
 

 

 
Viðskipta- og raunvísindasvið 

Auðlindadeild 

LOK1126 og LOK1226 

 
Heiti verkefnis Saga sjávarútvegs í Hrísey: 1850-1950  

Verktími Janúar til maí 2015 

Tengiliður Hreiðar Þór Valtýsson 

Nemandi Klara Teitsdóttir 

Leiðbeinandi Jón Þ. Þór 

Upplag 5 eintök 

Blaðsíðufjöldi 63 

Viðaukar 4 

Fylgigögn Engin 

Útgáfu- og notkunarréttur Verkefnið er opið. Verkefnið má ekki fjölfalda, 

hvorki að hluta til né heild, nema með skriflegu 

leyfi höfundar. 

 



i 

 

 

Yfirlýsingar 

 

Ég lýsi því yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin rannsókna. 

Undirskrift höfundar 

________________________________________ 

Klara Teitsdóttir 

 

Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til námsmats í 

námskeiðunum LOK1126 og LOK1226 

 

Undirskrift leiðbeinanda 

________________________________________ 

Jón Þ. Þór, rannsóknarprófessor í sögu við Háskólann á Akureyri. 

 

Undirskrift tengiliðar 

________________________________________ 

Hreiðar Þór Valtýsson, lektor Auðlindadeild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ii 

 

Abstract 

In the year 2000 the fishing industry in Hrísey suffered a major shock when Snæfell, the fish 

factory in Hrísey that provided work for most of its inhabitants, decided to operate the factory 

from Dalvík. In Hrísey, a lot of people lost their jobs which has resulted in emigration of 

about one hundred inhabitants from the island since 1990, when the factory was at its best. 

This huge decline in population has made life harder for the inhabitants that decided to stay 

but still fisheries remain the largest industry in Hrísey, occupying 10% of its inhabitants with 

jobs.  

The main objectives of this project are to provide a comprehensive overview of Hrísey‘s 

fisheries history during the period from 1850 to 1950 and to observe how this important 

industry affected Hrísey‘s population development and its economy. 

But how did it all begin? Will this overview in Hrísey‘s history of fisheries reveal that without 

fisheries, settlement in Hrísey would not be the same as it is today or would the islanders have 

coped without it? In this project the condition of the fishing industry will be studied long 

before Snæfell was even an idea. The period from 1850 to 1950 will be researched and 

hopefully it will provide a picture of the most important factors in the fishing industry at the 

time and how it compares to the population development. 

What was mainly discovered in this project is that there is a connection between peaks in 

population development and in the fishing industry that explain the important relationship 

between these two variables. From the time Jörundur Jónsson (Hákarla-Jörundur) moved to 

the island in 1862 and until 1900 the population grew by 30%. From the 1920‘s until the 

1940‘s there is also a huge growth in population. In these twenty years population grew by 

75% and reached its peak. Consequently, in one century, Hrísey went from being a 

community of only 25 people that relied completely on self-sufficiency to a prosperous 

fishing village of 300 people. When this era in Hrísey‘s history is compared to the population 

growth it is pretty clear that this will probably remain as Hrísey‘s golden age of fisheries. 

 

Keywords: Hrísey, history, fishing industry, population development, Greenland shark. 
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Útdráttur 

Árið 2000 varð aðal atvinnugrein Hríseyinga, sjávarútvegurinn, fyrir miklu áfalli. Snæfell, 

fiskvinnslan í Hrísey sem var vinnuveitandi flestra íbúa eyjarinnar, hætti starfsemi sinni í 

Hrísey og fluttist til Dalvíkur. Fjöldi manns missti vinnuna og á síðastliðnum 25 árum, frá því 

að starfsemi fyrirtækisins var í góðu gengi og þar til nú, hafa um hundrað manns flust frá 

eyjunni. Þessi mikla fólksfækkun gerði eyjaskeggjum erfitt fyrir en sjávarútvegur heldur samt 

áfram að vera ein helsta atvinnugreinin Hríseyinga og 10% íbúa vinna við sjávarútveg eins og 

staðan er núna. Markmið þessarar ritgerðar er að fá heildstætt yfirlit yfir sjávarútvegssögu 

Hríseyjar og athuga hvernig þessi mikilvæga atvinnugrein hafði áhrif á íbúaþróun og efnahag 

Hríseyinga.  

En hvernig byrjaði þetta allt saman? Mun þetta yfirlit yfir sjávarútvegssögu Hríseyjar leiða í 

ljós að án sjávarútvegs væri byggðin í Hrísey engan veginn eins og hún er í dag eða hefðu 

eyjaskeggjar komist ágætlega af án hennar? Í þessari ritgerð er kannað ástand sjávarútvegs í 

eyjunni löngu áður en Snæfell kom til sögunnar. Tímabilið frá 1850 til 1950 er tekið fyrir og 

reynt að gefa sem skýrasta mynd af öllu sem við kom greininni á þessu tímabili og það síðan 

borið saman við þróun íbúafjölda á tímabilinu. 

Það sem ritgerðin leiddi helst í ljós er það að nokkuð bein tengsl eru á milli þróun í íbúafjölda 

og uppgangs í sjávarútvegi. Sé íbúaþróun í Hrísey skoðuð frá því að Jörundur Jónsson 

(Hákarla-Jörundur) fluttist til eyjarinnar árið 1862 og fram að aldamótunum 1900 sést að 

íbúum í eyjunni fjölgaði um 30% á þrjátíu árum. Hefði Jörundur ekki flust til Hríseyjar og 

með því stuðlað að fjölguna íbúa er líklegt að sagan í dag væri önnur. Síldveiðar Hríseyinga 

eru ástæða fyrir gífurlegri fólksfjölgun frá 1920 til 1930 en þá fjölgaði Hríseyingum um 65%. 

Frá 1920 til 1940 fjölgaði þeim um 75% og íbúar árið 1940 voru orðnir 337. Þarna náði 

íbúafjöldi hámarki og Hrísey, sem tæpum hundrað árum áður var aðeins 25 manna samfélag,  

var orðin að rúmlega 300 manna sjávarþorpi. Þegar framkvæmdir í sjávarútvegi sem ráðist var 

í á þessum tíma eru bornar saman við fjölgun íbúa er ljóst að þetta vaxtartímabil í hríseyskri 

útvegs- og íbúasögu verður seint toppað. 

 

Lykilorð: Hrísey, saga, sjávarútvegur, íbúaþróun, hákarl. 
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1 Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að fá heildstætt yfirlit yfir sjávarútvegssögu Hríseyjar frá 1850 

til 1950 og athuga hvernig þessi mikilvæga atvinnugrein hafði áhrif á íbúaþróun og efnahag 

Hríseyinga. Meðal annars verður leitast við að skýra frá helstu aðferðum til veiða á tímabilinu 

1850 til 1950 ásamt því að skoða afla og útflutning frá Hrísey. Helstu útgerðarfyrirtækjum og 

mönnum verða einnig gerð skil ásamt því að skoða þeirra þátt í uppbyggingu sjávarútvegs í 

eyjunni.  

Það var mikið reiðarslag fyrir íbúa Hríseyjar þegar Snæfell hf., stærsti atvinnurekandi 

eyjarinnar, flutti starfsemi sína til Dalvíkur árið 2000 og fimmtíu manns misstu vinnuna 

(Haraldur L. Haraldsson, 2001:15). Íbúafjöldi fór minnkandi fljótlega eftir það og á sl. tuttugu 

árum, frá því að starfsemi Snæfells var í blóma og þar til nú, hefur íbúum fækkað um rúmlega 

hundrað manns (Hagstofan, e.d.) (Byggðastofnun, 1994:11).  

Nú er svo komið að sjávarútvegur í Hrísey hefur að mestu lagst niður. Ástandið er ólíkt því 

sem áður var og ólíklegt að sjávarútvegur, atvinnugreinin sem eitt sinn byggði upp líflegt 

samfélag í eyjunni, haldi áfram að verða helsta lífsbjörg eyjarskeggja. Staðan í sjávarútvegi í 

Hrísey er því snúin og ljóst að honum verður ekki haldið áfram án utanaðkomandi stuðnings. 

Byggðastofnun bætti Hrísey nýlega við sem sjávarbyggð í bráðum vanda (Aðalsteinn 

Þorsteinsson og Þóroddur Bjarnason, 2014:2-6). 

„Sem stendur vinnur Útgerðarfélagið Hvammur fisk í frystihúsinu í Hrísey og gerir út bátinn 

Darra EA 75 sem er 15 tonna línubátur með beitningavél. Hvammur er í dag dótturfyrirtæki 

K&G í Sandgerði og fer hluti af því sem flakað er hjá Hvammi til frekari vinnslu þar. Áætlað 

er að unnin verði 900 tonn hjá Hvammi í ár. Munar þar miklu um 300 tonna byggðakvóta sem 

fyrirtækið nýtir.“ (Þröstur Jóhannsson munnleg heimild, 8. apríl 2015). 

Starfsmenn Hvamms eru fjórtán talsins en þar af eru fimm sjómenn. 

Harðfiskverkunin Hvammsfiskur er einnig starfandi í Hrísey. Hún var hluti af Hvammi ehf. en 

kaupir núna smá roðflök af þeim til þurrkunar. Í harðfiskverkuninni starfa fjórir starfsmenn og 

er harðfiskurinn seldur í verslunum á Íslandi og í Færeyjum (Þröstur Jóhannsson munnleg 

heimild, 8. apríl 2015).  
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Frá aldamótum hefur sjávarútvegur í Hrísey því átt undir högg að sækja og gengið erfiðlega. 

Ástandið hefur þó ekki alltaf verið líkt og það er í dag. Hér á árum og öldum áður var 

sjávarútvegurinn í Hrísey blómleg atvinnugrein sem byggði upp samfélag ötuls útgerðarfólks. 
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2 Stutt yfirlit yfir sögu sjávarútvegs í Hrísey 

Fyrstu heimildir um fiskveiðar í Hrísey eru frá árinu 1220. Þá er sagt frá því að fiskveiðar hafi 

verið stundaðar og að þar hafi verið uppsátur ásamt bátaskýli og því aðstaða til útgerðar 

(Þorsteinn G. Þorsteinsson munnleg heimild, 16. apríl 2015). Árið 1703 bjuggu sautján manns 

í Hrísey á tveim jörðum. Sumarið 1712 voru enn tvær jarðir skráðar í Hrísey; Ystibær og 

Syðstibær ásamt þrem jörðum sem voru komnar í eyði. Á Ystabæ var einn bátur notaður til 

veiða. Meira fór fyrir búskapnum en sjávarútvegnum en þetta sumar voru á Ystabæ tvær kýr, 

55 kindur og einn hestur. Á Syðstabæ var kirkja og búskapur sem hér segir; þrjár kýr, eitt naut 

og einn hestur. Á Syðstabæjarlandi voru einnig þrjár verbúðir (Jarðarbók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalíns:97-100). Seinna á 18. öld voru reistar fisksöltunarstöðvar á nokkrum stöðum 

á Norðurlandi, meðal annars í Hrísey. Engar frekari heimildir fundust um rekstur stöðvarinnar 

en vegna breytinga á stjórnarháttum  gæti það hafa farið svo að stöðinni hafi ekki verið haldið 

við og starfsemi þar á endanum lagst af (Þorkell Jóhannesson, 1955:175). Á fyrri hluta 19. 

aldar voru selveiðar stundaðar í Hrísey og treyst á göngur farsela inn í Eyjafjörð. Jón 

Brandsson á Ystabæ var þekktur selveiðimaður sem veiddi sel á skutul. Hann var einn besti 

skutlari í Eyjafirði og mjög aflasæll. Jón, sem og aðrir selveiðimenn, vann lýsi úr selnum og 

seldi (Lúðvík Kristjánsson, 1980:342-343). Í manntali árið 1840 var skráður tuttugu og einn 

íbúi í Hrísey og þeirra á meðal var Jón Brandsson (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). Lengi vel var 

sjávarútvegur í eyjunni aðeins stundaður sem sjálfsþurftarbúskapur en þegar líða tók á 19. öld 

fór hann að breytast í sjálfstæðan atvinnuveg.   

Það má segja að sjávarútvegur og byggð í Hrísey hafi hvoru tveggja hafist fyrir alvöru með 

komu Jörundar Jónssonar, formanns, en hann fluttist til Hríseyjar ásamt fjölskyldu sinni árið 

1862 (Þorkell Jóhannesson, 1955:187). Þá var einungis búið á tveim jörðum á eynni og var 

fjöldi íbúa um tuttugu til þrjátíu manns (Kristinn Kristjánsson munnleg heimild, 21. apríl 

2015) (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1981:134-135). Sjávarútvegur var þá 

einungis aukabúgrein með landbúnaði í sveitasamfélagi sem hafði haldist óbreytt í Hrísey um 

aldir (Bragi Guðmundsson, 2000:326). Ekki leið þó á löngu þar til Jörundur leyfði 

vinnumönnum sínum að byggja sér vistarverur á landi sínu, Syðstabæjarlandi, og lítil byggð 

hóf að myndast í Hrísey í kringum útgerðina (Ingólfur Margeirsson, 1998:30). Seinna gekk 

20. öldin í garð og íbúum í Hrísey tók að fjölga enn frekar samfara aukinni útgerð sem náði 

hámarki á millistríðsárunum. Hríseyingar, ásamt öðrum Norðlendingum, voru þó ekki þeir 

einu sem nutu fengsælla miða Eyjafjarðarins en Norðmenn sigldu langar leiðir á eyfirsku 

miðin og veiddu þar fyrstir síld á tímum Hákarla-Jörundar. 
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Gránufélagið hóf starfsemi í Hrísey árið 1880 og leigði þar land til þrjátíu ára og reisti 

saltfiskverkun þar sem fiskurinn var verkaður til útflutnings (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 

1950:114-115). Seinna, eða eftir aldamótin 1900, hófu Svíar að salta síld í Hrísey og reistu 

síldarstöð á eynni með stóru plani og bryggju. Hús Svíana voru tvö og eftir seinni 

heimsstyrjöld voru þau rifin og flutt til Keflavíkur og þjónuðu hlutverki sem fyrstu hús 

Keflavíkurflugvallar (Þorsteinn G. Þorsteinsson munnleg heimild, 16. apríl 2015). Stuttu eftir 

aldamótin voru vélbátar kynntir til sögunnar og um 1905 kom einn fyrsti vélbátur Eyjafjarðar, 

Þráinn EA, til Hríseyjar (Morgunblaðið, 1955:6). Eftir vélbátavæðinguna efldist útgerðin í 

Hrísey örar en áður og íbúafjöldi þrefaldaðist á einungis tveim áratugum (Bragi 

Guðmundsson, 2000). Bátarnir stækkuðu einnig ört og fóru á stuttum tíma úr því að vera létt 

þilskip upp í átta til tólf tonna stálskip. Vélbátaútgerðin fór því vel af stað og þegar mest lét 

voru sextán dekkbátar í eyjunni (Morgunblaðið, 1955:6). 

 

Síldin setti svip sinn á Hrísey líkt og marga aðra staði á landinu á 20. öldinni.  Síldarsöltunin í 

Hrísey var þar til 1915 að mestu leyti í höndum aðkomumanna og ekki stunduð í miklum 

mæli af heimamönnum. Sænsku húsin svokölluðu voru til dæmis byggð um 1915 og þar var 

söltuð síld í Hrísey í líklega tíu ár. Ottó Tulinius, kaupmaður, ásamt syni sínum og Stefáni 

Stefánssyni, keypti sænsku húsin og söltuðu þeir síld frá árinu 1926 til 1939 undir nafninu 

Mynd 1. Séð yfir hafnarsvæðið í Hrísey. Sænsku húsin vinstra  megin og Nýja síldarstöðin hægra megin. 
Heimild: Hreinn Ragnarsson, 2007b: 317. 
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Síldarstöðin í Hrísey. Ludvig Möller reisti Nýju síldarstöðina og átti frá árinu 1932 en seldi 

hana síðan Guðmundi Jörundssyni. Árið 1936 voru því  helstu stöðvar sem starfandi voru í 

eyjunni Síldarstöðin í Hrísey, Nýja síldarstöðin og Útgerðarmannafélag Hríseyinga en það var 

rekið af Hreini Pálssyni og Júlíusi Oddssyni (Hreinn Ragnarsson, 2007b:317-318).  

Kaupfélag Eyfirðinga, K.E.A., átti nokkurn þátt í uppbyggingu sjávarútvegs í eyjunni en 

félagið reisti í samstarfi við útvegsmenn í Hrísey stóra bryggju sem var í stakk búin að taka á 

móti hinum nýju, stóru vélskipum. Árið 1930 var byggt þurrfisksmóttökuhús í nafni K.E.A.  

og sjö árum síðar keypti félagið hlut útvegsmanna eyjarinnar í bryggjunni og var félagið því 

býsna umsvifamikið í Hrísey fram til 1948 þegar hreppurinn keypti bryggjuna af félaginu 

(Árni Kristjánsson, 1967:115-116).  

Saga sjávarútvegs í Hrísey verður ekki rakin lengra en til 1950 í þessari ritgerð en þá var 

nýbúið að stofna Útgerðarfélag Hríseyjar og fimm árum síðar var þar starfrækt frystihús ásamt 

tveim síldarstöðvum sem togarinn Jörundur sá fyrir fiski  (Morgunblaðið, 1955:11). 
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3 Helstu örnefni og fiskimið 

Sé rýnt í örnefni á Mynd X sést glöggt að nokkur örnefnanna eru nefnd eftir sjávardýrum. Við 

Ystabæ, þar sem Jón Brandsson selveiðimaður bjó, eru mörg örnefni sem tengjast selum. Sem 

dæmi má nefna Ytra- og Syðra selvíkurnef, Selvík og Kópavog. Sé þorpið í Hrísey skoðað 

sést að athafnasvæði sjávarútvegsins er í dag við Sandshorn en þar hafa flestar útgerðir starfað 

í gegnum tíðina. Þar er eins og áður hefur komið fram gott skipalægi og gæti það verið ástæða 

þess að hægra megin við Sandshorn er örnefnið Varir sem bendir til þess að gott sé að vera 

þar með skip í vari. Örnefnið Varir getur einnig þýtt lendingarstaður. Sandshorn var þó ekki 

eini staðurinn í Hrísey sem skartaði bryggju því að um tuttugu bryggjur voru á sama tíma í 

Hrísey, næstum við hvert hús. Þær voru háar og þegar árabátarnir lönduðu við þær þurfti að 

hífa aflann upp úr þeim. Bryggjurnar náðu frá Stekkjarnefi og allt til Ystabæjar. Þessar 

bryggjur voru ekki sterkbyggðar og þurfti oft að dytta að þeim eða jafnvel byggja þær upp á 

nýtt þegar þær komu undan vetri (Þorsteinn G. Þorsteinsson munnleg heimild, 16. apríl 2015). 

Að lokum stóðu einungis tvær bryggjur eftir, önnur á Búðartanga og hin á Sandshorni. Að 

endingu stóð svo bryggjan á Sandshorni ein eftir árið 1947 og hefur hún verið eina bryggja 

Hríseyinga síðan. Þó að bryggjurnar í Hrísey hafi verið margar voru nokkrar þeirra sem mest 

var róið út frá. Þær bryggjur voru staðsettar í Hafnarvík, Syðstabæjarvörum (Varir), 

Yztabæjarlendingu (Lending) og Hvatastöðum (Jóhannes Óli Sæmundsson, 1972:178-183). 

