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Inngangur 

Breiðafjörðurinn hefur lengi talist til búsældarlegustu staða landsins. Flestar jarðir við fjörðinn njóta 

þeirrar sérstöðu að eiga land að sjó og fengsælum fiskimiðum. Breiðafjarðarsvæðið skar sig því að 

nokkru leyti  úr hinu ríkjandi íslenska landbúnaðarsamfélagi. Það birtist ekki einungis í aðgengi að 

sjávarauðlindum heldur einnig því að Breiðfirðingar bjuggu fæstir á góðum eða sæmilegum bújörðum 

ef frá eru skildar jarðirnar í Dölunum sem þóttu þó með þeim bestu á landinu. Það tókust því á 

ákveðnar þjóðfélagslegar andstæður í Breiðafirðinum; viljinn til að koma upp búi í 

landbúnaðarsamfélagi en á móti voru takmörkuð landgæði. Breiðfirðingar leituðu því fljótt á miðin, 

þar lá lífsbjörgin á svæðinu.  Við Breiðafjörðinn urðu því til einar fengsælustu verstöðvar landsins, 

verstöðvar sem kaupmenn sóttust í vegna þess að fiskafurðirnar voru mun verðmætari útflutningsvara 

en landbúnaðarvörurnar. Hafnirnar urðu með verðmætustu höfnum landsins. Íslendingar fengu lítið að 

kynnast þeim auðæfum sem sjávarafurðunum fylgdi fyrr en einokunarverslunin var afnumin með 

konunglegri tilskipun árið 1786.
1
 Komið var á fríhöndlunarkerfi í verslunarmálum og einn tilgangur 

nýja verslunarfyrirkomulagsins var að efla vilja Íslendinga sjálfra til að standa að versluninni með 

beinum hætti eins og fram kom í lögunum. Breiðfirðingar fóru ekki varhluta af þessum breytingum en 

þrátt fyrir það voru flestir kaupmennirnir enn danskir sé litið á heildarfjölda kaupmanna á svæðinu. 

Áttu hin fengsælu fiskimið og verstöðvarnar stóran þátt í því fyrst og fremst vegna þess að 

verðmætustu útflutningsvörur Íslendinga voru fiskafurðir. Danskir kaupmenn vissu manna best hvaða 

hafnir gáfu best af sér og létu þær ekki af hendi enda reynslan og þekkingin varðandi 

verslunarreksturinn öll hjá þeim. Hins vegar stofnuðu nokkrir Íslendingar verslanir og gengu þær 

misjafnlega. Þjóðernið virtist þó ekki hafa neitt um það að segja hvernig starfsemi einstakra verslana 

gekk. Þar bjuggu aðrir þættir að baki.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn  er að varpa ljósi á atvinnu- og verslunarsögu við 

Breiðafjörð á tímabilinu 1787-1820 og kanna hvaða áhrif verslunarstarfsemin hafði á þróun þeirra 

                                                           
1
 Lögin tóku gildi árið 1787. 
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staða þar sem hún var stunduð. Breiðafjörðurinn er víðfeðmt svæði sem nær yfir allt sjávar- og 

strandsvæðið austan við Öndveðrarnes á Snæfellsnesi og að Látrabjargi á Vestfjörðum. Innan þessarar 

skilgreiningar falla allar eyjar á firðinum, sunnanverð Barðastrandasýsla, Dalasýsla öll og norðanverð 

Snæfellsnessýsla.   

Rannsóknarefni ritgerðarinnar skiptist í tvo meginþætti. Í fyrsta lagi verður reynt að varpa ljósi á 

stöðu þeirra fjögurra verslunarstaða sem tilheyrðu Breiðafjarðarsvæðinu eftir að einokunarverslunin var 

afnumin árið 1787. Staðirnir voru Stykkishólmur, Ólafsvík, Grundarfjörður og Flatey. Hér verður reynt að 

greina forsendurnar sem höfðu áhrif á þróun verslunarmála í firðinum. Voru raunhæfar forsendur fyrir 

verslunarrekstri á hverjum stað fyrir sig? Hvaða afurðir voru undirstaðan í versluninni? Skipti landfræðileg 

staða og náttúrulegt umhverfi máli? Hvernig var samgöngum háttað í námunda við staðina?  

Í öðru lagi verður farið yfir innviði verslunarstarfsins sjálfs og hvernig reksturinn gekk eftir að 

fríhöndlunarfyrirkomulagið var sett á laggirnar. Kaupmennirnir voru misjafnlega í stakk búnir til að hefja 

rekstur. Flestir tóku lán hjá sölunefnd konungseigna í upphafi á meðan aðrir lögðu fram eigið fé. Þá 

notuðust kaupmennirnir við mismunandi fyrirkomulag varðandi vörukaup og útflutning. Einhverjir 

studdust við umboðsmenn erlendis, þá aðallega í Kaupmannahöfn á meðan aðrir bjuggu erlendis og höfðu 

verslunarstjóra á Íslandi til að annast reksturinn. Þá þekktist einnig að kaupmenn stunduðu viðskipti við 

lausakaupmenn sem sigldu hingað til lands og áttu í viðskiptum við þá varðandi vörukaup og útflutning á 

vörum. Verslunarfyrirkomulag kaupmannanna við Breiðafjörðinn verður kannað með framangreindar 

forsendur að leiðarljósi. Samskipti kaupmannanna á svæðinu verður einnig rannsökuð. Hvernig kom þeim 

saman? Áttu þeir viðskipti sín á milli? Hvernig tókust þeir á við samkeppni? Voru forsendur fyrir fleiri en 

einum kaupmanni á hverjum verslunarstað? Hver var hagnaður kaupmannanna? Hvernig brugðust 

fastakaupmennirnir við siglingum lausakaupmanna til Breiðafjarðarins?  

Kenningar franska sagnfræðingsins  Fernands Braudels verða notaðar til hliðsjónar í 

rannsókninni og athugað hvort þær eigi við um verslunarhætti og  -aðstæður í Breiðafirðinum á 

tímabilinu. Braudel vildi meina að markaðir og stök verslunarsvæði væru staðbundin og byggðust á 

viðskiptum í nágrenni við staðinn. Markaðirnir og framleiðslufyrirtækin tengdust síðan innbyrðis og til 
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lengri tíma þróaðist flóknara samspil á milli verslunarsvæðanna sjálfra, m.a. vegna vaxandi tengslanets 

kaupmannanna.
2
 Hvert verslunarsvæði þróaðist þó á sinn hátt og erfitt getur reynst að finna 

samsvarandi sögulega uppbyggingu í samanburði milli verslunarstaða.
3
 Anna Dröfn Ágústsdóttir hefur 

bent á að kenningar Braudels snúist um hvernig auður geti safnast á fáar hendur og hvernig auðmenn 

hafi hag af einokunarfyrirkomulagi og þrífist best í skjóli þess og ríkisreglna.
4
 Sverrir Jakobsson 

studdist við kenningar Braudels í grein sinni „Braudel í Breiðafirði?“ og kannaði þar hvort 

Breiðafjörðurinn hefði verið „braudelskt svæði“  á Sturlungaöld. Í greininni nefndi Sverrir að Braudel 

nálgaðist sagnfræðileg viðfangsefni út frá umhverfi, efnahagslífi og stjórnmálum og að í þessari 

þríþættingu hefðu allir þættirnir álíka mikið vægi.
5
 Sverrir áleit að Breiðafjörðurinn á Sturlungaöld 

félli ekki fullkomlega undir kenningar Braudels
6
 en hér verður athugað hvort hugmyndir Braudels eigi 

við um Breiðafjörðinn eftir að einokunarversluninni var aflétt árið 1787. 

Heimildir 
Mikið af frumheimildum er til um Breiðafjörðinn á umræddu tímabili. Hér verður þó fyrst og fremst 

einblínt á það sem búið er að skrifa um fjörðinn og reynt að greina sérkenni verslunarhátta á svæðinu. 

Það kom fljótlega í ljós að töluvert hafði verið skrifað um verslunarstaðina á Breiðafirði. Saga 

Ólafsvíkur og Stykkishólms hefur verið skráð og eins ýmis tímabil í sögu Flateyjar og Grundarfjarðar. 

Hjálpaði það mjög til við rannsóknina enda var eitt af markmiðunum að skrá og rekja tengsl staðanna. 

Fyrir vikið var öll undirbúningsvinna auðveldari því greiðari aðgangur var að heimildum og atburðarás 

en annars hefði verið. Heimildaskrár fylgdu öllum verkunum og þannig varð mun þægilegra að nálgast 

frumheimildir þar sem við átti.  

 Helstu heimildir voru því að nokkru leyti byggðarsögurit sem tengdust verslunarsvæðunum 

fjórum. Fyrst má nefna Sögu Stykkishólms eftir Ásgeir Ásgeirsson. Saga bæjarins er rakin í tveimur bindum 

og Ásgeir gerir verslun og viðskiptaháttum á mismunandi tímabilum góð skil. Saga Ólafsvíkur eftir Gísla 

Ágúst Gunnlaugsson er sambærilegt verk og Ásgeirs og kom að góðum notum varðandi verslun á Ólafsvík. 

                                                           
2
 Braudel, Fernand: Civilization and Capitalism, II. bindi, bls. 138. 

3
 Braudel, Fernand: Civilization and Capitalism, II. bindi,, bls. 26. 

4
 Anna Dröfn Ágústsdóttir: „Auðvald og útgerð á Breiðafirði á 19. öld“, bls. 17-18. 

5
 Sverrir Jakobsson: „Braudel í Breiðafirði?“, bls. 151-152. 

6
 Sverrir Jakobsson: „Braudel í Breiðafirði?“, bls. 177. 
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Eiríkur G. Guðmundsson skrifaði Sögu Fróðárhrepps og var hægt að draga upp all skýra mynd af 

verslunarmálum í Ólafsvík, bæði undir lok einokunarverslunar í landinu og eins eftir að fríhöndlun komst á. 

Ásgeir Guðmundsson skrifaði um verslun í Grundarfirði og fór gaumgæfilega yfir hvernig verslunarmál 

þróuðust þar. Í grein Ásgeirs var að finna lýsingu á því af hverju staðurinn var útnefndur kaupstaður árið 

1786 og tekinn fram yfir aðra staði á Vesturlandi. Loks má nefna grein Lýðs Björnssonar, „Flatey verður 

verslunarstaður“, en hún beinist þó að öðru tímabili en hér var til skoðunar. Eyhreppingar og aðrir 

Breiðfirðingar höfðu lengi krafist þess að opnuð yrði verslun í eynni og skáru Flatey og norðanverður 

Breiðafjörðurinn sig úr í rannsókninni því þar voru hagsmunirnir aðrir en þeirra sem bjuggu í 

sunnanverðum firðinum. Af þeim sökum varð að rýmka tímabilið lítillega þegar kom að verslunarmálum í 

Flatey og skoða þróunina í eynni út frá staðbundnum forsendum. Einnig er vert að minnast sérstaklega á 

tvö önnur rit sem stuðst var við í þessari rannsókn. Annað var Verzlunarsaga Íslands 1774-1807 eftir 

Sigfús Hauk Andrésson. Um er að ræða veglegt rannsóknar- og yfirlitsrit sem nýttist sérlega vel þegar kom 

að því að finna frumheimildir. Hitt ritið var rit Jóns J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602-1787. Í 

því var að finna upplýsingar og heimildir um verslunarfyrirkomulagið sem Íslendingar bjuggu við í 

verslunarmálum fram að fríhöndlun. Rit Jóns og Sigfúsar komu að miklu gagni við að veita nánari innsýn í 

skipulag og hefðir verslunarhátta á tímabilinu. 

Ýmis sagnarit komu að góðum notum. Fjöldi sagna hefur verið skráður um lífið í 

Breiðafirðinum. Komu verk nokkurra sagnaritara að góðum notum en þó skal tekið hér fram að þessar 

heimildir þurfti að nálgast með ákveðinni varúð. Sannleiksgildi sagnanna gat stangast á við 

frumheimildir og því þurfti yfirleitt að leita eftir og staðfesta sannleiksgildi þeirra. Stundum var það 

ekki hægt og því þurfti höfundur að meta sannleiksgildið sjálfur. Iðulega reyndist heimildagildið í 

góðu lagi og sagnirnar vel nothæfar. Fremstir í flokki sagnamannanna sem stuðst var við voru þeir 

Gísli Konráðsson, Oscar Clausen og Bogi Benediktsson. Gísli skrifaði einstaklega mikið um Flatey og 

lífið í Breiðafjarðareyjum en Bogi skrifaði meira um sýslumenn og embættismenn. Oscar fjallaði víða 

um lífshætti og afkomu fólks, sjávarútveg, verslunarmál og félagslíf. Þá var notast við sagnir sem Jens 

Hermannsson og Bergsveinn Skúlason skráðu um Breiðafjörðinn. Loks skal tekið fram að Sandra Rós 
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Hákonardóttir rannsakaði samfélagið í Eyrarsveit á 19. öld í lokaverkefni sínu í sagnfræði við Háskóla 

Íslands árið 2011. Var stuðst við ritgerð hennar í þessari rannsókn.  

Flestar frumheimildir sem viðkomu efninu höfðu verið rannsakaðar áður og notaðar í greinar og 

rit. Af þeim sökum var ákveðið að beina rannsókninni í þann farveg að greina þá þætti og samspil sem 

sneru að verslunarmálum í Breiðafirði á árunum 1787-1820. Bréfabækur sýslumanna í Breiðafirði voru 

skoðaðar og eins skjöl og bréfabækur amtmanns í Vesturamti. Eins var litið yfir bréfadagbækur 

rentukammersins sem geymdar eru í Þjóðskjalasafni Íslands. Blaðaútgáfa var að hefjast á Íslandi á því 

tímabili sem hér er rannsakað og því voru nokkur blöð yfirfarin. Helst er að nefna Minnisverð tíðindi, Rit 

þess konunglega íslenzka lærdómslistafélags og Ármann á Alþingi. Ýmislegt gagnlegt fannst í þessum 

ritum varðandi verslunarmál Íslendinga en færra sem tengdist Breiðafjarðarsvæðinu sérstaklega. 

Aðrar frumheimildir sem voru notaðar hér voru ferðabækur, einkum  Ferðabók Eggerts 

Ólafssonar og Bjarna Pálssonar en hún gefur mjög góða innsýn í íslenskt samfélag á síðari hluta 18. 

aldar. Ritið var ekki einungis notað sem heimildarit um einstaka þætti heldur einnig til að varpa fram 

lýsingum á innviðum þjóðfélagsins. Þannig kom það að mjög góðum notum. Önnur ferðabók sem gott 

var að styðjast við var Dagbók í Íslandsferð 1810 þar sem Henry Holland skrifaði um upplifanir sínar 

úr ferðalagi um landið árið 1810. Hann lýsti á greinagóðan hátt hvernig umhorfs var á þeim stöðum 

sem hann heimsótti og var því ómetanleg heimild varðandi skoðanir kaupmanna á Snæfellsnesi. 

Ég vil þakka konunni minni, Steinunni Dögg Steinsen fyrir allan stuðninginn og hvatninguna á 

meðan ritgerðin var í vinnslu. Hún hvatti mig áfram þegar ég þurfti mest á því að halda.  
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Verslunarstaðir við Breiðafjörð 

Einokunarverslun lagðist af með lagasetningu árið 1786. Komið var á fríhöndlunarkerfi sem miðaði 

m.a. að því að aðgangur Íslendinga sjálfra að kaupmennsku yrði meiri. Landinu var í kjölfarið skipt 

upp í sex verslunarumdæmi. Undir lok einokunartímabilsins hafði verslun í landinu verið í höndum 

konungs en síðasta frjálsa verslunarfélagið var Almenna verslunarfélagið sem starfaði í landinu á 

árunum 1764-1774. Rekstur félagsins hafði gengið sæmilega en svo fór að konungur leysti til sín öll 

hlutabréf félagsins.   

Skiptar skoðanir hafa verið um hve arðbær Íslandsverslun var á síðustu áratugum 

einokunarverslunarinnar. Gísli Gunnarsson taldi hagnað kaupmannanna hafa verið töluverðan og benti 

á að þrátt fyrir að Almenna verslunarfélagið hefði tapað 40.000 ríkisdölum á Innréttingunum hefði 

hagnaður þess á árunum 1764-1774 verið 39.390 ríkisdalir eða tæpir 4.000 ríkisdalir á ári.
7
 Í 

samanburði verður það samt að teljast frekar lítill hagnaður þegar öll Íslandsverslunin var undir. Má 

nefna að gangverð á 15 til 20 stórlesta skipum var um 2.000 til 2.500 ríkisdalir þegar sölunefnd 

konungseigna seldi skip konungsverslunar síðari á árunum 1786 til 1795. Til að setja upphæðina í 

annað samhengi þurfti kaupmaðurinn í Stykkishólmi, sá sem keypti eignir konungsverslunarinnar 

síðari árið 1788, að greiða 1.675 ríkisdali árlega í 20 ár fyrir verslunina. 4.000 ríkisdalir gátu því vart 

talist ásættanlegur hagnaður fyrir alla verslunina í landinu. Félagið ætlaði sér mikið í upphafi og 

fjárfesti t.d. í Innréttingum Skúla Magnússonar en þegar á leið fór að halla undan fæti, m.a. vegna þess 

að félagið hafði flutt ónýtar vörur til landsins.
8
 Félagið var því leyst undan skyldum, fékk háa 

sektargreiðslu, konungur keypti hlutabréfin á mjög lágu verði og tók yfir Íslandsverslunina.
9
 Gísli tók 

það sérstaklega fram að taka þyrfti gögnum Almenna verslunarfélagsins með fyrirvara en taldi 

ofangreindar tölur vera nokkuð réttar. Oscar Clausen áleit það hins vegar vera „mesti misskilningur, að 

                                                           
7
 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 232. 

8
 Sigurður Ágústsson: „Upphaf verslunar í Stykkishólmi“, bls. 38. 

9
 Sigfús Haukur Andrésson: Verzlunarsaga Íslands, I. bindi, bls. 56; Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 164. 
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halda að allir einokunarkaupmenn hafi auðgazt á verslun sinni.“
10

 Hann tók dæmi af síðasta 

kaupmanninum á Rifi, Peter Nicolai Vinge, sá bauð 1660 ríkisdali í leiguna fyrir Rifshöfn árið 1716. 

Rifshöfn var þá ein besta og arðvænlegasta höfn landsins þrátt fyrir að vera landfræðilega sú minnsta 

en leiguverðið þótti samt sem áður mjög hátt og það hæsta sem greitt hafði verið fyrir höfn á Íslandi.
11

 

Sjávarafurðirnar héldu verðinu uppi og til að setja það í samhengi að þá borgaði Vinge hærra verð en 

kaupmennirnir í Grindavík, Keflavík og Básenda samanlagt.
12

 En hátt leiguverð var ekki ávísun á 

traustan hagnað því verslunin var illa rekin. Þremur árum síðar var Vinge lýstur gjaldþrota og skildi 

eftir sig 10.000 ríkisdala skuld við konung.
13

 Hann var ekki eini kaupmaðurinn á Rifi sem varð 

gjaldþrota en yfirleitt voru kaupmennirnir á Rifi fjársterkir og höfðu mörg járn í eldnum.
14

 Það var því 

ekkert öruggt varðandi verslunarrekstur á Íslandi þrátt fyrir að einokun væri ríkjandi 

verslunarfyrirkomulag.  

Margir kaupmenn hlutu sömu örlög og Vinge og urðu gjaldþrota en hér er minnst sérstaklega á 

hann vegna hins háa leiguverðs. Sé það sett í samhengi við hagnað Verslunarfélagsins sést hve lítill 

hann var á tíu árum, sérstaklega í ljósi þess að sami verðlagstaxti var í gildi frá 1702 til 1776.
15

 

Upphæðin gefur einnig til kynna hve ábatasöm verslun á Snæfellsnesi var talin vera. Hægt er að taka 

mið af áðurnefndum  hagnaði Verslunarfélagsins og setja í samanburð við starfsemina á Rifshöfn. 

Annað samanburðardæmi er kaupverðið sem verslunarfyrirtækið Heinrich van der Smissen & Söhne 

greiddi fyrir flestar eigur konungsverslunarinnar síðari í Grundarfirði 1788. Kaupin fólu í sér töluvert 

magn af inn- og útflutningsvörum sem lágu í nýlegu pakkhúsi í Grundarfirði, pakkhúsið sjálft og  alla 

innanstokksmuni til verslunarreksturs. Fyrir þetta þurfti fyrirtækið að greiða 2.197 ríkisdali eða ríflega 

                                                           
10

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi, bls. 14. 
11

 Ólafur Elímundarson: Undir bláum sólarsali, I. bindi, bls. 129; Eiríkur G. Guðmundsson: Saga Fróðárhrepps, 
bls. 297. 
12

 Lúðvík Kristjánsson: „Úr heimildahandraða“, bls. 132. 
13

 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana, bls. 278-280; Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi, bls. 14. 
14

 Ólafur Elímundarson: Undir bláum sólarsali, I. bindi, bls. 129. 
15

 Lýður Björnsson: „Flatey verður verslunarstaður“, bls. 166. Taxtanum var breytt árið 1776 til að samræma 
verðlag á Íslandi við verðlag í öðrum Evróðuríkjum en þar var verðlag mun breytilegra en hérlendis. Íslendingar 
kvörtuðu sáran yfir nýja taxtanum og fóru fram á það við konung að gamli taxtinn yrði tekinn upp að nýju en 
konungur hafnaði bóninni. Sigfús Haukur Andrésson: „Samtök gegn verzlunareinokun“, bls. 122. 
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helming af meðal árshagnaði Almenna verslunarfélagins.
16

 Miðað við fjölda hafna í landinu, sem á 

tímum félagsins voru 24,
17

 gat hagnaður félagsins því ekki talist mikill. Verslunin var einnig mjög 

áhættusöm og stundum hreinlega óarðbær. Jón J. Aðils fjallaði um afkomu konungsverslunar síðari á 

árunum 1774-1787 og benti t.d. á að hallinn á rekstri verslunarinnar hefði á árunum 1782-1784 verið 

rétt tæpir 120.000 ríkisdalir. Vissulega má rekja þennan halla að stórum hluta til Móðuharðindanna því 

árið 1782 var hallinn 6.351 ríkisdalur en hann nífaldaðist árið eftir.
18

 En þótt hallinn væri vissulega 

öfgakenndur vegna Skaftárelda verður að hafa í huga að á tímum einokunarverslunarinnar geisuðu oft 

og tíðum farsóttir, náttúruhamfarir eða hungursneyð sem höfðu bein áhrif á verslunarstarfsemina. Því 

verður að segjast að verslunarrekstur á Íslandi gat verið býsna áhættusamur og staða kaupmanna oft 

fallvölt og háð árferði. Hins vegar gat afkoman einnig orðið ansi góð eins og síðar verður rakið. 

Breiðafjarðarsvæðið var og hafði verið um aldir eitt af verðmætustu  verslunarsvæðum 

landsins. Rif, Nesvogur og Kumbaravogur voru þekktir verslunarstaðir á Snæfellsnesi og þar stunduðu 

kaupmenn og Breiðfirðingar viðskipti. Verslunarstaðirnir færðust þó til með reglulegu millibili. Það 

gerðist ekki fyrr en með stofnun kaupstaða 1786 að lagður var grunnur af því þéttbýlisneti sem þekkist 

á Breiðafirði enn í dag. Grundarfjörður varð þá einn af sex kaupstöðum á landinu og verslun á 

Vesturlandi skyldi beint þangað. Aðrir verslunarstaðir urðu úthafnir þaðan. Verslunarumdæmi 

Grundarfjarðar náði yfir Mýrarsýslu, Snæfellsnessýslu, Hnappadalssýslu, Dalasýslu og að Bjarnarnúpi 

í Barðastrandarsýslu. Verslunarstaðirnir sem urðu úthafnir voru Straumfjörður, Búðir, Arnarstapi, 

Ólafsvík, Grundarfjörður, Stykkishólmur og Flatey. Í upphafi síðasta áratugar 18. aldar voru íbúarnir á 

svæðinu rétt um 7.500 en fjölgaði um tæplega 700 fram að aldamótum.
19

 Hér verður einblínt á fjóra 

síðastnefndu staðina. 

                                                           
16

 Ásgeir Guðmundsson: „Verslunin í Grundarfirði“, bls. 256-257. Ásgeir skrifar heitið á fyrirtækinu Heinrich van 
der Smissen Söhne en á þýskum gagnasíðum kom í ljós að heitið á fyrirtækinu var Heinrich van der Smissen & 
Söhne. http://192.124.243.55/cgi-
bin/gkdb.pl?x=u&t_show=x&wertreg=INS&wert=hinrich+van+der+smissen+soehne+%3Caltona%3E++%5BSons
tige%5D&reccheck=,60758,66131,66527,99316,125932,125933,140011; Kaupstaðarbréfabók Vesturamts 
1787-1795, nr. 44, bls. 51; nr. 45, bls. 51-53. 
17

 Sigfús Haukur Andrésson: Verzlunarsaga Íslands, II. bindi, bls. 438. 
18

 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana, bls. 257-258. 
19

 Sigfús Haukur Andrésson: Verzlunarsaga Íslands, II. bindi, bls. 495. 

http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl?x=u&t_show=x&wertreg=INS&wert=hinrich+van+der+smissen+soehne+%3Caltona%3E++%5BSonstige%5D&reccheck=,60758,66131,66527,99316,125932,125933,140011
http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl?x=u&t_show=x&wertreg=INS&wert=hinrich+van+der+smissen+soehne+%3Caltona%3E++%5BSonstige%5D&reccheck=,60758,66131,66527,99316,125932,125933,140011
http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl?x=u&t_show=x&wertreg=INS&wert=hinrich+van+der+smissen+soehne+%3Caltona%3E++%5BSonstige%5D&reccheck=,60758,66131,66527,99316,125932,125933,140011
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Ólafsvík 
Á tímum einokunarverslunarinnar var höfnum á Íslandi skipt í tvo flokka að jafnaði; fiskihafnir og 

sláturhafnir. Skiptingin fór eftir því hvort kaupmenn gætu keypt skreið af íbúunum eða fengu 

eingöngu landbúnaðarafurðir (í einstaka höfnum var framleiðsla sjávar- og landbúnaðarafurða svipuð, 

t.d. í Stykkishólmi). Fiskihafnirnar voru yfirleitt mun dýrari enda sóttust kaupmenn mun frekar eftir að 

komast í þær heldur en sláturhafnirnar.
20

 Rifshöfn var lýsandi dæmi um hvað kaupmenn voru tilbúnir 

til að greiða fyrir fiskihafnir meðan sláturhafnirnar voru mun ódýrari. Ólafsvík var fyrst og fremst 

fiskihöfn og þar hafði myndast lítið þurrabúðaþorp vegna útræðisins í nágrenninu þegar fríhöndlunin 

var sett á.
21

 

Ólafsvík var útnefnd sem verslunarstaður árið 1686 og þar hafði auk þess myndast lítið 

verslunarþorp.
22

 Þegar kaupstaðarréttindum var úthlutað 1786 höfðu miklir erfiðleikar sem rekja mátti 

til móðuharðindanna einkennt verslunina í Ólafsvík og vöruskortur var viðvarandi, sérstaklega skorti  

timbur. Jón Arnórsson sýslumaður ritaði bréf til stiftamtmanns árin 1785 og 1786 þar sem hann fór 

fram á að vörum yrði ekki dreift frá Ólafsvík til annarra héraða heldur yrðu vörurnar notaðar í 

Ólafsvík. Hvort þessi viðleitni hafi valdið því að Ólafsvík hafi ekki fengið kaupstaðarréttindi heldur 

Grundarfjörður skal látið ósvarað hér.
23

 Eftir að Ólafsvík varð verslunarstaður færðist verslunin 

þangað frá Rifi en eins og áður sagði var Rifshöfn ein verðmætasta og arðbærasta höfn landsins á 

miðöldum. Ólafsvík tók við þessu hlutverki og varð brátt ein helsta verslunarhöfn Breiðafjarðar.
24

 

 Verslunarstarfsemin í Ólafsvík jókst töluvert eftir að fríhöndlunin komst á. Þetta má sjá í ritum 

eftir Jakob C. Plum kaupmann í Ólafsvík á árunum 1788 til 1803. Hann tók dæmi um aukna vörusölu 

á þeim árum þegar hann starfaði í Ólafsvík. Þannig hafði hann flutt út meira en 16 pund af ull og 15 

skipspund af tólg síðustu tvö ár 18. aldar á meðan Almenna verslunarfélagið og konungsverslun síðari 

hefðu samanlagt flutt 22 pund af tólg og enga ull á 19 ára tímabili. Á verslunarárum sínum flutti hann 

inn „514 tunnur (80 pund hverja) af brauði af ýmsum toga, 1092 tunnur af rúgi, 190 af byggi, 160 af 

                                                           
20

 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana, bls. 260. 
21

 Sigfús Haukur Andrésson: Verzlunarsaga Íslands, II. bindi, bls. 506. 
22

 Eiríkur G. Guðmundsson: Saga Fróðárhrepps, bls. 304. Christian V Danakonungur gerði Ólafsvík að löggiltum 
verslunarstað með konungsúrskurði í mars 1687. Byggðir Snæfellsness, bls. 153. 
23

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 48-49. 
24

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 23. 
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baunum, 164 af grjónum, 2734 tunnur af rúgmjöli (160 pund hverja), 603 tunnur af salti, 60 tunnur af 

tjöru, 24100 pund af tóbaki, 40000 potta af brennivíni, 2062 potta af miði, 516 norska bjálka, 18, 16 

og 12 álna langa“.
25

 Verslunarstarfsemin var því all nokkur í Ólafsvík en samt hlaut Grundarfjörður 

kaupstaðarútnefninguna.  

Útgerð var stunduð frá Ólafsvík á tímum einokunarinnar en aldrei í miklum mæli. Heimamenn 

nýttu sér útræðið þaðan enda lendingin sæmileg fyrir smærri báta en víðsjálli og hættulegri fyrir stærri 

skip.
26

 Útvegur landeiganda virðist hafa verið megin starfsemin á jörðinni enda landið lítt fallið til 

landbúnaðar. Eiríkur G. Guðmundsson hefur bent á að við Ólafsvík hafi verið mun fleiri bátar en á 

öðrum stöðum á landinu en líka mun færra fjár á hvern íbúa en þekktist annars staðar. En verstöðvar 

voru afar nálægt jörðinni sjálfri og því mikil áhersla lögð á sjávarútveg í allri sveitinni. Það skapaði 

vissa áhættu því ef sjávaraflinn brást samfleytt í nokkrar vertíðir hvarf lífsviðurværið og fólkið „fór á 

sveitina og lagðist í betl.“
27

 Afkoman og velferðin við Ólafsvík gátu því verið harla viðkvæm. Til 

marks um hlutskipti sjávarútvegs við Ólafsvík fylgdi sú kvöð á hjáleigubændum þar að þeir skyldu 

greiða leigu sína að hluta með því að stunda fiskveiðar fyrir landeigandann. Þurfti hjáleigubóndinn að 

fara sjálfur eða senda vinnumann þá vinnudaga sem ekki var unnið við heyskap. Þannig tryggði 

landeigandinn sér nægt vinnuafl og nýtingu á bátum og gat viðhaldið afnotum af gæðum jarðar sinnar. 

Bátarnir voru vissulega frekir á mannafla og útvegsbændur voru ávallt í átökum við uppsveitarbændur 

um vinnuafl. Þetta þótti mikill skaði fyrir þá sem vildu stunda landbúnað.
28

 Kvöðinni var aflétt árið 

1787 og eftir það máttu bændurnir sjálfir gera út frá Ólafsvík gegn því að greiða landeiganda svonefnt 

uppsátursgjald fyrir báta sína.
29

 Gátu þeir þá farið og verslað með eigin fisk á markaði. Fiskinn notuðu 

þeir til vöruskipta eða seldu hann kaupmanninum.  

Það eru einkum fjögur atriði sem skoða verður sérstaklega varðandi þróun verslunarhátta frá 

síðustu áratugum 18. aldar í Ólafsvík. Í fyrsta lagi var Ólafsvík í nágrenni gömlu hafnarinnar á Rifi. 

Þegar farvegur Hólmkelsár breyttist skyndilega um 1680 og ósar Rifs fylltust af aur færðist verslunin 

                                                           
25

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 95-96. 
26

 Sigfús Haukur Andrésson: Verzlunarsaga Íslands, II. bindi, bls. 506. 
27

 Eiríkur G. Guðmundsson: Saga Fróðárhrepps, bls. 187. 
28

 Eggert Ólafsson: Ferðabók, I. bindi, bls. 202-203. 
29

 Eiríkur G. Guðmundsson: Saga Fróðárhrepps, bls. 209-212. 



13 

og útgerðin undir Jökli nær Ólafsvík enda ekki langt að fara. Svo mikil var útgerðin við Rif að Oscar 

Clausen fullyrti að þegar vel áraði væri hægt að fæða helming landsmanna bara með afurðum frá Rifi 

og nálægum verstöðvum.
30

 Rif hafði frá fornu fari fylgt höfuðbólinu Ingjaldshóli og á Rifi og 

nálægum stöðum undir Jökli mynduðust einhverjar stærstu verstöðvar landsins þar sem sjómenn 

söfnuðust saman á vertíðir. Árið 1782 reru enn um 2.400 manns frá þessum verstöðvum og var áætlað 

að 1.700 þeirra væru aðkomumenn frá öðrum héruðum landsins. Samkvæmt Oscari Clausen voru 168 

bátar gerðir út á vertíð í verstöðvunum sunnan Jökuls ári fyrir Móðuharðindin en fullyrðir að þeir hafi 

ekki verið færri í Rifi og Ólafsvík. Flestir sjómannanna voru aðkomumenn en á þessum 168 bátum 

voru meira en 1.200 menn.
31

 Til samanburðar voru skráðir 318 bátar í allri Snæfellsnessýslu árið 

1770.
32

 Þetta sýnir hve fjölmennt var á svæðinu í kringum Ólafsvík og ýtir undir rök sem sýna sterka 

stöðu Rifshafnar fyrr á öldum. 

