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Hákarlaveiðar í Strandasýslu á öðrum fjórðungi 19. aldar 

Már Jónsson 

 

 

 

Úr Trékyllisvík eru hákarlaveiðar stundaðar 

meira og með betri árangri en annars staðar á 

Vesturlandi. Veiðar þessar eru annars mjög 

arðvænlegar bæði vegna fisksins og lýsisins.  

 

Eggert og Bjarni 17721 

 

Merkileg gögn eru til um hákarlaveiðar í Strandasýslu á öðrum fjórðungi 19. aldar. Í þessari grein 

verður sagt frá því sem þau geyma og aukið í með upplýsingum úr dánarbúsuppskriftum úr 

sýslunni. Greinin er hluti af þreifingum mínum við að nýta arfaskiptagögn til að segja eitthvað 

nýtt og spennandi um 19. öldina, einkum fyrri hluta hennar.2 Hér fylgir tilraunaskurður um eina 

tegund lífsviðurværis alþýðu manna og miklu bætt við fyrirliggjandi vitneskju um hákarlaveiðar 

sem einkum lýtur að síðustu áratugum 19. aldar og byggir á frásögnum sem hafðar eru eftir 

körlum sem stunduðu þær eða þeir skrifuðu sjálfir.3 Verður fyrst rakið það sem 

dánarbúsuppskriftir gefa til kynna um nýtingu hákarls. Þá fylgja nýfengnar tölur um útgerð og afla 

með dæmum af skipakosti og veiðarfærum. 

                                                
1 Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1. Steindór Steindórsson íslenskaði (Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og 
Örlygur 1974), bls. 289. 
2 Um þann flokk heimilda og arfaskipti almennt, sjá: Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú. Lagalegar forsendur og 
varðveisla“, Saga 50:1 (vor 2012), bls. 80-105. 
3 Sjá til dæmis: Bergsveinn Skúlason, Áratog. Þættir úr atvinnusögu Breiðafjarðar (Reykjavík: Prentsmiðjan Leiftur 1970), 
bls. 265-275; Guðmundur Guðmundsson, „Hákarlaróður á Ströndum“, Strandapósturinn 34 (2001), bls. 54-61; 
Guðmundur Ólafsson, „Hákarlaveiði og vetrarlegur á Skagafirði 1880-1890 eftir frásögn Sveins Magnússonar frá 
Ketu“, Skagfirðingabók 17 (1988), bls. 43-56; Halldór Guðmundsson, „Á hákarlamiðum. Frásögn úr lífi alþýðunnar“, 
Réttur 29 (1944), bls. 158-176; Helgi Laxdal, „Hákarla-Jörundur“, Víkingur 72 (2010), bls. 16-20, 24-30; Ingi Karl 
Jóhannesson, „Hákarlaveiðar á Ströndum“, Strandapósturinn 26 (1992), bls. 51-69; Jóhann Hjaltason, „Hákarlaveiðar á 
Ströndum“, Eimreiðin 45:3 (1939), bls. 257-267, endurprentað í Íslenskir sagnaþættir 2. Gunnar S. Þorleifsson safnaði 
(Reykjavík: Bókaútgáfan Hildur 1983), bls. 42-51; Pétur Jónsson, Strandamannabók (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja 
1947), bls. 109-146; Sigfús M. Johnsen, „Hákarlaveiðar í Vestmannaeyjum fyrrum“, Andvari 57 (1932), bls. 91-95; 
Sveinn Guðmundsson, „Hákarlaveiðar á Ströndum“, Gestur. Íslenskur fróðleikur gamall og nýr 2. Gils Guðmundsson 
safnaði (Reykjavík: Iðunn 1985), bls. 135-142; Theódór Friðriksson, Hákarlalegur og hákarlamenn (Reykjavík: 
Menningarsjóður 1933). Fræðileg umfjöllun um hákarlaveiðar á fyrri tíð er ekki mikil að vöxtum og má einkum nefna 
stórvirki Lúðvíks Kristjánssonar um íslenska sjávarhætti, sem vitnað verður til hér á eftir og lýtur einkumm að lokum 
19. aldar og upphafi 20. aldar; sjá einnig: Jón Þ. Þór, „Hákarlaveiðar Eyfirðinga á síðari hluta 19. aldar“, Ægir 74 
(1981), bls. 418-431, 490-499, 536-554; sami, „Hákarlinn og endurreisn íslensks efnahagslífs á 19. öld“, Ársrit 
Sögufélags Ísfirðinga 43 (2003), bls. 277-283; Jóhann Tómasson, „Þróun hákarlaútgerðar við Norðurland“, Siglfirðingabók 
1 (1975), bls. 47-71; Lbs-Hbs. Þorsteinn Hjaltason, Frá hákarli til síldar. Atvinnu- og búsetuþróun í Árneshreppi á 
Ströndum 1850-1950. BA-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2009, bls. 9-15. 
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Afurðirnar 

Jón Sverrisson húsmaður í Stóru-Ávík í Trékyllisvík lést 23. ágúst 1825 að Kolbeinsá við 

Hrútafjörð. Hann var utansveitarmaður, fæddur um 1770 á Rauðabergi í Fljótshverfi í Vestur-

Skaftafellssýslu, þriðji í röðinni af 24 systkinum. Árið 1801 var hann bóndi á Seglbúðum í 

Landbroti (32 ára), kvæntur Halldóru Þorláksdóttur (46 ára). Hún var áður gift Grími Ormssyni 

bónda á Seljalandi í Fljótshverfi og voru tvö af sex börnum þeirra á heimilinu, 12 og 13 ára. Börn 

þeirra Jóns og Halldóru voru Jón átta ára og Ólöf fimm ára, en Margrét dóttir Jóns framhjá 

Halldóru var sex ára gömul hjá móður sinni Vilborgu Jónsdóttur á Seljalandi.4 Vorið 1816 var Jón 

Sverrisson kominn þvert yfir landið og taldist húsmaður í Drangavík í Árneshreppi á Ströndum, 

þá 46 ára. Fullyrðir Gísli Konráðsson í Strandamanna sögu (frá um 1860) að Jón hafi strokið frá 

konu sinni eystra og verið grunaður um þjófnað á peningum, sem hann svo átti að hafa dysjað í 

urð í Skjaldarbjarnarvík. Gísli segir tröllasögur af Jóni og ósennilegt er að nokkuð sé að marka orð 

hans.5  

Andrés Guðmundsson bóndi á Kolbeinsá lét Jón Jónsson sýslumann á Melum í 

Hrútafirði vita af andláti Jóns Sverrissonar. Sýslumaður skrifaði Jóni Salómonssyni faktor í 

Kúvíkum og hreppstjóra í Árneshreppi 2. september 1825 og óskaði eftir uppskrift á eftirlátnum 

eigum húsmannsins. Bréfinu fylgdu fjórir lyklar sem Jón Sverrisson hafði verið með og 

sýslumaður taldi líklegt að gengju „að kofa hans og hirðslum í Stóru-Ávík“.6 Eignirnar voru 

skráðar 17. október og sendi hreppstjóri uppskriftina samdægurs ásamt þremur 

skuldaheimtuseðlum til sýslumanns, sem fékk gögnin 13. nóvember.7 Andvirði eignanna nam 40 

ríkisbankadölum og 85 skildingum (framvegis stytt í rbd. og sk.). Húskofa átti Jón með hurð á 

járnum og skrá, metinn á 40 sk., og líklega bjó hann þar en ekki í bænum í Stóru-Ávík. Hann 

hafði haft sex kindur á fóðrum í nágrenninu, metnar á 7 rbd. 48 sk. samanlagt. Nokkuð var af 

fatnaði, ílátum og verkfærum, en ekki átti Jón nema hálfa guðsorðabók, sem þar að auki var fúin. 

