturinn, a⇥ sumir
bæjarbúar leitu⇥u nánast allra lei⇥a til a⇥
bæta úr. Ári⇥ 1896 var því haldi⇥ fram í
bla⇥agrein, a⇥ sumari⇥ á⇥ur hef⇥u breskir
togarar, sem voru a⇥ ólöglegum vei⇥um á
Faxaflóa, stöku sinnum skotist inn á Reykja-
víkurhöfn og selt þar fisk frá skipshli⇥.97

Hvort sem sögurnar af þessum sérkenni-
legu „sölufer⇥um“ bresku togaranna eru
réttar e⇥a ekki, er hitt víst, a⇥ forrá⇥amenn
bæjarins höf⇥u áhyggjur af fiskskortinum,
og þegar kom fram yfir aldamótin 1900, var
flestum or⇥i⇥ ljóst, a⇥ þilskipaútger⇥in
myndi seint bæta úr honum. Áhugi á tog-
araútger⇥ haf⇥i hins vegar aldrei slokkna⇥
a⇥ fullu, og nú fengu nokkrir áhugamenn
um hana þá hugmynd a⇥ kaupa togara og
gera hann út í þeim megintilgangi a⇥ afla
so⇥metis handa Reykvíkingum. Hausti⇥
1904 sk￼r⇥u Reykjavíkurblö⇥in frá því, a⇥
hinn 28. september hef⇥u þrír menn,
August Flygenring í Hafnarfir⇥i, Arnbjörn
Ólafsson í Keflavík og Björn Kristjánsson í
Reykjavík, stofna⇥ me⇥ sér félag til togara-
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kaupa. Félagi⇥ nefndist Fiskvei⇥ahlutafélag
Faxaflóa, og var megintilgangur þess sag⇥ur,
a⇥ kaupa og gera út botnvörpuskip, er leg⇥i
upp afla hér á landi og sæi Reykvíkingum
fyrir so⇥ningu allan ársins hring.98

Af Fiskvei⇥ahlutafélagi Faxaflóa er þa⇥ a⇥
segja, a⇥ þa⇥ eigna⇥ist aldrei skip, og aldrei
kom til þess, a⇥ togari væri ger⇥ur út í þeim
tilgangi ö⇥rum fremur a⇥ afla n￼metis í
so⇥i⇥ hjá reykvískum húsmæ⇥rum. Hug-
myndin a⇥ baki félagsstofnuninni var hins
vegar athyglisver⇥, og nú bar svo vi⇥, a⇥ fáir
ur⇥u til a⇥ andmæla fyrirætlunum um
íslenska togaraútger⇥. ↵a⇥ má hafa til marks
um breytt vi⇥horf í útger⇥armálum, og nú
var þess skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ Íslendingar
eignu⇥ust sitt fyrsta eiginlega botnvörpu-
skip.

Ári⇥ 1905 markar tímamót í íslenskri
útger⇥arsögu. Hinn 7. mars þá um veturinn
birtist í Ísafold frétt, sem bar yfirskriftina
„Íslenzkur botnvörpungur“. Hún var
svohljó⇥andi:

Hinga⇥ kom í gær frá Aberdeen eftir 41⁄2 dags fer⇥
botnvörpuskipi⇥ Coot (blesönd), um 140 smálestir
brúttó, keypt þar af Arnbirni Ólafssyni f[yrrverandi]
vitaver⇥i handa þeim félögum, honum og Birni
kaupmanni Kristjánssyni, Einari kaupmanni ↵or-
gilssyni í Óseyri, Indri⇥a skipstjóra Gottsveinssyni
og Gu⇥mundi trésmi⇥i ↵ór⇥arsyni frá Hálsi.

Skipinu fylgja 3 botnvörpur. ↵a⇥ gengur 10 mílur
á vöku me⇥ 48 hesta afli.

↵ví á a⇥ halda út hé⇥an til botnvörpuvei⇥a og
leggja hér upp aflann a⇥allega, ￼mist til sölu í so⇥i⇥
e⇥a til verkunar.

Skipshöfnin hinga⇥ var 8 manns, 3 skoskir og 
5 íslenskir, þar á me⇥al skipstjórinn Halldór Sig-
ur⇥sson.

43

Málverk af togaranum Coot. Á fyrstu gufutogurunum var skorsteinninn haf⇥ur fyrir framan st￼rishúsi⇥, 
svo hann skygg⇥i ekki á trolli⇥, þegar toga⇥ var.

Ljósm.: Bygg⇥asafn Hafnarfjar⇥ar



En hér á a⇥ vera
fyrir skipinu eig-
andinn einn, Ind-
ri⇥i Gottsveinsson.
Arnbjörn Ólafsson
ver⇥ur og me⇥ því.
↵a⇥ leggur á sta⇥ til
vei⇥a nú seint í vik-
unni.

Áhugamenn um
íslenska togara-
útger⇥ hafa vafa-
líti⇥ gla⇥st vi⇥

þessa fregn, en a⇥ baki henni var saga
óvæntra atbur⇥a og uppákoma, sem vafalíti⇥
hafa reynt á þolrif þeirra, er máli⇥ snerti.

Upphaf sögunnar má reka til atbur⇥a,
sem ur⇥u tveimur árum á⇥ur en Coot kom
til Íslands. Hinn 9. mars 1903 var⇥ skipska⇥i
í Herdísarvík, er kútter Litlu-Rósu, eign
Útger⇥arfélagsins vi⇥ Hafnarfjör⇥, var
hleypt þar upp, en skipi⇥ var a⇥ li⇥ast í
sundur í ofvi⇥ri. Skipverjar björgu⇥ust, en
skipi⇥ ey⇥ilag⇥ist.99 ↵á átti Útger⇥arfélagi⇥
vi⇥ Hafnarfjör⇥ ekki nema eitt skip,
Surprise, og vildi Einar ↵orgilsson, kaup-
ma⇥ur, sem var einn stærsti hluthafinn í
félaginu, strax kaupa n￼tt skip í sta⇥ Litlu-
Rósu. Um þa⇥ mun ekki hafa ná⇥st sam-
komulag í félaginu ári⇥ 1903, en hausti⇥
1904 haf⇥i Einar fastrá⇥i⇥ a⇥ kaupa skip. ↵á
fékk hann Indri⇥a Gottsveinsson til þess a⇥
fara til Bretlands til a⇥ leita a⇥ heppilegum
kútter, en Indri⇥i var í hópi þekktustu
skútuskipstjóra vi⇥ Faxaflóa.

Indri⇥i hélt utan í októberlok og var⇥
samskipa Gu⇥mundi ↵ór⇥arsyni. Hann var í
sömu erindagjör⇥um og var⇥ sí⇥ar þekktur

útvegsma⇥ur í Ger⇥um í Gar⇥i. Í Bretlandi
tóku þeir félagar land í Hull, en þar var
engin skip a⇥ fá. Indri⇥i hélt þá su⇥ur á bóg-
inn, allt til Dover, og kom þanga⇥ skömmu
fyrir jól. Á ↵orláksmessu barst honum skeyti
frá Einari, sem ba⇥ hann a⇥ snúa sem skjót-
ast nor⇥ur á bóginn og vera kominn til
Leith um áramót. Indri⇥i var⇥ vi⇥ þeirri ósk,
og er hann kom til Leith, hitti hann þar fyrir
þá Einar og Björn Kristjánsson, og voru
bá⇥ir á lei⇥ til Kaupmannahafnar í versl-
unarerindum.100

Á Commercial Hotel í Leith afré⇥u þeir
þremenningarnir a⇥ stofna me⇥ sér félag
um a⇥ kaupa togara, og hætti Einar þá snar-
lega vi⇥ a⇥ kaupa kútter. Mun þa⇥ hafa
valdi⇥ mestu um þessa snöggu rá⇥abreytni,
a⇥ Björn Kristjánsson haf⇥i komist á sno⇥ir
um, a⇥ banki í Aberdeen sæti uppi me⇥
nokkra togara, sem hann haf⇥i teki⇥ upp í
skuld og vildi nú selja.101

Er félagsskapurinn haf⇥i veri⇥ ákve⇥inn,
héldu Einar og Björn álei⇥is til Hafnar, en
Indri⇥i fór til Aberdeen, þar sem hann hitti
þá Arnbjörn Ólafsson og Gu⇥mund ↵ór⇥ar-
son. Er nú skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ þeir
gengu í félag vi⇥ þremenningana um tog-
arakaupin, og í janúar 1905 festu félagarnir
fimm kaup á botnvörpuskipinu Coot. Var
afsali⇥ gefi⇥ út 19. janúar og stíla⇥ á Arn-
björn Ólafsson.102

Í afsalsbréfinu kemur fram, a⇥ Coot var
smí⇥a⇥ur í Glasgow ári⇥ 1892 og mældist
141,5 smálestir brúttó en 43,56 smálestir
nettó. Kaupver⇥ skipsins var 1500 sterl-
ingspund, en því til vi⇥bótar ur⇥u hinir n￼ju
eigendur a⇥ verja 10.000 krónum til kaupa á
vei⇥arfærum og ￼msum búna⇥i.103
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↵egar kaupin höf⇥u veri⇥ ger⇥, tóku
Indri⇥i Gottsveinsson og Halldór Sigur⇥s-
son skipstjóri a⇥ búa skipi⇥ til Íslandsfer⇥ar,
en Halldór haf⇥i veri⇥ st￼rima⇥ur á bresk-
um togurum og þekkti vel til alls, sem me⇥
þurfti. Undirbúningnum var a⇥ mestu loki⇥
um mi⇥jan febrúar, en þá komu upp vand-
ræ⇥i vegna tryggingamála, og taf⇥ist heim-
fer⇥in um hálfan mánu⇥ af þeim sökum.104

Til n￼rrar heimahafnar í Hafnarfir⇥i
kom Coot a⇥ morgni 6. mars 1905 og hélt
aftur út í fyrstu vei⇥ifer⇥ina á Íslandsmi⇥-
um þremur dögum sí⇥ar. Fyrsta veturinn
gekk á ￼msu um úthaldi⇥, a⇥allega vegna

bilunar í togvindu, og var⇥ a⇥ senda skipi⇥
til Englands til vi⇥ger⇥ar um sumari⇥. A⇥
því loknu kom Coot aftur heim og gekk
sí⇥an til vei⇥a hér vi⇥ land, uns hann
stranda⇥i á Keilisnesi 14. desember 1908.
↵ar ey⇥ilag⇥ist skipi⇥, en skipverjar björg-
u⇥ust allir.105

Eins og á⇥ur sag⇥i, var afsalsbréfi⇥ fyrir
Coot gefi⇥ út á Arnbjörn Ólafsson, en aldrei
lék vafi á því, a⇥ á⇥urnefndir fimmmenn-
ingar keyptu skipi⇥ í félagi. Einar ↵orgilsson
anna⇥ist útger⇥ þess frá upphafi, og Indri⇥i
Gottsveinsson var skipstjóri. Í júní 1905 var
formlegt hlutafélag stofna⇥ um skipi⇥ og
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útger⇥ þess, og framseldi Arnbjörn því
togarann. Félagi⇥ bar nafni⇥ Fiskvei⇥ihluta-
félag vi⇥ Faxaflóa.106

↵au li⇥lega þrjú ár, sem Coot gekk til
vei⇥a hér vi⇥ land, sótti hann nær eingöngu
í Faxaflóa. Skipi⇥ var gert út frá Hafnarfir⇥i,
og þar var mestur hluti aflans lag⇥ur upp.
Um útger⇥ina er þa⇥ eitt a⇥ segja, a⇥ hún
gekk vel öll árin og skila⇥i jafnan ar⇥i.107

Gó⇥ur árangur skipverja og eigenda Coot
var⇥ ö⇥rum hvatning, og lei⇥ nú ekki á
löngu, uns fleiri útvegsmenn og skútuskip-
stjórar vi⇥ Faxaflóa tóku a⇥ huga a⇥ togara-
kaupum. Annar íslenski togarinn, Seagull,
kom til landsins í júlí 1905, og voru eig-
endur hans kaupmennirnir Benedikt
Stefánsson og Eyjólfur Ófeigsson, Bjarnhé⇥-
inn Jónsson, járnsmi⇥ur, og Gu⇥mundur
Einarsson, steinsmi⇥ur. Enginn þessara
manna haf⇥i veri⇥ vi⇥ri⇥inn útger⇥ á⇥ur, og
kann þa⇥ a⇥ hafa valdi⇥ nokkru um, a⇥
útger⇥ Seagull gekk á afturfótunum frá
upphafi. Afli skipsins var lítill, sem mun
hafa stafa⇥ af því, a⇥ togvindan var of kraft-
lítil, en svo fór, a⇥ fjórmenningarnir gáfust
upp á fyrirtækinu. ↵á kom ↵orvaldur
Björnsson, bóndi á ↵orvaldseyri undir Eyja-
fjöllum, til skjalanna, og eigna⇥ist hann
skipi⇥ a⇥ fullu undir árslok 1906, en var⇥
svo gjaldþrota á fyrirtækinu. Ævi Seagull
lauk svo, a⇥ hann stranda⇥i vi⇥ Vestmanna-
eyjar í desember 1907 og ey⇥ilag⇥ist.108

Ári⇥ 1907 var loki⇥ bernskuskei⇥i togara-
útger⇥ar á Íslandi. ↵a⇥ hófst me⇥ tilkomu
fyrirtækjanna, sem hér hófu útger⇥ ári⇥
1899, og hélt áfram me⇥ útger⇥ Coot og

Seagull. A⇥eins eitt þessara fyrirtækja,
útger⇥ Coot, lána⇥ist, og leikur vart 
á tvennu, a⇥ þar skipti traust útger⇥ar-
stjórn Einars ↵orgilssonar sköpum. Anna⇥ 
veigamiki⇥ atri⇥i 
var, a⇥ eigendum
Coot tókst a⇥
verka afla skips-
ins me⇥ þeim
hætti, a⇥ úr var⇥
gó⇥ur og sölu-
hæfur saltfiskur.
Hann skila⇥i út-
ger⇥inni tekjum
og s￼ndi, a⇥ vel
mátti gera gó⇥an
saltfisk úr tog-
arafiski.

Gó⇥ur árangur Cootmanna var⇥ mörgum
fyrirmynd, og slök afkoma Seagull útger⇥-
arinnar vir⇥ist ekki hafa dregi⇥ kjark úr
mönnum. Ári⇥ 1907 bættust þrjú n￼ skip í
íslenska togaraflotann, og þá hófst n￼tt
skei⇥ í útger⇥arsögunni.

II,6. Fjárhagslegar forsendur 
vélvæ⇥ingar

Eigendur fyrstu íslensku vélbátanna og
togaranna voru tiltölulega stöndugir kaup-
menn og útvegsmenn, og greina heimildir
ekki frá ö⇥ru en a⇥ þeir hafi sjálfir lagt út
kaupver⇥ skipa og véla. ↵annig vir⇥ast þeir
Árni Gíslason og Sophus J. Nielsen hafa
skipt me⇥ sér kostna⇥i vi⇥ vélarkaup og
breytingar á Stanley, en vélin kosta⇥i 900
krónur, sem var umtalsvert fé á þeim tíma.109
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Á sama hátt munu kaupendur Coot hafa lagt
út fyrir kaupver⇥i skipsins, en 10 þúsund
krónur ur⇥u þeir a⇥ fá a⇥ láni í Skotlandi til
kaupa á vei⇥arfærum og ö⇥rum nau⇥synleg-
um búna⇥i.110

Lítil peningavelta og skortur á fé til fram-
kvæmda hamla⇥i mjög eflingu íslenskra
atvinnuvega á 19. öld. Landsbanki Íslands,
sem tók til starfa ári⇥ 1886, var eina lána-
stofnunin, sem eitthva⇥ kva⇥ a⇥ hér á landi,
en fjárrá⇥ hans voru naum, og þótt Tryggvi
Gunnarsson hafi stutt vi⇥ baki⇥ á þilskipa-
útger⇥inni, eftir a⇥ hann tók vi⇥ stö⇥u
bankastjóra ári⇥ 1893, er óvíst, hve ör upp-
bygging hennar hef⇥i or⇥i⇥, ef ekki hef⇥i
noti⇥ lána úr vi⇥lagasjó⇥i, sem frá var sagt í
1. bindi þessa verks. Gengu þau lán þó flest
til útvegsmanna vi⇥ Faxaflóa.

Öllum var ljóst, a⇥ ættu Íslendingar a⇥
efla atvinnuvegi sína, mátti ekki vi⇥ svo búi⇥
standa. Á sí⇥asta áratug 19. aldar hófu fram-
farasinna⇥ir menn me⇥ dr. Valt￼ Gu⇥-
mundsson í fararbroddi a⇥ vinna a⇥ því a⇥
hér yr⇥i stofna⇥ur banki, sem bygg⇥i ö⇥ru
fremur á erlendu hlutafé. ↵etta tókst, og
ári⇥ 1904 tók Íslandsbanki (eldri) til starfa.
Bankinn var í eigu Privatbanken í Kaup-
mannahöfn, Centralbanken í Kristjaníu
(Osló) og víxlarafirmans Rubin & Bing í
Kaupmannahöfn. Hlutafé hans var tvær
milljónir króna í upphafi, en var hækka⇥ í
þrjár milljónir ári⇥ 1907. ↵etta var miki⇥ fé,
eins og gleggst má sjá af því, a⇥ áætla⇥ar
tekjur landssjó⇥s árin 1902-1903 námu kr.
627.500 hvort ár og áætla⇥ ver⇥ n￼s togara
var um þetta leyti 125 þúsund krónur.111

Me⇥ stofnun Íslandsbanka kom miki⇥ 
fé inn í landi⇥, og telur Ólafur Björnsson

prófessor „[…] þess varla dæmi í sögu
landsins a⇥ svo miklu fjármagni hafi á jafn
skömmum tíma veri⇥ rá⇥stafa⇥ til þarfa
íslensks atvinnulífs.“112 Heimildir greina
ekki, hvernig útlán bankans skiptust eftir
atvinnugreinum, en líklegt má telja, a⇥
mestur hluti þeirra hafi fari⇥ til sjávarútvegs
og verslunar.113 Hefur því og lengi veri⇥
haldi⇥ fram, a⇥ Íslandsbanki hafi a⇥ veru-
legu leyti fjármagna⇥ uppbyggingu fyrsta
togaraflota Íslendinga. Útger⇥arlán ￼miss
konar voru og alla tí⇥ stór þáttur í starfsemi
bankans, og hagur hans ré⇥st ekki síst af
gengi sjávarútvegsins. Má kannski gleggst
sjá náin tengsl Íslandsbanka vi⇥ sjávarútveg-
inn af því, a⇥ er hann hætti starfsemi ári⇥
1930, var hann endurreistur undir nafninu
Útvegsbanki Íslands.

Landhelgisbrot togara, einkum breskra,
voru Íslendingum mikill þyrnir í augum
um aldamótin 1900. Gæsla landhelginnar
var allsendis ónóg, og allir vissu, a⇥ lang-
flestir landhelgisbrjótanna sluppu vi⇥ refs-
ingu. Alltaf voru þó einhverjir teknir, fær⇥ir
til hafnar, sekta⇥ir og afli og vei⇥arfæri ger⇥
upptæk. Sektarfé⇥ og fé, sem fékkst fyrir
sölu á ólöglegum afla og vei⇥arfærum, rann
í landssjó⇥, en þa⇥ þótti mörgum óe⇥lileg
rá⇥stöfun. Á þingmálafundum, sem haldnir
voru í Gullbringu- og Kjósars￼slu fyrir þing
ári⇥ 1905, kom fram sú sko⇥un, a⇥ réttara
væri a⇥ verja þessu fé til a⇥ sty⇥ja me⇥ ein-
um e⇥a ö⇥rum hætti vi⇥ baki⇥ á þeim, sem
har⇥ast yr⇥u fyrir bar⇥inu á landhelgis-
brjótum. Jafnframt voru stjórnvöld gagn-
r￼nd fyrir a⇥ vanrækja málefni sjávar-
útvegsins.114

Í framhaldi af þingmálafundunum lag⇥i
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dr. Valt￼r Gu⇥mundsson, 2. þingma⇥ur
Gullbringu- og Kjósars￼slu, fram frumvarp
til laga um stofnun Fiskvei⇥asjó⇥s Íslands á
þinginu 1905. ↵ar var gert rá⇥ fyrir því, a⇥
sjó⇥urinn yr⇥i stofna⇥ur af sektarfé fyrir
landhelgisbrot og fé, sem innheimtist fyrir
sölu á ólöglegum afla og vei⇥arfærum land-
helgisbrjóta. Var hugmynd Valt￼s sú, a⇥ til
sjó⇥sins rynni fé, sem innheimst hef⇥i me⇥
þessum hætti frá 1901, sem og sektar- og
upptökufé vegna landhelgisbrota í framtí⇥-
inni. Í 3. grein frumvarpsins var hlutverki
sjó⇥sins l￼st me⇥ þessum or⇥um:

Tilgangur Fiskvei⇥asjó⇥sins er a⇥ efla fiskivei⇥ar og
sjávarútveg landsmanna. Stofnfé⇥ má aldrei
sker⇥a, en því skal vari⇥ til lánveitinga til skipa-
kaupa og vei⇥arfæra og hvers konar atvinnubóta
vi⇥ fiskivei⇥ar.

Af vöxtum sjó⇥sins má verja árlega alt a⇥ helm-
ingi til a⇥ ver⇥launa atorku, hags￼ni og eptir-
breytnisver⇥ar n￼jungar í fiskivei⇥um, og í annan
sta⇥ til þess a⇥ styrkja efnilega unga menn til a⇥
kynna sér vei⇥ia⇥fer⇥ir, fiskverkun og anna⇥, er
l￼tur a⇥ sjávarútvegi, me⇥al erlendra þjó⇥a. A⇥
ö⇥ru leyti skal vöxtunum vari⇥ til a⇥ auka stofnfé
sjó⇥sins.115

Í framsöguræ⇥u sinni l￼sti Valt￼r hugmynd-
um sínum me⇥ sjó⇥stofnuninni þannig:
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Nú er, eins og menn vita, veri⇥ a⇥ koma á og reyna
hjer n￼jar vei⇥ia⇥fer⇥ir t.d. me⇥ mótorbátum, og
væri nau⇥synlegt, a⇥ geta styrkt slík fyrirtæki.
Einnig væri þörf á a⇥ verja nokkru fje til þess a⇥
styrkja unga og efnilega menn til a⇥ kynna sjer
vei⇥ia⇥fer⇥ir, fiskverkun og anna⇥, er l￼tur a⇥ sjávar-
útvegi me⇥al erlendra þjó⇥a. A⇥ því, er jeg veit til,
eru engir hjer á landi, sem kunna síldverkun, og
svo er margt fleira hjer a⇥ lútandi.116

Allmiklar umræ⇥ur ur⇥u um máli⇥ á þing-
inu og voru flestir þeirra, er til máls tóku, á
einu máli um, a⇥ gott gagn gæti or⇥i⇥ a⇥
slíkum sjó⇥i. Menn voru hins vegar ekki á
einu máli um, hvernig ætti a⇥ afla fjár til
hans, og þótti sumum þingmönnum sektar-
fé⇥ eitt of óviss tekjustofn til a⇥ standa undir
starfseminni til lengdar. Frumvarpi⇥ gekk
þó grei⇥lega í gegnum þingi⇥ og var sam-
þykkt sem lög frá Alþingi. Í lögunum var
fjáröflunarlei⇥um sjó⇥sins breytt nokku⇥ frá
því sem var í frumvarpi Valt￼s, en fyrstu
tvær greinar þeirra hljó⇥u⇥u þannig:

1. gr.

Stofnfje Fiskivei⇥asjó⇥s Íslands er 100,000 kr., er
landssjó⇥ur leggur fram í skuldabrjefum fyrir lán-
um til þilskipakaupa og í peningum.

Vi⇥ stofnfje⇥ bætist fyrst um sinn 1⁄3 sektafjár, er
í landssjó⇥ rennur fyrir ólöglegar vei⇥ar í land-
helgi, a⇥ me⇥töldu 1⁄3 netto-andvir⇥is þess, er lands-
sjó⇥i grei⇥ist fyrir upptækan afla og vei⇥arfæri
botnvörpunga eptir a⇥ lög þessi ö⇥last gildi.

2. gr.

Til sjó⇥sins leggur landssjó⇥ur 6,000 kr. tillag á ári
hverju, er telst me⇥ árstekjum hans.117

Kristján konungur IX. sta⇥festi lögin um
stofnun Fiskvei⇥asjó⇥s Íslands 10. nóvem-
ber 1905, og telst sá dagur stofndagur sjó⇥s-

ins. Regluger⇥ um starfsemi hans var gefin
út 13. júlí 1906,118 og tók hann til starfa
skömmu sí⇥ar. Í 1. grein regluger⇥arinnar
var lánsskilyr⇥um sjó⇥sins l￼st og var hún
svohljó⇥andi:

Lán úr Fiskivei⇥asjó⇥i Íslands má veita öllum þeim,
sem sjáfarútveg stunda sem atvinnuveg, svo og
hlutafjelögum, sem fiskimenn eiga meira en helm-
ing hlutafjárins í. Lán má veita gegn fasteignarve⇥i
allt a⇥ 3⁄5 vir⇥ingarver⇥s, enda eigi ekki a⇥rir for-
gangsrjett fyrir lánum þessum en opinberir sjó⇥ir.
Gegn tryggingu í gufuskipum og ö⇥rum þilskipum
yfir 16 smálesta má lána allt a⇥ helmingi vátrygg⇥s
ver⇥s me⇥ 1. forgangsrjetti, og gegn tryggingu í
mótorbát, 8-16 smálesta a⇥ stær⇥, má lána allt a⇥
þri⇥jungi vátrygg⇥s ver⇥s, enda sjeu skip þau og
mótorbátar, er a⇥ ve⇥i eru sett, vátrygg⇥ í ábyrg⇥ar-
fjelagi, sem stjórnarrá⇥i⇥ tekur gilt.119

Í 3. grein var kve⇥i⇥ á um upphæ⇥ lána og
var hún svohljó⇥andi:

Upphæ⇥ þeirra lánveitinga, sem heimilar eru sam-
kvæmt 3. gr. skipulagsskrárinnar má eigi vera
hærri til hvers lánþega en nú skal greina:

a. Skipakaupslán mega ekki vera hærri en 15,000 kr.
til hvers gufuskips yfir 30 smálesta, og eigi hærri
en 10,000 kr. til gufuskips, ef minna er; eigi
hærri en 5,000 kr. til hvers seglskips yfir 16 smá-
lesta a⇥ stær⇥, hvort sem hreyfivjel er í því e⇥a
ekki, og eigi hærri en 2,000 kr. til þilskipa, 
16 smálesta e⇥a minni, nje til vjelabáta.

b. Vei⇥arfæralán hvert má eigi hærra vera en 2,000
kr.

c. Atvinnubótalán má eigi veita hærri en 5,000 kr.120

Stjórnvöld munu, a⇥ nokkru leyti a.m.k.,
hafa liti⇥ á Fiskvei⇥asjó⇥ sem vi⇥bót vi⇥ vi⇥-
lagasjó⇥, enda hætti sá sjó⇥ur a⇥ lána til
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skipakaupa, eftir a⇥ Fiskvei⇥asjó⇥ur tók til
starfa. Ekki leikur á tvennu, a⇥ stofnun
Fiskvei⇥asjó⇥s var heillaspor, og me⇥ til-
komu hans og Íslandsbanka bötnu⇥u öll
rekstrarskilyr⇥i sjávarútvegsins a⇥ mun.
↵essar tvær fjármálastofnanir sköpu⇥u í
raun nau⇥synlegar forsendur fyrir n￼sköpun
í atvinnugreininni og áttu mikinn þátt í því,
hve hratt uppbygging vélskipaflotans og vél-
væ⇥ing ￼missa greina sjávarútvegsins gekk
fyrir sig á fyrri hluta 20. aldar. Má þá ekki
heldur gleyma því, a⇥ Landsbankinn studdi

einnig dyggilega vi⇥ útveginn og lána⇥i um-
talsvert fé til skipakaupa, þótt í minna mæli
væri en lánveitingar Íslandsbanka. 

Af lögunum og regluger⇥inni um Fisk-
vei⇥asjó⇥ má sjá, a⇥ sjó⇥num var ætla⇥ a⇥
lána fé til kaupa og útger⇥ar hvers kyns
skipa og báta. Snemma mun þó hafa komist
á eins konar óformleg verkaskipting á milli
sjó⇥sins og bankanna, og lánu⇥u bankarnir
mest til togarakaupa, en Fiskvei⇥asjó⇥ur
einvör⇥ungu  til bátaútger⇥ar á því tímabili,
sem þetta rit tekur til.
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Me⇥ stofnun n￼rra útger⇥arfyrirtækja, tog-
arakaupum og áframhaldandi uppbyggingu
vélbátaútger⇥ar á árinu 1907 hófst n￼tt
vaxtarskei⇥ í íslenskum sjávarútvegi, sem
stó⇥ ósliti⇥ fram yfir lok fyrri heimsstyrj-
aldar. Á þessu skei⇥i bygg⇥u útvegsmenn vi⇥
Faxaflóa upp stóran togaraflota og togara-
útger⇥ hófst á Vestfjör⇥um, þótt hún yr⇥i í
bili skammærri en su⇥vestanlands. 

Í þessum kafla ver⇥ur greint frá þróun
íslenskrar togaraútger⇥ar á tímabilinu 1907-
1939, og ver⇥ur sögunni skipt í tvo höfu⇥-
kafla, 1907-1919, og 1920-1939. Sú skipting
byggist á því meginsjónarmi⇥i, a⇥ líta megi á
tímabili⇥ frá 1907 og fram a⇥ togarasölunni
ári⇥ 1917 sem frumb￼lingsár útger⇥arinnar.
Á þessu skei⇥i bygg⇥u íslenskir útvegsmenn
upp öflugan togaraflota, og hér mynda⇥ist
stétt togaramanna, sem á ári hverju afla⇥i
sér aukinnar reynslu og þekkingar á botn-
vörpuvei⇥um og kynntist gjörla flestum
helstu togarami⇥um vi⇥ landi⇥. Jafnframt
komst á þessum tíma þa⇥ sni⇥ á togara-
útger⇥ina, sem hélst lítt breytt fram yfir lok
sí⇥ari heimsstyrjaldar. Frumb￼lingsárin
1907-1919 voru nær samfellt vaxtarskei⇥ í

sögu togaraútger⇥arinnar, en á sí⇥ari hluta
tímabilsins, sem fjalla⇥ er um í þessu riti og
kannski má me⇥ nokkrum rétti nefna
þroskaár, 1920-1939, nutu menn í mörgu
reynslunnar frá fyrra skei⇥i, en ur⇥u þó a⇥
reka útger⇥ina á ólíkum efnahagslegum for-
sendum. Fyrst var⇥ a⇥ endurn￼ja flotann og
fylla í skör⇥ togarasölunnar 1917, en sí⇥an
tók vi⇥ þreytandi glíma vi⇥ óstö⇥uga mark-
a⇥i og kreppu. Umger⇥ útvegsins var því öll
önnur á millistrí⇥sárunum en á árunum
fyrir fyrri heimsstyrjöld.

III,1. Frumb￼lingsár – togara-
útger⇥in 1907-1919

Nokkur ljómi hefur löngum leiki⇥ um
íslenska togaraútger⇥ á upphafsárum hennar,
og er þa⇥ a⇥ vonum. Togararnir „afnámu
hungur og danskan frambur⇥ á Íslandi“, sag⇥i
togarama⇥urinn Gu⇥mundur Halldór,121 og
hef⇥u margir samtímamanna hans og jafn-
aldrar teki⇥ heilshugar undir þau or⇥. Ber þá
einnig a⇥ hafa í huga, a⇥ er íslensk togara-
útger⇥ var a⇥ slíta barnsskónum, ríkti mikil
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bjarts￼ni á Íslandi. Íslendingar fengu heima-
stjórn ári⇥ á⇥ur en fyrsti togarinn var keyptur
og hvarvetna blöstu vi⇥ á þessum árum n￼j-
ungar í atvinnu- og fjármálum.

Me⇥ togaraútger⇥inni hófst í raun n￼tt
skei⇥ í íslenskri atvinnu- og hagsögu. Tog-
urum, sem ger⇥ir voru út hér á landi, fjölg-
a⇥i ört á árunum 1907-1914, og me⇥ til-
komu þeirra breyttist öll ger⇥ íslensks
sjávarútvegs. Á skömmum tíma risu upp
öflug útger⇥arfyrirtæki, sem mörg hver
höf⇥u meira umleikis en íslensk fyrirtæki
höf⇥u á⇥ur haft. Stórútger⇥, rekin á kapítal-
ískum grunni, hélt innrei⇥ sína, n￼ju skipin
sóttu sjó nánast allan ársins hring og báru
a⇥ landi meiri afla en menn höf⇥u á⇥ur láti⇥
sig dreyma um. Útger⇥armenn og a⇥rir eig-
endur hlutafjár í n￼ju togarafyrirtækjunum
græddu margir á tá og fingri, og togarasjó-
menn, hásetar og kyndarar jafnt sem skip-
stjórar, báru margfalt meira úr b￼tum en
skútukarlar og árabátasjómenn á⇥ur.
Reykjavík breyttist úr skútubæ í trollarabæ
og var⇥ á fáum árum mi⇥stö⇥ íslensks
atvinnulífs.

Hér á eftir ver⇥ur rakin saga togara-
útger⇥arinnar á árunum 1907-1919. Fyrst
ver⇥ur greint frá helstu útger⇥arfyrirtækj-
um og togaraflotanum, þá frá fyrirkomulagi
útger⇥arinnar, sókn togaranna og afla-
brög⇥um. ↵ar á eftir segir frá starfsháttum
og kjörum togaramanna og sí⇥an frá afkomu
útger⇥arinnar og áhrifum hennar á hag
þjó⇥arinnar. Kaflanum l￼kur á umfjöllun
um togarasöluna 1917.

III,2. Floti og fyrirtæki
Ægir, mána⇥arrit um fiskvei⇥ar og far-
mennsku, hóf göngu sína í júlí ári⇥ 1905.
Ritstjórinn, Matthías ↵ór⇥arson frá Móum,
fylgdist gjörla me⇥ tí⇥indum í íslenskum
sjávarútvegi og haf⇥i vakandi auga me⇥ öll-
um n￼jungum. Í mars 1907 flutti Ægir les-
endum sínum eftirfarandi frétt:

Jón forseti, hi⇥ n￼ja botnvörpuskip Thors
kaupm[anns] Jensens og þeirra 4 skipstj[óra],
Magnúsar Magnússonar, Jóns Ólafssonar, Halldórs
↵orsteinssonar, Kolb[eins] Sigur⇥ssonar122 og Jóns
Sigur⇥ssonar, kom hinga⇥ þ. 24. jan. beina lei⇥ frá
skipasmí⇥astö⇥inni, Glasgow á Skotlandi. – Skipi⇥
er mjög fallegt útlits og vanda⇥ a⇥ öllum frágangi.
86 netto smálestir a⇥ stær⇥, en 250 smálestir
brúttó. ↵a⇥ er bygt úr 1/20 þuml. þykku járni, me⇥
61⁄10 þuml. sverari ke⇥ju og 200 pd. þyngri atkerum
en Lloyds krefst.

Skipi⇥ kostar hér um bil 145,000 kr. sjótrygging
hér um bil 12,000 um ári⇥.123

↵essi fregn lét kannski ekki miki⇥ yfir sér,
en hér var greint frá stórtí⇥indum í íslenskri
sjávarútvegssögu. Jón forseti var fyrsta
botnvörpuskipi⇥, sem smí⇥a⇥ var fyrir
Íslendinga, og reyndar fyrsta gufuskipi⇥ sem
íslenskir menn létu smí⇥a erlendis. Smí⇥i
skipsins átti sér hins vegar nokkurn a⇥drag-
anda, og s￼nir hann glöggt þær breytingar,
sem um þessar mundir áttu sér sta⇥ á vi⇥-
horfi manna til togaraútger⇥ar.

Í fréttinni í Ægi var Thor Jensen, kaup-
ma⇥ur, talinn fyrstur, er nefndir voru eig-
endur n￼ja skipsins. ↵a⇥ var e⇥lilegt, þegar
þess er gætt, a⇥ Thor var framkvæmdastjóri
félagsins, sem átti togarann, og jafnframt
stærsti hluthafi.124 Hann var hins vegar ekki
beinlínis upphafsma⇥ur a⇥ fyrirtækinu, eins
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og sjá má af bréfi, sem hann skrifa⇥i Richard
syni sínum 15. júní 1905:

Nú er anna⇥ í bruggi. Magnús Magnússon, Jón Sig-
ur⇥sson, Jafet Ólafsson, Jón Ólafsson, Halldór og
Kolbeinn ↵orsteinssynir vilja allir selja skip sín,
„Sophie“, „Ragnhei⇥i“ og „Caroline“, og bi⇥ja mig
a⇥ standa fyrir félagi, sem kaupi gamlan togara. Ég
held ég geri þa⇥. Ég hef trú á því. Ensku togararnir
ganga vel. Vil þó ekki gamalt skip. Vil n￼tt skip og
hef því spurzt fyrir í Aberdeen, hva⇥ muni kosta
skip nægilega sterkt og vel útbúi⇥ í alla sta⇥i. ↵a⇥ á
a⇥ kosta 6300 sterlingspund. Vi⇥ hugsu⇥um okkur
fyrst a⇥ kaupa tvö skip á 4-5000 sterlingspund, en
mér þykir nóg a⇥ kaupa eitt. Má vera a⇥ ég þurfi a⇥
selja Brá⇥ræ⇥i til þess a⇥ koma þessu í kring. Geri

þa⇥, ef ég fæ fyrir þa⇥ 50 þúsund krónur. ↵etta
ver⇥ur miki⇥ a⇥ færast í fang, en ég hef trú á a⇥
græ⇥a megi á þessari vei⇥ia⇥fer⇥, ef rétt er stjórna⇥
og dálíti⇥ lán er me⇥.125

Í endurminningum sínum rekur Thor
a⇥dragandann a⇥ stofnun sameignarfélags-
ins um togarakaupin allrækilega. Hann var
sjálfur kominn á þá sko⇥un allnokkru á⇥ur,
a⇥ skútuútger⇥ ætti litla framtí⇥ fyrir sér;
Íslendingar yr⇥u a⇥ hefja útger⇥ botnvörpu-
skipa. Af þeim sökum tók hann erindi skútu-
skipstjóranna fagnandi, en áhuga þeirra má
einmitt hafa til marks um, a⇥ hinir fram-
s￼nni í hópi útger⇥armanna og skipstjóra
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voru nú a⇥ átta sig á því, a⇥ Íslendingar yr⇥u
a⇥ tileinka sér hina n￼ju vei⇥ia⇥fer⇥ og 

eignast skip, sem
henni hentu⇥u.
A⇥ eigin sögn
fékk Thor rá⇥i⇥
því a⇥ sameignar-
félagi⇥ var nefnt
Alliance og átti
þa⇥ a⇥ tákna a⇥
bandalag hef⇥i
komist á milli
sjómanna og
verslunar.126

Stofnfé Alli-
ance var 20 þúsund krónur og fengu skip-
stjórarnir lán í Landsbankanum til a⇥
standa skil á sínum hluta þess.127 Thor ann-
a⇥ist hins vegar ger⇥ smí⇥al￼singar n￼ja
skipsins og l￼sti því starfi sínu þannig:

Lag⇥i ég áherzlu á, a⇥ skipi⇥ væri sérlega vanda⇥
og traust. Ég kynnti mér smí⇥areglur Lloyds og
skipal￼singar, lét ekkert tækifæri ónota⇥ til þess a⇥
fara út í enska togara, er hinga⇥ komu, sko⇥a þá í
krók og kring, tala vi⇥ skipsmenn um kosti þeirra
og galla.

Ég ákva⇥, a⇥ máttarjárn og plötur í skrokk hins
n￼ja skips skyldu a⇥ styrkleika vera 20% umfram
þa⇥, sem tilskili⇥ var í smí⇥areglum Lloyds. ⌥msar
a⇥rar endurbætur ákva⇥ ég a⇥ gera skyldi vi⇥ smí⇥i
þessa togara, umfram þa⇥ sem tí⇥ka⇥ist á enskum
togurum, t.d. a⇥ hásetaklefi yr⇥i r￼mri en venja var
til, meiri þægindi fyrir skipverja, stærri vatnsílát í
skipinu og margt fleira. Kjöllengd skipsins var
ákve⇥in 130 ensk fet. Voru mjög fáir enskir togarar
svo stórir þá, og engir stærri.128

Er nú skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ 17. októ-
ber 1905 var sami⇥ vi⇥ breskan umbo⇥s-
mann skipasmí⇥astö⇥va um a⇥ útvega

smí⇥i skipsins, og hinn 18. október var
stofnsamningur Alliance undirrita⇥ur.
Hinn 20. janúar 1906 voru samningar um
smí⇥i skipsins undirrita⇥ir, en umbo⇥s-
ma⇥urinn haf⇥i þá þegar sami⇥ vi⇥ Bowl-
ingskipasmí⇥astö⇥ina í Glasgow um, a⇥
hún tæki verki⇥ a⇥ sér. Skipi⇥ var tilbúi⇥ í
reynslufer⇥ 2. jóladag 1906 og afhent eig-
endum sínum 18. janúar 1907. Lag⇥i þa⇥
samdægurs af sta⇥ til Íslands undir stjórn
Halldórs ↵orsteinssonar, sem rá⇥inn var
skipstjóri.129

Í byrjun mars 1907, rúmum mánu⇥i eftir
a⇥ Jón forseti kom í fyrsta sinn til heima-
hafnar, bættist n￼tt skip í íslenska togara-
flotann. ↵a⇥ hét Seagull, en var skírt upp og
nefnt Marz vi⇥ komuna til Íslands.130 Eig-
andi skipsins var Fiskvei⇥ahlutafélagi⇥
Ísland, sem stofna⇥ var í Reykjavík hausti⇥
1906. Stofnun þess bar a⇥ me⇥ líkum hætti
og stofnun Alliance, a⇥ því leyti, a⇥ hér tóku
höndum saman skútumenn og kaupmenn
og afré⇥u a⇥ rá⇥ast í togarakaup. Var þó
nánasti a⇥dragandi a⇥ stofnun Íslandsfélags-
ins, eins og þa⇥ var tí⇥um kalla⇥, öllu skjót-
ari og dramatískari en tildrögin a⇥ stofnun
Alliance.

↵annig var mál me⇥ vexti, a⇥ Hjalti Jóns-
son (Eldeyjar-Hjalti), Jes Zimsen, kaup-
ma⇥ur, Björn Gu⇥mundsson, kaupma⇥ur,
og ↵orsteinn ↵orsteinsson, skipstjóri, áttu í
samlögum kútter, sem Swift hét, og st￼r⇥i
Hjalti honum. Útger⇥in gekk vel, og vetur-
inn 1905-1906 tóku þeir félagar a⇥ huga a⇥
smí⇥i n￼s þilskips. Var því máli svo langt
komi⇥, a⇥ sami⇥ haf⇥i veri⇥ vi⇥ skipasmí⇥a-
stö⇥ í Kolding í Danmörku um smí⇥i á 90
smálesta kútter. Samningur um smí⇥ina var
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tilbúinn á skrifstofu Zimsen, en á sí⇥ustu
stundu neita⇥i Hjalti a⇥ skrifa undir og lét
úr höfn á Swift. Vei⇥ifer⇥inni og huglei⇥ing-
um Hjalta, á me⇥an á henni stó⇥, l￼sti ævi-
söguritari hans, Gu⇥mundur G. Hagalín,
svo:

Hjalti sigldi fyrir Reykjanes og komst alla lei⇥
austur a⇥ Portlandi. En hann var⇥ hvergi var vi⇥
fisk. Hann sigldi svo vestur í Fjallasjó. ↵egar þanga⇥
kom, var þar togari. Ve⇥ur var gott, og sigldi Hjalti
rétt hjá togaranum. Hann var enskur. Sá Hjalti, a⇥
skipi⇥ var fullt af óa⇥ger⇥um fiski öldustokkanna á
milli, og auk þess haf⇥i þa⇥ fulla vörpuna á sí⇥unni.
Skipstjórinn stó⇥ á stjórnpalli, og kalla⇥i Hjalti til
hans:

– ↵i⇥ hafi⇥ afla⇥!

– Já, hér er nógur fiskur, nógur handa bæ⇥i þér
og mér!

Hjalti lét draga ni⇥ur forseglin, og svo var fari⇥
a⇥ dorga. ↵a⇥ fékkst ekki nokkur dráttur. ↵á var
fært sig úr sta⇥, en árangurslaust. Hélt Hjalti áfram
a⇥ reyna fyrir sér í hálfan annan sólarhring, en
allur aflinn var einungis tveir fiskar.

Nú var siglt út a⇥ Vestmannaeyjum, og þar var
reynt fyrir fisk á þeim sló⇥um, sem Hjalti vissi, a⇥
helzt var einhver aflavon. En ekki fékkst bein úr
sjó. Hjalti sigldi þá upp á Selvogsgrunn, en þar
fékkst ekki nokkurt kvikindi. Hjalti sat í káetunni
og var í vondu skapi. Hásetarnir voru allir rá⇥nir
upp á hálfdrætti, svo þa⇥ var ekki nóg me⇥, a⇥ hann
væri me⇥ þessu flani sínu su⇥ur fyrir land búinn a⇥
gera sjálfum sér miki⇥ tjón, heldur líka þeim. Hon-
um hef⇥i veri⇥ fjandans nær a⇥ sigla til Vestfjar⇥a.
↵a⇥ höf⇥u hinir skipstjórarnir gert … En togarinn,
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hann jós upp fiskinum í Fjallasjónum. Á honum
haf⇥ist ekki undan a⇥ gera a⇥ aflanum. Og allt í
einu stökk Hjalti upp og sag⇥i:

– Aldrei skal ég, a⇥ þessu úthaldi loknu, stíga út
í seglskip til fiskvei⇥a. Heldur skal ég ver⇥a
óbreyttur háseti á togara!131

↵essi frásögn ber augljós merki stílsnilli og
frásagnargáfu Hagalíns, en hún er ekki
verri fyrir þa⇥, og engin ástæ⇥a er til a⇥
draga sannleiksgildi hennar í efa. Má þá
einnig hafa hana til vitnis um þær breyt-
ingar, sem um þetta leyti ur⇥u á vi⇥horfi
framsæknustu og dugmestu skipstjóranna
til sjósóknar. Hver af ö⇥rum ger⇥u þeir sér
ljóst, a⇥ tími þilskipanna seglknúnu var
li⇥inn; framtí⇥ íslensks sjávarútvegs hlaut
a⇥ byggjast á útger⇥ vélknúinna skipa.
↵etta ré⇥ ákvör⇥un Hjalta, og þegar hann
kom til Reykjavíkur a⇥ lokinni á⇥urnefndri
vei⇥ifer⇥ á Swift, tilkynnti hann Jes Zim-
sen, a⇥ hann myndi ekki skrifa undir
samninginn um kúttersmí⇥ina, en væri
sta⇥rá⇥inn í a⇥ kaupa togara. ↵a⇥ var⇥ svo
úr, a⇥ þeir Hjalti, Jes, Björn Gu⇥mundsson
og Gunnsteinn Einarsson í Skildinganesi
stofnu⇥u me⇥ sér félag um togarakaup, og
hlaut þa⇥ nafni⇥ Fiskvei⇥ahlutafélagi⇥
Ísland. Í janúar 1907 fóru þeir Hjalti og
↵órarinn Olgeirsson til Bretlands, þar sem
þeir kynntu sér togaraútger⇥ og festu kaup
á togaranum Seagull í Hull. Skipi⇥ var
n￼legt, en haf⇥i fengi⇥ á sig mikinn brotsjó
á Íslandsmi⇥um, og vildi eigandinn,
Pickering & Haldane, gjarnan selja þa⇥.
Samningar tókust me⇥ Hjalta og forstjóra
fyrirtækisins, og keypti Hjalti skipi⇥ fyrir
4.900 sterlingspund. A⇥ loknum vi⇥ger⇥-
um og endurbótum sigldi hann því til

Íslands og kom til Reykjavíkur í byrjun
mars ári⇥ 1907, eins og á⇥ur sag⇥i.132

Nú var sem stífla hef⇥i brosti⇥, og á
næstu árum og mánu⇥um fjölga⇥i togurum
og útger⇥arfyrirtækjum þeirra ört. Engin
lei⇥ er a⇥ gera hér nákvæma grein fyrir öll-
um þessum fyrirtækjum og skipum, enda
hafa frumheimildir um stofnun og rekstur
félaganna ekki var⇥veist. Hér ver⇥ur því
a⇥eins rakin heildarþróun og sagt stuttlega
frá helstu útger⇥arfélögum, sem stofnu⇥
voru á Íslandi á Íslandi 1907-1919, auk
þeirra sem þegar er geti⇥. Sama máli gegnir
um togaraflotann.

Eins og á⇥ur hefur komi⇥ fram, höf⇥u
danskir fjármálamenn um hrí⇥ ali⇥ me⇥ sér
drauma um þátttöku í útger⇥ hér á landi.
Fyrstu tilraunir þeirra til togaraútger⇥ar
hér mistókust, eins og þegar hefur veri⇥ frá
sagt. Ekki töldu þó allir fullreynt, og þegar
íslensk togaraútger⇥ komst á laggirnar,
vakna⇥i á n￼ áhugi danskra athafnamanna
á þátttöku í þessum atvinnuvegi. Snemma
árs 1907 hófst undirbúningur a⇥ stofnun
n￼s stórfyrirtækis, og voru forgöngumenn
þess bræ⇥urnir Aage og Andreas Møller í
Kaupmannahöfn og Christian Rasmussen,
kaupma⇥ur í Leith í Skotlandi. ↵eir fengu
til li⇥s vi⇥ sig tvo umsvifamikla kaupmenn
á Íslandi, þá Pétur J. Thorsteinsson á Bíldu-
dal og Thor Jensen í Reykjavík, og í apríl
1907 var formlega stofna⇥ í Kaupmanna-
höfn hlutafélagi⇥ P. J. Thorsteinsson & Co.
Hlutafé þess átti a⇥ ver⇥a ein milljón
króna, og af því hlaut þa⇥ nafni⇥ Milljóna-
félagi⇥ í daglegu tali. Aldrei mun þó hafa
tekist a⇥ afla svo mikils hlutafjár, og lei⇥
ekki á löngu, uns úfar risu me⇥ eigendum
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félagsins. Pétur J. Thorsteinsson gekk úr
því ári⇥ 1909, og 1914 var þa⇥ teki⇥ til
gjaldþrotaskipta.133

Í bo⇥sriti, sem sent var út vi⇥ stofnun
Milljónafélagsins, var því l￼st yfir, a⇥ félagi⇥
hyg⇥ist gera út tvo togara hér á landi. Átti
annar þeirra a⇥ vera stór, eftir því sem þá
ger⇥ist, 250 smálestir, en hinn minni. Á
stóra togaranum átti a⇥ salta aflann um
bor⇥, en hinn minni átti a⇥ fara í stuttar
vei⇥ifer⇥ir og koma me⇥ n￼jan fisk til sölt-
unar í landi.134 ↵etta gekk eftir. Stærri togar-
inn, sem nefndist Snorri Sturluson, kom til
landsins í júnímánu⇥i 1907 og hinn minni,
Freyr, í mars 1908. Bá⇥ir voru þeir keyptir
nota⇥ir, og sama máli gegndi um togarann
Val, sem Milljónafélagi⇥ átti hlut í og kom
til landsins í maí 1908. Öll voru skipin ger⇥
út, uns starfsemi félagsins stö⇥va⇥ist ári⇥
1914, nema hva⇥ Frey rak á land vi⇥ Rau⇥-
ará hausti⇥ 1913. Valur komst sí⇥ar í eigu
útger⇥arfélagsins Alfa í Hafnarfir⇥i og
Snorri Sturluson var⇥ eign Kveldúlfs hf.,
sem sí⇥ar greinir.135

Fjór⇥a togarafélagi⇥, sem stofna⇥ var í
Reykjavík í þessari hrinu, nefndist Fram og
var enn eitt dæmi⇥ um samvinnu kaup-
manna og sjómanna. Fyrsti forma⇥ur þess
var Magnús Th. S. Blöndahl, og a⇥rir í fyrstu
stjórninni voru Elías Stefánsson, útger⇥ar-
ma⇥ur, Ásmundur Gestsson, kaupma⇥ur, og
skipstjórarnir Gu⇥mundur Sigur⇥sson og
Ingólfur Lárusson. Elías mun hafa veri⇥
höfu⇥paurinn í félaginu frá byrjun og var
framkvæmdastjóri þess alla tí⇥. Fram var
leyst upp ári⇥ 1916, en þá tók Elías vi⇥ eign-
um þess og hélt útger⇥inni áfram í eigin
nafni.136

Fram eigna⇥ist a⇥eins einn togara. Hann
var keyptur í Bretlandi 1907 e⇥a 1908 og
nefndist upphaflega Osprey. Skipi⇥ var
smí⇥a⇥ ári⇥ 1893 og var því or⇥i⇥ fimmtán
ára, er þa⇥ var keypt til Íslands í mars 1908.
↵á var þa⇥ skírt Íslendingur, og undir því
nafni ger⇥i Fram, og sí⇥ar Elías Stefánsson,
þa⇥ út til ársins 1926, er þa⇥ sökk, þar sem
þa⇥ lá í vetrarlægi í Ei⇥isvík. Ári⇥ 1942 ná⇥-
ist skipi⇥ upp eftir sextán ára legu á hafs-
botni og var svo í notkun allt til ársins 1957.
↵a⇥ var rifi⇥ í fjörunni vi⇥ Klepp á árunum
1960-1962.137

Enginn n￼r togari bættist í flotann árin
1909 og 1910, en á árunum 1911 og 1912
hófst n￼ hrina, og á þessum tveimur árum
voru hvorki fleiri né færri en ellefu togarar
keyptir til landsins. Næstu árin bættust
fleiri vi⇥, og í árslok 1916 áttu Íslendingar
alls 21 togara, en átta höf⇥u ￼mist farist e⇥a
veri⇥ seldir úr landi frá því togaraútger⇥
hófst ári⇥ 1905.138 Flestir voru togararnir
ger⇥ir út frá Reykjavík, og var þá ￼mist a⇥
þeir bættust í flota fyrirtækja, sem á⇥ur er
geti⇥, e⇥a a⇥ stofnu⇥ voru n￼ fyrirtæki, sem
hófu útger⇥ á þessu skei⇥i. Sum þeirra störf-
u⇥u a⇥eins skamma hrí⇥, en önnur ur⇥u
langlíf og settu svip á íslenska togaraútger⇥
langt fram eftir öldinni.

Fyrstu togarafélögin í Reykjavík, Alliance
og Íslandsfélagi⇥, lif⇥u gó⇥u lífi allt þetta
tímabil og juku skipastól sinn. ↵annig lét
Alliance smí⇥a n￼jan togara ári⇥ 1911, og
hlaut hann nafni⇥ Skúli fógeti. Hann ger⇥i
félagi⇥ út, uns hann sökk á tundurdufli vi⇥
Englandsstrendur ári⇥ 1914.139 Eftir þa⇥ var
Jón forseti eina skipi⇥ í eigu Alliance fram
yfir lok þess tímabils, sem hér er um rætt.
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Íslandsfélagi⇥ eigna⇥ist þrjú n￼ skip, á⇥ur
en Nor⇥urálfuófri⇥urinn skall á ári⇥ 1914.
Fyrst kom Lord Nelson, sem keyptur var
ári⇥ 1911, en sökk eftir árekstur vi⇥ Aber-
deentogarann Northman úti fyrir Peterhead
á Skotlandi í nóvember sama ár.140 Í hans
sta⇥ tók félagi⇥ á leigu togara, sem nefndist
A.G., og ger⇥i hann út um hrí⇥, en sí⇥an
afré⇥u forsvarsmenn Íslandsfélagsins a⇥ láta
smí⇥a n￼tt skip. ↵a⇥ kom til landsins 1912
og hlaut nafni⇥ Apríl. Tveimur árum sí⇥ar
eigna⇥ist félagi⇥ enn n￼tt skip, Maí, og var
þá or⇥i⇥ stærsta togarafélag landsins me⇥
þrjú skip.141

Af ö⇥rum togarafélögum í Reykjavík á
þessum árum ber a⇥ nefna Bræ⇥urna Thor-

steinsson, sem ger⇥u út tvo togara, Baldur
og Braga. Anna⇥ fyrirtæki, sem tók til
starfa á þessum árum, var hf. Kveldúlfur,
sem Thor Jensen stofna⇥i ásamt sonum
sínum ári⇥ 1912. Ári⇥ á⇥ur haf⇥i Thor, sem
þá var genginn úr Alliancefélaginu, stofna⇥
ásamt Aage og Andreas Møller í Kaup-
mannahöfn hlutafélagi⇥ Draupni, og keypti
þa⇥ í Bretlandi togara, sem hlaut nafni⇥
Snorri go⇥i.142 Fyrsta skip Kveldúlfs var á
hinn bóginn Skallagrímur, sem kom til
landsins í byrjun árs 1912, tveimur mánu⇥-
um á⇥ur en félagi⇥ var formlega stofna⇥.
Lána⇥i Landsbankinn Thor fé til þeirra
kaupa.143 Vi⇥ skuldaskil Milljónafélagsins
ári⇥ 1915 eigna⇥ist Kveldúlfur togarann

58

Togarinn Íslendingur.



Snorra Sturluson, og sama ár komst Snorri
go⇥i í eigu félagsins, er Thor keypti hlut
Møllersbræ⇥ra í Draupni.144 Var floti Kveld-
úlfs þá or⇥inn jafn stór flota Íslandsfélags-
ins.

Skipin, sem hér hefur veri⇥ geti⇥, voru
öll ger⇥ út frá Reykjavík, en nokkrar til-
raunir voru einnig ger⇥ar til togaraútger⇥ar
annars sta⇥ar á landinu á þessum árum. Á
Patreksfir⇥i hófst togaraútger⇥ a⇥ n￼ju, er
Pétur A. Ólafsson eigna⇥ist togarann Egg-
ert Ólafsson ári⇥ 1911, og tveimur árum
sí⇥ar, 1913, var n￼tt útger⇥arfélag stofna⇥
á Ísafir⇥i. ↵a⇥ hlaut nafni⇥ Græ⇥ir og
keypti í Englandi togara, sem skír⇥ur var
Jarlinn. Bá⇥ar þessar útger⇥artilraunir
stó⇥u stutt, og voru bæ⇥i skipin seld til
Reykjavíkur.145

Ári⇥ 1913 hóf Ásgeir Pétursson a⇥ gera út
togarann Helga magra frá Akureyri, og ári⇥
1914 var útger⇥arfélagi⇥ Alfa stofna⇥ í
Hafnarfir⇥i. ↵a⇥ keypti togarann Val af Millj-
ónafélaginu, sem á⇥ur var geti⇥, og var
hann þá skír⇥ur Alfa. Ári sí⇥ar, 1915, hófu
tvö n￼ útger⇥arfélög starfsemi í Hafnarfir⇥i.
↵au hétu ⌥mir og Ví⇥ir og hófu þetta sama
ár a⇥ gera út hvort sinn togarann. ↵eir hétu
⌥mir og Ví⇥ir og voru bá⇥ir smí⇥a⇥ir í
↵￼skalandi. Bæ⇥i þessi félög störfu⇥u fram
yfir lok þess tímabils, sem hér er um fjalla⇥,
en Alfafélagi⇥ mun hafa hætt starfsemi ári⇥
1917.146

Í augum samtímamanna voru togarar þess-
ara ára mikil skip – sjóborgir – og fram a⇥
Halave⇥rinu ári⇥ 1925 var sú sko⇥un næsta
útbreidd, a⇥ togarar gætu ekki farist á rúm-
sjó. Fyrstu íslensku togararnir voru vissu-

lega miklu stærri en skúturnar, en í saman-
bur⇥i vi⇥ sí⇥ari tíma skip voru þeir litlir.
Stærsti togari Íslendinga á tímabilinu fyrir
1920 var Ingólfur Arnarson, sem kom n￼r til
landsins. Hann var 306,45 brúttórúmlestir,
og þrír a⇥rir togarar, sem einnig komu fyrst
til landsins þetta ár, Baldur, Bragi og Apríl,
voru li⇥lega 290 brúttórúmlestir. Flest voru
skipin hins vegar á bilinu 220-280 brúttó-
rúmlestir, og hin minnstu voru minni en
150 brúttórúmlestir. Fyrstu fimm árin í
sögu íslenskrar togaraútger⇥ar var me⇥al-
stær⇥ togaranna undir 200 brúttórúmlest-
um, en sí⇥an fór flotinn stækkandi, og mest
var⇥ me⇥alstær⇥in ári⇥ 1917, 254 brúttó-
rúmlestir.147

Reykjavík var⇥ þegar ári⇥ 1907 mi⇥stö⇥
togaraútger⇥ar á Íslandi, og hélst svo allt
þa⇥ tímabil, sem fjalla⇥ er um í þessu riti.
Hvergi annars sta⇥ar á landinu ná⇥i tog-
araútger⇥ a⇥ festast í sessi fyrir sí⇥ari
heimsstyrjöld, ef undan eru skildir tveir
útger⇥arbæir, Hafnarfjör⇥ur og Ísafjör⇥ur.
Í samanbur⇥i vi⇥ Reykjavík var þó togara-
útger⇥ á þessum tveimur stö⇥um jafnan
smá í sni⇥um á fyrri hluta aldarinnar. Á því
tímabili, sem hér um ræ⇥ir, æskuskei⇥i
íslenskrar togaraútger⇥ar, voru a⇥eins þrjú
skip ger⇥ út frá Hafnarfir⇥i, og fyrsta til-
raun Ísfir⇥inga til togaraútger⇥ar stó⇥
a⇥eins skamma hrí⇥. Sama máli gegndi
um Patreksfjör⇥. 

↵essi þróun hl￼tur a⇥ vekja nokkrar
spurningar. Hvers vegna tók Reykjavík svo
óskora⇥a forystu í togaraútger⇥inni þegar í
upphafi? Hva⇥a a⇥stæ⇥ur voru fyrir hendi í
höfu⇥sta⇥num, sem ollu því, a⇥ þar reis á
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skömmum tíma öflug útger⇥ botnvörpu-
skipa, en ekki á ￼msum ö⇥rum rótgrónum
útger⇥arstö⇥um, sem þó lágu síst verr vi⇥
gjöfulum fiskimi⇥um?

Hér er því fyrst til a⇥ svara, a⇥ nálæg⇥
vi⇥ mi⇥ skipti miklu minna máli fyrir
útger⇥ togara en þilskipa, a⇥ ekki sé tala⇥
um árabáta. Engu a⇥ sí⇥ur lá Reykjavík
mun betur vi⇥ ￼msum helstu togarami⇥-
um þessa tíma en margir a⇥rir útger⇥ar-
sta⇥ir, eins og nánar ver⇥ur fjalla⇥ um í
næsta kafla. Kann þetta atri⇥i a⇥ hafa skipt
nokkru máli.

Hafnara⇥stæ⇥ur geta á hinn bóginn
trau⇥la hafa valdi⇥ því, a⇥ Reykvíkingar tóku
svo afgerandi forystu í togaraútger⇥ sem

raun bar vitni. Skipalega var a⇥ vísu sæmi-
leg í Reykjavík, en hafnarmannvirki voru
þar engin, a⇥ heiti⇥ gæti, fyrr en ger⇥
Reykjavíkurhafnar hófst ári⇥ 1913. Fram til
þess tíma var⇥ a⇥ flytja afla togaranna í land
á smábátum og bera hann sí⇥an á börum
upp steinbryggjurnar. Á sama hátt var⇥ a⇥
flytja kol, salt og vistir út í togarana, og
vatni var ausi⇥ me⇥ fötum á katla þeirra úr
sérstökum vatnsbát.148 A⇥ þessu leyti voru
a⇥stæ⇥ur miklum mun betri í Vi⇥ey, eftir a⇥
Milljónafélagi⇥ hóf þar starfsemi,149 og á Ísa-
fir⇥i voru tvær hafskipabryggjur þegar um
aldamótin.150 ↵á var hafskipabryggja, sem
togarar gátu lagst a⇥, ger⇥ í Hafnarfir⇥i ári⇥
1912.151
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Af þessu má sjá, a⇥ a⇥stæ⇥ur til afgrei⇥slu
togaranna voru Reykvíkingum sí⇥ur en svo í
hag á öndver⇥ri 20. öld, og fráleitt a⇥ ætla,
a⇥ þær hafi rá⇥i⇥ úrslitum um skjóta upp-
byggingu togaraútger⇥ar í bænum. Hér
ver⇥ur því a⇥ leita annarra sk￼ringa, og þær
er líkast til a⇥ finna í útger⇥ar- og atvinnu-
sögu Reykjavíkur á 19. öld. Í 1. bindi þessa
ritverks var sagt frá þilskipaútger⇥ á 19. öld-
inni og kom þar fram, a⇥ vagga hennar stó⇥
í Hafnarfir⇥i og vi⇥ sunnanver⇥an Faxaflóa,
en lengst af öldinni var hún mest á Vest-
fjör⇥um og nor⇥ur í Eyjafir⇥i. Í Reykjavík
komst þilskipaútger⇥ ekki á laggirnar fyrr
en tiltölulega seint, en efldist mjög á loka-
skei⇥i aldarinnar, og um aldamótin var
Reykjavík tvímælalaust mesti skútuútger⇥ar-
bær landsins.

↵etta seinlæti Reykvíkinga vi⇥ a⇥ tileinka
sér skútuútger⇥ina hefur a⇥ líkindum rá⇥i⇥
miklu um, a⇥ þeir tóku forystu í togara-
útger⇥. Í upphafi togaraaldar voru starfandi
í Reykjavík margir ungir skútuskipstjórar,
og áttu margir þeirra hluti í þilskipum, ￼m-
ist í samlögum vi⇥ starfsbræ⇥ur sína e⇥a
kaupmenn og borgara í bænum. ↵essir
menn, sem sumir höf⇥u eignast skip sín e⇥a
hluti í þeim me⇥ lánsfé frá vi⇥lagasjó⇥i, voru
margir stórhuga og framfarasinna⇥ir, og
trúlega skipti mestu, a⇥ þeir voru ekki
bundnir af hugsunarhætti gömlu aldar-
innar, en ger⇥u sér þess glögga grein, a⇥
Íslendingar yr⇥u a⇥ tileinka sér hina n￼ju
tækni, sem fólst í útger⇥ gufuskipa og vei⇥-
um me⇥ botnvörpu. ↵a⇥ voru einmitt menn
úr þessum hópi, sem áttu frumkvæ⇥i a⇥ tog-
arakaupum á árinu 1907 og næstu ár á eftir,
og þar sem togaraútger⇥ var reynd úti um

land fyrir fyrri heimsstyrjöld, fóru fulltrúar
sömu kynsló⇥ar, aldamótamennirnir, í farar-
broddi. Sums sta⇥ar áttu dæmiger⇥ versl-
unar- og útger⇥arfyrirtæki 19. aldar þátt í
togaraútger⇥ á þessu skei⇥i, t.d. Ásgeirs-
verslun á Ísafir⇥i, en þau höf⇥u aldrei for-
ystu.

Ni⇥ursta⇥a þessa máls er sú, a⇥ kynsló⇥a-
skipti í reykvísku atvinnulífi um aldamótin
hafi rá⇥i⇥ miklu um, a⇥ bæjarbúar tóku for-
ystu í togaraútger⇥ á árunum 1907-1914.
En fleira kom til. Íslandsbanki, sem stofn-
a⇥ur var 1904, haf⇥i höfu⇥stö⇥var í Reykja-
vík, og hann lána⇥i miki⇥ fé til togara-
útger⇥ar. Nánast ótakmarka⇥ landr￼mi til
fiskverkunar í Reykjavík skipti einnig máli í
þessu vi⇥fangi og sömulei⇥is, a⇥ vegna
hinnar miklu skútuútger⇥ar í bænum á
lokaskei⇥i 19. aldar var þar fyrir hendi
mannafli til a⇥ manna togarana og verka afl-
ann og ennfremur þekking á útger⇥ og fisk-
verkun. Loks höf⇥u frumherjar reykvískrar
togaraútger⇥ar gó⇥a sto⇥ af vi⇥skiptasam-
böndum vi⇥ Bretland. ↵au höf⇥u eflst miki⇥
á sí⇥ustu árum 19. aldar, og þar áttu vei⇥ar
breskra togara á Faxaflóa mikinn þátt. ↵ær
voru a⇥ vísu illa þokka⇥ar af flestum Íslend-
ingum, Reykvíkingum ekki sí⇥ur en ö⇥rum,
en ur⇥u þó mörgum fyrirmynd og hvatning,
og af Bretum lær⇥u Íslendingar botnvörpu-
vei⇥ar.

III,2,1. Vertí⇥ir og vei⇥isló⇥ir
Íslendingar lær⇥u fleira af breskum togara-
mönnum en vinnubrög⇥ og vei⇥ia⇥fer⇥ir.
↵egar íslensk togaraútger⇥ hófst, höf⇥u
Bretar stunda⇥ botnvörpuvei⇥ar hér vi⇥
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land í hálfan annan áratug og voru or⇥nir
gjörkunnugir a⇥stæ⇥um. Breskir togara-
skipstjórar höf⇥u fundi⇥ og kortlagt tog-
sló⇥ir allt í kringum landi⇥ og vissu gjörla,
hvenær helst var afla von á hverri sló⇥; vi⇥
su⇥urströndina, í Faxaflóa og út af Vest-
fjör⇥um þekktu þeir nánast hverja bley⇥u.
Mi⇥aleit Bretanna var b￼sna kerfisbundin,
og þeir vissu nákvæmlega, hva⇥a fisk var
helst a⇥ hafa á hverri sló⇥.152

↵essari þekkingu mi⇥lu⇥u Bretar fúslega
til Íslendinga, og margir hinna fyrstu
íslensku togaramanna kynntust togsló⇥um
vi⇥ landi⇥ fyrst á breskum togurum. ↵eir
voru ófáir íslensku sjómennirnir, sem ré⇥u
sig á bresk botnvörpuskip á fyrstu árum tog-
vei⇥a vi⇥ Ísland, og athyglisvert er, a⇥ yfir-
menn á fjórum fyrstu íslensku togurunum
voru allir á breskum togurum um lengri e⇥a
skemmri tíma, ￼mist sem skipverjar e⇥a í
kynnisfer⇥. ↵annig haf⇥i Halldór Sigur⇥s-
son, fiskiskipstjóri á Coot, veri⇥ st￼rima⇥ur
á breskum togurum og Árni Eyjólfsson
Byron var skipstjóri á breskum togurum,
á⇥ur en hann tók vi⇥ skipstjórn á Seagull
(Fjósa-Rau⇥).153 ↵eir bræ⇥ur Halldór og Kol-
beinn ↵orsteinssynir á Jóni forseta voru um
hrí⇥ á breskum togurum, er þeir bjuggust
til a⇥ taka vi⇥ Forsetanum,154 og Hjalti Jóns-
son fór kynnisfer⇥ me⇥ enskum togara, á⇥ur
en hann tók vi⇥ skipstjórn á Marz.155 Er ekki
a⇥ efa a⇥ reynslan, sem þessir menn fengu
hjá Bretum, kom þeim vel, er þeir héldu
sjálfir til vei⇥a á íslenskum togurum.

Fyrstu árin vir⇥ast Íslendingar einkum
hafa stunda⇥ vei⇥ar á svipu⇥um sló⇥um og
Bretar, en þó var misjafnt hve stíft menn
sóttu á einstök mi⇥, og ré⇥st þa⇥ af hvoru-

tveggju, árstí⇥um og því hva⇥a fiski menn
sóttust eftir hverju sinni.

↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ Coot, fyrsti
íslenski togarinn, hafi nær eingöngu
stunda⇥ vei⇥ar í Faxaflóa, og mátti þa⇥ kall-
ast e⇥lilegt. Gó⇥ar togsló⇥ir eru ví⇥a í Fló-
anum, og voru þær flestar kunnar sjómönn-
um, er útger⇥ Coot hófst. Fiskgengd er og
mikil í Faxaflóa á flestum árstí⇥um, og af
mi⇥um þar mátti koma fiskinum n￼jum í
land. Skipti þa⇥ miklu máli, þar e⇥ Coot-
verjar söltu⇥u ekki um bor⇥ eins og sí⇥ar
tí⇥ka⇥ist.
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↵egar togurunum fjölga⇥i, tóku þeir a⇥
sækja á mi⇥ ví⇥ar vi⇥ landi⇥, en sókn á ein-
stök vei⇥isvæ⇥i var árstí⇥abundin og ré⇥st
ö⇥ru fremur af tilgangi vei⇥anna. Úthaldi
togaranna á ári hverju mátti skipta í fjögur
tímabil e⇥a vertí⇥ir. Á tímabilinu frá því í
febrúar og fram í júní voru þeir mest úti
fyrir Su⇥ur- og Su⇥vesturlandi og veiddu í
salt, og margir skipstjórar höf⇥u þann si⇥
a⇥ breg⇥a sér austur á Hvalbak í maí, á⇥ur
en saltfiskúthaldinu lauk.156 Nálægt mán-
a⇥amótunum júní-júlí fóru flestir togar-
arnir á síldvei⇥ar vi⇥ Nor⇥urland og Vest-
fir⇥i, og þegar þeim lauk, um mi⇥jan sept-
ember, hófust vei⇥ar í ís. ↵á sóttust menn
miki⇥ eftir flatfiski og sigldu me⇥ aflann.
↵essar vei⇥ar hófust yfirleitt í Faxaflóa og
undir Jökli um mi⇥jan september, en sí⇥an
fær⇥u skipin sig smám saman nor⇥ur me⇥
Vestfjör⇥um.157 Á vei⇥isló⇥um út af Ísa-
fjar⇥ardjúpi og Horni voru togararnir
gjarnan frá því í nóvember og fram í janúar,
en á þeim sló⇥um var þó mest veitt í salt í
nóvember og desember.158 ↵etta sóknar-
fyrirkomulag var þó engan veginn algilt, og
þegar kom fram á 2. áratug 20. aldar fóru
togararnir a.m.k. einstakar vei⇥ifer⇥ir á
flest kunn mi⇥ á svæ⇥inu frá Vestmanna-
eyjum nor⇥ur a⇥ Horni frá því í febrúar-
mars og fram í maí.

Á þessum svæ⇥um voru flestar togsló⇥ir
vel þekktar, og varla tiltökumál þótt einn og
einn ma⇥ur fyndi bley⇥u, sem ekki haf⇥i
veri⇥ toga⇥ á á⇥ur. Ber þá einnig a⇥ hafa í
huga, a⇥ fiskgengd vir⇥ist hafa veri⇥ mikil
vi⇥ landi⇥ á þessum árum, en sóknin var
enn tiltölulega lítil, a.m.k. í samanbur⇥i vi⇥
þa⇥ sem sí⇥ar var⇥. Af þeim sökum var yfir-

leitt nægan afla a⇥ fá á þekktum togsló⇥um,
skammt undan landi, og ástæ⇥ulaust a⇥
ey⇥a tíma og kröftum í a⇥ leita n￼rra mi⇥a
d￼pra. Smám saman fóru skipstjórar þó a⇥
fikra sig utar, og má sem dæmi nefna, a⇥
fyrsta tilraun til botnvörpuvei⇥a á Halanum,
hinu gamla hákarlami⇥i Vestfir⇥inga, mun
hafa veri⇥ ger⇥ ári⇥ 1911. Var þar a⇥ verki
Jóel Jónsson, skipstjóri á togaranum Frey.
Gu⇥mundur Jónsson, sem sí⇥ar var⇥ skip-
stjóri á Skallagrími og frægur aflama⇥ur,
var st￼rima⇥ur á Frey, og l￼sti hann fyrstu
tilraun íslensks togara til vei⇥a á þessu
fræga togarami⇥i þannig:

↵a⇥ fyrsta sem ég man eftir a⇥ kasta⇥ var trolli á
íslenzku skipi í námunda vi⇥ Halann var vori⇥
1911, um mi⇥jan maí. ↵etta var togarinn „Freyr“,
eign P.J. Thorsteins(son) & Co., frá Reykjavík.
Skipstjóri var Jóel Kr. Jónsson, framúrskarandi
framgjarn og duglegur ma⇥ur, sem haf⇥i sérstaka
ánægju af a⇥ reyna fyrir sér þar sem a⇥rir höf⇥u
ekki reynt. Ég var þetta skifti⇥ st￼rima⇥ur á skip-
inu. Skipstjóri haf⇥i oft á or⇥i vi⇥ mig, a⇥ sig lang-
a⇥i a⇥ reyna þarna vestan vi⇥ Djúpálinn, sér litist
vel á a⇥ þar væri fiskisæld. Ég tók vel í þa⇥, og
sag⇥i sem var, a⇥ mér s￼ndist þa⇥ sama. ↵etta var
langt úr lei⇥ frá venjulegum vei⇥isvæ⇥um í þá
daga, en samt var⇥ þa⇥ úr, einn daginn í gó⇥u
ve⇥ri, a⇥ fari⇥ var út og kasta⇥. En þegar trolli⇥
kemur upp aftur, þá er sama og ekkert í pokanum,
og bölvu⇥um vi⇥ miki⇥ yfir a⇥ hafa asnast svona
langt frá vei⇥istö⇥vunum, og lofu⇥um hátí⇥lega
a⇥ fara ekki þanga⇥ út í brá⇥. Næst þegar fari⇥ er
út á þessar sló⇥ir, er um hausti⇥ 1912, í nóvember
og desember. Mér er ekki kunnugt, hvort nokkur
enskur togari hefir veri⇥ þarna úti á undan Íslend-
ingum, en þetta haust fisku⇥u þeir vel, en rifu
netin talsvert, því allur Halatoppurinn var mjög
ósléttur og tók langan tíma a⇥ slétta hann. ↵eir
menn, sem byrju⇥u þarna a⇥ vei⇥a þetta haust,
voru:
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Halldór ↵orsteinsson skipstjóri á Skúla fógeta.
↵orsteinn ↵orsteinsson skipstjóri á Marz.
Hjalti Jónsson skipstjóri á Apríl.
Kolbeinn ↵orsteinsson skipstjóri á Baldur.
Jón Jóhannsson skipstjóri á Braga.
Ég man sérstaklega eftir þessum, en annars voru

þa⇥ fleiri sem komu og fóru eins og gengur og ger-
ist.

↵etta var ekki, sem kalla⇥ var sí⇥ar, Halafiskirí,
því þótt a⇥ fiska⇥ist þarna vel á 75-85 fö⇥mum, þá
vissi enginn enn hvernig „landi⇥ lá“. ↵a⇥, sem ger⇥i
þetta mi⇥ a⇥ varanlegu vei⇥imi⇥i, var hallavei⇥in,
en sú þekking kom ekki fyrr en löngu seinna. Frá
þessum tíma fóru engar verulegar fiskisögur af
þessum sló⇥um, og nafni⇥ „Hali“ var enn ekki
komi⇥ á þetta mi⇥.159

Á árum fyrri heimsstyrjaldar var líti⇥ um, a⇥
menn sæktu á Halann, en um og eftir 1920
jókst sókn þanga⇥ miki⇥. Frá því segir í sí⇥-
ari kafla.

III,2,2. Sókn og aflabrög⇥
Fátt er vita⇥ um eiginlega sókn togaranna á
fyrstu áratugum 20. aldar, umfram þa⇥ sem
fram kom í fyrri kafla. Ólíkt þilskipum og
árabátum sóttu þeir sjó nánast allan ársins
hring, og skiptir miklu máli í þessu sam-
bandi, a⇥ er togaraútger⇥ hófst, tóku Íslend-
ingar í fyrsta skipti a⇥ n￼ta au⇥lindina ári⇥
um kring. Einu umtalsver⇥u frátafir togar-
anna frá vei⇥um voru örfáar vikur á sumrin,
á⇥ur en haldi⇥ var á síldvei⇥ar, og sá tími
sem tók a⇥ sigla á milli landa, þegar fari⇥ var
í sölufer⇥ir. A⇥ ö⇥ru leyti var úthaldi⇥ nær
látlaust, og er varla fjarri lagi a⇥ ætla, a⇥
me⇥alúthaldstími togara hafi á þessum
árum veri⇥ níu til tíu mánu⇥ir, e⇥a 270-300
dagar á ári.160 Er þá átt vi⇥ þann tíma, er

skipin voru a⇥ vei⇥um, á siglingu til frá
heimahöfn og lágu í höfn vegna löndunar. Af
þessum níu til tíu mánu⇥um voru togararnir
u.þ.b. hálfan þri⇥ja mánu⇥ á síldvei⇥um og
hálfan áttunda mánu⇥ á bolfiskvei⇥um, þar
sem veitt var í salt e⇥a ís eftir árstí⇥um.

↵etta er hi⇥ næsta, sem vi⇥ komumst í a⇥
afla vitneskju um úthald togaranna fyrir
1920; um eiginlega sókn þeirra vitum vi⇥
líti⇥ sem ekkert me⇥ vissu. Sk￼rslur um
fjölda vei⇥istunda (togtíma) eru engar til frá
þessum árum, en togtímafjöldinn er undir-
stö⇥uatri⇥i er reikna og meta skal sókn.
Fjöldi skipa og úthaldsdaga segir líti⇥ í því
vi⇥fangi.161 Hi⇥ eina, sem vi⇥ vitum me⇥
vissu, er a⇥ sóknin jókst, er skipunum fjölg-
a⇥i og þau stækku⇥u; þá hlaut vei⇥istundum
a⇥ fjölga og togkrafturinn jókst. Vi⇥ getum
þess vegna slegi⇥ því föstu, a⇥ sóknin hafi
aukist jafnt og þétt allt tímabili⇥ 1905-1916,
e⇥a svo lengi sem skipunum fjölga⇥i. Engin
lei⇥ er hins vegar a⇥ áætla fjölda sóknarein-
inga, enn sí⇥ur afla á sóknareiningu; til þess
skortir tölulegar uppl￼singar. Tiltækar
heimildir benda á hinn bóginn til þess, a⇥
afli á sóknareiningu hafi veri⇥ mikill á fyrstu
árum íslenskrar togaraútger⇥ar og ollu nátt-
úrulegar a⇥stæ⇥ur þar mestu.

Vart leikur á tvennu, a⇥ fiskgengd var
mikil á Íslandsmi⇥um vi⇥ upphaf togara-
aldar, og hefur því stundum veri⇥ slegi⇥
fram, í gamni og alvöru, a⇥ fyrir daga botn-
vörpunnar hafi fleiri þorskar dái⇥ úr elli en
vegna vei⇥a. Um eiginlega stofnstær⇥ helstu
nytjafiska á þessum árum vitum vi⇥ ekki, en
varla er fjarri lagi a⇥ ætla, a⇥ hrygningar-
stofn þorsks hafi um aldamótin 1900 veri⇥ á
bilinu 2-3 milljónir smálesta hi⇥ minnsta og
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a⇥ hlutfall tíu ára fisks og eldri í stofninum
hafi þá veri⇥ 1-1,5 milljónir smálesta. ↵essi
tilgáta ver⇥ur ekki studd samtímask￼rslum
e⇥a rannsóknum, en byggist ö⇥ru fremur á
útreikningum Sigfúsar A. Schopka, fiski-
fræ⇥ings, á stær⇥ þorskstofnsins á árunum
1925-1992. Ni⇥ursta⇥a þeirra athugana var
sú, a⇥ ári⇥ 1928 hafi stær⇥ hrygningar-
stofnsins veri⇥ í hámarki og numi⇥ um 3,3
milljónum smálesta.162

↵egar hér var komi⇥ sögu, haf⇥i fjöldi
erlendra og innlendra togara stunda⇥ vei⇥ar
á Íslandsmi⇥um í tæplega fjóra áratugi og
þess a⇥ vænta, a⇥ sókn þeirra hafi haft
nokkur áhrif á vi⇥gang fiskstofnanna. Á
móti kom hins vegar a⇥ vísindamenn telja,
a⇥ um þetta leyti hafi skilyr⇥i í hafinu veri⇥
hagstæ⇥ lífríkinu, en sjór mun hafa hl￼na⇥
a⇥ mun eftir 1920. Um aldamótin mun sjór
á hinn bóginn hafa veri⇥ nokku⇥ kaldur, en
þá var sókn botnvörpuskipa miklu minni og
ólíklegt, a⇥ hún hafi veri⇥ farin a⇥ hafa um-
talsver⇥ áhrif á fiskstofnana. Má því telja lík-
legt, a⇥ fiskgengd hafi veri⇥ mikil í upphafi
togaraaldar og þorskstofninn stór. Til þess
benda einnig sögur togaramanna frá fyrstu
árum íslenskrar togaraútger⇥ar, en sama er
hvar bori⇥ er ni⇥ur í frásagnir þeirra og
endurminningar; allir minnast þeir ö⇥ru
fremur mikilla aflahrota. ↵á fylltist dekki⇥ af
fiski á skömmum tíma, og svo stó⇥u menn í
a⇥ger⇥ klukkustundum saman, og ekki óal-
gengt, a⇥ togaramenn vektu í tvo til þrjá sól-
arhringa samfellt. Slíkar sögur hafa a⇥
sönnu yfir sér ævint￼rablæ, og vissulega má
deila um sannleiks- og heimildagildi ein-
stakra þátta þeirra. ↵eim ber á hinn bóginn
saman í höfu⇥atri⇥um, og heildarmyndin,

sem af þeim ver⇥ur dregin, bendir til þess,
a⇥ mikill afli hafi oft fengist á skömmum
tíma á þessum árum. ↵a⇥ móta⇥i svo allt
sóknarmynstri⇥ og bendir til þess, a⇥ afli á
sóknareiningu (togtíma) hafi oftast veri⇥
mikill.

Sögur togaramanna um miklar aflahrotur
og mokvei⇥i hljóta einnig a⇥ endurspegla,
hvernig þeir upplif⇥u aflabrög⇥in og ber
saman vi⇥ fréttir, sem tí⇥um birtust í
Reykjavíkurblö⇥unum á þessum tíma um
mikinn afla togaranna. Mest krassandi
þóttu s￼nilega fréttir af uppgripaafla, og
gott þótti bla⇥amönnum a⇥ geta sagt frá
því, er togarar komu fullhla⇥nir a⇥ landi
eftir stuttar vei⇥ifer⇥ir. Slíkum fréttum var
gjarnan slegi⇥ upp og voru því áberandi, en
sjaldan var sagt frá því er skip komu til
hafnar me⇥ lítinn afla og rifin vei⇥arfæri.
↵egar á heildina er liti⇥, kemur í ljós, a⇥
togaraaflinn var misjafn á þessum árum
sem endranær. Ber þá a⇥ hafa í huga, a⇥
bla⇥afregnir voru skrifa⇥ar í stundarhrifn-
ingu, af bla⇥amönnum, sem a.m.k. sumir
hverjir þekktu lítt til sjómennsku og fisk-
vei⇥a af eigin raun, en höf⇥u hrifist af tí⇥ar-
andanum og mær⇥u hin n￼ju og stórvirku
atvinnutæki.

Afli togaranna á tímabilinu 1905-1919,
annar en síldarafli, er s￼ndur í töflu I og er
þar byggt á Hagskinnu, en þar er allur afli
reikna⇥ur í þyngdareiningar eftir ákve⇥num
reglum og stu⇥lum.163 Útreikningar á hlut-
falli togaraafla í heildarafla landsmanna og
me⇥alafla á skip eru hins vegar verk höf-
undar þessa rits, en bygg⇥ir á tölum úr Hag-
skinnu.
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↵essar tölur gefa gó⇥a mynd af aflabrög⇥-
um togaranna á tímabilinu 1905-1919 og
eru um margt athyglisver⇥ar. Aflamagni⇥,
sem togararnir báru a⇥ landi, fór vaxandi
allt tímabili⇥ frá 1905 og fram til 1916, en
minnka⇥i þá, enda var flotinn frá vei⇥um
hluta ársins 1917, og næstu tvö ár á eftir
var fjöldi skipanna mun minni en árin á
undan. 

Me⇥alafli togaranna var nokkru sveiflu-
kenndari, en jókst þó verulega á tímabilinu.
↵a⇥ mun a⇥ nokkru hafa stafa⇥ af aukinni
fiskgengd, en þó ekki sí⇥ur hinu, a⇥ me⇥

vaxandi reynslu og kunnáttu skipstjórnar-
manna bötnu⇥u aflabrög⇥ og minni tími fór
í mi⇥aleit, auk þess sem n￼ting vei⇥arfæra
var⇥ betri. 

Sí⇥asti dálkurinn í töflunni s￼nir hlutfall
togaranna í heildarafla landsmanna. ↵a⇥ var
e⇥lilega lágt fyrstu árin, en jókst miki⇥ me⇥
tilkomu Jóns forseta og Marz ári⇥ 1907.
Eftir þa⇥ jókst hlutfall togaraaflans stö⇥ugt
me⇥ stækkandi flota og tók stökk ári⇥ 1912,
en þa⇥ ár voru togarar í eigu Íslendinga
helmingi fleiri en ári⇥ á undan. Næstu fimm
árin hækka⇥i hlutfalli⇥ svo jafnt og þétt.
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Tafla I

Botnfiskafli íslenskra togara 1905-1919 (í þúsundum smálesta)

Ár Fjöldi skipa Heildarafli Me⇥alafli á skip Hlutfall togara 
í heildarafla (%)

1905 1 0,6 0,6 0,9
1906 2 1,2 0,6 1,8
1907 3 2,9 1,0 3,9
1908 5 4,6 0,9 5,9
1909 5 4,5 0,9 6,1
1910 6 7,4 1,2 8,4
1911 10 12,9 1,3 12,8
1912 20 23,2 1,7 23,7
1913 18 22,6 1,2 25,8
1914 19 25,8 1,3 29,3
1915 20 28,6 1,4 29,2
1916 21 33,5 1,6 31,1
1917 20 23,7 1,2 24,9
1918 10 9,8 1,0 10,6
1919 13 19,4 1,5 16,8

Heimild: Hagskinna (tafla 5.10).



S￼na þessar tölur glöggt, hve mikla þ￼⇥ingu
togaraútger⇥in haf⇥i fyrir íslenskan sjávar-
útveg og þjó⇥arbúi⇥ í heild, en afli bátaflot-
ans jókst einnig a⇥ mun á þessum árum,
sem enn ver⇥ur s￼nt.

Ef liti⇥ er til einstakra ára á tímabilinu,
kemur í ljós, a⇥ 1916 var mesta aflaári⇥. ↵á
var heildarafli togaraflotans mestur, sömu-
lei⇥is me⇥alafli á skip, og hlutur togaranna í
heildarafla landsmanna var meiri en önnur
ár á þessu tímabili. ↵etta ár var mokafli á
vetrarvertí⇥, og sama máli gegndi reyndar
um árin 1915 og 1917.164 Hvorugt þessara
ára jafna⇥ist aflinn þó á vi⇥ þa⇥, sem var
1916, og þegar á heildina er liti⇥, var me⇥al-
afli skipanna á árinu 1917 a⇥eins í slöku
me⇥allagi og lakari en öll árin 1909-1916.
Stafa⇥i þa⇥ a⇥ verulegu leyti af því, a⇥ tog-
araflotinn lá ári⇥ 1917 um hrí⇥ í höfn vegna
kolaleysis, og á sí⇥ari hluta ársins var helm-
ingur hans seldur úr landi. Var úthaldstími
flotans þetta ár af þessum sökum mun
skemmri en ella hef⇥i or⇥i⇥.

Anna⇥ ár, sem lengi var í minnum haft
sem miki⇥ aflaár, var 1911. ↵á jókst afli
togaranna og sömulei⇥is hlutdeild þeirra í
heildarafla landsmanna mi⇥a⇥ vi⇥ ári⇥ á
undan. Hvort tveggja stafa⇥i einkum af
fjölgun skipa, en me⇥alaflinn þetta ár jókst
miklu minna en á milli áranna 1909 og
1910. Heildaraflaaukninguna var einkum a⇥
þakka miklum afla á vetrarvertí⇥:

↵egar eftir n￼ár fengu þessi skip [þ.e. togararnir]
gó⇥an afla, en mestur var⇥ aflinn þó í marz- og
aprílmánu⇥i. Skipin fengu þetta tímabil svo mikinn
og öran fisk, sem skipshöfn skipanna gat teki⇥ á
móti, svo a⇥ ekki stó⇥ á neinu nema höndum
þeirra, enda komu skipin venjulega inn á hálfsmán-

a⇥arfresti me⇥ fullfermi, um og yfir 40 þúsund
fiska hvert sinn.165

Ári⇥ eftir, 1912, tvöfalda⇥ist fjöldi togaranna.
↵á var⇥ heildarafli flotans nær tvöfalt meiri
en 1911, og sama máli gegndi um hlutdeild
togaranna í þjó⇥araflanum. Me⇥alafli á skip
var hins vegar mun minni þetta ár en á tíma-
bilinu 1910-1916, enda mun ári⇥ 1912 a⇥eins
hafa veri⇥ tali⇥ rétt í me⇥allagi sem aflaár.

Síldvei⇥ar stundu⇥u togararnir fyrir Vest-
fjör⇥um og Nor⇥urlandi lengst af því tíma-
bili, sem hér er til umfjöllunar, og voru þær
mikilvægur þáttur útger⇥arinnar. Í hag-
sk￼rslum er fyrst geti⇥ um síldarafla á tog-
ara ári⇥ 1907. ↵ar var þó um líti⇥ magn a⇥
ræ⇥a, a⇥eins 12 smálestir, og a⇥rar heim-
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Vi⇥ þessa töflu ber a⇥ gera þá athugasemd,
a⇥ me⇥alafli á skip er me⇥alafli á allan tog-
araflota landsmanna á ári hverju, og út frá
þeim stu⇥li er heildarafli togaranna fenginn.
Hér kann a⇥ vera örlítil skekkja, þegar
kemur a⇥ hlutfalli togaraflotans í heildar-
síldarafla landsmanna, þar sem togararnir

voru sjaldan allir á síld samtímis, a.m.k. ekki
fyrir 1912. Í samanbur⇥i vi⇥ eldri útreikn-
inga munar örlitlu á hlutdeild togaranna í
heildaraflanum, en þa⇥ stafar af því, a⇥ hér
er reikna⇥ í smálestum.169 Mestu skiptir hins
vegar, a⇥ taflan s￼nir glöggt hlutdeild togar-
anna í síldarafla Íslendinga á tímabilinu og
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ildir geta ekki um síldvei⇥ar togara þetta ár.
Er hugsanlegt, a⇥ smálestirnar tólf hafi
veri⇥ aukafli fenginn á ö⇥rum vei⇥um, e⇥a
vi⇥ tilraunavei⇥ar. Ári⇥ eftir, 1908, var Jón
forseti sendur á síld ,166 og sumari⇥ 1909
stundu⇥u tveir Reykjavíkurtogarar síld-
vei⇥ar vi⇥ Nor⇥urland.167 Eftir þa⇥ var⇥ æ

algengara, a⇥ togarar færu til síldvei⇥a yfir
sumari⇥ og komu stærri útger⇥arfyrirtæki
sér þá upp a⇥stö⇥u til síldarsöltunar nor⇥an-
lands og vestan, m.a. á Siglufir⇥i, Svalbar⇥s-
eyri, Hjalteyri og á Ströndum.168 Síldarafli
íslenskra togara á árunum 1907-1919 er
s￼ndur í töflu II:

Tafla II

Síldarafli togara 1907-1919 (smálestir)

Ár Afli togara Fjöldi skipa Me⇥alafli á skip Hlutfall af 
heildarafla (%)

1907 12 3 4 0,5
1908 390 5 78 10,0
1909 870 5 174 16,3
1910 606 6 101 19,9
1911 – – – –
1912 2.880 20 144 59,6
1913 2.916 18 162 58,8
1914 3.230 19 170 61,3
1915 7.020 20 351 60,1
1916 9.177 21 437 44,3
1917 3.480 20 174 39,9
1918 460 10 46 7,5
1919 1.495 13 115 12,3

Heimild: Hagskinna (1997), 323 (tafla 5.9), 331 (tafla 5.13).



hve mikinn þátt þeir áttu í a⇥ byggja upp
þennan atvinnuveg á bernskuskei⇥i hans.

III,2,3. Sjómennska og samtök
Margir Íslendingar munu kannast vi⇥ sögur
af lífi og starfi togaramanna á fyrstu áratug-
um 20. aldar. Flestar greina þær frá næsta
ofurmannlegu erfi⇥i, vökum og vinnuhörku
skipstjóra, en jafnframt frá miklum tekjum

togaramanna, yfirmanna jafnt sem undir-
manna, og nánast öllum ber þeim saman
um, a⇥ a⇥búna⇥ur á togurum hafi veri⇥
stórum betri en á eldri skipum.

Í augum þeirra, sem voru a⇥ komast á
manndómsaldur og ver⇥a gjaldgengir til
sjósóknar í upphafi togaraaldar, voru togar-
arnir skip framtí⇥arinnar. Unga menn
dreymdi ekki um skipsrúm á skútu á önd-
ver⇥ri 20. öld; þeir vildu komast á togara.
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↵ar var framtí⇥in og tekjuvonin mest. A⇥
komast á togara var sæmd; fólk leit upp til
togaramanna. ↵eir voru allt í senn, hetjur
hafsins, menn n￼ja tímans, drógu meira í
þjó⇥arbúi⇥ en a⇥rir og báru sjálfir meira út
b￼tum en anna⇥ vinnandi fólk. Yfir þeim var
blær ævint￼rsins, sem ávallt leikur um full-
trúa n￼rra tíma og starfa, ekki síst ef þau eru
vel launu⇥ og áhættusöm.

Tryggvi Ófeigsson, skipstjóri og útger⇥ar-
ma⇥ur, var um margt dæmiger⇥ur fyrir

fyrstu kynsló⇥ íslenskra togaramanna. Hann
var af fátækum kominn, ólst upp su⇥ur me⇥
sjó, á Vatnsleysuströnd, í Hafnarfir⇥i og
Leiru, og kynntist sjómennsku fyrst á ára-
skipum. Á bernskuárunum í Hafnarfir⇥i
var⇥ hann vitni a⇥ komu og útger⇥ fyrsta
íslenska togarans, Coot, og er fjölskyldan
var flutt su⇥ur í Leiru, fylgdist hann ásamt
félögum sínum og jafnöldrum gjörla me⇥
vei⇥um breskra togara á Faxaflóa.170

Eins og svo margir a⇥rir unglingar í
íslenskum sjávarplássum þessara ára átti
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↵ar til hafnarger⇥ hófst í Reykjavík ári⇥ 1913, var⇥ a⇥ flytja afla togaranna, vistir, kol og anna⇥ 
sem þeir þurtfu á a⇥ halda, á milli skips og lands á smábátum. Myndin er tekin á Steinbryggjunni ári⇥ 1905.

Skútur liggja á ytri höfninni, þar sem togarar lög⇥ust einnig, þegar þeir komu til sögunnar.
Ljósm.: Magnús Ólafsson/Ljósmyndasafn Reykjavíkur



Tryggvi í raun a⇥eins um tvennt a⇥ velja:
sjómennsku e⇥a búhokur og stopula dag-
launavinnu í landi. A⇥ eigin sögn afré⇥ hann
„þegar á barnsaldri, a⇥ reyna a⇥ komast á
togara eins fljótt og þess væri von fyrir ald-
urs sakir.“171 Skömmu eftir fermingu tók
hann a⇥ spyrjast fyrir um skipsrúm á togur-
um og tókst á vertí⇥inni 1914 a⇥ komast
sem háseti á hollenska togarann Ocean I,
sem ger⇥ur var út frá Hafnarfir⇥i. Til þess a⇥
fá plássi⇥ var⇥ hann þó a⇥ ljúga til um aldur,
segjast vera 18 ára, þótt enn vanta⇥i fjóra
mánu⇥i í afmæli⇥.172 Ári⇥ eftir, 1915, ré⇥st
Tryggvi háseti á togarann Braga frá Reykja-
vík og var þar, uns hann fór í St￼rimanna-
skólann hausti⇥ 1917. Komunni um bor⇥ í
Braga og vi⇥urværinu þar l￼sti Tryggvi á
skemmtilegan hátt:

Engar bryggjur voru komnar í Reykjavík á þessum
tíma fyrir togarana og þeir lágu útá. Ekki man ég,
hver ferja⇥i mig um bor⇥ í Braga, en menn voru
grei⇥ugir a⇥ skutla mönnum útí skip sín og tóku
ekkert fyrir. ↵egar ég kom uppá dekki⇥ á togaran-
um, þá sá ég þar myndarlegan mann, og hann var
a⇥ fara aftur dekki⇥. Hann virtist vera einn um
bor⇥. ↵essi ma⇥ur reyndist vera Gu⇥mundur Ara-
son, átti heima á Lindargötu 6. Ég fylgdi honum
eftir. ↵egar Gu⇥mundur var kominn ni⇥ur í káetu,
tók hann fram ketbakka, brau⇥bakka, mysuost og
margarín. Hann fór a⇥ háma í sig kjöti⇥, en ég
þor⇥i ekki a⇥ nefna, hvort ég mætti fá mér me⇥
honum bita af kjötinu, þessum jólamat, ma⇥ur var
ekki vanur a⇥ heiman a⇥ háma í sig kjöt hvunn-
dags, allra sízt fínt spa⇥kjöt, þegar komi⇥ var fram
í vertí⇥arbyrjun. Ég spur⇥i hæversklega, hvort ég
mætti fá mér brau⇥bita, því a⇥ ég var svangur af
hinni löngu göngu minni. Gu⇥mundur hélt þa⇥ nú
og sag⇥i:

„Um bor⇥ í togara átt þú a⇥ vinna eins og þú
getur og éta eins og þú getur. ↵etta er þa⇥ lögmál,
sem ríkir á togurunum.“

Ég fór nú a⇥ snarla í mig brau⇥i⇥ me⇥ margarín-
inu og snei⇥ mér drjúggó⇥a snei⇥ af mysuostinum
ofaná og fékk mér sí⇥an a⇥ra og þá enn a⇥ra. ↵á
sag⇥i Gu⇥mundur:

„↵ykir þér svona gó⇥ur múrsteinninn?“
Ég þóttist vita, a⇥ hann ætti vi⇥ mysuostinn og

svara⇥i:
Jú, mér þykir gó⇥ur mysuostur, en ég hélt a⇥

þa⇥ væri ekki ætlazt til, a⇥ ég færi a⇥ bor⇥a kjöt
svona strax.“

Gu⇥mundur hélt þa⇥, a⇥ mér væri óhætt a⇥ fá
mér kjötbita, og lét ég ekki segja mér þa⇥ tvisvar.
↵egar ég haf⇥i bor⇥a⇥ mig saddan, segir Gu⇥-
mundur, a⇥ ég skuli fara strax framí lúkar og taka
mér koju, og séu þær ne⇥stu lakastar, sem ég
reyndar vissi. Annars var ágætur lúkar í Braga.
– – –
↵a⇥ var ket einu sinni á dag á togurunum, steikt
e⇥a so⇥i⇥, og á næturnar var þa⇥ einnig á bor⇥um,
þá kalt, me⇥ brau⇥inu og teinu. ↵etta var enski tog-
aramaturinn, sem vi⇥ höf⇥um teki⇥ upp, alltaf
veizlur um bor⇥, jafnvel jólakaka daglega, sem
me⇥læti me⇥ kaffi.173

Ekki var a⇥ undra, þótt ungum piltum, sem
alist höf⇥u upp vi⇥ næsta fábreyttan kost
íslenskrar alþ￼⇥u, þætti miki⇥ til mataræ⇥is-
ins á togurunum koma. Öllum heimildum
ber saman um, a⇥ þa⇥ hafi veri⇥ ríkulegt og
miklu betra en á skútunum, þar sem grautar
og so⇥inn fiskur voru helsta vi⇥urværi, en
kjöt líti⇥ og oft lélegt. Á móti var hins vegar
krafist mikillar vinnu, og ur⇥u togaramenn
tí⇥um a⇥ standa sólarhringum saman, er
veri⇥ var a⇥ vei⇥um og í a⇥ger⇥. Skipstjórar
ré⇥u því einir, hvort og hve miki⇥ menn
fengu a⇥ hvílast, og segir Tryggvi Ófeigsson
t.d. frá því, a⇥ Jón Jóhannsson, skipstjóri á
Braga, hafi haft þann si⇥ a⇥ lofa mönnum
sínum a⇥ sofa í u.þ.b. fjóra tíma eftir svo sem
hálfs annars sólarhrings vökur.174 ↵a⇥ mun
hafa þótt næsta lítil vinnuharka á þessum
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tíma, og í endurminningum Gu⇥mundar
Halldórs Gu⇥mundssonar er vinnulaginu á
togurunum l￼st sem „þrælkun“ og fyrsti
hluti togaraaldar kalla⇥ur „þrælaöldin“.175

Gu⇥mundur Halldór segir ￼msar sögur af
vinnuhörkunni og vökunum á togurunum,
m.a. eina þar sem skipverjar fengu a⇥ sofa
tvisvar, tvo tíma í hvort skipti, í vei⇥iför, sem
stó⇥ í samtals 140 klukkustundir.176 Áhrifum
og orsökum þessa vinnulags l￼sti hann me⇥
svofelldum or⇥um:

Ég hef oft reynt a⇥ velta því fyrir mér, hversvegna
togaraeigendur héldu þessu dau⇥ahaldi í þrælkun-
ina, því allir vitibornir menn hljóta a⇥ skilja þa⇥, a⇥
þó hægt sé a⇥ pína menn áfram langtímum saman,
þá á allt sín takmörk. Ma⇥ur, sem ekki fær lág-
markshvíld, er a⇥eins partur af manni eftir sólar-
hring, og eftir tvo sólarhringa er hann or⇥inn
hættulegur sjálfum sér og ö⇥rum og afköstin á
núlli.

↵eir, sem mest skö⇥u⇥ust á því a⇥ hvíla ekki
fólki⇥, voru því útger⇥armennirnir. Vökulögin voru
því sett þeim til hagsbóta ekki sí⇥ur en togara-
mönnum.

Allt rövli⇥ og þvargi⇥ um hvíldartíma var því í
raun og veru pex um vitsmuni, en ekki hagsmuni.
Vitleysan var þessi: ↵a⇥ var nógur fiskur í sjónum –
svona yfirleitt. ↵egar byrja⇥ var a⇥ vei⇥a, voru allir
svo til óþreyttir. Svo var haldi⇥ áfram vinnunni
sólarhringum saman. Eftir einn sólarhring fóru
afköstin ni⇥ur úr öllu valdi og eftir tvo, þrjá sólar-
hringa gekk vinnan bókstaflega ekkert. ↵a⇥ hefur
sannazt sí⇥ar, eftir a⇥ hvíldin komst á, a⇥ vinnan
gengur betur, ef mennirnir eru hvíldir kerfis-
bundi⇥. ↵etta er nú sannleikur, sem fáir útger⇥ar-
menn og skipstjórar skildu, þó einfaldur væri.177

Margar fleiri sögur í þessum dúr mætti rifja
upp, en ástæ⇥ur vinnuhörkunnar eru au⇥-
sæjar. Allir, útger⇥armenn, skipstjórar og
hásetar, vildu a⇥ togararnir kæmu me⇥ sem

mestan afla a⇥ landi á sem skemmstum
tíma. Útger⇥armönnum var augljóslega
hagur í því, enda nógur fiskur í sjónum, og
fyrir fyrri heimsstyrjöld voru marka⇥ir fyrir
fisk gó⇥ir. ↵á skipti einnig miklu a⇥ fá fisk-
inn sem ferskastan til verkunar. Skipverjar
áttu einnig mikilla hagsmuna a⇥ gæta. ↵eir
fengu allir, yfirmenn jafnt sem undirmenn,
fast mána⇥arkaup og þar a⇥ auki hlut, e⇥a
premíu, af lifrarafla, sem á skipi⇥ kom. Meiri
afli þ￼ddi því hærri laun, og fyrir þau voru
menn rei⇥ubúnir a⇥ leggja á sig vinnu og
vökur. ↵á kepptust skipstjórar um a⇥ ver⇥a
aflakóngar og útger⇥armenn kepptu um
bestu skipstjórana og ￼ttu undir samkeppn-
ina á milli þeirra.

En hér kom fleira til. Fyrsta áratuginn í
sögu íslenskrar togaraútger⇥ar voru engin
samtök sjómanna á togurum til, og átti þa⇥
jafnt vi⇥ um yfirmenn og undirmenn. Mikil
samkeppni ríkti hins vegar um skipsrúm á
togurum; allir vildu komast á togara og
margir voru um hvert laust pláss. Skipstjórar,
sem ekki fisku⇥u, gátu ekki vænst þess a⇥
halda stö⇥u sinni lengi, og undirmenn, sem
fengu á sig or⇥ fyrir ódugna⇥, voru umsvifa-
laust látnir taka pokann sinn. ↵a⇥ var meira
en lítil skömm, og því létu menn sig hafa þa⇥
a⇥ þræla sér út, enda átti togarama⇥ur, sem
rekinn var í land fyrir ódugna⇥, sér vart vi⇥-
reisnar von. Magnús Runólfsson, sí⇥ar skip-
stjóri, l￼sti þessu vi⇥horfi í æviminningum
sínum, en hann var einn þeirra „heppnu“ og
fékk pláss á togara kornungur:

Oft var ég kominn a⇥ því a⇥ gefast upp fyrsta ári⇥
en þá minntist ég alltaf krakkanna í Vesturbænum
og sá fyrir mér glotti⇥ á þeim, þegar ég kæmi heim
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og hef⇥i gefist upp, svo a⇥ ég harka⇥i alltaf af mér
og fór aftur. Ég haf⇥i miklast af togarasjómennsku
minni og jafnaldrar mínir öfundu⇥u mig. Mér var
þa⇥ óbærileg tilhugsun a⇥ játa uppgjöf mína fyrir
Vesturbæjarstrákunum. Ég, sem haf⇥i veri⇥ hetja,
yr⇥i haf⇥ur a⇥ há⇥i og spotti. Miki⇥ yr⇥i mitt fall.
↵a⇥ mátti aldrei ver⇥a.178

Ekki leikur á tvennu, a⇥ togarasjómenn
höf⇥u hærri laun en a⇥rir íslenskir erfi⇥is-
menn þessa tíma, þótt víst megi deila um,
hve hátt tímakaup þeirra var. Á árunum
1912-1915 námu árslaun háseta á gó⇥u afla-
skipi frá tæpum 1.100 krónum til rúmlega
1.600 króna, sem þótti gott á þeim árum.
Gat lifrarpremía þá numi⇥ allt a⇥ 2⁄3 hlutum
heildarlaunanna.179 Sem dæmi um laun ein-
stakra sjómanna má nefna, a⇥ Tryggvi
Ófeigsson kve⇥st hafa unni⇥ sér inn 600
krónur fyrstu tvo mánu⇥ina á Braga.180 Um
þetta leyti voru me⇥aldagvinnulaun verka-
manna í Reykjavík um 40 aurar á tímann,181

og gat verkama⇥ur því haft um 4 krónur í
laun á dag fyrir tíu tíma vinnu, e⇥a um 120
krónur á mánu⇥i, ef hann vann alla daga
jafnt, sem vitaskuld ger⇥ist aldrei. En þótt
kaupi⇥ væri hátt og a⇥búna⇥ur allur betri á
togurum en skútum, lei⇥ brátt a⇥ því, a⇥
mönnum ofbau⇥ vinnuþrælkunin og efndu
til samtaka.

III,2,3,1. Hásetafélag Reykjavíkur
Fyrstu hagsmunafélög sjómanna voru
stofnu⇥ á sí⇥asta áratug 19. aldar. Skip-
stjórar og st￼rimenn stofnu⇥u sitt félag,
Ölduna, 17. febrúar 1893, og rúmu ári sí⇥ar,
14. nóvember 1894, stofnu⇥u hásetar félag,
sem þeir nefndu Báruna. Megintilgangur

þess var „[…] a⇥ auka og vi⇥halda velmegun
og réttindum sjómanna yfir höfu⇥“.182 Me⇥-
limir þessara tveggja félaga voru einkum
sjómenn á þilskipum vi⇥ Faxaflóa og starf-
semi þeirra var mest í Reykjavík og nágrenni.
Báran hefur jafnan veri⇥ talin me⇥al fyrstu
stéttar- og verkal￼⇥sfélaga hér á landi, en
skipulagi Bárufélaganna svipa⇥i um margt
til gó⇥templarareglunnar og beindist a⇥ því
a⇥ efla menningu og félagsþroska me⇥lim-
anna ekki sí⇥ur en a⇥ kjarabaráttu. Í Reykja-
vík var starfsemi félagsins jafnan mest
me⇥al skútusjómanna, og þa⇥ var⇥ aldrei
félag togaramanna. Margir þeirra, sem tóku
forystu í kjarabaráttu togaramanna á 2. ára-
tug 20. aldar, höf⇥u hins vegar starfa⇥ í
Bárufélögunum og hloti⇥ þar fyrstu þjálfun
í félagsmálum og kjarabaráttu.

