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Ágrip 
 

Eftirfarandi er lokaverkefnmi til B.A. prófs við sagnfræði-og heimspekideild Háskóla 

Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um Spánverjavígin sem áttu sér stað á Íslandi árið 

1615.  Leitast verður við að fjalla um málið í samhengi við sögu Baska og hvalveiða 

þeirra.  Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því: Hverjir voru Baskar? Hvers vegna 

stunduðu þeir hvalveiðar við Íslands strendur? og loks af hverju áttu þessir voðalegu 

atburðir sér stað? 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað stuttlega um sögu Baska og leitast 

við að skilja hverjir þeir eru og hvaðan þeir komu.  Einnig verður fjallað lítillega um 

sérstöðu þeirra innan Evrópu. 

Í öðrum kaflanum verður rætt um hvalveiðar almennt en þó einkum og sér í 

lagi um Baska sem sjómenn og hvalveiðimenn, en þeir stóðu öðrum framar þegar kom 

að hvalveiðum allt fram á 17. og 18. öld.  Ég mun skoða af hverju þeir stóðu svona 

framarlega, hvernig veiðarnar fóru fram og síðast en ekki síst hvers vegna þeir hófu 

að leita til norðurs í auknum mæli. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar mun fyrst vera byrjað á því að fjalla um upphaf 

halveiða Baska við Íslandsstrendur og þá hvenær og hvers vegna þær hófust.  Hvers 

vegna þeir komu hingað til veiða, hversu oft þeir komu og hvernig þeim var tekið. Þá 

verður rætt um aðraganda hinna svo kölluðu Spæanverjavíga og í kjölfarið fjalla um 

atburðarásina sjálfa.  Að lokum mun verða rætt um eftirmála víganna og leitast verður 

við að skilja hversvegna Baskar lutu slíkum örlögum og raun bar vitni.  
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1. Inngangur 

 

Í upphafi 17. aldar hófu erlendar þjóðir að stunda hvalveiðar í norðurhöfum og um 

það leyti sáust baskneskir hvalveiðimennn fyrst við Íslandsmið. Snemma sumars árið 

1615 sáust sextán hvalveiðiskip frá Ströndum, á austanverðum Vestfjörðum.  Leist 

mörgum landanum ekki á blikuna og óttuðust ófrið.  Einungis þrjú þessara skipa 

komu hinsvegar að Ströndum, önnur héldu austur til Rússlands.  Þegar hausta tók 

hófu erlendu sjómennirnir að huga að brottför.  Það var nótt eina í september að mikið 

óveður skall á og hafís sem sveimað hafði úti fyrir Ströndum rak inn Reykjarfjörð, þar 

sem skipin lágu. Svo fór að öll þrjú hvalveiðiskipin fórust í óveðrinu.  Þrír skipverjar 

drukknuðu þá nótt en hinum áttatíu og tveim tókst að komast í land.  Atburðarásin 

sem þá fór af stað átti eftir að kosta marga þeirra lífið.  Eftir að hafa bjargað því sem 

bjarga mátti úr skipunum ákváðu foringjar þeirra að sigla norður fyrir Hornstrandir á 

þeim bátum sem björguðust í þeirri von um að finna skip sem þeir gætu siglt á heim.  

Það heppnaðist hinsvegar ekki og ákváðu menn þá að skipta liði.  Áhafnir tveggja 

minni skipanna, um fimmtíu manns, héldu að Vatnseyri við Patreksfjörð og voru þar 

yfir veturinn.  Áhöfn þriðja skipsins, því stærsta, beið skelfileg örlög.1  

Heimildir um þessa atburði eru ekki alveg samhljóma í því sem gerðist.  Jón 

lærði Guðmundsson sagði frá atburðunum í Sannri frásögu af spánskra manna 

skipbrotum og slagi.  Sú frásögn, er sennilega eina samtímaheimildin um atburðina en 

Jón skrifaði hana veturinn eftir vígin.  Þar byggir hann á frásögn sjónarvotta þegar 

hann var ekki sjálfur á staðnum.  Sönn frásaga hefur varðveist í a.m.k þremur 

handritum. Þar gagnrýnir Jón landa sína fyrir gjörðir sínar en virðist reyna að lýsa 

hlutunum eins þeir komu honum fyrir sjónir.  Síðar á ævinni skrifaði Jón ævikvæði 

sitt Fjölmóð þar sem hann virðist alfarið á bandi Baskanna og illur í garð margra 

Íslendinga, þá einkum og sér í lagi Ara Magnússonar sýslumanns (1571-1652) og séra 

Jóns Grímssonar í Árnesi. 

Séra Ólafur Jónsson sóknarprestur á Söndum í Dýrafirði orti Spönsku vísur, á 

17. öld,  þar sem hann beinlínis lofar gjörðir Ara og manna hans.  Er það gömul sögn 

að Ari hafi beðið Ólaf að yrkja vísurnar og hefur það líklega verið til þess að andmæla 

Sannri frásögu.2 Þá er talið að vísurnar hafi verið ortar eftir bréfi sem prestar í 

                                                 
1 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 226.  Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 25. 
2 Jónas Kristjánsson, ,,Inngangur“, bls. xxii-xxiii. 
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Ísafjarðarsýslu sömdu til alþingis sumarið 1616.3 Þar sem og í vísunum er ekki farið 

fögrum orðum yfir basknesku hvalveiðimönnunum.4 

Þá er atburðanna getið í annálum frá 17. og 18. öld. Helst mætti þar nefna 

Skarðsárannál, Sjávarborgaranál og Ballarárannal.  Annálarnir eru þó fáorðir um 

veru Baska hér við strendur og þeir eru skrifaðir þó nokkru eftir að atburðirnir áttu sér 

stað.  Verstfirsku annálarnir voru skrifaðir af afkomendum Magnúsar prúða, föður 

Ara sýslumanns í Ögri og eru því hallir undir málstað Íslendinga í málinu.5 

Í Alþingisbókum Íslands, 4. bindi birtast dómar og bréf frá árunum 1615 og 

1616.  Þar má t.a.m finna bæði Súðavíkurdóm frá 8. október árið 1615 og Mýrardóm 

frá 26. janúar árið 1616 þar sem Baskar voru úrskurðaðir réttdræpir hvar sem til þeirra 

næðist. 

Að lokum ber að nefna Víkingarímur sem er eftir óþekktan Jón sem líklega var 

frá Patreksfirði.  Í rímunum er látið illa af skipsbrotmönnum og brot þeirra talin upp.  

Þar segir m.a.  

 

Ránar sægur rann þá hægur ræfils skeiðum, 

seggir líta á síldar heiðum 

smáskip mörg að fiska veiðum. 

Girndin fremur glöggt það nemur að gömlum vanda,  

fá sér vildu fisk til handa 

þeim fýsist enginn móti standa. 

Þá þeir fundu þegar á stundu því næst ræna 

flyðrum og svo fiska væna,  

það fruktar ekki margra bæna.6 

 

Það er því ekki alveg ljóst hvers vegna og hvernig þessir atburðir komu til.  

Sönn frásaga virðist vera hlutlausasta heimildin á meðan Fjölmóður er frekar á bandi 

Baskanna. Aðrar heimildir styðja eða réttlæta gjörðir þeirra Ara Magnússonar og 

manna hans. 

 Tekið skal fram að beinar tilvitnanir í þessari ritgerð eru teknar orðrétt og 

stafrétt upp úr heimildum.  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um þá atburði sem nefndir hafa verið 

Spánverjavígin, þó svo bæði hafi það verið spænskir sem og franskir Baskar sem létu 

lífið þetta örlagaríka haust árið 1615, og ef til vill réttara að kalla þessa atburði 

                                                 
3 Jónas Kristjánsson, ,,Inngangur“ , bls. xxxvii. 
4 Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 317-320. 
5 Sigrún Antonsdóttir, ,,Spánverjavígin“, bls. 27. 
6 Spánverjavígin 1615, bls. 76. 
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Baskavígin.  En af hverju þessir atburðir komu til verður sennilega aldrei svarað með 

áreiðanlegum hætti.  Hér a eftir ætla ég í stuttu máli að segja frá hverjir Baskar eru og 

hvaðan þeir komu.  Þar á eftir ætla ég að fjalla um upphaf hvalveiða í atvinnuskyni, en 

þar stóðu Baskar öðrum fremu um langt skeið.  Þá mun ég fjalla um atburðina sjáfa, 

aðdraganda þeirra og eftirmála.  Mun ég reyna að leggja mat á ástæður víganna og 

skoða þá út frá félagslegu sem og pólitísku umhverfi á Íslandi í upphafi 17. aldarinnar. 

Spurningarnar sem ég mun leitast við að svara eru, hvers vegna hófu Baskar að stunda 

hvalveiðar við Íslandsstrendur? og hvers vegna hlutu þeir þessi skelfilegu örlög sem 

raun bar vitni?    
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2. Baskar 
 

 

Baskar eru þjóðflokkur sem býr í vesturhluta Pýreneafjalla meðfram Biskajaflóa.  