Eftirtektarverðust eru matvælin, sem sjaldan er getið í skiptagögnum. Jón átti hákarlsafurðir af 

                                                
4 Manntal á Íslandi 1801. Suðuramt (Reykjavík: Ættfræðifélagið 1978), bls. 28, 37; Vef. Gagnagrunnurinn Íslendingabók 
á slóðinni islendingabok.is. 
5 Manntal á Íslandi 1816 (Akureyri og Reykjavík: Ættfræðifélagið 1947-1974), bls. 740; Gísli Konráðsson, Strandamanna 
saga. Jón Guðnason gaf út (Reykjavík: Iðunn 1947), bls. 186-187, 192. Dómabækur eru ekki til úr Skaftafellssýslu árin 
1804-1819 og ekki hægt að komast að því hvort Jón hafi verið borinn þjófnaði opinberlega. Jón og Halldóra voru 
farin úr Kirkjubæjarklaustursókn þegar séra Bergur Jónsson gekk frá sálnaregistri 25. janúar 1805. Þá (og næstu árin) 
bjuggu á Seglbúðum Sverrir Eiríksson, faðir Jóns, og seinni kona hans Sigríður Salomonsdóttir ásamt fjórum sonum, 
þar á meðal Eiríki sem kemur við sögu síðar í þessari grein; sjá: Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ). Kirknasafn. 
Kirkjubæjarklaustur BC 2. Sóknarmannatal 1805-1821, bls. 11-12. Jón er hvergi getið í sálnaregistri Árnessóknar árin 
1806-1815, sjá: Kirknasafn. Árnes BC 2. Sóknarmannatal 1796-1833, bls. 168-284. 
6 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 292 (nr. 328); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 
1821-1831, bls. 121 (nr. 342).  
7 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 126 (nr. 464). Bréf Jóns Salomonssonar fannst 
ekki við leit í bréfum til sýslumanns, sem ekki liggja nema stundum eftir númerum bréfadagbókar, en nr. 463 og 465 
eru saman í Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 2. Dánarbúsuppskriftin fylgir arfaskiptum í Strandasýsla ED1/2, 
1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 35r-37r. 
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ýmsu tagi en líka smjör og kornmeti. Mokka er mygla og fjórðungur var tíu pund eða tæp fimm 

kíló: 

 

27½ pund af þráum tólgi á 2 rbd.  

5 pund af smjöri illa útlítandi á 35 sk. 

13 fjórðungar af mokkuðum og illa tilhöfðum hákalli á 1 rbd. 34 sk. 

5 fjórðungar af skráphákalli slæmum á 25 sk. 

9 fjórðungar af lélegum skráp á 1 rbd. 48 sk. 

½ tunna bankabygggrjón mokkuð á 4 rbd. 8 sk. 

¼ tunna rúgmél gamalt og mokkað á 48 sk. 

24 fjórðungar af sumarfengnum hákalli sæmilegum á 3 rbd. 48 sk. 

6 fjórðungar af skráphákalli á 42 sk. 

1 fjórðungur af lifur á 24 sk. 

 

Jafnframt átti Jón átti þrjá „skinnstakkagarma“, fernar gamlar buxur af skinni og tvö pör 

skinnsokka, auk tíu punda af skinni; samanlagt metið á 62 sk. Samkvæmt þessu má gera ráð fyrir 

því að hann hafi róið á skipi sem var gert út í sveitinni og verkað sinn hlut úr hákarlinum til eigin 

neyslu eða sölu í kaupstað. Sé tekið mið af lýsingum Lúðvíks Kristjánssonar var lifrin yfirleitt 

tekin úr við borðstokkinn en hákarlinum sundrað og skipt, ýmist um borð eða í landi. Hann var 

svo kasaður í gryfjum eða gjótum í tvo til þrjá mánuði, með eða án skráps, en að því loknu 

hengdur upp og hertur í nokkra mánuði. Úr lifrinni var unnið lýsi.8 Má geta sér til að 

„sumarfenginn hákarl sæmilegur“ hafi veiðst um sumarið og Jón verið nýbúinn að hengja hann 

upp áður en hann hélt í sína hinstu ferð. Fjórðungurinn var metinn á 26 sk. Mokkaði hákarlinn 

hefur verið tilbúinn og án skráps, en farinn að spillast hjá Jóni og aðeins metinn á 10 sk. hver 

fjórðungur. Skráphákallinn var sennilega hertur líka og taldist enn síðri, metinn á 7 sk. í eðlilegu 

ástandi og á 5 sk. slæmur. Fjórðungur Jóns af lifur var metinn á 24 sk. og hefur verið í lagi með 

hana. Til samanburðar var pund af illa útlítandi smjöri virt á 7 sk. sem þýðir að fengist hefðu 70 

sk. fyrir fjórðunginn. Þótt lélegar væru námu hákarlsafurðir Jóns samanlagt 7 rbd. 5 sk., sem 

slagaði hátt í það sem kindur hans sex voru metnar á. Hákarlaveiðar voru þar af leiðandi sérlega 

mikilvægar fyrir afkomu hans. 

Jón var 55 ára þegar hann lést og erfingjarnir „hér í byggðarlagi öllum óþekktir“, eins og 

hreppstjóri orðar það í formála að uppskriftinni. Einhverjir þóttust þó vita að Eiríkur bróðir hans 

væri sýslumaður í Snæfellsnessýslu. Honum skrifaði Jón Jónsson sýslumaður 28. nóvember 1825 
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og útskýrði að Jón Sverrisson hefði verið í sýslunni „um nokkur undanfarin ár“ og væri nú látinn. 

Hann hafði „heyrt eftir honum haft að hann skyldi hafa verið yðar al- eða hálf-bróðir og þarhjá 

að hann hafi farið til fundar við yður á næstliðnu vori“.9 Eiríkur Sverrisson, sem bjó í Mávahlíð 

og var tveimur áratugum yngri en Jón, svaraði því til 1. janúar 1826 að Jón hefði verið skilgetinn 

hálfbróðir sinn og ætti tvö börn komin til fullorðinsára, sem tveimur árum fyrr voru á 

Hallormsstað í Múlasýslu. Réttast væri að Jón Jónsson bæði Grím Jónsson amtmann á 

Möðruvöllum um að kanna málið. Eiríkur sagðist hafa gefið bróður sínum sex krónudali þegar 

þeir hittust um sumarið og hafði það eftir Klemens nokkrum Bjarnasyni, ættuðum úr 

Strandasýslu, að fjármunir Jóns hefðu „víða geymdir verið og með fárra vitorði; mun því verða að 

framkoma hið fornkveðna að ýmsir haldi á auði þá út sé borinn sá dauði“. Jón Jónsson hafði í 

bréfi sínu lagt til að Árneshreppur fengi eignir Jóns Sverrissonar til styrktar ómögum. Ekki ansaði 