Í tíu ára starfssögu Hásetafélags Reykjavíkur
fullyr⇥ir Pjetur G. Gu⇥mundsson, a⇥ Jón
Gu⇥nason sjóma⇥ur, sem þá var háseti á
togaranum Nir⇥i, hafi átt frumkvæ⇥i a⇥
stofnun félagsins. Jón var í landi fyrri hluta
októbermána⇥ar 1915 og nota⇥i þá tímann
til a⇥ ganga á milli manna og hvetja til
stofnunar sjómannafélags. Undirtektir sjó-
manna voru heldur dræmar í fyrstu, og þá
fékk Jón þá Ólaf Fri⇥riksson og Jónas Jóns-
son frá Hriflu í li⇥ me⇥ sér.183 Hinn 16. októ-
ber var svo bo⇥a⇥ til fundar í Reykjavík til a⇥
ræ⇥a stofnun sjómannafélags, og mættu þar
um fimmtíu manns, mest sjómenn. Eftir
allnokkrar umræ⇥ur var samþykkt a⇥ kjósa
sjö manna nefnd til a⇥ semja uppkast a⇥ lög-
um fyrir væntanlegt félag og bo⇥a til næsta
fundar. Áttu þeir Jónas og Ólafur sæti í
nefndinni, auk fulltrúa sjómanna.184
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Undirbúningsnefndin haf⇥i hra⇥ar hendur,
og a⇥ viku li⇥inni, laugardaginn 23. október
1915, var bo⇥a⇥ til almenns hásetafundar í
Bárubú⇥, hinu gamla félagshúsi Bárunnar í
Reykjavík. Heimildir greina ekki frá því, hve
margir sóttu fundinn, en Jósef Húnfjör⇥
setti hann og útnefndi Jón Gu⇥nason
fundarstjóra. Hann ræddi stuttlega nau⇥syn
þess, a⇥ stofna⇥ yr⇥i félag sjómanna, en
sí⇥an tók Ólafur Fri⇥riksson til máls, las upp
lagafrumvarp undirbúningsnefndarinnar og
sk￼r⇥i þa⇥. Er Ólafur haf⇥i loki⇥ máli sínu,
voru st￼rimenn, vélstjórar og kyndarar, sem
staddir voru á fundinum, be⇥nir um a⇥ yfir-
gefa hann, og s￼nir þa⇥, a⇥ hér stó⇥ ein-
ungis til a⇥ stofna félag háseta, ekki almennt
félag sjómanna. ↵essu næst var lagafrum-
varp undirbúningsnefndarinnar rætt í
þaula, li⇥ fyrir li⇥, og lög félagsins sí⇥an
samþykkt me⇥ lítilsháttar breytingum.185

Lög Hásetafélags Reykjavíkur voru mikill
bálkur, samtals 31 grein. Í 1. grein sag⇥i, a⇥
félagi⇥ héti Hásetafélag Reykjavíkur, og í 
2. grein, a⇥ tilgangur þess væri a⇥ „sty⇥ja og
efla hag og atvinnu háseta“. Í 3. grein var
rætt um rétt til félagsa⇥ildar, en hann
skyldu hafa „allir hásetar, er atvinnu stunda
á hafskipum“. ↵eir félagsmenn, er tækju vi⇥
stö⇥u st￼rimanns e⇥a skipstjóra, yr⇥u hins
vegar a⇥ segja sig úr félaginu.186

Er lögin höf⇥u veri⇥ samþykkt, taldist
félagi⇥ formlega stofna⇥, en stjórnarkosning
fór ekki fram á stofnfundinum, og getur þa⇥
bent til þess, a⇥ menn hafi ekki veri⇥ búnir
a⇥ ná samkomulagi um skipan stjórnar, e⇥a
a⇥ be⇥i⇥ hafi veri⇥ heimkomu væntanlegra
stjórnarmanna úr sjófer⇥. Undirbúnings-
nefndinni var því fali⇥ a⇥ sitja áfram til

næsta fundar, sem haldinn var 29. október.
↵ar flutti Jósef Húnfjör⇥ „mjög hvetjandi
ræ⇥u“ þar sem hann hvatti sjómenn til sam-
stö⇥u, en sí⇥an hélt Jónas Jónsson frá Hriflu
„alllangt erindi um stéttamismunun“ og
ræddi einkum um þa⇥, hve líti⇥ hef⇥i veri⇥
gert fyrir sjómannastéttina í samanbur⇥i vi⇥
a⇥rar stéttir landsins. A⇥ erindi Jónasar
loknu var gengi⇥ til kosninga og fyrsta
stjórn félagsins kosin. Var Jón Bach kjörinn
forma⇥ur, Jósef Húnfjör⇥ varaforma⇥ur,
Ólafur Fri⇥riksson ritari, Gu⇥mundur Krist-
jánsson féhir⇥ir og Gu⇥leifur Hjörleifsson
varaféhir⇥ir. A⇥sto⇥arma⇥ur í stjórn var
kjörinn Björn J. Blöndal og endursko⇥endur
þeir Jónas frá Hriflu, Grímur Hákonarson
og Jón Gu⇥nason.187

↵eir Ólafur Fri⇥riksson og Jónas frá
Hriflu voru hvorugur sjóma⇥ur, og kann
kosning þeirra til trúna⇥arstarfa í félaginu
a⇥ vekja nokkra athygli. Samkvæmt 4. grein
félagslaganna gátu menn veri⇥ félagar í
Hásetafélaginu, þótt þeir stundu⇥u ekki sjó-
mennsku, ef þeir voru me⇥al stofnenda e⇥a
a⇥ild þeirra var samþykkt í leynilegri
atkvæ⇥agrei⇥slu á tveimur fundum í rö⇥.
Jónas og Ólafur voru bá⇥ir me⇥al stofnenda
og engin áhöld eru um þa⇥, a⇥ ö⇥rum
félagsmönnum hefur þótt gott a⇥ eiga þá a⇥
og fá a⇥ njóta þekkingar þeirra og reynslu í
félagsstörfum. ↵eir voru í fararbroddi í ￼ms-
um félagsmálum alþ￼⇥u á þessum árum og í
hópi frumkvö⇥la vi⇥ stofnun Alþ￼⇥uflokks-
ins ári⇥ 1916. Bendir þa⇥ til þess, a⇥ stofnun
Hásetafélagsins hafi veri⇥ þáttur í þeim
hræringum, sem áttu sér sta⇥ í verkal￼⇥s-
málum hér á landi um þetta leyti.

N￼kjörin stjórn Hásetafélags Reykjavíkur
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kom saman til fyrsta fundar síns 31. október
1915. Á fundinum voru rædd ￼mis félags-
mál, og kemur fram í fundarger⇥, a⇥ félagar
voru þá alls 165.188 Hinn 3. nóvember var
aftur haldinn félagsfundur, þar sem sam-
þykkt var a⇥ kjósa þá Jónas frá Hriflu og
Gu⇥leif Hjörleifsson til vi⇥ræ⇥na vi⇥ Verka-
mannafélagi⇥ Dagsbrún um stofnun verka-
mannasambands. ↵ví næst voru rædd og
samþykkt svonefnd aukalög félagsins, en
þau fólu í sér skilyr⇥i, sem félagi⇥ setti fyrir
því, a⇥ félagsmenn ré⇥ust í skipsrúm, voru
me⇥ ö⇥rum or⇥um kröfuger⇥ á hendur
útger⇥armönnum. Aukalögin voru í fjórum

köflum, og fjalla⇥i 2. kafli um kjör háseta á
togurum. Í 1. grein hans var þess krafist, a⇥
útger⇥armenn kostu⇥u alla upp- og út-
skipun úr togurum, nema á ósalta⇥ri síld,
en 2. grein, sem fjalla⇥i um laun háseta á
togurum, hljó⇥a⇥i þannig:

Enginn félagsma⇥ur má láta skrásetja sig á togara
fyrir minna kaup en hér segir:

75 krónur um mánu⇥inn og fæ⇥i, ennfremur
alla lifur, sem skiftist jafnt milli skipstjórans, st￼ri-
mannsins, bátsmannsins og hásetanna. Skal þa⇥
vera á valdi skipstjórans hvort matsveinn er rá⇥inn
upp á lifrarhlut e⇥a ekki. Lifrin sé seld hæzta ver⇥i,
sem unt er a⇥ fá, án tilhlutunar frá útger⇥armanni,
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sem þó eigi kost á a⇥ kaupa lifrina hæsta ver⇥i er
a⇥rir bjó⇥a.189

Lítill ágreiningur mun í sjálfu sér hafa
sta⇥i⇥ um mána⇥arlaun togaramanna, enda
kva⇥ ákvæ⇥i⇥ í aukalögunum á um lág-
markslaun, og ￼mis dæmi munu hafa veri⇥
um þa⇥, a⇥ gó⇥um og reyndum togara-
mönnum væru greidd hærri laun á mánu⇥i
en 75 krónur.190 Um lifrarhlutinn gegndi
ö⇥ru máli. Hann var óviss tekjuli⇥ur, sem
allir voru sammála um í upphafi, á me⇥an
ver⇥ á lifur var lágt og tekjur af sölu hennar
skiptu næsta litlu máli. Er lifrin tók a⇥
hækka í ver⇥i, eftir 1910, tóku útger⇥ar-
menn a⇥ ákve⇥a sjálfir, hva⇥a ver⇥ þeir
guldu hásetum fyrir þeirra hlut. ↵etta mælt-
ist illa fyrir, eins og sjá má af grein, sem
„háseti“ rita⇥i í Verkamannabla⇥i⇥ vori⇥
1913. ↵ar sag⇥i m.a.: 

Óvissar tekjur þessara manna (þ.e. sjómannanna)
eru lifrarpeningarnir. ↵eir skiftast jafnt á milli allra
á skipinu nú or⇥i⇥, nema vjelamanna og kyndara.
En nú hafa útger⇥armenn komi⇥ sjer saman um a⇥
vi⇥ skyldum fá 10 kr. fyrir fati⇥ af lifrinni þetta ár.
↵etta er nokkurskonar einokun, sem nær yfir allan
Faxaflóa. ↵essu ver⇥um vi⇥ a⇥ sæta, þó annars-
sta⇥ar á landinu sjeu gefnar 16-18 krónur fyrir
fati⇥. ↵a⇥ er me⇥ ö⇥rum or⇥um: ↵eir eru búnir a⇥
taka af okkur næstum hálfa lifur.191

Næstu árin hélt strí⇥i⇥ um lifrina áfram, og
bar enginn á móti því, a⇥ útger⇥armenn
fengu, stundum a.m.k., hærra ver⇥ fyrir lifr-
ina en þa⇥, sem þeir guldu hásetum. Hinir
sí⇥arnefndu töldu sig á hinn bóginn eiga
lifrina og kröfu⇥st þess, a⇥ hún yr⇥i seld
hæstbjó⇥anda og allir skipverjar, sem lifrar-
hlut fengu, skyldu fá sama ver⇥.

Af ö⇥rum málum, sem Hásetafélag
Reykjavíkur lét til sín taka í upphafi, var
stu⇥ningur vi⇥ starfsbræ⇥ur, sem hug⇥u á
stofnun hli⇥stæ⇥ra félaga í Hafnarfir⇥i og á
Akranesi. Einnig bar öryggismál sjómanna
nokku⇥ á góma í félaginu, og hausti⇥ 1915
var nokku⇥ rætt um þa⇥ í félagsstjórninni
a⇥ taka svonefnt d￼rtí⇥arlán hjá bæjarstjórn
og endurlána félagsmönnum, svo þeir
neyddust ekki til a⇥ rá⇥a sig á skip fyrir lak-
ari kjör en ella.192

III,2,3,2. Félag íslenskra botnvörpu-
skipaeigenda

Hinn 18. janúar 1916 komu tíu útger⇥ar-
menn botnvörpuskipa saman til fundar í
Bárubú⇥ í Reykjavík til a⇥ ræ⇥a stofnun
„fjelags me⇥al botnvörpuútger⇥armanna“.
Jes Zimsen tók fyrstur til máls og sk￼r⇥i frá
tilganginum me⇥ fundarbo⇥uninni, en því
næst ræddi Thor Jensen nau⇥syn félags-
stofnunar „til þess a⇥ vernda rjett útger⇥ar-
manna í nútí⇥ og framtí⇥“. Hann bar sí⇥an
upp formlega tillögu um félagsstofnun, og
eftir nokkrar umræ⇥ur var samþykkt a⇥
kjósa þriggja manna nefnd til a⇥ semja upp-
kast a⇥ lögum fyrir væntanlegt félag og bo⇥a
til stofnfundar. Í nefndina voru kosnir þeir
Ólafur Thors, Hjalti Jónsson og August
Flygenring.193

Undirbúningsnefndin bo⇥a⇥i til fundar í
Bárubú⇥ 1. febrúar 1916. ↵ar var lagt fram
uppkast a⇥ lögum væntanlegs félags, og var
þa⇥ samþykkt me⇥ nokkrum breytingum
eftir ￼tarlegar umræ⇥ur. A⇥ því búnu var
fundi fresta⇥, en 9. febrúar komu útger⇥ar-
menn aftur saman til fundar. ↵ar voru lögin
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samþykkt me⇥ áor⇥num breytingum, félag-
i⇥ formlega stofna⇥ og því kosin stjórn. Í
hana voru kjörnir þeir August Flygenring,
Thor Jensen, Th. Thorsteinsson og Jes Zim-
sen.194

Fyrstu lög Félags íslenskra botnvörpu-
skipaeigenda voru í 26 greinum. Í fyrstu
grein sag⇥i, a⇥ tilgangur félagsins væri:

[…] a⇥ efla á allan hátt íslenska útgjör⇥ botnvörpu-
vei⇥askipa og gæta hagsmuna hennar, me⇥al ann-
ars me⇥ því a⇥ efla gó⇥a samvinnu me⇥al útgjör⇥-
armanna skipanna og stu⇥la til þess a⇥ þeir fylgi
sömu reglum um rá⇥ninga[r]kjör allra skipverja,
svo og a⇥ gangast fyrir því a⇥ vátryggingarkjör
ver⇥i sem best.195

Í 2. grein var kve⇥i⇥ á um inntökuskilyr⇥i í
félagi⇥, og samkvæmt þeim var liti⇥ svo á,
a⇥ einstök skip ættu a⇥ild a⇥ því, fremur en
eigendur þeirra. ↵annig sag⇥i í upphafi
greinarinnar:

Í fjelagi⇥ má taka þau botnvörpuvei⇥askip, sem
skrásett eru á Íslandi og eru a⇥ stær⇥ minst 50 –
fimmtíu – netto-registerton. Nú á sama fjelag e⇥a
sami ma⇥ur fleiri skip en eitt, og má þá eigi veita
skipum þess fjelags e⇥a manns inntöku í fjelagi⇥,
nema sótt sje um inntöku fyrir þau öll.196

Í 14. grein var rætt um rá⇥ningarskilmála
og áhersla lög⇥ á, a⇥ þeir yr⇥u samræmdir
og a⇥ félagsmenn stæ⇥u saman um þá skil-
mála, sem ákve⇥nir yr⇥u. Í 17. grein var
sí⇥an kve⇥i⇥ á um, a⇥ félagi⇥ gæti bo⇥a⇥
verksviptingu (lock-out), ef allir félagsmenn
væru því samþykkir.197

Á útmánu⇥um 1916 höf⇥u mál því skipast
þannig í togaraútger⇥inni á Íslandi, a⇥ bá⇥-

ir a⇥ilar, hásetar og útger⇥armenn, höf⇥u
stofna⇥ félög til varnar hagsmunum sínum.
↵á mun og engum hafa dulist, a⇥ fljótlega
myndi draga til tí⇥inda í samskiptum þess-
ara hópa.

III,2,3,3. Samskipti útvegsmanna 
og háseta 1915-1916
– hásetaverkfalli⇥ 1916

Er Hásetafélag Reykjavíkur haf⇥i samþykkt
aukalögin á fundi sínum 3. nóvember 1915,
voru þau send útger⇥armönnum ásamt
bréfi, þar sem spurst var fyrir um undir-
tektir og óska⇥ skjótra svara vi⇥ þeim kröf-
um, sem í lögunum fólust. Svörin létu hins
vegar á sér standa, og af þeim, sem bárust,
þóttust hásetar geta rá⇥i⇥, a⇥ ekki myndu
útger⇥armenn fallast á kröfur þeirra átaka-
laust.198

Fyrsta prófraun hins n￼stofna⇥a Háseta-
félags í kjaramálum var þreytt þegar hausti⇥
1915. Togarinn Skallagrímur kom til Reykja-
víkur af vei⇥um seint í nóvember þetta ár, og
þegar kom a⇥ uppgjöri vi⇥ skipshöfnina, vildi
útger⇥arma⇥urinn ekki grei⇥a hásetum
meira en 25 krónur fyrir lifrartunnuna. ↵eir
héldu hins vegar fast vi⇥ kröfur um hæsta
gangver⇥, eins og krafist var í aukalögum
Hásetafélagsins, og hækka⇥i útger⇥arma⇥ur-
inn þá bo⇥ sitt í 35 krónur, en vildi kalla 
þa⇥ premíu, e⇥a aflaver⇥laun. Í því fólst, a⇥
hásetar vi⇥urkenndu, a⇥ útger⇥arma⇥urinn
ætti lifrina og væri ekki a⇥ kaupa hana af
þeim. ↵a⇥ áttu þeir erfitt me⇥ a⇥ fallast á og
leitu⇥u til Hásetafélagsins hinn 25. nóvem-
ber. ↵ar ur⇥u menn sammála um a⇥ gefa ekki
eftir eignarréttinn á lifrinni. Daginn eftir ná⇥-
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ist samkomulag, þar sem útger⇥arma⇥urinn
gekk a⇥ kröfum háseta og féllst á a⇥ grei⇥a
þeim 35 krónur fyrir tunnuna.199

↵etta mál var a⇥eins forsmekkur þess, er
koma skyldi. Í því stó⇥ útger⇥arma⇥ur
Skallagríms einn gegn hásetum sínum og
hefur líklega ekki þótt f￼silegt a⇥ fara í hart.
Máli⇥ var hins vegar athyglisvert fyrir þá sök,
a⇥ hér var deilt um þa⇥ grundvallaratri⇥i,
hver ætti lifraraflann, útger⇥arma⇥ur e⇥a
skipverjar, og vel má vera, a⇥ þessi deila hafi
￼tt vi⇥ útger⇥armönnum og gert þeim ljóst,
a⇥ þeir yr⇥u a⇥ snúa bökum saman og stofna
samtök, ekki sí⇥ur en hásetar. Svo miki⇥ er
víst, a⇥ Thor Jensen, útger⇥arma⇥ur Skalla-
gríms, var einn helsti hvatama⇥ur a⇥
stofnun Félags íslenskra botnvörpuskipaeig-
enda í ársbyrjun 1916. Eftir þa⇥ tókust sam-
tök háseta og útger⇥armanna á í kjaramál-
um, í sta⇥ þess a⇥ einstakir útvegsmenn
deildu vi⇥ skipverja á skipum sínum.

Heimsstyrjöldin fyrri olli mikilli d￼rtí⇥
hér á landi, en einnig því, a⇥ ver⇥ á fiski og
l￼si hækka⇥i umtalsvert. Laun sjómanna á
togurum, sem voru föst krónutala á mán-
u⇥i, r￼rnu⇥u umtalsvert af völdum d￼rtí⇥ar-
innar, og af þeim sökum ur⇥u hásetar enn
har⇥ari í afstö⇥u sinni í lifrarmálinu og litu
á hækkandi ver⇥ á lifur sem eins konar
hlutarbót e⇥a d￼rtí⇥aruppbót. ↵egar kom
fram yfir áramótin 1915-1916, var⇥ æ ljós-
ara, a⇥ erfitt myndi a⇥ semja vi⇥ útger⇥ar-
menn um lifrina, og á fundi í Hásetafélaginu
23. janúar 1916 var samþykkt tillaga um, a⇥
enginn félagsma⇥ur mætti fara út me⇥ tog-
ara, nema hann væri skrá⇥ur og rá⇥inn
samkvæmt aukalögum félagsins. Sam-
þykktin var birt í blö⇥um í Reykjavík, og

viku sí⇥ar var stjórn Hásetafélagsins fali⇥ a⇥
undirbúa verkfall á togurunum.200

Útger⇥armönnum var vitaskuld vel kunn-
ugt um fyrirætlanir háseta, og vildu þeir
miki⇥ til vinna a⇥ koma í veg fyrir verkfall,
en voru þó jafnframt sta⇥rá⇥nir í því a⇥
hvika ekki í þeirri afstö⇥u sinni, a⇥ þeir en
ekki hásetar ættu lifrarafla skipanna. Hinn
11. febrúar kom stjórn Félags íslenskra
botnvörpuskipaeigenda saman til fundar, og
var þar rætt um rá⇥ningu skipshafna á tog-
arana á komandi vetrarvertí⇥. Lifrarmáli⇥
var a⇥alumræ⇥uefni⇥ á þessum fundi, og
voru útger⇥armenn á einu máli um „a⇥
sleppa ekki umrá⇥a rjetti yfir fisklifrinni á
skipunum“, enda væri me⇥ því skapa⇥
hættulegt fordæmi. Í fundarlok var sam-
þykkt a⇥ bjó⇥a stjórnarmönnum Háseta-
félagsins til vi⇥ræ⇥na og tók Thor Jensen a⇥
sér a⇥ annast þa⇥.201

Vi⇥ræ⇥ufundurinn var haldinn tveim
dögum sí⇥ar, 13. febrúar, og var þá eftir-
farandi fært í fundager⇥abók Félags íslenska
botnvörpuskipaeigenda:

Var teki⇥ til umræ⇥u ákvæ⇥i í lögum hásetafjelags-
ins um lifrina, er samkvæmt þeim sje eign háseta.
Stjórn fjelags íslenzkra botnvörpunga (sic) hélt því
fast fram, a⇥ umrá⇥s og eignarjettur lifrarinnar ætti
og hlyti a⇥ vera hjá eigendum skipanna, en vildi
hinsvegar gefa hásetum andvir⇥i hennar eftir fyrir-
fram ákve⇥nu ver⇥i fyrir tilteki⇥ tímabil í einu. Um
þetta atri⇥i ur⇥u allmiklar umræ⇥ur er endu⇥u
þannig, a⇥ tveir stjórnarmenn hásetafjelagsins vildu
hér mi⇥la málum og gengu a⇥ miklu leyti inn á
sko⇥un stjórnar botnvörpueigenda, en sá þri⇥ji var
óákve⇥inn um samkomulag. Stjórn hásetafjelagsins
lofa⇥i a⇥ stu⇥la til samkomulags í einu lagi og bera
fram á fjelagsfundi háseta, sem halda á í kvöld,
uppástung[ur] sínar í því skyni og koma sí⇥an eftir
(sic) til vi⇥tals kl. 4 á morgun á sama sta⇥.202
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Fulltrúar háseta mættu á fundi í félagi sínu
þetta sama kvöld, og sk￼r⇥i Jósef Húnfjör⇥
þar frá því, a⇥ útger⇥armenn vildu semja vi⇥
félagi⇥ um lifrarver⇥. Ekki voru menn á eitt
sáttir um, hvort ganga ætti til samninga e⇥a
halda fast vi⇥ verkfallsáform, og var málinu
fresta⇥ til næsta fundar.203 Hinn 14. febrúar
hittust fulltrúar deilua⇥ila aftur, og sátu
hásetar þá enn fastir vi⇥ sinn keip.204 Hinn 16.
febrúar ná⇥ist hins vegar samkomulag og var
þá eftirfarandi fært til bókar:

A⇥ samkomulagi var⇥: Hásetum á botnvörpuskipum
og ö⇥rum þeim sem lifrarhlut ber skal greitt fyrir
hvert fat fult lifrar, sem í land er flutt, 35 krónur um
næstkomandi tvo mánu⇥i, marz og apríl, en eftir
þann tíma skal lifrarver⇥i⇥ vera hi⇥ almenna sem
borga⇥ er í Reykjavík, nema stjórnir beggja fjelags-
a⇥ila komi sjer saman um fast ver⇥ til þess tíma er
síldvei⇥i byrjar í júlímánu⇥i.205

Me⇥ þessum samningi var gengi⇥ a⇥ kröfum
útger⇥armanna um eignarrétt á lifrinni, en
ver⇥i⇥, 35 krónur á fati⇥, var í anda þess,
sem hásetar fóru fram á. Má því segja, a⇥
bá⇥ir hafi fengi⇥ kröfum sínum fullnægt a⇥
nokkru, og var nú allt kyrrt um hrí⇥. Áhrif
styrjaldarinnar á ver⇥lagsmál á Íslandi
breyttust hins vegar lítt, og mun ver⇥ á lifur
hafa hækka⇥ umtalsvert á útmánu⇥um
1916. Af þeim sökum töldu margir hásetar
sér vísa hækkun á lifrarhlutnum, er lei⇥ a⇥
lokum aprílmána⇥ar. ↵á komst hins vegar sá
kvittur á kreik, a⇥ útvegsmenn hyg⇥ust
lækka lifrarver⇥i⇥, og mun þa⇥ hafa átt sinn
þátt í því, a⇥ á fundi í Hásetafélaginu 
27. apríl var samþykkt, a⇥ félagsmenn
gengju í land af togurum, „fáist ekki lög-
skrá⇥ samkvæmt lögum Hásetafjelagsins“.206

↵ar me⇥ var teningunum kasta⇥, og hinn
30. apríl hófst verkfall Hásetafélagsins á tog-
urum í Reykjavík og Hafnarfir⇥i. Um verk-
falli⇥ og gang þess hefur ví⇥a veri⇥ fjalla⇥,
en þa⇥ stó⇥ til 12. maí, er ákve⇥i⇥ var á fundi
í Hásetafélaginu a⇥ aflétta því. Samningar
höf⇥u þá ekki tekist, þrátt fyrir tilraunir
landsstjórnarinnar og bæjarstjórnar Reykja-
víkur til a⇥ mi⇥la málum, en útger⇥armenn
voru teknir a⇥ manna skip sín utanfélags-
mönnum og tókst þannig a⇥ brjóta vinnu-
stö⇥vunina á bak aftur.207

Hásetaverkfalli⇥ 1916 fór út um þúfur, en
á hinn bóginn ver⇥ur vart sagt, a⇥ þa⇥ hafi
reynst hásetum gagnslaust. ↵eir ná⇥u a⇥
sönnu ekki fram meginkröfum sínum og
ur⇥u a⇥ snúa aftur til vinnu án þess a⇥
samningar hef⇥u tekist. Á hinn bóginn tókst
þeim a⇥ ná fram nokkrum kjarabótum, er
sami⇥ var vi⇥ útger⇥armenn í janúar 1917,
og má vafalaust a⇥ nokkru þakka þann
árangur verkfallinu 1916.

En þótt verkfalli⇥ 1916 hafi fari⇥ út um
þúfur, var þa⇥ athyglisver⇥ur kafli í íslenskri
atvinnusögu. Aldrei á⇥ur haf⇥i komi⇥ til
jafn har⇥ra átaka á milli sjómanna og
útger⇥armanna, og eins og á⇥ur hefur
komi⇥ fram, snerist verkfalli⇥ ekki ein-
göngu um kaup og kjör, heldur ö⇥ru fremur
um eignar- e⇥a yfirrá⇥arétt yfir hluta fiskafl-
ans. Á lifrina mátti a⇥ sönnu líta sem eins
konar aukaafla, en er ver⇥ á henni fór hækk-
andi, ekki síst af völdum styjaldarinnar,
skipti hún æ meira máli fyrir afkomu
háseta. Útger⇥armenn vildu hins vegar ekki
afsala sér yfirrá⇥um yfir þessum hluta afl-
ans, og þeir höf⇥u sitt fram, ekki síst vegna
þess a⇥ þeim tókst a⇥ rjúfa skör⇥ í fylkingu
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háseta og rá⇥a utanfélagsmenn á skipin.
↵egar frá lei⇥, munu hins vegar bá⇥ir a⇥ilar
hafa dregi⇥ þann lærdóm helstan af deilun-
um, a⇥ samsta⇥a skipti mestu máli.

III,2,4. Afkoma og landshagir
Hrö⇥ uppbygging íslenska togaraflotans á
árunum 1905-1916 og ör vöxtur togarabæj-
anna vi⇥ Faxaflóa, Reykjavíkur og Hafnar-
fjar⇥ar, á þessu sama tímabili bendir ein-
dregi⇥ til þess, a⇥ rekstur togarafélaganna
hafi gengi⇥ vel. Hér er þó, sem svo oft í
íslenskri hagsögu fyrri hluta 20. aldar, a⇥
frumheimildir um rekstur einkafyrirtækja
eru fáar tiltækar. Bókhalds- og rekstrargögn
fyrstu íslensku togarafélaganna eru flest
glötu⇥, og ver⇥ur því fátt fullyrt um afkomu
þeirra e⇥a fjárhagslegan grundvöll undir
rekstri togaranna þessi ár.208 Frásögnin, sem
hér fer á eftir, er bygg⇥ á samtímaheimildum,
eftir því sem kostur er. ↵ær mega a⇥ sönnu
teljast traustar, svo langt sem þær ná, en
koma þó ekki í sta⇥ þeirra uppl￼singa, sem
væntanlega hef⇥i veri⇥ a⇥ finna í fundarger⇥-
um og reikningum fyrirtækjanna sjálfra.

Heimildum ber saman um, a⇥ rekstur togar-
ans Coot hafi gengi⇥ vel þau fjögur ár, sem
skipi⇥ var gert út hér á landi, og jafnan
skila⇥ ar⇥i.209 Útger⇥ Coot var þó ekki a⇥ öllu
leyti sambærileg vi⇥ útger⇥ þeirra togara,
sem sí⇥ar komu til sögu. Hann var minni en
flest þeirra skipa, sem sí⇥ar komu, stunda⇥i
nær eingöngu vei⇥ar í Faxaflóa, fór aldrei til
síldvei⇥a fyrir Nor⇥urlandi á sumrum og var
ekki haldi⇥ til vei⇥a nema 6-7 mánu⇥i á ári.
Er þess því a⇥ vænta, a⇥ tilkostna⇥urinn hafi

veri⇥ hlutfallslega minni en vi⇥ útger⇥
stærri togarana, sem gengu til vei⇥a mun
lengur á ári hverju og sóttu lengra.

↵etta sést glöggt, er borinn er saman
kostna⇥ur vi⇥ útger⇥ Coots og Marz á árinu
1907. Úthaldstími Coots þa⇥ ár var sjö mán-
u⇥ir en Marz tíu mánu⇥ir, og nam kostna⇥ur
vi⇥ útger⇥ Coots kr. 53.488, en útger⇥ar-
kostna⇥ur Marz var 86.967 krónur, og var þá
ótalinn kostna⇥ur vi⇥ tvær sölufer⇥ir til
Englands. Li⇥lega fjögur þúsund króna
hagna⇥ur vir⇥ist hafa or⇥i⇥ af útger⇥ hvors
skips þetta ár, og er þá ekki reikna⇥ me⇥
hugsanlegum hagna⇥i útger⇥ar Marz af fisk-
sölunni í Englandi.210 Kostna⇥ur vi⇥ útger⇥
Marz var þannig tæplega 8.700 krónur á
mánu⇥i þetta fyrsta ár, sem hann var ger⇥ur
út hér á landi, og fór þa⇥ nærri áætlunum
fró⇥ra manna á þessum tíma. Kostna⇥ur vi⇥
útger⇥ Coots var hins vegar mun lægri, e⇥a
li⇥lega 7.600 krónur á mánu⇥i.211

Engar tölur hafa var⇥veist um útger⇥
þri⇥ja íslenska togarans, Jóns forseta, þetta
ár. Í endurminningum sínum segir Thor Jen-
sen hins vegar, a⇥ tekjurnar af útger⇥ skips-
ins hafi rétt duga⇥ fyrir útgjöldum, en eng-
inn hagna⇥ur hafi or⇥i⇥. Kenndi hann þa⇥
einkum ￼msum byrjunarör⇥ugleikum og erf-
i⇥ri a⇥stö⇥u vi⇥ afgrei⇥slu skipsins í Reykja-
vík.212 ↵á kom þa⇥ einnig til, a⇥ fyrri hluta
sumars 1907 brást afli togara í Faxaflóa í
fyrsta skipti, eftir a⇥ togvei⇥ar hófust þar, og
bitna⇥i þa⇥ vitaskuld á öllum útger⇥unum.213

En þótt útger⇥ n￼ju togaranna skila⇥i litl-
um ágó⇥a fyrsta ári⇥, voru menn ódeigir, og
í desember 1907 haf⇥i Ísafold eftir Hjalta
Jónssyni, skipstjóra á Marz, a⇥ hann
„mundu áhorfslaust leggja fram a⇥rar
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100,000 kr. í n￼jan botnvörpung, ef hann
ætti þær til“.214 Svo trúa⇥ur var Hjalti á
framtí⇥ togaraútger⇥arinnar, og í sama bla⇥i
Ísafoldar var frá því sagt, a⇥ hann væri
n￼kominn á skipi sínu úr sölufer⇥ til Eng-
lands „me⇥ farm af blautfiski í ís“. ↵etta
mun hafa veri⇥ ein fyrsta sölufer⇥ íslensks
togara til Englands, og haf⇥i Ísafold eftir
Hjalta, a⇥ aflinn hef⇥i selst fyrir nálega 500
sterlingspund, en hann teldi sig þó mundu
hafa fengi⇥ 70 pundum meira „ef ísinn hef⇥i
veri⇥ hreinn, en ekki Tjarnarísinn reyk-
víski“. Haf⇥i Hjalti enda or⇥i⇥ sér úti um ís
í Englandi, en hann hug⇥ist leggja strax út

aftur og koma ö⇥rum farmi af ísfiski á
marka⇥ í Englandi um n￼ári⇥. Tveir a⇥rir
íslenskir togarar, Jón forseti og Snorri
Sturluson, höf⇥u einnig fari⇥ sölufer⇥ir til
Englands, er hér var komi⇥ sögu, og gengi⇥
vel.215 Átti ísfiskurinn eftir a⇥ skila togara-
félögunum drjúgum tekjum á næstu árum,
en auk hagna⇥ar af fisksölunni gátu út-
ger⇥arfyrirtækin n￼tt Englandsfer⇥irnar til
a⇥ birgja skipin af kolum og ￼msum fleiri
útger⇥arvörum, sem fengust vi⇥ betra ver⇥i
þar ytra en hér heima.

Er vertí⇥ hófst ári⇥ 1908, voru margir
byrjunarör⇥ugleikar a⇥ baki, og fór útger⇥in
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þá a⇥ ganga betur. A⇥ sögn Thors Jensen
gekk útger⇥ Jóns forseta „mjög vel“ á árun-
um 1908-1910 og „fór langt fram úr öllum
þeim vonum“, er eigendur skipsins höf⇥u
gert sér í upphafi.216 Engar tölur nefnir Thor
um ágó⇥ann af útger⇥ „Forsetans“ á þessum
árum, en segir, a⇥ er Alliance hóf starfsemi,
hafi félagi⇥ skulda⇥ „um 140 þúsund
krónur“.217 Í árslok 1910 átti þa⇥ togarann
skuldlausan, og þegar haft er í huga, a⇥
skipi⇥ kosta⇥i 153 þúsund krónur en stofnfé
Alliance var 20 þúsund, ver⇥ur ekki anna⇥
sé⇥ en a⇥ félagi⇥ hafi hagnast um 133 þús-
und krónur á árunum 1908-1910, e⇥a tæp-
lega 45 þúsund krónur á ári a⇥ me⇥altali, en
enginn ágó⇥i var⇥ af útger⇥ skipsins ári⇥
1907, eins og þegar hefur komi⇥ fram.
Mestur mun þó gró⇥inn hafa or⇥i⇥ á árun-
um 1909-1910, og þá gekk útger⇥ Marz
einnig mjög vel.218 Kemur hvort tveggja
heim vi⇥ grein, sem birtist í Ægi ári⇥ 1909,
en þar sag⇥i:

Hé⇥an frá Rvk. hafa á þessum 3. ára tíma [1907-
1909] veri⇥ gjör⇥ út samtals 6 botnvörpuskip, og
hefur útger⇥in á þessum skipum or⇥i⇥ þannig, a⇥
sum hafa haft ávinning en sum talsver⇥an ska⇥a.
↵au 3 skip sem hér eru tilfær⇥ nfl. „Coot“, „Jón
Forseti“ og „Marz“, munu á hverju ári hafa gefi⇥
meiri e⇥a minni ar⇥.

Sí⇥astl. ár hefur „Marz“ fiska⇥ fyrir um 130,000
kr. og mun því a⇥ líkindum hafa um 20,000 í ágó⇥a.
„Jón Forseti“ hefur fiska⇥ fyrir c. 139,000 […] en
þessi aflabrög⇥ geta engan veginn talist sem mæli-
kvar⇥i fyrir botnvörpu útger⇥ hér vi⇥ land, heldur
a⇥eins s￼na þau, a⇥ duglegir skipstjórar á gó⇥um
skipum geta fengi⇥ svona mikinn afla.219

Togararnir, sem mi⇥ur vegna⇥i þessi ár,
munu hafa veri⇥ Íslendingur og togarar

Milljónafélagsins, Valur og Freyr, en þeir
voru allir minni og eldri en hinir þrír.
Árangurinn af útger⇥ Marz, Jóns forseta
og Snorra Sturlusonar s￼ndi hins vegar,
svo ekki var⇥ um villst, a⇥ miklir mögu-
leikar voru fólgnir í togaraútger⇥, og olli
hann miklu um þa⇥, a⇥ togurum fjölga⇥i
svo ört sem raun bar vitni á næstu árum.
Er og skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ næstu
árin vir⇥ist togaraútger⇥ á Íslandi almennt
hafa gengi⇥ vel og ver⇥mæti afla skipanna
jókst ár frá ári. Ári⇥ 1912 var ver⇥mæti
togaraaflans alls um tvær milljónir króna,
og þá var aflinn a⇥ langmestu leyti botn-
fiskur. Á næstu árum jókst ver⇥mæti⇥ a⇥
mun, og hlutur síldar- og lifrarafla var⇥
meiri. Ári⇥ 1914 nam heildarver⇥mæti⇥
li⇥lega þremur milljónum, en á strí⇥s-
árunum ur⇥u miklar ver⇥hækkanir á öll-
um svi⇥um, og þá jókst ver⇥mæti togara-
aflans gífurlega í krónum tali⇥ og var⇥
rúmlega níu milljónir ári⇥ 1916. Á móti
kom, a⇥ öll a⇥föng til útger⇥arinnar hækk-
u⇥u einnig miki⇥, svo ekki var hér um
hreinan gró⇥a a⇥ ræ⇥a. Má nefna sem
dæmi, a⇥ kolaver⇥ hækka⇥i um 139
prósent frá upphafi strí⇥sins hausti⇥ 1914
og fram í byrjun apríl 1916,220 og líku máli
gegndi um margar a⇥rar nau⇥synlegstu
útger⇥arvörur, t.d. salt. Engu a⇥ sí⇥ur
vir⇥ast útger⇥armenn og eigendur togara
hafa hagnast vel á þessum árum.

Skortur á tölulegum uppl￼singum gerir
þa⇥ a⇥ verkum, a⇥ erfitt er a⇥ meta áhrif tog-
araútger⇥arinnar á þjó⇥arhag af nokkurri
nákvæmni. Engu a⇥ sí⇥ur er víst, a⇥ þau
voru mikil, og hefur m.a. veri⇥ bent á, a⇥
samkvæmt athugunum Indri⇥a Einarssonar
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ári⇥ 1930 hafi þjó⇥arau⇥ur Íslendinga vaxi⇥
úr 54 milljónum króna ári⇥ 1917 í 118 millj-
ónir 1918 og í 300 milljónir ári⇥ 1922.221

Vafalaust má a⇥ nokkru rekja þennan öra
vöxt til aukinnar togaraútger⇥ar, en þó ber
a⇥ fara me⇥ mikilli gát í öllum ályktunum í
þeim efnum. Ver⇥bólga styrjaldaráranna
leiddi til hækka⇥s ver⇥lags, og mikill vöxtur
var í ￼msum ö⇥rum greinum atvinnulífsins
á þessum árum, jafnt í sjávarútvegi sem ö⇥r-
um greinum.

Ekki leikur á tvennu, a⇥ togaraútger⇥in
haf⇥i mikil áhrif á vöxt og vi⇥gang þeirra
sta⇥a, sem togararnir voru ger⇥ir út frá.
↵annig fjölga⇥i íbúum í Reykjavík úr 11.600
ári⇥ 1910 í 17.678 ári⇥ 1920 og í Hafnarfir⇥i
fjölga⇥i fólki úr 1.547 í 2.366 á sama tíma.222

Ómögulegt er a⇥ fullyr⇥a nokku⇥ um, hve
margt af þessu fólki haf⇥i framfæri af tog-
araútger⇥inni, en þa⇥ var vafalaust margt. Í
grein í Ægi ári⇥ 1922 reikna⇥i Sveinbjörn
Egilson út a⇥ 23 heimili hef⇥u a⇥ me⇥altali
lífsframfæri af hverju skipi og þegar reikna⇥
væri me⇥ 33 verkamannaheimilum til vi⇥-
bótar, þ.e.a.s. heimilum fólks, sem hef⇥i
atvinnu af fiskverkun, uppskipun afla
o.s.frv., væru þetta 56 heimili. Sveinbjörn
hélt útreikningunum áfram, taldi a⇥ 5-6
manns væru á hverju heimili og hef⇥u þá
275-300 manns framfæri af hverju skipi.223

Heimir ↵orleifsson taldi þessar tölur
„sennilega heldur háar“ fyrir tímabili⇥ fyrir
1920 og taldi, a⇥ „varlega áætla⇥ ætti hver
togari a⇥ hafa veitt um 200 manns lífsfram-
færi“.224

Hér ver⇥ur ekki reynt a⇥ skera úr um,
hvor þessara höfunda hefur rétt fyrir sér, en
vel má vera a⇥ tölur Sveinbjarnar hafi síst

veri⇥ of háar, þegar alls er gá⇥. Margfeldis-
áhrif útger⇥arinnar voru mikil, og fjölmörg
fyrirtæki og starfsmenn þeirra höf⇥u vi⇥ur-
væri sitt af útger⇥inni, beint og óbeint, og sá
fjöldi fór vaxandi, er skipum fjölga⇥i. Má í
því vi⇥fangi benda á, a⇥ í Hull var lengi
reikna⇥ me⇥ því, a⇥ tíu manns í landi hef⇥u
vinnu af starfi hvers togarasjómanns.225

Samkvæmt því hafa um 200 manns í
Reykjavík haft vinnu af starfi einnar skips-
hafnar, og ef reikna⇥ er me⇥ því a⇥ me⇥al-
fjölskylda í bæjum hafi veri⇥ 4,67 manns
ári⇥ 1910,226 hafa 934 manneskjur haft lífs-
framfæri sitt af vinnu einnar togaraáhafnar.
Sú tala fær a⇥ sönnu trau⇥la sta⇥ist, enda
atvinnulíf allt miklu fábreyttara og smærra í
sni⇥um á þessum tíma í Reykjavík en í tog-
arabæjunum vi⇥ Humru. Engu a⇥ sí⇥ur
gefur þessi vi⇥mi⇥un (10 í landi fyrir 1 á sjó)
nokkra hugmynd um þ￼⇥ingu útger⇥ar-
innar fyrir samfélagi⇥, en togaraútger⇥in
þurfti á miklu meiri og fjölbreyttari þjón-
ustu a⇥ halda en eldri útger⇥arhættir, og fór
sú þörf vaxandi, er tímar li⇥u.

Vi⇥ hli⇥ útger⇥arinnar spruttu upp
margskyns fyrirtæki, svo sem vélaverkstæ⇥i,
vei⇥arfærager⇥ir og verslanir, sem sérhæf⇥u
sig í þjónustu vi⇥ flotann. A⇥ auki höf⇥u svo
mörg fyrirtæki margvíslegan hag af vi⇥-
skiptum vi⇥ togarana og sjómennina, þótt
ekki bygg⇥u þau starfsemi sína alfari⇥ á
þeim.

III,2,5. Togarasalan 1917
Heimsstyrjöldin fyrri olli flestum Evrópu-
þjó⇥um þungum búsifjum, og voru Íslend-
ingar þar engin undantekning, þótt ekki
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tækju þeir beinan þátt í herna⇥arátökunum.
Hér a⇥ framan var geti⇥ um mikla hækkun
á fiski og l￼si á styrjaldarárunum, sem og á
kolum, salti og ö⇥rum nau⇥synlegum
a⇥föngum útger⇥arinnar. Fram til ársins
1916 vir⇥ist ver⇥hækkunin á fiski og l￼si
hafa vegi⇥ þyngra en aukinn útger⇥arkostn-
a⇥ur, enda gátu Íslendingar þá selt fisk til
beggja strí⇥sa⇥ila, og var t.a.m. gó⇥ur mark-
a⇥ur fyrir síld í ↵￼skalandi. ↵etta breyttist
ári⇥ 1916, er Bretar þvingu⇥u íslensk
stjórnvöld til a⇥ gera vi⇥skiptasamning, þar
sem þeir skuldbundu sig til a⇥ kaupa flestar
útflutningsvörur Íslendinga gegn því, a⇥
Íslendingar seldu ekki vörur til ↵jó⇥verja og
bandamanna þeirra. A⇥ auki skuldbatt
íslenska landsstjórnin sig til a⇥ ábyrgjast, a⇥
öll skip, er flyttu vörur frá Íslandi, hef⇥u vi⇥-
komu í breskri höfn til eftirlits. Me⇥al þeirra
vörutegunda, sem Bretar þannig trygg⇥u
sér forkaupsrétt á, voru allar helstu fram-
lei⇥sluvörur sjávarútvegsins.227 Samningur-
inn var endurn￼ja⇥ur 1917 og aftur 1918 og
gilti fram yfir strí⇥slok. Me⇥ honum var
Íslendingum trygg⇥ sala á útflutningsafur⇥-
um sínum, en þegar lei⇥ á styrjöldina, var⇥
æ erfi⇥ara um innflutning á ￼msum nau⇥-
synjavörum, ekki síst kolum og olíu, og
hamla⇥i þa⇥ útger⇥ fiskiskipa þegar ári⇥
1917.228

Styrjaldarátökin, og þó einkum ótak-
marka⇥ur kafbátaherna⇥ur ↵jó⇥verja eftir 
1. apríl 1917, olli bandamönnum miklu
skipatjóni. Af þeim sökum jókst eftirspurn
eftir skipum mjög í heiminum á styrjaldar-
árunum, og ver⇥ á þeim snarhækka⇥i. Styrj-
aldarþjó⇥irnar höf⇥u engin tök á a⇥ fylla í
skör⇥ þeirra skipa, sem fórust e⇥a ur⇥u ósjó-

fær, og reyndu því hva⇥ þær gátu til a⇥
kaupa e⇥a leigja skip hlutlausra þjó⇥a.
Íslenskum stjórnvöldum var þetta vitaskuld
vel kunnugt, og í ársbyrjun 1917 samþykkti
Alþingi lög um bann vi⇥ sölu skipa úr landi,
nema me⇥ sérstakri undanþágu landsstjórn-
arinnar.229 Voru þau lög ö⇥ru fremur sett til
a⇥ koma í veg fyrir, a⇥ íslenskir útger⇥ar-
menn freistu⇥ust til a⇥ notfæra sér ástandi⇥
í heiminum og seldu skip sín vi⇥ upp-
sprengdu ver⇥i.

En lögin um bann vi⇥ skipasölu voru
a⇥eins nokkurra mána⇥a gömul, er eig-
endur togarans Jarlsins ósku⇥u eftir heim-
ild landsstjórnarinnar til a⇥ selja skipi⇥ úr
landi, og skömmu sí⇥ar barst erindi frá
frönsku ríkisstjórninni um a⇥ fá keypta tog-
ara hérlendis. Íslenskir útger⇥armenn voru
margir ginnkeyptir fyrir þessu tilbo⇥i, töldu
skip sín og búna⇥ þeirra þarfnast endur-
n￼junar, auk þess sem afar óhægt væri um
útger⇥ þeirra, á me⇥an styrjöldin geisa⇥i. Er
nú skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ stjórnvöld
samþykktu söluna, me⇥ ströngum skilyr⇥-
um þó, og hausti⇥ 1917 voru tíu togarar
seldir til Frakklands. Samanlagt söluver⇥
þeirra var 4.520.000 krónur, en a⇥ auki
útvegu⇥u frönsk stjórnvöld Íslendingum
6.000 smálestir af kolum og 4.000 smálestir
af Mi⇥jar⇥arhafssalti. S￼nir sá hluti vi⇥skipt-
anna gleggst, hve erfitt ástandi⇥ var or⇥i⇥
hér á landi, en þrátt fyrir frönsku kolin og
salti⇥ voru togararnir, sem eftir ur⇥u, ekki
ger⇥ir út fyrr en langt var li⇥i⇥ á ári⇥ 1918.230

Me⇥ togarasölunni 1917 ur⇥u þáttaskil í
sögu íslenskrar togaraútger⇥ar. ↵á var loki⇥
fyrsta þroskaskei⇥i þessa atvinnuvegar hér á
landi. ↵a⇥ einkenndist af hra⇥ri uppbygg-
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ingu og örri fjölgun skipa á árunum 1907-
1916. Á þessu tímabili vir⇥ist útger⇥in
lengst af hafa gengi⇥ vel; hér risu öflug
útger⇥arfyrirtæki og fram kom stétt dug-
andi togaramanna, sem kunnu vel til verka
vi⇥ botnvörpuvei⇥ar. Mörgum þótti bló⇥ugt
a⇥ sjá á eftir togurunum tíu, sem seldir voru
úr landi ári⇥ 1917, og óttu⇥ust sumir stór-
felldan og langvarandi atvinnubrest. Til
hans kom ekki, og eftir á a⇥ hyggja vir⇥ist
togarasalan hafa veri⇥ heppileg rá⇥stöfun.
Mörg skipanna, sem seld voru, þurftu
endurn￼junar vi⇥, og víst er, a⇥ eftir strí⇥i⇥
hef⇥i trau⇥la fengist jafn gott ver⇥ fyrir þau
og fékkst ári⇥ 1917.

Er Nor⇥urálfuófri⇥num lauk á haustdög-
um 1918, var íslenski togaraflotinn minni
en nokkru sinni sí⇥an 1911. ↵á var þess hins
vegar skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ á n￼ yr⇥i blási⇥ til
sóknar, og þá var⇥ endurn￼junin og upp-
byggingin hra⇥ari en nokkurn gat óra⇥ fyrir.

III,3. Útger⇥in 1920-1939

Saga íslenskrar togaraútger⇥ar á 20. öld ein-
kennist ekki síst af skjótum og oft öfga-
kenndum breytingum. Millistrí⇥sárin eru
þar engin undantekning. Vi⇥ lok fyrri
heimsstyrjaldar ári⇥ 1918 taldi íslenski tog-
araflotinn tíu skip, jafnmörg og 1911. ↵á var
flestum ljóst, a⇥ á næstu árum myndu
útger⇥armenn leggja á þa⇥ áherslu a⇥
byggja flotann upp a⇥ n￼ju. ↵a⇥ ger⇥u þeir
svikalaust. Ári⇥ 1920 var togarafloti lands-
manna or⇥inn stærri en nokkru sinni fyrr,
og átti þó enn eftir a⇥ stækka á næstu árum.
Togaraútger⇥in sigldi hins vegar krappan

sjó öll millistrí⇥sárin, og olli þar m.a. óstö⇥-
ugur marka⇥ur í helstu vi⇥skiptalöndum
Íslendinga, ver⇥bólga hér heima og erlendis,
gengisstefna, sem var óhagstæ⇥ sjávar-
útveginum, og eftir 1930 almenn kreppa í
vi⇥skipta- og atvinnulífi ví⇥a í Nor⇥urálfu.
Spænska borgarastyrjöldin ger⇥i svo
íslenskum útvegsmönnum og fiskútflytj-
endum enn erfi⇥ara fyrir.

Hér á eftir ver⇥ur sög⇥ saga íslenskrar
togaraútger⇥ar á tímabilinu frá 1920 og
fram a⇥ sí⇥ari heimsstyrjöld. Efnisþættir
ver⇥a, eftir því sem vi⇥ á, hinir sömu og í
kafla III,2. Víkur þá sögunni fyrst a⇥ togara-
flotanum á tímabilinu 1920-1939.

III,3,1. Togaraflotinn
Í janúar-febrúarhefti Ægis ári⇥ 1919 gaf a⇥
lesa stutta frétt, þar sem sag⇥i a⇥ n￼r togari,
Vínland, hef⇥i komi⇥ til Reykjavíkur frá
Hollandi hinn 9. febrúar. Skipi⇥ var panta⇥
fyrir strí⇥, en fékkst ekki afhent fyrr en 1919
vegna ófri⇥arins. Tæpum mánu⇥i sí⇥ar, 
6. mars, kom annar n￼r togari til landsins,
Egill Skallagrímsson. Frá pöntun og samn-
ingum um smí⇥i hans var gengi⇥ ári⇥ 1916,
en afgrei⇥sla dróst, uns styrjöldinni lauk.231

Engum sögum fer af því, hvort þessum
n￼ju togurum var fagna⇥ me⇥ lú⇥rablæstri
og fánum, en koma þeirra til landsins mark-
a⇥i ákve⇥in tímamót í sögu íslenskrar tog-
araútger⇥ar. Me⇥ henni hófst uppbygging og
endurn￼jun togaraflotans eftir styrjöldina,
og á næstu árum fjölga⇥i togurum hratt hér
á landi. Tafla III s￼nir fjölda og stær⇥ togara,
sem skrá⇥ir voru hér á landi á árunum
1919-1945: 
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Tölurnar í þessari töflu segja athyglisver⇥a
sögu og gefa tilefni til umræ⇥u um íslenska
togaraflotann á þessum árum. ↵ar er þá fyrst
til a⇥ taka, a⇥ togurunum fjölgar stö⇥ugt á
árunum 1919-1925, sí⇥an helst fjöldi þeirra
svipa⇥ur næstu fjögur árin, en í upphafi 
4. áratugarins fækkar skipunum nokku⇥.
Eftir 1932 helst tala skipanna svo nánast
óbreytt allt til 1939.

Eins og sjá má af töflunni, skera tvö ár á
þessu tímabili sig nokku⇥ úr hva⇥ fjölgun
skipa var⇥ar. Ári⇥ 1920 voru togarar í flota
landsmanna fimmtán fleiri en ári⇥ á undan,
en sú tala segir þó ekki alla söguna. Tveimur
gömlum togurum, sem ger⇥ir voru út 1919,
Íslendingi og Varanger, var lagt 1920, og tvö
eldri skip, Skallagrímur og Snorri Sturlu-
son, voru seld úr landi. Skipin, sem bættust í
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Tafla III

Fjöldi og stær⇥ íslenskra togara 1919-1939

Ár Fjöldi skipa Heildarstær⇥ (br.tonn) Me⇥alstær⇥ (br.tonn) 

1919 13 3.043 211,4
1920 28 8.730 234,0
1921 28 9.066 323,8
1922 31 9.533 307,5
1923 31 9.513 306,8
1924 40 11.492 287,3
1925 47 13.570 288,7
1926 46 15.314 332,9
1927 46 15.193 330,2
1928 47 15.505 329,8
1929 45 15.159 336,8
1930 41 13.888 338,7
1931 40 13.554 338,8
1932 37 12.538 338,8
1933 38 12.809 337,0
1934 38 12.715 334,6
1935 37 12.417 335,5
1936 38 13.091 344,5
1937 37 12.771 345,1
1938 37 12.771 345,1
1939 37 12.855 347,4

Heimild: Fiskisk￼rslur og hlunninda 1920-1940.



flotann ári⇥ 1920, voru því alls nítján, og
voru þau öll ger⇥ út frá Reykjavík, nema tvö
frá Hafnarfir⇥i. ↵essi skip, sem myndu⇥u
kjarna íslenska togaraflotans og voru mörg
ger⇥ út hér á landi fram yfir lok sí⇥ari heims-
styrjaldar, voru: Apríl, Ari, Austri, Draupnir,
Ethel, Gylfi, Ingólfur Arnarson, Kári Söl-
mundarson, Leifur heppni, Maí, Njör⇥ur,
Skallagrímur, Skúli fógeti, Snorri Sturluson,
Walpole, ↵órólfur og ↵orsteinn Ingólfsson,
sem öll voru ger⇥ út frá Reykjavík, og Geir og
Hilmir, sem voru ger⇥ir út frá Hafnarfir⇥i.232

Fjölgun togaranna ári⇥ 1920 var bein
aflei⇥ing togarasölunnar 1917. Eins og fram

kom í fyrri kafla, var heildarsöluver⇥ togar-
anna, sem seldir voru úr landi ári⇥ 1917,
4.520.000 krónur, e⇥a a⇥ me⇥altali 452.000
krónur á skip. ↵etta var geipifé á þeim tíma
og margfalt meira í krónum tali⇥ en togara-
eigendur höf⇥u greitt fyrir skipin, er þeir
festu kaup á þeim. Heimsstyrjaldarárin fyrri
voru hins vegar miki⇥ ver⇥bólguskei⇥. Árleg
me⇥alhækkun ver⇥lags hér á landi á árun-
um 1914-1920 var 27%, og á árinu 1917
hækka⇥i ver⇥lag um 64% frá árinu á⇥ur.233

Ver⇥hækkanirnar stöfu⇥u ö⇥ru fremur af
hækkandi ver⇥i á erlendum mörku⇥um, og
þa⇥ kom fram í hækkun á ver⇥i á innfluttri
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jafnt sem útfluttri vöru. Hér var því ekki um
hreinan gró⇥a útger⇥armanna a⇥ ræ⇥a, en
engu a⇥ sí⇥ur ver⇥ur vart um þa⇥ deilt, a⇥
togarasalan 1917 gaf þeim mörgum drjúgan
skilding í a⇥ra hönd, ekki síst ef þeir gátu
losa⇥ sig vi⇥ skip, sem voru tekin a⇥ eldast
og or⇥in óhentug í rekstri.

Velgengni togaraútger⇥arinnar á árunum
fyrir strí⇥, einkum á tímabilinu 1911-1916,
olli því, a⇥ margir Íslendingar bi⇥u þess
málþola, a⇥ styrjöldinni lyki og aftur yr⇥i
hægt a⇥ kaupa skip. ↵egar þa⇥ loks ger⇥ist,
brustu allar fló⇥gáttir. Útger⇥armenn, sem
selt höf⇥u 1917, tóku fram sparibækurnar
og sölufé⇥, eldri pantanir á togurum voru
endurn￼ja⇥ar, þar sem þess ger⇥ist þörf, og
n￼ hlutafélög um togaraútger⇥ voru
stofnu⇥. Ef marka má frásagnir samtíma-
manna, f￼sti marga a⇥ festa fé í útger⇥ í
styrjaldarlok, og voru kennarar, sveita-
prestar og ó⇥alsbændur á me⇥al þeirra, sem
lög⇥u fé í n￼ togarafélög.234

Skipaskortur var í Evrópu a⇥ strí⇥inu
loknu. Fjölmörgum togurum í eigu styrj-
aldarþjó⇥anna var sökkt, e⇥a þeir ger⇥ir
ósjófærir me⇥ ö⇥rum hætti, og breski flot-
inn tók flesta n￼justu og bestu togara í eigu
breskra útger⇥armanna til herna⇥arnota.
↵eim, sem enn voru á floti er ófri⇥num slot-
a⇥i, var flestum skila⇥ á árunum 1919 og
1920, en heimtur voru misjafnar. Af þeim
sökum var kapp lagt á a⇥ smí⇥a sem mest af
n￼jum skipum, og a⇥ undirlagi bresku ríkis-
stjórnarinnar var n￼rri smí⇥aáætlun hrundi⇥
í framkvæmd þegar á árinu 1920. Voru þá
m.a. smí⇥u⇥ mörg skip af svonefndri
Merseyger⇥, en þau þóttu henta vel til vei⇥a
á Íslandsmi⇥um.235

Íslenskum útvegsmönnum var þetta
ástand a⇥ mörgu leyti hallkvæmt. Skipa-
skorturinn var vitaskuld mestur fyrst eftir
strí⇥i⇥, á⇥ur en skipasmí⇥astö⇥var í ófri⇥ar-
löndunum gátu anna⇥ eftirspurn eftir n￼j-
um skipum og á⇥ur en n￼jum smí⇥aáætlun-
um var hrint í framkvæmd. Á þeim tíma var
hægt a⇥ losa sig vi⇥ eldri skip á gó⇥u ver⇥i,
og þa⇥ hagn￼ttu sumir útvegsmenn sér á
árunum 1919 og 1920. Jafnframt voru
a.m.k. sumir íslenskir útvegsmenn, þeir
sem selt höf⇥u 1917, í þeirri ákjósanlegu
stö⇥u a⇥ hafa handbært fé í strí⇥slokin. ↵eir
gátu því panta⇥ skip, um lei⇥ og strí⇥inu
lauk, og bo⇥i⇥ fram tryggar grei⇥slur. ↵a⇥
ger⇥u margir, og ein heimild hermir, a⇥ í
febrúar 1920 hafi Íslendingar átt ellefu n￼ja
togara í smí⇥um á Englandi og hef⇥u a⇥
auki fest þar kaup á fjórum eldri skipum.236

Margir fögnu⇥u vitaskuld hinni hrö⇥u
endurn￼jun togaraflotans, ekki síst sjómenn
og landverkafólk, sem naut gó⇥s af aukinni
atvinnu, er meiri afli barst á land. Ö⇥rum
ógna⇥i hins vegar, hve geyst var fari⇥, og má
í því vi⇥fangi benda á ritstjórnargrein í
Morgunbla⇥inu 20. mars 1920, þar sem
spurt var, hvort ekki væri nóg komi⇥ í brá⇥
og hvort ekki væri hætta á því, a⇥ fjárhag
Reykjavíkurbæjar og landsins alls væri
stefnt í vo⇥a me⇥ skefjalausum innflutningi
d￼rra botnvörpuskipa. ↵ær áhyggjur reynd-
ust ekki ástæ⇥ulausar, eins og nánar ver⇥ur
greint í sí⇥ari kafla.

Ári⇥ 1921 voru togararnir jafn margir og
ári⇥ á undan, en lítilsháttar breytingar ur⇥u
á flotanum. Togarinn Snorri go⇥i var seldur
til útlanda þetta ár, og Helgi magri gekk
ekki til vei⇥a. Tvö n￼ skip voru hins vegar
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keypt til landsins, Baldur og Menja. Ári⇥
1922 voru Helgi magri og Íslendingur aftur
ger⇥ir út, og þá bættust tveir n￼ir togarar í
flotann, Gla⇥ur og Gulltoppur. Voru tog-
arar, sem gengu til vei⇥a ári⇥ 1922, þannig
alls 31.237

Engin breyting var⇥ á fjölda togaranna á
árinu 1923. ↵á var Snorri Sturluson seldur
til útlanda, en n￼tt skip, Otur, bættist í flot-
ann. Ári⇥ eftir, 1924, fjölga⇥i skipunum hins
vegar um níu, en þar var þó ekki nema a⇥
hluta til um a⇥ ræ⇥a togara í eigu Íslend-
inga. Á þessu ári var Ethel seldur til útlanda,
en fjögur n￼ skip voru keypt til landsins,

Arinbjörn hersir, Snorri go⇥i, Surprise og
Ver. Tveir fyrstnefndu togararnir, sem bá⇥ir
voru í eigu hf. Kveldúlfs, voru ger⇥ir út frá
Reykjavík, en hinir tveir frá Hafnarfir⇥i.
Surprise var í eigu Einars ↵orgilssonar &
Co., en Ver átti hlutafélagi⇥ Ví⇥ir.

Hinir togararnir, sem bættust í flotann
ári⇥ 1924, voru allir enskir, í eigu Hellyers
Bros. Ltd. í Hull. ↵eir voru hins vegar
skrá⇥ir hér á landi, og formlega töldust þeir
ger⇥ir út af Geir H. Zoëga, sem var útger⇥ar-
stjóri Hellyers hér. ↵essi skip voru öll ger⇥
út frá Hafnarfir⇥i og nefndust Ceresio, Earl
Haig, General Birdwater, King’s Grey, Lord
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Fisher og Viscount Allenby. ↵au voru mun
minni en íslensku togararnir, og á þeim
voru færri menn. Skipverjar voru hins vegar
flestir íslenskir, nema hva⇥ skipstjórarnir
voru enskir fyrstu vertí⇥ina. Eftir þa⇥ voru
íslenskir fiskiskipstjórar á öllum skipun-
um.238

Ári⇥ 1925 fjölga⇥i togurum hér á landi
enn, og þá voru fimm n￼ skip keypt frá
útlöndum. ↵au voru Karlsefni, sem ger⇥ur
var út frá Reykjavík, Júpíter, sem gekk frá
Hafnarfir⇥i, og loks voru þrír togarar keyptir
til Vestfjar⇥a á þessu ári. ↵ar ber fyrst a⇥
nefna Clementínu, sem Bræ⇥urnir Proppé
ger⇥u út frá ↵ingeyri, og var einn allra
stærsti togari, sem hér haf⇥i veri⇥ ger⇥ur 
út til þess tíma, 416,27 brt. ↵essi útger⇥ 
stó⇥ þó stutt, a⇥eins tvö ár, og 1927 var
Clementína komin í eigu hlutafélagsins
Akurger⇥i og gekk til vei⇥a frá Hafnarfir⇥i.
Ári⇥ eftir var skipi⇥ nefnt Bar⇥inn og skrá⇥
í eigu hlutafélagsins Heimis í Reykjavík,
sem ger⇥i þa⇥ út, uns þa⇥ stranda⇥i ári⇥
1932.

Saga hinna togaranna tveggja á Vestfjör⇥-
um var⇥ lengri og farsælli. ↵eir voru Haf-
stein, sem hf. Græ⇥ir átti og ger⇥i út frá
Flateyri, og Hávar⇥ur Ísfir⇥ingur, eign Tog-
arafélags Ísfir⇥inga á Ísafir⇥i. Frá útger⇥
þeirra segir nánar sí⇥ar. ↵á er þess a⇥ geta,
a⇥ Hellyerstogurunum í Hafnarfir⇥i fjölga⇥i
um tvo ári⇥ 1925, og var annar þeirra
Imperialist, sem Tryggvi Ófeigsson st￼r⇥i.
Hann var mesta skip breska togaraflotans á
þessum árum og stærsti togari, sem ger⇥ur
haf⇥i veri⇥ út frá Íslandi fram til þessa
tíma.239

Ári⇥ 1926 fækka⇥i togurum á Íslandi í

fyrsta skipti frá 1919, og lágu til þess harla
dapurlegar ástæ⇥ur. Fjögur skip bættust
reyndar í flotann þetta ár, Hannes rá⇥herra,
Eiríkur rau⇥i, Gyllir og Ólafur, en Hellyers-
togurunum fækka⇥i um tvo, og þrír íslenskir
togarar fórust, en ári⇥ 1925 var eitthvert hi⇥
sorglegasta í sögu íslenskrar togaraútger⇥ar
til þessa.

Laugardaginn 7. febrúar skall á miki⇥
nor⇥anve⇥ur me⇥ særoki og ísingu á Vest-
fjör⇥um, en flestir íslensku togaranna voru
þá a⇥ vei⇥um á Halami⇥um. ↵eir héldu
flestir af sta⇥ til hafnar e⇥a í landvar, en
ná⇥u ekki landi og ur⇥u því a⇥ halda sjó.
Hinn 11. febrúar voru þeir allir komnir fram
nema Leifur heppni frá Reykjavík og Field-
marshall Robertson frá Hafnarfir⇥i. Mikil og
ví⇥tæk leit var hafin þegar í sta⇥, en hún
reyndist árangurslaus, og 6. mars voru
skipin talin af. Me⇥ þeim fórust 67 menn, 
61 Íslendingur og 6 Englendingar.240

Halave⇥ri⇥, eins og þetta fárvi⇥ri er oftast
nefnt, er frægt a⇥ ósköpum í íslenskri sjávar-
útvegssögu. ↵a⇥ er mannskæ⇥asta ofvi⇥ri,
sem hér ger⇥i á 20. öldinni, og átti eftir a⇥
breyta mjög vi⇥horfi fólks til togara. Fram a⇥
þessu var því almennt trúa⇥, a⇥ togarar gætu
ekki farist á rúmsjó, en nú kom anna⇥ í ljós.
Og fleiri slys ur⇥u í þessu ve⇥ri, þótt ekki
hafi þau or⇥i⇥ jafn þekkt í sögunni. ↵ennan
sama dag, 7. febrúar 1925, stranda⇥i vél-
báturinn Sólveig á Stafnesskerjum, og fórust
me⇥ honum sex menn.241 Sí⇥ar þetta sama ár
stranda⇥i togarinn Ása, eign Duusverslunar,
á Dritvíkurtöngum á Snæfellsnesi, og 9. des-
ember 1926 sökk togarinn Íslendingur í lægi
í Ei⇥svík.

Engar breytingar ur⇥u á togaraflotanum
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ári⇥ 1927 a⇥rar en þær, a⇥ tveir af togurum
Hellyers hættu vei⇥um hé⇥an, en a⇥rir tveir
komu í sta⇥inn. Ári⇥ 1928 voru hins vegar
keypt til landsins þrjú n￼ skip, Bragi, Gull-
toppur og Svi⇥i, en þrír togarar ströndu⇥u
og ey⇥ilög⇥ust, Austri, Eiríkur rau⇥i og Jón
forseti. Næsta ár fórst togarinn Menja, og
því fækka⇥i togurum hér á landi um einn,
þar e⇥ ekki voru keypt n￼ skip í sta⇥inn. Ári⇥
1930 fækka⇥i togurunum hins vegar um
fjóra, en þá hætti Hellyersútger⇥in í Hafnar-
fir⇥i, og hurfu þá sex togarar hennar af
skrám. Tveir n￼ir togarar komu hins vegar
til Hafnarfjar⇥ar þetta ár, Gar⇥ar og Venus.
↵eir áttu bá⇥ir eftir a⇥ reynast mikil afla-
skip.242

Næstu árin fækka⇥i togurunum líti⇥ eitt,
og var sú fækkun öll vegna slysa og ska⇥a,
en eftir a⇥ áhrifa heimskreppunnar fór a⇥
gæta fyrir alvöru, áttu útvegsmenn í vaxandi
erfi⇥leikum me⇥ a⇥ endurn￼ja skip, sem
töpu⇥ust. ↵annig fórst togarinn Apríl um
mána⇥amótin nóvember-desember 1930, og
1932 ströndu⇥u togararnir Bar⇥inn og
Leiknir, og ↵orgeir skorargeir var ekki
ger⇥ur út til vei⇥a þa⇥ ár. Hann var svo
ger⇥ur út á n￼ ári⇥ 1933 og næstu ár á eftir,
en nefndist þá Kópur. Ári⇥ 1933 fórust tveir
íslenskir togarar. Skúli fógeti stranda⇥i vi⇥
Grindavík og Geysir vi⇥ Orkneyjar, en í sta⇥
þeirra bættust tvö n￼ skip í flotann. Bæjar-
útger⇥ Hafnarfjar⇥ar keypti togarann Júní
frá Bretlandi ári⇥ 1934, og þ￼ska togarann
Gustav Meyer, sem stranda⇥i fyrir Skafta-
fellss￼slum veturinn 1933, keyptu Íslend-
ingar á uppbo⇥i og ger⇥u upp. Hann hlaut
þá nafni⇥ Gullfoss og var í eigu samnefnds
útger⇥arfélags. Ári⇥ 1935 stranda⇥i togar-

inn Walpole vi⇥ Gerpi, og fækka⇥i þá togur-
unum um einn, en 1936 bættist Reykjaborg
í flotann, og var þa⇥ sí⇥asti togarinn sem
keyptur var hinga⇥ til lands á millistrí⇥s-
árunum. Hausti⇥ 1936 fórst hins vegar tog-
arinn Leiknir vi⇥ Vesturland, og eftir þa⇥
hélst tala íslenskra botnvörpuskipa óbreytt
fram í strí⇥sbyrjun.

Reykjaborg var stærsti togari, sem keyptur
haf⇥i veri⇥ hinga⇥ til lands fram til þessa,
689 rúmlestir og helmingi stærri en flestir
gömlu togararnir. Eigandi skipsins var
Mjölnir hf. í Reykjavík, en skipstjóri og einn
af a⇥aleigendum fyrirtækisins var Gu⇥-
mundur Jónsson, oftast kenndur vi⇥ annan
togara, sem hann st￼r⇥i lengi, Skallagrím.
Reykjaborg var betur búin tækjum en flestir
a⇥rir togarar hér á landi á þessum tíma, og
voru m.a. í henni fiskimjölsvélar, sem gátu
framleitt tvær lestir af mjöli á sólarhring.
Sumari⇥ 1937 var skipi⇥ vi⇥ síldvei⇥ar fyrir
Nor⇥urlandi og bræddi þá úr 3.188 málum
síldar. Var þa⇥ í fyrsta skipti sem síld var
brædd um bor⇥ í skipi hér vi⇥ land.243

III,3,2. Útger⇥arfélög og útvegsmenn 
1920-1939

Á millistrí⇥sárunum var fyrirkomulag tog-
araútger⇥arinnar me⇥ nokku⇥ ö⇥rum hætti
en veri⇥ haf⇥i fram til 1918. Tvennt vekur
einkum athygli í því sambandi: mikil
fjölgun útger⇥arfyrirtækja um 1920 og á 
3. áratugnum og a⇥ á árunum eftir 1925
hófst umtalsver⇥ útger⇥ botnvörpuskipa frá
￼msum höfnum utan Faxaflóa. Á tímabilinu
frá 1925 og fram yfir mi⇥jan 4. áratuginn
var togaraútger⇥ stundu⇥ um lengri e⇥a
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skemmri tíma í öllum landsfjór⇥ungum, og
á Vestfjör⇥um festist hún í sessi á þremur
útger⇥arstö⇥um, Ísafir⇥i, Flateyri og Pat-
reksfir⇥i. Á þessum þremur stö⇥um var⇥
togaraútger⇥in umtalsver⇥ur þáttur í
atvinnulífinu á árunum milli strí⇥a, þótt
hún væri vissulega umfangsminni og hef⇥i
minni þ￼⇥ingu en í Reykjavík og Hafnar-
fir⇥i. Á Austfjör⇥um voru togarar ger⇥ir út
frá tveimur stö⇥um á þessu tímabili, Eski-
fir⇥i og Neskaupsta⇥, en þau fyrirtæki stó⇥u
bæ⇥i stutt. Á Nor⇥urlandi var ger⇥ur út einn
togari um nokkurra ára skei⇥, en hann
stunda⇥i nær eingöngu síldvei⇥ar á sumr-
um. Átti útger⇥ hans fátt sameiginlegt me⇥

útger⇥ annarra íslenskra togara, sem stund-
u⇥u fyrst og fremst botnvörpuvei⇥ar, en fóru
til síldvei⇥a a⇥ sumrinu, ef útvegsmönnum
þeirra þótti þa⇥ henta.

Engin rannsókn hefur veri⇥ ger⇥ á sögu
einstakra togarafélaga í Reykjavík og Hafn-
arfir⇥i á því tímabili, sem hér er um fjalla⇥,
og gögn margra – líkast til flestra – þeirra
munu nú glötu⇥. Af þeim sökum ver⇥ur
engin tilraun ger⇥ til þess hér a⇥ segja sögu
einstakra fyrirtækja í smáatri⇥um, en reynt
ver⇥ur a⇥ gera nokkra grein fyrir hinum
stærstu og langlífustu, og annarra ver⇥ur
geti⇥ eftir því sem efni standa til. Sami
háttur ver⇥ur haf⇥ur á um útger⇥arfélög
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utan Faxaflóa, en um þau eru tiltækar heim-
ildir þó tí⇥um ￼tarlegri og fyllri.

Ári⇥ 1918 töldust sex a⇥ilar gera út togara á
Íslandi, fjórir í Reykjavík og tveir í Hafnar-
fir⇥i. Í Reykjavík var hf. Kveldúlfur stærst
útger⇥arfélaganna me⇥ þrjú skip, en Elías
Stefánsson ger⇥i út önnur þrjú í eigin nafni,
þ.á m. togarann Helga magra, sem hann
leig⇥i af Ásgeiri Péturssyni á Akureyri. Hin
tvö fyrirtækin voru hf. Alliance og hf.
Njör⇥ur, sem ger⇥u út sinn togarann hvort.
Í Hafnarfir⇥i ger⇥u hlutafélögin Ví⇥ir og
⌥mir út sitt skipi⇥ hvort.244

↵eir, sem þarna ger⇥u út, voru hinir einu,
sem ekki höf⇥u selt skip sín ári⇥ 1917, og
nutu nú gó⇥s af, er fiskver⇥ fór hækkandi í
strí⇥slokin. Ári⇥ 1919 fjölga⇥i útger⇥arfyrir-
tækjum á skrá um tvö, en nokkrar breyt-
ingar ur⇥u á því hverjir ger⇥u út. ↵etta ár
var Elías Stefánsson ekki lengur í hópi
þeirra, er ger⇥u út togara á Íslandi, en hf.
Eggert Ólafsson í Reykjavík ger⇥i út togar-
ana Íslending og Varanger, sem skrá⇥ir voru
á útveg hans ári⇥ á⇥ur. ↵á haf⇥i Ásgeir
Pétursson á Akureyri teki⇥ a⇥ sér útger⇥
Helga magra á n￼jan leik og hélt honum til
síldvei⇥a fyrir Nor⇥urlandi um sumari⇥. Í
Reykjavík var hf. Kveldúlfur stærsta fyrir-
tæki⇥, ger⇥i nú út fjögur skip, Alliance var
me⇥ eitt, Jón forseta, Geir Thorsteinsson &
Co. ger⇥i út Vínlandi⇥, sem kom n￼tt til
landsins á þessu ári, og Jes Zimsen, sem
veri⇥ haf⇥i einn helsti forystuma⇥ur í
Íslandsfélaginu vi⇥ stofnun þess, var skrá⇥ur
fyrir útger⇥ togarans Belgaum. Í Hafnarfir⇥i
var útger⇥in óbreytt frá fyrra ári.245

Ári⇥ 1920 fjölga⇥i togurum mjög hér á

landi, eins og á⇥ur hefur komi⇥ fram, og þa⇥
ár voru skrá⇥ir útger⇥ara⇥ilar alls átján, á
móti átta ári⇥ á⇥ur. Langflestir þeirra, e⇥a
alls fjórtán, ger⇥u út frá Reykjavík. ↵eirra á
me⇥al var Ásgeir Pétursson, sem einnig
ger⇥i út skip frá Akureyri. ↵á hófu tvö n￼
fyrirtæki starfsemi í Hafnarfir⇥i, hf. Geir og
hf. Hilmir, og ger⇥u út samnefnd skip.246

Af félögunum í Reykjavík var hf. Kveld-
úlfur sem fyrr stærst og ger⇥i nú út fimm
togara, auk tveggja vélbáta. Hlutafélagi⇥
Ísland haf⇥i aftur eignast togara og ger⇥i út
tvö skip þetta ár, og sama máli gegndi um
hf. Hauk, hf. Kára og Geir Thorsteinsson &
Co. Önnur fyrirtæki í Reykjavík ger⇥u út eitt
skip hvert, og hi⇥ sama átti vi⇥ um fyrir-
tækin fjögur í Hafnarfir⇥i.247

Næstu árin ur⇥u töluver⇥ar breytingar á
útger⇥arfélögum í Reykjavík. N￼ fyrirtæki
voru skrá⇥ á nánast hverju ári, önnur hættu
starfsemi og enn önnur skiptu um nöfn. Olli
þar mestu, a⇥ mörg þeirra fyrirtækja, sem
stofnu⇥ voru og eignu⇥ust fyrst skip á fyrstu
árum 3. áratugarins, voru reist á næsta veik-
um fjárhagslegum grunni. Hlutafé margra
þeirra var líti⇥, e⇥a a⇥ me⇥altali a⇥eins
186.000 krónur,248 og er fiskver⇥ tók a⇥ falla
á öndver⇥um 3. áratugnum, sem sí⇥ar
ver⇥ur frá sagt, fengu félögin ekki risi⇥
undir miklum stofnkostna⇥i og lántökum,
en me⇥alver⇥ n￼rra togara á 3. áratugnum
mun hafa veri⇥ um 450.000 krónur, e⇥a
meira en tvöfalt me⇥alhlutafé þessara
félaga. Mismuninn og allt hlutafé hefur því
þurft a⇥ fá a⇥ láni, og undir því fengu
útger⇥arfélögin ekki risi⇥. Líku máli gegndi
um þau fyrirtæki, sem stofnu⇥ voru á árun-
um 1919 og 1920, þótt me⇥alhlutafé þeirra
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væri til muna hærra, e⇥a 272.000 krónur. Af
tíu félögum, sem stofnu⇥ voru í Reykjavík á
árunum 1919 og 1920, lif⇥u a⇥eins þrjú
fram yfir 1926, og af átta félögum, sem tóku
til starfa í Reykjavík á árunum 1921-1927,
voru a⇥eins fjögur starfandi vi⇥ árslok 1931.
Ur⇥u sum þeirra mjög skammlíf og entust
ekki nema eitt til tvö ár.249

Togaraútger⇥ var þannig fjarri því a⇥ geta
talist áhættulítill atvinnuvegur á þessum
tíma, og fór þó hér sem endranær, a⇥ hver
var sinnar gæfu smi⇥ur. Gömlu fyrirtækjun-
um, sem stofnu⇥ voru fyrir fyrri heimsstyrj-
öldina, vegna⇥i mun betur en hinum yngri.
Sum þeirra áttu skip vi⇥ strí⇥slok og nutu
uppsveiflunnar í fiskver⇥i og aflabrög⇥um á
árunum 1918-1920, og þau, sem selt höf⇥u
skip ári⇥ 1917 og gátu reitt fram kaupver⇥
n￼rra skipa í sta⇥ þess a⇥ taka þa⇥ nær allt
a⇥ láni, gátu byggt rekstur sinn á tiltölulega
traustum grunni. Fyrirtækin, sem stofnu⇥
voru á árunum 1920-1924, hófu hins vegar
rekstur á ver⇥bólgu- og ver⇥fallstímum, og
slíkt kann sjaldnast gó⇥ri lukku a⇥ st￼ra.

Kveldúlfur og Alliance voru tvö stærstu
togaraútger⇥arfélög landsins á millistrí⇥s-
árunum. Eins og þegar hefur komi⇥ fram,
voru bæ⇥i fyrirtækin stofnu⇥ fyrir fyrri
heimsstyrjöld, og rekstur beggja gekk vel
fyrir styrjöldina og á strí⇥sárunum, þótt
Alliance yr⇥i fyrir því óhappi, a⇥ skip þess,
Skúli fógeti, fórst á tundurdufli vi⇥ Bret-
landseyjar ári⇥ 1914. Hvorugt þessara fyrir-
tækja seldi skip til útlanda ári⇥ 1917, og á
því bygg⇥ist velgengni þeirra á 3. áratugn-
um a⇥ verulegu leyti. ↵au höf⇥u bæ⇥i skip í
fullum rekstri, er styrjöldinni lauk, og gátu
því notfært sér hátt fiskver⇥ og mikla eftir-

spurn eftir fiski á erlendum mörku⇥um á
árunum 1919-1921 og notu⇥u þá tækifæri⇥
til a⇥ auka og endurn￼ja togaraflota sinn, án
þess a⇥ steypa sér í stórskuldir. Alliance
bætti vi⇥ sig skipi ári⇥ 1921, er n￼r Skúli
fógeti kom til landsins, og árin 1922 og 1923
ger⇥i félagi⇥ út fimm togara. Eftir þa⇥ voru
skip félagsins lengst af fjögur fram til 1935,
en þrjú eftir þa⇥ og til strí⇥sloka.250 Skipa-
kaup vir⇥ist félagi⇥ yfirleitt hafa fjármagna⇥
me⇥ eigin fé. Hlutafé þess hélst óbreytt frá
stofnun ári⇥ 1905 og til 1926, 20.000 krónur,
en var þá auki⇥ í 606.000 krónur. Mun
hlutafjáraukningin þá hafa stafa⇥ af því, a⇥
félagi⇥ keypti n￼tt skip, Hannes rá⇥herra,
sem var stærsti togari Íslendinga á þeim
tíma, 445 brt.251

Saga Kveldúlfs var um margt keimlík
sögu Alliance, en þó öllu stórbrotnari og
einkenndist af meiri umsvifum. Á árum fyrri
heimsstyrjaldar ger⇥i fyrirtæki⇥ út þrjá tog-
ara, auk nokkurra vélbáta, og rak þess utan
umfangsmikla síldarverkun og fiskverslun,
m.a. vi⇥ Su⇥urlönd.252 Starfsemi þess stó⇥
því ví⇥a traustum fótum, og vera má, a⇥
innvi⇥ir þess hafi veri⇥ styrkari en sumra
annarra fyrirtækja fyrir þá sök, a⇥ þa⇥ var
fjölskyldufyrirtæki og allt hlutafé í eigu
Thors Jensen og fjölskyldu hans.

Eins og á⇥ur sag⇥i, kom n￼r Kveldúlfs-
togari til landsins þegar ári⇥ 1919, og á
næstu árum juku og endurn￼ju⇥u Kveld-
úlfsmenn togaraflota sinn hratt. Hlutafé
félagsins var auki⇥ úr 150.000 krónum í
tvær milljónir ári⇥ 1922, og ré⇥ Kveldúlfur
þá yfir margfalt meira hlutafé en nokkurt
anna⇥ íslenskt útger⇥arfélag.253 Lengst af 
3. áratugnum ger⇥i félagi⇥ út fimm togara,
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en 1934 voru botnvörpuskip þess or⇥in sjö,
og hélst sú tala óbreytt fram í byrjun sí⇥ari
heimsstyrjaldar. A⇥ auki ger⇥i Kveldúlfur
jafnan út einn e⇥a fleiri vélbáta og haf⇥i me⇥
höndum margvísleg umsvif á svi⇥i fiskverk-
unar og -verslunar.

Togarar Kveldúlfs á millistrí⇥sárunum
voru allir n￼ir og vel búnir og jafnan í hópi
mestu aflaskipa flotans, þótt enginn þeirra
hafi afla⇥ jafn miki⇥ og Skallagrímur, sem
Gu⇥mundur Jónsson st￼r⇥i. Allan 3. áratug-
inn og fram í byrjun hins 4. var saga félags-
ins samfelld saga velgengni, en á 4. áratugn-
um var⇥ þa⇥ illilega fyrir bar⇥inu á
heimskreppunni, líkt og flest önnur íslensk
útger⇥arfélög. Erfi⇥leikar Kveldúlfs ur⇥u
því meiri sem reksturinn var umfangsmeiri
og stærri í sni⇥um en hjá ö⇥rum fyrirtækj-
um og þa⇥ há⇥ara árfer⇥i á erlendum mörk-
u⇥um. ↵á bættist þa⇥ vi⇥, a⇥ er halla tók
undan fæti, lá fyrirtæki⇥ vel vi⇥ höggum
pólitískra andstæ⇥inga, sem sáu ofsjónum
yfir velgengni þess á 3. áratugnum og ger⇥u
þa⇥ a⇥ persónugervingi „útger⇥arau⇥valds-
ins“, sem svo var kalla⇥. Hófst af þeim sök-
um miki⇥ pólitískt moldvi⇥ri, sem almennt
gekk undur nafninu „Kveldúlfsmáli⇥“ og
var⇥ aldrei loki⇥, þar sem fyrirtæki⇥ tók a⇥
rétta mjög úr kútnum, er sí⇥ari heimsstyrj-
öldin hófst. Allur átti þó málatilbúna⇥urinn
og umræ⇥an um skuldastö⇥u Kveldúlfs
meira skylt vi⇥ stjórnmálaumræ⇥una á
kreppuárunum en sjávarútveginn sem
slíkan, og ver⇥ur því ekki fjalla⇥ um „Kveld-
úlfsmáli⇥“ hér.

Íslandsfélagi⇥, e⇥a Hlutafélagi⇥ Ísland,
sem þeir Hjalti Jónsson, Jes Zimsen og fleiri
stofnu⇥u ári⇥ 1906, var eitt hinna gamal-

grónu fyrirtækja, sem létu a⇥ sér kve⇥a í
togaraútger⇥ á árunum milli strí⇥a. Ólíkt
þeim í Kveldúlfi og Alliance afré⇥u Íslands-
félagsmenn a⇥ selja skip sín ári⇥ 1917 og
ger⇥i félagi⇥ engan togara út 1918-1919.
Ári⇥ 1920 fékk félagi⇥ hins vegar tvö n￼ skip,
Apríl og Maí, og ger⇥i þau út til 1930.254 Upp-
haflegt hlutafé félagsins var 150.000 krónur,
en var auki⇥ í 318.000 krónur ári⇥ 1922.255

Rekstur þess vir⇥ist hafa gengi⇥ vel allt fram
undir 1930, en þá ger⇥ist þa⇥ a⇥ili a⇥ sam-
tökum nokkurra útger⇥armanna og fisk-
framlei⇥enda um fisksölu. ↵au gengu
almennt undir nafninu „Stóri fisksölu-
hringurinn“, en reyndust þátttakendum sín-
um lítil heillaþúfa. ↵átttakan í þessum sam-
tökum var⇥ banabiti Íslandsfélagsins. ↵a⇥
var⇥ fyrir stófelldu fjárhagstjóni og hætti
starfsemi ári⇥ 1931.

Af ö⇥rum togaraútger⇥arfyrirtækjum í
Reykjavík á millistrí⇥sárunum ber helst a⇥
nefna Geir Thorsteinsson & Co. ↵a⇥ var
stofna⇥ ári⇥ 1916, en sameina⇥ist sí⇥an
fyrirtækinu Bræ⇥urnir Thorsteinsson, og
hóf starfsemi 1919, er togarinn Vínland
kom til landsins. Ári⇥ 1926 var fyrirtæki⇥
sameina⇥ Geir & Th. Thorsteinsson, sem
hóf togaraútger⇥ 1920 og ger⇥i sí⇥an út tvo
togara undir nafninu Geir Thorsteinsson
allt til ársins 1940. Fyrirtæki⇥ starfa⇥i sí⇥an
undir heitinu Karlsefni hf. allt til ársins
1987, og mun þa⇥ eiga lengsta samfellda
sögu allra útger⇥arfyrirtækja á Íslandi.

Önnur útger⇥arfélög og fyrirtæki, sem
rekin voru í nafni einstaklinga, voru miklu
umsvifaminni en þau, er hér hafa veri⇥ talin.
Fæst þeirra ger⇥u út fleiri en einn togara, og
yr⇥i alltof staglsamt a⇥ telja þau öll upp. Ein-
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staka félög, sem stofnu⇥ voru af stórhug um
1920 og höf⇥u umtalsver⇥a útger⇥ me⇥
höndum um hrí⇥, lif⇥u hins vegar stutt, og
má þar nefna hf. Hauk. ↵a⇥ fyrirtæki var
reyndar stofna⇥ ári⇥ 1912, en fékk n￼tt
hlutafé a⇥ upphæ⇥ 800.000 krónur ári⇥ 1920
og ger⇥i þá út tvo togara. Starfseminni lauk
hins vegar ári⇥ eftir.256 Öllu lengur lif⇥i hf.
Kári. ↵a⇥ félag var stofna⇥ me⇥ 400.000
króna hlutafé ári⇥ 1919 og ger⇥i út togarann
Kára Sölmundarson ári⇥ 1920. Ári⇥ eftir
bættist Austri vi⇥, og ger⇥i félagi⇥ þessi tvö
skip út frá Reykjavík til 1926. ↵á flutti þa⇥
starfsemi sína til Vi⇥eyjar og ger⇥i skipin út
þa⇥an þa⇥ ár og hi⇥ næsta. Árin 1928-1931
ger⇥i hf. Kári sí⇥an togarana Ara, Kára Söl-
mundarson og ↵orgeir skorargeir út frá Vi⇥-
ey, en þá var starfsemi þess hætt.257

Allir voru Reykjavíkurtogararnir á milli-
strí⇥sárunum í einkaeign og togaraútger⇥in
hreinn einkarekstur. Flest voru skipin í eigu
hlutafélaga, og var þá algengt, a⇥ hluthafar
væru margir og kæmu úr ￼msum starfs-
stéttum, einkum á fyrstu árunum eftir fyrri
heimsstyrjöldina, er trú manna á togara-
útger⇥ina og gró⇥amöguleika hennar var
mest.258 ↵egar á lei⇥, fór hluthöfum í togara-
félögum hins vegar fækkandi og augljóst, a⇥
þá hiku⇥u margir vi⇥ a⇥ leggja fé í svo
áhættusaman rekstur. Mörg félaganna ur⇥u
og skammlíf, og munu fæstir þeirra launa-
og embættismanna, sem um 1920 hug⇥ust
hagnast á útger⇥inni, hafa ri⇥i⇥ feitum hesti
frá þeim vi⇥skiptum. ↵egar a⇥ kreppti á 
4. áratugnum, var⇥ hins vegar algengara en
á⇥ur, a⇥ einstaklingar væru skrá⇥ir fyrir
útger⇥ togara, en oftast a⇥eins skamma
hrí⇥.259

Í Hafnarfir⇥i stó⇥ vagga íslenskrar togara-
útger⇥ar og öll millistrí⇥sárin var Hafnar-
fjör⇥ur annar mesti togarabær landsins. Á
stundum mátti vart á milli sjá, hvort um-
svifin í útger⇥inni væru meiri í Reykjavík
e⇥a Hafnarfir⇥i, og líkast til hefur togara-
útger⇥in haft meiri þ￼⇥ingu fyrir atvinnulíf
í Hafnarfir⇥i en í Reykjavík. Um þa⇥ vitnar
sú sta⇥reynd, a⇥ er Hellyersbræ⇥ur hinir
ensku hurfu á brott me⇥ skip, ré⇥ust bæjar-
yfirvöld í Hafnarfir⇥i í þa⇥ n￼mæli a⇥ hefja
útger⇥ togara fyrir eigin reikning.

Á millistrí⇥sárunum var togaraútger⇥ í
Hafnarfir⇥i löngum me⇥ nokku⇥ ö⇥rum
hætti en í Reykjavík, og fram til 1929 voru
útlendingar þar athafnasamir. Á⇥ur var sagt
frá útger⇥ togaranna Utopiu og Coot, og
ver⇥ur ekkert af því endurteki⇥ hér. Á árun-
um 1912-1914 voru nokkrir þ￼skir togarar
ger⇥ir út frá Hafnarfir⇥i, og var mestum
hluta afla þeirra landa⇥ í barkskipi⇥
Standard, sem lá á Hafnarfjar⇥arhöfn, en
nokku⇥ var þó selt til verkunar í bænum. ↵á
rak fyrirtæki⇥ A.D. Birrel & Co. Ltd. í Liver-
pool fiskverkun í Hafnarfir⇥i, og lög⇥u hol-
lenskir og breskir togarar upp afla sinn hjá
því um skei⇥ á árinu 1914.260

Nokkru á⇥ur, e⇥a ári⇥ 1910, hóf fyrir-
tæki⇥ Bookless Bros. Ltd. í Aberdeen í Skot-
landi starfsemi í Hafnarfir⇥i og starfa⇥i þar
allt til ársins 1922, er þa⇥ var⇥ gjaldþrota.
Fyrirtæki⇥ ger⇥i út fjóra togara í bænum á
árunum 1910-1912, og eftir a⇥ fyrri heims-
styrjöldinni lauk, ger⇥i þa⇥ um hrí⇥ út fimm
togara frá Hafnarfir⇥i. A⇥ auki keypti Book-
less Bros. fisk af Íslendingum, og breskir og
hollenskir togarar lög⇥u upp hjá þeim.261

Á alla þessa starfsemi má líta sem eins
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konar forleik a⇥ togaraútger⇥ Íslendinga í
Hafnarfir⇥i. Margir Íslendingar störfu⇥u hjá
Bookless Bros. og ö⇥rum erlendum fyrir-
tækjum í bænum á þessum árum, bæ⇥i á sjó
og landi, en útger⇥ þeirra ver⇥ur vart talin
íslensk. Fyrirtækin guldu a⇥ sönnu skatta
og skyldur af starfseminni í landi til bæjar-
sjó⇥s Hafnarfjar⇥ar, og rekstur þeirra haf⇥i
mikla þ￼⇥ingu fyrir atvinnulífi⇥ í bænum.262

Skip þeirra voru hins vegar aldrei skrá⇥ hér
á landi.

Nokku⇥ ö⇥ru máli gegndi um útger⇥
Hellyers Bros. frá Hull í Hafnarfir⇥i á árun-
um 1924-1929. Á⇥ur var sagt frá togaraflota

fyrirtækisins, en starfsemi þess í Hafnar-
fir⇥i, sem a⇥ vissu leyti var há⇥ ákve⇥inni
túlkun á gildandi lögum, vir⇥ist a⇥ nokkru
leyti hafa hafist fyrir tilstu⇥lan bæjaryfir-
valda.

Atvinnulíf í Hafnarfir⇥i var mjög há⇥
útger⇥ og fiskvinnslu á 3. áratugnum, og er
Bookless Bros. og fleiri erlend útger⇥ar- og
fiskverkunarfyrirtæki hættu starfsemi á
árunum 1922-1923, hlaust af miki⇥ at-
vinnuleysi. Me⇥ lögum, sem sett voru ári⇥
1922, var útlendingum banna⇥ a⇥ landa afla
sínum hér á landi og selja Íslendingum
hann til verkunar. Í Hafnarfir⇥i sáu menn þá
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lei⇥ helsta til a⇥ rá⇥a a.m.k. nokkra bót á
atvinnuleysinu, a⇥ undanþága yr⇥i veitt frá
þessu ákvæ⇥i. ↵a⇥ fékkst a⇥ vísu ekki, en á
borgarafundi, sem haldinn var í Hafnarfir⇥i
seint á árinu 1923, sk￼r⇥i Klemenz Jónsson,
atvinnumálará⇥herra, lögin svo, a⇥ Íslend-
ingum væri heimilt a⇥ taka erlend fiskiskip
á leigu. ↵a⇥ var⇥ úr, og á vetrarvertí⇥inni
1924 hófst útger⇥ sex Hellyerstogara frá
Hafnarfir⇥i, sem á⇥ur sag⇥i. Geir Zoëga
útger⇥arma⇥ur tók skipin á leigu, og var
fulltrúi fyrirtækisins hér á landi. Ger⇥i
Hellyersfyrirtæki⇥ sí⇥an út frá Hafnarfir⇥i
næstu fimm árin, en 1929 hætti félagi⇥
starfsemi hér á landi, og munu deilur vegna
útsvarsgrei⇥slna hafa valdi⇥ þar nokkru, en
einnig hitt, a⇥ reksturinn mun ekki hafa
gengi⇥ eins og best var⇥ á kosi⇥.263 Hellyers-
togararnir voru allir skrá⇥ir hér á landi og
töldust því íslensk skip samkvæmt skrán-
ingarreglum, þótt Íslendingar ættu ekkert í
þeim.

Á me⇥an öllu þessu fór fram, efldist
útger⇥ íslenskra togarafélaga í Hafnarfir⇥i.
Á⇥ur var minnst á, a⇥ ári⇥ 1915 komu til
bæjarins tveir togarar smí⇥a⇥ir í ↵￼skalandi
og hétu ⌥mir og Ví⇥ir. Hinn fyrrnefndi var í
eigu samnefnds hlutafélags, sem August
Flygenring st￼r⇥i, en Ví⇥ir var í eigu hf.
Ví⇥is, og var ↵órarinn Bö⇥varsson fram-
kvæmdastjóri þess. Útger⇥ beggja þessara
skipa gekk vel á strí⇥sárunum og fyrstu
árunum eftir styrjöldina, og á fyrri hluta 
3. áratugarins fjölga⇥i íslenskum togurum í
Hafnarfir⇥i hægt og bítandi. Ári⇥ 1921 hóf
hf. Grótti a⇥ gera út togarann Menju, og
stó⇥ sú útger⇥ til ársins 1928, er skipi⇥ sökk
á Halami⇥um. ↵á var Íslendingur ger⇥ur út

frá Hafnarfir⇥i um tveggja ára skei⇥, 1922-
1923, á útvegi Ólafs ↵ór⇥arsonar, og 1923
hóf hf. Stefnir, sem sí⇥ar nefndist hf. Vífill,
a⇥ gera togarann Walpole út í Fir⇥inum.
Stó⇥ sú útger⇥, uns togarinn fórst vi⇥ Gerpi,
sem á⇥ur var frá sagt.

Ári⇥ 1923 var stofna⇥ í Hafnarfir⇥i hluta-
félagi⇥ Akurger⇥i. ↵a⇥ stunda⇥i einkum
fiskverkun og -verslun, en eigendur þess
voru þátttakendur í ￼msum útger⇥arfélög-
um, m.a. hf. Svi⇥a, sem ári⇥ 1928 hóf útger⇥
samnefnds togara. ↵á var togarinn Rán
einnig ger⇥ur út frá Hafnarfir⇥i um árabil,
en eigandi hans var hf. Höfrungur.264

↵ess var á⇥ur geti⇥, a⇥ Einar ↵orgilsson,
kaupma⇥ur og útger⇥arma⇥ur, var einn
helsti forvígisma⇥ur í kaupum og útger⇥
togarans Coot ári⇥ 1905. Eftir a⇥ Coot
stranda⇥i, var⇥ hlé á togaraútger⇥ Einars,
en ári⇥ 1924 keypti fyrirtæki hans togarann
Surprise, og 1930 lét þa⇥ smí⇥a í Englandi
togara, sem hlaut nafni⇥ Gar⇥ar. Surprise
ger⇥i fyrirtæki⇥ út til 1945, er hann var
seldur til Vestmannaeyja, og Gar⇥ar, uns
hann fórst eftir ásiglingu vi⇥ Bretlandseyjar
ári⇥ 1943. Gar⇥ar var stærsta skip íslenska
togaraflotans á sínum tíma, 462 brt. a⇥
þeirrar tí⇥ar mælingu, og betur búinn en
nokkur annar íslenskur togari. Í honum var
beinamjölsverksmi⇥ja, sem þá var n￼mæli
um bor⇥ í íslenskum botnvörpuskipum.265

Ári⇥ 1929 stofnu⇥u Tryggvi Ófeigsson og
fleiri hlutafélagi⇥ Júpíter í Hafnarfir⇥i og
hófu útger⇥ samnefnds skips, sem þeir
keyptu af hf. Belgaum. ↵a⇥ fyrirtæki hóf á
sama ári útger⇥ togarans Venus í Fir⇥inum,
og á árunum frá 1936 og fram til loka sí⇥ari
heimsstyrjaldarinnar stó⇥u þeir Tryggvi,
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Ólafur Ófeigsson, Loftur Bjarnason og Vil-
hjálmur Árnason a⇥ útger⇥ þessara skipa á
vegum Júpíter hf. og Marz hf.266

Nokkur fleiri hlutafélög ráku togara-
útger⇥ í Hafnarfir⇥i á millistrí⇥sárunum, en
flest störfu⇥u þau a⇥eins skamma hrí⇥. Ári⇥
1931 tók hins vegar til starfa fyrirtæki, sem
var me⇥ ö⇥ru sni⇥i en öll önnur útger⇥ar-
félög á Íslandi og n￼jung í íslensku atvinnu-
lífi – Bæjarútger⇥ Hafnarfjar⇥ar.

Stofnun Bæjarútger⇥arinnar má rekja til
atvinnuleysisáranna á 3. áratugnum og til-
rauna bæjaryfirvalda til a⇥ bæta þar úr.
↵egar hf. Ísland hætti starfsemi ári⇥ 1931,

sem á⇥ur var frá sagt, bau⇥st bæjarstjórn
Hafnarfjar⇥ar a⇥ kaupa togarann Maí, og
var⇥ þa⇥ úr. Bæjarsjó⇥ur keypti togarann,
en hafnarsjó⇥ur fiskverkunarstö⇥ina Edin-
borg, og þremur árum sí⇥ar, 1934, keypti
Bæjarútger⇥in, sem var formlega stofnu⇥
12. febrúar 1931, annan togara, Júní. Voru
bæ⇥i skipin ger⇥ út frá Hafnarfir⇥i til loka
þess tímabils, sem hér er um fjalla⇥.

↵egar liti⇥ er yfir sögu hafnfirskrar togara-
útger⇥ar á millistrí⇥sárunum, hl￼tur þa⇥ a⇥
vekja nokkra athygli, hve fá fyrirtæki, sem þar
störfu⇥u, voru í raun hafnfirsk. Útlendingar
voru fyrirfer⇥armiklir í útger⇥ og fiskverkun í
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bænum á fyrri hluta tímabilsins, en af
íslensku fyrirtækjunum voru ⌥mir, Ví⇥ir,
Einar ↵orgilsson & Co., og svo vitaskuld
Bæjarútger⇥in, hin einu, sem voru a⇥ mestu
e⇥a öllu leyti í eigu Hafnfir⇥inga. Í ö⇥rum
félögum voru utanbæjarmenn, einkum Reyk-
víkingar, áberandi í hópi hluthafa og í sumum
allsrá⇥andi. Hluthafar í þessum fyrirtækjum
voru yfirleitt fáir, flestir útvegsmenn og skip-
stjórar e⇥a menn, sem voru vi⇥ri⇥nir togara-
útger⇥ á ö⇥rum vettvangi. Eina fyrirtæki⇥,
sem talist gat hreinrækta⇥ fjölskyldufyrir-
tæki, var Einar ↵orgilsson & Co.

Utan Faxaflóa ná⇥i togaraútger⇥ hvergi a⇥
festast í sessi til langframa á þessu tímabili,
nema á Vestfjör⇥um. Framar í þessu riti var
sagt frá tilraun IHF til togaraútger⇥ar á Pat-
reksfir⇥i um aldamótin og frá útger⇥ Græ⇥is
hf. á Ísafir⇥i á 2. áratug 20. aldar. Eftir a⇥
starfsemi þess fyrirtækis lauk, li⇥u full níu
ár, uns togaraútger⇥ hófst á Vestfjör⇥um á
n￼. Vestfirskir útvegsmenn héldu a⇥ sér
höndum í þessu efni fyrst eftir a⇥ heims-
styrjöldinni lauk, en þegar kom fram á ári⇥
1924 og nokkur stö⇥ugleiki komst á fiskver⇥
og ver⇥bólga fór minnkandi, tóku þeir a⇥
hugsa sér til hreyfings.

Hinn 20. desember 1924 komu tólf menn,
ellefu Ísfir⇥ingar og Jóhann P. Jónsson frá
Blönduósi, saman til fundar og stofnu⇥u
hlutafélag til a⇥ „vei⇥a fisk me⇥ botnvörpu
og ö⇥rum áhöldum“.267 Hlutafélagi⇥ hlaut
nafni⇥ Græ⇥ir, eins og gamla togarafélagi⇥ á
Ísafir⇥i, og var hlutafé þess 290.000 krónur.
Forma⇥ur, og sí⇥ar einnig framkvæmda-
stjóri, félagsins var Jón Au⇥unn Jónsson,
alþingisma⇥ur.

Græ⇥ismenn höf⇥u hra⇥ar hendur eftir
stofnun félagsins, og í febrúar 1925 keyptu
þeir í Bretlandi togara af Selbyger⇥, og kom
hann til landsins í þeim sama mánu⇥i. Hann
hlaut nafni⇥ Hafstein og var a⇥ nafninu til
ger⇥ur út frá Flateyri. Ástæ⇥ur þess voru
hins vegar einvör⇥ungu pólitískar, og raun-
verulegur útger⇥arsta⇥ur Hafstein og a⇥setur
hf. Græ⇥is var á Ísafir⇥i. ↵ar ger⇥i félagi⇥
skipi⇥ út til 1936. ↵á var þa⇥ selt félagi, sem
nefndist Gnótt hf., og ári sí⇥ar var þa⇥ selt
til Reykjavíkur.268

Rúmum mánu⇥i eftir stofnun Græ⇥is hf.
var stofna⇥ á Ísafir⇥i anna⇥ félag til útger⇥ar
botnvörpuskips. ↵a⇥ hlaut nafni⇥ Togarafélag
Ísfir⇥inga hf., og voru hluthafar 24 Ísfir⇥ing-
ar og 7 a⇥rir a⇥ilar úr nágrannabygg⇥ar-
lögum. Forma⇥ur fyrstu stjórnar félagsins
var Karl Olgeirsson, kaupma⇥ur á Ísafir⇥i, en
framkvæmdastjóri var rá⇥inn Tryggvi Jóa-
kimsson, kaupma⇥ur. Hlutafé félagsins var
210.000 krónur.269

Togarafélag Ísfir⇥inga festi þegar í sta⇥
kaup á n￼jum Selbytogara í Bretlandi, og
kom hann til landsins í febrúar 1925, nánast
í sama mund og Hafstein. Hann hlaut
nafni⇥ Hávar⇥ur Ísfir⇥ingur, og ger⇥i félag-
i⇥ hann út til ársins 1935. ↵á var fjárhag
félagsins svo illa komi⇥ af völdum krepp-
unnar, a⇥ Landsbanki Íslands tók skipi⇥ af
því og ger⇥i þa⇥ út í eitt ár.270 ↵á var hlutafé
auki⇥, nafni félagsins breytt í Hávar⇥ur hf.
og ger⇥i þa⇥ svo togarann út til 1938. ↵á var
enn stofna⇥ n￼tt félag um reksturinn, Valur
hf., og var nú skipi⇥ skírt upp og nefnt Skut-
ull. Var þa⇥ svo gert út frá Ísafir⇥i til ársins
1941, er þa⇥ var selt til Reykjavíkur.271

Annars sta⇥ar á Vestfjör⇥um hófst togara-
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útger⇥ a⇥eins litlu sí⇥ar en á Ísafir⇥i. Á⇥ur
var minnst á útger⇥ togarans Clementínu,
sem Proppébræ⇥ur ger⇥u út frá ↵ingeyri
fyrri hluta ársins 1926. Óvíst er þó, hvort sú
útger⇥ hefur í raun sta⇥i⇥ á ↵ingeyri. ↵eir
bræ⇥ur, Jón og Ólafur Proppé, voru hlut-
hafar í hf. Akurger⇥i í Hafnarfir⇥i, en gengu
úr því þetta ár.272 Ári⇥ eftir taldist Clemen-
tína hins vegar ger⇥ út af Akurger⇥i, eins og
þegar hefur komi⇥ fram, og má vera, a⇥ þa⇥
félag hafi alla tí⇥ veri⇥ hinn raunverulegi
útger⇥ara⇥ili skipsins.

Togaraútger⇥ hófst á n￼ á Patreksfir⇥i
þetta sama ár, 1926, er Ólafur Jóhannesson
& Co. hóf a⇥ gera út togarann Leikni, sem
félagi⇥ keypti frá Reykjavík. ↵ar var skipi⇥ í
eigu hlutafélags, sem nefndist Ari fró⇥i, og
hét þá Ari. Ólafur Jóhannesson & Co. ger⇥i
Leikni út, uns skipi⇥ fórst ári⇥ 1936, en
1932 eigna⇥ist fyrirtæki⇥ annan togara, sem
hlaut nafni⇥ Gylfi, og hinn þri⇥ja, Vör⇥, sem
á⇥ur hét Andri, ári⇥ 1937. Gengu tvö sí⇥ast-
nefndu skipin til vei⇥a frá Patreksfir⇥i til
loka tímabilsins, sem hér er til umfjöll-
unar.273 Ári⇥ 1935 voru vélar til bræ⇥slu á
fiskimjöli settar um bor⇥ í Gylfa, og var þa⇥
í fyrsta skipti sem íslenskt skip var búi⇥ slík-
um tækjum.274

Á Nor⇥urlandi var togaraútger⇥ nánast
óþekkt fyrirbæri á millistrí⇥sárunum. Eina
botnvörpuskipi⇥, sem skrá⇥ var í fjór⇥ungn-
um, var togarinn Helgi magri, sem Ásgeir
Pétursson ger⇥i út frá Akureyri á árunum
1919-1928, en me⇥eigandi hans í útger⇥inni
var Stefán Jónasson. Samkvæmt Fiski-
sk￼rslum og hlunninda stunda⇥i Helgi
magri eingöngu síldvei⇥ar fyrir Nor⇥urlandi

á sumrum, og ber því fremur a⇥ líta á hann
sem síldarskip en togara, þótt hann væri
smí⇥a⇥ur sem slíkur.

Á Austurlandi var togaraútger⇥ ekki reynd
fyrr en ári⇥ 1928. Miklir erfi⇥leikar voru í
rekstri verslana á Eskifir⇥i um mi⇥jan 
3. áratuginn, og hættu þá mörg gamalgróin
fyrirtæki starfsemi. Til þess a⇥ reyna a⇥
bæta atvinnuástandi⇥ í plássinu tóku for-
ystumenn þar me⇥ Pál Magnússon, lögfræ⇥-
ing og oddvita, í fararbroddi a⇥ huga a⇥ tog-
arakaupum. Fengu þeir til li⇥s vi⇥ sig sr.
Magnús Blöndal Jónsson, fö⇥ur Páls og fyrr-
verandi sóknarprest í Vallanesi, sem þá var
fluttur til Reykjavíkur og fékkst þar vi⇥ vi⇥-
skipti og atvinnurekstur. Hann haf⇥i milli-
göngu um, a⇥ hf. Sleipnir í Reykjavík seldi
Eskfir⇥ingum togarann Gulltopp, og var þá
stofna⇥ hlutafélag þar eystra um útger⇥
skipsins. ↵a⇥ hlaut nafni⇥ Andri hf., og var
hlutafé⇥ 33.300 krónur. Hluthafar voru alls
sextán, og var Eskifjar⇥arhreppur stærsti
hluthafinn me⇥ 15.000 krónur. Togarinn var
afhentur hinum n￼ju eigendum um ára-
mótin 1927-1928, og hlaut hann þá nafni⇥
Andri.

Útger⇥ Andra á Eskifir⇥i gekk ágætlega
fyrstu þrjú árin, en 1931 halla⇥i undan fæti,
og ollu ￼mis óhöpp og hækkandi útger⇥ar-
kostna⇥ur þar mestu. Ári⇥ 1932 var skipi⇥
leigt áhöfninni, sem anna⇥ist útger⇥ þess
þa⇥ ár, en um áramótin 1932-1933 var
Andrafélaginu sliti⇥ og skipi⇥ selt til Hafnar-
fjar⇥ar.275 ↵a⇥an var skipi⇥ gert út af hf. Berg
til 1935, en 1936 ger⇥i Júlíus Gu⇥mundsson
þa⇥ út frá Reykjavík. Hann seldi þa⇥ svo
Ólafi Jóhannessyni & Co. á Patreksfir⇥i.276

103



Önnur tilraun til togaraútger⇥ar á Aust-
fjör⇥um var ger⇥ ári⇥ 1936. ↵á var stofna⇥
togarafélag í Neskaupsta⇥, og keypti þa⇥
togarann Ver frá Reykjavík. Skipinu var
gefi⇥ nafni⇥ Brimir vi⇥ komuna austur, en
útger⇥ þess þar gekk illa og lauk ári⇥
1938.277 Hófst togaraútger⇥ ekki a⇥ n￼ju á
Austfjör⇥um fyrr en a⇥ lokinni sí⇥ari heims-
styrjöld.

III,3,3. Vei⇥ar, úthald og mi⇥
Nokkur breyting var⇥ á vei⇥um og útger⇥
íslenska togaraflotans á millistrí⇥sárunum,
frá því er veri⇥ haf⇥i fyrir 1918. Í fyrri kafla
var sagt frá því, a⇥ á árunum 1908-1916 voru
síldvei⇥ar á sumrum veigamikill og vaxandi
þáttur í togaraútger⇥inni, og stundu⇥u þá
flestir togarar landsmanna síldvei⇥ar fyrir
Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi yfir sumartím-
ann. ↵etta breyttist, er togaraútger⇥in komst
aftur á legg í upphafi 3. áratugarins, og á
millistrí⇥sárunum voru síldvei⇥ar mun
minni þáttur í togaraútger⇥inni en á⇥ur.
Sem dæmi um þessa þróun má nefna, a⇥ af
17 togurum, sem ger⇥ir voru út frá Reykja-
vík ári⇥ 1917, fóru a⇥eins sex á síld um sum-
ari⇥, og er togurum fjölga⇥i á næstu árum,
fækka⇥i þeim, er stundu⇥u síldvei⇥ar. ↵eir
voru fjórir ári⇥ 1921, fimm ári⇥ 1922, og
1923 var a⇥eins einn Reykjavíkurtogari á
síld. Eftir þa⇥ fjölga⇥i togurum frá Reykja-
vík, er stundu⇥u síldvei⇥ar á sumrum
nokku⇥, en voru þó aldrei fleiri en níu á 
3. áratugnum. Á sí⇥ari hluta 4. áratugarins
var⇥ hins vegar algengara, a⇥ Reykjavíkur-
togarar færu á síld, og ári⇥ 1937 fór 
21 togari frá Reykjavík til síldvei⇥a, og tveir

þeirra, Sindri og ↵orfinnur, stundu⇥u ekki
a⇥rar vei⇥ar þetta ár. Næstu tvö árin voru
margir togarar a⇥ síldvei⇥um á sumarvertí⇥-
inni, en eftir a⇥ sí⇥ari heimsstyrjöldin hófst,
dró aftur úr þessum vei⇥um togaranna.

Frá ö⇥rum útger⇥arstö⇥um var svipa⇥a
sögu a⇥ segja. Ef árin 1937-1939 eru undan-
skilin, var a⇥eins litlum hluta togaraflotans
haldi⇥ til síldvei⇥a. A⇥eins fáeinir togarar ís-
lensku fyrirtækjanna í Hafnarfir⇥i fóru á síld
á sumrin, Hellyerstogararnir alls ekki, og af
vestfirsku togurunum var Hávar⇥ur Ísfir⇥-
ingur hinn eini, sem fór á síld flest árin. Pat-
reksfjar⇥artogararnir vir⇥ast hins vegar
aldrei hafa fengist vi⇥ síldvei⇥ar.278

Tvennt ré⇥ mestu um þátttöku togaranna
í síldvei⇥um, fiskver⇥ og afkoma sjávar-
útvegsins á hverjum tíma. ↵annig var ver⇥ á
saltsíld tiltölulega lágt á fyrri hluta 3. ára-
tugarins, og sum árin brást vei⇥in a⇥ veru-
legu leyti, t.d. 1924, en þá fékkst mun betra
ver⇥ fyrir saltfisk en saltsíld, og gengisþró-
unin var útger⇥inni hagfelld.279 Svipa⇥ var
uppi á teningnum ári⇥ eftir og 1926. Fyrra
ári⇥ var ver⇥ á saltsíld lágt á mörku⇥um er-
lendis, og hi⇥ sí⇥ara var síldaraflinn lítill.280

Vi⇥ þær a⇥stæ⇥ur þótti togaraeigendum
vitaskuld lítt f￼silegt a⇥ senda skip sín til
síldvei⇥a og héldu þeim frekar til botn-
vörpuvei⇥a.