Baskaland nær yfir ríflega 20.000 ferkílómetra landssvæði og skiptist það í sjö héruð, 

fjögur þeirra liggja innan landamæra Spánar, það eru, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya 

og Alava.  Hin þrjú eru í Frakklandi, það eru, Labourd, Basse Navarre og Soule.  

Landið kalla þeir Euskal Herria sem þýðir hreinlega, landið þar sem Euskera er töluð 

en það er einmitt tungumálið þeirra sem auðkennir Baska.7  Tungumál þeirra er ekki 

talið af indó-evrópskum uppruna og er ekki skylt neinu öðru tungumáli í heiminum, 

svo vitað sé um. 

Mjög lítið er vitað um uppruna Baska og hefur sú ráðgáta vakið áhuga margra 

fræðimanna.  Franski sagnfræðingurinn Camille Jullian gekk jafnvel svo langt að 

segja ,,The most difficult problem presented by our history is that of the origin of the 

Basques“.8 Frá því að fyrsta bókin sem vitað er um að skrifuð hafði verið á 

basknesku,  Linguae Vascorum Primitiae eftir Bernard Dechepare kom út árið 1545 

og stuttu síðar Compendio Historial í fjórum bindum, sagnfræðileg verk eftir Esteban 

de Garibay árið 1571, hefur verið skrifað heilmikið um Baska, sögu þeirra, siði, 

tungumálið og sérkenni.  Ennfremur hafa verið settar fram fjöldinn allur af 

kenningum um uppruna þeirra og sambönd við aðra þjóðflokka.  Raunin er samt sem 

áður enn sú að við engu nær við að leysa þessa ráðgátu og sennilegt er að það verði 

aldrei gert.9 

Esteban de Gariaby (1533-1600) var fyrsti baskneski sagnfræðingurinn og um 

leið var hann fyrsti fræðimaðurinn til þess að reyna að rekja sögu Baska og útskýra 

uppruna þeirra og sérstöðu tungumálins, basknesku, sem ekki er af indó-evrópskum 

rótum.  Garibay vildi halda því fram að Íberíuskagi hafi verið byggður af Tubal sem 

var banarbarn Nóa og að Baskaland hafi verið fyrsta byggðin eftir flóðið mikla, 

ennfremur taldi hann að tungumálið sem Tubal talaði hafi verið baskneska og hafi því 

verið hið upprunalega tungumál mannkynsins, búið til eftir fall turnsins í Babel.10 

 

                                                 
7 Kurlansky, The Basque History of the World, bls. 19. 
8 Gallop, A Book of the Basques, bls. 2. 
9 Gallop, A Book of the Basques, bls. 2. 
10 Collins, The Basques, bls. 257-258. 
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Baskar telja sig hafa búið á meira eða minna sama svæði Íberíuskagans 

samfleitt síðan á nýsteinöld c. 4000 f.kr eða jafnvel síðan frá fornsteinöld, sem lauk c. 

9000 f.kr.  Þetta myndi skilja þá frá öðrum íbúum Spánar sem eru tiltölulega 

nýkomnir til sögunnar og eru af öðrum kynstofni sem og örðum menningaruppruna.11  

Fornleifafræðingurinn Pere Bosch-Gimpera  heldur þeirri kenningu á lofti að Baskar 

séu afkomendur steinaldarmanna sem lifðu á svæðinu á fornsteinöld.  Fundist hafa 

brot úr höfuðkúpu af Cro-Magnon manninum í Baskalandi og talið er að lögun 

höfuðkúpunnar samsvari sér í um 25-40 prósent af Böskum, þessi einkenni finnast 

hinsvegar ekki utan Baskalands12  Ekki er hægt að ímynda sér að þetta sé nóg sönnun 

til þess að skera úr um uppruna Baska og segir Roger Collins meðal annars í bók sinni 

The Basques, ,,That a conclusion of such magnitude could be based upon so little 

evidence ... is quite breath-taking“.13  Þó er rétt að benda á að niðurstöður nýlegra 

genarannsókna styðja þá kenningu að Baskar séu afkomendur þeirra steinaldarmanna 

sem bjuggu á svæðinu hér áður fyrr og eru allmargir þeirrar skoðunnar að Baskar séu 

elstu núlifandi þjóðflokkurinn í Evrópu.14 

Eins og áður segir er lítið vitað um forsögu Baska en fyrstu frásagnir af þeim 

birtast ekki fyrr en um tveimur öldum eftir að Rómverjar komu til Spánar um 218 

f.kr.15  Rómverjar virtust hafa lítinn áhuga á landsvæði Baska og létu þá að mestu í 

friði og þegar Rómaveldi leið undir loka á þjóðflutningstíma tókst Böskum að halda 

aðkomumönnum frá.  Öldum saman tókst Böskum að halda landssvæði sínu á meðan 

miklar sviptingar áttu sér stað annars staðar á skaganum.  Á 8. öld réðust Márar inn á 

Íberíuskagan úr suðri og lögðu undir sig ríki Vest-Gota á Spáni.  Baskar lentu þá á 

milli stríðandi fylkinga, Franka í norðri og Mára í suðri.  Einnig stafaði talsverð ógn 

af víkingum sem komu af hafi. Á miðöldum urðu samfélög Baska hluti af ýmsum 

ríkjasamböndum og í Navarra var stofnað konungsríkið í Pamplona.  Baskar lögðu 

ætíð mikið kapp við að halda í sín eigin lög, sem nefnast Fueros.  Árið 1199 fóru 

Baskahéruðin, Spánarmegin, undir krúnu Kastilíu og voru þá samfélagssáttmálarnir, 

staðfestir sem persónulegt samkomulag milli valdhafa krúnunnar annars vegar og 

sveitaráða Baska hins vegar.  Þannig hélst það allt til seinni hluta 19. aldar. Fueros 

                                                 
11 Collins, The Basques, bls. 1-2. 
12 Gallop, A Book of the Basques, bls. 8. 
13 Collins, The Basques, bls. 7. 
14 Sigrún Antonsdóttir, ,,Spánverjavígin“, bls. 30. 
15 Kurlansky, The Basque History of the World, bls. 19. 
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veitti Böskum ákveðið sjálfstæði og forréttindi sem m.a. fól í sér fullt ferðafrelsi og 

nýtingarrétt á eigin landi.16 

                                                 
16 Sigrún Antonsdóttir, ,,Spánverjavígin“, bls. 31. 
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3. Hvalveiðar 
 

 

Heimildir benda til þess að þróun hvalveiða sem sjálfstæðs atvinnuvegar hafi hafist á 

11. öld með veiðum Baska á sléttbak, svo kölluðum Íslands-sléttbak eða eubalaena 

glacialis.17  Þá voru Baskar sem bjuggu í litlum sjávarþorpum við Biskajaflóa farnir 

að halda lengra út á haf og höfðu góðan orðstír, ekki aðeins sem  sjómenn heldur 

einnig sem skipasmiðir, kaupmenn og hvalveiðimenn.  Ekki er vitað nákvæmlega 

hvenær Baskar hófu hvalveiðar en fyrstu heimildir þess efnis eru frá  miðri elleftu öld.  

Hugsanlegt er að þeir hafi lært af nágrönnum sínum úr norðri, þ.e. Normönnum eða 

jafnvel víkingum en þeir síðarnefndu voru farnir að sjást á  þessum slóðum á níundu 

öld.  Aðferð víkinga var með þeim hætti að þeir ráku hvalina inn á grunninn í 

þröngum firði.  Aftur á móti buðu aðstæður í Biskajaflóa ekki upp á þessa aðferð 

þannig að Baskar fundu upp sína eigin aðferð við veiðarnar.  Sú aðferð fólst í því að 

elta dýrin með bátum úti á opnu hafi.  Með þessu móti unnu Baskar sér inn það 

mannorð að vera fyrstu svokölluðu nútíma (modern) hvalveiðimennirnir.18 

 Íslands-sléttbakurinn gekk inn í Biskajaflóann haust hvert á leið sinni á 

suðlægari slóðir.  Þá hófu Baskar að fylgjast með hvalnum úr þar til gerðum 

útsýnisturnum og  vitum við strandlengjuna.  Vaktmaður lét strax vita ef hann varð 

var við hval og sendi frá sér merki ýmist með því að kveikja eld, berja í trommu, 

hringja bjöllu eða veifa flaggi.  Við það fóru veiðimennirnir úr viðkomandi þorpi til 

báta sinni og út á haf til veiða.  Í stafni hvers báts var skyttan sem stjórnaði för bátsins 

og hrópaði skipanir til þeirra sem réru. Þegar báturinn var kominn nægilega nálægt 

skaut skyttan skutlinum í bak hvalsins. Þessum skutli var ekki ætlað að drepa hvalinn 

heldur þreyta hann.  Í skutulinn var fest lína og í enda hennar var bauja.  Þetta var gert 

til þess að unnt væri að fylgjast með ferðum dýrsins.  Oft voru fleiri en einn bátur í 

eltingaleiknum og var hvert tækifæri notað til þess að skjóta fleiri skutlum í hvalinn.  