Eiríkur því heldur sagðist hafa þá trú til Jóns Jónssonar „sem alþekkts dugnaðarmanns“ að hann 

varðveitti réttindi hinna „fjærverandi fátæku erfingja“.10  

Bréf Eiríks kom að Melum 8. febrúar og 20. mars gekkst Jón hreppstjóri fyrir uppboði á 

eignum Jóns Sverrissonar í Stóru-Ávík. Hafði sýslumaður kveðið á um það í bréfi 19. nóvember 

árið áður og uppboðið verið auglýst í hreppnum 11. mars. Allt annað en kindurnar var selt og 

ekki kemur fram hvernig þeim var ráðstafað. Flest fór á svolítið hærra verði en matið gerði ráð 

fyrir; nam virðing á því sem boðið var upp 26 rbd. 33 sk. en útkoman varð 36 rbd. 49 sk. Sumt 

fór reyndar á margföldu verði, til að mynda skinnstakkarnir á ríkisdal og skinnbuxurnar á annað 

eins, en sokkarnir á 26 sk. Hákarlsafurðirnar keypti Árni Árnason á Kambi á fáeina skildinga yfir 

mati, nema lifrina sem Sigríður Jónsdóttir í Stóru-Ávík fékk á matsverði.11 Fötin sem Jón hafði 

verið í, pelaflaska og fjórðungur af smjöri höfðu þá þegar verið seld á uppboði á Kolbeinsá 17. 

október 1825 og reyndist „stervbúsins höfuðsumma“ vera 52 rbd. 62 sk. Kostnaður við 

sjúkralegu í viku og síðan útförina dróst nú frá og útistandandi skuldir voru nokkrar fyrir matvæli 

og ærfóður, en jafnframt við Sigríði í Stóru-Ávík fyrir húsaleigu og „hjallalán fyrir hákall hans“. 

Skipti fóru fram að Melum 20. júní 1826 og það sem afgangs var skuldum og kostnaði fór til 

barnanna; fékk Ólöf 6 rbd. 87 sk. eða helming á móti Jóni sem fékk 13 rbd. 78 sk., nokkuð sem 

var í fullu samræmi við gildandi lög.12  

                                                                                                                                                   
8 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir. Fimm bindi (Reykjavík: Menningarsjóður 1980-1986): 3, bls. 370-381; 
samanber Jóhann Jónsson, „Að kasa og þurrka hákarl“, Strandapósturinn 10 (1976), bls. 84-88. 
9 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 303-304 (nr. 345); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 127 (nr. 361).  
10 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 15, bl. 293; Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-
1831, bls. 136 (nr. 500). 
11 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 46-49. 
12 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 37v-38v. Kolbeinsáruppboðið er í 
Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 38-39. 
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Hér er komin svipmynd af húsmanni langt að komnum sem tileinkaði sér háttu 

heimamanna og aflaði sér lífsviðurværis meðal annars með verkun á hákarli sem hann að öllum 

líkindum fékk í hlut úr veiðum sem hann líklega tók sjálfur þátt í. Jón Sverrisson átti nóg til að 

geta verið húsmaður með eigin rekstur, ef svo má segja, og kjör hans voru svipuð því sem Friðrik 

Friðriksson reyndi að skammta sér sem ólöglegur lausamaður í Kaldrananeshreppi nokkru síðar. 

Veturna 1839-1841 var hann vinnumaður á tveimur bæjum upp á hálfan hlut en veturinn eftir 

það í Sandnesi, laus að þriðja hluta en vinnumaður að öðru leyti fyrir „¼ part síns hlutar úr 

hákalls og fiskiabla“. Friðrik útskýrði störf sín eftir það við yfirheyrslur 22. maí 1843: „Ég fór á 

Gjögur til róðra með góu í fyrra með hálfa útgjörð frá sjálfum mér en hálfa frá hreppstjóranum 

og dvaldi þar til messna, síðan var ég í Hrófbergshrepp í kaupavinnu um sláttartímann, og dvaldi 

þar oftast fram undir veturnætur, en veik þá að Hellu til Guðmundar, hvar ég dvaldi til þess vika 

var eftir af þorra, og fór svo á Gjögur í fyrstu viku góu, og hefi verið þar síðan, og gjört mig 

sjálfur út þangað“. Fyrir þetta var hann dæmdur til 12 vandarhagga hýðingar og Guðmundur í 

átta ríkisdala sekt fyrir að leyfa honum að vera í trássi við bann sem hreppstjóri hafði gefið út og 

látið vinnukonu sína fara með á milli bæja.13  

Verkaður hákarl er tilgreindur í nokkrum dánarbúsuppskriftum úr Strandasýslu og eru 

dæmin sem fylgja tæmandi fyrir Árneshrepp á þessum árum.14 Dagsetningar miðast við skráningu 

dánarbús. Vætt var átta fjórðungar eða tæplega 40 kíló. Í fjórðungi voru 20 merkur: 

 

Guðmundur Guðmundsson bóndi í Ingólfsfirði 14. júlí 1823 

4 fjórðungar hákalls á 76 sk. 

18 merkur af skráp á 52 sk.  

2½ fjórðungar hákallslifur á 1 rbd. 32 sk. 

 

Jón Jónsson bóndi á Krossnesi 18. desember 1826 

2 fjórðungar af skráp á 76 sk.  

1 vætt af nýjum hákalli á 76 sk. 

8 fjórðungar af hákallslifur á 4 rbd.  

 

Jón Grímsson á Finnbogastöðum 8. september 1837  

2 tunnur lýsis á 36 rbd.  

Hákall illa hertur á 12 rbd. 

                                                
13 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 162-169; beinar tilvísanir á bls. 163 og 165-
166. 
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5½ fjórðungur af lélegum skráp á 3 rbd.  

 

Grímur Alexíusson í Seljanesi 12. október 1841 

6 fjórðungar af skráp á 2 rbd.  

13 fjórðungar af rúðuhákalli á 1 rbd. 

9 fjórðungar af tvífornum hákalli á 1 rbd. 

55 fjórðungar af einfornum hákalli á 5 rbd.  

 

Athygli vekur sundurgreiningin hjá Grími Alexíussyni, sem var einn mesti athafnamaðurinn á 

Ströndum í sinni tíð. Lúðvík Kristjánsson nefnir ekki þessar þrjár tegundir verkaðs hákarls og um 

orðið „tvíforn“ er í ritmálssafni Orðabókar Háskóla Íslands (á vefslóðinni lexis.hi.is) aðeins vísað 

í prentaða útgáfu Búalaga frá 1775.  

Útgerðin 

Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, sem Jón Magnússon sýslumaður (bróðir Árna og 

mágur Páls) tók saman í norðurhluta Strandasýslu í september 1706, kemur fram að 17 bátar voru 

gerðir út til hákarlaveiða á vorin. Verstöðvar voru í Skreflum og Gjögri en víða róið að heiman, 

allt frá Eyjum að Munaðarnesi.15 Ólafur Olavius fór um sýsluna sumarið 1777 og útskýrði þremur 

árum síðar að þar væri „gnótt af hákarli, og aflast oft mikið af honum, en stundum sáralítið“. 