Ári⇥ 1927 breyttust a⇥stæ⇥ur verulega í
þessum efnum. ↵a⇥ ár var síldarafli hér vi⇥
land meiri en nokkru sinni fyrr, og gekk
síldin snemma upp a⇥ landinu, e⇥a strax í
júní. ↵egar hér var komi⇥ sögu, haf⇥i síldar-
verksmi⇥jum fjölga⇥ a⇥ mun, og var þá
teki⇥ a⇥ senda togarana til a⇥ vei⇥a í bræ⇥s-
lu, enda hentu⇥u þeir a⇥ mörgu leyti betur
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til þess en til síldvei⇥a til söltunar.281 Eftir
þa⇥ jukust síldvei⇥ar togara nokku⇥, og
veiddu þeir a⇥allega fyrir síldarverksmi⇥j-
urnar. Miklar síldvei⇥ar togara á árunum
1937-1939 áttu svo a⇥ verulegu leyti rætur
a⇥ rekja til erfi⇥s ástands á saltfiskmörku⇥-
unum, m.a. vegna spænsku borgarastyrj-
aldarinnar, og leitu⇥u útvegsmenn þá allra
lei⇥a til a⇥ gera skip sín út.

↵au útger⇥arfyrirtæki, sem mesta hlut-
deild áttu í síldarverkun og útflutningi
síldarafur⇥a, sendu togara sína e⇥lilega
frekar til síldvei⇥a en önnur. ↵annig var t.d.
um hf. Kveldúlf, sem rak umfangsmikla

síldarsöltun og rak á árunum 1927-1938
síldarverksmi⇥ju á Hesteyri í Jökulfjör⇥um
og sí⇥ar einnig á Hjalteyri vi⇥ Eyjafjör⇥.
Kveldúlfsmenn héldu flest árin á tímabilinu
1920-1939 einum e⇥a fleiri togurum til síld-
vei⇥a á sumrin, og sum árin var meirihluti
þeirra Reykjavíkurtogara, sem síldvei⇥ar
stundu⇥u, í eigu fyrirtækisins e⇥a á vegum
þess. Flestir ur⇥u Kveldúlfstogarar á síld-
vei⇥um ári⇥ 1933, alls sjö. Líku máli gegndi
um Alliance, sem einnig rak síldarverkun og
síldarbræ⇥slu og sendi flest árin togara til
síldvei⇥a.282

Ári⇥ 1935 var fyrst teki⇥ a⇥ greina sér-
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staklega frá karfavei⇥um íslenskra togara í
fiskvei⇥isk￼rslum. ↵a⇥ ár stundu⇥u fimm
Reykjavíkurtogarar og Ísafjar⇥artogarinn
Hávar⇥ur Ísfir⇥ingur slíkar vei⇥ar hluta úr
ári. Ástæ⇥a þess, a⇥ togararnir hófu karfa-
vei⇥ar, var sú, a⇥ síldvei⇥i fyrir Nor⇥urlandi
brást um mitt sumar 1935. ↵á fóru skipin
sex til vei⇥a fyrir ríkisverksmi⇥jurnar á Flat-
eyri og Siglufir⇥i, en karfinn var allur settur
í bræ⇥slu.283 Á næstu árum fær⇥ist þa⇥ svo í
vöxt, a⇥ togarar færu til karfavei⇥a a.m.k.
hluta úr sumri.

↵rátt fyrir breytingar á síldarúthaldinu og
tilkomu karfavei⇥anna á 4. áratugnum,
ur⇥u litlar breytingar á ársúthaldi íslenska
togaraflotans á þessu tímabili, og botn-
vörpuvei⇥ar voru sem fyrr meginvi⇥fangs-
efni hans. Framan af 3. áratugnum var
algengt, a⇥ togurunum væri haldi⇥ til vei⇥a
tíu mánu⇥i á ári, me⇥ u.þ.b. mána⇥arstoppi
vor og haust. Sí⇥ar lengdist úthaldi⇥ smám
saman, en togarar, sem fóru á síld, ger⇥u þó
yfirleitt hlé á vei⇥um í 2-4 vikur, á⇥ur en
þeir héldu nor⇥ur og aftur, eftir a⇥ síldar-
vertí⇥inni lauk. ↵egar kom fram um og yfir
1930, stundu⇥u flest skipin vei⇥ar meira og
minna allt ári⇥. Ávallt voru þó nokkrar
undantekningar frá þessu, og frátafir ur⇥u
vegna botnhreinsunar og annars vi⇥halds,
auk þess sem einstök skip lágu í höfn um
lengri e⇥a skemmri tíma af ￼msum ástæ⇥-
um. ↵ar var tí⇥um um a⇥ kenna erfi⇥leikum
í rekstri fyrirtækja, bilunum og stundum
ur⇥u vinnudeilur í landi, og jafnvel erlendis,
til þess, a⇥ togarar voru frá vei⇥um um
lengri tíma. ↵annig var t.d. um árin 1923 og
1926, en sí⇥ara ári⇥ há⇥u kolanámumenn í
Bretlandi har⇥a baráttu um kaup og kjör, og

var þá erfitt a⇥ fá kol, er hentu⇥u togurun-
um. Sömulei⇥is haf⇥i verkfall háseta slæm
áhrif á úthaldi⇥ ári⇥ 1929, og á 4. áratugn-
um ollu vinnudeilur oft frátöfum.284

Á bolfiskvei⇥um var úthald togaranna
næsta reglubundi⇥ og sókn á vei⇥isló⇥ir árs-
tí⇥abundin. Selvogsbanki var helsta ver-
tí⇥arsló⇥in á vetarvertí⇥, en þegar kom fram
á vor, fær⇥u menn sig á grunnsló⇥ina úti
fyrir Vestfjör⇥um, í Faxaflóa, á Hvalbaksmi⇥,
í Berufjar⇥arál e⇥a á sló⇥ina vi⇥ Su⇥austur-
land.285

Fyrstu íslensku togaraskipstjórarnir voru
flestir gamlir skútuskipstjórar og stundu⇥u
einkum sömu vei⇥isló⇥ir og þeir höf⇥u gert
á skútunum. Um og eftir 1920 kom fram á
sjónarsvi⇥i⇥ n￼ kynsló⇥ togaraskipstjóra,
manna sem höf⇥u alist upp á togurunum,
sem kalla⇥ var, og höf⇥u yfir a⇥ rá⇥a stærri
og betri skipum en forverar þeirra. ↵eir hófu
margir a⇥ leita n￼rra togsló⇥a, og vi⇥ þa⇥
breyttist sókn togaraflotans nokku⇥, þótt
lítil breyting yr⇥i á árstí⇥abundinni sókn á
vei⇥isvæ⇥i.

Fyrstu skipstjórarnir, sem kerfisbundi⇥
tóku a⇥ leita n￼rra togsló⇥a á öndver⇥um 
3. áratugnum, voru þeir Gu⇥mundur Jónsson
á Skallagrími, Gísli Oddsson á Leifi heppna,
og ↵órarinn Olgeirsson á Belgaum.286 Allir
hófu þeir vei⇥ar á Hrauninu á Selvogsbanka,
en þar var a⇥ sögn fyrst toga⇥ ári⇥ 1921.287 Á
Hrauninu, sem átti eftir a⇥ ver⇥a eitt besta
togarami⇥i⇥, var tí⇥um mikinn fisk a⇥ fá frá
því seint í mars og fram undir apríllok, en
mörgum þótti sló⇥in ill og erfi⇥ vi⇥ureignar,
og sumir togaraskipstjórar for⇥u⇥ust a⇥ vei⇥a
þar. Eins og nafni⇥ bendir til, var botn þarna
ósléttur, og margir festu og hengilrifu trolli⇥,
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slitu víra og mölvu⇥u hlera, á⇥ur en þeir
komust upp á lagi⇥ me⇥ a⇥ toga á Hrauninu.
↵eir, sem þa⇥ ger⇥u og mest stundu⇥u sló⇥-
ina, voru tí⇥um kalla⇥ir Hraunamenn í tog-
araflotanum, og fengu þeir oft gó⇥an afla á
þessu erfi⇥a mi⇥i.288 Einn þeirra var Tryggvi
Ófeigsson, og l￼sti hann því, hvernig hann
fylgdi ↵órarni Olgeirssyni eftir og lær⇥i af
honum:

Ég fylgdi ↵órarni a⇥ Hrauninu, þegar hann byrja⇥i
a⇥ fiska þar á vertí⇥inni 1925, kasta⇥i, þegar hann
kasta⇥i, og toga⇥i á eftir honum, skrifa⇥i ni⇥ur
stefnur og Ólafur bró⇥ir fær⇥i þær inní korti⇥ og ég
stó⇥ me⇥ klukkuna í hendinni og tók nákvæmlega
þann tíma, sem hver stefna var togu⇥.

Ég fann strax út eftir ↵órarni, hvernig ætti a⇥
toga milli Hrauns og Lausakletts. Austur-nor⇥ur-
festan, sem togaramenn köllu⇥u svo, var í raun
Lausiklettur í Austurkróknum. ↵a⇥ gekk nú ekki
harmkvælalaust a⇥ komast uppá lag me⇥ a⇥ toga
þarna í Austurkróknum. Eitt sinn þessa vertí⇥,
þegar vi⇥ vorum a⇥ toga í nor⇥anstrekkingi vi⇥
Lausaklett, festum vi⇥ svo rækilega í honum, a⇥ vi⇥
höf⇥um ekki önnur rá⇥ til a⇥ losa okkur en a⇥
breg⇥a afturvírnum um afturgálgann og setja á
fulla fer⇥ og láta vélina slíta skipi⇥ úr festunni.
↵etta voru ljótar a⇥farir. En þótt vi⇥ rifum miki⇥ til
a⇥ byrja me⇥, þá ná⇥i ég, sem fyrr segir, allsæmi-
legum tökum á togi vi⇥ Lausaklett vertí⇥ina 1925,
og þa⇥ var mest ↵órarni a⇥ þakka. Hann var nú
kannski ekki hrifinn af því, hann ↵órarinn, a⇥ láta
elta sig eins og ég ger⇥i, en ég lét hann ekki hrista
sig af mér.

Sem dæmi um þá erfi⇥leika, sem vi⇥ var a⇥
strí⇥a, má nefna, a⇥ fyrsta daginn vi⇥ Hrauni⇥ ver-
tí⇥ina 1926 fengum vi⇥ einungis 10 poka alls upp
úr sífelldum festum í heilan sólarhring.289

↵essi frásögn er skemmtilegt dæmi um,
hvernig skipstjórar lær⇥u hver af ö⇥rum,
notfær⇥u sér reynslu hver annars. Margir
Hraunamenn héldu trygg⇥ vi⇥ sló⇥ina á

Hrauninu, en mikill vei⇥arfærakostna⇥ur
þar var mörgum þyrnir í augum, og eftir a⇥
botnvörpuvei⇥ar hófust fyrir alvöru á Eld-
eyjarbanka upp úr 1930, tóku ￼msir, sem
á⇥ur höf⇥u barist vi⇥ Hrauni⇥, a⇥ sækja
þanga⇥. ↵ar voru fengsæl mi⇥ og botninn
au⇥veldari vi⇥fangs.290

Á fleiri togarami⇥ var fyrst teki⇥ a⇥ sækja
á 3. áratugnum. ↵ar má nefna Jökulmi⇥in
svonefndu, Kolluálskantinn, þar sem tog-
araskipstjórar reyndu fyrst fyrir sér á árun-
um 1925-1926, og togsló⇥ina undir Svörtu-
loftum og út af Bervík, en þar var fyrst toga⇥
ári⇥ 1926.291

Eitt var þa⇥ fiskimi⇥, sem togaraskip-
stjórar byrju⇥u fyrir alvöru a⇥ sækja á fyrri
hluta 3. áratugarins og var⇥, er stundir li⇥u,
sló⇥ togaranna öllum ö⇥rum fiskimi⇥um
fremur. ↵etta var Halinn, e⇥a Halami⇥, og
mun óhætt a⇥ fullyr⇥a, a⇥ í augum land-
krabba, sem ekki þekktu til togvei⇥a e⇥a
togaraútger⇥ar nema af afspurn, hafi engin
vei⇥isló⇥ veri⇥ jafn nátengd togurum og
togaramönnum, yfir engum fiskimi⇥um
ríkti jafn mikill dularblær. Kann þa⇥ a⇥ hafa
stafa⇥ a⇥ nokkru leyti af því, a⇥ á Halanum
voru ve⇥ur oft har⇥ari en annars sta⇥ar, og
þar munu slysfarir og mannska⇥ar á togur-
um, innlendum sem erlendum, hafa or⇥i⇥
meiri en á nokkurri annarri fiskisló⇥ vi⇥
Íslandsstrendur.

Framar í þessu riti var sagt frá fyrstu til-
raunum íslenskra togaramanna til vei⇥a á
Halanum. ↵ar var átt vi⇥ þa⇥ svæ⇥i, sem
stundum var kalla⇥ Grunnhali, og er tiltölu-
lega skammt frá landi. Ári⇥ 1924 tóku tog-
arar a⇥ sækja á Halann þegar í janúar og öfl-
u⇥u vel af þorski og ufsa.292 Ári⇥ eftir hélt
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sóknin á Halann áfram, menn fær⇥u sig
sífellt utar, og þá l￼sti Kristján Bergsson
þessari fiskisló⇥ og vei⇥um togaranna þar
svo í Ægi:

Togararnir flestir héldu áfram vei⇥um, þegar eftir
áramótin fyrir Vesturlandinu (Halanum), og var
þar í janúarmánu⇥i sami gó⇥i aflinn, sem var þar
seinni hluta ársins 1924. ↵ó voru fáeinir togarar,
sem veiddu í ís, og fisku⇥u annarsta⇥ar. En mestur
hluti togaranna byrja⇥i strax saltfiskvei⇥ar, og er þá
varla þennan tíma árs um annan sta⇥ a⇥ ræ⇥a en
þetta svokalla⇥a „Halami⇥“, sem liggur ca. 45 sjó-
mílur út af Ísafjar⇥ardjúpi, og hafa togarar fiska⇥
þar nokku⇥ í seinni tí⇥, byrju⇥u þó a⇥allega á því
sí⇥astli⇥i⇥ ár, og var þa⇥ trú margra manna, a⇥ þar
væru n￼fundin stór og au⇥ug fiskimi⇥, sem hef⇥u
á⇥ur veri⇥ óþekt. En svo er ekki. Halinn er gamal-
þekt svæ⇥i af Vestfir⇥ingum, en var þar kalla⇥
Djúpálsrif, og stundu⇥u hákarlavei⇥arar vei⇥i sína
þar miki⇥ a⇥ sumrinu, þegar ís ekki hamla⇥i þeim
frá a⇥ haldast þar vi⇥, en svæ⇥i þetta, sem er langt
úti í hafi, hér um bil 1⁄3 af lei⇥inni til Grænlands, er
oft þaki⇥ ís, svo a⇥ í mörgum árum er ekki hægt a⇥
haldast þar vi⇥. En árin 1924 og 1925 voru mjög
íslítil hér vi⇥ land, og voru stærri mótorbátarnir frá
Ísafir⇥i farnir a⇥ stunda vei⇥ar þar úti, jafnvel
dimmustu mánu⇥i ársins.293

Auk þeirra mi⇥a, sem hér hafa veri⇥ nefnd
og kalla má, a⇥ veri⇥ hafi „n￼“ togarami⇥ á
þessum árum, sóttu togararnir einnig miki⇥
á gamalkunnar sló⇥ir á millistrí⇥sárunum.
Margar þeirra voru á grunnsló⇥inni, alveg
upp a⇥ þriggja mílna landhelgislínunni, og
jafnvel innan hennar. Öll millistrí⇥sárin
gátu togarar veitt á nánast öllum helstu
fiskisló⇥um vi⇥ landi⇥. Flestir skipstjórar
áttu sín uppáhaldsmi⇥, sem þeir sóttu oftar
en önnur, og ef svo bar undir, gátu togar-
arnir elt fiskigöngur nánast upp í land-
steina. „N￼ju“ mi⇥in, sem fundust á 3. ára-

tugnum, voru því fráleitt hin einu, sem n￼tt
voru á þessum árum, en þau voru vissulega
mikilsver⇥ vi⇥bót vi⇥ fyrri vei⇥isló⇥ir.

III,3,4. Aflabrög⇥
Sú sko⇥un hefur or⇥i⇥ b￼sna lífseig, a⇥ milli-
strí⇥sárin, og þó einkum tímabili⇥ frá því um
1920 og fram um 1931, hafi veri⇥ uppgripa-
tími í sögu íslenskrar togaraútger⇥ar. ↵á hafi
hvert metaflaári⇥ reki⇥ anna⇥, togarar komi⇥
a⇥ landi me⇥ fullfermi úr nánast hverri vei⇥i-
fer⇥, útger⇥ og sjómenn grætt á tá og fingri.
↵etta var, samkvæmt þjó⇥sögunni, tímabil
hinna miklu aflakónga, Gu⇥mundar á Skalla-
grími, sem danska bla⇥i⇥ Politiken kalla⇥i
„verdens største torskemorder“, Sigurjóns á
Gar⇥ari, Gu⇥mundar Markússonar á Jóni for-
seta og Hannesi rá⇥herra, Snæbjarnar Tr.
Ólafssonar á Ver og Tryggva Ófeigssonar á
Imperialist, svo a⇥eins örfáir séu nefndir af
aflaklóm þessara ára. Allir voru þessir menn
hörkuduglegir sjósóknarar og höf⇥u úrvals
mannskap á a⇥ skipa. ↵eir voru kappsfullir og
metna⇥argjarnir, og blö⇥in ￼ttu undir kapp
þeirra me⇥ frásögnum af aflabrög⇥um og afla-
metum, og miki⇥ var lagt upp úr því a⇥ flytja
sem mestan fisk a⇥ landi.294

Ef marka má þjó⇥söguna, voru þetta árin,
er togaramenn fóru helst ekki af fötum frá
því lagt var út höfn og þar til aftur var lagst
a⇥ bryggju. Úti á sjó var hvert hali⇥ á fætur
ö⇥ru híft upp á sí⇥una, pokinn alltaf fullur. Í
brúnni stó⇥ skipstjórinn og hrópa⇥i skip-
anir, en ni⇥ri á dekkinu voru karlarnir í
a⇥ger⇥ sólarhring eftir sólarhring, bló⇥ugir
upp a⇥ öxlum og höf⇥u ekki undan, enda
nógur fiskur um allan sjó.
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Eitthva⇥ þessu líkar voru sögurnar sem
spunnust á þessum árum, og hafa margar
lifa⇥ fram á okkar daga. Togaramenn margir
ger⇥u e⇥lilega líti⇥ til a⇥ draga úr þeim, og
sjálfsagt hafa þær magnast á árunum eftir
sí⇥ari heimsstyrjöld, þegar afli fór minnk-
andi og togaraútger⇥inni hnigna⇥i, þrátt
fyrir n￼ og betri skip (e⇥a kannski vegna
þeirra). ↵á sáu margir millistrí⇥sárin og
gömlu gufutogarana í hillingum.

↵a⇥ er a⇥ sönnu rétt, a⇥ oft öflu⇥u togar-
arnir vel á þessum árum, og togaramenn
lög⇥u löngum hart a⇥ sér, sem bæ⇥i fyrr og
sí⇥ar. Aflabrög⇥ voru hins vegar misjöfn frá
einu ári til annars, og því fer fjarri, a⇥ 3. ára-
tugurinn, hva⇥ þá öll millistrí⇥sárin, hafi
veri⇥ samfellt uppgangsskei⇥ togaraútger⇥-
arinnar. Tafla IV s￼nir botnfiskafla íslensku
togaranna á árunum 1920-1939.

Tafla IV

Botnfiskafli íslenskra togara 1920-1939 (í ‘000 tonna)

Ár Heildarafli Me⇥alafli á skip Hlutfall togara 
í heildarafla (%) 

1920 37,7 1,3 30,5
1921 48,8 1,7 37,3
1922 64,0 2,0 40,4
1923 62,0 2,0 39,9
1924 122,3 3,0 52,3
1925 135,4 2,8 56,4
1926 80,0 1,7 46,0
1927 124,6 2,7 52,6
1928 130,0 2,7 47,6
1929 110,0 2,4 38,6
1930 128,7 3,1 37,2
1931 115,7 2,9 40,2
1932 89,2 2,4 33,7
1933 118,3 3,1 38,5
1934 113,2 2,9 39,0
1935 100,0 2,7 41,0
1936 90,1 2,3 51,4
1937 64,1 1,7 39,7
1938 70,4 1,9 40,8
1939 58,9 1,6 34,0

Heimild: Hagskinna (tafla 5.10).



Eins og þessar tölur bera me⇥ sér, voru afla-
brög⇥ togaranna misjöfn frá ári til árs á
þessu skei⇥i. Á fyrra helmingi 3. áratugarins
jókst heildaraflinn frá einu ári til annars, og
átti þa⇥ sér e⇥lilegar sk￼ringar. Á þessum
árum stækka⇥i flotinn ár frá ári, og n￼ skip
leystu af hólmi önnur eldri. Hina miklu
aukningu í heildaraflanum á árunum 1924
og 1925 má a⇥ nokkru leyti einnig sk￼ra
me⇥ fjölgun skipa, en þessi ár voru engu a⇥
sí⇥ur mikil aflaár og fiskgengd mikil. Vei⇥i-
stofn kynþroska þorsks var nálægt hámarki
ári⇥ 1925, en fór þó heldur stækkandi næstu
3-4 árin, og hlutfall tíu ára fisks og eldri í
stofninum var hátt.295 Afli var þannig mikill
á þessum árum, og átti þa⇥ ekki a⇥eins vi⇥
um þorskafla Íslendinga. Afli breskra togara
á Íslandsmi⇥um jókst einnig miki⇥ á árun-
um 1924-1925, og á fyrra helmingi 3. ára-
tugarins var ￼suafli einnig ágætur og fór
vaxandi. Átti þa⇥ ekki síst vi⇥ um vei⇥ar
bresku togaranna, en Bretar lög⇥u jafnan
meiri áherslu á ￼suvei⇥ar á togurum en
Íslendingar.296

Ekki er fráleitt a⇥ ætla, a⇥ aflasögurnar,
sem á⇥ur var viki⇥ a⇥, hafi a.m.k. sumar
hverjar or⇥i⇥ til á þessum árum. Ári⇥ 1924
var miki⇥ aflaár hjá íslensku togurunum og
me⇥alafli á skip meiri en nokkru sinni fyrr. Í
Ægi var fullyrt, a⇥ ári⇥ væri „[…] eitthvert
þa⇥ bezta og happadr￼gsta“, sem lengi hef⇥i
komi⇥ í íslenskum sjávarútvegi, og þakka⇥i
bla⇥i⇥ þa⇥ ekki síst miklum afla togaranna á
Halami⇥um.297 ↵etta ár var⇥ togaraaflinn í
fyrsta skipti í sögunni meira en helmingur
af heildarafla landsmanna, og enn hærra
var⇥ þa⇥ hlutfall ári⇥ eftir, 1925, þótt me⇥al-
afli á skip væri nokkru minni þa⇥ ár.

Ári⇥ 1926 var heldur slakt aflaár af ástæ⇥-
um, sem þegar hafa veri⇥ raktar, en annars
voru öll árin fram til 1931 gó⇥ aflaár, me⇥al-
afli á skip gó⇥ur og hlutfall togaranna í
heildarafla landsmanna hátt. Fiskgengd var
og mikil á þessum árum, vei⇥istofn þorsks
ná⇥i hámarki um 1930, er stór ganga af
árganginum frá 1922 skila⇥i sér aftur frá
Grænlandi og var uppista⇥an í vei⇥inni á
árunum 1930-1931.298 Allar a⇥stæ⇥ur vir⇥ast
þannig hafa veri⇥ hinar ákjósanlegustu, og
sögur um aflahrotur og mikla vei⇥i féllu í
frjóan jar⇥veg.

Í upphafi 4. áratugarins var⇥ mikil
breyting á aflabrög⇥um togaranna, og
a⇥eins tvö ár á tímabilinu 1932-1939 gátu
talist sæmileg aflaár, 1933 og 1934, og var
þó aflinn mun minni bæ⇥i þessi ár en veri⇥
haf⇥i lengst af sí⇥ari hluta 3. áratugarins.
Fiskgengd minnka⇥i nokku⇥ á þessum
árum,299 og sömulei⇥is dróst sóknin saman
er togurunum fækka⇥i. Hvorugur þessara
þátta olli þó úrslitum um minnkandi
heildarafla, og me⇥alafli á skip var síst lak-
ari á 4. áratugnum en hinum 3. Ástæ⇥ur
minnkandi afla mátti fyrst og fremst rekja
til offramlei⇥slu og offrambo⇥s á saltfisk-
mörku⇥um og heimskreppunnar, sem
skall á íslenskum atvinnuvegum af fullum
þunga ári⇥ 1932 og olli erfi⇥leikum í
útger⇥ og sölutreg⇥u á fiski erlendis. ↵etta
var⇥ til þess, a⇥ margir útger⇥armenn
drógu saman seglin og héldu skipum sín-
um skemur til vei⇥a á ári hverju en á⇥ur.
↵annig fækka⇥i úthaldsdögum togara, er
veiddu í salt, úr 3.092 dögum 1931 í 2.312
daga 1932,300 en fjölga⇥i svo aftur í 3.421
dag á árinu 1933.301 ↵a⇥ ár var afli og mun
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meiri en 1932, og sama máli gegnir um
ári⇥ 1934, en þá voru úthaldsdagar togar-
anna, sem veiddu í salt, 3.362, en vei⇥i-
dagar á ísfiskvei⇥um voru mun fleiri en
ári⇥ á undan.302 Eftir þetta dró mjög úr
sókn togaranna, og ári⇥ 1935 stundu⇥u
þeir ekki vei⇥ar í salt nema þann hluta
vetrarvertí⇥ar, sem helst var von um mik-
inn afla. Úthaldsdagar voru a⇥eins 3.085,
og me⇥alafli á úthaldsdag var mun minni
en ári⇥ á undan.303 Sama máli gegndi um
árin 1936-1937; úthaldi⇥ styttist me⇥
hverju ári og aflinn minnka⇥i.304

Af þessu er ljóst, a⇥ þótt afli hafi á þessum
árum veri⇥ nokkru tregari og fiskgengd
minni en almennt ger⇥ist á 3. áratugnum,
skipti þa⇥ ekki sköpum um heildaraflann.
↵ar vó minni sókn (færri úthaldsdagar)
þyngra. Afkastageta íslenska togaraflotans
var ekki fulln￼tt á þessum árum, og sum
skipanna lágu langtímum saman bundin vi⇥
bryggju.

Í þessu vi⇥fangi ber einnig a⇥ geta þess,
a⇥ afli Breta og ↵jó⇥verja á sóknareiningu á
Íslandsmi⇥um minnka⇥i einnig á 4. ára-
tugnum, en erfitt er a⇥ bera þann þátt í afla
og vei⇥um þessara þriggja þjó⇥a saman sök-
um ólíkrar sk￼rsluger⇥ar og mismunandi
uppl￼singa. Kreppan vir⇥ist hins vegar hafa
haft minni áhrif á sókn Breta og ↵jó⇥verja á
Íslandsmi⇥ en á sókn Íslendinga sjálfra, og
minni sveiflur voru í þorskafla Breta en
Íslendinga. ↵orskvei⇥ar ↵jó⇥verja eru á hinn
bóginn varla samanbur⇥arhæfar vi⇥ vei⇥ar
hinna þjó⇥anna tveggja. ↵ær voru jafnan
mun minni og skiptu minna máli í vei⇥um
þeirra hér vi⇥ land en vei⇥ar á ￼msum ö⇥r-
um tegundum, svo sem ￼su, ufsa og karfa.305

Í fyrri kafla (III,3,3) var sagt frá þátttöku
togara í síldvei⇥um á millistrí⇥sárunum.
Hún var þá lengst af lítil, og mun minni en
á árunum fyrir 1920. ↵etta endurspegla⇥ist í
aflanum, en síldar- og karfaafli íslenskra
togara á árunum 1920-1939 er s￼ndur í
eftirfarandi töflu:

Tafla V

Síldar- og karfaafli íslenskra togara
1920-1939 

Ár Síldarafli togara Karfaafli
(Me⇥alafli á skip, tonn) (Heildarafli)

1920 71
1921 50
1922 199
1923 80
1924 49
1925 57
1926 40
1927 309
1928 366
1929 383
1930 498
1931 442
1932 448
1933 503
1934 256
1935 205 5.840
1936 7653 1.210
1937 1.735 11.877
1938 1.047 5.949
1939 854 3.580

Heimild: Hagskinna (töflur 5.9, 5.13).
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Karfaafli togaranna á árunum 1935-1939 er
s￼ndur í aftari dálki töflunnar. Hann var
misjafn frá ári til árs, en hér var um til-
raunavei⇥ar a⇥ ræ⇥a, sem gáfu dágó⇥a raun.
Á þessu tímabili var karfi a⇥eins veiddur í
bræ⇥slu, en eftir sí⇥ari heimsstyrjöld ur⇥u
karfavei⇥ar umtalsver⇥ur þáttur í íslenskri
togaraútger⇥, og þá var karfinn einnig unn-
inn á annan hátt, eins frá ver⇥ur sagt í 
3. bindi. 

III,3,5. Afkoma og rekstur togara-
útger⇥arinnar á millistrí⇥s-
árunum

„Svipull er sjávarafli,“ segir máltæki⇥, og á
fyrri tí⇥ tóku menn sér þa⇥ tí⇥um í munn,
er sk￼ra þurfti aflabrest og fáfiski. Um sann-
leiksgildi þessa máltækis hafa Íslendingar
sjaldan deilt, en á millistrí⇥sárunum áttu⇥u
þeir sig betur á því en fyrr, a⇥ fleira ræ⇥ur
afkomu sjávarútvegsfyrirtækja en aflabrög⇥
og gæftir. ↵á var⇥ mörgum þa⇥ ljósara 
en á⇥ur, a⇥ sjávarútvegur er áhættusöm
atvinnugrein og a⇥ gengi hans ræ⇥st af fjöl-
mörgum þáttum ö⇥rum en aflabrög⇥um.
↵ar skiptir fiskver⇥ innanlands og utan
miklu máli og sömulei⇥is gengisskráning,
kaupgjald, ver⇥ á skipum og fjölmörgum
vörum, sem nau⇥synlegar eru í rekstri vél-
knúinna skipa og fyrri alda menn þurftu lítt
á a⇥ halda. Sí⇥ast en ekki síst ræ⇥st gengi
útvegsins löngum af þeim starfsskilyr⇥um,
sem stjórnvöld búa honum.306

↵egar kom fram um 1920, var ekki lengur
um þa⇥ deilt á Íslandi, a⇥ sjávarútvegurinn
væri undirstö⇥uatvinnuvegur þjó⇥arinnar,
og í togarabæjunum vi⇥ Faxaflóa stó⇥

atvinnulífi⇥ og féll me⇥ togaraútger⇥inni.
Stóru togarafélögin voru kjölfestan í
atvinnulífinu, hjá þeim starfa⇥i fleira fólk en
í flestum ö⇥rum fyrirtækjum og stofnunum
og margfeldisáhrif starfseminnar voru
mikil. ↵egar útger⇥in gekk vel var björgu-
legt í togarabæjunum, en gengi rekstur
togaranna illa, sáust þess fljótt merki í
athafnalífinu. ↵á átti fólki⇥ í togarabæjun-
um tí⇥um vi⇥ svipa⇥a erfi⇥leika a⇥ etja og
íbúar annarra sjávarplássa, enda togara-
útger⇥in í mörgum efnum undir sömu sök
seld og annar sjávarútvegur í landinu.

Togarasalan ári⇥ 1917 og velgengni togara-
útger⇥arinnar á tímabilinu frá 1907 og fram
í fyrri heimsstyrjöld hlaut a⇥ kalla á hra⇥a
enduruppbyggingu togaraflotans, er ófri⇥n-
um slota⇥i. Eins og þegar hefur komi⇥ fram,
höf⇥u a.m.k. tvö íslensk útger⇥arfyrirtæki
gengi⇥ frá kaupum á togurum erlendis, sem
þau fengu ekki afhenta fyrr en 1919, önnur
geymdu sölufé⇥ frá 1917, rei⇥ubúin a⇥ festa
kaup á skipum, jafnskjótt og fri⇥ur kæmist á
í Evrópu, og enn önnur voru stofnu⇥ og
festu kaup á togurum á árunum 1919 og
1920. Aflei⇥ingin var⇥ sú, a⇥ á fyrstu
tveimur árunum, eftir a⇥ Nor⇥urálfuófri⇥n-
um lauk, fjölga⇥i togurum í eigu íslenskra
fyrirtækja sem aldrei fyrr, og fleiri bættust
vi⇥ á næstu árum. Hefur sú saga þegar veri⇥
rakin.

Í ljósi fyrri sögu íslenskrar togara-
útger⇥ar má þessi rás atbur⇥a teljast skiljan-
leg. Hún var hins vegar óheppileg, dró langa
drögu, þar sem margir lentu í miklum erfi⇥-
leikum, og s￼nir okkur næsta frumstætt
efnahagslíf, sem bygg⇥i ö⇥ru fremur á vei⇥-
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um og framlei⇥slu hráefnis. Útvegsmenn
olnbogu⇥u sig áfram, allir vildu ver⇥a fyrstir
a⇥ kjötkötlunum, og trúin á þa⇥, a⇥ hvert
n￼tt skip myndi færa eigendum sínum au⇥,
vir⇥ist hafa or⇥i⇥ öllu ö⇥ru yfirsterkari.
Jafnframt er ljóst, a⇥ forrá⇥amenn fjármála-
stofnana, einkum Íslandsbanka hins eldra,
höf⇥u trú á togaraútger⇥inni og lánu⇥u
ótæpilega til skipakaupa og rekstrar.

En Íslendingum þessa tíma var vorkunn.
↵eir þekktu vart anna⇥ en hagna⇥ af togara-
útger⇥ á fri⇥artímum, voru n￼græ⇥ingar í
alþjó⇥avi⇥skiptum og gættu þess ekki, a⇥
þar voru allar a⇥stæ⇥ur óe⇥lilegar fyrstu

árin eftir a⇥ heimsstyrjöldinni lauk. Ver⇥-
bólga var mikil í styrjaldarlöndunum í
Evrópu, þar sem togararnir voru keyptir,
eftirspurn eftir matvælum var meiri fyrst
eftir strí⇥i⇥ en e⇥lilegt gat talist og fiskver⇥
því hátt. ↵etta tók a⇥ breytast þegar á árinu
1921. ↵á haf⇥i breska flotamálará⇥uneyti⇥
t.a.m. skila⇥ flestum þeim togurum, sem
teknir voru til herna⇥arþarfa í strí⇥inu, og
n￼ skip voru sem ó⇥ast a⇥ komast í
gagni⇥.307 Vi⇥ þa⇥ minnka⇥i eftirspurn eftir
innfluttum fiski í Bretlandi, og ver⇥i⇥ lækk-
a⇥i. Ókyrr⇥ og erfi⇥leikar í marka⇥slöndun-
um vi⇥ Mi⇥jar⇥arhaf, einkum á Spáni, höf⇥u
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sömu áhrif.308 ↵essi þróun leiddi af sér ver⇥-
lækkun á fiski hér heima, auk þess sem skip
lækku⇥u í ver⇥i í útlöndum. ↵á stó⇥u
íslenskir útvegsmenn uppi me⇥ togara, sem
þeir höf⇥u keypt of d￼ru ver⇥i.

Aflei⇥ingarnar létu ekki á sér standa. Árin
1921-1923 voru tímabil ver⇥hjö⇥nunar og
reyndust togaraútger⇥inni erfi⇥. Fiskver⇥
féll, og þegar í mars 1921 var teki⇥ a⇥ stö⇥va
togara vegna skorts á rekstrarfé.309 Jafnframt
lenti Íslandsbanki, sem var helsti vi⇥skipta-
banki margra togarafélaga í Reykjavík, í
miklum erfi⇥leikum og var⇥ a⇥ verja öllum
ar⇥i af starfsemi hans, 2,2 milljónum króna,
og 1,7 milljón a⇥ auki úr varasjó⇥i, til
afskrifta á töpum.310 Er líklegt, a⇥ meirihluti
tapanna hafi veri⇥ til kominn vegna erfi⇥-
leika útger⇥arfyrirtækja. Í þessu efni áttu þó
ekki öll togarafélögin óskili⇥ mál. ↵au, sem
ekki seldu skip sín 1917, e⇥a gátu keypt skip
fyrir eigi⇥ fé á árunum 1919 og 1920, stó⇥u
e⇥lilega mun betur en hin, sem tóku allt a⇥
láni, kaupver⇥ og rekstrarfé, og áttu a⇥ auki
líti⇥ hlutafé. Flest bendir þó til þess, a⇥ ári⇥
1921 hafi reynst togarafélögunum erfitt, og
tvö útger⇥arfyrirtæki í Reykjavík hættu
starfsemi þetta ár.

Næsta ár, 1922, hefur útger⇥in a⇥ líkind-
um gengi⇥ eitthva⇥ skár, en ári⇥ 1923 syrti
aftur í álinn, og þá hættu þrjú fyrirtæki
rekstri. Bjarni Gu⇥marsson sagnfræ⇥ingur
kanna⇥i á sínum tíma reikninga Íslands-
félagsins ári⇥ 1923 og komst a⇥ þeirri ni⇥ur-
stö⇥u, a⇥ ef teki⇥ væri tillit til allra rekstrar-
þátta, hef⇥i tapi⇥ á rekstri félagsins numi⇥
samtals 62.844 krónum þetta ár, e⇥a 31.422
á hvort skipa þess.311 Er hugsanlegt, a⇥ sú
ni⇥ursta⇥a hafi veri⇥ nálægt me⇥altali í tog-

araútger⇥inni þetta ár, en gögn brestur til
a⇥ fullyr⇥a nokku⇥ í því efni.

Næstu tvö ár, 1924 og 1925, gekk útger⇥in
betur. ↵á var afli mikill og fiskver⇥ nokkru
hærra en 1923, og 1924 var⇥ drjúgur hagn-
a⇥ur af útger⇥ a.m.k. sumra skipa. Ári⇥ 1925
olli gengishækkun krónunnar útvegsmönn-
um hins vegar þungum búsifjum, og 1926
gekk illa. Olli þar, auk gengishækkunar-
innar, kolavandræ⇥i, sem á⇥ur var frá sagt,
og lækkandi fiskver⇥. Rekstur ￼missa út-
ger⇥arfyrirtækja gekk illa þegar í upphafi
ársins, og erfi⇥ sta⇥a Íslandsbanka, helsta
vi⇥skiptabanka togarafélaganna í Reykjavík,
ger⇥i útvegsmönnum enn erfi⇥ara fyrir. Á
fundi í Félagi íslenskra botnvörpuskipa-
eigenda 16. mars 1926 sk￼r⇥u nokkrir
fundarmenn frá því „[…] a⇥ bankinn hef⇥i
tjá⇥ þeim, a⇥ þrátt fyrir gefin lofor⇥ um
rekstursfé á komandi vertí⇥ yr⇥i hann nú
þegar a⇥ stö⇥va lánveitingar til útger⇥ar-
manna sakir a⇥stö⇥u sinnar.“312 Nokkrar um-
ræ⇥ur fóru fram um þessi mál á fundinum,
en sí⇥an var ákve⇥i⇥ a⇥ kjósa þriggja manna
nefnd til a⇥ fara á fund ríkisstjórnarinnar
„[…] og skora á hana a⇥ hlutast til um, a⇥ nú
þegar ver⇥i greitt úr þessu máli.“313

Erfi⇥leikar útger⇥arinnar og bankans
stöfu⇥u ekki síst af gengishækkun krón-
unnar ári⇥ á undan, og á fundum í Félagi
íslenskra botnvörpuskipaeigenda kom
„gengismáli⇥“ oft til umræ⇥u þessi miss-
erin. Á fundi, sem haldinn var í félaginu
laugardaginn 20. mars 1926, flutti forma⇥ur
þess „alllangt erindi“ um þessi mál, og sí⇥an
var samþykkt tillaga, sem s￼nir glöggt hverj-
um augum útvegsmenn litu stö⇥u togara-
útger⇥arinnar. Hún var svohljó⇥andi:
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Fundurinn telur afkomuhorfur útger⇥arinnar afar
ískyggilegar, svo a⇥ til vandræ⇥a horfir. Telur fund-
urinn mestu um valda hina öru hækkun krón-
unnar á sí⇥astli⇥nu hausti, og me⇥ því a⇥ enn hefur
eigi fengist nein veruleg kauplækkun, og fullvíst er
a⇥ ómögulegt er í næstu framtí⇥ a⇥ fá þá kaup-
lækkun er svarar til hækkunar krónunnar, þá álítur
fundurinn nau⇥synlegt a⇥ krónan lækki þegar í
sta⇥, svo a⇥ hún sé í sem mestu samræmi vi⇥ inn-
lendan framlei⇥slukostna⇥.314

En ríkisstjórnin var ófús a⇥ breyta genginu,
og sjómenn og verkafólk taldi sig ekki eiga
a⇥ bera byr⇥ar útger⇥arinnar me⇥ kaup-
lækkun, þótt kaupmáttur launa kunni a⇥
hafa aukist nokku⇥ me⇥ gengishækkuninni. 

Fleira var útger⇥armönnum mótdrægt
um þessar mundir en hækkun krónunnar

og erfi⇥leikar, sem af henni leiddi. Til
fundarins í Félagi íslenskra botnvörpuskipa-
eigenda 16. mars 1926 var einkum bo⇥a⇥
vegna þess, a⇥ Alþ￼⇥usamband Íslands haf⇥i
ákve⇥i⇥ a⇥ stö⇥va uppskipun úr togurum,
þar e⇥ atvinnurekendur höf⇥u neita⇥ a⇥
grei⇥a verkakonum laun samkvæmt taxta er
Verkakvennafélagi⇥ Framsókn haf⇥i augl￼st.
↵rír togarar höf⇥u komi⇥ af saltfiskvei⇥um
daginn á⇥ur, en fengust ekki affermdir. Á
fundinum í Félagi íslenskra botnvörpu-
skipaeigenda samþykktu útvegsmenn a⇥
heimila skipunum a⇥ láta út höfn og leita
eftir afgrei⇥slu „úti á landi“.315

↵etta mál var aftur til umræ⇥u á fundi í
félaginu daginn eftir, og voru menn á einu
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máli um a⇥ hvika hvergi í afstö⇥u sinni. ↵á
var deilan hins vegar komin til sáttasemjara,
og tókust samningar tíu dögum sí⇥ar. ↵ar
var þó a⇥eins sami⇥ til næstu sex mána⇥a.316

Kjarabaráttan tók á sig margvíslegar
myndir á þessum árum. Kjarasamningar
Verkamannafélagsins Dagsbrúnar vi⇥ Félag
íslenskra botnvörpuskipaeigenda voru
lausir sí⇥ari hluta árs 1926, en erfi⇥lega
gekk a⇥ ná saman, ekki síst vegna þess a⇥
útger⇥armenn voru tregir til a⇥ hækka kaup
og töldu jafnvel kauplækkun eiga rétt á sér
vegna gengishækkunarinnar. Verkafólk var
vitaskuld andsnúi⇥ öllum slíkum hugmynd-
um. Kjarabarátta þess snerist ö⇥ru fremur
um a⇥ tryggja, a⇥ fólk hef⇥i í sig og á, sem
kalla⇥ var, og fáir létu sig dreyma um a⇥
vinna fyrir meiru en nau⇥þurftum. Ver⇥ á
matvælum og ö⇥rum nau⇥synjum skipti því
miklu máli.

Á fundi í Félagi íslenskra botnvörpuskipa-
eigenda 18. janúar 1927 voru samninga-
málin til umræ⇥u, og kom þar fram, a⇥ full-
trúar Dagsbrúnar hef⇥u gefi⇥ í skyn á samn-
ingafundum „[…] a⇥ li⇥ka myndi fyrir
samningum, ef útger⇥armenn gætu lofa⇥
því a⇥ sjá svo um, a⇥ ver⇥ á n￼jum fiski hjer
í bænum lækka⇥i a⇥ talsver⇥um mun.“317

Útvegsmenn vildu miki⇥ til vinna a⇥ tryggja
vinnufri⇥, og í framhaldi af þessu spur⇥u
samningamenn þeirra, hvort Félag íslenskra
botnvörpuskipaeigenda gæti hugsanlega
opna⇥ fiskbú⇥, þar sem n￼r fiskur yr⇥i seldur
lægra ver⇥i en tí⇥kast haf⇥i a⇥ undanförnu.
Sí⇥an var eftirfarandi fært í fundarger⇥:

A⇥ sí⇥ustu var borin upp svohljó⇥andi tillaga:
„Fundurinn samþykkir a⇥ fjelagi⇥ setji upp í

Reykjavík í vertí⇥arbyrjun í vetur fasta fisksölubú⇥,
þar sem seldur ver⇥i n￼r fiskur og sje útsöluver⇥ á
honum ekki hærra en 30 aurar per kilo af ￼su og 
24 aurar af stútungi me⇥ haus og hala.

Ver⇥i halli á rekstri fiskbú⇥arinnar skal honum
jafna⇥ ni⇥ur á öll fjelagsskipin jafnt, þau sem
heima eiga í Reykjavík.“318

↵essi samþykkt s￼nir, a⇥ menn voru tilbúnir
a⇥ teygja sig ansi langt til a⇥ ná samningum.
Ekki hefur tekist a⇥ finna óyggjandi heim-
ildir fyrir því, hvort umrædd fiskbú⇥ var
opnu⇥, en hafi svo veri⇥, hefur hún ekki
starfa⇥ lengi.

Árin 1927-1929 vir⇥ist gengi togara-
útger⇥arinnar hafa veri⇥ bærilegt, en eftir
þa⇥ syrti í álinn svo um muna⇥i.319

Heimskreppan er almennt talin hafa haf-
ist me⇥ ver⇥hruninu á Wall Street ver⇥-
bréfamarka⇥num ári⇥ 1929, og hér á landi
tók áhrifa hennar a⇥ gæta a⇥ marki ári⇥
1930. ↵a⇥ ár lækku⇥u tekjur útger⇥arfélag-
anna af fiski um tæp níu prósent, og me⇥al
tekjuhalli þeirra var⇥ 8,8 prósent. Jafnframt
hækku⇥u ￼msir útgjaldali⇥ir, svo sem olíur,
kol, salt og ￼mis vi⇥haldskostna⇥ur, veru-
lega. Vi⇥ þetta bættist, a⇥ afli togaranna var
tregur þessi ár, og ári⇥ 1931 hófu togarar
t.d. ekki vei⇥ar í salt fyrr en undir lok mars,
og hættu flestir í maí. Olli þar hvort tveggja,
lágt fiskver⇥ og lítill afli.320 ↵etta ár var
tekjuhalli togaraútger⇥arinnar 21,4 prósent
og 14,9 prósent ári⇥ 1932.321

Hausti⇥ 1932 var hag togaraútger⇥ar-
innar svo illa komi⇥, a⇥ margir óttu⇥ust
hrun hennar, en til a⇥ bæta gráu ofan á svart
haf⇥i 10 prósenta innflutningstollur veri⇥
lag⇥ur á íslenskan ísfisk í Bretlandi, og kom
hann sér afar illa fyrir útveginn. Hinn 
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17. september var bo⇥a⇥ til fundar í Félagi
íslenskra botnvörpuskipaeigenda, og var
fundarger⇥ hans svohljó⇥andi:

Jón Ólafsson l￼sti umræ⇥uefni fundarins, a⇥ íhuga
hverjar lei⇥ir mætti fara til þess a⇥ rá⇥a framúr
þeim vandræ⇥um sem sjávarútvegurinn væri nú
kominn í. Útvegurinn væri nú kominn í þa⇥ öng-
þveiti a⇥ lengra yr⇥i ekki fari⇥ á þessari atvinnu-
braut nema almennar rá⇥stafanir yr⇥u ger⇥ar hon-
um til vi⇥reisnar. Allmargir fundarmenn tóku til
máls og hnigu sko⇥anir þeirra einróma í þá átt a⇥
nau⇥syn bæri til a⇥ taka til ítarlegrar og skjótrar
me⇥fer⇥ar öll þau atri⇥i er heyra undir kostna⇥ar-
byr⇥i útger⇥arinnar. Var þar m.a. drepi⇥ á kaup á
sjó og landi, afköst starfsmanna á skipunum,
skatta, tolla o.fl. Komu fram einhuga óskir um þa⇥
a⇥ kjósa nú þegar nefndir til þess a⇥ starfa a⇥
skjótri lausn erfi⇥ustu og br￼nustu vi⇥fangsefn-
anna.

Eftir miklar umræ⇥ur var svofelld tillaga borin
upp á fundinum:

„Fundurinn samþykkir a⇥ kjósa 5 manna nefnd
til a⇥ gera uppástungur um hvernig skuli a⇥ því
vinna a⇥ fá hi⇥ brá⇥asta ni⇥urfærslu á útgjöldum
þeim sem nú hvíla á útger⇥inni. Nefndin skal skila
áliti fyrir næstkomandi mi⇥vikudag og skuldbinda
fundarmenn sig til a⇥ senda skip sín ekki á fiski-
vei⇥ar á me⇥an. Fundarmenn skuldbinda sig enn-
fremur til a⇥ beygja sig undir þær uppástungur
nefndarinnar, sem samþykktar kunna a⇥ ver⇥a af
minst 2⁄3 atkvæ⇥a.“322

Framhald þessa máls var⇥ þa⇥, a⇥ á næsta
fundi í félaginu voru kosnar undirnefndir til
a⇥ fjalla um einstaka málaflokka, en ekki
vir⇥ist þa⇥ starf hafa bori⇥ mikinn árangur.323

Engum duldist, a⇥ alvarlegir hlutir voru
a⇥ gerast í atvinnumálum þjó⇥arinnar, og
því fór fjarri, a⇥ togaraútger⇥in væri eina
grein sjávarútvegsins, sem rekin var me⇥
tapi þessi ár. Atvinnuöryggi fjölda fólks var
stofna⇥ í hættu, og fjárhagur ríkisins bei⇥

mikinn ska⇥a er útger⇥in var rekin me⇥ tapi
ár eftir ár, útger⇥arfyrirtæki lög⇥u upp laup-
ana og skip stö⇥vu⇥ust. Á útmánu⇥um ári⇥
1933 samþykkti bæjarstjórn Reykjavíkur a⇥
skipa nefnd til a⇥ rannsaka hag og afkomu
togaraútger⇥arinnar, og vori⇥ 1933 lög⇥u
sex alþingismenn fram þingsályktunar-
tillögu, þar sem skora⇥ var á ríkisstjórnina
a⇥ skipa nefnd til a⇥ safna uppl￼singum um
hag sjávarútvegsins og koma me⇥ tillögur
um úrbætur. Tillagan var samþykkt og voru
þeir Jóhann ↵. Jósefsson, Jón Au⇥unn Jóns-
son og Kristján Jónsson frá Gar⇥sstö⇥um
kosnir í nefndina. Jón Au⇥unn starfa⇥i þar
þó a⇥eins skamma hrí⇥, og var Sigur⇥ur
Kristjánsson, ritstjóri, skipa⇥ur eftirma⇥ur
hans. ↵á tók Elías Halldórsson, bankaritari,
og mikinn þátt í nefndarstörfunum í sta⇥
Jóhanns ↵. Jósefssonar, sem var löngum
erlendis á vegum ríkisstjórnarinnar.324

Nefndin, sem formlega nefndist „Milli-
þinganefnd í sjávarútvegsmálum“, hóf störf
um hausti⇥ 1933, og var fyrsta verk hennar
a⇥ safna sk￼rslum um afkomu sjávarútvegs-
fyrirtækja fyrir árin 1929-1932, en lengra
aftur í tímann treystu nefndarmenn sér ekki
til a⇥ fara. Gagnasöfnunin reyndist þó erfi⇥-
ari en menn haf⇥i gruna⇥:

↵a⇥ kom brátt í ljós, a⇥ miklum ör⇥ugleikum var
bundi⇥ a⇥ fá sk￼rslur útvegsmanna, einkanlega
rekstrarreikninga.

↵essir ör⇥ugleikar stöfu⇥u af mörgu, me⇥al
annars því, a⇥ bókhald margra útvegsmanna er
mjög ófullkomi⇥, einkanlega bátaeiganda. Marga
skorti í upphafi skilning á starfi nefndarinnar. ↵eir,
sem illa eru staddir, óttu⇥ust margir hverjir, a⇥
afskipti „þess opinbera“ mundu lei⇥a til þess, a⇥ allt
yr⇥i af þeim teki⇥. Hinir, sem enn luma á einhverri
eign, hafa margir or⇥i⇥ hart úti me⇥ ￼mis gjöld,
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sérstaklega útsvör. Er þa⇥ a⇥ vonum, þótt þeim sé
líti⇥ um þa⇥ gefi⇥, a⇥ r￼nt sé nái⇥ eftir eignum
þeirra.325

Me⇥ eftirgangsmunum tókst nefndinni a⇥
afla þeirra gagna, sem hún taldi vi⇥unandi, og
auk þess a⇥ leita til útvegsmanna sjálfra og
fyrirtækja þeirra sneri hún sér til lánastofn-
ana og fékk a⇥ lokum í hendur 1.922 rekstrar-
reikninga frá á⇥urnefndum fjórum árum.326

A⇥ svo búnu hófst úrvinnslan, og var
útger⇥armönnum og fyrirtækjum skipt í
fjóra flokka eftir eigna- og skuldastö⇥u.
Hva⇥ togaraútger⇥ina snerti var⇥ ni⇥ur-
sta⇥an þessi:

Togaraeigendur, sem efnahagsreikningar fengust
frá, voru 21 me⇥ 32 togara. Af þessum togara-
eigöndum eru 5 í 1. fl. me⇥ skuldir 37,1% á móti
eignum; í 2. fl. 1, me⇥ skuldir 68,7% móti eignum;
í 3. fl. 9, me⇥ skuldir 80,6% móti eignum, og í 4. fl.
6, me⇥ skuldir 128,6% móti eignum.

Samtals eru eignir togaraeiganda kr. 16 219
118.00, en skuldir kr. 12 481 918.00 og skuldir
móti eignum þannig 77%.327

↵essi ni⇥ursta⇥a var allt anna⇥ en glæsileg
og ljóst, a⇥ er hér var komi⇥ sögu, stó⇥
íslensk togaraútger⇥ mjög völtum fótum.
↵arf þa⇥ vart a⇥ koma á óvart, þegar þess er
gætt, a⇥ á síldvei⇥unum einum höf⇥u tog-
arafélögin tapa⇥ rúmlega 290 þúsund krón-
um á árunum 1929-1932, og voru síld-
vei⇥arnar þó a⇥eins lítill hluti togara-
útger⇥arinnar, og á þessum árum voru aldrei
fleiri en tíu togarar á síld á sumri hverju.328

Nefndin samdi ￼tarlegar tillögur um
úrbætur í sjávarútvegi, en þar sem þar var
um heildarlausnir a⇥ ræ⇥a, en ekki tillögur
sem snertu togaraútger⇥ina sérstaklega,
ver⇥a þær ekki ræddar frekar hér.329 Um tog-
araútger⇥ina ver⇥ur þa⇥ hins vegar a⇥ segja,
a⇥ tillögur nefndarinnar vir⇥ast lítt hafa
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megna⇥ a⇥ bæta stö⇥u hennar, og næstu
fimm árin var hún rekin me⇥ miklu tapi.
Nefndir voru kosnar og skipa⇥ar til a⇥ leita
úrbóta, en allt kom fyrir ekki, enda fólst
vandi útvegsins ekki í skorti á nefndum,
umræ⇥um e⇥a fundahöldum, heldur því, a⇥
rekstrargrundvöllur var ekki fyrir hendi.
Rekstrarkostna⇥ur skipanna var mikill, afl-
inn of lítill og fiskver⇥ of lágt til a⇥ mæta
útger⇥arkostna⇥inum. ↵egar þessir þrír
undirstö⇥uþættir útger⇥arinnar eru óhag-
stæ⇥ir til lengri tíma, er varla von, a⇥ vel
fari, og þegar lei⇥ a⇥ lokum 4. áratugarins,
var svo komi⇥, a⇥ efnahagslegt hrun blasti
vi⇥ íslenskum sjávarútvegi. Í yfirlitsgrein
um sjávarútveginn á árinu 1939 sag⇥i rit-
stjóri Ægis:

Um áramótin 1938-1939 var me⇥ öllu órá⇥i⇥ hva⇥
gert yr⇥i til þess a⇥ sporna vi⇥ alger⇥u hruni
útvegsins. Hitt vissu menn af kynningu sinni á hag
útvegsins, a⇥ hjálpin mátti ekki dragast, ef hún ætti
a⇥ koma a⇥ li⇥i. Nefnd sú, er kosin var til þess a⇥
rannsaka hag og rekstur togaraútger⇥arinnar og
gera tillögur henni til styrktar, komst a⇥ þeirri
ni⇥urstö⇥u, a⇥ á árunum 1933-1937 hef⇥u togar-
arnir tapa⇥ rúmum 5 milljónum kr., þegar búi⇥ var
a⇥ draga frá gró⇥a einstakra fyrirtækja. Jafnframt
komst nefndin a⇥ þeirri ni⇥urstö⇥u, a⇥ togara-
útvegurinn skulda⇥i mjög miki⇥ umfram eignir.
Nefndin ræddi ￼msar a⇥ger⇥ir í sambandi vi⇥
athuganir sínar, en engar beinar tillögur komu frá
henni, enda taldi ríkisvaldi⇥ þörf a⇥ger⇥a á⇥ur en
nefndin haf⇥i loki⇥ störfum.

↵ann 3. apríl var bori⇥ fram frumvarp á Alþingi
um lækkun ísl. krónunnar. Frumvarp þetta var
samþykkt sem lög þá um nóttina og skyldi gengi
ísl. kr. framvegis skrá⇥ á kr. 27.00 sterlingsp. í sta⇥
22.15 á⇥ur. ↵annig var krónan lækku⇥ um 22%.
Á⇥ur en hér var komi⇥, höf⇥u útger⇥armenn haldi⇥
fundi og samþykkt áskoranir á þing og stjórn um
a⇥ lækka krónuna, því a⇥ þa⇥ eitt gæti bjarga⇥

útveginum eins og á stæ⇥i. Í greinarger⇥ gengis-
lækkunar-frumvarpsins er kve⇥i⇥ svo á, a⇥ þessi
lei⇥ sé óumfl￼janleg og sú eina, sem farin ver⇥i til
bjargar útveginum og fjárhagslegri afkomu þjó⇥ar-
innar.330

↵egar þessi or⇥ voru ritu⇥, haf⇥i sí⇥ari
heimsstyrjöldin sta⇥i⇥ í rúma fjóra mánu⇥i,
og aftur var teki⇥ a⇥ birta til í íslenskum
sjávarútvegi. Í greininni er hins vegar viki⇥
a⇥ einu helsta deilumáli í íslensku efnahags-
lífi á 3. og 4. áratugnum, gengisskráning-
unni.

Ári⇥ 1925 var ákve⇥i⇥ a⇥ hækka gengi
íslensku krónunnar, og olli sú rá⇥stöfun
útvegsmönnum miklum erfi⇥leikum, eins
og þegar hefur komi⇥ fram. Gengishækk-
unin kom innflytjendum a⇥ sönnu til gó⇥a
og haf⇥i í för me⇥ sér, a⇥ ￼msar innfluttar
rekstrarvörur útger⇥arinnar lækku⇥u í
ver⇥i, en þa⇥ dug⇥i engan veginn til a⇥ vega
upp á móti lækkandi fiskver⇥i og erfi⇥leik-
um í sölu sjávarafur⇥a, sem nánar ver⇥ur
fjalla⇥ um sí⇥ar í þessu riti. ↵a⇥, sem mestu
máli skipti í því vi⇥fangi, sem hér er til um-
ræ⇥u, var þa⇥, a⇥ útvegsmenn fengu of fáar
krónur fyrir fisk sinn. Af þeim sökum skorti
þá sífellt rekstrarfé, skipin gengu úr sér og
ur⇥u óhagkvæm í rekstri og skuldir hló⇥ust
upp. Úr því átti a⇥ reyna a⇥ bæta me⇥
gengisfellingunni 1939. Hún ger⇥i vafalaust
nokkurt gagn, ekki síst þar sem heimsmálin
þróu⇥ust á þann veg, sem raun bar vitni.
Annars er hætt vi⇥ a⇥ útvegsmönnum hef⇥i
þótt hún of lítil og koma of seint.

↵egar liti⇥ er yfir sögu íslenskrar togara-
útger⇥ar á millistrí⇥sárunum, ver⇥ur ljóst,
a⇥ hún var enginn dans á rósum og langt frá
því a⇥ tímabili⇥ væri glæsiskei⇥ í togarasög-
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unni. Skipum fjölga⇥i a⇥ sönnu miki⇥ á 
3. áratugnum, en þar var þó sums sta⇥ar
ekki allt me⇥ felldu, og þótt sum togarafyrir-
tækin væru vel rekin og héldu úti aflaskip-
um, sem skilu⇥u gó⇥um ar⇥i, voru rei⇥i-
leysisfleyin líka mörg og skiptu oft um eig-
endur. Í heild var togaraútger⇥in rekin me⇥
hagna⇥i í 4-5 ár á 3. áratugnum, önnur ár
var tap á útger⇥inni, sem og öll árin frá
1931-1939. ↵á kom í ljós, hve áhættusamur
atvinnuvegur sjávarútvegur er, hve há⇥ur
hann er a⇥stæ⇥um á erlendum mörku⇥um
og hve br￼nt er, a⇥ stjórnvöld breg⇥ist rétt
vi⇥ breyttum a⇥stæ⇥um á hverjum tíma og
skapi útveginum lífvænlegt starfsumhverfi.

Milliþinganefndin 1933-1934 megna⇥i
ekki a⇥ koma me⇥ þau úrræ⇥i, er dug⇥u til
a⇥ draga togaraútger⇥ina upp úr öldudaln-
um. Starf hennar marka⇥i hins vegar tíma-
mót a⇥ því leyti, a⇥ me⇥ henni hófust um-
fangsmikil ríkisafskipti af togaraútger⇥.
Fram til þess tíma haf⇥i hún veri⇥ hreinn
einkarekstur.

III,3,6. Félagsmál og launakjör – 
samskipti sjómanna og útvegs-
manna á millistrí⇥sárunum

Í fyrri kafla var sagt frá samskiptum sjó-
manna og útger⇥armanna á bernskuskei⇥i
íslenskrar togaraútger⇥ar og greint nokku⇥
frá vinnulagi og sjómennsku á íslenskum
botnvörpuskipum fram til 1917. Hér ver⇥ur
sá þrá⇥ur tekinn upp a⇥ n￼ju og rakinn til
loka sí⇥ari heimsstyrjaldar.

Misjafnt gengi togaraútger⇥arinnar á
millistrí⇥sárunum haf⇥i óhjákvæmilega áhrif
á samskipti útger⇥armanna og sjómanna, og

kom tí⇥um til deilna þeirra á milli – stund-
um har⇥ra átaka. Allt þetta tímabil gættu
sömu samtök hagsmuna þessara tveggja
a⇥ila og á árunum fyrir 1917. Félag íslenskra
botnvörpuskipaeigenda fór me⇥ samnings-
umbo⇥ fyrir langflesta togaraeigendur, en
samtök sjómanna gættu réttar þeirra. ↵ar var
Hásetafélag Reykjavíkur stærst og áhrifa-
mest, en nafni félagsins var breytt á félags-
fundi 26. október 1919, og nefndist þa⇥ upp
frá því Sjómannafélag Reykjavíkur.331 Í því
voru flestir undirmenn á Reykjavíkurtogur-
unum, en starfsbræ⇥ur þeirra á ö⇥rum tog-
urum voru í sjómannafélögum í ö⇥rum
bygg⇥arlögum, þar sem þau voru starfandi.
Samningar Sjómannafélags Reykjavíkur
giltu vitaskuld a⇥eins fyrir félagsmenn þess,
en samtök sjómanna annars sta⇥ar á landinu
tóku gjarnan mi⇥ af þeim, og því giltu þeir
jafnan í raun fyrir nánast alla togarasjómenn,
a⇥ra en yfirmenn.

Ótryggt ástand í efnahagsmálum á strí⇥s-
árunum og fyrstu árunum eftir strí⇥ olli því,
a⇥ þá var yfirleitt sami⇥ til skamms tíma.
Algengast var, a⇥ togaraeigendur semdu vi⇥
undirmenn til eins árs í senn, og samningar
voru alla jafna harla einfaldir. Sami⇥ var um
mána⇥arkaup og lifrarhlut á botnvörpuvei⇥-
um og um ákve⇥na upphæ⇥, er sjómönnum
var goldin fyrir hverja tunnu og/e⇥a mál á
síldvei⇥um.332 Önnur ákvæ⇥i samninga, svo
sem um tryggingar, fæ⇥i og fleira í þeim
dúr, voru í næsta föstum skor⇥um, og vi⇥
yfirmenn sömdu útger⇥armenn sérstaklega.
Aflasælir skipstjórar voru eftirsóttir og
komust tí⇥um a⇥ gó⇥um kjörum, en samn-
ingar vi⇥ þá munu sjaldan hafa veri⇥ skjal-
festir og hafa ekki var⇥veist. Sama máli
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gegndi um st￼rimenn og vélstjóra, sem skip-
stjórar ré⇥u oft me⇥ sér á skip. Oft mæltu
þeir einnig me⇥ efnilegum mönnum vi⇥
útger⇥armenn e⇥a starfsbræ⇥ur sína, og
algengt var a⇥ menn væru rá⇥nir vegna vin-
fengis, ættar- og fjölskyldutengsla og kunn-
ingsskapar. ↵a⇥ átti reyndar líka vi⇥ um
undirmenn, og fyrir kom, a⇥ menn keyptu
hlut í togarafélagi til þess a⇥ koma vinum,
ættingjum og vinnumönnum í skipsrúm.333

Fyrstu tvö til þrjú ár 3. áratugarins mátti
kalla, a⇥ sæmilegur fri⇥ur ríkti samskiptum
Sjómannafélags Reykjavíkur og útger⇥ar-
manna. Ver⇥hjö⇥nunin, sem var⇥, er fisk-
ver⇥ tók a⇥ lækka eftir styrjöldina, ger⇥i þa⇥
hins vegar a⇥ verkum, a⇥ útvegsmenn töldu
sig ekki geta greitt sama kaup og á⇥ur og
fóru fram á, a⇥ sami⇥ yr⇥i um kauplækkun.
↵eim málaleitunum var jafnan þunglega
teki⇥ í rö⇥um sjómanna, en ávallt tókust þó
samningar a⇥ lokum.334 Til alvarlegra átaka
kom ekki fyrr en sumari⇥ 1923. Hinn 
30. janúar þa⇥ ár barst Sjómannafélagi
Reykjavíkur bréf frá Félagi íslenskra botn-
vörpuskipaeigenda, þar sem bo⇥i⇥ var upp á
samning, sem fól í sér a⇥ mána⇥arlaun
háseta yr⇥u lækku⇥ um 20 krónur, úr 240 í
220 krónur, og a⇥ fyrir lifrartunnuna yr⇥u
goldnar 20 krónur í sta⇥ 25 á⇥ur. Var þess
jafnframt geti⇥, a⇥ hér væri um „úrslita-
tilbo⇥“ a⇥ ræ⇥a.335 ↵egar liti⇥ er til allra
a⇥stæ⇥na í íslensku atvinnu- og efnahagslífi
um þessar mundir kann þetta „tilbo⇥“ a⇥
vir⇥ast skiljanlegt. ↵a⇥ er hins vegar athyglis-
vert í ljósi þess sem sí⇥ar var⇥, er hlutaskipti
voru tekin upp á togurum, og var í raun
krafa um, a⇥ sjómenn tækju þátt í áhætt-
unni, sem var útger⇥inni samfara.

Stjórn Sjómannafélagsins tók erindi
útvegsmanna til umfjöllunar á fundi daginn
eftir og afré⇥ þar a⇥ halda fast vi⇥ kröfur um
a⇥ fyrri laun héldust óbreytt, enda benti flest
til þess, a⇥ gengi krónunnar myndi lækka á
næstunni. ↵á myndi hagur útvegsmanna
vænkast, en kaupi⇥ þyrfti fremur a⇥ hækka
en lækka. Stó⇥ svo í stappi um launakjörin
alla vetrarvertí⇥ina, án þess þó a⇥ laun
breyttust frá því, sem veri⇥ haf⇥i ári⇥ á⇥ur.
Um veturinn voru uppi hugmyndir um, a⇥
Alþingi skipa⇥i ger⇥ardóm til a⇥ leysa úr
„kaupgjaldsþrætum“, en ekki var⇥ af því.
↵egar kom fram á vor og sumar, fór hins
vegar a⇥ draga til tí⇥inda, og hinn 19. júní
birti Félag íslenskra botnvörpuskipaeigenda
„Augl￼singu um kaupgjald“ í Morgunbla⇥-
inu:

Fjelag íslenskra botnvörpuskipaeigenda hefir
ákve⇥i⇥, a⇥ grei⇥a hásetum og kyndurum á botn-
vörpuskipum kaupgjald eins og hjer segir:

Á síldvei⇥um: Hásetar kr. 180.00 á mánu⇥i.
Kyndarar kr. 230 á mánu⇥i. Auk þess ver⇥i auka-
þóknun háseta 4 aurar fyrir hverja fiskpakka⇥a
tunnu af salta⇥ri síld, og 4 aurar fyrir hvert „mál“
af síld, sem veidd er til bræ⇥slu.

Á ísfiskvei⇥um: Hásetar kr. 200.00 á mánu⇥i.
Kyndarar kr. 255.00 á mánu⇥i. Aukaþóknun fyrir
lifur skal vera óbreytt, kr. 25 af hverju fullu fati, og
skiftist ni⇥ur á skipshöfnina eftir sömu reglum og
hinga⇥ til. Ákvör⇥un þessi um kaupgjald gengur í
gildi þ. 1. júlí n.k. og stendur fyrst um sinn, þanga⇥
til fjelagi⇥ ákve⇥ur anna⇥.336

Sjómenn brug⇥ust, sem vænta mátti,
ókvæ⇥a vi⇥ þessari einhli⇥a tilkynningu og
samþykktu a⇥ halda fast vi⇥ fyrri kröfur.
Rá⇥stafanir voru ger⇥ar til a⇥ styrkja sam-
heldni sjómanna um allt land, og skora⇥ var
á landverkafólk a⇥ s￼na sjómönnum stu⇥n-

121



ing me⇥ því a⇥ vinna ekki vi⇥ skip, sem
menn væru rá⇥nir á fyrir lægri laun en
kve⇥i⇥ væri á um í taxta Sjómannafélags
Reykjavíkur.337 Hinn 9. júlí, er togarar voru
a⇥ búast til síldvei⇥a, dró svo til tí⇥inda vi⇥
Reykjavíkurhöfn, og var þeim atbur⇥um l￼st
svo í tíu ára starfssögu Sjómannafélagsins:

Um kvöldi⇥ 9. júlí áttu skipin Gla⇥ur og Gulltoppur
a⇥ taka vatn. Skyldi vjelbátur, sem höfnin átti, og til
þessa var ætla⇥ur, flytja vatni⇥ í skipin. ↵á bar þar
a⇥ formann Sjómannafjelagsins, og banna⇥i hann
bátverjum a⇥ flytja vatn í skipin. Sneru bátsmenn
sjer til hafnarstjóra um þetta, en hann rak þá öfuga
aftur og ba⇥ þá vinna verk sitt, sem fyrir þá var lagt.

En þegar a⇥ bátnum kom aftur, var þar fyrir sveit
manna, og varna⇥i þeim a⇥ stíga í bátinn, eftir
skipun Sjómannafjelagsstjórnarinnar. Gengu nú 
3 menn úr stjórninni á fund hafnarstjóra og til-
kyntu honum, a⇥ stjórnin ætla⇥i a⇥ aftra því, a⇥
skipin Gla⇥ur og Gulltoppur fengju vatn fyrst um
sinn. Engum ö⇥rum skipum yr⇥i meina⇥ a⇥ fá vatn
eftir þörfum. Hafnarstjóri spur⇥i, hvernig þeir
hyg⇥ust a⇥ gera þetta. ↵eir sög⇥ust mundu setja 
6-8 manna vör⇥ á bátinn. Hafnarstjóri kva⇥st ekki
leyfa þa⇥. Var⇥ af þessu málþóf nokkurt, en ekki
fleira tí⇥inda þann dag.

Daginn eftir var vatnsbáturinn tekinn til þess a⇥
flytja vatn í gufuskipi⇥ Su⇥urland. ↵á reru þar a⇥ 
6 menn úr Sjómannafjelaginu og gengu á bátinn.
Engar tafir ger⇥u þeir skipverjum, og unnu þeir
verki⇥ í fri⇥i, svo sem ætla⇥ var.
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Seinna um daginn voru bátverjar kvaddir til a⇥
flytja vatn í botnvörpunginn Walpole. En nú haf⇥i
stjórn Sjómannafjelagsins þa⇥ meira vi⇥, a⇥ hún
sendi þeim 8 manna rá⇥uneyti á bátinn. ↵egar
Walpole haf⇥i fengi⇥ vatn eftir þörfum, var bátur-
inn fyltur aftur, og því næst snúi⇥ á lei⇥ þanga⇥,
sem lágu Gla⇥ur og Gulltoppur. Tók nú var⇥sveitin
a⇥ ókyrrast. ↵á stó⇥ upp foringi var⇥manna, Björn
Blöndal Jónsson, og tilkynti bátverjum, a⇥ nú tæki
hann vi⇥ skipstjórninni. Bátsmenn höf⇥u ekki
styrk til þess a⇥ etja kappi vi⇥ var⇥sveitina, og
gáfust þeir upp. En Björn st￼r⇥i drekanum þanga⇥,
sem voru grunnfæri hans. ↵ar var báturinn festur
vendilega og sí⇥an haldi⇥ til lands. Ver⇥ir voru
settir á hafnarbakkanum og á götum uppi. Áttu
þeir a⇥ gera a⇥vart, ef hreyf⇥ur yr⇥i vatnsbáturinn.

↵etta sama kvöld höf⇥u Sjómannafjelagsmenn
fund fyrir fullu húsi og rje⇥u rá⇥um sínum. Voru
margir menn skipa⇥ir til var⇥stö⇥u og li⇥i skift. Í
fundarlok var samþykt í einu hljó⇥i, a⇥ leggja verk-
bann á botnvörpuskipin Gla⇥ og Gulltopp. Skyldi
allri vinnu í þeim hætt og þeir var⇥ir.

Skömmu eftir hádegi daginn eftir (11. júlí) til-
kynti vör⇥ur á hafnarbakkanum, a⇥ lögreglan
mundi eiga a⇥ veita a⇥sto⇥ til a⇥ koma vatni í
skipin Gla⇥ og Gulltopp. Brá þá forma⇥ur vi⇥ og
safna⇥i í skyndi mönnum vi⇥ höfnina, sem til ná⇥-
ist, en a⇥rir fóru út um bæinn í sömu erindum.
Nokkru seinna var li⇥i sjómanna stefnt þanga⇥,
sem skipin lágu vi⇥ bryggju, austast í höfninni. ↵ar
var þá kominn lögreglustjóri og stó⇥ á brú milli
lands og skips. Varna⇥i hann mönnum a⇥ fara út á
skipi⇥, sem ekki voru þanga⇥ bo⇥nir. Hinsvegar vi⇥
Gulltopp lá nú vatnsbáturinn, og á honum nokkrir
a⇥sto⇥armenn lögreglunnar. Dældu þeir nú vatni
úr bátnum um slöngu upp í skipi⇥. ↵egar sjómenn
sáu, a⇥ óhægt var til sóknar frá landi, hlupu margir
þeirra í báta hvar sem til ná⇥ist, og sóttu a⇥ lög-
reglumönnum, en a⇥rir rje⇥u til uppgöngu á
skipin. Laust þegar í bardaga, þótt ekki yr⇥i hann
langur nje mannskæ⇥ur, og var barist á sjó og
landi. Lögreglustjóri fór nú út á skip, þar sem bar-
daginn var ákafastur, og vildi stilla til fri⇥ar. Átti
hann tal vi⇥ menn úr stjórn Sjómannafjelagsins og
voru þeir fúsir til a⇥ semja um vopnahlé, ef þa⇥

mætti ver⇥a til fri⇥samlegra úrslita og vi⇥unan-
legra fyrir sjómenn. En fyr en nokku⇥ yr⇥i kunnugt
um þessar rá⇥ager⇥ir, dreif a⇥ n￼r li⇥safna⇥ur og
veitti sjómönnum. Sóttu sumir a⇥ lögreglunni af
landi, en a⇥rir lög⇥u a⇥ vatnsbátnum. Var⇥ þeirra
vi⇥ureign stutt á⇥ur hro⇥inn væri báturinn. ↵ar
var nú kominn Björn Blöndal Jónsson og tók vi⇥
skipstjórn. Rje⇥u þeir bátnum til grunnfæra, þar
sem hann var jafnan látinn liggja, og fóru til lands
vi⇥ svo búi⇥. Var þá brostinn flótti í li⇥ lögregl-
unnar, og var⇥ ekki fleira tí⇥inda. Grúi manna haf⇥i
safnast á vettvang, og ger⇥ust ￼msir sjálfbo⇥ali⇥ar í
bá⇥um flokkum. Skipin lágu kyr sem á⇥ur.338

Lífleg er þessi frásögn og vel sög⇥, og mátti
augljóslega litlu muna, a⇥ til enn alvarlegri
átaka kæmi. Deila sjómanna og útger⇥ar-
manna var hins vegar jafn óleyst eftir sem
á⇥ur, og stó⇥ nú í þjarki allt sumari⇥. Samn-
ingar tókust ekki fyrr en 22. september um
hausti⇥, og var þá sami⇥ um, a⇥ mána⇥ar-
laun háseta yr⇥u 220 krónur á botnvörpu-
vei⇥um og aukaþóknun fyrir lifrartunnu 25
krónur, sem skiptist á milli skipverja venju
samkvæmt.339 Var þar fari⇥ bil beggja, ef
mi⇥a⇥ er vi⇥ kröfur sjómanna og tilbo⇥
útger⇥armanna í augl￼singunni, sem á⇥ur
var til vitna⇥.

Anna⇥ mál, er snerti samskipti togara-
sjómanna og útvegsmanna á árunum eftir
fyrri heimsstyrjöld, snerist um hvíldartíma á
togurum. Í fyrri kafla var sagt frá óhæfileg-
um vökum og þrældómi háseta á fyrstu
íslensku togurunum. Margir litu svo á, a⇥
úrbætur í þessu efni væru eitt br￼nasta
hagsmunamál sjómanna, og þegar Alþingi
kom saman ári⇥ 1919, flutti Jörundur Brynj-
ólfsson, þingma⇥ur Reykvíkinga, frumvarp
til laga um „hvíldartíma háseta á íslenskum
botnvörpuskipum“. ↵ar var kve⇥i⇥ á um, a⇥
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eigendum og útger⇥armönnum botnvörpu-
skipa væri skylt a⇥ veita hásetum minnst
átta klukkustunda hvíld á sólarhring, hvort
sem væri á vei⇥um e⇥a vi⇥ önnur störf. Sam-
tök sjómanna og útger⇥armanna skyldu
koma sér saman um regluger⇥, þar sem
kve⇥i⇥ yr⇥i á um fyrirkomulag hvíldartím-
ans, en brot gegn lögunum skyldu var⇥a
sektum frá 500 til 1000 króna.340 Í greinar-
ger⇥ me⇥ frumvarpinu sag⇥i svo:

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk fjölmargra háseta
á íslenskum botnvörpuskipum. Hafa þeir undan-
farin ár oft og einatt vi⇥ fiskvei⇥ar or⇥i⇥ a⇥ vinna 
3-5 dægur í einu, án þess a⇥ þeir hafi noti⇥ nokk-
urrar hvíldar. Og þannig hefir stundum veri⇥ hald-
i⇥ áfram svo vikum og mánu⇥um skifti. ↵ess gerist
ekki þörf a⇥ fjölyr⇥a um þa⇥, hver áhrif slík vinnu-
brög⇥ sem þessi hafa á lí⇥an og heilsu þeirra, er
þeim sæta. Me⇥ slíkri vinnu er starfsþoli hvers
manns ofbo⇥i⇥. Hraustustu menn á ljettasta skei⇥i
endast varla meira en í 5-8 ár; þá er mesti þróttur
þeirra þrotinn, og hæpi⇥ er, a⇥ þeir sjeu óskemdir
eftir 2-3 ára starfstíma. Hva⇥a vit er nú í slíkum
vinnuháttum?

Einhverjum kann a⇥ vir⇥ast sem útger⇥ar-
mönnum muni áskotnast minni ar⇥ur af útvegi
sínum, ef fari⇥ ver⇥ur a⇥ stytta vinnutíma háset-
anna og tryggja þeim nokkra hvíld, en ekki mun sú
reyndin á ver⇥a. Allir vita hversu miki⇥ betur menn
vinna, ef þeir njóta ætí⇥ nokkurrar hvíldar og vinna
ekki ósliti⇥ úr hófi fram. Me⇥ meiri hvíld háseta en
á⇥ur og reglulegri vinnu mundi útvegsmönnum
áskotnast jafnvel enn meiri ar⇥ur en fyr, auk þess,
sem þa⇥ skapar hollari og vistlegri a⇥bú⇥ fyrir
hásetana.341

Frumvarpi⇥ var teki⇥ til fyrstu umræ⇥u á
fundi ne⇥ri deildar 24. júlí. ↵ar tóku all-
margir þingmenn til máls, en fáir voru
frumvarpinu fylgjandi a⇥rir en flutnings-
ma⇥ur. Allir, sem til máls tóku, voru því a⇥

vísu sammála, a⇥ hásetar á togurum þyrftu
hvíld eins og anna⇥ fólk, og enginn haf⇥i á
móti því, a⇥ reglur yr⇥u settar um þa⇥ efni.
Ræ⇥umenn voru hins vegar flestir á þeirri
sko⇥un, a⇥ ekki væri rétt a⇥ löggjafinn hef⇥i
afskipti af þessum málum, heldur ættu sjó-
menn og útger⇥armenn a⇥ semja um þau
sín á milli. Fór og svo, a⇥ frumvarpi⇥ var
fellt í ne⇥ri deild me⇥ þriggja atkvæ⇥a mun,
14 atkvæ⇥um gegn 11.342

Töluver⇥ar umræ⇥ur ur⇥u um þetta mál
utan þingsins. ↵a⇥ vir⇥ist ekki hafa komi⇥
formlega til umræ⇥u á fundum í Félagi
íslenskra botnvörpuskipaeigenda, a.m.k. er
ekkert bóka⇥ um þa⇥ í gjör⇥abókum félags-
ins, en á fundi í Hásetafélagi Reykjavíkur 
21. september um hausti⇥ var eftirfarandi
ályktun samþykkt:

↵ar e⇥ Morgunbla⇥i⇥ og ￼msir þingmenn í ræ⇥um
sínum á þinginu hafa haldi⇥ fram þeirri fjarstæ⇥u,
a⇥ lagafrumvarpi⇥, sem átti a⇥ tryggja hásetum á
togurum 8 stunda hvíld á sólarhring, væri ekki
fram komi⇥ samkvæmt óskum háseta sjálfra, finnur
Hásetafjelag Reykjavíkur ástæ⇥u til a⇥ l￼sa því yfir,
a⇥ slíkt eru tilhæfulaus ósannindi, og a⇥ fjelagi⇥
álítur 8 stunda hvíld í sólarhring vera nau⇥synlega
togarahásetum, heilsunnar vegna. Jafnframt l￼sir
félagi⇥ yfir sem sko⇥un sinni, a⇥ engin ástæ⇥a sje til
þess a⇥ ætla, a⇥ minna aflist á togurum, þó hásetar
fengju aldrei minna en 8 stunda hvíld á sólarhring
vi⇥ vei⇥ar. Fjelagi⇥ skorar á sjómenn, svo og a⇥ra
alþ￼⇥u ví⇥svegar á landinu, a⇥ gefa ekki þeim
mönnum atkvæ⇥i sín vi⇥ næstu alþingiskosningar,
sem svívirtu sjómannastjettina me⇥ því, a⇥ vir⇥a
vettugi hina rjettlátu kröfu hennar um hæfilegan
hvíldartíma, a⇥ eins til þess, a⇥ þóknast nokkrum
au⇥mönnum í Reykjavík.343

Sjómenn voru þannig a⇥ vonum ósáttir vi⇥
ni⇥urstö⇥u málsins á þingi, og á fundi, sem
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haldinn var í Sjómannafélagi Reykjavíkur 
1. febrúar 1920, var máli⇥ teki⇥ til umræ⇥u.
↵ar kom fram, a⇥ stjórn félagsins taldi þa⇥
ekki nægilega vel undirbúi⇥ til a⇥ leggja
fyrir þing þá um veturinn, og lag⇥i hún því
til, a⇥ því yr⇥i fresta⇥ um eitt ár, en tíminn
nota⇥ur til a⇥ undirbúa þa⇥ sem best. Ekki
voru allir fundarmenn sammála þessari
ni⇥urstö⇥u og vildu sumir fara me⇥ máli⇥
inn á þing sem fyrst. Á fundi, sem haldinn
var 5. febrúar, var samþykkt tillaga um a⇥
láta fara fram atkvæ⇥agrei⇥slu me⇥al sjó-
manna um þa⇥, hvort þeir vildu, a⇥ lög yr⇥u
sett um hvíldartíma á togurum e⇥a ekki.
Jafnframt var samþykkt a⇥ fela fulltrúará⇥i
verkal￼⇥sfélaga í Reykjavík og Alþ￼⇥usam-
bandi Íslands, a⇥ „[…] hrinda álei⇥is frum-
varpi til laga um vökur á togurum, er lagt
var fyrir sí⇥asta þing.“ Var sí⇥an teki⇥ a⇥
safna undirskriftum málinu til stu⇥nings,
en ekki var þa⇥ fram bori⇥ á þinginu ári⇥
1920.344

Á Alþingi ári⇥ 1921 bar Jón Baldvinsson,
forseti Alþ￼⇥usambands Íslands og þing-
ma⇥ur Reykvíkinga, fram frumvarp til laga
um hvíldartíma á togurum. ↵a⇥ var a⇥ efni
til nánast samhljó⇥a frumvarpi Jörundar
Brynjólfssonar frá 1919, a⇥ ö⇥ru leyti en því,
a⇥ nú var gert rá⇥ fyrir því, a⇥ lögbundinn
hvíldartími yr⇥i sex stundir á sólarhring í
sta⇥ átta á⇥ur.

Fumvarpinu var vísa⇥ til sjávarútvegs-
nefndar ne⇥ri deildar til umsagnar, og mælti
meirihluti hennar me⇥ því, a⇥ þa⇥ yr⇥i sam-
þykkt. Minnihlutinn, Pétur Ottesen og Ein-
ar ↵orgilsson, taldi hins vegar e⇥lilegra, a⇥
reglur um hvíldartíma yr⇥u samningsatri⇥i
sjómanna og útvegsmanna og a⇥ ekki væri

frekar ástæ⇥a til a⇥ setja lög um hvíldartíma
skipverja á togurum en sjómanna á ö⇥rum
fiskiskipum.345

↵essar mótbárur fengu þó ekki hljóm-
grunn me⇥al meirihluta þingmanna. Lögin
um hvíldartíma togarasjómanna – vöku-
lögin eins og þau voru oftast nefnd – voru
samþykkt og ö⇥lu⇥ust gildi 1. febrúar 1922.

Deilur útger⇥armanna og sjómanna um
kaup og kjör voru næsta árvissar á sí⇥ustu
árum 3. áratugarins, en misjafnt var, hve
langvinnar og har⇥ar þær ur⇥u. Hausti⇥
1928 virtist t.a.m. allt stefna í hör⇥ átök, er
útvegsmenn höfnu⇥u kröfum sjómanna og
felldu tvívegis me⇥ stuttu millibili mi⇥l-
unartillögu frá sáttasemjara. A⇥ lokum fór
þó svo a⇥ Magnús Blöndahl, forma⇥ur
Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda,
samdi vi⇥ Sjómannafélag Reykjavíkur „fyrir
milligöngu forsætisrá⇥herra“, og komust
skipin svo til vei⇥a á vetrarvertí⇥.346

Í þessari deilu kom hins vegar í ljós, a⇥
samsta⇥a útvegsmanna var ekki jafn órofa
og þeir munu sjálfir hafa vænst. Togara-
eigendur voru ekki allir me⇥limir í Félagi
íslenskra botnvörpuskipaeigenda, og á fundi
í félaginu 23. febrúar 1929 kom fram, a⇥
utanfélagsma⇥urinn Einar ↵orgilsson í
Hafnarfir⇥i væri a⇥ búa togarann Surprise á
vei⇥ar og hyg⇥ist bjó⇥a sjómönnum sömu
kjör og falist hef⇥u í seinni mi⇥lunartillögu
sáttasemjara. ↵ótti fundarmönnum þetta ill
tí⇥indi og virtust helst gera sér vonir um, a⇥
sjómenn neitu⇥u a⇥ fara út me⇥ Surprise án
samþykkis Sjómannafélags Reykjavíkur.347

Fleiri dæmi má nefna um bresti í sam-
stö⇥u útvegsmanna, jafnvel þeirra sem
voru me⇥limir í Félagi íslenskra botn-
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vörpuskipaeigenda. Heimskreppan tók a⇥
hafa verulega áhrif á afkomu útger⇥arinnar
þegar á árinu 1931. ↵á um hausti⇥ voru
samningar vi⇥ sjómenn og landverkafólk
sem oftar á dagskrá funda í Félagi botn-
vörpuskipaeigenda, en ljóst er af fundar-
ger⇥um, a⇥ allir a⇥ilar töldu rétt a⇥ fara sér
hægt og sjá hverju fram yndi. ↵egar lei⇥ a⇥
vetrarvertí⇥ 1932, þótti útvegsmönnum
hins vegar rétt a⇥ taka af skari⇥, og á fundi
í Félagi íslenskra botnvörpuskipaeigenda
12. febrúar sk￼r⇥i forma⇥ur frá því, a⇥
verkal￼⇥sfélögum í Reykjavík og Sjó-
mannafélagi Reykjavíkur hef⇥i veri⇥ til-
kynnt, a⇥ útger⇥armenn kref⇥ust þess, a⇥
laun yr⇥u lækku⇥ um 15-20 prósent.348 Svar
haf⇥i ekki borist vi⇥ þessum kröfum, er
fundurinn var haldinn, en á næsta fundi,
sem haldinn var tveimur dögum sí⇥ar, var
rætt um a⇥ stö⇥va flotann, ef ekki tækjust
samningar innan skamms.349

Stö⇥vun vei⇥iflotans í upphafi vetrar-
vertí⇥ar var örþrifará⇥, sem hlaut a⇥ hafa

mikil áhrif á afkomu fjölda fólks og þjó⇥ar-
búsins alls. Sú sta⇥reynd, a⇥ menn ræddu í
fullri alvöru a⇥ grípa til slíks óyndisúrræ⇥is,
s￼nir hins vegar glöggt, hve erfi⇥ sta⇥a
útger⇥arinnar var or⇥in. Samsta⇥a var hins
vegar ekki me⇥al útvegsmanna í þessu efni,
og á fundi í Félagi íslenskra botnvörpuskipa-
eigenda 5. mars 1932 kom fram, a⇥ Alli-
ancetogarinn Hannes rá⇥herra hef⇥i haldi⇥
til vei⇥a og skipverjar veri⇥ rá⇥nir upp á
sömu samninga og á⇥ur. ↵á þótti s￼nt, a⇥
ekki þ￼ddi a⇥ halda kauplækkunarkröfunni
til streitu.350

Næstu tvö árin var sæmilega kyrrt í
samningamálum sjómanna og útvegs-
manna, enda bá⇥ir í afar erfi⇥ri a⇥stö⇥u
vegna þess hve illa hag útger⇥arinnar var
komi⇥. Í janúar 1935 stó⇥ í nokkru stappi,
en samningar ná⇥ust a⇥ lokum og bygg⇥ust
a⇥ verulegu leyti á samningunum frá
1929.351 Hélst svo fri⇥ur í samningamálum
togarasjómanna þa⇥ sem eftir lif⇥i þess
tímabils, sem hér er um fjalla⇥.
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Framar í þessu riti var sagt frá upphafi vél-
bátaútger⇥ar hér á landi og saga útger⇥ar-
innar rakin í stórum dráttum á fyrstu árum
hennar. Hér ver⇥ur þrá⇥urinn tekinn upp a⇥
n￼ju og sagt frá útger⇥ vélbáta og fiskiskipa
annarra en togara á tímabilinu 1912-1939.
Ver⇥ur sá háttur á haf⇥ur, a⇥ fyrst ver⇥ur
fjalla⇥ um fiskiskipaflotann almennt, en
sí⇥an viki⇥ a⇥ þróun útvegsins í einstökum
landsfjór⇥ungum. ↵ví næst greinir frá bol-
fiskvei⇥um vélbáta, áraskipa og línuvei⇥ara
og sí⇥an frá síldvei⇥um. ↵ar ver⇥ur upphafs-
saga síldvei⇥a vi⇥ Ísland á 19. öld rakin og
saga síldvei⇥anna sög⇥ til 1939.

IV, 1. Bátaflotinn 1912-1940

Af tiltækum heimildum er erfitt a⇥ átta sig á
þróun vélbátaflotans á tímabilinu frá því um
1907 og fram til 1912. Ári⇥ 1907 munu vél-
knúnir bátar hafa veri⇥ komnir í alla lands-
fjór⇥unga og flestar stærri verstö⇥var, þótt
enn væru áraskip ví⇥a í notkun. Flestir vél-
bátarnir voru opnir, og margir voru upphaf-
lega áraskip, sem vélar höf⇥u veri⇥ settar í.

Sá hængur er hins vegar á opinberum
sk￼rslum frá þessum árum, a⇥ þær greina
ekki á milli áraskipa og vélbáta, en telja
hvoratveggju „opna báta“. Ver⇥ur því fátt
sagt af skynsamlegu viti um fjölda vélknú-
inna báta í einstökum verstö⇥vum e⇥a á
landinu í heild á þessum árum.

Miklar og örar breytingar ur⇥u á íslenska
bátaflotanum á því tímabili, sem hér er til
umfjöllunar. ↵róun hans er s￼nd í töflu VI
og í aftasta dálknum eru talin gufuskip, sem
ger⇥ voru út til vei⇥a me⇥ ö⇥rum vei⇥arfær-
um en botnvörpu.
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Stanley, fyrsti íslenski vélbáturinn.
Teikning: Sigur⇥ur Gu⇥jónsson



↵essar tölur gefa gó⇥a mynd af heildar-
þróun íslenska fiskiskipastólsins á árunum
1912-1940. Skipum, sem gengu til vei⇥a
hér vi⇥ land, fækka⇥i vitaskuld miki⇥, er
vélknúin fley leystu árabátana af hólmi, en
á hinn bóginn stækka⇥i flotinn miki⇥ a⇥
rúmlestatölu, er stærri skipum og bátum
fjölga⇥i. 

Árabátar voru enn margir ári⇥ 1912, en
haf⇥i þó fækka⇥ verulega frá því þeir voru
flestir á lokaskei⇥i 19. aldar (sbr. töflu I í 
1. bindi þessa ritverks). Mest var fækkunin
me⇥al sexæringa og þa⇥an af stærri báta, en
þegar áraskipum var breytt og vélar settar í
þau, var oftast um sexæringa a⇥ ræ⇥a. ↵eir
voru algengustu vertí⇥arskipin í mörgum
stærstu verstö⇥vunum, ekki síst vi⇥ Brei⇥a-
fjör⇥ og á Vestfjör⇥um, og hentu⇥u auk þess
betur fyrir þær vélar, sem fáanlegar voru á
þessum árum en a⇥rir bátar. Á 2. áratug
aldarinnar fækka⇥i árabátunum fremur
hægt, en á hinn bóginn minnka⇥i saman-

lög⇥ lestatala þeirra stö⇥ugt. Ári⇥ 1920 voru
4-manna för og þa⇥an af minni bátar sam-
tals 767, e⇥a rúmlega tveir þri⇥ju hlutar ára-
bátaflotans, sexæringar voru 108, áttær-
ingar 59 og teinæringar 68.352 Ári⇥ 1925 var
hlutfall litlu bátanna nokkru hærra en
1920,353 en 1930 og eftir þa⇥ var nær ein-
göngu um smábáta a⇥ ræ⇥a.354 ↵á voru ára-
bátar horfnir sem vertí⇥arskip í öllum
helstu verstö⇥vum landsins; eftir voru
a⇥eins bátar, sem eigendur höf⇥u til heim-
ilisnota.

Ári⇥ 1912 voru vélbátar minni en 12 smá-
lestir or⇥nir samtals 406 og haf⇥i fjölga⇥
miki⇥ frá 1907. Fyrstu vélbátarnir voru allir
opnir bátar, trillur, og flestir litlir, 1-2 smá-
lestir. Eins og þegar hefur komi⇥ fram, lei⇥
ekki á löngu, uns teki⇥ var a⇥ gera út vél-
knúna þilfarsbáta, og fóru Ísfir⇥ingar þar í
fararbroddi. ↵essir bátar voru einnig litlir,
flestir á bilinu 4-9 smálestir. Ári⇥ 1915 voru
vélbátar minni en 4 smálestir samtals 59 á
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Tafla VI

Íslensk fiskiskip önnur en togarar 1912-1939

Ár Árabátar Vélbátar <12 tonn Vélbátar >12 tonn Gufuskip 

1912 1.238 406 8 4
1915 1.121 391 40 5
1920 1.002 355 120 2
1925 811 394 201 22
1930 171 787 224 35
1935 117 665 277 23
1939 118 702 310 25

Heimild: Fiskisk￼rslur og hlunninda 1912-1939.



landinu öllu, bátar á bilinu 4-9 smálestir
voru 229, 66 töldust á bilinu 9-12 smálestir,
en stær⇥ 37 báta var í sk￼rslum sög⇥ „ótil-
greind“.355

Á tímabilinu 1915-1920 fækka⇥i bátum í
þessum stær⇥arflokki nokku⇥. ↵ar mun
hvort tveggja hafa valdi⇥, a⇥ stærri bátum
fjölga⇥i og a⇥ ekki tókst a⇥ endurn￼ja þá
báta, sem gengu úr sér e⇥a fórust á strí⇥s-
árunum. Á 3. áratugnum fjölga⇥i bátum
undir 12 smálestum hins vegar hratt, og var
fjölgunin mest me⇥al minnstu bátanna,
þeirra sem minni voru en 4 smálestir. ↵eir
voru 90 ári⇥ 1926 en 481 ári⇥ 1930.356

Bendir þa⇥ eindregi⇥ til þess, a⇥ þarna hafi
einkum veri⇥ um a⇥ ræ⇥a báta, sem ger⇥ir
voru út af einstaklingum e⇥a litlum út-
ger⇥arfyrirtækjum. ↵essir bátar sóttu eink-
um á grunnsló⇥, þar sem afli var gó⇥ur á
sí⇥ari hluta 3. áratugarins, og kunna hita-
breytingar í sjónum a⇥ hafa valdi⇥ þar
nokkru.357 Má þá hafa þróun bátaflotans til
marks um samhengi í fiskgengd á ákve⇥n-
um vei⇥isló⇥um og bátastær⇥ í verstö⇥vum.
Á 4. áratugnum fækka⇥i bátum minni en 
12 smálestir lítillega um skei⇥, en fjölga⇥i
sí⇥an aftur.

Stærri vélbátum fjölga⇥i nokku⇥ jafnt
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Línuvei⇥arinn Sigrí⇥ur kemur a⇥ landi á Siglufir⇥i. Línuvei⇥ararnir voru miki⇥ nota⇥ir til síldvei⇥a á millistrí⇥sárunum.
↵essi er me⇥ tvo nótabáta í daví⇥um, og á þaki st￼rishússins er sk￼li nótabassans.

Ljósm.: Steingrímur Kristjánsson



og þétt allt tímabili⇥. Í fyrstu var þarna
einkum um a⇥ ræ⇥a báta, sem keyptir voru
til landsins, auk þess sem nokku⇥ var um,
a⇥ vélar væru settar í gömul þilskip. ↵au
voru þá jafnan skrá⇥ sem vélbátar e⇥a vél-
skip og talin í sk￼rslum me⇥ vélbátum
stærri en 12 smálestir. Flest voru þessi skip
í Eyjafir⇥i og nágrenni, og voru mörg
þeirra nær eingöngu ger⇥ út á síldvei⇥ar á
sumrum.358

Eftir 1920 fær⇥ist innlend skipasmí⇥i í
aukana, jafnframt því a⇥ síldvei⇥ar jukust a⇥
mun, eins og nánar ver⇥ur sagt frá sí⇥ar. ↵á
fjölga⇥i stærri vélbátum a⇥ mun, og var⇥ æ
algengara, a⇥ þeir væru ger⇥ir út til línu-
vei⇥a frá verstö⇥vum sunnanlands og vestan
á vetrarvertí⇥, en færu til síldvei⇥a vi⇥
Nor⇥urland á sumrin.

Um gufuskipin gegndi líku máli. Mörg
þeirra voru gamlir Nor⇥ursjávartogarar,
sem keyptir voru hinga⇥ til lands og ger⇥ir
út til línuvei⇥a a⇥ vetrinum og til síldvei⇥a
fyrir Nor⇥urlandi yfir sumari⇥, auk þess
sem þeir voru stundum nota⇥ir til flutn-

inga. Í daglegu tali voru þessi skip köllu⇥
línuvei⇥arar, en mörg þeirra, einkum hin
nor⇥lensku, stundu⇥u fyrst og sí⇥ast síld-
vei⇥ar. Línuvei⇥ararnir voru flestir um
1930, en fór fækkandi eftir þa⇥. Hinum sí⇥-
ustu var ekki lagt fyrr en alllöngu eftir sí⇥-
ari heimsstyrjöld og voru þá komnir vel til
ára sinna.

IV,1,1. Skipting og þróun vélbátaflotans
eftir landsfjór⇥ungum og 
verstö⇥vum 1915-1939

Eins og fram kom í fyrri kafla, fjölga⇥i vél-
knúnum fiskiskipum miki⇥ hér á landi á
fyrri helmingi 20. aldar, og leystu þau segl-
búin þilskip og árabáta þá nær algjörlega af
hólmi. Vöxtur og vi⇥gangur vélbátaflotans
var hins vegar nokku⇥ misjafn eftir lands-
fjór⇥ungum, og innan þeirra. Tafla VII s￼nir
fjölda báta minni en 12 smálestir í hinum
￼msu landsfjór⇥ungum á tímabilinu 1915-
1940.
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Tafla VII

Vélbátar < 12 smálestir 1915-1940 eftir landsfjór⇥ungum

Ár Sunnlfj. Vestffj. Nor⇥lfj. Austffj. Samtals

1915 89 136 87 79 391
1920 105 107 63 80 355
1925 75 117 109 93 394
1930 169 240 239 139 787
1935 157 206 160 142 665
1939 142 264 163 133 702

Heimild: Fiskisk￼rslur og hlunninda 1915-1940.



Ári⇥ 1915 voru vélbátar undir 12 smálestum
flestir í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi. ↵a⇥ þarf í
sjálfu sér ekki a⇥ koma á óvart, þegar þess er
gætt, a⇥ Vestfir⇥ingar ur⇥u fyrstir til a⇥
hefja útger⇥ vélbáta hér á landi og a⇥ í fjór⇥-
ungnum voru margar gamalgrónar ver-
stö⇥var, frá Skipaskaga í su⇥ri, vi⇥ Brei⇥a-
fjör⇥, nor⇥ur um Vestfir⇥i, Ísafjar⇥ardjúp og
í Jökulfjör⇥um, Hornvík og A⇥alvík. Flestir
voru bátarnir á þessu svæ⇥i í Ísafjar⇥ars￼slu,
eins og þa⇥ er kalla⇥ í sk￼rslum, en þar er
átt vi⇥ Ísafjar⇥ars￼slur bá⇥ar.

Í Sunnlendinga- og Nor⇥lendingafjór⇥ungi
var fjöldi bátanna svipa⇥ur, og í Austfir⇥inga-
fjór⇥ungi voru þeir a⇥eins líti⇥ eitt færri. Ári⇥
1920 haf⇥i vélbátum í þessum stær⇥arflokki
fjölga⇥ töluvert í Sunnlendingafjór⇥ungi og
var⇥ sú fjölgun nær öll í Vestmannaeyjum,
Árness￼slu og Reykjavík, en á móti fækka⇥i
bátum minni en 12 smálestir í verstö⇥vum á
Reykjanesi, einkum í Sandger⇥i. Í ö⇥rum
landsfjór⇥ungum haf⇥i bátum í þessum flokki
fækka⇥ umtalsvert ári⇥ 1920, og stafa⇥i þa⇥
einkum af því, a⇥ stærri bátar leystu þá af
hólmi.359 Á Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi áttu
auknar síldvei⇥ar á hafi úti mikinn þátt í

þessari þróun, eins og nánar ver⇥ur sagt frá
sí⇥ar, og vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp hófst „útilegubáta-
tíminn“ einmitt um þetta leyti.

Á næstu fimm árum fjölga⇥i bátum undir 12
smálestum alls sta⇥ar nema í Sunnlendinga-
fjór⇥ungi, og mest var⇥ fjölgunin á árunum
1924-1925. ↵á fjölga⇥i bátum í þessum stær⇥ar-
flokki á landinu öllu úr 334 ári⇥ 1923 í 394 ári⇥
1925.360 Um líklegar ástæ⇥ur þessa hefur þegar
veri⇥ rætt, en þær voru hinar sömu og ollu
fjölguninni miklu á sí⇥ari hluta 3. áratugarins.
Á 4. áratugnum fækka⇥i bátum í þessum
stær⇥arflokki í Sunnlendinga- og Nor⇥lend-
ingafjór⇥ungi, fjölga⇥i umtalsvert í Vestfir⇥-
ingafjór⇥ungi, en í Austfir⇥ingafjór⇥ungi ur⇥u
litlar breytingar. Ástæ⇥ur fækkunarinnar sunn-
anlands og nor⇥an voru margar. Á Su⇥urlandi
var⇥ almenna þróunin sú, a⇥ vertí⇥arbátar
stækku⇥u í flestum stærstu verstö⇥vunum, og á
4. áratugnum ur⇥u bátar á stær⇥arbilinu 12-20
smálestir algengastir þar.361 Líku máli gegndi á
Nor⇥urlandi, þar sem síldarskipum fjölga⇥i
mest, og þau voru flest stærri en 20 smálestir. 

Miklar breytingar ur⇥u einnig á fjölda
báta stærri en 12 smálestir á þessu tímabili.
↵ær eru s￼ndar í töflu VIII.
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Tafla VIII

Vélbátar > 12 smálestir 1915-1940, eftir landsfjór⇥ungum

Ár Sunnlfj. Vestffj. Nor⇥lfj. Austffj. Samtals

1915 4 24 11 1 40
1920 44 44 26 6 120
1925 92 57 37 15 201
1930 104 51 50 19 224
1935 128 62 46 41 277
1939 138 64 66 42 310

Heimild: Fiskisk￼rslur og hlunninda 1915-1940.



Eins og þessar tölur s￼na, fjölga⇥i stærri
bátum jafnt og þétt í öllum landsfjór⇥ung-
um nánast allt tímabili⇥. Mest og örust var
fjölgunin í Sunnlendingafjór⇥ungi. ↵ar voru
vélbátar stærri en 12 smálestir a⇥eins fjórir
ári⇥ 1915, einn í Hafnarfir⇥i, einn í Sand-
ger⇥i og tveir í Vestmannaeyjum. Á næstu
fimm árum tífalda⇥ist bátafjöldinn í fjór⇥-
ungnum, og muna⇥i þar mest um, a⇥ um-
fangsmikil útger⇥ stærri báta hófst í Reykja-
vík, Hafnarfir⇥i og öllum stærri verstö⇥vum
su⇥ur me⇥ sjó. Fjölgunina eftir 1920 má
hins vegar ö⇥ru fremur rekja til þess, a⇥
stórum bátum í Vestmannaeyjum fjölga⇥i
gífurlega. ↵eir voru or⇥nir 44 ári⇥ 1925, 
65 áratug sí⇥ar og fjölga⇥i enn á milli 1935
og 1939. Jafnframt fjölga⇥i bátum í ver-
stö⇥vunum á Su⇥urnesjum, einkum í Kefla-
vík, og útger⇥ báta í þessum stær⇥arflokki
hófst á Stokkseyri, Eyrarbakka og í ↵orláks-
höfn.

Ári⇥ 1915 voru bátar stærri en 12 smá-
lestir flestir í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi og fjölg-
a⇥i sí⇥an næsta samfellt allt tímabili⇥, þótt
ekki yr⇥i fjölgunin þar jafn mikil né ör og í
Sunnlendingafjór⇥ungi. Er sk￼rslur voru
teknar saman ári⇥ 1915, voru stórir vélbátar
í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi flestir á Ísafir⇥i, alls
tíu, en þá voru ger⇥ út tólf þilskip í þessum
gamla höfu⇥sta⇥ þilskipaútger⇥arinnar á
Vestfjör⇥um. ↵etta ár voru tveir vélbátar
stærri en 12 smálestir ger⇥ir út í Hnífsdal
og a⇥rir tveir í Bolungarvík. Var þannig
meira en helmingur vestfirska flotans í þess-
um stær⇥arflokki ger⇥ur út frá verstö⇥vun-
um vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp þetta ár. Annar stærsti
útger⇥arsta⇥urinn, á eftir Ísafir⇥i, var ↵ing-
eyri, en þa⇥an gengu fimm vélbátar og níu

þilskip a⇥ auki. Á Akranesi var hins vegar
a⇥eins einn vélbátur stærri en 12 smálestir
ger⇥ur út og enginn vi⇥ Brei⇥afjör⇥. ↵ar og
á Patreksfir⇥i voru þilskipin enn allsrá⇥-
andi.362

Á næstu tíu árum ur⇥u miklar breytingar
á bátaflota Vestlendinga, og stórum bátum
fjölga⇥i miki⇥. Ári⇥ 1925 var Ísafjör⇥ur enn
stærsta verstö⇥in í fjór⇥ungnum, og gengu
þa⇥an til vei⇥a 22 bátar stærri en 12 smá-
lestir. ↵á haf⇥i slíkum bátum fjölga⇥ miki⇥ á
flestum útger⇥arstö⇥um í fjór⇥ungnum,
ö⇥rum en Hnífsdal og Bolungarvík, en
Hnífsdælingar ger⇥u þó út fjóra stóra vél-
báta og einn línuvei⇥ara frá Langeyri í Álfta-
fir⇥i. Á Su⇥urfjör⇥unum, vi⇥ Brei⇥afjör⇥ og
á Akranesi, var útger⇥ stórra báta einnig
or⇥in umtalsver⇥, er hér var komi⇥ sögu, en
þilskipin voru sem ó⇥ast a⇥ hverfa af svi⇥-
inu. Einu útger⇥arsta⇥irnir, þar sem segl-
knúin þilskip voru enn ger⇥ út a⇥ nokkru
marki, voru Patreksfjör⇥ur og Bíldudalur.363

Á sí⇥ara helmingi 3. áratugarins fækka⇥i
stórum vélbátum í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi
líti⇥ eitt. Sú fækkun var⇥ öll á Ísafir⇥i og í
Hnífsdal, og voru þó fleiri bátar ger⇥ir út frá
Ísafir⇥i ári⇥ 1930 en veri⇥ haf⇥i næstu árin
á undan. ↵á var útger⇥ Sigur⇥ar ↵orvar⇥ar-
sonar á Langeyri úr sögunni, er hér var
komi⇥, og haf⇥i útger⇥ stórra vélbáta vi⇥
Ísafjar⇥ardjúp dregist umtalsvert saman frá
1925. Á móti kom, a⇥ útger⇥ á Akranesi
jókst verulega á þessum árum.364

Á 4. áratugnum fjölga⇥i stórum vélbátum
í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi aftur. Framan af var
þar einkum um a⇥ ræ⇥a fjölgun báta á Akra-
nesi, sem var stærsta verstö⇥in í fjór⇥ungn-
um ári⇥ 1935. Á árunum 1935-1939 fékk
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útger⇥ vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp hins vegar á fæt-
urna á n￼, og vi⇥ lok tímabilsins voru stórir
vélbátar jafn margir á Ísafir⇥i og Akranesi,
en fjöldi báta annars sta⇥ar í fjór⇥ungnum
var svipa⇥ur og fimm árum fyrr. Ísafjör⇥ur
og Akranes voru þannig langstærstu ver-
stö⇥varnar í Vestfir⇥ingafjór⇥ungi á þessum
tíma og bátar þar mun fleiri en á ö⇥rum
útger⇥arstö⇥um.365

Í Nor⇥lendingafjór⇥ungi var útger⇥ stórra
vélbáta jafnan nokkru minni en sunnanlands
og vestan. Hún var einnig mun sta⇥bundnari
og lengst af tímabilinu a⇥ mestu bundin vi⇥
Eyjarfjar⇥arsvæ⇥i⇥, þar sem Akureyri og
Siglufjör⇥ur voru stærstu útger⇥arsta⇥irnir.
Stafa⇥i þa⇥ ekki síst af því, a⇥ nor⇥lensku
bátarnir voru ö⇥ru fremur síldarskip, þótt
þeir stundu⇥u einnig bolfiskvei⇥ar í nokkr-
um mæli, a.m.k. sum árin.