Hnignun Rifshafnar má rekja til náttúrulegra breytinga á hafnaraðstöðunni eftir að farvegur 

Hólmkelsár tók að breytast um miðja 17. öld. Áður hafði áin runnið með Enni og við Harðakamb en 

breytti farvegi sínum síðar þannig að hún fór að falla til sjávar í Rifsósinn.
33

 Við það fluttist aur og 

sandur í ósinn og höfnin grynnkaði hægt og rólega þannig að skipin og útgerðin hófu að leita til 

Ólafsvíkur.
34

 Ósinn fylltist á tiltölulega skömmum tíma og árið 1686 gerðu kaupmennirnir í Rifi kröfu 

um að áin yrði aftur flutt í sinn gamla farveg. Kröfunni var vísað frá en þess í stað var kaupmönnunum 

úthlutað lóð undir verslunarstarfsemi sína í Ólafsvík ári síðar og Ólafsvík varð löggiltur 

verslunarstaður. Þó var haldið áfram að versla í Rifi, verslunarhúsin stóðu áfram og þangað var sendur 

undirkaupmaður til að sjá íbúum nærsveitanna fyrir vörum. Stóð þetta fyrirkomulag yfir næstu 

áratugina
35

 en því lauk með gjaldþroti Vinge kaupmanns á þriðja áratug 18. aldar. Verslunarhúsin voru 

tekin niður og seld árið 1728 og öll verslunarstarfsemin var komin til Ólafsvíkur um miðja öldina.
36

 

                                                           
30

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi, bls. 22. 
31

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi bls. 21-22. 
32

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 141. 
33

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi, bls. 135. 
34

 Ólafur Elímundarson: Undir bláum sólarsali, I. bindi, bls. 122. 
35

 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana, bls. 278. 
36

 Ólafur Elímundarson: Undir bláum sólarsali, I. bindi, bls. 153. 
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Þótti hagkvæmara að hafa öll verslunarumsvif á einum stað og í námunda við höfn.
37

  Umsvifin á Rifi 

minnkuðu til muna eftir að verslunin og höfnin hurfu og svo var komið um aldamótin 1800 að 

Ingjaldshóll ásamt Rifi var svo lágt metinn til tekna að ábúandinn hafði jörðina afgjaldalaust en hirti 

þó af henni leigutekjurnar frá hjáleigunum.
38

  

Verslunin jókst ört í Ólafsvík og árið 1777 voru þrjú verslunarhús á staðnum og sjö árum 

seinna hafði þeim fjölgað upp í sex.
39

 Í fyrsta manntalinu frá 1703 voru skráðir 77 íbúar við Ólafsvík 

og bjuggu þeir flestir í þurrabúðum.
40

 Bærinn hélt áfram að stækka og Henry Holland lýsir því t.a.m. í 

bók sinni um Íslandsför sína árið 1809 að verslunarhúsin í Ólafsvík hafi verið mun veglegri en þau 

sem stóðu við Grundarfjörð.
41

 Ályktun Hollands getur gefið vísbendingar um hve gjöfull og traustur 

verslunarstaðurinn í Ólafsvík væri, ekki ólíkt því sem þekktist á Rifshöfnin áður fyrr. 

Í öðru lagi má rekja þróun verslunarstaðarins til þeirra einkenna byggðarinnar sem þegar 

þekktist undir Jökli frá því á 16. öld, þ.e. myndun lítilla þurrabúðaþorpa í kringum verstöðvarnar og 

þéttbýlismyndunarinnar sem skapaðist í kjölfarið. Þannig bjuggu t.a.m. 90 manns í Ólafsvík árið 1801, 

flestir í þurrabúðum.
42

 Helstu einkenni búðanna virðast samkvæmt flestum heimildum hafa verið mikil 

eymd og fátækt. Oscar Clausen taldi sig hafa skýringu á þessu: Þeir sem höfðu flutt á sjávarsíðuna og 

sest þar að voru fyrst og fremst þeir sem ekki gátu hafst við í sveitunum af einhverjum ástæðum, s.s. 

skorti á jarðnæði, hjú sem vildu hefja búskap en áttu ekki kost á að eignast eða leigja jörð eða 

fátæklingar sem urðu harðast fyrir barðinu þegar illa áraði.
43

 Verstöðvarnar byggðust við hentugustu 

lendingarstaðina við sjávarsíðuna og þar var tekið við öllum sem ekki áttu kost á búi eða gátu séð fyrir 

sér með einhverju móti í landbúnaðarsamfélagi. Búðirnar urðu þannig vísir að þorpamyndun á 

Snæfellsnesinu eins og Eðvarð Ingólfsson taldi. Hann hélt því fram að verbúðir og þurrabúðir hefðu 

staðið við Hellissand í margar aldir og þar væri því að finna elstu samfelldu þorpamyndun á Íslandi.
44

 

                                                           
37

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 23. 
38

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi bls. 23; Ólafur Elímundarson: Undir bláum sólarsali, II. 
bindi, bls. 284. 
39

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Saga Ólafsvíkur, bls. 89. 
40

 Einar Haukur Kristjánsson: „Snæfellsnes norðan fjalla“, bls. 18. 
41

 Holland: Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 171-172. 
42

 Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir: Sveitasamfélagið lifði, bls. 8. 
43

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, II. bindi, bls. 54. 
44

 Eðvarð Ingólfsson: Við klettótta strönd, bls. 27. 
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Eyjamenn héldu iðulega í verstöðvarnar undir Jökli á haustvertíðinni en reru frá Oddbjarnarskeri á 

öðrum tímum ársins.
45

 Undir Jökli varð þannig til sérstakt samfélag sjómanna, eignalausra öreiga og 

þurrabúðarfólks.
46

 Slæm lífsskilyrði í þorpunum þýddu að verslun íbúa þeirra var staðbundin og því 

hlaut að vera erfitt að sækja verslun yfir langan veg. Lífinu í búðunum er yfirleitt lýst sem mjög 

bágbornu, fátæktin var mikil og húsakynnin léleg. Oscar Clausen lýsti þeim svo: 

Lífskjör búðamanna í sjávarþorpum voru þó oft bágborin, og ekki voru húsakynnin beysin. 

Búðirnar voru oftast hlaðnar úr hraungrýti, og til þess að þétta veggina var grámosa troðið í 

holurnar, en yfir var reft með hvalrifjum og lagðar hellur á. Fæstar voru þiljaðar, en hlaðinn 

bálkur sitt hvorum megin með veggjunum. Á þessum bálkum var sofið, en fornt hey og mosi 

haft undir og hert gæruskinn yfir. – Gólfið var lagt hellum. – Glugginn var skjár. – Það var 

alvanalegt, að ekkert timbur væri í slíkri búð, nema hurðin og dyrastafirnir, sem þá voru úr 

rekaviði, oft meira eða minna ormsmognum. Þrifnaði var mjög ábótavant og mataræði afar 

einfalt. Þá daga, sem róið var og aflaðist, var soðinn fiskur kvölds og morgna, en ekkert um 

miðjan daginn, nema hvað einstaka menn, sem höfðu bezt úrræði, höfðu þá vatnsgraut með 

skyri. – Fáir höfðu nokkuð viðbit með fiskinum, og ekkert annað sér til munns að leggja en 

soðinn fisk og vatn. Þetta var algengt fyrir og um miðja 18. öld, og því féllu margir vermenn 

úr hor í harðærunum, þegar ekkert fiskaðist, bæði undir Jökli og á Suðurlandi.
47

 

Vissulega var ekki um stóran viðskiptamannahóp að ræða en ætla má að íbúarnir hafi átt í viðskiptum 

enda stunduðu þeir sjósókn og voru alfarið háðir afkomu úr sjó.
48

 Í fyrsta lagi var aflinn uppistaðan í 

fæðu fólksins og í öðru lagi notaði það aflann til að stunda vöruskipti. Ástandið gat orðið mjög 

alvarlegt ef sjávaraflinn brast í þessum þorpum, sérstaklega í ljósi þess hve fáir bændur bjuggu í 

hreppnum og landbúnaður var ekki stundaður í jafn miklum mæli og í öðrum landshlutum. Bændurnir 

treystu jafnvel sjálfir á aflaafkomuna sem þýddi að aðrar afurðir gátu verið af skornum skammti. 

Þurrabúðafólk og sjómenn gátu því ekki treyst á það öryggisnet sem átti að felast í 
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sveitaframfærslunni. Þannig gat því hafist alvarleg samfélagsleg keðjuverkun á fæðuöflun ef áherslan 

var lögð á ótraustan sjávarútveg. Sjávarútvegurinn var hins vegar fólkinu allt. Jón J. Aðils benti t.d. á 

það að í fyrsta manntalinu töldust 1.022 einstaklingar búa í Neshreppi og af þeim stunduðu 974 

sjómennsku.
49

 Á þetta sérstaklega við um ytri hreppinn, þann sem Ólafsvík tilheyrir.  

Jarðnæði á vestanverðu Snæfellsnesinu var óhentugt undir landbúnað og getur það skýrt 

ástæðuna fyrir því að fólk settist frekar að í þurrabúðunum. Jarðir í Snæfellsnessýslu voru lægst 

verðmetnar í öllu suður- og vesturamti um aldamótin 1800 og fram eftir 19. öldinni.
50

 Lágt 

jarðarverð bendir til þess að mjög lítil eftirspurn hafi verið eftir jörðum þar samhliða því að þær 

hafa ekki verið álitnar búsældarlegar. Þá getur það einnig talist til skýringa á því af hverju íbúarnir 

hafa frekar treyst á sjávarútveginn í stað landbúnaðar. Þó verður að teljast langsótt að fólk hafi 

frekar kosið að búa í þurrabúð í stað þess að eiga jörð. Lífskjörin í þessum búðum voru ekki 

beysin og fátæktin oft mjög mikil. Þá höfðu embættismenn þjóðarinnar megna andúð á 

lifnaðarháttunum í þurrabúðunum og Magnús Stephensen lýsti íbúunum þannig að þeir væru 

iðjuleysingjar „sem „nær ekkert kunna eða nenna að vinna, nema róa á sjó“, og lítið annað í 

uppeldi lært hafa en sjóbúða lygaþvaður, þjófnað og margvíslega óráðvendni“. Þeir voru einnig 

latir og siðspilltir. Álit Magnúsar á þurrabúðafólkinu er því ekki mikið en hann nefnir þó eitt 

athyglisvert atriði þegar hann segir að þeir „keppast að flykkjast pörum saman í þurrabúðanna 

hægð, til að geta þar börn á annarra skaut, en undir eins geta eyðileggjandi stofn til afkomenda, er 

aldrei læra að vinna sér ærlega brauð og fæstir annað en illt eitt“.
51

 

Skoðun Magnúsar skapar vangaveltur um hvort fólki hafi þótt þurrabúðalífið ákjósanlegur 

kostur til að draga fram lífið. Allavega var það svo að töluverður fjöldi fólks sá þurrabúðirnar sem 

kost en spurningin er hvort það hafði val um eitthvað annað. Önnur heimild er ekki síður 

athyglisverð hvað þetta varðar. Gísli Ágúst Gunnlaugsson benti á að í skjalasafni stiftamtmanns 

væri að finna beiðni frá fimm hjáleigu- og þurrabúðarmönnum í Ólafsvík til stiftamtmanns. Fóru 

þeir fram á það árið 1786 að fá að losna undan kvöðum um að sækja sjóinn á bátum landeigandans 
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og sækja þess í stað sjóinn á eigin bátum.
52

 Beiðninni var ekki svarað en hins vegar kemur þarna 

fram að þurrabúðafólk hefur haft aðgang að eigin bátum og jafnframt sýnt það hugrekki að skrifa 

erindi til eins æðsta embættismanns landsins þar sem þess var óskað að losna undan kvöðum 

landeiganda. Mögulega varpa þessar heimildir ljósi á að þurrabúðalífið hafi ekki verið eins 

eymdarlegt og af var látið. Jafnvel er sennilegt að þurrabúðafólkið undir Jökli hafi verið 

viðskiptamannahópur kaupmannanna í Ólafsvík og þannig tryggt að verslunarrekstur þar efldist 

þrátt fyrir að kaupsvæðið væri mjög takmarkað að stærð. Fjöldi íbúa ýtti þannig undir reksturinn 

og þeir versluðu þar að auki með verðmætustu vöru landsins; skreiðina. 

Í þriðja lagi hafði landfræðileg lega Ólafsvíkur þau áhrif að hún efldist sem verslunarstaður. 

Þrátt fyrir að höfnin hafi ekki þótt neitt sérlega hentug, einkum fyrir stærri skip, kom það ekki að sök. 

Sama hafði verið uppi á teningnum í Rifi. Ástæðan var sú að við Rifshöfn var einn stærsti 

útgerðarstaður landsins og því sættu kaupmennirnir sig við verri lendingarstað í stað þess að þurfa að 

sækja fiskinn um lengri veg. Þegar Rifshöfn lokaðist hafa kaupmennirnir ekki viljað flytja sig um 

langan veg vegna útgerðarinnar undir Jökli. Þeir vildu halda sig sem næst verstöðvunum og Ólafsvík 

var eini staðurinn sem kom til greina. Landfræðilega ástæðan var Búlandshöfðinn. Höfðinn er 

farartálmi milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar, „snarbrattur og skriðurunninn“
53

, sem hálflokar leiðinni 

að austan í átt að Snæfellsjökli. Lanleiðin var því það erfið og hættuleg að auðveldara var að sætta sig 

við  sæmileg hafnarskilyrði. Á þessum tíma lá landleiðin yfir Búlandshöfðann og þótti hún ein 

hættulegasta leið landsins. Lá hún í 200 faðma hæð yfir sjó og oft þverhnípt beint niður í sjó. Bjarni 

Pálsson og Eggert Ólafsson lýstu leiðinni í Ferðabók sinni og sögðu marga hafa farist á þessari leið, 

bæði menn og skepnur. Svo mjór var vegurinn sumstaðar að tveir menn gátu ekki mæst á honum. Var 

þá einnig ómögulegt að snúa við.
54

 Af lýsingunni að dæma virðist hafnaraðstaðan, þrátt fyrir sína 

annmarka, hafa þótt  mun skárri kostur heldur en að þurfa að ferðast landleiðina. Íbúarnir vestan megin 

við Búlandshöfða, þ.e. í Neshreppnum ytri, áttu erfiða leið fyrir höndum ef þeir vildu ferðast til 

annarra verslunarstaða austar á nesinu. Ólafsvíkurverslun var þess vegna mjög hentug fyrir þá sem 
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stunduðu útgerð undir Jökli, bæði þá sem bjuggu í sveitinni og eins verbúðarfólk. Að sækja verslunina 

til Grundarfjarðar gat jafnvel verið hættulegt og áhættusamt enda ekki hlaupið að því að klifra upp í 

200 faðma hæð. Þessi einangrun sem hlaust af Búlandshöfða gerði það líka að verkum að allar 

samgöngur til og frá Ólafsvík voru háðar bátum. Eitt þekktasta skip Breiðafjarðar á 18. öld, Svanurinn, 

var einmitt gert út frá Ólafsvík. Svanurinn sigldi í ein 120 ár og lengst af milli Ólafsvíkur og 

Danmerkur og jafnvel Spánar. Um vorið flutti hann inn varning frá meginlandinu og sigldi síðan með 

útflutningsvörur á haustin. Í Byggðum Snæfellsness segir að Svanurinn hafi á stundum verið eina 

skipið sem sigldi frá Vesturlandi til Danmerkur.
55

 Ólafsvík var því lífæð Vesturlands við umheiminn 

og samgöngur þaðan gátu skipt höfuðmáli varðandi afkomu Breiðfirðinga. Samgöngukerfið hafði því 

sannarlega áhrif á þróun verslunar í Ólafsvík. 

Í fjórða lagi voru þarna stærstu útgerðarstaðir landsins og Íslendingar sjálfir sóttust í vöruna 

sem þarna var veidd. Eiríkur G. Guðmundsson minnist á athyglisverða lýsingu frá Jakob S. Plum 

kaupmanni í tengslum við hve víðáttumikið verslunarsvæðið í rauninni var. Kaupmaðurinn lýsti því 

hvernig heilu farmarnir af fiski voru fluttir með hestum frá sjávarplássunum og til sveitanna. Plum 

fullyrti að oft kæmu bændur með allt að 20 til 30 hesta í verslunarstaðinn og létu þá bera fiskinn upp í 

sveitirnar. Í staðinn fengu sjávarbændurnir „smjör, ull, skinn til sjóklæða, lifandi fé, saltað, en oftar 

reykt kindakjöt, vaðmál, skyrtudúk, viðarkol, kvensokka o.s.frv.“
56

 Þetta gerðist dag og nótt og skerti 

útflutningstekjurnar fyrir kaupmanninn því ekki væri flutt jafn mikið út og af væri látið. Gísli 

Gunnlaugsson og Lúðvík Kristjánsson hafa fjallað ítarlega um slík viðskipti og vildu meina að fyrr á 

öldum hafi verið haldnir svokallaðir réttarmarkaðir þar sem sjávarbændur og uppsveitarbændur mættu 

með afurðir sínar og stunduðu vöruskipti. Fór þetta yfirleitt fram við réttir. Bændur undir Jökli sóttu 

yfirleitt Hraundalsrétt í þessum tilgangi og þangað ráku bændur úr Borgarfirði, Mýrum, Snæfellsnesi, 

Strandarsýslu og Húnavatnssýslum fé sitt til viðskipta við sjávarbændurna. Taldi Gísli að 

fyrirkomulagið hefði verið mun hagkvæmara fyrir bændur heldur en að skipta við kaupmann.
57

 Eiríkur 

áleit réttilega að þarna hafi átt sér stað ákveðið verslunarfyrirkomulag meðal landsmanna en erfitt að 
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áætla umfang þess enda engar tölulegar heimildir til. Karl Óttar Pétursson benti á að Atli, bróðir 

Grettis sterka, hafi á sínum tíma ferðast norðan af landi á Snæfellsnesið til að kaupa skreið. Sú saga fái 

staðist því að allt fram til ársins 1820 hafi norðanmenn þurft að leggja leið sína á nesið í sömu 

erindagjörðum og Atli því afli var mun minni á Norðurlandi.
58

 Þessir verslunarhættirnir voru því 

aldagamlir. Á tímum einokunarinnar hafði verið gerð atlaga að þessari innanlandsverslun því árið 

1762 sendi Rentukammerið bréf til forstjóra Konunglegu dönsku einokunarverslunarinnar og tilkynnti 

að konungur ætlaði að setja bann við því að uppsveitarbændur keyptu fisk og lýsi af sjávarbændum og 

öðrum íbúum við sjávarsíðuna.
59

 Konungur vildi tryggja að kaupmenn settu sem mest af skreiðinni á 

markað erlendis og þannig aukið tekjurnar af Íslandsversluninni. Rentukammerið leitaði umsagnar hjá 

Rantzau stiftamtmanni á Íslandi en hann taldi bannið óframkvæmanlegt í rökstuddu svari. Það hreif og 

konungur hætti við bannið.
60

 

Forsendur fyrir verslunarstað í Ólafsvík voru hentugar til þess að þar gæti þróast blómlegur 

verslunarstaður eftir að verslunin var gefin frjáls. Staðurinn byggði á sögulegri hefð, eftirsóttri 

útflutningsvöru og landfræðilegri legu sem veitti vissa vernd fyrir frekari samgöngum varðandi 

samkeppnina og hélt þannig verslun á svæðinu. Vissulega mátti þó búast við harðri samkeppni frá 

öðrum verslunarstöðum, sérstaklega Grundarfirði, eins og fjallað verður um síðar.  

Stykkishólmur 
Stykkishólmshöfn var ólík Ólafsvík og Grundarfirði að því leyti að þar var svokölluð sláturhöfn. Á 

miðöldum flokkaðist Stykkishólmur samt til fiskihafna en eftir að Stóra bóla geisaði 1707-1709 

hnignaði útgerðinni mjög og því var höfninni breytt í sláturhöfn.
61

 Kaupmenn voru ekki sáttir við 

breytinguna og sökuðu Breiðfirðinga um að hætta að nenna að stunda sjóinn. En þetta hafði mikil 

áhrif. Árið 1706, ári fyrir bóluna, var höfnin álitin hin arðvænlegasta og voru boðnir 1.575 ríkisdalir í 

verslunarstaðinn. Það þótti geysihátt verð (sbr. Rifshöfn) en tæpum áratug síðar voru einungis boðnir 

400 ríkisdalir fyrir hana. Árið 1730 barst ekkert boð í Stykkishólmsverslun. En þrátt fyrir þessa miklu 
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niðursveiflu var þróunin til lengri tíma Stykkishólmi í hag því brátt varð höfnin eina sláturhöfnin á 

Snæfellsnesi og norðvesturlandi. Sláturtöku var nefnilega hætt á Búðum árið 1733 og í kjölfarið gátu 

bændur aðeins komið landbúnaðarafurðum á markað í Stykkishólmi.
62

 Verslunin átti því eftir að vaxa 

og dafna á ný þrátt fyrir erfiðleika á fyrstu áratugum 18. aldar. 

Fyrr á öldum voru Kumbaravogur og Nesvogur helstu verslunarstaðirnir við innanverðan 

Breiðafjörðinn en Stykkishólmur leysti þá af hólmi vegna átaka erlendra kaupmanna um verslun á 

Snæfellsnesi.
63

 Í tíð konungsverslunarinnar síðari sigldu skipin til Ólafsvíkur og Grundarfjarðar til að 

sækja sjávarafurðir en héldu síðan áfram til Stykkishólms til þess að sækja sláturafurðir.
64

 Forsendur 

þéttbýlismyndunar þar  voru því allt aðrar en á útgerðarstöðunum. Ásgeir Ásgeirsson áleit að 

Stykkishólmur væri fyrst og fremst verslunarmiðstöð fyrir stóru landbúnaðarsvæðin á Snæfellsnesi, 

Mýrarnar og Dalina en einnig Borgarfjörðinn.
65

 Stykkishólmur var því ein af stærstu sláturhöfnum 

landsins enda þjónaði hún afar víðáttumiklu svæði og mörgum afbragðs landbúnaðarhéruðum. 

Breiðafjarðarbyggðir hafa þó löngum talist ófýsileg landbúnaðarhéruð að undanskildum Dölunum sem 

hafa frá öndverðu verið taldar með búsældarlegustu sveitum landsins.
66

 Eggert Ólafsson og Bjarni 

Pálsson skrifuðu að í Dalasýslu væru „frjósöm graslendi og góðar engjar, og sjaldan bregzt þar 

vetrarbeit fyrir hesta og sauðfé.“
67

 Í Vesturamtinu voru jarðirnar í sýslunni þær dýrustu og var 

meðalverðið á þeim yfir 24 hundruðum á fyrri hluta 19. aldar. Á sama tíma nam meðalverðið fyrir jörð 

á Snæfellsnesinu um 15 hundruðum enda lítt til þess fallnar að stunda þar landbúnað.
68

 

Stykkishólmskaupmönnum bauðst því að versla með fjölbreyttara vöruúrval en í öðrum breiðfirskum 

höfnum. Þar voru kaupmarkaðir því haldnir yfir sumarmánuðina
69

 og þangað komu allir þeir sem 

þurftu að versla með aðrar vörur en fiskafurðir. Fyrir vikið hlaut þéttbýlismyndunin að rísa vegna 

verslunar með landbúnaðarvörur og iðnaði tengdum henni. Það sést t.d. á því að árið 1810 voru  fimm 

                                                           
62

 Jón J. Aðils: Einokunarvezlun Dana, bls. 284; Einar Haukur Kristjánsson: „Snæfellsnes norðan fjalla“, bls. 142. 
63

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 67. 
64

 Eiríkur G. Guðmundsson: Saga Fróðárhrepps, bls. 295. 
65

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 309. 
66

 Bergsveinn Skúlason: Áratog, bls. 37. 
67

 Eggert Ólafsson: Ferðabók, I. bindi, bls. 249. 
68

 Aðalgeir Kristjánsson og Gísli Ágúst Gunnlaugsson: „Félags- og hagþróun á Íslandi“, bls. 29-30. 
69

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 339. 



21 

stór timburhús á staðnum auk fáeina torfkofa en öll húsin voru í eigu Ólafs Thorlaciusar kaupmanns.
70

 

Tíu árum síðar bjuggu 53 íbúar í Stykkishólmi og þar af 33 á heimilum kaupmannanna.
71

 

Kaupmennskan virtist því vera lykillinn að þéttbýlismyndun í Stykkishólmi og sú atvinnugrein sem 

laðaði flesta að staðnum. Verslunin leiddi af sér eflingu iðnaðar. Fjöldi beykja safnaðist brátt saman í 

Stykkishólmi vegna þess að smíða þurfti tunnur undir kjötið sem flutt var á erlenda markaði.
72

 Í fyrstu 

kunnu engir Íslendingar þessa iðn og því komu danskir beykjar með vöruflutningaskipunum til 

landsins. Með tímanum settust einhverjir þeirra að í Stykkishólmi og kenndu Íslendingum að smíða 

tunnur undir kjöt. Þetta átti eftir að hafa ófyrirséðar afleiðingar því þegar uppbygging þilskipaútgerðar 

hófst við Breiðafjörðinn eftir 1820 var handverksaðstaðan og -kunnáttan til staðar í Stykkishólmi.
73

 

Árni Thorlacius fór fyrir þilskipaútgerðinni í Stykkishólmi og á að hafa látið smíða að minnsta kosti 

tvö þilskip í Stykkishólmi á árunum 1827 til 1830.
74

 Um svipað leyti lét Árni reisa íbúðarhús á 

Stykkishólmi og var það smíðað úr timbri. Húsið var mjög veglegt, stærsta timburhús landsins á sínum 

tíma og fyrsta tvílyfta íbúðarhúsið.
75

 Þannig efldi sérstaða Stykkishólms sem sláturhöfn 

þéttbýlismyndunina því hún hafði bein og óbein áhrif á þróun iðngreina.  

Fram til ársins 1777, þegar Flatey varð verslunarstaður, þjónaði Stykkishólmsverslun einnig 

austurhluta Barðastrandarsýslu og stærstum hluta Eyjahrepps og Skarðsstrandar. Með stofnun 

Flateyjarverslunar fækkaði í viðskiptamannahópnum við Stykkishólmsverslun því Eyjabændur og 

Barðstrendingar færðu viðskipti sín að mestu til Flateyjar og hófu að versla þar.
76

 Stykkishólmur 

þjónaði því töluvert víðáttumiklu landsvæði áður en Flatey varð verslunarstaður og margir íbúanna við 

Breiðafjörðinn þurftu að ferðast um langan veg til að komast í nauðsynjar og á markað. Víðátta 

verslunarsvæðisins hafði verið mörkuð árið 1703. Það varð langvíðáttumesta verslunarsvæðið á 

Vesturlandi.
77

 Deilur höfðu sprottið milli kaupmannanna í Stykkishólmi og á Patreksfirði um 
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Flateyjarverslun og öðrum Breiðafjarðareyjum um aldamótin 1700 og fór svo að verslunarsvæði 

eyjanna lenti hjá Stykkishólmi. Náði það þá yfir Helgafellssveit og Skógarströnd, Dalasýslu, 

Breiðafjarðareyjar og austurhluta Barðastrandarsýslu, þ.e. frá Gilsfjarðarbotni til Þorskafjarðar. 

Tilheyrðu 2.375 manns svæðinu.
78

 Skömmu eftir að einokunarverslunin var lögð niður hafði fjölgað 

enn frekar því þá bjuggu 7.438 íbúar í kaupstaðarumdæmi Grundarfjarðar, þar af rúmlega 1.500 manns 

í Dalasýslu og 2.800 í Snæfellsnessýslu.
79

 

Verslunin í Stykkishólmi hélt áfram að styrkjast þrátt fyrir að Eyhreppingar og 

Barðstrendingar drægju stórlega viðskiptum sínum eftir 1777 því hún var enn eina sláturhöfnin. 

Breiðfirskir bændur héldu því áfram að koma með sláturafurðir sínar í verslunarstaðinn. Heimildir 

herma einnig að íbúar Strandar- og Húnavatnssýslna hafi flutt afurðir sínar til Stykkishólms vegna 

þess hve illa var staðið að verslunarmálum í Skagaströnd og í Reykjafirði. Eins þekkist það að 

Borgfirðingar áttu það til að koma með afurðir sínar á Snæfellsnesið. Þetta gefur til kynna hversu stóru 

svæði Stykkishólmsverslun þjónaði.
80

 Það var ekki fyrr en um miðja 19. öld að verslunarsvæði 

Stykkishólms fór að dragast saman en þá hófu Borgfirðingar að versla í Borgarnesi og Strandarmenn á 

Borðeyri.
81

 Vegna þess að allar landbúnaðarafurðir voru sendar til Stykkishólms var staðurinn að 

mestu leyti laus við samkeppni því nálægar hafnir voru  fiskihafnir. Vissulega fékkst miklu meira fyrir 

verslun með sjávarafurðir heldur en landbúnaðarafurðir en á móti kom að Stykkishólmur virðist hafa 

verið verslunarstaður flestra Breiðfirðinga. Staðsetning skipti máli því aðkoman að Stykkishólmi var 

mun betri en í Ólafsvík og Grundarfirði. Tiltölulega auðveldar samgöngur voru milli Stykkishólms og 

landbúnaðarhéraðanna í Dalasýslunni og allt norður í Reykhólasveit. Þá voru skipasamgöngur ekki 

síður mikilvægar en landleiðin og í Stykkishólmi var ágætis höfn.
82

  

Fáar þurrabúðir voru í Stykkishólmi, sérstaklega í samanburði við það sem þekktist undir 

Jökli. Ein þessara þurrabúða var kölluð Langa-þurrabúð og talin hafa verið byggð árið 1807. 
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Kaupmaðurinn lét reisa búðina og leigði hana til ábúenda.
83

 Við Grunnasundsnes voru stundum 

skráðar þurrabúðir en helsti útgerðarstaðurinn var samt Höskuldsey. Fengsæl mið voru skammt frá 

eynni og þar komu stundum saman á annað hundruð sjómenn á vertíð.
84

 Flestir komu frá 

Skógarströndinni og úr Helgafellssveitinni en einnig sjómenn frá Fellsströnd, Hvammssveit og 

Miðdölum.
85

 Vegna miðanna varð eyjan einn stærsti útgerðarstaðurinn við sunnanverðan 

Breiðafjörð og helsti útgerðarstaðurinn á 18. og 19. öld. Verbúð fylgdi flestum heldri jörðum í 

Helgafellssveit og einnig sumum kotum. Þannig fylgdu t.a.m. fimm búðir Helgafellsjörðinni. 

Stundum fylgdi það skilyrði búðunum að eiga þurfti öll viðskipti við Höskuldseyjarbændur. 

Bóndinn í Ögriþurfti t.d. að láta þá fá húsatorfristu í skiptum fyrir verbúðir.
86

 Eyjan gegndi því 

þýðingarmiklu hlutverki fyrir útgerð í sveitinni.  

Þróun verslunar í Stykkishólmi á tímabilinu frá upphafi fríhöndlunar og til ársins 1820 má 

skipta í tvennt. Verslunarveldi Hölters bræðra einkennir fyrra hluta tímabilsins en eftir að Ólafur 

Thorlacius keypti verslunina 1807 verða ákveðin kaflaskil. Eins og áður var rakið voru forsendur fyrir 

verslunarrekstur í Stykkishólmi nokkuð álitlegar og traustar. En þrátt fyrir það gekk verslun Hölters-

bræðra ekki nægjanlega vel. Reksturinn byrjaði vel og afkoman batnaði ár frá ári, en svo dundi ógæfan 

yfir og þeir misstu sitt fyrsta skip árið 1794. Á verslunarferli sínum í Stykkishólmi misstu þeir þrjú 

skip. Slík áföll hefðu komið öllum kaupmönnum í vanda, hvar sem var á landinu. Þeir fengu að vísu 

tryggingabætur til að kaupa ný skip en vegna skyndilegra verðhækkana á skipum vegna 

Napóleonstyrjaldanna sem voru að hefjast dugðu bæturnar skammt til að fjárfesta í skipi. 

Stykkishólmskaupmanninum tókst samt að kaupa nýtt skip og gefur það vísbendingu um hve öflugt 

verslunarsvæði Stykkishólmur var. Svo fór þó að skipskaðarnir urðu of margir og Hölter þurfti að 

gangast undir  nauðasamninga. Áður en hann samþykkti þá nam skuld hans við sölunefnd 

konungseigna 24.000 ríkisdölum og 6.000 ríkisdölum við kollektusjóð. Á móti skuldunum voru 
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verðmætar eignir sem voru metnar á 20.000 ríkisdali auk útistandandi ógreiddar eignir á Íslandi.
87

 

Hann átti því augljóslega töluvert upp í skuldirnar sem gefur enn tilefni til að álykta að verslunin í 

Stykkishólmi hafi gefið ágætlega af sér. Skipskaðarnir voru hins vegar afspyrnu dýrir og til að bæta 

gráu ofan á svart varð umboðsaðili Hölters í Kaupmannahöfn, Schiøtt & Herløl, gjaldþrota skömmu 

áður.
88

 Örlög Hölters voru því ekki beintengd afkomu Stykkishólmsverslunar. 

