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Grindavíkurstríðið 1532 

 

Grindavíkurstríðið er merkilegur atburður í Íslandssögunni en þó ekki svo frægur að fólk 

þekki hann almennt. Má þar líklega helst um kenna forgangsröðun í sögukennslu í 

grunnskólum, en þar er enska öldin svokallaða og verslunarsamskipti Íslendinga við 

Englendinga og Þjóðverja á 15. og 16. öld ekki sett á oddinn. Atburðirnir eru fjarlægir og 

e.t.v. má færa rök fyrir því að þessir atburðir hafi ekki mikla þýðingu fyrir íslenskt þjóðlíf í 

dag. Samt sem áður eru þeir mikilvægur hluti af mótun íslenskrar menningar. Um þessar 

mundir komust Íslendingar í fyrsta sinn í almennilegt samband við England og meginland 

Evrópu og þeir kynntust í fyrsta sinn ýmsum munaðar- og tískuvörum. Á 16. öld virðist 

neyslumenning fyrst verða til hér á landi, þó vitanlega hafi hún ekki náð til nema hluta 

þjóðarinnar, annað en í dag. En markmiðið hér er ekki að fjalla um þessa neyslumenningu 

heldur skal fjallað um ófriðinn í Grindavík vorið 1532 og hvaða áhrif hann hafði á sögu 

Íslands. 

Róstusamt varð milli Englendinga og Þjóðverja þegar þeir síðarnefndu tóku að sigla 

hingað upp úr 1470, en áður höfðu Englendingar setið næstum einir að fiskveiðum og verslun 

hér við land frá því að þeir hófu að sigla hingað um 1410. Deilurnar mögnuðust upp og hörð 

samkeppni var milli kaupmanna um íslensku skreiðina. Þessi harða samkeppni náði hámarki í 

bardögum árið 1532, fyrst á Básendum og svo í Grindavík. Ófriðurinn í Grindavík hefur verið 

kallaður Grindavíkurstríðið í sögubókum. Þar áttu hlut að máli fjórar þjóðir og það sem hófst 

sem óformleg lögregluaðgerð íslenskra yfirvalda varð að milliríkjadeilu. Aldrei áður hafði 

Ísland verið jafn mikið í sviðsljósinu hjá erlendum þjóðum. Árið 1467 vógu Englendingar 

Björn ríka Þorleifsson í Rifi, sem var hirðstjóri Danakonungs. Deilurnar sem af því spunnust 

voru kornið sem fyllti mælinn og skömmu síðar braust út stríð milli Englendinga annars vegar 

og Dana og Hansamanna hins vegar en jafnvel þá fékk Ísland ekki jafn mikla athygli og það 

fékk eftir Grindavíkurstríðið. Deilur manna hér á landi snerust fyrst og fremst um skreið og 

eignarrétt á henni, en samkeppni Þjóðverja og Englendinga um íslenska skreið var löngum 

gríðarlega hörð, eins og sést af öllum þeim skærum og átökum sem brutust út á öndverðri 16. 

öld og lengur. 

 Þetta tímabil Íslandssögunnar hefur verið rannsakað mjög vandlega af Birni 

Þorsteinssyni og í bók hans Tíu þorskastríð 1415-1976 er atburðunum 1532 lýst ítarlega. Auk 

þessarar bókar skrifaði Björn gríðarlega mikið um tímabilið og verk hans hafa helgað sér 

stöðu sem aðal heimildirnar um 15. og 16. öld. Auk þess er til safn af frumheimildum sem 



 

varða þessa atburði sem Björn Þorsteinsson tók saman og gaf út í XVI. bindi Fornbréfasafns. 

Heimildaöflun Björns fór að miklu leyti fram á erlendum bókasöfnum og því er byggt 

rækilega á vinnu hans. 

 Hér á eftir verður reynt að gefa grófa mynd af stöðu utanríkisverslunarinnar um 1530 

og skýra í stuttu máli þróun hennar. Því næst verður fjallað um aðdraganda bardagans í 

Grindavík, skærurnar sem oft brutust út á milli Þjóðverja og Englendinga hér við land. 

Bardaganum í Grindavík verður lýst og þeirri spurningu velt upp hvort hugsanlegt sé að árásin 

á Englendinga í Grindavík 1532 hafi verið hluti af áætlun Hansakaupmanna frá Hamborg til 

að flæma Englendinga af Suðurnesjum, ná undir sig verstöðvum þar og styrkja þannig 

Hafnarfjörð, sem var um þetta leyti á þeirra valdi og virðist hafa gegnt hlutverki 

aðalbækistöðvar þeirra á næstu áratugum. Litið verður á bréfaskriftirnar sem áttu sér stað í 

kjölfar deilunnar og sérkennilega væg viðbrögð Hinriks VIII Englandskonungs við morðum á 

þegnum hans verða skoðuð. Til að gera betur grein fyrir vægi og þýðingu 

Grindavíkurstríðsins verður svo litið á alþjóðlegt samhengi átakanna. Athugað verður hvernig 

samskiptum málsaðila var háttað að öðru leyti og er þá Greifastríðið sérstaklega skoðað. 