Frá þessum stöðum, ásamt fleiri stöðum í utanverðum firðinum líkt og Árskógssandi, sigldu 

menn á nálæg mið til fiskveiða um aldamótin 1900 en þó aðallega til handfæra- og línuveiða. 

Algeng mið voru Brúnin og á Bæ. Brúnin lá frá Duggarakletti í Hrísey og voru miðin dýpst 

þegar Duggaraklettinn bar í Ólafsfjarðarmúla. Þegar Syðstabæjarhúsið bar við 

Ólafsjarðarmúla var það kallað að vera á Bæ. Þarna var algengt að Hríseyingar leggðu línu, 

byrjuðu á Bæ og sigldu síðan að Brún. Á Hríseyjarsundi eru ekki mörg mið en það er sundið á 

milli Hríseyjar, Árskógssands og Dalvíkurbyggðar. Þar er þó vitað til þess að veidd hafi verið 

síld við Sandhjalla en hann var staðsettur vestur af Sandshorni. Eyjarhorn voru fengsæl 

fiskimið sem margir í utanverðum firðinum veiddu á. Miðin voru í rauninni austan við 

Eyjahornið. Þegar siglt var enn lengra en að Eyjarhorni, til dæmis að Litla bola og 

Hvatastöðum, voru miðin enn fleiri en hinum megin við eyna. Fiskimið voru allt frá 

Eyjarhorni að Eyjarhölum og náðu því yfir alla aftari lengju eyjarinnar (Mynd 2). Mest sóttu 

veiðimið í nágrenni við Hrísey voru staðsett milli Austur- og Vesturáls við Hrólfssker (Mynd 

2). Þegar veiðarfæri voru lögð þvert yfir Rifið, sunnan við Hrólfssker, var það kallað Skersáll. 
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Þar héldu menn að dýpi væri um 80-90 faðmar en eins og sést á Mynd 2 er það um 70 faðmar 

í raun og veru. 

Að sjálfsögðu voru fiskimið Hríseyinga ekki einskorðuð við Eyjafjörðinn. Í hákarlalegum, 

sérstaklega eftir tilkomu þilskipa, sigldu menn eins langt út og þeir töldu sig hafa getu til en 

eins og fram kemur í ritgerðinni lét Hákarla-Jörundur skip sitt reka alla leið til Ísafjarðar. Í 

hákarlalegum á Norðurlandi var einnig oft veitt í Grímseyjarsundi og víða annars staðar, langt 

frá Hrísey. Það segir sig sjálft að á seinni tímum hefur þróun í tækni gert skipum kleift að 

sigla á nánast hvaða mið sem er, óháð heimastað sínum.  

  Mynd 2. Sjókort af Hrísey með merktum fiskimiðum. Sjókort í eigu Teits Björgvinssonar, Akureyri. 
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4 Hrísey 

Hrísey er önnur stærsta eyjan við Ísland og flatarmál hennar er um 8 km
2
. Hún liggur í 

Eyjafirði, 20 km frá fjarðarkjaftinum, austur af Dalvík og norðaustur af Árskógssandi.  

 
    Mynd 3. Hrísey. Heimild: nat.is, e.d. 

 

„Syðst er hún rúmir tveir km á breidd en mjókkar og hækkar til norðurs þar sem þykkur 

jökulruðningur hennar rís hæst í rúmlega 100 m hæð“ (Brynjólfur Sveinsson, 2000:76).  

Þessi hápunktur eyjunnar kallast Bratti þar sem Hríseyjarviti stendur  en hann var byggður 

árið 1920. Þorpið sjálft er á sunnanverðri eyjunni en þar er eyjan breiðust og lægst og í skjóli 

fyrir síríkjandi norðanáttinni. (Áslaug Kristjánsdóttir, 1973:181-182) (Hreiðar Þór Valtýsson 

og Steingrímur Jónsson, 2000:131). 

Heimildum ber ekki fyllilega saman um hver það var sem nam Hrísey. Yfirleitt hafa menn 

talið Narfa Þrándarson hafa numið eyjuna seint á Landnámsöld (Áslaug Kristjánsdóttir, 

1973:183). Við frekari skoðun má þó efast um það þar sem Narfi Þrándarson var þriðji 

ættliður frá Þormóði Haraldssyni sem nam Siglufjörð. Það sem þykir athugavert við það er að 

Þormóður og Helgi magri lögðu undir sig Siglufjörð og Eyjafjörð á svipuðum tíma og voru 

því líklega af sömu kynslóð. Helgi magri úthlutaði landskikum í Eyjafirði en hvergi er minnst 

á hver fékk Hrísey (Bragi Guðmundsson, 2000:321-325). Því telst það líklegra að Steinólfur 

hinn lági úr Hrísey, sem var tengdafaðir Ingjalds, sonar Helga magra, sé hinn sanni 

landnámsmaður Hríseyjar (Jón Hjaltason, 2012:43-44). Hver svo sem landnámsmaður 
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Hríseyjar var staðfestir þetta hins vegar að einhver byggð hefur verið í Hrísey allt frá því að 

Helgi magri nam land í Eyjafirði. 

Fram til 1911 voru bæði Hrísey og Árskógshreppur hluti af Arnarneshreppi. Frá 1911 til 1931 

var Hrísey svo hluti af Árskógshreppi en varð eftir það sjálfstætt sveitarfélag. Fyrsti 

hreppstjóri Hríseyinga var tengdasonur Hákarla-Jörundar, Páll Bergsson (Áslaug 

Kristjánsdóttir, 1973:191) (Ármann Dalmannsson, Eggert Davíðsson og Sveinn Jónsson, 

1973:472). Þann 1. ágúst 2004 sameinaðist Hrísey svo Akureyri og fellur nú undir 

Akureyrarkaupstað (Jón Hjaltason, 2012:40). 

4.1 Íbúaþróun  

 

Þar sem Hrísey var hluti af Árskógshreppi til 1931 er erfitt að finna skráðar tölur á einum stað 

yfir íbúafjölda í eyjunni fyrir þann tíma. Því verður stuðst við nokkur mismunandi gögn til að 

fá heildarmynd yfir íbúafjölda í eyjunni á 19. og 20. öld og því er heildarmyndin samsett úr 

þrem mismunandi heimildum. Árið 1850 bjuggu 23 íbúar í Hrísey á tveim bæjum. Árið 1880 

tekur fjöldinn stökk upp á við og árið 1910 búa 104 íbúar í Hrísey. Tveim áratugum síðar, árið 

1930, voru íbúar orðnir rúmlega þrefalt fleiri eða 318. Þessi aukning hélt áfram allt til ársins 

1945 en þá fækkaði íbúum lítillega (Bragi Guðmundsson, 2000:328) (Hagstofan, e.d.a-c) 

(Kristinn Kristjánsson munnleg heimild, 21. apríl 2015). Á sjötta áratugnum tók íbúafjöldinn 

svo dýfu niður á við þegar síldin hvarf og fjöldi Hríseyinga fluttist í burtu. Sumir 

útgerðarmenn fluttu til Reykjavíkur og héldu útgerð sinni áfram þar og enn aðrir réðu sig á 

togara í öðrum plássum. Eftir 1970 hefur íbúatalan verið undir 300 og síðan undir 200 eftir 
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Mynd 4. Íbúafjöldi í Hrísey frá 1850-2014. 
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árið 2000. Árið 2014 voru 168 manns skráðir með lögheimili í eyjunni og er það svipað og 

hefur verið undanfarin ár. Það má því segja að tímabilið sem tekið verður fyrir í ritgerðinni sé 

tímabil mikillar þróunar og uppbyggingar í Hrísey.  
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5 Mikilvægi sjávarútvegs fyrir eyjaskeggja 

Frá upphafi byggðar hafa eyjarskeggjar byggt afkomu sína að verulegu leyti á fiskveiðum. 

Hvort sem það voru veiðar á hákarli, síld eða þorski hefur gjöfulum fiskimiðum 

Eyjafjarðarins, ásamt drífandi krafti útvegsmanna úr ýmsum áttum, tekist að viðhalda og 

byggja upp byggðina í Hrísey. Hafið var Hríseyingum mikilvæg matarkista þegar erfitt var að 

treysta á landbúnað, ásamt því að leggja til útflutningstekjur og gefa Hríseyingum sem og 

öðrum Íslendingum tækifæri til framþróunar. Íbúafjöldinn hefur frá komu Hákarla-Jörundar 

sveiflast í takt við umsvif sjávarútvegsins og er athyglisvert að sjá að þegar útgerðin 

blómstraði fjölgaði fólkinu mest.  

Sjávarútvegur í Hrísey þróaðist þó einnig fyrir tilstilli almennrar þróunar í samfélaginu í kring 

og samskipti Hríseyinga við annað fólk í greininni á hverjum tíma fyrir sig. Þar sem Akureyri 

var í miklum vexti sem kaupstaður og þjónustumiðstöð Eyjafjarðar sóttu Hríseyingar mikla 

þjónustu þangað en sérstaklega eftir aldamótin 1900.  

Þó svo að Hríseyingar hafi þurft að sækja þjónustu sína til Akureyrar virkaði samband þessara 

tveggja bæjarfélaga einnig í hina áttina, þ.e. að Akureyringar komu til Hríseyjar. Fyrirtæki 

eins og Gránufélagið, K.E.A. og fleiri sáu Hrísey sem gróðavænlegan stað til útgerðar og áttu 

stóran þátt í uppbyggingu útgerðarsvæðisins í Hrísey sem hjálpaði hríseyskum sjávarútvegi að 

stækka og þróast. 

Til Akureyrar seldu Hríseyingar stóran hluta framleiðslu sinnar eða komu henni til Akureyrar 

þar sem hægt var að flytja vöruna lengra. Hvort sem það var bræðsla á hákarlalifur, hertur og 

saltaður þorskur eða söltuð síld þá fór mest af aflanum til Akureyrar. Á hákarlatímanum rétt 

fyrir aldamótin 1900 var siglt með lifrina inn Eyjafjörðinn og hún brædd í lifrarbræðslunum á 

Akureyri og síðan seld til Evrópu. Þorskur var saltaður í Hrísey og þurrkaður en á þeim tíma 

var algengt að selja hann kaupmanni sem síðan sá um að selja hann úr landi. Síldin var söltuð 

í tunnur í Hrísey, oft af verslunareigendum sem leigðu þar land, og síðan send til Akureyrar til 

útflutnings. Að sjálfsögðu fór ekki allur aflinn til Akureyrar, þegar Norðmenn veiddu síld í 

Eyjafirði sigldu þeir t.d. með hana til Noregs. Eftir að flutningaskipin komu til sögunnar komu 

þau oft við í Hrísey og tóku þar unninn afla til útflutnings og skiluðu einnig vörum af sér 

þegar þau voru á leið til Akureyrar. Tenging Hríseyjar við Akureyri hefur því átt stóran þátt í 

sjávarútvegsmálum eyjarinnar.  
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6 Aðferðir til veiða 

Í þessum kafla verður leitast við að skýra hvaða fisktegundir voru veiddar frá Hrísey á 

tímabilinu 1850 til 1950 og lýst helstu veiðiaðferðum sem og áhöldum sem notuð voru við 

þær. Farið verður yfir tegundir báta sem notaðir voru til veiðanna og skoðað hvernig þeir 

þróuðust með tímanum. Þegar skrifað er um veiðar á eins litlum stað og Hrísey er 

óhjákvæmilegt að nota heimildir frá stærri stöðum líkt og Akureyri og jafnvel skoða þróun á 

landsvísu til að geta sér til um hvernig hún var í Hrísey. Þó verður að sjálfsögðu reynt að 

styðjast við eins margar heimildir um Hrísey og hægt er. 

Það má segja að með veiðum á þrem fisktegundum hafi tekist að byggja upp samfélag í 

Hrísey. Þessar tegundir eru hákarl, þorskur og síld og hér á eftir verður greint frá veiðum á 

hverri tegund fyrir sig. 

Á seinni hluta 18. aldar samanstóð sjávarútvegur í Eyjafirði einna helst af selveiðum, 

hákarlaveiðum og almennum fiskveiðum (Þorkell Jóhannesson, 1955:175-176). Jón 

Brandsson á Ystabæ var fremsti selveiðimaður Hríseyinga en hann hannaði bát til selveiða 

sem hann veiddi á og varð bátalagið vinsælt í Eyjafirði eftir það (Lúðvík Kristjánsson, 

1980:383). Fram undir miðja 19. öld stunduðu Eyfirðingar fiskveiðar en á flestum stöðum var 

það mikið til eigin nota og bátakostur bundinn við opna árabáta. Árferði var erfitt þar sem 

harðindi höfðu þjakað þjóðina um árabil og eftir miðja 19. öld fóru Íslendingar að flytjast í 

stórum mæli til Ameríku í leit að betra lífi. Eyfirðingar voru ekki jafn áfjáðir í að fara til 

Ameríku líkt og margir samlandar sínir en fólksflutningar þaðan voru hlutfallslega minni en á 

öðrum stöðum á landinu (Bernharð Haraldsson, B. A., 1968:68). Einmitt á þessum tíma urðu 

breytingar á bátakosti Íslendinga sem stuðluðu að miklum breytingum í samfélaginu. Þilskip 

komu til sögunnar og víkkuðu sjóndeildarhring íslenskra sjómanna að mörgu leyti sem leiddi 

til þess að þróun varð á gamalgrónum atvinnuháttum þeirra. Á seinni hluta 19. aldar fóru 

Eyfirðingar að reyna fyrir sér í hákarlaveiðum og gekk vel. Hákarlaveiðin gaf vel í aðra hönd 

þar sem verð fyrir lýsi unnið úr hákarlinum var hátt á þessum tíma. Hákarlaveiðarnar 

björguðu mörgum Eyfirðingum frá harðæri þessa erfiðu ára og gerðu þeim þau bærilegri. 

Þegar hákarlaveiðar tóku að dragast saman jukust þorskveiðar og verkun á saltfiski varð að 

vinsælli verkunaraðferð í Eyjafirði. Bolfiskveiðar voru stundaðar frá lokum hákarlatímabilsins 

allt til 1950, þegar yfirlit þessarar ritgerðar endar, og lengur. Síldveiðar voru hins vegar 

stundaðar allt tímabilið frá 1850 til 1950. Í fyrstu voru það Norðmenn sem veiddu hana en 

síðar tóku Íslendingar við veiðunum. 
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6.1 Hákarl og þilskip – ágrip sögu 

Hákarlaveiðar höfðu verið stundaðar um aldaraðir og skipuðu veiðarnar mikilvægan sess í 

mataræði landsmanna áður en sögunni víkur að Hríseyingum um miðbik 19. aldar. Til að 

byrja með var hákarl einungis veiddur til matar en á 17. og 18. öld var farið að hirða lifrina úr 

honum í auknum mæli. Norðlendingar og Vestfirðingar, sérstaklega Ísfirðingar,  voru fremstu 

hákarlaveiðimenn landsins og hélst það svo í langan tíma. Að lokum varð það svo að lifrin var 

það eina sem hirt var af hákarlinum (Jón Þ. Þór, 2002b:184). 

Hákarlaveiðar gátu verið áhættusamar og þurftu menn oft að sigla langar leiðir til að finna góð 

mið. Það gerðu þeir í hvaða veðri sem er, á opnum bátum. Árabátar voru algengasta tegund 

skipa á Íslandi um 1850 en á hákarlaveiðum var iðulega róið á áttæringum. Áttæringar voru 

þá ekki mikið notaðir til annarra veiða en hákarlaveiða og voru því mikil fjárfesting. Skip gátu 

verið mjög mismunandi eftir landshlutum og oft hafði hvert svæði sitt einkenni og almennt 

var ekki keypt mikið af erlendum skipum (Jón Þ. Þór, 2002a:81-82). Hákarlaveiðar á opnum 

skipum lögðust með öllu af um 1890 og voru þá þilskipin tekin við og voru þegar farin að 

verða algeng. Þilskipaútgerð var öflug á Ísafirði og notuðu þeir skipin bæði til hákarla- og 

þorskveiða. Hákarlaveiðar á Ísafirði og öðrum stöðum fyrir vestan voru í hámarki frá 1830 til 

1870 en þá fór að draga úr veiðunum þar og víðar um landið (Jón Þ. Þór, 2002b:181). 

Ísfirðinga mætti jafnvel kalla brautryðjendur í hákarlaveiðum en þeir voru líklega þeir fyrstu á 

landinu til að hagnast af sölu hákarlalýsis til Evrópu (Þorkell Jóhannesson, 1955:190-192).  

Mynd 5. Hákarlaskipið Henning. Mynd tekin í húsi Hákarla-Jörundar. 
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Þilskip komu örlítið seinna til Norðurlands samanborið við Vestfirði en talið er að upphaf 

þilskipaútgerðar á Norðurlandi megi rekja til 6. áratugar 19. aldar. Skipin voru bæði gömul 

skip sem þiljur voru settar í og ný skip (Jón Þ. Þór, 2002b:168-169) (Þorkell Jóhannesson, 

1955:185). Þilskip voru seglskip eða skútur og voru mun stærri en árabátar. Skipin voru því 

hin mesta búbót fyrir sjómenn sem öldum saman höfðu húkt á opnum bátum við 

harðneskjulegar og hættulegar aðstæður (Þorkell Jóhannesson, 1955:183-184). Ólíkt 

Vestfirðingum stunduðu Norðlendingar nær eingöngu hákarlaveiðar á sínum þilskipum en 

tiltölulega litlar bolfiskveiðar. Yfirleitt voru það bændur sem áttu þilskipin (Jón Þ. Þór, 

2002b:167).  

Uppgangstími hákarlaveiða á Norðurlandi náði frá u.þ.b. 1850 til 1875 en hákarl var þó 

veiddur töluvert lengur en það en í minna mæli. Á árunum 1856 til 1858 fór þilskipaeign 

Eyfirðinga úr fjórum skipum upp í sextán. Á þessum árum bjó Jörundur Jónsson, Hákarla-

Jörundur, í Höfðahverfi og átti eitt skip af þremur sem þar voru árið 1857 en það var þilskipið 

Hermóður. Árið 1867 voru þilskipin orðin 33 og hákarlaveiðar voru þá að ná hámarki í 

Eyjafirði en þegar sem mest lét voru gerð út 35 til 40 hákarlaskip í firðinum (Þorkell 

Jóhannesson, 1955:183) (Jón Þ. Þór, 2002b:169). Eftir 1870 varð þróunin sú að þilskipum 

sem gerð voru út  til hákarlaveiða fækkaði víða í firðinum en fjölgaði á Akureyri sem varð 

þungamiðja hákarlaveiða þar til þær lögðust að mestu af. Eftirspurn eftir hákarlalýsi fór að 

minnka stuttu eftir 1870 en hákarlaveiðar héldu þó áfram, í minna magni, allt til 1925.  

Á Norðurlandi var hákarl veiddur frá sumarmálum fram að slætti sem var u.þ.b. frá því seint í 

mars og fram í júní, eða í um þrjá mánuði ár hvert (Þorkell Jóhannesson, 1955:182). 