Þegar dýrið var við það að örmagnast var langri lensu stungið inn í hjarta og lungu 

þess og við það var hvalurinn allur.19  

 Baskarnir fundu markað fyrir nánast allar afurðir hvalsins.  Verðmætast var þó 

spikið en úr því var framleitt lýsi og var það fyrst og fremst notað sem ljósgjafi en 

                                                 
17 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 24. 
18 Francis, Daniel, A History of World Whaling, bls. 19. 
19 Francis, Daniel, A History of World Whaling, bls. 20-21. Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland 

til 1915, bls. 33-34. 
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einnig var það notað til þess að mýkja leður og hreinsa ull, eins var það mikilvægt 

efni við sápugerð, lyfjagerð og við framleiðslu á málningu.20   

 Þegar Baskar fóru fyrst að leita út fyrir Biskajafóann var Írland þeirra fyrsti 

viðkomustaður þar sem þeir stunduðu talsverðar veiðar á 16. öldinni.  Þeir létu þó 

ekki þar við sitja heldur héldu þaðan vestur yfir haf eða til Nýfundnalands, þar sem 

Baskar stunduðu hvalveiðar í ríkum mæli fram á síðari hluta 16. aldar.21 Undir lok 

aldarinnar fór að draga úr veiðum Baska þar um slóðir og í upphafi 17. aldar lauk 

þeima alveg.  Meginástæða þess er talin vera stríðsátök í Evrópu þar sem Spánverjar 

biðu í lægri hlut með afar neikvæðum áhrifum fyrir baskneskt atvinnu- og efnahagslíf.  

En megin flotastyrkur Filippusar annars á Atlantshafi voru basknesk skip og þegar 

flotinn ósigrandi, Armada Invencible, beið afhroð árið 1588 var stoðunum nánast 

kippt undan hvalveiðunum lengi vel.  Einnig er talið að frumbyggjar á Nýfundnalandi 

hafi smátt og smátt snúist gegn hvalveiðimönnunum sem komu í hundraða tali ár 

hvert.  Þá bendir allt til þess að hvölum hafi verið farið að fækka um þessar slóðir 

sökum ofveiði en Baskarnir eru taldir hafa veitt um þrjú hundruð hvali við strendur 

Nýfundnalands ár hvert.  Síðasta skráða för baskneskra hvalveiðimanna til 

Nýfundnalands var farin árið 1604 og bræðslustöðvarnar á ströndinni tóku að drabbast 

niður.  En þrátt fyrir að hvalveiðar Baska vestanhafs væru að líða undir lok og 

veiðarnar almennt í lægð héldu þeir áfram að veiða þessar risaskepnur og hagnýta þá 

reynslu og þekkingu sem þeir höfðu öðlast á því sviði. 22  

 Á 16. öld fóru aðrar þjóðir að sýna áhuga á hvalveiðum.  Hollendingar, 

Englendingar og Danir fóru að undirbúa hvalveiðar en kunnáttan var ekki mikil hjá 

þessum þjóðum.  Þeir réðu því baskneska veiðimenn á skip sín til þess að læra af 

þessum reyndu hvalaföngurum.  Baskar gegndu því ýmsum lykilhlutverkum í 

áhöfnum erlendra hvalveiðiskipa áratugum saman.23 

 Árið 1596 uppgötvuðu Hollendingar Svalbarða þar sem voru mið mjög svo 

auðug af Grænlands-sléttbak.  Í upphafi var lítill áhugi á að hagnýta þessar eyjar 

lengst norður í höfum og var það ekki fyrr en ellefu árum síðar, eða 1607, að 

leiðangur breskra skipa til eyjanna komast að því hversu gnótt hafsvæðið var af 

hvölum.  Á 17. öld hófust því umsvifamiklar hvalveiðar við Svalbarða, nálægt 

                                                 
20 Francis, Daniel, A History of World Whaling, bls. 21. 
21 Trausti Einarsson, Hvalveiðar við Ísland 1600-1939, bls. 13. 
22 Francis, Daniel, A History of World Whaling, bls. 27. Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 

1915, bls. 36. Trausi Einarsson, Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 14. 
23 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 36. 
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Spitsbergen.  Þangað sóttu Hollendinga, Englendingar, Danir sem og Baskar.24  

Umsvif Baska virtust þó hafa dalað töluvert frá veiðum þeirra við Nýfundnaland 

þangað sem sóttu hundruð hvalveiðiskipa þegar best lét.  Nú taldi veiðiflotinn sem 

baskar sendu einungis nokkra tugi skipa.25 

 Baskar mættu mikilli samkeppni við Svalbarða, eitthvað sem þeir höfðu í raun 

aldrei lent í áður.  Árið 1612-1613 kom til átaka þar um slóðir, enda mikil verðmæti í 

húfi.  Danir gerðu tilkall til Svalbarða á þeim forsendum að hann væri landfastur 

Grænlandi, nokkuð sem almennt var trúað á þessum tíma.  Hollendingar sögðust hafa 

fundið eyjarnar og ættu því réttin til veiða, á meðan Englendingar héldu því fram að 

hafsvæðið ætti að vera opið öllum til veiða.  Þetta leiddi til talsverðra átaka á milli 

þjóðanna vegna geysimikilla hvalveiðihagsmuna við eyjarnar þar sem Spitsbergen er 

stærst.  Deilurnar enduðu með því að hver þjóð fékk afmarkað svæði til veiða og áttur 

þjóðirnar tvær eftir að stunda miklar veiðar á þessum slóðum.  Síðar bættust við 

frönsk, þýsk og dönsk hvalveiðiskip á svæðið.26 

 Árið 1613 fékk hið enska Moskvufélag, Muscovy Company, einkaleyfi frá 

Englandskonungi sem meinaði öðrum þjóðum að veiða hval við Svalbarða.  

Englendingar ráku því öll skip burt frá Svalbarða og afli þeirra var gerður upptækur, 

nema þau hefðu enskt leyfi. Eftir að hafa verið rekin frá Svalbarða sigldu skip 

Baskanna í átt að  Íslandi og er það jafnan talið vera upphafið að hvalveiðum þeirra 

hér við Íslandsstrendur.27  Þrátt fyrir að hafa verið hraktir frá Svalbarða héldu Baskar 

veiðum sínum áfram en á fyrstu áratugum 18. aldarinnar var farið að fjara verulega 

undan þeim og um miðja öldina er talið að þeim hafi verið að ölli lokið.28 

 Bæði fornleifafræðileg og sagnfræðileg gögn gefa til kynna að Íslendingar hafi 

ekki stundað hvalveiðar í atvinnuskyni fyrr en á tuttugustu öld. Skriflegar heimildir 

sýna að Íslendingar veiddu hval í litlum mæli en hvalir sem strönduðu í fjörum 

landsins voru mikilvæg uppspretta matar fyrir samfélagið of fóru menn jafnvel út á 

bátum til þess að reka hvalina á land.  Í Ballarárannál stendur t.a.m. ,,um vorið voru 

reknir í land á skipum í Bjarneyjum 40 vögnuhvalir...“.29  Atvinnuhvalveiðar á 

sautjándu öldinni hefði haft góð efnahagsleg áhrif á íslenskt þjóðfélag og því kann 

                                                 
24 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 36. 
25 Miglio, Viola G, ,,Basque Whaling in Iceland in the 17th Century“, bls. 47. 
26 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 36.  Trausi Einarsson, Hvalveiðar við Ísland 

1600-1939. bls. 17-18. 
27 Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 26-27.  
28 Trausi Einarsson, Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 19. 
29 Annálar 1400-1800 III (Ballarárannáll), bls. 191. 
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það að hljóma undarlega að  Íslendingar þróuðu aldrei aðferð til þess að bræða 

hvalaspik og búa til úr því lýsi eða olíu.  Sérstaklega vegna þess að þeir kunnu þegar 

grunnaðferðina og höfðu tækifæri til þess að læra til verka hjá erlendum 

hvalaföngurum, eins og Böskum.30 

 Frá árinu 1999 til ársins 2010 áttu sér stað fornleifarannsóknir á Strákatanga í 

Hveravík.  Var það dr. Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur sem fór fyrir þeirri 

rannsókn.  Þar kom í ljós hvalstöð sem talið er að hafi verið starfrækt á fyrri hluta 17. 

aldar og eru líkur á því að þar hafi Baskar verið á ferð.  Þó er einnig möguleiki að 

stöðin gæti hafa verið hollensk en heimildir eru til um að Hollendingar hafi verið hér 

við veiðar svo snemma sem 1615.  Ekki er vitað hversu margar hvalstöðvar gæti verið 

að finna á Vestfjörðum og annars staðar en uppgötvanir á þessum fornleifum eru til 

þess að gera nýjar á nálinni.31   

                                                 
30 Ragnar Edvarðsson, ,,The Strákatangi Whaling Project in Strandasýsla“, bls. 324-325. 
31 Ragnar Edvarðsson, ,,The Strákatangi Whaling Project in Strandasýsla“, bls. 325.  Smári Geirsson, 

Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 40. 
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4. Spánverjavígin 
 

 

Sumarið 1615 sást til sextán hvalveiðiskipa frá Ströndum á austanverðum 

Vestfjörðum.  Flest þeirra héldu leið sinni áfram austur en þrjú komu að Ströndum og 

stunduðu veiðar hér við land um sumarið.  