Ári⇥ 1915 voru stórir vélbátar á Nor⇥ur-
landi alls ellefu. ↵ar af voru sjö þeirra ger⇥ir
út frá Akureyri, tveir frá Siglufir⇥i, einn frá
Höf⇥a í Gr￼tubakkahreppi og einn frá Húsa-
vík. Seglskip, þilskip, voru enn mörg vi⇥
Eyjafjör⇥ á þessum tíma og gengu jöfnum
höndum til handfæra- og hákarlavei⇥a, en
vélbátarnir stundu⇥u síldvei⇥ar og bolfisk-
vei⇥ar á línu. Af seglskipunum voru fimm
ger⇥ út frá Siglufir⇥i, og voru þau öll í eigu
Hinna sameinu⇥u íslensku verslana, arftaka
Gránufélagsins. Fjórtán þilskip voru ger⇥ út
frá Akureyri, og stundu⇥u flest handfæra-
vei⇥ar yfir sumartímann, en tvö voru á
hákarlavei⇥um.366

Fjöldi stórra vélbáta í Nor⇥lendingafjór⇥-
ungi rúmlega tvöfalda⇥ist á tímabilinu
1915-1920, og var⇥ sú fjölgun öll á Akureyri
og Siglufir⇥i, og tveir bátar voru ger⇥ir út

frá Höf⇥a ári⇥ 1920. ↵á voru á hinn bóginn
engir bátar ger⇥ir út frá Húsavík, og var
útger⇥in því bundin vi⇥ Eyjafjar⇥arsvæ⇥i⇥
þetta ár. ↵etta breyttist líti⇥ sem ekki á 
3. áratugnum, en þá bættist Ólafsfjör⇥ur í
ra⇥ir meiriháttar útger⇥arsta⇥a vi⇥ Eyja-
fjör⇥, og 1930 voru ger⇥ir þa⇥an út tíu bátar
stærri en 12 smálestir.367

Á 4. áratugnum ur⇥u nokkrar breytingar
á útger⇥armynstrinu á Nor⇥urlandi. Útger⇥
stórra vélbáta var sem fyrr a⇥ langmestu
leyti bundin vi⇥ Eyjafjör⇥, og eini sta⇥urinn
utan hans, þar sem útger⇥ slíkra skipa
komst á nokkurn legg, var Húsavík. ↵ar
voru ger⇥ir út tveir bátar ári⇥ 1935 og fimm
ári⇥ 1940. Meginbreytingin vi⇥ Eyjafjör⇥ var
hins vegar fólgin í því, a⇥ skipum á Akureyri
fækka⇥i, en á móti fjölga⇥i verulega í flota
Siglfir⇥inga, og var Siglufjör⇥ur mestur
útger⇥arsta⇥ur á Nor⇥urlandi vi⇥ lok tíma-
bilsins. Jafnframt hófst útger⇥ stórra vélbáta
frá Dalvík, Hrísey, Árskógssandi, Hjalteyri
og Grenivík. Skipin, sem ger⇥ voru út frá
þessum stö⇥um ári⇥ 1939, stundu⇥u jöfn-
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um höndum þorsk- og síldvei⇥ar, en meiri-
hluti siglfirska flotans var síldarskip, og ári⇥
1939 stundu⇥u Akureyrarskipin eingöngu
síldvei⇥ar.368

Í Austfir⇥ingafjór⇥ungi fór útger⇥ vélbáta
yfir 12 smálestum a⇥ stær⇥ hægar af sta⇥ og
var allt tímabili⇥ minni en í ö⇥rum lands-
fjór⇥ungum. Eini stóri báturinn í fjór⇥ungn-
um ári⇥ 1915 var ger⇥ur út frá Fáskrú⇥sfir⇥i,
en fimm árum sí⇥ar voru fjórir bátar skrá⇥ir
á Nor⇥fir⇥i, einn á Eskifir⇥i og einn á
Fáskrú⇥sfir⇥i.369 Ári⇥ 1925 haf⇥i bátum
fjölga⇥ á öllum þessum stö⇥um, og útger⇥
stórra báta var hafin á Sey⇥isfir⇥i og Djúpa-
vogi. Fimm árum sí⇥ar var einn bátur
ger⇥ur út frá Rey⇥arfir⇥i, en enginn frá
Djúpavogi, og fjölgun báta í fjór⇥ungnum í
heild stafa⇥i einkum af eflingu útger⇥ar í
Neskaupsta⇥. Svipa⇥ var uppi á teningnum á
4. áratugnum. ↵á fjölga⇥i stórum bátum
mjög á Neskaupsta⇥, voru átján ári⇥ 1935 og
sautján 1940, en tala báta á ö⇥rum útger⇥ar-
stö⇥um stó⇥ a⇥ mestu í sta⇥. Sí⇥ari hluta
tímabilsins var Neskaupsta⇥ur þannig
langstærsta verstö⇥ í Austfir⇥ingafjór⇥-
ungi.370 Víkur nú sögunni a⇥ nokkrum
stærstu verstö⇥vum á landinu á þessu tíma-
bili.

IV,1,2. Helstu verstö⇥var
Í 1. bindi þessa ritverks kom fram, a⇥ fjöl-
margar verstö⇥var risu allt í kringum land á
árabátaöld. Flestum þeirra var valinn sta⇥ur
me⇥ tilliti til þess, hvernig þær lægju vi⇥
mi⇥um, og höf⇥u menn þá jafnan a⇥ lei⇥ar-
ljósi, a⇥ sem styst væri a⇥ róa á fiskisló⇥ina.
Af þeim sökum var mörgum verstö⇥vum

valinn sta⇥ur á annesjum, útskögum og í
eyjum, þar sem lending var bærileg, vatns-
ból nothæf, landr￼mi nægilegt undir ver-
bú⇥ir, fyrir setning skipa og til fiskverkunar.
Fleira þurfti sjaldan me⇥, og ví⇥a í útverum
var engin mannavist önnur en vermenn á
vertí⇥um.

Me⇥ tilkomu vélbátanna breyttust allar
þarfir útger⇥arinnar. Fyrstu vélbátarnir voru
of þungir til a⇥ hægt væri me⇥ gó⇥u móti a⇥
setja þá á land á milli ró⇥ra, og þegar bát-
arnir stækku⇥u, var⇥ þa⇥ ómögulegt. Í sta⇥
kambsins kom höfnin, og ekki lei⇥ á löngu,
uns flestum var⇥ ljóst, a⇥ ef vélbátaútger⇥
átti a⇥ þrífast, var óhjákvæmilegt, a⇥ henni
yr⇥u búnar vi⇥unandi hafnara⇥stæ⇥ur á
útger⇥arstö⇥unum. ↵ar þurftu bátar a⇥ geta
lent vi⇥ bryggjur til löndunar og sí⇥an a⇥
geta legi⇥ vi⇥ bryggju e⇥a í traustum legu-
færum, öruggir fyrir sjó og vindi í vondum
ve⇥rum. Af þessum sökum ur⇥u hafnarfram-
kvæmdir eitt helsta hagsmunamál fjöl-
margra sjávarbygg⇥a á fyrri hluta 20. aldar,
og ví⇥a ré⇥st þróun og vöxtur bygg⇥a af því,
hvernig til tókst í þeim efnum.

Anna⇥ atri⇥i skipti einnig miklu í þessu
vi⇥fangi. Vélbátarnir gátu sótt d￼pra og
ví⇥ar en áraskipin, og þegar vel fiska⇥ist,
báru þeir mun meiri afla a⇥ landi. ↵á þurfti
fleira fólk til a⇥ vinna hann, og þar sem fjar-
læg⇥in á mi⇥in skipti minna máli en á ára-
bátatímanum, fór svo, a⇥ útger⇥in fær⇥ist á
færri sta⇥i, þar sem mannafli var fyrir hendi
og hafnara⇥stæ⇥ur bærilegar frá náttúr-
unnar hendi e⇥a me⇥ þeim hætti, a⇥ gera
mátti höfn. Útver lög⇥ust á hinn bóginn
mörg af, og á sömu lund fór um ￼msar ver-
stö⇥var, þar sem a⇥stæ⇥ur voru svo slæmar,
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a⇥ ekki var⇥ úr bætt nema me⇥ gífurlegum
tilkostna⇥i. ↵eim hnigna⇥i flestum smám
saman, og sums sta⇥ar gripu menn til þess
brag⇥s a⇥ halda bátum sínum til vei⇥a frá
nágrannaverstö⇥vum.

Hér á eftir ver⇥ur rakin í stuttu máli saga
helstu verstö⇥va á fyrri hluta 20. aldar. Fari⇥
ver⇥ur umhverfis land og reynt a⇥ l￼sa
megineinkennum og þróun helstu útger⇥-
arsta⇥a í hverjum landsfjór⇥ungi.

IV,1,2,3. Sunnlendingafjór⇥ungur
Vestmannaeyjar voru stærsta verstö⇥ í
Sunnlendingafjór⇥ungi allt tímabili⇥, sem
hér er til umfjöllunar. Eyjamenn voru fljótir
a⇥ tileinka sér tæknina og vélvæ⇥a báta sína.
Fyrsti vélbáturinn í Eyjum hóf ró⇥ra hausti⇥
1905, eins og þegar hefur komi⇥ fram, og á
vetrarvertí⇥inni 1907 gengu þa⇥an 20 vél-
bátar. Ári⇥ eftir voru þeir or⇥nir 40, allir
opnir og minni en 12 smálestir. Á vetrar-
vertí⇥inni 1915 gengu 52 vélbátar undir 
12 smálestum til vei⇥a frá Vestmannaeyjum,
auk tveggja stærri báta.371

Ljóst er, a⇥ eftir öra fjölgun vélbáta í Eyj-
um á árunum 1907 og 1908 hæg⇥i heldur á,
og ￼msum kann a⇥ koma á óvart, hve seint
stærri bátar en 12 smálestir komu þanga⇥.
Útger⇥ þeirra hófst ekki fyrr en ári⇥ 1915, og
þá a⇥eins í smáum stíl.

⌥msar ástæ⇥ur voru fyrir því, a⇥ svo mjög
hæg⇥i á vexti útger⇥arinnar í Eyjum, eftir
a⇥ kom fram um 1909. Erfitt var um hús-
næ⇥i fyrir fólk, sem þanga⇥ sótti í atvinnu-
leit og til búsetu, en mestu ollu þó „[…] hin
afar erfi⇥u og stórhættulegu hafnarskil-
yr⇥i.“372 Vélbátarnir þurftu a⇥rar og betri

hafnar- og lendingara⇥stæ⇥ur en áraskipin.
↵eir ur⇥u ekki me⇥ gó⇥u móti settir á landi
a⇥ loknum ró⇥ri, en ur⇥u a⇥ liggja í traust-
um legufærum, þar sem þeir voru a.m.k.
sæmilega öruggir fyrir ve⇥ri og sjó.

↵essar a⇥stæ⇥ur voru ekki fyrir hendi í
Vestmannaeyjum í upphafi vélaaldar. Vest-
mannaeyjahöfn skerst inn í Heimaey frá
austri til vesturs. Hún er vel varin fyrir ve⇥ri
og sjó a⇥ nor⇥an, vestan og sunnan, en var,
á⇥ur en hafnarframkvæmdir hófust, opin
fyrir austanátt. Sú átt er ríkjandi í Eyjum,
og innsiglingin í höfnina, Lei⇥in, er frá
austri. Hún var a⇥gæsluver⇥, gat or⇥i⇥ ófær,
á me⇥an bátar voru á sjó, og í austanve⇥rum
brima⇥i oft hressilega á Lei⇥inni, og brim-
skaflarnir æddu inn á höfnina.373 ↵á gat
mikil hætta ste⇥ja⇥ a⇥ bátum á legunni, og
líti⇥ gagn var a⇥ bryggjum, sem voru bæ⇥i
litlar og lélegar, og bátar flutu ekki a⇥, þegar
lágsjáva⇥ var. Er bátum fjölga⇥i á árunum
1907, og 1908 jukust þrengslin á höfninni,
og þegar illvi⇥ri geisu⇥u, var allur flotinn í
hættu. Ur⇥u útvegsmenn í Eyjum þá oft
fyrir miklu tjóni.374

Engum gat dulist, a⇥ vi⇥ svo búi⇥ mátti
ekki standa og a⇥ ger⇥ traustra hafnarmann-
virkja væri forsenda þess, a⇥ útger⇥ í Eyjum
gæti vaxi⇥ e⇥lilega. Undirbúningur hafnar-
ger⇥ar hófst ári⇥ 1912 og framkvæmdir
vori⇥ 1914. Saga hafnarger⇥arinnar fyrstu
árin var⇥ næsta átakanleg raunabaga, sem
ekki ver⇥ur rakin hér.375 Smám saman mi⇥-
a⇥i þó í rétta átt; skjólgar⇥ar vi⇥ innsigling-
una ur⇥u traustari og öflugri, bryggjum
fjölga⇥i og þær ur⇥u stærri og betri. ↵á fyrst
sköpu⇥ust forsendur fyrir vexti bátaflotans,
og þegar kom fram um og yfir 1920, tók
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stórum bátum a⇥ fjölga mjög í Eyjum. Um
mi⇥jan 3. áratuginn var fjöldi bátanna or⇥-
inn 70-80, og þeim fjölga⇥i enn eftir þa⇥.
Eru þá a⇥eins taldir bátar, sem heimahöfn
áttu í Vestmannaeyjum, en auk þeirra gekk
ávallt nokku⇥ af a⇥komubátum til vei⇥a frá
eyjunum á vetrarvertí⇥. Er athyglisvert a⇥
lesa í heimildum, hve mjög fjöldi bátanna og
stær⇥ hélst í hendur vi⇥ hafnarfram-
kvæmdir, en bátarnir stækku⇥u nánast í
samræmi vi⇥ bætta hafnara⇥stö⇥u. Ári⇥
1915 var stærsti vélbáturinn í Eyjum 19,26
smálestir, 1925 39,15 smálestir og 1940 var
stærsti báturinn í Eyjaflotanum 115 smá-
lestir. ↵a⇥ var Helgi, eign Helga Benedikts-
sonar, og var hann langstærstur báta í Eyj-
um þetta ár. Nokkrir bátar voru á bilinu 50-
60 smálestir, en algengasta stær⇥ vertí⇥ar-
báta var 20-40 smálestir.376

Erfi⇥ hafnarskilyr⇥i settu vexti vélbáta-
útger⇥ar í hinum gamalgrónu verstö⇥vum
á su⇥urströndinni, Stokkseyri, Eyrar-
bakka, ↵orlákshöfn og Grindavík, einnig
þröngar skor⇥ur. Fyrsti vélbátur Stokkseyr-
inga kom til landsins frá Danmörku ári⇥
1905. Hann var í upphafi einkum ætla⇥ur
til þess a⇥ draga kaupskip inn á leguna og
til a⇥ vei⇥a síld fyrir íshúsi⇥, en var einnig
ger⇥ur út til fiskvei⇥a me⇥ gó⇥um
árangri.377 Á næstu árum bættust fleiri
bátar vi⇥, og eftir a⇥ n￼ bryggja var bygg⇥
ári⇥ 1914, fjölga⇥i vélbátum á Stokkseyri
a⇥ mun. Ári⇥ 1915 voru fjórtán vélbátar
minni en 12 smálestir ger⇥ir út þa⇥an og
þrír frá Eyrarbakka, og fimm árum sí⇥ar
voru vélknúnir bátar á Stokkseyri þrettán,
átta á Eyrarbakka og einn var skrá⇥ur í

Ölfusshreppi. Hefur hann vafalíti⇥ gengi⇥
til vei⇥a frá ↵orlákshöfn.378

Á næstu árum fækka⇥i bátum á Stokks-
eyri, en fjölga⇥i nokku⇥ á Eyrarbakka um
hrí⇥. Eftir a⇥ kom fram yfir 1930, fækka⇥i
litlum bátum á bá⇥um stö⇥um, en þá hófst
þar útger⇥ stærri báta. Á Eyrarbakka ger⇥u
Jón Helgason o.fl. út 12 smálesta bát, Frey,
og undir lok tímabilsins hófu Jón Gu⇥jóns-
son o.fl. a⇥ gera út 17 tonna bát, sem Ægir
nefndist. Á Stokkseyri fær⇥ist nokkurt líf í
útger⇥ina, eftir a⇥ kom fram á 4. áratuginn.
Ári⇥ 1933 var stofna⇥ þar Samvinnufélag
Stokkseyringa, sem ger⇥i út þrjá 16 smá-
lesta báta ári⇥ 1935. ↵eir voru allir smí⇥a⇥ir
í Danmörku og nefndust Hásteinn, Her-
steinn og Hólmsteinn.379 Fimm árum sí⇥ar
höf⇥u þrír bátar stærri en 12 smálestir bæst
í flota Stokkseyringa, og voru þá ger⇥ir
þa⇥an út sex bátar, 13-16 smálestir a⇥ stær⇥.
↵a⇥ ár var einn 15 lesta bátur ger⇥ur út frá
↵orlákshöfn.380

Frá Grindavík var svipa⇥a sögu a⇥ segja,
nema hva⇥ vélbátaútger⇥ hófst þar mun
seinna en frá hinum stö⇥unum, enda lend-
ing og hafnara⇥stæ⇥ur enn verri, ef eitthva⇥
var. Fyrsti vélbáturinn, sem ger⇥ur var út frá
Grindavík, gekk til vei⇥a úr Sta⇥arsundi á
vetrarvertí⇥inni 1924. Tveimur árum sí⇥ar
voru vélar settar í tvo áttæringa, og eftir þa⇥
fjölga⇥i vélbátum í Grindavík ört. Á tímabil-
inu 1929-1939 voru þeir flest árin um þrjá-
tíu, en allir litlir.381

Á Su⇥urnesjum voru margar gamal-
grónar og sögufrægar verstö⇥var, og fór þar
sem ví⇥a annars sta⇥ar, a⇥ sumar efldust og
stækku⇥u me⇥ vélvæ⇥ingunni, en ö⇥rum
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hnigna⇥i, uns þær lög⇥ust af a⇥ mestu e⇥a
öllu leyti. ↵annig fór um hina fornfrægu
útró⇥rarsta⇥i í Selvogi, Stafnesi og á Hvals-
nesi. ↵ar var útræ⇥i a⇥ vísu or⇥i⇥ næsta
smátt í sni⇥um undir lok árabátaaldar, en
hnigna⇥i mjög á fyrri hluta 20. aldarinnar
og lag⇥ist loks alveg af.

Anna⇥ og enn sk￼rara dæmi um gamal-
gróna verstö⇥, sem ekki uppfyllti þær
kröfur, er ger⇥ar voru til útger⇥arsta⇥a vél-
báta, var Hafnir á Reykjanesi. ↵a⇥an var rói⇥
til fiskjar um aldara⇥ir, en blómaskei⇥ ára-
skipaútvegs í Höfnum var á ofanver⇥ri 
19. öld. ↵á sátu ríkisbændur í Kotvogi og
Kirkjuvogi og ger⇥u út fjölda stórra ára-
skipa. ↵au voru flest smí⇥u⇥ í Höfnum, en
þar var, auk útger⇥arinnar, mikil skipa-
smí⇥i, og á ofanver⇥ri 18. öld og alla 19. öld-
ina smí⇥u⇥u Hafnamenn fjölda skipa fyrir
nágranna sína annars sta⇥ar á Su⇥ur-
nesjum. Á þessum árum fjölga⇥i fólki b￼sna
hratt í Höfnunum, og vermenn úr ö⇥rum
sveitum voru þar fjölmennir á vertí⇥um.

↵etta breyttist allt me⇥ tilkomu vélbáta.
Lending var löngum varasöm og erfi⇥ í
Höfnum, og vélbátum var⇥ ekki búin þar vi⇥-
unandi a⇥sta⇥a nema me⇥ ærnum tilkostn-
a⇥i. Af þeim sökum ur⇥u Hafnamenn undir
í samkeppninni vi⇥ granna sína á Mi⇥nesi og
í Keflavík. Útger⇥ áraskipa hélt áfram í
Höfnunum allt fram á 3. áratug 20. aldar, en
smám saman dró af henni, og æ erfi⇥ara
reyndist a⇥ manna skipin. ↵egar vélbáta-
útger⇥ hófst a⇥ lokum, var þa⇥ or⇥i⇥ um
seinan. Sama máli gegndi um hafnarfram-
kvæmdir á 4. og 5. áratugnum, og fyrir líti⇥
kom þótt Hafnamenn yr⇥u me⇥al hinna
fyrstu á Su⇥urnesjum til a⇥ reisa hra⇥frysti-

hús. Vélbátaútger⇥in ná⇥i sér aldrei veru-
lega á strik og logna⇥ist a⇥ lokum út af.382

Keimlík var⇥ saga útger⇥ar og sjósóknar í
Gar⇥inum. ↵ar var fornfræg verstö⇥, og á
öndver⇥ri 20. öld ráku utansveitarmenn þar
umfangsmikla útger⇥ áraskipa, auk útger⇥ar
á vegum heimamanna. Fyrstu tilraunir
Gar⇥manna til vélbátaútger⇥ar fóru á hinn
bóginn út um þúfur, og ollu afleit hafnarskil-
yr⇥i þar mestu. Vélbátaeigendur í bygg⇥ar-
laginu gripu þá til þess brag⇥s a⇥ gera báta
sína út frá Sandger⇥i og Keflavík, og eiginleg
vélbátaútger⇥ komst ekki á rekspöl í Gar⇥i
fyrr en eftir 1930, er sjóvarnargar⇥ur var
bygg⇥ur vi⇥ Ger⇥avör.383

Á Mi⇥nesi var um aldir ein stærsta ver-
stö⇥ landsins, en nesin þrjú, Hvalsnes, Mi⇥-
nes og Stafnes, voru hin eiginlegu Su⇥ur-
nes. Í upphafi vélbátaaldar, nánar tilteki⇥
1907, hóf Björn Gíslason a⇥ gera út vélbát-
inn Gamm frá Sandger⇥i á vetrarvertí⇥inni
og sama ár kom Fri⇥rik konungur VIII.
hinga⇥ til lands me⇥ frí⇥u föruneyti. ↵ar var
me⇥ í för danskur stórútger⇥arma⇥ur,
Ditlev Lauritzen frá Esbjerg. Hann var
mestur útger⇥arma⇥ur í Danmörku um
þessar mundir, og mun meginástæ⇥a þess
a⇥ hann var valinn til farar me⇥ konungi,
hafa veri⇥ sú, a⇥ kóngur haf⇥i hug á a⇥ efla
samvinnu þegna sinna í atvinnumálum og
þó einkum þátttöku Dana í sjávarútvegi á
Íslandi. ↵ar voru fáir líklegri til afreka en
einmitt Lauritzen, sem nota⇥i dvölina hér á
landi til a⇥ kynna sér a⇥stæ⇥ur og ræ⇥a vi⇥
menn.

Lauritzen, e⇥a „konsúlnum“, eins og
hann var oft kalla⇥ur, leist vel á möguleika
til útger⇥ar hér, og á⇥ur en ári⇥ var úti,
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stofna⇥i hann í Kaupmannahöfn n￼tt hluta-
félag, sem átti a⇥ „[…] stunda fiskivei⇥ar vi⇥
Ísland og í Nor⇥ursjónum og jafnhli⇥a reka
umbo⇥sverslun vi⇥ Ísland og Færeyjar.“384

Hlutafé félagsins var 300 þúsund krónur, og
um fyrirætlanir þess hér á landi sag⇥i svo í
Ægi:

Strax eftir a⇥ fjelagi⇥ var stofna⇥ voru gjör⇥ar rá⇥-
stafanir til a⇥ fá hentuga sta⇥i hjer á landi sem fisk-
stö⇥var til reksturs útvegsins, og haf⇥i Konsul
Lauritzen nokkru á⇥ur vali⇥ sem fiskistö⇥ Sand-
ger⇥i á Mi⇥nesi einkum fyrir mótorbáta sem stunda
áttu þorskvei⇥i vor og sumar.385

Hér var greinilega hugsa⇥ stórt, og í Sand-
ger⇥i ré⇥ust Danir í miklar framkvæmdir.
Veturinn 1908 var bygg⇥ þar steinbryggja
e⇥a bólverk, sem fiskiskip gátu legi⇥ vi⇥, og
jafnframt reist salthús, íbú⇥ar- og skrif-
stofuhús og geymsluhús. Alls kostu⇥u þess-
ar byggingar um 50 þúsund krónur, sem var
miki⇥ fé á þeim tíma. Loks var strengd ke⇥ja
„frá enda til enda á höfninni“, en vi⇥ hana
mátti festa skip og báta.386

Útger⇥ Ísland-Færeyjafélagsins, eins og
fyrirtæki⇥ nefndist, hófst svo fyrir alvöru á
útmánu⇥um 1908, og l￼sti Matthías ↵ór⇥ar-
son, sem sá um starfsemina í Sandger⇥i,
henni svo:

Í byrjun maímána⇥ar komu hinir fyrstu fiskimenn
sem fiska áttu frá Sandger⇥i, og fluttu me⇥ sér tvo
opna mótorbáta. Me⇥ því ￼mislegt þurfti a⇥ útbúa
bæ⇥i vi⇥víkjandi bátum og vei⇥arfærum voru þeir
ekki tilbúnir a⇥ fiska fyr en um mi⇥jan mánu⇥inn
e⇥a jafn snemma og þilbátar 12 a⇥ tölu, komu frá
Esbjerg, er stunda áttu líka fiskvei⇥i frá Sandger⇥i
og byrju⇥u vei⇥ar um sama leyti.

Hva⇥ vi⇥víkur aflabrög⇥um þessarar skipa, þá er
þa⇥ a⇥ segja, a⇥ yfirleitt var aflinn mjög lítill, sem

stafa⇥i mjög miki⇥ af ódugna⇥i og áhugaleysi fiski-
mannanna, en mest af því, hve vélarnar reyndust
slæmar og stórgalla⇥ar. En a⇥ hinu leyti virtist
sta⇥urinn mjög vel valinn, hva⇥ snertir sjósókn og
hæg⇥ a⇥ ná til fiskjar, enda virtist fiskur vera
nægur fyrir, þar sem reynt var, sérstaklega í kring-
um Reykjanes, Eldey, vestur á Bú⇥agrunni og ví⇥ar,
og mun því tíminn bezt lei⇥a þa⇥ í ljós, a⇥ hér
ver⇥ur framtí⇥ar fiskistö⇥ Su⇥urlands.387

Svona fór um sjófer⇥ þá, og mun fjárafla-
ma⇥urinn Ditlev Lauritzen aldrei hafa tapa⇥
jafn miklu fé á neinu fyrirtæki og útger⇥inni
á Íslandi. Hann var⇥ henni og brátt afhuga,
og undir árslok seldi Ísland-Færeyjafélagi⇥
skip og báta sína og hætti allri starfsemi hér
á landi.388 Íslendingar höf⇥u hins vegar gott
gagn af athöfnum fyrirtækisins hér. ↵eir
komust yfir vélbáta me⇥ tiltölulega gó⇥um
kjörum, og a⇥sta⇥an í Sandger⇥i kom þeim
til gó⇥a og átti mikinn þátt í því, a⇥ Sand-
ger⇥i fékk nokkurt forskot á a⇥ra útger⇥ar-
sta⇥i á Su⇥urnesjum.

Er Esbjergútger⇥in hætti starfsemi í
Sandger⇥i, komust hús og önnur mannvirki
er hún haf⇥i láti⇥ reisa, í eigu Matthíasar
↵ór⇥arsonar frá Móum. Hann seldi þau ári⇥
eftir þeim félögum Lofti Loftssyni og ↵ór⇥i
Ásmundssyni, sem þá hófu útger⇥ og
verslun í Sandger⇥i. Um svipa⇥ leyti hóf
Haraldur Bö⇥varsson einnig a⇥ gera út frá
Sandger⇥i og rak þar útger⇥, uns hann flutti
fyrirtæki sitt upp á Akranes ári⇥ 1915.389 Ári⇥
1914 voru ger⇥ir út frá Sandger⇥i átta vél-
bátar undir 12 smálestum og a⇥ auki þilju-
báturinn Ó⇥inn, sem þeir Loftur og ↵ór⇥ur
höf⇥u keypt af Matthíasi ↵ór⇥arsyni og á⇥ur
var í eigu Esbjergútger⇥arinnar. Ári⇥ eftir
voru a⇥eins ger⇥ir út fjórir vélbátar í Sand-

138



ger⇥i, þrír litlir bátar undir 12 smálestum
og Ó⇥inn a⇥ auki.390 Næstu árin fjölga⇥i
stórum bátum í Sandger⇥i nokku⇥. ↵eir
voru sex ári⇥ 1920, átta 1925 og tólf 1930. Á
fyrri hluta 4. áratugarins óx útger⇥in öllu
hra⇥ar, en sí⇥an dró líti⇥ eitt úr. Ári⇥ 1935
gengu átján bátar stærri en 12 smálestir til
vei⇥a frá Sandger⇥i, en fjórtán ári⇥ 1940.391

Hér eru þó a⇥eins taldir heimabátar, en
a⇥komubátar voru löngum margir í Sand-
ger⇥i á vetrarvertí⇥ og sjósókn þa⇥an því
meiri en tölurnar um skip heimamanna gefa
til kynna.

Eftir a⇥ verslunarsta⇥inn á Básendum
eyddi í stórfló⇥i ári⇥ 1799, var⇥ Keflavík vi⇥
Stakksfjör⇥ helstur verslunarsta⇥ur á Su⇥ur-
nesjum. Á sí⇥ara helmingi 19. aldar mynda⇥-
ist þar umtalsvert þéttb￼li, og höf⇥u íbúarnir
ö⇥ru fremur bjargræ⇥i sitt af sjósókn og
sjávarfangi. Tilraunir voru ger⇥ar til þilskipa-
útger⇥ar í Keflavík um aldamótin 1900, en
þær stó⇥u stutt, og voru árabátar helstu fiski-
skip Keflvíkinga, uns vélaöld hófst í plássinu.

Umsvif Ísland-Færeyjafélagsins í Sand-
ger⇥i hafa vafalíti⇥ ￼tt vi⇥ áhugasömum út-
vegs- og sjómönnum í Keflavík, og ef marka
má or⇥ fréttaritara bla⇥sins Lögréttu þar
su⇥ur frá í fréttabréfi ári⇥ 1907, litu a.m.k.
sumir Keflvíkingar til Vestmannaeyinga
sem fyrirmyndar.392 Um þa⇥ leyti var þó ein-
hver hreyfing a⇥ komast á útvegsmenn í
Keflavík, og vori⇥ 1908 var stofna⇥ þar
hlutafélag til kaupa á vélbáti. Félagi⇥ hlaut
nafni⇥ Vísir hf., og hluthafar voru 24 Kefl-
víkingar. Félagi⇥ keypti vélbátinn Júlíus,
sem Júlíus Schou steinsmi⇥ur haf⇥i flutt
inn frá Borgundarhólmi, og hóf útger⇥ hans
skömmu sí⇥ar. Fyrstu árin var báturinn þó

einkum haf⇥ur í flutningum, og vei⇥ar mun
hann ekki hafa hafi⇥ a⇥ marki fyrr en ári⇥
1910. Júlíus ey⇥ilag⇥ist, er hann stranda⇥i á
Lambarifi sunnan Gar⇥skaga veturinn 1911.
Koma hans marka⇥i tímamót í útger⇥ar-
sögu Keflavíkur, en hvorki var hann miki⇥
skip né fljótur í förum, eins og sjá má af or⇥-
um ↵orsteins ↵orvar⇥arsonar, sem var for-
ma⇥ur á bátnum um hrí⇥:

Hann þótti miki⇥ skip í þá daga. Annars var hann
líkastur stórri dekka⇥ri „trillu“. St￼rishúslaus og
skjólbor⇥alágur. Hann var 7-8 tonn a⇥ stær⇥, en
ganglítill – dratta⇥ist a⇥eins ef bræla var.393

Útger⇥ Júlíusar stó⇥ stutt, en hann s￼ndi
engu a⇥ sí⇥ur ￼msa þá kosti, sem vélbátarnir
höf⇥u fram yfir árabátana. Hann gat sótt
d￼pra, veri⇥ lengur úti og flutt sig af einni
fiskisló⇥ á a⇥ra, eftir því hvar fisk var helst a⇥
fá. Útger⇥ hans marka⇥i því tvímælalaust
tímamót, og næstu árin fór vélbátum fjölg-
andi í Keflavík, þótt hægt gengi framan af.
Ári⇥ 1915 voru átta vélbátar undir 12 smá-
lestum a⇥ stær⇥ skrá⇥ir í Keflavíkurhreppi,394

og voru þeir flestir á bilinu 7-9 lestir.395 Ári⇥
1920 voru fjórir „stórir“ vélbátar ger⇥ir út frá
Keflavík, og var hinn stærsti þeirra 20,23 smá-
lestir, en hinn minnsti 13,19 smálestir. ↵etta
ár voru einnig ger⇥ir út þrír bátar minni en
12 smálestir.396 Fimm árum sí⇥ar, 1925, voru
stærri bátar í Keflavík or⇥nir ellefu, og þá var
þar a⇥eins einn bátur undir 12 smálestum.
Eftir þetta fjölga⇥i stórum bátum hratt; þeir
voru fimmtán ári⇥ 1930, 21 fimm árum sí⇥ar
og 22 ári⇥ 1940.397 A⇥ auki reru allmargir
a⇥komubátar frá Keflavík á vetrarvertí⇥, eink-
um eftir a⇥ kom fram á sí⇥ari hluta 4. ára-
tugarins og hafnara⇥stæ⇥ur ur⇥u betri. ↵eir
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komu ví⇥a a⇥ af landinu, en voru þó tí⇥um
flestir frá Sey⇥isfir⇥i.398

Allan 4. áratuginn var Keflavík stærsta
verstö⇥ á Su⇥urnesjum og vi⇥ sunnan-
ver⇥an Faxaflóa, og ekki leikur á tvennu, a⇥
vélbátaútger⇥in átti afgerandi þátt í vexti og
vi⇥gangi bæjarins. ↵ar ré⇥u hafnara⇥stæ⇥ur
einnig miklu, en þótt þær væru a⇥ mörgu
leyti erfi⇥ar í Keflavík, voru þær miklum
mun betri þar en í ￼msum nágrannabygg⇥-
um, sem voru frægar verstö⇥var á árabáta-
öld. Má þar nefna sem dæmi Leiruna og
Innri-Njar⇥vík.399 Vöxtur bátaflotans leiddi
svo til þess, a⇥ kröfur um bætta hafnara⇥-
stö⇥u ur⇥u æ háværari, og undir lok 3. ára-
tugarins var hafist handa um hafnarger⇥ í
Keflavík og henni haldi⇥ áfram allan 4. ára-
tuginn.400

Vöxtur útger⇥arinnar og fjölgun stórra
báta haf⇥i greinileg margfeldisáhrif í Kefla-
vík. Vei⇥ar og vinnsla aflans ur⇥u æ fjöl-
breyttari, og er eftirspurn eftir vinnuafli
jókst og atvinnulífi⇥ var⇥ fjölbreytilegra,
fjölga⇥i fólkinu. Ári⇥ 1920 voru íbúar í
Keflavík 510, 838 ári⇥ 1930 og 1.551 ári⇥
1940.401 Me⇥ tilliti til vi⇥fangsefnis þessa rits
er þó a⇥ líkindum enn athyglisver⇥ara, a⇥
atvinnuskipting bæjarbúa breyttist verulega
á þessum árum, einkum þó á 4. áratugnum.
Framan af höf⇥u flestir Keflvíkingar haft
bjargræ⇥i sitt af sjósókn, rétt eins og íbúar í
flestum ö⇥rum íslenskum sjávarplássum, og
ári⇥ 1930 bygg⇥u milli 50 og 60 prósent
bæjarbúa í Keflavík afkomu sína á fiskvei⇥-
um. ↵etta breyttist hins vegar a⇥ mun á
næstu árum, og er manntal var teki⇥ ári⇥
1940, lif⇥u 36 prósent fólks í Keflavík af fisk-
vei⇥um og sjósókn, en líti⇥ eitt fleiri, e⇥a 38

prósent, höf⇥u framfæri sitt af „i⇥na⇥i“. Í
þeim hópi störfu⇥u margir a⇥ fiskvinnslu og
fiski⇥na⇥i ￼miss konar, en hinir voru einnig
allmargir, sem unnu í þjónustui⇥na⇥i, sem
bygg⇥ist ö⇥ru fremur á þjónustu vi⇥ sjávar-
útveg og fiskvinnslu.402

Vi⇥ innanver⇥an Faxaflóa voru Hafnar-
fjör⇥ur og Reykjavík mestir útger⇥arsta⇥ir á
því tímabili, sem hér er um fjalla⇥. Eins og
frá var sk￼rt í 1. bindi, var skútuútger⇥ um-
talsver⇥ á bá⇥um stö⇥um á ofanver⇥ri 
19. öld og hvergi meiri en í Reykjavík undir
lok aldarinnar og á öndver⇥ri 20. öld. Eins
og þegar hefur komi⇥ fram, stó⇥ vagga
íslenskrar togaraútger⇥ar í Hafnarfir⇥i, og
þar og í Reykjavík leystu togarar þilskipin af
hólmi á fyrstu áratugum 20. aldar. ↵á var⇥
togaraútger⇥ nánast rá⇥andi útger⇥arform á
þessum stö⇥um, en vélbátaútger⇥ óx mikl-
um mun hægar en í ö⇥rum verstö⇥vum vi⇥
Faxaflóa.

Upphaf vélbátaútger⇥ar í Hafnarfir⇥i er
jafnan raki⇥ til þess, er P. J. Thorsteinsson &
Co. hóf a⇥ gera 9,76 rúmlesta bát, er
Gunnar nefndist, sumari⇥ 1908. Ætlunin
var a⇥ báturinn stunda⇥i einkum línuvei⇥ar
í Faxaflóa, en útger⇥ hans gekk illa. Aflinn
var sáralítill, og um hausti⇥ var Gunnar
seldur úr bænum. Sí⇥ar þetta sama ár
keyptu nokkrir menn í Hafnarfir⇥i í samlög-
um vélbát, sem hlaut nafni⇥ Tilraun, og má
vera, a⇥ þeir hafi veri⇥ vi⇥líka óvissir um
árangur útger⇥arinnar og Bjarni riddari
Sívertsen, er hann skír⇥i þilskip sitt Havne-
fjords Prøven á sínum tíma.

Ári⇥ eftir, 1909, keypti August Flygenring
tvo rúmlega 10 rúmlesta báta til Hafnar-
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fjar⇥ar, og stundu⇥u þeir ró⇥ra úr Vogum á
Vatnsleysuströnd á vetrarvertí⇥inni. Sama
máli gegndi um báta, sem keyptir voru til
bæjarins á árum fyrri heimsstyrjaldar. ↵eir
reru frá höfnum, sem nær lágu bestu báta-
mi⇥um a⇥ vetrinum, einkum Sandger⇥i og
Keflavík, voru á útilegu á vorin og sumrin,
en munu líti⇥ hafa rói⇥ frá Hafnarfir⇥i.
Ástæ⇥an var einkum sú, a⇥ langt þótti a⇥
sækja á gó⇥ mi⇥ úr Fir⇥inum, og tók þetta
ekki a⇥ breytast a⇥ marki, fyrr en kom fram
í sí⇥ari heimsstyrjöld. Á árunum 1920-1930
voru lengst af ger⇥ir út 10-15 bátar frá
Hafnarfir⇥i, en a⇥eins einn mestan hluta 
4. áratugarins.403

Úr Reykjavík var um margt svipa⇥a sögu
a⇥ segja og frá Hafnarfir⇥i. ↵ilskipa- og
sí⇥an togaraútger⇥ var þar allsrá⇥andi og
vart hægt a⇥ segja, a⇥ vélbátaútger⇥ hæfist
a⇥ marki í höfu⇥sta⇥num fyrr en ári⇥ 1916,
en fyrsta vélbátinn vi⇥ Faxaflóa smí⇥u⇥u
þeir Bjarni Brynjólfsson í Engey og ↵or-
steinn ↵orsteinsson í ↵órshamri ári⇥
1903.404 Á fyrstu árum 20. aldar voru ger⇥ir
út í Reykjavík nokkrir „bátar“, en þar mun

einkum hafa veri⇥ um árabáta a⇥ ræ⇥a. Á
árunum 1907-1910 voru þeir oftast 6-7, en
hurfu svo úr sk￼rslum til 1915.405 ↵a⇥ ár
voru tólf „bátar“ ger⇥ir út frá Reykjavík, þar
af einn vélbátur, og voru skipverjar á honum
átta.406 Næstu árin fjölga⇥i litlum bátum í
Reykjavík miki⇥, en þeir munu einkum hafa
afla⇥ so⇥metis bæjarbúa, og á þessum árum
óx íbúafjöldinn í bænum hratt. Ári⇥ 1920
voru ellefu vélbátar undir 12 smálestum
ger⇥ir út frá Reykjavík, og árabátar þar voru
þá sextíu. ↵essi tala hélst óbreytt til ársins
1923, en eftir þa⇥ fór litlum fiskibátum í
Reykjavík fækkandi, og þa⇥ sem eftir lif⇥i 
3. áratugarins, voru ger⇥ir þa⇥an út 50-70
bátar á ári hverju. ↵ar voru árabátar í mikl-
um meirihluta framan af, og ári⇥ 1925 voru
þeir 50, en vélbátarnir a⇥eins fjórir. Fimm
árum sí⇥ar, 1930, haf⇥i dæmi⇥ snúist vi⇥; þá
voru vélbátarnir or⇥nir 49 en árabátarnir
a⇥eins fjórir. Á 4. áratugnum voru yfirleitt
ger⇥ir út 40-50 bátar undir 12 smálestum í
Reykjavík.407

Stærri vélbátar voru engir ger⇥ir út frá
Reykjavík fyrr en ári⇥ 1916, en þá gengu
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þa⇥an fimmtán bátar yfir 12 smálestum a⇥
stær⇥. ↵eim fjölga⇥i svo nokku⇥ næstu árin,
en fækka⇥i sí⇥an aftur, og alþingishátí⇥ar-
ári⇥ 1930 var a⇥eins einn vélbátur yfir 
12 smálestum a⇥ stær⇥ ger⇥ur út í bænum.
Eftir þa⇥ fjölga⇥i bátunum og ur⇥u flestir
1933 og 1938, sextán hvort ár. ↵á er a⇥eins
reikna⇥ me⇥ bátum, sem skrá⇥ir voru í
Reykjavík, en auk þeirra reru þa⇥an oft
margir bátar af Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi
á vetrarvertí⇥.408

Reykjavík og Hafnarfjör⇥ur gátu þannig
varla talist meiriháttar útger⇥arsta⇥ir vél-
báta á þessum árum. Fjöldi báta, sem reri
frá þessum tveimur höfnum, var ávallt mun
minni en frá Keflavík og Sandger⇥i, og sum
árin voru a⇥komubátar í Reykjavík vi⇥líka
margir e⇥a fleiri en heimabátar á vetrar-
vertí⇥. 

Um línuvei⇥ara er svipa⇥a sögu a⇥ segja.
Einn slíkur var ger⇥ur út frá Reykjavík á
árunum 1906 og 1907, og aftur 1912-1915,
en þrír 1916 og 1917. Sí⇥an lá útger⇥ línu-
vei⇥ara í bænum ni⇥ri til 1924. ↵á fjölga⇥i
þeim hratt og ur⇥u flestir 1927, 1929 og
1930, tólf hvert ár. Eftir þa⇥ fækka⇥i þessum
skipum í Reykjavík og voru 5-6 lengst af 
4. áratugnum.409

IV,1,2,4. Vestfir⇥ingafjór⇥ungur
Á Skipaskaga var nyrsta verstö⇥ vi⇥ innan-
ver⇥an Faxaflóa og jafnframt hin sy⇥sta í
Vestfir⇥ingafjór⇥ungi. Á árabátaöld var þar
miki⇥ útræ⇥i, og um 1870 reru þa⇥an 
78 bátar. ↵á var „[…] óví⇥a á landinu jafn-
stór bátafloti og þar.“410

Útvegsbændur og sjómenn á Skipaskaga

fylgdust vitaskuld gjörla me⇥ því, sem á döf-
inni var í sjávarútvegsmálum, og allnokkur
kynni höf⇥u þeir af breskum togaramönn-
um, sem sóttu miki⇥ í fiskileitir þeirra á sí⇥-
asta áratug 19. aldar. Skagamenn voru lítt
hrifnir af þeim gestagangi, en reru þó í
„tröllin“ eins og svo margir a⇥rir vi⇥ Faxa-
flóa á þessum árum.411 Hafa þeir ró⇥rar vafa-
líti⇥ gefi⇥ þeim eitthva⇥ í a⇥ra hönd eins og
ö⇥rum, en hitt skipti þó a⇥ líkindum meira
máli, a⇥ hjá Bretunum sáu menn gjörla, hve
miklu mátti til lei⇥ar koma me⇥ n￼rri
tækni. Vei⇥ar bresku togaranna ur⇥u þannig
til a⇥ koma róti á hugi manna og opna augu
þeirra fyrir n￼jum möguleikum, þótt í
annarri mynd væru.

Um aldamótin 1900 var Matthías ↵ór⇥ar-
son frá Móum búsettur á Akranesi um skei⇥.
Hann fylgdist flestum mönnum betur me⇥
því, sem ger⇥ist í sjávarútvegi nágranna-
þjó⇥anna, og ein heimild hermir, a⇥ hann
hafi ári⇥ 1901 flutt á Akranesi fyrirlestur,
þar sem hann spá⇥i því a⇥ Lambhússund
myndi í framtí⇥inni ver⇥a vélbátahöfn.412

Engum sögum fer af vi⇥brög⇥um manna vi⇥
þessum or⇥um Matthíasar, en a⇥eins fimm
ár li⇥u þar til skellir bátsvélar heyr⇥ust fyrst
í Lambhússundi. Frá þeim atbur⇥i segir svo
í Sögu Akraness:

Vori⇥ 1906 smí⇥a⇥i Otti Gu⇥mundsson, skipa-
smi⇥ur, bát, sem var 28 fet á lengd og 5 smálestir
a⇥ stær⇥, en í þennan bát var sett 8 hk. Danvél, sem
tekin var úr kútter Ágúst, síldvei⇥askipi, 50 smál.
a⇥ stær⇥. ↵essi litli bátur var yfirbygg⇥ur a⇥ framan
og me⇥ járnhúsi yfir vélinni. Segl mátti og draga
yfir mi⇥ju bátsins aftur a⇥ húsi til a⇥ verjast ágjöf.
↵egar báturinn var tilbúinn, var hann seldur upp á
Akranes þeim Einari Ingjaldssyni á Bakka, Sveini
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bró⇥ur hans, í N￼lendu, ↵orsteini á Grund og
Einari Ásgeirssyni. Bátinn nefndu þeir „Pólstjarn-
an“ og var Einar Ingjaldsson forma⇥ur, en Sveinn
bró⇥ir hans vélama⇥ur. ↵etta var fyrsti vélbáturinn,
er kom til Akraness. Geir Sigur⇥sson, hinn gó⇥-
kunni skipstjóri, og Sveinn Ingjaldsson sigldu
bátnum hinga⇥ í apríl 1906 og voru tvo tíma á lei⇥-
inni frá Reykjavík a⇥ bryggju Bö⇥vars ↵orvalds-
sonar í Lamhússundi …413

Otti Gu⇥mundsson í Reykjavík var afkasta-
mikill skipasmi⇥ur, og þetta sama ár, 1906,
smí⇥a⇥i hann annan bát. Hann var 12,27
smálestir a⇥ stær⇥, þilja⇥ur og búinn 10
hestafla Alphavél. Bátinn seldi Otti fimm
ungum Akurnesingum, og var kaupver⇥i⇥
8.000 krónur. Hinir n￼ju eigendur gáfu
bátnum nafni⇥ Fram og hófu útger⇥ hans
ári⇥ 1907. Vegna lélegra hafnarskilyr⇥a á
Akranesi haf⇥i Fram hins vegar vi⇥legu í
Vogum á Vatnsleysuströnd á vetrarvertí⇥,
enda var helsta vei⇥isvæ⇥i⇥ í Gar⇥sjónum.
Fram var ger⇥ur út frá Akranesi til 1912, er
hann var seldur til Vestmannaeyja.414

Næstu árin fjölga⇥i vélbátum á Akranesi
smám saman. Ári⇥ 1915 var ger⇥ur þar út
einn vélbátur yfir 12 smálestum a⇥ stær⇥,
Hrafn Sveinbjarnarson, sem Bjarni Ólafs-
son átti. ↵á gengu og níu minni vélbátar til
vei⇥a úr Ytri-Akraneshreppi, en engra ára-
báta var geti⇥ þar.415

Á þessum árum komu margir ungir og
vaskir menn til starfa í útger⇥ á Skipaskaga,
og á næstu árum, 1915-1920, fjölga⇥i stór-
um bátum þar í sex. Tveir þeirra voru í eigu
Haraldar Bö⇥varssonar, Bjarni Ólafsson og
↵ór⇥ur Ásmundsson áttu sinn bátinn hvor
og hinn þri⇥ja í samlögum, og Niels Krist-
mannsson o.fl. áttu einn bát. Allir voru

þessir bátar stórir, eftir því sem þá ger⇥ist.
Hinn stærsti var 35 smálestir og sá minnsti
19 lestir.416

Á 3. áratugnum gekk útger⇥in upp og
ofan á Akranesi, og fram til 1927 voru sumir
útvegsmenn þar umsvifamiklir í Sandger⇥i.
Undir lok 3. áratugarins var⇥ hins vegar
mikil fjölgun í fiskiskipaflota Akurnesinga.
Ári⇥ 1925 gengu fjórir bátar stærri en 
12 smálestir til vei⇥a af Skaganum, en
þrettán ári⇥ 1930, og tveir línuvei⇥arar a⇥
auki. Fimm árum sí⇥ar voru stórir vélbátar
á Akranesi 22 og línvei⇥ararnir fjórir, og ári⇥
1940 voru alls 23 vélbátar, þrír línuvei⇥arar
og einn togari í fiskiskipaflota Akurnes-
inga.417

Á árabátaöld voru verstö⇥var margar undir
Jökli og í Brei⇥afjar⇥areyjum og sumar
me⇥al hinna stærstu á landinu. Margir
útró⇥rarsta⇥ir á þessu svæ⇥i voru á annesj-
um og afskekktum stö⇥um, þar sem lend-
ingar voru vi⇥sjárver⇥ar, fámenni utan ver-
tí⇥a og útger⇥ heimamanna a⇥ verulegu
leyti í höndum bænda og annarra einyrkja.
Leikur ekki á tvennu, a⇥ þessar a⇥stæ⇥ur
höf⇥u veruleg áhrif á vélvæ⇥ingu bátaflota
Brei⇥fir⇥inga.

Ekki er fullljóst af heimildum, hvenær
fyrsti vélbáturinn kom í Brei⇥afjör⇥, en víst
er þó, a⇥ þa⇥ ger⇥ist ekki sí⇥ar en sumari⇥
1904. ↵á kom gufuskipi⇥ Vesta til Ólafsvíkur
og haf⇥i me⇥fer⇥is 3-4 smálesta vélbát, sem
↵orkell Gu⇥brandsson bátasmi⇥ur í Reykja-
vík haf⇥i smí⇥a⇥ fyrir nokkra menn í Ólafs-
vík og hlaut nafni⇥ Geysir.418 Báturinn var
ger⇥ur út frá Ólafsvík til vertí⇥arloka 1905,
en þa⇥ ár bættist Ólsurum annar bátur, sem
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Ó⇥inn nefndist, og ári⇥ eftir kom hinn
þri⇥ji, Sæbjörg. Næstu árin voru allmargir
vélbátar ger⇥ir út frá Ólafsvík, en útger⇥ar-
menn áttu þó jafnan í erfi⇥leikum vegna
afleitra hafnarskilyr⇥a, og oft var⇥ verulegt
tjón á bátum, sem lágu vi⇥ festar, þegar ill-
vi⇥ri brast á. Af þeim sökum voru einungis
ger⇥ir út litlir bátar frá Ólafsvík, og á árun-
um 1918-1927 lá vélbátaútger⇥ þar alveg
ni⇥ri.419

Enn minna er vita⇥ um upphaf vélbáta-
útger⇥ar annars sta⇥ar vi⇥ Brei⇥afjör⇥, en
flest bendir til, a⇥ þa⇥ hafi ví⇥ast hvar or⇥i⇥
enn sí⇥ar en í Ólafsvík. Lárus Skúlason frá
Sandi keypti vélbátinn Geysi af eigendum
hans í Ólafsvík ári⇥ 1906 og ger⇥i hann út
frá Krossavík eina vertí⇥. ↵á var⇥ hann a⇥
hætta vegna hafnleysis.420 Ári⇥ 1915 var eng-
inn stór vélbátur ger⇥ur út vi⇥ Brei⇥afjör⇥,
en þilskipaútger⇥ stó⇥ þá enn traustum fót-
um í Stykkishólmi og Flatey. Einu vélbát-
arnir, sem ger⇥ir voru út í Snæfellsness￼slu
þetta ár, voru sex opnir bátar, sem gengu úr
Eyrarsveit og einn frá Stykkishólmi. Ára-
bátaútvegurinn var hins vegar í gó⇥u gengi,
og alls voru 128 ró⇥rarbátar ger⇥ir út í s￼sl-
unni ári⇥ 1915.421 Ári⇥ 1920 voru á hinn
bóginn komnir tveir vélbátar stærri en 
12 smálestir í Stykkishólm og einn í Flatey,
og þá voru ger⇥ir út samtals sautján minni
vélbátar í Snæfellsness￼slu. Flestir þeirra,
e⇥a sjö, voru ger⇥ir út frá Stykkishólmi, en
enginn vélbátur vir⇥ist hafa gengi⇥ til vei⇥a
úr Brei⇥afjar⇥areyjum á þessum tíma.422

Litlar breytingar ur⇥u á útger⇥ vi⇥
Brei⇥afjör⇥ á fyrri hluta 3. áratugarins. Litl-
um bátum fækka⇥i um einn, en ári⇥ 1925
var einn 29 lesta bátur ger⇥ur út frá Flatey,

og fimm stórir bátar gengu þá frá Stykkis-
hólmi. Voru þeir allir í eigu tveggja a⇥ila,
Sæmundar Halldórssonar og Verslunar
Tang & Riis. Fimm árum sí⇥ar, 1930, haf⇥i
fátt breyst í þessum efnum, nema hva⇥ fjöldi
báta undir 12 smálestum haf⇥i aukist a⇥
mun, einkum í Eyrarsveit og Neshreppi
utan Ennis. Ári⇥ 1935 var fjöldi og stær⇥
báta í verstö⇥vum vi⇥ Brei⇥afjör⇥ nánast
óbreyttur frá 1930 og sama máli gegndi ári⇥
1940, a⇥ því þó undanskildu, a⇥ þá voru
skrá⇥ir tveir þilfarsbátar í Ólafsvík, 12 og 14
smálestir a⇥ stær⇥.423

Af því, sem hér hefur veri⇥ sagt, má ljóst
vera, a⇥ vélvæ⇥ing bátaflotans gekk hægar
fyrir sig vi⇥ Brei⇥afjör⇥ en ví⇥ast annars
sta⇥ar á sunnan- og vestanver⇥u landinu.
Erfi⇥ar hafnara⇥stæ⇥ur í verstö⇥vum á
utanver⇥u Snæfellsnesi vir⇥ast hafa valdi⇥
þar mestu, og í eyjaverstö⇥vunum var vél-
bátaútger⇥ lítil á þessu skei⇥i.

Á Vestfjör⇥um var⇥ vélvæ⇥ing bátaflotans
me⇥ nokku⇥ misjöfnum hætti frá einum
sta⇥ til annars. Framar í þessu riti var sagt
stuttlega frá stofnun og rekstri IHF á Pat-
reksfir⇥i um aldamótin 1900. IHF hug⇥i á
stórútger⇥ þilskipa og togara, en ári⇥ 1903
eigna⇥ist fyrirtæki⇥ vélbát, hinn fyrsta á
Patreksfir⇥i. Af útger⇥ hans fer litlum sög-
um, en annar vélbátur bættist í flota Pat-
reksfir⇥inga ári⇥ 1905, og var hann í eigu
Péturs J. Thorsteinsson.424 Eftir þetta fjölg-
a⇥i vélbátum á Patreksfir⇥i smám saman, og
voru þeir or⇥nir fimm ári⇥ 1915, allir undir
12 smálestum a⇥ stær⇥.425 Árabátar voru
hins vegar níu í Patrekshreppi þetta ár, og ef
marka má or⇥ Bjarna Sæmundssonar, fiski-
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fræ⇥ings, hafa Patreksfir⇥ingar haft meiri
trú á fiskni þeirra en vélbátanna:

Ein breyting er or⇥in þar á sí⇥an [1901], fyrir utan
þilskipaútveginn, sem þá var lítill e⇥a enginn:
Laust eftir aldamótin settist a⇥ þar í fir⇥inum Fær-
eyingur einn til vei⇥a, me⇥ bát sinn. Var⇥ þa⇥ til
þess a⇥ menn á Eyrunum tóku upp Færeyjabáta til
fiskjar, og hafa haldi⇥ þeim si⇥ sí⇥an. Haga þeir nú
vei⇥um sínum þannig, þegar þeir róa út í flóann, a⇥
nokkrir bátaeigendur „slá sér saman“ um einn lít-
inn mótorbát, sem dregur 2-3 Færeyjabáta, me⇥ 3
mönnum á, út á mi⇥in, þar sem þeir leggja ló⇥ir
sínar og bí⇥ur svo eftir þeim a⇥ger⇥alaus, me⇥an
þeir eru a⇥ vei⇥um (leggja 2-3 köst) og dregur þá
svo me⇥ farminn heim til lands. ↵etta getur vel
gengi⇥, me⇥an gott er ve⇥ur og sléttur sjór.426

Ekki kemur fram í heimildum, hve lengi
Patreksfir⇥ingar vi⇥héldu þessu lagi, en vél-
bátum á Patreksfir⇥i fjölga⇥i hægt framan af
20. öldinni. Ári⇥ 1920 ger⇥i fyrirtæki⇥ P. A.
Ólafsson út li⇥lega 30 smálesta vélbát,
Flatey, í einn mánu⇥, og þa⇥ ár gengu þrír
litlir vélbátar til vei⇥a úr Patrekshreppi.
Fimm árum sí⇥ar höf⇥u tveir stórir bátar
bæst í flotann, bá⇥ir í eigu Péturs A. Ólafs-
sonar, og bátum undir 12 smálestum haf⇥i
þá fjölga⇥ um einn. Ári⇥ 1930 var a⇥eins
einn stór vélbátur ger⇥ur út frá Patreksfir⇥i,
en ellefu litlir, og 1925 voru einungis sex
vélbátar undir 12 smálestum skrá⇥ir í Pat-
rekshreppi, en enginn stærri. Vi⇥ lok tíma-
bilsins, sem hér er um fjalla⇥, var vélbáta-
floti Patreksfir⇥inga tveir bátar yfir 12 smá-
lestum a⇥ stær⇥ og 28 minni.427

Trilluútger⇥ átti þannig lengst af au⇥veld-
ara uppdráttar á Patreksfir⇥i en útger⇥
stærri báta. Ástæ⇥ur þess má vafalíti⇥ rekja
til þess, a⇥ skammt var a⇥ sækja á fengsæl

mi⇥ innfjar⇥ar, og þá hentu⇥u litlu bátarnir
a⇥ mörgu leyti betur en hinir stærri og voru
a⇥ auki mun ód￼rari og au⇥veldari í rekstri.
↵á hefur þa⇥ vafalaust einnig skipt máli, a⇥
stærsta útger⇥arfyrirtæki⇥ á Patreksfir⇥i,
Ólafur Jóhannesson & Co., lag⇥i áherslu á
togaraútger⇥ en fékkst lítt sem ekki vi⇥
útger⇥ vélbáta. Má því segja, a⇥ Patreksfir⇥-
ingar hafi var⇥veitt arfleif⇥ina frá IHF, og
líkt og í Reykjavík og Hafnarfir⇥i leystu tog-
arar þilskipin af hólmi á Patreksfir⇥i, en ekki
vélbátar. ↵eir komu smám saman í sta⇥ ára-
bátanna, sem þó voru ger⇥ir út frá Patreks-
fir⇥i í nokkrum mæli allt fram yfir 1930.

Á Bíldudal, ↵ingeyri og Flateyri var⇥ þró-
unin me⇥ ö⇥rum hætti en á Patreksfir⇥i.
↵ilskipaútger⇥ var rótgróin á öllum þessum
stö⇥um og skútur gengu þa⇥an til vei⇥a
fram um og yfir 1920. Ári⇥ 1915 voru vél-
bátar yfir 12 smálestum a⇥ stær⇥ þó komnir
á alla þessa sta⇥i, og voru flestir á ↵ingeyri,
alls fimm. Minni bátar voru hins vegar til-
tölulega fáir, og engir í Arnarfir⇥i.428

Ári⇥ 1920 var enginn stór vélbátur ger⇥ur
út frá Bíldudal, en á ↵ingeyri voru þeir fjórir,
auk þilskipa og eins línuvei⇥ara, sem Kakali
nefndist. ↵á höf⇥u vélbátarnir hins vegar a⇥
fullu leyst skúturnar af hólmi á Flateyri, og
gengu sex stórir bátar til vei⇥a þa⇥an þetta
ár.429 Fimm árum sí⇥ar var fjöldi báta yfir 
12 smálestum svipa⇥ur á ↵ingeyri og Flat-
eyri, en sex bátar í þessum stær⇥arflokki
voru ger⇥ir út frá Bíldudal. Á 4. áratugnum
fækka⇥i stórum bátum á öllum þremur
stö⇥unum lítillega, en minni bátum fjölga⇥i
nokku⇥.430

Í Súgandafir⇥i var⇥ þróun bátaflotans á
allt annan veg en á sy⇥ri fjör⇥unum. ↵il-
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skipaútger⇥ var aldrei umtalsver⇥ á Súg-
andafir⇥i, og fyrir vélaöld stundu⇥u Súgfir⇥-
ingar nær eingöngu sjó á árabátum. Vélbát-
um kynntust þeir hins vegar snemma, og
upphafi vélbátaútger⇥ar í Su⇥ureyrarhreppi
l￼sti ↵ór⇥ur ↵ór⇥arson hreppstjóri me⇥
þessum or⇥um:

[…] fyrsti vélbáturinn, sem keyptur var af Súgfir⇥-
ingi var Svanur, í apríl 1906, danskur bátur lítill
me⇥ fjögurra hesta Alphavél. Eigendur voru Krist-
ján Albertsson og Jón Einarsson, tengdasonur
hans, og var Jón forma⇥ur á bátnum. Sama ár, um
sumari⇥, lét Fri⇥bert Gu⇥mundsson smí⇥a bát á
Ísafir⇥i og fékk 4 hesta Alphavél í hann. Vonin hans
kom hinga⇥ þá um hausti⇥. Einnig lét þá Kristján
Albertsson smí⇥a upp n￼jan sexæring, er hann átti
og setja í hann n￼ja 4 hesta Alphavél. Sá bátur var
a⇥ mestu yfirbygg⇥ur. Sk￼li var a⇥ framan og aftan
yfir vél, en dálíti⇥ ni⇥urhleypt dekk um mi⇥juna.
Hann var einnig útbúinn me⇥ kjölfestu, kassa mi⇥-
skips vatnsheldan og var hægt a⇥ hleypa sjónum
upp um bátinn me⇥ einu handtaki. En ef þurfti a⇥
losna vi⇥ kjölfestuna á sjó, var⇥ a⇥ dæla sjóinn út.
↵essi bátur hét 19. öldin. Átti Kristján hann einn.

Fjór⇥i báturinn var hinga⇥ keyptur 1906. ↵a⇥
var danskur bátur me⇥ 4 hesta Alphavél. Eigendur
hans voru Gu⇥mundur Sigur⇥sson í Bæ, Veturli⇥i
H. Gu⇥nason og Halldór Gu⇥mundsson. Hann hét
Sigurvon. Ekki haf⇥i báturinn veri⇥ panta⇥ur fyrir
Súgfir⇥inga, heldur menn í D￼rafir⇥i, sem voru á
þilskipi um vori⇥. En skipi⇥ fórst og mennirnir
voru dánir, þegar báturinn kom. Báturinn var því
bo⇥inn ö⇥rum og var⇥ þa⇥ til þess a⇥ Súgfir⇥ingar
fengu hann. Gu⇥mundur í Bæ keypti bátinn hálfan.
Og Ibsen, sonur hans, sem þá var 14 ára, var⇥ sam-
eignarma⇥ur fö⇥ur síns. Veturli⇥i og Halldór, sem
bá⇥ir voru til heimilis á Su⇥ureyri keyptu sinn
fjór⇥apartinn hvor.431

Eftir þetta óx vélbátafloti Súgfir⇥inga hratt.
Ári⇥ 1915 gengu 23 bátar undir 12 smálest-
um a⇥ stær⇥ til vei⇥a úr Su⇥ureyrarhreppi

og einn stærri. ↵a⇥ var Rask, 38,66 lesta
bátur, sem Jón Grímsson, verslunarstjóri
Ásgeirsverslunar á Su⇥ureyri, átti.432 Fimm
árum sí⇥ar ger⇥i Jón út vélbátinn Skírni,
sem einnig var stór bátur, og þa⇥ ár voru níu
bátar undir 12 smálestum skrá⇥ir í hreppn-
um. Eftir þa⇥ lag⇥ist útger⇥ stórra báta
ni⇥ur um skei⇥, og 1925 voru fimmtán bátar
undir 12 smálestum í flota Súgfir⇥inga.
↵eim fækka⇥i um tíu á sí⇥ari helmingi 
3. áratugarins, en 1930 var n￼r bátur í efri
stær⇥arflokknum kominn til Su⇥ureyrar.
Hann hét Hallvar⇥ur súgandi og var 
14 smálestir a⇥ stær⇥. Á næstu fimm árum
bættust tveir bátar yfir 12 smálestum í flot-
ann, og undir lok tímabilsins voru ger⇥ir út
frá Su⇥ureyri þrír bátar 12 smálestir og
stærri og tólf minni bátar.433

Vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp gekk vélvæ⇥ing bátaflot-
ans hra⇥ar fyrir sig en annars sta⇥ar á Vest-
fjör⇥um. Á⇥ur var sagt frá upphafi vélbáta-
útger⇥ar vi⇥ Djúp – og Íslandi – hausti⇥
1902, frá skjótum vi⇥brög⇥um Bolvíkinga á
árunum 1903 og 1904 og frá fyrstu vél-
knúna þilfarsbátnum, Ingólfi Arnarsyni,
sem smí⇥a⇥ur var í Hnífsdal ári⇥ 1904. Allar
báru þessar athafnir vott um áræ⇥i og gó⇥an
hag útvegsmanna á þessum sló⇥um, og á
fyrsta áratug 20. aldar breiddist notkun
bátavéla hratt út til nánast allra útró⇥rar-
sta⇥a vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp og á Hornströndum.

Á Ísafir⇥i brug⇥u útvegsmenn skjótt vi⇥,
er þeir sáu hve vel þeim Árna Gíslasyni og
Sophus J. Nielsen gekk útger⇥ Stanleys, og
næstu árin fjölga⇥i vélbátum ört á Ísafir⇥i.
↵ar var í flestum tilvikum um a⇥ ræ⇥a
sexæringa, sem var breytt og vélar settar í
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þá, en nokkrir vélbátar voru þó fluttir inn til
Ísafjar⇥ar frá útlöndum á þessum árum.434 Í
bá⇥um tilvikum var hins vegar a⇥ mestu
leyti um a⇥ ræ⇥a vi⇥bót vi⇥ þá útger⇥, sem
fyrir var í bænum. Á 19. öld var Ísafjör⇥ur
fyrst og fremst skútubær, og árabátaútger⇥
var þar tiltölulega lítil. Úr Skutulsfir⇥i var
langt a⇥ róa á fengsæl mi⇥, og því héldu
flestir eigendur áraskipa í fir⇥inum – og
innar í Djúpinu – bátum sínum til vei⇥a frá
Bolungarvík á vetrarvertí⇥. ↵etta tók a⇥
breytast me⇥ tilkomu vélanna. ↵á var⇥
útger⇥ úr Skutulsfir⇥i og innanver⇥u Ísa-
fjar⇥ardjúpi mun hagkvæmari en á⇥ur, og

þa⇥ hagn￼ttu útvegsbændur sér vitaskuld,
þótt margir héldu fast vi⇥ fyrri hætti og
sendu báta sína til útró⇥ra úr Bolungarvík á
vertí⇥inni.

Allir voru þessir bátar litlir og opnir, en
fyrsti vélknúni þilfarsbáturinn á Ísafir⇥i
kom þanga⇥ frá útlöndum ári⇥ 1905 og hóf
ró⇥ra þá um sumari⇥. Hann nefndist Harpa,
og voru eigendur þeir Carl Löwe, skipstjóri,
sem var forma⇥ur, og Helgi Sveinsson, úti-
bússtjóri Íslandsbanka á Ísafir⇥i.435

Harpa var keypt vélarlaus hinga⇥ til lands
af nokkrum „heimastjórnarmönnum“, sem
hug⇥ust setja í hana „dálitla gufuvél“. Af því
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var⇥ ekki, enda ólíklegt a⇥ svo lítill bátur
hef⇥i bori⇥ gufuvél. ↵ví fór svo, a⇥ þeir Carl
og Helgi keyptu bátinn og létu setja í hann
Alphavél. Carl st￼r⇥i Hörpu, uns hann eign-
a⇥ist stærri bát, Huldu, nokkrum árum
sí⇥ar, og 1909 eigna⇥ist hann Freyju, sem
var enn stærri og smí⇥u⇥ í Frederikshavn á
Jótlandi.436

Vélbátum á Ísafir⇥i fjölga⇥i fremur hægt
framan af, og er svo a⇥ sjá, sem ísfirskir
útvegsmenn hafi snemma lagt áherslu á
útger⇥ tiltölulega stórra báta. Mátti þa⇥
kallast e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥
hafnarskilyr⇥i voru á þessum tíma óví⇥a
betri en á Ísafir⇥i. ↵ar var gó⇥ höfn frá nátt-
úrunnar hendi og hafnarmannvirki meiri
og betri en ví⇥ast annars sta⇥ar hér á landi.
Í hópi útvegsmanna voru og margir tiltölu-
lega fjársterkir formenn og útvegsbændur,
kaupmenn og borgarar, sem fúsir voru til a⇥
leggja fé í vélbátaútger⇥.437 ↵egar svo síld-
vei⇥ar hófust a⇥ marki í reknet í Ísafjar⇥ar-
djúpi um og eftir 1910, og nánar ver⇥ur
sagt frá sí⇥ar, voru stórir bátar í raun for-
senda fyrir þeim.

Ári⇥ 1913 voru þilfarsbátar á Ísafir⇥i alls
sex, allir minni en 12 smálestir.438 ↵eim
fjölga⇥i verulega næstu árin, en 1914 komu
hinir fyrstu af svonefndum „stóru bátum“,
sem svo voru kalla⇥ir, en þeir voru allir
smí⇥a⇥ir erlendis. Ári⇥ 1915 voru alls níu
bátar stærri en 12 smálestir ger⇥ir út á Ísa-
fir⇥i. Flestir þeirra voru yfir 20 smálestum
a⇥ stær⇥, og hinn stærsti, Hekla, sem
Jóhann ↵orsteinsson átti, var 31,25 smá-
lestir. Minni bátum, undir 12 smálestum,
fækka⇥i hins vegar nokku⇥ á þessum árum,
er útvegsmenn festu fé í stærri skipum. Ári⇥

1915 voru a⇥eins fjórir slíkir skrá⇥ir í Ísa-
fjar⇥arkaupsta⇥.439

Ár fyrri heimsstyrjaldarinnar voru upp-
gangstími vélbátaútger⇥arinnar á Ísafir⇥i.
Stórum bátum fjölga⇥i miki⇥, og n￼ir
útger⇥armenn komu til sögu. Ári⇥ 1920
voru sautján bátar yfir 12 smálestum a⇥
stær⇥ skrá⇥ir í bænum, en minni bátar voru
þá horfnir úr flotanum. Flestir voru bátarnir
á bilinu 20-30 smálestir, og stærstur eigin-
legra vélbáta var Eggert Ólafsson, sem Hálf-
dan Hálfdansson í Bú⇥ átti. Hann var 32,09
smálestir, en þar sem Hálfdan var búsettur í
Hnífsdal, er spurning, hvort fremur eigi a⇥
telja bátinn þa⇥an, en á Ísafir⇥i var hann
skrá⇥ur vegna erfi⇥ra hafnarskilyr⇥a í Hnífs-
dal. Enn stærri en Eggert Ólafsson var
Lovísa, eign Hinna sameinu⇥u íslensku
verslana, arftaka Ásgeirsverslunar. Hún var
52,08 smálestir en var ekki eiginlegur vél-
bátur, heldur gamalt þilskip sem vél haf⇥i
veri⇥ sett í.440

Fyrstu ísfirsku vélbátarnir stundu⇥u í upp-
hafi einkum línuvei⇥ar á gamalkunnum báta-
mi⇥um í mynni og úti fyrir Ísafjar⇥ardjúpi.
Framan af voru vei⇥arnar einkum stunda⇥ar
á hef⇥bundnum vertí⇥um, en er bátarnir
stækku⇥u, lengdist úthaldstíminn, og þá tóku
þeir a⇥ fara á útilegu a⇥ vetrinum og síld-
vei⇥ar á sumrum. Nánar ver⇥ur sagt frá þeim
vei⇥iskap sí⇥ar í þessu riti, en hvort tveggja,
útileguna og síldvei⇥arnar, mátti hafa til
marks um, hve mjög möguleikar útvegs-
manna til a⇥ n￼ta atvinnutækin sem best juk-
ust, er bátarnir ur⇥u stærri og fullkomnari.

En þetta fyrsta blómaskei⇥ vélbátaútger⇥-
arinnar á Ísafir⇥i stó⇥ a⇥eins skamma hrí⇥.
Ár fyrri heimsstyrjaldarinnar voru á margan
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hátt veltiár í íslenskum sjávarútvegi. Mark-
a⇥ir fyrir sjávarafur⇥ir voru tryggir, m.a.
vegna afskipta breskra stjórnvalda af utan-
ríksverslun Íslendinga, og hjá ísfirskum
útvegsmönnum voru síldvei⇥ar og síldar-
söltun n￼ búgrein, sem gaf drjúgan skilding
í a⇥ra hönd.441 Í henni var fólginn helsti
vaxtarbroddur útger⇥arinnar á þessum
árum, og seint ver⇥ur þáttur síldarinnar og
síldvei⇥anna í uppbyggingu ísfirska vélbáta-
flotans ofmetinn.

Í þessu efni ur⇥u hins vegar breytingar til
hins verra þegar á öndver⇥um 3. áratugn-
um. Margir ísfirskir útvegsmenn ur⇥u illa

fyrir bar⇥inu á „síldarkrakkinu“ svonefnda
ári⇥ 1919, er íslensk síld reyndist skyndilega
ill- e⇥a óseljanleg í helstu marka⇥slöndun-
um á Nor⇥urlöndum og vi⇥ Eystrasalt. Í
kjölfari⇥ fylgdi erfi⇥leikatímabil, þar sem
allir helstu marka⇥ir fyrir jafnt saltfisk sem
saltsíld voru óstö⇥ugir. Ári⇥ 1925 kom svo
gengishækkun íslensku krónunnar, sem lék
sjávarútveginn grátt og ger⇥i mörgum afar
erfitt fyrir, er þeir voru a⇥ byrja a⇥ ná sér
eftir áföllin í síldarsölunni 1919 og 1920.
Um almenn áhrif þessara þátta á vélbáta-
útveginn ver⇥ur nánar fjalla⇥ sí⇥ar í þessu
riti, en á Ísafir⇥i birtust þau fólki í því, a⇥
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mörg útger⇥arfyrirtæki hættu starfsemi,
bátar voru seldir á brott úr bænum, og í
kjölfari⇥ fylgdu margir dugmestu aflamenn-
irnir. Til þess a⇥ afst￼ra algjöru hruni
útger⇥ar og atvinnulífs í bænum beittu bæj-
aryfirvöld sér fyrir stofnun Samvinnufélags
Ísfir⇥inga, sem lét smí⇥a sjö n￼ja báta
erlendis, og þegar kom fram á 4. áratuginn,
hófu n￼ útger⇥arfyrirtæki starfsemi á Ísa-
fir⇥i. ↵á fór loks a⇥ birta verulega til aftur í
atvinnulífinu, og útger⇥in komst á svipa⇥
stig og hún var fyrir áföllin á 3. áratugn-
um.442

Sviptingarnar í útger⇥inni endurspeglast
í tölum um fjölda vélbáta á Ísafir⇥i á þessum
árum. Ári⇥ 1925 voru ger⇥ir þa⇥an út 22
bátar yfir 12 smálestum a⇥ stær⇥, og tveir
línuvei⇥arar a⇥ auki. Ári⇥ 1928 haf⇥i bátun-
um fækka⇥ um helming, og flestir n￼justu
og stærstu bátarnir voru horfnir. Tveimur
árum sí⇥ar, 1930, var a⇥eins teki⇥ a⇥ lifna
yfir útger⇥inni á n￼. ↵á voru vélbátar í bæn-
um or⇥nir sautján, jafn margir og 1920, og
muna⇥i þar mest um sjö n￼ja báta Sam-
vinnufélagsins. Ári⇥ 1935 var fjöldi bátanna
óbreyttur, en töluver⇥ endurn￼jun haf⇥i þó
átt sér sta⇥, og 1939 voru bátarnir or⇥nir
19.443 

Hnífsdalur var önnur gamalgróin verstö⇥
vi⇥ Skutulsfjör⇥, og þa⇥an var sjósókn mikil
á árabátaöld. Vélvæ⇥ing bátaflotans í Hnífs-
dal hófst nánast jafn snemma og á Ísafir⇥i,
og flestir hinna fyrstu vélbáta Hnífsdælinga
voru sexæringar, sem vélar voru settar í.
Ári⇥ 1915 voru ger⇥ir út í Hnífsdal tuttugu
vélbátar undir 12 smálestum, en enginn
stærri. Fimm árum sí⇥ar haf⇥i bátum í þess-
um stær⇥arflokki fækka⇥ í sautján, og þá

voru ger⇥ir út í Hnífsdal þrír stærri bátar,
26-27 smálestir a⇥ stær⇥. ↵eir voru allir í
eigu Sigur⇥ar ↵orvar⇥arsonar. Ári⇥ 1925
haf⇥i minni bátunum enn fækka⇥, voru nú
fimmtán. ↵á ger⇥i Hálfdan Hálfdansson í
Bú⇥ út tvo stóra báta í Hnífsdal, en Sigur⇥ur
↵orvar⇥arson haf⇥i flutt útveg sinn a⇥ Lang-
eyri í Álftafir⇥i, þar sem hann ger⇥i út fjóra
stóra vélbáta og einn línuvei⇥ara. ↵á var
útger⇥ Ásgeirs I. Ásgeirssonar í Trö⇥ í Álfta-
fir⇥i li⇥in undir lok, en hann ger⇥i út tvo
stóra báta ári⇥ 1920.444

Ári⇥ 1930 var útger⇥in í Hnífsdal gjör-
breytt frá því, sem veri⇥ haf⇥i 1925. ↵á gekk
a⇥eins einn bátur yfir 12 smálestum til vei⇥a
úr Hnífsdal og 21 minni bátur, og loki⇥ var
þá útger⇥ Hnífsdælinga frá Langeyri. Fimm
árum sí⇥ar voru stóru bátarnir or⇥nir fjórir,
en hinir minni ellefu, og 1939 voru stóru
bátarnir sex, en hinir minni a⇥eins fimm.445

Útger⇥in í Hnífsdal fylgdi þannig sömu
meginlínum og á Ísafir⇥i, þótt öll væri hún
smærri í sni⇥um og a⇥stæ⇥ur væru a⇥ ￼msu
leyti a⇥rar. Erfi⇥leikarnir í kjölfar „síldar-
krakksins“ og gengishækkunarinnar 1925
komu jafnilla vi⇥ útvegsmenn í Hnífsdal og
annars sta⇥ar, en þar vi⇥ bættist, a⇥ hafnar-
a⇥stæ⇥ur voru slæmar í Hnífsdal, og ger⇥i
þa⇥ útger⇥armönnum stærri vélbáta löng-
um erfitt fyrir. Útfiri er miki⇥ á Hnífsdalsvík
og bryggjuger⇥ þar nánast útiloku⇥ af þeim
sökum. ↵á er víkin opin fyrir nor⇥anáttum
og legan því ótrygg, ef eitthva⇥ er a⇥ ve⇥ri.
Af þeim sökum þor⇥u útger⇥armenn sjaldan
a⇥ geyma báta sína í bólfærum á víkinni,
þegar ve⇥urútlit var ótryggt, og brug⇥u á
þa⇥ rá⇥ a⇥ hafa þá á Ísafir⇥i. Af því leiddi
hins vegar, a⇥ sjómenn ur⇥u a⇥ ganga langa
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lei⇥ til og frá skipi, og lengdi þa⇥ í raun
hvern ró⇥ur a⇥ mun.446

Bolungarvík er elsta verstö⇥ vi⇥ Ísafjar⇥ar-
djúp, og þar var mestur útró⇥rarsta⇥ur á
Vestfjör⇥um á árabátaöld. Vélvæ⇥ingin hóf
þar innrei⇥ sína fyrr en í ö⇥rum verstö⇥vum,
en eins og á⇥ur var frá sagt, hélt Árni Gísla-
son Stanley til fiskjar úr Bolungarvík á
vetrarvertí⇥inni 1903. Eftir þa⇥ leystu vél-
bátar árabáta af hólmi í Víkinni á örskömm-
um tíma, og ári⇥ 1915 var vélbátaútger⇥ þar
meiri en ví⇥ast hvar annars sta⇥ar á Íslandi.
↵á gekk 31 vélbátur minni en 12 smálestir til
vei⇥a úr Bolungarvík, og tveir stærri bátar.
Var annar í eigu Elíasar Magnússonar, en
hinn átti Pétur Oddsson. Ári⇥ 1920 haf⇥i
minni bátum fækka⇥ í 26, og þa⇥ ár var eng-
inn stór bátur ger⇥ur út í Bolungarvík. ↵ar
hafa erfi⇥ hafnar- og lendingarskilyr⇥i vafa-
laust rá⇥i⇥ miklu, og á 3. áratugnum lentu
útvegsbændur og útger⇥armenn í Bolungar-
vík í erfi⇥leikum, eins og svo margir starfs-
bræ⇥ur þeirra annars sta⇥ar á Íslandi. Ári⇥
1925 var einn stór bátur ger⇥ur út í Víkinni
og nítján minni, og 1930 var fjöldi litlu bát-
anna óbreyttur, en stærri bátunum haf⇥i
fjölga⇥ í tvo. Annar þeirra, Svalan, var eins
og 1925 í eigu Péturs Oddssonar, en hinn,
Heklu, átti Einar Gu⇥finnsson. ↵á var línu-
vei⇥arinn Ölvir skrá⇥ur á útveg Bjarna J.
Fannberg þetta ár. Fjór⇥i áratugur 20. aldar
var útger⇥armönnum í Bolungarvík erfi⇥ur,
og 1935 var útger⇥ þar minni en lengst af
á⇥ur. A⇥eins sextán bátar minni en 12 smá-
lestir voru þá ger⇥ir út í Bolungarvík og eng-
inn stærri. Fimm árum sí⇥ar haf⇥i minni
bátunum fjölga⇥ í 21, en enginn bátur í
stærri flokknum var þá skrá⇥ur í Víkinni.447

Annars sta⇥ar vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp var tölu-
ver⇥ vélbátaútger⇥ á þessu tímabili í Álfta-
fir⇥i, Ögurnesi og Snæfjallaströnd, auk ver-
stö⇥va í Jökulfjör⇥um og A⇥alvík. ↵ar var þó
undantekningarlaust um litla báta a⇥ ræ⇥a.
Sama máli gegndi um útger⇥ í Strandas￼slu.
↵ar voru allmargir minni bátar ger⇥ir út,
einkum í Kaldrananeshreppi, og á árunum
um 1920 var einn stærri bátur ger⇥ur út frá
Finnbogastö⇥um um skei⇥.448

IV,1,2,5. Nor⇥lendingafjór⇥ungur
Vi⇥ Húnaflóa var útger⇥ fremur lítil á fyrri
öldum, a.m.k. í samanbur⇥i vi⇥ þa⇥ sem
ger⇥ist á Vestfjör⇥um og vi⇥ Brei⇥afjör⇥, og
vélbátar komu þar tiltölulega seint til sögu.
Engra vélbáta er geti⇥ í Húnaþingi ári⇥
1915, og 1920 var einn bátur undir 12 smá-
lestum ger⇥ur út í Vindhælishreppi á
Skaga.449 Ekki er fullljóst, hva⇥an þessi bátur
gekk, en þa⇥ hefur trúlega veri⇥ frá Skaga-
strönd e⇥a úr Kálfshamarsvík.

Ári⇥ 1925 var báturinn í Vindhælishreppi
enn eini vélbáturinn í eigu Húnvetninga, en
1930 haf⇥i bátum í s￼slunni fjölga⇥ a⇥ mun.
↵á voru vélbátar í Vindhælishreppi or⇥nir
26, og níu bátar voru þá ger⇥ir út í Kirkju-
hvammshreppi (Hvammstanga). ↵eir voru
þó allir litlir, undir 12 smálestum, og þessi
snöggi kippur í útger⇥ Húnvetninga stó⇥
stutt. Ári⇥ 1935 voru a⇥eins fjórir vélbátar,
allir undir 12 smálestum, skrá⇥ir í s￼slunni,
og voru allir í Vindhælishreppi. Fimm árum
sí⇥ar haf⇥i bátum hins vegar fjölga⇥ í
sextán. ↵eir dreif⇥ust á fjóra hreppa, en voru
flestir, e⇥a alls tíu, í hinum n￼ja Höf⇥a-
hreppi (Skagaströnd).450
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Í Skagafir⇥i hófst vélbátaútger⇥ löngu
fyrr en vi⇥ Húnaflóa, en ekki ver⇥ur upphaf
útvegsins þó ársett me⇥ fullri vissu. Í Sögu
Sau⇥árkróks segir Kristmundur Bjarnason,
a⇥ ári⇥ 1906, er vélbátaútger⇥ hófst á
Króknum, hafi a⇥ minnsta kosti tveir vél-
bátar veri⇥ „austan fjar⇥ar“, á Höf⇥aströnd,
og í Fljótum. Annar þeirra, Valurinn, var í
eigu Jóns Konrá⇥ssonar í Bæ á Höf⇥aströnd
en hinn, Farsæll, var smí⇥a⇥ur úr eik á
Ysta-Mói í Fljótum ári⇥ 1906.451 Valurinn í
Bæ vir⇥ist hafa veri⇥ fyrsti vélbátur í Skaga-
fjar⇥ars￼slu, en ekki er fullljóst, hvenær
hann kom. ↵a⇥ hefur þó ekki veri⇥ sí⇥ar en
1906, og hugsanlega 1905.

Ári⇥ 1907 bættist n￼r bátur í flota Fljóta-
manna. Hann hét Önundur og var í eigu
n￼stofna⇥s Mótorfélags Fljótamanna.452 ↵a⇥
fyrirtæki mun þó ekki hafa starfa⇥ lengi, því
ári⇥ 1915 voru a⇥eins sex vélbátar skrá⇥ir í
Skagafjar⇥ars￼slu, og áttu allir heima í
Hofshreppi. ↵ar var mi⇥stö⇥ vélbátaútger⇥ar
í Skagafir⇥i allt fram á sí⇥ari hluta 3. áratug-
arins, og þa⇥ var ekki fyrr en ári⇥ 1930, a⇥
bátar á Sau⇥árkróki ur⇥u fleiri en á Hofsósi.
↵etta ár voru tólf bátar ger⇥ir út á Krókn-
um, en ellefu á Hofsósi. Fimm árum sí⇥ar,
1935, voru bátar aftir or⇥nir fleiri í Hofs-
hreppi, en vi⇥ lok áratugarins haf⇥i Sau⇥ár-
krókur aftur vinninginn. Hér var þó ein-
ungis um litla báta a⇥ ræ⇥a, undir 12 smá-
lestum a⇥ stær⇥, og munu þeir einkum hafa
stunda⇥ handfæra- og línuvei⇥ar.453

Á Sau⇥árkróki hófst vélaöld sí⇥la sumars
1906, er Sigurgeir Sigur⇥sson kom þanga⇥
me⇥ vélbát, sem Blí⇥fari nefndist og smí⇥-
a⇥ur var í Esbjerg þetta sama ár. Koma báts-
ins þótti vitaskuld miklum tí⇥indum sæta,

og var fólki bo⇥i⇥ í skemmtisiglingu, sem
Theódór Fri⇥riksson l￼sti þannig:

Skömmu eftir a⇥ báturinn kom, efndi fyrirfólki⇥ á
Króknum til skemmtifer⇥ar út í Drangey á bátn-
um, og þótti þa⇥ á þeim tíma einna líkast því, sem
nú þykir a⇥ fer⇥ast me⇥ flugvél. Sigurgeir … skip-
a⇥i svo fyrir, a⇥ allir skyldu setjast ni⇥ur, á⇥ur en
báturinn færi frá bryggjunni. En um lei⇥ og land-
festar voru leystar, hrópa⇥i hann, svo a⇥ yfirgnæf⇥i
skellina í vélinni: „Í gu⇥sbænum, haldi⇥ ykkur
piltar, því nú fara 99 hjól af sta⇥ me⇥ skelfilegum
hra⇥a.“ Gripu þá allir dau⇥ahaldi í þa⇥, er þeir ná⇥u
til, því a⇥ þeir héldu, a⇥ báturinn tæki sprettinn
líkt og ólmur foli […]“454

Ekki hélst Sigurgeiri lengi á þessum bát, en
ári⇥ eftir, 1907, komu tveir n￼ir bátar til
Sau⇥árkróks og hétu Fram og Fálki.455

↵essir bátar voru ekki lengi vi⇥ l￼⇥i á Krókn-
um, og næstu áratugina gekk á ￼msu um
vélbátaútger⇥ þar. Stundum gengu nokkrir
litlir vélbátar til vei⇥a frá Sau⇥árkróki, sum
árin engir, og ré⇥st þa⇥ mest af efnahag
fólks og fiskgengd á Skagafir⇥i.456

Stærri skipa en 12 smálesta geta sk￼rslur
fyrst í Skagafjar⇥ars￼slu ári⇥ 1935. ↵á var
vélbáturinn Mjölnir skrá⇥ur á Sau⇥árkróki.
Hann var 16 smálestir a⇥ stær⇥, bar ein-
kennisstafina EA 437 og stunda⇥i síldvei⇥ar
í samtals sjö vikur um sumari⇥. Útger⇥
þessa báts frá Sau⇥árkróki vir⇥ist a⇥eins
hafa sta⇥i⇥ í eitt ár, en 1936 var stofna⇥
útger⇥arfélagi⇥ Tindastóll, og var Franch
Michelsen úrsmi⇥ur helsti hvatama⇥ur
þess. Félagi⇥ keypti í Belgíu 97 smálesta
gufuskip, sem hlaut nafni⇥ Skagfir⇥ingur,
og ger⇥i þa⇥ út til síldvei⇥a á sumrum til
1940, er þa⇥ var selt.457
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Vi⇥ Eyjafjör⇥, í Siglufir⇥i og ↵ingeyjars￼sl-
um var vélbátaútger⇥ me⇥ nokku⇥ ö⇥rum
hætti á þessu tímabili en ví⇥ast annars
sta⇥ar á landinu. Útger⇥ lítilla vélbáta hófst
á þessu svæ⇥i nánast jafnsnemma og í ö⇥r-
um landsfjór⇥ungum, og allt tímabili⇥ var
umtalsver⇥ útger⇥ báta undir 12 smálestum
frá útger⇥arstö⇥um vi⇥ utanver⇥an Eyja-
fjör⇥, Árskógssandi, Dalvík, Grenivík, Hrísey
og Ólafsfir⇥i, sem og frá Grímsey. Sama máli
gegndi um Siglufjör⇥, Húsavík, Flatey á
Skjálfanda og ￼msar verstö⇥var á Langanesi
og ví⇥ar í Nor⇥ur-↵ingeyjars￼slu.458 ↵essir
bátar stundu⇥u mest handfæra- og línu-
vei⇥ar og sóttu sjó á þeim árstímum, er
helst var afla von. Útger⇥ þeirra skipti miklu
fyrir vi⇥komandi bygg⇥arlög, en í nor⇥-
lenskri útger⇥arsögu þessara ára var hún þó
jafnan eins konar aukageta vi⇥ hli⇥ stór-
útger⇥arinnar, ekki ósvipa⇥ og bátaútger⇥in
vi⇥ hli⇥ togaraútger⇥arinnar í Reykjavík á
þessum árum.

Á Nor⇥urlandi, þ.e.a.s. á Siglufir⇥i og í
Eyjafir⇥i, var síldarútvegurinn stórútger⇥
og þa⇥ sem öllu skipti í sjávarútvegi á þess-
um árum. Me⇥ síldinni stó⇥u menn og féllu,
af henni ur⇥u þeir ríkir e⇥a fátækir eftir
atvikum, og ekkert setti jafn mikinn svip á
mannlíf og alla heg⇥an fólks í kaupstö⇥um
og sjávarþorpum á Nor⇥urlandi á fyrra
helmingi 20. aldar og þessi smávaxni, renni-
legi og silfra⇥i fiskur. 

↵egar síldarsagan spur⇥ist um bygg⇥ir
Eyjafjar⇥ar á sumrin, greip um sig spenn-
ingur, engu ö⇥ru líkur, menn gengu hnar-
reistari og léttari í spori en á⇥ur, og þegar
síldarskipin lög⇥u úr höfn, var⇥ spennan
sumum mestu ákafamönnunum nánast
óbærileg. Hver spur⇥i annan tí⇥inda, og
þegar fréttist af va⇥andi síld á Grímseyjar-
sundi e⇥a í mynni Eyjafjar⇥ar, e⇥a fréttir
bárust af skipum á lei⇥ til lands me⇥ afla, fór
allt á fulla fer⇥ á söltunarstö⇥vum og plön-
um og í verksmi⇥jum innan frá Akureyri og
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út me⇥ öllum fir⇥i, allt vestur á Siglufjör⇥.
A⇥komufólk streymdi til starfa og heima-
menn fóru sumir helst ekki af fötum allt
sumari⇥. ↵egar brældi e⇥a hlé var⇥ á störf-
um af ö⇥rum orsökum, var dansa⇥, drukki⇥
og sungi⇥, uns aftur var snúi⇥ til vinnu á sjó
e⇥a landi.

↵annig var síldarstemmningin engu lík
og sumir sta⇥ir á Nor⇥urlandi áttu vöxt sinn
og tilveru á þessu tímabili ö⇥ru fremur síld-
inni a⇥ þakka. Um þa⇥ efni og síldvei⇥arnar
sjálfar ver⇥ur nánar fjalla⇥ sí⇥ar, hér ver⇥ur
láti⇥ vi⇥ þa⇥ sitja a⇥ greina stuttlega frá
þróun fiskvei⇥iflotans á stærstu útger⇥ar-
stö⇥um á Mi⇥-Nor⇥urlandi á þessu tímabili.

Í hugum flestra Íslendinga er Siglu-
fjör⇥ur tákn síldarsta⇥anna ö⇥rum kaup-
stö⇥um fremur. Sta⇥reyndin er þó sú, a⇥
umtalsvert þéttb￼li tók a⇥ myndast í Siglu-
fir⇥i allnokkru á⇥ur en síldvei⇥ar hófust a⇥
marki á hafi úti. ↵a⇥ studdist ö⇥ru fremur
vi⇥ verslun og þilskipaútger⇥ Gránufélags-
ins, sem hóf rekstur í fir⇥inum ári⇥ 1876 og
stó⇥ sí⇥an fyrir ￼msum n￼jungum í atvinnu-
rekstri á sta⇥num næstu árin. ↵ar muna⇥i
þó mest um hákarlavei⇥ar og þilskipa-
útger⇥, en hvort tveggja efldist mjög í versl-
unarstjóratí⇥ Snorra Pálssonar, 1876-
1883.459

Vi⇥ upphaf tímabilsins sem hér er til um-
ræ⇥u, ári⇥ 1915, var útger⇥ í Siglufir⇥i enn
í líku horfi og veri⇥ haf⇥i undanfarna ára-
tugi, og síldvei⇥ar Íslendinga enn í bernsku.
Fáeinir menn ger⇥u út litla vélbáta til
þorskvei⇥a, en þilskip í fir⇥inum voru alls
sjö. ↵ar af voru fimm gömul seglskip, öll í
eigu Hinna sameinu⇥u íslensku verslana,
sem keyptu eignir Gránufélagsins ári⇥ 1912.

Eitt þessara skipa var gert út á handfæra-
vei⇥ar, en hin fjögur voru á hákarlavei⇥um
frá vori og fram undir sumarlok. ↵eirra á
me⇥al voru Lati-Brúnn og Siglnesingur,
sem bá⇥ir voru í hópi elstu þilskipa á
Nor⇥urlandi, og herma heimildir, a⇥ hinn
sí⇥arnefndi hafi í upphafi veri⇥ opi⇥ skip, en
veri⇥ breytt í þilskip.460 Tveir vélbátar stærri
en 12 smálestir voru í Siglufir⇥i þetta ár.
Annar þeirra, Njáll, sem var í eigu Hinna
sameinu⇥u íslensku verslana, var á hákarla-
vei⇥um um vori⇥ og framundir mitt sumar,
en fór þá á síld. Hinn bátinn, Snyg, átti
Helgi Hafli⇥ason, og var hann á þorskvei⇥-
um, en fór á síld um sumari⇥.461

Af þessu má sjá, a⇥ síldvei⇥ar voru enn
sem komi⇥ var hrein aukageta hjá siglfirska
flotanum og a⇥ útger⇥arhættir 19. aldar
voru enn ríkjandi í Siglufir⇥i ári⇥ 1915.
Síldarævint￼ri⇥ var a⇥ sönnu hafi⇥ á Siglu-
fir⇥i, en ná⇥i ekki til íslenskra útvegsmanna
í fir⇥inum nema a⇥ nokkru leyti. Í þessu vi⇥-
fangi ber einnig a⇥ hafa í huga, a⇥ á þessum
árum hélt síldin sig vestar framan af sumri
en sí⇥ar var⇥ algengt, úti fyrir Ísafjar⇥ar-
djúpi, í Djúpinu og vi⇥ Strandir, og átti þa⇥
mestan þátt í síldarævint￼rinu á Ísafir⇥i á
árum fyrri heimsstyrjaldar.462 Allmiki⇥ var
um a⇥komuskip á Siglufir⇥i á þessum árum,
ekki síst norsk og sænsk, auk íslenskra skipa
sem löndu⇥u afla sínum á Siglufir⇥i. Nor⇥-
menn og Svíar voru þegar or⇥nir áberandi
og umsvifamiklir á Siglufir⇥i, er hér var
komi⇥ sögu, stundu⇥u herpinótavei⇥ar fyrir
landi, ráku söltunarstö⇥var og höf⇥u þegar
reist fyrstu síldarbræ⇥sluna. Höf⇥u athafnir
þeirra mikil áhrif á vöxt Siglufjar⇥ar og vi⇥-
gang.463
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Frá Akureyri var svipa⇥a sögu a⇥ segja, en
þessir tveir sta⇥ir voru hinir einu á Nor⇥ur-
landi, þar sem þilskip og vélbátar, stærri en
12 smálestir, voru ger⇥ir út á þessum tíma.
Á Akureyri voru ger⇥ út sextán skip þetta ár,
þar af tólf seglskip. ↵au stundu⇥u flest hand-
færa- og hákarlavei⇥ar, og a⇥eins eitt, Henn-
ing, var á síldvei⇥um. Ásgeir Pétursson
ger⇥i út tvö skip þetta sumar, bornvörpung-
inn Helga magra, sem stunda⇥i botnvörpu-
vei⇥ar hluta ársins en síldvei⇥ar yfir sum-
ari⇥, og línuvei⇥arann Leslie, sem var ein-
göngu á síld. ↵á var einn 13 smálesta vél-
bátur á síld- og þorskvei⇥um, og einn stór

vélbátur, Hjalteyri, 55 smálesta skip í eigu
Ottós Tulinius, var eingöngu á síldvei⇥um.464

Á næstu fimm árum ur⇥u miklar breyt-
ingar á útger⇥ Eyfir⇥inga og Siglfir⇥inga, og
þá sneru þeir sér fyrst a⇥ síldvei⇥um á hafi
úti fyrir alvöru. Ári⇥ 1920 var a⇥eins eitt
seglskip eftir á Siglufir⇥i, og var þa⇥ á
hákarlavei⇥um. Auk þess voru ger⇥ir út í
bænum fimm stórir vélbátar. ↵eir stundu⇥u
allir síldvei⇥ar a⇥ sumrinu, einn var ein-
ungis á síld, en hinir fjórir fóru á hákarl e⇥a
bolfiskvei⇥ar á ö⇥rum árstímum.465

Á Akureyri þróu⇥ust mál me⇥ svipu⇥um
hætti. ↵ar voru ger⇥ út 25 skip ári⇥ 1920,
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þar af tuttugu stórir vélbátar. Langflest skip-
anna voru á síldvei⇥um, ￼mist eingöngu e⇥a
a⇥ mestu leyti, og a⇥eins eitt var eingöngu á
hákarlavei⇥um. Næstu árin hélt þessi þróun
áfram, og eins og þegar hefur komi⇥ fram,
fjölga⇥i stórum vélbátum og línuvei⇥urum
miki⇥ á Akureyri og Siglufir⇥i fram yfir
1930, auk þess sem umtalsver⇥ útger⇥
stórra báta hófst ví⇥ar vi⇥ Eyjafjör⇥, ekki síst
í Ólafsfir⇥i. Af þeim skipum, sem skrá⇥ voru
sem stórir vélbátar, voru allmörg gömul þil-
skip, sem vél haf⇥i veri⇥ sett í. Síldvei⇥ar
voru meginvi⇥fangsefni þessa flota, sum
skipanna stundu⇥u bolfiskvei⇥ar hluta úr
árinu, m.a. vi⇥ Su⇥vesturland og Vestfir⇥i á
vetrarvertí⇥, en hákarlavei⇥ar hurfu me⇥
öllu úr sögunni sem sjálfstæ⇥ur atvinnu-
vegur um mi⇥jan 3. áratuginn.466

↵egar liti⇥ er yfir tímabili⇥ í heild og
huga⇥ a⇥ útger⇥arháttum á Eyjafjar⇥ar-
svæ⇥inu, hl￼tur a⇥ vekja athygli, hve líti⇥
flotinn var n￼ttur, einkum eftir a⇥ kom fram
yfir 1930. Smábátar sáu um a⇥ afla Eyfir⇥-
ingum og Siglfir⇥ingum so⇥metis, og
framan af þessu tímabili, fram um 1930, var
algengt, a⇥ útger⇥armenn á Akureyri og
Siglufir⇥i sendu skip sín til bolfiskvei⇥a vi⇥
Vestfir⇥i og Su⇥vesturland á tímabilinu frá
því febrúar-mars og fram í maí. ↵á var teki⇥
a⇥ búa skipin á síld, og síldarvertí⇥in stó⇥ a⇥
ö⇥ru jöfnu frá því um mána⇥amótin júní-
júlí og framundir ágústlok. ↵á var skipun-
um lagt fram í febrúar-mars.

En þetta átti a⇥eins vi⇥ um hluta flotans.
Sum skipanna voru einungis á síld, voru
ekki ger⇥ út nema í besta falli 3-4 mánu⇥i á
ári, og þegar kom fram um og yfir 1930,
var⇥ þetta fyrirkomulag æ algengara.

Ástæ⇥urnar vir⇥ast einkum hafa veri⇥
fjórar: Í fyrsta lagi þótti mörgum langt a⇥
sækja á mi⇥in fyrir sunnan og vestan, og
fiskgengd fór minnkandi fyrir Nor⇥urlandi á
þessum árum, svo ekki borga⇥i sig a⇥ gera
út á mi⇥in þar. Í annan sta⇥ lækka⇥i ver⇥ á
saltfiski miki⇥ eftir 1930, og æ erfi⇥ara var⇥
a⇥ selja hann. Í þri⇥ja lagi voru sum skip-
anna svo léleg, a⇥ þau þóttu ekki duga til
vetrarvei⇥a og í fjór⇥a og sí⇥asta lagi kann
þa⇥ a⇥ hafa rá⇥i⇥ nokkru, a⇥ me⇥ lögum,
sem sett voru ári⇥ 1922 og 1925, var athafna-
frelsi útlendinga í síldarverkun og -vinnslu
skert verulega, og þá gátu heimamenn auki⇥
þátttöku sína í síldvei⇥unum.467

Allt lag⇥ist þetta á eitt og var⇥ til þess, a⇥
nor⇥lenskir útvegsmenn sneru sér í æ ríkari
mæli a⇥ síldvei⇥um og síldarverkun. Ber þá
enn a⇥ hafa í huga, a⇥ þegar vel gekk, vir⇥ast
menn hafa lifa⇥ bærilegu lífi af síldinni einni,
sumir útvegsmenn höf⇥u annan atvinnu-
rekstur, t.d. verslun, samhli⇥a útger⇥inni, og
mörgum þótti tilkostna⇥urinn vi⇥ vetrar-
úthald til bolfiskvei⇥a frá stö⇥um í fjarlægum
landshlutum of mikill til a⇥ borga sig.

IV,1,2,6. Austfir⇥ingafjór⇥ungur
↵ess var geti⇥ framar í þessu riti, a⇥ Sey⇥-
fir⇥ingar ur⇥u me⇥al hinna fyrstu hér á
landi til a⇥ hefja útger⇥ vélbáta. Á fyrsta
hálfa ö⇥rum áratug 20. aldar hófst blómleg
útger⇥ vélknúinna báta ví⇥a á Austfjör⇥um,
og ári⇥ 1915 voru bátar í fjór⇥ungnum alls
áttatíu. Allir nema einn voru undir 12 smá-
lestum a⇥ stær⇥, hinn eini sem stærri var,
hét Lively og var ger⇥ur út frá Fáskrú⇥sfir⇥i.
Minni bátarnir voru flestir í Neshreppi í
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Nor⇥fir⇥i, á Eskifir⇥i og í Bú⇥ahreppi. Í
Nor⇥ur-Múlas￼slu voru þetta ár ger⇥ir út
átta bátar, þar af sex á Sey⇥isfir⇥i, og tveir
bátar voru í Austur-Skaftafellss￼slu, bá⇥ir í
Nesjahreppi.468

Ári⇥ 1920 haf⇥i bátum undir 12 smálest-
um fækka⇥ líti⇥ eitt í Múlas￼slum, en fjölga⇥
verulega í Austur-Skaftafellss￼slu. Stærri
bátum haf⇥i á hinn bóginn fjölga⇥ miki⇥,
voru nú níu, flestir á Neskaupssta⇥ og Höfn
í Hornafir⇥i. ↵essi fjölgun hélt áfram næstu
árin, og 1925 var umtalsver⇥ útger⇥ stórra
báta hafin á Sey⇥isfir⇥i. Jafnframt fjölga⇥i
minni bátum, og 1925 voru þeir ger⇥ir út í
flestum hreppum í fjór⇥ungnum, sem land
áttu a⇥ sjó.469

Á sí⇥ari hluta 3. áratugarins hélt stórum
bátum áfram a⇥ fjölga í Austfir⇥ingafjór⇥-
ungi, jafnframt því sem útger⇥in þjappa⇥ist
meira saman á einstaka sta⇥i. Ári⇥ 1930 var
hún s￼nu mest í Neskaupssta⇥ og á
Fáskrú⇥sfir⇥i. ↵essi þróun hélt áfram allt til
loka tímabilsins. Ári⇥ 1935 var Neskaups-
sta⇥ur langstærsti útger⇥arbær á Austfjör⇥-
um, en næstir komu Fáskrú⇥sfjör⇥ur og
Sey⇥isfjör⇥ur, og Eskifjör⇥ur þar á eftir. ↵á
hélt minni bátum og áfram a⇥ fjölga í flest-
um hreppum.

Sjósókn austfirska bátaflotans var næsta
hef⇥bundin allt þetta tímabil. Minni bát-
arnir stundu⇥u mest dagró⇥ra me⇥ línu og
handfæri, og hinir stærri voru á bolfiskvei⇥-
um. Mest var sótt á heimami⇥, einkum á
haustvertí⇥, og á þessum árum var algengt,
a⇥ Austfjar⇥abátar reru frá Hornafir⇥i og
Vestmannaeyjum á vetrarvertí⇥. ↵á fóru
jafnan nokkrir bátar á síld fyrir Nor⇥urlandi
á sumrin.470

IV,2. Vertí⇥ir og vei⇥isló⇥ir

Me⇥ tilkomu vélbátanna breyttust forsendur
Íslendinga til sjósóknar miki⇥. Vélarnar
léttu sjómönnum ró⇥urinn, í bókstaflegri
merkingu, og Páll Pálsson í Hnífsdal, sem
gjörla kynntist hvorutveggja, sjósókn á ára-
skipum og vélbátum, l￼sti breytingunum
þannig:

Eg haf⇥i veri⇥ bæ⇥i háseti og forma⇥ur á árabátum
og get því vel bori⇥ um þá miklu breytingu, sem
þa⇥ var a⇥ komast á vélbátana. ↵a⇥ var eins vi⇥
hef⇥um himininn höndum teki⇥ er vi⇥ gátum lagt
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upp árarnar og noti⇥ vélarorkunnar. Meiri og hag-
stæ⇥ari umskipti get eg vart hugsa⇥ mér. ↵a⇥ a⇥
sitja me⇥ átta metra langa ár í höndum svo a⇥ segja
alla sjófer⇥ina, oft í vonsku ve⇥ri og berja bló⇥uga
baráttuna, er sá mesti þrældómur, sem eg hef lent
í á minni löngu æfi. Oft og mörgum sinnum ur⇥u
menn a⇥ beita ￼trustu kröftum klukkutímum
saman til a⇥ ná landi […]471

Undir þessi or⇥ útvegsbóndans í Hnífsdal
gátu vafalaust margir teki⇥, en vélarnar
léttu ekki a⇥eins sjómönnum erfi⇥i⇥. ↵ær
juku einnig möguleika þeirra til sjósóknar
a⇥ mun. Ólíkt því, sem var á áraskipunum,
gátu menn nú fari⇥ ví⇥a um haf í leit a⇥ afla,
flutt sig af einni vei⇥isló⇥ á a⇥ra, eftir því
hvar afla var helst von. Er bátarnir stækk-
u⇥u sköpu⇥ust einnig möguleikar til a⇥
nota fjölbreytilegri vei⇥arfæri en á⇥ur, ekki
síst þorskanet og línu, en hvort tveggja er
miklu hægara a⇥ draga á spili en í höndum.
Me⇥ fjölbreytilegri vei⇥arfærum var⇥ svo
mögulegt a⇥ sækja í fleiri fisktegundir en
á⇥ur, og á ö⇥rum árstímum.

En þrátt fyrir augljósa yfirbur⇥i vélbát-
anna yfir áraskipin breyttist fyrirkomulag
sjósóknarinnar líti⇥, fyrr en kom fram um
og yfir fyrri heimsstyrjöld, og í sumum ver-
stö⇥vum alls ekki allt tímabili⇥, sem hér er
til umfjöllunar. ↵ar eru þó síldvei⇥arnar
undanskildar, en þær voru n￼jung og sér-
stakur kapítuli í sjávarútvegssögu þessa
tíma.

Fyrstu íslensku vélbátarnir voru litlar,
opnar fleytur. Fæstir þeirra voru miki⇥
stærri en me⇥alstór áraskip, enda sumir
sexæringar í upphafi. Fyrstu yfirbygg⇥u, e⇥a
þilju⇥u bátarnir, voru af svipa⇥ri stær⇥ og
a⇥eins líti⇥ eitt stærri. Af þessu leiddi, a⇥ í

upphafi vélbátaaldar sóttu menn sem fyrr
mest á grunnsló⇥ina og heimami⇥, sömu
bley⇥ur og áraskipin höf⇥u stunda⇥ um
aldir. ↵ar vissu formenn gjörla, hvar helst
var von um a⇥ fá fisk, og eins og þegar hefur
komi⇥ fram, var flestum helstu verstö⇥vum
á árabátaöld valinn sta⇥ur me⇥ tilliti til þess,
a⇥ skammt væri a⇥ sækja á fengsæl mi⇥.
↵etta breyttist ekki, þótt vélknúnir bátar
kæmu til sögunnar og verstö⇥var á
afskekktum stö⇥um t￼ndu tölunni. Hinar,
sem betur voru í sveit settar, lágu vel vi⇥
mi⇥um og gátu bo⇥i⇥ upp á þokkaleg lend-
ingar- og hafnarskilyr⇥i, héldu áfram gildi
sínu. Sumar efldust me⇥ tilkomu vél-
bátanna, eins og þegar hefur komi⇥ fram.

Sókn bátaflotans hefur a⇥ öllum líkind-
um aukist nokku⇥ me⇥ tilkomu vélbátanna,
þótt erfitt sé a⇥ fullyr⇥a miki⇥ í þeim efnum.
Hra⇥i vélbátanna og geta til a⇥ leita fisks á
tiltölulega stóru svæ⇥i hefur þó trúlega
komi⇥ útvegsmönnum þeirra til gó⇥a í
þessu efni, og sögur hafa var⇥veist um vél-
báta, sem tví- og þríhló⇥u á sama tíma og
áraskipin fóru a⇥eins einn ró⇥ur. Jafnframt
jókst aflinn, en vélbátarnir öflu⇥u a⇥ jafna⇥i
betur en áraskipin. ↵a⇥ var a⇥ einhverju
leyti a⇥ þakka aukinni sókn, en þó einnig því
a⇥ a.m.k. sumir vélbátanna voru búnir stór-
tækari vei⇥arfærum en árabátarnir.472 ↵ar
muna⇥i mest um, a⇥ um svipa⇥ leyti og vél-
væ⇥ing bátaflotans hófst, ur⇥u línuvei⇥ar
mun algengari en á⇥ur, og er stórir vélbátar
komu til sögu, var⇥ línan a⇥alvei⇥arfæri⇥,
auk þorskaneta. Netavei⇥ar voru þó jafnan
algengari í verstö⇥vum sunnanlands og vi⇥
Faxaflóa en á Vestfjör⇥um, Nor⇥urlandi og
Austfjör⇥um. Í 1. bindi þessa verks var sk￼rt
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frá upphafi vei⇥a í þorskanet hér vi⇥ land á
18. öld, en notkun þeirra var þó næsta lítil
framundir lok 19. aldar. Olli þar mestu sú
trú manna, a⇥ ekki væri hægt a⇥ vei⇥a í net
vi⇥ Su⇥vestur- og Su⇥urland sökum
strauma og ókyrr⇥ar.473 ↵etta breyttist um
aldamótin og í upphafi 20. aldar, og l￼sti
Matthías Ólafsson, erindreki Fiskifélags
Íslands, tildrögum þess og haf⇥i eftir Vil-
hjálmi Hákonarsyni:

Á einhverri vertí⇥, skömmu fyrir aldamótin sí⇥-
ustu, jeg man ekki hva⇥a ár þa⇥ var, var rjett eng-
inn afli á Mi⇥nesinu, hvorki á ló⇥ nje færi.

Árni Geir ↵óroddsson, sem nú er útger⇥ar-
ma⇥ur í Keflavík, reri þá á útveg Hákonar á Staf-
nesi, fö⇥ur Vilhjálms. Árni haf⇥i vanist netum og
haf⇥i þá trú, a⇥ vei⇥ast myndi í net, ef til væru, þótt
ekki veiddist neitt á ló⇥ né færi.

Leita⇥i hann leyfis hjá Hákoni a⇥ mega fá a⇥ láni
einhverja netagarma, sem hann vissi a⇥ voru til
inni í Keflavík e⇥a Vatnsleysuströnd. Hákon var
lengi tregur, en ljet þó Árna rá⇥a. Fór þá Árni og
fjekk fáein net, sem bæ⇥i voru gömul og rifin.

Me⇥ þessi net fór Árni einn á sjó, því allir voru
hættir sjófer⇥um vegna aflaleysis.

Um kvöldi⇥ kom Árni a⇥, me⇥ þa⇥ sem skipi⇥
gat floti⇥ me⇥ af úrvals þorski.

Var nú fari⇥ a⇥ leitast vi⇥ a⇥ fá fleiri net og voru
keypt bæ⇥i grásleppu- og rau⇥maganet hvar sem
fengust og alt fyltist af þorski. Gamla trúin var
dau⇥ í einni svipan, og sí⇥an hafa net veri⇥ notu⇥ á
Mi⇥nesi og hefir eigi rætst sá kví⇥bogi, er menn
báru fyrir því a⇥ þau eigi hjeldust þar vegna
ókyr⇥ar. ↵vert á móti hefir reyndin or⇥i⇥ sú, a⇥
netin hafa haldist þar betur en í Gar⇥sjó, og aflinn
hefir stórum aukist.474

Eftir þetta breiddist netanotkun hratt út í
nálægum verstö⇥vum. Í Vestmannaeyjum
hófst hún veturinn 1914-1915 og var⇥ um
svipa⇥ leyti allalgeng á Brei⇥afir⇥i.475 Nor⇥an

Látrabjargs voru ló⇥ir og færi hins vegar
áfram helsta vei⇥arfæri vertí⇥arbáta, og þar
ur⇥u þorskanet aldrei jafn algeng og í ver-
stö⇥vum sunnanlands.