Hann mat aðstæður svo að hákarlaveiði væri ekki stunduð af nægu kappi og í raun ætti hún að 

vera „aðalgrein útvegsins“ á svæðinu. Til þess skorti veiðarfæri, stærri báta og betri stýrisbúnað, 

auk þess sem efla mætti veiðar á milli jóla og páska „þegar svo mikið er hér af hákarlinum... að 

þeir éta hver annan af önglunum“.16 Ekkert var að gert, en þó fékk Ólafur Ólafsson á Melum í 

Trékyllisvík fjóra ríkisdali í verðlaun árið 1790 fyrir að nýta „hið svo nefnda veiðarfæri hákallalóð 

til slíkrar veiðar“, nokkuð sem Lúðvík Kristjánsson telur að hafi verið fátítt í sýslunni, þá og 

síðar.17  

Tilurð gagna getur verið tilviljunum háð og á það við um skýrslur um hákarlsútgerð á 

Ströndum fyrir miðja 19. öld. Svonefndur „hospitalshlutur“ var lagður á sjávarafla við stofnun 

holdsveikraspítala í hverjum landsfjórðungi árið 1652 og skilgreindur ítarlegar með tilskipun 27. 

maí 1746 sem ákveðinn hlutur afla tiltekinn dag. Á Suður- og Vesturlandi var það næsti dagur 

                                                                                                                                                   
14 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 140 (GG); Strandasýsla ED1/2, 1-2. 
Skiptabók 1825-1835, bl. 55v (JJ); Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 8, bl. 146 (JG); örk 14, bl. 261 (GA). 
15 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 320; Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7 (Kaupmannahöfn: 
Hið íslenska fræðafélag 1940), bls. 329-377. 
16 Ólafur Olavíus, Ferðabók 1. Steindór Steindórsson íslenskaði (Reykjavík: Bókfellsútgáfan 1964), bls. 249-250. 
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eftir krossmessu á vori eða 3. maí.18 Þetta nægði ekki fyrir reksturinn á Hallbjarnareyri og 30. mars 

1821 kvartaði Ísak Bonnesen sýslumaður Snæfellsnessýslu við stiftamtmann undan slæmum 

fjárhag spítalans. Hann lagði til að hospitalshlutur yrði einnig greiddur af veiði fugla og 

„havkalle“, en slíka veiði bar að hans sögn sjaldnast upp á tilskilda veiðidaga sem hospitalshlutur 

reiknaðist af; til dæmis hófst hákarlaveiði ekki fyrr en eftir krossmessu undir Jökli.19 Bjarni 

Þorsteinsson amtmaður Vesturamts var þá settur stiftamtmaður og ásamt Geir biskupi Vídalín í 

stjórn Hallbjarnareyrarspítala. Í bréfi til kansellís í Kaupmannahöfn 30. desember 1821 lýstu þeir 

stuðningi við tillögur Bonnesens og tóku fram um „havkalvefangst“ að víða í amtinu væri hún „ei 

siælden meget indbringende“. Ekki sáu þeir fyrir sér hvernig best mætti útfæra þessa tekjustofna 

og nefndu það eitt að hákarl væri ekki góð fæða fyrir holdsveikt fólk. Nokkur bréfaskipti urðu um 

málið og lausnin kom frá Stefáni Þórarinssyni amtmanni Norður- og Austuramts. Hann lauk við 

álitsgerð 14. janúar 1823 og sendi afrit af bréfi sínu til sýslumanna í Norðuramti frá 3. júní 1811. 

Þar var kveðið á um að hospitalshlutur af hákarli til spítalans í Möðrufelli í Eyjafirði skyldi 

ákvarðast eftir töflu sem Stefán hafði útbúið, að virðist að eigin frumkvæði. Af 6-10 hákörlum átti 

að gjalda einn pott af lýsi og fimm pund af „virket havkalv“ en tvo potta og tíu pund af 10-20 

hákörlum, og svo framvegis. Til einföldunar gerði Stefán ráð fyrir því að af 16-19 hákörlum skyldi 

greiða sem af 20 en væru þeir 11-15 átti að greiða sem af tíu. Embættismenn í Kaupmannahöfn 

nýttu sér hugmyndina og í bréfi 15. nóvember 1823 lýstu Bjarni Þorsteinsson og séra Árni 

Helgason, settur biskup, stuðningi sínum við hana, en juku því við að einungis bæri að greiða 

hospitalshlut af hákarli ef bátar voru alfarið gerðir út til hákarlaveiða eða höfðu veitt svo lítinn 

þorsk áður að ekki nægði til að greiða hospitalshlut af þeim afla. 

Með konungsbréfi 26. maí 1824 var stiftamtmanni og amtmönnum tilkynnt að fjórða 

hvern veiddan fugl skyldi leggja til holsveikraspítala og sömuleiðis einn pott af lýsi og fimm pund 

úr hverjum tíu „havkalve“ sem veiddust, þó þannig að ekki væri greitt af bátum sem áður höfðu 

borgað hospitalshlut af þorski.20 Bréfið fékk Bjarni Þorsteinsson 1. júlí með öðrum 

stjórnardeildabréfum. Hann kom efninu til skila við sýslumenn 11. júlí og tók fram að þetta gilti 

um „indeværende Aar“.21 Jón Jónsson sýslumaður á Melum fékk bréf amtmanns 13. ágúst.22 

                                                                                                                                                   
17 Rit þess konunglega íslenzka Lærdómslistafélags 12 (1791), bls. 260-261; Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 
334. 
18 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 121-122; Lovsamling for Island. 21 bindi (Kaupmannahöfn 1853-
1889): 2, bls. 585.  
19 ÞÍ. Kansellí (KA) 94. Innkomin bréf 1821, örk 52: 30. desember 1821. Hér liggja þau bréf sem rakin eru í 
meginmáli. Uppköst að tveimur bréfum kansellís til rentukammers um málið eru í KA 96. Innkomin bréf 1822, örk 
36: 13. apríl 1822; KA 99. Innkomin bréf 1823, örk 6: 3. maí 1823. 
20 Lovsamling for Island 8, bls. 556.  
21 ÞÍ. Vesturamt (VA) I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 1941; VA III, 11. Bréfabók 1822-1824, nr. 1921-1926.. Bréfið 
26. maí með undirritun konungs er í VA II, 88. Fylgiskjöl bréfadagbókar 1824, nr. 1941. 
22 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 98 (nr. 349). Circulaire amtmanns er í 
Strandasýsla B/2. Bréf 1819-1824, örk 16, án blaðamerkinga en að hluta raðað eftir númerum bréfadagbókar. 
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Hann kynnti sér málið og 10. september sendi hann amtmanni hospitalshluti „af 

haakallefangsten“ árið 1823, að andvirði 4 rbd. 95 sk., með útskýringu á því að þorskveiði hefði 

brugðist nokkur síðustu árin. Amtmaður vildi fá að sjá fylgigögnin og 19. janúar 1825 sendi 

sýslumaður þau. Þar sést að Gísli Sigurðsson hreppstjóri í Kaldrananeshreppi hafði gert sér ferð í 

Byrgisvík 5. júní 1823 og „selt hlut úr hákallsabla“ Magnúsar bónda þar. Gísli var í Skreflum 16. 

júní og bauð upp hákarlshluti Guðmundar í Nesi, Bjarna frá Reykjarvík, Bjarna í Bæ, Sveins í 

Eyjum og Jóns Sigmundssonar. Við þetta bættust greiðslur frá sex bændum í öðrum hreppum. 