Þeir atburðir áttu sér stað aðfaranótt 21. september að þrjú skip fórust í 

ofsaveðri í Reykjarfirði, um það leyti sem skipverjar voru að undirbúa heimför.  Þrír 

skipverjar létu lífið en um áttatíu urðu eftir skipreka.   Skipstjórarnir ákváðu þá að 

halda norður fyrir Hornstrandir á bátum sem eftir voru í þeirri von um að finna skip 

sem þeir gætu siglt á suður á bóginn.  Það tókst ekki og skildu þá leiðir. 

Skipstjórar tveggja smærri skipanna héldu ásamt mönnum sínum, um fimmtíu 

talsins, að Vatnseyri og dvöldu þar um veturinn.  Skipstjóri þriðja og stærsta skipsins 

hélt með sína menn, þrjátíu og tvo, í átt að Ísafjarðardjúpi. Þeirra átti eftir að bíða 

skelfileg örlög.  Voru þeir allir myrtir nema einn sem komst undan til félaga sinna á 

Vatnseyri.  Sá sem stóð fyrir voðaverkunum var Ari Magnússon í Ögri sýslumaður.  

Þréttán menn voru drepnir á Fjallaskaga við Dýrafjörð, fimm voru teknir af lífi í 

Æðey og þréttán á Sandeyri við Ísarfjarðardjúp í októbermánuði árið 1615.  Illa var 

farið með lík mannanna og voru þau ekki jarðsett fyrr en löngu seinna.  Nöfn flestra 

mannanna eru óþekkt og lítið um þá einstaklinga vitað.32 

 
 

4.1. Baskar á Íslandi  
 

Ekki ber heimildum saman um það hvenær það var sem erlendir menn hófu fyrst 

hvalveiðar við Íslandsstrendur.  Smári Geirsson segir í bók sinni Stórhvalaveiðar við 

Ísland að ,,Óljósar sagnir fyrirfinnast um erlenda hvalfangara við landið á miðöldum 

en slíkum sögnum er varlegt að treysta“.33 Ennfremur nefnir hann að ,,Sagnfræðingar 

hafa leitt líkur að því að Baskar hafi fyrst komið til Íslands þegar á árinu 1604“,34 án 

þess að fara neitt nánar út í það.  Ballarárannáll segir frá því að spænskir 

hvalveiðimenn hafi komið að Ströndum árið 1608.  Er þetta í fyrsta sinn sem minnst 

er á erlenda hvalveiðimenn í annálum.  Þar stendur m.a. ,,Komu Spanskir fyrir norðan 

á þrennum skipum, hvalmenn á Strandir, ræntu viðum og líka peningum, og voru þeir 

                                                 
32 Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 25. 
33 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 36-37. 
34 Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 36-37. 
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stráksfengnir“.35  Ekkert stendur frekar um veru Baska hér á landi árið 1608  og ekki 

er minnst á þá í öðrum annálum og verður þá að teljast ólíklegt að þeir hafi stundað 

hvalveiðar á Íslandsmiðum mikið fyrr en þá. Reyndar má nefna að Jón Ólafsson 

Indíafari gaft til kynna að Baskar hafi komið til Íslands svo snemma sem 1602-1603 

en verður það að teljast fremur ólíklegt.  Jón Indíafari skrifaði endurminningar sínar 

árið 1661 þar sem hann sagði frá ferðalögum sínum.  Um tíma var hann um borð á 

dönsku hvalveiðiskipi við Svalbarða í kringum árið 1619 og segir hann frá deilum á 

milli Englendinga og Dani.  Þar um borð segir hann að hafi verið baskneskir 

veiðimenn, sem sennilega hafa verið heimildarmenn hans.36  

 Líklegast er að Baskar hafi hafið hvalveiðar sínar hérlendis árið 1613 og 

greina bæði Skarðsárannáll og Sjávarborgarannáll frá komu spænskra  

hvalveiðimenn það ár. Í Skarðsárannáli segir að árið 1613 ,,Lágu spanskir 

hvalskutlarar kringum allt Ísland á 18 skipum, gerðu glettingar sumstaðar“.37 Þar 

kemur einnig fram að Íslendingar hafi myrt þrjá hvalveiðimenn það ár ,,með sínum 

bogum og beinpílum“.38  Sjávarborgarannáll segir einnig frá því að Baskar hafi 

komið til Íslands árið 1613 ,,byrjuðu spanskir að hafa sína höndlun og hvalveiði í 

Steingrímsfirði og voru í fyrstu meinlitlir“.39   

Baskar virðast hafa sótt á Íslandsmið vegna þess að þeir voru hraktir frá 

Svalbarða árið 1613.  Eins og áður segir fengu enskir hvalveiðimenn einkaleyfi fyrir 

veiðum á svæðinu frá Englands konungi og hröktu á brott þau skip sem ekki höfðu 

enskt leyfi.  Baskar stunduðu því hvalveiðar við Íslandsstrendur í töluverðum mæli á 

árunun 1613-1615.  Hafa ber í huga að bæði spænskumælandi sem og 

frönskumælandi Baskar voru hér við veiðar enda er greint frá bæði spænskum og 

frönskum hvalveiðiskipum í annálum og öðrum samtímaheimildum.  Einnig má nefna 

að heimildir bendi til þess að  hollensk hvalveiðiskip hafi sótt á Íslandsmið frá árinu 

1615.40  Ef til vill hafa þau einnig hrakist undan Englendingum við Svalbarða.   

Árið 1614 ákváðu Baskar að senda enn fleiri skip norður í höf, eins og segir í 

Fjölmóði, eða alls 26 talsins.  Þau urðu hinsvegar fyrir árásum Englendinga og flotinn 

sundraðist og að lokum komu einungis tíu skip að Íslandi.  Flest þeirra héldu aftur í 

                                                 
35 Annálar 1400-1800 III (Ballarárannáll), bls. 191. 
36 Miglio, Viola G, ,,Basque Whaling in Iceland in the 17th Century“, bls. 47. 
37 Annálar 1400-1800 I (Skarðsárannáll), bls. 200. 
38 Annálar 1400-1800 I (Skarðsárannáll), bls. 201. 
39 Annálar 1400-1800 IV (Sjávarborgarannáll), bls. 247. 
40Smári Geirsson, Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915, bls. 37. Trausi Einarsson, Hvalveiðar við Ísland 

1600-1939. bls. 25. 
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Steingrímsfjörð en nokkur héldu norðar á Strandir.41  Þetta sumar náði Jón lærði 

Guðmundsson góðu sambandi við Baskana enda voru margir þeirra nærri 

heimaslóðum hans í Trékyllisvík. Þó andaði köldu á milli Baskanna og Ara 

sýslumanns.  Þetta sumar virðist hafa gengið á ýmsu og segir m.a. í 

Sjávarborgarannál: ,,Þá tóku spanskir til að ræna nautum og sauðum á Vestfjörðum 

og hræða af fólki sína peninga“.42  Þar segir einnig að í júni þetta sumar hafi bæði 

spænskir og enskir ræningjar komið til Vestmannaeyja og rænt þar öllu því sem þeir 

vildu.  Í Skarðsárannál er aðeins nefndir útlendir menn.43  Ólíklegt verður að teljast 

að baskneskir hvalveiðimenn hafi þarna verið á ferð.  Líklegt er að annað hvort hafi 

þarna verið spænskumælandi einstaklingar um borð í enskum skipum eða það sem 

líklegra er að þarna hafi höfundur séð tækifæri til þess að koma óorði á basknesku 

hvalveiðimennina og réttlæta þannig gjörðir landa sinna nokkrum áratugum fyrr. 

 Ari sýslumaður ásakaði þetta sumar Baskana um að þeir hafi neitað að greiða 

hafnartolla.  Erlendu veiðimennirnir gátu þó sýnt fram á annað með bréfum sem þeir 

höfðu í fórum sér.  Þeir hefðu boðist til þess að greiða Ara umrædda tolla en 

sýslumaðurinn ekki viljað taka við þeim.  Þá sendu hvalveiðimennirnir báta á land til 

þessa að reyna að fá keyptan mat, sauði og annað það sem hugsanlega gæti verið í 

boði, en illa var í það tekið af landsmönnum.  Greinilegt er að einhver ágreiningur 

hafi verið til staðar og taldi Jón hann vera af Íslendingum sprottinn.  Baskar neituðu 

því að hafa gert nokkuð af sér árin 1613 og 1614 og héldu því fram, þvert á móti, að 

hafi þeir komið vel fram og boðið íbúum ýmislegt til matar m.a. hvalkjöt, súpu og 

brauð.  Ennfremur héldu þeir því fram að þeir hefðu árið 1613 fengið leyfi til 

veiðanna hjá Ara sýslumanni í Ögri.44  Rétt er að benda á að á þessum árum ríkti 

einokunarverslun Danaveldis hér á landi og var öll verslun við aðrar þjóðir en Dani 

ólögleg.  Hörð refsing gat beðið þeirra sem virtu ekki þessi fyrirmæli og hafði Ari 

ekkert umboð til þess að veita slík veiðileyfi.  Ari virðist hafa áttað sig á þessu enda 

hafði öll afstaða hans  breyst milli ára og setti hann bann á viðskipti við Baskana.  Það 

virðist hafa haft þau áhrif að ágreiningur milli Baska og Íslendinga magnaðist þá um 

sumarið.45 

                                                 
41 Jón Guðmundsson ,,Fjölmóður“, bls. 39. 
42 Annálar 1400-1800 IV (Sjávarborgarannáll), bls. 247. 
43 Annálar 1400-1800 I (Skarðsárannáll), bls. 201. 
44 Jón Guðmundsson ,,Fjölmóður“, bls. 40. Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 222. 
45 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 222. 
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 Íslendingar virðast hafa viljað egna Baskana til lögbrota til þess að réttlæta 

aðgerðir gegn þeim. Fjögur skip lágu lengi vel hjá Kesvogi í Árneshreppi, sem nú 

nefnist Kjörvogur og enskur pílot eða stýrimaður á einu þeirra tók Jón lærða til fanga. 