Vertí⇥askipanin, sem tí⇥kast haf⇥i frá mi⇥-
öldum, og l￼st var í 1. bindi þessa ritverks,
breyttist líti⇥ á því tímabili, sem hér er um
fjalla⇥. Var þess og vart a⇥ vænta, þar sem
vertí⇥ir mi⇥u⇥ust ö⇥ru fremur vi⇥ fiskgengd
á mi⇥um. Eftir a⇥ stórir bátar komu til sög-
unnar, ur⇥u hins vegar nokkrar breytingar á
sóknarmynstrinu í einstökum verstö⇥vum,
og menn voru ekki jafn há⇥ir sókn á heima-
mi⇥ og á⇥ur haf⇥i veri⇥. Jafnframt hófust nú
vi⇥leguró⇥rar a⇥ n￼ju, þar sem a⇥komu-
bátar, oft úr fjarlægum landshlutum, höf⇥u
vi⇥legu á vetrarvertí⇥ og reru frá verstö⇥v-
um, sem lágu vel vi⇥ fengsælum mi⇥um.
Allt var þetta þó nokku⇥ breytilegt eftir
landshlutum.

Einna minnstar ur⇥u breytingarnir í
sókninni á hef⇥bundnum vetrarvertí⇥ar-
svæ⇥um í Vestmannaeyjum, á Su⇥urnesj-
um, vi⇥ Faxaflóa og Brei⇥afjör⇥. Heimabátar
sóttu sem fyrr á mi⇥in umhverfis Eyjar, vi⇥
Reykjanes, í Faxaflóa og undir Jökli. Er bát-
arnir stækku⇥u, var⇥ sóknin öflugri, og
menn tóku a⇥ fikra sig á d￼pri mi⇥ og lengra
frá heimahöfn. A⇥ ö⇥ru leyti voru breytingar
á fyrirkomulagi sóknarinnar og vei⇥isvæ⇥-
um vart merkjanlegar. Me⇥ uppbyggingu
hafnarmannvirkja og bættri þjónustu vi⇥
flotann í Vestmannaeyjum, Sandger⇥i,
Keflavík og Reykjavík fjölga⇥i a⇥komu-
bátum, sem reru frá þessum stö⇥um, en
sókn þeirra var jafnan me⇥ svipu⇥um hætti
og heimabáta.476
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Á Vestfjör⇥um var⇥ þróunin me⇥ nokku⇥
ö⇥rum hætti. Fyrstu vestfirsku vélbátarnir
sóttu mest á hef⇥bundin árabátami⇥ vi⇥
Vestfir⇥i og í Ísafjar⇥ardjúpi. Eins og ára-
bátarnir stundu⇥u þeir dagró⇥ra, reru a⇥
morgni og komu aftur a⇥ landi a⇥ kvöldi.
↵egar stórir bátar komu á Ísafjör⇥ og fleiri
útger⇥arsta⇥i á Vestfjör⇥um, tóku þeir hins
vegar a⇥ fara „á útilegu“, sem kalla⇥ var. ↵á
var rói⇥ á mi⇥in úti fyrir Vestfjör⇥um og
veri⇥ úti eins lengi og ve⇥ur, olía, vistir og
beita leyf⇥u, og helst ekki komi⇥ a⇥ landi
nema me⇥ fullfermi. Jafnan var veitt á línu í
útilegutúrum og gert a⇥ aflanum um bor⇥
og hann salta⇥ur í lest. Á árunum 1920-
1928 var algengt, a⇥ Vestfjar⇥abátar, einkum
þó hinir ísfirsku, reru sunnanlands á vetrar-
vertí⇥. Flestir þeirra komu heim um páska,
um þa⇥ bil sem fiskur gekk á Vestfjar⇥ami⇥,
og voru sí⇥an á útilegu fram á vor. Tók þá
hver vei⇥ifer⇥ 3-5 daga. Á 4. áratugnum
tóku Ísafjar⇥arbátar a⇥ fara á útilegu undir
Jökli, en þar var ve⇥rátta alla jafna betri en á
Vestfjar⇥ami⇥um a⇥ vetrinum. ↵essar fer⇥ir
voru mun lengri en útilegutúrar á heima-
mi⇥.477

Á Nor⇥urlandi stundu⇥u minni bátar
handfæra- og línuvei⇥ar á heimami⇥um frá
vori og fram á haust. ↵egar stærri bátar
komu til sögunnar á Akureyri og Siglufir⇥i,
voru þeir stundum sendir á vei⇥ar vi⇥ Su⇥-
vesturland og Vestfir⇥i á vetrarvertí⇥, eink-
um á 3. áratugnum, en annars voru síld-
vei⇥ar meginvi⇥fangsefni þeirra.478

Á Austfjör⇥um var fyrirkomulag útger⇥-
arinnar um sumt svipa⇥ því, sem ger⇥ist á
Vestfjör⇥um, en helsta vei⇥itímabili⇥ var á
ö⇥rum árstíma, og ré⇥st þa⇥ af fiskigöngum.

Fiskur gengur nor⇥ur me⇥ Austfjör⇥um á
vorin, og me⇥ göngunni, sem almennt var
nefnd vorhlaup eystra, hófst a⇥alvertí⇥
Austfir⇥inga á heimami⇥um. Vorhlaupsvei⇥-
um Nor⇥fir⇥inga l￼sti Smári Geirsson
þannig:

⌥mislegt, m.a. sjávarhiti, ré⇥ því hvenær tók a⇥
fiskast á heimami⇥um Austfir⇥inga á vorin og eins
fór þa⇥ talsvert eftir ríkjandi ve⇥ráttu hvernig vor-
hlaupi⇥ n￼ttist. Misjafnt var hversu djúpt fiskurinn
gekk me⇥ landinu, og ef su⇥vestanátt var ríkjandi
n￼ttust vorhlaupin verr en þegar nor⇥austan- og
austanátt ríkti. ↵egar a⇥stæ⇥ur voru hagstæ⇥ar
kom fyrir a⇥ vel afla⇥ist á vorin á sló⇥ sem var í um
klukkustundar siglingar fjarlæg⇥ frá Bar⇥snes-
horni, en yfirleitt þurfti a⇥ fara enn d￼pra til a⇥
leggja línuna. Fyrst á vorin, þegar Nor⇥fir⇥ingar
voru a⇥ hefja vei⇥ar úr vorhlaupunum, sóttu þeir
jafnvel allt su⇥ur á Hvalbak, en sí⇥an var göngunni
fylgt og gjarnan lagt í kantinum sunnan Rey⇥ar-
fjar⇥aráls, sí⇥an á Gerpisflaki og vi⇥ Hundsvíkurál
og enda⇥ á Tangaflaki. Oftast stó⇥u vei⇥ar úr vor-
hlaupi yfir í tvær til þrjár vikur og voru vor-
hlaupsvei⇥arnar anna⇥ mesta aflatímabil ársins á
heimami⇥um Nor⇥fjar⇥arbáta.479

Á Nor⇥fir⇥i, og reyndar ví⇥ar á Austfjör⇥um,
var algengt á árunum fyrir sí⇥ari heims-
styrjöld, a⇥ bátum væri lagt yfir hásumari⇥,
frá því í júlí og fram í september, og var sá
tími nota⇥ur til a⇥ verka vorhlaupsfiskinn
og fisk frá haustinu og vetrinum á⇥ur. ↵egar
bátarnir stækku⇥u á 4. áratugnum, var hins
vegar teki⇥ a⇥ senda þá á útilegu vi⇥ Langa-
nes, þar sem oft fékkst gó⇥ur millifiskur á
sumrin. Til þeirra vei⇥a dug⇥u þó ekki
minni bátar en um 20 smálestir.480

Anna⇥ mesta vei⇥itímabil ársins á Aust-
fjör⇥um hófst, er kom fram á haust, og stó⇥
fram í sí⇥ari hluta nóvember. ↵á var teki⇥ a⇥
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róa í Gullkistuna, e⇥a „Kistuna“, en þa⇥ mi⇥
er í landgrunnskantinum, 30-40 sjómílur
frá landi, og er í su⇥urja⇥ri Glettinganes-
grunns. Vei⇥ar á þessu mi⇥i hófust ári⇥
1912, og var fiskurinn, sem þar fékkst, mjög
vel fallinn til saltfiskverkunar „stór og
gó⇥ur, algerlega ormalaus og úttro⇥inn af
lifur.“481

↵egar „Kistufiskiríinu“ lauk, var bátum
yfirleitt lagt, og notu⇥u útvegsmenn minni
bátanna tímann til a⇥ dytta a⇥ fleyjum sín-
um, en eftir a⇥ stærri bátar komu til sögu,
var teki⇥ a⇥ senda þá á vetrarvertí⇥ á
Hornafir⇥i. Einnig tí⇥ka⇥ist þó, a.m.k. á
Nor⇥fir⇥i, a⇥ bátar færu til vei⇥a langt
su⇥ur me⇥ Austfjör⇥um og sigldu heim
me⇥ aflann.482

Eskfir⇥ingar ur⇥u fyrstir til a⇥ senda
báta á vetrarvertí⇥ á Hornafir⇥i, ári⇥ 1908.

Nor⇥fir⇥ingar fetu⇥u í fótspor þeirra og
ger⇥u út báta frá Hornafir⇥i allt frá 1917 og
fram yfir 1950. Frá 1911 og fram á 4. ára-
tuginn ger⇥u sumir útger⇥armenn á Nor⇥-
fir⇥i einnig báta sína út frá Djúpavogi,
a.m.k. „anna⇥ veifi⇥“. Stundu⇥u bátarnir
ró⇥ra frá þessum stö⇥um frá því í febrúar
og fram á vor og veiddu einkum á línu og
handfæri.483

IV,3. Aflabrög⇥

↵ess var a⇥ vænta, a⇥ sjávarafli Íslendinga
ykist me⇥ aukinni sóknar- og vei⇥igetu báta-
flotans í kjölfar vélvæ⇥ingarinnar. Tafla IX
s￼nir botnfiskafla íslenskra fiskiskipa, ann-
arra en togara, á völdum árum á tímabilinu
1905-1940.

Tafla IX

Botnfiskafli íslenska bátaflotans 1905-1940 (‘000 smálestir)

Ár Vélbátar <12 brl. Önnur skip Samtals 

1905 38,5 24,0 62,5
1910 55,7 24,7 80,4
1915 48,3 20,9 69,2
1920 61,4 24,3 85,7
1925 41,2 42,5 83,7
1930 85,6 131,1 216,7
1935 43,6 100,2 143,8
1939 39,6 74,2 113,8

Heimildir: Fiskisk￼rslur og hlunninda 1912-1939; Hagskinna (1997), 326 (tafla 5.10.).



Til sk￼ringar ber a⇥ taka fram, a⇥ í fyrri
dálknum er afli árabáta talinn me⇥ afla vél-
báta undir 12 lestum a⇥ stær⇥; afli þessara
tveggja skipager⇥a var ekki a⇥greindur í
sk￼rslum fyrir 1913. ↵a⇥ ár var teki⇥ a⇥
greina á milli, og þá var afli árabátanna li⇥-
lega þri⇥jungur af afla vélbátanna, 19,8 þús-
und smálestir á móti 28,2 þúsund. Fram til
1920 héldu árabátarnir fyllilega sínum hlut,
en á 3. áratugnum fór hlutdeild þeirra
minnkandi og var or⇥in sáralítil ári⇥ 1929,
sí⇥asta ári⇥ sem árabátaaflinn var skrá⇥ur
sérstaklega.484

Í sí⇥ari dálknum er talinn afli allra skipa,
sem stærri voru en 12 lestir, annarra en tog-
ara. ↵ar er átt vi⇥ þilskip, vélbáta og línu-
vei⇥ara, en á þessum skipum voru handfæri
og lína helsta vei⇥arfæri⇥ á bolfiskvei⇥um
allt tímabili⇥. Fyrstu árin, þ.e. fram í fyrri
heimsstyrjöld, gegndu þilskipin veigamiklu
hlutverki, en eftir þa⇥ viku þau smám
saman fyrir stórum vélbátum, sem voru
or⇥nir nær allsrá⇥andi í þessum flokki
skipa, er kom fram á 3. áratuginn. Línuvei⇥-

urunum fjölga⇥i einnig á þessum tíma, en
vei⇥ar þeirra höf⇥u tiltölulega lítil áhrif á
heildaraflann. Nokkrir þeirra voru a⇥ sönnu
ger⇥ir út til bolfiskvei⇥a, a.m.k. flest árin, en
annars voru síldvei⇥ar meginvi⇥fangsefni
þeirra. Ef liti⇥ er á tölurnar í fyrri dálknum
í töflu IX, kemur í ljós, a⇥ afli minni vél-
bátanna var afar misjafn frá einu tímabili til
annars, og hi⇥ sama er uppi á teningnum,
þegar aflinn er sko⇥a⇥ur ár frá ári. Ári⇥ 1905
voru vélbátar enn fremur fáir og því var afl-
inn þetta ár fyrst og fremst fenginn á ára-
báta. Fimm árum sí⇥ar voru vélbátar hins
vegar or⇥nir margir og ger⇥ir út í flestum
helstu verstö⇥vum landsins. ↵á var aflinn
miklu meiri en 1905. ↵a⇥ endurspeglar ö⇥ru
fremur aukna sókn, auk þess sem aflabrög⇥
voru almennt gó⇥ á Íslandsmi⇥um þetta ár.

Sóknin var afar hör⇥ á þessum árum, og
vir⇥ist svo sem a.m.k. sumir útvegsmenn og
sjómenn hafi ofmeti⇥ sjóhæfni og styrk vél-
bátanna og lagt þá í meiri hættu en þeir
þoldu. Aflei⇥ingin var sú, a⇥ slys voru tí⇥, og
á árunum 1910-1914 fórust alls tuttugu vél-
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bátar og me⇥ þeim 86 menn. Um þetta sag⇥i
í Ægi ári⇥ 1916:

Orsakir slysanna af þeim [þ.e. vélbátunum] eru
margar, og má fyrst telja a⇥ til þessa tíma hafa allir
bátarnir veri⇥ litlir, þetta 6-9 smálestir og margir
e⇥a flestir mjög veikbyg⇥ir og illa útbúnir seglum,
en hæ⇥in fjarska mikil. Sjósókn oft á þeim 30-40
sjómílur til hafs þegar ekki fæst fiskur nær landi og
þetta oft um hávetur, sjerstaklega í Vestmannaeyj-
um og vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp. ↵etta ver⇥a a⇥ teljast
hættufer⇥ir á litlum og veikbyg⇥um bátum me⇥
ljelegum seglaútbúna⇥i. Og þó allur dugna⇥ur sje
vir⇥ingarver⇥ur, þá er ætí⇥ kapp best me⇥ forsjá.
Og þa⇥ er óhætt a⇥ fullyr⇥a, a⇥ þa⇥ hefur margur
vjelabáturinn farist, bæ⇥i fyrir hva⇥ veikbyg⇥ur
hann var, og eins fyrir ljelegan seglaútbúna⇥ og
ljelega vjel.485

Á þessum sömu árum drukknu⇥u 105 menn
af þilskipum hér vi⇥ land, og fjórir fórust a⇥
auki af togara vegna styrjaldarinnar.486 Ekki
er ljóst, hvort þessir atbur⇥ir höf⇥u einhver
áhrif á sóknina næstu árin, en fátt bendir þó
til þess, a⇥ svo hafi veri⇥.

Ári⇥ 1915 var afli vélbáta og þilskipa
nokkru minni en 1910. A⇥ því er minni bát-
ana var⇥a⇥i, munu ástæ⇥ur þess einkum
hafa veri⇥ tregfiski í sumum helstu ver-
stö⇥vum á Su⇥urlandi, einkum seinni hluta
vertí⇥ar. ↵egar lei⇥ á ári⇥, var⇥ og erfi⇥ara
um útvegun ￼mislegrar útger⇥arvöru frá
útlöndum, ekki síst steinolíu. Átti þa⇥
ástand eftir a⇥ versna næstu árin.487 Fram til
1915 bygg⇥ist afli skipa í flokknum „önnur
skip“ einkum á vei⇥um gömlu þilskipanna.
↵ar var aflinn nánast hinn sami 1905 og
1910, en minni afli skipa í þessum flokki
ári⇥ 1915 stafa⇥i a⇥ nokkru af því, a⇥ þil-
skipunum fækka⇥i og stórir bátar voru enn
tiltölulega fáir.

Ári⇥ 1920 var afli skipa í bá⇥um flokkum
umtalsvert meiri en 1915, og 1925 veiddu
skipin í sí⇥arnefnda flokknum í fyrsta skipti
meira en minni vélbátarnir. Munurinn jókst
svo, er á lei⇥ og stórum vélbátum fjölga⇥i.

Ári⇥ 1930 var metaflaár, og hafa almennar
ástæ⇥ur þess þegar veri⇥ raktar (III,3,4).
Sjómenn og útvegsmenn voru almennt
bjarts￼nir í upphafi ársins, og í flestum ver-
stö⇥vum „[…] afla⇥ist yfirleitt ágætlega og
mátti heita a⇥ svo væri allt ári⇥ […]“488

Gæftir voru hins vegar misjafnar, og sölu-
treg⇥a og birg⇥asöfnun ollu því, a⇥ ári⇥ var⇥
útveginum ekki jafn gott og aflabrög⇥in
gáfu tilefni til a⇥ ætla. Ver⇥ur nánar fjalla⇥
um þau mál sí⇥ar.

Ári⇥ 1935 var afli skipa í bá⇥um flokkun-
um gó⇥ur. Var þá svipa⇥ ástatt og 1930; vel
afla⇥ist þegar gaf á sjó, en ótí⇥ spillti gæft-
um, einkum í janúar og mars.489 Ári⇥ 1939
var afli hins vegar mun minni.

IV, 4. Síldvei⇥ar

Í 1. bindi þessa verks var sagt frá tilviljana-
kenndum síldvei⇥um Íslendinga á fyrri öld-
um. Enginn vafi getur leiki⇥ á því, a⇥ land-
námsmenn kunnu til síldvei⇥a og síldar-
verkunar, og má til stu⇥nings þeirri sko⇥un
nefna, a⇥ vi⇥ fornleifarannsóknir á Skri⇥u-
klaustri sumari⇥ 2002 fundust síldarbein,
sem rannsóknir benda til, a⇥ séu frá því um
1500.490 Bendir þa⇥ til þess, a⇥ a.m.k. ein-
hverjir Íslendingar hafi um allar aldir þekkt
þennan fisk. Fyrir því er þó engin óyggjandi
vissa, og má í því vi⇥fangi benda á, a⇥ þegar
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síld veiddist í fyrsta skipti, svo vita⇥ sé, á
Pollinum á Ísafir⇥i á sí⇥ari öldum, var þa⇥
fyrir slysni, og ma⇥urinn, sem síldina
veiddi, þekkti hana ekki. Danskur faktor í
Ne⇥stakaupsta⇥ bar á hinn bóginn kennsl á
fiskinn og rá⇥lag⇥i vei⇥imanninum a⇥ beita
honum.491

Ekkert ver⇥ur nú fullyrt um, hvort van-
þekking þessa Vestfir⇥ings var einsdæmi, en
sagan bendir eindregi⇥ til þess, a⇥ síld hafi
a.m.k. ekki veri⇥ ￼kja þekkt á Vestfjör⇥um á
þessum tíma (um 1850), og líklega hefur
hi⇥ sama átt vi⇥ um flesta landsfjór⇥unga.
Höfundar rita, sem l￼sa sjávargagni Íslend-
inga á öldum á⇥ur, nefna sjaldan síld, og í
annálum er hennar sjaldan geti⇥, nema þá
helst sem reka. ↵ar getur þá allt eins veri⇥
um lo⇥nu a⇥ ræ⇥a og jafnvel hvorutveggja
fiskinn. 

Hugmyndir um, a⇥ Íslendingar hafi ekki
kunna⇥ a⇥ vei⇥a og verka síld, e⇥a skort
áhöld til þess, eiga því a⇥eins rétt á sér, a⇥
þeir hafi lítt e⇥a ekki þekkt til hennar. ↵a⇥
hefur þá a⇥ líkindum stafa⇥ af því, a⇥ síld
hafi ekki veri⇥ vi⇥ landi⇥ á öldum á⇥ur,
a.m.k. ekki í sama mæli og á 19. og 20. öld.
Hl￼nandi sjór og breytt skilyr⇥i í hafinu á
19. öldinni gætu, a⇥ því er norsk-íslensku
síldina snertir, hæglega hafa leitt til þess, a⇥
síldin tók a⇥ ganga vestur í haf frá Noregi,
og ólíklegt ver⇥ur a⇥ telja, a⇥ hennar væri
ekki geti⇥ í fyrri alda heimildum íslenskum,
ef hún hef⇥i þá gengi⇥ upp a⇥ Íslandsströnd-
um í sama mæli og á 19. og 20. öld. Ber þá
a⇥ hafa í huga, a⇥ á Nor⇥urlöndum og í
Nor⇥ursjó stó⇥u síldvei⇥ar á gömlum merg
og síld var eftirsótt verslunarvara, ekki síst í
Danmörku. Ver⇥ur því a⇥ telja líklegt, a⇥

danskir einokunarkaupmenn hef⇥u fremur
hvatt en latt Íslendinga til síldvei⇥a, ef allir
fir⇥ir hef⇥u veri⇥ fullir af síld.

Í þessum kafla segir frá síldvei⇥um vi⇥
Ísland frá því laust eftir mi⇥ja 19. öld og
fram til 1939. Sagan ver⇥ur a⇥ mestu rakin
í tímarö⇥, og greinir fyrst frá landnótavei⇥-
um Nor⇥manna á 19. öldinni.

IV,4,1. Upphaf síldvei⇥a vi⇥ Ísland 
á 19. öld

Afnám einokunarverslunarinnar ári⇥ 1787
haf⇥i margvísleg áhrif fyrir allan atvinnu-
rekstur á Íslandi. ↵ar skipti a⇥ líkindum
mestu í upphafi, a⇥ nú höf⇥u allir þegnar
Danakonungs heimild til verslunar hér á
landi. Í þeim hópi voru Nor⇥menn, og bendir
sitthva⇥ til þess, a⇥ þeir hafi, sumir hverjir
a.m.k., hugsa⇥ gott til gló⇥arinnar a⇥ hefja
verslun og fiskvei⇥ar hér vi⇥ land, um lei⇥ og
tækifæri gæfist. ↵annig hófu kaupmenn frá
Björgvin verslun og útger⇥ á Eskifir⇥i þegar
ári⇥ 1788, og á sí⇥asta áratug 18. aldar, og í
upphafi hinnar 19. sendi kaupma⇥ur í Far-
sund skip til Hafnarfjar⇥ar nokkur ár í rö⇥.
Skipverjar höf⇥u síldarnætur me⇥fer⇥is og
söltu⇥u í Hafnarfir⇥i „en anseelig Mængde
Sild“, sem a⇥ öllu leyti þótti jafnast á vi⇥
norska e⇥a „flamske“ síld.492

↵essar athafnir Nor⇥mannanna í Hafnar-
fir⇥i munu vera fyrsta skipulag⇥a tilraun,
sem ger⇥ var til síldvei⇥a og síldarsöltunar
hér á landi á sí⇥ari öldum. Framhald var⇥
hins vegar ekki á þessari útger⇥. Napóleons-
styrjaldirnar komu í veg fyrir siglingar, og
ári⇥ 1814 rofnu⇥u aldagömul tengsl Nor⇥-
manna vi⇥ danska konungsríki⇥. Eftir þa⇥
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nutu þeir ekki atvinnuréttinda hér á landi
sem danskir þegnar.

Í Vestur-Noregi jukust síldvei⇥ar miki⇥ á
fyrra helmingi 19. aldar. Fjöldi fólks haf⇥i
fasta atvinnu vi⇥ síldarútveg, vei⇥ar, söltun,
verslun og flutninga, og útflutningur salt-
síldar til Svíþjó⇥ar og Eystrasaltslanda gat
numi⇥ allt a⇥ 600 þúsund tunnum á ári.
Mestu síldarbæirnir voru Stafangur, Björg-
vin og Haugasund, og átti hinn sí⇥astnefndi
vöxt sinn og vi⇥gang ö⇥ru fremur síldinni
a⇥ þakka.493

Verslun á Íslandi var gefin frjáls öllum
þjó⇥um 1. apríl 1855, og ur⇥u Nor⇥menn
einna fyrstir til a⇥ hagn￼ta sér þa⇥. ↵eir
sendu hinga⇥ skip til verslunar – ekki síst
timburskip – og a.m.k. sumir þeirra höf⇥u
hug á a⇥ stunda hér útger⇥ og fiskvei⇥ar.
Jón Sigur⇥sson forseti var í sambandi vi⇥
￼msa norska kaupmenn og útvegsmenn á
þessum tíma og hvatti þá til vi⇥skipta vi⇥
Íslendinga, sem kunnugt er. Nor⇥mennirnir
hug⇥u margir á a⇥ færa út atvinnurekstur
sinn og töldu, a⇥ rétt eins og þeir sjálfir
ættu Íslendingar a⇥ geta hagnast vel á síld-
vei⇥um. Ári⇥ 1856 birti Jón Sigur⇥sson í
N￼jum Fjelagsritum kafla úr bréfi frá norsk-
um kaupmanni og sag⇥i þar:

Næst þorsktegundum, ætti síldin a⇥ geta or⇥i⇥
Íslendingum hin mesta au⇥suppspretta. Bró⇥ir
minn, sem var á Íslandi n￼lega, sá ekkert merki til
þess í landi, a⇥ síld væri veidd e⇥a verku⇥, en úti
fyrir landinu rak hann sig á fjarska stórar síldar-
torfur, af þesskonar síldartegund, sem honum virt-
ist lík hinni norsku sumarsíld. Og sje þa⇥ svo, þá
ættu sannarlega landar y⇥ar a⇥ gjöra sjer far um a⇥
vei⇥a hana, því hún er d￼r vara og útgengileg. ↵a⇥
er kalla⇥ hjer líti⇥, þegar fást 2 spesíur (8 kr.) fyrir
tunnuna af n￼rri síld. Bró⇥ir minn sag⇥i Íslending-

um frá þessu, þeim í Reykjavík og þar í kring, en
þeir svöru⇥u honum oftast nær, a⇥ þeir hef⇥u nóg
af þorski og þyrftu ekki síldina. ↵etta svar mundi
fágætt annarsta⇥ar.494

↵essi or⇥ l￼sa í senn vi⇥horfum Íslendinga
og Nor⇥manna, og næstu árin hófu norskir
útvegsmenn tilraunir til síldvei⇥a hér vi⇥
land. ↵ær tilraunir gengu heldur brösuglega
í fyrstu, en ári⇥ 1867 sendi Albert Jacobsen,
kaupma⇥ur í Mandal, skip til Íslands, og
haf⇥i þa⇥ me⇥fer⇥is síldarnót, tunnur og
salt. Skipi⇥ tók höfn á Sey⇥isfir⇥i, og þar
festi Jacobsen kaup á landspildu. Menn hans
voru vi⇥ síldvei⇥ar allt sumari⇥ og sneru
heim me⇥ 300 tunnur af salta⇥ri síld. ↵a⇥
þótti bærilegur árangur, og ári⇥ eftir sneri
Jacobsen aftur me⇥ fleiri skip, keypti meira
land í Sey⇥isfir⇥i og sendi skip sín til vei⇥a
fyrir Nor⇥urlandi. Sú för bar lítinn árangur,
en undir veturnætur gekk síld inn á Sey⇥is-
fjör⇥ í stórum torfum. Jacobsen og menn
hans ná⇥u a⇥ salta í 2.400 tunnur, en sí⇥an
skall á fárvi⇥ri, sem ey⇥ilag⇥i fyrir þeim skip
og vei⇥arfæri, og misstu þeir þar allt a⇥
4.000 tunnur síldar. ↵á sneru þeir aftur
heim, en skildu þó eftir þrjá beykja, sem
s￼nir a⇥ þeir hug⇥ust koma aftur. Síldin frá
Íslandi þótti og gó⇥ og seldist vi⇥ gó⇥u ver⇥i
í Stokkhólmi um hausti⇥. Annar Nor⇥-
ma⇥ur var einnig á Sey⇥isfir⇥i og keypti þar
land þetta sumar. Hann hét Otto Wathne og
átti eftir a⇥ koma miki⇥ vi⇥ sögu á Aust-
fjör⇥um næstu áratugina.495

Árangurinn af síldarútger⇥ Jacobsens og
félaga á Sey⇥isfir⇥i vakti óhjákvæmilega
nokkra athygli í síldarbæjunum í Vestur-
Noregi, og næstu árin juku Nor⇥menn
útveg sinn hér á landi til muna. Árin 1870
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og 1871 var aflinn a⇥ sönnu lítill, en úr því
fór a⇥ ganga betur, og 1875 afla⇥ist vel. Eftir
þetta jókst útger⇥ Nor⇥manna á Sey⇥isfir⇥i
a⇥ mun, auk þess sem þeir höslu⇥u sér völl
á Eskifir⇥i, Mjóafir⇥i, Rey⇥arfir⇥i, Nor⇥fir⇥i,
nor⇥ur í Eyjafir⇥i og sumari⇥ 1880 vestur í
Skutulsfir⇥i, þar sem þeir voru vi⇥ vei⇥ar til
1882.496 Ári⇥ 1880 stundu⇥u þeir síldvei⇥ar
ví⇥a á Austfjör⇥um og í Eyjafir⇥i, og tóku þá
alls sex félög, e⇥a fyrirtæki, þátt í útvegin-
um. Ári⇥ eftir var sóknin enn meiri, og þá
stundu⇥u alls 187 norsk skip síldvei⇥ar hér
vi⇥ land. ↵au komu frá sjö bæjum í Noregi,
og nam aflinn samtals 167.705 tunnum
síldar.497

Næstu tvö árin var útvegurinn í líku
horfi, en 1884 ollu hafísar, sem hindru⇥u
vei⇥ar, norsku síldvei⇥imönnunum miklum
erfi⇥leikum, auk þess sem þeir misstu fjölda
skipa og ur⇥u a⇥ þola stórfellt tjón á vei⇥ar-
færum og ö⇥rum búna⇥i í fárvi⇥ri, sem skall
á í Eyjafir⇥i 11. september um hausti⇥. Eftir
þetta fór a⇥ draga úr vei⇥um Nor⇥manna
hér vi⇥ land um sinn. Sí⇥ari helming 9. ára-
tugar 19. aldar var síldarafli til muna minni
en veri⇥ haf⇥i, auk þess sem Nor⇥menn
sættu nú vaxandi samkeppni af hálfu Íslend-
inga og stjórnvöld tóku a⇥ þrengja kosti
þeirra á ￼msa lund. Um 1890 var loki⇥ fyrsta
þættinum í athafnasögu norskra síldvei⇥i-
manna hér vi⇥ land, og jafnframt fyrsta
þætti í íslenskri síldvei⇥isögu á sí⇥ari öld-
um. Íslendingar héldu þó ótrau⇥ir áfram
vei⇥um, og síldarafli þeirra fór vaxandi á sí⇥-
asta áratug 19. aldar.

Nor⇥mennirnir, sem hér stundu⇥u vei⇥ar á
19. öld, fluttu hinga⇥ til lands og kynntu

Íslendingum vei⇥itækni, sem þeir þekktu
lítt e⇥a ekki til á⇥ur, en voru þó tiltölulega
fljótir a⇥ tileinka sér. Vei⇥arfærin, e⇥a öllu
heldur útvegurinn, nefndist nótalög, en
gekk í daglegu tali hér á landi undir nafninu
„nótabrúk“, sem var afbökun á norska heit-
inu notbruk. Nótalögunum var af kunnug-
um manni l￼st svo:

Vi⇥ nótalagi⇥ var höf⇥ skúta frá 50-70 smálestir a⇥
stær⇥, og 3 nótabátar, sem tóku 70-90 tunnur hver,
1 vindubátur, sem tók 15 tunnur, og 2 litlir ró⇥ra-
bátar. 4 nætur voru venjulega haf⇥ar me⇥ hverju
nótalagi, 1 stór nót, 160-170 fa⇥ma löng og 20
fa⇥ma djúp, 1 millinót 120 fa⇥ma löng og 15 fa⇥ma
djúp, 1 „lásanót“ 70-80 fa⇥ma löng og 10-12 fa⇥ma
djúp og 1 úrkastnót 25 fa⇥ma löng og 5 fa⇥ma djúp.
↵ar a⇥ auki tilheyr⇥u ￼ms verkfæri og línur, þar á
me⇥al sterk lína, á a⇥ giska 300 fa⇥ma löng, til þess
a⇥ draga a⇥ landi nótarendana, netri⇥nar ausur
me⇥ hæfilegu skafti voru nota⇥ar til þess a⇥ ausa
síldinni upp úr nótinni me⇥, svo og mjóar línur,
festartæki og flotáhöld, „skemill“ til þess a⇥ styggja
síldina út frá nótinni, vatnssjónauki til þess a⇥ sjá
me⇥ til botns ef nótin festist o.fl.

Eigendur nótalaganna voru margir, útger⇥ar-
menn, kaupmenn, i⇥na⇥armenn, bændur, menn af
öllum stjettum.

Skipshöfnin, sem vann a⇥ vei⇥inni vi⇥ fullkomi⇥
nótalag, var 16-18 menn, og ef þa⇥ var stórt, e⇥a ef
tvö nótalög unnu í fjelagi, var alt a⇥ því 36 manna,
sem störfu⇥u vi⇥ þa⇥. Sá sem stjórna⇥i vei⇥inni,
var kalla⇥ur „nótabassi“ og ef tvö nótalög unnu í
fjelagi, var annar forma⇥urinn kalla⇥ur „yfir-
bassi“.498

Vi⇥ þetta er því a⇥ bæta, a⇥ nótalögin voru
flutt úr einum sta⇥ í annan og oft þurfti a⇥
leita langtímum saman a⇥ síldinni. Vi⇥ þa⇥
bygg⇥u menn á ￼miss konar reynsluvísind-
um. Verkun síldar, sem veiddist í nótalögin,
l￼sti Matthías ↵ór⇥arson þannig:
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↵egar nótavei⇥i fór fram á sumrin, voru menn
alment vanir a⇥ láta síldina vera í nótinni 3-4 daga,
á⇥ur en hún var tekin og söltu⇥, því hún var venju-
lega full af átu, sem rotna⇥i innan í henni og
skemdi síldina, ef hún ná⇥i ekki a⇥ meltast á⇥ur en
síldin var söltu⇥. Jafnskjótt og síldin var komin í
land, var hún skorin á háls, flokku⇥ nákvæmlega
eftir stær⇥, og svo söltu⇥ jafnó⇥um. Tunnurnar
voru ger⇥ar úr gó⇥ri furu, vel sta⇥nar me⇥ vatni,
svo þær væru vel þjettar. Síldin var lög⇥ í lög og var
salta⇥ á milli laganna og vi⇥ bá⇥a botna. Daginn
eftir a⇥ síldin var söltu⇥, voru tunnurnar slegnar
aftur, og fyltar me⇥ saltlegi, sem var svo sterkur, a⇥
söltu⇥ síld flaut í honum. St. Uebes- og Liver-
poolsalt, sinn helmingur af hverju og fjór⇥ungur
úr tunnu, var nota⇥ í hverja síldartunnu.499

↵essar voru vei⇥i- og verkunara⇥fer⇥ir
Nor⇥manna, og þær tóku Íslendingar upp
eftir þeim.

V,4,2. Íslendingar hefja síldvei⇥ar
Athafnir norsku síldvei⇥imannanna höf⇥u,
sem vænta mátti, mikil áhrif á Íslendinga og
opnu⇥u augu þeirra fyrir þeim möguleik-
um, sem fólust í vei⇥um og verkun á þess-
um fiski. Heimildir greina a⇥ vísu ekki frá
því, a⇥ íslenskir menn hafi átt beinan þátt í
síldarútvegi Nor⇥manna á Austfjör⇥um, en
margir unnu hjá þeim vi⇥ vei⇥ar og verkun
og kynntust þannig útveginum frá fyrstu
hendi. Ber þá a⇥ hafa í huga, a⇥ á þessum
tíma var verslun á Austfjör⇥um enn a⇥ lang-
mestu leyti í höndum danskra kaupmanna.
↵eir vir⇥ast af einhverjum ástæ⇥um ekki
hafa haft hug á því a⇥ keppa vi⇥ Nor⇥menn
um síldina, og sama máli gegndi um Gránu-
félagi⇥ eyfirska, sem hasla⇥i sér völl í
verslun á Austfjör⇥um, einkum á Vestdalds-
eyri vi⇥ Sey⇥isfjör⇥ og á Papósi á 8. áratug

19. aldar. Á Austfjör⇥um lög⇥u forrá⇥amenn
þess alla áherslu á vi⇥skipti me⇥ hef⇥-
bundna verslunarvöru.

Nor⇥ur vi⇥ Eyjafjör⇥ var málum ö⇥ru vísi
fari⇥. Hákarlavei⇥ar og þilskipaútger⇥, sem
frá var sagt í 1. bindi þessa verks, bættu
efnahag bænda vi⇥ utanver⇥an Eyjafjör⇥ og
í vestustu sveitum Su⇥ur-↵ingeyjars￼slu á 
6. og 7. áratug 19. aldar. ↵a⇥ efldi þeim kjark
og bjarts￼ni, sem m.a. birtist í stofnun
Gránufélagsins ári⇥ 1870. Árangurinn af
starfsemi félagsins þótti lofa gó⇥u á 8. ára-
tugnum, og þegar kom fram um 1880, var
kominn fram í Eyjafir⇥i lítill hópur manna,
sem haf⇥i til a⇥ bera áræ⇥i og fjárhagslegt
bolmagn til a⇥ rá⇥ast í n￼jungar í atvinnu-
málum. ↵ar fór Tryggvi Gunnarsson, kaup-
stjóri Gránufélagsins, fremstur í flokki, en
naut atfylgis traustra stu⇥ningsmanna.

↵essir menn voru fljótir a⇥ átta sig á þeim
möguleikum, sem í síldvei⇥unum fólust.
Sumir þeirra voru einnig kunnugir í Noregi
og voru fljótir a⇥ koma sér í samband vi⇥
norska síldarútvegsmenn. ↵á spillti þa⇥ ekki
heldur fyrir, a⇥ a.m.k. sumir þessara manna
höf⇥u handbært fé, e⇥a voru í a⇥stö⇥u til a⇥
hefja síldvei⇥ar fyrir eigin reikning.

Nor⇥menn munu fyrst hafa reynt síld-
vei⇥ar a⇥ nokkru marki í Eyjafir⇥i sumari⇥
1879. Veturinn á⇥ur dvaldist Einar B. Gu⇥-
mundsson, bóndi og alþingisma⇥ur á
Hraunum í Fljótum, í Álasundi og kynntist
þar ￼msum Nor⇥mönnum. ↵egar heim
kom, skrifa⇥i hann fró⇥lega grein um síld-
vei⇥ar Nor⇥manna, sem birtist í 3.-4., 5.-6.
og 23.-24. tbl. Nor⇥lings ári⇥ 1880. ↵ar
hvatti hann landa sína til a⇥ hefja síldvei⇥ar
og leita samstarfs vi⇥ Nor⇥menn. Sjálfur
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gekk hann á undan me⇥ gó⇥u fordæmi og
stofna⇥i ásamt nokkrum kaupmönnum í
Álasundi félag sem nefndist „Islandske
Fiskerikompani“ og átti a⇥ stunda þorsk- og
síldvei⇥ar vi⇥ Nor⇥urland. Félagi⇥ sendi tvö
skip me⇥ nótalagnir og byggingarefni til
Eyjafjar⇥ar sumari⇥ 1880.500 ↵etta hefur a⇥
líkindum veri⇥ sama félagi⇥ og sagt var frá í
17.-18. tbl. Nor⇥lings, 17. ágúst um sumar-
i⇥. Auk Einars á Hraunum var Tryggvi
Gunnarsson á me⇥al forystumanna félags-
ins, og af hálfu Nor⇥manna mun Lars

Brekke, útvegs-
ma⇥ur í Ála-
sundi, hafa veri⇥
þar einna fremst-
ur. Meirihluti ís-
lensku hluthaf-
anna var búsett-
ur á Akureyri, en
auk Tryggva voru
í hópnum þeir
↵orgrímur John-
sen, héra⇥slækn-
ir, Stefán Thor-

arensen, bæjarfógeti, og Jakob V. Havsteen,
verslunarstjóri Gránufélagsins á Oddeyri, en
félagi⇥ átti einnig hlutabréf í síldvei⇥ifélag-
inu.501 Skipin tvö, sem félagi⇥ sendi til
Íslands vori⇥ 1880, komu til Akureyrar nær
mi⇥ju sumri, og reistu félagsmenn hús á
Oddeyri.502 Vei⇥arnar gengu vel, og gó⇥ur
hagna⇥ur var⇥ af fyrirtækinu. Einn hluthaf-
anna var Snorri Pálsson í Siglufir⇥i, og
herma heimildir, a⇥ hagna⇥ur hans af hluta-
fé í félaginu hafi numi⇥ eitt þúsund krónum
þetta ár.503 Voru þa⇥ miklir peningar á þess-
um tíma.

En Tryggvi
Gunnarsson lét
ekki þar vi⇥ sitja
a⇥ ganga til fé-
lags vi⇥ Nor⇥-
mennina frá Ála-
sundi og gó⇥-
borgara á Akur-
eyri. Hann átti
nána samvinnu
vi⇥ Snorra Páls-
son, verslunar-
stjóra Gránufé-
lagsins í Siglufir⇥i, sem var í hópi fram-
farasinnu⇥ustu manna á Nor⇥urlandi á
þessum árum og nákominn Einari á Hraun-
um. ↵eir Tryggvi og Snorri vir⇥ast hafa af-
rá⇥i⇥ a⇥ ganga saman til síldarútger⇥ar
sumari⇥ 1880 og a⇥ líkindum stofna⇥ félag í
því skyni. ↵etta má m.a. sjá af bréfi, sem
Snorri skrifa⇥i Tryggva 4. nóvember 1880,
en þar sag⇥i:

↵a⇥ fyrsta sem eg þá vil minnast á vi⇥ þig er síldar-
vei⇥i okkar. – Í haust komu hér 6 síldarvei⇥iskip
sem lög⇥u hér nót og inniloku⇥u víst 1000 Tn. enn
daginn eptir kom fjarska rok sem stó⇥ í 3 daga, svo
þeir misstu allt. – Eg leita⇥i mér ￼msra uppl￼singa
hjá þeim og er því kominn a⇥ þeirri ni⇥urstö⇥u a⇥
ef vi⇥ viljum láta okkar Compagnieskab nokkurn
vöxt og vi⇥gang hafa getum vi⇥ ekki komist af me⇥
minna enn eg hef skrifa⇥ á innlag⇥an se⇥il. – Ef síld
kæmi hér a⇥ sumri einsog í sumar gæti ma⇥ur me⇥
þeim útbúna⇥i afla⇥ hér svo þúsundum tunna
skipti. – Tunnur ættum vi⇥ ekki a⇥ hafa færri en
1000 stk. og salt sem hér er, er of fínt; til síldarsölt-
unar þarf St. Ybes salt 1 Tn. í 4 síldartunnur. – ↵a⇥
ver⇥ur ör⇥ugast a⇥ koma þessu hinga⇥; er ekki
hugsandi a⇥ síldarvei⇥afélagi⇥ frá Álasundi gæti
flutt þetta hinga⇥ fyrir okkur? alténd salti⇥, þa⇥
yr⇥i líklegast þa⇥ besta, því a⇥ leigja skip yr⇥i of
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d￼rt. – Forma⇥ur fyrir því síldarvei⇥afél. sem hér
var heitir „Capt. T.W. Thorsen. Haugesund. Norge“.
– Eg skrifa þér Adressu hans ef þú vildir skrifa hon-
um; hann sag⇥ist geta útvega⇥ billegar síldar-
tunnur; ekki er heldur ómögulegt a⇥ hann geti
láti⇥ flytja þetta hinga⇥, því hann rá⇥gjör⇥i a⇥ hafa
hér vi⇥ land gufuskip næsta ár. – Vi⇥ ver⇥um a⇥ fá
einn mann vanan síldarvei⇥um til a⇥ vera hér yfir
sumari⇥. – Síldartunnurnar meiga gjarnan vera í
Skovum, en ver⇥i þa⇥ hljótum vi⇥ a⇥ fá heilmiki⇥
af gjar⇥ajárni.504

Tryggvi svara⇥i Snorra me⇥ bréfi, dagsettu
14. janúar 1881, og kva⇥st hafa spurst fyrir
um þa⇥ hjá Lars Brekke, hvort hann vildi
annast innkaup fyrir þá félaga ytra og sjá um
flutning til Íslands. Svar haf⇥i greinilega
ekki borist, er Tryggvi skrifa⇥i bréfi⇥, en í
ö⇥ru bréfi, dagsettu 5. maí 1881, sag⇥ist
hann hafa keypt allt þa⇥, sem Snorri ba⇥
um, og hef⇥i Brekke lofa⇥ a⇥ flytja þa⇥ til
Íslands.505

Síldaráhöldin og anna⇥, sem til útvegsins
þurfti, kom til Siglufjar⇥ar um sumari⇥, og
10. september skrifa⇥i Snorri Tryggva:

↵egar Arcturus kasta⇥i hér attkerum, vórum vi⇥ a⇥
lása inni síld; Reinhardt segir mér a⇥ í þeim lás séu
400 tn. ö⇥rum 500 tn. enn eg held a⇥ þa⇥ sé meira.
– Í gærkvöldi lásu⇥um vi⇥ li⇥ugar 100 tn. og er nú
veri⇥ a⇥ salta þær. – Mig vantar reistar tunnar því
beykir okkar datt úr sögunni, vil eg nú því bi⇥ja þig
a⇥ láta jagtina sem félag okkar sendi (til Niels
Korn) koma hinga⇥ og hafa Notbrug me⇥ sér og
vei⇥a hér, enn taka jafnframt handa okkur 300 tn.
reistar og einn duglegan beykir (sic) sem vi⇥ gæt-
um haft í okkar þjónustu, seinna gætum vi⇥ líklega
borga⇥ þessar tunnur „in natura“ þegar búi⇥ væri
a⇥ reisa þær sem vi⇥ höfum í „Skovum“. – Hér er
heilmiki⇥ af síld svo ólíklegt er a⇥ jagtin þurfi a⇥
fara f￼lufer⇥ hinga⇥. – ↵etta þyrfti a⇥ ver⇥a sem
allrafyrst. – Schoustrup fær víst 500 tn. hér og

kannske meira ef vi⇥ fáum reistar tunnar á⇥ur enn
hann kemur. – Eg vona a⇥ vi⇥ stöndum okkur í ár
me⇥ okkar úthald. – Blessa⇥ur dríf⇥u í me⇥ jagtina
a⇥ hún komi.506

Af þessum or⇥um ver⇥ur ekki anna⇥ rá⇥i⇥
en a⇥ vei⇥arnar hafi gengi⇥ vel, og í bréfi, er
Snorri skrifa⇥i Tryggva sex dögum sí⇥ar, 
16. september, sag⇥i hann, a⇥ þá væri búi⇥
a⇥ salta í 350 tunnur, síld í u.þ.b. eitt þús-
und tunnur til vi⇥bótar lægi í nót, og me⇥
skipinu Arcturusi myndi hann senda utan
650 tunnur.507

Síldvei⇥ifélag Tryggva og Snorra, sem
Snorri var s￼nilega driffjö⇥urin í, ver⇥skuldar
hei⇥urssess í íslenskri atvinnusögu. ↵a⇥ var,
a⇥ því best ver⇥ur sé⇥, fyrsta alíslenska fyrir-
tæki⇥, sem stofna⇥ var til a⇥ stunda síldvei⇥ar
og síldarsöltun. Síldin, sem Snorri sendi utan
me⇥ Arcturusi, var fyrsti íslenski síldar-
farmurinn, sem fluttur var til útlanda, og
vei⇥arnar sumari⇥ og hausti⇥ 1881 mörku⇥u
upphaf síldvei⇥a og síldarsöltunar Íslendinga
í Siglufir⇥i.

En ekki er allt gull sem glóir, og þótt
Snorri Pálsson hef⇥i ærna ástæ⇥u til bjart-
s￼ni í september 1881, var⇥ gle⇥i hans
blandin er lei⇥ á hausti⇥. Síldin, sem hann
sendi utan me⇥ Arcturusi, seldist a⇥ vísu
vel, og í bréfi til Tryggva, ritu⇥u 8. nóvem-
ber, kva⇥st hann hafa stofna⇥ „anna⇥ inn-
lendt síldarvei⇥afélag“.508 Hitt olli honum
hins vegar áhyggjum, a⇥ Havsteen, versl-
unarstjóri Gránufélagsins á Oddeyri, lét
flutningaskip á vegum félagsins sigla fram-
hjá Siglufir⇥i á útlei⇥, og fyrir viki⇥ sat
Snorri uppi me⇥ 450 tunnur af saltsíld, sem
reyndist vart söluhæf, þegar hún komst loks
á marka⇥ ári⇥ eftir. ↵a⇥ olli miklu um, a⇥
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ágó⇥inn af vei⇥inni 1881 eyddist a⇥ mestu,
en til þess a⇥ koma í veg fyrir a⇥ slíkt endur-
tæki sig stakk Snorri upp á því, a⇥ þeir
Tryggvi keyptu flutningaskip í samlögum og
flyttu síld beint á marka⇥ erlendis, jafnvel
allt austur til St. Pétursborgar. Af því var⇥
ekki, en hugmyndin s￼nir vel stórhug
Snorra og bjarts￼ni hausti⇥ 1881.509

En saga fyrsta íslenska síldvei⇥ifélagsins
var⇥ harla endaslepp. Sumari⇥ 1882 var
har⇥indasamt á Nor⇥urlandi, hafís var vi⇥
landi⇥ langt fram eftir sumri, og síldvei⇥ar
ur⇥u engar. Snorri Pálsson hug⇥ist engu a⇥
sí⇥ur halda ótrau⇥ur áfram, en stundaglas
hans var útrunni⇥. Hann lést úr taugaveiki
13. febrúar 1883, og þa⇥ kom í hlut annarra
a⇥ taka upp þrá⇥inn, þegar aftur batna⇥i í
ári. Á líka lund fór um anna⇥ íslenskt síld-
vei⇥ifélag, sem stofna⇥ var á Akureyri ári⇥
1881. ↵a⇥ hlaut nafni⇥ Eyfir⇥ingur, og var
Eggert Laxdal, kaupma⇥ur, höfu⇥paurinn í
því. Hlutafé þess var 40 þúsund krónur, og
höf⇥u Laxdal og félagar mikil áform á prjón-
unum, er þeir bjuggust til síldvei⇥a ári⇥
1882. ↵au áform ur⇥u hins vegar a⇥ litlu, og
ollu har⇥indi þar mestu eins og annars
sta⇥ar.510

Athafnaskei⇥i⇥, sem hófst me⇥ komu
Alberts Jacobsen og félaga hans til Sey⇥is-
fjar⇥ar sumari⇥ 1867, marka⇥i upphaf síld-
vei⇥a vi⇥ Íslandsstrendur á sí⇥ari öldum.
Nor⇥ur vi⇥ Eyjafjör⇥ kenndu gamlir síld-
vei⇥imenn þetta skei⇥ gjarnan vi⇥ vei⇥i-
tæknina, sem mest var beitt, og tölu⇥u um
„nótabrúkstímann“. ↵essu skei⇥i lauk í raun
me⇥ har⇥indunum, sem hófust ísasumari⇥
1882. ↵á dró mjög úr síldvei⇥um Nor⇥-

manna, jafnt í Eyjafir⇥i sem á Austfjör⇥um,
og næstu árin var afli þeirra fremur lítill.
Flestir þeirra hættu síldvei⇥um vi⇥ Ísland,
og a⇥eins örfáir norskir útvegsmenn héldu
áfram starfsemi á Austfjör⇥um. ↵ar var Otto
Wathne á Sey⇥isfir⇥i fremstur í flokki og
reyndi m.a. fyrir sér um útflutning á ísa⇥ri
síld til Englands á árunum 1892-1894, en þá
var ver⇥ á saltsíld lágt. ↵essi n￼breytni gafst
í sjálfu sér vel, en kom þó ekki í veg fyrir, a⇥
síldarútger⇥ hnigna⇥i á Austfjör⇥um á tíma-
bilinu frá því um 1882 og fram a⇥ aldamót-
um. ↵ar olli mestu a⇥ vei⇥in þvarr, þótt ein-
staka gó⇥ aflaár kæmu inn á milli, og a⇥
vei⇥ia⇥fer⇥in, sem flestir höf⇥u stu⇥st vi⇥,
nótalagnirnar, dug⇥i ekki lengur.511

Nor⇥ur í Eyjafir⇥i var⇥ gangur mála
nokku⇥ annar. Áföllin á 9. áratugnum drógu
a⇥ sönnu úr kjarki manna og bjarts￼ni, og
Nor⇥menn hurfu þa⇥an flestir á braut, eftir
a⇥ kom fram yfir mi⇥jan áratuginn. Einar
bóndi Ásmundsson í Nesi í Höf⇥ahverfi
fygldist gjörla me⇥ gangi mála, þessum vett-
vangi sem ö⇥rum. Hann skrifa⇥ist lengi á
vi⇥ Árna Thorsteinsson, landfógeta, og l￼sti
í bréfi, dagsettu 5. nóvember 1885, vantrú
sinni á nótalögnunum, þessum stóru
kastnótum, sem „líklega ver⇥a sjaldan ar⇥-
samar, af því a⇥ oft missist úr þeim miki⇥ af
síld, sem búi⇥ er a⇥ svelta og kvelja, en mun
hafa vit á a⇥ for⇥ast kvalasta⇥i, eins og
brennt barn for⇥ast eldinn.“512 Í bréfi til Árna
5. janúar 1886 sag⇥i Einar:

Nor⇥menn fóru hé⇥an flestir í byrjun nóvember, og
er hætt vi⇥, a⇥ þeir hafi fengi⇥ illt lei⇥i. Kalla mátti,
a⇥ þeir færu tómhentir. ↵a⇥ líti⇥ þeir höf⇥u fengi⇥,
var einkum veitt í lagnetjum, og eftir a⇥ þeir fóru
og fram undir jól, var hér í fir⇥inum allmikil lag-
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netjavei⇥i af síld, sem bæ⇥i landsmenn og fáeinir
eftirlegu Nor⇥menn hafa stunda⇥. En þess konar
útger⇥ er fremur lítil, því a⇥ allt vit og fé er lagt í
þessar stóru nætur, sem líklega gefast hvergi vel til
langframa. Hér um 10 fa⇥ma djúpt hafa menn nú
sökkt netjunum, því um þær sló⇥ir hefur síldin
helzt haldi⇥ sig.513

Einar í Nesi var löngum skarpskyggn, og
kannski hefur hann hitt naglann á höfu⇥i⇥
me⇥ ummælum sínum um vei⇥ia⇥fer⇥irnar.
Svo miki⇥ er víst, a⇥ frá því um 1885 og allt
fram yfir aldamót gafst lagnetavei⇥i betur á
Eyjafir⇥i en nótavei⇥i.

Lagnetin voru bæ⇥i ód￼rari og me⇥færi-
legri en stóru nótalögin, og þurfti minni
mannafla vi⇥ vei⇥ar me⇥ þeim. ↵au voru
lög⇥ vi⇥ fast, ná⇥u til botns, en stó⇥u
grunnt, og ekki afla⇥ist í þau, nema síldin
gengi á grunnsævi. ↵egar hún var föst í net-
inu, var þa⇥ dregi⇥ í land og síldin hrist úr
því. ↵egar fyrsta þætti síldarævint￼risins
lauk um mi⇥bik 9. áratugar 19. aldar og
nótavei⇥ar hættu a⇥ mestu leyti, héldu
sjávarbændur í Eyjafir⇥i áfram lagnetavei⇥-
um á haustin og veturna, en oft var þar
a⇥eins um beituöflun a⇥ ræ⇥a.514

Hausti⇥ 1894 hófst n￼tt síldarævint￼ri vi⇥
Eyjafjör⇥, og átti þa⇥ eftir a⇥ reynast bæ⇥i
langærra og ábatasamara en hi⇥ fyrra. Upp-
hafi þess var l￼st þannig í samtímafrásögn:

En í fyrra haust [1894] byrja⇥i n￼tt líf í þessum
atvinnuveg hjer vi⇥ fjör⇥inn. Í októbermánu⇥i kom
hinga⇥ gufuskip frá Haugasundi og veiddi hjer og
keypti um 3000 tunnur á stuttum tíma. Síldin var
og í háu ver⇥i erlendis, svo þeir kaupmenn hjer,
sem eitthva⇥ höf⇥u keypt af henni seldu hana me⇥
hagna⇥i, og mun þetta hafa vaki⇥ n￼jan áhuga á
vei⇥inni bæ⇥i hjer á landi og í Noregi.

Wathne bygg⇥i hjer í vor miki⇥ og rammgjört

síldartökuhús me⇥ bryggju á Oddeyrartanga, og
hafa menn hans veri⇥ hjer vi⇥ vei⇥ar í allt sumar.
↵ess utan byrju⇥u í sumar og haust 8 önnur nóta-
lög vei⇥iskap á fir⇥inum.515

Síldartökuhús Wathnes á Oddeyri vakti
athygli, og var því og starfi fólks þar l￼st
þannig:

Ysinn og þysinn var oft mikill í síldartökuhúsi
Wathnes. Á efri hæ⇥inni bjuggu nótabrúks-
mennirnir en ne⇥ri hæ⇥in var óinnréttu⇥ me⇥ tré-
gólfi. Eftir því skrei⇥ kvenfólki⇥ og kverka⇥i og
slógdróg síldina upp í bala en sterklegir karlmenn
steyptu síldinni án afláts úr hjólbörum beint á
gólfi⇥ og voru jafnskjótt þotnir út eftir meiru. Allir
sáu þó óhagræ⇥i þessa og anna⇥ e⇥a þri⇥ja sumar-
i⇥ sem Wathne var me⇥ síldarsöltunina á Oddeyri
var byrja⇥ a⇥ hella síldinni í langa kassa e⇥a þrær
þannig a⇥ konurnar þurftu ekki lengur a⇥ skrí⇥a á
hnjánum vi⇥ a⇥ slógdraga. Upp vi⇥ veggina var
stafla⇥ tómum síldartunnum og fyrir utan bi⇥u
fullar saltsíldartunnur þess á bryggjunni a⇥ vera
skipa⇥ út í gufuskip og fluttar til Noregs.516

Er nú skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ n￼tt
síldaræ⇥i rann á Eyfir⇥inga. Nor⇥menn fjöl-
menntu til þátttöku á n￼, og á næstu árum
komu fram á sjónarsvi⇥i⇥ ￼msir þeir útvegs-
menn, sem hva⇥ mest létu a⇥ sér kve⇥a í
síldvei⇥um vi⇥ Nor⇥urland á öndver⇥ri 
20. öld. Má þar nefna bræ⇥urna Fri⇥rik og
Magnús Kristjánssyni, Otto Tulinius, Jón
Nor⇥mann og Ásgeir Pétursson ↵eir voru
allir á besta aldri, er síldarævint￼ri⇥ hófst a⇥
n￼ju, og komu undir sig fótunum me⇥ nóta-
og lagnetavei⇥i. Nokkru eldri, en þó full-
gildir þátttakendur í upphafi 20. aldar, voru
þeir Jakob V. Havsteen, Eggert Laxdal og
Snorri Jónsson.
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Síldvei⇥arnar voru n￼jung í íslenskum
sjávarútvegi og höf⇥u mikil áhrif á atvinnu-
líf og efnahag fólks vi⇥ Eyjafjör⇥ og á Aust-
fjör⇥um. Margfeldisáhrif vei⇥anna voru
mikil, eins og fram kemur í á⇥urtilvitna⇥ri
grein í Stefni, en henni lauk þe⇥ þessum
or⇥um:

Er þetta [gott gengi vei⇥anna sumari⇥ og hausti⇥
1895] gle⇥iefni fyrir alla Eyfir⇥inga, því fyrst og
fremst hefir fjöldi manna hjer vi⇥ fjör⇥inn ein-
hverja atvinnu vi⇥ vei⇥ina, nokkrir búendur lands-
hlut, sumir þilskipaeigendur gó⇥a leigu eptir skip
sín, stöku menn sem fyrir vei⇥i hafa sta⇥i⇥, og
búsettir eru hjer vi⇥ fjör⇥inn gó⇥an hag, Akur-
eyrarbær ríflegt hafnargjald, kaupmenn aukna
verzlun, sveitafjelögin tekjubót af útsvörum af síld-
arvei⇥afyrirtækjum, landssjó⇥ur auki⇥ útflutnings-
gjald, gamli Eyjafjör⇥ur a⇥ geta vi⇥haldi⇥ og sta⇥-
fest hinn þjó⇥kunna or⇥róm, a⇥ vera einhver vei⇥i-
sælasti og happasælasti fjör⇥ur landsins, og allir
Eyfir⇥ingar beinan og óbeinan hag af hinni miklu
samgöngubót, sem fer⇥ir síldarskipanna hafa í för
me⇥ sér, því þegar þessi vei⇥i heppnast vel yfir-
gnæfir hún alla a⇥ra vei⇥i á fir⇥inum, og hinn stór-
feldi útvegur eykur skipafer⇥ir a⇥ miklum mun.517

Vi⇥ þetta er svo því a⇥ bæta, a⇥ síld er kjör-
beita fyrir þorsk og var⇥ af þeim sökum
undirstö⇥uþáttur í n￼rri grein, sem einmitt
hófst í sjávarútvegi Íslendinga undir lok 
19. aldar – íshúsunum.

IV,4,3. Íshús og beita
Beita er undirstö⇥uþáttur í handfæra- og
línuvei⇥um; því betur sem fiskinum hugn-
ast beita, þeim mun meiri líkur eru á gó⇥um
afla. Í 1. bindi þessa verks var sagt frá beitu-
öflun og -notkun Íslendinga á árabátaöld. ↵á
beittu menn nánast öllu, sem til féll, en best

þótti ljósabeita, smokkur og kræklingur og
lög⇥u útvegsmenn og sjómenn tí⇥um á sig
mikla vinnu og fyrirhöfn til a⇥ ná í sí⇥ar-
nefndu tvær tegundirnar. ↵a⇥ stafa⇥i ekki
síst af því, a⇥ menn vissu af langri reynslu,
a⇥ þorskurinn er flestum fiskum beituvand-
ari og ekki tjóar a⇥ reyna a⇥ egna hann me⇥
hverju sem er.

Í Noregi og me⇥al útvegsþjó⇥anna vi⇥
Nor⇥ursjó höf⇥u sjómenn lengi vita⇥, a⇥
síld er kjörbeita fyrir þorsk, en fur⇥u líti⇥
vir⇥ist hafa veri⇥ um, a⇥ Íslendingar beittu
síld á öldum á⇥ur. ↵a⇥ sty⇥ur þá sko⇥un, a⇥
líti⇥ hafi veri⇥ af síld vi⇥ landi⇥, og víst er, a⇥
Ísfir⇥ingnum, sem veiddi síld af slysni í sil-
unganet ári⇥ 1852, hugkvæmdist ekki a⇥
beita fiskinum, fyrr en honum var bent á
þa⇥. Mun og mála sannast, a⇥ síld hafi líti⇥
sem ekkert veri⇥ notu⇥ í beitu vestra fyrir
þennan tíma.

Ein ástæ⇥a þess, hve líti⇥ Íslendingar
beittu síld, jafnvel þótt hún kunni a⇥ hafa
veri⇥ fáanleg, var sú, a⇥ hún skemmdist fljótt,
og ekki þ￼ddi a⇥ beita þrárri e⇥a salta⇥ri síld.
↵orskurinn vill ekki nema n￼ja e⇥a ferska
síld, og þar sem hana var ekki a⇥ hafa, var⇥ a⇥
notast vi⇥ a⇥ra beitu. ↵á stó⇥u þeir best a⇥
vígi, sem gátu ná⇥ í smokk, ma⇥k e⇥a kræk-
ling, en ví⇥a hrjá⇥i beituskortur sjómenn, og
ekki leikur á tvennu, a⇥ fiskafli Íslendinga
hef⇥i löngum geta⇥ or⇥i⇥ mun meiri en raun
bar vitni, hef⇥u þeir átt völ meiri og betri
beitu. ↵etta var⇥ mönnum æ ljósara, er lei⇥ á
19. öldina, fiskver⇥ fór hækkandi og útvegur
efldist. Ísak Jónsson var forma⇥ur á bát, sem
reri frá Vestdalseyri í Sey⇥isfir⇥i á árunum
1875-1878, og l￼sti hann ástandinu í beitu-
málum Austfir⇥inga þannig:
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Allir stundu⇥u línufiski, og optast reru 2 menn á
bát. Bátar voru heldur smáir, enda stutt rói⇥.
Fiskur yfir einn ró⇥rardag af tveggja manna fari
lag⇥i sig til jafna⇥ar á 50 kr. (verka⇥ur fiskur). En
þá kom gamla og n￼ja sagan. Beituna vanta⇥i.
Nor⇥menn voru þá fyrir nokkrum árum byrja⇥ir á
síldarvei⇥um í Sey⇥isfir⇥i. Síldin kom á þeim árum
vanalega um mi⇥jan júlímánu⇥. Var þá allt gert,
sem hægt var, til a⇥ ná í síldina í beitu, ￼mist a⇥
kaupa hana hjá Nor⇥mönnum e⇥a vei⇥a hana í net.
↵etta hjálpa⇥i mjög miki⇥, en þá var me⇥ engu
móti hægt a⇥ verja síldina skemmdum, svo a⇥ þeg-
ar ekki veiddist síld, var ekkert a⇥ gera anna⇥, en a⇥
sitja í landi. Og þa⇥ er óhætt a⇥ fullyr⇥a, a⇥ frá því
fyrst á vorin, a⇥ fiskvart var⇥, og þar til á haustin,
a⇥ hætt var vegna ve⇥ra og algjörs beituleysis, a⇥
allur helmingurinn af tímanum var⇥ ón￼tur ein-
ungis fyrir beituleysi.518

Næsta áratuginn bar⇥ist Ísak vi⇥ beitu-
leysi⇥, en 1888 gafst hann upp og hélt til
Ameríku, eins og svo margir a⇥rir á þessum
árum. Frá tildrögum þess sag⇥i hann
þannig:

Á þessum árum var mest a⇥sókn af Nor⇥mönnum
til Austurlandsins. ↵á var opt allhægt um beitu þar.
En fljótt fór a⇥ ganga til baka fyrir Nor⇥mönnum.
Síldin hætti a⇥ vei⇥ast, og þeir fl￼⇥u. A⇥ sama skapi
gengu fiskvei⇥ar til baka, því þá var or⇥i⇥ ervi⇥ara
a⇥ ná í síldina. Jón Sveinsson sá fram á, a⇥ úthald
hans gat ekki sta⇥ist. Seldi hann því eign sína síra
↵orst[eini] Halldórssyni, presti í Mjóafir⇥i, er b￼r
a⇥ ↵inghóli enn. Jeg get sagt sama um sjálfan mig.
Jeg gat ekki fengi⇥ vi⇥unanlega jör⇥, og var⇥ því a⇥
leggja meira eptir sjónum, en fyrir beituleysi⇥ gat
ekki úthaldi⇥ sta⇥ist. Af þessari ástæ⇥u fórum vi⇥
Jón Sveinsson bá⇥ir til Ameríku, og þa⇥ væri hægt
a⇥ nefna marga fleiri. Af þessu framan sag⇥a er
hægt a⇥ sjá, hve stórkostlega beituleysi⇥ hefur
sta⇥i⇥ fiskvei⇥unum fyrir þrifum.519

Eftir á a⇥ hyggja ver⇥ur ekki anna⇥ sagt en
a⇥ Ameríkuför Ísaks hafi veri⇥ heillaspor

fyrir íslenskan sjávarútveg. Hann fluttist til
Kanada og settist a⇥ á N￼ja Íslandi. ↵ar var
hann me⇥al manna, sem margir „[…] hugs-
u⇥u og tölu⇥u um hag gamla landsins og
hva⇥ því mætti
a⇥ gagni ver⇥a af
því, er þeir sáu
og kynntust þar
vestra.“520 Eitt af
því voru íshúsin,
sem voru or⇥in
algeng í Kanada
á þessum tíma
og bygg⇥ust á
einföldu verklagi
og aldagamalli
þekkingu íbúa á
Nor⇥ursló⇥um á því, a⇥ geyma mætti mat-
væli óskemmd í frosti og snjó um lengri
tíma. Grundvallarþáttur þessarar geymslu-
a⇥fer⇥ar var a⇥ vi⇥halda frostinu og kuldan-
um. ↵a⇥ gekk lengi vel illa á hl￼rri svæ⇥um,
en um e⇥a skömmu eftir aldamótin 1800
tóku Bandaríkjamenn a⇥ nota ís af fljótum
og vötnum til a⇥ kæla matvæli. A⇥fer⇥in
breiddist hratt út í nor⇥urríkjum Bandaríkj-
anna og í Kanada og var í raun sáraeinföld.

Ísinn var tekinn í stórum stykkjum,
fluttur í vel einangru⇥ hús, sem tí⇥ast voru
reist í nágrenni vatna og fljóta. ↵ar var hann
geymdur yfir sumari⇥ og salt nota⇥ til a⇥
vi⇥halda frostinu. ↵etta var svipu⇥ a⇥fer⇥ og
beitt var í kælivögnum, sem nota⇥ir voru til
a⇥ flytja matvæli me⇥ járnbrautarlestum frá
landbúna⇥arhéru⇥um til hafnarborganna á
austurströnd Bandaríkjanna. Í þeim lék
kaldur loftstraumur frá ísnum um mat-
vælin, og ekki lei⇥ á löngu, uns menn
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komust a⇥ því, a⇥ geyma mátti matvæli, fisk
og kjöt, frosin í íshúsum um lengri e⇥a
skemmri tíma.

Íslendingar, sem fluttust vestur um haf á
ofanver⇥ri 19. öld, kynntust vitaskuld þess-
um a⇥fer⇥um, og tali⇥ er, a⇥ bræ⇥urnir
Hannes og Jóhannes Hannessynir hafi or⇥i⇥
fyrstir landa til a⇥ reisa íshús í Vesturheimi,
á Gimli um 1890.521

Engum sögum fer af því, a⇥ þeir bræ⇥ur,
e⇥a a⇥rir Íslendingar á N￼ja Íslandi, hafi
reynt a⇥ kynna löndum hér heima þessa
„n￼ju“ a⇥fer⇥ me⇥ markvissum hætti. ↵ess
hefur veri⇥ geti⇥ til, a⇥ Ísak Jónsson kunni
a⇥ hafa sé⇥ íshús þeirra bræ⇥ra, en um þa⇥
er þó ekki vita⇥ me⇥ vissu.522 Hitt fer ekki á
milli mála, a⇥ Ísak kynntist íshúsum nánast
jafnskjótt og hann kom vestur og var fljótur
a⇥ átta sig á notagildi þess háttar bygginga á
Íslandi. Í bók sinni um íshús og beitu-
geymslu, sem er ö⇥rum þræ⇥i endurminn-
ingar, en jafnframt frumheimild um upphaf
íshúsa á Íslandi og þátt Ísaks í þeim, skrifa⇥i
hann:

↵egar jeg sá fyrsta íshúsi⇥ í West Selkirk og gadd-
frosinn hvítfisk, er vi⇥ þá keyptum út af því í
sterkasta júlíhitanum í Canada, þá datt mjer strax í
hug: ↵arna er rá⇥i⇥ til a⇥ geyma beituna heima á
Íslandi. Margt var þa⇥ fleira, er jeg sá þar, sem mjer
gat ekki dulist, a⇥ gæti or⇥i⇥ a⇥ stóru li⇥i heima,
væri þa⇥ þekkt og nota⇥. En af því a⇥ jeg haf⇥i
lengst veri⇥ sjóma⇥ur, og vissi, hvert stórtjón
beituleysi⇥ er fyrir landi⇥, þá voru þa⇥ íshúsin, er
jeg hugsa⇥i mest um. ↵a⇥ var strax fyrsta hausti⇥
(1888), er jeg var í N￼ja Íslandi, a⇥ jeg skrifa⇥i
Hjálmari fö⇥urbró⇥ur mínum á Brekku um þessa
uppgötvun mína, og l￼sti eptir því, er jeg haf⇥i vit
á, hva⇥a þ￼⇥ingu þetta gæti haft fyrir fiskivei⇥ar
heima á Íslandi. En jeg fjekk aldrei neitt svar upp á
þetta brjef mitt. Jeg gafst samt ekki upp. Jeg skrif-

a⇥i fleirum atkvæ⇥amönnum á Austurlandi, en allt
fór á sömu lei⇥. ↵arna kom fram gamla tortryggn-
in hjá Íslendingum, ótrúin á öllum n￼breytingum.
Sje þa⇥ eitthva⇥, sem kostar peninga, en sem þeir
ekki skilja, þá er vaninn, a⇥ sinna því ekki. Jeg hef
nokkrum sinnum heyrt menn tala hjer um
„amerískt humbug“, þegar einhver hefur tala⇥ um,
a⇥ svona hafi þetta e⇥a hitt veri⇥ haft þar, og sama
gæti einnig or⇥i⇥ a⇥ li⇥i hjer. – ↵egar jeg var or⇥-
inn úrkula vonar um, a⇥ nokkur vildi sinna íshús-
hugmyndinni á Austurlandi, fór jeg a⇥ skrifa
Tryggva Gunnarssyni um nau⇥synina á því, a⇥
íshús kæmust í gang heima.523

Hér er komi⇥ a⇥ þáttaskilum í þessu efni.
Sí⇥ar kom reyndar í ljós, a⇥ Hjálmar á
Brekku og fleiri Austfir⇥ingar höf⇥u fengi⇥
bréf Ísaks frá Kanada, en ekki hirt um a⇥
svara þeim.524 Tryggva Gunnarssyni var ö⇥ru
vísi fari⇥. Hann var þekktur framkvæmda-
ma⇥ur, skjótur til ákvar⇥ana og haf⇥i áhuga
á gengi sjávarútvegs, ekki síst þilskipa-
útger⇥. Á þeim vettvangi átti hann hlut a⇥
mörgum gó⇥um fyrirtækjum, og eftir a⇥
hann var⇥ bankastjóri Landsbankans ári⇥
1893, komst hann í enn betri a⇥stö⇥u en
fyrr til a⇥ ￼ta úr vör ￼msum þeim málum,
sem honum virtust vænleg til framfara.

Bréf Ísaks til Tryggva var dagsett 30. júní
1889. ↵ar sk￼r⇥i hann frá fiskvei⇥um á stö⇥u-
vötnum, en ræddi þó ￼tarlegast um „Íshús og
Frísir“, sem hann taldi geta fært Íslending-
um milljónir og leyst beituvandræ⇥i þeirra.
Sjálfur kva⇥st hann aldrei hef⇥u fari⇥ frá
Íslandi, ef íshús hef⇥u veri⇥ komin þar.525

Tryggvi tók sér gó⇥an tíma til a⇥ huglei⇥a
erindi Ísaks og svara⇥i hvorki þessu né ö⇥r-
um bréfum hans fyrr en 6. ágúst 1894.526

Um svipa⇥ leyti sendi hann honum bo⇥ me⇥
Sigur⇥i Jóhannessyni, Vestur-Íslendingi
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sem dvalist haf⇥i hér heima um sumari⇥, og
ba⇥ hann a⇥ koma heim og a⇥sto⇥a vi⇥ a⇥
koma upp íshúsi.527 Er nú ekki a⇥ or⇥lengja
þa⇥, a⇥ Ísak bjóst þegar til heimfer⇥ar og
sömulei⇥is Jóhannes Gu⇥mundsson Nor-
dal, sem dvalist haf⇥i í Vesturheimi um
nokkurra ára skei⇥, og var kunnugur íshús-
um og frændi Sigur⇥ar Jóhannessonar. ↵eir
komu me⇥ skipi til Sey⇥isfjar⇥ar 25. sept-
ember um hausti⇥, en héldu sí⇥an til
Reykjavíkur hvor í sínu lagi og komu
þanga⇥ nokkrum dögum sí⇥ar. Í Reykjavík
gengu þeir á fund Tryggva Gunnarssonar,
og var⇥ ni⇥ursta⇥an af þeim samræ⇥um sú,

a⇥ Jóhannes settist a⇥ í Reykjavík, en Ísak
hélt austur á fir⇥i.528

Jóhannes ré⇥st til starfa hjá n￼stofnu⇥u
Ísfélagi vi⇥ Faxaflóa, sem Tryggvi Gunnars-
son var helsti frumkvö⇥ull a⇥, tók þátt í a⇥
reisa íshús þess í Reykjavík og st￼r⇥i rekstri
þess næstu árin. Var húsi⇥ löngum kennt vi⇥
Jóhannes og nefnt Nordalsíshús.529 Ísak Jóns-
son hélt á hinn bóginn á fund frænda sinna
austur á Mjóafir⇥i og bygg⇥i þar ísgeymslu
og frysti fyrir þá bræ⇥ur Konrá⇥ og Vilhjálm
Hjálmarssyni. Íshúsi⇥ var fullbúi⇥ vori⇥
1895, og l￼sti Konrá⇥ framkvæmdunum í
grein í bla⇥inu Austra. ↵ar sag⇥i m.a.:
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Næstli⇥i⇥ haust bygg⇥i eg í félagi vi⇥ Vilhjálm
Hjálmarsson bró⇥ur minn tópt fyrir íshús 6x6x5
álnir a⇥ innanmáli og var hún a⇥ öllu leyti gjör af
m￼rartorfi og veggir þykkir (3 ál[nir] ne⇥st, 
2 ál[nir] efst). Í þessa tópt söfnu⇥um vi⇥ sí⇥an ís
næstli⇥inn vetur, sumpart me⇥ því a⇥ hleypa inn
vatni og láta frjósa, sumpart var ís höggvinn upp og
fluttur inn. Var sí⇥an þaki⇥ yfir tóptina me⇥ vori og
búi⇥ um sem venja er til (ísinn sjálfur þakinn heyi).
Hefir hann geymst þar vel til þessa og runni⇥ mjög
líti⇥. ↵ess utan höf⇥um vi⇥ nokkurn ísfor⇥a í ö⇥ru
húsi, sem ekki var til ísgeymslu byggt, og hefir
hann veri⇥ nota⇥ur a⇥ þessu, en er nú þrotinn.

6. maí næstl[i⇥inn] var sí⇥an byrja⇥ á a⇥ byggja
frosthús til beitugeymslu, og var því loki⇥ 16. maí
s.m. – Húsi⇥ er a⇥ stær⇥ 6x7 ál[nir] ummál, en hæ⇥
undir lopt 5 ál[nir] og þa⇥ allt gjört af tré, kulda-
kistur haf⇥ar á 3 vegu, nl. á bá⇥um hli⇥veggjum og
ö⇥rum stafni. Sí⇥an var húsi⇥ reynt og lagt í allar
kuldakistur ís og saltblanda, þar af ca. 1⁄15 salt. A⇥
nokkrum stundum li⇥num var frosti⇥ or⇥i⇥ 9° R. í
húsinu. Nokkru sí⇥ar var svo fari⇥ a⇥ leggja síld
inní húsi⇥ og gegnfraus hún þar á nokkrum
klukkustundum, en frosti⇥ minka⇥i nokku⇥ vi⇥
þa⇥ og hefir aldrei or⇥i⇥ jafnmiki⇥ sí⇥an, enda
aldrei sí⇥an veri⇥ lagt jafnrækilega í kuldakisturnar
og fyrst og ekki borizt svo mikil síld, a⇥ þess hafi
þurft. Lagt hefir veri⇥ í annan og þri⇥ja hvern dag
og aldrei miki⇥, en salt einkum takmarka⇥. Mun
hafa ey⇥st um 35 tunnur af ís og 21⁄2 tunna af salti á
viku hverri, sem frostinu hefir veri⇥ haldi⇥ þar vi⇥.

Alls munu hafa veri⇥ lag⇥ar inní húsi⇥ ca. 
15 tunnur af síld, sem frosi⇥ hefir þar og geymst vel.

Hefir sú síld nú veri⇥ notu⇥ til beitu fullan
hálfan mánu⇥, þar e⇥ síld hefir svo sem ekkert
vei⇥st, og hefir hún yfirleitt gefist mæta vel, ver⇥ur
eigi sé⇥ a⇥ hún sé nokkru lakari en n￼ síld.530

Um svipa⇥ leyti var loki⇥ byggingu íshúss á
Brimnesi vi⇥ Sey⇥isfjör⇥, og var reynslan af
því vi⇥líka gó⇥ og af húsinu í Mjóafir⇥i. Og
nú má gera langa sögu stutta. Á næstu árum
risu íshús í flestum helstu verstö⇥vum í öll-
um landsfjór⇥ungum og gjörbreyttu á

skömmum tíma allri a⇥stö⇥u til útger⇥ar og
sjósóknar. Ísfélög og íshúsfélög voru stofnu⇥
um allt land, og hvarvetna kappkostu⇥u
útvegsmenn a⇥ eiga ávallt næga frosna síld
til beitu. Beituvandræ⇥in, sem um aldara⇥ir
höf⇥u gert sjómönnum og útvegsmönnum
lífi⇥ leitt, heyr⇥u brátt sögunni til, og ekki
lei⇥ á löngu, uns teki⇥ var a⇥ gera út í þeim
tilgangi einum a⇥ vei⇥a síld til beitu.

Vestfir⇥ingar voru fljótir a⇥ átta sig á gildi
íshúsa fyrir sjávarútveginn og nutu þar a⇥
nokkru leyti lei⇥sagnar Tryggva Gunnars-
sonar, sem ger⇥ist um skei⇥ einn helsti páfi
íshúsamanna. Hausti⇥ 1895 var Ásgeir G.
Ásgeirsson, kaupma⇥ur á Ísafir⇥i, á fer⇥ í
Reykjavík. ↵ar hitti hann Tryggva a⇥ máli og
sko⇥a⇥i hi⇥ n￼reista íshús Ísfélagsins vi⇥
Faxaflóa. Honum leist vel á framkvæmdina
og var fljótur a⇥ átta sig á notagildi hennar.
Er hann var kominn heim til Danmerkur
seint um hausti⇥, skrifa⇥i hann Tryggva og
spur⇥ist fyrir um eitt og anna⇥, er a⇥ íshús-
byggingum laut. Tryggvi brást vel vi⇥, veitti
þeim Ásgeiri og Árna Jónssyni, verslunar-
stjóra á Ísafir⇥i, margvíslegar lei⇥beiningar
og tók Jón Helgason, sem átti a⇥ veita íshúsi
Ásgeirsverslunar forstö⇥u, til náms í Reykja-
vík. Íshúsi⇥, sem var hi⇥ fyrsta á Vestfjör⇥-
um, reis af grunni í Ne⇥stakaupsta⇥ sum-
ari⇥ 1896 og hóf starfsemi þá um hausti⇥.531

Hermir ein heimild, a⇥ þa⇥ hafi „[…] or⇥i⇥
til mikilla hagsbóta fyrir bátaútger⇥ina
[…]“532 ↵etta sama ár reisti Pétur J. Thor-
steinsson íshús á Bíldudal og anna⇥ á Vatn-
eyri vi⇥ Patreksfjör⇥ ári⇥ eftir.

Ári⇥ 1903 voru íshús í landinu or⇥in alls
um 40, en fjölga⇥i miki⇥ á næstu árum og
munu hafa veri⇥ or⇥in 80-90 á 4. áratugn-
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um.533 ↵au voru fyrst og fremst reist til a⇥
frysta og geyma beitu, en ekki lei⇥ á löngu,
uns einnig var fari⇥ a⇥ geyma í þeim fisk,
kjöt og önnur matvæli.

Fyrstu íshúsin voru flest lítil, og me⇥ vél-
væ⇥ingu bátaflotans og vaxandi beituþörf,
sem í kjölfari⇥ fylgdi, lei⇥ brátt a⇥ því, a⇥
þau fullnæg⇥u ekki þörfum útvegsins. ↵á
ré⇥ust menn ví⇥ast hvar í a⇥ stækka húsin
e⇥a reisa n￼. Fyrst í sta⇥ notu⇥u allir
„gömlu“ a⇥fer⇥ina og vi⇥héldu kulda me⇥ ís
og saltblöndu, en 1908 var fyrsta vélfrysti-
húsi⇥ teki⇥ í notkun. ↵a⇥ var byggt í Vest-
mannaeyjum, sem kallast mátti e⇥lilegt,
þegar þess er gætt, a⇥ vegna a⇥stæ⇥na í Eyj-
um áttu útvegsmenn þar þess lítinn kost a⇥
taka ís me⇥ sama hætti og a⇥rir landsmenn.

Eyjamenn höf⇥u reyndar byggt íshús
þegar eftir stofnun Ísfélags Vestmannaeyja
ári⇥ 1902, en erfitt reyndist a⇥ afla íss í þa⇥.
Á mildum vetrum kom ís stundum ekki á
tjarnir í Eyjum fyrr en langt var li⇥i⇥ á ver-
tí⇥ina, og þar a⇥ auki voru flestar tjarnir
harla langt frá höfninni. Af þessum sökum
bar Gísli J. Johnsen, forma⇥ur Ísfélagsins,
fram tillögu um þa⇥ á stjórnarfundi í félag-
inu 18. desember 1906, a⇥ reist yr⇥i n￼tt
íshús, þar sem kælivélar yr⇥u nota⇥ar til
frystingar. ↵etta var samþykkt á a⇥alfundi
félagsins undir árslok 1907, og hélt Gísli þá
utan til kaupa á vélum. Byggingu n￼ja
íshússins var loki⇥ í október 1908, og var
þa⇥ teki⇥ í notkun skömmu sí⇥ar.534 Á næstu
árum fjölga⇥i vélfrystihúsum hratt ví⇥a um
land.535

Gömlu íshúsin, sem reist voru á sí⇥asta
áratug 19. aldar og í upphafi 20. aldar, voru
fæst hátimbra⇥ar byggingar, og sum þeirra

voru ger⇥ af vanefnum í upphafi. Áhrif
þeirra á íslenskan sjávarútveg voru hins
vegar mikil, og vafasamt ver⇥ur a⇥ telja, a⇥
vélvæ⇥ing bátaflotans hef⇥i or⇥i⇥ jafn skjót
og árangursrík og raun bar vitni, ef íshús-
anna og frosnu beitunnar hef⇥i ekki noti⇥
vi⇥.

Bygging íshúsanna var nátengd upphafi
síldvei⇥a; sums sta⇥ar voru íshús reist og
síldvei⇥ar hafnar í þeim tilgangi einum a⇥
afla beitu, og fáir hugleiddu í nokkurri
alvöru a⇥ byggja íshús, nema þeir ættu jafn-
framt kost á beitu til frystingar. ↵annig
héldust þessir tveir mikilsver⇥u þættir í
hendur, og víst er athyglisvert, a⇥ Ísak Jóns-
son, sem hiklaust má telja frumkvö⇥ul
íshúsa á Íslandi, var upprunninn á Aust-
fjör⇥um, þar sem síldvei⇥ar hófust a⇥ marki
vi⇥ Ísland. ↵a⇥ sk￼tur hins vegar nokku⇥
skökku vi⇥, a⇥ af meiriháttar útger⇥arstö⇥-
um á landinu var⇥ síldarbærinn Siglu-
fjör⇥ur einna sí⇥astur til a⇥ fá eigi⇥ íshús.
↵a⇥ ger⇥ist ekki fyrr en ári⇥ 1923, og fram
a⇥ því áttu útger⇥armenn á Siglufir⇥i tí⇥um
í miklum erfi⇥leikum sökum beituskorts og
ur⇥u a⇥ hætta handfæra- og línuvei⇥um
nánast jafnskjótt og síldarvertí⇥in var úti.536

IV,4,4. Upphaf síldvei⇥a á hafi úti
Nótavei⇥arnar, sem Nor⇥menn hófu hér vi⇥
land á 19. öld og Íslendingar tóku upp eftir
þeim, gátu aldrei or⇥i⇥ nema takmarka⇥ar,
og úr þeim hlaut a⇥ draga eftir tiltölulega
skamman tíma. Vei⇥arfærin voru þannig úr
gar⇥i ger⇥, a⇥ þeim var⇥ ekki vi⇥komi⇥ ann-
ars sta⇥ar en inni á fjör⇥um og víkum. Af
þeim sökum hlutu vei⇥arnar ávallt a⇥ tak-

177



markast vi⇥ þá síld, sem gekk inn á fir⇥i, og
var aldrei nema hluti þeirrar síldar, sem
gekk upp a⇥ landinu á hverjum tíma. Gengi
síldin ekki inn á fir⇥i og voga, hlaut vei⇥in
hins vegar a⇥ ver⇥a stopul, og oft brást hún
a⇥ mestu e⇥a öllu leyti.

↵a⇥ er vel þekkt fyrirbæri í atvinnusögu
þjó⇥a, a⇥ n￼ting au⇥linda hefst me⇥ næsta
frumstæ⇥um a⇥fer⇥um, sem einungis gera
mönnum kleift a⇥ n￼ta þann au⇥, sem au⇥-
veldast er a⇥ ná í, fleyta rjómann, ef svo má
a⇥ or⇥i kve⇥a. ↵ess háttar au⇥lindan￼tingu
eru ávallt tæknilegar skor⇥ur settar, og ví⇥-
ast hvar tekur henni a⇥ hnigna e⇥a henni
l￼kur eftir tiltölulega skamman tíma. Oft
ver⇥ur hún hins vegar hvati annarra
athafna, sem aftur gera mönnum kleift a⇥
rá⇥ast í frekari framkvæmdir og byggja þar
á kunnáttu, reynslu og jafnvel ar⇥i, sem
skapa⇥ist vi⇥ fyrstu tilraunir.

↵essi var⇥ og reynslan af nótavei⇥unum.
↵ær vöktu Íslendinga til athafna; þeir kynnt-
ust síldvei⇥um, síldarverkun og síldarmörk-
u⇥um og höf⇥u umtalsver⇥an ar⇥ af starfsem-
inni. ↵á skipti ekki minna máli, a⇥ vísir a⇥
þéttb￼li tók a⇥ myndast í námunda vi⇥ helstu
síldarsló⇥irnar í Eyjafir⇥i og á Austfjör⇥um
og bygg⇥ist a⇥ mestu leyti á síldvei⇥unum.
↵ar voru menn þess albúnir a⇥ leita síldar-
innar ví⇥ar, er vei⇥in inni á fjör⇥um þvarr og
fullnæg⇥i ekki lengur þörfum þeirra. ↵essir
menn, sem gjarnan má nefna fyrstu kynsló⇥
íslenskra síldvei⇥imanna, tóku því fagnandi,
er fregnir bárust af vei⇥arfærum, sem ger⇥u
þeim kleift a⇥ sækja síldina á haf út.

↵egar Nor⇥menn hófu síldvei⇥ar á fjör⇥um
hér vi⇥ land, beittu þeir sömu a⇥fer⇥um og

þeir höf⇥u nota⇥ vi⇥ Noreg og voru í grund-
vallaratri⇥um hinar sömu og vi⇥haf⇥ar voru
vi⇥ Skán á mi⇥öldum og l￼st var í 1. bindi
þessa verks. Síldvei⇥iþjó⇥ir í Nor⇥ursjó,
einkum Skotar og Hollendingar, höf⇥u hins
vegar öldum saman veitt síld í reknet á hafi
úti og afla⇥ miklum mun meira en Nor⇥-
menn ger⇥u me⇥ nótavei⇥um á fjör⇥um
inni. Ekki er ljóst, hvers vegna Nor⇥menn
tileinku⇥u sér ekki þessa a⇥fer⇥ löngu fyrr
en raun bar vitni, en víst er, a⇥ þeir kynnt-
ust henni ekki a⇥ neinu rá⇥i, fyrr en langt
var li⇥i⇥ á 19. öld. ↵á lær⇥u þeir hana af
Skotum og Hollendingum og sendu menn
su⇥ur í Nor⇥ursjó gagngert í þeim tilgangi
a⇥ kynna sér reknetavei⇥ar.537

Íslendingar tóku a⇥ huga a⇥ síldvei⇥um í
reknet um svipa⇥ leyti og Nor⇥menn, en
engar heimildir benda til þess, a⇥ útvegs-
menn í löndunum tveimur hafi haft neins
konar samrá⇥ í þessu efni. Árni Thorsteins-
son landfógeti mun hafa or⇥i⇥ einna fyrstur
Íslendinga til a⇥ hefja umræ⇥una um
notkun rekneta vi⇥ síldvei⇥ar hér vi⇥ land.
Ári⇥ 1883 birti hann í Tímariti Hins
íslenzka bókmenntafélags langa ritger⇥,
sem bar yfirskriftina „Síld og síldvei⇥ar“.538 Í
greininni rakti Árni sögu síldvei⇥a í nor⇥ur-
höfum í stuttu máli, ger⇥i stuttlega grein
fyrir göngum og lífsháttum síldarinnar, eftir
því sem þeir voru mönnum kunnir á þess-
um tíma, sag⇥i frá síldvei⇥um Nor⇥manna
hér vi⇥ land á 19. öld og samskiptum Íslend-
inga vi⇥ þá, og sag⇥i sí⇥an:

Sé nú fari⇥ eptir því, hva⇥ hver vei⇥ia⇥fer⇥ gefur af
sér, þá mun þa⇥ ofan á, eins og búi⇥ er a⇥ s￼na fram
á, a⇥ ef rætt er um Nor⇥urhluta heimsálfu vorrar,
þá gefi reknetavei⇥in mest af sér, þar næst byrgi-
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nóta-539 og ádráttarvei⇥i, og lagnet allra minst. Rek-
netavei⇥i Skota og Englendinga, Frakka og Hol-
lendinga, ver⇥skuldar því a⇥ henni sé gefinn gaum-
ur, engu sí⇥ur en ádráttar- og byrginótavei⇥i Nor⇥-
manna, og þegar fráskildir eru hinir ágætu síldar-
fir⇥ir vorir, þar sem vei⇥ia⇥fer⇥ Nor⇥manna á vel
vi⇥, tel eg alllíklegt, a⇥ reknetavei⇥in hljóti a⇥ gef-
ast hér engu sí⇥ur en annarsta⇥ar.540

↵essu næst l￼sti Árni ￼msum kostum rek-
netavei⇥anna, ekki síst vi⇥ öflun beitusíldar.
Hann birti kostna⇥aráætlun um úthald og
afla og taldi vafalaust, a⇥ nóg síld væri vi⇥
Ísland, jafnvel vi⇥ Su⇥ur- og Vesturland,
kva⇥ miklar síldargöngur koma á útmánu⇥-
um ár hvert fyrir Reykjanes og inn á Faxa-
flóa, og vitna⇥i í frásögn manns í Vest-
mannaeyjum, sem hef⇥i tjá⇥ honum, a⇥ vart
yr⇥i vi⇥ síld vi⇥ eyjarnar meira og minna allt
ári⇥, en a⇥algangan væri í námunda vi⇥
Eyjar í febrúar, virtist koma a⇥ austan og
halda vestur me⇥ landi.

A⇥ sögn kunnugra manna vakti ritger⇥
Árna mikla athygli og var⇥ til þess, a⇥ menn
tóku a⇥ velta því fyrir sér, hvort mögulegt
væri a⇥ vei⇥a síld hér vi⇥ land me⇥ ö⇥rum
a⇥fer⇥um en beitt haf⇥i veri⇥ inni á fjör⇥um
til þessa.541 Líti⇥ var⇥ þó úr framkvæmdum
a⇥ sinni, enda skorti landsmenn flest þa⇥ er
til þurfti, þ. á m. vei⇥arfæri og skip, og þeir,
sem höf⇥u yfir þilskipum a⇥ rá⇥a, kusu
fremur a⇥ gera þau út á handfæravei⇥ar en
síldvei⇥ar.

Næsta hljótt vir⇥ist hafa veri⇥ um þessi
mál hér á landi næstu árin, og ekki er vita⇥
til þess, a⇥ íslenskir síldvei⇥i- og útvegs-
menn hafi gert tilraunir til þess a⇥ ver⇥a sér
úti um reknet, nema hva⇥ ↵orsteinn Jóns-
son, kaupma⇥ur á Borgarfir⇥i eystra, reyndi

vei⇥ar í reknet úti fyrir Austfjör⇥um um
1890.542 Má þa⇥ kallast næsta fur⇥ulegt
sinnuleysi, þegar þess er gætt, hve þungum
búsifjum beituskorturinn olli mönnum á
nánast hverri einustu vertí⇥. Ári⇥ 1895
skrifa⇥i Bjarni Sæmundsson, sem þá var
n￼kominn heim frá námi í Danmörku, grein
í Andvara, þar sem hann ræddi síldvei⇥ar
stuttlega og hvatti m.a. alla til a⇥ lesa á⇥ur-
nefnda grein Árna Thorsteinsson. Í grein-
inni sag⇥i Bjarni frá því, a⇥ veturinn á⇥ur
hef⇥i söltu⇥ kópsíld (brisling) veri⇥ flutt inn
frá Noregi til beitu, og þótt tilraunin hef⇥i
gefist vel, taldi hann slíkan innflutning
harla hlálegan. Öllu betra þótti honum, a⇥
net voru send me⇥ síldinni og væri því von
til þess, a⇥ reynt yr⇥i a⇥ vei⇥a slíka síld hér
vi⇥ land á næstunni.543

Á þessi skrif þeirra Árna Thorsteinsson og
Bjarna Sæmundssonar má líta sem eins
konar inngang a⇥ reknetavei⇥um Íslend-
inga. ↵ær hófust sumari⇥ 1899, er Ísfélagi⇥
vi⇥ Faxaflóa tók á leigu lítinn þiljubát, sem
reyndar var gamall enskur hafnsögubátur,
og ger⇥i hann út til reknetavei⇥a í Flóanum.
Skipstjóri var ungur ma⇥ur, Benedikt Gu⇥-
brandsson, sem haf⇥i ári⇥ á⇥ur kynnt sér
slíkar vei⇥ar í Skotlandi, og þa⇥an var allur
búna⇥ur fenginn. Tilraunin tókst vel, og afl-
a⇥ist síld í 150 tunnur á rúmum mánu⇥i.
Hún var öll notu⇥ í beitu.544

Gó⇥ur árangur af útger⇥ Ísfélagsins var⇥
til þess, a⇥ í júlímánu⇥i 1899 stofna⇥i
Tryggvi Gunnarsson Reknetafélagi⇥ vi⇥
Faxaflóa og fékk til li⇥s vi⇥ sig ￼msa máls-
metandi menn í Reykjavík. Félagi⇥ festi
kaup á n￼legu þilskipi vestan af fjör⇥um,
sem Kristján hét, og var Geir Sigur⇥sson
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rá⇥inn skipstjóri. Útger⇥ skipsins hófst í
júlímánu⇥i 1900. Matthías ↵ór⇥arson, sem
fylgdist gjörla me⇥ þessum athöfnum, l￼sti
búna⇥i bátsins og vei⇥unum fyrsta sumari⇥
þannig:

Lestin í bátnum tók 100 tunnur af síld, og var hún
þannig útbúin, a⇥ hún var öll þilju⇥ í smárúm, sem
tóku 5 tunnur hvert, en laust skilrúm var sett yfir
alla lestina í mi⇥ju, til þess a⇥ fyrirbyggja of mikil
þyngsli e⇥a þr￼sting á síldinni. Ætí⇥ voru teknir
nokkrir pokar af ís me⇥ í hverja fer⇥, til þess a⇥
verja síldina fyrir skemdum á lei⇥inni í land.

↵ar sem hjer var um n￼ja vei⇥ia⇥fer⇥ a⇥ ræ⇥a,
var⇥ alt erfitt í fyrstu, því menn voru gjörsamlega
ókunnir netaútbúna⇥i og ö⇥ru vi⇥víkjandi vei⇥inni,
og eins vissu menn ekkert um bestu síldarmi⇥in.

Útbúna⇥ur. Til hverrar fer⇥ar voru tekin 20 net.
Netin voru skotsk, 15 fa⇥ma löng, 250 möskva djúp
me⇥ 18-20 umför á hverja alin. Síldartrossan var úr
garni, 3-4 þml. a⇥ gildleika.
– – –
Geir Sigur⇥sson fór í fyrstu fer⇥ina í byrjun júlí –
því báturinn var ekki tilbúinn fyr þa⇥ sumar – og
fór fyrst vestur í Jökuldjúp, en þa⇥ er um 40 sjó-
mílur frá Reykjavík. ↵ar fjekk hann strax 20 tunn-
ur af síld. ↵a⇥ kom sjer nú vel a⇥ „Kristján“ var
gó⇥ur siglari, því nau⇥synlegt var a⇥ vera fljótur
inn me⇥ síldina. ↵etta sumar var hann 2 mánu⇥i
vi⇥ vei⇥arnar og fjekk 200 tunnur, sem alt var fryst
til beitu.545

Ári⇥ eftir var allt til rei⇥u þegar í maímán-
u⇥i, og þa⇥ sumar var Kristján a⇥ vei⇥um í
Faxaflóa og á svæ⇥inu frá Eldey og vestur í
Brei⇥afjör⇥. Vei⇥arnar gengu vel, og lei⇥ nú
ekki á löngu, uns fleiri hófu reknetavei⇥ar á
þessum sló⇥um og ví⇥ar vi⇥ sunnan- og
vestanvert landi⇥.546 Reknetafélagi⇥ hélt hins
vegar áfram starfsemi, og á a⇥alfundi þess
ári⇥ 1906 var samþykkt a⇥ grei⇥a félags-
mönnum 10 prósent ar⇥ af hlutafé og jafn-

framt a⇥ setja 12 hestafla Alphavél í Krist-
ján. Í frétt af fundinum sag⇥i svo um starf-
semi félagsins:

Gagni⇥ er ómetanlegt sem félag þetta hefir gert, því
óhætt er a⇥ fullyr⇥a, a⇥ mörg 100 þúsund fiskar
eru komnir á land fyrir þa⇥, a⇥ skipin hafa oftast
geta⇥ fengi⇥ síld til beitu hjá félaginu.547

Hér er b￼sna fast a⇥ or⇥i kve⇥i⇥, en þó ekk-
ert ofsagt, og mun flestum útvegsmönnum í
Reykjavík og ví⇥ar vi⇥ Faxaflóa hafa bori⇥
saman um þa⇥, a⇥ bylting hafi or⇥i⇥ í hand-
færa- og línuvei⇥um á þessum sló⇥um me⇥
tilkomu Reknetafélagsins.

Reknetavei⇥arnar í Faxaflóa voru n￼jung í
íslenskum sjávarútvegi. ↵ær mi⇥u⇥u nánast
eingöngu a⇥ því a⇥ vei⇥a síld til beitu og tak-
mörku⇥ust a⇥ nokkru vi⇥ þa⇥, vi⇥ hve mik-
illi síld íshús í Reykjavík og næsta nágrenni
gátu teki⇥. Má me⇥ nokkrum rétti halda því
fram, a⇥ þessar vei⇥ar hafi skipt meira máli
fyrir handfæra- og línuvei⇥ar en síldvei⇥ar.

Fyrir Nor⇥urlandi og Austfjör⇥um hófust
síldvei⇥ar á hafi úti nánast jafn snemma og
reknetavei⇥arnar í Faxaflóa, en áhrifin ur⇥u
miklum mun meiri og ví⇥tækari. Nor⇥-
menn höf⇥u, er hér var komi⇥ sögu, gert til-
raunir til línuvei⇥a á gufuskipum hér vi⇥
land, og voru þau jafnframt notu⇥ til a⇥
flytja tunnur og saltsíld á milli landanna, en
sumir útvegsmannanna áttu einnig nótalög
hér á landi.548 Síldvei⇥ar í reknet reyndu þeir
hins vegar ekki fyrr ári⇥ 1899, en þá sendi
Hans L. Falck, útger⇥arma⇥ur í Stafangri,
gufuskipi⇥ Brimnæs hinga⇥ til lands.
Megintilgangur vei⇥ifer⇥arinnar var a⇥
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stunda línuvei⇥ar, en skipverjar höf⇥u
nokkur síldarnet me⇥fer⇥is. Me⇥ þeim áttu
þeir a⇥ vei⇥a síld í beitu, en ef meira veidd-
ist en þurfti til beitu, áttu þeir a⇥ salta
afganginn og flytja me⇥ sér heim. Tilraunir
Brimnæsmanna til síldvei⇥a úti fyrir Aust-
fjör⇥um báru lítinn sem engan árangur, en
um hausti⇥ fengu þeir 130 tunnur af síld í
reknet úti fyrir Nor⇥urlandi. Ári⇥ eftir
reyndi Falck reknetavei⇥ar á tveimur gufu-

skipum hér vi⇥ land, og 1901 bætti hann
hinu þri⇥ja vi⇥. ↵á fengust samtals 916
tunnur af salta⇥ri síld og í sk￼rslu, sem Falk
samdi um hausti⇥, l￼sti hann þeirri sko⇥un
sinni, a⇥ gó⇥a síld væri a⇥ fá fyrir öllu
Nor⇥urlandi. Íslendingar n￼ttu sér hana
hins vegar ekki, þar e⇥ þeir stundu⇥u ekki
reknetavei⇥ar.549

Árangurinn af reknetavei⇥um skipa
Falcks hér vi⇥ land vakti athygli í Noregi, og
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næstu árin jókst sókn Nor⇥manna á Íslands-
mi⇥ á n￼jan leik. Útvegsmenn frá ￼msum
bæjum í Noregi sendu skip sín, gufuskip
jafnt sem seglskip, til vei⇥a hér vi⇥ land, og
voru þau útbúin til línuvei⇥a og rekneta-
vei⇥a. Flestir útvegsmenn höf⇥u þann hátt-
inn á, a⇥ skipin stundu⇥u línuvei⇥ar vi⇥
Vestfir⇥i og Austfir⇥i fyrri hluta sumars, en
héldu svo nor⇥ur fyrir land undir lok júlí,
þegar síldar var von á mi⇥in þar. Sí⇥an voru
skipin á reknetavei⇥um úti fyrir Nor⇥ur-
landi fram á haust, er þau héldu heim-
lei⇥is.550

Sumari⇥ 1903 stundu⇥u 80-90 norsk skip
reknetavei⇥ar hér vi⇥ land, flest seglskip, og
komu þau flest frá Karmøy, Haugasundi og
af Hör⇥alandi.551 ↵etta ár var⇥ sá atbur⇥ur,
sem kalla má a⇥ marki nokkur tímamót í
íslenskri síldvei⇥i- og sjávarútvegssögu, þótt
fáir muni hafa gert sér grein fyrir þ￼⇥ingu
hans á þeim tíma: Nor⇥menn söltu⇥u í
fyrsta skipti síld á Siglufir⇥i. ↵a⇥ ger⇥ist a⇥
kvöldi 8. júlí. ↵á um daginn ger⇥i brælu á
síldarmi⇥unum úti fyrir Nor⇥urlandi, og
leitu⇥u flest norsku skipin, sem voru a⇥
vei⇥um, vars í nálægum víkum og fjör⇥um.
Ole Myrset, skipstjóri á kútter Marsley frá
Kristjánssundi, afré⇥ a⇥ sigla inn á Siglu-
fjör⇥. Um bor⇥ voru 80-90 tunnur af síld, og
me⇥fer⇥is höf⇥u skipverjar tunnur, salt og
anna⇥, sem til söltunar þurfti. Er til Siglu-
fjar⇥ar kom, ré⇥ Myrset heimamenn til a⇥
salta síldina, og var verkinu loki⇥ um mi⇥-
nætti.552

En síldin, sem söltu⇥ var á Siglufir⇥i
þessa sumarnótt ári⇥ 1903, var ekki fyrsta
reknetasíldin, sem söltu⇥ var hér á landi.
Austur á Raufarhöfn bjuggu bræ⇥ur tveir,

Jón og Sveinn a⇥ nafni, og voru synir Einars
Gu⇥mundssonar á Hraunum. ↵eir voru í
vinfengi vi⇥ Benedikt Mannes, skipstjóra á
Brimnæs og sí⇥ar á Albatross. Vori⇥ 1901
keyptu þeir í Noregi skútu, sem Vega hét, og
ger⇥u hana út á reknet, en skipstjóri var
Kornelius Mannes. Afli skipsins var salta⇥ur
á Raufarhöfn, og mun þa⇥ vera fyrsta rek-
neta- og Nor⇥urlandssíldin, sem söltu⇥ var
hér á landi.553

Reknetavei⇥arnar gáfust vel, en voru þó
a⇥eins eins konar millistig í þróun síldvei⇥-
anna vi⇥ Nor⇥urland. Á sí⇥ari hluta 19. aldar
tókst mönnum vestur í Ameríku a⇥ þróa
n￼tt vei⇥arfæri til vei⇥a á uppsjávarfiski. ↵a⇥
var kalla⇥ purse seine, en hringnót e⇥a
herpinót á íslensku, og gat Árni Thorsteins-
son þess í á⇥urnefndri ritger⇥ sinni í Tíma-
riti hins íslenska bókmenntafélags ári⇥
1883.554 Nokkur tími lei⇥ þó, á⇥ur en þekk-
ing á þessu vei⇥arfæri barst austur yfir Atl-
antsála, og ekki ber heimildum saman um,
hver hafi or⇥i⇥ fyrstur til a⇥ nota þa⇥ á
Íslandsmi⇥um e⇥a hvenær þa⇥ hafi gerst.

Í Síldarsögu Íslands segir Matthías
↵ór⇥arson frá því, a⇥ Hans L. Falck hafi ári⇥
1903 sent einn skipstjóra sinna vestur um
haf til a⇥ kynna sér notkun herpinóta. Nor⇥-
menn hafi sí⇥an gert lítilsháttar breytingar
á vei⇥arfærinu til a⇥ laga þa⇥ a⇥ norskum
a⇥stæ⇥um, og sumari⇥ 1904 hafi tvö skipa
Falcks, Albatross og Atlas, fyrst nota⇥ herpi-
nót vi⇥ síldvei⇥ar hér vi⇥ land. Öflu⇥u þau
bæ⇥i vel.555

Engin ástæ⇥a er til þess a⇥ rengja, a⇥
Falck hafi sent manninn vestur um haf e⇥a
a⇥ skipin Atlas og Albatross hafi veitt me⇥
herpinót hér vi⇥ land sumari⇥ 1904. Hitt
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fær hins vegar varla sta⇥ist, a⇥ þetta hafi
veri⇥ fyrstu tilraunir til vei⇥a me⇥ þessu
vei⇥arfæri á Íslandsmi⇥um, nema ef til vill á
gufuskipum. Í bók sinni um vei⇥ar Nor⇥-
manna vi⇥ Ísland, Norske Islandsfiskere på
havet, segir Kari Shetelig Hovland, a⇥ sum-
ari⇥ 1903 hafi skipverjar á kútter Harald frá
Åkrehamn veitt síld í litla herpinót (pose-
not) á Skagagrunni, en skipstjórinn og
bró⇥ir hans, sem var nótabassi, höf⇥u bá⇥ir
stunda⇥ fiskvei⇥ar vi⇥ Ameríkustrendur og
kynnst þessu vei⇥arfæri þar. Fullyr⇥ir
Hovland, a⇥ þeir hafi or⇥i⇥ fyrstir allra til a⇥
reyna slíkar vei⇥ar hér vi⇥ land.556 Allt bendir
til þess, a⇥ hér hafi veri⇥ um tilraunavei⇥ar
a⇥ ræ⇥a, en Harald var á reknetavei⇥um, og
höf⇥u skipverjar herpinótina me⇥ í því skyni
a⇥ reyna hana. Ári⇥ 1904 stundu⇥u hins
vegar Atlas og Albatross herpinótavei⇥ar hér
vi⇥ land og sömulei⇥is Imbs frá Hauga-
sundi. Í fyrstu var nótin höf⇥ í einum bát,
eins og tí⇥kast haf⇥i á landnótatímabilinu,
og þannig hefur þa⇥ trúlega veri⇥ á Harald.
Skömmu sí⇥ar var teki⇥ a⇥ skipta nótinni á
tvo nótabáta, sem létti mjög vinnuna vi⇥ a⇥
draga hana. Benda líkur til þess, a⇥ Benedikt
Mannes hafi veri⇥ upphafsma⇥ur þess fyrir-
komulags.557

↵essum heimildum ber þó bá⇥um illa
saman vi⇥ frásögn Falcks sjálfs, en í sk￼rslu
um síldvei⇥ar vi⇥ Ísland, dagsettri 7. nóvem-
ber 1906, segir hann, a⇥ þa⇥ ár hafi um 
70 herpinætur veri⇥ nota⇥ar á Íslandsmi⇥-
um. Sí⇥an segir: „Sí⇥an jeg byrja⇥i þessa
vei⇥i í smáum stíl ári⇥ 1900 […]“558 Ekki er
a⇥ vísu fullljóst, hvort Falck á þarna vi⇥
herpinótavei⇥ar e⇥a síldvei⇥ar á hafi úti
almennt, en þær byrja⇥i hann me⇥ reknetum

sumari⇥ 1899, eins og þegar hefur komi⇥
fram. Af þeim sökum ver⇥ur a⇥ telja, a⇥ hann
eigi fremur vi⇥ herpinótavei⇥ar, og ef svo er,
ber honum hei⇥urinn af því a⇥ hafa fyrstur
manna láti⇥ reyna slíkar vei⇥ar hér vi⇥ land.

Sí⇥ar í sk￼rslu sinni l￼sir Falck þróun
síldvei⇥a vi⇥ Ísland á árunum 1900-1906 og
segir aflann hafa aukist úr 536 tunnum
fyrsta ári⇥ í 175 þúsund tunnur þa⇥ sí⇥asta,
og var sú tala þó lágt áætlu⇥ a⇥ hans sögn.
Sí⇥an segir:

Til Noregs hafa veri⇥ fluttar inn 141,000 tn. og mis-
munurinn hefur fari⇥ til Danmerkur, Svíþjó⇥ar,
Englands og ↵￼zkalands, beina lei⇥ frá Íslandi.

Ekki er hægt a⇥ fastákve⇥a me⇥ neinni vissu
hva⇥ mikla peningaupphæ⇥ hjer er a⇥ ræ⇥a um
fyrir fiska⇥a síld, ver⇥i⇥ hefur veri⇥ dálíti⇥ mis-
munandi frá 8-121⁄2 aur. pd. En jeg er viss um a⇥
ma⇥ur getur teki⇥ sem me⇥alver⇥ 10 aura pd. Ef
svo er gert rá⇥ fyrir a⇥ me⇥alþyngd síldartunnu sje
150 pd., þá er ver⇥mæti aflans, sem Nor⇥menn hafa
fengi⇥ c. 2,600,000 kr.

Á Íslandi hafa veri⇥ borga⇥ar ekki alllitlar upp-
hæ⇥ir í vinnulaun og útflutningsgjald og verzlunin
sem þessir mörgu fiskimenn gera vi⇥ landsmenn er
líka einhvers vir⇥i.