Mjög friðsælt virðist hafa verið í Stykkishólmi á meðan Hölter rak verslun sína og samdi 

honum vel við Jón Kolbeinsen verslunarstjóra sinn. Nokkur verslunarhús höfðu risið á svæðinu og 

þegar Ólafur Thorlacius keypti verslunina fylgdu með í kaupunum vöruskemma, krambúð, sláturhús, 

fiskvinnsluhús og „assistentshús“.
89

 Það var því að komast myndarlegur bragur á svæðið því Jón hafði 

einnig byggt sér allsæmilegt bú á Stekkjartanga, í jaðri Stykkishólms. Stóð hann fyrir 

landbúnaðarframkvæmdum á jörðinni, stækkaði og slétti þar tún, bætti húsakost, byggði íveruhús úr 

timbri, ræktaði matjurtargarð 
90

, og girti jörðina af. Það var því búsældarlegt í Stykkishólmi í tíð 

Hölters. Þegar Jón flutti í Stykkishólm árið 1794 var aðeins eitt íbúðarhús á svæðinu og hýsti það 

fjölskyldu Hölters.
91

 Hölter byggði því upp veglegan stað í Stykkishólmi á verslunarárum sínum og 

þar ríkti friður. Þegar Ólafur Thorlacius keypti Stykkishólmsverslun breyttist ástandið sem markaði 

nýtt skeið í verslunarsögu staðarins. Ólafur réð Boga Benediktsson sem verslunarstjóra en Bogi hafði 

flust vestur á Bíldudal og verið ráðinn þar til starfa hjá Ólafi nokkrum árum áður. Með kaupunum var 

lagður grunnurinn að verslunarveldi Thorlaciusættarinnar í Stykkishólmi en það náði hámarki í tíð 

Árna Thorlaciusar sonar Ólafs. Bogi Benediktsson varð fljótt áberandi í Stykkishólmi og næstu árin 

tók við flókin atburðarás sem einkennist af miklum málaferlum á milli hans og Jóns. Bogi lenti brátt 

upp á kant við Jón vegna veru hans á Stekkjartanga sem var á jörðinni Grunnasundsnesi sem 

Stykkishólmur hvíldi á. Jón var nú að hefja eigin verslunarrekstur en Ólafur vildi hann af jörðinni. 

Endaði málið fyrir dómstólum því Jón þóttist hafa átt skriflegt byggingaleyfisbréf frá Hölter en það 
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glataðist þegar Hölter drukknaði á leið til Íslands. Féllst dómstóllinn á röksemdir Jóns og leyfði honum 

að búa áfram á jörðinni.
92

  

Erfitt er að segja til um hvernig raunverulegur rekstur gekk í Stykkishólmi eftir að Ólafur 

keypti verslunina. Eftir andlát hans 1815 tók Bogi við rekstrinum og var gerður að fjárhaldsmanni 

Ólafssona þar til þeir yrðu fjárráða. Bogi hóf að fjárfesta í ýmsum mis arðsömum verkefnum sem 

tengdust versluninni. Þannig tapaði hann að talið var um 18.000 ríkisdölum á fjárfestingu í verslun 

með Hans Hjaltalín á Búðum og Stapa á Snæfellsnesi. Ætlunin var að færa út verslunarstarfsemina og 

reyndi Bogi í mörg ár að komast að á þessum stöðum, aðallega á Stapa, en var iðulega stöðvaður af 

Bjarna Thorsteinsyni amtmanni sem taldi verslanir þegar orðnar of margar á litlu svæði.
93

 Sennilegt er 

að Bogi hafi rekið verslunina í Stykkishólmi fyrir sjóði Ólafs Thorlaciusar í nokkur ár. Svo fór að 

lokum að Boga var stefnt sem fjárhaldsmanni Thorlacius-bræðranna og sakaður um að hafa haldið illa 

á fé þeirra. Gerði Árni Thorlacius kröfu á Boga upp á ríflega 26.000 ríkisdali sem hann taldi Boga hafa 

sólundað á árunum 1818 til 1827. Þegar madama Guðrún Oddsdóttir Hjaltalín, ekkja Ólafs, afhenti 

sonum sínum eignir Ólafs úr dánarbúinu árið 1818 og Bogi var gerður að fjárhaldsmanni drengjanna 

voru eignirnar metnar á um 90.000 ríkisdali, sjálf hélt Guðrún eftir um 30 til 40.000 ríkisdölum.
94

 Var 

arfurinn sá langhæsti sem sést hafði um árabil í íslensku samfélagi
95

 og sýnir um hve háar upphæðir 

var að ræða. Bogi hafði vissulega tekið áhættu í fjárfestingum sínum en þegar hann hafði yfir að ráða 

jafn stórum sjóði og arfurinn var gat hann hafa orðið værukær. Þegar stefnan var birt blés hann sjálfur 

til sóknar og lagði fram gagnkröfu á Árna upp á 28.000 ríkisdali sem hann taldi ágóða sinn af 

verslunararðinum.
96

 Sættir tókust þó að lokum og þurfti Bogi að láta af hendi nokkrar jarðir til 

bræðranna. Í heimildinni „Feðgaævir“ eftir Boga Benediksson sem var  barnabarn Boga sjálfs, er að 

finna athyglisverða umfjöllun um Boga verslunarstjóra og störf hans fyrir verslun Ólafs Thorlaciusar. : 
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En þá er Ólafur Thorlacius keypti verzlunarstaðinn í Stykkishólmi 1807, varð Bogi þar 

verzlunarstjóri og fluttist algjörlega búferlum til Stykkishólms í fardögum 1808. Eftir lát Ólafs 

Thorlaciusar (1815) var hann skipaður af yfirvöldum 1818 fjárhaldsmaður sona Thorlaciusar, 

Árna og Ólafs, er þá voru ungir, og jafnframt varð hann þá „yfirfaktor“ verzlunarstaðanna, 

bæði í Stykkishólmi, á Bíldudal og Ísafirði. Bogi var fjáraflamaður mikill sem fleiri frændur 

hans og auðgaðist allmikið meðan hann var í Stykkishólmi, en jafnframt blómgaðist einnig 

verzlun sú, er hann veitti þar forstöðu, vegna hagsýni og atorku Boga.
97

 

Samkvæmt heimildinni var verslunarreksturinn í Stykkishólmi í miklum blóma undir stjórn Boga. 

Umsögnin stemmir ekki við atburðarrásina sem fylgdi andláti Ólafs og málaferlin í kjölfarið. Það 

kemur því aðeins tvennt til greina varðandi afkomuna af versluninni í Stykkishólmi eftir að Ólafur 

keypti hana. Annarsvegar kann verslunarrekstur hans að hafa gengið illa þannig að starfsemin stóð 

vart undir sér og annar rekstur Ólafs hafi þurft að standa undir starfseminni í Stykkishólmi. Fyrir vikið 

hafi gengið á arf þeirra bræðra eftir árið 1818 þegar Bogi var skipaður fjárhaldsmaður.
98

 Þetta passar 

við ákveðið tímabil í verslunarsögu Ólafs en ekki þau síðustu. Niðurstaðan er því ósennileg og 

stemmir ekki við aðrar heimildir. Hinn möguleikinn er að verslunin hafi gengið vel og arfinum verið 

eytt í aðra hluti. Nú verður að hafa í huga að verslunarreksturinn gekk illa fljótlega eftir að Ólafur 

keypti verslunina vegna stjórnmálaástandsins í Evrópu og falls danska þjóðarbankans. Stríð geisaði 

milli Breta og Frakka og aðrar þjóðir soguðust inn í átökin. Bretar settu hafnbann á meginlandið og því 

dró gríðarlega úr verslun við Ísland. Voru tvö skip Ólafs tekin herskildi á stríðsárunum og árið 1809 

kom aðeins eitt verslunarskip í Stykkishólm í stað þriggja til fjögurra eins og venja var.
99

 Mikil verslun 

var í Stykkishólmi fyrir þann tíma en styrjöldin hafði tilfinnanleg áhrif. Bogi Benediktsson bar sig t.d. 

mjög illa og talaði mikið um hve hörmulegar afleiðingar stríðið hafði á Ísland þegar hann hitti Henry 

Holland árið 1810.
100

 Þegar styrjöldunum lauk fjölgaði skipaferðum til landsins og inn- og útflutningur 

jókst að nýju. Ólafur lést skömmu síðar og Bogi tók við. Hann hélt rekstrinum áfram næsta áratuginn 

eða svo. Eina raunverulega áfallið sem viðkom rekstrinum var gjaldþrot danska birgjans Andresens og 
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Schmidt árið 1826 en engar heimildir vitna um hve mikil áhrif það hafði á verslunarreksturinn hjá 

Boga.
101

 Um svipað leyti tóku Árni og Ólafur, synir Ólafs, við föðurarfi sínum en þá hafði hann rýrnað 

í höndunum á Boga. Ekki fundust heimildir um af hverju það stafaði en uppi voru sögur um að Bogi 

hefði greitt sér allsæmileg laun fyrir faktorstarfið. Oscar Clausen gaf t.a.m. eftirfarandi lýsingu á Boga: 

Bogi var, eins og áður getur, umráðamaður hins mikla auðs Thorlaciusbræðra og 

verzlunarstjóri fyrir verzlun þeirra í Stykkishólmi. Í þessari stöðu varð hann einn auðugasti 

maður á Íslandi. Honum tókst að afla sér ótrúlega mikils auðs á skömmum tíma. Svo mikið af 

jarðagóssi eignaðist Bogi þegar hann var í Stykkishólmi, að áður en hann flutti þaðan átti hann 

36 stærri og smærri jarðir, flestar við Breiðafjörð, en nokkrar suður á Mýrum. Hann keypti á 

þeim árum Hóla í Hjaltadal, til þess að græða á þeim. Hann lét rífa öll gömlu húsin á 

biskupssetrinu, þ.á m. hina fornfrægu Auðunarstofu, og seldi úr þeim viðina, en seldi síðan 

jörðina aftur og græddi vel á. Sumir segja, að hann hafi haft kaupverð jarðarinnar upp úr 

viðunum og húsunum. – Það má telja víst, að á þessari hálfri annarri öld, sem liðin er síðan 

Bogi dó, hafi engum hér á landi tekizt að svæla undir sig svo mörgum jörðum, sem honum.
102

 

Þetta vekur óneitanlega upp spurningar um hvort arfi bræðranna hafi verið varið í jarðarkaup Boga. 

Þessu til viðbótar má lesa ýmislegt út úr bréfum sem Bjarni Thorarensen tengdasonur Boga sendi 

honum á árunum 1810 til 1830. Í þeim kom fram að Bogi greiddi ýmis lán og skuldir fyrir Bjarna. 

Námu þessar greiðslur oft hundruðum ríkisdala og var alsendis óvíst hvort Bjarni mundi greiða 

upphæðina til baka. Í bréfunum þakkaði hann nefnilega Boga bæði fyrir greiðslurnar og fyrir að þurfa 

ekki að endurgreiða þær.
103

 Það skal þó hafa í huga að Bogi var mjög efnaður og kominn af ríkri ætt. 

Hann gat því mögulega staðið undir lánafyrirgreiðslum fyrir tengdason sinn án þess að taka þær af arfi 

Ólafssona. En á móti væri hægt að spyrja hvað hefði orðið um arf Thorlaciusbræðra.  

Málaferli og erjur komu ekki í veg fyrir að verslunarstaðurinn Stykkishólmur héldi áfram að 

blómstra og stærsta staðfestingin á því fólst í að amtmaður byggði sér þar aðsetur rétt  fyrir miðja 19. 
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öld.
104

 Með því tók Stykkishólmur formlega við hlutverkinu sem Grundarfirði var ætlað við afnám 

einokunarverslunarinnar; að verða helsti verslunarstaður Vesturlands.  

Grundarfjörður 
Einokunarversluninni á Íslandi var aflétt með konunglegri tilskipun þann 18. ágúst 1786.

105
 Var nú 

„öllum Ísland innbyggendum í sjálfsvaldi, að hafa skipti sín í kaupum og sölum ei einúngis við hvern 

helzt útboða – heldur og einnig hvern helzt kaup-stað þeir vilja, án þess að þeir á nokkurn hátt skuli 

bundnir vera við eitt hérað, landspláz eður stað, öðrum fremur.“
106

 Tilskipunin kom sér vel fyrir 

viðskiptavini verslunarinnar en þó örlaði enn á takmörkunum þegar kom að kaupmönnunum sjálfum. 

Þær stöfuðu fyrst og fremst af því að samhliða afnámi einokunarverslunarinnar var sex höfnum á 

Íslandi, í  „Reykjavík, Grundarfirði, Skutuls- eða Ísafirði, Akureyri eður Eyjafirði, Eskjufirði og 

Vestmannaeyjum“  veitt kaupstaðarréttindi.
107

 Tilgangurinn var að gera kaupstaðina að miðstöðvum 

verslunar og iðnaðar í landinu og að koma eignum konungsverslunarinnar síðari í söluferli. 

Tilskipunin var í 31 lið. Í kaupstöðunum áttu kaupmenn, íslenskir og danskir, að hafa aðsetur fyrir 

verslun sína en máttu síðan reka minni verslanir á stöðum innan kaupstaðarsvæðisins. Þeir máttu hins 

vegar eiga viðskipti hvar sem var á landinu og einnig innan alls Danaveldis. Þá var tollur afnuminn á 

öllum inn- og útflutningsvörum frá Íslandi næstu 20 árin og reynt var að lokka iðnaðarmenn til að 

setjast að í kaupstöðunum. Þeim var m.a. lofað styrkjum til að vinna að iðn sinni. Það eina sem menn 

þurftu að útvega sér til að setjast að í kaupstöðunum var borgarabréf.
108

 Með slíkt bréf í höndunum 

naut maður allra þeirra fríðinda sem boðið var upp á í kaupstaðnum. 

Grundarfjörður var útnefndur sem höfuðstaður Vesturlands og höfðu margir mætur á nýja 

kaupstaðnum. Væntingarnar voru miklar í fyrstu eins og Jakob S. Plum rakti í riti um verslun sína á 

Íslandi. Þar kom fram að margir málsmetandi menn hafi talið Grundarfjörð heppilegan sem kaupstað 

fyrir Vesturland
109

 og hafnarstæðið þótti einnig eitt það besta við Breiðafjörðinn.
110

 Sigfús Haukur 
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Andrésson benti á að Ólafur Stephensen amtmaður hafi líkt Grundarfirði við Reykjavík í greinargerð 

hans um málið frá árinu 1787.
111

 Staðurinn var auk þess hugsaður sem setur fyrir amtmanninn á 

Vesturlandi en svo fór að hann kom aldrei þangað. Eflaust hefur viðhorf Ólafs ráðið mestu um að 

Grundarfjörður var valinn og tekinn fram yfir aðra verslunarstaði. Ólafur var talsmaður frjálsrar 

verslunar og taldi að „hvar einn hefir í eitt skipti höndlat ser til hagnaðar, þar keppir hann við at koma 

aptr sem fyrst með nýiar vörur til sölu, og nýs ávinnings.“
112

 Að hans áliti var frjáls verslun forsenda 

þess að þjóðin efldist og dafnaði því verslunin var forsenda fólksfjölgunar í landinu. Hann vildi hins 

vegar að frjálsri verslun yrði komið á í áföngum en ekki í einu vetfangi. Í fyrstu áttu kaupstaðirnir í 

Suður- og Vesturamti að verða frjálsir verslunarstaðir en eftir árið 1790 mætti koma á sama 

fyrirkomulagi í Norður- og Austuramti.
113

 En það var ekki aðeins ávinningurinn af versluninni sjálfri 

sem Ólafur taldi mikilvægan varðandi frjálsa verslun. Honum þótti sárt að hugsa til þess að „inní 

landit hafa engin handverk færð verið“ án örfárra undantekninga.
114

 Þessu vildi Ólafur breyta, m.a. 

með því að leggja til að kaupmenn fjárfestu í 100.000 ríkisdala peningasjóði þar sem markmiðið væri 

að borga laun til handverksmanna og í skipaútgerð. Fjármunirnir skiluðu sér síðan aftur vegna 

verðmætasköpunar launamannanna. Þannig þyrfti að koma á einhverju hreyfiafli sem ylli því að 

iðnaður og útgerð gætu þróast á Íslandi og allir Íslendingar myndu njóta góðs af afrakstrinum.
115

  

Grundarfjörður varð verslunarkaupstaður í upphafi einokunar árið 1602. Gísli Sigurðsson vildi 

meina það í riti sínu Seiður lands og sagna að ástæðan fyrir því að staðurinn hafi fengið 

kaupstaðarréttindin fólst í því að hann var miðsvæðis á Snæfellsnesinu og þjónaði frekar öllum íbúum 

þess heldur en Ólafsvík. Höfnin þótti afar góð og hentug til lendingar fyrir kaupskip auk þess sem 

vetrarlægi fyrir skip voru allgóð.
116

 Hann benti þó á að Grundarfjörður var áður úthöfn frá Ólafsvík 

enda var mun algengara að kaupskipin versluðu þar yfir sumartímann. Á tímum 

einokunarverslunarinnar var Grundarfjörður verslunarhöfn og náði kaupsvið hans aðeins yfir 
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Eyrarsveitina og rétt inn í Helgafellssveit. Stundum var höfnin í Kumbaravogi leigð með Grundarfirði 

og dugði þá eitt kaupskip á sumri fyrir báðar hafnirnar. Það kom einnig alloft fyrir að Kumbaravogur 

væri leigður með Stykkishólmi og þá minnkaði verslunarumdæmi Grundarfjarðar enn frekar.
117

 Vegna 

fámennisins var oft litið á Grundarfjörð sem úthöfn frá Ólafsvík.
118

 Þetta benti Jón Espólín, 

sýslumaður Snæfellinga, á í bréfi til Ólafs Stephensens árið 1794, rúmum hálfum áratug eftir að 

staðurinn fékk kaupstaðarréttindi. Jóni fannst lega staðarins ekki ákjósanleg og taldi einu leiðina til að 

efla Grundarfjörð sem kaupstað felast í því að embættismenn settust þar að.
119

 Hann fann staðnum 

einnig til foráttu að enginn útróður var stundaður að vetrarlægi í Eyrarsveit því of langt var á helstu 

miðin. Sumarvertíðir voru aðeins stundaðar.
120

 Sjómenn og vinnumenn úr Eyrarsveit héldu því á 

vetrarvertíðir í Ólafsvík og undir Jökul. Fyrir vikið færðist hluti af mannlífinu frá Eyrarsveitinni yfir til 

verstöðvanna. Vetrarafli Eyrarsveitunga rann því að hluta til kaupmannsins í Ólafsvík sem seldi hann 

síðan á innlendum eða erlendum markaði. Þessar tekjur runnu því ekki til Grundarfjarðar. Kaupmenn í 

Grundarfirði voru misfljótir að átta sig á þessum ókosti. Ernst M. Heidemann, kaupmaður í 

Grundarfirði, sá kosti þess að reka einnig verslun í Ólafsvík. Hann áttaði sig á slæmri staðsetningu 

Grundarfjarðar því eitt af því fyrsta sem hann gerði var að reisa móttöku- og verkunarhús fyrir fisk á 

Rifi og í Keflavík á Snæfellsnesi. Með því tryggði hann sér að geta fyrstur allra tekið á móti  

nýveiddum fiski. Tiltækið fór illa í kaupmennina  í Ólafsvík enda kærðu þeir Heidemann til Vibe 

amtmanns. Vibe kvaðst ekkert geta aðhafst og Heidemann var frjálst að stunda fiskverkunina.
121

 

Grundarfjörður var ekki aðeins fámennt verslunarumdæmi heldur einnig illa staðsettur fyrir verslun. 

Kaupsvæðin, eða útliggjarastaðir, sem fylgdu Grundarfirði voru Ólafsvík, Stykkishólmur, 

Búðir, Arnarstapi, Flatey og Straumfjörður.
122

 Kaupstaðarumdæmi Grundarfjarðar taldi 7.438 íbúa árið 
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1791
123

 og staðurinn var höfuðverslunarstaður Vesturlands. Þrátt fyrir það gekk illa að selja eignir 

konungsverslunarinnar í Grundarfirði. Það er vísbending um að kaupmenn höfðu ekki sömu trú og 

embættismennirnir á gæðum staðarins. Stjórn konungsverslunarinnar síðari áleit höfnina t.d. ekki betri 

en svo að hún ætti að vera úthöfn frá Ólafsvík.
124

 Sigfús Haukur Andrésson benti á að 

fríhöndlunarkaupmennirnir í Grundarfirði áttuðu sig fljótlega á að kaupstaðurinn náði í raun aðeins 

yfir Eyrarsveitina. Önnur verslun í umdæminu fór fram á útliggjarastöðunum, sérstaklega í 

Stykkishólmi og Ólafsvík. Fyrstu kaupmennirnir í Grundarfirði, þ.e. Heinrich van der Smissen & 

Söhne hafi þess vegna sóst eftir því að opna útibú í Ólafsvík og reka það samhliða versluninni í 

Grundarfirði.
125

 Ásgeir Guðmundsson taldi það hins vegar vera á misskilningi byggt og að engar 

heimildir hefðu fundist sem styðji það.
126

 Það er því vandkvæðum háð að segja til um hvort Heinrich 

van der Smissen & Söhne hafi verslað í Ólafsvík. Aftur á móti liggur það fyrir að skömmu eftir að 

Ernst M. Heidemann hóf verslunarrekstur í Grundarfirði reyndi hann að komast að í Ólafsvík í þeim 

tilgangi að nálgast fiskiafurðirnar eins og rakið verður síðar. Það má því draga þá ályktun að eftir að 

Grundarfjörður fékk kaupstaðarréttindi hafi komið í ljós að verslunarrekstur þar var ekki arðsamur 

nema rekið væri útibú í Ólafsvík eða Stykkishólmi.  

Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir nefndi fjóra kaupmenn í Grundarfirði á fyrstu árum 

fríhöndlunarinnar og verður það að teljast dágóður fjöldi í ekki stærra plássi. Störfuðu þeir mislengi í 

Grundarfirði á árunum 1788 til 1799. Þetta voru verslanir Heindrich van der Smissen (1788-1795), 

verslun Halls Þorkelssonar (1788-1794), verslun Bjarna Magnússonar (1789-1797) og verslun Daniels 

D. Plum (1789-1799).
127

 

Heinrich van der Smissen rak í upphafi stærstu verslunina í Grundarfirði og hóf 

verslunarrekstur sinn árið 1788. Ágeir Guðmundsson hélt því fram að reksturinn hefði verið 

umfangsmikinn í upphafi en árið 1792 dró skyndilega úr umsvifunum. Farmskrá Hvidfiskens sem 
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var flutningaskip félagsins, sýnir að það árið var innflutningur allra vörutegunda minni en áður 

auk þess sem vörutegundunum  fækkaði. Þar að auki sendi fyrirtækið aðeins eitt skip til landsins í 

stað tveggja áður.
128

 Það bendir til að kaupstaðurinn hafi ekki staðið undir sér sem sjálfstætt 

verslunarsvæði og hagnaðurinn lítill. Í bréfi Björns Þorgrímssonar prófasts í Setbergi, sem hann 

skrifaði í júlí 1795, til Vibe amtmanns, kvartaði hann mjög yfir timburskorti á Snæfellsnesi og 

sagði ekkert timbur hafa verið flutt til Grundarfjarðar síðustu þrjú ár. Björn leitaði í fyrstu til 

Ahlmanns verslunarstjóra Heinrich van der Smissen og fékk þau svör að „ógerningur væri að reka 

verslunina í Grundarfirði með hagnaði“. Kostnaðurinn við að halda úti einu kaupskipi væri meiri 

heldur en tekjurnar af vörusölunni.
129

 Við þetta skapaðist vítahringur því útvegsbændurnir þurftu 

timbur í báta sína. Fiskurinn var helsta tekjulind kaupmannanna og án báta fékkst enginn fiskur, 

án fisksins drógust tekjurnar saman og án timburs var ekki hægt að stunda sjósókn. Svar Ahlmans 

staðfesti að kaupmenn treystu sér vart til þess að reka verslun í Grundarfirði. Ástæðan að þeirra 

mati var fyrst og fremst lítill markaður sem stafaði af fámenni.  

Það var ekki aðeins fámennið og tregða yfirvalda við að færa stjórnsýsluna til Grundarfjarðar 

sem olli því að staðurinn átti erfitt uppdráttar. Samkeppnin við önnur verslunarsvæði var líka hörð og 

þá hafði náttúruleg lega Grundarfjarðar áhrif varðandi samgöngur á Snæfellsnesi. Beggja megin við 

voru hafnir sem voru mun öflugari en Grundarfjörður; Ólafsvík og Stykkishólmur. Ólafsvík var ein 

öflugasta fiskihöfn landsins og Stykkishólmur var sláturhöfn alls Vesturlands. Þessar hafnir háðu 

stöðuga samkeppni við Grundarfjörð. Ólafsvík var mun öflugri útgerðarstaður en Grundarfjörður og 

því sóttust kaupmennirnir í Grundarfirði mjög eftir því að opna verslun í Ólafsvík eins og rakið verður 

síðar. Landfræðileg staðsetning kom því niður á Grundarfirði. Sjávaraflinn barst aldrei í kaupstaðinn 

að neinu marki miðað við það magn sem safnaðist saman í Ólafsvík. Orsökin fólst í slæmum 

samgöngum á landi og þar átti Búlandshöfðinn stærstan hlut í máli eins og greint verður frá síðar. 

Kaupmaðurinn í Ólafsvík sat því á stærstum hluta aflans sem landað var í verstöðvunum undir Jökli.  
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Grundarfjörður var heldur ekki sláturhöfn og því fóru bændur úr Eyrarsveitinni með skepnur 

sínar til Stykkishólms og létu slátra þeim þar. Það hafði í för með sér að iðnaðarmenn sem störfuðu í 

landbúnaði settust fremur að í Stykkishólmi en Grundarfirði. Oscar Clausen setti fram tilgátu um að 

það hefðu verið atvinnuskilyrðin en ekki lagaboðin sem sköpuðu kauptúnin.
130

 Þetta verður að teljast 

nokkuð rétt túlkun því það mistókst að fá iðnaðarmenn til að búa í Grundarfirði samkvæmt 

reglugerðum og lögum. Í konungstilskipun frá því í nóvember 1786, sem kom í beinu framhaldi af 

stofnun kaupstaðanna í ágúst það ár, var iðnaðarmanna freistað og kveðið á um að „[þ]arfir 

handverksmenn megu vænta sér hæfilegra náðarveitínga, vili þeir setjast að í [kaup]stöðunum“.
131

 

Handverksmenn sem kusu að starfa og búa í kaupstöðunum fengu skattfríðindi og máttu gerast 

iðnmeistarar og þjálfa lærlinga. Meistararéttindin giltu innan alls Danaveldis.
132

 Því var óneitanlega 

freistandi fyrir iðnaðarmenn að setjast að í Grundarfirði og reisa þar iðnverkstæði. Sigfús Haukur 

Andrésson og Ásgeir Guðmundsson greindu frá tveimur iðnaðarmönnum sem reyndu fyrir sér í 

Grundarfirði á fyrstu árum fríhöndlunarinnar. Annar var hattari og hét Gunnlaugur Þorvaldsson Vadel 

en hinn hét Magnús Guðmann og var húsagerðarmeistari. Báðir áttu það sameiginlegt að búa erlendis 

með fjölskyldum sínum þegar kaupstaðirnir á Íslandi voru stofnaðir en sáu núna tækifæri til að snúa 

aftur heim til Íslands. Skömmu áður en þeir héldu frá Kaupmannahöfn í apríl 1787 fengu þeir úthlutað 

veglegum styrkjum frá konungi. Magnús hlaut 230-240 ríkisdala styrk og Gunnlaugur 190 ríkisdali. 

Flutningarnir áttu að greiðast af rentukammerinu. Það var því greinilegur vilji hjá dönskum 

stjórnvöldum að efla iðnmenningu á Íslandi. Byrjunin lofaði góðu en svo fór allt á annan veg. Þegar til 

Grundarfjarðar var komið síðla vors árið 1787 kom í ljós að engar byggingar voru á staðnum til að 

hýsa fjölskyldurnar. Engin vissi af komu þeirra til landsins og það var einungis fyrir góðvild 

kaupmannsins að báðar fjölskyldurnar fengu að hýrast í gluggalausu rými í einu horni 

verslunarhúsanna á meðan farangur þeirra var geymdur í fjósinu. Veðrið var ekki til að bæta ástandið 

því illa viðraði við komu þeirra. Fólkið var því blautt og hrakið þegar því var veitt húsaskjól. 

Afleiðingarnar voru skelfilegar því tveggja ára sonur Gunnlaugs lést skömmu eftir komuna til landsins 
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úr ofkælingu.
133

 Brátt komu aðrir erfiðleikar í ljós því torvelt reyndist að ná út styrkjunum, m.a. til 

húsbygginga, því enginn virtist eiga peninga á lausu til að greiða styrkinn út. Þá spruttu upp deilur 

varðandi fyrirhugaða staðsetningu húsanna auk þess sem fjölskyldurnar voru rukkaðar um 

fæðiskostnað á ferðalaginu til Íslands, þrátt fyrir loforð um fullan ferðastyrk.
134

 Raunasagan hélt áfram 

en ýmsir reyndust fólkinu þó vel og veittu alla aðstoð sem mögulegt var eins og Ásgeir Guðmundsson 

rekur í grein sinni „Verslunin í Grundarfirði“. Saga Magnúsar og Gunnlaugs sýnir hversu illa ígrunduð 

ákvörðun var tekin þegar Grundarfjörður var útnefndur kaupstaður. Aðstaða fyrir iðnaðarmenn var 

engin, stjórnsýslan fluttist aldrei á staðinn, það vantaði húsnæði fyrir nýjar fjölskyldur, 

útflutningsvörurnar voru flestar í Ólafsvík, sveitin var fámenn og slátrað var í Stykkishólmi auk þess 

sem þörfin fyrir iðnaðarmenn var þar en ekki á Grundarfirði. Þá skýtur það skökku við að 

hattagerðamanni skuli hafa verið veittur styrkur til að setjast að í jafn fámennu plássi og Eyrarsveitin 

var. Það bendir þó til löngunar yfirvaldsins  til eflingar iðnaðar og myndunar þéttbýlis. Á móti mætti 

spyrja hvort hattagerð væri forgangsiðngrein þegar kom að jafn fámennum og lítt þróuðum stað eins 

og Grundarfjörður var. 

Hér á eftir að nefna eitt mikilvægt atriði varðandi það hve illa gekk að efla kaupstaðinn í 

Grundarfirði. Það snýst um samgöngur og þjóðleiðir á Snæfellsnesi. Í kaflanum um Ólafsvík er fjallað 

um Búlandshöfðann og rakið hvernig staðsetning og lögun fjallsins torveldaði samgöngur milli 

Ólafsvíkur og Grundarfjarðar. Höfðinn lokaði leiðinni á milli staðanna og þar með leiðinni vestur frá 

Grundarfirði og að verstöðvunum. Lýsing Eggerts Ólafssonar  hér að framan gefur tilefni til að álykta 

að fólk hafi reynt að forðast ferðalag yfir hann og umferðin hafi verið lítil. Það sést líka glöggt á 

landakortum að leiðin er síður en svo fýsileg. Þjóðleiðin eða alfararleiðin lá samt yfir höfðann eins og 

kemur fram í ferðabók Þorvalds Thoroddsens. Leiðin var þó undantekningalaust lokuð yfir 

vetrartímann og yfir sumartímann var hún „tæp og örmjó, og liggur þar sem tæpast er, 111 m yfir sjó, í 

bröttum skriðum. Ekki er ráðlegt að mætast með lestir á höfðanum“.
135

 Þarna sjást sterk rök fyrir því 

að skreið hafi ekki verið flutt til Grundarfjarðar. Útflutningur þaðan var því mögulega mjög 
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takmarkaður. Lýsing Þorvalds er skrifuð undir lok 19. aldar en fær stuðning í sýslu- og 

sóknarlýsingum frá árinu 1840. Þar finnast viðbætur um að leiðin sunnanmegin höfðans hafi einnig 

þótt afar torfær og erfið yfirferðar. Ef mikið lá við að komast framhjá Búlandshöfða  um vetrartímann 

þurfti að fara þessa leið, hún kallaðist Höfðaskarð.
136

 Leiðin á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur var 

því nánast ófær yfir vetrartímann. 