Hann slapp hinsvegar með hjálp kapteina. Fljótlega eftir það fóru þrjú skipanna frá 

Íslandi en það stærsta varð eftir og vildu menn á því skipi taka með sér ungt fólk til 

þess að ,,kenna láta katholisk fræði, setja til sæmdar í sínu landi“.46 Líklega hafa 

skipsverjar viljað hjálpa ungmennunum að komast á hærra menningarstig.  Sveitungar 

báðu Jón hinsvegar að afstýra því og varð að lokum ekkert af þeim áformum. Með 

þessu fóru síðustu Baskarnir þetta haustið.47  Íslendingar stóð í upphafi stuggur af 

þessum framandi veiðimönnum, en þegar óttinn fór að dvína sáu sumir landsmenn 

hag í því að svindla á Böskunum.  Svo virðist sem Baskar hafi verið vingjarnlegir 

landsmönnum, að mestu í hið minnsta.  Þó er ljóst að einhverjir svartir sauðir hafi 

verið meðal hvalveiðimannana og sendi Ari sýslumaður Kristjáni IV  Danakonungi 

klögunarbréf yfir framferði Baskanna á Íslandi.48 

 Þann 30. apríl árið 1615 var gefið út konungsbréf sem beindist einkum að 

Böskunum.  Þar er Íslendingum bannað með öllu að stunda viðskipti við Baska eða 

jafnvel að eiga við þá nokkur samskipti og segir að veiðar þeirra við Íslandsstrendur 

séu ólöglegar.  Þá segir í bréfinu:   

 

...höfum vér af náð vorri leyft og lofað lénsmanni vorum á ... Íslandi og 

þegnum vorum, borgurum þeim sem versla í þessu landi, að þeir megi vinna 

svig á þessum illviljuðu kumpánum sem leitast við að ráðast á og ræna og 

rupla þegna vora í höfnum vorum ... þeir megi taka skip þeirra og leggja þá að 

velli með hverju móti og á hvern hátt sem vera skal.49 

 

Bréf konungs var lesið á alþingi þá um sumarið.  Þar stóð: ,,þeir Sponsku edur þeir 

sem ræna á Islandi skulu riettilega teknir og skadader  med tilstirk syslumanna, suo 

mikid sem Islendsker kunna að giora þeim“.50 Við þetta má bæta að Kristján IV, sem 

hafði ríkt yfir sameinuðu konungdæmi Danmerkur og Noregs frá áriðnu 1588, 

bannaði alla hvalveiði í kringum Ísland, Færeyjar og Noregs öllum nema Dönum.  

                                                 
46 Jón Guðmundsson ,,Fjölmóður“, bls. 42. 
47 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 223. 
48 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 223-224. 
49 ,,Konungsbréf 16. apríl 1615“,  Spánverjavígin 1615 (2015), bls. 91. 
50 Alþingisbækur Íslands IV, bls. 243. 
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Þessi ákvörðun var enn eitt skrefið í stefnu konungs um að gera norður Atlantshafið 

alfarið að dönsku yfirráðasvæði og Danmörku að verslunarveldi.51 

Trúlegt er að fyrirmæli konungs hafi stafað af vaxandi samkeppni þjóðanna 

um veiðarnar.  Einnig má telja líklegt að verslun Baska við landsmenn hafi farið illa í 

danska kaupmenn sem voru tiltölulega nýbúnir að fá einokunaraðstöðu á Íslandi.  Þá 

voru höfðingar á borð við Ara sýslumann í Ögri moldríkir jarðeignarmenn sem litu 

það sennilega hornauga að fólk gæti verslað sér til hagnaðar án þess að þeir sjálfir 

græddu nokkurn skapaðan hlut á því.  Ari var sjálfur í býsna erfiðri stöðu gagnvart 

Danakonungi vegna þess að hann hafði selt Böskum leyfi til þess að stunda hvalveiðar 

við Ísland þrátt fyrir að hafa ekkert umboð til þess.  Sýslumaðurinn var því í afar 

erfiðri stöðu og vissi hann vel að hann mætti búast við harðri refsingu af hálfu 

konungsvaldsins.  Af þessum ástæðum var því ef til vill best að sem minnst fréttist af 

skiptum hans við basknesku hvalveiðimenninga árin á undan.52 

 

 

4.2. Aðdragandi 
 

Þrátt fyrir allt sem gengið hafði á snéru Baskar aftur sumarið eftir.  Svo hóf Jón lærði 

frásögn sína í Sannri frásögu: ,,Það bar til á þeim dögum Anno D. 1615 að sextán 

hafskip með Frönskum og Spönskum komu fyrir Hornstrandir, en þrjú af öllum þeim 

lögðu til hafna nær miðju sumri, þar hafís meinaði allt þangaðtil“.53  Jón hafði kynnst 

þessum mönnum árið áður og þekkti vel aðstæður þeirra þegar þeir komu aftur þriðja 

sumarið.   

Fyrst komu tvö minni skipin í samfloti en það þriðja nokkrum dögum síðar.  

Skipstjórar tveggja minni skipanna voru Pedro de Argvirre og Stephan de Tellaria og 

höfðu þeir komið hingað til lands áður en skipstjóri þriðja og stærsta skipsins var að 

koma til Íslands í fyrsta sinn.  Sá maður hét  Martin de Villafranca eða Marteinn de 

Billa Fanca eins og Jón lærði kýs að kalla hann.54 

Jón kallar það Eyjaupphlaup þá atburði sem gerðust, sennilega við bæinn 

Eyjar norður undir Kaldbaksvík þar sem var verstöð.  ,,Menn ýfðust þá við Böskunum 

þegar þeir voru nýkomnir að landi á tveim bátum, illa staddir af matarskorti vegna 

                                                 
51 Vallejo, Margarita Serna, ,,Basque Whaling Rights in Iceland, Greenland & Svalbard in the 

Seventeenth Century“, bls. 259-260.  
52 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 227-228. 
53 Spánverjavígin 1615, bls. 4. 
54 Spánverjavígin 1615, bls. 4. 
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hafíssins“.55  Um þrjátíu Íslendingar fóru að hinum þréttán sjómönnum og hugðust 

drepa þá.  Jón hæddist að löndum sínum og segir þá af gert sig af fíflum ,,flúðu 

Íslenzkir í fjall, og nokkrir fengu skemmdir“.56  Eftir þessa atburði segir Jón að 

Baskarnir hafi verið varir um sig allt sumarið og haft tvo vaktmenn á hverju skipi og 

sendu þeir aldrei báta sína svo langt að ekki sæist til þeirra.  Jón bætir við að þeir hafi 

hagað sér vel um sumarið en sumarið áður hafi þeir ,,daglega ónáð gjörðu með bónum 

og yfirgangi en stundum smáhnupli“.57  Ólafur á Ströndum segir einnig í Spönsku 

vísum að þrjú skip hafi lagst að landi en segir þá hinsvegar hafa hagað sér afar illa, 

stolið fé, slegið konur og þá segir hann Baskana hafa byrjað óspektirnar við Eyjar.58 

Martin de Villafranca var öflugastur kapteinanna.  Skipið sem hann stjórnaði 

var það stærsta með mesta mannskapinn og mestu tækin til veiðanna.  Jón lærði lýsir 

Martin svo í Sannri frásögu: ,,Ekki stór maður vexti, ungur og óskeggjaður, hinn 

frábærlegasti íþróttarmaður og ríkulega útbúinn sjálfur í hvalveiði.  Hann fór sem 

fiskur eða selur í sjó eða vatni“.59  Stýrimaður Martins nefndist Pétur pílot og var 

franskur.  Martin fór sjálfur með bátum sínum að skutla hvalina, eitthvað sem hinir 

kapteinarnir gerðu ekki.  Á meðan var Pétur pílot eftir á skipinu og sá um hvalveiði 

bókhaldið.  Eitthvað voru menn hinsvegar friðarspillandi á þeim tveimur bátum sem 

Martin sjálfur fylgdi ekki eftir.  Þeir stálu sauðum á nokkrum bæjum þar sem þeir 

fengu þá ekki keypta, eða fengu fólk til þess að gefa sér mjólk, smjör eða annan 

minniháttar varning.  Eitthvað virðast landsmenn hafa verið óvingjarnlegri gagnvart 