Nokkrir íslenzkir kaupmenn hafa teki⇥ þátt í
vei⇥inni í sumar, svo áhuginn s￼nist vera vakna⇥ur
þar líka, og jeg heyri nú sagt, a⇥ næsta ár sje gert
rá⇥ fyrir, a⇥ tvö íslenzk fjelög ætli sjer a⇥ hafa gufu-
skip og snyrpinót til vei⇥anna.559

A⇥ margfeldisáhrifum síldvei⇥anna ver⇥ur
viki⇥ sí⇥ar, en ekki er fyllilega ljóst, hverjir
þeir voru, íslensku kaupmennirnir, sem
Falck sag⇥i hyggja á herpinótavei⇥ar sum-
ari⇥ 1907. Annar þeirra hefur þó trúlega
veri⇥ August Flygenring í Hafnarfir⇥i, sem
um þetta leyti festi kaup á gufuskipinu Leslie
og ger⇥i þa⇥ út til síldvei⇥a me⇥ herpinót
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„fyrstur innlendra manna“.560 Hinn gæti hafa
veri⇥ Konrá⇥ Hjálmarsson í Mjóafir⇥i, sem
keypti Súluna til landsins í ársbyrjun 1903
og ger⇥i fyrst út á línuvei⇥ar vi⇥ Austfir⇥i.561

„N￼ju“ vei⇥arfærin, reknet og herpinót, sem
tekin voru í notkun hér vi⇥ land um aldamót-
in og á öndver⇥ri 20. öld, ollu byltingu í síld-
vei⇥um á Íslandsmi⇥um. Hvorttveggja
vei⇥arfæri⇥ var miklum mun stórvirkara og
aflasælla en gömlu landnæturnar, en mestu
skipti þó, a⇥ þessi vei⇥arfæri voru notu⇥ á
hafi úti, en ekki inni á fjör⇥um og víkum eins

og hin eldri. Í landnætur veiddist ekki önnur
síld en sú, sem gekk inn á fir⇥i. ↵a⇥ ger⇥i
ekki nema hluti – lítill hluti – þeirrar síldar,
sem tali⇥ er, a⇥ hafi veri⇥ vi⇥ landi⇥ á ári
hverju, og mjög var misjafnt hve miki⇥ gekk
inn á fir⇥ina. Aflaleysisárin voru því mörg, og
margir litu á síldvei⇥arnar nánast sem happ-
drætti. ↵ær voru gó⇥ búbót, ef síldin kom.
↵egar hún ger⇥i þa⇥ ekki, ur⇥u sumir fyrir
tjóni, a⇥rir ur⇥u a⇥ láta sér lynda a⇥ hafa
misst af feng, sem kannski hef⇥i or⇥i⇥ gó⇥ur.

En þrátt fyrir óvissan afla, og stundum
engan, voru nótavei⇥arnar Íslendingum
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hallkvæmar og féllu vel a⇥ fyrirkomulagi
íslensks sjávarútvegs á ofanver⇥ri 19. öld,
ekki síst eins og þa⇥ var á Nor⇥urlandi og
Austfjör⇥um. ↵ær voru hrein vi⇥bót vi⇥
a⇥rar vei⇥ar, gáfu miki⇥ í a⇥ra hönd, þegar
sæmilega afla⇥ist, og miklu skipti, a⇥ stofn-
og tilkostna⇥ur vi⇥ úthaldi⇥ var lítill. Íslend-
ingar lær⇥u vei⇥arnar af Nor⇥mönnum,
höf⇥u reyndar umtalsver⇥ar tekjur af
athöfnum þeirra og seldu afur⇥irnar á sömu
marka⇥i, jafnvel me⇥ atfylgi Nor⇥manna.
Flest fyrstu íslensku síldvei⇥ifélögin voru
stofnu⇥ í samvinnu vi⇥ Nor⇥menn, sem
útvegu⇥u tunnur og sitthva⇥ fleira, er til
vei⇥a og verkunar þurfti, og önnu⇥ust í
sumum tilvikum flutninga á milli landa.
Jafnvel fyrsta „alíslenska“ síldarúthaldi⇥,
þeirra Snorra Pálssonar og Tryggva Gunn-
arssonar, var um margt há⇥ samvinnu vi⇥
Nor⇥menn.

Landnótavei⇥in bygg⇥ist í grundvallar-
atri⇥um á sömu tækni og nótavei⇥ar Íslend-
inga og Nor⇥manna, sem á⇥ur var l￼st.
Einnig var algengt, a⇥ notu⇥ væru fyrir-
dráttarnet, þar sem a⇥stæ⇥ur hentu⇥u. Sú
vei⇥ia⇥fer⇥ var a⇥ mörgu leyti áþekk land-
nótavei⇥inni, en allt var miklu smærra í
sni⇥um. Netin voru lög⇥ frá landi, og til þess
a⇥ stunda þessar vei⇥ar þurftu menn ekki a⇥
hafa yfir a⇥ rá⇥a ö⇥ru en landspildu vi⇥ sjó,
sæmilegu neti, tréstubbum til a⇥ festa þa⇥,
skektu til a⇥ róa þa⇥ út og mannskap til a⇥
draga netin og hir⇥a úr þeim aflann. Vi⇥ þa⇥
ré⇥u flestir sæmilega stæ⇥ir sjávarbændur
vi⇥ Eyjafjör⇥ og á Austfjör⇥um, og fyrir
kom, a⇥ menn slógu sér saman um úthald,
ef svo bar undir. ↵eir, sem tök höf⇥u á, sölt-
u⇥u síldina sjálfir og seldu þannig, a⇥rir

seldu hans ferska kaupmönnum e⇥a ö⇥rum,
sem ráku söltunarstö⇥var.

Fjárhags- og tæknilegar forsendur rek-
neta- og herpinótavei⇥anna voru allt a⇥rar.
Eins og fram kom í á⇥urtilvitna⇥ri grein
Árna Thorsteinsson, höf⇥u sjómenn löngum
veitt athygli síldargöngum, sem komu í
Faxaflóa sí⇥la vetrar e⇥a snemma vors og
héldu vestur og nor⇥ur me⇥ landi. Hvort þar
var um a⇥ ræ⇥a hafsíld, hina eiginlegu
Nor⇥urlandssíld, sem kom á mi⇥in fyrir
nor⇥anver⇥um Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi
nær mi⇥ju sumri og hélt sí⇥an austur á bóg-
inn, skal ósagt láti⇥. Nor⇥menn veittu þeirri
síld hins vegar athygli, er þeir hófu hér hval-
vei⇥ar og línuvei⇥ar á gufuskipum undir lok
19. aldar, og voru fljótir a⇥ gera sér grein
fyrir því, a⇥ þar synti mikill og ver⇥mætur
fiskur, sem enginn haf⇥i hagn￼tt fram a⇥
þeim tíma.

En til þess a⇥ vei⇥a hafsíldina þurfti
önnur og d￼rari tæki en vi⇥ landnætur.
Hvert reknet var í sjálfu sér ekki miki⇥ d￼r-
ara e⇥a veigameira en ein landnót. Reknet-
um var⇥ hins vegar ekki vi⇥ komi⇥ nema
me⇥ skipi, þilskipi, og vei⇥ivonin var þeim
mun meiri og vinna skipverja léttari sem
skipi⇥ var betra og aflmeira. ↵ilskip, eins og
þau sem Íslendingar áttu á sí⇥ari hluta 
19. aldar, gátu vel duga⇥ til reknetavei⇥a, en
enn betra var a⇥ stunda þær á gufu- e⇥a vél-
skipum. ↵au voru liprari, fljótari í förum og
búin vindum (spilum) til a⇥ draga netin. Var
a⇥ því mikill vinnuléttir. Og ekki hef⇥i þótt
björgulegt a⇥ leggja upp í vei⇥ifer⇥ me⇥ eitt
e⇥a tvö reknet. Síldin stó⇥ misdjúpt, margar
göngur og misstórar gátu veri⇥ á vei⇥isvæ⇥-
inu, og oft var síldin misjöfn a⇥ stær⇥. Af

185



þessum sökum höf⇥u norsku skipin hér vi⇥
land flest 40-60 net me⇥fer⇥is í hverja vei⇥i-
fer⇥, og voru 20-40 net höf⇥ í sjó í einu, 
eftir því sem ve⇥ur leyf⇥i. ↵au voru lög⇥
mis-djúpt eftir a⇥stæ⇥um, þó sjaldan d￼pra
en 10 fa⇥ma, en flest netin voru 6-9 fa⇥ma
djúp og 12-14 fa⇥ma löng.562 Íslendingar
munu í upphafi hafa nota⇥ svipu⇥ net, og
má öllum ljóst vera, a⇥ slíkt úthald kosta⇥i
umtalsvert fé. ↵a⇥ var þess vegna ekki á færi
nema tiltölulega fjársterkra a⇥ila, sem
höf⇥u rá⇥ á skipum og netum. Af þeim sök-
um fær⇥ist síldarútvegurinn á hendur færri
manna en á⇥ur me⇥ tilkomu reknetavei⇥-

anna, og enn frekar er herpinótavei⇥ar fær⇥-
ust í vöxt.

Tilkostna⇥urinn vi⇥ herpinótavei⇥ar var
enn meiri en vi⇥ reknetavei⇥ar, og þær ur⇥u
ekki stunda⇥ar me⇥ gó⇥u móti nema á vél-
knúnum skipum. Nótin sjálf var tiltölulega
stærri og fyrirfer⇥armeiri en reknetin, og
vei⇥ia⇥fer⇥in þannig a⇥ þörf var tiltölulega
stórra og aflmikilla skipa. Benjamín H. J.
Eiríksson, hagfræ⇥ingur, sem var á síldvei⇥-
um um 1930, l￼sti vei⇥arfærinu og vei⇥i-
a⇥fer⇥inni löngu sí⇥ar, og er l￼sing hans ein
hin gleggsta á herpinótavei⇥um, sem höf-
undur þessara lína hefur sé⇥. Hún var þannig:
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Á sumrin var síldin veidd me⇥ snurpinót. ↵á er
síldarskipi⇥ útbúi⇥ me⇥ tveimur bátum og stórri
nót, snuprinót e⇥a herpinót, eins og hún var líka
stundum köllu⇥. Hún var 80-120 fa⇥ma löng og 
18-24 fa⇥ma djúp. ↵egar skipstjórinn haf⇥i ákve⇥i⇥
sig og komizt í færi vi⇥ torfuna, var kalla⇥: „Í bát-
ana!“ ↵á þufti mjög snögg vi⇥brög⇥. Síldin gat
stungi⇥ sér skyndilega. Bátarnir tveir voru tengdir
saman me⇥ nótinni. Haf⇥i hvor bátur sinn helming
nótarinnar. ⌥tt var í sundur, þegar komi⇥ var a⇥
torfunni. Bátunum var rói⇥ hvorum sín megin
torfunnar, og köstu⇥u tveir menn nótinni út me⇥
höndunum, þanga⇥ til hún var komin utanum torf-
una. (Seinna komu rúllur á bor⇥stokk beggja nóta-
bátanna og nótin hjólu⇥ út me⇥ sveif, sem sneri
rúllunni.) Bátarnir voru sí⇥an festir saman á stefn-
inu. ↵ótt nótin væri nú komin utan um torfuna,
var hún opin a⇥ ne⇥an. Í ne⇥ra teini e⇥a kanti nót-
arinnar, steinateininum, rann lína í stórum kopar-
hringjum, sem mátti opna, og var sinn endi lín-
unnar í hvorum bát. Út frá koparhringjunum voru
armar, svo a⇥ nótin dróst saman a⇥ ne⇥anver⇥u,
þegar línan var dregin upp, og loka⇥ist loks. ↵a⇥
var kalla⇥ a⇥ snurpa, þegar línan var dregin inn í
bátana. Me⇥ þessu var nótinni loka⇥ í botninum.
Hringirnir og armarnir, sem gengu út frá þeim í
nótina, voru kalla⇥ir hanafætur.

Í stefni á ö⇥rum bátnum stó⇥ nótabassinn, oft-
ast sjálfur skipstjórinn. Hann stjórna⇥i vei⇥unum.
Hann var me⇥ fisklaga fjöl, hvítmála⇥a og me⇥ bl￼i
í annan endann. Hann sökkti henni hva⇥ eftir
anna⇥ til þess a⇥ loka opinu milli bátanna, svo a⇥
síldin færi ekki út. ↵etta hræddi hana til a⇥ vera
inni í nótinni. Stundum tókst þa⇥ ekki og síldar-
torfan slapp út. Efst og ne⇥st á netinu heita teinar,
steinateinn ne⇥st, korkteinninn efst. Línan, sem
notu⇥ var til a⇥ snurpa me⇥, var samsí⇥a steina-
teininum. Korkteinninn var oftast kalla⇥ur korkur-
inn, en efni⇥ í flotholtunum heitir kork og er
hvorugkyns. ↵essum tveimur or⇥um er oft rugla⇥
saman nú. Nótin var sí⇥an dregin inn í bátana.
↵etta var kalla⇥ a⇥ þurrka nótina, þrír menn voru í
mi⇥junni, einn ma⇥ur á hvorum teini. ↵annig
þorna⇥i nótin smám saman, eins og þa⇥ hét,
þanga⇥ til síldin var króu⇥ af á mi⇥ju netinu, þar

sem þykkast var og hét brjósti⇥. Langar taugar
voru úr endunum, svo a⇥ renna mátti þeim út, ef
kasta átti mjög miklu, meira en svara⇥i nótinni. Nú
tók sjálft skipi⇥ vi⇥. Síldin var innbyrt me⇥ spili og
svoköllu⇥um háf, járnhring me⇥ neti. Háfnum var
sökkt í síldina og híft. ↵etta var kalla⇥ a⇥ háfa síld-
ina.563

Til slíkra vei⇥a þurfti vélskip og helst stærri
en gömlu þilskipin, enda veiddist oft miki⇥ í
einu kasti. Af þeim sökum ur⇥u herpinóta-
vei⇥ar ekki algengar me⇥ Íslendingum, fyrr
en þeir eignu⇥ust hentug skip.

IV,4,5. Uppgangsár og heimsstyrjöld
Tímabili⇥ frá því um 1905 og fram til loka
fyrri heimsstyrjaldar var samfellt uppgangs-
skei⇥ í síldvei⇥um Íslendinga. Síldarskipum
fjölga⇥i ár frá ári, þau ur⇥u stærri og betur
búin, og þá jókst aflinn og ver⇥mæti
útflutningsins. Auk Íslendinga komu
útlendingar fjölmennir til vei⇥a hér vi⇥ land
á ári hverju. ↵ar voru Nor⇥menn jafnan
fyrirfer⇥armestir, og allt fram til 1915
veiddu þeir meiri síld hér vi⇥ land en a⇥rar
þjó⇥ir, lengst af meira en allar a⇥rar þjó⇥ir
samanlagt, og voru Íslendingar þó me⇥-
taldir. ↵a⇥ var ekki fyrr en 1916, a⇥ Íslend-
ingar veiddu í fyrsta skipti meira en Nor⇥-
menn, og reyndar meira en a⇥rar þjó⇥ir
samanlagt. Auk Íslendinga og Nor⇥manna
stundu⇥u Svíar, Danir og ↵jó⇥verjar umtals-
ver⇥ar vei⇥ar hér vi⇥ land, en hinir sí⇥ast-
nefndu heltust úr lestinni vi⇥ upphaf fyrri
heimsstyrjaldar og ári⇥ 1914 var afli þeirra
óverulegur.

Herpinóta- og reknetavei⇥arnar ollu
þáttaskilum í síldvei⇥um hér vi⇥ land. Á
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fyrstu tveim áratugum 20. aldar ná⇥i síldar-
útvegurinn a⇥ festast í sessi, var⇥ fastur og
veigamikill þáttur íslensks sjávarútvegs.
Áhrifin á atvinnulífi⇥, þjó⇥arbúskapinn og
bygg⇥ í landinu ur⇥u mikil. Í sögulegu sam-
hengi má kannski helst líkja bygg⇥aþróun-
inni á nor⇥anver⇥u landinu á þessum árum
vi⇥ þa⇥, sem ger⇥ist er sæb￼lahverfin mynd-
u⇥ust á vetrarvertí⇥arsvæ⇥unum á Su⇥vest-
urlandi og vi⇥ Brei⇥afjör⇥ á mi⇥öldum og
frá var sagt í 1. bindi þessa verks. Ví⇥a á
nor⇥urströnd landsins spruttu upp síldar-
bæir og -þorp, sem bygg⇥u afkomu sína
ö⇥ru fremur á síldvei⇥um og síldarvinnslu,
og í rótgrónum útger⇥arstö⇥um á Vestfjör⇥-
um virku⇥u síldvei⇥arnar eins og vítamín-
sprauta. Síldarævint￼ri⇥ var hafi⇥.

Í þessum kafla ver⇥ur fyrst rætt um
vei⇥ar og aflabrög⇥, en sí⇥an um áhrif síld-
vei⇥anna á bygg⇥aþróun og mannlíf. Um
afkomu útger⇥arinnar og kjör sjómanna
ver⇥ur rætt í sérstökum kafla (IV,4,8), og
um síldvei⇥ar og landhelgismál ver⇥ur
fjalla⇥, þar sem greint ver⇥ur frá þróun haf-
réttar- og landhelgismála. Um síldarútflutn-
ing ver⇥ur hins vegar a⇥eins rætt stuttlega,
á sama hátt og um annan útflutning sjávar-
afur⇥a.

IV,4,5,1. Vei⇥ar, verkun og útflutningur
Í fyrri köflum var l￼st þróun fiskiskipastóls
Íslendinga á fyrra helmingi 20. aldar, uppbygg-
ingu nor⇥lenska síldvei⇥iflotans, flota stórra
vélbáta í ö⇥rum landsfjór⇥ungum og síldvei⇥-
um togara fram til loka fyrri heimsstyrjaldar.
Hér ver⇥ur ekkert endurteki⇥ af því, sem þar
var sagt, en áhersla þó lög⇥ á, a⇥ ef síldvei⇥ar
togara frá Reykjavík og Hafnarfir⇥i eru undan-
skildar, voru langflest íslensku síldvei⇥iskip-
anna, er vei⇥ar stundu⇥u fyrir 1920, ger⇥ út
frá höfnum á Nor⇥urlandi og Vestfjör⇥um,
einkum Akureyri, Siglufir⇥i og Ísafir⇥i. Síldar-
skipum úr ö⇥rum landshlutum, einkum frá
höfnum á Su⇥vesturlandi, fór a⇥ vísu nokku⇥
fjölgandi, er lei⇥ á tímabili⇥, en þau voru þó
ávallt fá og a⇥eins lítill hluti flotans.

Aflabrög⇥ og gæftir voru a⇥ sönnu misjöfn
á þessum árum, sem endranær, en hitt mun
þó sanni næst, a⇥ allt þetta tímabil, frá 1905
er Íslendingar hófu herpinótavei⇥ar, og fram
yfir lok fyrri heimsstyrjaldar, hafi aldrei or⇥-
i⇥ aflabrestur. Síld gekk á Nor⇥urlandsmi⇥ á
hverju ári, og sum árin veiddist jafnvel meira
en menn áttu hægt me⇥ a⇥ verka og selja.
Tafla X s￼nir síldarafla Íslendinga, Nor⇥-
manna og Svía vi⇥ Íslandsstrendur á fimm
ára fresti á árunum 1905-1920.
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Tafla X

Síldarafli vi⇥ Ísland 1905-1920 (smálestir)

Ár Íslendingar Nor⇥menn Svíar Samtals 

1905 1.922 11.000 0 12.922
1910 3.039 11.000 1.000 15.039
1915 11.678 12.000 2.000 25.678
1920 13.846 4.000 0 17.846

Heimild: Hagskinna (1997), töflur 5.9, 5.19.



Eins og á⇥ur sag⇥i, stundu⇥u ↵jó⇥verjar og
Danir einnig nokkrar síldvei⇥ar hér vi⇥ land
á þessum tíma, einkum á árunum 1911-
1914. Vei⇥ar þeirra voru þó jafnan litlar í
samanbur⇥i vi⇥ vei⇥ar Íslendinga og Nor⇥-
manna, oftast mun minni en vei⇥ar Svía.
Í töflunni er mi⇥a⇥ vi⇥ afla upp úr sjó, og var
hann nær allur salta⇥ur og fluttur út;
innanlandsneysla var sáralítil, og bræ⇥sla á
ö⇥ru en úrgangi var⇥ ekki veruleg á þessu
tímabili.

Eins og fram kemur í töflunni, jókst afli
Íslendinga stö⇥ugt, einkum þó á árunum
1910-1915. ↵ar olli mestu, a⇥ á þessum
árum var herpinótavei⇥i fyrst or⇥in algeng í
íslenska flotanum, stærri vélbátum og línu-
vei⇥urum fór fjölgandi og þátttaka togara í
síldvei⇥unum jókst a⇥ mun (sbr. töflu II).
Afli Nor⇥manna stó⇥ á hinn bóginn a⇥
mestu í sta⇥, þrátt fyrir a⇥ þeir ykju sókn
sína á Íslandsmi⇥, uns hún ná⇥i hámarki
ári⇥ 1915. ↵a⇥ ár voru 250 norsk skip a⇥
síldvei⇥um hér vi⇥ land, þar af 100 gufu-
skip.564 Aflinn var⇥ hins vegar a⇥eins litlu
meiri en afli norska flotans á Íslandsmi⇥um
árin 1905 og 1910.

Um vei⇥ar annarra þjó⇥a þarf ekki a⇥ hafa
mörg or⇥. ↵ær voru jafnan litlar í saman-
bur⇥i vi⇥ vei⇥ar Íslendinga og Nor⇥manna.
↵jó⇥verjar virtust vera a⇥ ná nokkurri fót-
festu í síldvei⇥um hér á árunum 1911-1913,
en hurfu á braut, er styrjöldin braust út
sumari⇥ 1914, sem á⇥ur sag⇥i. Svíar voru
miklum mun þrautseigari, efldu útger⇥ sína
og stundu⇥u söltun á eigin vegum. Vei⇥i
Dana var á hinn bóginn ávallt fremur lítil,
og sama máli gegndi um vei⇥i Englendinga

og Skota, sem reyndu líti⇥ eitt fyrir sér vi⇥
síldvei⇥ar hér vi⇥ land á þessum árum.565

Framan af tímabilinu var nánast öll síld,
sem veiddist hér vi⇥ land, söltu⇥ og flutt út
sem saltsíld. Útlendingar, sem hér stundu⇥u
vei⇥ar a⇥ einhverju rá⇥i, reistu söltunar-
stö⇥var í landi, og voru Nor⇥menn þar
athafnasamastir, sem vænta mátti. Hvergi
voru þeir þó jafn umsvifamiklir og á Siglu-
fir⇥i, þar sem þeir tóku ló⇥ir á leigu og
reistu fjölmargar söltunarstö⇥var á fyrstu
tveimur áratugum 20. aldar. Fyrstu ló⇥a-
leigusamningarnir á milli Nor⇥manna og
landeigenda í Siglufir⇥i munu hafa veri⇥
ger⇥ir ári⇥ 1903 og margir fleiri á næstu
árum þar á eftir. Tölu⇥u Siglfir⇥ingar tí⇥um
um, a⇥ „n￼tt landnám“ Nor⇥manna í Siglu-
fir⇥i hef⇥i hafist á þessum árum.566

Svíar fetu⇥u í fórspor Nor⇥manna, þótt
aldrei yr⇥u þeir jafn stórtækir, og reistu
síldarsöltunarstö⇥var á Siglufir⇥i og vi⇥
Eyjafjör⇥, og ↵jó⇥verjar höf⇥u um hrí⇥
bækistö⇥ á Hjalteyri. Auk þessa söltu⇥u
útlendingar nokku⇥ um bor⇥ í skipum sín-
um úti á hafi, og um skei⇥ lög⇥u Nor⇥menn
skipum, e⇥a skipskrokkum, í Siglufir⇥i og
söltu⇥u um bor⇥, er land þraut undir sölt-
unarstö⇥var. Voru þessi skip, sem ￼mist
voru köllu⇥ „barkar“ e⇥a „geymslubarkar“,
einnig notu⇥ sem fljótandi birg⇥astö⇥var
fyrir tunnur, salt og fleira, sem til úthaldsins
þurfti.567

Íslendingar reistu sömulei⇥is síldarsölt-
unarstö⇥var á Siglufir⇥i og inn me⇥ öllum
Eyjafir⇥i, og má me⇥ miklum rétti segja, a⇥
salta⇥ hafi veri⇥ meira og minna vi⇥ hverja
vík og hvern vog innan frá Akureyri og
vestur á Siglufjör⇥. ↵á voru og söltunar-
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stö⇥var, flestar í eigu Íslendinga, á Strönd-
um, á Hesteyri í Jökulfjör⇥um og Ísafir⇥i, í
Álftafir⇥i vi⇥ Djúp og í Önundarfir⇥i.568

Útlendingar, sem hér söltu⇥u, fluttu
flestir síldina til síns heima, en miki⇥ af
norsku Íslandssíldinni fór þó endanlega á
marka⇥ í Svíþjó⇥, ↵￼skalandi og löndum vi⇥
sunnan- og austanvert Eystrasalt. Var þá
algengast, a⇥ síldin væri flutt hé⇥an til Nor-
egs og umskipa⇥ þar, en einnig voru síldar-
farmar fluttir beint frá Íslandi til marka⇥s-
landanna.

Íslendingar fluttu langmest af sinni síld
til Kaupmannahafnar, sem á þessum tíma

var enn mi⇥stö⇥ íslenskrar útflutningsversl-
unar. Er til Hafnar kom, tóku umbo⇥smenn
e⇥a danskir síldarkaupmenn vi⇥ síldinni og
seldu megni⇥ af henni áfram til annarra
landa. Mest var selt til Svíþjó⇥ar, en einnig
til Rússlands, Bandaríkjanna og ví⇥ar.569

Venjulegri síldarsöltun hefur á⇥ur veri⇥
l￼st, og breyttist hún lítt sem ekki allt tíma-
bili⇥, sem hér er til umfjöllunar. Vi⇥ hana
var nota⇥ ómenga⇥ hvítt salt, en skömmu
fyrir fyrri heimsstyrjöld var fyrst teki⇥ a⇥
gera tilraunir me⇥ a⇥ kryddsalta síld. Ekki
ber heimildum fyllilega saman um, hvenær
þa⇥ hafi gerst né hverjum beri a⇥ eigna
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Síldarskip millistrí⇥sáranna voru mörg harla óásjáleg, en þau flutu vel og gátu bori⇥ miki⇥. 
Eyfirskt síldarskip kemur til löndunar á Siglufir⇥i.

Ljósm.: Steingrímur Kristinsson



hei⇥urinn af framtakinu. Í Síldarsögu
Íslands segir Matthías ↵ór⇥arson, a⇥ Svíar
hafi or⇥i⇥ fyrstir til a⇥ „krydda síld í tunnur,
a⇥eins fáar „prufutunnur“ fyrstu árin […]“,
en framlei⇥slan hafi vaxi⇥ ár frá ári og ári⇥
1910 hafi eitt þúsund tunnur af kryddsíld
veri⇥ fluttar frá Siglufir⇥i til Stafangurs.570

Ole A. O. Tynes heldur því hins vegar fram,
a⇥ fyrsta tilraun til kryddsöltunar á Siglu-
fir⇥i hafi átt sér sta⇥ ári⇥ 1908, er Thorvald
Björnesen frá Stafangri hafi láti⇥ kryddsalta
í 72 tunnur. Síldin hafi líka⇥ afbrag⇥svel og
fjórum árum sí⇥ar hafi veri⇥ kryddsalta⇥ í
allt a⇥ 40 þúsund tunnur á Siglufir⇥i.571

Vant er a⇥ sjá, hvor heimildin hefur á
réttu a⇥ standa, og ber reyndar líti⇥ í milli.
Frásögn Tynes vir⇥ist nákvæmari, en vera
má, a⇥ Matthías hafi haft vitneskju um til-
raunir Svía me⇥ kryddsöltun annars sta⇥ar
en á Siglufir⇥i. Í útflutningssk￼rslum var
kryddsíld talin me⇥ venjulegri saltsíld fram
um 1920, og ver⇥ur því ekki gripi⇥ til þeirra
til úrskur⇥ar. Vi⇥ ver⇥um því a⇥ láta okkur
nægja vitneskjuna um, a⇥ þessi verkunar-
a⇥fer⇥ hafi fyrst veri⇥ reynd um e⇥a líti⇥ eitt
fyrir 1910, og má í sjálfu sér einu gilda,
hvorir ur⇥u fyrri til, Svíar e⇥a Nor⇥menn.

Ver⇥mæti síldarútflutningsins jókst veru-
lega á þessu tímabili. Ári⇥ 1905 var flutt út
saltsíld frá Íslandi fyrir samtals li⇥lega 
1,6 milljónir króna, og næstu tvö árin eftir
þa⇥ nam útflutningsver⇥mæti⇥ li⇥lega
þremur milljónum króna hvort ári⇥. Eftir þa⇥
minnka⇥i þa⇥ nokku⇥ vegna minni afla, og
var nánast hi⇥ sama ári⇥ 1910 og veri⇥ haf⇥i
1905. Frá og me⇥ árinu 1912 jókst útflutn-
ingsver⇥mæti⇥ á n￼, og á árum fyrri heims-
styrjaldarinnar var⇥ grí⇥arleg hækkun. Ári⇥

1915 nam heildarútflutningsver⇥mæti salt-
síldar frá Íslandi tæplega 12,7 milljónum, og
li⇥lega 13,4 milljónum ári⇥ eftir. Ástæ⇥urnar
voru mikill afli, mikil eftirspurn og hækkandi
ver⇥ vegna strí⇥sins, en jafnframt ber a⇥ hafa
í huga, a⇥ mikil og vaxandi ver⇥bólga var hér
á landi á strí⇥sárunum. Á árunum 1917 og
1918 snarminnka⇥i aflinn og útflutningurinn
um lei⇥, auk þess sem tunnu- og saltskortur
ger⇥i mönnum erfitt fyrir. ↵ar mun þó salt-
skorturinn hafa vegi⇥ þyngra, og þess voru
dæmi, a⇥ tunnur, sem fluttar voru hinga⇥ til
lands ári⇥ 1916, væru ekki nota⇥ar fyrr en
1919. Er styrjöldinni lauk, féll ver⇥i⇥ miki⇥,
og ver⇥ur nánar sagt frá erfi⇥leikum útvegs-
manna vegna þess í næsta kafla.572

Önnur síldarafur⇥, sem nokku⇥ kemur
vi⇥ sögu á þessu tímabili, er l￼si. Fyrstu
síldarverksmi⇥jurnar á Íslandi voru reistar á
Siglufir⇥i ári⇥ 1911, og voru eigendur
beggja norskir, Tormod Bakkevig átti a⇥ra
og hina bræ⇥urnir Gustav og Olav Evanger.
Tvær verksmi⇥jur voru og starfræktar á
skipsfjöl þetta sumar, önnur í eigu Nor⇥-
manna, hin í eigu Dana. Ári⇥ 1912 setti
Anton Jónsson á Hjalteyri upp litla bræ⇥slu
þar, og 1913 reistu Nor⇥menn síldarverk-
smi⇥ju í Krossanesi vi⇥ Eyjafjör⇥, og þ￼skt
fyrirtæki reisti verksmi⇥ju í Önundarfir⇥i
ári⇥ 1911, sem sí⇥ar ver⇥ur frá sagt.573

Í öllum þessum verksmi⇥jum var einkum
framleitt mjöl og l￼si úr úrgangi og síld,
sem ekki þótti tæk til söltunar. Megin-
áhersla var lög⇥ á l￼sisframlei⇥slu, og síldar-
mjöls er ekki geti⇥ í útflutningssk￼rslum
fyrir 1920. Eitthva⇥ lítilsháttar mun þó hafa
veri⇥ framleitt og flutt út af mjöli á þessum
árum, þótt ekki sé þess geti⇥ sérstaklega í
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sk￼rslum. L￼sis er fyrst geti⇥ í útflutnings-
sk￼rslum ári⇥ 1911, en þá fluttust út 580,9
smálestir, a⇥ ver⇥mæti tæplega 164 þúsund
krónur. Á næstu árum jókst bæ⇥i magn og
ver⇥mæti og ná⇥i hámarki á árunum 1914
og 1915, en minnka⇥i sí⇥an verulega og var
mjög líti⇥ ári⇥ 1918.574 ↵essi útflutningur
var allur í höndum Nor⇥manna og Dana,
enda verksmi⇥jurnar í þeirra eigu.

IV,4,5,2. Síldvei⇥ar og bygg⇥aþróun
Herpinóta- og reknetavei⇥arnar gjörbreyttu
á skömmum tíma öllu atvinnulífi og

afkomumöguleikum fólks á Nor⇥urlandi,
bættu n￼rri vídd í íslenskan sjávarútveg og
höf⇥u afgerandi áhrif á bygg⇥aþróun. Í 
1. bindi þessa verks kom fram, a⇥ á fyrri öld-
um sóttu bændur í útsveitum nor⇥anlands
einkum sjó sumar og haust, þegar helst var
afla von á Nor⇥urlandsmi⇥um, en á vetrum
fóru Nor⇥lendingar fjölmennir á vertí⇥ir í
ö⇥rum landsfjór⇥ungum. Hákarlavei⇥arnar
og upphaf saltfiskverkunar á 19. öldinni
voru hvorttveggja mikilsver⇥ vi⇥bót vi⇥
bjargræ⇥i Nor⇥lendinga, juku verslunar-
megin og bættu efnahag bænda svo um
muna⇥i, styrktu bygg⇥irnar í sessi og efldu
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fólki kjark og þor. Ólíkt því sem ger⇥ist á
Vestfjör⇥um, stu⇥la⇥i þessi útger⇥ hins
vegar ekki a⇥ þéttb￼lismyndun á Nor⇥ur-
landi, nema í takmörku⇥um mæli, og dró
ekki a⇥ sér fólk úr ö⇥rum landshlutum, svo
or⇥ væri á gerandi. Meginástæ⇥an var sú, a⇥
þótt hákarlavei⇥arnar skilu⇥u útvegsmönn-
um, og þjó⇥arbúinu í heild, drjúgum tekj-
um, var l￼sisframlei⇥slan einföld og kraf⇥ist
lítils mannafla. Eins og saltfiskverkun, sem
stundu⇥ var utan Akureyrar, var l￼sisfram-
lei⇥slan a⇥ mestu leyti í höndum bænda og
vinnufólks. Sama máli gegndi um síldvei⇥ar
á 19. öldinni, nóta- og landnótavei⇥arnar.
↵ær voru stunda⇥ar inni á fjör⇥um, stó⇥u
stutt á ári hverju, voru óvissar og kröf⇥ust
lítils vinnuafls. ↵egar vel afla⇥ist, voru þær
gó⇥ búbót, styrktu undirstö⇥ur búskaparins,
juku verslunarmegin og tekjur sjávarbænda
og annarra útvegsmanna, en ollu engum
grundvallarbreytingum í atvinnuháttum og
mannlífi.

Allt ö⇥ru máli gegndi um herpinóta- og
reknetavei⇥arnar. ↵ær voru stunda⇥ar á hafi
úti, og þá hlaut mi⇥stö⇥ vei⇥anna í landi,
löndunar- og vinnslusta⇥irnir, a⇥ flytjast
utar, nær mi⇥unum, en á miklu rei⇥ a⇥
stytta sem mest siglingartíma skipanna,
gufuskipa jafnt sem seglskipa (afli þeirra var
þó a⇥ miklu leyti salta⇥ur um bor⇥), frá
vei⇥ista⇥ a⇥ löndunarsta⇥. Hér ré⇥u sömu
lögmál og þegar verstö⇥vum árabátanna var
valinn sta⇥ur á útskögum og annesjum á
fyrri öldum.

Fyrir bygg⇥aþróunina skipti einnig miklu
máli, a⇥ afli í n￼ju vei⇥arfærin var margfalt
meiri en í hin eldri. Síld er vi⇥kvæm vara,
þránar fljótt, og af þeim sökum rí⇥ur á a⇥

hún sé verku⇥, söltu⇥, sem allra fyrst. ↵ess
vegna var mikilvægt, a⇥ sem skemmstur
tími li⇥i frá vei⇥i til verkunar, og til síldar-
söltunar þurfti margt fólk, löndunarmenn,
beykja, sem á Siglufir⇥i voru löngum kall-
a⇥ir díxilmenn og sí⇥an þrexlar, en þeir
munu ekki hafa lært beykisi⇥n, söltunar-
stúlkur og starfsmenn, sem sáu a⇥ flytja
tunnur, salt og síld til stúlknanna og færa
frá þeim fullar tunnur, sem þeir sí⇥an hló⇥u
í stæ⇥ur. Síldarútvegurinn gaf miki⇥ í a⇥ra
hönd. Nor⇥menn guldu öll vinnulaun í
rei⇥ufé, og lei⇥ ekki á löngu, uns fólk tók a⇥
streyma til síldarstö⇥vannam um lei⇥ og
síldar var von. Allir komu í leit a⇥ vinnu, og
flestir fengu eitthva⇥ a⇥ gera. Sumir voru
a⇥eins á höttunum eftir vel borga⇥ri sumar-
vinnu, a⇥rir sáu hag sínum svo vel borgi⇥ á
söltunarhöfnunum a⇥ þeir settust þar a⇥.

Siglufjör⇥ur er í senn sk￼rasta og stór-
brotnasta dæmi⇥ um áhrif síldvei⇥a á
bygg⇥aþróun á Íslandi. Á fyrri öldum var
bygg⇥ í Siglufir⇥i lítil og fámenn og bygg⇥-
ist, eins og í ö⇥rum útsveitum nor⇥anlands,
jöfnum höndum á landbúskap og sjósókn. Á
einokunaröld áttu Siglfir⇥ingar verslunar-
sókn til Akureyrar, en sóttu þó gjarnan
verslun sína á Hofsós, þótt þa⇥ væri þeim
óheimilt á dögum kaupsvæ⇥averslunar-
innar. Vi⇥ upphaf fríhöndlunar ári⇥ 1788
setti Hofsóskaupma⇥ur á stofn útibú í Siglu-
fir⇥i, og ári⇥ 1818 var sta⇥urinn löggiltur
sem verslunarsta⇥ur. ↵á voru átta manns
taldir til heimilis í „kaupsta⇥num“ á ↵or-
mó⇥seyri, en 160 í öllum Hvanneyrar-
hreppi.575

Framan af 19. öldinni fjölga⇥i fólki hægt í
Siglufir⇥i, og er Snorri Pálsson ger⇥ist þar
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verslunarstjóri ári⇥ 1864, voru íbúar í
Hvanneyrarhreppi 260 og b￼li e⇥a heimili
22. ↵ar af voru tvö heimili í verslunarsta⇥n-
um og heimilisfólk á þeim sextán manns.576

Snorri efldi útveg verslunarinnar, og eftir a⇥
Gránufélagi⇥ eigna⇥ist hana ári⇥ 1876 og
hákarlavei⇥ar á þilskipum fær⇥ust í aukana,
tók fólkinu a⇥ fjölga nokku⇥. Ári⇥ 1880 voru
íbúar í Hvanneyrarhreppi 309, áratug sí⇥ar
voru þeir 321 og voru or⇥nir samtals 420, er
manntal var teki⇥ ári⇥ 1901. Eftir þa⇥ óx
íbúatalan hrö⇥um skrefum. Ári⇥ 1910
bjuggu 654 sálir í Hvanneyrarhreppi, lang-
flestar á ↵ormó⇥seyri, og ári⇥ 1920 voru
íbúar í Siglufjar⇥arkaupsta⇥, sem ná⇥i yfir
allan hinn forna Hvanneyrarhrepp, or⇥nir
1.159 talsins.577

Allur var þessi hra⇥i vöxtur síldvei⇥unum
a⇥ þakka, og me⇥ miklum rétti má segja, a⇥
síldvei⇥arnar fyrir Nor⇥urlandi hef⇥u vart
ná⇥ a⇥ vaxa me⇥ þeim hætti sem raun bar
vitni, án Siglufjar⇥ar. Lega fjar⇥arins, nán-
ast fyrir mi⇥ju Nor⇥urlandi, var ákjósanleg.
↵anga⇥ var tiltölulega stutt sigling af öllum
helstu síldarmi⇥um þessa tíma, vestan af
Skagagrunni og austan af Grímseyjarsundi,
og inni á fir⇥inum voru hafnara⇥stæ⇥ur
gó⇥ar frá náttúrunnar hendi. Á ↵ormó⇥seyri
og inn me⇥ fir⇥i a⇥ vestanver⇥u var gott
land undir söltunarstö⇥var og önnur mann-
virki, og í landlegum gat fjöldi skipa legi⇥ í
tryggu lægi á Pollinum, þótt bræla væri úti
fyrir.

Allt var⇥ þetta til þess, a⇥ Siglufjör⇥ur
var⇥ nánast í einni svipan mi⇥stö⇥ síldvei⇥-
anna fyrir Nor⇥urlandi – höfu⇥sta⇥ur síldar-
innar – og þekktur me⇥al sjómanna, síldar-
útvegsmanna og landverkafólks langt út

fyrir landsteinana. Til Siglufjar⇥ar streymdi
fólk í atvinnuleit hva⇥anæva a⇥ af landinu
yfir sumartímann. Fyrstu árin fluttu norskir
síldarsaltendur stundum eigi⇥ verkafólk til
Siglufjar⇥ar, og yfir hásumari⇥ dvöldust í
bænum þúsundir a⇥komumanna, til vi⇥-
bótar heimafólki. Í landlegum bættust vi⇥
sjómenn af ￼msu þjó⇥erni, og þá var tí⇥um
líflegt, og stundum ófri⇥legt, á Siglufir⇥i.
Um þa⇥ hefur margt veri⇥ skrifa⇥, skrafa⇥
og sungi⇥ og ver⇥ur ekki endurteki⇥ hér.578

En Siglufjör⇥ur var ekki eini sta⇥urinn á
landinu, sem naut gó⇥s af síldvei⇥unum,
þótt hvergi yr⇥u áhrif þeirra jafn mikil og
þar. Inn me⇥ öllum Eyjafir⇥i risu söltunar-
stö⇥var, og ví⇥a mynda⇥ist vísir a⇥ þéttb￼li,
og eldri bygg⇥ir festust í sessi. Má þar eink-
um nefna Dagver⇥areyri, Hjalteyri, Hauga-
nes, Hrísey, Dalvík og Ólafsfjör⇥, og á
Ströndum Djúpuvík og Ingólfsfjör⇥. Mjög
var þó misjafnt, hve langa ævi söltunar-
stö⇥var á þessum stö⇥um áttu. Á Ólafsfir⇥i
tók fyrsta stö⇥in til starfa ári⇥ 1935 og hin
fyrsta á Dalvík undir lok þess tímabils, sem
hér er um fjalla⇥. Á Raufarhöfn voru hins
vegar nokkrar stö⇥var í eigu Nor⇥manna
starfandi mikinn hluta tímabilsins, og voru
ló⇥asamningar fyrir þær flestar ger⇥ir ári⇥
1906. Á Vestfjör⇥um nutu rótgrónir útger⇥ar-
sta⇥ir gó⇥s af síldvei⇥um á þessum tíma, en
engir síldarsta⇥ir bygg⇥ust þar nánast frá
grunni, eins og ger⇥ist á Nor⇥urlandi.

Síldvei⇥arnar á hafi úti höf⇥u mikil og gó⇥
áhrif á þjó⇥arbúskap Íslendinga og íslenskan
sjávarútveg á fyrstu tveim áratugum 20.
aldar. Íslendingar höf⇥u miklar tekjur af
vei⇥unum, og fyrir sjávarútveginn sem
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slíkan skipti ekki minna máli, a⇥ honum
bættist n￼r og gjöfull þáttur. Síldin veiddist
á þeim tíma ársins, er þorskvei⇥ar voru
jafnan einna minnstar, og því gafst útvegs-
mönnum stærri skipa nú kostur á a⇥ n￼ta
þau betur en á⇥ur. Jafnframt jókst eftir-
spurn eftir vinnuafli, og segja má, a⇥ n￼ ver-
tí⇥askipan hafi or⇥i⇥ til. Nú gafst íslensku
verkafólki og sjómönnum í fyrsta skipti í
sögu landsins kostur á a⇥ starfa vi⇥ fisk-
verkun og sjósókn mikinn hluta ársins.
„Dau⇥u“ tímabilin ur⇥u færri og styttri á ári
hverju, tekjurnar jukust og algengt var a⇥
fólk færi á milli landshluta af einni vertí⇥ á

a⇥ra, á vetrarvertí⇥ á Su⇥ur- og Vesturlandi
og í síldina fyrir nor⇥an yfir sumartímann.
↵etta var a⇥ sínu leyti ekki ósvipa⇥ því sem
tí⇥ka⇥ist á fyrri öldum, er fólk fór í veri⇥ á
vetrum og í kaupavinnu á sumrin. Munur-
inn var sá, a⇥ á öndver⇥ri 20. öld var verka-
fólki⇥ frjálst fer⇥a sinna, vann fyrir sjálft sig
og fékk a.m.k. síldarkaupi⇥ greitt í rei⇥ufé.

IV,4,6. Síldarkrakk og heimskreppa
Mikil og snögg umskipti ur⇥u í síldarútvegi
Íslendinga vi⇥ lok fyrri heimsstyrjaldar.
Styrjaldarárin voru miki⇥ uppgangsskei⇥ í
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þessum atvinnuvegi, aflabrög⇥ gó⇥, einkum
þó á árunum 1915 og 1916, og hátt ver⇥ var
goldi⇥ fyrir íslenska síld á mörku⇥um
erlendis. Er styrjöldinni lauk, breyttust allar
marka⇥sforsendur í einni svipan, og í hönd
fór erfi⇥leikatímabil, sem stó⇥ me⇥ litlum
hléum allt fram í sí⇥ari heimsstyrjöld.

Me⇥ nokkrum rökum má halda því fram,
a⇥ velgengnin á styrjaldarárunum hafi
komi⇥ í Íslendingum í koll, svo mótsagna-
kennt sem þa⇥ annars kann a⇥ hljóma. Árin
1917 og 1918 var síldarafli miklum mun
minni en næstu tvö ár á undan, og olli þar
hvorttveggja, a⇥ erfitt var um útvegun á
￼msum rekstrarvörum til útger⇥arinnar og
a⇥ síldvei⇥ar togara voru miklu minni ári⇥
1918 en á⇥ur. ↵a⇥ stafa⇥i a⇥ mestu leyti af
togarasölunni ári⇥ 1917. Ári⇥ 1918 gekk
sala síldarinnar einnig tregt, og þa⇥ ár voru
ekki fluttar út nema li⇥lega 13 þúsund
tunnur, á móti tæplega 90 þúsund tunnum
ári⇥ á⇥ur, og í vertí⇥arlokin voru u.þ.b. 300
þúsund tómtunnur til í landinu. ↵ær voru
geymdar vi⇥ misjafnar a⇥stæ⇥ur, sem vafa-
líti⇥ átti sinn þátt í því, hvernig fór ári⇥ eftir.
Loks voru síldarverksmi⇥jur ekki starf-
ræktar nema í litlum mæli ári⇥ 1917, og alls
ekki 1918. ↵ví olli einkum kolaskortur af
völdum styrjaldarinnar, en einnig hráefnis-
skortur, þar sem nánast öll síld, sem a⇥ landi
barst, var söltu⇥.579

Heimsstyrjöldinni lauk hausti⇥ 1918, og
hug⇥u margir útvegsmenn og síldarsalt-
endur gott til gló⇥arinnar vori⇥ 1919, er
takmarkanir af völdum ófri⇥arins komu
ekki lengur í veg fyrir e⇥lileg vi⇥skipti á
milli landa. En hér fór flest á annan veg.
Vori⇥ og sumari⇥ 1919 ey⇥ilög⇥ust tvær

síldarverksmi⇥jur á Siglufir⇥i, önnur í snjó-
fló⇥i, hin í eldi, og var því a⇥eins ein verk-
smi⇥ja starfrækt í síldarbænum þetta
sumar. Síldvei⇥arnar hófust á venjulegum
tíma, um mi⇥jan júlí, og stó⇥u fram um
mi⇥jan september. Nú brá hins vegar svo
vi⇥, a⇥ síldin hélt sig mest vi⇥ Nor⇥vestur-
land og Vestfir⇥i, og var mest salta⇥ á sölt-
unarstö⇥vum á Ströndum og Vestfjör⇥um.
Um þa⇥ bil þri⇥jungur allrar síldar, sem
söltu⇥ var hér á landi þetta sumar, mun hafa
veri⇥ söltu⇥ á Ísafir⇥i og ö⇥rum stö⇥um í
Ísafjar⇥ars￼slu. Miki⇥ var einnig salta⇥ á
Siglufir⇥i og í Eyjafir⇥i, en þetta ár voru
hafnir á þeim sló⇥um langt frá helstu mi⇥-
um og ná⇥u ekki nema hra⇥skrei⇥ustu
skipin a⇥ koma síldinni óskemmdri þanga⇥.
↵a⇥ kom sér einkum illa þetta sumar, sem
var óvenju hl￼vi⇥rasamt á Nor⇥urlandi.
↵etta sumar var líti⇥ eitt salta⇥ í Reykjavík,
og var þa⇥ n￼jung í íslenskri síldvei⇥isögu.

En þrátt fyrir næsta óvenjulega heg⇥un
síldarinnar gengu vei⇥ar vel sumari⇥ 1919.
Heildarafli Íslendinga nam li⇥lega 12 þús-
und smálestum, var u.þ.b. tvöfalt meiri en
ári⇥ á⇥ur,580 og láta mun nærri, a⇥ salta⇥ hafi
veri⇥ í samtals um 200 þúsund tunnur. Um
þa⇥ bil er vertí⇥inni lauk um hausti⇥, benti
þannig flest til þess, a⇥ Íslendingar myndu
enn á n￼ hafa gó⇥an hagna⇥ af síldarútger⇥-
inni eftir tiltölulega mögur ár 1917 og 1918.
↵á var⇥ þa⇥ enn til a⇥ auka bjarts￼ni manna,
a⇥ ver⇥ á saltsíld var hátt um hausti⇥, 75-90
aurar hvert kíló, og dæmi voru um enn
hærra ver⇥.

En svo dundi ógæfan yfir. Hátt ver⇥ og
gó⇥ar söluhorfur í lok vertí⇥ar ur⇥u til þess,
a⇥ margir síldarsaltendur drógu a⇥ selja, í
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von um a⇥ fá enn hærra ver⇥ er frá li⇥i. ↵ær
vonir ur⇥u sér hins vegar til skammar. Í
október hrí⇥féll íslensk síld í ver⇥i og var⇥
a⇥ lokum óseljanleg. ↵úsundir tunna, sem
fluttar höf⇥u veri⇥ utan og hla⇥i⇥ í stæ⇥ur á
hafnarbökkum og geymsluhúsum, einkum í
Kaupmannahöfn, ur⇥u ón￼tar, og álíka
magn var⇥ ver⇥líti⇥ e⇥a ver⇥laust hér
heima.

Eins og vænta mátti, bi⇥u fjölmargir
útvegsmenn og síldarsaltendur miki⇥ fjár-
hagslegt tjón af þessum atbur⇥um, og rei⇥
þa⇥ sumum þeirra a⇥ fullu. Tjóni⇥ var⇥ vita-
skuld mest, þar sem mest var salta⇥ og
menn höf⇥u lagt mest undir. Á Ísafir⇥i ri⇥-
a⇥i vélbátaútger⇥in t.d. til falls, og þótt flest-
um útvegsmönnum tækist a⇥ vísu a⇥ bjarga
sér a⇥ sinni, veikti „síldarkrakki⇥“, eins og
þessar ófarir voru oftast kalla⇥ar, fjárhags-
stö⇥u þeirra svo mjög, a⇥ þeir bi⇥u þess
seint e⇥a aldrei bætur.581

Orsakir þessara atbur⇥a voru margar, og
líkast til olli vankunnátta og reynsluleysi
Íslendinga í vi⇥skiptum af þessu tagi miklu.
Íslendingar voru enn n￼græ⇥ingar í síldar-
vi⇥skiptum, og reynsla þeirra var a⇥ vissu
leyti fölsk. ↵eir kynntust síldarmörku⇥un-
um fyrst a⇥ marki á fyrstu árum 20. aldar og
á árunum 1915-1916. ↵á voru uppgangs-
tímar, og á fyrstu árum heimsstyrjaldar-
innar steig ver⇥i⇥ óe⇥lilega. Á árunum 1917
og 1918 ur⇥u Íslendingar a⇥ selja Bretum
mikinn hluta síldaraflans vegna vi⇥skipta-
samninga á milli landanna, og þegar aftur
var losa⇥ um höftin, vir⇥ast þeir ekki hafa
átta⇥ sig á þeim breytingum, sem or⇥i⇥
höf⇥u. ↵ess vegna reyndu þeir a⇥ halda ver⇥-
inu háu, og jafnvel a⇥ hækka þa⇥, þegar þeir

hef⇥u í raun átt a⇥ selja allt, sem þeir gátu,
sem fyrst.

En fleira kom til. Ód￼r síld frá Hollandi
og Noregi keppti vi⇥ hina íslensku, sem stó⇥
illa a⇥ vígi í samkeppninni sökum galla.
Mikil áta var í síldinni, sem veiddist hér vi⇥
land sumari⇥ 1919, svo mikil a⇥ þa⇥ olli
síldarstúlkum verulegum erfi⇥leikum vi⇥
söltun. ↵á var a.m.k. hluti síldarinnar, sem
söltu⇥ var nor⇥anlands, tæplega nógu fersk
eftir langa siglingu af mi⇥unum, og loks var
miki⇥ salta⇥ í gamlar og lélegar tunnur. ↵ær
héldu illa pækli, þoldu ekki geymsluna, og
þá skemmdist síldin. Enn eina sk￼ringu ber
a⇥ nefna, en hún er sú, a⇥ smekkur fólks í
helstu marka⇥slöndunum hafi breyst á
strí⇥sárunum, þa⇥ hafi hreinlega ney⇥st til
a⇥ bor⇥a svo miki⇥ af síld, á me⇥an anna⇥
var vart a⇥ hafa, a⇥ þa⇥ hafi ekki vilja⇥ hana
fyrstu árin eftir a⇥ ófri⇥num lauk. Í grein,
sem Otto Tulinius, útger⇥arma⇥ur á Akur-
eyri, rita⇥i seint á árinu 1920, ræddi hann
￼msar mögulegar orsakir „síldarkrakksins“.
Hann taldi meginástæ⇥urnar vera tvær,
offramlei⇥slu og litla vöruvöndun, auk þess
sem marka⇥ur fyrir stóra síld eins og þá
íslensku væri minni og vi⇥kvæmari en
marka⇥urinn fyrir millisíld, sem mest
veiddist af í Nor⇥ursjó. Sí⇥an sag⇥i:

Styrjöldin mikla hefir breytt mörgu í heiminum,
og þótt undarlegt megi vir⇥ast, einnig lifna⇥ar-
hætti (sic) fólks í ￼msum löndum, líka þeim lönd-
um, sem ekki tóku þátt í ófri⇥inum. Nú munu
Svíar ekki brúka meir en 120 þúsund tunnur af
íslenzkri síld árlega. Sænskir síldarkaupmenn segja
ástæ⇥ur fyrir þessu þær, a⇥ fólki⇥ hafi þurft á
strí⇥sárunum a⇥ bor⇥a svo miki⇥ af síld, vegna
skorts á ö⇥ru fæ⇥i, a⇥ nú sé því fari⇥ a⇥ lei⇥ast hún.
– Og svo hefir erfi⇥isfólk nú meira upp úr vinnu
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sinni en á⇥ur, og kaupir því d￼rari og tilbreytingar-
meiri mat, sérstaklega meira kjöt en á⇥ur.582

↵ví er svo vi⇥ þetta a⇥ bæta, a⇥ úrslit styrj-
aldarinnar og atbur⇥ir í sumum þeim lönd-
um, sem a⇥ild áttu a⇥ ófri⇥num, ré⇥u einnig
nokkru um hrakfarir íslensku síldarinnar.
Svíar höf⇥u a⇥ sönnu lengstum veri⇥ mestir
kaupendur íslenskrar síldar, og reyndar
norskrar líka. ↵ví fór hins vegar fjarri, a⇥ öll
sú síld, sem sænskir síldarkaupmenn keyptu
af Íslendingum og Nor⇥mönnum, færi á
bor⇥ Svía. Miki⇥ af henni var selt áfram til
↵￼skalands, Póllands, Rússlands og fleiri
svæ⇥a vi⇥ Eystrasalt. Í strí⇥slokin voru
þessir marka⇥ir hins vegar loka⇥ir. ↵￼ska
marki⇥ var ver⇥líti⇥ og ↵jó⇥verjar lítt færir
um a⇥ kaupa af þeim sökum. Líku máli
gegndi um Pólland og önnur n￼frjáls ríki vi⇥
Eystrasalt, og eftir byltinguna í Rússlandi
loka⇥ist fyrir nánast öll vi⇥skipti þanga⇥.

En hver svo sem sk￼ring ófara Íslendinga
var, fer ekki á milli mála, a⇥ íslenskir útvegs-
menn og síldarsaltendur höf⇥u af þessum
atbur⇥um mikinn ska⇥a, og mörgum var⇥
„síldarkrakki⇥“ minnisstætt. Löngu sí⇥ar
var⇥ hruni⇥ á síldarmörku⇥unum Halldóri
Kiljan Laxness yrkisefni í skáldsögunni
Gu⇥sgjafaþulu, þar sem segir frá Íslands-
bersa og athöfnum hans.

„Síldarkrakki⇥“ hausti⇥ 1919 var fyrsta en
ekki sí⇥asta stóráfalli⇥, sem íslenskur síldar-
útvegur var⇥ a⇥ þola. Flestir útvegsmenn
komu sárir frá átökunum, og sumir ur⇥u a⇥
hætta rekstri, ￼mist um stundarsakir e⇥a a⇥
fullu. ↵eir, sem eftir stó⇥u, áttu á hinn bóg-
inn varla annarra kosta völ en a⇥ halda
áfram og vona, a⇥ betur gengi næst. ↵ær

vonir ná⇥u þó ekki a⇥ rætast nema a⇥
nokkru leyti, enda erfitt um vik. Vori⇥ 1920
var u.þ.b. fjór⇥ungur framlei⇥slu ársins á
undan enn óseldur og marka⇥shorfur því
engan veginn gó⇥ar.583

Eins og næstu ár á undan hélt síldin sig
einkum út af Nor⇥vesturlandi í upphafi ver-
tí⇥ar ári⇥ 1920, en fær⇥i sig sí⇥an austur
me⇥ landi, og í ágúst veiddist vel út af Siglu-
fir⇥i. Langmest var salta⇥ þar og í Eyjafir⇥i,
e⇥a samtals í rúmlega 140 þúsund tunnur, en
í Ísafjar⇥ar- og Strandas￼slu var a⇥eins salta⇥
í tæplega 40 þúsund tunnur. Færri norsk
skip voru a⇥ vei⇥um hér vi⇥ land þetta ár en
löngum á⇥ur, og söltu⇥u Nor⇥menn mestan
hluta afla síns, um 40 þúsund tunnur, um
bor⇥ í skipum sínum utan landhelgi.584

Heildarafli Íslendinga þetta ár var mun
meiri en ári⇥ á undan, 13.800 smálestir,585 en
flest fór á sömu lei⇥ í sölumálum. Ver⇥ á
saltsíld var gott fram eftir hausti, en svo yfir-
fylltist marka⇥urinn, og ver⇥i⇥ féll. Ver⇥ á
þeirri síld, sem þó seldist, mun hafa veri⇥
u.þ.b. þri⇥jungi lægra en ári⇥ á⇥ur, og
ástæ⇥ur ver⇥hrunsins voru a⇥ verulegu leyti
hinar sömu, offramlei⇥sla og léleg vara.

Vi⇥ upphaf vertí⇥arinnar 1921 voru enn
óseldar erlendis um 30 þúsund tunnur, og af
þeim sökum, og áföllum á tveim undanförn-
um árum, þótti mörgum útvegsmönnum og
síldarsaltendum rétt a⇥ fara sér hægt þá um
sumari⇥. Líti⇥ sem ekkert var salta⇥ í Ísa-
fjar⇥ars￼slu þetta ár, og a⇥eins tveir Ísa-
fjar⇥arbátar stundu⇥u síldvei⇥ar, en voru sjö
sumari⇥ 1920.586 Svipa⇥a sögu var a⇥ segja
frá Akureyri. Skipum, sem þa⇥an gengu til
vei⇥a, fækka⇥i a⇥ vísu a⇥eins lítillega frá
árinu á⇥ur, en á hinn bóginn fær⇥ist í vöxt,
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Eins og þessar tölur bera me⇥ sér, jókst
síldarafli Íslendinga gífurlega á þessu skei⇥i
og var ári⇥ 1940 nærfellt fimm sinnum
meiri en 1925. ↵egar liti⇥ er á aflatölur ein-
stakra ára á tímabilinu, kemur í ljós, a⇥ afla-
aukningin var⇥ í þremur stökkum, ef svo má
a⇥ or⇥i komast. Ári⇥ 1922 fór aflinn í fyrsta
skipti yfir 24 þúsund smálestir og var á milli
20 og 30 þúsund lestir á ári næstu þrjú árin.
Næsta stökk var⇥ ári⇥ 1927. ↵á veiddu

Íslendingar alls 51.371 smálest af síld, og
1930 fór aflinn í fyrsta skipti yfir 60 þúsund
smálestir. Ári⇥ eftir, 1931, var n￼tt aflamet
slegi⇥, en þá veiddust 69.848 smálestir.
Næstu fjögur árin var ársaflinn á bilinu 60-
70 þúsund smálestir, en 1936 veiddust
118.132 lestir og þótti fáheyrt. Enn meiri
var⇥ aflinn þó ári⇥ eftir, 1937, 196.994 smá-
lestir, en minnka⇥i svo nokku⇥. Ári⇥ 1939
voru Nor⇥menn enn stórtækastir útlend-
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a⇥ Akureyrarskip leg⇥u upp afla sinn á
Siglufir⇥i og söltunarstö⇥vum út me⇥ Eyja-
fir⇥i. Mun þa⇥ einkum hafa veri⇥ gert til
þess a⇥ spara siglinguna inn Eyjafjör⇥, auk
þess sem mönnum var í mun a⇥ koma síld-
inni sem ferskastri til söltunar.

Minni sókn leiddi e⇥lilega til minni afla.
Sumari⇥ 1921 veiddu Íslendingar a⇥eins
8.700 smálestir af síld, og alls voru fluttar út
tæplega 129 þúsund tunnur af salta⇥ri síld.
Langmestur hluti þess magns, e⇥a 93.820
tunnur, var fluttur út frá Siglufir⇥i, en
23.087 tunnur fóru frá höfnum í Eyja-
fjar⇥ars￼slu, a⇥ Akureyri me⇥talinni.587

Minnkandi frambo⇥ og minni útflutn-

ingur olli því, a⇥ nú gekk vel a⇥ selja síldina,
og fékkst bærilegt ver⇥ fyrir hana. Í grein,
sem Otto Tulinius skrifa⇥i í upphafi árs
1922, taldi hann, a⇥ þar sem engin íslensk
síld væri þá óseld frá 1921, ættu Íslendingar
a⇥ geta auki⇥ framlei⇥sluna um allt a⇥ 30
þúsund tunnur á árinu 1922, án þess a⇥ þa⇥
bitna⇥i á sölunni þá um hausti⇥.588

Af aflatölum mætti draga þá ályktun, a⇥
síldarútvegsmenn hafi teki⇥ Tulinius á or⇥-
inu. Á næsta ári jókst vei⇥in miki⇥, og árs-
aflinn var⇥ meiri en nokkru sinni fyrr, e⇥a
li⇥lega 24 þúsund smálestir. ↵essi hra⇥i
vöxtur hélt áfram næstu árin, eins og fram
kemur í eftirfarandi töflu.

Tafla XI

Síldarafli vi⇥ Ísland 1925-1940 (smálestir)

Ár Íslendingar Nor⇥menn Svíar A⇥rir Samtals

1925 29.330 16.000 1.000 4.000 50.330
1930 61.813 14.000 0 0 75.813
1935 61.121 11.000 2.000 3.000 77.121
1939 126.019 14.000 0 9.000 149.019

Heimild: Hagskinna (1997), töflur 5.9 og 5.19.



inga í vei⇥unum, en a⇥rar þjó⇥ir, er hér
stundu⇥u síldvei⇥ar þetta ár, voru Finnar og
Færeyingar.589

Aflaaukninguna mátti fyrst og fremst
rekja til stóraukinnar sóknar, sem aftur átti
sér margvíslegar rætur. Í fyrsta lagi fjölga⇥i
stórum vélbátum og línuvei⇥urum, sem
hentu⇥u vel til síldvei⇥a, verulega á 3. og 
4. áratugnum (sbr. töflu VI). Á sí⇥ari hluta 
3. áratugarins var fjölgunin mest í Nor⇥-
lendingafjór⇥ungi, og var þar a⇥ verulegu
leyti um a⇥ ræ⇥a síldarskip, sem ger⇥ voru
út frá Siglufir⇥i og Akureyri (sbr. kafla
VI.1,1). Til fjölgunar stærri skipa á þessu
svæ⇥i má a⇥ líkindum fyrst og fremst rekja
aflaaukninguna á 3. áratugnum, en er stór-
um bátum fór a⇥ fjölga a⇥ mun í Sunnlend-
ingafjór⇥ungi, einkum eftir 1930, var⇥ æ
algengara, a⇥ útvegsmenn þar sendu skip
sín til síldvei⇥a fyrir Nor⇥urlandi á sumrin.
↵etta átti ekki síst vi⇥ um aflaárin miklu,
1936 og 1937, en þá var afli lélegur á vetrar-
vertí⇥, og reyndu útvegsmenn a⇥ bæta sér
þa⇥ upp me⇥ síldvei⇥um.590 Líku máli gegndi
um Vestfir⇥inga, en mjög dró úr síldar-
söltun á Ísafir⇥i og í Ísafjar⇥ars￼slum á
þessu skei⇥i. Vestfjar⇥abátar, sem gengu til
síldvei⇥a, lög⇥u flestir upp afla sinn á Siglu-
fir⇥i og ö⇥rum höfnum nor⇥anlands og sum
vestfirsku fyrirtækjanna, t.d. Samvinnufélag
Ísfir⇥inga, sem hóf rekstur 1928, komu sér
upp a⇥stö⇥u og ráku umfangsmikla síldar-
söltun á Siglufir⇥i.591

Eins og í upphafi 3. áratugarins veiddist
síldin mest fyrir Nor⇥urlandi á þessu tíma-
bili og heg⇥a⇥i sér líkt og á⇥ur. Hún kom
upp a⇥ nor⇥vestanver⇥u landinu nær mi⇥ju
sumri, en hélt sí⇥an austur á bóginn og

veiddist þá mest úti fyrir Siglufir⇥i og á
Grímseyjarsundi. Sum árin veiddist einnig
allnokku⇥ úti fyrir Austfjör⇥um, og fyrir
kom, a⇥ hafsíld veiddist annars sta⇥ar vi⇥
landi⇥. Millisíld, sem svo var köllu⇥ á þess-
um árum, veiddist ví⇥a, einkum í reknet, og
var mest notu⇥ í beitu.

Allt þetta tímabil var meirihluti síldarafl-
ans salta⇥ur, og gekk flest árin bærilega a⇥
losna vi⇥ síldina, en ver⇥i⇥ var yfirleitt lágt.
↵a⇥ átti einkum vi⇥ um kreppuárin eftir
1930, en þá má segja, a⇥ þa⇥ hafi or⇥i⇥
íslenskum útvegsmönnum og síldarsaltend-
um til bjargar, a⇥ þeir gátu selt miki⇥ magn
og þoldu því lágt ver⇥ betur en ella.592 Í þessu
vi⇥fangi ber einnig a⇥ hafa í huga, a⇥ ári⇥
1928 tók Síldareinkasala ríkisins til starfa og
anna⇥ist sölu á síld til útlanda eftir þa⇥.

Anna⇥ atri⇥i, sem miklu máli skipti fyrir
síldvei⇥arnar á þessum tíma, var, a⇥ síldar-
verksmi⇥jum fjölga⇥i mjög. Á⇥ur var sagt
frá verksmi⇥jum, sem reistar voru fyrir
1920, en 1921 reistu Hinar sameinu⇥u
íslensku verslanir síldarverksmi⇥ju á Siglu-
fir⇥i og ráku hana til 1926, er fyrirtæki⇥
hætti starfsemi. ↵á komst verksmi⇥jan í
eigu S. Goos, og rak hann hana til loka þess
tímabils, sem hér er um fjalla⇥. ↵essi verk-
smi⇥ja gekk jafnan undir nafninu Grána,
þar e⇥ Sameinu⇥u verslanirnar höf⇥u keypt
Gránufélagi⇥, og önnur verksmi⇥ja, sem
Goos átti einnig, var nefnd Rau⇥ka. Siglu-
fjar⇥arbær keypti bá⇥ar þessar verksmi⇥jur
ári⇥ 1934 og átti þær fram yfir tímabili⇥,
sem þetta rit tekur til.

Á Vestfjör⇥um tók fyrsta síldarverk-
smi⇥jan til starfa ári⇥ 1923, er hvalstö⇥inni
á Hesteyri í Jökulfjör⇥um var breytt í síldar-
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verksmi⇥ju, og þa⇥ ár var síld einnig brædd
í Álftafir⇥i vi⇥ Djúp og á Sólbakka vi⇥
Önundarfjör⇥. 

Verksmi⇥jurekstur á Sólbakka átti sér
nokkra sögu, er hér var komi⇥. Nor⇥ma⇥ur-
inn Hans Ellefsen reisti þar hvalvei⇥istö⇥
ári⇥ 1889, og starfa⇥i hún til 1901, er flest
hús stö⇥varinnar brunnu. Ári⇥ 1911 reisti
þ￼skt togarafélag beinamjölsverksmi⇥ju á
rústunum og rak hana, uns heimsstyrjöldin
braust út ári⇥ 1914. Næsta fyrirtæki, sem
reyndi verksmi⇥jurekstur á Sólbakka, var
Sólbakki hf. A⇥aleigandi þess var Kristján
Torfason, og einnig átti Pétur A. Ólafsson
hlut í því. Um þetta fyrirtæki er líti⇥ vita⇥
↵a⇥ vir⇥ist einkum hafa fengist vi⇥ vinnslu
beinamjöls, en þó gert einhverjar tilraunir
til síldarbræ⇥slu. Ári⇥ 1924 var stofna⇥
hlutafélagi⇥ Andvari, og voru a⇥aleigendur
þess togarafélögin Alliance og Sleipnir og
Kristján Torfason, en ￼msir fleiri áttu
smærri hluti. Andvari breytti verksmi⇥junni
í síldarverksmi⇥ju, og var hún hin fyrsta
sinnar tegundar í alíslenskri eigu. Rekstur-
inn gekk hins vegar illa, og frá 1926 var
reksturinn í höndum Íslandsbanka og sí⇥ar
Útvegsbanka Íslands, sem leig⇥u hana ￼ms-
um fyrirtækjum. Ári⇥ 1935 keypti ríkis-
sjó⇥ur verksmi⇥juna og hóf þar karfa-
vinnslu, sem stó⇥ fram á 5. áratuginn.

Helsta vandamáli⇥ vi⇥ rekstur síldarverk-
smi⇥junnar á Sólbakka var, hve langt var á
mi⇥in. Til a⇥ bæta úr því reyndu eigendur
Andvara hf. a⇥ láta síldarskipin landa í stóra
barka, sem lágu á Siglufir⇥i og gufuskip
drógu vestur í Önundarfjör⇥. ↵eir flutning-
ar gengu hins vegar illa, og sama máli
gegndi um hli⇥stæ⇥a flutninga, sem norskir

eigendur verksmi⇥ju á Hesteyri í Jökulfjör⇥-
um reyndu á þessum tíma. ↵eir ur⇥u a⇥ gef-
ast upp í lok vertí⇥arinnar ári⇥ 1925, og ári⇥
eftir keypti Kveldúlfur hf. verksmi⇥juna og
rak hana fram yfir lok þess tímabils, sem hér
er til umfjöllunar.593

Á 3. áratugnum fjölga⇥i síldarverksmi⇥j-
um hratt. Ári⇥ 1924 tók Gustav Evanger í
notkun síldarverksmi⇥jur á Dagver⇥areyri
vi⇥ Eyjafjör⇥ og á Raufarhöfn, en fyrsta
verksmi⇥jan, sem reist var á Dagver⇥areyri
ári⇥ 1912, brann ári sí⇥ar. Evanger rak verk-
smi⇥juna á Dagver⇥areyri til 1926, en 1934
endurbygg⇥i fyrirtæki, sem nefndist Dag-
ver⇥areyri hf., hana og rak fram yfir lok
tímabilsins, sem hér er til umræ⇥u. 

Nokku⇥ fyrir innan Dagver⇥areyri heitir
Sy⇥ra-Krossanes. ↵ar var allmiki⇥ salta⇥ á
dögum landnótavei⇥anna, og ári⇥ 1912 tók
norskur ma⇥ur, Ongstad a⇥ nafni, þar stóra
ló⇥ á leigu. Hann fékk hlutafélaginu Ægi í
Melbo í Noregi ló⇥ina, og þetta sama sumar
var félagi⇥ me⇥ bræ⇥sluskipi⇥ Eureka vi⇥
Krossanes. Ári⇥ eftir reisti félagi⇥ stóra
síldarverksmi⇥ju í Nesinu. Hún var afkasta-
mesta síldarverksmi⇥ja hér á landi á þeim
tíma og hin fyrsta, sem búin var snigil-
pressu. Krossanesverksmi⇥jan brann ári⇥
1927, en var endurbygg⇥ þegar í sta⇥ og
starfa⇥i í eigu Ægis fram yfir lok tímabilsins,
sem hér fjalla⇥ um.594

Ári⇥ 1925 reistu togarafélögin Alliance
og Sleipnir ásamt Kristjáni Torfasyni á Flat-
eyri n￼ja verksmi⇥ju á Djúpuvík á Strönd-
um. Hún komst sí⇥ar í eigu Kveldúlfs hf.,
en þa⇥ fyrirtæki haf⇥i Sólbakkaverksmi⇥j-
una á leigu á árunum 1932-1933. Síldar-
verksmi⇥jur ríkisins tóku hins vegar vi⇥

201



rekstrinum ári⇥ 1935, og þá hófst þar karfa-
bræ⇥slan, sem á⇥ur var frá sagt. Ári⇥ 1926
bættist vi⇥ n￼ verksmi⇥ja á Siglufir⇥i, og
var hún í eigu ↵jó⇥verja nokkurs, dr. Paul.
Sú verksmi⇥ja komst ári⇥ 1928 í eigu ríkis-
ins og var⇥ einn stofninn í Síldarverksmi⇥j-
um ríkisins, sem skömmu sí⇥ar eignu⇥ust
fleiri verksmi⇥jur á Siglufir⇥i, auk verk-
smi⇥janna á Sólbakka og Raufarhöfn. Ári⇥
1935 reistu Alliance og Einar ↵orgilsson hf.
n￼ja síldarverksmi⇥ju í Djúpuvík á Strönd-
um. Loks tóku nokkrar minni verksmi⇥jur
til starfa á ö⇥rum stö⇥um á landinu á þess-
um árum, þ. á m. var a⇥ minnsta kosti ein

beinamjölsverksmi⇥ja, sem vann úr fiskúr-
gangi.

Síldarverksmi⇥jurnar voru tvímælalaust
helsti vaxtarbroddurinn í síldarútvegi
Íslendinga á millistrí⇥sárunum. Rekstur
þeirra gekk a⇥ sönnu misjafnlega, sumar
skiptu um eigendur, og ekki voru þær alltaf
allar í rekstri samtímis. Á 4. áratugnum
voru oftast 6-8 verksmi⇥jur starfandi á ári
hverju, og voru flestar sta⇥settar í nám-
unda vi⇥ hef⇥bundin síldarmi⇥. Búna⇥ur
verksmi⇥janna var misjafn, en fór batn-
andi, er á lei⇥, og þá jókst afkastageta
þeirra. Ári⇥ 1935 voru alls tíu síldarverk-
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Samanbur⇥ur á töflum XI og XII s￼nir, a⇥
mestur hluti aflaaukningarinnar á 3. og 4.
áratugnum fór í bræ⇥slu, en auk l￼sis unnu
verksmi⇥jurnar síldarmjöl, og jókst fram-
lei⇥sla þess miki⇥ á tímabilinu. Ári⇥ 1921
voru a⇥eins framleiddar 18,4 smálestir af
síldarmjöli hér á landi, en li⇥lega 1.265 smá-
lestir ári⇥ eftir. Sú tala haf⇥i u.þ.b. tvöfaldast
ári⇥ 1925, og 1929 voru framleiddar 7.327

smálestir af síldarmjöli. Á aflaárinu 1937
ná⇥i mjölframlei⇥slan hámarki á tímabil-
inu, var 25.448 smálestir.596

Útflutningur og framlei⇥sla saltsíldar var
breytileg á þessu skei⇥i, og þótt mun meira
hafi veri⇥ flutt út sí⇥ustu ár tímabilsins en í
upphafi þess, er vart hægt a⇥ tala um sam-
fellda aukningu, þegar liti⇥ er á tímabili⇥ í
heild. Útflutningurinn var mjög mismun-

203

Tafla XII

L￼sisframlei⇥sla og ver⇥mæti 1921-1939

Ár Magn (smál.) Útfl.ver⇥mæti (‘000 gkr.) Me⇥alver⇥ (smál.) 

1921 299,5 75,1 250
1925 2.700,8 1.731,4 640
1930 5.796,3 1.983,7 342
1935 7.760 1.782 229
1939 17.369 6.310 275

Heimild: Hagskinna (1997), tafla 10.17.

smi⇥jur starfræktar hér á landi. ↵ær voru
flestar í eigu Íslendinga, og þetta ár ráku
Síldarverksmi⇥jur ríksins alls fimm verk-
smi⇥jur, þrjár á Siglufir⇥i, eina á Sólbakka
í Önundarfir⇥i og eina á Raufarhöfn. Sam-
anlög⇥ afkastageta þessara tíu verksmi⇥ja
var 15.900 mál á sólarhring, og vi⇥ þa⇥
mátti bæta því sem Gránuverksmi⇥jan á
Siglufir⇥i gat brætt, en rekstur hennar
gekk skrykkjótt um þessar mundir. Ári⇥
1937 jókst afkastageta síldarverksmi⇥janna
enn, en þá voru teknar í notkun n￼jar verk-
smi⇥jur á Akranesi, Hjalteyri, Húsavík og
Sey⇥isfir⇥i. Af þeim var Hjalteyrarverk-

smi⇥jan, sem Kveldúlfur hf. átti og rak,
stærst og fullkomnust.595

Fjölgun síldarverksmi⇥janna og aukin
afkastageta þeirra var forsenda hinnar miklu
aflaaukningar á 3. og 4. áratugnum. Síldar-
söltun mátti a⇥ vísu auka nokku⇥, ef svo bar
undir, en marka⇥ur fyrir saltsíld erlendis var
takmarka⇥ur og ver⇥i⇥ óstö⇥ugt, eins og
menn höf⇥u lært af biturri reynslu. Marka⇥ir
fyrir síldarl￼si og -mjöl voru stö⇥ugri, en þó
vildi einnig breg⇥a til beggja vona um ver⇥
og sölu á þeim afur⇥um. Í eftirfarandi töflu
er s￼nt magn, ver⇥mæti og me⇥alver⇥ l￼sis-
framlei⇥slu hér á landi á árunum 1921-1939.



andi frá einu ári til annars og ré⇥st ö⇥ru
fremur af aflabrög⇥um og marka⇥sa⇥stæ⇥-
um hverju sinni.597

Eins og sjá má af töflu XII, var ver⇥ á
síldarl￼si hæst í upphafi tímabilsins, en
lækka⇥i sí⇥an verulega. Sama máli gegndi
um síldarmjöli⇥, og stafa⇥i ver⇥lækkunin á
hvorutveggja af aukinni framlei⇥slu á þess-
um vörum í heiminum og söluerfi⇥leikum
af völdum heimskreppunnar á 4. áratugn-
um. Ver⇥hækkunina, sem or⇥in var ári⇥
1939, má hins vegar rekja til aukinnar eftir-
spurnar af völdum heimsstyrjaldarinnar,
sem hófst hausti⇥ 1939.

Ekki ver⇥ur skilist vi⇥ síldvei⇥isögu Íslend-
inga á þessu tíma, án þess geti⇥ sé athyglis-
ver⇥rar n￼jungar, sem var a⇥ líkindum eins-
dæmi í heiminum á þessum árum. Haf-
svæ⇥i⇥, sem síldin hélt sig á, var stórt, ná⇥i
vestan frá Horni og austur a⇥ Tjörnesi, og
stundum enn lengra austur. Sjómenn áttu
oft erfitt me⇥ a⇥ fylgjast me⇥ fer⇥um síldar-
innar, ekki síst ef þeir höf⇥u veri⇥ frá vei⇥-
um í nokkra daga vegna brælu. Eftir a⇥
Flugfélag Íslands númer tvö tók til starfa
undir lok 3. áratugarins, datt mönnum hins
vegar þa⇥ snjallræ⇥i í hug a⇥ n￼ta flugvélar
til síldarleitar, og tókust samningar um þa⇥
á milli flugfélagsins og Síldareinkasölu
ríkisins. Síldarleit úr lofti hófst svo sumari⇥
1930 og var haldi⇥ áfram næstu árin, á
me⇥an félagi⇥ starfa⇥i.598 ↵ótti þessi tilraun
bera gó⇥an árangur, og er flugi⇥ festist í
sessi og flugvélum fjölga⇥i hér á landi, var⇥
síldarleitarflug fastur þáttur síldarúthalds-
ins. Stó⇥ svo allt fram á 6. áratug 20. aldar.

Eins og sjá má af töflu XI, stundu⇥u

Nor⇥menn og Svíar nokkrar vei⇥ar hér vi⇥
land á þessum árum. Vei⇥ar Svía voru þó
engan veginn stö⇥ugar, og umsvif Nor⇥-
manna minnku⇥u jafnt og þétt. Stafa⇥i þa⇥
ekki síst af því, a⇥ þeim var gert erfitt fyrir
me⇥ ￼msum hætti, og ver⇥ur nánar sagt frá
því, þar sem rætt ver⇥ur um landhelgismál
sí⇥ar í þessu riti. Af ö⇥rum síldvei⇥iþjó⇥um,
sem hér stundu⇥u vei⇥ar, voru Finnar einna
mest áberandi um hrí⇥, en einnig sendu
Eistur skip til vei⇥a hér vi⇥ land á þessum
árum. Allar ur⇥u þessar þjó⇥ir a⇥ vei⇥a og
salta utan þriggja mílna landhelginnar, en
Færeyingar, sem nokku⇥ sóttu hinga⇥ til
síldvei⇥a, máttu vei⇥a innan landhelgi sam-
kvæmt Sambandslögunum frá 1918.

IV,4,7. A⇥rar n￼jungar í vei⇥iskap
Síldvei⇥arnar voru tvímælalaust mesta og
merkasta n￼jungin í sjávarútvegi Íslendinga
á því tímabili, sem hér er um fjalla⇥, en ekki
hin eina. Í 1. bindi þessa verks var sagt frá
beitunotkun Íslendinga á fyrri öldum. ↵ar
gegndi skelfiskur ￼miss konar miklu hlut-
verki, og sumar tegundir hans voru einnig
haf⇥ar til matar. Ví⇥a um land eru gó⇥ar
skelfiskfjörur, sem tí⇥um voru bændum og
búali⇥i björg í har⇥indum, einkum á hall-
andi vetri og í vorbyrjun, þegar annan mat
þraut. Heimildir um skelfiskneyslu Íslend-
inga fyrir 1700 eru fáar, en á 18. og 19. öld
var skelfiskur ví⇥a haf⇥ur til matar, einkum
ef hart var í ári, og þó hvergi sem vi⇥ Faxa-
flóa, Brei⇥afjör⇥ og á Ströndum. Mest var
jafnan eti⇥ af kræklingi, en einnig var
hörpuskel og a⇥a höf⇥ til matar, en miklu
minna var bor⇥a⇥ af ö⇥rum skelfiski. Danir,
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sem hér voru búsettir, kunnu almennt betur
a⇥ meta skelfisk en Íslendingar, en aldrei
mun hann hafa or⇥i⇥ útflutnings- e⇥a versl-
unarvara, svo or⇥ væri á gerandi á þessu
tímabili.599

Engar heimildir eru fyrir því, a⇥ Íslendingar
hafi hagn￼tt rækju á öldum á⇥ur. Fyrstu til-
raunir til rækjuvei⇥a hérlendis voru ger⇥ar
á Ísafjar⇥ardjúpi ári⇥ 1923 e⇥a 1924, og voru
þar a⇥ verki tveir Nor⇥menn búsettir á Ísa-
fir⇥i, O. G. Syre og Simon Olsen.600 Tilraun-
irnar munu hafa tekist bærilega, en illa gekk
a⇥ finna marka⇥ fyrir rækjuna. Lágu rækju-
vei⇥ar ni⇥ri eftir þetta til ársins 1935, ef
undan er skilin ein tilraun, sem ger⇥ var
ári⇥ 1928 og bar lítinn árangur.601

Heimskreppan olli miklum erfi⇥leikum í
hef⇥bundnum sjávarútvegi, bolfisk- og síld-
vei⇥um. ↵egar lei⇥ á 4. áratuginn, þótti
mörgum örvænt um, a⇥ úr myndi rætast í
brá⇥, og tóku þá ￼msir a⇥ huga a⇥ n￼jum
lei⇥um, sem skoti⇥ gætu fleiri sto⇥um undir
atvinnugreinina. Í þeim hópi voru þeir
félagar O. G. Syre og Simon Olsen. ↵eir
höf⇥u aldrei misst trúna á möguleika rækju-
vei⇥a hér vi⇥ land, þekktu vel til slíkra vei⇥a
í Noregi og töldu sig hafa vissu fyrir því, a⇥
gó⇥ rækjumi⇥ væri a⇥ finna í Ísafjar⇥ar-
djúpi. Sumari⇥ 1935 ur⇥u þeir sér úti um
n￼jan búna⇥ til rækjuvei⇥a og reyndu fyrst
fyrir sér nor⇥ur í Jökulfjör⇥um. ↵ar var⇥
árangurinn heldur lítill, en tilraunir til
vei⇥a inni í Ísafjar⇥ardjúpi gengu á hinn
bóginn vel.602

A⇥ loknu úthaldinu ári⇥ 1935 hug⇥ust
þeir Syre og Olsen hefja vei⇥ar og vinnslu á
rækju til útflutnings. Fyrirtæki í Noregi

bau⇥st til a⇥ lána þeim tæki til ni⇥ursu⇥u,
en íslenskum stjórnvöldum leist ekki á
áformi⇥, hafa kannski tali⇥ ótryggt, a⇥
þessir tveir norsku sjómenn hef⇥u fjárhags-
legt bolmagn til framkvæmdanna, og neit-
u⇥u þeim um innflutningsleyfi og heimild
til a⇥ stofnsetja verksmi⇥juna.603 Ekki vildu
þeir félagar láta vi⇥ svo búi⇥ standa og
brug⇥u nú á þa⇥ rá⇥ a⇥ stofna hlutafélag
ásamt Gunnari Juul apótekara og Magnúsi
Sch. Thorsteinsson, bankastjóra á Ísafir⇥i.
Fyrirtæki⇥, sem nefndist h.f. Kampalampi,
óska⇥i eftir me⇥mælum og a⇥sto⇥ bæjar-
stjórnar Ísafjar⇥ar vi⇥ stofnun rækjuverk-
smi⇥ju í bænum. Jafna⇥armenn, sem voru í
meirihluta í bæjarstjórn Ísafjar⇥ar á þessum
tíma, afré⇥u a⇥ vísa málinu til fjárhags-
nefndar bæjarins. Nefndin mælti me⇥ því,
a⇥ erindinu yr⇥i hafna⇥, og var þa⇥ gert.604

↵essi synjun stafa⇥i þó engan veginn af
áhugaleysi bæjarfulltrúa e⇥a vantrú á fram-
tí⇥ rækjuvei⇥a og -vinnslu. ↵vert á móti.
Ísfirskir jafna⇥armenn þessa tíma voru
sannfær⇥ir um, a⇥ bæjarfélaginu bæri
skylda til þess a⇥ hafa forystu í atvinnu-
málum og stu⇥la a⇥ uppbyggingu n￼rra
atvinnugreina. Á⇥ur en bæjarstjórninni
barst erindi h.f. Kampalampa, haf⇥i áhugi
vakna⇥ me⇥al forrá⇥amanna bæjarins á því
a⇥ bærinn hef⇥i forgöngu um stofnun
rækjuverksmi⇥ju. ↵eim hugmyndum var
vísa⇥ til fjárhagsnefndar, og er hún haf⇥i
fjalla⇥ um máli⇥, bar Finnur Jónsson fram
tillögu um, a⇥ fjárhagsnefnd yr⇥i fali⇥ a⇥
undirbúa stofnun og „starfrækslu kampa-
lampa i⇥na⇥ar […] til útflutnings, og a⇥
leita til þess um lán og styrk hjá Fiskimála-
nefnd, samtals alt a⇥ 25 þús. krónur.“605
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Tillagan var samþykkt, og var Hannibal
Valdimarsson sendur á fund Fiskimála-
nefndar í Reykjavík. Ni⇥ursta⇥a þeirrar
fer⇥ar var⇥ sú, a⇥ Fiskimálanefnd lofa⇥i a⇥
ábyrgjast grei⇥slu til sjómanna á Ísafir⇥i, 
50 aura fyrir hvert kíló af pillu⇥um rækjum
í tilraunasendingar, sem nefndin ætla⇥i a⇥
annast sölu á erlendis. Bæru þær tilraunir
árangur, lofa⇥i nefndin a⇥ sty⇥ja bæjarstjórn
vi⇥ uppbyggingu rækjuvinnslu í bænum og
útflutning afur⇥anna. ↵ar sem hér var um
hreina n￼jung a⇥ ræ⇥a, hétu nefndarmenn
Hannibal því, a⇥ nefndin myndi ekki sty⇥ja
a⇥ra a⇥ila til framkvæmda í þessu efni a⇥
svo komnu máli.

Eftir þetta létu Ísfir⇥ingar hendur standa
fram úr ermum. Bæjarstjórnin samdi vi⇥ þá
O. G. Syre og Simon Olsen um a⇥ vei⇥a
rækju, og me⇥ dyggum stu⇥ningi Fiski-
málanefndar var rækjuverksmi⇥ja sett á
stofn í Ne⇥stakaupsta⇥. Hún tók til starfa
24. júní 1936. Stjórnendur hennar voru þeir
Tryggvi Jónsson, sem lært haf⇥i ni⇥ursu⇥u í
Danmörku og Svíþjó⇥, og ↵orvaldur Gu⇥-
mundsson, rá⇥unautur Fiskimálanefndar.
Hann l￼sti starfseminn fyrstu mánu⇥ina
þannig:

⌥msir voru vantrúa⇥ir á þessa starfsemi. Menn
voru ákaflega ófró⇥ir um rækjuna á þessum árum
og margir höf⇥u ímugust á henni. Fólk hélt a⇥
þetta væri marflær og þetta íslenzka heiti, kampa-
lampi, sem festist þó ekki í málinu, var fráhrind-
andi. Allt frá upphafi gekk vinnslan vel. Bátarnir
komu a⇥ landi a⇥ kvöldlagi og þá var skipa⇥ upp í
verksmi⇥juna og rækja unnin jafnó⇥um. A⇥al-
atri⇥i⇥ er a⇥ fá rækjuna sem ferskasta til a⇥ fá hinn
rétta rau⇥a blæ á hana. Eftir því sem hún geymist
lengur fölnar þessi rau⇥i blær og þá ver⇥ur hún
lakari söluvara.

Vi⇥ kenndum fólkinu handtökin. Ég lag⇥i rík-
asta áherzlu á ni⇥ursu⇥una, en Tryggvi á ni⇥ur-
lagningu. Varan líka⇥i mjög vel enda fengum vi⇥
einum eyri meira fyrir dósina en Nor⇥menn og
einn eyrir þótti mikill peningur í þá daga. Vinnu-
a⇥sta⇥a var bærileg. ↵arna var bjartur og rúm-
gó⇥ur salur þar sem stúlkurnar sátu vi⇥ a⇥ pilla
rækjuna og pakka henni í dósirnar, sí⇥an fóru þær
í su⇥uherbergi⇥ þar sem varan var so⇥in. Vi⇥
Tryggvi lög⇥um mikla áherzlu á hreinlæti og holl-
ustuhætti í versmi⇥junni. Starfsfólki⇥ gætti ￼trasta
hreinlætis og fór eftir öllum þeim reglum og fyrir-
skipunum sem vi⇥ gáfum.606

Næstu árin gekk starfsemi ni⇥ursu⇥uverk-
smi⇥junnar bærilega, en öllu lakar gekk a⇥
selja afur⇥irnar og birg⇥ir hló⇥ust upp. Á
strí⇥sárunum var nánast útiloka⇥ a⇥ selja
rækju, og var verksmi⇥jan þá n￼tt til ni⇥ur-
su⇥u á ö⇥rum matvælum, svo sem fiski og
kjöti. Rækjuvei⇥ar í Ísafjar⇥ardjúpi jukust
mjög me⇥ tilkomu verksmi⇥junnar og störf-
u⇥u allt a⇥ 130 manns hjá henni, þegar mest
var.607

Gó⇥ur árangur Ísfir⇥inga var⇥ til þess, a⇥
fleiri tóku a⇥ s￼na rækjuvei⇥um áhuga, og er
ísfirskir sjómenn fundu gó⇥ rækjumi⇥ í Arnar-
fir⇥i, ákva⇥ Gísli Jónsson á Bíldudal a⇥ hefja
þar rækjuvinnslu. Reisti hann verksmi⇥ju á
Bíldudal, sem tók til starfa sí⇥la árs 1938.608

IV,4,8. Afkoma vélbátaútger⇥arinnar
fram til 1939

Í III. kafla þessa rits var þess freista⇥ a⇥ gera
nokkra grein fyrir fjárhagslegri afkomu
íslenskrar togaraútger⇥ar fram til sí⇥ari
heimsstyrjaldar. Eins og vænta mátti, fóru
hagsmunir báta- og togaraútger⇥arinnar oft
saman, t.d. í sölu afur⇥a á erlendum mörk-
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u⇥um, en í ö⇥rum efnum voru a⇥stæ⇥ur
útger⇥armanna báta og togara gjörólíkar,
svo vi⇥ liggur, a⇥ tala megi um tvær
atvinnugreinar. Útger⇥ vélbáts var í e⇥li sínu
smærri í sni⇥um en útger⇥ togara, og þótt
þa⇥ fær⇥ist a⇥ sönnu í vöxt, er lei⇥ á tíma-
bili⇥, sem hér er til umfjöllunar, a⇥ vélbátar
færu á vetrar- og síldarvertí⇥ fjarri heima-
höfn, var sókn þeirra jafnan sta⇥bundnari
en sókn togaranna. Á sama hátt má greina á
milli sóknar lítilla og stórra vélbáta. Minni
bátarnir sóttu nær eingöngu á heimami⇥,
og útger⇥ þeirra var a⇥ flestu leyti einfaldari
í sni⇥um en hinna stærri.

Eignarhald á bátum var og frábrug⇥i⇥ því,
sem algengast var um togara. Lengst af því
tímabili, sem hér er er greint frá, voru lang-
flestir togarar á Íslandi í eigu hlutafélaga, en
a⇥rir í eigu einstaklinga, sem myndu⇥u oft-
ast einhverskonar félög um útger⇥ina.
Rekstrarformi⇥ var því tí⇥um svipa⇥, þótt
einstaklingarnir köllu⇥u fyrirtæki sín ekki
hlutafélög, og sum hlutafélaganna voru í
raun fjölskyldufyrirtæki, t.d. hf. Kveldúlfur.
A⇥eins örfáir togarar komust undir lok
tímabilsins í eigu fyrirtækja, sem voru a⇥
einhverju leyti í eigu bæjarfélaga e⇥a nutu
stu⇥nings þeirra.
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Eignarhald á vélbátum var mun fjöl-
breytilegra og ré⇥st í flestum tilvikum af
stær⇥ þeirra. Minni bátar, undir 12 lestum
a⇥ stær⇥, voru tí⇥ast í eigu einstaklinga, og
var þá ￼mist, a⇥ einn ma⇥ur, oft forma⇥ur,
átti bátinn, e⇥a a⇥ tveir e⇥a fleiri lög⇥u
saman. Oft var um fjölskyldufyrirtæki a⇥
ræ⇥a, en fremur sjaldgæft var, a⇥ hlutafélög
væru stofnu⇥ um útger⇥ lítilla báta. Stærri
bátarnir voru á hinn bóginn oftar í eigu
fyrirtækja, hlutafélaga, verslana, samvinnu-
félaga e⇥a sameignarfyrirtækja, sem voru
myndu⇥ af tveimur e⇥a fleiri fjölskyldum. 
Í þeim tilvikum áttu fjölskyldur sjómanna,
sem atvinnu höf⇥u af útger⇥inni, oftast hlut
a⇥ máli, og einnig var vel þekkt, a⇥ stórir
bátar og línuvei⇥arar væru í eigu einstakl-
ings e⇥a einnar fjölskyldu. ↵ar var þá tí⇥um
um a⇥ ræ⇥a aflaskipstjóra, sem st￼r⇥u skip-
um sínum sjálfir og önnu⇥ust útger⇥ þeirra
a⇥ mestu e⇥a öllu leyti. Á sí⇥asta fjór⇥ungi
tímabilsins tók svo a⇥ bera nokku⇥ á þátt-
töku bæjar- og sveitarfélaga í vélbátaútger⇥.
↵ar var þó sjaldnast um þa⇥ a⇥ ræ⇥a, a⇥
útger⇥in væri beinlínis rekin fyrir reikning
sveitarfélagsins. Algengara var, a⇥ þau beittu
sér fyrir e⇥a styddu vi⇥ baki⇥ á sameignar-
og samvinnufélögum sjómanna og land-
verkafólks.

A⇥fer⇥ir og a⇥stæ⇥ur vi⇥ fjármögnun
skipa- og bátakaupa juku enn á fjölbreytn-
ina. Eins og þegar hefur komi⇥ fram (kafli
II,6), lánu⇥u bankarnir, einkum Íslands-
banki, mest fé til togaraútger⇥arinnar í upp-
hafi, en Fiskvei⇥asjó⇥i var ætla⇥ a⇥ vera
helsti bakhjarl vélbátaútger⇥arinnar. Fisk-
vei⇥asjó⇥ur lána⇥i ekki til togaraútger⇥ar á
því tímabili, sem hér um ræ⇥ir, og hann var

lengi vel vanbur⇥a og gat me⇥ engu móti
sinnt öllum þörfum vélbátaútger⇥arinnar.
Af þeim sökum ur⇥u margir útvegsmenn a⇥
leita á önnur mi⇥ vi⇥ útvegun fjár. Var þá
algengt, a⇥ menn leitu⇥u á ná⇥ir verslana,
sem lög⇥u fram fé gegn ve⇥i í skipi e⇥a afla,
e⇥a gegn lofor⇥um um vi⇥skipti. Oft tókst
gó⇥ samvinna í kjölfar slíkra vi⇥skipta, en
þess voru einnig mörg dæmi, a⇥ verslanir
sætu uppi me⇥ báta og fiskbirg⇥ir, ef illa
gekk útvegurinn.

Af því, sem hér hefur veri⇥ sagt, má ljóst
vera, a⇥ þótt grundvallarhagsmunir togara-
og vélbátaútger⇥arinnar væru oft hinir
sömu, voru forsendur útger⇥ar þessara
skipager⇥a oft ólíkar og stundum gat komi⇥
til hagsmunaárekstra. Af þeim sökum þótti
rétt a⇥ fjalla um afkomu vélbátaútger⇥ar-
innar í sérstökum kafla, og ver⇥ur þa⇥ gert
hér á eftir.

Vélbátaútger⇥in hvíldi allt tímabili⇥, sem
hér er til umræ⇥u, á tveim meginsto⇥um,
bolfiskvei⇥um og síldvei⇥um. Eins og þegar
hefur komi⇥ fram, var þa⇥ nokku⇥ breytilegt
eftir landshlutum, hve mikla áherslu útvegs-
menn lög⇥u á hvorn vei⇥iskapinn. Bátar í
Sunnlendingafjór⇥ungi stundu⇥u nær ein-
göngu bolfiskvei⇥ar fram yfir 1920, en eftir
þa⇥ fær⇥ist í vöxt, a⇥ stærri bátar úr fjór⇥-
ungnum, einkum þó af Su⇥urnesjum og frá
Faxaflóahöfnum, færu til síldvei⇥a fyrir
Nor⇥urlandi á sumrin. Í ö⇥rum landsfjór⇥-
ungum voru minni bátar mest á handfæra-
og línuvei⇥um, en stærri bátar, einkum á
Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi, stundu⇥u
mest síldvei⇥ar á sumrin, og fóru sumir
su⇥ur á vetrarvertí⇥. Líku máli gegndi um
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Austfjar⇥abáta, eins og þegar hefur komi⇥
fram.

↵egar liti⇥ er til afkomu útger⇥arinnar,
má í grófum dráttum skipta þessu tæplega
fjögurra áratuga tímabili í þrjú styttri skei⇥.
Hi⇥ fyrsta, sem nær frá upphafi vélvæ⇥ingar
og fram yfir lok fyrri heimsstyrjaldar, var
tími uppbyggingar og vaxtar. Á þessu skei⇥i,
einkum þó á árunum 1904-1917, var báta-
flotinn vélvæddur. ↵á leystu vélbátar ára-
skipin af hólmi í flestum helstu verstö⇥vum
landsins, og utan Faxaflóa komu þeir a⇥
verulegu leyti einnig í sta⇥ þilskipanna.
Framan af voru flestir vélbátanna opnir og
litlir, trillur, en þilfarsbátum fjölga⇥i smám
saman, og eftir 1914 fjölga⇥i „stórum“ þil-
farsbátum hratt, ekki síst á Ísafir⇥i og vi⇥
Eyjafjör⇥, þar sem síldvei⇥ar me⇥ herpinót
voru veigamikill þáttur vei⇥anna.

Allt þetta tímabil vir⇥ist útger⇥ vélbát-
anna, smárra sem stórra, almennt hafa
gengi⇥ vel. Ytri a⇥stæ⇥ur sjávarútvegsins
voru um margt líkar því, sem ger⇥ist á ofan-
ver⇥ri 19. öld. Marka⇥ur fyrir íslenskan salt-
fisk í Su⇥urlöndum var traustur og stö⇥ugur
og ver⇥lag hagstætt. Vélbátaútger⇥ var a⇥
sönnu d￼rari í rekstri en áraskipaútger⇥in,
einkum vegna þess a⇥ bátarnir voru d￼rari,
og þar vi⇥ bættist olíukostna⇥ur og kostn-
a⇥ur vegna vi⇥halds véla. Á móti kom, a⇥
skipverjar voru færri, vélbátarnir sóttu sjó
miklu lengri tíma á ári hverju en áraskip og
þilskip höf⇥u gert og notu⇥u stórvirkari
vei⇥arfæri; línu- og netavei⇥ar komu nú a⇥
verulegu leyti í sta⇥ handfæravei⇥anna. Síld-
vei⇥ar á hafi úti voru n￼r þáttur í útveginum,
en me⇥ tilkomu þeirra ur⇥u Íslendingar loks
fiskvei⇥iþjó⇥ í nútímamerkingu þess or⇥s.

↵á fyrst tóku þeir a⇥ stunda ar⇥bærar fisk-
vei⇥ar allan ársins hring og n￼ta allar helstu
fisktegundir vi⇥ landi⇥. Aflei⇥ingin var⇥ sú,
a⇥ fólk fluttist í enn ríkari mæli en á⇥ur a⇥
sjávarsí⇥unni, íbúum í kaupstö⇥um og
sjávarplássum fjölga⇥i, og „n￼ir“ útger⇥ar-
sta⇥ir risu upp.

Aukin sókn, meiri afli og hagkvæmar ytri
a⇥stæ⇥ur skópu þannig grundvöll þess, sem
ef til vill væri réttast a⇥ nefna fyrstu vélvæ⇥-
ingu íslenska fiskiskipaflotans. Eftir a⇥ kom
fram á 3. áratug 20. aldarinnar, mun mörg-
um hafa hætt til a⇥ líta á uppgangsskei⇥i⇥ á
fyrstu tveim áratugum aldarinnar sem eins
konar gullöld. ↵á kom hins vegar í ljós, a⇥
velgengnin var ekki a⇥ öllu leyti bygg⇥ á
traustum grunni, og nú mun varla nokkur
ma⇥ur neita því, a⇥ um 1920 ur⇥u tímamót
í íslenskri sjávarútvegssögu. ↵á breyttist
afkoma útger⇥arinnar mjög til hins verra í
skjótri svipan og hófst n￼tt tímabil, sem stó⇥
fram um 1930. Ef til vill væri of djúpt í
árinni teki⇥ a⇥ kalla þetta tímabil hnignun-
arskei⇥, a.m.k. ef liti⇥ er til landsins í heild
og þa⇥ haft í huga, a⇥ umtalsver⇥ endur-
n￼jun og uppbygging fiskiskipaflotans átti
sér sta⇥ á þessu skei⇥i. ↵a⇥ reyndist þó
mörgum útvegsmönnum erfitt og ein-
kenndist ö⇥ru fremur af baráttu vi⇥ a⇥ halda
í horfinu eftir áföllin á árunum 1919-1921.

„Síldarkrakki⇥“ ári⇥ 1919 olli íslenskum
útvegsmönnum miklum erfi⇥leikum og dró
langa drögu. Á árunum fyrir og í fyrri
heimsstyrjöld reyndust síldvei⇥arnar mörg-
um mikil au⇥suppspretta og áttu umtals-
ver⇥an þátt í uppbyggingu vélbátaflotans á
Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi. Ver⇥ á saltsíld
til útflutnings var hátt á þessum árum, eins
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og þegar hefur komi⇥ fram, og þess munu
dæmi, a⇥ sumari⇥ 1919 hafi sænskir síldar-
kaupmenn goldi⇥ yfir 90 krónur fyrir full-
pakka⇥a tunnu af saltsíld.609 Me⇥alver⇥ var
hins vegar kr. 62,50 fyrir hver 100 kg, sem
samsvara⇥i nokkurn veginn einni síldar-
tunnu.610 Ári⇥ eftir var me⇥alver⇥ útfluttrar
saltsíldar kr. 41,32 á 100 kg., en lækka⇥i í
33,34 kr. 1922 og hélst svipa⇥ ári⇥ eftir. Ári⇥
1924 hækka⇥i me⇥alver⇥i⇥ í 54 krónur, en
lækka⇥i í 44 krónur 1925 og 1926 og ni⇥ur
í 29 krónur 1927.611

↵essar tölur segja þó a⇥eins hálfa söguna
um afkomu útger⇥arinnar, enda voru síld-
vei⇥arnar a⇥eins annar meginþáttur vél-
bátaútger⇥arinnar. Í hinum hlutanum, bol-
fiskvei⇥unum og saltfiskútflutningnum, var
ástandi⇥ svipa⇥, jafnvel verra. Útflutnings-
ver⇥ á saltfiski, sem seldur var til Spánar,
sveifla⇥ist miki⇥ allan 3. áratuginn og féll
miki⇥ á sí⇥ari hluta hans. Ári⇥ 1920 var
me⇥alver⇥ á hverja smálest af Spánarfiski
1.177 krónur, 1.111 krónur ári⇥ 1921, 1.052
krónur 1922 og féll svo ni⇥ur í 822 krónur
ári⇥ 1923. Næsta ár, 1924, hækka⇥i ver⇥i⇥ í
1.100 krónur og í 1.118 krónur 1925, en féll
svo ni⇥ur í 756 krónur 1926 og í 637 krónur
1927. Ári⇥ 1928 steig me⇥alver⇥i⇥ í 802
krónur, en lækka⇥i svo aftur og var 734
krónur á smálestina ári⇥ 1929.612 Á Ítalíu-
marka⇥i var ástandi⇥ svipa⇥, en ver⇥lækk-
unin stafa⇥i einkum af tvennu, erfi⇥u og
ótryggu efnahagsástandi í marka⇥slöndun-
um og offrambo⇥i, en á þessum árum há⇥u
Íslendingar har⇥a samkeppni vi⇥ Nor⇥menn
og N￼fundnalandsmenn á saltfiskmörku⇥-
um í Su⇥urlöndum.613

Vi⇥ þetta bættist, a⇥ útflutnings- og sölu-

mál Íslendinga voru í miklum ólestri á þess-
um árum. Útflytjendur voru alltof margir og
smáir, há⇥u skefjalausa innbyr⇥is sam-
keppni, skelltu tí⇥um alltof stórum sending-
um inn á marka⇥inn á óheppilegum tíma og
hiku⇥u ekki vi⇥ a⇥ undirbjó⇥a hver annan,
ef svo bar undir. Til a⇥ bæta gráu ofan á
svart, afré⇥ svo ríkisstjórn Jóns ↵orláks-
sonar a⇥ hækka gengi íslensku krónunnar
um næfellt þri⇥jung ári⇥ 1925. Sú rá⇥stöfun
kom afar illa vi⇥ sjávarútveginn og olli því,
a⇥ útger⇥inni n￼ttust ekki sem skyldi ver⇥-
hækkanirnar á síldinni 1924 og saltfiskinum
1925. Gengishækkunin leiddi a⇥ sönnu til
þess, a⇥ ￼msar rekstrarvörur útger⇥arinnar,
t.d. olía og salt, lækku⇥u umtalsvert í ver⇥i,
en þa⇥ dug⇥i engan veginn til þess a⇥ vega á
móti ver⇥lækkun útflutningsafur⇥anna og
því tekjutapi í íslenskum krónum, sem af
gengisbreytingunni leiddi.

Ver⇥lagsþróunin á 3. áratugnum kom illa
vi⇥ útvegsmenn, svo ekki sé fastar a⇥ or⇥i
kve⇥i⇥. „Síldarkrakki⇥“ rei⇥ sumum þeirra
a⇥ fullu fjárhagslega, eins og þegar hefur
veri⇥ greint frá, og a⇥rir bundu sér skulda-
bagga, sem erfitt reyndist a⇥ rísa undir, er
ver⇥ á afur⇥um tók a⇥ falla svo um muna⇥i
á árunum 1926 og 1927. Ástandi⇥ í útger⇥-
inni var vitaskuld misjafnt eftir stö⇥um, eins
og þegar hefur komi⇥ fram. Hún efldist í
Sunnlendingafjór⇥ungi, en stó⇥ í sta⇥ e⇥a
dróst saman á Vestfjör⇥um og Nor⇥urlandi.

Enginn einn útger⇥arsta⇥ur mun hafa
be⇥i⇥ vi⇥líka afhro⇥ af völdum ver⇥fallsins
og gengishækkunarinnar og Ísafjör⇥ur. ↵ar
stó⇥ vagga íslenskrar vélbátaútger⇥ar, og
allan fyrsta fjór⇥ung 20. aldar voru Ísfir⇥-
ingar í forystu í útger⇥ vélbáta hér á landi.
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Bátaflotinn stækka⇥i ár frá ári, og gildir þá
einu hvort liti⇥ er til skipafjölda e⇥a lesta-
tölu. Ári⇥ 1920 gengu 17 vélbátar og 8 þil-
skip til vei⇥a frá Ísafir⇥i, samtals 580 smá-
lestir, og ári⇥ 1925 voru 24 vélbátar í flota
Ísfir⇥inga og tveir togarar a⇥ auki.614

En svo dundi ógæfan yfir. Hinn 20. janúar
1927 birtist í bla⇥inu Vesturlandi, sem gefi⇥
var út á Ísafir⇥i, augl￼sing frá útibúi Íslands-
banka í bænum, þar sem augl￼stir voru til
sölu alls 11 vélbátar, sjö frá Ísafir⇥i og fjórir
úr Hnífsdal. Flestir voru þessir bátar tiltölu-
lega n￼ir, margir þekkt aflaskip og allir
stórir, eftir því sem þá ger⇥ist. Í kjölfari⇥
voru bátarnir seldir úr bænum, og me⇥
þeim fóru margir þekktustu og aflasælustu
skipstjórar ísfirska flotans. Aflei⇥ingin var⇥
sú, a⇥ vélbátaútger⇥ á Ísafir⇥i bei⇥ afhro⇥.
Ári⇥ 1928 voru a⇥eins 14 vélbátar ger⇥ir út í
bænum, og voru einungis átta þeirra stærri
en 20 smálestir.615 Á næstu árum tókst a⇥
vísu a⇥ fylla nokku⇥ í skör⇥in, m.a. me⇥
stofnun Samvinnufélags Ísfir⇥inga og fleiri
útger⇥arfélaga, en krafturinn í ísfirskri vél-
bátaútger⇥ var⇥ aldrei aftur samur.616

Ísafjör⇥ur var a⇥ sönnu næsta öfgakennt
dæmi í þessu efni, en þó má me⇥ miklum
rétti halda því fram, a⇥ ￼msir minni útger⇥ar-
sta⇥ir, t.d. nágrannabygg⇥in í Hnífsdal, hafi
fari⇥ enn verr út úr erfi⇥leikum þessara ára.617

Atbur⇥arásin vi⇥ Djúp var hins vegar gott
dæmi um, hvernig komi⇥ var fyrir íslenskri
vélbátaútger⇥ undir lok 3. áratugarins, og
afskipti Íslandsbanka af málinu segja mikla
sögu. Eftir „síldarkrakki⇥“ 1919 ur⇥u margir
útvegsmenn a⇥ leita á ná⇥ir bankanna. ↵eir
héldu útger⇥inni gangandi næstu árin, uns
svo var komi⇥, a⇥ þeir gátu ekki meira. Fáa

mun hins vegar hafa gruna⇥ vi⇥ lok 3. ára-
tugarins, a⇥ enn meiri og alvarlegri erfi⇥-
leikar væru í vændum.

Árin 1928 og 1929 voru a⇥ sumu leyti
veltiár í íslenskum sjávarútvegi. Aflabrög⇥
voru gó⇥, til muna betri en næstu ár á
undan, og útflutningur var meiri a⇥ bæ⇥i
magni og heildarver⇥mæti. Me⇥alver⇥ á
hverja smálest af útfluttum saltfiski var a⇥
vísu nokkru lægra ári⇥ 1929 en ári⇥ á
undan, en engu a⇥ sí⇥ur hærra en 1927.618 Af
þessum sökum munu margir hafa gert sér
vonir um, a⇥ aftur færi a⇥ rofa til eftir erfi⇥-
leika undanfarinna ára, og vart munu þær
vonir hafa dvína⇥ í upphafi ársins 1930. ↵á
fór vertí⇥in vel af sta⇥, og þegar upp var
sta⇥i⇥, kom í ljós, a⇥ sjávaraflinn á árinu
haf⇥i or⇥i⇥ meiri en nokkru sinni fyrr, li⇥-
lega 407 þúsund smálestir, nærfellt þri⇥j-
ungi meiri en ári⇥ á⇥ur og meira en tvöfalt
meiri an almennt ger⇥ist í upphafi 3. ára-
tugarins. ↵a⇥ skygg⇥i a⇥ vísu nokku⇥ á gle⇥i
manna, þegar gert var upp, a⇥ heildar-
útflutningsver⇥mæti⇥ var til muna minna
en næstu ár á undan, en sumir töldu þa⇥
ekki skipta höfu⇥máli, svo lengi sem nægur
fiskur bærist á land. Á slíka bjarts￼nismenn
tóku hins vegar a⇥ renna tvær grímur
næstu árin, er heildarútflutningur og ver⇥-
mæti sjávarafur⇥a hélt áfram a⇥ minnka.619

Kreppa var skollin á í alþjó⇥legu efna-
hagslífi. Hún hófst me⇥ ver⇥hruni í kaup-
höllinni á Wall Street í New York hausti⇥
1929, og þótt Íslendingar fyndu ekki veru-
lega fyrir henni fyrr en ári⇥ eftir, ur⇥u áhrif
hennar mikil hér á landi, og nú má segja, a⇥
n￼tt skei⇥ hafi byrja⇥, a⇥ því er snertir
afkomu íslensks sjávarútvegs. Á skammri
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stundu ur⇥u íslenskar sjávarafur⇥ir ill-
seljanlegar á erlendum mörku⇥um. ↵a⇥ sem
þó tókst a⇥ selja, seldist vi⇥ mun lægra ver⇥i
en á⇥ur, og í ￼msum helstu vi⇥skiptalönd-
um okkar reistu stjórnvöld tollmúra e⇥a
kröf⇥ust jafnvir⇥iskaupa. ↵ar guldu Íslend-
ingar a⇥ nokkru smæ⇥ar sinnar, og nú kom
í ljós, a⇥ íslenskur sjávarútvegur stó⇥ illa a⇥
vígi til a⇥ mæta erfi⇥leikum. Skuldirnar,
sem safnast höf⇥u á 3. áratugnum, voru
harla óheppilegt veganesti inn í táradal
kreppuáranna, og þá sto⇥a⇥i lítt, þótt flotinn
væri stór og gó⇥ur. Til einskis var a⇥ vei⇥a
og vinna fisk, sem ekki seldist.