Hagnaðurinn af venjulegum hásetahlut nam margföldum heilsárslaunum manna í landi og 

þótti mjög gott að fá pláss á hákarlaskipum. Hákarlatíminn á Norðurlandi var því mikill 

gróskutími í sjávarútvegi sem var gott þar sem Íslendingar voru fátæk þjóð á þessum tíma. 
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6.2 Hákarl – veiðar og verkun  

Helsti munurinn á því að fara í hákarlalegur á þilskipum í stað árabáta var sá að á þilskipunum 

varð hver veiðiferð lengri, hægt var að sigla á fjarlægari mið og flytja meiri lifur. Sérstök 

handfæri voru notuð á hákarlaveiðum, kölluð hákarlavaðir. Handfæri var mest notaða 

veiðarfæri Hríseyinga sem og annara Íslendinga allt að upphafi 20. aldar og því elsta 

veiðarfæri Íslendinga. Þeir bjuggu til sín handfæri sjálfir og það var ekki fyrr en á 19. öld að 

farið var að flytja þau inn og um 1900 voru flest handfæri innflutt (Jón Þ. Þór, 2002a:87-89). 

Öll handfæri samanstóðu af færislínu, sökku, taumi og öngli en margar útfærslur voru til af 

þeim og þau kölluð hinum ýmsu nöfnum. Hákarlavaðir greindust svo í lagvaði, hákarlalóðir 

og handvaði. Það sem breyttist með komu þilskipa var það að einungis var veitt með handvað 

og hætt að veiða með hákarlalóðum og lagvöðum. Handvaður var algengasta og elsta 

hákarlaveiðarfærið en hann er ekki mjög frábrugðinn venjulegu handfæri fyrir utan það að 

hann er sterkari að gerð. Áður en þilskip komu til sögunnar hafði það lengi tíðkast að flytja 

inn strengi í handvaðinn (Lúðvík Kristjánsson, 1983:322-323).  

„Á enda vaðsins var öngullinn, sem jafnan var nefndur sókn og gat verið allt að tíu þumlunga 

langur. Við  hann voru festir svonefndir sóknarhlekkir, 3-4 álna löng keðja, og við efri enda 

hennar var vaðsteinninn, sem var sakkan. Því næst tók við svonefndur bálkur og þá vaðurinn 

sjálfur, sem oft var 300-500 faðma langur.“ (Jón Þ. Þór, 2002b:183) 

 Mynd 6. Áhöld til hákarlaveiða. Hér má sjá sókn, vaðstein, hákarladrepur og skálm sem voru í 
eigu Hákarla-Jörundar. Mynd tekin í húsi Hákarla-Jörundar. 
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Sóknarhlekkirnir voru festir við vaðsteininn með sigurnagla. Utan um vaðsteininn var fast 

járn. Bálkurinn var í raun kaðall sem var festur í hring sem tengdist járninu sem var umhverfis 

vaðsteininn (Lúðvík Kristjánsson, 1983). Þegar á miðin var komið og menn reiðubúnir að 

hefja veiðar var akkerið, sem þá var kallað dreggið, sett út og þá gátu veiðarnar hafist (Jón Þ. 

Þór, 2002b:182-183).  

Til að laða hákarlinn að þurfti beitu á önglana. Helstu beitutegundir voru hrossakjöt og selspik 

en þó er það nú frægt að hákarlar éta flest sem þeir komast í (Theodór Friðriksson, 1933:70-

72) (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013:82-84). Hrossakjötið var oft vel úldið og búið 

að láta það liggja í rommi. Þessi blanda hrossakjöts og romms gaf af sér sterka lykt sem 

hákarlamenn bundu vonir við að hákarlinn myndi laðast að. Oft var beitt selspiki og 

hrossakjöti til skiptis á færin (Guðmundur Gíslason Hagalín, 1980:116). Þegar hákarlinn beit 

svo á þurfti að draga hann upp úr djúpinu. Svo erfitt gat verið að ná honum af botninum að 

yfirleitt stóðu tveir menn við hvern vað og skiptust á að draga til að nýta krafta sína sem best. 

Til að hlífa höndunum voru menn yfirleitt í tvennum vettlingum á hvorri hönd og voru þeir 

þykkari kallaðir togvettlingar (Guðmundur Gíslason Hagalín, 1980:107). Þegar hákarlinn var 

kominn upp á yfirborðið þurfti að festa í hann krók til að hægt væri að draga hann upp að síðu 

skipsins. Þegar þangað var komið var svokallaður hákarladrepur, langt spjót, notaður til að 

skera hákarlinn á háls. Loks var svokölluð skálm, stór hnífur, notuð til að skera lifrina úr 

hákarlinum. Til að ná lifrinni þurfti annar maðurinn við vaðinn að teygja sig út fyrir 

borðstokkinn til að skera lifrina úr hákarlinum. Þetta gat reynst þrautin þyngri í vondum 

veðrum fyrir ósynta menn, en á þessum tíma kunnu fæstir að synda og því ekki að spyrja að 

sögulokum ef þeir duttu útbyrðis (Guðmundur Gíslason Hagalín, 1980:109). Eftir að lifrinni 

var náð var hún tekin um borð og henni komið fyrir í lifrarkössum sem voru staðsettir í 

sitthvorri hlið lestarinnar. Eftir þetta var hákarlinn orðinn óþarfur og í flestum tilvikum var 

hann látinn fara til baka í hafið (Jón Þ. Þór, 2002b:184). Á hákarlaskipinu Erik tóku 

lifrakassarnir um 120 tunnur af lifur en eftir að þeir fylltust varð að láta lifrina í lestina, í 

miðhólfið sem kallað var. Kjölfestunni var þá rutt í sjóinn og allt fært til til að rúma sem mest 

af lifur. Árið 1901 þóttu 150 tunnur lifrar mikill afli en eins og með flestar veiðar gátu 

aflatölur verið reikular (Theodór Friðriksson, 1933:119).  

Þegar í land var komið var lifrinni síðan komið á land í tunnum. Þær voru í kjölfarið settar á 

teina sem á voru vagnar sem lifrin var flutt á í bræðsluhúsið. Þar var lifrin brædd og búið til úr 

henni lýsi (Guðmundur Gíslason Hagalín, 1980:115). Í byrjun hákarlatímabilsins var lifrin 

brædd á hlóðum og þannig gert úr henni lýsi en undir lok þess fóru að rísa lifrabræðslur. Um 
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og eftir miðbik 19. aldar var eftirspurnin eftir hákarlalýsi sem mest en lýsið var flutt til 

Evrópu þar sem það var notað til að lýsa upp götur borga (Ingólfur Margeirsson, 1998) (Jón Þ. 

Þór, 2002b:184).  

Hákarlaveiðar voru arðbærari en aðrar veiðar á þessum tíma sökum þess hve gott verð fékkst 

fyrir lýsið, en það var töluvert hærra en verð sem fékkst fyrir t.d. saltfisk.  Þó að hákarlaveiðar 

á Norðurlandi hafi verið í hámarki um og eftir 1860 var verð fyrir hákarlalýsi búið að vera 

hátt í tæpa öld fyrir það (Þorkell Jóhannesson, 1955:179-180). Erfitt er að segja til um hvað 

orsakaði það að hákarlaveiðar á Norðurlandi hófust ekki fyrr, ein ástæðan gæti verið lakur 

skipakostur þar sem aðstæður til veiða voru yfirleitt bara góðar á sumrin og haustin. 

Lýsisverðið hélt engu að síður áfram að hækka og þetta háa verð varð að hvata fyrir menn að 

kaupa þilskip og gerast hákarlamenn. Þetta háa verð hlýtur því að hafa skapað nýjum mönnum 

greiðari leið inn í sjávarútveg á þessu tímabili og eflt hann.  
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6.3 Saltfiskur – ágrip sögu  

Efnaðir hákarlamenn urðu til á hákarlatímabilinu sem höfðu hagnast á veiðunum og voru 

farnir að leyfa sér að huga að frekari uppbyggingu. Á Norðurlandi voru það nokkrir þessara 

efnuðu manna sem stofnuðu, ásamt fleirum, Gránufélagið. Félagið varð að umsvifamiklu 

útvegs- og verslunarfyrirtæki sem var starfandi allt til ársins 1912 (Eyþór Þórðarson, 

2006:130-131).  

Þegar hákarlaveiðar á Norðurlandi fóru að dragast saman á seinni hluta 19. aldar tók við veiði 

og vinnsla á annarri tegund hjá mörgum en það var þorskurinn. Um það leyti sem 

Norðlendingar fóru að sækja fastar í þorsk voru Íslendingar búnir að byggja upp ágætis 

markað fyrir saltfisk í Suður-Evrópu. Saltfiskurinn var því unninn og seldur út, aðallega til 

Spánar og Ítalíu. Útvegsbændur eins og Hákarla-Jörundur veiddu fiskinn og verkuðu og seldu 

svo kaupmönnum sem komu fisknum á markað. Þetta fyrirkomulag hélst óbreytt fram yfir 

1900. Þá fóru útgerðir að stækka og selja fisk sinn á markað sjálfar (Valdimar Unnar 

Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 1997a:73). Líkt og með hákarlaveiðar höfðu þorskveiðar 

verið stundaðar um langt skeið en á Norðurlandi aðallega til eigin nota. Saltfiskverkunin sjálf 

hófst fyrir alvöru um miðbik 18. aldar svo að þetta var ekki ný aðferð þó að Hríseyingar og 

aðrir Eyfirðingar væru ekki vanir henni (Jón Þ. Þór, 2002b:189-190). Í Hrísey var þó einhver 

saltfiskverkun stunduð frá 1780 til 1800, að öllum líkindum í fisksöltunarstöðinni sem byggð 

var á þeim tíma (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 1997b:182). 

Þilskipafloti Norðlendinga sem varð til á hákarlatímabilinu var nú nýttur til þorskveiða á 

handfæri. Norðlendingar voru  almennt ekki vel kunnugir saltfiskverkun og frá 1800 til 1875 

var þar engin saltfiskverkun stunduð.  

Eins mikilvæg atvinnugrein og saltfiskverkun var fyrir Íslendinga var hún ekki mjög áberandi 

á Norðurlandi og tók ekki við sér fyrr en Tryggvi Gunnarsson, kaupstjóri Gránufélagsins, hóf 

að hvetja Norðlendinga til saltfiskverkunar (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór 

Bjarnson, 1997b:183). Það gerði hann með því að reisa hús til söltunar víða, þar á meðal í 

Hrísey, og selja saltið í verkunina ódýrt. Gránufélagið var stofnað árið 1869 og kom það á fót 

atvinnustarfsemi víða út með firðinum og rak saltfiskverslun í Hrísey á árunum 1876 til 1879 

(Bragi Guðmundsson, 2000) (Friðrik G. Olgeirsson, 1997:35-36). Tryggvi lét byggja tvö hús í 

Hrísey, annað til fiskmóttöku og hitt til fiskverkunar en þessi hús voru almennt kölluð 

Gránuhúsin nyrðra og syðra. Sagt er að með komu Tryggva hafi fiskverkun í Hrísey fyrst 

hafist og fullvinnsla fisks til útflutnings einnig. Umsvif Gránufélagsins, heimamanna og 



19 

 

Norðmanna urðu á þessum árum til þess að aukna atvinnu var að fá í Hrísey sem og öðrum 

stöðum í Eyjafirði. Við saltfiskverkunina þurfti líka aukinn mannafla og fyrir vikið jókst 

íbúafjöldi í sjávarplássum og fólk fluttist í auknum mæli úr sveitum til sjávarplássanna á 

Norðurlandi. Norðlendingar, aðallega Eyfirðingar, fóru frá því að flytja út tuttugu tonn af 

saltfiski árið 1876 í það að flytja út 343 tonn árið 1880 (Valdimar Unnar Valdimarsson og 

Halldór Bjarnson, 1997b:183). Árið 1877 segir í frétt að um 200 skippund af saltfiski hafi 

verið tekin frá Hrísey og siglt með út í heim (Björn Jónsson, 1877:143-144). Hvert skippund 

var 160 kg og því voru þetta 32 tonn sem voru flutt frá Hrísey (Valdimar Unnar Valdimarsson 

og Halldór Bjarnson, 1997b:186). 

Tryggvi Gunnarsson og Hákarla-Jörundur voru vel kunnugir. Eitt sinn kom Tryggvi til 

Hríseyjar til að heilsa upp á Jörund sem þá var að fylgjast með fjórum bátum, fullum af fiski, 

landa í höfninni. Meðal aflans var töluvert magn af lúðu og tók Tryggvi eftir því að nokkru 

eftir að þeim var kastað á land varð svarta hlið þeirra hvít af ormum. Á þessum tíma var 

ekkert um saltfiskverkun á Norðurlandi og því ekki hagstætt fyrir menn að veiða of mikið af 

fiski í einu því hann einfaldlega skemmdist. Þetta vissi Tryggvi og honum gramdist að vita af 

Eyjafirðinum, fullum af fiski ár eftir ár og lítið sem ekkert af honum veitt því hann geymdist 

svo illa. Mörgum árum síðar ákvað Tryggvi síðan að gera samning við Jörund. Hann fékk að 

leigja hluta af Syðstabæjarlandinu fyrir 30 krónur á ári til þrjátíu ára og byggja þar hús til 

fiskverkunar og söltunar. Húsið var byggt og hafið að salta fisk í Hrísey. Til að kenna 

Hríseyingum að salta fisk fékk Tryggvi vanan fiskverkunarmann af Vestfjörðum. Þetta 

markaði upphaf saltfiskverkunar í Eyjafirði (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1950:112-115). 

Eftir aldamótin 1900 fóru hlutirnir að gerast hraðar og skip urðu stærri og afkastameiri með 

hverju árinu. Fyrsta vélbát Eyfirðinga áttu Hríseyingurinn Oddur Sigurðsson, tengdasonur 

Hákarla-Jörundar, og Guðmundur Jörundsson í Ólafsfirði, sonur Hákarla-Jörundar (Sigurður 

Hjörleifsson, 1904:11). Vélbátarnir gerðu sjómönnum kleift að róa lengri hluta úr árinu, færri 

menn þurfti á hvert skip og allt umstang varð auðveldara en áður (Friðrik G. Olgeirsson, 

1997:46). Árið 1905 eignuðust Íslendingar svo sinn fyrsta togara. Tveim árum síðar kom 

fyrsti togarinn sem var sérstaklega smíðaður fyrir Íslendinga og sjö árum seinna voru þeir 

orðnir a.m.k. tólf. Togararnir veiddu mikinn hluta þorsks sem fór í saltfiskverkun (Valdimar 

Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 1997b:166).  

Í Hrísey var selt salt og tekið á móti saltfiski til vinnslu árið 1902 en það sama ár var fyrsta 

vélin sett í bátinn Stanley (Þorsteinn G. Þorsteinsson munnleg heimild, 16. apríl 2015). Þá 
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voru 2.165 árabátar skráðir á Íslandi. Flestir nýttu sér vélvæðinguna og settu vélar í skip sín. 

Með því komust skipin lengra og veiðigeta margfaldaðist. Á þessum tíma varð einnig sú 

breyting á að útgerð færðist úr höndum bænda og annara einstaklinga til Akureyrar, þar sem 

þungamiðja sjávarútvegs og verslunar í Eyjafirði var að verða til.  

Fyrri heimsstyrjöldin stóð frá 1914 til 1918 og hafði áhrif á saltfiskmarkaði Íslendinga í 

Evrópu. Árið 1916 var skrifað undir samning við Breta þar sem Íslendingar samþykktu að 

hætta að flytja út saltfisk til Danmerkur og að Bretar skildu í staðinn kaupa þann fisk sem 

þangað átti að fara. Þetta hafði þau áhrif að útflutningur á saltfiski til Bretlands jókst töluvert á 

stríðsárunum á meðan aðrir markaðir urðu af fisknum og féllu (Valdimar Unnar Valdimarsson 

og Halldór Bjarnson, 1997a:89). Eftir stríðsárin varð mikill vöxtur í togaraútgerð á Íslandi. 

Með auknum fjölda togara jókst þorskaflinn í takt og á þriðja áratug 20. aldar fluttu 

Íslendingar meira út af saltfiski en nokkru sinni áður. Árið 1921 nam útflutningur á saltfiski 

66,6% af heildarverðmæti útflutnings (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 

1997c:271). Á fjórða áratugnum skall á heimskreppa og markaðsverð fyrir saltfisk minnkaði 

það mikið að mörg útgerðarfyrirtæki hættu starfsemi þar sem saltfiskurinn var þeirra stærsta 

útflutningsvara (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 1997b:173). 

Útflutningur á saltfiski var alltaf að minnka og frá 1939 til 1945, yfir seinni heimsstyrjöldina, 

var útflutningur í sögulegu lágmarki (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 

1997b:192). Eftir stríðið fór útflutningur að taka aftur við sér og árið 1950 var hann um 20% 

af heildarverðmæti útflutnings.  
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6.4 Saltfiskur – veiðar og verkun  

Eins og fjallað hefur verið um átti sér stað mikil þróun á skipastól landsmanna undir lok 19. 

aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu. Eyfirskir sjómenn sóttu þorskinn til saltfiskverkunar í 

upphafi á þilskipum á nálægum miðum en um miðja tuttugustu öldina á afkastamiklum 

togurum sem veiddu þorskinn langt á hafi úti. Miklar breytingar í tækni urðu einnig á þessu 

tímabili og aðferðir til saltfiskverkunar þróuðust í takt við afkastagetu skipanna þó svo að 

sama verkunaraðferð hafi verið við lýði. 

Þegar Eyfirðingar hófu að verka saltfisk var verkunin yfirleitt í höndum útvegsmannsins, hann 

veiddi fiskinn, tók hann heim til sín og flatti og verkaði þar. Þetta breyttist hins vegar í þá átt 

að sjómenn fóru að selja kaupmönnum fiskinn og kaupmennirnir réðu síðan til sín vinnuafl til 

að verka hann. Önnur leið var að stærri útgerðarfyrirtæki réðu til sín fólk til að vinna fiskinn í 

fiskverkunarstöðvum. Það varð algengara eftir komu togaranna. Þá voru fyrirtækin með stóra 

reiti þar sem fiskurinn var flattur, þveginn og þurrkaður og með fiskgeymsluhús til að geyma 

hann í. Þessi þróun átti sér stað samfara stækkandi skipakosti en einnig vegna strangari 

reglugerða. Sjómenn sem unnu fisk sinn sjálfir voru oftar en ekki með lélega aðstöðu til 

verkunarinnar og skiluðu ekki af sér nógu góðri söluvöru. Þetta varð til þess að herða þurfti 

regluverk er varðaði verkunina sem gerði mönnum ekki lengur kleift að verka fiskinn við 

hvaða aðstæður sem var (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 1997b:188).  

Það sem þykir sérstakt við saltfiskverkun er að verkunaraðferðin hélst að miklu leyti eins frá 

upphafi verkunar þar til á fjórða áratug 20. aldar. Aðferðin sem aðallega var notuð  til að 

vinna fiskinn kallaðist Nýfundnalandsaðferðin eða „terraneufsverkun“. Um leið og fiskurinn 

kom úr sjó var hann blóðgaður og blóð og himnur hreinsaðar af holdi hans. Eftir það var hann 

saltaður en mikilvægt þótti að salta fiskinn sem fyrst eftir að hann veiddist.  Fiskunum var þá 

staflað ofan á hvorn annan og saltað á milli flaka. Þegar honum var staflað var búið að fletja 

hann. Svona urðu til háir staflar eða stæður af söltuðum fiski. Staflarnir voru látnir standa í 

nokkra daga en voru þá umsaltaðir. Þegar fiskurinn var búinn að draga í sig allt salt sem þurfti 

var hann tekinn og skolaður eða þveginn upp úr söltu vatni. Þetta var oft gert niðri í fjöru. Þá 

var fiskurinn strokinn báðum megin með bursta og flakið síðan skolað vel. Eftir aldamót 

þróaðist þvotturinn á fiskinum þannig að notkun sjóveita hófst og hægt var að dæla sjó í 

vinnsluhús og þvo fiskinn innandyra. Að þvotti loknum var fiskurinn látinn þorna yfir nótt og 

síðan breiddur út daginn eftir og látinn liggja úti í um tvo sólarhringa, ef veður hélst þurrt. 