Martin en hinum kapteinunum tveimur.  Hann bað fólk oft að selja sér mat eða 

varning, þó það væri ekki nema einn sauð og bauð yfirleitt eitthvað í staðinn en fékk á 

móti sér blót og óbænir.  Í eitt skipti bjargaði Martin íslenskum manni sem hafði rotað 

einn af bátsmönnum hans með steini.60  Martin virtist því, af lýsingum Jóns, vera 

heiðarlegur maður að mestu leyti en var í einhverri ónáð hjá Íslendingunum.  Ef til vill 

var það vegna þess að hann var ungur og hann var hér á landi í fyrsta skipti, á meðan 

hinir tveir voru reyndari og höfðu komið til Íslands áður til veiða.  Einnig er líklegt að 

honum hafi verið kennt um það þegar menn af hans skipi fóru um og stálu og 

þvinguðu fólk til þess að láta af hendi fé og aðrar nauðsynjar.  Aðstæður voru erfiðar 

á Íslandi á þessum tíma og fólk ekki alltaf tilbúið að láta af hendi mat.  Þó virðist sem 

                                                 
55 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 226. 
56 Spánverjavígin 1615, bls. 7-8. 
57 Spánverjavígin 1615, bls. 8. 
58 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxvi-xxvii. 
59 Spánverjavígin 1615, bls. 8. 
60 Spánverjavígin 1615, bls. 8-9.  Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 229-230. 
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Baskar hafi oftast nær boðið hvalkjöt, vín eða annað sem þeir höfðu upp á að bjóða í 

staðinn.   

Þetta ár var líka frábrugðið að því leyti að nú hafði konungsbréf borist sem 

bannaði öll viðskipti við aðra en Dani.61  Margir óttuðust því að skipta við Baskana 

vegna bréflegra fyrirskipana Ara sýslumanns. Þó voru sumir sem voru reiðubúnir að 

eiga skipti við sjómennina.  Þetta sumarið höfðu Baskarnir varan á um og hegðuðu sér 

að mestu leyti vel.  Þannig leið sumarið með nokkrum minniháttar ágreiningsmálum. 

Eitt sinn kvörtuðu þeir Pedro og Stephan yfir því að hvalsspiki hafi verið stolið af  

þeim við bóndann í Kesvogi, þar sem skip þeirra lágu.  Bóndinn bar af sér alla sök en 

gat samt sem áður ekki sagt þeim hver ekki hver hafði staðið þar að verki.  Hann 

ákvað því að friða skipstjórana með því að gefa þeim sauð.62   

 

 

4.3. Atburðarásin 
 

Baskarnir voru við veiðar við Íslandsstrendur fram yfir miðjan september mánuð en 

þá fóru sjómennirnir að undirbúa heimför.  Jón lærði segir frá því í Sannri frásögu að 

þann 19. september hafi skipstjórarnir Pedro og Stephan, ásamt nokkrum mönnum 

þeirra, farið á stóra skipið hans Martin til þess að gera upp bókhaldið fyrir vertíðina.  

Eitthvað hafði þá greint á en náðu saman daginn eftir ,,og komu heim glaðir og 

víndrukknir“.63 

 Þennan sama dag,  miðvikudaginn 20. september, fór Martin ásamt nokkrum 

mönnum yfir Naustvíkurskörð til Árnes að hitta séra Jón Grímsson.  Marteinn vildi fá 

hjá honum sauði til þessa að hafa til heimferðarinnar.  Taldi hann að presturinn 

skuldaði sér fyrir hvalkjöt sem Martin hafði látið prest hafa.  Jón lærði tekur fram í 

frásögn sinni að ,,af þeim atburðum hefi eg ei sannara en sögn prestsins og eins manns 

er við var staddur...“.64  Hann heldur svo frásögn sinni áfram og segir að séra Jón hafi 

þverneitað því að hann skuldaði skipstjóranum nokkurn hlut.  Sagði þá Marteinn að 

,,ekki mætti minna vera en hann fengi sér nautkorn“65  en séra Jón hélt sínu þar til að 

einn fylgdarmaður skipstjórans tók upp snæri og þóttist gera sig líklegan til þessa að 

                                                 
61 ,,Konungsbréf 16. apríl 1615“  Spánverjavígin 1615 (2015), bls. 91. 
62 Spánverjavígin 1615, bls. 9-10. Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 231-232. 
63 Spánverjavígin 1615, bls. 10. 
64 Spánverjavígin 1615, bls. 10. 
65 Spánverjavígin 1615, bls. 10. 
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hengja prestinn.  Samskiptin enduðu þá með því að prestur lét sig og lofaði Marteini 

nautskálf.  Baskarnir héldu við það, ásamt fylgdarmanni frá presti, aftur til skipsins.66  

 Aðrar heimildir segja frá því að framkoma Baskanna hafi verið töluvert verri.  

Jón Kristjánsson bendir á þetta í inngangi sínum að Sannri frásögu.  Þar vísar hann í 

Súðarvíkurdóm sem svo er líst í Alþingisbókum Ísleninga ,,þeir sumlegir sem nú eru í 

Æðey eru veittu presti á Árnesi heimsókn og vildu kúga af honum x sauði, létu snöru 

um hans háls í sjálfri kirkjunni, sýndu sig í hann að hengja, og hans kvinnu og dóttur 

börðu þeir“.67  Líklegt verður að teljast að þarna hafi atburðir verið ýktir í þeim 

tilgangi að réttlæta framgöngu Íslendinga síðar meir.  Eins og kemur fram hér að ofan 

segist Jón lærði hafa stuðst við frásögn prestsins sjálfs og verður því að teljast 

trúverðugri. 

 Þetta kvöld skall á með miklu óveðri og hafís sem sveimað hafði úti fyrir 

Ströndum rak inn Reykjarfjörð, þar sem skipin þrjú lágu.  Skipin brotnuðu í 

storminum þessa nótt og drukknuðu þrír menn.  Um morguninn voru 83 baskneskir 

sjómenn skipreka við Strandir.  Mennirnir björguðu því sem bjarga mátti úr skipinu 

ásamt nokkrum bátum.  Sennilega hafa verið einhver verðmæti eftir í bátunum.68 

 Á föstudeginum 22. september, þegar veðrinu var farið að slota, komu margir 

á svæðið til þessa að spjalla við sjómennina, þar á meðal Jón lærði.  Hann vildi bjóða 

Pedro kapteini heim til sín ástamt tveimur til þremur mönnum til viðbótar en hinir 

mennirnir gætu dreift sér á bæina í sveitinni.  Kapteininum hafði hinsvegar borist 

fréttir af skipi á Dynjanda í Jökulfirði og vildi fara þangað og athuga, með það í huga 

að sigla á því til Englands eða sem betra væri heim til Spánar.  Jón lærði var aftur á 

móti viss um að það skip væri ekki í nægilega góðu standi til þess að sigla út á opið 

haf og sagði við Pedro að ,,...á því skipi mundu þeir aldrei í Spaniam eður England 

komast“.69  Tveir Íslendingar höfðu rætt við Pétur og hvatt hann mjög til þess að halda 

norður fyrir og athuga með skipið.  Það voru þeir séra Jón Grímsson í Árnesi og 

hafnarhúsbóndinn Jón Þórðarson ,,hverjir þá sem fljótast fýstu útá sína báta og 

vesturfyrir, meintu þeir mundu strax týnast í þeim hættu röstum og ósjó“.70 Það var 

því Jóni lærða ljóst af hverju þessir menn vildu að Baskarnir yfirgæfu svæðið.   

                                                 
66 Spánverjavígin 1615, bls. 10-11. 
67 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxvii.  Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 312.   
68 Spánverjavígin 1615, bls. 12-13.  
69 Spánverjavígin 1615, bls. 13. 
70 Spánverjavígin 1615, bls. 13-14. 
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 Það var því að morgni laugardagsins 23. september að 83 menn á átta bátum 

héldu af stað norður fyrir Hornstrandir í átt að Dynjanda í Jökulfirði ,,í so miklu brimi 

og ósjó að furða var hvað þeim tókst“. 71 segir Jón lærði í frásögn sinni.  Daginn eftir 

komu þeir að bænum Dynjanda, þar sem þeir komust að því sem Jón lærði hafði sagt 

þeim, að skipið væri ekki nægilega sterkt fyrir heimferð.  Þar skildust leiðir og Martin 

og hans menn, 32 talsins héldu í átt að Ísafirði en menn Pedro og Stephan héldu þar 

kyrru fyrir í tvo daga.  Á þeim tíma stálu þeir kú og ollu einhverju tjóni.  Þeir héldu 

svo til Önundarfjarðar og gistu þar eina nótt áður en þeir héldu til Vatneyrar á 

Patreksfirði, sennilega 29. september þar sem þeir dvöldust yfir veturinn og héldu svo 

frá landi um vorið á ensku skipi.72  Heimildum ber þó ekki alveg saman um hversu 

margir það voru sem héldu til Patreksfjarðar.  Samkvæmt Sannri frásögu voru þeir 51, 

í Spönsku vísum eru þeir taldir 50, í Vikinga rímum segir að þeir hafi verið um 60 en í 

Mýradómi Ara Magnússonar eru þeir sagði 47 að tölu.73  Hér verður áfram gengið 

útfrá því að af þeim 83 mönnum sem héldu frá Ströndum hafi þeir sem höfðu 

vetursetu á Vatneyri talið 51 mann en Martin og hans menn sem héldu til Ísafjarðar 

hafi verið 32, þar sem Sönn frásaga er eina samtímaheimildin og henni helst að 

treysta.  