En Búlandshöfðinn var ekki aðeins farartálmi fyrir þá sem þurftu að komast milli þessara 

tveggja staða. Áður er minnst á að Jakob S. Plum kaupmaður í Ólafsvík hafi kvartað sáran yfir því hve 

mikil innanlandsverslun væri með fiskafurðir. Bændur ferðuðust með 20 til 30 hesta undir Jökul og 

létu þá bera fiskinn inn í sveitir landsins. Engar heimildir eru til um umfang þessarar verslunar en án 

efa var þetta mikil búbót fyrir alla verslun í Ólafsvík. Bændur úr Strandarsýslu, Húnavatnssýslum og 

víðar lögðu á sig þetta ferðalag sem tók marga daga, jafnvel tvær til þrjár vikur. Ferðalangarnir þurftu 

að matast og gista á leiðinni og þannig sköpuðust oft einföld viðskipti við heimafólk og þá sem bjuggu 

við alfararleiðina. Staðsetning áningastaða skipti máli og þá sérstaklega með tilliti til 

samgöngukerfisins í kringum kaupstaðinn. Landsmenn sem komu víða að vegna skreiðarkaupa í 

Ólafsvík og undir Jökli fóru þjóðleiðina yfir Fróðárheiði eða þá Kambsskarð til að komast á 

áfangastað en ekki í gegnum Grundarfjörð og yfir Búlandshöfðann. Í Sýslu- og sóknarlýsingum er 

leiðinni um Fróðárheiði lýst 

og er það þjóðbraut en mesta, þar eð hér er almennust leið allra ferðamanna úr fjærliggjandi 

sveitum, allt eins úr Norðurlandi og Dalasýslu, hvorjir heldur kjósa veginn yfir 

Rauðamelsheiðu ofan í Hnappadalssýslu, þá til skreiðarkaupa eður verzlunar fara út fyrir 

Jökul, en að fara út Skógarströnd og þá alla leið norðan fjalls,... .
137

 

Þegar komið var suður með Fróðárheiði lá „þjóðvegur hinn greiðfærasti í sýslunni heim með 

sveitinni“ alveg að prestakallinu Staðarstað en þar skiptist leiðin norður í Hnappadalinn eða suður með 

ströndinni.
138

 Ferðamenn forðuðust að ferðast yfir Búlandshöfðann til að sækja fisk undir Jökul eða að 

fara á vertíðir og fóru því sunnanvert nesið í átt að Fróðárheiði og þaðan til Ólafsvíkur. Þeir sem áttu 
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leið til í sláturhöfnina Stykkishólms sniðgengu líka Grundarfjörð því  hættulausasta og auðveldasta 

leiðin lá þar hvergi í gegn. Það átti því engin raunverulegt erindi til Grundarfjarðar því kaupstaðurinn 

var umlukinn illfærum samgönguleiðum. Grundarfjörður var því fátíður viðkomustaður aðkomumanna 

á Snæfellsnesi. Vert að minnast á þriðju þjóðleiðina sem lá að Grundarfirði. Hún lá suður yfir 

Arnardalsskarð ofan í Staðarsveit. Líkt og þjóðleiðin vestan Grundarfjarðar var Arnardalsskarðið talið 

hættulegt og erfitt yfirferðar. Vegurinn var ekki „mjög tíðkaður sökum erfiðleika, sízt með áburð, þar 

hann er hinn hærsti og brattasti af fjallvegunum.“
139

 Lýsingarnar á samgöngukerfinu við Grundarfjörð 

gefa til kynna að fjörðurinn væri of einangraður til að geta talist heppilegur kaupstaður.  

Kaupmenn þurftu að útvega sér borgarabréf í kaupstað til að mega stunda verslun á 

útliggjarastöðum kaupsvæðanna.
140

 Embættismenn fylgdu þessum lögum misvel eftir, þ.e.a.s. ef 

kaupmenn stunduðu verslun á útliggjarastöðum en ekki í kaupstað. Það var undir hverjum 

sýslumanni komið hve mikilvæg borgarabréfin töldust. Kaupmenn gátu því talist sæmilega frjálsir 

þegar kom að því að velja sér verslunarstað en urðu að láta sér segjast þegar sýslumenn gerðu 

athugasemdir. Í stöku tilfelli reyndi á lögin. Þannig lagði Holger P. Clausen kaupmaður fram kæru 

til sýslumanns þess efnis að Jón Kolbeinsen ræki verslun í Stykkishólmi án þess að hafa 

borgarabréf í Grundarfirði. Ekki kom til kasta dómstóla því Jón stofnsetti verslun í Grundarfirði 

og reisti þar verslunarhús. Rak hann verslunina í rúmlega hálfan áratug en hætti vegna lítils 

ágóða.
141

 Kæra Clausens er svolítið einkennileg því hann var í raun að krefjast þess að Jón færi í 

samkeppni við sig í Grundarfirði. Flestir kaupmenn vildu helst starfa einir á verslunarstöðunum og 

af þeirri ástæðu hefur einmitt lítið reynt á lögin. Tilgangur Clausens hlaut því að vera annar og 

falist í að draga úr styrk Jóns. Kæran gefur nefnilega til kynna að verslun í Grundarfirði var lítt 

ábatasöm. Clausen hefur því séð sér leik á borði með því að kæra Jón og þröngva honum þannig 

til að opna verslun á stað sem var óhentugur undir verslunarrekstur. Það gerði það að verkum að 

annar verslunarrekstur Jóns þurfti að standa undir uppihaldi og starfseminni á Grundarfirði. Fyrir 

vikið varð raunin sú að það dró úr hagnaði Jóns af verslunarrekstri.  
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Borgarabréfin ollu líka annars konar vandamálum. Í tilviki Ernst. M. Heidemann spratt upp 

deila sem sneri að því hvar borgarabréfin giltu. Heidemann hafði nefnilega borgararéttindi á Ísafirði. 

Hann gerðist síðar kaupmaður í Grundarfirði og þegar hann flutti taldi hann að borgarabréf sitt á 

Ísafirði dygði til þess að hefja rekstur á nýja staðnum. Sýslumaðurinn á Snæfellsnesi var ósammála 

túlkun kaupmannsins og krafðist þess að hann sækti um borgarabréf í Grundarfirði. Kaupmaðurinn lét 

undan að lokum og fékk borgarabréf í Grundarfirði en ekki fyrr en sýslumaðurinn var kominn í 

sýslumannsembættið í Borgarfirði. Málið fór því ekki fyrir dómstóla. Vitað er um eitt tilvik þar sem 

kom til kasta amtmanns vegna þess að kaupmaður hafði ekki borgarabréf í Grundarfirði. Finnur 

Jónsson sýslumaður kærði þá Jürgen Bladt, skipstjóra og verslunartjóra  Heinrich von der Smissen til 

amtmanns. Félagið var hætt starfsemi í Grundarfirði en stundaði lausakaupmennsku við Ólafsvík. 

Sumarið 1798 sigldi félagið tvisvar til Ólafsvíkur en árið eftir kom Bladt bara eina ferð. Hann stofnaði 

þá fasta verslun í Ólafsvík, tók hús á leigu hjá Jacobi S. Plum kaupmanni og réð Daniel D. Plum sem 

verslunarstjóra. Ári fyrr hafði hann sótt um borgarabréf í Grundarfirði og um leið lofað sýslumanni að 

leigja eða reisa hús í Grundarfirði. Þegar ekkert bólaði á Bladt ári síðar fór sýslumaður að efast um 

efndir á loforðinu og heyrði auk þess orðróm um að Bladt hefði í hyggju að flytja kaupmannshús frá 

Grundarfirði til Ólafsvíkur. Í kjölfarið kærði hann Bladt til sýslumanns þar sem hann taldi Bladt vera 

að brjóta lög um borgararéttindi kaupmanna. Vibe amtmaður úrskurðaði að Bladt væri með öllu 

óheimilt að stunda aðra verslun en lausakaupmennsku í Ólafsvík nema hann eða verslunarstjóri hans 

tækju sér fasta búsetu í Grundarfirði. Sýslumanni var síðan falið að hindra að vörur í verslun Bladts 

yrðu seldar til viðskiptavina. Ekki reyndist unnt að sýna Bladt dóminn því hann hélt af landi brott áður 

en úrskurður amtmanns lá fyrir. Fyrir vikið hélt Daniel Plum áfram að selja vörur úr versluninni og 

hunsaði úrskurðinn. Vörurnar voru því gerðar upptækar fyrir dómi haustið 1799. Plum lét enn ekki 

segjast og seldi vörurnar eins og ekkert hefði í skorist. Heidemann kaupmaður gramdist mjög þessi 

hegðun Plums og blandaði sér í málið með því að leggja fram nýja kæru. Barst kæran til Finne 

landfógeta sem var settur amtmaður í Vesturamti um þetta leyti. En kæran bar engan árangur og 

sýslumaður sagðist lítið geta gert til að stöðva þessa ólöglegu verslun Bladts og Plums. Málið féll því 

um sjálft sig. Gaf sýslumaður þá ástæðu í bréfi til rentukammers að mistekist hefði að stöðva Bladt 

vegna þess hve mikils hann væri metinn og tignaður af öllum því hann þótti sanngjarn og ráðvandur í 
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viðskiptum við íbúana.
142

 Af ofangreindum málum má sjá að misjafnlega var tekið á því hvort 

kaupmenn útveguðu sér borgarabréf í Grundarfirði eða ekki. Hugsanlega var amtmanni og öðrum 

embættismönnum orðið ljóst að verslun á Grundarfirði var ekki eins arðbær og vonast var til í upphafi. 

Um aldamótin voru kaupmennirnir sjálfir að gefast upp á verslun í kaupstaðnum og höfðu m.a. snúið 

sér frekar að lausakaupmennsku, eins og Heinrich von der Smissen gerði. Aðrar verslanir gengu illa og 

nýi kaupmaðurinn, Heidemann, var fljótur að átta sig á að skilyrði fyrir verslunarrekstri á staðnum 

voru hæpin. Afstaða sýslumanns til Bladts og Plums getur hafa mótast af þessu viðhorfi og skýrt af 

hverju hann leit framhjá því að Bladt væri ekki með borgarabréf. Þetta fæst eiginlega staðfest með 

orðum Ólafs Stephensens frá 1802 þegar rentukammerið leitaði ráða hjá honum vegna málsins gegn 

Bladt. Ólafur mælti nefnilega með því að Bladt fengi að versla í Ólafsvík án þess að hafa borgarabréf 

frá Grundarfirði.
143

 Fleiri undanþágur frá borgarabréfi í Grundarfirði voru gefnar til kaupmanna þegar 

leið á öldina.
144

 

Uppbyggingin í kringum verslunina í Grundarfirði náði sér aldrei á strik. Það sást t.a.m. í 

samanburði á húsakosti í Ólafsvík og Grundarfirði. Henry Holland lýsti verslunarhúsunum við 

Grundarfjörð og bar þau saman við húsin í Ólafsvík. Verslunarhúsin í Grundarfirði stóðu „niðri við 

sjóinn; þau eru úr timbri, og þótt þau jafnist ekki á við húsakynnin í Ólafsvík áttum við þar ágæta 

nótt.“
145

 Það gat ekki talist heppilegt fyrir ímynd kaupstaðarins að bjóða upp á lakari húsakost heldur 

en á útliggjarastöðunum. Það verður samt að taka fram að þegar Holland ferðaðist um Snæfellsnesið 

höfðu kaupstaðarréttindi Grundarfjarðar  nýlega verið afturkölluð. Það gerðist í apríl mánuði árið 1807 

og fámennið talin helsta orsökin. Ásgeir Guðmundsson benti á að innan rentukammersins fór að bera á 

skoðunum þess efnis að lega Grundarfjarðar væri óhentug og hann þætti ekki  lífvænlegur sem 

kaupstaður. Þetta fékkst staðfest í tillögum um verslunarmál Íslendinga sem lagðar voru fyrir konung 

þann 2. apríl 1807.
146

 Nokkrum dögum síðar afturkallaði konungur kaupstaðarréttindi Grundarfjarðar. 
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Grundarfjörður missti þá kaupstaðarréttindin en var veitt þau að nýju árið 1816 þegar sýnt þótti að 

hann þótti skárri kostur en Ísafjörður. 

Flatey 
Eyjahreppur í Breiðafirði hefur landfræðilega sérstöðu þegar verslunarstaðir á Breiðafirði eru 

skoðaðir; hreppurinn samanstendur af aragrúa eyja og skerja, stórra sem smárra, og á hvergi 

aðgang að fastalandinu. Misjafnt var í gegnum aldirnar hve margar eyjanna voru í byggð en mest 

alla 19. öldina voru þær sjö:
147

 Flatey, Svefneyjar, Sviðnur, Hvallátur, Skáleyjar, Stagley og 

Bjarneyjar.
148

 Breiðafjarðareyjarnar þóttu mjög eftirsóttar á miðöldum vegna þess hve öflugt 

forðabúr leyndist umhverfis þær. Fiskiaflinn auk afurða sem fengust af fuglum og selum komu að 

sérlega góðum notum þegar hallæri geisuðu í landinu.
149

 Fræg er t.d. sagan af Eggerti bónda 

Ólafssyni sem kenndur var við Hergilsey þegar hann reri með 60-80 bjargþrota menn og konur frá 

Skarðsströnd út í Oddbjarnarsker eftir að Móðuharðindin hófust. Fólkið var hungrað og vannært 

en Eggert, ásamt fleiri Eyjamönnum og -konum, kom fólkinu fyrir í Oddbjarnarskeri og nærði það 

á eigin matarkosti. Tómar verbúðir hafa sennilega verið það sem Eggert sóttist eftir, þ.e. að veita 

fólkinu húsaskjól. Sagan segir að ekki hafi verið nægt rými fyrir alla en til að bjarga því hvolfdi 

Eggert báti sínum yfir þá sem eftir voru. Hægt og bítandi safnaði fólkið styrk og þrótti á ný og var 

þá sent á veiðar til að safna nýrri fæðu. Þegar allir voru orðnir heilir heilsu flutti Eggert fólkið til 

lands og gaf því aflann sem veiddist á meðan dvölinni stóð.
150

 Af þessari sögu má ráða að 

bjargþrota fólk sem var að farast úr hungri leitaði í Breiðafjörðinn þegar harðæri geisuðu í 

landinu. Miðin sem héldu lífi í fólkinu voru forsendan fyrir byggðinni í hreppnum. Landrými hefti 

landbúnaðinn en þrátt fyrir það var hann stundaður í töluverðum mæli. Mörg dæmi voru um að 

skepnur þrifust vel í eyjunum. Það var hins vegar fiskurinn sem gerði íbúunum kleift að setjast þar 

að auk þess sem hann skapaði auðæfi sem þekktust aðeins á fáum stöðum á landinu. 
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Við skoðun á verslunarstöðunum við Breiðafjörð þarf að nálgast Flatey á annan hátt en hina 

staðina. Fara þarf aftur til áranna 1776 og 1777, þ.e. meðan konungsverslun síðari er við lýði og draga 

fram atriði sem sneri að baráttu Eyhreppinga og annarra íbúa við norðanverðan Breiðafjörðinn fyrir 

eigin verslunarhöfn. Baráttan hafði staðið yfir í tæpa öld enda fannst íbúunum ótækt að ferðast alla 

leið til Stykkishólms eða Patreksfjarðar til að versla.
151

 Vildu þeir því verslun í Flatey og var það loks 

samþykkt þann 18. júní 1777. Konungsleyfi fyrir kauptúni var gefið út og hófst verslunin strax í 

kjölfarið. Fyrsta verslunarskipið kom sama ár og nýtt blómaskeið hófst í sögu Flateyjar.
152

 

Verslunarsvæði Flateyjarhafnar var þó aldrei skýrt afmarkað á sama hátt og flestra annarra 

verslunarstaða í landinu á tímum einokunarverslunarinnar.
153

 

 Lýður Björnsson lýsti aðdragandunum að stofnun kauptúns í Flatey í greininni „Flatey verður 

verslunarstaður“. Hann taldi orsakirnar fyrir leyfinu stafa af tveimur ólíkum meginþáttum og samspili 

þeirra. Í fyrsta lagi var gerð breyting á verslunartaxtanum í landinu árið 1776 en sá gamli hafði gilt frá 

árinu 1702. Hækkuðu sjávarafurðir töluvert meira í verði en landbúnaðarafurðir sem hækkuðu heldur 

ekki eins mikið í verði og innfluttar afurðir. Urðu bændur fyrir töluverðum búsifjum vegna þessa en 

þeir sem stunduðu sjávarútveg gátu vegið upp mismuninn með auknum veiðum. Í öðru lagi voru 

samgöngur á verslunarstaðinn fyrir íbúana í norðanverðum Breiðafirðinum erfiðar. Fjarlægðin var 

mikil bæði til Stykkishólms og eins til Patreksfjarðar en í flestum tilvikum var sjóleiðin auðveldari og 

eina færa leiðin. Barðstrendingar austan við Gilsfjarðarbotn þurftu að sækja verslun til Patreksfjarðar 

og gat það reynst torvelt. Á þetta benti m.a. Eggert Ólafsson í Hergilsey þegar hann leitaði til Davíðs 

Schevings sýslumanns og lýsti verslunaraðbúnaði Barðstrendinga.
154

 Það svaraði því vart kostnaði 

fyrir Norður-Breiðfirðinga að auka sjávarútveg á kostnað landbúnaðarins til þess að landa auknum 

fiskafla í verslunarstöðunum. Fjarlægðin var einfaldlega of mikil. Af þessum ástæðum sömdu íbúar 

Barðarstrandar, Múlasveitar,  Gufudals , Eyjahrepps, Reykhóla og Geiradals áskorun til Davíðs 
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Scheving sýslumanns Barðastrandarsýslu síðsumars 1776 og kröfðust þess að stofnsett yrði verslun í 

Flatey.
155

 Þrír síðastnefndu hrepparnir versluðu að jafnaði í Stykkishólmi en hinir á Patreksfirði.  

Samgöngurnar skiptu höfunda áskorarinnar mestu máli. Þær höfðu t.a.m. alvarlegar afleiðingar 

fyrir afurðir bændanna. Fjarlægðin í verslunarstaðinn var stundum það löng að tveggja vikna ferðalag 

beið bóndans. Þannig var því t.d. háttað hjá íbúum Gufudals, sem sóttu sína verslun til Patreksfjarðar. 

Þegar þeir fóru á vertíðir í Bjarneyjum og á Oddbjarnarskeri sem eru tiltölulega sunnarlega í 

Breiðafirði þurftu þeir að koma aflanum alla leið til kaupmannsins í Patreksfirði. Til að bæta gráu ofan 

á svart kom það stundum upp á að kaupmaðurinn var staddur í Bíldudal og þurfti þá að lengja 

ferðalagið enn frekar. Ferðalagið varð því býsna langt. Þetta gerði það að verkum að breytingarnar á 

verðlagstaxtanum nýttust Gufudælingum ekki sem skildi því þeir áttu í erfiðleikum með að koma 

fiskafurðum til kaupmannsins vegna fjarlægðar. Auk þess bætti ekki úr skák að vertíðunum í 

Oddbjarnarskeri og Bjarneyjum lauk nokkru áður en kaupmennirnir tóku á móti fiskinum. 

Barðstrendingar tóku undir þetta sjónarmið en þeir áttu þó um stystan veg að fara til Patreksfjarðar og 

stunduðu sumir þeirra útgerð nær heimasveitinni. Verslunarstaðaferðirnar bitnuðu einnig á 

landbúnaðinum. Ferðast þurfti yfir hábjargræðistímann, meðan sláttur var í fullum gangi og ferðalagið 

tók einnig á fyrir sauðkindina. Í röksemdunum kom fram að eitt helsta vandamálið sem sneri að 

slæmum samgöngum hafði bein áhrif á tekjuöflun bændanna og lífsafkomu þeirra. Það tók bændur í 

Reykhólahreppi og Geirdal 7 daga að komast til Stykkishólms ef farið var sjóleiðina en 20 daga að 

fara landleiðina. Þegar féð var loksins komið á staðinn og tilbúið til slátrunar hafði það lést um allt að 

helming á leiðinni. Bóndinn fékk því helmingi lægra verð fyrir afurðina og kaupmaðurinn græddi 

mismuninn.
156

 Það voru ekki aðeins bændurnir sem töpuðu tekjum heldur kom minna af peningum inn 

í sveitirnar við norðanverðan Breiðafjörð. Skortur á samgöngum og verslunarstaðaleysið gat því farið 

illa með bændurna á svæðinu. Báðir sýslumennirnir í Breiðafirði, þ.e. Bjarni Einarsson í Haga 

(lögsagnari, þ.e. umboðsmaður sýslumanns) og Davíð Scheving sýslumaður í Barðastrandarsýslu 
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studdu sveitunga sína og rituðu harðorð bréf til rentukammersins og  kröfðust þess að stofnaður yrði 

kaupstaður í Flatey. Það virkaði því svo fór að lokum að yfirvöld samþykktu beiðnina.
157

 

Þessi tvö megin atriði, þ.e. breytingarnar á verslunartaxtanum og erfiðar samgöngur, sýna að á 

meðan verslunin var öll á Snæfellsnesinu virkaði Breiðafjarðarsvæðið ekki sem ein heild. Íbúar á 

norðanverðum firðinum fengu minna fyrir afurðir sínar sökum fjarlægðar og fórnuðu tíma og vinnuafli 

á hábjargræðistímanum vegna verslunarferðanna. Á meðan gátu bændur sem búsettir voru nálægt 

verslunarstöðunum, t.d. í Dölunum, sinnt bústörfum og fengið þannig aukin afköst og vinnuframlag í 

samanburði við Barðstrendinga. Útgerðin var auk þess töluvert auðsóttari sunnan megin í firðinum 

sem olli enn frekari auðsöfnun sunnlenskra Breiðfirðinga á meðan norðfirskir Breiðfirðingar urðu illa 

úti vegna lækkandi verðs landbúnaðarafurða. Mismunur á tekjuöflun þessara tveggja hópa hlaut því að 

aukast vegna mismunandi aðgengis að verslunarstöðunum. Auðæfin sem sköpuðust af verslun, útgerð 

og landbúnaði hlutu því að mestu leyti að safnast saman á Snæfellsnesinu og í Dölunum. Til þess að 

jafna og dreifa verðmætum sem sköpuðust á Breiðafirði kom ekkert annað til greina en að opna 

verslunarstað fyrir Eyhreppinga og Barðstrendinga enda jókst verðmætaöflun í Flatey til muna eftir að 

verslun þar var stofnuð.  

Mörgum var létt þegar verslunarstarfsemi hófst í Flatey sumarið 1777. Fyrsta verslunarskipið 

kom sama ár og voru þá liðin 120 ár síðan síðasta verslunarskipið kom til eyjunnar.
158

 Uppbygging 

hófst strax í kjölfarið. Reist var kaupmannshús sem síðar var nefnt Gamlhús. Húsið var mjög veglegt 

og rismikið bjálkahús á tveimur hæðum, „svart að lit með hvítum gluggaumgerðum.“ Kaupmennirinir 

í Flatey áttu eftir að hafa þar aðsetur langt fram eftir 19. öldinni.
159

 Þá var Beykishús reist um svipað 

leyti en það var stór torfbær sem reistur var fyrir Snjólf Vilhjálmsson,  beyki kaupmannsins.
160

 

Byggðin í eyjunni efldist hratt eftir að verslunin opnaði og árið 1801 voru 17 heimili í Flatey; átta 

bændur stunduðu búskap og 81 íbúi var búsettur í eyjunni. Af þeim voru 8 sem höfðu jarðarskika til 

ábúðar og voru verslunarmennirnir meðtaldir. Hinar fjölskyldurnar voru þurrabúðafólk sem settist að í 
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Flatey eftir að verslunin var stofnsett. Þær sáu að mestu leyti fyrir sér með fiskveiðum en Sigfús 

Haukur Andrésson taldi að þurrabúðafólkið hefði einnig sinnt ýmsum lausastörfum sem féllu til við 

verslunina. Guðmundur Scheving sem þá var sýslumaður skrifaði í bréfi til rentukammersins haustið 

1803 að þurrabúðafólk hafi einmitt byrjað að safnast þarna saman með tilkomu verslunarinnar.
161

 

Verslunin hafði því ótvíræð áhrif á eflingu byggðar og sjósóknar í Flatey. Í Eylendu stendur að með 

tilkomu verslunarinnar hófst eins og hálfrar aldar tímabil í sögu Flateyjar; eyjan varð „verslunar- og 

útgerðarstaður, samgöngumiðstöð, mennta- og menningarsetur o.fl.“
162

 Það virðist því hafa skipt öllu 

máli fyrir byggðina að verslunin skuli hafa verið stofnuð í eyjunni. Það fólst ekki einungis í því að 

íbúar Breiðafjarðareyja og Barðastrandar gátu sótt verslun þangað heldur komust þeir hjá árlegri 

verslunarferð til Patreksfjarðar eða Stykkishólms, sem var bæði hættuleg og löng.  

Ekki voru allir á eitt sáttir við að verslunin færðist að hluta frá Stykkishólmi og 

Patreksfirði til Flateyjar því kaupmennirnir á þessum stöðum misstu spón úr aski sínum. 

Sögusagnir voru um að kaupmaðurinn í Stykkishólmi hefði lagt stein í götu Flateyjarverslunar 

með því að skipa þangað óhæfan verslunarstjóra. Ole Christian Olsen var kaupmaður í 

Stykkishólmi en Flateyjarverslun tilheyrði verslunarstaðnum. Sýslumenn fóru brátt að gera ýmsar 

athugasemdir við rekstur Flateyjarverslunar og töldu ábótavant að þangað væru ekki sendar nægar 

vörubirgðir. Olsen sendi t.d. aðeins 12 tunnur af rúgi og byggi sumarið 1778 en hafði lofað að 

senda 100. Þá var verslunarstjóri hans, Lassen, kófdrukkinn mest allan tímann en sá hrökklaðist úr 

starfinu 1779 og skuldaði þá Flateyingum 1.187 ríkisdali. Tókst að innheimta 101 ríkisdal upp í 

skuldirnar. Í kjölfar þessara erfiðleika töldu sýslumennirnir tvær leiðir færar til að leysa vandann; 

að færa Flateyjarverslun yfir til Patreksfjarðar eða að gera staðinn að sjálfstæðri verslunarhöfn.
163

 

Síðarnefndi kosturinn varð fyrir valinu. 

Ole Chr. Olsen tryggði sér áfram verslunarréttinn í Flatey þrátt fyrir vanefndir og vanhæfni 

starfsmanna. Hann réð nýjan verslunarstjóra, sá hét Peter Andersen Kuld en í flestum heimildum er 

hann nefndur Pétur Kúld. Heimildum ber saman um að Kúld hafi verið rétti maðurinn til að stýra 
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versluninni.
164

 Það er hins vegar athyglisvert því Pétur hafði verið undirkaupmaður Olsens í 

Stykkishólmi um það leyti sem sögusagnir voru uppi um að Olsen væri að grafa undan versluninni í 

Flatey. En hafi þær verið sannar sýndi Pétur að hann hefði breytt um hugarfar. Sennilega hefur hann 

lítt vitað af ástandinu í Flatey á meðan hann var í Stykkishólmi og á m.a. að hafa neitað því að hafa 

vitneskju um svall og drykkju Lassens þegar Olsen leitaði upplýsinga hjá honum.
165

 Það er því 

algjörlega óvíst hvort Olsen hafi lagt á ráðin um að hefta verslunina í Flatey, þvert á móti átti hann 

verslunina og hafði hann af henni tekjur. Pétur sinnti versluninni af alúð og gekkst líka fyrir ýmsum 

framfaramálum í eynni.
166

 Bergsveinn Skúlason taldi  t.a.m. að hann hefði byrjað fyrstur manna að 

rækta kálgarða í Flatey og fengið útsæði frá Davíð Scheving sýslumanni eða Birni Halldórssyni í 

Sauðlauksdal.
167

 Sé þetta rétt hjá Bergsveini sýnir þetta mikilvægi verslunarinnar fyrir uppbyggingu 

samfélagsins í Eyjahreppi. Með verslun og viðskiptum urðu til verðmæti í Flatey sem gerðu íbúunum 

kleift að ráðast í framkvæmdir sem ella hefðu ekki komist á dagskrá. Þessi þróun hélt síðan áfram með 

kaupmönnunum sem tóku við af Pétri en hann hætti rekstri um aldamótin 1800.  

Eiríkur Kúld tók við verslunarstjórastöðunni af föður sínum og viðhélt hann orðspori hans. 

Hann lærði verslunarstörf hjá Dínusi kaupmanni á Bátsendum á Reykjanesi þegar hann var unglingur 

en sneri aftur til Flateyjar þegar hann var fimmtán ára. Þegar hann var um tvítugt dvaldi hann erlendis 

og vann fyrir Olsen kaupmann. Hann kom aftur heim og þegar faðir hans lést tók hann alfarið við 

versluninni í Flatey. Pétur hafði átt þriðjung í versluninni og auk þess stóran eignarhlut í 

verslunarskipunum tveimur sem sigldu til Flateyjar. Þetta erfði Eiríkur og Olsen kaupmaður sem átti 

eignirnar á móti Pétri vildi mynda nýtt viðskiptasamband við Pétur, byggt á fyrirkomulagi hans og 

Péturs. Eiríkur hafnaði boðinu því honum hafði þótt halla á föður sinn í viðskiptum hans við Olsen. Í 

staðinn bauð hann Olsen að kaupa eignarhlut sinn í versluninni og skipunum og ráða sig sem 

verslunarstjóra. Olsen samþykkti þetta með semingi og starfaði Eiríkur sem verslunarstjóri hans næsta 

áratuginn eða þar til Guðmundur Scheving keypti verslunina af Olsen. Eiríkur virðist hafa þénað vel á 

að hafa starfað fyrir Olsen því eftir að danski þjóðarbankinn féll árið 1810 og seðlar urðu verðlitlir var 
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sagt að Eiríkur hefði tapað því sem næmi 50.000 kúrantseðlum.
168

 Var það gríðarlega mikið fé og 

gefur vísbendingar um að Flatey hafi verið mun verðmætari höfn en menn héldu. Þegar Eiríkur hætti 

vildi Guðmundur ólmur fá hann sem verslunarstjóra og meðeiganda en Eiríkur hafnaði öllum 

tilboðum. Andaði köldu milli þeirra það sem eftir lifði.
169

 

Það er athyglisvert að skoða þróun Flateyjarverslunarinnar eftir að staðurinn varð 

verslunarhöfn og fram eftir miðri 19. öld. Af einhverjum ástæðum virðast rekstrarerfiðleikar ekki 

hafa komið upp að ráði í Flatey á árunum frá 1777 og langt fram eftir kaupmannstíð Guðmundar 

Schevings. Þetta er ólíkt því sem gerðist í öðrum verslunarsvæðum við Breiðafjörðinn þar sem 

dæmi voru um gjaldþrot kaupmanna. Á tímabilinu 1777 til 1840 voru aðeins tveir kaupmenn (þrír 

með Pétri Kúld sem meðeiganda) sem ráku verslunina í Flatey; Olsen frá 1777 til 1814 og 

Guðmundur frá 1814 til 1840. Guðmundur hélt til Kaupmannahafnar sumarið 1814 í þeim 

erindagjörðum að kaupa verslunina af Olsen.
170

  Í ferðinni keypti Guðmundur hálfa 

Flateyjarverslunina af Olsen og skiptu þeir eftir það störfum þannig að Guðmundur tók að sér alla 

umsýslu og störf á Íslandi en Olsen sá um umboðsstörf í Kaupmannahöfn. Gekk samstarfið vel þar 

til Olsen lést skömmu síðar. Eftir það tók Guðmundur upp samstarf við Holger P. Clausen 

kaupmann í Ólafsvík en upp úr því slitnaði 1825. Eftir það kom Guðmundur einn að rekstri 

Flateyjarverslunar og sá sjálfur um innflutning frá Kaupmannahöfn.
171

  

Það voru nokkrar ástæður fyrir þessum stöðugleika í verslunarmálum í Flatey. Í fyrsta lagi var 

Flatey verslunarmiðstöð fyrir útgerðarmenn við Breiðafjörðinn. Breiðafjörðurinn var eitt stærsta og 

öflugasta útgerðarsvæði landsins og án fiskveiðanna hefði byggð aldrei þrifist í eyjunum. 

Útgerðarbændurnir sendu afla sinn til Flateyjar og þaðan var hann fluttur utan Á tímum 

konungsverslunarinnar síðari hafði Olsen kaupmaður því yfir að ráða öflugustu sláturhöfn á 

Vesturlandi og traustri fiskihöfn í Flatey. Verslunarsvæði hans náði yfir allt austanvert Snæfellsnes, 

Dalasýsluna og suðurströnd Vestfjarða. Þá eru ótaldir bændur úr Borgarfirði og Húnavatnssýslunum 
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sem áttu það til að versla í Stykkishólmi. Flatey var þó verðmætari því þegar verslunin var gefin frjáls 

hætti Olsen kaupmennsku í Stykkishólmi en hélt Flateyjarverslun. Fiskurinn og útgerðin voru 

nefnilega í Flatey og eyjunum í kring. Flatey sjálf var þó enginn útgerðarstaður þó svo að þar hafi 

verið útræði því flestir Eyhreppingar og íbúar í norðurhluta Breiðafjarðar héldu til Oddbjarnarskers á 

vertíðum. Oddbjarnarsker er um 5 km norðaustur af Eyrarfjalli og þar komu á stundum saman á hátt í 

þriðja hundruð sjómenn og -konur á vertíð.
172

 Heiti verbúða á skerinu gaf til kynna hvaðan 

sjómennirnir komu. Þær voru m.a. kenndar við Múla, Fjörð og Svínanes á Barðaströndinni. Lega 

skersins útskýrir mikilvægi þess fyrir fiskveiðarnar því það liggur rétt við Kolluál en í álinum voru 

helstu fiskigöngurnar inn í fjörðinn. Frá Oddbjarnarskeri sóttu flestir Eyhreppingar sjóinn þar til 

þilskipin komu til sögunnar á fyrstu áratugum 19. aldar. Dró þá verulega úr mikilvægi 

Oddbjarnarskers sem verstöðvar og þar fiskaðist minna en áður. Vildu margir Breiðfirðingar meina að 

þilskipin hefðu eyðilagt fiskigöngurnar við skerið.
173

 Í öðru lagi var Flatey einnig sláturhöfn sem þýddi 

að bændur í Barðastrandarsýslu og í Breiðafjarðareyjum komu með sláturafurðir sínar til Flateyjar. 