Síðan var fisknum staflað í margar litlar hrúgur þar til hann var orðinn nógu þurr. Eftir 
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aldamót hófu sumir að þurrka fiskinn inni og misjafnt var hvor aðferðin var notuð. Næsta 

skref var að hver stakkur var pressaður í þeim tilgangi að þrýsta út vökva og gera flakið 

sléttara og áferðarfagurra. Ofan á hvern stakk var lagt borð og grjót ofan á það og látið vera í 

einn til tvo daga. Þá var sjálft vinnsluferlið búið. Fiskurinn var svo geymdur í þurrkhúsum þar 

til hann var seldur á markaði (Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnson, 

1997b:190-198). Þótt ótrúlegt megi virðast var Nýfundnalandsaðferðin notuð að mestu óbreytt 

allt saltfisktímabilið. Þó voru þættir eins og umfang verkunarstaða breytilegar eftir tímabilum 

sem og vinnuaðstaðan sjálf. Aðferðir innan vinnuferlisins breyttust einnig með árunum en þar 

má nefna nýjar aðferðir til stökkunar á fisknum sem og mismunandi mikil pressun og þurrkun. 

Allt fór þetta að sjálfsögðu eftir eftirspurn á markaði á hverjum tíma fyrir sig. Þannig urðu til 

með tímanum tvær mismunandi útflutningsvörur, þurrfiskur og blautfiskur sem var þá minna 

þurrkaður en fiskur sem verkaður var með Nýfundnalandsaðferðinni. Það var kallað að vera 

linþurrkaður. Á Norðurlandi var nokkuð um útflutning á blautfiski. Um 1930 var farið að setja 

fiskinn í pækil og salta hann þannig áður en vinnsluferlið hófst á blautfisknum. Allt til 1935 

jókst verkun á blautfiski en minnkaði síðan aftur eftir það (Valdimar Unnar Valdimarsson og 

Halldór Bjarnson, 1997b:201-202). 
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6.5 Síld – ágrip sögu 

Síldin er sú fisktegund sem veidd var við Hrísey yfir allt tímabilið sem þessi ritgerð spannar, 

frá 1850 til 1950. Þetta er langt tímabil og erfitt að greina frá atburðum þess og aðferðum í 

smáatriðum þannig að aðalatriðin verða látin duga í þessum kafla. 

6.5.1 Norðmenn 

 

Það er ekki hægt að greina frá síldveiðum í Hrísey án þess að minnast á Norðmenn. Þeir áttu 

stóran hlut í þróun síldveiða í Eyjafirði í lok 19. aldar og óvíst er hvenær Eyfirðingar hefðu 

tekið við sér í síldveiðum ef ekki hefði verið fyrir mikinn áhuga Norðmanna á veiðum í 

firðinum. Á tímum Hákarla-Jörundar á miðri 19. öld, veiddu Norðmenn mikið af síld í 

Eyjafirði. Seinna hófu Svíar að veiða síld í Eyjafirði. Hríseyingar veiddu einnig síld og höfðu 

gert í nokkurn tíma, en einungis í litlum mæli. Þá var síldin bæði veidd til manneldis, notuð 

sem beita og sem skepnufóður. Það sem Hríseyinga skorti, sem og aðra Eyfirðinga, var 

þekking á veiðiaðferðum og horfðu þeir því nánast aðgerðar- og löngunarlausir á stórfelldar 

síldveiðar Norðmanna fram að síðasta áratug 19. aldar (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:13). 

Vorgotssíld og sumargotssíld eru við Ísland en Norðmenn veiddu úr báðum stofnum ásamt 

því að veiða norsk-íslenska síld við Ísland og Noreg. Það sem greinir þessa stofna að er t.d. 

hrygningartími, göngur, vöxtur og fleira (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013:134-

137). Síldin gekk yfirleitt síðla sumars inn Eyjafjörðinn og var því mest veidd í lok sumars og 

fram á haust. Meginfæða beggja stofnanna er rauðáta og ljósáta. Norðlendingar sem og 

Norðmenn hafa því grætt mikið á árlegri fæðuleit vorgotssíldarinnar (Jakob Jakobsson, 

2007a:200,212). 

Norðmenn byrjuðu fyrst að veiða vorgotssíld í Eyjafirði sumarið 1867. Fyrstu árin veiddu þeir 

aðallega við Seyðisfjörð og Eyjafjörð en fiskuðu lítið. Loks hrökk veiðin í gang og árið 1881 

voru 1.800 Norðmenn við veiðar á Íslandi sem mokveiddu síldina, unnu hana í landi og sigldu 

svo með til Noregs. Árin 1881 til 1884 mætti segja að hafa verið góðærisár Norðmanna í 

veiðum á síld við Ísland (Tafla 1). Árið 1883 veiddu Norðmenn langmestan hluta síldarinnar 

við Eyjafjörð eða um 60% síldaraflans. Eftir það fóru aðstæður þó að verða þeim erfiðari og 

fjöldi sjómanna sem og skipa drógst saman (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. Lúðvíksson, 

2007:29-33).  

Árið 1878 veiddu Norðmenn síld á nokkrum stöðum við Ísland, þar með talið Eyjafirði. 

Sumarið 1878 var síldarveiðafélag stofnað við Eyjafjörð með 20.000 króna höfuðstól og áttu 
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Norðmenn frá Álasundi helming hluta í höfuðstól og Eyfirðingar hinn helminginn. Félagið var 

kallað íslenzk-norska síldarveiðafélagið og þrefaldaði það höfuðstól sinn á fyrsta rekstrarári 

sínu (Skapti Jósepsson, 1880:84). Tilgangur félagsins var að stuðla að samvinnu Norðmanna 

og Eyfirðinga í síldveiðum. Þetta sumar höfðu Norðmennirnir skip sín við Hrísey og gekk 

veiðin framar vonum. Norðmenn sigldu glaðir heim með aflann og hugðust mæta aftur og 

auka við framkvæmdir í eyjunni (Jónas Jónasson, 1879:55). Það varð þó ekki strax af 

framkvæmdum en Norðmenn höfðu báta sína enn við Hrísey árið 1880 og var eyjan talinn 

hentugur staður til að geyma ýmsa hluti á meðan siglt var inn fjörðinn til Akureyrar og 

orðrómur kominn á kreik um byggingu húsa á eynni (Björn Jónsson, 1880a:41-42). Til að 

gefa dæmi um umfang veiða hjá norsku skipunum sem voru í Hrísey sigldi eitt þeirra í júlí til 

Noregs med fullan farm, eða 1.000 tunnur síldar (Björn Jónsson, 1880b:45-46). Á þessari 

vertíð fluttu Norðmenn um 100.000 tunnur af síld úr Eyjafirði og var þetta því hið fínasta 

sumar fyrir þá og fengu þeir gott verð fyrir. Þetta háa verð stafaði af því að lítill fiskur var við 

strendur Noregs þetta sama sumar og því lýsis- og fiskverð almennt hátt (Jónas Jónsson, 

1881) (Björn Jónsson, 1880d:55-56) (Björn Jónsson, 1880c:57-58). Norskum skipum var 

tekið að fjölga verulega í firðinum og voru þau sumarið 1880 um 50 við Hrísey. Sumarið 

1881 voru Norðmennirnir loks byrjaðir að byggja og voru með tíu hús í byggingu og söltuðu 

síld af miklum krafti í eyjunni. Eins og síðar segir frá hröktust Norðmenn frá Eyjafirði eftir 

Norðmannabylinn árið 1884. Þeir héldu þó áfram að veiða síld við Eyjafjörð en í minna mæli 

árin eftir bylinn og komu nánast árlega til Eyjafjarðar allt til u.þ.b. 1915 (Björn Jónsson, 

1881:51-52) (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. Lúðvíksson, 2007:53-56).  

Tafla 1. Fjöldi Norðmanna við veiðar og afli. Heimild: Silfur hafsins - Gull Íslands, 1.bindi bls 54.  

Fjöldi Norðmanna við síldveiðar á Íslandi 1879-1886 Afli Norðmanna í Eyjafirði 

Ár Fjöldi manna  

1879 72  

1880 578  

1881 1.799  

1882 1.590  

1883 1.807 64,9 þúsund pakkaðra tunna 

1884 1.625  

1885 802  

1886 237  
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Samskipti Norðmanna og Eyfirðinga voru ekki alltaf sem best. Eyfirðingar sökuðu þá 

fyrrnefndu oft um að reka heilu síldartorfurnar upp í fjörur fjarðarins, oft við fjörur Hríseyjar, 

svo að síldin náði ekki að ganga inn fjörðinn þar sem hún var veidd af innfæddum. Síldveiði 

Norðmanna við Ísland varð að pólitísku hitamáli og endaði með því að lög voru sett árið 1888 

um að Norðmenn mættu ekki veiða í íslenskri landhelgi nema vera í félagi með Íslendingum 

og ekki eiga meira en helming í því félagi. Þarna var áhugi Norðmanna á síldveiðum farinn að 

minnka og stafaði það af þáttum eins og slæmu veðri, litlum afla og aukinni þátttöku 

Íslendinga í síldveiðum (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. Lúðvíksson, 2007:47).  

Það var sérstaklega eitt óveður sem hrakti Norðmennina úr Eyjafirði og dró úr löngun þeirra 

til að koma aftur. Þetta óveður er yfirleitt kallað Hríseyjarveðrið eða Norðmannabylurinn og 

skall á Eyjafjörð þann 11. september 1884. Helmingur norska flotans í Eyjafirði lá í vari rétt 

suður af Hrísey. Skipin lágu þétt saman og tóku að brotna þegar veðrið versnaði og sum rak á 

brott. Áhafnir  gerðu hvað þær gátu til að bjarga sér og skipum sínum en það fór svo að flest 

skipin rak á land og voru þau flest skemmd. Þetta voru aðallega síldveiðiskip, hákarlaskip, 

nótabátar og smábátar en alls urðu skemmdir á 45 skipum við Hrísey og Litla-Árskógssand, 

þar af 39 norskum skipum, ásamt ýmsum veiðarfærum og búnaði. Þrír menn fórust. 

Norðmenn fóru hart leiknir heim eftir óveðrið og sést það glögglega á tölum að árið eftir snéri 

lítill hluti þeirra til baka og hafði þetta mikil áhrif á síldarútgerð þess bæjar sem flest skipin 

komu frá (Tafla 1) (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. Lúðvíksson, 2007:49-52).  

Í Hrísey höfðu margir Norðmannana bækistöðvar. Þeir leigðu þar landskika og söltuðu þar 

síld. Í Hrísey byggðu Norðmennirnir hús til síldarsöltunar ásamt geymslum og leigðu lóðir hjá 

Jörundi á Syðstabæjarlandi. Árið 1886 seldu nokkrir Norðmenn allar eigur sínur í Hrísey og 

eftir það minnkuðu umsvif Norðmanna í eyjunni þó þeir væru ekki alfarnir (Björn Jónsson, 

1880c).  

Skip Norðmanna sem komu til Íslands gátu verið mjög mismunandi að gerð en flest þeirra 

voru þilskip. Skipin skiptust svo í margar gerðir en svokallaðar jaktir, seglskip með einu 

mastri og fjögurra til sex manna áhöfn, tíðkuðust þegar Norðmenn fóru að hefja komur sínar 

til Eyjafjarðar. Í jöktunum var pláss fyrir nokkuð hundruð síldartunnur en það var álitið lítið 

miðað við stærri skip eins og galíasa. Til glöggvunar um hve algengur skipakostur jaktir voru 

er hægt að rýna í tölur um skipatjón í óveðrinu í Hrísey. Þar og við Litla-Árskógssand voru 

undir tíu jaktir en rétt tæpir tuttugu galíasar og um fimm skonnortur. Galíasar voru stærri en 

jaktir, tvímastra og því með fleiri segl, í þeim var meira rúm fyrir síldartunnur og hentuðu 
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betur til siglinga til Íslands en jaktir. Skonnortur voru einnig nokkuð algengur skipakostur. 

Líkt og galíasar voru þær tvímastra en seglbúnaður þeirra var frábrugðinn galíösunum. Jaktir, 

galíasar og skonnortur voru algengustu skipategundir Norðmanna en þó ekki allar. Þegar 

veiðar Norðmanna náðu hápunkti, um 1880, sendu þeir gufuskip til Íslands með varning til 

fiskveiðanna sem vantaði og tóku í staðinn síld til baka. Árið 1904 stunduðu tuttugu norsk 

seglskip síldveiðar í Eyjafirði og ári seinna voru þau orðin þrjátíu en bæði árin var þetta um 

helmingur norska seglskipaflotans á Íslandi (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. Lúðvíksson, 

2007:22) (Hreinn Ragnarsson, 2007a:86-87).  

6.5.2 Íslendingar 

 

Á síðustu áratugum 19. aldar færðist í aukana að Íslendingar keyptu rekstur síldarstöðva 

Norðmanna og ráku þær sjálfir eða í samstarfi við Norðmenn. Norðmennirnir sem áttu 

síldarstöðvarnar settust sumir að á Íslandi. Norsk-íslenska síldveiðifélagið var stofnað um 

1880 og á þeim árum voru fleiri félög stofnuð í firðinum sem og á öðrum stöðum eins og 

Siglufirði. Þessi félög gengu ekki í mörg ár og lögðust mörg þeirra niður áður en öldin var öll 

(Matthías Þórðarson, 1930) (Skapti Jósepsson, 1880:84). Eyfirðingar voru því sjálfir farnir að 

stunda síldveiðar og áttu margir lagnet og fyrirdráttaranet en félögin veiddu oft einnig með 

nótum líkt og Norðmennirnir. Norðmenn héldu þó áfram að veiða síld á Íslandi þar til eftir 

aldamótin 1900 en þá fór síldveiði heimamanna að aukast í Eyjafirði og síldveiðistöð var sett 

upp á Krossanesi með síldarverksmiðju (Matthías Þórðarson, 1930:216).  

Eyfirðingar voru þá búnir að ná góðum tökum á síldveiðinni og farnir að stunda veiðarnar 

með öðrum útvegi. Síldin var þá aðallega veidd í nót en einnig í reknet. Árið 1901 er þetta 

skrifað um síldveiðar á Akureyri og sýnir glöggt að síldveiðar voru farnar að verða 

Eyfirðingum mikilvæg atvinnugrein: 

Aðalvinnan í bænum hefur verið síldarvinna, að taka síldina upp úr sjónum, bera hana upp úr 

bátunum, kverka hana, salta, slá tunnurnar aftur og skipa þeim út. (Matthías Þórðarson, 

1930:188) 
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Svíar mættu til Eyjafjarðar um 1905 og hófu að veiða síld. Í Hrísey byggðu þeir hús sem voru 

iðulega kölluð sænsku húsin en annað þeirra var pakkhús og hitt íbúðarhús. Þeir byggðu 

einnig bryggju og síldarplan (Elín Björg Ingólfsdóttir, 1990:14). Þeir veiddu ekki nærri því 

jafn mikið og Eyfirðingar og Norðmenn og stöldruðu heldur ekki lengi við í Hrísey. 

Verslunarmenn keyptu sænsku húsin af Svíunum og söltuðu þar einnig síld. Fram undir 1910 

var síldarsöltun í Hrísey ekki mikil miðað við það sem koma skyldi (Hreinn Ragnarsson, 

2007b:317-318). Með auknum skilningi Hríseyinga á veiðiaðferðum og búnaði sem þurfti til 

veiðanna fór síldveiðin að aukast. Utanaðkomandi fyrirtæki komu og leigðu lóðir á 

Syðstabæjarlandi til vinnslu á síldinni og hægt og rólega varð síldarsöltun að stórri 

atvinnugrein í eyjunni.  

Árið 1905 fór nýtt veiðarfæri að ryðja sér til rúms en það var snurpunótin. Hún breytti öllum 

viðhorfum manna til síldveiða og gerði þeim kleift að veiða töluvert meira í einu. Með þessu 

mikla magni af síld fylgdu ekki mikil gæði. Oft var framboðið meira en eftirspurnin sem varð 

til þess mörg þúsund tunnur seldust ekki strax úr landi og fóru að skemmast sem orsakaðist í 

mikilli verðlækkun á síld. Sú síld sem náðist að selja var oft það illa stærðarflokkuð og hirt, 

jafnvel kramin, að kvartanir urðu æ tíðari. Til að bregðast við þessum vanda voru settar reglur 

um síldarmat árið 1911 og síldarmatsmenn ráðnir til að sjá til þess að reglunum væri fylgt 

eftir (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:39). 

Bræðslur ruddu sér til rúms um 1910 og breyttu miklu. Í bræðslunum var brætt lýsi úr 

síldinni. Tvær verksmiðjur voru í Eyjafirði og mikið af síldinni brætt. Norðurland var á 

þessum tíma mesti síldarstaður landsins og þar var Siglufjörður þeirra stærstur. Fyrirtæki úr 

öðrum landshlutum komu sér upp aðstöðu fyrir norðan þar sem mikill gangur var og vildu 

eiga þátt í gróskunni. Nokkrum árum seinna skall fyrri heimsstyrjöldin á og breytti miklu fyrir 

síldarmarkaðinn sem Íslendingar höfðu byggt upp. Bretar settu Íslendingum þá kosti að selja 

sér alla síldina ásamt því að leyfilegt var að flytja hana til Bandaríkjanna en annars var 

Mynd 7. Auglýst eftir síldarstúlkum fyrir vertíðina árið 1930. Heimild: 
Gunnlaugur Tr. Jónsson, 1930. 
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harðbannað að selja hana til óvinalanda Bretlands. Þessar reglur stóðu til ársins 1919 (Steinar 

J. Lúðvíksson, 2007:41-42).  

Um 1920 fór að verða algengara að íslenskar útgerðir stunduðu línuveiðar á veturna en 

síldveiðar á sumrin á svokölluðum línuveiðurum. Heimskreppan sem átti upptök sín að rekja 

til Bandaríkjanna varð til þess að verð á fisk hrundi um 1930. Svokölluð matjessíld fór að 

ryðja sér til rúms eftir 1930 en hún var minna söltuð en venjuleg saltsíld og féll vel að 

síldarmörkuðum og fór það svo að árið 1933 var helmingur síldar sem seld var frá Íslandi 

matjessíld (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:65).  

 

Árið 1932 var atvinnuleysi á Íslandi orðið mjög mikið og kreppan farin að hafa djúpstæð áhrif 

á gang samfélagsins. Flestar útgerðir áttu erfitt með rekstur og margar þurftu að hætta honum. 

Um 1930 var þó komið visst form á íslenskan sjávarútveg yfir árið. Vetrarvertíðin gekk sinn 

vanagang en á sumrin flykktust flestir togarar og línuveiðarar landsins norður til síldveiða. 