↵egar kom fram á ári⇥ 1933, var ástandi⇥
í sjávarútveginum or⇥i⇥ svo alvarlegt, a⇥
ákve⇥i⇥ var a⇥ skipa milliþinganefnd til a⇥
kanna hag útger⇥arinnar og koma me⇥ til-
lögur um úrbætur. Á⇥ur var sagt frá skipan
nefndarinnar og gagnasöfnun, en ni⇥ursta⇥a
hennar var sú, a⇥ skuldir útvegsmanna á
móti eignum hef⇥u í árslok 1932 veri⇥
81,8%, og mun þa⇥ hlutfall fremur hafa
versna⇥ en hitt á árunum 1933 og 1934.620

Nefndin safna⇥i og vann úr grí⇥armiklu
efni um afkomu sjávarútvegsins, og var
ni⇥ursta⇥a hennar, a⇥ á árunum 1929-1932
hef⇥i tekjuhalli útvegsins numi⇥ alls 
kr. 8.648.950,10, sem var ófamiki⇥ fé á þess-
um tíma. Öll þessi ár var tap á sjávarútveg-
inum, mest ári⇥ 1931.621 Sú mynd, sem birt-
ist í ni⇥urstö⇥um nefndarinnar, var harla
dökk, og er þá vægt til or⇥a teki⇥. ↵egar
nefndin skila⇥i áliti, haf⇥i útger⇥in hins
vegar veri⇥ rekin me⇥ miklu tapi í tvö ár til
vi⇥bótar, 1933-1934, og töldu nefndarmenn
víst, a⇥ ástandi⇥ hef⇥i enn versna⇥ á þeim
tíma.622

Milliþinganefndinni var ekki a⇥eins ætla⇥
a⇥ gera úttekt á stö⇥u sjávarútvegsins,
heldur einnig a⇥ koma me⇥ tillögur um,
hvernig mætti koma rekstrinum á traustari
grundvöll. ↵a⇥ ger⇥i hún me⇥ því a⇥ semja
￼tarlegt frumvarp í 19 greinum um Skulda-
skilasjó⇥ útger⇥armanna, sem stofna skyldi
vi⇥ Fiskvei⇥asjó⇥ Íslands. Stofnfé sjó⇥sins
átti a⇥ vera 5 milljónir króna, og skyldi þess
afla⇥ me⇥ því, a⇥ Fiskvei⇥asjó⇥ur leg⇥i fram
250 þúsund krónur, ríkissjó⇥ur skyldi
útvega og ábyrgjast 3 milljóna króna lán, og
þess, sem á vanta⇥i, skyldi afla⇥ me⇥
útflutningsgjaldi á sjávarafur⇥ir næstu sex
árin. Tilgangur sjó⇥sins var a⇥ a⇥sto⇥a
útvegsmenn í kröggum, eins og segir í 3. og 
4. grein frumvarpsins:

3. gr.

Lán úr Skuldaskilasjó⇥i eru veitt eigendum fiski-
skipa, til þess a⇥ ná samningum um eftirgjafir
skulda og hagkvæmar breytingar á lánskjörum.

Lán má og veita þeim mönnum, sem rekstur
hefir veri⇥ stö⇥va⇥ur hjá, og þá til þess a⇥ þeir haldi
eignum sínum og geti hafi⇥ rekstur á n￼.

Ennfremur má veita lán til þess a⇥ eignast aftur
útger⇥artæki og a⇥rar eignir í sambandi vi⇥ útger⇥,
ef lánbei⇥endur hafa þegar veri⇥ sviptir þeim vegna
fjárhagsör⇥ugleika.

4. gr.

Lán úr Skuldaskilasjó⇥i eru afborgunarlaus fyrsta
ári⇥, en skulu sí⇥an endurgrei⇥ast á 20 árum me⇥
jöfnum afborgunum.623

Í greinarger⇥ me⇥ frumvarpinu s￼ndu nefnd-
armenn fram á, a⇥ á árunum 1928-1932
hef⇥u útflutningsgjöld af sjávarafur⇥um, sem
runnu beint í ríkissjó⇥, numi⇥ a⇥ me⇥altali
rúmlega einni milljón króna á ári. ↵a⇥ töldu
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þeir einsdæmi í nor⇥urálfu, a⇥ ein atvinnu-
grein væri skattlög⇥ me⇥ þessum hætti, og
lög⇥u í raun til, a⇥ me⇥ því a⇥ láta útflutn-
ingsgjaldi⇥ renna í Skuldaskilasjó⇥inn fengi
sjávarútvegurinn a⇥ njóta þessa fjár me⇥
óbeinum hætti. Tillögur sínar rökstuddu
nefndarmenn m.a. me⇥ þessum or⇥um:

Varla munu skiptar sko⇥anir um þa⇥ nú or⇥i⇥, a⇥
þa⇥ sé einhver mesta þjó⇥arnau⇥syn, a⇥ sjávar-
útvegur landsmanna fái sta⇥izt. Á honum hvílir
mestur þungi ríkisbúsins, auk þess sem verulegur
hluti þjó⇥arinnar hefir lífsframfæri sitt af þessum
atvinnurekstri. Af þessu er alveg ljóst, a⇥ hvorki
almenningur né ríkissjó⇥ur fær sta⇥izt þa⇥, a⇥
útvegurinn færist a⇥ nokkrum mun saman.

Ef athugu⇥ eru vi⇥skipti ríkissjó⇥s og sjávar-
útvegsins, þá sést, a⇥ þar hefir veri⇥ há⇥ur ójafn
leikur undanfarin ár. Flestir þeir, sem grei⇥a veru-
leg gjöld í ríkissjó⇥, fá tekjur til þess frá sjávar-
útveginum, eftir ￼msum lei⇥um. Innflutningsgjöld
af vörum til útger⇥arinnar eru geysihá. En auk þess
eru tekin stórmikil bein gjöld af fiskiflotanum í
ríkissjó⇥.

Á móti þessu kemur ekki þa⇥, sem teljandi sé frá
ríkinu í þarfir fiskiflotans, anna⇥ en þa⇥, sem vari⇥
er til vita og landhelgisgæslu, og svo smástyrkir til
lendingarbóta.
– – –
A⇥ öllu þessu athugu⇥u: Hversu miki⇥ fé ríki⇥ og
landsfólki⇥ á undir afkomu útger⇥arinnar, hversu
miklar fórnir hún hefir fært ríkissjó⇥i, og hversu
illa hún nú er stödd, mun flestum s￼nast, a⇥
útger⇥in eigi kröfu á því, a⇥ ríki⇥ rétti hag hennar.

↵essi krafa væri óefa⇥ réttmæt, þótt ríkissjó⇥ur
ætti a⇥ leggja fram fé⇥ beinlínis. En nú standa svo
sakir, a⇥ telja má a⇥ minnsta kosti líklegt, a⇥
útger⇥in þurfi engin bein framlög úr ríkissjó⇥i til
þess a⇥ komast á heilbrig⇥an fjárhagsgrundvöll.

Eftir þeim áætlunum, sem milliþinganefndin
hefir gert um skuldaskil fiskiskipaeigenda, eiga
útflutningsgjöldin af sjávarafur⇥um næstu 6 ár a⇥

nægja til þessa, me⇥ þeim skuldareftirgjöfum, sem
líklegt er a⇥ fást myndu.624

Tillögur nefndarinnar gengu þannig út á, a⇥
ríkissjó⇥ur veitti útger⇥inni óbeinan og
tímabundinn stu⇥ning, og auk frumvarps-
ins um Skuldaskilasjó⇥ lag⇥i nefndin fram
frumvarp til laga um Fiskvei⇥asjó⇥ Íslands,
um vátryggingar á fiskiskipum og um
stofnun rekstrarlánafélaga útger⇥armanna í
einstökum verstö⇥vum.625

Frumvarp milliþinganefndarinnar um
stofnun skuldaskilasjó⇥s var samþykkt á
Alþingi ári⇥ 1935, og nefndist hann þá
Skuldaskilasjó⇥ur vélbátaeigenda, en ekki
var ætlast til þess, a⇥ hann a⇥sto⇥a⇥i togara-
eigendur. Stjórnvöldum og þingmönnum
munu hafa þótt tillögur milliþinganefndar-
innar um sjó⇥inn full stórtækar, og í lögun-
um, sem samþykkt voru, var kve⇥i⇥ á um, a⇥
stofnfé hans skyldi vera ein og hálf milljón
króna í sta⇥ fimm. Sú fjárhæ⇥ skyldi öll
tekin a⇥ láni, en me⇥ ábyrg⇥ ríkissjó⇥s.626

Megintilgangur sjó⇥sins var a⇥ lána útvegs-
mönnum fé til skuldbreytinga, eins og nú
myndi kalla⇥. ↵a⇥ ger⇥i hann, og leikur eng-
inn vafi á því, a⇥ sjó⇥urinn ná⇥i tilgangi sín-
um a⇥ verulegu leyti. Honum tókst vita-
skuld ekki a⇥ vinna a⇥ fullu bug á áhrifum
kreppunnar, en lán hans ur⇥u til þess a⇥
au⇥velda mjög rekstur fjölmargra útger⇥ar-
félaga. Allt um þa⇥ reyndist mörgum
útvegsmönnum þungt fyrir fæti næstu árin,
og útger⇥in komst ekki almennt upp úr
öldudalnum fyrr en á árum sí⇥ari heims-
styrjaldarinnar.
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Landhelgis- og hafréttarmál hafa löngum
sett svip á samskipti Íslendinga vi⇥ a⇥rar
þjó⇥ir á svi⇥i sjávarútvegs. Yfirrá⇥in yfir
fiskimi⇥unum umhverfis landi⇥ hafa jafnan
skipt þjó⇥ina miklu, og þeim mun meiru
sem lengra hefur li⇥i⇥, sóknin þyngst og
minna or⇥i⇥ til skiptanna. Í þessum kafla
ver⇥ur saga landhelgis- og hafréttarmála
Íslendinga rakin frá upphafi og fram til sí⇥-
ari heimsstyrjaldar. Á⇥ur en huga⇥ ver⇥ur
a⇥ þeirri sögu og fyrri rannsóknum á henni,
er hins vegar rétt a⇥ hyggja um stund a⇥
merkingu hugtaksins landhelgi og annarra
lögfræ⇥ilegra heita, sem oft ber á góma í
umræ⇥um um þessi mál.

Hugtaki⇥ landhelgi hefur oft bori⇥ á góma í
opinberri og fræ⇥ilegri umræ⇥u á undan-
förnum árum og áratugum. ↵a⇥ er tiltölu-
lega ungt í málinu, mun fyrst hafa veri⇥
nota⇥ í sömu merkingu og nú um mi⇥bik
19. aldar, og elsta dæmi þess í safni Or⇥a-
bókar Háskóla Íslands er úr Alþingistí⇥-
indum ársins 1863. Á⇥ur voru notu⇥ ￼mis
önnur or⇥ og hugtök, sem nú eru löngu
horfin úr daglegri notkun. Eitt þeirra var

fiskhelgi, sem kemur m.a. fyrir í skjali frá
árinu 1542.627 Merking þess er þó óljós og
hæpi⇥, a⇥ þa⇥ hafi fali⇥ í sér sömu e⇥a hli⇥-
stæ⇥ réttindi og felast í landhelgishugtak-
inu. Líku máli gegnir um ￼mis ákvæ⇥i, sem
finna má um fiskvei⇥ar og strandnytjar í
Grágás og geti⇥ var í 1. bindi þessa verks.
↵au taka til n￼tingarréttar einstakra manna
á tilteknum gæ⇥um og svæ⇥um, en fela ekki
beinlínis í sér yfirrá⇥arétt og alls ekki yfirrá⇥
ríkis e⇥a ríkisvalds.

Íslenska or⇥i⇥ landhelgi er nota⇥ í sömu
lagalegu merkingu og enska hugtaki⇥
territorial sea (e⇥a territorial waters). Upp-
runa þess lagahugtaks má rekja aftur til 
16. aldar, en allt frá þeim tíma hafa lögspek-
ingar veri⇥ sammála um rétt strandríkja til
yfirrá⇥a yfir hafsvæ⇥um vi⇥ strendur sínar.
Fræ⇥imenn hafa ekki alltaf veri⇥ á einu máli
um, hversu ví⇥tækur réttur strandríkisins
skyldi vera, og fyrst í sta⇥ var liti⇥ svo á, a⇥
a⇥eins væri um yfirrá⇥ a⇥ ræ⇥a, en ekki rétt-
inn til a⇥ rá⇥a n￼tingu á au⇥lindum á bor⇥
vi⇥ fiskstofna og sjávarspend￼r. Smám sam-
an var⇥ hins vegar sá skilningur ofan á, a⇥
hér væri um svonefndan fullveldisrétt a⇥
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ræ⇥a, og undir lok 19. aldar var sú sko⇥un
or⇥in rá⇥andi á Vesturlöndum. ↵á litu flestir
lögspekingar í Evrópu og Nor⇥ur-Ameríku
svo á, a⇥ e⇥lileg mörk landhelgi væru 3 sjó-
mílur frá lægsta fjörubor⇥i, en sú skilgrein-
ing breyttist miki⇥ á 20. öldinni.628

Eins og nánar ver⇥ur viki⇥ a⇥ sí⇥ar, hefur
ví⇥átta íslensku landhelginnar breyst miki⇥
frá upphafi og fram til okkar daga. Núgild-
andi lög um landhelgi vi⇥ Ísland eru frá
árinu 1979 (lög nr. 41/1979). ↵ar segir, a⇥
landhelgi Íslands skuli afmörku⇥ me⇥ línu,
sem alls sta⇥ar sé 12 sjómílur frá grunnlínu,
sem dregin er milli 38 sta⇥a á strönd lands-
ins og a⇥ auki af línu, sem hvarvetna er 
12 sjómílur frá stórstraumsfjörubor⇥i Kol-
beinseyjar, Hvalbaks og ystu annesja og
skerja Grímseyjar. Hver sjómíla er í lögun-
um reiknu⇥ 1.852 metrar, og samkvæmt 
2. grein laganna nær fullveldisréttur Íslands
til landhelginnar, hafsbotnsins innan
hennar og loftr￼misins yfir henni, en um
framkvæmd hans fer eftir íslenskum lögum
og ákvæ⇥um alþjó⇥alaga.629 Í fullveldisrétt-
inum felst, a⇥ íslenska ríki⇥ hefur fullan og
óskora⇥an ríkisyfirrá⇥arétt yfir landhelg-
inni, a⇥ flestu leyti sambærilegan vi⇥ þann
rétt er þa⇥ hefur yfir íslensku landi. Mikil-
vægasti þáttur fullveldisréttarins er réttur
ríkisins til a⇥ setja íslensk lög og framfylgja
þeim.

Allt fram til ársins 1972 var yfirrá⇥asvæ⇥i
Íslendinga yfir fiskimi⇥unum vi⇥ landi⇥
jafnstórt landhelginni. Af því hefur leitt, a⇥
oft er í daglegu tali rætt um „landhelgi“
þegar í raun er átt vi⇥ fiskvei⇥ilögsögu (nú
efnahagslögsögu), sem þó er miklum mun
ví⇥áttumeiri en sjálf landhelgin. Á sama hátt

hafa or⇥i⇥ til ￼mis heiti, sem mi⇥a vi⇥ eldri
skilgreiningu, t.d. Landhelgisgæslan, „land-
helgismáli⇥“ o.s.frv. Notkun þeirra veldur
þó sjaldan misskilningi.

Hinn 1. september 1972 var⇥ sú breyting
á í þessum efnum, a⇥ Íslendingar fær⇥u fisk-
vei⇥ilögsögu sína úr 12 í 50 sjómílur, en
mörk landhelginnar breyttust ekki. Munur-
inn á þessum tveimur hugtökum er sá, a⇥
óskora⇥ur fullveldisréttur gildir ekki innan
fiskvei⇥ilögsögu utan landhelgi, heldur
áskildi íslenska ríki⇥ sér rétt til a⇥ setja þar
lög um fiskvei⇥ar og n￼tingu fiskstofna og
framfylgja þeim.630 Sama máli gegndi er fisk-
vei⇥ilögsagan var fær⇥ út í 200 sjómílur ári⇥
1975.631

Me⇥ á⇥urnefndum lögum nr. 41/1979 var
teki⇥ a⇥ nota hugtaki⇥ efnahagslögsaga í
sta⇥ fiskvei⇥ilögsögu. ↵a⇥ er ví⇥tækara, og
innan efnahagslögsögu tekur fullveldis-
réttur til fleiri þátta en fiskvei⇥ilögsagan,
m.a. rannsókna, hagn￼tingar, verndunar og
stjórnunar au⇥linda á hafsbotninum og yfir
honum.

V,1. Fyrri rannsóknir

Flestir þeir fræ⇥imenn, sem fjalla⇥ hafa um
landhelgi Íslands og sögu hennar á því tíma-
bili, sem þetta rit tekur til, hafa veri⇥ lög-
lær⇥ir. ↵a⇥ þarf í sjálfu sér engum a⇥ koma
á óvart. Landhelgismál og ákvör⇥un land-
helgismarka eru ö⇥ru fremur vi⇥fangsefni
lögvísi og falla undir þa⇥ svi⇥ hennar, er
nefnist þjó⇥aréttur. Á innlendum vettvangi
voru þessi mál lengst af á verksvi⇥i stjórn-
málamanna og lagasmi⇥a, og tiltölulega
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stutt er, sí⇥an sagnfræ⇥ingar tóku a⇥ fást vi⇥
rannsóknir á sögu landhelgis- og hafréttar-
mála. Hér á eftir ver⇥ur geti⇥ nokkurra
helstu rita og ritsmí⇥a um sögu íslensku
landhelginnar frá upphafi og fram til loka
sí⇥ari heimsstyrjaldarinnar. ↵ví næst víkur
sögunni a⇥ ritum um vei⇥ar útlendinga á
Íslandsmi⇥um á ofanver⇥ri 19. öld og fyrri
hluta 20. aldar, en þær höf⇥u á margan hátt
mikil áhrif á þróun landhelginnar og land-
helgismálsins, sem svo var nefnt.

Í þessu efni er fyrst a⇥ geta rits norska
þjó⇥réttarfræ⇥ingsins Arnolds Ræstad,
Kongens strømme.632 Sú bók er a⇥ sönnu
komin nokku⇥ til ára sinna, en hún var
lengi grundvallarrit um sögu hafréttarmála
á Nor⇥ur-Atlantshafi frá mi⇥öldum til loka
19. aldar og hefur a⇥ auki a⇥ geyma kafla
um ákvæ⇥i Rómarréttar um þessi efni og
þróun þeirra frá fornöld til mi⇥alda. Megin-
markmi⇥ Ræstads var a⇥ l￼sa þróun norskra
réttarreglna í hafréttarmálum frá mi⇥öldum
og fram um 1900. Hann fjallar ekki sérstak-
lega um landhelgi Íslands, en víkur allví⇥a
a⇥ þeim reglum, sem giltu hér vi⇥ land og
annars sta⇥ar í norska og sí⇥ar dansk-
norska ríkinu. Af þeim sökum hefur bókin
allnokkurt gildi fyrir þá, sem vilja kynna sér
sögu íslensku landhelginnar á fyrri öldum.

Elsta íslenska ritsmí⇥in, sem rekur sögu
íslensku landhelginnar frá mi⇥öldum og
fram yfir aldamótin 1900, er ritger⇥ eftir
Einar Arnórsson prófessor, sem út kom ári⇥
1925.633 Einar sty⇥st a⇥ verulegu leyti vi⇥ rit
Ræstads í umfjöllun um almenna þróun
hafréttarreglna á Nor⇥ur-Atlantshafi, en
fjallar, sem vænta mátti, rækilega um þróun
mála hér vi⇥ land og rekur ákvæ⇥i íslenskra

laga um þessi efni allt frá grágásarlögum og
fram á öndver⇥a 20. öld.

↵ri⇥ja ritsmí⇥in, sem kalla má yfirlit yfir
þróun hafréttarmála, er frá árinu 1948. Til-
drög hennar voru þau, a⇥ ári⇥ 1946 ré⇥
ríkisstjórn Íslands Hans G. Andersen, þjó⇥-
réttarfræ⇥ing, til rá⇥uneytis í landhelgis-
málinu, en flestum var þá ljóst, a⇥ miklar
breytingar væru í vændum í þeim efnum.
Hans samdi rækilega greinarger⇥, sem gefin
var út á prenti ári⇥ 1948.634 Í greinarger⇥inni
rakti hann þróun hafréttarmála og vi⇥horf
þjó⇥réttarins í þeim efnum frá elstu tímum
og fram yfir sí⇥ustu heimsstyrjöld. Hann
rekur og sögu íslensku landhelginnar frá
þjó⇥veldisöld, en bætir í raun engu vi⇥ um-
fjöllun Einars Arnórssonar, sem á⇥ur var frá
sagt. Mikill fengur er hins vegar a⇥ um-
fjöllun hans um rá⇥stefnu ↵jó⇥abandalags-
ins um hafréttarmál ári⇥ 1930, kafla um vi⇥-
horf þjó⇥réttarfræ⇥inga til landhelgi á
flóum og fjör⇥um, og fylgiskjölum, sem
prentu⇥ voru me⇥ greinarger⇥inni.

Loks er a⇥ geta rits Gunnlaugs ↵ór⇥ar-
sonar frá árinu 1952.635 ↵ar er a⇥ finna ￼msa
gagnlega kafla, en í heild bætir riti⇥ litlu vi⇥
þær ritsmí⇥ar, sem þegar er geti⇥.

Íslenskir sagnfræ⇥ingar hafa fur⇥u líti⇥
fjalla⇥ um sögu landhelginnar í ritum sín-
um. Í bók sinni, Tíu þorskastrí⇥ 1415-1976,
ræddi Björn ↵orsteinsson þetta efni í stutt-
um kafla, og sn￼st sú umfjöllun eingöngu
um gæslu landhelginnar og upphaf land-
helgisgæslu, en bókinni var ö⇥ru fremur
ætla⇥ a⇥ vera yfirlitsrit yfir fiskvei⇥ideilur
vi⇥ Ísland.636

Ári⇥ 1991 kom út í Ritsafni Sagnfræ⇥i-
stofnunar Háskóla Íslands rit eftir höfund
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þessarar bókar og fjalla⇥i um sögu íslensku
landhelginnar á tímabilinu 1901-1952.637

↵ar var saga þriggja mílna landhelginnar
rakin frá ger⇥ dansk-breska samningsins
ári⇥ 1901 og til útfærslunnar í fjórar sjó-
mílur ári⇥ 1952.

Loks er þess a⇥ geta, a⇥ í 1. bindi ritverks
Péturs J. Thorsteinsson sendiherra um sögu
utanríkisþjónustu Íslands er a⇥ finna yfirlit
um sögu landhelginnar á tímabilinu 1901-
1955.638

Vei⇥ar útlendinga á Íslandsmi⇥um, einkum
Breta, höf⇥u umtalsver⇥ áhrif á þróun land-
helgismála hér vi⇥ land um aldamótin 1900
og eftir þa⇥. Um þau efni ber einkum a⇥
nefna tvö rit, bæ⇥i eftir höfund þessarar
bókar. Hi⇥ fyrra kom út ári⇥ 1982 og fjalla⇥i
um vei⇥ar breskra togara vi⇥ Ísland frá upp-
hafi og fram í fyrri heimsstyrjöld,639 og í
hinu sí⇥ara, sem út kom þrettán árum sí⇥ar,
var vi⇥fangsefni⇥ vei⇥ar Breta hér vi⇥ land
frá 1919 og þar til þeir hættu vei⇥um á
Íslandsmi⇥um ári⇥ 1976.640 Nokkrar tíma-
ritsgreinar hafa birst á ví⇥ og dreif um
vei⇥ar útlendinga hér vi⇥ land og land-
helgismál á 19. og 20. öld. ↵eirra ver⇥ur
ekki geti⇥ sérstaklega hér, en vitna⇥ til
þeirra þar sem vi⇥ þær er stu⇥st.

Af erlendum ritum, sem fjalla a⇥ nokkru
leyti um þessi efni, ber einkum a⇥ nefna tvö.
Hi⇥ fyrra er á⇥urnefnt rit enska sagnfræ⇥-
ingsins R. Robinson, Trawling. The Rise and
Fall of the British Trawl Fishery, og hi⇥ sí⇥-
ara, sem einnig var stuttlega geti⇥ í inn-
gangskafla þessarar bókar, nefnist England’s
Sea Fisheries. The Commercial Sea Fisheries
of England and Wales since 1300. Í hvorugu

þessara rita eru Íslandsvei⇥ar Breta á
nokkurn hátt meginvi⇥fangsefni. Ví⇥a er
hins vegar a⇥ þeim viki⇥, og ￼msan gagn-
legan fró⇥leik má finna á sí⇥um þessara
tveggja bóka um athafnir enskra sjómanna
hér vi⇥ land á 19. og 20. öld og samskipti
þeirra vi⇥ landsmenn.

Færeyingar stundu⇥u umtalsver⇥ar
vei⇥ar hér vi⇥ land á ofanver⇥ri 19. öld og
fram eftir þeirri 20. Á⇥ur var geti⇥ helstu
rita færeyskra fræ⇥imanna um þau efni og
ástæ⇥ulaust a⇥ endurtaka þa⇥ hér. Mestar
voru vei⇥ar Færeyinga vi⇥ sunnanver⇥a
Austfir⇥i, þar sem þeir höf⇥u a⇥stö⇥u í landi
og sóttu sjó á áraskipum og litlum vélbátum
frá því snemma á vorin og fram á haust.
Vei⇥ar þeirra á þessum sló⇥um hljóta a⇥
teljast til vei⇥a útlendinga á Íslandsmi⇥um,
en fram til 1918 nutu þeir sama réttar og
Íslendingar til fiskvei⇥a í landhelgi, enda
þegnar sama ríkis.

V, 2. Landhelgi Íslands 
fram til 1901

Ákvæ⇥i í grágásarlögum og Jónsbók um
fiskvei⇥ar og n￼tingu strand- og fjörunytja,
sem geti⇥ var í 1. bindi þessa ritverks, eru
elstu reglur um þessi efni hér á landi. Engin
rök eru hins vegar fyrir því a⇥ telja þær
kve⇥a á um stær⇥ landhelgi, enda var þa⇥
hugtak ekki þekkt á mi⇥öldum, a.m.k. ekki í
þeirri merkingu sem nú er í þa⇥ lög⇥. Líku
máli gegnir um ályktanir, alþingisdóma og
konungsbo⇥, er snerta fiskvei⇥ar útlendinga
hér vi⇥ land á 15. og 16. öld og sagt var frá í
1. bindi. ↵au fyrirmæli voru flest í svipu⇥um
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anda og Píningsdómur, sem dæmdur var á
Alþingi ári⇥ 1490, og í mörgum yngri bo⇥-
um var anna⇥ hvort vísa⇥ til dómsins e⇥a
byggt á honum.

Píningsdómur gekk efnislega í sömu átt
og ￼msar eldri samþykktir og fyrirmæli, er
snertu fiskvei⇥ar útlendinga, einkum Eng-
lendinga og ↵jó⇥verja, á Íslandsmi⇥um.
Markmi⇥i⇥ me⇥ þeim var ekki beinlínis a⇥
banna e⇥a hindra vei⇥ar útlendinga á hafinu
umhverfis landi⇥, eins og gert er í sí⇥ari
tíma löggjöf um landhelgi og fiskvei⇥ilög-
sögu. Tilgangurinn var ö⇥ru fremur sá a⇥
koma í veg fyrir, a⇥ útlendingar gætu haft
a⇥stö⇥u, og einkum vetursetu, hér á landi,
rói⇥ til fiskjar og verka⇥ afla sinn í landi.
Me⇥ því voru möguleikar þeirra til fiskvei⇥a
vi⇥ Ísland vissulega takmarka⇥ir verulega,
en þó bendir fátt til þess, a⇥ Íslendingar e⇥a
dönsk stjórnvöld hafi sé⇥ ofsjónum yfir því,
a⇥ útlendir menn drægju fisk úr sjó vi⇥
Íslandsstrendur, jafnvel upp í fjörusteinum.
↵a⇥ sem fyrir þeim vakti var ö⇥ru fremur a⇥
koma í veg fyrir, a⇥ þeir næ⇥u a⇥ keppa vi⇥
bændur um vinnuafl, drægju fólki⇥ frá
útvegi og búskap landsmanna. Kemur þetta
vi⇥horf glöggt fram í bréfi, sem gert var á
Alþingi 4. júlí 1481, en þar segir a⇥

[…] almúginn af öllu landinu klaga⇥i sig um þann
mikla ósi⇥, er hér væri í landi⇥ um þá vetursetu, er
útlenzkir menn hef⇥i hér, hva⇥ oss leizt og öllum
almúganum úti frá vera stór ska⇥i fyrir landi⇥ sakir
þess, a⇥ þeir halda hér hús og gar⇥a vi⇥ sjóinn og
lokka svo til sín þjónustufólki⇥ a⇥ bændurnir fá
ekki sína gar⇥a upp unni⇥ e⇥a neina útvegu haft þá,
er þeim e⇥a landinu mega til nytja ver⇥a.641

Í þessum or⇥um birtist kjarninn í stefnu
Íslendinga í þessum efnum á mi⇥öldum.

↵eir reyna me⇥ öllum rá⇥um a⇥ koma í veg
fyrir athafnir útlendinga hér á landi og
hindra samkeppni þeirra vi⇥ íslenska
bænda- og valdastétt. Hversu miki⇥ „almúg-
inn“ hefur haft um þetta bréf og ákvar⇥anir
í þessum efnum a⇥ segja, skal ósagt láti⇥, en
vi⇥ hljótum a⇥ velta því fyrir okkur, hvers
vegna alþ￼⇥a manna sótti frekar í störf hjá
útlendum kaupmönnum og fiskimönnum
en íslenskum bændum. Voru þeir kannski
betri húsbændur, guldu þeir hærri laun, e⇥a
sá alþ￼⇥ufólk einfaldlega hag sínum betur
borgi⇥ vi⇥ sjóinn en til sveita? ↵eim spurn-
ingum er erfitt a⇥ svara, en hitt er víst, a⇥
„almúginn“ haf⇥i slík bo⇥ löngum a⇥ engu,
og útlendingar héldu áfram a⇥ vei⇥a á
Íslandsmi⇥um, eins og fram kom í 1. bindi
þessa verks.

V,2,1. Verslunareinokun og 
fiskvei⇥itakmörk 1602-1787

Me⇥ einokun verslunarinnar vi⇥ Ísland ári⇥
1602 var enn hert á banninu vi⇥ athöfnum
útlendinga og vetursetu, þótt verslunin væri
a⇥ mestu leyti í höndum Hamborgarmanna
fram um 1620. Engin n￼ fyrirmæli voru
hins vegar gefin út á þessu tímabili um
landhelgi í þeirri merkingu, sem nú er lög⇥
í þa⇥ or⇥, og engar heimildir eru fyrir því, a⇥
konungur hafi nokkru sinni fyrir 1630
helga⇥ sér e⇥a ríki sínu afmarka⇥ hafsvæ⇥i
me⇥ ströndum landsins, þar sem útlending-
um voru meina⇥ar fiskvei⇥ar. Mátti þa⇥ og
kallast e⇥lilegt, þegar þess er gætt, a⇥ Dana-
konungur, og Noregskonungur á⇥ur, taldi
sig eiga forræ⇥i á nor⇥anver⇥u Nor⇥ur-Atl-
antshafi, „[…] frá Björgvin vestur um
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Hjaltland fyrir sunnan Ísland til su⇥urodda
Grænlands og nor⇥ur milli Grænlands og
Noregs nor⇥ur í hafsbotn, sem kalla⇥ var.“642

↵essi yfirrá⇥ vir⇥ast bæ⇥i Íslendingar og
Nor⇥menn hafa vi⇥urkennt, og reyndar
fleiri þjó⇥ir, og var þá ástæ⇥ulaust fyrir kon-
ung a⇥ helga sér sérstaklega tiltekin svæ⇥i á
hafi sínu.

Á þessu var⇥ mikil breyting á ö⇥rum
fjór⇥ungi 17. aldar, og þá voru fiskvei⇥itak-
mörk fyrst sett á hafinu umhverfis Ísland.
Tildrög þess má ö⇥ru fremur rekja til þeirrar
þróunar, sem var⇥ í vei⇥um á sjávarspen-
d￼rum í nor⇥urhöfum á öndver⇥ri 20. öld.

Eins og frá var sagt í 1. bindi þessa verks,
fundu hollenskir sæfarar Svalbar⇥a ári⇥
1596, og skömmu sí⇥ar tóku Hollendingar,
Englendingar og Baskar a⇥ gera út hval-
vei⇥ilei⇥angra nor⇥ur í höf. Danir ger⇥u til-
kall til Svalbar⇥a, sem menn trú⇥u almennt,
a⇥ væri áfastur Grænlandi og lægi nor⇥ur í
hafsbotni. Á öndver⇥ri 17. öld hófu bask-
neskir og hollenskir hvalfangarar vei⇥ar vi⇥
Ísland, og kann þa⇥ a⇥ hafa stafa⇥ a⇥ nokkru
af því, a⇥ deilur stó⇥u um rétt til vei⇥a og
a⇥stö⇥u á Svalbar⇥a. Vei⇥arnar hér vi⇥ land
munu hafa veri⇥ a.m.k. sæmilega ar⇥bærar,
og Dani muna⇥i vitaskuld í þann hagna⇥, er
hafa mætti af hvalvei⇥um í hafinu umhverfis
þessa eylendu þeirra í nor⇥urhafi. ↵á lá bein-
ast vi⇥ a⇥ fela félaginu, sem haf⇥i einkarétt á
Íslandsversluninni, framkvæmdina, og me⇥
konungsbréfi, útgefnu 16. desember 1631,
var félaginu veitt einkaleyfi til hvalvei⇥a vi⇥
Ísland og jafnframt heimild til þess a⇥ taka
föst skip annarra þjó⇥a, hvalvei⇥iskip og
fiskiduggur. Ensk skip máttu einokunar-
kaupmenn taka, ef þau voru nær landi en

fjórar mílur og annarra þjó⇥a skip innan sex
mílna frá ströndinni. Hertekin skip skyldi
færa til Kaupmannahafnar, og bar kaup-
mönnum a⇥ grei⇥a krúnunni venjulegan 
toll og önnur gjöld af herfanginu. Einka-
leyfi⇥ var endurn￼ja⇥ 18. júní 1634 og aftur 
16. apríl 1638 og ná⇥i þá einnig til Færeyja,
en í leyfinu 1634 var ekki teki⇥ fram um
heimild til þess a⇥ taka skip.643

Me⇥ veitingu einkaleyfisins var⇥ grund-
vallarbreyting á hvorutveggja, landhelgis-
málum vi⇥ Ísland og afstö⇥u Danakonungs
til hafsins umhverfis landi⇥. Kóngur ger⇥i
ekki lengur kröfu til forræ⇥is yfir nor⇥ur-
höfum, sem þar me⇥ ur⇥u a⇥ skilningi Dana
opi⇥ haf – mare liberum. Eina undantekn-
ingin var hafsvæ⇥i⇥ allt a⇥ sex mílum frá
Íslandsströndum. Hitt skiptir þó ekki minna
máli, a⇥ me⇥ konungsbréfunum voru í
fyrsta skipti ákve⇥in fiskvei⇥itakmörk vi⇥
strendur landsins. Innan þeirra máttu engir
vei⇥a nema skip einokunarkaupmanna, og
svo vitaskuld Íslendingar sjálfir. Hvort hér
var um eiginlega landhelgi a⇥ ræ⇥a í
nútímaskilningi, er erfitt a⇥ fullyr⇥a, en
hæpi⇥ er a⇥ telja, a⇥ svo hafi veri⇥. Land-
helgishugtaki⇥ var ekki til á þessum tíma,
og í konungsbréfunum frá 1631, 1634 og
1638 og sí⇥ari einkaleyfum frá 17. öld 644 er
hvergi minnst á neins konar fullveldisrétt á
þessum hafsvæ⇥um. Af þeim sökum vir⇥ist
e⇥lilegra a⇥ líta á sjávarbelti⇥, sem einokun-
arkaupmenn og Íslendingar höf⇥u einkarétt
á, sem fiskvei⇥i- og vi⇥skiptalögsögu, en
markmi⇥i⇥ var ekki sí⇥ur a⇥ koma í veg fyrir
verslun útlendra duggara vi⇥ landsmenn en
a⇥ meina þeim fiskvei⇥ar. Lögsagan var á
hinn bóginn giska ví⇥áttumikil, en ein
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dönsk míla jafngilti fjórum sjómílum, og
ná⇥i einkaleyfi dönsku kaupmannanna
þannig yfir hafsvæ⇥i⇥ 16-24 sjómílur frá
ströndum landsins.

Einkaleyfi einokunarkaupmanna til
athafna innan „fiskvei⇥i- og vi⇥skiptalög-
sögunnar“ voru í gildi fram á sí⇥ari hluta 
18. aldar, en illa gekk a⇥ framfylgja banninu
vi⇥, a⇥ útlendingar ættu kaupskap vi⇥ lands-
menn. ↵ar skorti nau⇥synlega gæslu, auk
þess sem Íslendingar hlutu tí⇥um a⇥ eiga
margvísleg samskipti vi⇥ útlenda fiskimenn,
hvort sem Dönum líka⇥i betur e⇥a verr. Eru
af þeim samskiptum margar sögur og ljóst,
a⇥ duggarar, hvort sem þeir voru hollenskir
e⇥a franskir, virtu lítt bo⇥ og bönn danskra
stjórnvalda. Tilraunir Dana til a⇥ halda uppi
einhverskonar gæslu á fiskimi⇥unum vi⇥
landi⇥ báru og næsta lítinn árangur, og þá
sjaldan þeir reyndu a⇥ s￼na klærnar gat
brug⇥i⇥ til beggja vona um ni⇥urstö⇥u.
↵annig hertóku Danir sex hollenskar
duggur fyrir fiskvei⇥ibrot hér vi⇥ land ári⇥
1740, fær⇥u til Danmerkur og seldu þar
þrátt fyrir áköf mótmæli Hollendinga, sem
töldu Dani ekki hafa heimild til a⇥ banna
útlendingum vei⇥ar svo langt frá landi, sem
þeir ger⇥u.645 Ári⇥ eftir sendu hollensk
stjórnvöld tvö herskip á Íslandsmi⇥ duggur-
um til halds og trausts, og bar sú a⇥ger⇥
gó⇥an árangur a⇥ mati Hollendinga.646

Aldarfjór⇥ungi sí⇥ar var⇥ anna⇥ uppi á
teningnum. ↵á sendi félagi⇥, sem haf⇥i ein-
okunarverslunina á hendi, vopna⇥ skip til
gæslu hér vi⇥ land, og tóku skipverjar tvö
frönsk skip fyrir brot á reglum um fisk-
vei⇥ar. Konungur ákva⇥ hins vegar a⇥ s￼na
frönsku hir⇥inni vináttuvott og afré⇥ a⇥

sleppa skipunum. Vir⇥ist svo sem dönsk
stjórnvöld hafi þá veri⇥ tekin a⇥ efast um
réttmæti fjögurra mílna markanna, og sitt-
hva⇥ bendir til þess, a⇥ þau hafi þá veri⇥
tekin a⇥ íhuga a⇥ banna vei⇥ar nær landi en
þrjár mílur danskar.647

Á 8. áratug 18. aldar vir⇥ist sem óljóst
hafi veri⇥ um mörk fiskvei⇥ilögsögunnar
hér vi⇥ land. Í tilskipun, sem út var gefin 
1. apríl 1776, var bann vi⇥ óheimilum fisk-
vei⇥um og verslun vi⇥ landsmenn ítreka⇥,
en engin ákve⇥in takmörk á hafinu nefnd.648

Um þa⇥ segir Einar Arnórsson:

↵a⇥ er eins og gert sé rá⇥ fyrir tvennskonar land-
helgi: 1. Einhver ótiltekinn kragi me⇥fram strönd-
inni, þar sem engir megi fiska, nema landsmenn og
einokunarkaupmenn, og 2. Sjórinn fjær landinu,
þar sem konungur hafi a⇥ vísu forræ⇥i, en muni þó
leyfa ö⇥rum en landsmönnum og einokunarmönn-
um fiski. Ekki er þetta svæ⇥i heldur afmarka⇥. Má
vera, a⇥ þa⇥ hafi átt a⇥ ná 4 danskar mílur í haf út,
eins og á var kve⇥i⇥ í einkaleyfunum. Eru 4 mílna
takmörkin ekki heldur af numin í tilsk[ipuninni]
1776. Enda var svo tali⇥ lengi sí⇥an, a⇥ landhelgin
væri a⇥ lögum 4 mílna brei⇥, þó a⇥ ekki þætti fært
a⇥ beita þeirri reglu til hlítar …649

↵a⇥ er vafalaust rétt hjá Einari, a⇥ gömlu
fjögurra mílna takmörkin hafi gilt áfram,
þótt þau væru ekki ítreku⇥ beinlínis í til-
skipuninni frá 1776. Hi⇥ sama átti vi⇥ um
konungsúrskur⇥ frá 18. ágúst 1786 og til-
skipun um verslun og siglingar 13. júní
1787, sem gefin voru út í tengslum vi⇥
afnám einokunar og upphaf fríhöndlunar.
↵ar var öllum þegnum Danakonungs leyft
a⇥ stunda fiskvei⇥ar á því hafsvæ⇥i, sem
á⇥ur var einungis heimilt Íslendingum og
einokunarkaupmönnum, en utanríkis-
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mönnum bönnu⇥ sigling inn á fir⇥i, flóa og
víkur vi⇥ landi⇥ nema í ney⇥artilvikum. Á
fiskvei⇥imörk er hins vegar hvergi minnst í
þessum fyrirmælum, og ver⇥ur því a⇥ líta
svo á, sem þau hafi sta⇥i⇥ óbreytt þótt losa⇥
væri um verslunarhöftin.650

V,2,2. Fiskvei⇥itakmörk á 19. öld –
landhelgi Íslands ver⇥ur til

Li⇥lega öld lei⇥ frá afnámi verslunarein-
okunar, þar til fiskvei⇥itakmörkunum, sem
sett voru me⇥ einkaleyfunum á 17. öld, var
formlega breytt. Engin dæmi hafa á hinn
bóginn fundist um, a⇥ hinum gömlu regl-
um um bann vi⇥ vei⇥um útlendinga innan
tólf e⇥a sextán sjómílna markanna hafi veri⇥
framfylgt á 19. öld, og svo vir⇥ist sem dönsk
stjórnvöld hafi a.m.k. frá 1812, ef ekki fyrr,
liti⇥ svo á, sem mörkin væru ein dönsk míla
frá ströndum landsins. ↵ar var mi⇥a⇥ vi⇥
svonefnd „hlutleysismörk“, en innan þeirra
var skipum herna⇥arríkis óheimilt a⇥ her-
taka skip óvinaríkis. ↵etta var í anda þeirra
laga og reglna, sem almennt giltu í Evrópu
á þessum tíma og bygg⇥ust á þeirri kenn-
ingu hollenska lögspekingsins Cornelius
van Bynkershoek, a⇥ ríki gæti helga⇥ sér
yfirrá⇥ sjávar svo langt frá ströndu, sem
halda mætti uppi valdi úr landi, þ.e. svo
langt sem fallbyssa á ströndu drægi, ef
skoti⇥ væri til hafs. Á ofanver⇥ri 18. öld og
langt fram eftir 19. öld var algengast, a⇥ öfl-
ugustu fallbyssur drægju a.m.k. þrjár sjó-
mílur (3⁄4 hluta danskrar mílu), og því tóku
ríki á bor⇥ vi⇥ Bretland, Frakkland og
↵￼skaland sér þriggja sjómílna landhelgi á
þessum tíma.651 Ítalinn Galliani mun hins

vegar hafa or⇥i⇥ fyrstur manna til a⇥ mi⇥a
kenningar Bynkerhoeks vi⇥ ákve⇥inn mílu-
fjölda, þ.e. þrjár sjómílur.652 Danir l￼stu ekki
formlega yfir þriggja sjómílna landhelgi á
ofanver⇥ri 18. öld, en í konungsúrskur⇥i frá
22. febrúar 1812 segir, a⇥ þa⇥ hafi veri⇥

[…] fastsat som Regel i alle de Tilfælde, hvor
Spörgsmaal er om Bestemmelsen af vor Territorial-
höjheds Grænse ud i Söen, at denne skal regnes
indtil den Sædvanlige Sömils Afstand fra den
yderste Ø eller Holm fra Landet, som ikke over-
skylles af søen.653

↵essi úrskur⇥ur hneig í upphafi a⇥ reglum
um skipatöku, en fékk brátt mun ví⇥tækara
gildi og ná⇥i einnig til fiskvei⇥a. Í því sam-
bandi, sem hér um ræ⇥ir, skiptir ekki
minnstu, a⇥ sk￼rt er tala⇥ um „vor Terri-
torialhöjheds Grænse ud i Söen“, þ.e. land-
helgi í nútímaskilningi. Má því líta svo á, a⇥
me⇥ þessum konungsúrskur⇥i hafi Danir
teki⇥ sér fjögurra sjómílna landhelgi, á sama
hátt og Nor⇥menn og Svíar ger⇥u á þessum
tíma, og a⇥rir úrskur⇥ir frá 19. öld styrkja
þá sko⇥un.

Í konungsúrskur⇥inum frá 1812 er ekki
minnst sérstaklega á landhelgi Íslands, en
or⇥alagi⇥ bendir eindregi⇥ til þess, a⇥ hann
eigi vi⇥ allt danska konungsríki⇥, og þá ekki
sí⇥ur Ísland en a⇥ra hluta þess. ↵etta kemur
svo enn sk￼rar fram í bréfi danska dóms-
málará⇥uneytisins til flotamálará⇥uneytis-
ins 18. apríl 1859. ↵ar er m.a. vitna⇥ í kon-
ungsúrskur⇥inn frá 1812 og sk￼rt frá því, a⇥
dómsmálará⇥uneyti⇥ hafi me⇥ bréfi þann
sama dag óska⇥ eftir því vi⇥ utanríkisrá⇥u-
neyti⇥, a⇥ þa⇥ sæi til þess a⇥ erlendar ríkis-
stjórnir tilkynntu þegnum sínum, a⇥ þeim
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væri óheimilt a⇥ stunda vei⇥ar nær landi vi⇥
Ísland en fjórar sjómílur (eina danska mílu)
og alls ekki inni á fjör⇥um og víkum.654 Af
þessu má ljóst vera, a⇥ á 19. öld litu dönsk
stjórnvöld svo á a⇥ fjögurra sjómílna land-
helgi og fiskvei⇥ilögsaga gilti vi⇥ Ísland eins
og a⇥ra hluta konungsríkisins. Ver⇥ur því
ekki anna⇥ sé⇥ en a⇥ landhelgi í nútíma-
skilningi þess or⇥s hafi fyrst or⇥i⇥ til vi⇥
Ísland me⇥ konungsúrskur⇥inum 22. febr-
úar 1812.

Misjafnlega gekk a⇥ koma í veg fyrir
vei⇥ar útlendinga í landhelgi á þessum tíma,
eins og löngum fyrr. Sókn þeirra, einkum
Frakka, á Íslandsmi⇥ jókst miki⇥, en gæsla
landhelginnar var í molum. Herskip voru a⇥
vísu send hinga⇥ til lands til gæslu sum
árin, en árangurinn af veru þeirra á mi⇥un-
um var misjafn, svo ekki sé fastar a⇥ or⇥i
kve⇥i⇥. Landsmenn kvörtu⇥u tí⇥um undan
yfirgangi útlendinga á mi⇥unum og á tíma-
bilinu 1859-1867 sendi Alþingi fjórum sinn-
um bænarskrár, þar sem danska stjórnin var
be⇥in um aukna gæslu og a⇥ sami⇥ yr⇥i vi⇥
önnur ríki um rétt sjómanna þeirra til vei⇥a
hér vi⇥ land.655 Allt kom þó fyrir ekki, og ósk
alþingismanna 1867 og 1869, um a⇥ Faxa-
flóa yr⇥i loka⇥ fyrir vei⇥um útlendinga, bar
engan árangur. ↵a⇥ var hins vegar í bænar-
skrá þingmanna ári⇥ 1863 a⇥ or⇥i⇥ land-
helgi kemur fyrst fyrir á prenti, svo vita⇥ sé.

V,2,3. „↵jó⇥réttarlandhelgi“ 1872-1901
En bænarskrár alþingismanna og umræ⇥ur
um landhelgismál hér á landi ur⇥u ekki alls-
endis árangurslausar. Dönskum stjórnvöld-
um var or⇥i⇥ ljóst, a⇥ ￼mislegt í eldri regl-

um var ósk￼rt og refsiákvæ⇥in í tilskipun-
inni frá 13. janúar 1787, sem ger⇥u rá⇥ fyrir
því a⇥ skip, sem tekin væru fyrir ólöglegar
vei⇥ar, yr⇥u ger⇥ upptæk, samræmdust
engan veginn þeirri þróun, er or⇥i⇥ haf⇥i í
þjó⇥arétti. Af þeim sökum afré⇥ danska
stjórnin a⇥ setja n￼ lög um landhelgi Íslands
og var þa⇥ gert me⇥ konunglegri tilskipun
12. febrúar 1872. Í 1. grein hennar sag⇥i:

Ef útlendir menn hafa vi⇥ nokkra fiskvei⇥i fyrir
ströndum Íslands innan þeirra takmarka á sjó, þar
sem landhelgi er, eins og þau eru ákve⇥in í hinum
almenna þjó⇥arrétti, e⇥a kunna a⇥ ver⇥a sett fyrir
Ísland me⇥ sjerstaklegum samningum vi⇥ a⇥rar
þjó⇥ir, skulu þeir sæta 10-200 rd. sektum.656

Me⇥ þessari grein freistu⇥u dönsk stjórnvöld
þess a⇥ samræma reglur um landhelgi
Íslands þeim, sem giltu annars sta⇥ar í
danska ríkinu og hjá flestum fiskvei⇥iþjó⇥-
um vi⇥ nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf. Tilvís-
unin í almennan þjó⇥arétt átti í raun vi⇥ þær
reglur, sem tí⇥ku⇥ust í Nor⇥ursjó á þessum
tíma, og fól í sér, a⇥ gæsla landhelginnar yr⇥i
mi⇥u⇥ vi⇥ þrjár sjómílur frá annesjum og
ystu skerjum. Me⇥ því móti féllust Danir í
raun á sjónarmi⇥ stórveldanna, Bretlands,
Frakklands og ↵￼skalands, sem köllu⇥u
þriggja sjómílna landhelgi alþjó⇥alög, þótt
því færi fjarri, a⇥ öll ríki heims hef⇥u fallist
á hana. ↵a⇥ var Dönum vitaskuld ljóst, enda
vissu þeir manna best, a⇥ nágrannar þeirra í
sænsk-norska tvíríkinu héldu fast vi⇥ fjög-
urra mílna landhelgi og a⇥ þau landhelgis-
mörk vildu Íslendingar fá. Á or⇥alagi⇥ „í hin-
um almenna þjó⇥arrétti“ má því einnig líta
sem lögfræ⇥ilegt kænskubrag⇥. Me⇥ því var
öllum dyrum haldi⇥ opnum, láti⇥ a⇥ vilja
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stórveldanna og annarra fiskvei⇥iþjó⇥a vi⇥
Nor⇥ursjó í or⇥i kve⇥nu, en engan veginn
útiloka⇥ a⇥ mi⇥a gæsluna vi⇥ fjórar sjó-
mílur, ef a⇥stæ⇥ur sköpu⇥ust til þess.

Réttum áratug eftir útgáfu tilskipunar-
innar um „þjó⇥réttarlandhelgina“ fær⇥ist
þriggja mílna landhelgin hótinu nær því a⇥
geta kallast alþjó⇥alög. Ári⇥ 1882 komu full-
trúar allra ríkja, sem land áttu a⇥ Nor⇥ursjó,
auk Spánar, saman til fundar í den Haag í
Hollandi. ↵ar sammæltust allir, nema full-
trúar Noregs-Svíþjó⇥ar og Spánar, um a⇥
vi⇥urkenna og framfylgja þriggja sjómílna
landhelgi, og var landhelgislínan mi⇥u⇥ vi⇥

lægsta fjörubor⇥ á annesjum, eyjum, hólm-
um og skerjum og fir⇥ir, og flóar töldust
landhelgi, þar sem tíu sjómílur e⇥a skemmra
var á milli stranda.

A⇥ild Dana a⇥ þessu samkomulagi hlaut
a⇥ veikja kröfur Íslendinga um fjögurra
mílna landhelgi, enda munu flestir hafa liti⇥
svo á, a⇥ þa⇥ gilti ekki a⇥eins fyrir Dan-
mörku sjálfa, heldur allt danska konungs-
ríki⇥. Íslendingar munu hins vegar margir
hafa tali⇥, a⇥ Haagsamkomulagi⇥ gilti ekki
hér vi⇥ land, enda var teki⇥ fram í því, a⇥
þa⇥ næ⇥i a⇥eins nor⇥ur a⇥ 61. breiddar-
grá⇥u.
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Danir mi⇥u⇥u á hinn bóginn gæslu land-
helginnar vi⇥ þrjár sjómílur, og fyrstu tvo
áratugina eftir útgáfu tilskipunarinnar um
„þjó⇥réttarlandhelgi“ ur⇥u litlar breytingar
á stö⇥u málsins. Útlendingar stundu⇥u
vei⇥ar hér vi⇥ land á seglskipum, a⇥allega a⇥
sumarlagi, og gæsla landhelginnar var lítil.
Skipti því í raun litlu, hvort hún var mi⇥u⇥
vi⇥ þrjár e⇥a fjórar sjómílur.

En þetta breyttist í næsta skjótri svipan á
sí⇥asta áratug 19. aldar. Eins og frá var sagt
framar í þessu riti, hófst útger⇥ gufu-
knúinna botnvörpuskipa a⇥ marki í Bret-
landi á öndver⇥um 9. áratugnum, og a⇥eins
skömmu sí⇥ar í ↵￼skalandi og Frakklandi.
Botnvörpuskipin – togararnir – gengu fyrst
í sta⇥ eingöngu til vei⇥a í Nor⇥ursjó, en
flestum var ljóst, a⇥ ekki myndi lí⇥a á löngu,
uns þau tækju a⇥ leita á fjarlægari mi⇥.
Botnvarpan var frá upphafi b￼sna umdeilt
vei⇥arfæri, og dönskum stjórnvöldum vir⇥-
ist ekki hafa hugnast tilhugsunin um, a⇥
erlendir togarar tækju a⇥ skafa botninn
uppundir fjörusteina vi⇥ Íslandsstrendur;
vissu sem var, a⇥ togaramenn yr⇥u varla
löghl￼⇥nari e⇥a me⇥færilegri en skútu-
karlar. Rá⇥amönnum vi⇥ Eyrarsund þótti
því rétt a⇥ reyna a⇥ byrgja brunninn í tíma,
og veturinn 1888-1889 var undirbúi⇥ í
Kaupmannahöfn frumvarp til laga um bann
vi⇥ botnvörpuvei⇥um í landhelgi vi⇥ Ísland.
↵a⇥ var sent hinga⇥ til lands me⇥ vorskipum
og lagt fyrir Alþingi, er þa⇥ kom saman
sumari⇥ 1889. ↵ingmenn tóku frumvarpinu
vel, samþykktu þa⇥ andstö⇥ulíti⇥, en vir⇥ast
lítt hafa átta⇥ sig á alvöru málsins. Í athuga-
semdum dönsku stjórnarinnar me⇥ frum-
varpinu sag⇥i:

Hinga⇥ til hafa menn eigi nota⇥ botnvörpur (trawl)
vi⇥ fiskvei⇥ar í landhelgi vi⇥ Ísland, en stjórnar-
rá⇥i⇥ hefur, eptir sk￼rslum, sem þa⇥ hefur fengi⇥,
ástæ⇥u til a⇥ óttast, a⇥ menn muni, nema lög taki
fyrir þa⇥, fara a⇥ gjöra tilraunir me⇥ þessari vei⇥i-
a⇥fer⇥, sem mjög ey⇥ir fiskinum og spillir vi⇥kom-
unni …657

↵a⇥ kom brátt á daginn, a⇥ Danir höf⇥u
sí⇥ur en svo veri⇥ of fljótir á sér vi⇥ samn-
ingu frumvarpsins. Á sama tíma og alþingis-
menn deildu a⇥ íslenskum hætti um smá-
vægilegar or⇥alagsbreytingar á texta þess
(anna⇥ höf⇥u þeir ekki vi⇥ þa⇥ a⇥ athuga),
reyndu bresk gufskip í fyrsta skipti botn-
vörpuvei⇥ar vi⇥ Austfir⇥i, og þ￼skur togari,
Präsident Herwig, ger⇥i fyrstu tilraun til
vei⇥a í hi⇥ n￼ja vei⇥arfæri í Faxaflóa.658

Er nú skemmst frá því a⇥ segja, a⇥ á
næstu árum fjölga⇥i breskum togurum hér
vi⇥ land ört. Fyrsti eiginlegi togarinn,
Aquarius frá Grimsby, var a⇥ vei⇥um undan
Ingólfshöf⇥a sumari⇥ 1891, ári⇥ eftir komu
mun fleiri skip hinga⇥ frá Bretlandseyjum
og leitu⇥u mi⇥a nor⇥ur me⇥ Austfjör⇥um
og vestur me⇥ su⇥urströndinni. Ári⇥ 1895
komu þeir fyrst á Faxaflóa og fær⇥u sig
sí⇥an vestur og nor⇥ur fyrir land, og lei⇥
ekki á löngu, uns Bretar stundu⇥u vei⇥ar
allt umhverfis landi⇥. Vei⇥itími þeirra var
fyrst í sta⇥ a⇥eins a⇥ sumrinu, en lengdist
nánast ár frá ári, og þegar kom fram um
aldamót voru breskir togarar a⇥ vei⇥um hér
vi⇥ land allan ársins hring. ↵á höf⇥u fleiri
þjó⇥ir einnig bæst í hópinn, þar á me⇥al
↵jó⇥verjar og Hollendingar.659

Útlendu togaramennirnir voru Íslending-
um litlir aufúsugestir og kvörtunum yfir
framfer⇥i þeirra á hef⇥bundnum mi⇥-
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um árabátanna rigndi yfir stjórnvöld og
embættismenn. Lögin frá 1889 um bann vi⇥
botnvörpuvei⇥um í landhelgi reyndust hald-
lítil. Bresku togaraskipstjórarnir virtu þau
a⇥ vettugi; landhelgisgæsla Dana var alltof
veikbur⇥a, og sektarákvæ⇥in, sem reynt var
a⇥ beita gegn þeim fáu skipstjórum sem
teknir voru fyrir ólöglegar vei⇥ar, voru alltof
lág. Hámarkssekt var a⇥eins brot af ver⇥-
mæti aflans í velheppna⇥ri vei⇥ifer⇥, og
engin lagaheimild var fyrir því a⇥ gera skip
e⇥a afla upptæk.

Alþingismenn sáu, a⇥ vi⇥ svo búi⇥ mátti
ekki standa, og er þing kom saman sumari⇥
1894, bar Gu⇥laugur Gu⇥mundsson, þing-
ma⇥ur Vestur-Skaftfellinga, fram frumvarp
til laga þar sem gert var rá⇥ fyrir því, a⇥
sektarákvæ⇥i yr⇥u þyngd a⇥ mun og heim-
ila⇥ a⇥ gera afla og vei⇥arfæri upptæk.
Frumvarpinu var vísa⇥ til nefndar, sem
bætti inn n￼rri grein (3. grein), og sí⇥an var
frumvarpi⇥ samþykkt sem lög frá Alþingi og
sta⇥fest af konungi 10. nóvember. Í enda-
legri ger⇥ hljó⇥a⇥i frumvarpi⇥ þannig:

1. gr.

Í landhelgi vi⇥ Ísland skulu banna⇥ar vera fisk-
vei⇥ar me⇥ botnvörpum (trawl).

2. gr.

Brot gegn 1. gr. var⇥a sektum, 1,000-10,000 kr., er
renna í landssjó⇥, og skulu hin ólöglegu vei⇥arfæri
og afli upptæk og andvir⇥i þeirra renna í landssjó⇥.
Leggja má löghald á skip og afla og selja, a⇥ undan-
gengnu fjárnámi, til lúkningar sektum og kostna⇥i.

3. gr.

Nú hittist fiskivei⇥askip í landhelgi me⇥ botnvörpu
innanbor⇥s, og er þó eigi a⇥ vei⇥um, þá var⇥ar þa⇥

200-2,000 kr. sekt til landssjó⇥s, nema skipi⇥ sje a⇥
leita hafnar í ney⇥; hittist hi⇥ sama skip í anna⇥
sinn í landhelgi me⇥ þessi vei⇥arfæri innanbor⇥s,
var⇥ar þa⇥ eptir 2. gr.

4. gr.

Mál þau, er rísa af brotum gegn lögum þessum,
skal fara me⇥ sem opinber lögreglumál.

5. gr.

Lög nr. 13, 9. ágúst 1889 eru úr gildi numin. Eptir
þessu eiga allir hluta⇥eigendur sjer a⇥ heg⇥a.660

↵essi lagasetning vakti hör⇥ vi⇥brög⇥
erlendis, ekki síst 3. greinin, en hún hl￼tur
a⇥ teljast til merkra vi⇥bur⇥a í íslenskri
réttarsögu. Í fyrsta skipti í aldara⇥ir tóku
Íslendingar frumkvæ⇥i í utanríkismálum og
settu, án samrá⇥s vi⇥ dönsk stjórnvöld, lög
til varnar lífshagsmunum sínum. Dönum
ver⇥ur hins vegar a⇥ segja þa⇥ til hróss, a⇥
þótt a.m.k. sumir þeirra efu⇥ust um rétt-
mæti lagasetningarinnar, reyndu þeir ekki
a⇥ koma í veg fyrir, a⇥ lögin hlytu sta⇥fest-
ingu og ger⇥u ekkert til a⇥ draga úr áhrifum
þeirra. ↵vert á móti sendu þeir beitiskipi⇥
Hejmdal, eitt öflugasta og best búna skip
danska flotans, til gæslu hér vi⇥ land.

Hejmdal kom fyrst hinga⇥ til lands á önd-
ver⇥u sumri 1896 og hélt þegar í sta⇥ til
gæslustarfa. Í byrjun maí handsömu⇥u skip-
verjar þrjá breska togara á siglingu um
sundi⇥ á milli Vestmannaeyja og lands, og
voru þær handtökur allar á grundvelli 
3. greinar laganna frá 1894, en skipin voru
ekki a⇥ vei⇥um, þótt þau hef⇥u botnvörpur
innanbor⇥s. Skipstjórarnir voru allir sekt-
a⇥ir.661

Bretar ur⇥u, sem vænta mátti, ókvæ⇥a vi⇥
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og sendu flotadeild til Reykjavíkur sí⇥ar um
sumari⇥. Foringi hennar var G.L. Atkinson
og lauk heimsókninni svo, a⇥ samkomulag
tókst me⇥ honum og Magnúsi Stephensen
landshöf⇥ingja um, a⇥ breskir togarar
mættu ekki vei⇥a innan línu, sem hugsa⇥ist
dregin yfir þveran Faxaflóa, úr Ílun￼pu vi⇥
Keflavík í ↵ormó⇥ssker á M￼rum. Gildi sam-
komulagsins reyndist fremur táknrænt en
hagn￼tt og s￼ndi, a⇥ Bretar vildu gjarnan
reka fleyg í samstö⇥u Íslendinga og Dana í
þessu máli me⇥ því a⇥ semja vi⇥ þá fyrr-
nefndu. Ári⇥ eftir, 1897, kom flotadeildin
aftur til Íslands, og þá reyndi Atkinson aftur
a⇥ fá landshöf⇥ingja til samninga. Sú tilraun
mistókst, en á me⇥an flotadeildin var í
Reykjavík, samþykkti Alþingi n￼ lög um
bann vi⇥ botnvörpuvei⇥um í landhelgi. ↵au
voru um margt svipu⇥ lögunum frá 1894, en
þó voru sektarákvæ⇥in linu⇥ og ákvæ⇥i 
3. greinar mildu⇥, svo a⇥ hún var⇥ í raun bit-
laus. Var þa⇥ gert a⇥ kröfu Breta, sem neit-
u⇥u a⇥ semja um landhelgina, á me⇥an 
3. greinin frá 1894 héldi gildi sínu óbreytt.662

Me⇥ lagasetningunni á Alþingi sumari⇥
1897 var 3. greininni umdeildu rutt úr vegi,
og þar me⇥ haf⇥i, a⇥ mati Breta, skapast
grundvöllur fyrir vi⇥ræ⇥um vi⇥ Dani. Í kjöl-
fari⇥ settust fulltrúar ríkjanna á rökstóla, og
lauk þeim vi⇥ræ⇥um svo, a⇥ samningar tók-
ust sumari⇥ 1901 um landhelgi vi⇥ Færeyjar
og Ísland.663

V,2,4. Landhelgissamningurinn 1901
Samningavi⇥ræ⇥um Dana og Breta lauk
me⇥ því, a⇥ fulltrúar ríkjanna undirritu⇥u
hinn 24. júní 1901 í Lundúnum samning

um vei⇥ar breskra og danskra skipa „utan
landhelgi í hafinu umhverfis Færeyjar og
Ísland“. Samningurinn var alls 39 greinar,
og a⇥ auki ein vi⇥aukagrein, þar sem kve⇥i⇥
var á um rétt annarra ríkja til a⇥ gerast
a⇥ilar a⇥ samningnum. ↵a⇥ ger⇥i engin
þjó⇥, en samningurinn var látinn gilda
gagnvart öllum útlendum fiskimönnum, er
hér stundu⇥u vei⇥ar, nema Færeyingum, og
kom aldrei til vandræ⇥a af þeim sökum. 

Fjórar greinar samningsins skipta mestu
máli hva⇥ var⇥ar stær⇥ landhelginnar og
réttindi útlendra fiskiskipa til vei⇥a á
Íslandsmi⇥um. Hinar mæla fyrir um merk-
ingar fiskiskipa, siglingareglur, lagningu
vei⇥arfæra í sjó, valdsvi⇥ og fyrirkomulag
landhelgisgæslu o.fl.664

Hér á Íslandi var samningurinn birtur
me⇥ konunglegri augl￼singu 28. mars 1903,
og skyldi hann koma til framkvæmda
þremur dögum sí⇥ar, 31. mars. Önnur grein
samningsins skiptir höfu⇥máli um land-
helgi Íslands, og var hún svohljó⇥andi:

↵egnar Hans hátignar Danmerkur konungs hafa
einir rjett til fiskvei⇥a fram me⇥ allri strönd eyj-
anna me⇥ hólmum þeim, skerjum og grynningum,
er þeim til heyra, 3 fjór⇥unga úr mílu út frá yztu
takmörkum þar er sjór gengur eigi yfir um fjöru.

Í flóum telst 3 mílufjór⇥unga fjarlæg⇥in frá
beinni línu, sem dregin er þvert yfir flóann á þeim
sta⇥ næst mynni hans, er breiddin fer eigi fram úr
10 mílufjór⇥ungum.

Grein þessi sker⇥ir í engu hinn vi⇥urkennda
rjett fiskiskipa, er sigla e⇥a kasta akkerum í land-
helgi, til óheppt a⇥ fara fer⇥a sinna þar gegn því a⇥
heg⇥a sjer eptir þar a⇥ lútandi dönskum lögreglu-
tilskipunum, þar á me⇥al þeirri, a⇥ botnvörpuskip
skuli me⇥an þau eru í landhelgi hafa botnvörpur
sínar í búlka innanbor⇥s.665
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Í 39. grein var kve⇥i⇥ á um gildistíma samn-
ingsins:

Samningur þessi ö⇥last gildi þann dag, er hinir
tignu samningsa⇥ilar ákve⇥a, eptir a⇥ danska
stjórnin hefur tilkynnt, a⇥ sú skipun sje komin á
fyrir Færeyjar og Ísland, er heimili brezkum fiski-
mönnum a⇥ fara óhepptir fer⇥a sinna, sigla og
leggjast um akkeri í landhelgi vi⇥ eyjar þessar (sbr.
II. gr., sí⇥asta hlutann).

Samningurinn er í gildi þanga⇥ til 2 ár eru li⇥in
frá því, a⇥ annarhvor hinna tignu samningsa⇥ila
hefur sagt honum upp.

Hinir tignu samningsa⇥ilar geyma sjer þó rjett
til a⇥ gjöra me⇥ samningi sín á milli hverja þá
breyting á samningi þessum, er æskileg ver⇥ur
talin samkvæmt fenginni reynzlu, svo framarlega
sem hún kemur eigi í bága vi⇥ meginreglur þær,
sem þessi samningur byggist á.666

Drátturinn, sem var⇥ á því, a⇥ samningur-
inn yr⇥i birtur Íslendingum, vakti athygli
sumra þeirra, er sí⇥ar fjöllu⇥u um þessi mál,
og létu þeir í ve⇥ri vaka, a⇥ hann hafi stafa⇥
af því, a⇥ danska stjórnin hafi vilja⇥ fri⇥a
eigin samvisku. Hún hafi sami⇥ í trássi vi⇥
vilja Íslendinga og því vilja⇥ láta samnings-
ger⇥ina fara hljótt fyrst í sta⇥.667

↵essi sko⇥un lét vel í eyrum margra, er
Íslendingar hófu undirbúning a⇥ stækkun
landhelginnar eftir sí⇥ari heimsstyrjöld.
Hún á hins vegar vi⇥ engin rök a⇥ sty⇥jast,
og ekki heldur sú saga, a⇥ Danir hafi veri⇥
neyddir til samninga („svínakjötssamning-
urinn“) og sami⇥ til 50 ára. Danir reyndu
aldrei a⇥ „pukrast“ me⇥ samninginn; þeir
ger⇥u hann af frjálsum vilja, án allra þving-
ana af hálfu Breta, og Íslendingum var full-
kunnugt um samningsger⇥ina frá upphafi.
↵a⇥ sést best af því, a⇥ sumari⇥ 1901 var lagt
fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp „Um tilhögun

á löggæzlu vi⇥ fiskvei⇥ar fyrir utan land-
helgi í hafinu umhverfis Færeyjar og
Ísland.“668 Frumvarpi⇥ var samþykkt eftir
fremur litlar umræ⇥ur, og þeir þingmenn,
er til máls tóku, fögnu⇥u því flestir, a⇥ endi
væri bundinn á óvissuástandi⇥, sem ríkt
haf⇥i í landhelgismálinu.

Me⇥ ger⇥ landhelgissamningsins 1901
var loki⇥ sögu „þjó⇥réttarlandhelgi“ vi⇥
Ísland, og í sta⇥ hennar kom „Nor⇥ursjávar-
landhelgi“ eins og sú, sem sami⇥ var um í
Haag 1882. Ví⇥átta hennar var a⇥ sönnu
nokkru minni en flestir Íslendingar hef⇥u
kosi⇥, en hún var í fullu samræmi vi⇥ þróun
hafréttarmála í nor⇥anver⇥ri Evrópu á þessu
skei⇥i. Fljótt kom hins vegar í ljós, a⇥
þriggja mílna landhelgin þrengdi kosti
Íslendinga um of, og næstu áratugi mótu⇥-
ust umræ⇥ur um þessi mál af vi⇥leitni til a⇥
r￼mka landhelgismörkin og ná n￼jum
samningum um einstaka þætti landhelgis-
málsins.

V,2,5. Landhelgi Íslands 1901-1939
Me⇥ ger⇥ landhelgissamningsins ári⇥ 1901
hlaut danska ríki⇥ vi⇥urkenndan fullveldis-
rétt yfir landhelgi Íslands. Sá réttur fær⇥ist
til konungsríkisins Íslands me⇥ gildistöku
Sambandslagasáttmálans 1. desember 1918,
og þar me⇥ fengu Íslendingar fullan yfir-
rá⇥arétt yfir eigin landhelgi. Danir önnu⇥-
ust gæslu landhelginnar fyrst í sta⇥, en þa⇥
skerti á engan hátt fullveldisrétt íslenska
ríkisins.

Í fullveldis- og yfirrá⇥aréttinum fólst, a⇥
íslenska ríkisstjórnin (og sú danska fram til
1918) haf⇥i fulla lagaheimild til a⇥ setja
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reglur um hvers kyns athafnir innan land-
helginnar, þar me⇥ taldar fiskvei⇥ar og a⇥ra
n￼tingu au⇥linda hafsins. Íslenska ríki⇥ fékk
þannig n￼tingar- og eignarrétt (e. property
right) á au⇥lindinni og gat rá⇥stafa⇥ honum
a⇥ eigin vild. Á því tímabili, sem hér er til
umfjöllunar, fólst rá⇥stöfun n￼tingarréttar-
ins í því, a⇥ vei⇥ar innan landhelgi voru ein-
ungis heimila⇥ar Íslendingum sjálfum, me⇥
ö⇥rum vei⇥arfærum en botnvörpu, auk þess
sem Færeyingar n￼ttu sér heimild til vei⇥a
samkvæmt Sambandslagasáttmálanum. Sjó-
mönnum beggja þjó⇥a var heimilt a⇥ stunda
vei⇥ar án nokkurra umtalsver⇥ra takmark-
ana af hálfu ríkisvaldsins, og uppbygging
íslensku landhelgisgæslunnar á tímabilinu
mi⇥a⇥i ö⇥ru fremur a⇥ því a⇥ verja fiski-
mi⇥in innan landhelgi fyrir ásókn útlend-
inga og íslenskra togara. 

Tilraunir Íslendinga til a⇥ breyta land-
helgismörkunum á tímabilinu frá 1901 og
fram a⇥ sí⇥ari heimsstyrjöld mi⇥u⇥u allar a⇥
því a⇥ stækka landhelgina og þa⇥ hafsvæ⇥i,
sem þeir hef⇥u einir rétt til vei⇥a á, og a⇥
fri⇥a einstök svæ⇥i, t.d. Faxaflóa, fyrir vei⇥-
um útlendinga. Einnig var notkun einstakra
vei⇥arfæra bönnu⇥ á tilteknum svæ⇥um um
lengri e⇥a skemmri tíma, og botnvörpu-
vei⇥ar voru me⇥ öllu banna⇥ar innan land-
helgi.

Allar áttu þessar tilraunir sér efnahags-
legar forsendur, og markmi⇥ þeirra var fyrst
og fremst a⇥ efla og styrkja strandvei⇥ar, þ.e.
bátaútger⇥, landsmanna. Í a⇥eins einstaka
tilvikum voru eiginleg fri⇥unarsjónarmi⇥
höf⇥ a⇥ lei⇥arljósi, en fri⇥un e⇥a vernd fisk-
stofna vi⇥ landi⇥ var líti⇥ rædd á þessum
tíma. Ástand þeirra var almennt gott, og átti

þa⇥ ekki síst vi⇥ um þorskstofninn, eins og
þegar hefur komi⇥ fram.

Af þessum sökum liggur beinast vi⇥ a⇥
sko⇥a sögu íslensku landhelginnar á 20. öld
út frá hagsögulegum sjónarmi⇥um, og þá
ekki síst kenningum, er lúta a⇥ eignarhaldi
og yfirrá⇥arétti á náttúruau⇥lindum, eignar-
réttarkenninguna svonefndu (e. property-
rights theories). ↵essar kenningar má a⇥
hluta rekja til bandaríska hagfræ⇥ingsins 
J. R. Commons, sem uppi var á fyrri hluta
20. aldar og haf⇥i me⇥ ritum sínum mikil
áhrif me⇥al bandarískra hagfræ⇥inga.669 J. R.
Commons var brautry⇥jandi í þessum fræ⇥-
um og þa⇥ var ekki fyrr en kom fram um
1960, a⇥ hagfræ⇥ingar, einkum bandarískir,
tóku a⇥ gefa fyrir alvöru gaum a⇥ því,
hvernig náttúruau⇥lindir hef⇥u veri⇥ n￼ttar
og hver væri réttur og skyldur þeirra, er
slægju eign sinni á þessar au⇥lindir og
meinu⇥u ö⇥rum a⇥gang a⇥ þeim.

Meginforsendan í kenningum þeirra, sem
a⇥hyllast eignarréttarkenninguna, er sú, a⇥
náttúruau⇥lindir séu almenningur, þar til
einhver a⇥ili, einn e⇥a fleiri, slái eign sinni á
þær og nái yfirrá⇥um yfir n￼tingu þeirra.
Sko⇥un þessara fræ⇥imanna er sú, a⇥ þeir
sem fyrstir koma a⇥ au⇥lindinni, n￼ti hana
án tillits til þess, hva⇥a aflei⇥ingar þa⇥ hafi
fyrir a⇥ra. ↵a⇥ hljóti í langflestum tilvikum
a⇥ lei⇥a til rányrkju og sí⇥an ey⇥ileggingar
au⇥lindarinnar, en þa⇥ láti þessir „not-
endur“ sér í léttu rúmi liggja. „Réttur eig-
andi“, sem alltaf hl￼tur a⇥ vera einhver, beri
í raun ska⇥ann, og til þess a⇥ koma í veg
fyrir ofn￼tingu ver⇥ur hann a⇥ hafa nægi-
legan styrk, enda vilji enginn þeirra, sem
n￼ta au⇥lindina sem almenning, gefa eftir
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sinn hlut; þá muni keppinautarnir bera
meira úr b￼tum.670

Samkvæmt þessum kenningum er eignar-
rétturinn n￼tingarréttur og í því fólginn, a⇥
eigandinn nái yfirrá⇥um yfir au⇥lindinni og
geti stjórna⇥ n￼tingu hennar. ↵etta er þa⇥,
sem gerist me⇥ fiskimi⇥, þegar landhelgi e⇥a
fiskvei⇥ilögsaga er ákve⇥in. Me⇥ landhelgis-
samningnum 1901 ná⇥u dönsk stjórnvöld
yfirrá⇥um yfir n￼tingu fiskimi⇥anna innan
íslensku landhelginnar, og sá réttur fær⇥ist á
hendur Íslendinga ári⇥ 1918. Samkvæmt
eignarréttarkenningunni voru Íslendingar í
hlutverki „eigandans“ frá 1918 og fram til
loka þess tímabils, sem hér um ræ⇥ir, og
barátta þeirra fyrir breytingum á landhelgis-
mörkunum mi⇥a⇥i a⇥ því a⇥ stækka „eign-
ina“ og styrkja yfirrá⇥ sín yfir henni.

Ánægja Íslendinga me⇥ landhelgissamning-
inn vi⇥ Breta var⇥ skammvinn, og olli þar
einkum tvennt. Í fyrsta lagi jókst sókn
íslenskra sjómanna á mi⇥in utan og innan
landhelgi a⇥ mun me⇥ vélvæ⇥ingu báta-
flotans og tilkomu íslenskra togara á önd-
ver⇥ri 20. öld. ↵á þrengdi e⇥lilega a⇥ mönn-
um, ekki síst á fjölsóttustu bátami⇥unum
fyrir Su⇥ur-, Su⇥vestur- og Vesturlandi. 
Í ö⇥ru lagi var gæsla landhelginnar ekki efld
a⇥ neinu rá⇥i, en sókn erlendra skipa, togara
og síldarskipa, fór vaxandi, og hiku⇥u
útlendir skipstjórar ekki vi⇥ a⇥ vei⇥a innan
landhelgi, hvenær sem færi gafst. Líku máli
gegndi um marga íslenska togaraskipstjóra,
sem voru engir eftirbátar útlendra starfs-
bræ⇥a sinna í landhelgisbrotum. Bátasjó-
mönnum þótti því skjótt gerast þröngt fyrir
sínum dyrum, og lei⇥ ekki á löngu, uns

óánægju tók a⇥ gæta í verstö⇥vum ví⇥a um
land. Engir vir⇥ast þó hafa tali⇥ stækkun
landhelginnar raunhæfan möguleika á
þessu stigi, og á árunum fram a⇥ fyrri
heimsstyrjöld snerust umræ⇥ur um land-
helgismál hér á landi einkum um eflingu
landhelgisgæslu. ↵ar voru ￼mis úrræ⇥i
rædd og brydda⇥ upp á n￼mælum, eins og
nánar ver⇥ur sk￼rt frá í næsta kafla.

Á strí⇥sárunum dró verulega úr sókn
útlendinga á mi⇥in, einkum eftir 1915, og
var⇥ þá tiltölulega hljótt um landhelgis-
málin. Eftir lok ófri⇥arins jókst sókn
útlendra skipa, einkum breskra togara, á
Íslandsmi⇥ hins vegar skjótt, og ur⇥u báta-
sjómenn þess áþreifanlega varir. ↵egar
Alþingi kom saman ári⇥ 1919, lag⇥i „sjávar-
útvegssamvinnunefnd“ ne⇥ri deildar fram
þingsályktunartillögu, þar sem skora⇥ var á
ríkisstjórnina „[…] a⇥ gera tilraunir til þess
a⇥ fá samningum um landhelgislínuna
breytt þannig, a⇥ hún ver⇥i yfirleitt fær⇥ út
og landhelgissvæ⇥i⇥ stækka⇥, en sjerstak-
lega þó a⇥ landhelgissvæ⇥i⇥ taki yfir alla flóa
og fir⇥i og helstu bátami⇥.“671 Í greinarger⇥
me⇥ tillögunni sag⇥i, a⇥ á hverri vertí⇥ bær-
ust kvartanir hva⇥anæva a⇥ af landinu yfir
spjöllum á afla og vei⇥arfærum, er lands-
menn teldu sig ver⇥a fyrir af völdum útlend-
inga, jafnt innan landhelgi sem utan.
Útfærsla landhelginnar myndi stækka þa⇥
svæ⇥i, sem landsmenn hef⇥u fri⇥ á me⇥
vei⇥arfæri sín, en brot á landhelgislögum
væru tí⇥ust rétt innan vi⇥ þriggja mílna
mörkin. ↵á yr⇥i einnig au⇥veldara a⇥ verja
landhelgina „[…] er flóar og fir⇥ir hef⇥u eigi
óhelga⇥ belti mi⇥línis milli andnesja“. Sí⇥an
sag⇥i:
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Mesta áherslu ver⇥ur a⇥ leggja á fri⇥un fjar⇥a og
flóa, þar sem grunnmi⇥avei⇥i er stundu⇥ og
botngró⇥urinn me⇥ d￼ralífi því, sem honum fylgir,
hænir fiskinn a⇥ á vertí⇥inni; þær stö⇥var liggja
ví⇥a rjett utan vi⇥ núverandi landhelgislínu, eins
og t.d. í innri hluta Faxaflóa. Slík fiskimi⇥ hafa frá
ómunatí⇥ veri⇥ eins og for⇥abúr landsbúa, sem
veittu björg þegar anna⇥ brást. Uppræting þeirra af
útlendum vei⇥imönnum er landinu ómetanlegt
tjón, sem sjálfsagt er a⇥ varna, ef kostur er á.672

↵ingsályktunartillagan var samþykkt í bá⇥-
um deildum eftir stuttar umræ⇥ur, en sí⇥an
bar hana ekki á góma á þinginu um skei⇥. 
Í svari vi⇥ fyrirspurn þriggja þingmanna um
afdrif tillögunnar á Alþingi ári⇥ 1923 sk￼r⇥i

Sigur⇥ur Eggerz, sem þá var or⇥inn for-
sætisrá⇥herra, hins vegar frá því, a⇥ í fram-
haldi af samþykkt tillögunnar ári⇥ 1919
hef⇥i ríkisstjórnin skrifa⇥ danska utanríkis-
rá⇥uneytinu hinn 27. nóvember um hausti⇥
og óska⇥ li⇥sinnis þess í málinu. Rá⇥uneyti⇥
var⇥ vel vi⇥ li⇥sbóninni, og í bréfi, dagsettu
22. apríl 1920, sk￼r⇥i þa⇥ íslenskum stjórn-
völdum frá því, a⇥ sendirá⇥um Danmerkur í
Lundúnum og Washington hef⇥i veri⇥ fali⇥
a⇥ kanna, hverjar líkur væru á því a⇥ ná
fram alþjó⇥asamningi um stækkun íslensku
landhelginnar. Í desember sama ár sendi
utanríkisrá⇥uneyti⇥ íslensku ríkisstjórninni
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sk￼rslu sendiherranna í Lundúnum og
Washington, og kom þar fram, a⇥ lítil von
væri til þess, a⇥ alþjó⇥legt samkomulag
myndi nást um máli⇥, en svo vir⇥ist sem
Bandaríkjamenn hafi vaki⇥ máls á því, a⇥
hugsanlega mætti „[…] banna botnvörpu-
vei⇥ar vi⇥ Ísland nokku⇥ fyrir utan land-
helgislínuna.“673 Máli sínu lauk Sigur⇥ur
Eggerz me⇥ þessum or⇥um:

Jeg skal játa, a⇥ jeg haf⇥i ekki sje⇥, hva⇥ þessu máli
lei⇥, fyr en jeg kom til Hafnar nú í desember
[1922], og kom þá til tals a⇥ taka máli⇥ upp aftur,
en vissa þurfti á⇥ur a⇥ vera um þa⇥, a⇥ vi⇥ værum
rei⇥ubúnir a⇥ láta hi⇥ sama ganga yfir vora eigin
botnvörpunga eins og annarra. Sem sagt, í sjálfu
sjer er jeg fús til a⇥ taka máli⇥ upp, en í augnablik-
inu tel jeg mjög vonlíti⇥ um árangur.674

↵etta svar Sigur⇥ar Eggerz er á ￼msan hátt
athyglisvert og s￼nir ólíka afstö⇥u ríkja til
þriggja sjómílna landhelgi á þessum tíma. Í
danska utanríkisrá⇥uneytinu var mönnum
vitaskuld ljóst ári⇥ 1919, a⇥ Bretar yr⇥u
ófáanlegir til a⇥ ljá máls á samningum um
stækkun íslensku landhelginnar. ↵eir voru
helstu málsvarar þriggja sjómílna landhelgi
og áttu meira undir því en flestar e⇥a allar
þjó⇥ir a⇥rar, a⇥ ríkin á fiskau⇥gu svæ⇥unum
í nor⇥urhöfum létu sér nægja þröng land-
helgismörk. Bretar voru á þessum tíma ein
fremsta fiskvei⇥iþjó⇥ í heimi og togarafloti
þeirra hinn stærsti. Hann var hins vegar a⇥
verulegu leyti há⇥ur vei⇥um á fjarlægum
mi⇥um og engin mi⇥ voru Bretum jafn
mikilvæg og Íslandsmi⇥.675 Af þeim sökum
voru engin líkindi til þess, a⇥ Bretar myndu
fallast á neinar tilslakanir í þessum efnum,
en þeir voru einir erlendra þjó⇥a a⇥ilar a⇥

samningnum frá 1901, og þess vegna
komust Danir ekki hjá því a⇥ tala vi⇥ þá.

Um Bandaríkjamenn gegndi allt ö⇥ru
máli, og því var þa⇥ klókindalegt af Dönum
a⇥ leita a⇥ildar þeirra a⇥ málinu. Banda-
ríkjamenn voru mikil fiskvei⇥iþjó⇥ en
stundu⇥u nær eingöngu vei⇥ar á heimami⇥-
um í Atlantshafi og Kyrrahafi. Um þetta leyti
var teki⇥ a⇥ bera á ofvei⇥i úr ￼msum nytja-
stofnum vi⇥ strendur Nor⇥ur-Ameríku, og
￼msir forystumenn í bandarískum sjávar-
útvegi voru hlynntir stærri landhelgi en
þriggja sjómílna, og vildu sumir takmarka
botnvörpuvei⇥ar sem mest. Hagsmunir
þeirra og Íslendinga fóru því a⇥ sumu leyti
saman, og hugmyndin um tvöfalda land-
helgi, þ.e. þriggja sjómílna almenna land-
helgi og belti utan hennar, þar sem botn-
vörpuvei⇥ar yr⇥u banna⇥ar, átti eftir a⇥
hljóta umtalsver⇥an hljómgrunn.676

Um líkt leyti og Íslendingum bárust
fréttir af tilraunum Dana til a⇥ afla þings-
ályktunartillögunni frá 1919 stu⇥nings,
setti Alþingi lög um rétt til fiskvei⇥a í land-
helgi hér vi⇥ land. Lögin, sem voru mikill
bálkur, voru lög⇥ fram í frumvarpsformi og
samþykkt á þinginu ári⇥ 1922. Fyrsta grein
þeirra hljó⇥a⇥i þannig:

Fiskvei⇥ar í landhelgi vi⇥ Ísland mega íslenskir
ríkisborgarar einir reka, og má a⇥ eins hafa íslenska
báta e⇥a skip til vei⇥anna. ... ↵a⇥ er í lögum þessum
kalla⇥ íslenskir bátar og skip, er íslenskir ríkisborg-
arar einir eiga.677

↵essum lögum var ö⇥ru fremur stefnt gegn
síldvei⇥um Nor⇥manna og Svía hér vi⇥ land.
Í 8. og 9. grein þeirra voru ákvæ⇥i, sem
veittu atvinnumálará⇥herra heimildir til a⇥
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veita tilteknar undanþágur skamma hrí⇥, en
megintilgangurinn var a⇥ ￼ta Nor⇥mönnum
út úr landhelginni og koma í veg fyrir lepp-
mennsku, sem haf⇥i veri⇥ miki⇥ vandamál.
Hvorttveggja tókst, og dró eftir þetta mjög
úr síldvei⇥um útlendinga hér vi⇥ land.

↵ingsályktunartillagan frá 1919 marka⇥i í
raun stefnu Íslendinga í landhelgismálum á
millistrí⇥sárunum, og má nú fara hratt yfir
sögu. Á Alþingi ári⇥ 1924 voru lög⇥ fram
þrjú þingmannafrumvörp um breytingar á
gildandi lögum um landhelgisgæslu og ein
þingsályktunartillaga um stækkun land-
helginnar. Pétur Ottesen var flutnings-
ma⇥ur þingsályktunartillögunnar. Hún var
efnislega samhljó⇥a tillögunni frá 1919 og
ekki var í henni, fremur en ö⇥rum tillögum
á 3. áratugnum, sem gengu í sömu átt, teki⇥
fram, hve miki⇥ landhelgin ætti a⇥ stækka.
A⇥ öllum líkindum höf⇥u menn þó í huga
útfærslu í fjórar sjómílur frá lægsta fjöru-
bor⇥i. Tillaga Péturs var samþykkt eftir
stuttar umræ⇥ur, þar sem flutningsma⇥ur
l￼sti þeirri sko⇥un sinni, a⇥ hugsanlega væri
nú lag til a⇥ fá a⇥rar þjó⇥ir til samstarfs og
samkomulags í landhelgismálum, þar e⇥
ofvei⇥i væri teki⇥ a⇥ gæta á gjöfulum mi⇥-
um, t.d. í Nor⇥ursjó. ↵ingmenn tóku þess-
um or⇥um vel, og Bjarni Jónsson frá Vogi
mælti me⇥ því, a⇥ n￼skipu⇥um sendiherra
Íslands í Kaupmannahöfn yr⇥i fali⇥ a⇥ flytja
máli⇥ erlendis.678 Engar heimildir eru hins
vegar fyrir því, a⇥ Sveinn Björnsson sendi-
herra hafi reynt a⇥ fylgja málinu eftir í
útlöndum.

Pétur var einnig flutningsma⇥ur a⇥ einu
þingmannafrumvarpanna og mælti þar me⇥
har⇥ari refsingum fyrir landhelgisbrot, m.a.

a⇥ fangelsa mætti skipstjóra fyrir ítreku⇥
brot og svipta íslenska togaraskipstjóra skip-
stjórnarréttindum. ↵a⇥ frumvarp var fellt í
ne⇥ri deild, en hins vegar voru samþykkt
frumvörp, sem þeir Ásgeir Ásgeirsson,
Sigurjón ↵. Jónsson og Árni Jónsson frá
Múla og Magnús Torfason fluttu og lutu a⇥
breytingum á lögum um landhelgissjó⇥ og
innheimtu sektarfjár fyrir landhelgisbrot.679

Á næsta þingi, 1925, var samþykkt
stjórnarfrumvarp, er mi⇥a⇥i a⇥ því a⇥ hindra,
a⇥ Íslendingar ger⇥ust leppar norskra og
sænskra síldarútger⇥armanna, og 1926 var
enn samþykkt þingsályktunartillaga frá
Pétri Ottesen um stækkun landhelginnar. Á
næstu tveimur þingum var landhelgin sjálf
lítt til umræ⇥u, en á þinginu 1929 bar Pét-
ur Ottesen enn á n￼ fram þingsályktunartil-
lögu um útfærslu landhelginnar. Hún var í
meginatri⇥um samhljó⇥a fyrri tillögum
þingmannsins í þessu efni og var samþykkt
eftir langar og fjörugar umræ⇥ur. Enginn
árangur var⇥ þó af samþykkt tillögunnar
fremur en hinna fyrri.680

↵egar hér var komi⇥ sögu, vir⇥ast þing-
menn hafa veri⇥ teknir a⇥ þreytast á því a⇥
samþykkja æ ofan í æ sömu tillöguna, án
nokkurs s￼nilegs árangurs. Heimskreppan
olli því einnig, a⇥ margir töldu rétt a⇥ fara
sér hægt í bili og styggja ekki helstu vi⇥-
skiptaþjó⇥ir Íslendinga í Evrópu. Af þeim
sökum bar málefni landhelginnar lítt á
góma á Alþingi á árunum 1930-1935, og
þegar þa⇥ var teki⇥ upp a⇥ n￼ju, voru a⇥rar
áherslur rá⇥andi.

↵egar þing kom saman ári⇥ 1936, báru
þeir Ólafur Thors og Pétur Ottesen fram
þingsályktunartillögu um fri⇥un Faxaflóa.
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↵ar var skora⇥ á ríkisstjórnina a⇥ gera sitt
￼trasta til a⇥ afla vi⇥urkenningar erlendra
þjó⇥a á því, a⇥ flóinn teldist allur innan
landhelgi, enda yr⇥u þá botnvörpuvei⇥ar
banna⇥ar í honum. Flutningsmenn fær⇥u
￼mis rök fyrir máli sínu og því, a⇥ ekki væri
loku fyrir þa⇥ skoti⇥, a⇥ a⇥rar þjó⇥ir gætu
fallist á lokun afmarka⇥ra hafsvæ⇥a, allt ári⇥
e⇥a hluta úr ári.681

↵ingsályktunartillagan var samþykkt, en
saga hennar var⇥ önnur en fyrri tillagna, er
Alþingi haf⇥i samþykkt um landhelgismál,
enda var nú afrá⇥i⇥ a⇥ fylgja málinu eftir á
vísindalegum vettvangi fremur en pólitísk-
um.

Dagana 17.-23. mars 1937 var haldin í
Lundúnum alþjó⇥leg rá⇥stefna um möskva-
stær⇥ vei⇥arfæra og leyfilega lágmarksstær⇥
á löndu⇥um fiski. Íslendingar sendu fulltrúa
á fundinn, og höf⇥u þeir þingsályktunartil-
lögu Ólafs og Péturs frá árinu á⇥ur í vega-
nesti. Á fundinum flutti íslenska sendi-
nefndin eftirfarandi tillögu:

Til þess a⇥ stu⇥la a⇥ betri vernd fiskstofna leggur
Alþjó⇥ará⇥stefnan um möskvastær⇥ og lágmarks-
stær⇥ á fiski, sem landa má, til a⇥ Alþjó⇥ahafrann-
sóknará⇥i⇥ taki fyrir á næsta fundi sínum fri⇥un
Faxaflóa á Íslandi um skemmri e⇥a lengri tíma.
Auk þess er rá⇥inu fali⇥ a⇥ skipuleggja þær rann-
sóknir, sem taldar séu nau⇥synlegar til þess a⇥
meta, hvort slík fri⇥un Faxaflóa geti haldi⇥ vi⇥ e⇥a
auki⇥ fiskstofna umhverfis Ísland e⇥a jafnvel á ö⇥r-
um hafsvæ⇥um.682

Fundarmenn samþykktu tillögu Íslendinga
óbreytta og sendu hana sí⇥an Alþjó⇥ahaf-
rannsóknará⇥inu. ↵a⇥ kom næst saman til
fundar í Kaupmannahöfn í mars 1938, og
þar var tillagan rædd í svonefndri Nor⇥-

vesturnefnd. ↵ar var afrá⇥i⇥ a⇥ setja á fót
nefnd, sem hlaut nafni⇥ Faxaflóanefnd, og
var danski fiskifræ⇥ingurinn Å. Vedel Tåning
kjörinn forma⇥ur hennar. Jón Jónsson, fiski-
fræ⇥ingur, sem manna gerst hefur kanna⇥
störf nefndarinnar, l￼sti starfi hennar svo:

Ákve⇥i⇥ var a⇥ nefndin skyldi hittast næsta vetur
og ganga frá rannsóknaáætlun. Senda skyldi fyrir-
spurn til þeirra þjó⇥a, er fisku⇥u í Faxaflóa, um
aflasamsetningu og lengdardreifingu einstakra
fisktegunda, sem þar öflu⇥ust. Halda skyldi áfram
þeim rannsóknum Dana og Íslendinga, sem í gangi
væru. Dönsk og íslensk var⇥skip skyldu safna upp-
l￼singum um sta⇥setningu fiskiskipa á Íslandsmi⇥-
um. Teki⇥ skyldi saman brá⇥abirg⇥ayfirlit um
rannsóknir þær, sem sta⇥i⇥ höf⇥u yfir í Faxaflóa
1924-1937 og sami⇥ yfirlit um vei⇥ar í Flóanum og
líffræ⇥i þeirra tegunda, sem þær bygg⇥ust á; jafn-
framt skyldi reynt a⇥ meta hlutfallslegt gildi Flóans
sem uppeldissvæ⇥is hinna ￼msu nytjafiska vi⇥
Ísland.

Á næsta fundi nefndarinnar í maí 1938 í Kaup-
mannahöfn var Árni Fri⇥riksson kosinn ritari
hennar. Hélt hún nokkra fundi 1938 og 1939 og var
sá sí⇥asti fyrir strí⇥ haldinn í Reykjavík í lok júli
1939. Á þeim fundi var gengi⇥ frá tillögum um þær
rannsóknir, sem gera skyldi á me⇥an á lokun
Flóans stæ⇥i. M.a. átti a⇥ toga ársfjór⇥ungslega á 
5 stö⇥um í Flóanum innan og utan 3 mílna lögsög-
unnar og á einni stö⇥ utan Flóans. ↵á skyldi einu
sinni á ári tekin s￼ni af botninum á togstö⇥vunum
og auk þess á 30 ö⇥rum stö⇥um í Flóanum. Sjó-
mælingar átti a⇥ gera á togstö⇥vunum og hinum
föstu mælingastö⇥vum út af Gar⇥skaga og Akra-
nesi. A⇥ lokum átti a⇥ athuga fisk þann er fengist á
línu og handfæri og halda nákvæma sk￼rslu um
þær vei⇥ar.683

Áætla⇥ var, a⇥ Faxaflóanefndin lyki störfum
vori⇥ 1940, en þær áætlanir ur⇥u a⇥ engu
vegna heimsstyrjaldarinnar, sem braust út
hausti⇥ 1939. Nefndin kom ekki saman
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aftur fyrr en ári⇥ 1945, og sk￼rsla hennar
var lög⇥ fyrir fund Alþjó⇥ahafrannsókna-
rá⇥sins í Stokkhólmi ári⇥ 1946. ↵á voru vi⇥-
horf í landhelgis- og hafréttarmálum hins
vegar gjörbreytt.684

Ekki ver⇥ur me⇥ sanni sagt, a⇥ miki⇥ hafi
áunnist í landhelgismálum Íslendinga á
tímabilinu 1901-1939. Alþingismenn héldu
málinu vakandi eftir 1919, en landhelgis-
mörkin voru óbreytt allt tímabili⇥, og engin
þeirra tillagna, sem samþykktar voru á
Alþingi um útfærslu landhelginnar, ná⇥i
fram a⇥ ganga e⇥a skila⇥i árangri. Sama
máli gegndi um landhelgi annarra ríkja vi⇥
nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf. Hún var
hvarvetna hin sama ári⇥ 1939 og veri⇥ haf⇥i
1901, eina undantekningin var vi⇥ Nor⇥ur-
Noreg, en útfærslan þar var umdeild og
haf⇥i veri⇥ skoti⇥ til Alþjó⇥adómstólsins í
Haag, er sí⇥ari heimsstyrjöldin hófst.

En þrátt fyrir þetta ver⇥ur ekki sagt, a⇥
Íslendingar hafi or⇥i⇥ a⇥ una a⇥ öllu leyti
vi⇥ óbreytt ástand í landhelgismálum allt
tímabili⇥. ↵ingsályktunartillaga Ólafs Thors
og Péturs Ottesen á Alþingi 1936 og mál-
flutningur Íslendinga á Lundúnafundinum
1937 kom nokkurri hreyfingu á máli⇥ og
virtist ætla a⇥ skila nokkrum árangri. ↵á var
ni⇥ursta⇥a rá⇥stefnu ↵jó⇥abandalagsins um
hafréttarmál, sem haldin var í Haag ári⇥
1930, einnig hallkvæm strandríkjum a⇥
sumu leyti og gat gefi⇥ til kynna, a⇥ ein-
hverra breytinga kynni a⇥ vera a⇥ vænta
á⇥ur en langt um li⇥i.685

En þótt tilraunir Íslendinga til a⇥ breyta
mörkum landhelginnar hafi lítinn árangur
bori⇥ á þessum árum, ver⇥ur engan veginn

sagt, a⇥ ekkert hafi áunnist í landhelgis-
málum. Samkvæmt Sambandslögunum frá
1918 gátu Íslendingar teki⇥ gæslu landhelg-
innar í eigin hendur, eftir því sem þeir sáu
sér fært, og þa⇥ ger⇥u þeir.

V,2,6. Landhelgisgæsla

V,2,6,1. Gæsla Dana á Íslandsmi⇥um
Í kafla V,3,3 var stuttlega viki⇥ a⇥ gæslu
landhelginnar vi⇥ Ísland fyrir 1901. Framan
af öldum var landhelgisgæsla Dana hér vi⇥
land næsta tilviljanakennd, enda skorti kon-
ungsvaldi⇥ afl til a⇥ framfylgja kröfum um
yfirrá⇥ yfir mi⇥unum vi⇥ landi⇥. Einstaka
fer⇥ir vopna⇥ra danskra skipa, sem send
voru hinga⇥ til lands ö⇥ru hverju á 15. og
16. öld, breyttu engu í þessu efni, og sama
máli gegndi um eftirlit, sem einokunar-
kaupmenn reyndu a⇥ halda uppi hér vi⇥
land. ↵a⇥ var of tilviljanakennt og kraftlíti⇥
til a⇥ skila umtalsver⇥um árangri.

Á 16. og 17. öld var Danmörk í hópi öflug-
ustu flotavelda í nor⇥anver⇥ri Evrópu. Yfir-
rá⇥in yfir Eyrarsundi skópu Dönum ákve⇥na
lykila⇥stö⇥u í siglingum og sjóverslun á
Nor⇥ur-Atlantshafi og Eystrasalti og, eins og
á⇥ur sag⇥i, litu Danakonungar á hafsvæ⇥i⇥
frá Noregsströndum vestur til Grænlands og
frá Færeyjum og Hjaltlandi nor⇥ur a⇥ Sval-
bar⇥a sem yfirrá⇥asvæ⇥i sitt. Mikinn flota-
styrk þurfti hins vegar til a⇥ halda uppi eftir-
liti á öllu þessu stóra hafi og gæta aukin-
heldur hagsmuna Dana á Eystrasalti og í
dönsku sundunum og verja strendur Dan-
merkur. ↵ann flotastyrk áttu Danir aldrei,
og eftir a⇥ kom fram yfir mi⇥ja 17. öld, tók
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smám saman a⇥ draga úr mætti þeirra á Atl-
antshafi. Sú þróun hélt áfram á 18. öld og þá
beindu dönsk flotayfirvöld sjónum sínum í
enn ríkari mæli en á⇥ur su⇥ur á bóginn.
Herskip voru send inn á Mi⇥jar⇥arhaf, til
Karíbahafs og látin fylgja kaupskipum til
Afríku, Indlands, Kína og Vestur-Indía.686

Napóleonsstyrjaldirnar ur⇥u Dönum d￼r-
keyptar, og danski flotinn bei⇥ afhro⇥.
Stærsta áfalli⇥ var⇥ ári⇥ 1807, er Bretar ré⇥-
ust á Kaupmannahöfn og höf⇥u á fimmta
tug danskra herskipa á brott me⇥ sér. Vi⇥
fri⇥arsamninga í Kíl ári⇥ 1814 minnka⇥i
flotinn enn, en hluta af þeim herskipum,

sem Danir áttu þá, ur⇥u þeir a⇥ afhenda
Nor⇥mönnum, og stór hluti allra sjómanna
í þjónustu flotans, yfirmenn jafnt sem und-
irmenn, voru norskir og gengu til li⇥s vi⇥
norska flotann.687

Enduruppbygging danska herflotans hófst
þegar eftir Kílarfri⇥inn og var a⇥ mestu loki⇥
ári⇥ 1833. Um mi⇥ja 19. öld töldust alls 118
skip í flotanum, en þar af voru 87 smáskip og
sex gufuknúin hjólaskip, sem hentu⇥u illa til
eftirlitsstarfa og landhelgisgæslu á Nor⇥ur-
Atlantshafi. Kröfur um gæslu hér vi⇥ land
ur⇥u á hinn bóginn æ háværari, og um mi⇥-
bik 19. aldar skiptust herskipin St. Thomas,
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St. Croix, Ørnen og Saga á um a⇥ halda uppi
gæslu á Íslandsmi⇥um á sumrin. ↵au voru
öll seglskip, og gæslan var ekki árleg fyrst í
sta⇥. Í kjölfar bænaskrár um aukna gæslu,
sem samþykkt var á Alþingi ári⇥ 1859, var
korvettan Hejmdal send til Íslands vori⇥
1860, en hún var búin hjálparvél og seglum.
Hlutverk skipverja var ö⇥ru fremur a⇥ kanna
ástandi⇥ á mi⇥unum. Sumari⇥ 1865 var
gufuskonnortan Fylla send til landhelgis-
gæslu vi⇥ Ísland, og eftir þa⇥ voru dönsk
herskip vi⇥ gæslu hér vi⇥ land allt fram til
1939. Lengi framan af stó⇥ gæslan a⇥eins
yfir sumartímann, og á árunum 1865-1895
skiptust skonnorturnar Fylla, Dania og
Ingolf á vi⇥ gæslustörfin.688 ↵ær voru allar
búnar hjálparvél auk segla, en þóttu fremur
hægfara, og stó⇥ erlendum sjómönnum lítill
stuggur af þeim. ↵egar gufuknúnir togarar
tóku a⇥ venja komur sínar hinga⇥ til lands,
jókst þörfin á öflugri gæslu a⇥ mun, og 1896
var beitiskipi⇥ Hejmdal sent á Íslandsmi⇥.
Næsta áratuginn voru Hejmdal og beiti-
skipi⇥ Hekla hér vi⇥ gæslu á hverju ári, þó
aldrei nema anna⇥ í einu, og auk þeirra ￼mis
sjómælinga- og skólaskip um lengri e⇥a
skemmri tíma. Ári⇥ 1906 tók var⇥skipi⇥
Islands Falk vi⇥ gæslunni og haf⇥i hana me⇥
höndum fram yfir 1920, a⇥ árinu 1915 einu
undanskildu, en þá var engin landhelgis-
gæsla vi⇥ Ísland. Á millistrí⇥sárunum voru
￼mis skip úr danska flotann hér vi⇥ land, en
vægi dönsku gæslunnar minnka⇥i e⇥lilega
smám saman, er gæsla Íslendinga jókst.689

Fyrst í sta⇥ héldu Danir gæsluskipunum
vi⇥ Ísland a⇥eins úti yfir sumartímann.
Fyrstu árin, sem Hejmdal og Hekla voru hér
vi⇥ gæslu, var úthaldi⇥ a⇥eins fimm mán-

u⇥ir á ári, frá aprílbyrjun til septemberloka.
↵a⇥ lengdist svo smám saman, og eftir 1906
var Islands Falk hér nánast ári⇥ um kring.690

Íslendingar voru sjaldnast ánæg⇥ir me⇥
dönsku gæsluna og kvörtu⇥u oft sáran yfir
því, sem þeir töldu áhuga- e⇥a getuleysi
Dana. ↵ær kvartanir áttu oft rétt á sér, en
þar var þó fremur vi⇥ dönsk stjórnvöld a⇥
sakast en skipverja á var⇥skipunum. ↵eir
ger⇥u hva⇥ þeir gátu, en útiloka⇥ var, a⇥ eitt
skip gæti haldi⇥ uppi gæslu umhverfis allt
land. Sannleikurinn var hins vegar sá, a⇥
danski flotinn gat sjaldnast sé⇥ af fleiri skip-
um til gæslustarfa á Íslandsmi⇥um, og þess
vegna var lítil von til þess, a⇥ gæslan yr⇥i
efld a⇥ mun, nema Íslendingar leg⇥u ló⇥ sitt
á vogarskálarnar.691

V,2,6,2. Fyrstu tilraunir Íslendinga 
til landhelgisgæslu

Upphaf landhelgisgæslu á vegum íslenskra
stjórnvalda er jafnan raki⇥ til þess, er Björg-
unarfélag Vestmannaeyja og ríkissjó⇥ur
keyptu í samlögum danska hafrannsókna-
skipi⇥ Thor og hófu útger⇥ þess sem björg-
unar- og gæsluskips á vetrarvertí⇥inni ári⇥
1920. Fyrstu tilraunir Íslendinga til gæslu á
mi⇥unum, hófust hins vegar allnokkru fyrr,
þótt ekki væru þær nema a⇥ litlu leyti á veg-
um ríkisins e⇥a landsstjórnarinnar.

↵ess var geti⇥ hér a⇥ framan, a⇥ eftir a⇥
vei⇥ar erlendra gufutogara hófust á Íslands-
mi⇥um þótti mörgum íslenskum bátasjó-
mönnum gerast þröngt fyrir sínum dyrum.
Landhelgisgæsla Dana naut lítillar vir⇥ingar
me⇥al landsmanna, sem lágu dönsku var⇥-
skipsmönnunum tí⇥um á hálsi fyrir slælega
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framgöngu. Sú gagnr￼ni var vissulega oft
réttmæt, en þó mun fáum hafa veri⇥ ljósara
en einmitt dönsku var⇥skipsforingjunum,
hve erfi⇥ a⇥sta⇥a þeirra var. Af þeim sökum
komu snemma fram hugmyndir um, a⇥
Íslendingar gætu a⇥sto⇥a⇥ Dani vi⇥ gæsl-
una, m.a. me⇥ því a⇥ safna úr landi upp-
l￼singum um fer⇥ir og helstu vei⇥isló⇥ir
útlendra togara. Í því skyni beitti foringi
danska var⇥skipsins hér vi⇥ land sér fyrir því
ári⇥ 1895, a⇥ komi⇥ var á fót tuttugu eftir-
litsstö⇥vum (udkigsstationer) á ströndinni
allt í kringum landi⇥. Áttu eftirlitsmenn-
irnir a⇥ safna uppl￼singum og senda var⇥-
skipsmönnum. Minna var⇥ þó úr þessari
starfsemi en vonast var til. Uppl￼singarnar,
sem bárust, komu yfirleitt of seint til a⇥
ver⇥a a⇥ gagni, og árangurinn mun hafa
or⇥i⇥ lítill.692 Sama máli gegndi um eftirlits-
þjónustu, sem G. Holm, skipherra á Hejm-
dal, beitti sér fyrir sumari⇥ 1897. Hún skil-
a⇥i litlum sem engum árangri.693

En þótt þessar tilraunir bæru lítinn
árangur, voru þess þó dæmi, a⇥ Íslendingar
kæmu a⇥ li⇥i vi⇥ gæslu landhelginnar og
hef⇥u jafnvel frumkvæ⇥i a⇥ henni. Sjómenn
kær⇥u oft togara til yfirvalda, ekki síst fyrir
spjöll á vei⇥arfærum, og fyrir kom, a⇥ skip-
stjórar væru handsama⇥ir og dæmdir á
grundvelli slíkra kæra. ↵á voru þess einnig
dæmi, a⇥ íslenskir valdsmenn ger⇥u til-
raunir til a⇥ taka togara óvopna⇥ir. ↵ekkt-
asta og jafnframt sorglegasta dæmi⇥ úr
þeirri sögu er fer⇥ Hannesar Hafstein og
félaga a⇥ breska togaranum Royalist á D￼ra-
fir⇥i ári⇥ 1899, en frægasta afreki⇥ er Stein-
grímur Jónsson, s￼sluma⇥ur ↵ingeyinga,
tók togarann Oregon frá Hull í landhelgi á

Skjálfanda ári⇥ 1897. ↵ann leik endurtók
Gu⇥mundur Eggerz, s￼sluma⇥ur Snæfell-
inga, skömmu eftir aldamótin 1900, er hann
handsama⇥i togara á Brei⇥afir⇥i og fær⇥i til
Ólafsvíkur.694

En slíkar tilraunir voru fáar og báru
sjaldan árangur. Áraskip Íslendinga voru lítil
og hægfara og höf⇥u ekki ro⇥ vi⇥ togurun-
um, ef skipstjórar þeirra kusu a⇥ neyta afls-
munar. Og jafnvel þótt s￼slumenn kæmust
um bor⇥ í togarana, var skipstjórunum
nokkurn veginn í sjálfsvald sett, hvort þeir
tóku minnsta mark á or⇥um þeirra og fyrir-
mælum. Íslendingarnir voru jafnan of li⇥-
fáir til a⇥ geta beitt valdi, og helsta vonin
um árangur var sú, a⇥ takast mætti a⇥
skjóta brotlegum togaraskipstjórum skelk í
bringu og stökkva þeim á flótta. ↵a⇥ tókst til
a⇥ mynda Franz Siemsen, s￼slumanni á
Stakksfir⇥i, ári⇥ 1897.695

Me⇥ tilkomu vélbáta á fyrsta áratug 
20. aldar gjörbreyttust möguleikar Íslend-
inga til þátttöku í gæslustörfum. Vélbát-
arnir voru miklu hra⇥skrei⇥ari og liprari í
snúningum en áraskipin, og dekkbátarnir
voru flestir stærri og meiri skip. Á þeim
mátti skjótast út a⇥ togurum, sem voru a⇥
vei⇥um skammt undan landi, gera sta⇥ar-
ákvör⇥un, skrá nafn og númer skipsins,
ganga úr skugga um, a⇥ þa⇥ væri a⇥ vei⇥um
og koma sí⇥an bo⇥um um broti⇥ álei⇥is til
réttra yfirvalda. Eftir ger⇥ landhelgissamn-
ingsins 1901 átti heldur enginn vafi a⇥ geta
leiki⇥ á því, hvort skip væru a⇥ ólöglegum
vei⇥um e⇥a ekki, og me⇥ tilkomu símans
var⇥ au⇥veldara en á⇥ur a⇥ koma bo⇥um á
milli sta⇥a innanlands.