 Martin hélt með sína menn á fjórum bátum inn á Ísafjarðardjúp.  Sjálfur fór 

hann með menn á tveimur bátum til Æðeyjar en hinir tveir bátarnir sigldu til 

Bolungarvíkur á Mikjálsmessu, á leið sinni til Dýrafjarðar.  Jón nefnir þessa tvo báta, 

verri bátana, líklega á hann þá við mannskapinn sem þar var um borð.  Hann segir að 

,,geystust þeir...með sinni hnuplan og griplum“.74 Sjómennirnir, fjórtán talsins, komu 

sér fyrir í sjóbúð á Fjallaskaga þar sem þeir ætluðu að dveljast yfir nóttina.  Þetta var 

5. október.  Dýrfirðingar söfnuðu þá um þrjátíu manna liði og héldu í átt að náttstað 

Baskanna.  Jón kallar þessa menn hermenn í frásögn sinni og segir að einn þeirra hafi 

náð að laumast og ná frá þeim vopnum.  Baskarnir urðu þeirra varir og gerðu áhlaup 

að Íslendingunum.  Svo fór þó að Dýrfirðinguar drápu alla Baskana nema einn sem 

talið er að hafi tekist að komast til Patreksfjarðar.  ,,Eftir slagið var herfangið 

meðtekið og allir þeir afklæddir og í sjávardjúp sökktir, sem heiðnum var maklegt en 

ekki Krists veslingum ósekum“.75 

                                                 
71 Spánverjavígin 1615, bls. 15. 
72 Spánverjavígin 1615, bls. 16-17.  Miglio. Viola G. ,,The Massacre of 1615“,  bls. 61. 
73 Jónas Kristjánsson, ,,Inngangur“, bls. xxxi.  Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 314.   
74 Spánverjavígin 1615, bls. 17. 
75 Spánverjavígin 1615, bls. 18. 
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 Séra Jón í Árnesi hafði látið senda boð til Ara í Ögri um leið og Baskarnir 

héldu af stað frá Ströndum.  Tvær vikur liðu frá því að þeir yfirgáfu Reykjafjörð og 

þar til þeir komu að Dýrafirði svo það er nokkuð víst að menn þar um slóðir höfðu 

heyrt um ferðir skipsbrotsmannanna.  Þeir hafa því verið undirbúnir og sennilegt er að 

Ari sýslumaður hafi sent fyrirmæli um hvað gera skyldi.  Einnig er líklegt að Ari hafi 

fengið skilaboð um morðin því þann 8. október var kallað saman þriggja hreppa þing 

á Súðavík.76  

Í Súðavíkurdómi frá 8. oktober 1615 eru Baskar dæmdir tl dauða fyrir 

afgjörðir sína undanfarið þrjú ár.   Þar eru Baskar málaðir í illu ljósi og líklegt að 

afbrot þeirra hafi verið ýkt til þess að réttlæta morðin.  Þar er vísað í konungsbréfið 

sem hafði borist til landsins um vorið.  Í dómnum eru menn hvattir til þess að veitast 

að útlendingunum og jafnvel hótað með sekt ef þeir geri það ekki  ,,og alla suo langt 

til að fara skyllduga vera er þörf og naudsyn krefur vppa sinn eigin kostnad sömu þiod 

ad fanga. lijfe edur limum ad svipta. og skulu þeir aller fridhelger er tilsækia“.77 

Nú átti að fara eins fyrir hinum átján Böskunum sem höfðu komið sér fyrir í 

Æðey.  Föstudagskvöldið 13. október var sendur njósnabátur til eyjarinnar sem kom 

til baka með þau skilaboða að allir mennirnir, nema fimm, væru á Sandeyri að gera að 

hval sem hafði rekið þar á land.  Þá fór um fimmtíu manna lið til Æðeyjar um kvöldið 

og þeir þeir fimm menn myrtir sem þar voru, einn þeirra var Pétur pílot. ,,Eftir það 

voru þeir öllu flettir og alnaktir lagðir á börur og bornir yfir a björg, bundnir síðan 

saman og steypt ofanfyrir í sjóinn.“78  Eftir það hélt Ari ásamt mönnum sínum til 

Sandeyrar þar sem þeir umkringdu húsin þar sem Baskarnir höfðust við og skutu inn 

um gluggana.  Martin kom út og sagði ,,sínar sakir ei svo stórar að hann eður sínir 

menn skyldu mæta þvílíkum ofsóknum að þeir væri niðurdrepnir“.79  Eftir samtal 

skipstjórans við séra Jón í Árnesi ákváðu þeir Ari að honum yrði þyrmt ef hann 

kastaði frá sér vopnum og gæfist upp sem hann og gerði.  Ari sýslumaður skipaði þá 

þremur mönnum að taka skipstjórann og leiða burt.  En herinn, eins og Jón kýs að 

kalla menn Ara, voru grimmir og mikil heift virðist hafa verið í þeim því einn 

mannanna réðist að Martin og hjó hann með öxi í viðbeinið.  Við þetta hljóp Martin út 

á sjó og reyndi að synda í burtu en menn Ara eltu hann uppi á bát og köstuðu í hann 

grjóti þar til þeir hittu loks í höfuð hans.  Baskneski skipstjórinn var þá dreginn á land 

                                                 
76 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 240. 
77 Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 313. 
78 Spánverjavígin 1615, bls. 21. 
79 Spánverjavígin 1615, bls. 22. 
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og  ,,stakk einn hann inn hjá bringspjöldunum og risti hann so í sköp niður, en 

maðurinn spratt við og snéri sér á grúfu og var þá þegar dauður, er innyflin voru fallin 

út úr kroppnum“.80  Hinir tólf mennirnir voru síðan allir myrtir á hrottafenginn hátt og 

líkunum misþyrmt og hent í sjóinn. Eftir herförina héldu menn til Æðeyjar þar sem 

var drukkið og fagnað.81  

Viðar Hreinsson nefnir það í bók sinni Jón lærði að aðstæður á Íslandi hafi 

aukið á ofsann sem varð við þessa atburði t.a.m. harðindi, fjár-og mannfellir og ótti 

við útlendinga sem komu hingað til þess að ræna og rupla.  Þá bendir hann einnig á að 

loforð Ara sýslumanns um herfang hafi verið fátækum bændum mikil hvatning en að 

lokum hafi þeir ekkert fengið í sinn hlut, því að sögn Ara átti að skila herfanginu til 

konungs.82  Hvað sem því líður er sennilegt að þarna hafi múgæsingur orðið til þess 

hversu ákafir og grimmir menn urðu.  Þá ber að hafa í huga að það eru um 

fjögurhundruð ár frá þessum atburðum og erfitt að setja sig í spor fólks sem þá lifði 

við slíkar aðstæður.  

Sagnfræðingurinn Helgi Þorláksson segir að féfellir og kuldi hafi orðið til þess 

að fólki ,,hryllti við þeirri hugsun að rúmlega 80 röskir karlar gengju um örbjarga 

sveitir rænandi og ruplandi heilan vetur“.83  Hvort sem mennirnir hefðu hagað sér vel 

eða ekki er nokkuð ljóst að miðað við árferði þessa tíma hafi tilhugsunin um það að 

þurfa að fæða um 80 fullfríska karlmenn, í viðbót við þá sem fyrir voru, þótt ansi 

ógnvekjandi. 

Már Jónsson sagnfræðingur telur hinsvegar að líklegasta ástæða þess að ráðist 

var svo snögglega að Böskunum eftir skipsbrotin hafi verið að alveg frá því að 

Baskarnir komu fyrst 1613 hafi heimamönnum staðið ógn af sjómönnunum.  Þeir hafi 

ógnað og jafnvel lamið fólk og tekið allt sem þeir vildu og þannig raskað lífi 

íbúanna.84 Þá hafi þessvegna óað við tilhugsunina um að hafa þessa menn heilan vetur 

í sveitum sínum.  Einnig hefur loforð Ara sýslumanns um herfang aukið enn á vilja 

manna til aðgerða. 

 

 

 

                                                 
80 Spánverjavígin 1615, bls. 25. 
81 Spánverjavígin 1615, bls. 26-28. 
82 Viðar Hreinsson, Jón lærði, bls. 244. 
83 Helgi Þorláksson, ,,Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds“, bls. 277. 
84 Már Jónsson, ,,The Killings of  1615“, bls. 147-148. 
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4.4. Eftirmálar 
 

Þeir menn sem höfðu komið sér fyrir á Vanteyri urðu að dveljast þar yfir veturinn.  

Ari sýslumaður lét dóm ganga á Mýrum í Dýrafirði þann 26. janúar 1616.  Í dómnum 

kemur fram að Baskarnir hafi farið um með ránum og jafnvel veist að fólki.  