Grindavíkurstríðið gefur okkur innsýn í þann hátt sem var á milliríkjasamskiptum þjóðanna 

sem að því komu og hvaða verkfærum þær gátu beitt í þessum samskiptum. Reynt verður að 

sýna fram á að Grindavíkurstríðið hafi markað ákveðin tímamót í utanríkisverslun Íslands, en 

þá hófst hnignun enskra siglinga hingað og verslun við Íslendinga fór smám saman í hendur 

Þjóðverja og loks Dana. 

 

I. Verslun útlendinga við Ísland á tímabilinu um 1410-1530 

 

Englendingar fiskuðu af krafti við Ísland ásamt því að stunda verslun frá því að þeir tóku að 

sigla hingað um 1410. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir danskra stjórnvalda reyndist vonlaust að 

hefta siglingar Englendinga til Íslands og reka verslunina við landið í gegnum Björgvin, eins 

og áður fyrr. En breytingar urðu þegar Englendingar vógu Björn Þorleifsson í Rifi árið 1467. 

Björn var hirðstjóri Danakonungs á Íslandi og því brást konungurinn ókvæða við víginu og 

gerði sex eða sjö ensk skip upptæk í Eyrarsundi 1468. Englendingar kenndu Hansamönnum 

um upptöku skipanna og út braust stríð á milli Dana og Hansamanna annars vegar og 

Englendinga hins vegar. Þar sem þýsku borgirnar voru hliðhollar Dönum gátu þýskir 

kaupmenn siglt til verslunar við Ísland frá 1468, og á síðari hluta aldarinnar var verslun þeirra 



 

orðin allmikil. Danakonungur fór þá líka að gefa konungsleyfi til verslunar við Ísland og oft 

komu þau í hlut Hamborgarmanna.
1
  

Þjóðverjar höfðu siglt við og við til Íslands frá því um 1431, en um 1480 voru þeir 

orðnir áberandi. Hansamenn áttu á þessum tíma miklar eignir í Englandi, m.a. var einn af 

fjórum verslunarkontórum þeirra í London og verslun við Englendinga skipti þá miklu máli, 

en ein borg, Lýbíka, hafði mestra hagsmuna að gæta þar.
2
 Hansamenn nutu sérstakra 

verslunarfríðinda í Englandi, en eins og rakið verður voru þau hætt komin eftir 

Grindavíkurstríðið. 

Þó Hamborgarmenn væru á höttunum eftir fiski líkt og Englendingar veiddu þeir hann 

ekki sjálfir samhliða verslun heldur treystu þeir á verslun eina saman til fisköflunar. 

Hamborgarmenn fluttu Íslendingum ýmsa nauðsynja- og munaðarvöru í skiptum fyrir skreið. 

Um 1475 voru þeir farnir að flytja skreið til Englands, þar sem enn um sinn var lítill markaður 

fyrir íslenska skreið á meginlandi Evrópu. Um 1500 breyttist þetta en þá opnuðust markaðir á 

Mið- og Suður-Þýskaland eftir að ný mýkingaraðferð fyrir skreiðina var þróuð þar. 

Hamborgarmenn fluttu árlega um 10 skipsfarma af skreið til meginlandsins um 1510 en á 3. 

áratug fóru flutningarnir hátt í 20 skipsfarma. Auk Hamborgarmanna voru Brimarar duglegir 

og Hollendingar og Lýbíkumenn létu einnig á sér kræla. Samkeppnin um íslensku skreiðina 

harðnaði því um og uppúr aldamótunum 1500.  

Kristján II sem ríkti á árunum 1513-23 þurfti nauðsynlega að auka tekjur sínar svo 

hann brá á það ráð að reyna að fá Hinrik VIII til að veita sér lán gegn veði í Íslandi, svo 