Allt að 170 skip voru á veiðum þegar mest var og voru það bara íslensku skipin og því 

greinilegt að mikill fjöldi skipa var kominn saman á Norðurlandi yfir sumartímann (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2007:71).  

Árið 1939 hófst seinni heimsstyrjöldin og hafði mikil áhrif á síldarmarkaði líkt og sú fyrri. 

Skortur var á matvöru og verð á síld hækkaði þar af leiðandi en að sama skapi veiddist 

töluvert minna af henni en áður. Styrjöldin færði Íslendingum þó að endingu betri efnahag og 

Mynd 8. Togari og nótabátar á snurpunótaveiðum. Heimild: Jakob Jakobsson, 2007b:252. 
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meiri pening til að styrkja sjávarútveg í landinu og árið 1946 var mikill framfarahugur í fólki. 

Það sem gerðist þó einnig á þessum tíma var að magn síldar á Norðurlandi fór að minnka og 

var það svo að mörg sumur veiddist lítið. Seinna kom í ljós að síld var að finna á öðrum 

stöðum í kringum landið og var einn þeirra Hvalfjörður. Þar fannst svo mikil síld að allt að 

hundrað bátar voru við veiðar í firðinum á sama tíma og bókstaflega mokuðu upp síldinni. 

Mikill viðbúnaður var í kringum veiðarnar og næstu ár komu æ fleiri skip bæði norður og í 

Hvalfjörðinn í leit að síldinni, búin betri tækjum og veiðarfærum en nokkru sinni áður. En þá 

stóð síldin á sér. Frá 1947 og allt fram til 1958 veiddist lítið sem ekkert og menn skildu ekki 

hvar síldin var (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:112). Þegar tímabilið sem þessi ritgerð spannar 

endar, árið 1950, er fátt um bjartsýnisraddir þegar minnst er á síldina. Fimm árum síðar kom 

þó ný tækni veiðimönnum til bjargar en það voru asdik leitartækin. Þessi tæki gerðu mönnum 

kleift að finna nánast hverja einustu síld sem synti í hafinu umhverfis landið en það varð 

einnig til þess að stórfelldar veiðar héldu áfram og urðu að lokum stofninum og útgerðunum 

að falli (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:155).   
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6.6 Síld – veiðar og verkun 

Helstu veiðarfæri sem notuð voru til síldveiða á Íslandsmiðum voru net og nætur. Eins og 

áður sagði var ekki næg þekking til staðar í Eyjafirði til að geta stundað síldveiðar í miklu 

magni í lok 19. aldar. Eyfirðingar notuðu aðallega ádráttarnet til veiðanna en einnig önnur 

veiðarfæri. Þeir notuðu lagnet fyrr á öldum til síldveiða og Norðmenn veiddu einnig á lagnet 

við Ísland til að byrja með. Hér verður stiklað á stóru um þau fjöldamörgu veiðarfæri sem 

notuð voru til síldveiða í gegnum tíðina og áhrif þeirra á síldariðnaðinn. 

Net er lóðréttur netaveggur sem oftast er lengri á hlið en hæð (Lárus Pálmason, 2012:105). 

Fyrirdráttarnet voru net sem hægt var að leggja frá landi. Tiltölulega lítinn aðbúnað þurfti til 

veiða með netinu en einungis þurfti að eiga net, tréstubba til að festa það við botn og bát til að 

róa út og leggja netið. Margir sjávarbændur nýttu sér þessa veiðiaðferð þegar önnur tækni var 

ekki til staðar (Jón Þ. Þór, 2003:185). Lagnetin voru venjuleg net sem voru aðallega lögð á 

grunnsævi og því nauðsynlegt að sigla út og leggja þau, ekki var hægt að veiða með þeim 

uppi í landsteinum líkt og fyrirdráttarnetum. Gallinn við lagnet í upphafi var sá að aðeins var 

hægt að leggja þau inni í fjörðunum og því þurftu menn að treysta á göngur síldarinnar inn 

fjörðinn en seinna þróaðist veiðarfærið þannig að hægt var að veiða með því lengra úti á sjó. 

Reknetaveiðar hófust ekki í Eyjafirði fyrr en árið 1899 en þá veiddu Norðmenn þar á reknet 

(Matthías Þórðarson, 1930). Reknet eru net sem ná ekki til botns heldur reka með straumum á 

yfirborðinu. Net þessi voru notuð á hafi úti og því ekki bundin við veiði inni í fjörðunum 

(Jakob Jakobsson, 2007b:242). Þau voru með 50 net í hvorri trossu sem var algengt, þau voru 

töluvert ódýrari en nætur og áhættuminni. 

Það má segja að fyrsti áratugur tuttugustu aldar hafi verið nokkurs konar tilraunatími í 

síldveiðum Íslendinga. Nokkur mismunandi veiðarfæri voru notuð til veiðanna og þær stóðu 

oftast bara yfir sumartímann. Síldveiðar voru Norðlendingum sérstaklega mikilvægar og yfir 

sumartímann stunduðu flestir eyfirskir bátar síldveiðar. Eftir aldamót einkenndust síldveiðar á 

Norðurlandi aðallega af landnóta- og reknetaveiðum og var þá oft veitt á sexæringum. Árið 

1911 voru það Norðmenn sem voru að veiða meirihluta síldarinnar við Ísland og það var ekki 

fyrr en 1916 að Íslendingar veiddu meira og söltuðu í fleiri tunnur af síld en þeir og héldu þeir 

forskotinu eftir það (Steinar J. Lúðvíksson, 2007:18-38).  

Tilkoma síldveiða á hafi úti fyrir Norður- og Austurlandi höfðu mikil áhrif á gang veiðanna 

og gerði sjómönnum kleift að elta síldina lengra en rétt út úr fjörðunum. Um aldamótin 1900 

kom hingað norskt gufuskip, Brimnæs, og var ætlað að stunda línuveiðar. Meðferðis voru þó 
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síldarnet til þess að veiða síld í beitu. Alla síld sem ekki þurfti í beitu átti að salta í tunnur. Eitt 

árið veiddist nokkuð magn af síld í netin og ári seinna ákvað útgerðarmaður Brimnæs að 

senda tvö gufuskip hingað til þess að veiða síld í reknet. Rétt eftir aldamótin 1900 voru skipin 

orðin þrjú, en það ár veiddu skipin 916 tunnur af saltaðri síld. Áhugi norskra útgerðarmanna á 

þessum veiðum kviknaði í kjölfar árangurs Brimnæs. Á næstu árum fjölgaði norskum skipum 

á Íslandsmiðum. Skipin veiddu þá á línu fyrir austan og vestan fyrri part sumars, en héldu 

norður fyrir land í lok júlímánaðar til þess að veiða þar síld í reknet. Árið 1903 fór að komast 

skriður á reknetaveiðar í Eyjafirði en það sumar voru níu skip á síldveiðum á reknetum þar. 

Fyrsta síldarsöltun af reknetaveiðum fyrir norðan var á Raufarhöfn árið 1901. Fyrsta 

síldarsöltun á Siglufirði var árið 1903 (Jón Þ. Þór, 2003:180-182).  

Norðmenn notuðu öðruvísi veiðiaðferðir en Hríseyingar og aðrir Eyfirðingar. Þeir leituðu 

síldarinnar lengra út á haf en áður hafði þekkst og vakti þetta sérstaka athygli Eyfirðinga sem 

veiddu síldina helst uppi í landsteinunum. Norðmenn veiddu með nót í svokölluðu nótalagi. 

Þá unnu nokkrir bátar saman við að fanga síldina með nót. Oft voru notaðar fjórar nætur  í 

einu nótalagi. Lína var á sitthvorum enda hverrar nótar svo hægt væri að draga nótina að 

landi, svo var síldinni mokað upp úr nótinni með svokölluðum ausum. Dæmigert nótalag 

Mynd 9. Mokveiði. Síldinni ausið upp úr nótinni í skipið. Heimild: Jakob Jakobsson, 2007b:253. 
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samanstóð yfirleitt af 16 til 18 mönnum. Þeir hleyptu vörpum sínum niður þar sem þeir vissu 

að síldin væri og lokuðu hana inni í „lása“ upp við land. Eyfirðingar hófu að vinna í 

nótalögum og árið 1902 töldu þau ellefu (Matthías Þórðarson, 1930:91-95). Síðla sumars árið 

1904 er sagt að um 12 til 14 nótaútgerðir væru byrjaðar að veiða síld í Eyjafirði (Einar 

Hjörleifsson, 1904:175).  

Norðmenn höfðu aðlagað amerískt veiðarfæri til veiðar á uppsjávarfiskum að sínu höfði. Það 

var herpinót, öðru nafni snurpunót. Hér við land hófu menn að veiða síld í herpinót um 1903-

1904. Fyrst um sinn var eitt skip með eina nót, en síðar var veitt í eina nót af tveimur skipum 

en það auðveldaði alla vinnu við veiðarnar. Það sem þessi nýju veiðarfæri, reknetið og 

herpinótin, höfðu helst í för með sér að nú var hægt að veiða síld á hafi úti í stað þess að 

treysta á það að síld gengi inn í firði. Árið 1904 gerðu Norðmenn síðan tilraun til að veiða 

með herpinót sem hægt var að veiða með í dýpri sjó en venjulegar nætur. Herpinótin var lögð 

umhverfis síldartorfur úr tveim skipum og henni síðan „snurpað“ upp svo að hún varð að poka 

sem opinn var að ofan (Jakob Jakobsson, 2007b:248-250) (Jón Þ. Þór, 2003:182-185). Við 

allar nótaveiðar var eitt stórt skip sem geymdi aflann ásamt nokkrum minni bátum, nótabátum 

sem lögðu nótina. Árið 1940 kom til sögunnar ný gerð af nót, svokölluð hringnót. Hún var 

sambærileg herpinótinni nema að því leytinu til að hún hentaði minni skipum betur sem leiddi 

til þess að færri skipverja þurfti og veiðarfærið var enn auðveldara í notkun. Við 

hringnótaveiðar þurfti einungis einn nótabát sem þótti einfalda veiðarnar töluvert (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2007:92).  

Um og eftir 1900 komust Hríseyingar og aðrir Eyfirðingar upp á lag með að vinna síldina og 

upp frá því varð hún þeim mikilvæg atvinnugrein. Fram til 1950 varð mikil þróun á öllu sem 

snerist að veiðum og verkun síldarinnar. Bæði bátar og veiðarfæri urður stórtækari og margar 

vinnsluaðferðir urðu til við vinnslu á síldinni. Þar má helst nefna ísun, frystingu, reykingu, 

þurrkun, söltun og loks niðursuðu (Ástvaldur Eydal, 1948:105-110).  

Reknet og herpinót voru þau tvö veiðarfæri voru mest notuð fyrstu tvo áratugi 20. aldar. Í 

Töflu 2 má sjá fjölda skipa sem veiddu síld með reknetum frá 1903 til 1907 á Íslandi. 
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Tafla 2. Fjöldi skipa og heildarveiði Íslendinga með reknetum. Heimild: Matthías Þórðarson, 1930:199. 

 

 

 

 

Síldarstöðvar voru í Hrísey og þar var söltuð síld. Síldin var oftast söltuð með hvítu salti en 

eftir 1910 var einnig farið að kryddsalta síldina. Litlu seinna ruddu síldarverksmiðjur sér til 

rúms í Eyjafirði en í þeim var brætt lýsi eins og áður sagði. Þar var framleitt lýsi úr þeirri síld 

sem ekki var hæf til söltunar og mjöl unnið úr restinni. Íshús voru byggð út um allt land um 

aldamótin 1900 til að geyma síld til beitu og halda henni ferskri. Íshúsin voru mikil bylting 

þar sem loksins var hægt var að geyma síldina í þó nokkurn tíma. Síld þránar mjög fljótt og 

skemmist sé hún ekki geymd í köldu umhverfi og því var erfitt að ætla að vinna hana og senda 

út án þess að hún skemmdist (Jón Þ. Þór, 2003:191).  

 

 

  

Ár Fjöldi skipa Veiði í tunnum 

1903 9 2.980 

1904 13 6.125 

1905 24 10.265 

1907 27 10.092 
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7 Helstu útgerðarmenn og fyrirtæki 

Jörundur Jónsson, eða Hákarla-Jörundur eins og hann er oft kallaður, er án alls efa einn 

umsvifamesti og þekktasti útgerðarmaður Hríseyjar hingað til. Jörundur var efnaðasti 

hákarlaformaður Eyjafjarðar á sínum tíma en hann fluttist til Hríseyjar árið 1862 ásamt konu 

sinni Svanhildi og fjölskyldu þeirra og var þá fyrir löngu orðin annáluð aflakló. Áður bjó 

Jörundur í Hringsdal og þar áður á Grenivík (Theodór Friðriksson, 1933:105,109) (Þorkell 

Jóhannesson, 1955:186-187). Jörundur valdi ágætan stað fyrir útgerð sína en frá Hrísey var 

styttra á miðin en frá öðrum stöðum í firðinum: 

...og liggur þar í miðjum firðinum hin snotra ey Hrísey. Þar úti í firðinum er fiskisældin mest, 

en fegurð og landkostir meiri þegar innar kemur (Matthías Jochumsson, 1878:79).  

Jörundur fæddist á aðfangadag árið 1826. Átján ára gamall gerðist hann vinnumaður á 

bóndabæ og fór snemma að sækja sjóinn. Hann varð seinna formaður á árabát á Látraströnd 

en hóf eftir það sína eigin útgerð á árabáti sem hann gerði út á hákarlaveiðar. Eftir það fluttist 

hann til Hríseyjar og bjó ásamt stórri fjölskyldu sinni á Syðstabæ, en Jörundur átti sex börn 

með konu sinni Svanhildi og átta börn með seinni konu sinni Margréti. Af þessum fjórtán 

börnum komust tíu á legg. Jörundur lét byggja nýtt íbúðarhús á Syðstabæ úr skipinu Skjold 

sem hann keypti á uppboði fyrir lítið verð. Skjold var þá nýtt skip sem hafði rekið á land í 

Hrísey í Norðmannabylnum svokallaða og brotnað illa (Hreinn Ragnarsson og Steinar J. 

Lúðvíksson, 2007:52). Timbrið kom sér hins vegar vel og hýsti Jörund og fjölskyldu hans í 

hinu nýja Syðstabæjarhúsi. Húsið var byggt árið 1885 og bjó Jörundur sjálfur í því í þrjú ár en 

hann dó þann 10. október árið 1888  (Sigurjón Sigtryggsson, 1982). Húsið var seinna fært af 

Mynd 10. Hús Hákarla-Jörundar. Heimild: Akureyri, 2009. 
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sínum upphaflega stað þegar dóttir Jörundar ásamt manni sínum, Páli Bergssyni, reisti nýtt 

hús á Syðstabæjarhólnum og færði það eldra neðar í þorpið. Seinna var það notað sem 

krambúð K.E.A. og í dag er búið að gera húsið upp og breyta því í hákarlasafn (Akureyri.is, 

2009).  

Í Hrísey bjó Jörundur til dauðadags og átti stóran þátt í uppbyggingu sjávarútvegs í eyjunni. 

Margir afkomenda hans hafa síðar átt sinn hlut í þessari uppbyggingu. Þar má meðal annars 

nefna Guðmund, Jörund, Björn og Jóhannes Jörundarsyni ásamt Páli Bergssyni, tengdasyni 

Jörundar og Guðmundi Jörundssyni barnabarni Jörundar. Júlíus Oddsson, eiginmaður Sigríðar 

Jörundsdóttir, barnabarns Jörundar, var einnig mikill útgerðar- og kaupsýslumaður í Hrísey.  

Afkomendur Jörundar og aðrir Hríseyingar eru þó ekki þeir einu sem tekið hafa þátt í 

sjávarútvegi í eyjunni heldur einnig margir utanaðkomandi aðilar. Þar ber helst að nefna 

Kaupfélag Eyfirðinga, K.E.A., en fyrirtækið á sér allmikla útgerðarsögu í Hrísey og studdi vel 

við atvinnulífið í eyjunni á árum áður. Gránufélagið stuðlaði líka að uppbyggingu í eyjunni 

með Tryggva Gunnarsson fremstan í flokki eins og áður sagði (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 

1950:113-115). Norðmenn veiddu einnig síld í firðinum og komu sér upp aðstöðu í Hrísey og 

á eftir þeim komu Svíar í leit af síld og auðæfum. Það lögðu því margir hendur á plóg til að 

gera Hrísey að þeim arðvænlega útgerðarstað sem hún eitt sinn var. 

En aftur að Jörundi.  

Flaggskip Jörundar hét Hermóður en skipið var smíðað í Eyjafirði árið 1856 af skipasmiðnum 

Þorsteini Daníelssyni á Skipalóni. Jörundur var ekki fyrsti eigandi skipsins en hann keypti það 

af Oddi Jónassyni, bónda í Höfðahverfi og nágranna sínum á þeim tíma. Hermóður var fyrsta 

þilskipið sem Þorsteinn smíðaði frá grunni og markaði upphaf þilskipaútgerðar í 

Grýtubakkahreppi (Jón Þ. Þór, 1981:426-427) (Þorkell Jóhannesson, 1955:186). Jörundur 

eignaðist síðar hákarlaskipin Jörund og Margréti. Jörundur átti einnig hlut í skipinu Sjófugl 

um hríð (Þorkell Jóhannesson, 1955:188). Jörundur átti svo skúturnar Akureyri og Oddeyri  

sem seinna voru notaðar til síldveiða (Matthías Þórðarson, 1930:100). Þegar Jörundur settist 

að í Hrísey kom hann sér upp aðstöðu á sunnanverðri eyjunni í svokölluðu Sandshorni og var 

þar með höfn fyrir skip sín sem líklega voru tvö þegar hann fluttist til Hríseyjar og bæði voru 

notuð til hákarlaveiða (Björn Jónsson, 1874:94)  (Ingólfur Margeirsson, 1998).  
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Jörundur var búinn að skapa sér gott orð sem farsæll hákarlaformaður þegar hann settist að 

með fjölskyldu sinni í Hrísey og þótti gott að fá pláss á skipum hans. Löngu áður en hann 

fluttist til Hríseyjar, eða árið 1853, var hann einn hlutarhæsti hákarlaformaður á Norðurlandi. 

Árið eftir gilti það sama, Jörundur aflaði mest (Þorkell Jóhannesson, 1955:186-187).  

Viðurnefnið Hákarla-Jörundur hlaut Jörundur fyrir að vera einstaklega óragur og afladrjúgur á 

hákarlaveiðum. Hann lét áhafnir sínar alltaf vinna fyrir kaupinu og beitti óvenjulegum en 

áhrifaríkum aðferðum til að fá það mesta úr mannskapnum. Þegar veiði var mikil kom ekki til 

greina að hafa vaktaskipti heldur þurftu allir að vinna og vera við vaðinn eins og það var 

kallað. Til að halda mönnum sínum gangandi brá Jörundur eitt sinn á það ráð að fylla litla 

skjóðu af kandíssykri og leggja á káetuþakið ásamt brennivínskút sem var ætlað sem verðlaun 

til þess sem fengi fyrsta hákarlsgotið (Theodór Friðriksson, 1933:111-112).  