Ekki er aflamagn tilgreint enda var þetta samkvæmt eldra kerfi um skil á hospitalshlut og hefur 

líklega verið miðað við veiðar tiltekinn dag.23 

Fljótlega kom í ljós að ákvæði konungsbréfsins rímaði ekki við aðstæður í Strandasýslu, 

því þar veiddist mikið af litlum hákarli og ekki þótti sanngjarnt að greiða sama gjald af þeim og 

fullvöxnum hákörlum. Sýslumaður skrifaði amtmanni 4. desember 1824 og útskýrði að 

svonefndir doggar og renningar veiddust í miklum mæli og gæfu af sér hálfan til fjóra potta af lýsi. 

Doggar væru svo litlir að 50-60 þeirra jöfnuðust á við fullvaxinn hákarl. Þeir væru ekki nýttir til 

matar í öðrum sýslum heldur hent í sjóinn eftir að lifrin hefði verið hirt eða þá kastað fyrir hunda 

og hrafna. Í Strandasýslu verði menn að nýta þennan afla sér til framfæris „formedelst 

torskfiskeriets aarlige udeblivelse og havkallefangstens mislighed“. Jón lagði til að ekki yrði 

greiddur hospitalshlutur af smærri hákörlum, en vildi að öðrum kosti vita hvaða regla ætti að 

gilda.24  

Hreppstjórum skrifaði Jón 22. janúar 1825 og útskýrði ákvæðið um hákarla á íslensku: 

„Að af hvörjum 10 háköllum sem ablast frá einu vorþingi til annars skuli ogsvo gjalda til næsta 

hospitals 1 pott lýsis og 5 pund af verkuðum hákalli“, þó þannig að þetta hvíli aðeins á bátum 

„sem annaðhvört eru einungis útgjörð til hákallaveiða ellegar hafa ablað svo lítið þó til 

þorskfiskeries hafi verið útgjörð að þeim ei hafi borið að skipta hospitalinu hlut úr því“.25 

Forstöðumenn spítalans, þeir Bjarni og Árni, svöruðu 6. mars og fékk Jón bréfið 28. mars. Hann 

                                                
23 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 238 (nr. 262); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 
1821-1831, bls. 99 (nr. 277); VA I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 2123, 2242; gögnin eru í VA II 347. 
Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1824 ad nr. 9. Sýslumaður hafði fengið þau 4. ágúst; sjá Strandasýsla 
A/1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 66 (nr. 230). Það númer er á skýrslunum frá Gísla hjá amtmanni. 
24 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 248-49 (nr. 279); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 105 (nr. 294). Frumritið er í VA II, 95. Fylgiskjöl bréfadagbókar 1826-1827, nr. 449 II 
(merkt nr. 2243); samanber VA I, 6. Bréfadagbók 1821-1825, nr. 2243. Um dogga og doggaróðra, sjá: Bjarni Jónsson 
„Doggaróðrar“, Árbók Fornleifafélagsins 1954, bls. 48-52, endurprentað í Strandapóstinum 5 (1971), bls. 47-51; einnig 
Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 352, 362, 394-395.  
25 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 260-261 (nr. 294); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 109 (nr. 310). Fram kemur í tilkynningum hreppstjóra um upplestur opinberra úrskurða 
að konungsbréfið 26. maí var birt eftir messu í Árnesi og á Óspakseyri 13. mars en að Felli 3. apríl; leyfi til handa 
sýslumanni að ákvarða fjölda dogga var lesið í Árnesi 18. september; sjá: Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 10, 
bl. 179 (nr. 490); örk 15, bl. 286 (nr. 481); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 132 (nr. 481) og 134 (nr. 
490). 
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átti að ákvarða hlutfallið sjálfur, enda þekkti hann aðstæður manna best.26 Niðurstöðuna tilkynnti 

hann hreppstjórum 28. maí og sendi amtmanni afrit: 

 

Að 40 doggar, eða smáhákallshvolpar, sem hér í sýslu eru hafðir innanborðs, samgyldi 

einum fullkomnum eða meðal hákalli, þannig: að úr hinum gjaldist jafn hospitalshlutur 

sem einum þessara, hvarámót fullkominn hospitalshlutur, nefnilega 5 pund af verkuðum 

hákalli, og 1 pottur lýsis, skal gjaldast úr hvörjum 10 háköllum, sem hafðir eru utanborðs, 

þó smáir séu, og renningar kallaðir. Viðkomandi formenn og skipseigendur eiga á hvörju 

manntalsþingi að gefa mér skriflega til kynna tölu þeirra hákalla, sem þeir næst undanfarið 

ár veitt hafa, og hvað marga af þeim þeir haft hafa utan- eða innanborðs.27  

  

Úrskurðinn samþykktu forstöðumenn spítalans 31. júlí 1825 og fékk Jón svarið 14. ágúst.28 Fyrstu 

skýrslu sína samkvæmt nýjum reglum tók hann saman 28. desember um hospitalshluti vorið 1825. 

Þar er greint á milli stórra og lítilla hákarla: Guðmundur Guðmundsson hafði sent gjald af „16 

fuldvoxne og 44 smaae haakalle“, en Gísli Sigurðsson af 12 stórum og 60 litlum og Bjarni 

Bjarnason af 18 og 30. Það gerði samanlagt 46 fullvaxna og 134 litla eða hospitalshlut upp á fimm 

potta af lýsi og 24½ pund af verkuðum hákarli eftir reikningsaðferð sýslumanns. Jón lét amtmann 

vita að ekki hefði tekist að selja afurðirnar á uppboði á manntalsþingum og hann hefði beðið 

ónafngreindan mann um að selja þær í öðrum sýslum. Hann skrifaði aftur 28. janúar 1826 og 

útskýrði að á landsvísu reiknuðust pottarnir til fimm álna og pundin sömuleiðis, sem gerði tíu 

álnir og það aftur 1 rbd. 44 sk. „efter nu gjeldende Capituls Taxt“. Peningarnar fylgdu bréfinu 

þótt ekki hefði tekist að selja afurðirnar og má ætla að Jón hafi borgað sjálfur.29 

Á manntalsþingum 1826 var gengið til skýrslugerðar samkvæmt úrskurði sýslumanns og var 

„skipseigandinn“ Andrés Guðmundsson á Kolbeinsá fyrstur til að telja fram tíu fullvaxna hákarla 

á Bæ við Hrútafjörð 3. júní; voru pottur lýsis og fimm pund af „verkuðum hákalli“ seld 

samdægurs á uppboði.30 Kerfið var komið á hreint og á uppboðum næstu daga var talað um 

„fullvaxinna hákalla ígildi“. Sýslumaður sendi afrit uppboðsgjörða til amtmanns 24. júní.31 Hér 

fylgir skrá yfir eigendur skipa þetta árið og urðu skipin aldrei fleiri eða 22 og aflinn aldrei meiri 