Flatey varð brátt mjög mikilvæg sláturhöfn, sérstaklega fyrir íbúa Reykhólasveitar og annarra staða á 

austanverðri Barðaströndinni.
174

 Eins og áður var minnst á tók það upp undir 20 daga fyrir bændur úr 

sveitunum að ferðast til Stykkishólms og féð léttist um allt að helming. Með því að flytja féð til 

Flateyjar sparaðist hins vegar bæði orka og tími og við það jókst verðmæti afurðanna. Að sama skapi 

sköpuðust sláturstörf í Flatey. Flateyjarverslun gegndi því bæði hlutverki slátur- og fiskihafnar fyrir 

íbúa Eyjahrepps og Barðastrandarsýslu. Í þriðja lagi bauð Breiðafjörðurinn upp á nokkrar úrvalsvörur 

sem illfáanlegar voru annars staðar á landinu. Æðardúnninn var þar í sérflokki og var orðinn að 

mikilvægri útflutningsvöru sem skilaði miklum tekjum til Breiðafjarðarsvæðisins. Sennilega hefur 

dúnhreinsun hafist upp úr miðri 18. öld í Breiðafirðinum og eftir það sjást ummerki um að hreinsaður, 

hálfhreinsaður og óhreinsaður dúnn væri útflutningsvara. Dúnn hefur þó eflaust verið seldur til útlanda  

löngu fyrr, jafnvel um aldir. Árið 1733 var t.a.m. fluttur út dúnn sem vóg 6.903 pund. Það sýnir að 

iðjan hefur verið ábatasöm og að mikið var lagt upp úr dúntekju.
175

 Önnur ábatasöm grein voru 
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fálkaveiðarnar en fálkar í Breiðafirði voru annálaðir fyrir fegurð og harðfengi. Fálkaveiðar höfðu verið 

stundaðar frá 14. öld en eftir 1800 hnignaði þeim.
176

 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson fjölluðu um 

fálkaveiðar í Ferðabók sinni og tóku fram að tekjurnar af veiðunum gæfu landinu 2-3.000 ríkisdali 

árlega í tekjur. Álitu þeir fálkaveiðarnar vera „meðal helztu gæða Íslands.“
177

 Loks má nefna selspik 

og skinn af kópum sem eitt af einkennum Flateyjarverslunar. Fjöldi sela veiddist í Breiðafirðinum, 

sem og annars staðar á landinu, og var hann almennt nytjaður af íbúum eyjanna. Selurinn þótti mikil 

búdrýgindi en hann gekk oft langt inn á firði Barðastrandarsýslu auk þess sem hann var tíður gestur á 

eyjunum. Skinnið og selspikið voru mikilvæg verslunarvara en verðlag á skinnunum gat þó verið 

sveiflukennt. Spikið var brætt í lýsi og selt sem útflutningsvara. Allar framangreindar vörur voru til 

þess fallnar að auka verðmæti verslunarinnar í Flatey umfram flestar aðrar hafnir á Íslandi. Þær 

mörkuðu ákveðna sérstöðu sem getur útskýrt að hluta af hverju verslunin þar bjó við ákveðinn 

stöðugleika. Í fjórða lagi má rekja styrk Flateyjarverslunarinnar til samgönguhátta á 

Breiðafjarðarsvæðinu. Bátar og skip voru lífæð eyjanna og samfélagið byggðist á þeim. Það þurfti bát 

til veiðanna, það þurfti bát til að flytja féð á markað, það þurfti bát til að komast í verslunarstaðinn. Í 

sumum tilvikum nýttu íbúar fastalandsins sér frekar sjósamgöngur heldur en að fara landleiðina. Allir 

áttu báta, líka þurrabúðarfólkið eins og kom fram í Jarðabók Árna Magnússonar frá árinu 1703.
178

 Á 

fyrstu árum 19. aldar, skömmu áður en þilskipin fara að leysa fiskibátana af hólmi voru 490 bátar í 

notkun í Breiðafirði. Að vísu voru meðtaldir bátar í sunnanverðri Snæfellsnessýslu og norðanverðri 

Barðastrandarsýslu en þrátt fyrir það sýnir þessi tala ótrúlegan fjölda báta, jafnt lítilla sem stórra, og 

hve nauðsynlegir þeir voru samfélaginu við Breiðafjörðinn. Breiðfirskir bátasmiðir voru annálaðir 

fyrir handbragð sitt og talað var um „breiðfirskt bátalag“ sem þótti hafa sérstöðu í landinu. Breiðfirskir 

bátar voru styttri en breiðari en venja var til þess að auka þol bátsins.
179

 En þrátt fyrir þennan 

bátafjölda varð bátasmíði aldrei að sérstakri atvinnugrein í eyjunum þótt þar hafi búið ýmsir 

hagleiksmenn og bátasmiðir. Eggert Ólafsson í Hergilsey smíðaði báta í eynni en byggði þó aldrei upp 
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iðnaðinn sem sjálfstæða atvinnugrein.
180

 Það var ekki fyrr en Guðmundur Scheving var búinn að 

eignast Flateyjarverslun að skipasmíðar í firðinum færðust á nýtt stig. Árið 1822 lét hann t.a.m. breyta 

gömlum hákarlabáti þannig að úr varð 10 lesta þilskip. Smíðin fór fram í Flatey.
181

 Þrátt fyrir að 

bátasmíði hafi aldrei verið sérstök atvinnugrein var þekkingin og kunnáttan til staðar. Eflaust hefur 

framsækni Guðmundar í bátasmíðum ýtt undir að í Stykkishólmi fór að myndast vísir að 

atvinnugreininni enda lét Árni Thorlacius smíða tvö þilskip þar nokkrum árum síðar. Stöðugleikann í 

Flatey má því rekja til þess að þar var miðstöð verslunar fyrir Eyjahrepp og Barðastrandarsýslu, 

verslað var með sláturafurðir, verðmætar og sjaldgæfar náttúruauðlindir fundust við fjörðinn og 

bátasmíðar voru stundaðar á eyjunum. 

Afkoma verslunarinnar og það hversu öflug hún var sést helst í afrekum og verkum 

Guðmundar Schevings. Hann var engin nýgræðingur í verslunarmálum þegar hann eignaðist hlut í 

Flateyjarverslun. Árið 1807 keypti hann fyrsta skipið sitt og gerði það út þar til það fórst í hafi árið 

1813.
182

 Samhliða gerði hann út minni för. Á þessum árum gegndi hann starfi sýslumanns en vegna 

samskipta hans við Jörgen Jörgensen árið 1809 var frekari frami innan embættismannakerfisins 

útilokaður. Guðmundur átti nokkrar jarðir og hafði auðgast ágætlega áður en hann keypti verslunina. 

Bogi Benediktsson taldi að Guðmundur hefði átt um 5.000 ríkisdali þegar kaupin fóru fram. Hafði 

hann þá selt einhverjar jarðanna.
183

 Eftir að hann gerðist kaupmaður hóf hann að fjárfesta í ýmsum 

fjárfrekum verkefnum en virðist hafa haft efni á þeim og vel það því brátt varð hann einn allra ríkasti 

maður landsins. Guðmundur rak verslun sína samhliða útgerðinni og gafst það fyrirkomulag vel. Á 

þeim tæplega aldarfjórðungi sem Guðmundur rak verslun sína í Flatey keypti hann eða lét smíða 

a.m.k. tíu skútur og þilskip auk fjölda minni báta. Með uppgangi þilskipaútgerðar Guðmundar 

skapaðist síðan ný atvinnugrein í Flatey en hún fólst í kennslu í siglingafræðum og siglingum þilskipa. 

Sjómenn í Flatey urðu þannig mun betur þjálfaðir og bjuggu yfir meiri þekkingu og færni en aðrir 

sjómenn í landinu. Það skapaði eftirspurn eftir breiðfirskum sjómönnum út um allt land. Guðmundur 

gerði vel við sjómenn sína og lét byggja íbúðarhús í Flatey þar sem sjómennirnir bjuggu ásamt 
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fjölskyldum sínum.
184

 Hafði hann um tíma 50 sjómenn í vinnu við útgerðina eina.
185

 Frægasta 

fjárfesting Guðmundar var þó eflaust Silfurgarðurinn svokallaði. Um var að ræða einhverja mestu 

mannvirkjagerð sem ráðist hafði verið í á Íslandi á þeim tíma. Silfurgarðurinn var sjóvarnargarður og 

reistur við Grýluvog í Flatey. Með tilkomu garðsins var skipalægið eins og best var á kosið því nú gátu 

bátar og skip haft vetrarlegu í Grýluvogi. Silfurgarðurinn hlaut viðurnefni sitt vegna þess að sagan 

hermdi að Guðmundur hefði greitt unglingum  og börnum sem unnu við garðinn skilding á hverju 

kvöldi fyrir vinnu þeirra.
186

 En verkið eitt og sér sýnir hve auðugur Guðmundar varð af verslunar- og 

útgerðarstarfinu í Flatey. 
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Kaupmenn í Breiðafirði 

Með afnámi einokunarverslunarinnar sköpuðust tækifæri fyrir efnaða Íslendinga að hefja 

verslunarrekstur. Fram að því höfðu kaupmennirnir iðulega verið danskir en stundum réðu þeir 

íslenska verslunarstjóra til að sjá um reksturinn. Sölunefnd konungseigna var komið á laggirnar og var 

henni ætlað að selja allar verslunareignir konungs á Íslandi.
187

 Eignirnar stóðu öllum til boða auk þess 

sem sölunefndin hafði heimild til að veita kaupendum lán til kaupanna. Var þá yfirleitt gefið út 

skuldabréf til 10 ára og kaupmönnum gert að greiða upp bréfið með jöfnum afborgunum. Í mörgum 

tilvikum voru kaupendurnir fyrrum verslunarstjórar konungsverslunarinnar en þó gerðist það einnig að 

íslenskir auðmenn fjárfestu í eignunum og stofnuðu eigin verslun. Nýja fyrirkomulagið hentaði 

dönskum kaupmönnum samt betur því þeir áttu vöruflutningaskipin sem fluttu vörurnar milli Íslands 

og meginlandsins. Kaupmannahöfn var áfram helsta verslunarhöfn Íslendinga og hélt því hlutverki 

áfram næstu áratugina. Danskir kaupmenn höfðu því ákveðið forskot á Íslendinga sem vildu hasla sér 

völl á sviði verslunar, sérstaklega þeir kaupmenn sem höfðu aðsetur í Kaupmannahöfn.
188

 Almennt 

áttu kaupmenn um tvo kosti að velja eins og Ásgeir Ásgeirsson tilgreindi í Sögu Stykkishólms; þeir 

gátu útvegað sér umboðsmann í Kaupmannahöfn sem var þá ætlað að útvega kaupmanninum 

innflutningsvörur frá Danmörku og eins að koma íslenskum vörum á erlendan markað; eða þeir gátu 

sest að í Kaupmannahöfn og stjórnað verslunarstarfsemi sinni þaðan. Slíkt fyrirkomulag kallaðist 

selstöðuverslun og var aðeins á færi þeirra sem efnuðust vel á verslun sinni eða höfðu átt nægilegt 

stofnfé til að koma sér upp selstöðuverslun.
189

 Þriðja aðferðin, sem Ásgeir nefndi ekki, fólst í að 

kaupmaðurinn verslaði einungis við lausakaupmenn. Kaupmaðurinn rak þá eigin verslun innan 

kaupsvæðisins og treysti á siglingar lausakaupmanna. Þegar lausakaupmaður sigldi inn á svæðið 

keypti kaupmaðurinn allar vörur sem hann taldi sig þurfa fyrir viðskiptavini sína og seldi 

lausakaupmanninum jafnframt vænlegar útflutningsvörur. Þetta fyrirkomulag hentaði báðum aðilum 

ágætlega; lausakaupmennirnir losnuðu við flestar vörur sínar og kaupmaðurinn slapp við að greiða 

kostnað til umboðsmanna erlendis og af vöruflutningum milli landa. 
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Engin innlend kaupmannsstétt var til á Íslandi og einu fjárfestingarnar sem landsmenn gátu 

sóst eftir voru jarða- og skipakaup. Tilkoma fríhöndlunarlaganna breytti landslaginu og skapaði alveg 

nýjan vettvang á sviði fjárfestinga. Við Breiðafjörðinn voru nokkrir eftirsóttir verslunarstaðir auk þess 

sem búið var að stofna kaupstað á Grundarfirði. En þrátt fyrir væntingar og vonir með nýja 

fyrirkomulaginu var síður en svo sjálfgefið að reka verslun á svæðinu þótt hafnirnar væru góðar. Við 

nánari skoðun virðast frumkvöðlar fríhöndlunarverslunarinnar í Breiðafirði hafa átt erfiðara með að 

byggja upp traustan rekstur heldur en þeir sem hófu rekstur á síðustu árum 18. aldar. Af einhverjum 

ástæðum tókst flestum þeirra ekki að reka verslun sína lengur en 15 ár og skiptir ekki máli hvar 

verslun þeirra var við Breiðafjörðinn. Hér verður því reynt að gera grein fyrir þeim verslunum sem 

reknar voru við Breiðafjörðinn eftir að fríhöndlun komst á og fram á 3. áratug 19. aldar. Til að greina 

Breiðafjörð sem eitt heildar verslunarsvæði og til að gefa skýra mynd af hvernig verslunarrekstur 

þróaðist á svæðinu gæti reynst hagkvæmast að skipta kaupmönnunum í hópa og rekja aðstæður þeirra 

til verslunarumhverfisins. Utanaðkomandi þættir gátu nefnilega ráðið því hvort verslunin reyndist 

arðbær eða fallvölt. Einstaka atburðir gátu einnig verið afdrifaríkir og er vitnað í veðurfar, vöruverð, 

stríðsátök, lausakaupmennsku og aflaleysi. Samkeppni gat líka haft slæmar afleiðingar fyrir kaupmann 

í ljósi þess að verslunarsvæðin voru oft fámenn og samgöngur erfiðar. Fyrir vikið var reksturinn 

viðkvæmur og óstöðugur en slík skilyrði reyndust sérstaklega erfið fyrir kaupmenn sem höfðu tekið 

lán til þess að stofna verslun. Samvinna og samráð komu einnig við sögu en slíkt gat haft afdrifaríkar 

afleiðingar í för með sér. Hér á eftir verður fjallað um nokkra breiðfirska kaupmenn sem stunduðu 

verslun í firðinum eftir að fríhöndlun komst á. 

Frumkvöðlar 
Oscar Clausen hafði ekki mikið álit á rekstri þeirra kaupmanna sem hófu rekstur í upphafi 

fríhöndlunarinnar og benti á að flestir þeirra sem eignuðust verslunareignir konungs urðu gjaldþrota. 

Það gerðist þrátt fyrir að eignirnar hafi verið seldar á tiltölulega vægu verði og með hagstæðum 

greiðslukjörum. Slæmt árferði, óhöpp eða fiskleysi gat kippt stoðunum undan rekstrinum á tiltölulega 

skömmum tíma.
190

 Oscar hafði ýmislegt til síns máls. Kaupmennirnir voru í sumum tilvikum fyrrum 
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verslunarþjónar í konungsversluninni og þekktu því til áður en þeir hófu sjálfstæðan rekstur. Reynslan 

skapaði þeim ákveðið forskot á aðra kaupmenn sem stofnuðu verslun á verslunarstaðnum en þegar 

betur var gáð virtist hún ekki hafa nýst sem skildi né verið forsenda fyrir traustum rekstri. Það sem 

einkenndi rekstrarumhverfi flestra þessara kaupmanna var óstöðugur rekstur, lítil reynsla kaupmanna 

sjálfra og embættismanna á útfærslu nýja verslunarfyrirkomulagsins, góð lánakjör en mikil 

skuldsetning, takmarkaðar tryggingar fyrir óhöppum og mistraustir verslunarstaðir. Verslunarstaðirnir 

voru mjög misjafnir eins og áður hefur verið rakið: Grundarfjörður var fámennur á meðan 

Stykkishólmur þjónaði mjög víðáttumiklu og fjölmennu svæði og Ólafsvík var ein besta fiskihöfn 

landsins. Það gat því verið lífsspursmál fyrir rekstur kaupmannanna að reka verslun á fleiri stöðum en 

einungis í Grundarfirði.  

Vorið 1788 voru stofnaðar tvær verslanir í Grundarfirði. Önnur var verslunarfyrirtækið 

Heinrich van der Smissen Söhne sem minnst var á í kaflanum um Grundarfjörð. Fyrirtækið keypti 

flestar konungseignanna, þar af tvær duggur og starfaði næstu sjö árin í kaupstaðnum. Í fyrstu virðist 

reksturinn hafa gengið ágætlega en það leið ekki á löngu þar til erfiðleikar steðjuðu að. Mat 

forsvarsmanna félagsins var að erfiðleikana mætti rekja til smæðar kaupstaðarins og lítillar verslunar. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að fá leyfi til að opna verslun í Ólafsvík var þeim ávallt synjað. Ásgeir 

Guðmundsson taldi rekstur fyrirtækisins aldrei hafa skilað hagnaði og það því rekið með tapi alla tíð 

enda dýrt að senda skip til jafn fámenns kaupstaðar og Grundarfjarðar.
191

 Félagið sendi hingað tvö skip 

á ári og stunduðu þau fiskveiðar við Breiðafjörðinn á sumrin. Það  virðist ekki hafa skilað nægilegum 

árangri enda var almennt talið að eftir litlu væri að slægjast í Grundarfirði ef Ólafsvík fylgdi ekki 

með.
192

 Ásgeir benti jafnframt á athyglisverða heimild um ástæður þess að fyrirtækinu var synjað um 

rekstur í Ólafsvík; verslunarstjóri fyrirtækisins lét hafa eftir sér að sölunefndin hefði synjað 

fyrirtækinu á þeim forsendum að í Ólafsvík væri kaupmaður, Jacob S. Plum, sem var stórskuldugur 

nefndinni eftir að hafa keypt eignir hennar í Ólafsvík.
193

 Sölunefndin gat því ekki stofnað 

verslunarhagsmunum Plums í voða með því að bjóða Ólafsvíkingum upp á samkeppni í verslun. Það 
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stríddi þó gegn tilgangi nefndarinnar því, eins og Sigfús Haukur Andrésson benti á, höfðu 

nefndarmennirnir sjálfir átt frumkvæði að því að í konungsúrskurði frá 23. apríl 1788 kæmi fram að 

ekki væri hægt að hindra að fleiri en einn kaupmaður starfaði á hverjum verslunarstað. Tilgangurinn 

með úrskurðinum var að koma í veg fyrir einokunartilburði kaupmanna sem keyptu eignir konungs á 

tilteknum verslunarstöðum og ætluðu sér að halda rekstri þar áfram.
194

 Þorkell Jóhannesson dró þá 

ályktun að með tilkomu frjálsrar verslunar hefði átt að skapast samkeppni meðal kaupmanna á 

verslunarstöðum landsins. Það hafi hins vegar ekki gengið eftir nema á tveimur stöðum; í Reykjavík 

og á Akureyri. Samkeppnin fór því á annan veg þar sem flestir kaupmenn urðu einráðir á sínum 

verslunarstað með tímanum.
195

 Sölunefndin virðist því hafa farið gegn konungsúrskurðinum þegar hún 

varði verslunarhagsmuni Jacobs Plums og hindraði að aðrir kaupmenn gætu verslað í Ólafsvík. Hendur 

nefndarinnar voru hins vegar bundnar því ólíklegt var að samkeppni hefði þrifist í Ólafsvík svo 

skömmu eftir afnám einokunarverslunarinnar. Hagmunir nefndarinnar í Ólafsvík fólust í láni Plums. 

Plum átti í nægum vandræðum með að borga af láninu eins og síðar verður rakið og með því að koma 

honum í samkeppni við annan rekstraraðila hefði nefndin stefnt eigin hagsmunum í voða. 

Lánafyrirkomulag sölunefndarinnar ýtti því í raun undir fákeppni í verslunarmálum og oft á tíðum 

einokun til næstu 10 til 20 ára. 

Viðhorf nefndarinnar gagnvart Smissen Söhne hafði mögulega slæm áhrif á 

verslunarstarfsemina í Grundarfirði því verslunarstjóri félagsins lét hafa eftir sér að fyrir vikið gat 

félagið aðeins siglt tveimur skipum til Breiðafjarðar í stað þriggja. Þriðja skipinu hafði verið ætlað 

að sigla frá Noregi og flytja hingað timbur en tilfinnanlegur skortur var á timbri í Breiðafirði um 

þetta leyti.
196

 Staðhæfingin átti við rök að styðjast því um áratug síðar rak Ernst M. Heidemann 

verslun á Grundarfirði og var þá aðeins með eitt skip í förum en þegar hann opnaði einnig verslun 

í Ólafsvík bætti hann öðru skipi við.
197

 Það má því færa rök fyrir því að verslun á Grundarfirði 

hafi alls ekki verið hagkvæm nema stundaður væri annar verslunarrekstur samhliða í Ólafsvík eða 

Stykkishólmi. Svipaða sögu er að segja frá Ólafsvík því að Plum virðist hafa átt í 
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rekstrarerfiðleikum undir lok 18. aldar.
198

 Um svipað leyti og Heinrich van der Smissen Söhne hóf 

verslunarrekstur í Grundarfirði seldi sölunefndin íslenskum manni, Halli Þorkelssyni, gamla 

pakkhúsið í firðinum auk vörubirgða sem konungsverslunin átti. Gefið var út skuldabréf fyrir 

viðskiptunum að upphæð 390 ríkisdala og átti Hallur að greiða bréfið til baka með jöfnum 

afborgunum á 10 árum. Nefndarmenn hafa því ályktað að það mætti stunda samkeppni innan 

verslunarstaða en ekki á milli þeirra. Halli gekk þó illa að standa skil á greiðslum fyrstu árin. 

Reksturinn var bágborinn þrátt fyrir að Halli hefði jafnframt verið falið að hafa umsjón með sölu 

af eftirstandandi vörubirgðum konungsverslunarinnar gegn 10% þóknun. Hann hætti því tveimur 

árum síðar en hélt versluninni áfram í nokkur ár til viðbótar og tókst að því sem best verður vitað 

að greiða af skuldabréfinu.
199

 Árið 1789 fjölgaði kaupmönnunum á Grundarfirði því þá stofnaði 

Bjarni Magnússon verslun fyrir eigið fé.
200

 Slíkt þótti frekar óvenjulegt en Bjarni hugðist reka 

verslun sína samhliða búskap í nágrenni Grundarfjarðar. Bjarni og Hallur höfðu með sér samráð í 

ýmsu sem viðkom rekstrinum en Bjarna gekk illa að koma undir sig fótunum og hætti starfsemi að 

tveimur árum liðnum. Orsakirnar voru slæm aflabrögð og hátt vöruverð á innfluttum matvælum.
201

 

Verslun Bjarna er til marks um að í Breiðafirði bjuggu einstaklingar sem höfðu áhuga á 

verslunarrekstri og gátu komið verslun á laggirnar fyrir eigið fé. Verslunarrekstur Halls sýnir að 

sölunefndin hefur e.t.v. verið full bjartsýn í markmiðum sínum í upphafi og ekki séð fyrir þá 

erfiðleika sem gætu staðið samkeppni fyrir þrifum sökum lítils markaðar á Íslandi. Þá gætu 

erfiðleikar Halls hafa valdið því að sölunefndin synjaði beiðni Heinrich van der Smissen Söhne 

um verslun í Ólafsvík á þeim forsendum að reynslan sýndi að það gat verið full áhættusamt að 

hafa tvær eða fleiri verslanir í einni verslunarhöfn. Það vekur einnig athygli að fyrstu þrjár 

verslanirnar sem stofnaðar voru í Grundarfirði voru allar hættar starfsemi innan áratugar frá 

stofnun og Sigfús Haukur Andrésson áleit sem svo að verslun í Grundarfirði hafi verið við það að 
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leggjast niður árið 1795.
202

 Ásgeir Guðmundsson gekk enn lengra og áleit alla verslunarstaðina á 

Snæfellsnesi vera komna „að fótum fram“.
203

  

Áðurnefndur Jakob S. Plum keypti Ólafsvíkurverslun af konungsversluninni.
204

 Plum mun 

hafa fengið konungseignirnar á góðum kjörum og töluvert undir nafnverði, m.a. fékk hann öll 

verslunarhúsin á hálfvirði og aðrar eignir fyrir þriðjung af nafnverði. Heildargreiðslan nam 33.500 

ríkisdölum, skyldi greiðast á 20 árum og bar enga vexti.
205

 Það má því draga þá ályktun að nafnverð 

eignanna sem Plum keypti hafi verið um 50-55.000 ríkisdalir sé miðað við ofangreind afsláttarkjör.
206

 

Nefndin hafði því mikla hagsmuni af því að Plum gæti staðið í skilum. Sigfús Haukur Andrésson benti 

þó á eitt mikilvægt atriði: Plum var búsettur í Ólafsvík og gerði sölunefndinni beint tilboð í eignir 

konungsverslunarinnar. Sigfús áleit að fyrir vikið hafi Plum fengið eignirnar á mun verri kjörum 

heldur en þeir sem gátu setið í Kaupmannahöfn og karpað um verðið við nefndina.
207

  

Skuld Plums við sölunefndina var há og þrátt fyrir meintan afslátt við kaupin efuðust margir 

um að ekki væri hægt að hefja rekstur við slíkar aðstæður og með jafn háa greiðslubyrði á bakinu. 

Einn efasemdarmannanna var Vibe amtmaður í vesturamti. Á síðasta áratug 18. aldar skrifaði hann 

bréf til rentukammersins og greindi frá vandræðum nokkurra kaupmanna á Snæfellsnesi, m.a. Plums 

og bróður hans sem reyndi fyrir sér í verslunarrekstri á Grundarfirði. Í bréfinu velti hann fyrir sér 

ástæðum þess að kaupmenn væru að lenda í vandræðum og sagði ástæðuna fyrst og fremst vera þá að 

mönnum var lánað að fullu fyrir kaupunum á konungseignunum. Kaupmennirnir áttu margir hverjir 

ekkert fé þegar þeir hófu starfsemi og nutu lítils lánstrausts. Því voru rekstrarforsendurnar hæpnar 

þegar greiða átti 1/10 hlut lánsins til baka árlega en um helmingi lánanna var að jafnaði varið til kaupa 

á innanstokksmunum og húsnæði sem ekki gáfu af sér beinar tekjur. Vibe áleit þessa aðferðafræði 

sölunefndarinnar til þess fallna að kaupmennirnir ættu ekki annan kost en að hækka verð á innfluttum 
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vörum en borga eins lítið og mögulegt var fyrir útflutningsvörur. Við bættist að margir þessara 

kaupmanna voru óþekktir í Danmörku og höfðu ekkert lánstraust. Fyrir vikið urðu þeir að kaupa vörur 

sínar á smásöluverði í stað heildsöluverðs. Rekstrarkostnaðurinn var því orðinn það þungur að mati 

Vibe að við slíkar aðstæður reyndist ómögulegt  fyrir kaupmenn að ráða sér umboðsmann í 

Kaupmannahöfn. Þeir þurftu því sjálfir að sinna öllum innkaupum og það á hærra verði en ella. Þess 

fyrir utan áttu þeir aðeins kost á að selja útflutningsvörur sínar í Kaupmannahöfn en ekki í Þýskalandi 

þar sem hærra verð fékkst fyrir vörurnar. Niðurstaða Vibes var sú að verslun á Íslandi hlyti að hnigna 

ár frá ári. Ástæðan fólst í lánafyrirkomulaginu sem sölunefndin studdist við til að selja eignir 

konungsverslunarinnar.
208

  

Hægt er að setja skoðanir Vibes í samhengi við lánið sem Jakob Plum tók hjá sölunefndinni. 

Upphæðin var 33.500 ríkisdalir og var vaxtalaus til 20 ára. Einfaldir útreikningar sýna að Plum þurfti 

þá að greiða 1.675 ríkisdali árlega fyrir kaupin á konungseignunum. Meðalársgreiðslan af láninu var 

álíka há og Vinge kaupmaður greiddi 50 árum áður fyrir Rifshöfn. Það er umhugsunarefni hvort kjörin 

hafi verið jafn fýsileg og af var látið eða hvort Ólafsvík hafi verið nægilega arðvænleg og traust. Þung 

greiðslubyrðin var því m.a. ástæða þess að Vibe skrifaði rentukammerinu bréf þar sem hann lýsti 

áhyggjum sínum, enda vissi hann að rekstur Jakobs Plums gekk illa. Bréfið var skrifað í mars og 

áhyggjurnar snerust um mögulegan vöruskort um sumarið. Veturinn hafði verið einstaklega harður og 

matvælaskortur blasti við jafnt mönnum og skepnum. Vibe óttaðist sérstaklega að Plum tækist ekki að 

flytja inn nægjanlegt magn af nauðsynjavörum fyrir sumarið því hann átti hvorki skip né peninga og 

hafði ekki lánstraust. Vibe leitaði því til rentukammersins til að fá nauðsynjavörur sendar svo forðast 

mætti hungursneyð.
209

 Samkvæmt heimildum á Plum ekki að hafa lent í alvarlegum erfiðleikum fyrr 

en haustið 1796 þegar skip hans strandaði í útsiglingu frá Skarfavík og eyðilagðist.
210

 Skipið keypti 

hann sumarið áður og fjárfestingin því afar óhagstæð.
211

 Eftir það þyngdist reksturinn töluvert og svo 
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fór að hann sá sér ekki annað fært en að selja reksturinn rétt eftir aldamótin 1800.
212

 Holger Clausen 

keypti síðar gömlu verslunarhúsin í Ólafsvík fyrir 1.700 ríkisdali.
213

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson benti á 

að Plum skrifaði yfirvöldum nokkrum sinnum meðan hann var kaupmaður og taldi „þrásinnis að 

verslunarumsvifum sínum þrengt og að hann væri órétti beittur, bæði af  hálfu stjórnvalda hvar varðar 

kaup sín á Ólafvíkurverslun og af hálfu keppinauta sinna í hinum nýstofnaða kaupstað í 

Grundarfirði.“
214

 Orð Plums eru athyglisverð í ljósi þess að sölunefndin virðist hafa haldið hlífskildi 

yfir verslun hans með því að torvelda öðrum kaupmönnum að opna verslun á staðnum. Það höfðu  hins 

vegar ekki margir trú á Plum sem sjálfstæðum kaupmanni þótt hann starfaði áður hjá kaupmanninum í 

Ólafsvík. Sumir töldu hann hreinlega ekki hafa nægjanlega verslunarþekkingu til að geta rekið eigin 

verslun.
215

 Oscar Clausen greindi t.a.m. frá því að haft væri eftir Jóni Espólín, þáverandi sýslumanni á 

Snæfellsnesi, að Plum væri „einfaldur og úrræðalítill meinleysismaður“.
216

 Þá var hann álitinn 

óheppinn í viðskiptum en samt góðlyndur og greiðvikinn.
217

 Plum virtist þrátt fyrir allt takast að halda 

velli en mátti ekki við miklum skakkaföllum. Hann gat lítið gert við því þegar skip hans fórst eða 

þegar hungur steðjaði að vegna veðráttunnar á Snæfellsnesi. Hins vegar var ljóst að greiðslubyrðin af 

skuldabréfi sölunefndarinnar vó þungt í kostnaðinum og hélt rekstrinum niðri. Þegar Plum lést í 

Kaupmannahöfn nam skuld hans við sölunefndina ennþá 9.756 ríkisdölum.
218

 Það skal tekið fram að 

hann hafði fengið önnur lán hjá nefndinni eftir að hann hóf starfsemi og því ekki hægt að rekja alla 

skuldina til upphaflega skuldabréfsins. 

Hægt væri að álykta að verslun á öllu Snæfellsnesinu hafi gengið brösuglega sé miðað við 

ástandið á Grundarfirði og í Ólafsvík á fyrstu árum fríhöndlunarinnar. Báðar hafnirnar voru fiskihafnir 

en  flestar landbúnaðarafurðir voru sendar til Stykkishólms. Fyrsta fríhöndlunarkaupmaðurinn í 
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Stykkishólmi starfaði þar einn í sjö ár eða til ársins 1794 og hélt hann velli fram yfir aldamótin. Það 

var Diðrik Hölter, síðasti verslunarstjóri einokunarverslunarinnar í Stykkishólmi, sem stofnaði 

verslunina ásamt bræðrum sínum, Peter og Lars.
219

 Peter varð brátt sá sem stjórnaði 

verslunarrekstrinum á Stykkishólmi en hann hafði verið kaupmaður konungsverslunarinnar á 

Patreksfirði. Þegar einokunin var aflögð renndi Peter hýru auga til Stykkishólmsverslunarinnar þar 

sem bræður hans voru enda var hún stærri og umfangsmeiri en verslunin á Patreksfirði. Diðrik treysti 

sér auk þess lítt til að standa í rekstrinum einn. Hann lést skömmu eftir að starfsemin hófst og tók Peter 

þá einn við rekstrinum.
220

 Þeir bræður fengu verslunareignir konungsverslunarinnar á góðum kjörum 

og tókst m.a. að fá húkkortu úr verslunarflotanum á staðgreiðsluafslætti og borguðu 2.300 ríkisdali af 

eigin fé. Fyrir húsin og innbú greiddu þeir 1.785 ríkisdali og nam upphæðin tveimur þriðjuhlutum 

nafnverðsins. Vörubirgðir í Stykkishólmi fengu þeir með 20% afslætti og kostuðu þær því 3.424 

ríkisdali og loks tóku þeir 2.000 ríkisdala lán hjá sölunefndinni. Heildarupphæð kaupanna nam því 

9.509 ríkisdölum en af þeim greiddust 2.300 við kaup. Afgangurinn var tekinn að láni hjá 

sölunefndinni og átti að greiðast með jöfnum vaxtalausum afborgunum næstu 10 árin. Aðrar eignir 

voru hins vegar keyptar fyrir lánsfé og veðsetningar voru því miklar.
221

 Bræðurnir áttu ekki annað fé 

en það sem fór í húkkortuna og tóku þeir þrjú lán að upphæð 2.000 til 3.000 ríkisdölum á árunum 

1791-1793.
222

 Peter hafði áður starfað sem kaupmaður konungsverslunarinnar á Patreksfirði og þaðan 

gerði hann út nokkra báta. Hagnaðurinn af útgerðinni var undirstaðan í sjóði þeirra bræðra.
223

 Eigið fé 

var því tiltölulega lítið og þeir máttu vart við neinum skakkaföllum í rekstrinum ef ekki átti illa að 

fara. Rekstur bræðranna „heppnaðist sæmilega fyrstu árin“ og voru þeir með tvö skip í rekstri sem 

einnig veiddu við strendur Breiðafjarðar.
224

 Það tíðkaðist að senda flutningaskip, sem voru á siglingum 

milli Íslands og Evrópu, til fiskveiða yfir sumartímann. Við það fengust  sérstök verðlaun úr 

konungssjóði ef skipin voru á miðunum lengur en 90 daga. Skiptar skoðanir voru um þetta 
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fyrirkomulag því ein afleiðingin var sú að ferðum fækkaði til og frá Íslandi. Þar að auki þurfti 

töluverðan mannskap til að manna skipin til fiskveiða. Bændur töpuðu því vinnuafli yfir 

hábjargræðistímann.
225

 Peter Hölter hefði aftur á móti getað grætt á þessu fyrirkomulagi því húkkortan 

sem hann hafði keypt af konungsversluninni gat gefið honum um 460 ríkisdali árlega fyrir utan 

aflatekjur. Hann náði þó aðeins að halda skipunum nægilega lengi úti í tvö ár sem hann stundaði 

útgerð.
226

  

Undir lok 18. aldar tók að halla undan fæti í rekstrinum hjá Hölter. Erfiðleikana var ekki hægt 

að rekja til lítils verslunarsvæðis eða mikillar skuldsetningar eins og á Grundarfirði heldur fyrst og 

fremst til utanaðkomandi þátta. Sjóslysið árið 1794 var orsökin og upphafið að erfiðleikunum. 