Þegar sem mest lét átti Jörundur einn, eða ásamt 

öðrum, hlut í fimm skipum (Ingólfur Margeirsson, 

1998). Gott verð fékkst fyrir lýsi á þessum tíma en 

hefðbundinn túr tók oft um hálfan mánuð og úr einum 

túr lönduðu skipin allt frá 50 upp í 200 tunnum af 

lifur en 100 tunnur þótti sæmilegur afli (Theodór 

Friðriksson, 1933:76). Vorið 1874 var lýsisverð hátt 

og fengust þá 60 krónur fyrir tunnuna. Það vor 

landaði Jörundur 370 tunnum eftir nokkra mánaða 

veiði við Vestfirði og fékk ásamt áhöfn sinni 22.200 

ríkisdali fyrir aflann sem í þá daga var mikið fé. 

Jörundur og hans menn höfðu hrakst undan slæmu 

veðri, vorið 1874, til Ísafjarðar á meðan önnur 

hákarlaskip biðu, innlyksa vegna hafíss, yfir 

útmánuðina. Flestir töldu þá af en áhöfnin sneri að 

lokum heim aftur, efnaðri en nokkru sinni fyrr. Algengur hásetahlutur hjá Jörundi fyrir þriggja 

mánaða vinnu var 190 ríkisdalir. Til að fá einhverja tilfinningu fyrir þessari upphæð 

samsvöruðu árslaun vinnumanna í landi 25 til 30 ríkisdölum (Ingólfur Margeirsson, 1998) 

(Theodór Friðriksson, 1933:109-111)(Þorkell Jóhannesson, 1955: 193,198). Hásetarnir hjá 

Jörundi fengu því sexföld árslaun fyrir þriggja mánaða vinnu, svo ekki sé minnst á allt 

brennivínið og kandísinn.  

Mynd 11. Jörundur Jónsson. Mynd tekin í 
húsi Hákarla-Jörundar í Hrísey. 
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Til að byrja með var lifrin sem Jörundur kom með að landi brædd í Hrísey. Lifrin var þá 

brædd á hlóðum en það varði ekki lengi þar sem miðstöð lifrarbræðslu varð til á Akureyri á 

seinni hluta 19. aldar.  Kaupstaðurinn Akureyri fór ört stækkandi á þeim tíma en íbúafjöldi þar 

tvöfaldaðist frá 1890 til 1901 (Bragi Guðmundsson, 2000) (Jón Þ. Þór, 2002b:186). Á 

Akureyri voru tvær bryggjur, svokallaðar lifrarbryggjur, sem hákarlaskip lönduðu á og einnig 

voru þar tvær lifrarbræðslur. Höepfnersverslun átti aðra en Gránufélagið hina (Theodór 

Friðriksson, 1933:76). 

Guðmundur Jörundsson fetaði í fótspor föður síns, Hákarla-Jörundar, og gerðist formaður á 

hákarlaskipinu Erik EA 16 árið 1901 eftir að hafa menntað sig í Stýrimannaskólanum í 

Reykjavík. Verslunin Gudmands Efterfölgere átti skipið og var það gert út frá Akureyri 

(Theodór Friðriksson, 1933:113) (Próf við Stýrimannaskólann, 1900:90-91). Guðmundur 

keypti, ásamt Oddi Sigurðssyni skipstjóra í Hrísey, fyrsta vélbát Eyfirðinga árið 1904. 

Báturinn hét Skellir (Sigurður Hjörleifsson, 1904:11). Guðmundur hafði áður átt skipið 

Sæborg ásamt Jörundi föður sínum. Guðmundur rak um hríð bæði verslun og útgerð í Hrísey 

ásamt Jóni Bergssyni og var síðar skipstjóri á bát frá Þorgeirsfirði. Guðmundur varð þó ekki 

langlífur en hann drukknaði árið 1912, þá þrjátíu og þriggja ára gamall (Gjh, 1912:143) 

(Hannes Þorsteinsson, 1905:134). 

Björn Jörundsson, sonur Hákarla-Jörundar, var útvegsmaður í Hrísey og bjó þar frá fimm 

ára aldri. Hann hóf útgerð á árabát árið 1874 og reisti hús á Syðstabæjarlandi sem hét 

Selaklöpp. Hann var einnig umsjónarmaður yfir þeim Norðmönnum er stunduðu síldveiðar 

við Hrísey. Hann tók virkan þátt í vélvæðingu íslenska skipaflotans en hann sendi son sinn, 

Óla, til Danmerkur árið 1904 að læra á hinar nýju vélar. Þeir feðgar létu byggja fyrir sig 

eikarbátinn Þráinn sem þeir gerðu út til margra ára. Stuttu síðar létu þeir byggja fyrir sig stærri 

bát, Byrgi. Óli Björnsson varð ungur formaður útgerðarinnar og var það þangað til að hann 

lést langt fyrir aldur fram árið 1927. Þráinn og annar vélbátur sem kom í fjörðinn á sama tíma, 

Hæring, voru fyrstu vélbátarnir sem gerðir voru út frá Eyjafirði. Kaupin á þessum bátum 

hvöttu aðra Eyfirðinga til vélbátakaupa og ekki leið á löngu þar til hinir nýju vélbátar leystu 

þá gömlu af hólmi eða að í þá var sett vél. Eigendur Hærings voru Páll Bergsson, Þorsteinn 

Jónsson og Aðalsteinn Jörundsson, sonur Hákarla-Jörundar (Ægir, 1927:241-243). Það voru 

því fáir fjölskyldumeðlimir Jörundar sem ekki stunduðu eða komu nálægt útgerð af einhverju 

tagi. Björn var salthússtjóri Höepnersverzlunarinnar í Hrísey í aldarfjórðung og 

fiskimatsmaður. Björn og Páll unnu mikið saman og tóku við síld til að salta í Hrísey. Björn 

náði háum eldri en hann lést á Selaklöpp í Hrísey 96 ára gamall (Björn Árnason, 1949:3). 
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Seinna stofnuðu Björn Jörundsson og Páll Bergsson síldveiðifélag. Björn átti sjálfur alltaf 

einn til tvo vélbáta og gerði út ásamt því að vera með fiskihús og bryggju við lóð sína á 

Selaklöpp. Árið 1934 gerði hann út vélbátinn Óla sem þótti einn besti vélbátur fjarðarins. 

Björn stundaði útgerð í Hrísey til ársins 1939 en þá tóku barnabörn hans við útgerðinni og 

hann settist í helgan stein. Sonur Björns hét Friðbjörn og var einnig útgerðarmaður í Hrísey 

(A. K., 1934:7).  

Páll Bergsson er annar mikill útvegsmaður sem tengist Jörundi en dóttir Jörundar, 

Svanhildur, giftist Páli þegar hún var nítján ára. Þá var Páll barnakennari hjá Jörundi föður 

hennar í Hrísey. Þau bjuggu á Ólafsfirði en fluttust seinna til Hríseyjar (V. St., 1941:6). Páll 

var umsvifamikill maður allt sitt líf. Hann var mikill talsmaður uppbyggingar í sjávarútvegi en 

var sjálfur kaupmaður í nítján ár á Ólafsfirði áður en hann flutti til Hríseyjar árið 1916. Þegar 

þau hjónin settust að á Ólafsfirði bjuggu þar aðeins þrjár fjölskyldur en þegar þau fóru var 

Ólafsfjörður orðin ein fjölmennasta verstöð á Norðurlandi (V. St., 1949:12). Eins og með 

marga kaupmenn á þessum tíma var Páll einnig útgerðarmaður. Útvegsmál voru honum 

hugleikin og hann barðist fyrir auknu vægi þeirra í samfélaginu ásamt aukinni framþróun 

Eyfirðinga í veiðum. Hann átti sjálfur mest fimm báta í Ólafsfirði ásamt því að reka þar 

verslun og vera þar hreppstjóri í átján ár. Árið 1908 átti Páll fimm báta. Árið 1910 varð Páll 

hreppstjóri í Þóroddsstaðahreppi, sem var Ólafsfjörður, en hélt þó kaupmennskunni áfram 

(Hulda Á. Stefánsdóttir, 1971:14) (Páll Bergsson, 1905:155) (Guðmundur Sæmundsson, 

1979:16-24). Tveim árum síðar var hann kosinn í stjórn Fiskifélags Norðlendinga sem var 

undirfélag Fiskifélags Íslands sem var stofnað árið 1911. Tilgangur beggja félaganna var að 

efla sjávarútveg í heild sinni og hvetja til framfara sem myndu síðar leiða til aukins hagnaðar 

fyrir þjóðina. Í stjórn Fiskifélags Íslands var Tryggvi Gunnarsson (Sigurður Hjörleifsson, 

1912:19). Páll stofnaði einnig fyrsta bátaábyrgðarfélagið við Eyjafjörð og var þar formaður í 

níu ár ásamt því að vera formaður Sparisjóðsins í Hrísey frá 1917 til 1939 (Sigurður 

Hjörleifsson, 1908:130).  

Ein ástæða þess að Páll og Svanhildur fluttust til Hríseyjar var sú að skilyrði til útgerðar voru 

betri í Hrísey en í Ólafsfirði. Í Hrísey lét Páll reisa síldarverkmsiðju ásamt því að sinna útgerð 

sinni og verslun. Árið 1926 átti Páll þrjá snurpunótabáta til síldveiða, einn árabát ásamt 

ýmsum veiðarfærum eins og nótum og línu (Páll Bergsson, 1926:4). Páll og Svanhildur 

bjuggu ásamt fjölskyldu sinni í Hrísey þar til árið 1930. Allan þann tíma rak Páll útgerð í 

Hrísey og í tólf ár var hann hreppstjóri þar. Börn Páls og Svanhildar áttu einnig eftir að láta til 
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sín taka í sjávarútvegi í eyjunni. Sonur þeirra, Hreinn, var þar kaupfélagsstjóri og annar sonur 

þeirra, Bjarni, varð frystihússtjóri í Hrísey (V. St., 1949:12). 

Árið 1908 var stofnað félag til að fara með útvegsmál í Eyjafirði og var það kallað 

Útvegsmannafélag Norðlendinga. Stofnfundurinn var haldinn í Hrísey og var Páll Bergsson 

einn stofnenda þess. Jóhannes Davíðsson, maður Margrétar, seinni konu Jörundar, var í 

félaginu. Þar kom fram að mikilvægt væri að einbeita sér að sjávarútvegi í Eyjafirði þar sem 

hann væri orðinn meira en bara aukaatvinnugrein með landbúnaði, heldur sjálfstæð grein sem 

þyrfti aukinn drifkraft til að verða eins verðmæt og hún gæti. Markmið félagsins var í grófum 

dráttum að bæta hag útvegsins á Norðurlandi. Á fundinum kom fram að á Norðurlandi voru 

u.þ.b 2.500 sjómenn en í Eyjafirði 1.200 (Jóhannes Davíðsson, M. J. Kristjánsson, Páll 

Bergsson og Þórður Gunnarsson, 1908:92-95).  

Annað félag var stofnað á sama tíma í kringum beitu og í því var Björn Jörundsson, sonur 

Hákarla-Jörundar. Seinna sátu í stjórn Útvegsmannafélagsins bæði Páll Bergsson og Björn 

Jörundsson. Samþykkt var að í Hrísey yrði útbúið verkstæði fyrir mann til að sjá um 

lagfæringar á mótorum hjá fólki úr félaginu. Í félaginu sátu margir kaupmenn og aðrir sem 

vanir voru að vera við stjórnvölinn. Páll sat í stjórn frá 1908 til 1916. Félagið sætti nokkru 

ámæli fyrir að berjast fyrir lækkun á hásetahlutum og vilja þannig lækka kjör háseta 

(Guðmundur Bildahl, 1908:191). 

Oddur Sigurðsson var giftur dóttur Jörundar, henni Sigrúnu. Oddur flutti til Hríseyjar árið 

1899 og gerðist skipstjóri á gufubátnum Jörund sem sá um fólks- og póstflutninga. Á sama 

tíma var Oddur með útgerð frá húsi sínu í Hrísey og sá hann ásamt konu sinni um útgerðina í 

þrjátíu ár. Oddur var formaður fiskideildarinnar í Hrísey og Beitufélags Hríseyjar ásamt því 

að vera í stjórn Vélbátatryggingar Eyjafjarðar. Hann var einnig í hreppsnefnd í mörg ár ásamt 

því að sjá um ýmis mál í Hrísey eins og rekstur póst- og símstöðvar og fleira. Einnig var 

Oddur síldarmatsmaður í nokkurn tíma (B.T., 1940:2). Júlíus, sonur Odds, rak verslun í 

Hrísey frá 1926 ásamt útgerð. Hann var formaður Útgerðarfélags Hríseyjar sem var stofnað 

árið 1948 og starfaði allt til ársins 1995 (Morgunblaðið, 1999). Tilgangur félagsins var að 

kaupa eða byggja skip og reka útgerðarstarfsemi í eyjunni. Um sjötíu Hríseyingar áttu hlut í 

félaginu og var algengt að hver hlutur væri upp á 500-2.000 krónur. Hlutafé félagsins var í 

upphafi 175.000 krónur en rekstur þess gekk erfiðlega og fyrirtækið hætti störfum vegna 

fjárskorts árið 1955 (Teitur Björgvinson munnleg heimild, 15. maí 2015). 



40 

 

Kaupfélag Eyfirðinga á drjúgan þátt í sjávarútvegssögu margra þorpa í Eyjafirði. Félagið 

sem var stofnað árið 1886 sneri sér hins vegar ekki strax að sjávarútvegi í firðinum. Það var 

ekki fyrr en um 1930 að hugur félagsins fór að beinast að sjávarútvegsmálum. Árin 1929 og 

1930 sá K.E.A. fyrir byggingu á bryggju í Hrísey ásamt heimamönnum ásamt því að reisa 

fiskmóttökuhús. Stærri bátar gátu þá lagt að bryggju við Hrísey og auðveldaði bryggjan 

samgöngur á sjó til muna. Sama ár og bryggjan var byggð hóf K.E.A. rekstur verslunar í 

Hrísey og var þar með útbiú í marga áratugi. Verslunin var staðsett í verslun Páls Bergssonar 

sem félagið leigði en byggði seinna sína eigin verslun. Árið 1934 keypti félagið íshús til 

kælingar á fiski og beitu (Árni Kristjánsson, 1967). Árið 1939 kom félagið fyrir 

hraðfrystitækjum í íshúsinu og því breytt í hraðfrystihús. Á þessu tímabili var starfsemi 

félagsins orðin mikilvægur hluti af sjávarútvegi í Hrísey og stóð bæði útgerð og vinnsla 

félagsins undir stórum hluta starfa í eyjunni. Árið 1943 hóf skip K.E.A., Snæfell, að veiða fisk 

fyrir félagið. Snæfell var þá stærsta skip sem smíðað hafði verið hér á landi og landaði það oft 

í fiskverkunarhúsið í Hrísey. Árið 1948 seldi K.E.A. síðan Hríseyjarhrepp sinn hlut í 

bryggjunni en hélt áfram að ráða ríkjum í sjávarútvegi eyjarinnar (Hjörtur E. Þórarinsson, 

1991). Þó svo að K.E.A. hafi átt þátt í mestöllum sjávarútvegi Hríseyjar frá 1930 til 1950 er 

ekki þar með sagt að Hríseyingar hafi ekki verið þátttakendur í uppbyggingunni. Starfsemi 

félagsins var margþætt og til að stjórna útibúi sínu í Hrísey var þar útibústjóri hverju sinni. 

Fyrsti útibússtjórinn í Hrísey var Hreinn Pálsson, sonur Páls Bergssonar (Hjörtur E. 

Þórarinsson, 1991). Á tvítugsaldri gerðist Hreinn háseti á skipinu Lagarfossi og seinna 

Gullfossi. Hreinn var einnig landsfrægur söngvari og skipstjóri á gufuskipinu Andey frá 

Hrísey. Á Andey veiddi Hreinn síld í herpinót en á þessum tíma, árið 1926, var síld veidd í 

nætur og reknet. Hreinn rak þá einnig síldarsöltun í Hrísey. Hreinn var einn forystumanna 

Verðlagsráðs sjávarútvegsins á sínum tíma. Hann var einnig forstjóri Olíuverzunar Íslands frá 

árinu 1948 (Morgunblaðið, 1977:22-23).  

Það sést glöggt af lýsingu á þessum mönnum og félögum að erfitt er að rekja sögu allra 

afkomenda Jörundar til 1950, svo margir voru þeir er áttu þátt í uppbyggingu sjávarútvegs í 

Hrísey. Auk afkomenda hans og utanaðkomandi félaga og einstaklinga voru eins og áður 

sagði einnig aðrir heimamenn en afkomendur Jörundar sem gerðu út skip og unnu afla sinn í 

Hrísey. Vonandi hefur hér verið gefin upp nokkuð skýr mynd af atvinnuháttum í sjávarútvegi 

í eyjunni og sem flestum sem koma að honum gerð skil. 
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8 Aflatölur og útflutningur 

Í þessum kafla verður reynt að gefa sem nákvæmast yfirlit yfir þróun aflamagns og útflutnings 

frá Hrísey á tímabilinu 1850 til 1950. Þegar kom að því að finna gögn sem vörpuðu ljósi á hve 

mikið umfang sjávarútvegsins í Hrísey var, var ekkert um gögn fyrir 1931 sem sýndu afla- 

eða útflutningstölur frá Hrísey. Hrísey varð ekki að sjálfstæðu sveitarfélagi fyrr en þetta sama 

ár og því verður einnig stuðst við gögn frá Arnarneshreppi og Árskógssandi til að fá 

heildaryfirlit yfir afla og útflutning þó að það yfirlit verði að sjálfsögðu aldrei nægilega 

nákvæmt. Einnig verða afla- og útflutningstölur frá Eyjafirði og Akureyri bornar saman við 

gögn frá því sveitarfélagi sem Hrísey var hluti af á hverjum tíma til að skoða hlut Hríseyinga 

af heildarafla og útflutningi frá Eyjafirði á tímabilinu. Gögnin sem unnið var með spanna 

tímabilið frá 1898 til 1941 og því ljóst að fyrri hluti tímabilsins sem unnið er með í ritgerðinni 

er ekki með í þessum gögnum og heldur ekki síðasti áratugurinn. Gögnin sem notuð voru við 

gerð línurita í kaflanum má sjá í Töflum 4-10 í Viðauka 1-2. 

Tafla 3. Fjöldi þilskipa í Hrísey 1931-1941. Heimild: Fiskiskýrslur og hlunninda árið 1931-1941. 