                                                
26 ÞÍ. VA III, 12. Bréfabók 1824-1825, nr. 386; Sýsluskjalasafn. Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 3, bl. 33 (nr. 
414); Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 114 (nr. 414). 
27 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla C/1, 1. Bréfabók 1821-1827, bls. 275-276 (nr. 309-310); Strandasýsla A/1, 1. 
Bréfadagbók 1821-1831, bls. 115 (nr. 325-326). 
28 ÞÍ. VA III, 12. Bréfabók 1824-1825, nr. 736; Sýsluskjalasafn. Strandasýsla A/1, 1. Bréfadagbók 1821-1831, bls. 124 
(nr. 449); Strandasýsla B/3. Bréf 1824-1827, örk 9, bl. 160 (nr. 449). 
29 ÞÍ. VA II, 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826, nr. 8-9. 
30 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 39. 
31 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 40-44; Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 
1808-1839, bls. 50-54; afrit í VA II, 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826, nr. 10-11. 
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eða samanlagt 433 hákarlsígildi. Nöfn bænda og bæja eru höfð eins og þau koma fyrir í 

uppboðsbók og fjöldi hákarlsígilda settur strax á eftir: 

 

Andrés Guðmundsson á Kolbeinsá 10 

Jón Tómasson á Broddanesi 10  

Einar Jónsson á Kollafjarðarnesi 20  

Sigurður Björnsson á Smáhömrum 14  

Tómas Jónsson á Heydalsá 15 

Stefán á Þorpum 15  

Séra Hjalti Jónsson á Stað 22 

Guðmundur á Hamri 30  

Jón Sigmundsson á Kleifum 17 

Gísli á Bæ 20 

Guðmundur á Kaldrananesi 24 

Sveinn á Eyjum 22 

Bjarni á Kaldbak 35 

Magnús á Byrgisvík 10 

Óli á Reykjarfirði 25 

Jón á Reykjanesi 25 

Jónas á Litlu-Ávík 12 

Magnús á Finnbogastöðum 37 

Hermann á Melum 10 

Arngrímur á Krossnesi 25 

Jón á Munaðarnesi 25 

Grímur á Ófeigsfirði 10 

 

Næstu árin var hafður sami háttur á skýrslugerð og uppboðum. Miklar sveiflur voru á milli ára og 

stundum veiddist ekki neitt. Jón sýslumaður greindi amtmanni frá því 8. desember 1836 að ekkert 

hefði veiðst í tvö ár vegna hafíss. Gísli Konráðsson nefnir ekki síðara árið en segir frá því að um 

sumarmál 1835 hafi verið svo mikill hafís að ekki varð róið á Gjögri.32 Tekið er fram í dómabók 

sýslunnar þegar hákarlsafli var enginn, til að mynda í Árnesi fjögur ár í röð eða 26. maí 1834, 25. 

maí 1835, 11. júní 1836 og 24. maí 1837, en líka í Kaldrananesi og Árnesi 11. og 13. júní 1827.33 

                                                
32 ÞÍ. VA II 348. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1833-1842: 1837, nr. 6; Gísli Konráðsson, Strandamanna saga, bls. 
222; samanber „Frá Torfa Einarssyni á Kleifum eftir handriti síra Friðriks Eggerz“, Blanda 2 (1921-1923), bls. 394. 
33 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 56-57, 102, 107, 113, 117. 
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Árið 1831 voru aftur á móti 17 skip að veiðum og 20 níu árum síðar. Ekki skal fullyrt að 

uppgefnar aflatölur séu hárnákvæmar og líklega eru þær frekar í lægri kantinum. Til dæmis vekur 

það grunsemdir að fljótlega fóru skipseigendur að gefa upp aflatölur sem stóðu á heilum og 

hálfum tug. Engu að síður er óhætt að gera ráð fyrir því að töflur 1 og 2 sýni nokkurn veginn 

fjölda báta sem róið var eftir hákarli og gefi viðunandi hugmynd um aflann. Ekki er vit í því að 

reikna meðaltöl vegna þess að ekki var alltaf róið. Bændur í því sem hér er kallað Suðursveitir, 

sem eru Bæjarhreppur, Fellshreppur, Kirkjubólshreppur og Hrófbergshreppur, reru ekki árin 

1835, 1836 og 1843 (þrjú ár). Úr Kaldrananeshreppi fóru engir til hákarlaveiða árin 1827, 1835, 

1836, 1837, 1843 og 1844 (sex ár) og engir úr Árneshreppi 1827, 1834, 1835, 1836 og 1837 (fimm 

ár). Tafla 1 sýnir því samanlagðan fjölda báta. Neðsta línan sýnir meðaltal ára sem eitthvað 

veiddist. Byggt er á uppboðsbókum en fyllt í fáeinar eyður þar með skýrslum sýslumanns til 

amtmanns. Borið er saman við dómabók. Þar eru færslur ekki alltaf nákvæmar og má nefna að 

það eitt kemur fram árið 1832 að teknar voru skýrslur um hospitalshluti.34 Tafla 2 sýnir fjölda 

uppgefinna hákarlsígilda eftir sömu heimildum, með samlagningu næstneðst og meðalafla í lokin.  

 

 
Tafla 1. Fjöldi báta við hákarlaveiðar í Strandasýslu 1826-1845 

 Suður- 

sveitir 

Kaldrana- 

neshreppur 

Árnes- 

hreppur 

Strandasýsl

a 

1826-30 22 22 30 73 

1831-35 30 12 9 51 

1836-40 13 17 23 53 

1841-45 14 8 21 43 

Meðaltal á ári 4,4 4,2 5,5 12 

 

Tafla 2. Fjöldi veiddra hákarlsígilda í Strandasýslu 1826-1845 

 Suður- 

sveitir 

Kaldrananes- 

hreppur 

Árnes- 

hreppur 

Strandasýsla 

1826-30 290 274 327 891 

1831-35 328 152 80 560 

1836-40 160 158 204 522 

1841-45 174 76 173 423 

Alls 952 660 784 2396 

Meðaltal 56 47 52 133 

                                                
34 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 2. Dómabók 1822-1845, bls. 79-81. 
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Heimildir: ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla EC1/1, 1. Uppboðsbók 1808-1839, bls. 50-54, 58, 72-80, 84-86, 107-111, 

136-139, 173-180; EC1/1, 2. Uppboðsbók 1838-1854, bls. 17-19, 33-38, 82-83, 103-104; Strandasýsla GA/1, 2. 

Dómabók 1822-1845, bls. 39-45, 53-62, 68-81, 93-117, 125-144, 147-161, 169-175; GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, 

bls. 15-23. Skýrslur til amtmanns eru í VA II 347. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1813-1832: 1826 nr. 8-11; 1827 

nr. 6-7; 1828 nr. 5; 1829 nr. 8; 1830 nr. 8; 1831 nr. 7; 1832 ad nr. 8; VA II 348. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 

1833-1842: 1833 ad nr. 8; 1835 ad nr. 8; 1837 ad nr. 6; 1838 ad nr. 7; 1839 ad nr. 7; 1840 nr. 5-7; 1841 nr. 9-11; 1842 

nr. 8-10; VA II 349. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1843-1857: 1843 nr. 10-13; 1844 nr. 6-9; 1845 II nr. 12-15. 