Tryggingaféð sem fékkst fyrir skipið dugði skammt en þó til að kaupa smærra skip sem þýddi minni 

umsvif í kjölfarið því innflutningur Hölters hlaut að dragast saman. Áföllin héldu áfram að dynja yfir 

og skömmu síðar fórst nýja skipið við strendur Breiðafjarðar. Fjárhagslegt tap verslunarinnar vegna 

þess nam um 4.000 ríkisdölum.
227

 Hölter gafst ekki upp og keypti enn eitt skipið en nú í félagi við 

aðra. Það skip fórst strax á fyrsta rekstrarári. Hann hafði tekið lán fyrir kaupum á seinni skipunum að 

upphæð 11.000 ríkisdölum auk þess sem hann tók lán úr kollektusjóði til kaupa á vörubirgðum upp á 

rúmlega 10.000 ríkisdali.
228

 Hann naut enn trausts sölunefndar sem sá um að lána honum vegna kaupa 

á nýjum skipum. Tapið vegna skipskaðanna var hins vegar of stór biti að kyngja, sérstaklega í ljósi 

þess hve stutt skipin voru í eigu Hölters og því játaði hann sig sigraðan stuttu eftir aldamótin. Ásgeir 

Ásgeirsson taldi rekstur Hölters alla tíð hafa verið viðkvæman og mátt við litlum skakkaföllum ef ekki 

átti illa að fara.
229

 Það má draga þessa ályktun í efa því ástæður þess að Hölter hætti rekstri fólust í því 

að þrjú skipa hans fórust á hafi og sennilega hefðu flestir kaupmenn á landinu átt erfitt uppdráttar 
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vegna slíkra óhappa. Aftur á móti mætti álykta að rekstur Hölters hafi staðið sæmilega traustum fótum 

fram að því og hann hafi ekki staðið frammi fyrir sambærilegum vandamálum og kaupmennirnir í 

Grundarfirði. Tekjurnar hafa einnig verið nokkuð traustar framan af því þó svo að Hölter hafi ekki 

fengið fiskveiðiverðlaunin nema tvö ár hélt hann samt úti skipi til fiskveiða yfir sumartímann. Þá 

hefðu fiskveiðiverðlaunin ein og sér nægt til að greiða um 40% af  af kaupverði skipsins (sem var 

2.300 ríkisdalir). Þess fyrir utan er þess hvergi getið að Hölter hafi tekið lán fyrir rekstri eða kaupum 

fyrr en á síðustu árum aldarinnar, þ.e. eftir að skip hans fórust. Þá er ótalinn hagnaðurinn af aflanum 

og af versluninni sjálfri. Sigfús Haukur Andrésson tók fram að þegar Hölter var gerður upp hafi eignir 

hans að mestu dugað fyrir skuldum við sölunefndina og Kollektusjóð ef taldar voru með útistandandi 

skuldir Stykkishólmsverslunar, sem að vísu innheimtust seint og illa.
230

 Af raunum Hölters að dæma 

virðist aðrar ástæður hafa legið að baki því að hann þurfti að semja við lánadrottna sína vorið 1803 og 

ná nauðasamningum heldur en hjá öðrum kaupmönnum sem tókst ekki að láta verslunarrekstur sinn 

ganga upp á við Breiðafjörðinn. Skipskaðarnir voru kostnaðarsamir og svo dýrir að versluninni tókst 

ekki að vega upp tapið sem af þeim hlaust. Það verður því ekki betur séð en að Peter Hölter hafi rekið 

verslun sína sómasamlega en eins og öðrum tókst honum ekki að ráða við náttúruöflin. Síðustu ár 

aldarinnar bjó hann yfirleitt í Kaupmannahöfn og lét íslenskan verslunarstjóra sjá um reksturinn í 

Stykkishólmi.
231

 Sama ár og fyrsta skipið fórst hóf Jón Kolbeinsen störf sem verslunarstjóri
232

 og vann 

hjá Hölter allt þar til Hölter lést og verslunin var seld vorið 1806. Var hún þá komin í eigu 

sölunefndarinnar sem hafði verið helsti lánardrottinn Hölters alla tíð. Þegar Hölter sá ekki leið fram úr 

erfiðleikunum árið 1803 sá nefndin ekki annan kost í stöðunni en að taka verslun hans yfir og ráða 

Hölter sem verslunarstjóra yfir staðnum ásamt Jóni. Því má segja að konungsverslunin hafi verið 

endurvakin um þriggja ára skeið í Stykkishólmi.
233

 Tiltölulega friðsælt var í verslunarmálum í 

Stykkishólmi á meðan Hölter og Jón ráku verslunina og vel fór á með þeim. Fáar kvartanir bárust auk 

þess sem Jón hóf að byggja upp staðinn með ræktun túna og matjurtargarða.
234

 Hölter lést árið 1806 og 
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stuttu síðar keypti Ólafur Thorlacius kaupmaður verslunina eins og síðar verður rakið.
235

 Versnaði þá 

sambúð kaupmannanna í verslunarstaðnum til muna.
236

 

Jón Kolbeinsen 
Jón Kolbeinsen var einn umsvifamesti verslunar- og eignarmaðurinn í Stykkishólmi í kringum 

aldamótin 1800 og á fyrstu áratugum 19. aldar.
237

 Hann er gott dæmi um breiðfirskan kaupmann sem 

skipulagði verslun sína að mestu leyti þannig að hann verslaði aðallega við lausakaupmenn en hafði 

ekki danska umboðsmenn í Kaupmannahöfn. Jón var ungur að árum, aðeins sautján ára, þegar hann 

hóf störf hjá konungsversluninni í Flatey og starfaði undir handleiðslu Péturs Kúlds sem áður var 

getið. Þar var Jón  næstu sjö árin en þá flutti hann sig yfir til Stykkishólms og verslaði þar til 

dauðadags.
238

 Jón var fyrsti íslenski kaupmaðurinn í Stykkishólmi eftir að verslunin var gefin frjáls 

þegar hann hóf störf fyrir Peter Hölter.
239

 Jón stundaði töluvert fjármálabrask um ævina. Ein sagan 

hermdi að hann hafi eitt sinn keypt dánarbú af þremur systkinum fyrir lítinn pening en bróðir þeirra úr 

Dölunum lést í Suður-Ameríku. Sá hafði verið velauðugur en af einhverjum ástæðum þurfti Jón ekki 

að greiða háa upphæð fyrir erfðatilkallið. Hlógu margir að Jóni fyrir tiltækið því algjör óvissa ríkti um 

hve ríflegur arfurinn yrði samkvæmt Oscari Clausen. Það kom  ekki í ljós fyrr en nokkrum árum síðar 

og nam upphæðin sem rann til Jóns heilum 1.700 spesíum sem þótti heilmikið fé. Ekki var hlegið að 

fjárfestingum Jóns eftir það.
240

 Sagt var að Jón hefði auðgast vel á rekstri sínum. Hann starfaði sem 

kaupmaður alla sína ævi, ýmist sem verslunarfaktor eða verslunareigandi og hafði því mikla reynslu á 

sviði verslunar. Hann gerði m.a. út hákarlaskip sem veiddi oft á tíðum vel. Skipið var áttæringur og 

var gert út til hákarlaveiða á vetrum en fiskveiða á sumrin. Þá átti Jón yfirleitt einn sexæring að auki 

og eitt fjögurra manna far.
241

 Oscar Clausen nefndi einnig að hann hafi líka átt svokallað 

spekúlantsskip sem gert var út á sumrin og sótti meðal annars fisk undir Jökli.
242

 Skipið sigldi um 
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hafnir með innfluttar vörur frá Jóni en fyllti sig um leið af útflutningsvörum og stundaði þannig eins 

konar lausakaupmennsku í sveitunum.  

Eftir að Hölter lést stofnaði Jón eigin verslun í Straumfirði árið 1807 en þar hafði hann keypt 

jörð á meðan Hölters naut við. Sennilega var hún stofnuð á versta tíma eins og Ásgeir Ásgeirsson benti 

á. Styrjöld milli Englendinga og Frakka skall á um svipað leyti og drógust Danir fljótt inn í átökin, 

sem þýddi að siglingar til landsins urðu stopular og gæta fór vöruskorts.
243

 Jóni tókst samt að koma 

verslun á laggirnar fyrir eigið fé enda var hann talinn hafa efnast ágætlega meðan hann starfaði sem 

verslunarstjóri hjá Hölter og Pétri í Flatey. Þá þótti hann slyngur í fjármálum samanber fjárfestingu 

hans á dánarbúinu sem áður var minnst á. Ríkisdalirnir 1.700 sem hann fékk út úr þeirri fjárfestingu 

hefðu dugað til að greiða um 70 til 80% af gangverði skips frá sölunefnd konungseigna. Jón hélt þó 

áfram að búa í Stykkishólmi  og átti brátt eftir að lenda upp á kant við nýja kaupmanninn, Ólaf 

Þórðarson Thorlacius. Verslun sína í Straumfirði rak Jón til ársins 1820.
244

 

Jón komst hjá því í mörg ár að þurfa að reka verslun í kaupstað eins og flestir aðrir kaupmenn 

því hann fékk undanþágu frá amtmanni frá þessari kvöð.
245

 Amtmaður, Stefán Stephensen, var 

tengdasonur Diðriks Hölters, bróður Peters þess sem Jón hafði unnið hjá. Hann mælti með því við 

Rentukammerið að Jón fengi undanþágu frá kvöðinni og fékkst hún sumarið 1810. Jón hefði sennilega 

þurft að skrá sig sem verslunarmann í Reykjavík því Grundarfjarðarkaupstaður var lagður niður sem 

slíkur árið 1807 en endurreistur árið 1816.
246

 Jón fór frekar óhefðbundnar leiðir miðað við flesta aðra 

kaupmenn í Breiðafirðinum. Ásgeir Ásgeirsson taldi verslunarstarf Jóns vera gott dæmi um 

smáhöndlun íslensk kaupmanns á fyrstu áratugum fríhöndlunarinnar. Hann verslaði fyrst og fremst í 

gegnum milliliði á Íslandi og fékk sendar til sín eða sendi sjálfur út vörur með öðrum kaupmönnum, 

jafnvel lausakaupmönnum. Hann átti í miklum viðskiptum við lausakaupmenn og fór það fyrir brjóstið 

á öðrum kaupmönnum því lausakaupmenn voru litnir hornauga við hafnir landsins. Verslunin við 

lausakaupmennina kom Jóni hins vegar vel því þannig slapp hann við að þurfa að útvega sér milliliði í 
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Kaupmannahöfn eða að sækja þangað vörur sjálfur. Með þessu gátu lausakaupmennirnir losað sig við 

eða geymt vörur á Íslandi svo að fyrirkomulagið kom báðum til góða. Það var ekki fyrr en árið 1817 

að Jón fór sjálfur til Kaupmannahafnar til að versla og semja við birgja.
247

 Þremur árum síðar 

slitnaði upp úr samstarfinu og endaði málið fyrir dómstólum. Verslun Jóns var aldrei stór í sniðum 

en hann var sem fyrr segir snjall í viðskiptum. Töldu margir að hann hefði farið illa út úr 

gjaldþroti danska ríkisbankans árið 1810 því sagt var að hann átti „fulla skattholsskúffu af 

bankaseðlum“
248

 sem skyndilega urðu verðlausir.
249

 Við gjaldþrot bankans féll verðgildi seðlana 

um meira en 95%. Jóni tókst að komast yfir áfallið og halda verslunarrekstri sínum áfram og hefur 

það sennilega bjargað honum og flestum íslenskum kaupmönnum og auðmönnum hve lítið var 

verslað með peningaseðla á Íslandi. 

Jón opnaði  verslun í Grundarfirði vorið 1824 eftir að Holger Clausen kærði hann eins og áður 

var greint frá. Honum var úthlutað landi undir fiskverkun samhliða verslunarrekstrinum. Verslunin fór 

sæmilega af stað en þegar á leið dró hann úr umsvifunum í Grundarfirði og hætti rekstrinum 1830.
250

 

Jón hafði lítinn ábata af rekstrinum og þótti þetta benda til þess að Grundarfjörður væri ekki álitlegur 

verslunarstaður. Ásgeir Ásgeirsson taldi að sú staðreynd að kaupmenn þyrftu að reka verslun í 

Grundarfirði samhliða verslunarrekstri annars staðar hefði haft ákveðinn fælingarmátt í för með sér.
251

 

Verslunarrekstur í Grundarfirði væri hreinlega ekki nægilega ábatasamur. Jón og Clausen elduðu lengi 

grátt silfur saman og fór svo að endingu að sá fyrrnefndi hafði betur og eignaðist meðal annars 

verslunarhús sem Jón hafði látið reisa í Stykkishólmi árið 1807 og var nefnt Verslun Jóns 

Kolbeinsens.
252

 Húsið varð síðar nefnt Clausen-verslunarhúsið.
253

 

Sem fyrr segir gekk sambúð Jóns og Hölters snurðulaust fyrir sig og báðir voru sáttir við 

staðinn. Eftir að Jón fluttist frá Flatey og settist að í Stykkishólmi úthlutaði Hölter honum jarðarskika 

                                                           
247

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 219. 
248

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, I. bindi, bls. 23. Oscar áleit sem svo að seðlarnir hefðu glatað 
um 93% af verðgildi sínu en þá hafi þeir ekki verið innleystir fyrir en „löngu seinna“. 
249

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 219. Í riti sínu tekur Ásgeir dæmi af maddömu Hjaltalín, ekkju 
Odds Hjaltalíns læknis. Sjóðurinn sem hún erfði eftir Odd nam um 70.000 ríkisdölum en eftir fall bankans voru 
sjóðirnir ekki nema um 1.200 ríkisdala virði. Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 225. 
250

 Ásgeir Guðmundsson: „Verslunin í Grundarfirði“, bls. 281; Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 223. 
251

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 223. 
252

 Bragi Jósepsson: Stykkishólmsbók, bls. 187. 
253

 Bragi Jósepsson: Stykkishólmsbók, bls. 220. 



64 

við bæinn þar sem Jón hóf að rækta tún og matjurtargarða auk þess að koma upp umsvifamiklum 

landbúnaði.
254

 Aðeins 10 íbúar voru í Stykkishólmi þegar Jón flutti þangað og hann sá því kjörið 

tækifæri til að hefja ræktun í kringum staðinn.
255

 Sennilega hefur Jón tekið þekkinguna um ræktun 

með sér frá Flatey því lærifaðir hans, Pétur Kúld, ræktaði að öllum líkindum kálgarð í eynni.
256

 

Ástandið breyttist eftir að Hölter féll frá því þá kom nýr kaupmaður á svæðið. Sá hét Ólafur Thorlacius 

kaupmaður frá Bíldudal og með honum kom verslunarstjórinn Bogi Benediktsson. Bogi settist að í 

Stykkishólmi og versnaði nú sambúð kaupmannanna á staðnum til muna. 

Ólafur Thorlacius 
Það voru ekki margir Íslendingar sem höfðu aðstöðu og bolmagn til þess að koma verslun á fót í 

upphafi fríhöndlunarinnar.
257

 Sölunefndin lenti í vandræðum með að losa sig við konungseignirnar 

sem tilheyrðu Bíldudalsverslun. Enginn kaupandi fannst að eignunum og í greinargerð 

nefndarinnar frá því 14. mars 1789 kom fram að búið væri að ráðstafa öllum konungseignunum 

nema Bíldudal. Á tímum einokunarverslunarinnar var höfnin skilgreind sem fiskihöfn og þótti 

prýðilegur verslunarstaður. Jón Aðils benti á að árið 1703 versluðu þar 1.654 einstaklingar í 

samanburði við rétt ríflega 1.000 manns á Patreksfirði. Þrjátíu og fimm árum síðar þurfti 

sýslumaður að skerast í leikinn þegar bændur í nágrenni verslunarinnar kvörtuðu yfir ágangi á 

jörðum sínum vegna verslunarstarfseminnar. Bóndinn á Hóli kvartaði yfir „að hagar spiltist mjög 

af átroðningi ferðamanna, en kaupmenn kvað hann svo ófyrirleitna, að þeir reisti hús á lóð sinni í 

fullu óleyfi og beitti hestum á land sitt án nokkurrar heimildar eða þóknunar.“
258

 Sennilega hafa 

náðst sættir í málinu en það sýnir þó að umfang starfseminnar á Bíldudal hefur verið all  nokkuð 

framan af 18. öldinni. Eftir að Flatey varð verslunarstaður árið 1777 dró mjög úr versluninni á 

Bíldudal þrátt fyrir að Bíldudalur hafi verið ein af aðal verslunarhöfnum Barðstrendinga. Þótti 

auðveldara að ferðast landleiðina yfir Lækjarheiði og til Arnarfjarðar en að ferðast eftir 

Barðaströndinni til Patreksfjarðar, þrátt fyrir að heiðin þætti „bæði brött og slitrótt“.
259

 Með 
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tilkomu Flateyjarverslunar missti verslunin á Bíldudal alla viðskiptamenn sína á Barðaströndinni 

enda mun aðgengilegra og styttra að sigla til Flateyjar. Undir lok einokunartímabilsins þjónaði 

verslunin því aðeins íbúum í nærsveitum og sunnanverðum Arnarfirði og Arnarfjarðardala.
260

  

Vonir voru bundnar við að einhverjir af fyrrverandi verslunarþjónum konungsverslunarinnar 

mundu sækjast eftir eignunum.
261

 Verslunarsvæðið þótti fremur takmarkað og samhliða því hve illa 

gekk að selja eignirnar var rætt um hvort ekki væri skynsamlegast að leggja verslun á Bíldudal 

hreinlega niður. Það var hins vegar Ólafi amtmanni Stephensen sem tókst að koma í veg fyrir þau 

áform og honum var falið að koma verðmætum verslunarhúsum á svæðinu í verð. Hann náði 

tilætluðum árangri og haustið 1789 seldi hann verslunina á Bíldudal til Ólafs Þórðarsonar 

Thorlaciusar. Kaupverðið var 3.304 ríkisdalir auk þess sem Ólafur fékk 1.500 rd. lán frá sölunefndinni 

eins og tíðkaðist við sölu konungseignanna.
262

 Hann gat tæplega greitt út kaupverðið en það var ekki 

fyrr en Hans Hjaltalín, mágur Ólafs, gekkst í ábyrgð fyrir hann að kaupin voru samþykkt eins og síðar 

verður greint frá. Ólafur fór einnig fram á lán til skipakaupa en beiðninni var tekið fálega af 

sölunefndinni í fyrstu. Þótti Ólafur of stórhuga í vali sínu á skipi og hafnaði nefndin loks lánaumsókn 

hans. Hann var því skipalaus fyrsta árið en Hans Hjaltalín dvaldist í Kaupmannahöfn veturinn 1789 til 

1790 og hafði með höndum að senda honum vörur til Íslands. Ólafur fór sjálfur utan sumarið 1790 og 

samdi við birgjana og stórkaupmennina Andresen & Schmidt um að gerast umboðsmenn fyrir sig ytra. 

Ólafur starfaði því ólíkt  Jóni Kolbeinsen því hann samdi við danska birgja í Kaupmannahöfn. Í kjölfar 

samningsins samþykkti sölunefndin að veita Ólafi lán til skipakaupa sem nam 2.000 ríkisdölum. Lánið 

átti að greiðast til baka á 10 árum og var vaxtalaust.
263

 Þarna kom í ljós að Ólafur naut ekki mikils 

trausts af hálfu sölunefndarinnar varðandi verslunarreksturinn en viðhorfið breyttist eftir að honum 

tókst að semja við Andresen & Schmidt. Það má velta því fyrir sér hvort Hans hafi haft eitthvað með 

það að gera að Ólafur leitaði til Andresens & Schmidts því hann var staddur í Kaupmannahöfn 

veturinn áður. Mögulega hefur hann ráðlagt Ólafi hvert hann ætti að leita og hvaða leiðir væru 

vænlegastar til að auka traust sitt hjá sölunefndinni. En hvernig sem staðið var að málum í raun tókst 
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Ólafi að fá lán fyrir skipi sem hann keypti ári síðar. Um var að ræða 57 stórlesta skip sem nefnt var 

Bildahl.
264

 Það hélt til fiskveiða í fyrsta skiptið sumarið 1792. Var það upphafið að útgerð Ólafs og átti 

hann eftir að eignast mörg happadrjúg skip á næstu árum. Árið 1796 bætti hann öðru skipi við 

útgerðina þegar hann keypti húkkortuna Tosken sem var 34 stórlestir að stærð og fjórum árum síðar 

keypti hann aðra húkkortu, Grindevig, en hún var 47 stórlestir. Fyrir þessi tvö skip greiddi Ólafur 

10.650 rd. og gat samt sem áður staðið skil á öllum greiðslum sínum til sölunefndarinnar.
265

 Reynsla 

annarra kaupmanna gat verið sölunefndinni tilefni til að ætla að Ólafur væri full stórhuga í áformum 

sínum en samt sem áður tókst honum að græða nægilegt fé til að standa undir skuldum. 

Ólafur Þórðarson Thorlacius náði fádæma árangri í verslunarrekstri sínum og svo „skjótum 

uppgangi að auð og metorðum að fá dæmi teljast hér á landi“.
266

 Besta dæmið um hve öflugur 

kaupmaður hann var að sjálfsögðu Bíldudalur. Hér að framan var greint frá því að innan 

sölunefndarinnar voru áform um að leggja verslunarsvæðið niður vegna þess hve bágbornar forsendur 

þóttu undir verslunarrekstur eftir að einokunin var afnumin. Ólafi tókst að snúa þessari þróun 

algjörlega við sem sást best í því að á árunum 1814 til 1820 var sótt um 16 sjóvegabréf til 

verslunarstaða í eigu Ólafs og voru átta umsóknir vegna Bíldudals. Þó ber að hafa í huga að einhver 

leyfanna voru vegna útflutnings á fiski.
267

 Uppbygging verslunar hans átti sér engin fordæmi.  

Ólafur var ungur að árum þegar hann hóf sjálfstæðan verslunarrekstur en samt hafði hann 

nokkra reynslu af verslunarstörfum. Jón Aðils greindi frá því að Ólafur hefði „alist upp við 

verzlunarstörf á Stapa og síðan verið undirkaupmaður á Búðum, en gekk í þjónustu Plums kaupmanns 

í Ólafsvík þegar einokuninni var létt af.“
268

 Verslunarreynsla Ólafs var því nokkur, en rýr. Jónas Þór 

Guðmundsson áleit að Ólafur hafi einmitt tekið upp ættarnafnið Thorlacius í viðskiptalegum tilgangi 

og að með því hefði hann öðlast virðingu og trúverðugleika í viðskiptum á mun skemmri hátt en 

ella.
269

 Rök Jónasar voru m.a. þau að sumir bræðra Ólafs tóku ekki upp ættarnafnið. Sé tilgáta Jónasar 

rétt gefur hún til kynna að Ólafur hafi úthugsað ýmis smávægilegri atriði þegar kom að 
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verslunarrekstri. En hver sem reynsla og kunnátta Ólafs var áður en hann hóf sjálfstæðan 

verslunarrekstur tókst honum að auðgast gífurlega á starfsemi sinni við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. 

Í upphafi keypti hann litla verslun á Bíldudal, verslunarstað sem átti að leggja niður og engin vildi 

kaupa. Ólafur fékk hins vegar ábyrgð hjá Hans Hjaltalín til að kaupa verslunina af sölunefndinni sem 

sýnir að Ólafur hafði ekki mikið á milli handanna í upphafi. Hans Hjaltalín var kaupmaður í Stapa og á 

Búðum á tímum einokunarverslunarinnar og hafði ráðið Ólaf sem lærling. Ólafur náði skjótum frama 

og varð fljótlega gerður að umsjónarmanni verslunarinnar á Búðum. Ásgeir Ásgeirsson taldi að Hans 

hafi haft mikil áhrif á að Ólafur lagði verslunarrekstur fyrir sig en rökstuddi tilgátu sína ekkert nánar. 

Ólafur kvæntist aftur á móti systur Hans, Guðrúnu Hjaltalín, þannig að tengslin gátu vart orðið nánari. 

Engar heimildir gefa til kynna að Hans hafi verið áhrifavaldur um ákvörðun Ólafs en þó var það ekki 

ósennilegt. Það að Hans hafi gengið í ábyrgð fyrir Ólaf þegar hann keypti verslunina gefur sterkar 

vísbendingar um að Hans hafi að einhverju leyti komið við sögu.
270

 Verslunarveldi Ólafs hófst 

beinlínis á því að Hans skrifaði upp á ábyrgðina. Án hennar var Ólafur greinilega ekki í aðstöðu til að 

koma á laggirnar eigin verslun. Hans var sæmilega efnaður kaupmaður og hafði auk þess langa reynslu 

af verslunarrekstri. Það hefur eflaust skipt miklu máli fyrir sölunefndina þegar hún ákvað að selja 

Ólafi Bíldudalsverslun. Það voru því einkum tvær ástæður fyrir því að Ólafi tókst að hefja sjálfstæðan 

verslunarrekstur; í fyrsta lagi skrifaði Hans Hjaltalín undir ábyrgð á láni handa honum til kaupa á 

Bíldudalsverslun og í öðru lagi hafði enginn annar áhuga á kaupa verslunina.  

Ólafur hóf að flytja saltfisk til Miðjarðarhafslanda.
271

 Hann notaði bæði eigin skip sem og 

leiguskip til þess að sigla fisknum frá Íslandi á markaði á Spáni og Ítalíu. Skipið Bildahl var t.a.m. 

notað í þessum siglingum.
272

 Í fyrstu stóð hann einn í þessari útgerð en hóf síðar samstarf við aðra 

kaupmenn um fiskútflutning, m.a.  Holger P. Clausen, kaupmann í Ólafsvík. Hófst samstarf þeirra rétt 

fyrir aldamótin 1800 og var með miklum ágætum fyrir báða.
273

 Gerðu þeir með sér félag og seldu 

verkaðan saltfisk beint til Spánar og Ítalíu.
274

 Heimildir benda ekki til að Clausen kaupmaður hafi 
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ráðist í að flytja fisk til Miðjarðarhafslanda á undan Ólafi, heldur eru vísbendingar um að hann hafi 

komið inn síðar sem samstarfsaðili Ólafs. Ólafur var þannig frumkvöðullinn því þótt Íslendingar hefðu 

fluttu út fisk áður var það einungis til Norðurlanda þar sem milliliðir keyptu afurðirnar og dreifðu 

þeim þaðan á evrópska markaði. Ólafur var reyndar ekki fyrsti kaupmaðurinn sem seldi fisk beint til 

markaðslanda utan Danaveldis í upphafi fríhöndlunartímabilsins því Björgvinjarkaupmenn höfðu 

stundað þess háttar viðskipti um hríð.
275

  

Saltfisksalan til Miðjaðarhafslanda reyndist mun hagkvæmari og arðsamari viðskiptaaðferð en 

áður þekktist og lagði tvímælalaust grunninn að verslunarveldi og auði Ólafs. Með þessu móti tókst 

honum að sniðganga milliliði og seldi afurðirnar sjálfur á mörkuðum. Fyrir vikið hirti hann sjálfur 

allan gróðann. Ólafur gerði yfirleitt út tvö til þrjú skip samtímis en notaðist einnig við leiguskip til að 

flytja fiskinn beint á Spánarmarkað eða til annarra Miðjarðarhafslanda.
276

 Var útgerðin mjög 

umfangsmikil og í grein Jóns G. Jónssonar er m.a. sagt að árið 1802 hafi Ólafur sent „2 skipsfarma af 

fiski til Spánar, en átti þó aðra 2 eftir.“
277

 Við það að sigla með fiskinn beint á markað fékk Ólafur 

betra verð en flestir fyrir afurðirnar sínar því eitt skipa hans gat verið í stöðugum siglingum milli landa 

á meðan hin stunduðu útveg við strendur landsins. Flutningsmagnið var mjög mikið hjá Ólafi og 

stundum tókst honum að flytja út allt að þrjá skipsfarma sama haustið. Eftir afnám 

einokunarverslunarinnar opnuðust þessir markaðir fyrir alla kaupmenn á Íslandi en af einhverjum 

ástæðum var það aðeins Ólafur Thorlacius og Björgvinjarkaupmenn sem nýttu tækifærið á síðasta 

áratug 18. aldar. Sennilega hafa aðrir kaupmenn haft meira bolmagn í að fara út í slík viðskipti en 

Ólafur sem þurfti veð frá mági sínum til að kaupa minnst eftirsótta verslunarstað landsins. Ekki hafa 

fundist heimildir sem staðfesta hvað varð til þess að Ólafur tók þá djörfu ákvörðun að hefja 

fiskútflutning til Spánar. Þrír möguleikar koma helst til greina. Líklegast verður að teljast að Ólafur 

hafi átt í einhverjum samskiptum við Björgvinjarkaupmennina á Vestfjörðum en þeir höfðu stundað 

útgerð um hríð með það að markmiði að flytja fiskinn beint til Miðjarðarhafslanda. 

Björgvinjarkaupmennirnir höfðu komið sér upp verslun á Ísafirði en sáu sér fyrst og fremst hag í 
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sjávarútvegi og að koma afurðunum á markaði við Miðjarðarhafið. Sigfús Haukur Andrésson taldi 

gróðrarfýsn Björgvinjarmanna á þessu tiltæki ofaukna því þeir hafi sóst eftir „langtum meiri og 

skjótfengnari gróða en nokkru sinni virtist geta verið að vænta af verzlun og fiskveiðum við Ísland.“
278

 

Virðist skoðun Sigfúsar vera á rökum reist því Björgvinjarkaupmennirnir réðust í gríðarlega miklar og 

dýrar framkvæmdir á meðan þeir versluðu á Ísafirði og í Bolungarvík á árunum 1788 til 1794. En það 

skilaði ekki betri árangri en svo að þeir gáfust skyndilega upp á rekstrinum og seldu eignirnar á lágu 

verði. Einn af kaupendum fasteigna félagsins á Ísafirði var einmitt Ólafur Thorlacius. Ekki er hægt að 

fullyrða að Ólafur hafi verið í nánum samskiptum við þá en eflaust hefur hann þekkt til þeirra og vissi 

að þeir seldu fiskinn beint á mörkuðum á Spáni.  

Annar möguleiki felst í því að nágrannakaupmaður Ólafs, Henrik Henkel á Þingeyri, seldi 

fiskafurðir einnig á Miðjarðarhafsmarkaðina án milligöngu kaupmannanna í Kaupmannahöfn. Ekki er 

vitað hvort þeir hafi verið í samstarfi en þegar leið fram að aldamótunum hófst samstarf Ólafs við 

kaupmenn í Breiðafirði þar sem Henkel kom hvergi við sögu. Ólafur stækkaði hins vegar 

verslunarsvæði sitt þegar hann keypti eignir Björgvinjarmanna og var þannig kominn beggja megin 

við verslunarsvæði Henkels. Það er alveg útilokað Ólafur hafi ekki þekkt til verslunar- og 

útgerðarreksturs Henkels, en óvissa er um hvor hafi verið fyrri til að hefja Miðjarðarhafssiglingarnar. 

Báðir vissu af útgerðar- og útflutningsstarfsemi Björgvinjarkaupmannanna og því er mögulegt að þeir 

hafi samtímis ákveðið að taka upp sambærilegt skipulag án þess að samstarf hafi verið á milli þeirra. 

Verslunarrekstur Henkels gekk mjög vel og hann greiddi upp skuld sína við sölunefnd konungseigna á 

tilsettum tíma. Það sýnir að reksturinn hafi verið traustur og arðbær og vafalaust því að þakka að 

Henkel seldi sjávarafurðir sínar beint á Miðjarðarhafsmarkað.  