Íslenskir sjávarútvegsmenn voru fljótir a⇥
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átta sig á þeim möguleikum, sem sköpu⇥ust
me⇥ n￼rri tækni, og á árunum 1908 og 1909
sóttu sjómenn í Keflavík tvívegis um styrk
til stjórnarrá⇥sins til a⇥ halda uppi eftirliti
me⇥ botnvörpuvei⇥um á mi⇥um sínum. Var
ætlan þeirra a⇥ nota vélbátinn Júlíus til
þessa starfa, jafnframt því sem hann gengi
til vei⇥a. Stjórnvöld sáu sér hins vegar ekki
fært a⇥ veita styrk til verkefnisins, og líti⇥
mun hafa or⇥i⇥ úr eftirlitinu.696 Hugmynd
Keflvíkinganna var hins vegar endurvakin
nokkrum árum sí⇥ar, og ári⇥ 1913 birtist í
tímaritinu Ægi stutt fréttagrein, sem bar
yfirskriftina „Betri landhelgisvörn“. ↵ar
sag⇥i m.a.:

Vi⇥ sunnanver⇥an Faxaflóa hefir þegar komi⇥ til
tals, a⇥ leita til hins opinbera og einstakra manna
um peningaframlög til þess a⇥ halda úti mótorbát í
sunnanver⇥um flóanum, a⇥ minnsta kosti þann
tíma ársins sem mest er um botnvörpuskip þar
sy⇥ra. Fiskifjelagsdeildirnar þar ættu a⇥ berjast
fyrir þessu máli. Stjórn Fiskifjelagsins hefir og haft
þetta mál til me⇥fer⇥ar, og mun þa⇥ ver⇥a eitt
þeirra mála er stjórn þess mun leggja fyrir Fiski-
þingi⇥ til athugunar.

Magnús Magnússon kennari, einn af eigendum
botnvörpuskipafjelagsins „Alliance“, ljet þess geti⇥
á sí⇥asta stjórnarnefndarfundi Fiskifjelagsins, a⇥ ef
til samskota kæmi í þeim tilgangi a⇥ halda úti bát
til strandgæslu, hvort heldur væri til a⇥ verja meira
e⇥a minna svæ⇥i vi⇥ landi⇥, mundi fjelagi⇥ „Alli-
ance“ leggja af mörkum alt a⇥ 200 kr. í þeim til-
gangi.697

↵arna var sama hugmyndin á fer⇥, og á a⇥al-
fundi Fiskifélags Íslands, 22. febrúar 1913,
var kjörin fimm manna nefnd til a⇥ fjalla
um þetta mál. Hún skila⇥i áliti, sem lagt var
fyrir fyrsta Fiskiþing sumari⇥ 1913, og
mæltu nefndarmenn me⇥ því, a⇥ vélbátar

yr⇥u ger⇥ir út til landhelgisgæslu á tiltekn-
um og sk￼rt afmörku⇥um mi⇥um, þar sem
helst væri von til, a⇥ þeir kæmu a⇥ gagni,
t.d. í Gar⇥sjó og vi⇥ Vestmannaeyjar.698

Á⇥ur en Fiskiþing kom saman sumari⇥
1913, haf⇥i stjórn Fiskifélagsins samþykkt
a⇥ styrkja útger⇥ gæslubáts í Gar⇥sjó me⇥
300 króna framlagi, og eitthvert fé mun hafa
fengist úr landssjó⇥i í sama skyni.699 Á⇥ur en
þessi ákvör⇥un var tekin, höf⇥u Gar⇥menn
hins vegar afrá⇥i⇥ a⇥ gera út bát til gæslu
sumari⇥ 1913, og s￼nir þa⇥ best þörfina á
slíkri útger⇥, en togarar ollu tí⇥um miklum
spjöllum á mi⇥um Gar⇥verja.700

Báturinn, sem valinn var til verkefnisins,
hét Ágúst, og má me⇥ nokkrum rétti kallast
fyrsta íslenska var⇥skipi⇥. Hann var smí⇥-
a⇥ur í Reykjavík ári⇥ 1911, en ger⇥ur út í
Leiru, og var Stefán Sigurfinnsson í Bakka-
koti rá⇥inn forma⇥ur vi⇥ gæslustörfin.
Hann l￼sti árangrinum svo:

Vi⇥ héldum úti til septemberloka. Ég held ég ver⇥i
a⇥ segja, a⇥ þessi vörn okkar ger⇥i talsvert gagn, 3
e⇥a 4 togarar ná⇥ust og voru sekta⇥ir, allir enskir.
Ég b￼st vi⇥ a⇥ þetta megi teljast gó⇥ur árangur,
þegar þess er gætt, a⇥ var⇥skipin sjálf tóku oft ekki
nema 3 e⇥a 4 togara allt ári⇥.701

Útvegsmenn á Su⇥urnesjum voru ekki sí⇥ur
ánæg⇥ir me⇥ árangurinnn af starfi skipverja
á Ágústi. ↵orsteinn Gíslason á Mei⇥astö⇥um
l￼sti honum þannig:

[…] reynsla sú, er menn hafa þegar fengi⇥ af þessu
[er] mjög gle⇥ileg. Menn hafa geta⇥ haft vei⇥arfæri
sín í besta næ⇥i á hinum fornu stö⇥vum sínum, og
nú í sí⇥ari hluta júnímána⇥ar [1913] hafa menn
lagt þar þorskanet me⇥ miklum árangri. Frá 15.-
26. degi mána⇥arins afla⇥ist í Ger⇥ahreppi á 
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10 skip, 9.640 af netaþorski, auk þess er menn
fengu þar samtímis á ló⇥ og færi.

Mótorbátur sá er fenginn var, er vel útbúinn og
hefir gó⇥a fer⇥. Hann hefir ná⇥ númeri á 5 botn-
vörpungum, er hafa skotist inn fyrir landhelgislín-
una og nást a⇥ líkindum til sekta fyrir brot sitt, og
lítur út fyrir, a⇥ botnvörpungar hafi töluver⇥an
beig af návist bátsins, þótt lítill sje.702

A⇥ sögn ↵orsteins rá⇥lög⇥u Gar⇥menn
íbúum allra sjávarplássa, sem ur⇥u a⇥ þola
ágang botnvörpuskipa á grunnsló⇥inni, a⇥
nota vélbáta til gæslu, og sjálfir hug⇥ust
þeir halda áfram gæslunni á Ágústi. Af því
var⇥ þó ekki, þar e⇥ bátinn sleit upp og
braut í illvir⇥i 20. október um hausti⇥. Ekki
tókst a⇥ fá annan bát í sta⇥inn, og vir⇥ist
útger⇥ gæslubáts í Gar⇥sjó því a⇥eins hafa
sta⇥i⇥ þetta eina sumar. Ári⇥ 1915 veitti
stjórn Fiskifélags Íslands hins vegar vélbáta-
formönnum á Eyrarbakka 200 króna styrk
til eftirlits me⇥ landhelginni, og 600 krónur
sendi félagi⇥ til Akureyrar „[…] fyrir strand-
varnir vi⇥ síldvei⇥ar 1914“.703 ↵egar fyrri
heimsstyrjöldin hófst, dró brátt úr sókn
erlendra fiskiskipa á Íslandsmi⇥, og þá
minnka⇥i þörfin á landhelgisgæslu um
skei⇥.

Ekki leikur á tvennu, a⇥ útger⇥ gæslubáta
gaf gó⇥a raun, en öllum var þó ljóst, a⇥
hyg⇥ust Íslendingar láta a⇥ sér kve⇥a og efla
gæslu landhelginnar til frambú⇥ar, yr⇥u
þeir a⇥ hefja útger⇥ vel búins var⇥skips. Til
þess skorti hins vegar fé, og til a⇥ bæta úr í
því efni flutti sr. Sigur⇥ur Stefánsson í Vigur
frumvarp til laga um stofnun Landhelgis-
sjó⇥s Íslands á Alþingi ári⇥ 1913. Frum-
varpi⇥ var samþykkt, en samkvæmt því
skyldu tveir þri⇥ju hlutar sektarfjár fyrir

landhelgisbrot og tveir þri⇥ju hlutar and-
vir⇥is vei⇥arfæra og afla, sem ger⇥ur var
upptækur, renna í sjó⇥inn. ↵á skyldi lands-
sjó⇥ur leggja honum til fimm þúsund
krónur á ári. Sjó⇥num átti a⇥ verja til a⇥ efla
landhelgisgæslu, og skyldi Alþingi ákve⇥a,
hvenær hann tæki til starfa.704

Ári⇥ 1913 höf⇥u Íslendingar þannig tölu-
ver⇥an vi⇥búna⇥ í landhelgismálum.
Heimsstyrjöldin dró úr þörf á athöfnum um
skei⇥, en þegar ófri⇥num lauk, stó⇥u lands-
menn a⇥ ￼msu leyti betur a⇥ vígi en á⇥ur, og
þá höf⇥u lagalegar forsendur fyrir þátttöku
þeirra í gæslustörfum einnig breyst.

V,2,6,3. Upphaf Landhelgisgæslunnar
Samkvæmt 8. grein Sambandslagasáttmál-
ans, sem tók gildi 1. desember 1918, skyldu
Danir annast landhelgisgæslu hér vi⇥ land,
uns Íslendingar sæju sér fært a⇥ taka hana í
eigin hendur. Í þessu ákvæ⇥i fólst þ￼⇥ingar-
mikil vi⇥urkenning á fullveldi konungsríks-
ins Íslands. Me⇥ því a⇥ taka gæslu landhelg-
innar í eigin hendur, a⇥ hluta e⇥a öllu leyti,
gátu Íslendingar neytt n￼fengins fullveldis-
réttar til a⇥ vernda lífshagsmuni sína og verja
atvinnurétt eigin þegna gagnvart ö⇥rum
þjó⇥um. Í því fólst í senn ögrun og vi⇥ur-
kenning, og flestum hugsandi mönnum
hlaut a⇥ vera ljóst, a⇥ á miklu rei⇥, a⇥ þjó⇥in
yr⇥i sem fyrst fær um a⇥ n￼ta þetta tækifæri.
Jafnframt skipti miklu, a⇥ íslenskir menn
beittu fullveldisréttinum af skynsemi og
festu, en kæmu ekki fram sem si⇥lausir villi-
menn og neyttu aflsmunar, hvenær sem færi
gæfist.

Fyrsta skrefi⇥ til a⇥ taka landhelgisgæsl-
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una í eigin hendur hlaut a⇥ vera þa⇥ a⇥
eignast og hefja útger⇥ eigin var⇥skipa,
skipa sem sigldu undir íslenskum fána og
væru mönnu⇥ íslenskum áhöfnum. ↵a⇥ var
hins vegar hægara sagt en gert. Fjárhagur
landssjó⇥s (ríkissjó⇥s eftir 1. desember
1918) var fremur bágborinn eftir styrjöld-
ina, og fri⇥urinn, sem ríkt haf⇥i á mi⇥unum
á strí⇥sárunum, olli því, a⇥ landhelgissjó⇥i
bættust litlar tekjur í sektarfé. Engu a⇥
sí⇥ur samþykkti Alþingi ári⇥ 1919 lög, þar
sem ríkisstjórninni var heimila⇥ a⇥ kaupa
e⇥a leigja var⇥skip til landhelgisgæslu. ↵au
lög voru þó ekki anna⇥ en viljayfirl￼sing,

ekkert fé var fyrir hendi til a⇥ útvega slíkt
skip e⇥a kosta útger⇥ þess, og ári⇥ 1919 var
ekki anna⇥ a⇥ sjá en a⇥ Íslendingar yr⇥u enn
um sinn a⇥ treysta á landhelgisgæslu Dana.

En bi⇥in eftir fyrsta íslenska var⇥skipinu
var⇥ styttri en flesta óra⇥i fyrir, er ári⇥ 1919
rann í aldanna skaut. Ári⇥ 1918 var stofna⇥
í Vestmannaeyjum Björgunarfélag Vest-
mannaeyja, og átti þa⇥ a⇥ annast útger⇥
björgunarskips vi⇥ Eyjar. Eins og á⇥ur hefur
komi⇥ fram, festi félagi⇥ ári⇥ 1920 kaup á
danska hafrannsóknaskipinu Thor, sem IHF
á Patreksfir⇥i lét smí⇥a í Englandi ári⇥ 1899
og frá var sagt framar í þessu riti. Björg-
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unarfélagi⇥ átti hins vegar í erfi⇥leikum
me⇥ a⇥ standa straum af grei⇥slu kaup-
ver⇥sins, og var⇥ þá a⇥ rá⇥i, a⇥ ríkissjó⇥ur
lag⇥i fram þri⇥jung þess og ger⇥i skipi⇥ út
sem björgunar- og var⇥skip í samvinnu vi⇥
Björgunarfélagi⇥. Var ↵ór, en svo var skipi⇥
nefnt, eftir a⇥ þa⇥ kom hinga⇥ til lands ö⇥ru
sinni, vi⇥ gæslu og björgunarstörf vi⇥ Eyjar
á vetrarvertí⇥inni, en annars sta⇥ar á ö⇥rum
árstímum, eftir því hvar þörfin var mest
hverju sinni. Var þa⇥ t.d. tí⇥um vi⇥ gæslu
fyrir Nor⇥urlandi á sumrin, á me⇥an síldar-
vertí⇥ stó⇥.705

Heimildum ber saman um, a⇥ gæsla
landhelginnar hafi batna⇥ me⇥ tilkomu
↵órs. Ríkissjó⇥ur keypti skipi⇥ a⇥ fullu ári⇥
1926 og ger⇥i þa⇥ út til gæslustarfa, uns
þa⇥ stranda⇥i og ey⇥ilag⇥ist ári⇥ 1929. Jafn-
framt voru á árunum eftir 1920 ger⇥ir út
vélbátar, er höf⇥u me⇥ höndum eftirlit á
ákve⇥num svæ⇥um me⇥ ströndum lands-
ins.

Útger⇥ ↵órs marka⇥i tímamót í sögu
landhelgisgæslu vi⇥ Ísland, og árangurinn
hlaut a⇥ ver⇥a vatn á myllu þeirra, sem vildu
frekari uppbyggingu íslenskrar landhelgis-
gæslu. Ári⇥ 1925 bar ríkisstjórnin fram
frumvarp til laga um, a⇥ landhelgissjó⇥ur
skyldi taka til starfa, og fólst í því, a⇥ stjórn-
inni yr⇥i heimila⇥ a⇥ verja allt a⇥ 700 þús-
und krónum í því skyni a⇥ láta smí⇥a e⇥a
festa kaup á var⇥skipi.706 Jón Magnússon,
forsætisrá⇥herra, mælti fyrir frumvarpinu,
og kom fram í máli hans, a⇥ u.þ.b. ein
milljón króna væri í sjó⇥num, en hentugt
skip myndi kosta um 700 þúsund. Frum-
varpi⇥ var samþykkt samhljó⇥a í bá⇥um
deildum þingsins,707 og í framhaldi af því

samdi ríkisstjórnin um smí⇥i n￼s, hra⇥-
skrei⇥s skips í Danmörku. ↵a⇥ hlaut nafni⇥
Ó⇥inn og kom til landsins 23. júní 1926. Sex
dögum sí⇥ar hóf þa⇥ gæslustörf.708

↵ar me⇥ var merkum áfanga ná⇥. Var⇥-
skip Íslendinga voru or⇥in tvö, og anna⇥ist
ríkissjó⇥ur útger⇥ þeirra fyrstu árin. Er
Skipaútger⇥ ríkisins tók til starfa ári⇥ 1929,
tók hún vi⇥ útger⇥ var⇥skipanna og haf⇥i
hana me⇥ höndum til ársins 1952, er gæslan
var⇥ sjálfstæ⇥ stofnun. Frá því segir í 
3. bindi þessa ritverks.

Skipverjar á var⇥skipunum heyr⇥u frá
upphafi undir dómsmálará⇥uneyti⇥, en
engin sérstök lög giltu um störf þeirra fyrr
en ári⇥ 1927. ↵á var lagt fram á Alþingi
frumvarp til laga „um var⇥skip ríkisins og
s￼slunarmenn á þeim“. ↵ar sag⇥i, a⇥ skip-
verjar á var⇥skipunum skyldu teljast „s￼sl-
unarmenn ríkisins“, en skipherrar væru
löggæslumenn á landhelgissvæ⇥inu og
st￼rimenn a⇥sto⇥armenn þeirra. Yfirmenn á
skipunum skyldu skipa⇥ir af dómsmála-
rá⇥uneytinu, en a⇥rir skipverjar af skipherra
í umbo⇥i rá⇥uneytisins. Frumvarpi⇥ var
samþykkt sem lög frá Alþingi.709

Me⇥ tilkomu Ó⇥ins var⇥ landhelgisgæsla
Íslendinga enn öflugri en á⇥ur, en ekki li⇥u
nema tvö ár, þar til aftur var teki⇥ a⇥ ræ⇥a
um smí⇥i e⇥a kaup á n￼ju var⇥skipi.
Ástæ⇥an var ö⇥ru fremur sú, a⇥ sókn
erlendra togara, ekki síst breskra, á Íslands-
mi⇥ jókst nær stö⇥ugt á þessum árum, og
þeir ur⇥u æ stærri og fullkomnari.710 ↵á kom
brátt í ljós, a⇥ ↵ór henta⇥i ekki lengur sem
skyldi, og á Alþingi ári⇥ 1928 flutti Halldór
Steinsson frumvarp til laga um, a⇥ ríkis-
stjórnin skyldi láta smí⇥a n￼tt var⇥skip svo
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fljótt sem au⇥i⇥ yr⇥i. Í greinarger⇥ me⇥
frumvarpinu sag⇥i:

↵ótt landhelgisgæslan hafi allmjög veri⇥ bætt á sí⇥-
ari árum, þá er þó langt frá því, a⇥ hún sje enn
komin í vi⇥unanlegt horf. Bátaútvegur er ennþá
ví⇥a á landinu ofurseldur ágangi innlendra og
útlendra botnvörpunga. Sjerstaklega hefir þetta
veri⇥ tilfinnanlegt á Faxaflóa og Brei⇥afir⇥i, og
þeim mun tilfinnanlegra, sem einmitt á þessum
sló⇥um eru einhver bestu fiskimi⇥ landsins og fisk-
vei⇥ar a⇥alatvinnuvegur fjölda manna. Reynsla
undanfarinna ára hefir nú s￼nt, a⇥ úr þessu ver⇥ur
ekki bætt me⇥ ö⇥ru móti en því, a⇥ sjerstöku skipi
sje ætlu⇥ gæsla a⇥ sta⇥aldri á þessum stö⇥um.

Landhelgissjó⇥ur hefir nú á sí⇥ari árum vaxi⇥

svo hrö⇥um fetum og er þegar or⇥inn svo stór, a⇥
áhættulaust vir⇥ist a⇥ leggja fje úr honum til bygg-
ingar á n￼ju var⇥skipi.

Nú er þa⇥ svo, a⇥ var⇥skipi⇥ „↵ór“ getur ekki tal-
ist fullkomi⇥ til gæslu vegna ónógs hra⇥a skipsins,
en hinsvegar má vel nota þa⇥ þar, sem því er ætla⇥
a⇥ hafa líti⇥ afmarka⇥ svæ⇥i til gæslu, svo sem vi⇥
Vestmannaeyjar á vetrarvertí⇥ og jafnvel á vissum
tímum árs á nokkrum hluta Brei⇥afjar⇥ar og Faxa-
flóa.711

Frumvarpi⇥ var samþykkt, og í kjölfari⇥
samdi ríkisstjórnin um smí⇥i á n￼ju var⇥-
skipi í Danmörku. ↵a⇥ hlaut nafni⇥ Ægir og
kom til landsins 1929. Ægir var mótorskip
og mun hra⇥skrei⇥ara en Ó⇥inn og ↵ór, sem
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bá⇥ir voru gufuskip. ↵ór stranda⇥i á Sölva-
bakkaskerjum í Húnafir⇥i 21. desember
1929. Í sta⇥ hans var keyptur n￼r togari frá
↵￼skalandi, sem einnig hlaut nafni⇥ ↵ór
(„Fjöru-↵ór“), og kom hann til landsins ári⇥
1930. Ári⇥ 1936 var Ó⇥inn seldur til Sví-
þjó⇥ar, en í hans sta⇥ fékk gæslan líti⇥ tré-
skip, sem smí⇥a⇥ var á Akureyri og bar sama
nafn. Eftir þa⇥ ur⇥u engar breytingar á var⇥-
skipaflotanum á því tímabili, sem hér er til
umfjöllunar, en ￼mis smærri skip voru flest
árin vi⇥ gæslu á afmörku⇥um svæ⇥um hér
og þar vi⇥ landi⇥.712

Störf var⇥skipsmanna voru næsta hef⇥-
bundin allt þetta tímabil. ↵eir sinntu jöfn-
um höndum gæslu og björgunarstörfum og
auk þess ￼miss konar þjónustu vi⇥ fólk í

afskekktum bygg⇥um. Oft komust þeir í
hann krappan í vi⇥ureign vi⇥ landhelgis-
brjóta og vi⇥ björgun vi⇥ erfi⇥ar a⇥stæ⇥ur.
Um þau mál ver⇥ur ekki fjölyrt hér, en víst
er, a⇥ var⇥skipsmenn unnu mörg þrekvirki á
þessum árum og ófáir sjómenn, íslenskir og
erlendir, áttu þeim líf a⇥ launa. Sérkennileg-
asti kaflinn í sögu gæslunnar á þessum
árum er sennilega sagan af „Ömmuskeytun-
um“ svonefndu, sem fræg var⇥ me⇥ þjó⇥-
inni. ↵á reyndu íslenskir og erlendir togara-
menn a⇥ njósna um fer⇥ir íslenskra og
danskra var⇥skipa og sendu sín á milli dul-
málsskeyti þar sem „amma“ lék stórt hlut-
verk. Af hlaust eitthvert mesta hita- og
hneykslismál hérlendis á millistrí⇥sárun-
um.713
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Allt tímabili⇥, sem fjalla⇥ er um í þessu riti,
var saltfiskverkun undirstö⇥uþáttur í bolfisk-
vinnslu Íslendinga og saltfiskur mikilvæg-
asta útflutningsafur⇥ þeirra. Útflutningur á
ö⇥rum bolfiskafur⇥um var engu a⇥ sí⇥ur all-
nokkur allt þetta tímabil, og undir lok þess
hófst hra⇥frysting, sem átti eftir a⇥ ver⇥a
rá⇥andi í fiskframlei⇥slu og útflutningi
landsmanna á árunum eftir sí⇥ari heims-
styrjöld. Hér á eftir ver⇥ur fjalla⇥ um fisk-
verkun og helstu útflutningsvörur Íslend-
inga á fyrstu fjórum áratugum 20. aldar, auk
þess sem stuttlega ver⇥ur rætt um helstu
marka⇥i.

VI,1. Saltfiskverkun og saltfisk-
marka⇥ir

Í 1. bindi þessa ritverks var l￼st saltfisk-
verkun Íslendinga á árabáta- og skútuöld, og
er óþarft a⇥ endurtaka þa⇥ hér.714 Í grund-
vallaratri⇥um breyttist saltfiskverkunin
líti⇥, eftir a⇥ kom fram á 20. öld, en aukinn
afli og framlei⇥sla leiddi til þess, a⇥ sums
sta⇥ar voru n￼ vinnubrög⇥ tekin upp. ↵au

mi⇥u⇥u í flestum tilvikum ö⇥ru fremur a⇥
því a⇥ létta störf fiskverkafólks og gera því
kleift a⇥ anna verkun alls þess afla, er á land
barst. Hann jókst a⇥ mun me⇥ vélvæ⇥ingu
fiskiskipaflotans, og fiskverkunin var⇥ æ
mannfrekari.

Í stórum dráttum má segja, a⇥ me⇥ þann
fisk, er afla⇥ist á togara og verka⇥ur var í
salt, hafi veri⇥ fari⇥ á sama hátt og afla þil-
skipa. Sama máli gegndi um fisk, er veiddist
á útilegubáta. Hann var hausa⇥ur, flattur og
salta⇥ur um bor⇥ og stakka⇥ur er komi⇥ var
a⇥ landi. Á togurum voru skipverjar yfirleitt
fleiri, er veitt var í salt, en á ö⇥rum vei⇥um,
en þá voru me⇥ sérstakir flatningsmenn, er
sáu um a⇥ gera a⇥ fiskinum um bor⇥.715 Dag-
ró⇥rabátar komu hins vegar me⇥ fiskinn
óa⇥ger⇥an a⇥ landi, og þar var hann haus-
a⇥ur, flattur og salta⇥ur og sí⇥an stakka⇥ur
strax eftir löndun. Eins var me⇥ fisk er
Reykjavíkurtogarar báru a⇥ landi a⇥ vor- og
sumarlagi. Hann var oftast veiddur á nálæg-
um mi⇥um í Faxaflóa, og voru skipin yfir-
leitt a⇥ vei⇥um á nóttunni, en komu inn til
löndunar a⇥ morgni.716

Misjafnt var, hve lengi fiskurinn var lát-
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inn liggja í stakknum. Haustfiskur lá lengst,
en fiskur, sem veiddist á vetrarvertí⇥, mun
skemur, og gilti þá einu, hvort um var a⇥
ræ⇥a báta- e⇥a togarafisk. Haustfiskurinn
var jafnan salta⇥ur, á⇥ur en hann var stakk-
a⇥ur, og sí⇥an salta⇥ur upp einu sinni um
veturinn.717

↵egar kom fram á útmánu⇥i, var teki⇥ a⇥
vaska fiskinn, en mikilvægt var, a⇥ því verki
væri loki⇥ sem næst í sama mund og
þurrkun gat hafist vegna ve⇥urs. Vöskunin
var erfitt starf og kalsamt, og var löngum
ö⇥ru fremur í höndum kvenna. Framan af
var fiskurinn yfirleitt vaska⇥ur upp úr stór-
um kerjum undir berum himni, en þegar
kom fram um og yfir aldamótin 1900, var⇥ æ
algengara, a⇥ a.m.k. stórútger⇥armenn í
þéttb￼li reistu sérstök fiskverkunarhús, og
smám saman fær⇥ist þessi þáttur fiskverk-
unarinnar a⇥ mestu í hús. Alltaf var þó eitt-
hva⇥ um vöskun utandyra, og margir reyndu
a⇥ vaska fiskinn, þar sem gott vatn var a⇥
hafa; þa⇥ spara⇥i bur⇥. Sums sta⇥ar var
fiskur vaska⇥ur í fjöru, annars sta⇥ar á ár- og
lækjarbökkum, og eftir a⇥ vöskunin var fær⇥
undir þak, var⇥ a⇥ lei⇥a vatn í húsin.718

Vi⇥ vöskunina voru notu⇥ einföld ambo⇥:
burstar, þyrlar og strigatuskur. ↵au gáfust í
sjálfu sér vel, en vinnan var bæ⇥i seinleg og
mannfrek, auk þess sem erfitt gat reynst a⇥
halda áhöldunum nægilega hreinum. Af
þeim sökum mun þa⇥ hafa veri⇥, a⇥ Ásgeir
G. Ásgeirsson, kaupma⇥ur á Ísafir⇥i, lét
smí⇥a erlendis fiskþvottavél, er knúin var
gufuafli og búin burstavölsum, sem hreinn
sjór lék stö⇥ugt um. Fiskurinn fór nokkrum
sinnum á milli burstanna, og a⇥ lokum skil-
a⇥i vélin honum á færiband, sem flutti hann

á vagn, er aftur flutti hann á sporbraut út á
fiskreitana.

Fiskþvottavélin var sett upp í vöskunar-
húsinu í Ne⇥stakaupsta⇥ á Ísafir⇥i ári⇥ 1893.
Hún var miki⇥ notu⇥ í u.þ.b. áratug, en
notkun hennar var hætt, vegna þess a⇥ hún
þótti ekki þvo nógu vel undan uggum. Vélin
var merkileg tæknin￼jung og fyrsta tilraun
til a⇥ vélvæ⇥a fiskvinnslu hér á landi.719

A⇥ vöskun lokinni tók þurrkunin vi⇥. Í
fyrstu var nánast allur saltfiskur þurrka⇥ur
á reitum, e⇥a fiskreitum sem kalla⇥ir voru.
↵eir voru margir í flestum helstu útger⇥ar-
stö⇥um landsins og settu mjög svip á bygg⇥-
ina, ekki síst á sólbjörtum vor- og sumar-
dögum, er þeir voru þaktir drifhvítum salt-
fiski og ilminn lag⇥i yfir bæinn. Á miklu rei⇥
a⇥ velja gó⇥ reitastæ⇥i, og þótti best a⇥
brei⇥a fiskinn á jar⇥lausa möl e⇥a grjót,
þannig a⇥ vindur kæmist undir hann. Á gras
mátti ekki brei⇥a og illgresi, sem kunni a⇥
skjóta upp kollinum á reitunum, var jafnan
eytt um lei⇥ og þess var⇥ vart. ↵á var⇥ a⇥
gæta þess, a⇥ jar⇥vegur á reitum væri ekki
myldinn, því þá gat raki komist í fiskinn og
hann vatnast.720

Raki og skortur á gó⇥um fiskreitum olli
því, a⇥ sumir fiskverkendur tóku a⇥ brei⇥a
fisk á grindur. ↵ær voru yfirleitt í u.þ.b. eins
metra hæ⇥ frá jör⇥u, og var a⇥ þeim mikill
vinnuléttir fyrir verkafólk, sem þurfti nú
ekki lengur a⇥ bogra vi⇥ vinnuna. ↵urrk-
grindur höf⇥u lengi tí⇥kast vi⇥ saltfisk-
verkun á N￼fundnalandi, en hér á landi
munu þær fyrst hafa or⇥i⇥ algengar um
1900. Á öndver⇥ri 20. öld voru einnig ger⇥ar
fyrstu tilraunir til a⇥ þurrka fisk í sérstökum
þurrkhúsum, en þær gáfust heldur illa.721
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Fiskþurrkunin var miki⇥ vandaverk og
gat reynt á þolinmæ⇥ina, ekki síst ef vot-
vi⇥rasamt var. ↵egar vöskun lauk, var
fiskurinn fluttur út á reitana. ↵ar var hon-
um hla⇥i⇥ í stakk og hann látinn liggja
þannig eina nótt, e⇥a lengur ef ekki vi⇥ra⇥i
til brei⇥slu. Me⇥ því móti seig vatn best úr
honum. A⇥ því búnu var fiskurinn breiddur
og þurrka⇥ur, eins og l￼st var í 1. bindi. Sú
l￼sing á öll vi⇥ fisk, sem var fullþurrka⇥ur,
en undir lok 19. aldar hófst svoköllu⇥ lin-
þurrkun, en þá var fiskurinn þurrka⇥ur
minna. Upphafsma⇥ur þeirrar a⇥fer⇥ar hér á
landi var á⇥urnefndur Pike Ward, og var lin-

þurrka⇥ur saltfiskur stundum nefndur eftir
honum og kalla⇥ur vordsfiskur. Linþurrkun
hófst vi⇥ Ísafjar⇥ardjúp, og sí⇥an tók Ward
hana upp í Hafnarfir⇥i.722 Á fyrri hluta 
20. aldar var þessi verkunara⇥fer⇥ hins
vegar útbreiddust á Nor⇥ur- og Austurlandi.
Á Austfjör⇥um var kassa- e⇥a pækilsöltun
einnig allútbreidd á 4. áratugnum, mest
fyrir tilverkna⇥ Sveins Árnasonar, yfirfisk-
matsmanns.723

Allt tímabili⇥, sem hér er til umfjöllunar,
voru saltfiskmarka⇥ir Íslendinga í útlöndum
a⇥ mestu hinir sömu og á ofanver⇥ri 19. öld,
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og l￼st var í 1. bindi þessa verks. Langstærsti
marka⇥urinn var á Spáni, og þótt hlutdeild
Ítalíumarka⇥ar færi vaxandi, einkum á 
3. áratugnum, var hann aldrei nándar nærri
jafn mikilvægur Íslendingum og sá spænski.
Sama máli gegndi um marka⇥inn í Portú-
gal, en þanga⇥ seldu íslenskir fiskverkendur
nokku⇥ af saltfiski, einkum eftir a⇥ kom
fram um og yfir 1930. Um a⇥ra marka⇥i var
vart a⇥ ræ⇥a, þótt stöku farmar og send-
ingar færu til landa í rómönsku Ameríku,
einkum Brasilíu, og fleiri ríkja.724

Vi⇥ upphaf 20. aldar fóru u.þ.b. 80 pró-
sent af öllum saltfiski, sem verka⇥ur var hér
á landi, á Spánarmarka⇥, og mestur hluti
þess, sem þá var eftir, til Ítalíu. ↵etta hlutfall
hélst lítt breytt allt til ársins 1916, en þá dró
mjög úr vi⇥skiptum Íslendinga vi⇥ Mi⇥-
jar⇥arhafsþjó⇥irnar, og olli heimsstyrjöldin
og vi⇥skiptasamningur Íslendinga vi⇥ Breta
þar mestu. Á þessum árum var saltfiskversl-
unin a⇥ verulegu leyti í höndum erlendra
millili⇥a, einkum danskra og breskra, og
þótt þa⇥ fær⇥ist a⇥ sönnu í vöxt, a⇥ íslenskir
fiskútflytjendur skiptu beint vi⇥ spænska og
ítalska kaupendur, haf⇥i mikill hluti þess
saltfisks, er hé⇥an var fluttur, vi⇥komu í
Kaupmannahöfn e⇥a enskum hafnarborg-
um, ekki síst Liverpool.725

Ástæ⇥ur þessa voru ö⇥ru fremur hin
sterku vi⇥skiptatengsl Íslands og Dan-
merkur, ítök danskra kaupmanna í utan-
ríkisverslun Íslendinga og sú sta⇥reynd, a⇥
íslenskir kaupmenn höf⇥u fæstir yfir a⇥ rá⇥a
eigin skipum til millilandasiglinga og fáir
þeirra bjuggu yfir þekkingu og reynslu í vi⇥-
skiptum vi⇥ a⇥rar þjó⇥ir. Mörgum var í nöp
vi⇥ hina erlendu millili⇥i og gró⇥ann, sem

þeir höf⇥u af versluninni, en líti⇥ var þó
a⇥hafst í þeim málum fyrir fyrri heimsstyrj-
öld. ↵á voru marka⇥ir á Spáni og Ítalíu
gó⇥ir, útflutningurinn jókst næsta stö⇥ugt
og ver⇥i⇥ var gott. Á me⇥an svo var, sáu
menn ekki ástæ⇥u til stórfelldra breytinga.

Í þessum efnum ur⇥u þáttaskil á árum
fyrri heimsstyrjaldarinnar. ↵á lenti Ísland á
valdsvæ⇥i Breta. ↵eir tóku brátt a⇥ skipta sér
af útflutningsverslun landsmanna, fyrst og
fremst til a⇥ koma í veg fyrir a⇥ íslenskrar
útflutningsvörur bærust til ↵￼skalands. Ári⇥
1916 var, eins og á⇥ur var frá sagt, ger⇥ur
vi⇥skiptasamningur á milli Íslands og Bret-
lands, og samkvæmt honum skuldbundu
bresk stjórnvöld sig til a⇥ kaupa þær útflutn-
ingsafur⇥ir Íslendinga, sem ekki fékkst
marka⇥ur fyrir. Vi⇥ þa⇥ tók fyrir útflutning
til Danmerkur, og hélst svo fram yfir strí⇥s-
lok.

Vi⇥skiptatengslin vi⇥ Danmörku ur⇥u
aldrei aftur jafn sterk og fyrir styrjöldina, og
á 3. áratugnum tóku Íslendingar saltfisk-
útflutninginn a⇥ mestu í eigin hendur.
Spánn var eftir sem á⇥ur mikilvægasta mark-
a⇥slandi⇥, og eftir ger⇥ vi⇥skiptasamnings
ári⇥ 1922 („Spánarsamningsins“) jókst út-
flutningurinn þanga⇥ nánast ár frá ári allan
3. áratuginn. Sama máli gegndi um útflutn-
inginn til Ítalíu, og frá og me⇥ 1928 jókst
saltfisksala til Portúgal hrö⇥um skrefum.

↵egar kom fram undir lok 3. áratugarins,
var⇥ ljóst, a⇥ marka⇥irnir voru ekki jafn
traustir og á⇥ur. Offramlei⇥sla var á saltfiski
í öllum helstu framlei⇥slulöndum vi⇥
nor⇥anvert Nor⇥ur-Atlantshaf, og hér á landi
voru fisksölumál í ólestri. Alltof margir
a⇥ilar fengust vi⇥ útflutning, alltof margar
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og stórar sendingar voru sendar utan á sama
tíma, undirbo⇥ voru tí⇥, og margir neyddust
til a⇥ selja fisk sinn í umbo⇥ssölu. ↵etta
leiddi til ver⇥lækkunar, og þegar heims-
kreppan skall á um 1930, versna⇥i ástandi⇥
enn. ↵egar borgarastyrjöldin braust út á
Spáni ári⇥ 1936, loka⇥ist marka⇥urinn þar.
Allt olli þetta útvegsmönnum og fiskverk-
endum hér á landi þungum búsifjum og
stu⇥la⇥i a⇥ erfi⇥leikum í sjávarútvegi, sem
þegar hefur veri⇥ sk￼rt frá.

Á sí⇥ari hluta 3. áratugarins var mörgum
or⇥i⇥ ljóst, a⇥ í óefni stefndi, en tilraunir til
a⇥ koma á fót samtökum í fisksölu runnu út
í sandinn. ↵a⇥ var ekki fyrr en Sölusamband
íslenskra fiskframlei⇥enda (S.Í.F.) var
stofna⇥ ári⇥ 1932, a⇥ nokkur skipan komst á
þessi mál og nokku⇥ tók a⇥ rofa til á n￼. ↵á
var þess hins vegar skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ n￼
styrjöld brytist út su⇥ur í álfu, og þá breytt-
ust allar forsendur í fisksölumálum Íslend-
inga nánast í einu vetfangi.

VI,2. Ísfisksala og upphaf 
hra⇥frystingar

Vélvæ⇥ing fiskiskipaflotans jók ekki ein-
ungis afla og létti vinnu sjómanna. Á Bret-
landseyjum haf⇥i lengi veri⇥ nokkur mark-
a⇥ur fyrir ferskan og tiltölulega n￼jan,
óverka⇥an fisk. Sá marka⇥ur jókst a⇥ mun,
er hafnar- og útger⇥arbæir vi⇥ Nor⇥ursjó
komust í járnbrautarsamband vi⇥ Lundúnir
og i⇥na⇥arborgir á nor⇥austur Englandi,
eins og frá var sagt framar í þessu riti, og
leitu⇥u menn ￼missa lei⇥a til a⇥ koma aflan-
um sem ferskustum á marka⇥. Ein var sú a⇥

búa skip, er gengu til vei⇥a í Nor⇥ursjó, svo-
nefndum fiskitjörnum („fish-ponds“) og
freista þess a⇥ færa fiskinn lifandi a⇥ landi.
Járnbrautarvagnar voru svo búnir sams
konar tjörnum, og þannig átti a⇥ koma fisk-
inum lifandi á marka⇥.

Á ￼msu gekk í þessum efnum, en sumar
tilraunirnar báru sæmilegan árangur, og
smám saman tóku menn a⇥ leita fyrir sér á
fjarlægari mi⇥um. Einna best vir⇥ist hafa
gengi⇥ a⇥ flytja kola og annan flatfisk lifandi
í fiskitjörnum, og undir lok 19. aldar stund-
u⇥u danskir sjómenn kolavei⇥ar á vélbátum
utarlega í Önundarfir⇥i, eins og fram kom í
II. kafla þessa rits. Aflanum löndu⇥u þeir í
flutningaskip, sem búin voru fiskitjörnum
og fluttu fiskinn lifandi til Englands.

Flutningum me⇥ þessum hætti var þó
fljótlega hætt, enda stó⇥ust þeir ekki sam-
keppni vi⇥ n￼ja a⇥fer⇥, sem var í senn ód￼r-
ari og þægilegri. Nálægt aldamótunum
1900 komust menn upp á lag me⇥ a⇥ fram-
lei⇥a ísmulning og geyma hann svo um bor⇥
í vei⇥iskipum, a⇥ hann brá⇥na⇥i ekki, jafn-
vel þótt vei⇥ifer⇥ stæ⇥i í tvær til þrjár vikur.
↵egar þessi tækni var komin til sögunnar,
var⇥ mönnum fljótlega ljóst, a⇥ me⇥ því a⇥
ísa aflann ferskan um bor⇥ í vei⇥iskipinu
mátti koma honum lítt e⇥a ekki skemmdum
á marka⇥, og jafnframt losnu⇥u útvegs-
menn vi⇥ kostna⇥inn og fyrirhöfnina, sem
fylgdi því a⇥ koma fyrir fiskitjörnum um
bor⇥ í skipum sínum. Lei⇥ þá ekki á löngu,
uns teki⇥ var a⇥ búa gufutogara sérstökum
lestum, þar sem hægt var a⇥ geyma ís. Sá
búna⇥ur var þó harla frumstæ⇥ur framan af,
og í löngum vei⇥ifer⇥um ur⇥u skipin i⇥u-
lega a⇥ leita hafnar og taka ís.
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Flestir hinna fyrstu íslensku togara höf⇥u
búna⇥ til a⇥ geyma ís, og eins og þegar hefur
komi⇥ fram, hófust siglingar me⇥ ísfisk frá
Íslandi nánast jafn snemma og útger⇥ tog-
ara. Hausti⇥ 1907 fór Snorri Sturluson
fyrstu sölufer⇥ íslensks togara til Englands,
og þetta sama ár fóru Jón forseti og Marz
einnig slíkar fer⇥ir.726 ↵essar fer⇥ir héldu
áfram allt til loka þess tímabils, sem hér er
til umfjöllunar, ef undan er skili⇥ stutt skei⇥
á árum fyrri heimsstyrjaldar. Oftast var siglt
me⇥ ísfisk til hafnarborganna vi⇥ Humru,
Hull og Grimsby, en á styrjaldarárunum þó
mest til Fleetwood.727 Var þa⇥ gert til þess, a⇥
skipin þyrftu ekki a⇥ sigla um tundurdufla-
svæ⇥in í Nor⇥ursjó.

Eins og þegar hefur komi⇥ fram, hófst
íslensk togaraútger⇥ a⇥eins fáum árum, eftir
a⇥ íshús komu til sögunnar hér á landi. ↵au
sáu togurunum fyrir ís, og fengu Reykja-
víkurtogararnir flestir ís úr Nordalsíshúsi
fyrstu árin, en sum togarafélögin reistu og
ráku eigin íshús, t.d. hf. Kveldúlfur. Ísinn í
þessum húsum var einkum ís, sem tekinn var
af Reykjavíkurtjörn á vetrum og geymdur í
húsunum yfir sumari⇥, en ísfiskvei⇥ar stund-
u⇥u togararnir mest á haustin, frá því síldar-
vertí⇥ lauk og þar til vetrarvertí⇥ hófst. Ísinn
af tjörninni þótti hins vegar varasamur vegna
óhreininda og mengunar, og því komst sá
si⇥ur fljótlega á, a⇥ skipin tóku ís í Bretlandi
í sölufer⇥um og notu⇥u í næstu vei⇥iför.728

Útflutningur ísfisks var mismikill frá ári
til árs, og sama máli gegndi um ver⇥mæti⇥,
sem ré⇥st ö⇥ru fremur af frambo⇥i og eftir-
spurn í marka⇥slöndunum. Tafla XIII s￼nir
magn og ver⇥mæti útflutts ísfisks á völdum
árum á tímabilinu 1911-1939.

Tafla XIII

Útflutningur ísfisks 1911-1939

Ár Magn Ver⇥mæti
(smál.) (fob., þús. g.kr.)

1911 410,2 80,1
1915 8.995,2 3.147,5
1920 12.923,2 7.815,0
1925 5.634,9 2.371,6
1930 11.244,3 3.840,7
1935 18.738 6.295
1939 18.727 6.300

Heimild: Hagskinna (1997), tafla 10.17.

Fyrir 1911 var útflutningur ísfisks frá
Íslandi sáralítill, en jókst sí⇥an, er togara-
flotinn stækka⇥i og skipin ur⇥u betur búin
til slíkra flutninga. Á tímabilinu frá 1911 til
1916 jókst útflutningurinn nánast ár frá
ári, og sama máli gegndi um heildarver⇥-
mæti⇥. ↵ar ber þó þess a⇥ gæta, a⇥ ver⇥i⇥
hækka⇥i óe⇥lilega miki⇥ á styrjaldarárun-
um og lækka⇥i nokku⇥ ári⇥ 1921. Ári⇥
1925 var útflutningur me⇥ minnsta móti,
en jókst sí⇥an aftur og óx nánast ár frá ári
til 1932. Ver⇥i⇥ byrja⇥i hins vegar a⇥ lækka
a⇥ mun af völdum kreppunnar og offram-
bo⇥s þegar á árinu 1930 og ná⇥i lágmarki
1932. Eftir þa⇥ dróst útflutningur ísfisks
verulega saman frá því sem mest var, um
1930, en var þó mun meiri allan 4. áratug-
inn en veri⇥ haf⇥i á 3. áratugnum. Me⇥al-
ver⇥ á selda smálest var hins vegar miklu
lægra á 4. áratugnum en veri⇥ haf⇥i ára-
tuginn á undan.729 Átti þa⇥ ekki minnstan
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hlut í lélegri afkomu togaraútger⇥arinnar,
sem á⇥ur var frá sagt. 

A⇥ ísa fisk um bor⇥ í vei⇥iskipum og 
flytja hann þannig á marka⇥ var í sjálfu sér
n￼jung, en bygg⇥ist á ævagamalli þekk-
ingu. Fólk á nor⇥lægum sló⇥um veitti því
snemma athygli, a⇥ matvæli, einkum kjöt og
fiskur, geymdust vel í snjó og ís og gátu hald-
ist tiltölulega fersk um langan tíma. Á 19.
öld komust menn upp á lag me⇥ a⇥ fram-
lei⇥a ís og geyma matvæli frosin, og voru
íshúsin, sem á⇥ur var frá sagt, þáttur í þeirri
þróun. Um svipa⇥ leyti tóku hugvitsmenn a⇥
reyna fyrir sér um smí⇥i kælivéla, er haldi⇥
gætu kulda í loku⇥u r￼mi, t.d. járnbrautar-
vögnum e⇥a skipslestum, jafnvel þótt heitt
væri fyrir utan. Fyrsta kælivélin var smí⇥u⇥
ári⇥ 1834, og á sí⇥asta þri⇥jungi 19. aldar var
teki⇥ a⇥ búa skip kælivélum og flytja kæld
matvæli til Evrópu frá Eyjaálfu og Ameríku.
Fyrsti farmurinn af kældu kjöti frá Ástralíu
var fluttur til Bretlands 1879-1880, og 1882
var frosi⇥ kjöt fyrst flutt frá N￼ja-Sjálandi til
Bretlands. Olli hin n￼ja tækni á skömmum
tíma byltingu í mataræ⇥i og neysluvenjum
Evrópumanna og haf⇥i mikil og gó⇥ áhrif á
efnahag N￼sjálendinga.730

Ísfiskurinn flokka⇥ist undir þa⇥, sem
almennt er kalla⇥ kæld matvæli. Geymslu-
þol hans var takmarka⇥, ísinn brá⇥na⇥i og
r￼rna⇥i alltaf eitthva⇥ í hverri vei⇥i- og sölu-
fer⇥, og er fiskinum haf⇥i veri⇥ landa⇥, rei⇥
á a⇥ verka hann e⇥a neyta hans sem fyrst.
Annars var⇥ hann ón￼tur, og því fór vita-
skuld fjarri, a⇥ fiskur, sem legi⇥ haf⇥i í ís í
tvær til þrjár vikur, gæti talist ferskur.

Í upphafi aldarinnar létu ￼msir fisk-

framlei⇥endur sig dreyma um a⇥ frysta fisk
ferskan og flytja hann frosinn á marka⇥.
Flestum var ljóst, a⇥ þetta myndi ver⇥a
mögulegt fyrr e⇥a sí⇥ar, en kostna⇥urinn
var mikill og erfitt a⇥ vi⇥halda gæ⇥um fisks-
ins um lengri tíma. Hér á landi var vitaskuld
hægt a⇥ frysta fisk á sama hátt og beitusíld í
íshúsum, en sá fiskur mun sjaldan hafa þótt
gó⇥ur matur, og erfitt var a⇥ vi⇥halda frosti
um bor⇥ í flutningaskipum, á⇥ur en sérbúin
frystiskip komu til sögunnar.

Frystivélar, ætla⇥ar til frystingar mat-
væla, voru fyrst teknar í notkun hér á landi
ári⇥ 1908, í íshúsinu sem útvegsmenn í
Vestmannaeyjum reistu undir forystu Gísla
J. Johnsen og á⇥ur var frá sagt. ↵a⇥ hús var
ö⇥ru fremur nota⇥ til beitufrystingar og
geymslu, en ári⇥ 1910 hófu Eyjamenn a⇥
frysta lú⇥u, sem flutt var frosin til Kaup-
mannahafnar.731 Fáum sögum fer af árangr-
inum af þessari tilraun, og tæpir tveir ára-
tugir li⇥u, uns aftur var reynt a⇥ frysta fisk
til útflutnings hér á landi. Mun þa⇥ og
sönnu næst, a⇥ fryst matvæli nutu takmark-
a⇥rar hylli neytenda á fyrstu tveimur ára-
tugum 20. aldar. Frystingin tók tiltölulega
langan tíma, vefir og frumur vildu skemm-
ast og geymsluþol vörunnar var takmarka⇥.

Á þessu var⇥ mikil breyting á árunum um
og eftir 1920. ↵á tókst Bandaríkjamannin-
um Clarence Birdseye a⇥ hra⇥frysta matvæli
í neytendaumbú⇥um, og ári⇥ 1923 stofna⇥i
hann hlutafélag, sem einkum var ætla⇥ a⇥
hra⇥frysta fiskflök. Sú tilraun mistókst a⇥
vísu, en Birdseye endurbætti a⇥fer⇥ sína og
tókst í samvinnu vi⇥ a⇥ra a⇥ vinna frystum
matvælum brautargengi á bandarískum
marka⇥i. Er af því mikil saga.732
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Um svipa⇥ leyti og Birdseye ger⇥i til-
raunir me⇥ frystingu fiskflaka vestur í
Ameríku, tóku íslenskir frumkvö⇥lar a⇥
huga a⇥ hra⇥frystingu fisks hér heima. Ekk-
ert samband er sjáanlegt þarna á milli, og
Íslendingarnir munu einkum hafa haft í
huga a⇥ heilfrysta fisk me⇥ a⇥fer⇥, sem
kennd var vi⇥ danskan verkfræ⇥ing, er
Ottesen hét. ↵á var fiskurinn pækilfrystur,
sem kalla⇥ var, difi⇥ án umbú⇥a ni⇥ur í salt-
pækil blanda⇥an glycerini. Sú framlei⇥sla
líka⇥i hins vegar illa.733

Esphólínbræ⇥ur á Akureyri fóru framar-
lega í flokki þeirra, er hug⇥u á hra⇥frystingu
fisks. Ári⇥ 1925 sóttu þeir um ló⇥ undir
stórt frystihús í Reykjavík og nutu til þess
atfylgis fjársterkra sænskra athafnamanna.
Árangurinn af því samstarfi var⇥ Sænska
frystihúsi⇥, sem tók til starfa ári⇥ 1930.734

Á⇥ur en til þess kom haf⇥i hins vegar
íslenskur fiskverkandi, Elínmundur Ólafs-
son frá M￼rarhúsum á Seltjarnarnesi, hafi⇥
frystingu og útflutning á frosnum fiski.
Einar Sigur⇥sson, útger⇥arma⇥ur í Vest-
mannaeyjum, haf⇥i eftirfarandi frásögn eftir
honum í ævisögu sinni, sem ↵órbergur
↵ór⇥arson skrá⇥i:

↵a⇥ var vori⇥ 1929, a⇥ ég fékk tvær amóníak frysti-
vélar frá Sabroe í Árósum. ↵ær voru 25 þúsund
hitaeiningar hvor, vi⇥ mínus 10 stig á celsíus. Ég
fékk me⇥ þeim kar til a⇥ frysta ís í. Í karinu gat ég
fryst í einu 500 kíló af ￼su. Ég geymdi fiskinn í
klefa, sem jafnframt var haf⇥ur fyrir beitu. Í honum
var 10 grá⇥a frost á celsíus. Ég bjó um ￼suna í 50
kílóa trékössum, og var hún send þannig til Leith í
Skotlandi. Fiskurinn var sendur me⇥ Fossunum í
lestinni ókældri, eins og hún kom fyrir, og vafi⇥
utan um hann preseningum. Fiskurinn kom þó vel
fram og líka⇥i ágætlega. ⌥san seldist á 14 aura
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kílói⇥. Fyrsta sendingin fór í desember 1929 e⇥a í
byrjun janúar og var 32 lestir. Auk þess voru frystar
80 til 100 lestir, sem voru seldar í Reykjavík á 28
aura kílói⇥, helmingurinn af því þó ekki fyrr en
sumari⇥ 1930.

Næstu tvær sendingar til Bretlands lentu á
slæmum marka⇥i. Fiskurinn var settur þar í
ávaxtakæli og skemmdist. Eins fór me⇥ fiskinn,
sem geymdur var hér heima. Tíu stiga frost var of
lítill kuldi til a⇥ geyma hann í. ↵egar fram á sum-
ari⇥ kom, var⇥ a⇥ fleygja nokkru af fiskinum.735

↵annig fór um sjófer⇥ þá, og tilraunir, sem
Kveldúlfur hf. og fleiri a⇥ilar ger⇥u til a⇥
flytja út frosinn fisk í upphafi 4. áratugarins,
báru lítinn árangur.

En nú var þess skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ hra⇥-
frystingunni yxi fiskur um hrygg. Eins og
þráfaldlega hefur komi⇥ fram, olli vi⇥-
skiptakreppan, sem hófst ári⇥ 1929, miklum
erfi⇥leikum á hef⇥bundnum salt- og ísfisks-
mörku⇥um Íslendinga í Su⇥urlöndum, á
Bretlandseyjum og í ↵￼skalandi. Flestum
útvegsmönnum og fiskverkendum var⇥
smám saman ljóst, a⇥ leita yr⇥i n￼rra
úrræ⇥a og marka⇥a fyrir íslenskan fisk, og
þá var⇥ mörgum liti⇥ til hra⇥frystingar. Á
Alþingi ári⇥ 1934 flutti Ólafur Thors frum-
varp til laga um stofnun Fiskirá⇥s, er hafa
skyldi forgöngu um ￼miss konar rannsóknir
og athuganir og gera tillögur til Alþingis um
úrbætur í sjávarútvegsmálum. Me⇥al annars
skyldi rá⇥i⇥ hafa forystu um öflun n￼rra
marka⇥a fyrir sjávarafur⇥ir og eflingu
þeirra, er fyrir voru. ↵á var og mælt me⇥ því,
a⇥ hra⇥frysting yr⇥i efld og a⇥ lítil frystihús
yr⇥u reist í sem flestum verstö⇥vum.736

Fiskirá⇥ þa⇥, sem Ólafur Thors og fylgis-
menn hans vildu koma á fót, átti a⇥eins a⇥
vera rá⇥gefandi, en sí⇥ar á þessu sama þingi

báru fulltrúar ríkisstjórnarflokkanna, Fram-
sóknarflokks og Alþ￼⇥uflokks, fram frum-
varp til laga um stofnun Fiskimálanefndar.
Hún skyldi hafa umtalsver⇥ völd, úthluta
verkunar- og útflutningsleyfum og hafa for-
göngu um marka⇥sleit og tilraunir me⇥
n￼jar vei⇥i- og verkunara⇥fer⇥ir. Til þessa
skyldi henni lagt fé úr sjó⇥um í eigu og um-
sjá ríkisins, og henni var heimilt a⇥ veita
einstaklingum og félögum lán e⇥a styrki til
tækjakaupa, ef þeir hug⇥ust hefja n￼jar
verkunara⇥fer⇥ir.737 Mun þar einkum hafa
veri⇥ átt vi⇥ hra⇥frystingu.

Lög um Fiskimálanefnd voru samþykkt á
Alþingi skömmu fyrir jól 1934 og tók hún til
starfa í ársbyrjun 1935. Snemma á því ári
var lögum um nefndina hins vegar breytt,
og komust þau þá í þa⇥ horf, sem þau héld-
ust í næstu árin. Mikilvægasta breytingin
var⇥ sú, a⇥ sölumál voru tekin úr höndum
nefndarinnar og fengin S.Í.F., en í 2. grein
laganna var hlutverki nefndarinnar l￼st svo:

Fiskimálanefnd hefur me⇥ höndum úthlutun verk-
unarleyfa, ef þau ver⇥a fyrirskipu⇥. Hún skal gera
rá⇥stafanir til þess, a⇥ ger⇥ar séu tilraunir me⇥
n￼jar vei⇥ia⇥fer⇥ir og útflutning á fiski me⇥ ö⇥rum
verkunara⇥fer⇥um en nú eru mest tí⇥ka⇥ar. Hún
skal hafa forgöngu um marka⇥sleit og tilraunir til
a⇥ selja fisk á n￼ja marka⇥i og anna⇥ þa⇥, er l￼tur
a⇥ vi⇥gangi sjávarútvegsins. Getur ríkisstjórnin
veitt nefndinni fé úr marka⇥s- og ver⇥jöfnunarsjó⇥i
í þessu skyni me⇥ samþ[ykki] sjó⇥stjórnarinnar.738

Eitt merkasta n￼mæli⇥ í hinum breyttu lög-
um frá 1935 var þa⇥, a⇥ þá var stofna⇥ur sér-
stakur sjó⇥ur, Fiskimálasjó⇥ur, og skyldi
veita fé úr honum til a⇥ styrkja ￼miss konar
n￼breytni, þ. á m. tilraunir me⇥ n￼jar vei⇥i-
og verkunara⇥fer⇥ir, marka⇥sleit o.fl.739
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Lögin um stofnun Fiskimálanefndar voru
umdeild á sínum tíma, og ￼msum eindregn-
ustu málsvörum einkaframtaksins þótti sem
vopnin hef⇥u snúist illilega í höndum Ólafs
Thors. Í sta⇥ þess a⇥ stofna⇥ yr⇥i rá⇥, sem
veitt gæti stjórnvöldum og útvegsmönnum
faglega rá⇥gjöf í þrengingum, hef⇥i hann
fengi⇥ yfir sig pólitíska ófreskju, hálf-sósíal-
íska í þokkabót, sem hef⇥i í raun allt rá⇥
sjávarútvegsins í hendi sér. Fyrir har⇥fylgi
nokkurra manna, sem stó⇥u a⇥ stofnun
S.Í.F., hef⇥i tekist a⇥ koma í veg fyrir a⇥
ríkisvaldi⇥ sölsa⇥i undir nefndina öll völd í
sölu og útflutningi á saltfiski.

En hva⇥ sem slíkum umræ⇥um lei⇥, fer
hitt vart á milli mála, a⇥ starf Fiskimála-
nefndar skila⇥i umtalsver⇥um árangri. Hún
haf⇥i á sínum snærum erindreka, er leitu⇥u
marka⇥a, m.a. í Mi⇥-Evrópu og Bandaríkj-
unum, og þótt þær tilraunir tækjust mis-

jafnlega, lær⇥u menn smám saman af
reynslunni, og á árunum 1936-1937 tókst
a⇥ afla nokkurra marka⇥a fyrir fryst fiskflök,
einkum í Bretlandi. Ári⇥ 1935 kom nefndin
sér upp „hra⇥frystistö⇥“, er hún festi kaup á
frystihúsi Ingólfs Esphólín í Reykjavík. ↵ar
voru ger⇥ar tilraunir me⇥ frystingu og
pökkun, en jafnframt gaf nefndin ö⇥rum
fiskverkendum gó⇥ rá⇥ og veitti lán til bygg-
ingar hra⇥frystihúsa. Á árunum 1936-1939
voru reist alls þrettán har⇥frystihús me⇥
stu⇥ningi nefndarinnar, og voru þau í öllum
landsfjór⇥ungum.740 Auk þess reistu nokkrir
a⇥ilar frystihús án atfylgis nefndarinnar, og
í árslok 1939 voru li⇥lega tuttugu hra⇥-
frystihús starfandi hér á landi. Enn haf⇥i hin
n￼ja verkunara⇥fer⇥ þó vart sliti⇥ barns-
skónum, og ári⇥ 1939 var útflutningur fre⇥-
fisks enn lítill, e⇥a samtals 2.297 smá-
lestir.741 ↵ar var þó mjór mikils vísir.
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Í íslenskum ritum fyrri alda er allví⇥a viki⇥
a⇥ hafinu, náttúru þess og íbúum og au⇥-
s￼nt, a⇥ a.m.k. sumir Íslendingar hafa frá
örófi alda haft nokkra þekkingu á þessum
efnum og reynt a⇥ afla sér vitneskju um þau.
↵ar var þó fráleitt um neins konar rann-
sóknir a⇥ ræ⇥a, en glöggir menn og konur
veittu athygli ￼msu því, er fyrir augu bar í
náttúrunni, og breytingum, sem þar ur⇥u
og drógu af því ályktanir. ↵ær voru a⇥ sönnu
oft blandnar hindurvitnum og hjátrú, en
engu a⇥ sí⇥ur til vitnis um næma athyglis-
gáfu og þekkingarþrá.742

Um eiginlegar rannsóknir á náttúru
landsins var vart a⇥ tala fyrr en á sí⇥ari hluta
18. aldar, og skipulag⇥ar haf- og sjórann-
sóknir hófust ekki fyrr en á sí⇥asta fjór⇥ungi
19. aldar. ↵ar fóru danskir og norskir vís-
indamenn í fararbroddi, en íslenskir menn
komu lítt vi⇥ sögu. Fyrsti háskólamennta⇥i
íslenski náttúrufræ⇥ingurinn, sem eitthva⇥
rita⇥i a⇥ gagni um þessi mál, var ↵orvaldur
Thoroddsen. Á árunum 1892-1904 kom út
rit hans Landfræ⇥isaga Íslands og á árun-
um 1908-1922 L￼sing Íslands í fjórum bind-
um. Í sí⇥arnefnda verkinu fjallar hann all-

miki⇥ um hafi⇥ umhverfis landi⇥ og lífríki
þess, en öll er frásögn hans bygg⇥ á rann-
sóknum annarra. ↵orvaldur var jar⇥vísinda-
ma⇥ur og stunda⇥i aldrei sjálfstæ⇥ar haf-
rannsóknir, þa⇥an af sí⇥ur rannsóknir á
fiskifræ⇥i og fiskvei⇥um. Skrif hans bera
vott um almennan áhuga á náttúruvísind-
um og vilja til a⇥ mi⇥la þekkingu til
almennings, og má me⇥ nokkrum rétti líta á
þau sem eins konar lokastig almennrar um-
fjöllunar um hafvísindi í gömlum stíl.

Sumari⇥ 1894 ur⇥u þáttaskil í rannsóknum 
á svi⇥i haf- og fiskifræ⇥i. ↵á kom Bjarni
Sæmundsson frá Járnger⇥arstö⇥um í Grinda-
vík heim frá námi í náttúrufræ⇥i vi⇥ Hafnar-
háskóla og tók vi⇥ kennaraembætti, sem ↵or-
valdur Thoroddsen haf⇥i á⇥ur gegnt vi⇥
Lær⇥a skólann í Reykjavík. Hann haf⇥i vi⇥
heimkomuna mikinn hug á því a⇥ vinna a⇥
rannsóknum á fiskifræ⇥i og sótti í því skyni
til Alþingis um eitt þúsund króna styrk á ári
til a⇥ vinna a⇥ hug⇥arefni sínu. ↵ingi⇥ veitti
honum átta hundru⇥ krónur á ári, og næstu
árin og áratugina fór hann í rannsóknarlei⇥-
angra ví⇥a um land og me⇥ dönskum rann-
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sóknarskipum. Sk￼rslur um rannsóknir sínar
og athuganir birti hann jafnhar⇥an í tímarit-
inu Andvara, og kom hin fyrsta, sem bar yfir-
skriftina „Fáein or⇥ um fiskivei⇥ar vorar“,
ári⇥ 1895.743 Í greinum Bjarna og sk￼rslum er
mikinn fró⇥leik a⇥ finna um vinnubrög⇥ hans
og a⇥fer⇥ir, rannsóknir í haf- og fiskifræ⇥i hér
vi⇥ land á fyrstu fjórum áratugum 20. aldar,
og þó ekki sí⇥ur um ástand sjávarútvegsins
og gang mála í fjölmörgum verstö⇥vum ví⇥a
um land.

Hva⇥ rannsóknir snerti, kom Bjarni
Sæmundsson a⇥ ónumdu landi. Hér var
flest ógert á þessu svi⇥i, og í sk￼rslu sinni í
Andvara ári⇥ 1921 l￼sti hann því, hvernig
hann hug⇥ist nálgast vi⇥fangsefni sitt í upp-
hafi:

Styrkur þessi [þ.e. styrkurinn frá Alþingi] var ekki
svo hár, a⇥ eg gæti gefi⇥ mig allan vi⇥ fiskirann-
sóknum, og því sí⇥ur, a⇥ eg me⇥ honum gæti gert
d￼rar rannsóknir á sjó. Leit eg svo á, a⇥ mér mundi
ver⇥a mest úr honum me⇥ því, 1) a⇥ fara um landi⇥
og hitta fiskimenn a⇥ máli, fá hjá þeim uppl￼singar
um lífshætti nytjafiska vorra og ￼mislegt þa⇥, sem
snerti vei⇥arnar, heyra af gömlum og minnugum
mönnum um breytingar á ￼msu því vi⇥víkjandi og
hins vegar fræ⇥a menn, þar sem eg þóttist fró⇥ari
en þeir, 2) gera þær rannsóknir á sjó og í vötnum,
sem tök yr⇥u á, og 3) a⇥ safna í Reykjavík uppl￼s-
ingum úr gömlum ritum, prentu⇥um og óprentu⇥-
um, um ￼mislegt, sem snerti fiskivei⇥ar á li⇥num
tímum, og vei⇥isk￼rslum úr ￼msum landshlutum
og fylgjast þa⇥an me⇥ ganginum í vei⇥unum og
ö⇥ru merkilegu á því svi⇥i.744

Fyrstu árin nota⇥i Bjarni til almennra
athugana og heimsótti þá einkum ver-
stö⇥var sunnan- og vestanlands. Um þessar
mundir höf⇥u Danir hins vegar á prjónun-
um umfangsmiklar haf- og fiskirannsóknir á

hafsvæ⇥unum umhverfis Danmörku, Fær-
eyjar og Ísland. ↵ær átti a⇥ vinna a⇥ nokkru
leyti í samvinnu vi⇥ Alþjó⇥ahafrannsókna-
rá⇥i⇥, sem stofna⇥ var ári⇥ 1902 og haf⇥i
höfu⇥stö⇥var í Charlottenlund vi⇥ Kaup-
mannahöfn. Ungur danskur d￼rafræ⇥ingur,
Johannes Schmidt, var rá⇥inn til a⇥ st￼ra
rannsóknunum vi⇥ Færeyjar og Ísland, en
yfirumsjón verkefnisins var í höndum Chr.
F. Drechsels sjóli⇥sforingja, rá⇥gjafa dönsku
ríkisstjórnarinnar í fiskvei⇥imálum.745

Dönsku vísindamennirnir voru, sem
vænta mátti, næsta lítt kunnugir a⇥stæ⇥um
hér á landi, og sumari⇥ 1902 óska⇥i Drech-
sel eftir tillögum Bjarna Sæmundssonar um
rannsóknir, er komi⇥ gætu a⇥ mestu gagni
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fyrir fiskvei⇥ar Íslendinga. Bjarni svara⇥i
me⇥ ￼tarlegri greinarger⇥ og nefndi þar alls
sautján atri⇥i, sem hann taldi nau⇥synlegt
a⇥ rannsaka. Jón Jónsson endursag⇥i svar
hans þannig:

Bjarni telur a⇥ straumar og hiti sjávar rá⇥i miklu
um fiskvei⇥ar vi⇥ Ísland og þrátt fyrir mikilsver⇥ar
sjórannsóknir dönsku herskipanna vi⇥ Ísland á
undanförnum árum þurfi enn margra sk￼ringa,
einkanlega var⇥andi áhrif Íshafsstraumsins á fisk-
göngur vi⇥ Nor⇥ur- og Austurland. ↵á telur hann
nau⇥synlegt a⇥ ger⇥ar séu vísindalegar athuganir á
þeirri hugmynd sjómanna a⇥ fiskur gangi yfirleitt
réttsælis umhverfis landi⇥ og fylgi þannig megin
straumstefnu. Vita⇥ sé a⇥ þorskur, ￼sa og ￼msar
fleiri tegundir hrygni í febrúar-mars frá Su⇥-
Austurlandi allt nor⇥ur undir Ísafjar⇥ardjúp og sé
því nau⇥synlegt a⇥ rannsaka hvernig egg og sei⇥i
berist me⇥ straumnum a⇥ nor⇥ur- og austurströnd
landsins. ↵á ver⇥i kanna⇥ hvar ungfiskur heldur sig
á⇥ur en hann kemur í vei⇥ina. Segist Bjarni hafa
fundi⇥ miki⇥ af smáfiski í fjör⇥um bæ⇥i vestan-
lands og austan, en ekki í Faxaflóa. Hva⇥ ver⇥ur um
þann fisk, sem heldur sig á grunnmi⇥um og inni á
fjör⇥um á ákve⇥num árstíma? Hva⇥ veldur því a⇥
fiskur leggst frá landi árum saman, en kemur sí⇥an
aftur og nefnir Bjarni um þa⇥ ￼mis dæmi frá fisk-
vei⇥um fyrr á öldum. Ekkert er vita⇥ um göngur og
hrygningu síldar, lo⇥nu né sandsílis og menn vita
einnig sáralíti⇥ um dvalarsta⇥i hrognkelsa utan
hrygningartíma. Sama er a⇥ segja um göngur lax-
ins í úthafinu og allt er enn á huldu um got
hákarlsins. Bjarni er á öndver⇥ri sko⇥un vi⇥ marga
sjómenn, sem fullyrtu a⇥ hvalvei⇥ar ré⇥u miklu
um síldargöngur og eins taldi hann botnvörpu-
vei⇥ar hafa lítil áhrif á göngur fiska, en nau⇥synlegt
væri a⇥ frekari rannsóknir skæru úr um þetta og
eins hvort ni⇥urbur⇥ur frá fiskiskipum hef⇥i áhrif á
fiskgöngur, en um þetta sí⇥ast nefnda atri⇥i haf⇥i
veri⇥ mikil umræ⇥a me⇥al fiskimanna í langan
tíma og taldi Bjarni allt of miki⇥ úr þessu gert. A⇥
lokum telur hann nau⇥synlegt a⇥ kanna⇥ ver⇥i
rækilega hvort til séu óþekkt fiskimi⇥ vi⇥ Ísland og

eins ver⇥i athugu⇥ frekar útbrei⇥sla kúskeljar,
beitusmokks og rækju.746

Danir fóru mjög a⇥ þessum tillögum Bjarna,
og starfa⇥i hann me⇥ þeim næstu árin. Til
rannsóknanna keyptu dönsk stjórnvöld togar-
ann Thor, sem á⇥ur var nefndur, af IHF á Pat-
reksfir⇥i, og var hann vi⇥ rannsóknir hér vi⇥
land sumurin 1903-1905 og 1908. Var⇥ af
þeim lei⇥öngrum gó⇥ur árangur, enda komu
lei⇥angursmenn ví⇥a vi⇥ í rannsóknum sín-
um.747 A⇥ loknum sí⇥asta rannsóknarlei⇥-
angri á Thor 1908 vann Bjarni Sæmundsson
a⇥ fiskirannsóknum á eigin sp￼tur. A⇥stæ⇥ur
hans voru þó allar hinar erfi⇥ustu, fé af
skornum skammti og ekkert haf⇥i hann
rannsóknaskipi⇥, og enn sí⇥ur hóp þjálfa⇥ra
vísindamanna til a⇥sto⇥ar, eins og starfs-
bræ⇥ur hans í ö⇥rum löndum. Hann fór í ver-
stö⇥var ví⇥a um land, leig⇥i þar vélbáta og
a⇥sto⇥armenn, og mörg ár fór hann í vei⇥i-
fer⇥ir me⇥ togurum og rannsaka⇥i afla þeirra.
Á 3. áratugnum hófu Danir aftur umfangs-
miklar hafrannsóknir hér vi⇥ land á rann-
sóknarskipinu Dönu og ári⇥ 1926 var gamli
Thor, sem nú var or⇥inn var⇥skip og nefndist
↵ór, aftur tekinn til rannsókna. Fór skipi⇥ alls
ellefu rannsóknarlei⇥angra á árunum 1927-
1929, og var Bjarni lei⇥angursstjóri í þeim
öllum. ↵essar rannsóknir Bjarna beindust
a⇥allega a⇥ ￼msum nytjafiskum, ekki síst í
Faxaflóa og á vertí⇥arsvæ⇥unum vi⇥ Su⇥ur-
og Vesturland.

Á árunum 1931-1937 stó⇥ Fiskifélag
Íslands fyrir fiskirannsóknum hér vi⇥ land,
og st￼r⇥i Árni Fri⇥riksson þeim. ↵ær beind-
ust fyrst og fremst a⇥ þorski, síld og karfa,
og er Fiskimálasjó⇥ur var stofna⇥ur ári⇥
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1935, kom einkum í hans hlut a⇥ leggja fé
til þessara rannsókna. ↵ar me⇥ má me⇥
nokkrum rétti segja, a⇥ skei⇥i frumherjanna

í íslenskum hafrannsóknum hafi loki⇥; nú
var þess skammt a⇥ bí⇥a a⇥ rannsókna-
starfi⇥ kæmist á fastari fót.748
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Vísir menn og lífsreyndir hafa löngum
haldi⇥ því fram, a⇥ fátt sé fólki gagnlegra en
a⇥ fer⇥ast um ókunnar sló⇥ir, kynnast si⇥-
um og háttum annarra, tileinka sér n￼ja
hugsun og þekkingu. Af því hljóti fólk a⇥
þroskast nokku⇥, ver⇥a færara um a⇥ breg⇥-
ast vi⇥ og taka á n￼jum vi⇥fangsefnum. Sög-
unni, sem reynt er a⇥ segja á þessum blö⇥-
um, má líkja vi⇥ slíka fer⇥, og er þá heil
atvinnugrein, íslenskur sjávarútvegur, í
hlutverki fer⇥amannsins.

Vi⇥ upphaf sögu, á öndver⇥ri 20. öld, var
sjávarútvegur Íslendinga enn me⇥ líku sni⇥i
og veri⇥ haf⇥i um aldir. Sjósókn og afla-
brög⇥ höf⇥u a⇥ sönnu aukist me⇥ tilkomu
þilskipa á 19. öld, útflutningur haf⇥i vaxi⇥
og n￼ir marka⇥ir unnist, er skilu⇥u útvegs-
mönnum og þjó⇥arbúinu meiri tekjum en
landsmönnum höf⇥u á⇥ur áskotnast af
sjávarútvegi, a.m.k. sí⇥an á 15. öld. Vei⇥i-
tæknin var á hinn bóginn lítt breytt frá því
sem veri⇥ haf⇥i á mi⇥öldum, og þótt síld-
vei⇥ar væru teknar a⇥ gefa íbúum einstakra
landshluta og svæ⇥a nokku⇥ í a⇥ra hönd um
þa⇥ bil er 20. öldin gekk í gar⇥, mun fáa
íslenska útvegsmenn og sjómenn hafa óra⇥

fyrir því, a⇥ innan tí⇥ar hæfist mesta bylt-
ingarskei⇥ í sögu sjávarútvegsins – og þjó⇥-
arinnar – frá því land bygg⇥ist.

Stóratbur⇥ir sögunnar láta tí⇥um líti⇥
yfir sér, þegar þeir gerast, og gerendum
þeirra mun sjaldan ljóst, a⇥ þeir séu þátttak-
endur í athöfnum, sem muni valda þátta-
skilum í sögunni. ↵a⇥ hefur vafalaust átt vi⇥
um mennina, sem bogru⇥u vi⇥ a⇥ setja litlu
Møllerupvélina í sexæringinn Stanley
vestur á Ísafir⇥i í nóvember 1902, og fimm-
menningana, sem eyddu jólunum ári⇥ 1904
á The Commercial Hotel í Leith í Skotlandi,
og afré⇥u þar a⇥ kaupa togara. Samt voru
athafnir og ákvar⇥anir allra þessara manna
stóratbur⇥ir í sögu Íslendinga, mörku⇥u
þáttaskil í atvinnu- og þjó⇥arsögunni. Eftir
a⇥ vélbáturinn Stanley fór sína fyrstu för frá
Ísafir⇥i til Hnífsdals ári⇥ 1902 og Coot kom
heim frá Skotlandi í ársbyrjun 1905, var⇥
ekki aftur snúi⇥. Íslenskur sjávarútvegur
haf⇥i fari⇥ yfir sitt Rúbíkófljót, lagt upp í
langa fer⇥ tæknivæ⇥ingar og framfara. Eins
og allar fer⇥ir, sem einhverju máli skipta,
reyndist þessi á tí⇥um erfi⇥, siglingin vanda-
söm en heilladrjúg.
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Sagan, sem sög⇥ er á þessari bók, spannar
tæpa fjóra áratugi. Hún einkennist af ótrú-
legri framkvæmdagle⇥i og bjarts￼ni, en
jafnframt af miklum sveiflum og ver⇥ur á
köflum nánast öfgakennd. Á fyrri helming
hennar, tímabili⇥ fram um 1920, má líta
sem nánast samfellt uppbyggingar- og fram-
faraskei⇥. ↵á var fiskiskipafloti landsmanna
vélvæddur, n￼tísku togarar og vélbátar, smá-
ir og stórir, leystu af hólmi árabáta og þil-
skip. Á a⇥eins tveimur áratugum eignu⇥ust
Íslendingar fiskiskipaflota, sem a⇥ öllum
búna⇥i var sambærilegur vi⇥ flota þeirra
fiskvei⇥iþjó⇥a, er fremstar stó⇥u vi⇥ Nor⇥ur-
Atlantshaf. Árangurinn lét ekki á sér standa;
afli jókst nær stö⇥ugt og n￼ atvinnugrein,
síldvei⇥arnar, festist í sessi. Ekkert lát virtist
á möguleikum til útflutnings og sölu sjávar-
afur⇥a, og smám saman komst útflutnings-
verslunin nær algjörlega í hendur lands-
manna sjálfra. ↵etta var tímabil bjarts￼ni,
þegar mörgum virtist smjör drjúpa af hverju
strái.

En þeim, sem þannig hugsu⇥u, mun
mörgum hafa brug⇥i⇥ jafn illilega í brún og
Hrafna-Flóka og fylgdarmönnum hans for⇥-
um daga, þegar skyndilega versna⇥i í ári. Á 3.
áratugnum reyndist mörgum útvegsmann-
inum þungt fyrir fæti, og margir áttu erfitt
me⇥ a⇥ fóta sig á klungrum alþjó⇥avi⇥skipta
og vi⇥sjárver⇥ra marka⇥a. ↵á rann upp fyrir
mörgum, a⇥ sjávarútvegurinn var áhættu-
söm og vandamikil atvinnugrein og a⇥ ekki
var nóg a⇥ draga fisk úr sjó og verka hann.
Afur⇥irnar þurfti líka a⇥ selja, og þegar kom
fram á 4. áratuginn reyndist þa⇥ æ erfi⇥ara.
↵á voru íslenskir útvegsmenn komnir í
ógöngur: í fyrsta skipti í sögunni var fram-

lei⇥slugeta atvinnugreinarinnar or⇥in svo
mikil, a⇥ væri henni beitt a⇥ fullu, var von-
líti⇥ a⇥ selja alla framlei⇥sluna vi⇥ vi⇥un-
andi ver⇥i vi⇥ þa⇥, sem kalla mátti e⇥lilegar
a⇥stæ⇥ur á heimsmarka⇥i. A⇥stæ⇥ur á þeim
bæ voru a⇥ sönnu fjarri því a⇥ geta kallast
e⇥lilegar á 4. áratug 20. aldar, en íslenskur
sjávarútvegur var kominn í öngstræti
offramlei⇥slu, á⇥ur en heimskreppan skall 
á, og átti þá þegar í har⇥ri samkeppni vi⇥
sjávarútveg í nágrannalöndunum.

Me⇥ vélvæ⇥ingunni og aukinni sókn, sem
henni fylgdi, lenti íslenskur sjávarútvegur
óhjákvæmilega í hringi⇥u alþjó⇥alegrar
samkeppni, en sitthva⇥ bendir til þess, a⇥
menn hafi ekki átta⇥ sig til fulls á þessari
sta⇥reynd á árunum fyrir fyrri heimsstyrj-
öld. Hér heima var gamli hugsunarháttur-
inn, a⇥ mikill afli væri gu⇥s gjöf, enn alls-
rá⇥andi. Blö⇥in kepptust vi⇥ a⇥ segja frá
aflametum; aflakóngar og skipverjar þeirra
voru hetjur dagsins. Gó⇥ur árangur þeirra
vi⇥ vei⇥ar skila⇥i hins vegar litlu, ef ekki
tókst a⇥ selja afur⇥irnar, og þar er komi⇥ a⇥
vanda útvegsmanna og útvegsins á 3. og 
4. áratugnum. Íslendingar voru dugandi sjó-
menn, íslenskir útvegsmenn duglegir vi⇥
uppbyggingu og endurn￼jun skipastólsins,
en í vi⇥skiptum á erlendum mörku⇥um
voru þeir n￼græ⇥ingar og högu⇥u sér
stundum eins og börn. ↵a⇥ tók þá langan
tíma a⇥ átta sig á sveiflum og dyntum mark-
a⇥arins, og þó kannski einkanlega á því, a⇥
n￼tt skip og meiri afli leiddi ekki endilega til
betri afkomu. Hin hra⇥a uppbygging sjávar-
útvegsins, ekki síst grí⇥arleg endurn￼jun
togaraflotans á árunum eftir fyrri heims-
styrjöld, haf⇥i hins í för me⇥ sér a⇥ enginn
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mátti vera a⇥ því a⇥ bí⇥a, staldra vi⇥ og
sní⇥a sér stakk eftir vexti. Í því voru erfi⇥-
leikar útger⇥arinnar á millistrí⇥sárunum
ekki síst fólgnir.

Me⇥ miklum rétti má líkja vegfer⇥
íslensks sjávarútvegs á árunum milli strí⇥a
vi⇥ reynslu barns, sem vex of hratt úr grasi
og heldur út í lífi⇥, á⇥ur en þa⇥ hefur teki⇥
út nægan þroska. ↵a⇥ byggir á reynslunni úr
foreldrahúsum, og líkt var forystumönnum
í sjávarútvegi þessara ára fari⇥. ↵eir uxu
flestir úr grasi á árunum fyrir fyrri heims-
styrjöld, hinir elstu á sí⇥ustu áratugum 
19. aldar, og mótu⇥ust af hugarheimi þess
tíma. ↵eir áttu⇥u sig hins vegar ekki á því,
ekki fyrr of seint, a⇥ á þessum árum var upp-
gangsskei⇥ í helstu vi⇥skiptalöndum Íslend-
inga. Allur fiskur seldist vi⇥ gó⇥u ver⇥i, og
þá rei⇥ á a⇥ vei⇥a eins miki⇥ og hægt var. ↵á
var hlutverk Íslendinga einnig einfaldara en

sí⇥ar var⇥. ↵eir þurftu a⇥eins a⇥ vei⇥a fisk-
inn, færa hann a⇥ landi og verka hann. ↵á
tóku Danir vi⇥, keyptu fiskinn og seldu á
eigin ábyrg⇥, báru tap e⇥a hirtu gró⇥a eftir
atvikum. Eftir 1920 voru dönsku kaup-
mennirnir a⇥ mestu horfnir úr sögu
íslenskra fiskvi⇥skipta og Íslendingar teknir
vi⇥. ↵á voru a⇥stæ⇥ur á fiskmörku⇥um
breyttar og íslenskum fiskkaupmönnum a⇥
mörgu leyti öndver⇥ar. Reynsluleysi og van-
þekking á vi⇥skiptunum ger⇥i svo illt verra.

↵egar þrá⇥ur þeirrar sögu, sem sög⇥ er á
þessari bók, er felldur, var íslenskur sjávar-
útvegur a⇥ ni⇥urlotum kominn eftir margra
ára taprekstur. ↵á var þess hins vegar
skammt a⇥ bí⇥a, a⇥ atbur⇥ir úti í heimi
breyttu í einu vetfangi öllum a⇥stæ⇥um og
flotinn mikli frá 3. áratugnum kæmi aftur
a⇥ fullum notum. Frá því segir í næsta
bindi.
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Good Times and Bad

The story which is recounted in this volume
spans a little less than four decades. It is
characterised by remarkable advancement
and optimism, but also by huge fluctua-
tions, and becomes at times almost extreme.
The first phase of the period, until about
1920, may be seen as a more-or-less
continuous period of progress and develop-
ment. Iceland’s fishing fleet was motorised,
and modern trawlers and motor boats of
various sizes superseded oar and sail. In
only two decades the Icelanders built up a
fishing fleet which was technically compar-
able to those of the leading fishing nations
of the North Atlantic. And this soon yielded
benefits; catches rose steadily, and a new
fisheries sector, the herring fishery, became
established. Potential for export and sale of
seafood appeared unlimited, and fish
exports gradually came to be handled
almost exclusively by the Icelanders them-
selves. 

The 1920s were a difficult time for many
fishing-vessel operators, who had trouble

dealing with the complexities of interna-
tional trade and unreliable markets. Many
realised that fishing was a risky business. It
was not enough simply to catch the fish, it
also had to be sold, and by the 1930s this
grew increasingly difficult. Icelandic fish-
ing-vessel operators were in trouble; for the
first time in history, the industry’s fishing
capacity was so great that, if it were all util-
ised, it would be almost impossible to sell
the catch at an acceptable price. The fishing
industry was in an impasse, and official
economic measures could not resolve the
problem. 

Motor boats 

The Icelanders’ first experience of motor
boats was in Denmark in the late 19th cent-
ury, and it was a Dane who installed the first
motor into an Icelandic boat – a six-oar boat
at Ísafjör⇥ur – in 1902. He also taught the
owners how to handle the motor. Many
Icelanders were sceptical about the new
technology, but the motor boat soon proved
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to catch more, and could fish more intens-
ively than rowing boats. The following year,
other vessel owners around Ísafjör⇥ur Bay
started fitting motors to their boats, and in
the next few years their example was foll-
owed elsewhere in the country. This trend
was given a boost by articles published in
Ægir, a new fisheries periodical, extolling
the advantages of motor boats and exhort-
ing Icelanders to motorise their vessels, foll-
owing the examples of Denmark and
Sweden. 

The first Icelandic motor boats were
small open boats, often smaller than the
largest rowing boats. By 1907 there were
motor boats in all Iceland’s main fishing
centres, while rowing boats were still in use.
They retained their share of the catch until
about 1920, after which it declined rapidly.
By 1930 rowing boats accounted for an
insignificant part of the catch. Sailed vessels
had largely disappeared after World War I,
while the Icelanders acquired a considerable
number of steam-powered ships, mostly in
the 1920s and 1930s. These were mostly old
North Sea trawlers, which were used in the
longline fishery in winter and the herring
fishery in summer, as well as being used for
transportation. The last of the longliners
were decommissioned after World War II. 

The motorisation of boats meant that
fishermen could go farther afield and stay
out longer; and for many the herring fishery
became an important factor. There was no
major change in this direction, however,
until after World War I. 

Cod-nets were the most common fishing
gear off the south and west, while hook-and-

line was used most commonly in the north
and east and in the West Fjords. The fishing
season were largely the same as in the previ-
ous period, reflecting patterns of fish shoals.
With the advent of larger vessels and
improved harbour facilities, however, new
fishing patterns began to develop, e.g. dis-
tant-water fishing recommenced – whereby
boats fished from fishing centres far from
their home harbour, which were adjacent to
the fishing grounds. Large boats from the
West Fjords and the north thus often trans-
ferred to the south and west for the fishing
seasons there. The large boats from the
West Fjords also migrated for the spring
season, when they salted the catch on board. 

In the East Fjords many of the larger
vessels operated from Djúpivogur and
Hornafjör⇥ur in the winter season, or even
from ports in the south. In the spring the
east-coast fishery came to life when the fish
started their northward migration up the
coast. Many boats were out of use during the
summer, but during the 1930s the larger
boats started fishing away from home at
Langanes, and catching herring off the
north coast, during the summer. In the
autumn vessels from the East Fjords fished
in the prolific fishing grounds known as
Gullkistan (the Treasure Chest) off the east
coast.

In the 1920s the number of boats under
12 tons rose – hence it was not always the
rule that motorised boats grew steadily
larger. This was not unnatural, as the shal-
low inshore waters were providing good
catches. The number of boats over 12 tons
rose also. 
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Motor boats under 12 tons were generally
owned by individuals – one, two or three –
and run as a family business, and not a pub-
lic company. Larger boats were also in some
cases owned by individuals, but were more
often operated by companies or corpora-
tions, retailers, cooperatives or partner-
ships. In the 1930s, local government began
to participate in the operation of motor
boats. 

The Fisheries Fund (Fiskvei⇥asjó⇥ur),
established in 1905, made loans to motor-
boat operators, but due to shortage of fund-
ing it could not meet the demand. Those
who were in search of loans often turned to
retailers, to grant credit against future busi-
ness. Some vessel operators were also
clients of banks or saving banks in their own
community. 

In the period from 1904-1917, motor-
boat operations were generally successful,
but after 1920 conditions worsened, due to
falling prices for fish, and difficulties in sell-
ing saltfish and salted herring. Exports and
marketing were in a state of disorganisation,
as the Icelanders were novices in these
fields. The Icelandic króna was revalued in
1925, and this had a damaging effect, lead-
ing to accumulation of debt, and to bank-
ruptcies. The years 1927 to 1929 were more
favourable, but then the Depression struck.
Yet again, prices fell and sales were slow,
and now Iceland’s trading partners intro-
duced customs barriers and bilateral equal-
trade agreements. A public enquiry into the
state of the fishery showed that at the end of
1932 the sector’s debts amounted to 81.90%
of assets. In 1935 the government founded a

credit fund for motor-boat owners, whose
principal purpose was to loan money to
vessel operators to help them restructure
their debt. While this was helpful to vessel
owners, the fisheries sector did not recover
until World War II, when the business
environment for the fisheries dramatically
improved. 

Trawlers

In the 1890s, British longline vessels began
fishing off the Faroes and Iceland, and there
are various indications that they were the
first to experiment with trawl fishing on the
Icelandic fishing grounds – to be precise, off
the East Fjords in the summer of 1889. That
same summer, a German vessel made an
unsuccessful attempt at trawl fishing in
Faxaflói Bay in the southwest. The first pur-
pose-built British steam trawler fished off
the southeast in the summer of 1891, and
other British trawlers followed. By the end
of the century they were fishing all around
the country, and at the turn of the century
trawlers from other countries were also
fishing off Iceland. The vessels numbered
dozens. Initially they fished only in summer,
but by the turn of the century British
trawlers were fishing off Iceland all year
round. 

Iceland was still under Danish rule at this
time, and there were grave concerns in both
Denmark and Iceland regarding the effects
of trawl fishing; in 1894 it was banned by
Act of parliament (Alþingi).

When the foreign trawlers started fishing
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in Faxaflói Bay in the last decade of the 19th
century, it became clear that the new fishing
technique could not easily co-exist with the
age-old traditions of the Icelandic fishery
using rowing boats. The trawlers had far
more powerful fishing gear, and thus they
presented a threat to Icelandic fishermen,
who felt that the trawlers were damaging
fishing grounds and fishing gear in shallow
waters. Thus they feared that the trawlers
could undermine the rowing-boat fishery
which was flourishing all around the coun-
try, and played an important role in the fish-
ery. Fishermen around Faxaflói Bay
demanded compensation and effective pro-
tection of territorial waters, but the Danish
authorities were unable to provide this. 

Some Icelanders were of the view that a
trawler fishery should be founded in
Iceland, following the example of the for-
eigners. This view came to be accepted, and
the Icelandic trawler fishery was permitted
by Act of parliament in 1897. The Act signals
the new ideas and technology that were
changing the Icelandic economy; foreigners
could operate trawlers in Iceland, but only
in collaboration with Icelanders. This was in
fact the only way by which the Icelanders
could establish a trawler fishery, which was
financially beyond their means. And the first
trawler which operated from an Icelandic
port was owned by a foreigner, an English
fish-merchant who operated the vessel from
Hafnarfjör⇥ur in 1899.

The early trawler companies were domi-
nated by Danish entrepreneurs, who were
not classified as „foreigners“ in Iceland as it
was under Danish rule. The bulk of the

share capital was Danish and British, while
Icelanders owned only small shares in the
businesses. The trawler fishery was
unsuccessful for a number of reasons, such
as inadequate preparation, low catches, and
poor handling of the catch, and hence these
trawler companies did not last long. 

During the last decade of the 19th cent-
ury, there was a severe shortage of fish in
Reykjavík due to the rapidly-growing popu-
lation. The purchase of the first Icelandic
trawler in 1905 was intended, among other
things, to meet this shortage. The opera-
tions of the trawler, Coot, were successful
until she ran aground in December 1908
and was lost. In 1907 another three Ice-
landic ships were added to the trawler fleet,
and a new sector of the fisheries became
established. The first trawler, which was also
the first steamer, built for Icelanders arrived
in Iceland in January 1907. She was named
Jón forseti (President Jón) in honour of Jón
Sigur⇥sson (1811-79), leader of the cam-
paign for Icelandic independence, who,
because of his long serving as president of
the Icelandic Literary Society, was known by
the honorary title of „President.“

The first Icelandic trawlers, like many of
the motor boats, were owned by relatively
prosperous merchants and vessel operators,
both Icelandic and Danish. With the founda-
tion of the old Íslandsbanki (Bank of
Iceland) in 1904, based principally on for-
eign capital, fisheries businesses and especi-
ally trawler companies gained access to
credit which was necessary to further
development in the sector. Lack of finance
had been a drag on the fisheries. The
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foundation of the Fisheries Fund in 1905
was also important in this context, not least
to the motor-boat fishery. The fund
received, for instance, fines levied for illegal
fishing in territorial waters, as well as the
proceeds of the sale of the offenders’ fishing
gear and catches. The Fishing Fund granted
loans for purchase of boats and fishing gear,
and for job creation. These two financial
institutions played an important role in the
rapid development of the fisheries in the
early 20th century. Landsbanki Íslands (the
National Bank of Iceland) also made a
considerable contribution. 

The period from 1907 until the end of
World War I was a period of great expansion
in the trawler fishery; in 1916 the Icelanders
owned 21 trawlers. These were regarded as
large vessels in their time: the largest were
about 300 tons, the smallest under 150.
Many of the new, large trawler companies
came into existence when merchants and
operators of sailing vessels joined forces to
operate trawlers. The age of sail came to an
end, while new times and new technology
followed.

A large trawler fleet grew up on Faxaflói
Bay, and the trawler fishery also began in
the West Fjords. It was, however, only in
Reykjavik and Hafnarfjör⇥ur in the south-
west and Ísafjör⇥ur in the West Fjords that
the trawler fishery became well established
before World War I. The development of
large-scale trawler fishery in the period
1907-1914 meant large fisheries businesses,
run on capitalist principles, all year around.
Many owners profited amply, and crews
were earning more money than Icelandic

seamen had ever done. The trawler took
over the role of the sailing ships, and
Reykjavík became the centre of the fisheries,
probably because the sailing-ship fishery
had also flourished there, and also because
it was a relatively late development; thus
many of the vessel owners were young, for-
ward-looking and ambitious at the start of
the trawler fishery, and eager to try the new
ships. Reykjavík also provided plentiful
labour for the ships, ample space for fish
processing ashore, and an abundance of
people to work in fish processing. In addi-
tion, trade links with Britain were already in
place, partly resulting from British trawlers
fishing in Faxaflói Bay.

The Icelanders learned the new fishing
techniques and methods from British
trawlermen, as well as benefiting from their
knowledge of shoals and fishing grounds.
Many Icelanders sailed on British trawlers,
either as crew, or simply as observers. 

The first Icelandic trawlers tended to
remain in Faxaflói Bay, but they also fished
widely around the country. Most of them
fished for herring off the north and the West
Fjords in summer. Catches were generally
good, as the fishing effort was much smaller
than in later times. Accurate data on the
trawler fishery are lacking, such as informa-
tion on the number of fishing hours, or
catch per unit effort. The fishing effort
increased steadily, however, with the rising
number of trawlers in 1905-16. The size of
the fish stocks at that time is not known
with any certainty, but most indications are
that the breeding stock of cod was at its
maximum around 1930, approximately 3.3
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million tons. It is possible that the trawlers
were already beginning to affect the stock
size at that time, but on the other hand sea
conditions were favourable. Shoals were
large, and the catch per unit effort must
generally have been fairly high. 

Trawlers operated more-or-less all year
round, which was new in Iceland. Fish was
either salted or iced, depending on season.
Trawlers occasionally sailed to Britain with
fish on ice to sell, and this was generally
profitable. This had the additional advan-
tage that the vessel could stock up on coal
and other supplies at lower cost. 

In the period 1912-1917, the trawlers’
share in total catches of demersal fish was
23.7-31.1%, and their total catch was 22.6
to 33.5 thousand tons. At this time the
trawler fleet numbered 18-21 vessels. (See
Table II for the trawlers’ share of total herr-
ing catch at the same period.)

The books and accounts of the first
Icelandic trawler companies are lost, so it
would be unwise to assert too much about
their profitability, but the evidence indicates
that they were fairly profitable, and played
an important role in the rapid growth of
Reykjavík and Hafnarfjör⇥ur in the first
decades of the 20th century, and in fact of
the national economy as a whole. It has
been estimated that the livelihood of
between 200 and 300 people, on sea and on
land, was dependent on each trawler, and
these effects were multiplied due to the
services required. 

Young men dreamed of joining a trawler,
which offered good pay, in addition to which
conditions and victuals on board were

superior to what they were used to. But
trawlermen were expected to work hard, on
long shifts without rest when the fishing
was good, sometimes even for days at a
time. Trawlermen had no trade union until
the foundation of Hásetafélag Reykjavíkur
(the Reykjavík Deckhands’ Association) in
1915 - which changed its name in 1919 to
Sjómannafélag Reykjavíkur (Reykjavik Sea-
men’s Association). This was the largest and
most influential seamen’s union. Félag ís-
lenskra botnvörpuskipaeigenda (the Asso-
ciation of Icelandic Trawler Owners) was
founded in 1916 to strengthen the fisheries
sector and safeguard its interests. 

Trawlermen were paid a monthly salary
plus a „liver share“ which was divided
among the crew, while on the herring fish-
ery they were paid a piece rate per barrel of
herring. Wage agreements were generally
made only in the short term, and disputes
on pay and conditions were frequent. An
especially controversial issue, however, was
the long working hours demanded of
trawlermen; this dispute was resolved by the
vökulög (Working Hours Act), passed by
parliament in 1930, which guaranteed sea-
men six hours’ rest in each 24-hour period. 

Shortage of supplies such as salt and coal
impeded the trawler fishery as World War I
progressed; initially, however, high prices
for fish and fish-liver oil counteracted the
higher prices on supplies, and the trawler
fishery operated at a profit. The war led to
great demand for ships abroad, and in 1917
ten trawlers were sold to France at highly-
inflated prices. This marked the end of the
first trawler period in Iceland, which had
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been characterised by fast growth and pros-
perity. In the period 1916-18 Icelandic
exports came under the control of the Brit-
ish, who halted, for instance, sales of
Icelandic fish to Germany. 

The number of trawler companies rose
greatly in the 1920s (see table III), among
other things due to the profits of the sale of
the ten trawlers in 1917. After 1925 trawlers
played a growing role in the fishery outside
the Faxaflói Bay ports, and for a time
trawlers fished in all regions of the country. 

Records of the trawler companies in
Reykjavík and Hafnarfjör⇥ur are largely or
even entirely lost, and hence it is difficult to
acquire information on their business.
Many of the companies were short-lived,
which indicates that the business was risky.
The largest, Kveldúlfur and Alliance, were
both founded prior to World War I. All the
Reykjavík trawlers of the interwar years
were privately owned, run by corporations
and by individuals. 

In Hafnarfjör⇥ur, Iceland’s second-largest
trawler town, the first municipally-owned
fishing company was established in 1931 –
Bæjarútger⇥ Hafnarfjar⇥ar (Hafnarfjör⇥ur
Municipal Fishing Company). Foreigners
had dominated the trawler fishery in Hafn-
arfjör⇥ur, from where they operated for a
time. Many Hafnarfjör⇥ur companies were
partly owned by parties in Reykjavik, and
only one, Einar ↵orgilsson & Co, was a fam-
ily business. 

During the interwar years trawl fishing
was, as before, the primary part of the
trawler business, while their herring fishing
declined. Some ships, however, started

catching redfish for rendering after 1935. At
this period the trawlers started fishing in
new grounds all around the country, in deep
water or shallow; fishing in specific areas
was still seasonal. The best-known trawler
fishing-ground was Halinn off the West
Fjords. 

In the 1920s the trawlers prospered,
while catches declined in the 1930s due to a
reduction in the fishing effort, along with
poor market conditions. The average catch
per ship was, however, no lower than before. 

In 1921-23 prices dropped on foreign
markets, and this was a difficult time for
trawler operators. The first trawlers pur-
chased after World War I had been expen-
sive. The next few years were variable; a rise
in the exchange rate in 1925 proved influ-
ential, as it meant lower fish prices (while
the price of supplies also dropped). Around
1930 conditions worsened due to the
Depression, and to make things worse a
10% import duty was imposed on Icelandic
fish in Britain. In 1933-34 a parliamentary
committee was appointed, whose work
marked the beginning of state intervention
in the trawler fishery. Its measures were not
adequate, however, to resolve the difficulties
in the sector. 

Herring fishing and processing 

The sources indicate that the Icelanders did
not fish for herring in olden times, except
perhaps on a very small scale. In more
recent times, it was the Norwegians who
founded the herring fishery in Iceland,
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shortly after the abolition of monopoly trad-
ing at the end of 1787. In 1814 the king-
doms of Denmark and Norway separated,
and Norwegian fishermen no longer enjoyed
the privilege of fishing in Iceland as Danish
citizens. They vanished from Iceland for a
time, not to return until free trade was in-
troduced on 1 April 1855. By 1880 Norweg-
ian herring fishermen had established
themselves in the East Fjords and in Eyja-
fjör⇥ur in the north, and were fairly success-
ful. In 1881, for example, a total of 187
Norwegian vessels were fishing for herring
off Iceland, and their total catch was
167,705 barrels. 

The Norwegian method of herring fishing
was known as nótalög or nótabrúk. Each
nótalag comprised four seines, one sailing
vessel, three seiners (one winch-boat and
two rowing boats), and a team of 16-18 men.
The herring, which was salted in barrels,
sold well in Sweden and the Baltic coun-
tries. 

The Icelanders were quick to learn the
Norwegians’ fishing technique. Interest in
herring fishing was greatest in Eyjafjör⇥ur,
where the local people had experience of
shark fishing and sailing vessels, and had
even acquired some financial resources of
their own. The management of Gránufélag
took the lead, especially managing director
Tryggvi Gunnarsson and Snorri Pálsson,
manager of the company’s store at Siglu-
fjör⇥ur. They jointly undertook herring fish-
ing and salting at Siglufjör⇥ur in 1880 and
1881. This was probably the first wholly
Icelandic company to catch and salt herring,
and to export Icelandic herring (1881). 

A period of harsh natural conditions
which began in 1882 had a severe impact on
herring fishing, and marked the end of the
first period of the herring fishery, the seine
period. Most of the Norwegians left, but a
few continued to catch herring, such as Otto
Wathne of Sey⇥isfjör⇥ur. Now the gill net or
barrier seine (landnætur or landnótabrúk)
was introduced, and this method was used
successfully until the early 20th century. It
was cheaper and simpler, but the herring
could only be caught from the shore. 

In 1894 a new phase of the herring fishery
in Eyjafjör⇥ur began with the use of gill
nets, which continued into the 20th cent-
ury. Many young Icelandic fishing entre-
preneurs established themselves at this
time, and Norwegians returned to Iceland in
large numbers. The fishery had a great effect
on prosperity in Eyjafjör⇥ur and the East
Fjords. 

Icelandic fishermen realised that herring
made excellent bait for cod, and with the
advent of ice-houses in the late 19th and
early 20th century, herring could be stored
long-term for use as bait. This was a real
revolution, which meant that motor-boats
could fish for more days per year, and led to
bigger catches. Icelanders who had emi-
grated to North America in the late 19th
century had seen ice-houses there, and
brought the knowledge back home. Ice was
cut from ponds and lakes in winter, and
stored in well-insulated buildings. Addition
of the right proportion of salt kept the ice
frozen. In 1908 the first mechanical freez-
ing plant was opened, and many more foll-
owed.
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The herring-fishing nations of the North
Sea, mainly the Dutch and Scots, had for
centuries been catching herring in drift nets
out at sea. The Icelanders started to take an
interest in this method at around the same
time as the Norwegians, in the late 19th
century, but it was not tried out until 1899.
This fishing method soon caught on in the
south and west; the herring caught was used
mainly for bait. Around the turn of the cent-
ury, Norwegians started using drift nets off
the north, and this gave a boost to their
herring fishing off Iceland; they also began
longline fishing on steam vessels. The
Norwegians also pioneered the use of the
purse seine off Iceland, probably in 1900;
they had learned about this method from
the USA. Icelanders first used the purse
seine in 1906. The purse seine was far more
effective than the seine or gill net, and it
revolutionised the herring fishery. The new
method was suitable for the fishery in the
north and east. 

Drift-net and purse-seine fishing required
fishing vessels, and so the operations were
subject to other financial and technical
factors than the older methods. The old sail-
ing vessels could be used, but the new steam
or motor ships were far superior, since they
had winches for hauling in the nets. 

As the herring was caught out at sea, it
was important that the fishing and process-
ing centres be farther out, closer to the fish-
ing grounds, in order to reduce the distance
from fishing-ground to landing-place. Herr-
ing is a delicate product that begins to decay
rapidly. Herring salting was labour-inten-
sive, and the work was well paid when the

fishing went well. The Norwegians paid
their employees in cash, unlike many
Icelandic employers who paid them with
credit in their own retail stores. 

The herring fishery grew fast from 1905
until World War I, both Icelandic- and
Norwegian-managed. The Norwegians
accounted for more than any other group,
e.g. they had 250 ships in Iceland in 1915,
including 100 steam vessels. The Norwegi-
ans were especially dominant in Siglu-
fjör⇥ur; this was called their „second
settlement“ (a reference to the original
settlement of Iceland in the ninth century
AD, mainly by Norwegians). The first
Icelandic herring fishing enterprises were
often founded in collaboration with
Norwegians, who provided the barrels and
other supplies, as well as handling the trans-
portation of the finished product. Norwegi-
an influence declined steadily during the
inter-war years. 

From 1906 to 1939 the herring catch
never failed; the herring migrated to the
grounds off the north coast every year (see
table X). The herring fishery became a fixed
and important factor in the Icelandic fish-
eries: the „Herring Bonanza“ had begun. In
north Iceland herring towns and villages
grew up, and in the West Fjords the herring
fishery was a huge boost – as herring were
caught when the cod fishery was at a low
point. Siglufjör⇥ur is the prime example of
how the herring fishery affected urban
development in Iceland. Siglufjör⇥ur was
well-placed for the fishing grounds, in the
centre of the north, with an excellent
natural harbour. 
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Most herring was salted using white salt,
although spice-salting was increasing.
Markets for herring were in the Baltic, and
elsewhere in Europe also. Most Icelandic
herring went to Copenhagen, which was the
centre of the Icelandic export trade. Much of
it went to Sweden, some to the USA, the
USSR and elsewhere. 

The first herring plants were built in
1911, and by 1935 they numbered 10 (of
which five were owned by Síldarverksmi⇥jur
ríkisins, the State Herring Factories), all in
the West Fjords and the north. They pro-
duced mainly herring-oil, but also
processed inferior herring and waste into
fish meal. Initially most of the plants were
owned by Norwegians and Danes, while in
due time the Icelanders came to be the
major owners. The interwar years were in
many ways difficult for the herring fishery;
among other things, the price of herring
declined, collapsing totally in 1919. A state
herring-sales monopoly took over herring
sales in 1928. 

The beginnings of shrimp fishing
and processing 

In the 1920s and the mid-1930s experi-
ments were made with shrimp fishing. The
major entrepreneurs were two Norwegians
living in Ísafjör⇥ur, who were familiar with
shrimp fishing in Norway. In 1936 a shrimp-
processing plant was opened in Ísafjör⇥ur
on the initiative of social democrats on the
town council, and two years later another
opened in Bíldudalur. 

Territorial waters and law of the
sea – foreigners fishing in
Icelandic waters

The extent of Icelandic territorial waters
was not defined in olden times; rules on
fishing by foreigners off Iceland, issued
until the 16th century, mainly militated
against foreigners establishing their own
fishing centres on land, and hence compet-
ing with farmers for the labour force. The
intention appears not to have been to
exclude foreigners from the fishery, and
neither Icelanders nor Danes seem to have
disapproved of foreigners fishing. 

A fishing limit off Iceland was first intro-
duced in the second quarter of the 17th
century; this may be attributed, among
other things, to developments in whaling in
the northern oceans in the early years of the
century. The limit was 4-6 Danish miles, or
16-24 nautical miles, from the coast. On the
one hand the Danish authorities wished to
limit trade between Icelanders and for-
eigners; on the other, Icelanders and Danes
now had exclusive rights to fish. Not all for-
eigners complied with the rules, and the
Danes had difficulty in enforcing them. 

During the 19th century territorial
waters were generally three nautical miles,
but from 1822 a four-mile rule applied to
Iceland, as to other parts of the Kingdom of
Denmark. Foreigners were increasingly
fishing off Iceland, and this was unpopular
with the Icelanders who felt that their own
fishing was being encroached upon. 

In 1872 new legislation on territorial
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waters was passed, in accord with the views
of the great powers in Europe, but the four-
mile limit was not changed. An agreement
made in 1882 between most of the north
Atlantic nations meant that the Danes
started to apply the three-mile rule to
Iceland, while the Icelanders wished to
uphold the four-mile limit. 

In 1889 Alþingi (parliament), which had
gained the status of a legislative assembly in
1874, passed new legislation on the initia-
tive of the Danes, whose intention was to
hinder foreign (mainly British) trawlers
from fishing off the Icelandic coast. But, as
the Danes were unable to patrol the fishing
limits, the foreign trawlers continued to
fish. In 1894 the Alþingi took action (the
first occasion on which it took the initiative
in an international matter) and passed leg-
islation on territorial waters without
consultation with the Danes. 

In 1901 a territorial-waters agreement
was concluded between Britain and Den-
mark (implemented in Iceland in 1903) on
fishing by British and Danish ships outside
territorial waters in the seas off Iceland and
the Faroes. This was in accord with trends
in the law of the sea in northern Europe.
The agreement entailed that the Danish
state had gained recognition of property
rights and right of use over the territorial
waters, and when Iceland gained its inde-
pendence in 1918 it acquired these rights.
The Danes (and later the Icelanders) could
issue rules on utilisation of the resources in
territorial waters. Only Icelanders were per-
mitted to fish inside the limit, while the
Faroese also shared this right until 1944,

when the tie to Denmark was cut with the
foundation of the modern Icelandic repu-
blic.

The aim of the Icelanders was to extend
their territorial waters, and they began to
work toward this objective in the interna-
tional arena, without making any real
progress during the period in question. The
government also sought to protect specified
areas, such as Faxaflói Bay, from fishing by
foreigners, and to limit the use of specified
fishing gear. The primary objective was to
protect coastal fishing and the motor-boat
fishery. There was little discussion of pro-
tection of fishing stocks, whose condition
was generally good. 

Shortly after Iceland gained independ-
ence (1918) the government sought to
develop an Icelandic coastguard service to
patrol territorial waters; the main objective
was to protect fishing grounds from foreign
and Icelandic trawlers. Initially motor boats
were used for patrols, but in 1926 the first
custom-built coastguard vessel went into
service. In 1929 Skipaútger⇥ ríkisins (the
State Shipping Service) took on the opera-
tion of the coastguard vessels. In 1953 the
Iceland Coast Guard became an auto-
nomous agency. 

Fish processing and trade 

In general, fish caught and salted by
trawlers, sailing vessels and distant-water
fishing vessels had been de-headed, split and
salted on board, after which the salt-drying
process of stacking took place on land. Fish-
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washing before stacking had to be com-
pleted in spring by the time the drying
period commenced. In the early part of the
period in question, almost all saltfish was
dried on drying-grounds where it was
spread out on the ground. Gradually drying-
frames were introduced, which reduced the
strain on saltfish workers. 

Throughout the period Iceland’s saltfish
markets remained largely the same as in the
late 19th century (see vol. 1). By far the
largest market was Spain, while Icelandic
saltfish also went to Portugal and Italy. Until
World War I Iceland fish exports were domi-
nated by British and Danish merchants, but
in the 1920s Icelanders gained control. Due
to their inexperience in the field, along with
poor market conditions resulting from over-
production of saltfish in the main producing
countries around the north Atlantic, it
became increasingly difficult to find buyers
for Icelandic saltfish. Conditions declined
still further with the Depression, and the
Spanish Civil War of 1936. The Icelanders
succeeded, however, in improving their
sales efforts when Sölusamband íslenskra
fiskframlei⇥enda (SÍF, the Union of Ice-
landic fish Producers) was founded in 1932.

Most of the early Icelandic trawlers had
facilities to store crushed ice, and before
long they were sailing to Britain with their
catch on ice, to sell direct in the fish
markets. At that time, ice houses had been
introduced, and they supplied ice to the
trawlers. Exports of fresh fish on ice varied
from year to year, but the general trend was
upward. Prices fell, however, in the 1930s. 

Experiments with exports of frozen fish

commenced around 1930, but without
much result until the foundation of the
Fishing Board (Fiskimálanefnd) in 1935.
This was a public agency whose role was,
among other things, to promote the intro-
duction of new methods of fishing and
processing, and to help seek out new
markets. The board also granted loans for
the construction of freezing plants, and in
1936-1939 thirteen freezing plants were
built with the board’s support, in all regions
of the country. By the end of 1939 Iceland
had about 20 freezing plants. While their
exports were not large at that time – a total
of 2,297 tons – this was to be the major
growth sector in the Icelandic fisheries in
the coming years and decades. 

Maritime Research 

Organised research on the seas off Iceland
commenced in the last decade of the 19th
century, and was mainly carried out by Dan-
ish and Norwegian scientists. Icelandic
participation began when Bjarni Sæmunds-
son (1867-1940) returned to Iceland after
studying natural sciences at the University
of Copenhagen. In the following decades
Bjarni carried out research on fish, with the
support of parliament, while also teaching.
He published his reports and findings in the
periodical Andvari. He visited fishing
centres all around the country, and went out
on trawlers to study their catch. Bjarni also
worked with Danish colleagues who were
engaged in studies of the ocean and its fish
off Iceland. 
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In the 1920s and 1930s young Icelandic
scientists started working in the field, thus
broadening the field of research. The
Fishing Fund (Fiskimálasjó⇥ur), founded in

1935, made an important contribution by
funding marine research. 

Translation: Anna Yates
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