 

Svo að samanburður fáist er í töflu 3 reiknaður afli á hvern bát sem gerður var út og kemur þá í 

ljós að skipseigandi gat gert ráð fyrir að fá á bilinu átta til tólf hákarla á vertíð. Aflinn fór heldur 

dvínandi á tímabilinu og var ávallt minnstur á hvern bát í Árneshreppi, þótt ekki muni miklu, en 

þaðan fóru reyndar flestir bátar til hákarlsveiða.  

 

 
Tafla 3. Hákarlsígildi á hvern bát í Strandasýslu 1826-1845 

 Suður- 

sveitir 

Kaldrananes- 

hreppur 

Árnes- 

hreppur 

Strandasýsla 

1826-30 13 12 11 12 

1831-35 11 13 9 11 

1836-40 12 9 9 10 

1841-45 12 10 8 10 

Öll árin 13 11 10 11 

 

 

Hákarlaútgerð var ekki á færi allra bænda. Stofnkostnaður var mikill og veiðarfæri voru dýr, auk 

þess sem óhjákvæmilegt var að endurnýja þau reglulega. Fram kemur í úttekt á verslunarbirgðum í 

Kúvíkum haustið 1822 að tjargaður 120 faðma hákarlsstrengur kostaði 20 ríkisdali og hvítur 60 

faðma strengur níu dali, á meðan lóðlínur til veigaminni fiskveiða kostuðu tvo dali stykkið.35 

Veiðin fylgdi ákveðnum jörðum, sem flestar voru í hópi hinna bestu. Úr syðri hreppum má nefna 

Broddanes, Kollafjarðarnes, Smáhamra, Víðidalsá, Heydalsá og Þorp, en úr Kaldrananeshreppi 

jarðirnar Hamar, Kleifar, Bæ, Kaldrananes, Eyjar og Kaldbak. Aldrei voru gerðir út bátar á hákarl 

frá nærri helmingi jarða í Árneshreppi, strangt tekið þeim nyrstu og syðstu: Skjaldarbjarnavík, 

Drangar, Drangavík, Ingólfsfjörður, Fell, Norðurfjörður, Bær, Gjögur, Kjörvogur, Naustvík, 

Kjós, Veiðileysa og Kolbeinsvík. Frá nokkrum jörðum var aðeins gert út einu sinni, tvisvar eða 

þrisvar á tímabilinu, eða frá Ófeigsfirði (1826, 1828), Seljanesi (1838, 1840), Eyri við Ingólfsfjörð 

(1828, 1829, 1833), Munaðarnesi (1826, 1828, 1829), Kambi (1828) og Byrgisvík (1826). 

Árnesprestar gerðu út árin 1828, 1829, 1831 og 1845 en verslunarmenn í Kúvíkum árin 1838, 
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1839, 1844 og 1845. Mest var útgerðin úr Trékyllisvík, líkt og þegar Eggert og Bjarni voru þar á 

ferð, og frá tveimur jörðum þar í grennd. Þetta sést í töflu 4 sýnir. Hlé varð á veiðum frá þessum 

jörðum árin 1833-1837: 

 

Tafla 4. Jarðir í Árneshreppi sem oftast var farið frá til hákarlaveiða árin 1826-1845   

 

  1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832   1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 Ár 

Krossnes x   x     x     x x   x       x 7 

Melar x               x x x x x x   x 8 

Finnboga- 
staðir 

x   x x x x x       x x x   x x 11 

Litla-    
Ávík 

x   x   x x     x x             6 

Stóra-   
Ávík 

        x       x x x x         5 

Reykjanes x   x x x x     x   x x   x x x 11 

Reykjar- 
fjörður 

x   x x             x       x     

 

 

Við fornleifauppgröft á Finnbogastöðum árið 1990 fundust tvær tennur úr hákarli (somniosus 

microcephalus) innan um bein úr fiskum og fuglum. Þær fóru í ruslið öðru hvoru megin við 

aldamótin 1800.36 Frá Finnbogastöðum var gert út á hákarl af krafti og til eru uppskriftir dánarbúa 

eftir tvo bændur. Haustið 1821 lét Guðmundur Bjarnason eftir sig hálft hákarlaskip með segli, 

árum, færum, sóknum, ífærum og „öllu tilheyrandi“; samanlagt metið á 16 rbd. Sextán árum síðar 

átti Jón Grímsson sexærings skip gamalt og gallað með áhöldum, fornfálegt segl, tvær sóknir, 

ífæru og skutul að verðgildi 15 rbd. 38 sk. Einnig átti hann nýlegan bát metinn á 16 rbd. og búð 

við sjóinn virta á 4 rbd. Stjórafæri átti hann gamalt, 60 faðma langt.37 Jón gerði upp hospitalshlut 

árin 1829, 1831 og 1832, en Magnús Guðmundsson Bjarnasonar sambýlingur hans miklu oftar. 

Ekki er til uppskrift frá Reykjanesi á þessum árum, en aftur á móti þrjár frá Krossnesi sem sýna 

                                                                                                                                                   
35 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandaýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 89. 
36 Ragnar Edvardsson, Sophia Perdikaris, Thomas H. McGovern, Noah Zagor og Matthew Waxman, „Coping with 
Hard Times in NW Iceland: Zooarchaeology, History, and Landscape Archaeology at Finnbogastaðir in the 18th 
century“, Archaeologia Islandica 3 (2004), bls. 24, 27. 
37 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/1, 4. Skiptabók 1821-1825, bls. 59 (GB); Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 
1834-1843, bl. 146 (JG). Séra Sveinbjörn Eyjólfsson getur þess árið 1852 að róið sé til hákarls frá Melum, 
Finnbogastöðum og Krossnesi, auk Gjögurs; sjá: Sóknalýsingar Vestfjarða 2. Ólafur Lárusson sá um útgáfuna 
(Reykjavík: Samband vestfirzkra átthagafélaga 1952), bls. 230. 
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undirstöðubúnað til hákarlaveiða. Árið 1826 átti Jón Jónsson hálft áttæringsskip „nýaðgjört“ með 

hálfum útbúnaði, virt á 20 rbd., og hálft færi með einum sóknum og ífærum „er fylgja skipi“ á 6 

rbd. Ekki kemur fram hver átti hinn helminginn en vafalaust annar sona hans, Arngrímur eða 

Jón. Þegar Guðrún Grímsdóttir, kona Arngríms, lést haustið 1834 segir af sexærings skipi með 

veiðarfærum og segli, 20 dala virði. Þau áttu það hálft á móti Jóni Jónssyni yngra, sem lést fimm 

árum síðar og átti þá gamalt skip með árum, segli og veiðarfærum, hálft á móti Arngrími, virt á 12 

rbd.38 Brotakenndar upplýsingar fást úr nokkrum dánarbúum enn: 

 

Andrés Guðmundsson á Veiðileysu 17. október 1837 

Hálfur þriggja rúma bátur á móti Magnúsi á 6 rbd.  

Tvísnúið hákallafæri á 1 rbd. 32 sk. 

Ífæra á 16 sk. 

Hákallasóknir lélegar á 38 sk.  

 

Jónas Jónsson í Litlu-Ávík 5. október 1840 

Tvö fiskifæri brúkuð á 2 rbd. 