Þriðji möguleikinn getur falist í því að birgjar Ólafs í Danmörku hafi stungið upp á 

hugmyndinni um fiskútflutning við Ólaf. Það er samt hæpin tilgáta, bæði vegna þess að engar 

heimildir sýna það og eins hefðu Andresen & Schmidt eflaust frekar hagnast á því að Ólafur flytti 

fiskafurðir sínar fyrst til Kaupmannahafnar. Aftur á móti er ekki hægt að útiloka að þeir hafi gefið 

honum þessi ráð þegar hann var að hefja verslunarrekstur sinn enda var Hans Hjaltalín í góðu 
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samstarfi við þá birgja og auk þess helsti bakhjarl Ólafs í upphafi. Það gæti því hugsast að jafn reyndir 

verslunarmenn sem þekktu vel til verslunarreksturs á Íslandi hafi gefið Ólafi einhverjar hugmyndir í 

upphafi, sérstaklega vegna þess hve ungur og óreyndur hann var. En hvernig sem hugmyndin varð til 

var hún mjög afdrifarík því skömmu eftir aldamótin var Ólafur talinn ríkasti maður landsins og sló 

m.a. við þeim Bjarna Sívertsen í Hafnarfirði og Ólafi Stephensen stiftamtmanni.
279

 

Ólafur hélt áfram að auka umsvif sín og áður en stríð skall á milli Dana og Bretar árið 1807
280

 

hafði hann bæði keypt ný skip og nýjan verslunarstað í Breiðafirði; Stykkishólm. Árin 1805 og 1806 

fjárfesti hann í þilskipunum St. Johannes og Mette. Ásgeir Ásgeirsson kallaði það viðtekna skoðun að 

með kaupunum á þilskipunum megi marka upphafið að verslunar- og útgerðarveldi Ólafs en taldi það 

ekki eiga við rök að styðjast því þarna hafi aðeins verið um áherslubreytingu að ræða í rekstrinum.
281

 

Ásgeir hafði nokkuð til síns máls því auðævi Ólafs urðu fyrst og fremst til við sölu fiskafurða á 

Spánarmarkaði. Útgerðina hafði hann stundað í mörg ár áður en hann keypti þilskipin. Gils 

Guðmundsson vildi hins vegar meina að Ólafur hafi gert sér grein fyrir því að hægt væri að selja enn 

meiri fisk til Spánar og til að auka veiðarnar væru þilskipin notadrjúgust. Auknir tekjumöguleikar voru 

því helsta ástæðan fyrir fjárfestingu Ólafs í þilskipum.
282

 

Þilskipin voru ekki það eina sem Ólafur festi kaup á því eftir að Hölter kaupmaður í 

Stykkishólmi lést keypti Ólafur allar verslunareignir hans á uppboði í Kaupmannahöfn.
283

 

Grunnasundsnes og Melrakkaey fylgdu með í kaupunum en Stykkishólmur var í landi 

Grunnasundsness.
284

 Jón Kolbeinsen hafði einmitt ræktað tún sín og kálgarða í landi Grunnasundsness 

meðan hann starfaði með Hölter og hófust brátt málaferli vegna veru hans á jörðinni. Kaupverðið sem 

Ólafur greiddi á uppboðinu fyrir verslunareignir Hölters í Stykkishólmi var 5.622 ríkisdalir
285

 og átti 

                                                           
279

 Oscar Clausen: Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, I. bindi, bls. 117; Jón G. Jónsson: „Fróðleiksmolar um jarðir í 
Barðastrandarsýslu“, bls. 29. 
280

 Þorkell Jóhannesson: „Magnús Stephensen“, bls. 47. 
281

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 210. 
282

 Gils Guðmundsson: Skútuöldin, bls. 78. 
283

 Landsyfirrjettardómar og Hæstarjettardómar, I. bindi, bls. 306-307. 
284

 Sigurður Ágústsson: „Upphaf verzlunar í Stykkishólmi“, bls. 39. 
285

 Ásgeir Ásgeirsson: Saga Stykkishólms, bls. 210. Oscar Clausen, Jón G. Jónsson og Sigurður Ágústsson  töldu 
upphæðina hafa verið 5.300 ríkisdalir. Jón og Sigurður virðast hafa haft heimildina eftir Oscari. Oscar Clausen: 
Sögur og sagnir af Snæfellsnesi, I. bindi, bls. 117; Jón G. Jónsson: „Fróðleiksmolar um jarðir í  
Barðastrandarsýslu“, bls. 29-30; Sigurður Ágústsson: „Upphaf verzlunar í Stykkishólmi“, bls. 39. 



71 

Ólafur að hafa lagt alla upphæðina á borðið.
286

 Stækkaði verslunarveldi Ólafs við þetta umtalsvert því 

um miðjan síðasta áratug 18. aldar hafði hann einnig fest kaup á verslunareignum á Ísafirði. Átti hann 

nú tvær af betri fiskihöfnum landsins.
287

 Verslunarveldið var því orðið æði víðfemt áður en 

styrjaldirnar í Evrópu hófust. Ólafur réð faktor sinn á Bíldudal, Boga Benediktsen, sem nýjan 

verslunarstjóra í Stykkishólmi. Bogi hafði verið ráðinn árið 1803 sem verslunarstjóri á Bíldudal og tók 

nú við Stykkishólmi.
288

 Varð Bogi brátt einn atkvæðamesti maðurinn við Breiðafjörðinn; varð m.a. 

hreppstjóri, kirkjuhaldari og stóreignamaður.
289

 

Það er ómögulegt að segja til um hvernig verslunarveldi Ólafs hefði þróast ef hann hefði t.d. 

lent í svipuðum áföllum og Hölter kaupmaður í Stykkishólmi. Hefði rekstur Ólafs þolað sambærilega 

skipskaða og Hölter? Sennilegast, en misjafnt gengi þeirra gefur þó til kynna að samhliða kunnáttu í 

verslunarrekstri þurfti eilitla heppni með svo allt gengi upp. Ólíkt Hölter lenti Ólafur nefnilega aldrei í 

teljandi óhöppum vegna utanaðkomandi þátta ef frá eru talin Napóleonstríðin í Evrópu þegar Bretar 

settu hafnbann á Evrópu. Við það dró mjög úr verslun á Íslandi og allir kaupmenn landsins urðu fyrir 

skakkaföllum. Skipakomum fækkaði stórlega og það var aðeins Svanurinn, skip Flateyjarkaupmanns 

sem megnaði að stunda reglulegar siglingar til Stykkishólms.
290

 Fram að þeim tíma hafði Ólafur hins 

vegar náð að safna auði sem var slíkur að sambærilegar eignir á einni hendi höfðu ekki sést hérlendis í 

aldir. Ólafur gat því fyrir vikið boðið viðskiptavinum sínum sama vöruverð á meðan styrjaldirnar 

geisuðu og var annar tveggja kaupmanna á Vesturlandi sem hækkaði vöruverð lítið sem ekkert. Árið 

1809 ferðaðist Stefán Stephensen amtmaður um landið í þeim tilgangi að kanna birgðastöðu og 

álagningu kaupmanna. Var hann mjög gagnrýninn á græðgi og hörku kaupmanna gagnvart 

almúgafólki og fannst þeir fullharðir að nýta sér örbirgð fólks. Sjálfsagt hefur Stefán verið afar 

óvæginn í áliti sínu og ekki endilega tekið með í reikninginn að kaupmenn þurftu að standa 

reikningsskil við birgja sína og lánadrottna. Ástandið hefur því verið erfitt hjá öllum þó svo að 

vissulega hafi einhverjir kaupmenn séð sér hag í okri og ágirnd. Ólafur Thorlacius fékk hins vegar afar 

góða dóma hjá Stefáni: 
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Allt það, sem segja má nokkrum íslenzkum kaupmanni til hróss, á við um framkomu þessa 

manns, því að hugsunar- og verzlunarháttur hans er jafn mildur og eignir hans eru  miklar, eftir 

því, sem gerist hér á Íslandi. – Velvild, vinsemd, sönn ættjarðarást og áhugi á gagnlegum 

framkvæmdum eru aðaltaugarnar í lyndisaðli þessa manns; verðskuldar hann því 

takmarkalaust traust hjá hverjum þeim, sem hann kynni að eiga einhver viðskipti við.
291

 

En stríðið kom samt sem áður illa við Ólaf því ein afleiðing þess var gjaldþrot danska þjóðarbankans 

árið 1810. Tapaði Ólafur við það stórfé en hélt þó áfram rekstri. Var hann fljótur að hjarna við og 

koma rekstrinum á réttan kjöl en naut ávöxtunarinnar ekki lengi því hann lést árið 1815, skömmu eftir 

að Íslandssiglingarnar komust aftur á skrið.
292

 Styrjaldirnar höfðu samt sett mark sitt á 

útgerðarstarfsemi Ólafs og m.a. tafið þróun og markaðsstarf á Spánarmarkaði um nokkur ár.
293

 Hins 

vegar höfðu þær haldið uppi háu fiskverði í Evrópu sem þýddi að hagnaður Ólafs varð meiri en ella 

hefði orðið. Siglingar til landsins voru þó mjög fáar og erfitt að koma útflutningsvörum á markaðinn. 

Á árunum 1808 til 1813 sigldu aðeins 12 skip til landsins að meðaltali en voru yfirleitt milli 40 og 50 í 

venjulegu árferði.
294

 Til samanburðar sigldu  29, 36 og 41 skip til landsins árin 1814-16.
295

 Það bendir 

því til þess að stærstur hluti af auðæfum Ólafs hafi myndast fyrir árið 1809 þegar snögglega dró úr 

allri verslun á Íslandi. Holger P. Clausen, kaupmaðurinn í Ólafsvík, sat t.a.m. uppi með hundruð 

þúsunda fiskiflaka, hertra og saltaðra, í vöruskemmum sínum sumarið 1810. Ekki reyndist unnt að 

koma þeim í sölu vegna fátíðra skipaferða. Þá átti hann um 50.000 pör af duggaravettlingum og annað 

eins af ullarsokkum. Allar vöruskemmur voru fullar af óseldum vörum og ætla má að staðan hefur 

verið svipuð hjá Ólafi. Clausen hafði tekið þátt í fiskútflutningum til Spánar með Ólafi og hagnast vel 

á viðskiptunum.
296

 Þeir áttu því báðir einhverja varasjóði á stríðsárunum. 

Verslunin náði sér lítt á strik fram að stríðslokum 1814 og eflaust rýrnuðu eignir Ólafs á 

tímabilinu. Aftur á móti voru verslunarstaðir hans á Bíldudal, Ísafirði og sérstaklega í Stykkishólmi 

nokkuð traustir og mögulega hafa þeir staðið undir sér á styrjaldarárunum en eflaust ekkert meira en 
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það. Henry Holland vitnaði t.a.m. um það að Bogi Benediktsen verslunarstjóri Ólafs í Stykkishólmi 

hafði miklar áhyggjur af gangi mála vegna áhrifa Evrópustríðsins á verslunina. Holland tók hins vegar 

fram að mikil sjávarútvegur væri í Stykkishólmi en hann hafði að vísu engan samanburð við útgerð 

fyrri ára.
297

 Samt má benda á að Ólafur keypti þilskip sín árið 1805 og 1806 og hefur því stundað 

veiðar á þeim við Breiðafjörðinn öll stríðsárin. Útvegurinn við Stykkishólm hafði því aukist í kjölfarið 

en virtist ekki ná nema að blakta á skarinu vegna hafnbannsins í Evrópu. Í ritinu Gesti Vestfirðingi 

kom fram að þilskipaútgerðin gekk ekki sem skyldi á stríðsárunum. Í æviminningu um Bjarna 

Þórðarson, bónda og útgerðarformanns á Siglunesi á Barðaströnd, stendur að þegar: 

Ólafur kaupmaður Thorlacius hóf þilskipa veiðar hér vestra, geingu fáeinir menn í félag með 

honum, og var Bjarni einn þeirra; gjörðist hann þá formaður fyrir 20 lesta skútu, er hann átti 

hlut í. En af því að aflinn varð eigendum þeim, er til sveita voru, óhagfeldur, og svaraði ekki 

kostnaðinum, verzlanin ærið bág og ískyggileg, um það leitið er 7 ára stríðið hófst, gekk 

Bjarni eins og aðrir úr félaginu, og þókti óvaltari og notasælli hinn heimafeingni aflinn.
298

 

En hvort sem verslunarreksturinn eða útgerðin stóð undir sér eða ekki hafði fall danska 

þjóðarbankans mun afdrifaríkari áhrif á eignir Ólafs. Fall dönsku myntarinnar var um 95-97% sem 

þýddi að peningaseðlarnir dönsku urðu nánast verðlausir. Ekki er vitað með vissu hvernig Ólafur 

komst af úr þeim hildarleik en Oscar Clausen fullyrti að hann hefði tapað stórfé.
299

 En þrátt fyrir 

tap vegna falls danska bankans voru eignir Ólafs metnar á um 150.000 ríkisdali við fráfall hans.
300

 

Árið 1817, tveimur árum eftir andlátið, ákvað Guðrún Hjaltalín Thorlacius, ekkja hans, að ánafna 

drengjum þeirra „Arna og Olafi Galeasina Bildudal ... og Chaluppen St. Johannes, ... einnig 

Jarðirnar Melrakkaey, Grunnasundsnes og Bíldudalseyri.“ Þá fylgdu með „rúm 90.000 Rdalir 

Silfur Verðs.“
301

 Um var að ræða föðurarf þeirra Árna og Ólafs en sjálf hélt Guðrún eftir um 

10.000 ríkisdölum og greiddi auk þess upp nokkrar lausaskuldir, m.a. við bróður sinn Hans 
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Hjaltalín.
302

 Auðæfi Ólafs voru gríðarlega mikil þegar hann féll frá sem kveikir upp spurningar um 

hve ríkur Ólafur var þegar auðæfi hans voru hvað mest. 

Holger Peter Clausen 
Sagan segir að á líkkistu Holgers Peters Clausens hafi borgarráð Kaupmannahafnar látið setja 

silfurskjöld með áletrun á dönsku: „Ríkið og borgin misstu með honum einn sinna menntuðustu og 

áreiðanlegustu borgara, einnig á hinu fjarlægja Íslandi verður minning hans í heiðri höfð“.
303

  

Holger P. Clausen var danskur kaupmaður sem settist að á Snæfellsnesi í upphafi 19. aldar og 

varð fljótlega einn öflugasti kaupmaðurinn landsins. Verslunarveldi hans efldist tiltölulega hratt, hann 

kom sér upp voldugu tengslaneti við áhrifamenn á Snæfellsnesi og aðra kaupmenn, m.a. Ólaf 

Thorlacius. Þegar líða tók á 19. öldina var hann orðinn alsráðandi í verslunarmálum Snæfellinga. 

Fjölskyldufyrirtækið varð ein stærsta verslunin við Breiðafjörðinn á 19. öld. Clausen bjó á 

Snæfellsnesi til ársins 1816 en þá fluttist hann til Kaupmannahafnar. Fram að þeim tíma stundaði hann 

sjálfur verslun hérlendis og eftir að hann lést 1826 tók sonur hans, Hans Arreboe við rekstrinum og bjó 

í Ólafsvík til ársins 1839. Saga þeirra feðga er því ágætlega lýsandi fyrir þá dönsku kaupmenn sem 

settust að í Breiðafirði til að reka verslun. 

Upphaf verslunarveldis Clausens má þó rekja til annars dansks kaupmanns, Ernst M. 

Heidemanns. Heidemann hafði stofnað verslun í Grundarfirði árið 1796, þegar verslun var við það að 

leggjast niður í kaupstaðnum. Hann þekkti ágætlega til í verslunarmálum á Íslandi því hann hafði 

starfað sem verslunarstjóri fyrir Björgvinjarmenn á Ísafirði.
304

 Á fáeinum árum tókst honum að byggja 

upp traustan og öruggan verslunarrekstur í Grundarfirði en það var fyrst og fremst því að þakka að 

hann fékk leyfi til að reka verslunarútibú í Ólafsvík. Þannig tókst honum að stunda viðskipti með fisk 

og um aldamótin tókst honum einnig að kaupa sig inn í verslun Jacobs Plums í Ólafsvík.
305

 Heidemann 

gerði sér því fulla grein fyrir að fiskafurðirnar voru algjör lykilforsenda fyrir verslunarrekstri við 

Breiðafjörðinn, sérstaklega varðandi Grundarfjarðarverslun. Þá hafði hann öfluga bakhjarla í 
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Kaupmannahöfn; verslunarveldið Andresen & Schmidt gekk í ábyrgð og tryggði honum 

innflutningsvörur.
306

 Hægt og bítandi tókst Heidemann því að snúa rekstrarforsendum 

Grundarfjarðarverslunar við allt þar til hann lést í sjóslysi um aldamótin. Hann lét þó ekki aðeins eftir 

sig vel rekna verslun heldur einnig eiginkonu, Valgerði Pétursdóttur.  Þess er víða getið í heimildum 

að Valgerður hefði þótt fegurst íslenskra kvenna um þetta leyti og besti kvenkostur. Hún sannaði það 

enn frekar eftir að hún tók við versluninni þegar hún varð ein fyrsta íslenska kaupkonan. Oscar 

Clausen fullyrti að hún hefði orðið landsfræg því betra þótti að versla við hana en aðra kaupmenn. 

Sagt var að hún gæfi ávallt einum ríkisdal meira fyrir hvert skippund fiskjar en aðrir og eins seldi hún 

korntunnuna á einum ríkisdal minna en viðgekkst. Prjónlesið keypti hún allt og gaf tveimur 

skildingum meira fyrir eingirnissokka en greitt var á norðurlandi. Þá var alltaf nægt úrval í versluninni 

hjá henni og því kom það ekkert á óvart að bændur allt frá Borgarfirði og norður í Skagafjörð sóttust 

eftir að versla við hana.
307

 

Valgerður dró sig að mestu úr rekstrinum eftir að hún giftist Holger árið 1805. Holger tók þá 

við rekstrinum og stofnaði til sterkra viðskiptatengsla við aðra kaupmenn í Breiðafirðinum. Mestu 

skipti að hann hóf samstarf við Ólaf Thorlacius. Ólafur var þá þegar byrjaður á fiskútflutningunum til 

Spánar og orðinn ríkasti maður á Íslandi, næstur á eftir honum var Ólafur amtmaður. Samstarfið átti 

eftir að verða einkar hagkvæmt fyrir Holger því um þetta leyti geisuðu Napóleonstyrjaldirnar í Evrópu 

og verð á fiski því afar hátt.
308

 Fiskurinn var fluttur beint úr Breiðafirðinum til Spánar. Það myndaðist 

fljótlega traust vinátta á milli þeirra, þeir gerðu með sér félag sem átti að tryggja að þegar annan 

vantaði fisk í „hlaðningu“ var skipið fyllt á verslunarstað hins.
309

 Þannig gátu þeir fengið meiri 

stöðugleika í rekstur sinn og eins viðhaldið viðskiptasamböndum á Spánarmarkaði. Með þessu 

fyrirkomulagi náðu þeir að minnka líkurnar á að aflabrestur gæti slitið á viðskiptasambönd við fisksala 

á Spáni. Fiskútflutningurinn varð grundvöllurinn að vexti Clausenverslunarinnar á Snæfellsnesi.  
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Fyrst eftir að Valgerður og Clausen giftu sig versluðu þau mestmegnis í Grundarfirði en smám 

saman færðist verslunarstarfsemin yfir til Ólafsvíkur því þar var fiskurinn. Grundarfjörður þótti ekki 

álitlegur verslunarstaður eins og áður hefur verið bent á. Þrátt fyrir það rak Holger áfram verslun á 

staðnum og átti m.a. í samstarfi við Christian Olsen, Flateyjarkaupmann. Ráku þeir sameiginlega 

verslun í kaupstaðnum. Hins vegar hafa þeir ekki lagt mikið upp úr þeim rekstri. Árið 1817 gerði 

sýslumaður t.a.m. athugasemd við starfsemina því honum þótti hún æði lítilfjörleg og vart boðleg, 

vöruframboð mjög takmarkað og matvörurnar uppurnar í upphafi vetrar. Verslunarstjórinn neyddist 

því oft og iðulega að vísa viðskiptavinum til Ólafsvíkur en þar var nægt vöruframboð.
310

 Holger hafði 

lítinn áhuga á verslunarstarfsemi í Grundarfirði en virðist hafa rekið þar verslun fyrst og fremst af 

skyldurækni. Hann hélt þó ávallt tryggð við staðinn, mögulega í þeirri trú um að einhvern tímann ætti 

verslunin þar eftir að eflast. Holger átti líka í viðskiptasambandi við Guðmund Scheving í Flatey eftir 

að Christiansen, viðskiptafélagi Guðmundar, lést. Eftir það stunduðu þeir sameiginleg innkaup fyrir 

verslanir sínar en þá var Holger fluttur til Danmerkur og sá um innkaupin þaðan. Samstarfinu lauk þó 

skömmu áður en Holger lést árið 1826.
311

  

Það vekur athygli að Holger virðist hafa átt í nánu samstarfi við alla helstu kaupmenn 

Breiðafjarðar eftir að hann hóf verslunarrekstur í Grundarfirði og Ólafsvík. Það gefur til kynna að náið 

samráð og samvinna hefur viðgengist á milli stærstu kaupmannanna og þeir á sama hátt látið 

yfirráðasvæði hvers annars vera. Svæði Ólafs Thorlaciusar náði frá Vestfjörðum og yfir 

Barðaströndina og að Stykkishólmi, Christian Olsen, og síðar Guðmundur Scheving, sátu að öllum 

Eyjahreppi og íbúum strandsvæðanna og yfirráðasvæði Holgers Clausens náði yfir vestanvert 

Snæfellsnesið. Clausen og Olsen ráku síðan sameiginlega verslun í Grundarfirði. Þessir  kaupmenn 

höfðu þannig samvinnu sín á milli á ýmsum sviðum, náðu hagkvæmari innkaupum og áttu greiðari 

aðgang að tekjum erlendis vegna sölu sjávarafurða. Fljótlega gátu þeir því auðveldlega hindrað aðra 

kaupmenn í að hefja verslunarrekstur en líka keypt smærri aðila af markaðinum. Þessi viðskiptatengsl 

hafa eflaust skipt afar miklu máli varðandi afkomu verslunarinnar á Breiðafirði, sérstaklega varðandi 

afkomu kaupmannanna. Allir umræddir kaupmenn gerðu sér grein fyrir að afkoma verslunarinnar 
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byggðist á fiskútflutningi enda áttu þeir allir greiðan aðgang að höfnum sem versluðu með 

sjávarafurðir. Hafnirnar í Ólafsvík og Flatey byggðust fyrst og fremst upp vegna sjávarútvegarins og 

Stykkishólmur naut þeirrar sérstöðu að vera langstærsta landbúnaðarhöfn Vesturlands auk þess sem 

þangað var landað töluverðum sjávarafla. Sterk staða þessara þriggja hafna gerði kaupmönnunum þar 

kleift að byggja verslanir sínar traustari stoðum en ella, t.d. í samanburði við verslunina í Grundarfirði. 

Kaupmennirnir á þessum svæðum sameinuðust síðan í félögum sem gerðu út á fiskútflutning og 

gróðann sem honum fylgdi. Þeir hafa beint eða óbeint myndað með sér ákveðið tryggingarsamband 

eins og samvinna Ólafs og Holgers sýnir. Þannig tókst þeim að tryggja sig upp að vissu marki gegn 

utanaðkomandi ógnum, eins og t.d. aflabresti eða skipskaða. Þá hafði það líka hagkvæmnisáhrif að 

sigla sameiginlegu skipi á markaði erlendis í stað þess að hver og einn væri að sigla eigin skipi, 

mishlöðnu. Á meðan gat skip annars verið á veiðum eða sinnt öðrum erindagjörðum sem vörðuðu 

hagsmuni fleiri aðila heldur en aðeins réttborins eiganda. Því voldugri og ríkari sem kaupmennirnir 

urðu í gegnum samvinnu sína því sterkari varð staða þeirra gagnvart öðrum kaupmönnum og 

neytendum á svæðinu. Það kemur líka skýrt í ljós að samvinnan hefur skilað þessum kaupmönnum 

ákveðnu svæði á Breiðafirðinum, hver þeirra fékk sitt verslunarsvæði sem hinir voru ekkert að fara inn 

á nema í samvinnu hver við annan. Svæðaskiptingunni er lýst hér á undan. En samvinnan náði ekki 

aðeins til útflutnings á fiskiafurðum heldur einnig til innflutnings. Það sést best á því að Clausen og 

Olsen ráku sameiginlega verslun í Grundarfirði, sem bendir til þess að þeir hafi stundað sameiginlegan 

innflutning á ýmsum vörum. Slíkt hefur komið sér vel fyrir báða, bæði vegna hagkvæmninnar á 

flutningi varanna og eins hafa þeir mögulega fengið magnafslátt. Hins vegar var verslunin sjálf í 

Grundarfirði illa rekin og lítilfjörleg. Það getur þó bent til annars en að þeir Holger og Olsen hafi verið 

slakir kaupmenn. Grundarfjörður sem verslunarstaður bauð ekki upp á marga kosti fyrir kaupmenn. 

Þetta var löngu vitað því sveitin var fámenn og einangruð landfræðilega auk þess sem Ólafsvík og 

Stykkishólmur lágu hvoru megin við hana. Það var því ekki eftir miklu að slægjast fyrir neinn að setja 

upp verslun í kaupstaðnum. Lögin kváðu hins vegar á um að þar þyrftu kaupmenn að hafa aðsetur. Það 

vekur því upp spurningar hvort kaupmennirnir, í þessu tilviki Holger og Olsen hafi „svelt“ verslanir 

sínar í Grundarfirði í þeim tilgangi að beina viðskíptamönnum sínum til Ólafsvíkur eða Flateyjar. Með 

því að reka verslun sína illa í Grundarfirði hlaut fólk að leita eftir því að versla annars staðar. Þá héldu 
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þeir öðrum kaupmönnum niðri eða frá því að opna verslun á staðnum. Það hafa þeir gert með orðspori 

og auði því það hlaut að berast út að verslun Clausens væri betur rekin í Ólafsvík en í Grundarfirði. Til 

að halda öðrum kaupmönnum í skefjum gat hann hins vegar haldið versluninni í Grundarfirði í 

lágmarki og alltaf tryggt sama vöruframboð og aðrir kaupmenn en lítið umfram það vegna þess að 

hann flutti þangað vörur í samstarfi við Olsen. Þannig gátu sterkefnaðir kaupmenn sem voru í 

samstarfi við aðra kaupmenn stjórnað verslunarferðum og vöruframboði á verslunarstöðunum. Helstu 

vörurnar voru loks sendar í Ólafsvík eða til Flateyjar. Annað atriði sem bendir til þess að samvinna 

áðurnefndra kaupmanna hafi verið mikil er að Jón Kolbeinsen tilheyrði ekki þessum hópi heldur var í 

stöðugum málaferlum og erjum við þá. Reynt var að hefta verslunarumsvif hans með öllum ráðum en 

það gekk illa. Málaferlin stóðu með hléum í á þriðja áratug, í fyrstu gegn Ólafi Thorlaciusi og Boga 

Benediktssyni en síðan gegn Clausen. Jóni tókst að standa þau af sér að mestu leyti en þau tóku 

sannarlega sinn toll og hindruðu Jón í að efla verslun sína á Vesturlandi. Breiðafjarðarsvæðið var því 

hægt og rólega að færast á færri hendur ríkra kaupmanna og útgerðarmanna sem skiptu því á milli sín.  

Holger Clausen hóf verslunarrekstur sinn nokkrum árum áður en styrjaldir í Evrópu 

hindruðu að mestu siglingar til Íslands árið 1809. Fram að þeim tíma hafði hann komið ár sinni 

vel frá borði og myndað öflug tengsl við aðra kaupmenn við Breiðafjörðinn. Í ferðabók Henrys 

Hollands er fjallað um Clausen. Honum var lýst sem einum fremsta kaupmanni landins og „talinn 

vera mjög auðugur“.
312

 Það er mjög áhugavert því Clausen hafði aðeins starfað sem kaupmaður á 

Íslandi í þrjú til fjögur ár áður en Holland heimsótti hann. Á ekki lengri tíma hafði honum tekist 

að verða einn ríkasti (kaup)maður landsins. Holland minntist einnig á landfræga fegurð Valgerðar 

Pétursdóttur og skrifaði að hún væri talin ein fegursta kona landsins. Holland tók undir það 

sjónarmið, hafði sjálfur ekki hitt fegurri né háttprúðari konu á Íslandi. En Holland minntist einnig 

á annað atriði sem sneri beint að verslunarrekstri Clausens. Styrjaldirnar í Evrópu höfðu haft afar 

neikvæð áhrif á verslunarreksturinn því vöruskemmur Clausens voru yfirfullar af vörum sem ekki 

tókst að flytja út. Skreið og prjónles var talið í tugum þúsunda en ekki var hægt að koma því á 

markað vegna samgönguleysis við meginlandið. Fyrir vikið hafði allur fiskútflutningur til 
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Miðjarðarhafsríkjanna og Frakklands stöðvast algjörlega.
313

 En þrátt fyrir það tókst Clausen sem 

og öðrum kaupmönnum við Breiðafjörðinn að komast yfir erfiðleikanna og halda velli. Olsen 

kaupmaður var sá eini sem sigldi milli Breiðafjarðar og Evrópu á árunum 1809-1811 en samt tókst 

Ólafi Thorlaciusi og Holger Clausen að reka verslanir sínar í gegnum þessa erfiðleika. Ástæðuna 

má einkum rekja til þess að þeir áttu báðir gríðarlegan auð til að reka verslanirnar áfram þótt 

misalvarleg skakkaföll skyllu á rekstrinum. Þeir höfðu hagnast á sölu fisks til Miðjarðarhafslanda 

og gátu gengið á þann auð í drjúgan tíma áður en alvarlegir greiðsluerfiðleikar steðjuðu að. 

Fiskafurðirnar voru nauðsynlegur grundvöllur þess að verslunarrekstur á Íslandi gæti gengið. 

Verslunarveldi Clausenfjölskyldunnar reis hæst á 6. og 7. áratug 19. aldar. Verslanir þess voru 

starfræktar í Ólafsvík, Búðum, Stykkishólmi og á Ísafirði en auk þess var Hans starfandi 

umboðsmaður fyrir verslanirnar á Patreksfirði, Bíldudal, Reykjafirði á Ströndum og Dýrafirði.
314

 Um 

tíma átti hann auk þess allt að 31 skip sem annað hvort stunduðu útgerð eða sigldu á milli 

verslunarhafna. Hann hafði endurvakið Spánarsiglingarnar en þær höfðu að mestu lagst niður eftir að 

Ólafur Thorlacius lést árið 1815 og Holger fluttist til Kaupmannahafnar. Fyrir vikið náði Hans að efla 

verslunarreksturinn á ný en reksturinn var traustur fyrir. Þá viðhélt hann arfleifð föður síns og sat í 

borgarráði Kaupmannahafnar um árabil. Áður hafði faðir hans lagt grunninn að veldi þeirra í 

höfuðborginni með því að eiga sæti í stjórn fjölmargra fyrirtækja, m.a. ölgerðarfyrirtækis sem 

bruggrisinn Carlsberg reis upp úr. Líkt og sonurinn sat Holger líka í borgarráði.
315

 Þessa velgengni má 

að stærstum hluta þakka verslunarstarfsemi feðganna í Ólafsvík en ekki síður því að Valgerður 

Pétursdóttir hélt áfram að reka verslun fyrri eiginmanns síns, Ernst Heidemanns. 

Lausakaupmenn 
Lausakaupmenn sigldu reglulega til Íslands og skipti þá ekki máli hvaða verslunarfyrirkomulag var í 

landinu. Björn Þorsteinsson greinir t.d. frá því að Hollendingar hafi stundað mikla lausaverslun við 

Breiðafjörðinn og átt bækistöð í Bjarneyjum meðan þrjátíu ára stríðið geisaði í Evrópu á fyrri hluta 17. 
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aldar. Fylltu þeir duggur sínar af harðfiski og seldu landsmönnum ýmsan varning í staðinn.
316

 

Verslunarmenn við Breiðafjörðinn þurftu eins og aðrir kaupmenn í landinu að sætta sig við samkeppni 

lausakaupmanna. Lítið bar á lausakaupmönnum alla 18. öldina en eftir að fríhöndlunin hófst jukust 

ferðir þeirra til landsins til muna. Lausakaupmenn komu yfirleitt eina ferð að sumri með vörur til að 

selja landsmönnum en fyrir kom að þeir sigldu tvisvar til landsins sama árið.
317

 Kom Íslendingum oft 

betur að versla við þá því verðmunur gat verið mikill eftir því við hvern var verslað. Lausakaupmenn 

þurftu ekki að standa straum af kostnaði sem hlaust af venjulegum verslunarrekstri og gátu því iðulega 

undirboðið kaupmanninn. Þeir þurftu ekki að borga verslunarmanni laun, byggja húsnæði eða greiða 

fyrir uppskipun á vörum.
318

 Viðskiptavinurinn naut því yfirleitt góðs af komu lausakaupmannanna og 

töldu bændur og embættismenn að lausakaupmennirnir væru nauðsynlegir til að hindra 

einokunartilburði kaupmanna.
319

 Þeir voru vel séðir í Breiðafirðinum og í í fyrsta árgangi af Gesti 

Vestfirðingi frá árinu 1847 má finna þessa lýsingu á þeim: 

Lausakaupmenn frá Danmörku hafa optastnær, þó ekki ávallt, nú nær því í 30 ár, komið á 

hverju sumri á hafnir allra þessara kaupstaða [Ólafsvík, Stykkishólm, Flatey og Grundarfjörð]. 