Í Hrísey, líkt og í mörgum öðrum sjávarplássum á Íslandi, 

einkenndist fyrri hluti 20. aldar af miklum 

framfaraskeiðum en einnig miklum sveiflum í 

samfélaginu. Eftir að Hrísey varð að sjálfstæðu 

sveitarfélagi breyttist í raun ekkert hvað varðaði 

sjávarútveg. Á millistríðsárunum komust viðskiptahættir í 

samt lag á ný eftir takmarkanir fyrri heimsstyrjaldarinnar á 

útflutningi sjávarafurða. Á þessum tíma var líflegt í 

eyjunni og íbúafjöldi náði sögulegu hámarki um 1940 og 

fjöldi þilskipa varð sem aldrei fyrr (Tafla 3). Hríseyingar veiddu á þessum tíma mest af síld og 

þorski. Það sem skildi Hríseyinga, sem og aðra staði í utanverðum Eyjafirði, að frá öðrum 

stöðum á þessum tíma var hve gríðarlega mikilvægar síldveiðar voru í samanburði við 

þorskveiðar. Því er kannski ekki að furða að útgerð þilskipa frá Hrísey sé ekki meiri en raun 

ber vitni þar sem línu- og handfæraveiðar á þorski þóttu ekki jafn mikilvægar og síldveiðar 

sem voru Hríseyingum allt á þessum árum. Þilskipin kunna að hafa verið notuð til þorskveiða 

og því hafa þau ekki verið mörg eftir að kreppan hófst af alvöru um 1930 þar sem verð á 

saltfiski lækkaði gífurlega í kjölfar hennar og útgerðin því ekki eins arðbær og hún hafði verið 

(Jón Þ. Þór, 2003:153-156). Síldveiðar höfðu því, á tímanum eftir að Hrísey varð að 

Ár Fjöldi þilskipa í Hrísey 

1931 1 

1932 1 

1933 1 

1934 1 

1935 2 

1936 2 

1937 2 

1938 4 

1939 6 

1940 8 

1941 4 
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sjálfstæðu sveitarfélagi, yfirhöndina og sést það glöggt á afla- og útflutningstölum sem sýndar 

eru í næstu köflum. Í ritgerðinni er fjallað um veiðar og vinnslu á þremur fisktegundum; 

hákarli, þorski og síld. Margar afurðir voru framleiddar úr þessum tegundum eins og 

þorsklifur og lýsi úr öllum þrem tegundum var framleitt á einhverjum tímapunkti, en til 

einföldunar og sökum skorts á gögnum verður einungis fjallað um afla og útflutning á þorsk, 

saltfisk og síld.  
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8.1 Hákarl 

Þegar hákarlaveiðar voru sem mest stundaðar á Norðurlandi, frá 1850 til 1875, var lýsi flutt út 

frá Íslandi til margra borga í Evrópu. Misjafnt var eftir tíðarfari og gengi veiða hve mikið var 

flutt út en afli í veiðiferð gat verið allt frá 50 upp í 200 tunnur hákarlalifrar en 200 tunnur þótti 

töluverður afli. Þegar lifrin kom í land var hún brædd og úr 33 tunnum af lifur komu u.þ.b. 20 

tunnur lýsis. Því er hægt að áætla að útflutningur úr einni veiðiferð hafi verið allt frá 36 upp í 

120 tunnur lýsis. Árið 1867 náði útflutningur hákarlalýsis frá Íslandi hámarki og voru þá 

fluttar út 13.100 tunnur eða 812 þúsund lítrar af lýsi (Guðmundur Gíslason Hagalín, 

1980:112-114) (Guðni Einarsson, 1994).  

Eftir 1850 komu þilskip til sögunnar á Norðurlandi og á þeim var hægt að geyma töluvert 

fleiri tunnur en á opnum skipum. Árið 1853 var Hákarla-Jörundur hlutarhæsti 

hákarlamaðurinn í Eyjafirði en þá vertíð var hlutur hans 7,25 tunnur lýsis. Ári seinna var 

hlutur Jörundar orðinn 9 tunnur lýsis en þá vertíðina var hann formaður á þilskipi ólíkt árinu á 

undan (Jón Þ. Þór, 1981:422). Jörundur fluttist ekki til Hríseyjar fyrr en árið 1862 og þá var 

afli og útflutningur frá eyjunni líklega ekki mikill þar sem einungis var búið á tveim bæjum. 

Það er því um fjörutíu ára tímabil, frá því að Jörundur settist að í Hrísey og fram að 

aldamótum, þar sem erfitt er að segja til um aflatölur frá Hrísey. Hákarlavertíðir stóðu ekki 

lengur yfir en í þrjá til fjóra mánuði ár hvert. Hver veiðiferð gat varað í allt að þrjár vikur. 

Hákarlavertíðin árið 1883 í Eyjafirði var sú besta í manna minnum en þá var brætt lýsi í alls 

3.100 tunnur og var afli á hvert skip yfir vertíðina um 220 tunnur. Fyrir utan þessar tölur er 

ómögulegt að reyna að áætla hákarlsafla frá Hrísey á þessum tíma og því verður það ekki gert 

hér. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/127209/
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8.2 Þorskur 

Þorskveiðar skipuðu ekki jafn stóran sess í fiskveiðum Norðlendinga og hjá öðrum 

Íslendingum í upphafi 20. aldar. Fyrir þeim voru síldveiðar arðbærari og auðveldari þar sem 

fáir höfðu eins góða veiðireynslu og nálægð við síldarmiðin og Norðlendingar. Það er því ekki 

að furða þegar litið er á afla- og útflutningstölur fyrir þorsk, og þar með saltfisk, að 

Eyfirðingar séu þar ekki aflaháir.   

Séu aflatölur úr Arnarneshreppi á opnum bátum og mótorbátum frá 1898 til 1911 bornar 

saman við aflatölur frá öllum Eyjafirði sést að nokkuð svipuð þróun er á milli þessara tveggja 

staða (Mynd 12). Þorskafli í Arnarneshreppi er nokkuð stöðugur yfir allt tímabilið og er í 

kringum 500 tonn. Mestur er aflinn árið 1910 í rúmum þúsund tonnum en minnstur árið eftir í 

einungis tíu tonnum. Eyjafjarðarsvæðið í heild bætir við sig töluverðum afla í lok tímabilsins 

en þá var orðið meira um að veitt væri á litlum vélbátum bæði á handfæri og línu og gæti 

aukning þessara báta skýrt auknar þorskveiðar á svæðinu (Jón Þ. Þór, 2003:153). 

  
Mynd 12. Þorskafli í Arnarneshreppi og Eyjafirði 1898-1911. 
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Á Mynd 13 sést magn útflutts þorsks frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu í tonnum frá 1898 til 

1912. Sé útflutningurinn frá Eyjafirði borinn saman við afla á opnum bátum og mótorbátum 

 

fyrir sömu ár sést glögglega að ekki nærrum því allur aflinn er fluttur út. Eins og áður sagði 

gæti þetta verið vegna þess að þorskur sem veiddur var í firðinum á þessum árum var í meira 

magni notaður til heimaneyslu en á öðrum stöðum á landinu á þessum tíma. Eyfirðingar 

veiddu og unnu saltfisk úr þorski einungis hluta af árinu þar sem tíðarfar gat verið slæmt og ís 

inni á firðinum heilu og hálfu sumrin. Á næstu árum jókst útflutningur frá Eyjafirði, þar með 

talið Akureyri, töluvert en var þó nokkuð sveiflukenndur (Mynd 14). Árið 1915 hefur 

eftirspurn eftir saltfisknum verið töluverð en það ár var fluttur út allur þorskur sem veiddist í 

Eyjafirði á róðra- og mótorbátum (Tafla 9 í viðauka). Árið eftir var farið að gæta áhrifa fyrri  

Mynd 13. Útflutningur á þorsk frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu 1898-1912. 

Mynd 14. Útflutningur á þorski frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu borinn saman við útflutning 
frá Íslandi 1915-1921. 
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heimsstyrjaldarinnar en árið 1916 gerðu Bretar viðskiptasamning við Íslendinga sem gerði 

það að verkum að ekki var lengur hægt að flytja saltfisk út til Danmerkur en þaðan var hann 

yfirleitt fluttur til annara landa á meginlandi Evrópu. Þessi samningur varð til þess að erfiðara 

gat verið selja saltfiskinn og árið eftir datt útflutningur frá Akureyri og Eyjafirði niður í rétt 

rúm 300 tonn. Sé útflutningurinn borinn saman við saltfiskútflutning á landsvísu sést 

greinilega að árið 1917 hefur útflutningur verið með minnsta móti en farið vaxandi aftur eftir 

það (Tafla 10 í viðauka). Vöxtur útflutnings á saltfiski frá Eyjafirði hefur komið í meiri 

sveiflum en á landsvísu en í lok tímabilsins hafði hann í raun ekkert aukist.  

Árið 1931 var heildarþorskafli Hríseyinga um 1.400 tonn (Mynd 15). Aflinn minnkaði 

töluvert um 1934 og fór ekki að aukast aftur að ráði fyrr en árið 1941. Árin sem aflinn var 

hvað minnstur var síldarsöltun í Hrísey orðin allsráðandi og veiðar á þorski gætu hafa þótt 

aukaatriði þessi ár. Þessi ár voru mikill blómatími í hríseyskri útgerð þrátt fyrir minnkandi 

þorskafla. 

 

Mynd 15. Þorskafli í Hrísey 1931-1941. 
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8.3 Síld 

Um aldamótin 1900 litu Hríseyingar og aðrir aðallega á síld sem mikilvæga beitu. Á sama 

tíma veiddu Norðmenn síld í þeim mæli sem Eyfirðingar höfðu ekki kynnst áður. Í einni 

veiðiferð árið 1904 aflaði norskt gufuskip 1.100 tunna af síld á rétt rúmri viku. Síldarafli var 

mjög sveiflukenndur hjá Eyfirðingum og fór það eftir því hve nærri landi síldin gekk og þá 

hvernig hægt var að veiða hana. Þegar enn var að fást reynsla á síldveiðum áttu menn erfitt 

með að fara langt út og veiða hana en einna auðveldast þótti að veiða hana í net uppi í 

landsteinum. Seinna breyttist þetta og menn fóru að veiða lengra út á hafi með afkastameiri 

veiðarfærum. Eins og sést á Mynd 16 var síldarafli í Arnarneshreppi stór hluti af 

heildarsíldarafla Eyfirðinga í byrjun 20. aldar. Aflinn hefur verið umreiknaður í tonn, 

lesendum til hægðarauka. Aflinn var yfirleitt ekki meiri en 200 tonn á ári í Arnarneshreppi og 

gat farið niður í nánast ekkert, en minnsti árlegi afli í Arnarneshreppi á þessum árum voru 0,8 

tonn árið 1911 (Tafla 4 í viðauka). Árið 1902 sést greinilega að metveiði er á síld í Eyjafirði 

en þar náði aflinn rétt rúmum 1.800 tonnum. Ástæða þessa kipps er óþekkt en ætla má að 

tilraunir á síldveiðum í nót hafi skilað góðum árangri þetta árið eða að tölur úr gögnum séu 

hreinlega rangar. Þessar tölur sýna þó einungis afla á opnum bátum og mótorbátum, eftir að 

þeir komu til sögu eftir aldamót. Því er ekki víst að þetta gefi upp hárrétta mynd af 

heildarsíldarafla þar sem skráning afla á þessum árum ekki jafn nákvæm og nú á dögum 

(Hagstofa Íslands, 1997:300-302).  

Þegar Arnarneshreppur er borinn saman við Eyjafjarðarsvæðið í heild sinni, fyrir utan 

Akureyri, er ljóst að eftir 1903 samanstendur meirihluti síldarafla í Eyjafirði af afla úr 

hreppnum.  

Mynd 16. Síldarafli í Arnarneshreppi og Eyjafirði 1898-1911. 
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Á Mynd 17 sést yfirlit yfir útflutning á síld frá Akureyri annars vegar og Eyjafjarðarsýslu hins 

vegar. Útflutningur úr Eyjafjarðasýslu er yfirleitt um og yfir 200 tonn en undantekningar eru 

árin 1911 og 1912 þegar útflutningur er 500 tonn og árið á eftir 8.000 tonn sem hefur verið 

metafli. Ef tekið er mið af aflatölum frá Eyjafirði á sama tíma (Mynd 16) sést að afli á opnum 

bátum náði einungis 45 tonnum árið 1911 og 0,8 tonnum í Arnarneshreppi. Hér er því líklega 

um veiðar á öðrum skipum að ræða en opnum bátum og mótorbátum. 

 

Á tímabilinu frá 1915 til 1921 fundust einungis tölur um útflutning á síld frá Akureyri og 

Eyjafjarðarsýslu saman (Mynd 18). Hér hefur útflutningur dregist verulega saman frá því sem 

hann var árin áður en á þessum tíma var Hrísey hluti af Árskógssandi. Engar afla- og 

útflutningstölur fundust frá þessum tíma fyrir Árskógssand. Þó er ljóst frá þessum tölum að í 

Mynd 17. Útflutningur á síld frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu 1898-1912. 

Mynd 18. Útflutningur á síld frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu 1915-1921. 
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fyrri heimsstyrjöldinni hafi útflutningur dregist mikið saman en ekki aukist mikið eftir það. 

Þrátt fyrir að útflutningur frá Eyjafirði hafi verið í minna lagi var útflutningsverðmæti á síld 

að aukast á þessum árum og mikil uppbygging að eiga sér stað í síldveiðum, sérstaklega á 

Norðurlandi. Því er furðulegt að útflutningur á síld hafi ekki verið meiri en raun ber vitni. 

Tíu árum seinna varð Hrísey að sjálfstæðu sveitarfélagi og hægt að sjá hvað eyjarskeggjar 

veiddu mikið af síld frá árinu 1931 til 1941 (Mynd 19). Það er greinilegt að uppgangur var 

mikill og að síldveiðin í Hrísey hefur verið í miklum vexti. Árin 1937 og 1938 var Hrísey í 

öðru sæti í magni af söltuðum tunnum á eftir Siglufirði af síldarstöðum á Íslandi (shgí bls 

318). Sé afli þessi ár skoðuð fyrir Hrísey ber þó tölum ekki saman en á Mynd 19 er aflinn, 

umreiknaður í tonn, töluvert hærri en gefið er upp í öðrum heimildum. Síldarsöltun náði 

hámarki árið 1940 í rúmum 6.000 tonnum sem er einmitt á sama tíma og íbúafjöldinn var í 

hámarki. Á Dalvík var engin síld söltuð árið 1941 og gæti verið að hluti hennar hafi verið 

unninn í Hrísey (Hreinn Ragnarsson, 2007b:316).  

  Mynd 19. Síldarafli í Hrísey 1931-1941. 
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9 Niðurstöður og umræður 

9.1 Áhrif sjávarútvegs á efnahag 

Líkt og með afla- og útflutningstölur fundust ekki tölur fyrir afla- og útflutningsverðmæti fyrr 

en árið 1931. Á Mynd 20 sést yfirlit yfir heildarútflutningsverðmæti frá Hrísey árin 1931 til 

1939 (Tafla 11 í Viðauka 2). Mjög líklegt er að meirihluti þessa sé útflutningur á afla en auk 

þess gæti eitthvað verið um útflutning á landbúnaðarafurðum. Árið 1932 minnkaði 

útflutningur frá eyjunni töluvert en þetta ár var Íslendingum hvað erfiðast fjárhagslega vegna 

afleiðinga kreppunnar miklu sem reið yfir heimsbyggðina á þessum tíma. Lágt verð fékkst 

fyrir afurðir sem leiddi til minna útflutningsverðmætis. Það sem mesta athygli vekur þó á 

myndinni er mjög lágt verðmæti útflutnings árin 1936 til 1938. Alls er óvíst hvers vegna svo 

lítið verð fékkst fyrir vörur á þessum árum. Það gæti stafað af lágu söluverði eða minnkandi 

magni útfluttra vara. Sé þorsk- og síldarafli á þessum árum skoðaður á Myndum 14 og 18 sést 

að síldarafli þessi ár var með besta móti á meðan þorskafli var ekki mikill sé tekið mið af 

árunum á undan. Svarið gæti því verið að lítið hafi verið flutt út af þorski og lágt verð hafi 

fengist fyrir síldina á þessum árum en því verður þó ekki svarað hér á óyggjandi hátt. Önnur 

skýring gæti verið sú að síldin sem flutt var frá Hrísey hafi verið flutt til Akureyrar og sé því 

hluti af útflutningstölum þaðan. 

 

 Mynd 20. Heildarverðmæti útfluttrar vöru frá Hrísey 1931-1941. 
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9.2 Áhrif sjávarútvegs á íbúaþróun 

Í upphafi tímabilsins sem þessi ritgerð spannar er Hrísey lítið sveitarsamfélag sem hafði 

haldist óbreytt öldum saman. Íbúar voru fáir og tíðarfar erfitt seinustu áratugi 19. aldar. 

Sérstaklega slæmt var það áratuginn 1870-1880 á öllu landinu, á Norðurlandi skullu oft á 

frosthörkur sem náðu jafnvel 30 stiga frosti og hafísár voru óvenju tíð. Sú þróun átti sér stað á 

þessum tíma að fólki fækkaði í stöðum sem voru langt frá sjó og fleiri fluttust því að 

sjávarsíðunni og margir til Akureyrar sem var að verða þungamiðja verslunar á Norðurlandi. 

Við sjávarsíðuna gátu menn bæði stundað landbúnað og fiskveiðar í stað þess að búa lengra 

inni í landi og þurfa að treysta einungis á landbúnaðinn. Á þessum árum var oft góður afli í 

Eyjafirði og mikið af fiski sem hlýtur að hafa auðveldað sjávarbændum lífið. Eftir því sem 

líður á tímabilið sem þessi ritgerð spannar á þessi þróun á fólksflutningum til sjávarsíðu og í 

þéttbýli eftir að aukast. Áratuginn á eftir fluttust margir Íslendingar af landi brott til 

Vesturheims í von um betra líf. Það vekur þó athygli að á meðan landsmönnum fækkaði á 

þessum árum fjölgaði íbúum í Eyjafirði sem bendir jafnvel til þess að þrátt fyrir miklar 

frosthörkur, hafís og almennt erfitt tíðarfar hafi íbúar fjarðarins ekki séð ástæðu til 

brottflutnings (Bernharð Haraldsson, B. A., 1968:66-71). Á þessum sama tíma var farið að 

rofa til í sjávarútvegi og hákarlaveiðar orðnar að arðbærri atvinnugrein í Eyjafirði sem veitti 

fjölda manns atvinnu og gaf vel í aðra hönd. Bændur sem fóru í hákarlalegur á vorin og voru 

fram að slætti að hausti þénuðu margfalt meira en fyrir vinnu sína í landi yfir allt árið. Í lok 

19. aldar var kaupmannastéttin farin að stækka og stunduðu þeir bæði verslun og útgerð. 