þegnar Englandskonungs gætu setið einir að fiskinum hér og losnað við samkeppnina.
3
 Þetta 

mun hafa verið árið 1518, en Hinrik þekktist ekki boðið.
4
 Ástæða þess að Hinrik vildi ekki 

veð í Íslandi, en honum var boðið það a.m.k. tvisvar í viðbót á næstu árum, var líklega sú að 

hann hafði engan hug á útþenslustefnu. England var að miklu leyti hráefnalind annarra þjóða 

um þessar mundir og stefna Hinriks var fyrst og fremst sú að brjóta af sér fjötra erlendra 

auðmanna. Auk þess voru valdamenn Danmerkur valtir í sessi og Hinriki hefur e.t.v. ekki þótt 

skynsamlegt að kaupa lönd af konungi sem myndi kannski ekkert endast í sæti.
5
 Íslenskir 

annálar herma að Hinrik hafi neitað að taka við Íslandi sem veð fyrir lán því að „honum væri 

óvíst því að halda“
6
 og hann hélt sig við þessa stefnu. 
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Hafnarfjörður var ein albesta höfn landsins. Þar var góð náttúrleg höfn og nálægð við  

Bessastaði, Þingvelli og fiskimið. Það virðist vera að Hafnarfjörður hafi yfirleitt tilheyrt þeim 

hópi sem áhrifamestur var við Ísland. Hamborgurum tókst að þröngva Englendingum burt úr 

höfninni eftir að þeir hófu sigingar hingað.
7
 Það hafði líklega áhrif að Hamborgarmenn og 

Diðrik Píning, sem var orðinn hirðstjóri 1478 (hinn fyrsti þeirra til að nefnast höfuðsmaður á 

Íslandi), unnu saman við að efla framkvæmdarvald konungs hér á landi.
8
 Þetta skýrist af 

sameiginlegum hagsmunum þeirra, en báðir vildu minnka umsvif Englendinga hér við land. 

Hansamenn höfðu ekki hug á fiskveiðum, sem samkvæmt vanvirtum lögum voru ólöglegar 

hér við land án sérstaks leyfis og voru því reiðubúnir til að aðstoða danskt ríkisvald við að 

bola Englendingum burt og hljóta að launum verslunarréttindi og e.t.v. herfang.
9
 Svo virðist 

sem Englendingar hafi látið undan sameiginlegum þrýstingi andstæðinga sinna og verið 

horfnir úr Hafnarfirði, líklega þegar um 1480. Árið 1490 réðust Hamborgarmenn í Hafnarfirði 

á Englendinga í Straumi, hröktu þá brott og vörnuðu þeim að stunda verslun og fiskveiðar. 

Þar með minnkuðu Hamborgarmenn árásarhættuna á Hafnarfjörð og treystu stöðu sína.
10

 

Líklega dró um skeið úr sókn til Íslands vegna plágunnar síðari 1494-5. Þegar Hinrik 

VIII tók við ensku krúnunni árið 1509 voru Englendingar að sækja æ meira til Íslands en það 

var þó bannað lögum samkvæmt. Björgvinjarkaupmenn höfðu einkarétt á verslun við 

skattlönd norska ríkisins
11

 en sú löggjöf hafði verið svo margbrotin að hún var orðin marklaus 

um þetta leyti. Hinrik nam úr gildi lög frá 1429 sem bönnuðu Íslandsferðir Englendinga en 

þessum lögum hafði lítið verið beitt og þýddu aðeins að enskir þegnar þurftu leyfisbréf frá 

konungi sínum til að sigla hingað. Um þetta leyti voru menn þó hættir að sækja um leyfið og  

ekki er vitað til þess að þessi lög hafi lengur skipt nokkru máli svo afnám þeirra var ódýrt 

bragð hjá Hinriki til að auka vinsældir sínar hjá hinum fjölmörgu sæförum Austur-Anglíu. 

Á árunum eftir 1510 jukust siglingar Englendinga hingað mikið og heimildir benda til 

að fleiri ensk skip hafi sótt til Íslands en nokkru sinni fyrr.
12

 Stjórnmálaátök í Danmörku og 

stríð Dana við Lýbíku á árunum 1509-12 hefur mjög sennilega dregið úr umsvifum danska 

ríkisvaldsins hér á landi og Englendingar komu sér vel fyrir á öðrum áratug aldarinnar. Þeir 

gerðust jafnvel svo heimaríkir að þeir drápu skrifara konungs og rændu konungsskattinum.
13

 

Enskir kaupmenn voru líka sakaðir um að hafa rænt dönsk kaupför í siglingum til Frakklands 
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og Spánar. Danakonungur sendi fulltrúa sinn til hirðar Hinriks VIII árið 1514 og krafðist 

skaðabóta og sama verslunarfrelsis í Englandi fyrir danska kaupmenn og Hansamenn nutu þar 

í landi en ekkert varð úr þessum skaðabótakröfum. Hinrik lofaði hins vegar að hegna þeim 

sem báru ábyrgð á ránunum, en ekki er vitað til að hann hafi staðið við loforðið.
14