Skipgarmur með mastri og sex árum lélegum á 4 rbd. 

Einar sóknir og ífæra á 38 sk. 

Tveggja rúma bátur gamall með árum á 8 rbd.  

 

Jón Ólafsson í Stóru-Ávík 29. september 1843 

Sexærings skip lélegt með stýri, segli og sex árum á 14 rbd. 

Tvennar sóknir á 76 sk.  

Tvær ífærur á 38 sk. 

Hákallaskálma á 8 sk. 

Stjórafæri lélegt á 1 rbd. 50 sk. 

Tvö veiðarfæri brúkuð á 4 rbd. 

Áttæringur með stýri, mastri, segli og þremur árum á 32 rbd.39  

 

Fullkominn búnaður til hákarlaveiða birtist í dánarbúi Jóns Salomonssonar faktors og hreppstjóra 

í Kúvíkum, sem lést 27. júlí 1846. Hann hóf verslunarrekstur árið 1822 og var skráður fyrir 

hospitalshlut af hákarli árin 1838-1840 og 1845: 

                                                
38 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 1-2. Skiptabók 1825-1835, bl. 55v (JJ 1826), 169v (GG); Strandasýsla 
ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 10, bl. 192 (JJ 1839). 
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Hákallshjallur með litlu timburhúsi upp af á 14 rbd. 

Sexahrings skip með öllum farvið, segli og reiðaböndum á 50 rbd. 

Gamall sexahringur með öllum farvið, segli og reiðaböndum á 9 rbd. 

Tveggja rúma bátur með fjórum árum, mastri, segli og stýri á 16 rbd.  

Jolla með fjórum nýjum árum á 4 rbd. 

Stjóra- og veiðarfæri, fullkomin á sexahring til hákallsafla á 16 rbd. 

Skipsfesti og hákallsfesti á 6 rbd. 

Hákallasóknir, 5 pör, 3 ífærur, skutull, 2 skálmur, dubl og beitnakista á 6 rbd. 

Skipsdrekar tveir, vega hver fyrir sig 20 pund, hver á 2 rbd. 

Skipskompás í kassa á 1 rbd. 48 sk.  

 

Þarna er komin fjárfesting upp á vel yfir hundrað ríkisdali með flestu af því sem Lúðvík 

Kristjánsson lýsir eftir ritheimildum og viðtölum að hafi þurft til hákarlaveiða á opnum bátum, 

nema helst vaðurinn sem hefur talist til veiðafæra almennt.40 Jón Salomonsson hefur ætlað sér að 

halda áfram útgerð því hér gætir uppbyggingar. Hjallinum lýsir séra Sveinbjörn Eyjólfsson svo í 

greinargóðri sóknarlýsingu árið 1852: „steinhús með timburþaki, lítið, og er í því húsi brædd 

hákallslifur“.41 Aðrir voru þá teknir við rekstrinum.  

Lokaorð 

Árið 1770 voru skráðir 40 bátar í Strandasýslu, þar af fimm sexæringar. Árið 1839 voru í sýslunni 

123 bátar og af þeim þrír áttæringar. Hákarlaskipin voru sexæringar, ályktar Lúðvík Kristjánsson, 

og segir jafnframt að eftir 1845 hafi áttæringar tekið við, margir tírónir. Þá fyrst var farið „að 

skera hákarlinn niður og flytja einungis lifrina í land, ef mikið aflaðist“.42 Slíkt brottkast er raunar 

fyrst nefnt í skýrslum til sýslumanna árið 1846, að þeir bræður Ásgeir og Torfi Einarssynir, ásamt 

fleiri bændum í Kaldrananeshreppi og sunnar í sýslunni, gerðu grein fyrir aflabrögðum og sögðu 

um hákarlana: „er þó hefðu allir verið skornir af sér í sjó en með engan í land komið“.43 Aðeins 

                                                                                                                                                   
39 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED2/1. Dánarbú 1834-1843, örk 8, bl. 141 (AG); örk 11, bl. 217 (JJ); örk 16, bl. 
287 (JÓ).  
40 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla ED1/2, 4. Skiptabók 1843-1852, bls. 133-134; Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir 
sjávarhættir 3, bls. 322-328, 335-340. 
41 Sóknalýsingar Vestfjarða 2, bls. 236. 
42 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 2, bls. 105, og Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 344.  
43 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Strandasýsla GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, bls. 57. Tilkynningar ársins eru á bls. 53-70 og var 
ekkert skorið í sjó af því sem veiddist úr Trékyllisvík; sjá einnig skýrslu Jóns Péturssonar sýslumanns til amtmanns í 
VA II 349. Spítalareikningar. Hallbjarnareyri 1843-1857: 1847 ad nr. 7. Árið 1847 var allur afli fluttur í land og árið 
1848 brást veiðin; sjá: Strandasýsla GA/1, 3. Dómabók 1845-1850, bls. 125-139, 153-159. Gísli Konráðsson segir í 
Strandamanna sögu, bls. 227, að haustið 1846 hafi Torfi Einarsson gengist fyrir því „að gjörður væri félagsskapur um 
það, að skera ei hákarl í sjó og taka lifrina eina, sem þá var farið að tíðkast og við hélzt lengi síðan, fyrr en með miðju 
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var þá greiddur hospitalshlutur af lýsi. Ekkert í þeim heimildum sem nú hafa verið raktar, það er 

dánarbúsuppskriftum og uppboðslýsingum, leyfir ótvíræðar ályktanir um það hvert menn réru 

eftir hákarli fyrir miðja 19. öld eða á hvaða mið, sem Lúðvík útskýrir að nokkru út frá því sem 

tíðkaðist um aldamótin 1900. Ólafur Olavius rekur allmörg hákarlamið sem ekki voru langt 

undan landi, yfirleitt 10-20 kílómetra.44 Til styttri ferða bendir sagan af því að 24. febrúar 1848, 

þegar Jófríður Jónsdóttir vinnukona á Krossnesi tók jóðsótt í hákarlalegu, var haldið til lands.45 

Líklegt er að þeir karlar sem hér hafa komið við sögu hafi ekki farið í margra sólarhringa legur 

eftir hákarli og að fyrst eftir þeirra daga hafi orðið þær svaðilfarir sem til eru lýsingar á, enda 

stóðu hákarlaveiðar í blóma á Ströndum síðustu áratugum 19. aldar og þeim linnti ekki fyrr en á 

þriðja áratug 20. aldar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
sumri, eður þá fyrst yrði vart við fiskiskútur, bæði innlendar og útlendar, til veiða komnar og vanalegast skáru niður“. 
Í framhaldinu lýsir Gísli hrakningi Torfa og annarra í apríl 1847, sjá bls. 228-36. 
44 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 167-169, 182; Ólafur Olavius, Ferðabók, bls. 248-249. 
45 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir 3, bls. 365; Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 237-238. Ekki fær staðist 
(sem Pétur segir) að móðir og barn hafi verið nokkurn tíma á Finnbogastöðum, því prestur skírði barnið á Krossnesi 
26. febrúar; sjá: ÞÍ. Kirknasafn. Árnes BA 3. Prestsþjónustubók 1829-1851, bl. 45r. 