Formenn og eigendur hákarlaskipanna efnuðust mest og sumir þeirra áttu seinna eftir að 

gegna lykilhlutverki í samfélagi Eyfirðinga og hafa mikil áhrif á þróun þess. Þar sem skilin á 

milli verslunar og útgerðar urðu sífellt minni og óskýrari urðu fyrrum eigendur hákarlaskipa 

eins og Tryggvi Gunnarsson miklir verslunarmenn einnig, en þessir tveir hlutir héldust 

nokkurn veginn í hendur um aldamótin. Hákarlaveiðar Eyfirðinga höfðu því gífurleg áhrif á 

gang samfélagsins og ekki síst í Hrísey. Einn fremsti hákarlaformaður Eyfirðinga, og þótt 

víðar væri leitað, Hákarla-Jörundur, er líklegast ástæðan fyrir því að byggðin í Hrísey fór að 

stækka í lok 19. aldar. Hefði hann ekki stýrt útgerð sinni frá Hrísey og leyft vinnufólki sínu að 

búa á Syðstabæjarlandinu, þar sem byggðin í Hrísey er staðsett í dag, er óvíst hvernig farið 

hefði. Sé íbúaþróun í Hrísey skoðuð frá því að Jörundur kom árið 1862 og fram að aldamótum 

sést að íbúum í eyjunni fjölgaði úr u.þ.b. 25 manns upp í rúmlega 90 manns sem er fjölgun 

upp á tæp 30% á þrjátíu árum (Kristinn Kristjánsson munnleg heimild, 21. apríl 2015). 
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Erfitt er að geta sér til um hvernig farið hefði ef hákarlaveiðar hefðu ekki orðið eins miklar og 

raun ber vitni í Eyjafirði og ef verð á hákarlslýsi hefði ekki verið eins hátt og það var. Allir 

þessir þættir, ásamt mikilli þróun í skipasmíðum á þessum tíma hafa líklega stuðlað að 

aukinni byggð í Hrísey og örvað vöxt hennar. Þegar tölur um íbúafjölda á stöðum í Eyjafirði 

eru skoðaðar sést vel hvað Hrísey var lítið samfélag fyrir aldamót. Sé íbúafjöldi Hríseyjar 

þegar Jörundur fluttist í eyjuna árið 1862 borinn saman við íbúafjölda í Grímsey, sem þá var 

minnsta byggðalag Eyjafjarðarsýslu, er ljóst að Hrísey ein og sér var líklega langminnsta 

byggðin í Eyjafirði á þeim tíma (Mynd 21). Ekki líður þó á löngu þar til íbúum fer að fjölga 

og árið 1890 eru Hríseyingar orðnir fleiri en Grímseyingar. Fram til 1910 er íbúafjöldi á 

þessum tveim stöðum mjög svipaður en árið 1920 er nokkuð ljóst að mikill vöxtur er á 

íbúafjölda í Hrísey og hún orðin að töluvert stærri byggð en Grímsey (Bernharð Haraldsson, 

B. A., 1968:95,99).  

Þó svo að þorskveiðar og saltfiskvinnsla Eyfirðinga hafi ekki verið jafn mikil og annars staðar 

á landinu fyrir aldamót voru veiðarnar vissulega stundaðar og gegndu veigamiklu hlutverki í 

sjávarútvegi Eyfirðinga um það leyti sem verð á hákarlslýsi tók að lækka. Þá voru Eyfirðingar 

búnir að byggja upp ágætis þilskipaflota sem borgaði sig ekki lengur að gera út til 

hákarlaveiðanna og þótti arðbærara að veiða á þeim þorsk. Þilskip Hákarla-Jörundar voru gerð 

út á botnfiskveiðar eins og fram kom í ævisögu Tryggva Gunnarssonar en þar segir að 

Jörundur hafi fylgst með löndun úr skipum sínum á bryggjunni í Hrísey og þar hafi m.a. verið 

landað lúðu. Það er því dálítil einföldun að segja að þorskveiðar einar og sér hafi haldið uppi 

útvegi í Hrísey eftir hákarlatímabilið, heldur voru það líka veiðar á öðrum botnlægum 

Mynd 21. Samanburður á íbúafjölda í Hrísey og Grímsey 1860-1920. 
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tegundum eins og lúðu, þorski og ýsu. Bæði hákarlatímabilið og sá tími þegar sem mest var 

veitt af síld eru ákveðin gullaldarár í sjávarútvegssögu Hríseyjar og einmitt þessi ár var 

fjölgunin á íbúum hvað mest. Það má því segja að þó svo að þorskveiðar hafi aldrei náð 

slíkum hæðum fyrr en mögulega eftir tímabilið sem fjallað er um í þessari ritgerð hafi þær átt 

stóran þátt í að viðhalda þeirri byggð sem var byrjuð að myndast. Um 1880 stofnaði 

Gránufélagið saltfiskverkunarstöð í Hrísey. Þá eru hákarlaveiðar enn stundaðar en í minna 

mæli en áður. Hákarlaveiðarnar, sem áttu stærstan þátt í fjölgun fólks í eyjunni, voru því 

stundaðar ásamt aukinni sókn í þorsk sem þýddi að umfang útgerðarinnar jókst og fleira fólk 

þurfti til að vinna fiskinn. Þetta kemur heim og saman við tölur um íbúafjölda en áratuginn 

1880 til 1890 fjölgar Hríseyingum og eru þeir orðnir nærrum hundrað talsins árið 1890 og 

helst íbúafjöldinn nokkuð stöðugur næstu tvo áratugi. Þessi aukning á íbúafjölda árið 1890 

stafar líklega einnig af því að tíðarfarið var töluvert betra síðasta áratug 19. aldar en það var 

áður. Í öllum Eyjafirði var fólksfjölgun meiri á þessum áratug en hafði verið en íbúum 

sýslunnar fjölgaði um 21,4% á þessum áratugi (Bernharð Haraldsson, B. A., 1968:69). Þessi 

verulega aukning er líklega nokkurs konar blanda af batnandi veðri, aukinni þróun í 

sjávarútvegi og þar með betri lífskjörum Eyfirðinga sem áttu eftir að aukast enn á komandi 

áratugum.  

Árið 1920 voru íbúar Hríseyjar fleiri en nokkru sinni fyrr. Enn var eyjan hluti af 

Arnarneshreppi og ári seinna Árskógssandi en það hafði breyst var að Hrísey var orðið að ört 

vaxandi samfélagi sem varð sífellt meira sjálfbjarga. Síldveiðar voru eins og komið hefur 
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Mynd 22. Íbúafjöldi í Hrísey frá 1850-2014. 
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fram stundaðar allt tímabilið frá 1850 til 1950, fyrst til beitu en eftir því sem leið á 20. öldina 

og reynsla Eyfirðinga af nýrri veiðitækni og veiðarfærum varð meiri varð Norðurland miðstöð 

síldveiða á Íslandi, þá sérstaklega Eyjafjörður og Siglufjörður. Þó svo að Hríseyingar hafi ekki 

veitt og unnið síld í sama mæli og Siglfirðingar og Akureyringar var fólksfjölgun í Hrísey á 

meðan síldveiðar stóðu sem hæst hlutfallslega há. Frá 1920 til 1930 fjölgaði Hríseyingum um 

65% og frá 1920 til 1940 fjölgaði þeim um 75% og íbúar árið 1940 voru orðnir 337 (Tafla 13 

í Viðauka 3). Meginástæður þessarar miklu fjölgunar þessa tvo áratugi eru stórauknar 

síldveiðar Hríseyinga á þessum tíma. Veiðarnar þróuðust frá því að vera einungis stundaðar til 

að ná í beitu og var þá farið eins stutt út á haf og hægt var til þess að sækja fiskinn. Seinna, 

þegar veiðarnar fóru að færast úr fjörðunum og út á haf fóru síldarstöðvar einnig að færast 

utar í Eyjafjörðinn. Þá var Hrísey kjörin sem löndunarstaður fyrir skip á síldveiðum, eyjan 

liggur frekar utarlega í firðinum og styttra að sigla þangað með afla í vinnslu. Einmitt þegar 

veiðar færðust lengra út á haf blómstraði síldarverkun í Hrísey og er líklegt að þarna séu 

tengls á milli og útgerðarmenn í Hrísey notið góðs af ásamt Norðmönnum sem þar voru með 

bækistöðvar á síldveiðum og voru farnir að veiða síld úti á hafi langt á undan Íslendingum. 

Norðmennirnir hafa líklega áttað sig á góðri legu eyjarinnar þar sem hún hentaði bæði sem 

vinnslustaður þegar síld var veidd inni í firðinum og utan hans. 

Frá því að Páll Bergsson flutti til Hríseyjar árið 1916 og þangað til síldin „hvarf“ af miðum 

Norðurlands um 1947 var stöðugt uppbyggingatímabil í Hrísey. Síldarstöðvar og 

fiskverkunarhús voru byggð á Sandshorni, þar sem bryggjan stendur í dag, af Páli, 

afkomendum Hákarla-Jörundar, öðrum Hríseyingum og utanaðkomandi aðilum eins og 

Kaupfélagi Eyfirðinga sem sá hag sinn í að stuðla að uppbyggingu sjávarútvegs í eyjunni. 

Þegar taldar eru upp þær stöðvar sem voru byggðar og framkvæmdir í sjávarútvegi sem ráðist 

var í á þessum þrem áratugum og borið saman við fjölgun íbúa er ljóst að þetta vaxtartímabil í 

hríseyskri útvegs- og íbúasögu verður seint toppað (Tafla 13 í Viðauka 4).  

Árið 1950 var Útgerðarfélag Hríseyinga nýlega stofnað og gerði út bátinn Ver. Síldveiðar, 

sem höfðu fært Hríseyingum tækifæri til enn frekari uppbyggingar og fjölda nýrra íbúa, voru í 

lágmarki og hvergi var síldina, fiskinn sem Hríseyingar höfðu byggt allt sitt á undanfarna 

áratugi, að finna. Líkt og þegar hákarlaveiðar minnkuðu sneru eyjaskeggjar sér þá í ríkari 

mæli að þorskveiðum sem urðu Hríseyingum enn mikilvægari en áður. Árið 1950 var Hrísey 

orðið að heildstæðu samfélagi sem þrátt fyrir nokkuð einhæfan atvinnuveg lifði af þótt síldin 

væri farin. Ef að fiskveiðistjórnunarkerfi þessa tíma hefðu lagt meira í verndun síldarstofnsins 



55 

 

hefðu Eyfirðingar og aðrir síldveiðimenn kannski náð að drýgja veiðar á þessari dýrmætu 

tegund og viðhaldið lengra og stöðugra gróðratímabili. 

Það verður seint sagt að íbúafjöldi í Hrísey hafi verið stöðugur í gegnum tíðina. Það eru einna 

helst tímabilin frá því að Jörundur fluttist til Hríseyjar árið 1862 fram að 1880 og frá 1890 til 

1910 sem fjöldi íbúa hefur verið nokkuð svipaður. Auk þess er tímabilið frá 1960 til 1990 

nokkuð laust við sveiflur í íbúafjölda. 

Margt hafði því áunnist á þeim hundrað árum sem liðin voru frá því að byggðin í Hrísey 

samanstóð af aðeins 23 einstaklingum sem stunduðu landbúnað og búskap nánast einungis til 

sjálfsþurftar. Atburðir eins og fyrri og seinni heimsstyrjöldin höfðu áhrif á sjávarútveginn í 

Hrísey. Hinir ýmsu sáttmálar og reglur sem settar voru Íslendingum á þessum árum höfðu 

áhrif á verslun þeirra við önnur lönd og það sama gilti um Hríseyinga. Heimskreppan sem 

hófst árið 1929 hafði djúpstæð áhrif á Íslendinga og orsakaði  verðfall á flestum 

útflutningsvörum þeirra. Árið 1934 reið hinn svonefndi Dalvíkurskjálfti yfir Dalvík og 

nágrenni, þar á meðal Hrísey. Mörg hús skemmdust í skjálftanum og þurfti að endurbyggja. Á 

þessum hundrað árum, frá 1850 til 1950, varð þrátt fyrir alla þessa atburði til myndarlegt þorp 

í Hrísey, bryggjur voru byggðar ásamt hinum ýmsu verkunar- og fiskvinnsluhúsum og bátar 

voru smíðaðir og keyptir Sjávarútvegur fór úr því að vera viðkvæm og lítil atvinnugrein fárra 

einstaklinga yfir í að verða þróuð og skipulögð grein sem varð hundruðum einstaklinga tilefni 

til að setjast þar að og una glaðir við sitt. Ekkert af þessu hefði gerst nema án mikillar vinnu 

og elju heimamanna sem skeyttu því engu þó þeir væru í margra klukkustunda fjarlægð frá 

verslunarmiðju Norðurlands, Akureyri, og helst til einangraðir frá flestum öðrum Eyfirðingum 

framan af.  
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 – Aflatölur 

Tafla 4. Þorsk- og síldarafli í Arnarneshreppi 1898-1911. Heimildir: Landshagsskýrslur fyrir Ísland 
1898-1911. 

Arnarneshreppur 

Ár Þorskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

1898 327 62 

1899 297 33 

1900 779 33 

1901 90 142 

1902 530 202 

1903 237 226 

1904 199 34 

1905 413 7 

1906 467 28 

1907 526 100 

1908 780 40 

1909 569 116 

1910 1.215 21 

1911 10 0,8 

 
Tafla 5. Þorsk- og síldarafli í Eyjafirði 1898-1911. Heimildir: Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1898-1911. 

Eyjafjörður 

Ár Þorskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

1898 764 144 

1899 720 207 

1900 1.833 340 

1901 1.457 768 

1902 1.842 1.816 

1903 812 265 

1904 740 67 

1905 1.171 70 

1906 1.346 94 

1907 1.846 118 

1908 2.737 90 

1909 2.292 165 

1910 3.392 85 

1911 3.032 45 
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Tafla 6. Þorsk- og síldarafli í Hrísey 1931-1941. Heimildir: Fiskiskýrslur og hlunninda 1931-1941. 

Hrísey 

  Þorskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

Ár Önnur skip Þilskip Samtals Önnur skip Þilskip Samtals 

1931 1.385   1.385 534 761 1.295 

1932 1.043 167 1.210 935 25 960 

1933 1.087 329 1.416 102 13 115 

1934 515 82 597 493 115 609 

1935 405   405 646 1.051 1.697 

1936 139   139 723 1.532 2.255 

1937 166   166 703 2.703 3.406 

1938 179 209 388 339 3.624 3.963 

1939 146   146 229 2.853 3.082 

1940 470   470 131 6.171 6.302 

1941 740   740 32 2.987 3.019 
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Viðauki 2 – Útflutningur 

Tafla 7. Útflutningur á saltfiski og síld frá Akureyri 1898-1912. Heimildir: Verslunarskýrslur 1898-1912. 

Akureyri 

Ár Saltfiskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

1898 185 106 

1899 222 504 

1900 245 0 

1901 281 2.355 

1902 315 3.468 

1903 191 3.315 

1904 133 602 

1905 232 413 

1906 291 1.260 

1907 326 1.707 

1908 365 2.235 

1909 389 1.600 

1910 614 2.166 

1911 906 9.677 

1912 547 3.499 

 

Tafla 8. Útflutningur á saltfiski og síld frá Eyjafjarðarsýslu 1898-1912. Heimildir: Verslunarskýrslur 
1898-1912. 

Eyjafjarðarsýsla 

Ár Saltfiskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

1898  -  - 

1899  -  - 

1900  -  - 

1901  -  - 

1902  -  - 

1903  -  - 

1904 56 101 

1905 75 184 

1906 98 251 

1907 99 196 

1908 71 245 

1909 80 199 

1910 115 292 

1911 116 585 

1912 67 8.013 
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Tafla 9. Útflutningur á saltfiski og síld frá Akureyri og Eyjafjarðarsýslu 1915-1921. Heimildir: 

Verslunarskýrslur 1915-1921. 

Akureyri og Eyjafjarðarsýsla 

Ár Saltfiskur (í tonnum) Síld (í tonnum) 

1915 1.263 351 

1916 862 253 

1917 248 76 

1918 1.185 8 

1919 646 66 

1920 1.269 40 

1921 1.164 23 

 

Tafla 10. Útflutningur á saltfiski frá Íslandi 1915-1921. Heimild: Valdimar Unnar Valdimarsson og 
Halldór Bjarnson, 1997c. 

Ísland 

Ár Saltfiskur (í tonnum) 

1915 27.952 

1916 28.908 

1917 15.677 

1918 22.900 

1919 25.574 

1920 32.112 

1921 34.864 

 

Tafla 11. Útflutningsverðmæti frá Hrísey 1931-1939. Heimildir: Verslunarskýrslur 1931-1941. 

Hrísey 

Ár Útflutningsverðmæti (í 

krónum) 

1931 239.600 

1932 75.400 

1933 139.400 

1934 138.500 

1935 132.400 

1936 13.900 

1937 11.000 

1938 31.000 

1939 170.100 
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Viðauki 3 – Íbúafjöldi 

Tafla 12. Íbúafjöldi í Hrísey 1850-2014. Heimildir:Kristinn Kristinsson munnleg heimild, 21. apríl 2015, 
Bragi Guðmundsson, 2000, Ármann Dalmannsson, Eggert Davíðsson og Sveinn Jónsson, 1973:465, 
Hagstofan, e.d.-a-c. 

Ár Íbúafjöldi Fjölgun/Fækkun í % Fjölgun/Fækkun 

1850 23     

1860 24 4% 1 

1880 35 46% 11 

1890 88 151% 53 

1901 92 5% 4 

1910 104 13% 12 

1920 193 86% 89 

1930 318 65% 125 

1940 337 6% 19 

1950 327 -3% -10 

1960 276 -16% -51 

1970 290 5% 14 

1980 289 0% -1 

1990 264 -9% -25 

2000 215 -19% -49 

2010 189 -12% -26 

2014 168 -11% -21 
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Viðauki 4 – Tímatal 

Tafla 13. Tímatal. Heimild: Elín Björg Ingólfsdóttir, 1990. 

1916 Páll Bergsson flyst til Hríseyjar ásamt Svanhildi Jörundsdóttur. 

1917 Björn Jörundsson byggir Sæborg, nýtt fiskverkunar- og sjóhús með verbúðaraðstöðu 

fyrir starfsfólk. 

1929 Hreinn Pálsson flyst aftur til Hríseyjar og reisir verbúðir ásamt Einari M. 

Þorvaldssyni á Skaptabryggju sem eyðileggst árið eftir í óveðri. 

1929-

1931 

K.E.A. bryggjan byggð. 

1930 K.E.A. byggir þurrfiskmóttökuhús á Sandshorni. Útgerðarmenn lögðu hluta af afla 

sínum inn hjá K.E.A. en þurrkuðu einnig og seldu til Spánar. 

1930 Brynjólfur Jóhannesson og Jakob Kristinsson kaupa eignir Höepfner á Búðartanga, 

Brynjólfur með Höepfnershús og Jakob með Laxdalshús.  

1931-

1932 

Nýja síldarstöðin byggð. 

1932 Ludvik Möller og Geir Arnessen  byggja Nýju síldarstöðin í Hrísey sem þykir 

glæsilegasta síldarstöð Norðurlands á þeim tíma. 

1933 K.E.A. byggir frystihús. 

1934 Dalvíkurskjálfti. 

1936 Andeyjarfélagið stofnað af nokkrum heimamönnum. Gera út gufuskipið Andey á 

síld og seinna Eldey og Straumey. 

Eftir 

1936 

Feðgarnir Jörundur Jörundsson og Guðmundur Jörundsson kaupa Nýju síldarstöðina 

og söltuðu þar síld og gerðu út skip á síldveiðar. 

1937 K.E.A. kaupir hlut útgerðarmanna í bryggjunni. 

1947 Brynjólfur og Jakob hætta að salta síld á Búðartanga og Sandshorn því orðið 

aðalathafnasvæði útgerðarmanna. Aðeins einn bátur eftir í 8-12 tonna 

stærðarflokknum. 

1948 Útgerðarfélag Hríseyjar stofnað og báturinn Ver keyptur. K.E.A. selur 

Hríseyjarhrepp K.E.A. bryggjuna. 

1954 Afurðir frystihússins metnar á 4.000.000 kr. 

1955 Eitt frystihús í eyjunni og tvær síldarsöltunarstöðvar. Togarinn Jörundur gerður út 

frá Akureyri af Guðmundi Jörundssyni. 

1956 KEA kaupir Andeyjarplanið  

6. 

áratug

urinn 

Síldarsöltun hætt. Fjöldi fólks flyst frá Hrísey. 

 