Baskarnir voru úrskurðaði réttdræpir hvar sem til þeirra næðist.  Greinilegt er að Ari 

og hanns menn óttuðust hefndir ef Baskarnir kæmust burt af landi.  Í dómnum segir 

m.a. ,,Eigi og sijdur er ad ottast. ad komist þetta folck vt af landinu. ad hier mune 

hefnder a eptter koma“.85   Ari hélt af stað með hermenn sína suður til Tálknafjarðar.  

Í Víkinga rímum segir að Baskarnir hafi verið þar í ránsferð og orðið varir við hvað 

var á seyði og farið aftur í bátana og lagt á flótta.  Íslendingarnir hafi skotið á eftir 

þeim og hafi tekist að drepa einn og særa annan.  Ari og hans menn, sem hafa 

sennilega verið yfir níutíu manns, héldu þá til Patreksfjarðar.  Mikill stormur skall á 

um nóttina og ekki varð gerð önnur atlaga að Böskunum eftir það.  Um voru héldu 

svo Baskarnir frá landi á ensku  skipi.86  Í Sjávarborgarannál segir ,,Hinir, sem eftir 

urðu, ræntu um vorið í Aprili, engelskri duggu með fólki og öllu saman og þar til 

góssinu af annarri, drápu þar af einn mann og sigldu með það í burt“.87 

 Íslendingar óttuðust að Baskar myndu koma aftur í hefndarhug.  Prestar í 

Ísarfjarðasýslu sömdu þessvegna bréf til alþingis þann 3. júní 1616 og er það prentað í 

Alþingisbókum Íslendinga.88 Jón Kristjánsson segir í inngangi sínum að 

Spánverjavígunum 1615 (1950) að Spönsku vísur hafi verið ortar eftir þessu bréfi.  

Hann færi rök fyrir því og segir að það megi sjá bæði af efni kvæðisins sem og 

fyrirsögn þess í handritum.  Bréf þetta er bæði skýrsla um atburðina sem hér hefur 

verið fjallað um, sem og bænarskjal til dönsku stjórnarinnar um vernd.89 

Um sumarið sendi Kristján IV sex herskip til Íslands til þess að aðstoða 

Íslendinga gegn óvinunum.  Samkvæmt Jóni Kristjánssyni var Jón Indíafari um borð í 

dönsku aðmírálsskipi árið 1616 og hafi lýst ferðinni til Íslands með þessum orðum 

,,Íslenzkum aðstoð að gjöra móti öllum áherjandi óvinum, einkum Spönskum, sem 

von var á hingað í þann tíma eftir manna hyggju í hefndarleit fyrir sakir þeirra 

                                                 
85 Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 315. 
86 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxxiv-xxxvi.  Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 39-41.  
87 Annálar 1400-1800 IV (Sjávarborgarannáll), bls. 248. 
88 Alþingisbækur Íslendinga IV, bls. 317-320 
89 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxxvii.  
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Spönsku, er hér voru slegnir 1615“.90  Greinilegt er að Íslendingar hafa búist við 

hefndum og viljað vera við öllu búnir.  Engir Spánverjar fundust þó og svo virðist sem 

ekkert hafi orðið af þeim.  Ekki er getið um Baska hér við land í íslenskum ritum eftir 

þetta.  Jón Kristjánsson segir hinsvegar miklar líkur á því að ,,baskneskir 

hvalveiðimenn hafi komið til Íslands aftur og jafnvel rænt héðan fólki“91 og rökstyður 

það en ekki verður farið nánar út í það hér. 

 Ekkert virðist hafa verið frekar aðhafst um þessi mál þó það verði að teljast 

líklegt að fregnir hafi borist af vígunum til Danmerkur og Spánar.  Már Jónsson segir í 

inngangi sínum að Spánverjavígunum (2015) að ofbeldi hafi þótt fremur eðlilegt 

meðal sjómanna á þessum tíma og ekki hafi þótt ástæð til þessa að gera mál út af 

nokkrum mannslífum.  Þá komi einnig til greina að málið hafi verið rætt en ákveðið 

verið að fara ekki lengra með það vegna þess að báðir aðilar höfðu mikilla hagsmuna 

að gæta.  Danir voru um þessar mundir að hefja hvalveiðar við Svalbarða og ekki 

getað verið án baskneskra sjómanna, sem stóðu öðrum fremur þegar kom að 

hvalveiðum.92 Þá hafi verið lítið gert úr atburðunum með það að leiðarljósi að 

samstarf þjóðanna við útgerð til hvalveiða væri hagkvæmari báðum aðilum.  Hann 

segir þó séu engin gögn sem mæla með eða á móti þessum hugmyndum því ekkert er 

getið um vígin í erlendum fræðiritum lengi vel en það var ekki fyrr en árið 1987 að 

fyrst var fjallað um málið á spænsku m.a. með greinum eftir Trausta Einarsson 

sagnfræðing.93 

 Árið 1618 var tekið upp mál fyrir dómi á Spáni sem varðaði erfðarmál Martin 

de Villafranca.  Þar er hinsveg hvergi minnst á hvernig hann lést.  Af einhverjum 

ástæðum er dauði þessara sjómanna einungis minnst sem morðum á Íslandi á meðan 

atburðunum er aðeins lýst sem ofbeldisfullum atburðum í dönskum og spænskum 

heimildum.  Á Spáni er þessara dauðsfalla einungis lýst sem slysum en ekki 

morðum.94 

 

 

 
 

                                                 
90 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxxvii. 
91 Jónas Kristjánsson, Inngangur“, bls. xxxvii-xxxviii. 
92 Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 44.  
93 Már Jónsson, ,,Inngangur“, bls. 44-45.  
94 Már Jónsson, ,,The Killings of  1615“,  bls. 149. 
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5. Niðurstöður 
 

Baskar voru miklir hvalveiðimenn og stóðu öðrum þjóðum framar allt fram á 17. öld.  

Eftir mikið blómakeið hvalveiða við Nýfundnaland fram eftir 16. öldinni fór að draga 

úr veiði þar um slóðir og þurftu Baskar, eins og aðrir, að finna sér ný veiðisvæði.  

Eftir að hafa verið hraktir frá Svalbarða leituðu baskneskir hvalafangarar til Íslands.  

Þeir voru ekki þeir einu sem hingað komu en þeir voru að öllum líkindum fyrstir 

erlendra þjóða til að stunda hér hvalveiðar.  Ástæða þessa að Baskar hófu að stunda 

hvalveiðar við Íslandsstrendur er því bæði sú að  miðin við Nýfundnaland voru ekki 

lengur eins gjöful, sennilega vegna ofveiða, og þar sem basknesk skip voru ekki 

velkomin á miðin við Svalbarða var Ísland vænn kostur fyrir þá basknesku. 

 Hvers vegna hlutu Baskar þessi skelfilegu örlög sem raun bar vitni?   Svarið 

við þessari spurningu er flókið og margþætt. 

Á þessum tíma var hart í ári á Íslandi og fólk barðist í bökkum við að hafa í sig 

og á, þannig að heimamönnum stóð uggur af öllum þeim erlendu sjómönnum sem 

hérna höfðust við og þurftu fæði og húsaskjól.  Þar að auki ríkti hér á landi 

einokunarverslun og voru harðar refsingar við launverslun.  Það er því ekki nema von 

að landmenn hafi óttast það að hafa hér um áttatíu fullorðna karlmenn í sveitunum 

allan veturinn sem voru tilbúnir að taka það sem þeir þurftu, með góðu eða illu.    

Almenn hræðsla Íslendinga við erlenda menn sem hingað komu og fóru um 

með ránsferðum, eins og mörg dæmi fyrr á öldum votta, hefur ekki hjálpað 

Böskunum, sem eflaust hefur verið  kennt um ýmislegt sem þeir voru saklausir af.   

Þegar bátarnir fórust septemberkvöldið örlagaríka hefur Ari sýslumaður 

sennilega séð færi til þess að auðgast.  Með því að losa sig við sjómennina gat hann 

hirt herfangið og verðmætin sem þeir höfðu skilið eftir í skipunum. Ari lofaði 

hermönnum sínum herfangi en eftir að verkinu var lokið sagði hann að herfangið 

skyldi senda konungi.  Ekkert bendir hinsvegar til þess að hann hafi gert það og hefur 

hann að öllum líkindum hirt allt góssið sjálfur. 

Það má því segja að atburðir þessir sem hér hefur verið fjallað um hafi átt sér 

stað vegna margra samverkandi þátta þar sem meðal annars veðrátt, hræðsla, græðgi, 

fáfræði og múgæasingur spiluðu sitt hlutverk.  Þá má velta fyrir sér spurningunni, 

hvað ef Baskarnir hefðu haldið hópinn frá upphafi? Hefði basknesku 

hvalaföngurunum verið betur borgið í krafti fjöldans? Hvað sem því líður má hugsa 
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sér að hugmynd okkar um atburðina myndu líta öðruvísi út ef Jón lærði Guðmundsson 

hefði ekki ritað Sanna frásögu, sem virðist vera óhlutdrægasta heimildin sem við 

höfum um Spánverjavígin. 
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