Það þykir fullreynt, að lausakaupmenn þessir bæti töluvert verðlag á vörum, eru og öll líkindi 

til þess, því annars feingju ei farmenn þessir verzlað vöru sinni, eins og fastakaupmaðurinn, 

sem fyrir er heima, meðan hann hefur sömu vöru að selja og kaupa fyrir; og svo hefir 

Íslendingum þótt vænt um komu lausakaupmanna þessara að margir hafa viljað unna þeim 

fremur kaups af nokkru af vörum sínum, en fastakaupmanninum, þó eigi yrði kaupin 

ábatameiri, heldur hafa þeir gjört það einungis í því skyni, að lausakaupmaðurinn fældist ei frá 

að koma aptur, enda er reynslan fyllilega búin að sanna, að eigi hefir það ósjaldan við borið, 

að töluverð umskipti hafa orðið á vöruverðlaginu hjá kaupmanninum, þegar eingin verzlaði á 

höfninni fyrir framan... .
320
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Lausakaupmennirnir spiluðu því afar þýðingarmikið hlutverk þegar kom að verslunarháttum í landinu, 

bæði með því að viðhalda verslun á svæðinu og í að tryggja  ákveðið jafnvægi á milli neytenda og 

kaupmanna. Björn nefnir þó að á öðru tímabili í Íslandssögunni, þ.e. þegar konungsverslun síðari var 

rekin hér á árunum 1774-1787 hafi afar lítið sést til lausakaupmanna við strendur landsins. Þó má 

segja að fækkun lausakaupmanna hafi hafist mun fyrr eða um aldamótin 1700 eins og Sverrir 

Jakobsson benti á.
321

 Í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar kom fram að útlendingar 

sæjust vart lengur á Breiðafirðinum. Voru þeir á ferðalagi um landið á sjötta áratug 18. aldar. Helst 

voru það Hollendingar sem sigldu inn á Tálknafjörð og Jökulfirði en flestir þeirra voru sjómenn. 

Eggert tók þó fram að kaupmenn kvörtuðu mjög undan því að launverslun ætti sér stað á þessum 

stöðum en lítil ástæða væri til þess að kvarta. Launverslunin hafi verið mun meiri áður fyrr en þekktist 

vart um þetta leyti. Ástæðurnar voru einkum þrjár. Í fyrsta lagi var um lögbrot að ræða og í öðru lagi 

voru vörurnar sem Hollendingarnir buðu upp á mun dýrari heldur en hjá kaupmönnunum. Í þriðja lagi 

var vöruframboðið alls ekki gott því þeir seldu ekki „brauð, síróp, tóbak, brennivín“.
322

 

Lausakaupmenn voru því sjaldséðir gestir fram til ársins 1787 en eftir það fór þeim stöðugt fjölgandi. 

Skoðun Björns gefur þannig til kynna að það voru lausakaupmennirnir sem tryggðu jafnvægið í 

verslunarmálum Íslendinga eftir að fríhöndlunin komst á 1787. Kaupmenn voru annars vísir til að 

halda uppi of mikilli álagningu á innfluttar vörur. 

Það andaði köldu milli fasta- og lausakaupmanna og reyndu þeir fyrrnefndu oft og tíðum að 

koma í veg fyrir að þeir síðarnefndu gætu stundað verslun við hafnirnar. Bogi Benediktsson var einn 

þeirra sem kvörtuðu sáran yfir lausakaupmönnunum og fór m.a. fram á það við yfirvöld árið 1821 að 

lausakaupmönnum væri skylt að greiða fyrir troðning og ágang í landi, sem hlaust af verslun þeirra og 

heimtaði einnig festartoll vegna skipanna. Erindi Boga var ekki sinnt en hann viðurkenndi samt að 

landsmenn hefðu hag af því upp að vissu marki að versla við lausakaupmenn. Það breytti þó ekki 

þeirri afstöðu hans að erlendir lausakaupmenn stefndu versluninni í landinu í voða.
323
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Ekki var hlustað á skoðanir Boga í upphafi þriðja áratugar 19. aldar en danska stjórnin hafði 

þó áður reynt að hefta siglingar lausakaupmanna til Íslands til að gæta hagsmuna fastakaupmanna. 

Fáeinum árum eftir að einokunin var afnumin fóru kaupmenn að kvarta við dönsku stjórnina um 

samkeppni sem hlaust af lausakaupmönnum og vændu meðal annars íslenska auðmenn og 

embættismenn um að standa fjárhagslega að baki þeim.
324

 Árin 1792 og 1793 þrengdi danska stjórnin 

því mjög að starfsháttum lausakaupmanna þegar hún lagði fram tilskipanir þar sem kveðið var á um að 

lausakaupmenn mættu aðeins liggja í fjórar vikur við hverja höfn auk þess sem þeir mættu aðeins 

versla á þeim höfnum sem höfðu verið löggiltir verslunarstaðir á tímum einokunarinnar.
325

 Þetta varð 

til þess að lausakaupmönnum fækkaði mjög eins og Jónas Þór Guðmundsson hefur bent á en hann 

sagði að 59 skip hefðu komið til landsins árið 1791 en einungis 38 þremur árum síðar.
326

 Það er þó 

ekki hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að árið 1792 hafði danska stjórnin beina hagsmuni af því að 

verslun fastakaupmanna stæði traustum fótum. Sölunefnd konungseigna hafði selt flestar eignir sínar 

gegn skuldabréfum frá kaupmönnunum til 10 eða jafnvel 20 ára. Fastakaupmennirnir bentu einmitt á 

þetta atriði í kvörtunum sínum og ef þeir lentu í frekari erfiðleikum með reksturinn gætu afleiðingarnar 

orðið til þess að sölunefndin fengi ekki útistandandi eignir sínar greiddar frá skuldugum 

kaupmönnunum.
327

 Því var lagasetningin um að skerða verslun lausakaupmanna við strendur landsins 

bein afleiðing þess hvernig staðið var að sölu konungseignanna. 

Fastakaupmenn við Breiðafjörðinn gerðu hvað þeir gátu til að hindra verslun lausakaupmanna 

og beittu öllum ráðum. Árið 1820 lá t.a.m. við mjög alvarlegum, vopnuðum átökum sem rekja má til 

togstreitunnar milli þessara tveggja hópa. Guðmundur Scheving var þá kaupmaður í Flatey og í 

júlímánuði umrætt ár varð hann var við að skip nálgaðist eyjuna. Þóttist hann vita að þar væri 

spekúlant á ferð og ákvað því að halda til sjós með fjölmenni og mæta skipinu. Hann náði tali af 

skipherranum sem hét Sonne og var með leyfi dönsku stjórnarinnar til að versla í íslenskum höfnum. 

Guðmundur tjáði honum að þrátt fyrir leyfið væru festahringirnir og höfnin í sinni eigu og meinaði 

honum aðgang að höfninni og allri annarri skipalegu nálægt eyjunni. Hélt hann svo heim á leið með lið 
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sitt. Sonne ákvað í framhaldinu að halda för sinni til Flateyjar áfram þrátt fyrir yfirlýsingar 

Guðmundar og sigldi inn í höfnina, leysti svo út bát og ætlaði að festa skip sitt. Guðmundur varð var 

við þetta og sá að Sonne virti aðvaranir sínar að vettugi. Hann brást við með því að kalla saman alla 

karlmenn sem vettlingi gátu valdið og bað þá um að hafa með sér byssur, vopn og verjur og stefna á 

höfnina. Við bættust piltar úr þjónustu Guðmundar auk bænda úr Skáleyjum. Á meðan Guðmundur 

var að vígbúast ásamt liði sínu sigldi áttæringur í átt að kaupskipinu og var þar á ferð Eyjólfur 

hreppstjóri úr Svefneyjum á fullmönnuðum báti. Eyjólfur gekk um borð og spurði Sonne hvað á gengi. 

Sonne sagði honum tíðindin og kvaðst Eyjólfur þá veita honum liðsstyrk ef til átaka kæmi við 

kaupmanninn. Sonne þáði það með þökkum og gengu þá menn Eyjólfs um borð í kaupskipið. 

Guðmundur var þá mættur með menn sína í fjöruna og lét setja út tvö skip til að mæta Sonne í 

höfninni. Þegar Sonne sá þetta bað hann menn sína að sækja byssur og láta þær liggja fram á 

borðstokkinn þannig að vel sæist í þær. Hann kallaði til Guðmundar og sagðist vilja heilsa honum með 

byssunni og bað hann um að koma með menn sína. Eitthvað hræddi það Guðmund og fylgdarlið hans 

því þegar þeir sáu byssurnar og að Sonne væri tilbúinn að mæta þeim í vopnuðum átökum snerist þeim 

hugur og héldu til baka.
328

 Þessi saga sýnir hve alvarleg og hatrömm átökin um verslunina í Breiðafirði 

gátu orðið. Fastakaupmennirnir áttu þarna sameiginlegan óvin sem ógnaði starfsemi þeirra svo 

verulega að menn voru nánast tilbúnir að fórna lífi og limum. Þetta var þó erfið barátta fyrir 

fastakaupmennina því lausakaupmennirnir þóttu oft sanngjarnari og örlátari í viðskiptum sínum við 

landsmenn. Þeir nutu því virðingar, eitthvað sem kaupmenn skorti oft sárlega. 

Fastakaupmennirnir gengu svo langt að nota Íslendinga sem vopn í baráttu sinni við að minnka 

umsvif lausakaupmanna. Það má t.d. lesa úr bréfi sem Bjarni Thorarensen skrifaði Finni Magnússyni í 

ágústmánuði árið 1826  og lýsti  áhyggjum sínum af verslunarmálum á Suðurlandi. Kornlaust var í 

öllum kaupstöðum sunnanlands þetta sumar og kaupmennirnir „giöra heldur engva Rádstöfun fyrir ad 

fá neitt, já, vilja jafnvel brúka þetta vonskublandna Adfærsluleisi siálfra þeirra fyrir Medal til ad svipta 

ockur Speculanta Höndluninni…“.
329

 Kaupmennirnir létu sem þeir gætu ekki gert áætlanir um 

innflutning því þeir þóttust ekki vita hversu umfangsmikil verslun lausakaupmanna yrði. Bjarni gaf 
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lítið fyrir þessar afsakanir og færði rök fyrir máli sínu. Sagði hann m.a. að ef lausakaupmennirnir 

hefðu ekki komið á fyrra ári hefði orðið kornlaust með öllu í landinu og að kaupmennirnir sjálfir hefðu 

keypt korn af lausakaupmönnunum. Þá sagði hann líka að langflestir lausakaupmannanna hefðu sett 

stefnu sína í Vesturlandið því þar stæði önnur verslun höllum fæti. Kaupmenn á öðrum stöðum á 

landinu hefðu átt að geta sagt sér að svo færi enda varð það raunin. Þeir hafi hins vegar ekki bætt í 

innflutning sinn þrátt fyrir að hafa vitað af ástandinu á Vesturlandi. Bjarni hélt áfram og tiltók einnig 

að það hefði verið ljóst strax í júní að kaupmenn yrðu brátt uppiskroppa með korn. Eini kaupmaðurinn 

sem brást við og sendi skip eftir birgðum var kaupmaðurinn í Stykkishólmi.
330

 Baráttan um verslunina 

var því oft ófyrirleitin og öllum brögðum beitt til að tryggja eigin hagsmuni. 

Jón Kolbeinsen var svo til eini kaupmaðurinn í Breiðafirði sem nýtti sér viðskipti við 

lausakaupmenn að einhverju ráði og átti ágætt samstarf við þá. Eins og áður var minnst á skiptist 

fyrirkomulag verslunarmála kaupmanna í þrennt og einn hátturinn fólst í að kaupmennirnir versluðu 

beint við lausakaupmennina. Það sem vekur helst athygli varðandi þetta atriði er hve lítil samskipti Jón 

þurfti í raun að hafa við kaupmennina í Kaupmannahöfn. Útfrá því má draga þær ályktanir að verslun 

Íslendinga var að fjarlægast kaupmannavaldið í Danmörku eins og tilgangurinn var með lögunum um 

afnám einokunarverslunarinnar árið 1786, þ.e. að færa verslunina í landinu nær Íslendingum sjálfum. 

Annar kaupmaður sem átti í einhverjum viðskiptum við lausakaupmennina var Jakob C. Plum en það 

viðskiptasamband stóð stutt yfir.
331

 Það hentaði Jóni sérstaklega vel að geta keypt vörur af þeim í stað 

þess að þurfa að hafa umboðsmann erlendis. Á móti gátu lausakaupmennirnir skilið óseldar vörur eftir 

hjá Jóni yfir vetrartímann sem hann seldi svo í umboðssölu. Í staðinn fluttu þeir útflutningsvörur Jóns 

með sér á aðra verslunarstaði.
332

 

Lausakaupmenn höfðu líka önnur áhrif á verslunarhættina í landinu því ólíkt 

fastakaupmönnunum áttu þeir það til að versla með peningum. Þeir buðu reiðufé fyrir vörur sem þeir 

keyptu af Íslendingum sem áttu sjaldnast seðla til að greiða fyrir innfluttu vörurnar.
333
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Fastakaupmennirnir neituðu yfirleitt að greiða með peningum í viðskiptum sínum við landsmenn og ef 

viðskiptamenn áttu inni hjá versluninni urðu þeir „einfaldlega að taka það út í einhverjum 

munaðarvörum.“
334

 Fyrir vikið varð aldrei til neinn sparnaður á Íslandi sökum þess að honum var eytt í 

munaðarvörur. Embættismenn þjóðarinnar höfðu þó lengi barist fyrir því að kaupmenn væru skyldaðir 

til að flytja seðla inn í landið og stunda peningaverslun samhliða vöruskiptum.
335

 Óljóst er hve mikið 

af seðlum barst til landsins vegna viðskipta lausakaupmanna en fram að falli danska þjóðarbankans 

1810 örlaði þó lítið á peningaviðskiptum milli lausakaupmannanna og Breiðfirðinga. Svokallaðir 

kúrantsseðlar höfðu komist í umferð um 1730
336

 en þegar bankinn féll urðu seðlarnir nánast verðlausir. 

Í Breiðafirðinum voru það fyrst og fremst kaupmennirnir sem töpuðu á gengisfallinu, t.a.m. Jón 

Kolbeinsen og Ólafur Thorlacius. Ekki er vitað með vissu hve miklu Ólafur tapaði en ætla má að hann 

hafi tapað mestu enda ríkasti auðmaðurinn í Breiðafirði. Sagt var að Jón Kolbeinsen hafi tapað heilli 

skattholsskúffu af seðlum. Var það ekki fyrr en rúmum tveimur áratugum seinna að viðskipti með 

seðla fóru að glæðast á ný.
337
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Niðurstöður 

Þeir þættir sem réðu úrslitum um það hvort að verslun þreifst á verslunarstöðunum voru samgöngur og 

verslunarvörur. Verslunarstaðirnir í Flatey og Grundarfirði eru skýrustu dæmin um áhrif samgangna. 

Íbúarnir í norðurhluta Breiðafjarðar þurftu að sækja verslun um langan veg og gat það tekið hátt í 

mánuð að fara í verslunarleiðangur. Það hafði því lengi verið krafa um að stofnuð yrði verslun í Flatey 

til að þjóna íbúum svæðisins betur því verðmætin sem sköpuðust í Breiðafirðinum leituðu í sífellu 

suður á Snæfellsnesið eða á Vestfirðina. Sauðfé Barðstrendinga léttist á leiðinni í slátrun og það eitt 

olli tekjumissi fyrir bændurna. Þá voru allir helstu útgerðarstaðirnir á Breiðafirðinum á Snæfellsnesi 

eða á eyjum við strendur þess þannig að útgerðarauðurinn leitaði að langmestu leyti þangað. 

Norðanverður Breiðafjörðurinn sat því eftir þegar kom að verðmætasköpun í firðinum. Verslun í 

Flatey breytti ástandinu. Bændur urðu fljótari á verslunarstaðinn sem varð til þess að tíminn nýttist 

betur við bústörf, féð rýrnaði ekki á leið í slátrun og verðmætin fluttust ekki öll á Snæfellsnesið. 

Verslunin í Flatey varð því aðallega til þess að verðmætin héldust á framleiðslustaðnum enda varð 

verslunarstaðurinn þar einn sá blómlegasti í firðinum um áratugaskeið. Útgerðin gegndi þar 

veigamiklu hlutverki en Flatey þjónaði þó íbúum svæðisins bæði sem sláturhöfn og fiskihöfn. 

Samgöngurnar í eyjuna byggðust á traustri bátaútgerð og Flatey tengdi saman Eyjahreppinn, 

Barðaströndina og Reykhólasveitina. Sjósamgöngurnar voru mun hentugri fyrir íbúana en landleiðin í 

aðra verslunarstaði enda fjöll og heiðar áberandi í landslagi Breiðafjarðar. Landfræðileg lega Flateyjar 

skipti líka máli varðandi Snæfellsnesið enda rak Olsen kaupmaður einnig verslun í Grundarfirði. Það 

var því fyrst og fremst vegna þeirra samgöngubóta sem mynduðust í kjölfar þess að Flatey var útnefnd 

verslunarstaður að íbúarnir í norðanverðum Breiðafirðinum gátu stundað verslun á sambærilegan hátt 

og aðrir Breiðfirðingar. 

Öðru máli gegndi um Grundarfjörð. Samgöngur, eða réttara sagt samgönguleysi, höfðu mikil 

áhrif á þróun verslunar á staðnum. Á Grundarfirði tókst kaupmönnum ekki að ná í sjávarafurðirnar á 

sama hátt og í Ólafsvík því Búlandshöfðinn hindraði að greiðar samgöngur væru á milli staðanna og 

því voru engar forsendur til að skapa markað fyrir fiskafurðir í Grundarfirði. Þar af leiðandi misstu 

kaupmennirnir í Grundarfirði af því að koma skreiðinni, helstu og verðmætustu útflutningsvöru 
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landsmanna, í sölu. Landleiðin til Grundarfjarðar var einnig torfarin nema frá Stykkishólmi því 

Arnardalsskarðið sem lá suður frá firðinum var ófært yfir vetrartímann. Eina færa landleiðin lá því á 

milli Stykkishólms og Grundarfjarðar en það vekur upp spurningar um hvað bændur hafi átt að sækja 

til kaupstaðarins sem ekki var hægt að fá í Stykkishólmi. Grundarfjörður sá því í raun aðeins um að 

sinna íbúum Eyrarsveitar því aðrir leituðu til Stykkishólmar eða Ólafsvíkur. Það má velta því fyrir sér 

hvort verslunarstaðurinn hefði ekki dafnað og þróast ef Búlandshöfðinn hefði ekki hindrað 

samgöngurnar til Ólafsvíkur. Þá hefði verið mun auðveldara að flytja fiskafurðirnar í kaupstaðinn og 

þannig hefði hann getað staðið undir væntingum sem höfuðstaður Vesturlands. 

Ólafsvík naut fyrst og fremst góðs af því að í nálægum sveitum og undir Jökli voru margir af 

öflugustu útgerðarstöðum landsins. Það gerði það að verkum að meginþorri afurðanna var sendur til 

Ólafsvíkur þar sem kaupmenn létu vinna fiskinn áður en hann var sendur á erlenda markaði. Fyrr á 

öldum hafði verið öflugur verslunarstaður á Rifi en höfnin þar skemmdist af náttúrulegum ástæðum. 

Ólafsvík tók við starfseminni í kjölfarið og því má segja að verslunin þar hafi að vissu leyti byggst á 

langri verslunarhefð á svæðinu. Ólafsvík naut góðs af því að hafa Búlandshöfðann sem farartálma til 

Grundarfjarðar. Fyrir vikið héldust fiskafurðirnar á staðnum því of torsótt þótt að ferðast með þær til 

Grundarfjarðar. Kaupmennirnir í Grundarfirði gerðu sér fljótt grein fyrir þessu og reyndu því ákaft að 

koma upp verslun í Ólafsvík. Þessi togstreita milli kaupmennsku á stöðunum sýnir mikilvægi 

fiskafurða í verslunarstarfsemi. Án fisksins áttu verslunarstaðir í Breiðafirði erfitt uppdráttar en væru 

afurðirnar á staðnum átti verslunin mikla möguleika. Ólafsvík naut einnig góðs af þurrabúðum sem 

staðsettar voru við Hellissand. Þurrabúðafólk hafði haft þar búsetu um aldir og það hafði í för með sér 

að staðbundin verslun var stunduð á svæðinu. Þess utan hafði þurrabúðafólkið lítið lánstraust og þurfti 

að greiða vörurnar dýrara verði. Þurrabúðirnar gáfu Ólafsvík ákveðið forskot á aðra verslunarstaði því 

þarna bjuggu oft og tíðum yfir 100 manns. Slík þéttbýlismyndun þekktist ekki á öðrum stöðum. Einnig 

er vert að minnast á verbúðirnar undir Jökli því á vertíðir komu oft yfir 1.000 manns sem dreifðist í 

kringum Jökulinn. Ólafsvík gat þá sinnt þeim sem voru norðan megin við og tekið við aflanum sem 

þar veiddist. Ef ekki hefði verið fyrir Búlandshöfðann og erfiða landleið inn í Grundarfjörð hefði 
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afurðunum sennilega verið komið þangað enda hafnarstæðið þar mun ákjósanlegra. Þróunin í 

Grundarfirði og Ólafsvík er því nátengd og orsakaðist af samgöngum fyrst og fremst. 

Stykkishólmur skar sig úr hvað varðar eflingu og þróun verslunarstaða í Breiðafirði. 

Einokunarstaða kaupmannanna þar á sláturafurðum eftir að einokunarverslunin var afnumin hafði 

mest um það að segja að staðurinn blómstraði sem verslunarstaður. Stykkishólmur þjónaði öllum 

sunnanverðum Breiðafirði eftir að Flatey varð verslunarstaður auk þess sem bændur á öllu 

Snæfellsnesinu og í Borgarfirði fóru með afurðir sínar þangað. Fyrir vikið sköpuðust forsendur 

fyrir iðngreinar tengdar útflutningi og sláturvinnu á staðnum. Aðstæður fyrir sérhæfingu ollu því 

að meira fjármagn leitaði á svæðið. Gott dæmi um þetta voru tunnusmíðar fyrir kjötútflutning. 

Smiðir settust þess vegna að í Stykkishólmi og innan tíðar var farið að smíða heilu skipin á 

staðnum. Stykkishólmur þróaðist því fyrst og fremst vegna sérhæfingar sem stafaði af 

verslunarafurðunum sem þar var verslað með. 

Fiskurinn gerði Breiðafjörðinn að einu eftirsóttasta verslunarsvæði landsins. Kaupmennirnir 

auðguðust fyrst og fremst á sjávarútveginum og söfnuði svo miklum auði að slíkt hafði ekki sést í aldir 

á Íslandi. Ólafur Thorlacius fór þar fremstur og eftir aðeins nokkur ár í verslunarrekstri var hann 

orðinn ríkasti maður landsins. Auðæfi Ólafs má fyrst og síðast rekja til þess að hann sigldi sjálfur með 

afurðir sínar beint á markaði í Miðjarðarhafslöndum og Frakklandi. Aðrir kaupmenn við 

Breiðafjörðinn tóku brátt upp samstarf við hann sem allir græddu á. Gott dæmi um það var Holger 

Clausen en hann hafði aðeins rekið verslun sína í Ólafsvík í örfá ár áður en honum var lýst sem einum 

áhrifamesta og ríkasta kaupmanni landsins. Fiskurinn við fjörðinn var því sannkölluð gullkista fyrir 

kaupmennina. Fiskurinn var lang mikilvægasta og verðmætasta útflutningsvaran og í við 

Breiðafjörðinn var hæfilega langt, eða stutt, á miðin fyrir íslenska sjómenn. Það var því heldur engin 

tilviljun að þilskipaútgerð og skipasmíðar hófust að einhverju leyti í Breiðafirðinum og urðu að öflugri 

atvinnugrein á 19. öld. Til marks um auðsældina sem breiðfirskir kaupmenn bjuggu við má benda á þá 

staðreynd að engin þeirra þurfti að leggja upp laupana í kjölfar Evrópustyrjaldanna á árunum 1803 til 

1815. Þvert á móti hafði stríðið mikil áhrif á fiskverð sem kom kaupmönnum einkar vel. Það hafði þó 

töluverð áhrif þegar aðeins fáein skip sigldu til landsins á árunum 1809-1811 og samgöngur til Evrópu 
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lágu að mestu leyti niðri. Fyrir vikið safnaðist upp mikið magn af vörubirgðum sem ekki var hægt að 

flytja út og selja. Ástandið bitnaði illa á kaupmönnum um allt land og olli hækkun á vöruverði. Ólafur 

Thorlacius var hins vegar sagður svo auðugur að hann komst upp með að láta vöruverð í verslunum 

sínum standa í stað og tók á sig þann kostnað sem af hlaust. Allir breiðfirsku kaupmennirnir stóðu 

stríðið af sér. 

Kaupmennskan í Breiðafirði einkenndist af þrenns konar fyrirkomulagi. Algengast var að 

kaupmennirnir fengu sér umboðsmenn í Kaupmannahöfn, sem sáu um innflutninginn á meðan 

kaupmennirnir sjálfir sinntu verslun sinni á Íslandi. Þá þekktist það einnig að kaupmennirnir sjálfir 

bjuggu í Kaupmannahöfn og höfðu faktora á verslunarstaðnum. Loks voru það síðan þeir sem versluðu 

við lausakaupmennina, þ.e. keyptu af þeim vörubirgðir þeirra og seldu þeim jafnframt útflutningsvörur 

Íslendinga. Það er erfitt að marka einhver ákveðin skil á velgengni kaupmannanna en fljótt á litið 

virtust þeir sem hófu verslunarrekstur sinn í kjölfar afnáms einokunarverslunarinnar hafa farið halloka 

í sínum rekstri. Það eru þó undantekningar frá því eins og Christian Olsen í Flatey og Ólafur 

Thorlacius á Bíldudal. Kaupmennirnir sem hófu rekstur um og eftir aldamótin voru hins vegar 

lánsamari og tókst þeim flestum að reka verslanir sínar á hagkvæman og gróðavænlegan hátt. Það voru 

þó einkum þrír utanaðkomandi þættir sem kaupmennirnir þurftu að hafa áhyggjur af. Í fyrsta lagi 

þurftu þeir kaupmenn sem fengu lán hjá sölunefnd konungseigna að standa skil á lánunum. Lánin voru 

hagstæð og ef engin alvarleg vandamál komu upp var auðvelt að standa undir þeim. Þau gátu hins 

vegar verið baggi á rekstrinum og oftar en ekki voru afborganir það háar að enginn hagnaður fékkst af 

rekstrinum. Átti þetta fyrst og fremst um þá sem tóku lán fyrir öllum kostnaðinum. Í öðru lagi skipti 

staðsetning verslunarinnar við Breiðafjörðinn miklu máli. Ef verslunin átti að vera farsæl og 

arðvænleg þurfti greiðan aðgang að verstöð og sjávarafla. Grundarfjörður var gott dæmi um það. Í 

þriðja lagi skiptu náttúruöflin máli. Skipskaði gat þannig verið óhemju dýr og óyfirstíganlegur, 

sérstaklega ef kaupmaðurinn var orðinn stórskuldugur við sölunefndina. Þegar skipskaðarnir voru 

orðnir fleiri en einn var verslunarreksturinn kominn í mikinn voða. Þessi þrjú atriði virðast hafa skipt 

höfuðmáli þegar kom að forsendum fyrir velgengni kaupmanna við Breiðafjörðinn. 
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 Öflugustu og sterkustu kaupmennirnir í Breiðafirði virðast hafa átt töluverða samvinnu sín á 

milli og bundist einhvers konar böndum um að leggja verslunina undir sig. Þeir stunduðu 

verslunarrekstur í sameiningu eins og t.d. Olsen Flateyjarkaupmaður og Holger Clausen en þeir ráku 

sameiginlega verslun í Grundarfirði. Clausen tók einnig þátt í því með Ólafi Thorlacius að flytja út 

fisk til Spánar. Auðguðust báðir mjög á því samstarfi. Afleiðingin af samstarfi öflugustu 

kaupmannanna varð sú að Breiðafjörðurinn varð brátt mjög svæðisskipt verslunarsvæði. Á 

vestanverðu Snæfellsnesi og að Stykkishólmi réð Clausen kaupmaður ríkjum. Hann byggði 

verslunarveldi sitt á eignum Valgerðar Pétursdóttur eiginkonu sinnar og varð á fáeinum árum einn 

ríkasti kaupmaður landsins. Ólafur Thorlacius lagði undir sig alla norðanverða Barðaströndina, Dalina 

og Stykkishólm, þótt hann hafi sjálfur lítið verið viðriðinn verslunina í Stykkishólmi heldur látið hana 

eftir Boga Benediktssyni verslunarstjóra sínum. Loks voru það síðan þeir Christian Olsen og síðar 

Guðmundur Scheving sem stjórnuðu verslunarmálum í Eyjahreppi. Verslunarsvæði þeirra náði einnig 

víða inn á strandirnar því oft reyndist það íbúum hagkvæmara að fara með afurðir sínar sjóleiðis til 

Flateyjar í stað þess að þræða landleiðina í næsta verslunarstað. Öðrum kaupmönnum reyndist örðugt 

að komast að, sérstaklega þegar kom fram á 19. öldina. Samkeppni var því hægt og bítandi ýtt til 

hliðar og komið í veg fyrir að hún þróaðist. Kaupmennirnir sem fyrir voru efldu þess í stað stöðu sína 

með samvinnu og svæðaskiptingu sín á milli. Samvinnan þýddi að ýmsir hagkvæmniskostir urðu til 

eins og samvinna þeirra Ólafs og Clausen sýndi fram á. Með því að eiga í samstarfi varðandi 

fiskútflutning til Spánar tryggðu þeir að farmur skipsins var nýttur til hins ítrasta í stað þess að senda 

tvö misfull skip á markaðinn. Með þessu móti var hægt að tryggja að ávallt sigldi að minnsta kosti eitt 

skip úr Breiðafirðinum með fiskafurðir til Spánar. Á bakaleiðinni var síðan hægt að sækja 

innflutningsvörur í Kaupmannahöfn og flytja í verslanirnar í Ólafsvík og á Bíldudal. Samvinnan jók 

þannig hagræðingu þessara kaupmanna til muna og þannig tókst þeim að afla tekna og spara kostnað 

umfram aðra kaupmenn. Það var þó ein tegund af samkeppni sem fór afskaplega mikið fyrir brjóstið á 

breiðfirskum kaupmönnum og það var samkeppnin við lausakaupmennina. Þeim gekk afar illa að 

losna við þá þrátt fyrir ýmis ráð. Svo hörð urðu þessi átök á köflum að við lá að vopnum væri beitt. 

Munaði stundum litlu. En það var þó ekki svo að verslun lausakaupmanna hefði kippt fótunum undan 

fastakaupmönnunum. Lausakaupmennirnir fengu að versla hér í nokkrar vikur á ári og siglingar þeirra 
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benda frekar til þess að það hefur verið hagkvæmt að versla í Breiðafirðinum og verslun þar verið 

blómleg. Þeir leituðu nefnilega fyrst og fremst á þá staði þar sem verslun þreifst. Hefðu þeir ekki 

komið í Breiðafjörðinn hefði það bent til að þar væri lítilfjörleg verslun og lítt arðvænleg. Koma 

lausakaupmanna gæti því frekar verið mælikvarði á hversu arðbær verslun á svæðinu hafi verið. 

Lausakaupmenn buðu viðskiptavinum einnig upp á hagstæðari kjör og héldu samkeppninni virkri á 

Breiðafirðinum. Án þeirra hefði verðskrá fastakaupmannanna eflaust verið mun hærri. Jón Kolbeinsen 

kaupmaður stundaði  viðskipti við lausakaupmenn í miklum mæli og er það sennilegast ein af 

meginskýringunum fyrir því að aðrir kaupmenn áttu í sífelldum málaferlum við hann.  

Það var vart að sjá að Breiðafjörðurinn hafi verið afmarkað landfræðilegt verslunarsvæði eftir 

að fríhöndlunarfyrirkomulagið var tekið upp árið 1787. Hæpið væri að segja að verslunin hafi 

eingöngu þjónustað íbúa fjarðarins heldur teygðu verslanirnar anga sína langt norður í land, inn í 

Borgarfjörð, vestur á firði og suður í Faxaflóa að ónefndu því að Breiðafjörðurinn var eitt helsta 

útflutningssvæði landsins og margir kaupmannanna bjuggu í Kaupmannahöfn. Sjóferðir milli 

Breiðafjarðar og Evrópu voru mjög reglulegar enda breiðfirskir útgerðarmenn orðnir háðir 

samgöngum við Evrópu vegna fiskmarkaðanna, bæði í Kaupmannahöfn og ekki síður í 

Miðjarðarhafslöndunum. Það sést sennilega best á því að siglingar milli Breiðafjarðar og 

Kaupmannahafnar féllu aldrei niður með öllu á meðan styrjaldir geisuðu á meginlandinu. Á 

Snæfellsnesinu  voru einnig starfræktir markaðir sem íslenskir bændur, hvaðanæva að á landinu, 

sóttust eftir að versla á til þess að komast í fiskafurðir. Því verður miklu frekar að líta á Breiðafjörðinn 

sem miðstöð verslunar heldur en afmarkað verslunarsvæði. Breiðfirsku kaupmennirnir opnuðu t.a.m.  

verslanir víða. Í því samhengi þarf að taka fram að veslunarveldi Ólafs Thorlaciusar náði frá 

Stykkishólmi og alla leið á Ísafjörð, Clausen-verslanirnar voru á öllu norðan- og sunnanverðu 

Snæfellsnesi og Jón Kolbeinsen verslaði í Stykkishólmi og í Borgarfirði. Verslunin var því ekki 

staðbundin í Breiðafirðinum, takmörkuð af fjöllum, heiðum og erfiðum samgöngum, heldur var hún 

lífæð allra íbúa Vesturlands og  Vestfirðinga.  
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