 En margir 

Englendingar fóru að koma til Hafnarfjarðar á öðrum áratug og virðist því sem höfnin hafi þá 

ekki lengur tilheyrt Hamborgarmönnum. A.m.k. er talið að orrusta hafi átt sér stað árið 1518 

og Englendingum þá verið endanlega útskúfað úr Hafnarfirði og fjörðurinn tryggður 

Hamborgarmönnum.
15

 Englendingar höfðu verið í höfninni í einhvern tíma og virðast hafa 

haft vetursetumenn þar en höfnin var eftirsóknarverð og því réðust Hamborgarar á þá og unnu 

fjörðinn.
16

 

Á þriðja áratug 16. aldar, eftir orrustuna í Hafnarfirði 1518, virðist hafa verið fremur 

friðsælt milli Englendinga og Hansamanna hér við land,
17

 a.m.k. fram undir lok hans. Með 

stuðningi fógeta og þar með danska ríkisvaldsins treystu Hansamenn stöðu sína hér við land á 

næstu árum. Englendingar höfðu verið drifnir frá Hafnarfirði og þar með síðustu höfn þeirra 

við Faxaflóa, en áður höfðu þeir misst hafnir fyrir norðan og vestan land. Þeir sem áður voru 

atkvæðamestir hér við land héldu þá aðeins tveimur höfnum, Grindavík og 

Vestmannaeyjum.
18

 

Íslendingar veiddu fisk á haust- og vetrarvertíð. Á vorin komu svo erlendir kaupmenn 

hingað til lands. Oft var því svo háttað að Íslendingar höfðu lofað kaupmanni árið áður að 

hann fengi aflann, eða hluta hans, að ári. Auk þess beittu Þjóðverjar skuldakerfi, svo vörur 

sem keyptar voru að sumri var hægt að borga með fiski að ári liðnu. Þegar fyrstu kaupmenn 

komu til hafnar að vori var yfirleitt sá háttur hafður á að þeir drifu sig að merkja sér allan fisk 

sem þeir komust í, oftast með brennimarki, bæði í sinni höfn og oft líka nálægum verstöðvum 

og skeyttu ekki um hvort fiskurinn tilheyrði þeim í raun eður ei. Þegar fleiri kaupmenn komu 

til landsins og ætluðu að vitja fisks sem þeir töldu sig geta gengið að var svo oft einhver annar 

kaupmaður búinn að merkja sér hann. Af þessu spunnust miklar deilur og bréfaskriftir. 

Grindavíkurbardagi var t.d. meðal annars afleiðing þess að Englendingar merktu sér skreið 

sem Þjóðverjar töldu sig eiga tilkall til.
19

 Þessi gríðarlega harða samkeppni hlýtur að skýrast 

af því að Íslandsverslunin var mjög ábátasöm. Í einni ferð gat Íslandsfar greitt næstum allan 
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úthaldskostnað sinn og verð skipsins en minnsti gróði sem Björn Þorsteinsson þekkir á fyrri 

hluta 16. aldar er 40% af verðmæti skipsins.
20

 Þetta var því bæði mjög ábata- og áhættusamt. 

Því hefur verið haldið fram að Þjóðverjar hafi verið vinsælli en Englendingar meðal 

Íslendinga og það geti útskýrt velgengni þeirra á kostnað Englendinga. Að vísu má telja 

líklegt að íslenskum landeigendum hafi gramist það mjög að enskir fiskimenn á duggum buðu 

Íslendingum oft far til Englands sem fækkaði vinnandi fólki í landinu. Ráðamenn reyndu að 

sporna við þessu, t.d. með  dómi á Alþingi árið 1533 sem skipar svo fyrir að „duggarasigling 

skipist burt undan landinu, sakir þess að þeir ræna bæði fé og fólki burt af þessu fátæka 

landi“.
21

 Velgengni Þjóðverja virðist þó fyrst og fremst stafa af því að þeir nutu samvinnu við 

konungsvaldið vegna sameiginlegra hagsmuna. 

 

II. Hitnar í kolunum - skærur og átök Englendinga og Þjóðverja 

 

Í kærubréfi Hamborgarmanna á hendur Englendingum frá því um sumarið 1532 er þeirra hlið 

á átökunum í aðdraganda Básenda- og Grindavíkurstríðs lýst. Margt hafði komið fyrir sem 

Þjóðverjar töldu Englendingum til vansa. Þeir draga fram ýmis atriði sem þeir segja að 

Englendingar hafi gert á hlut þeirra og teygja sig aftur til ársins 1486. Þó er vitað til þess að 

átök hafi verið milli Þjóðverja og Englendinga fyrr, svo sem í Hafnarfirði 1471 og 1475.
22

 

Árið 1486 mun kuggur hafa siglt frá Hamborg til Íslands með fullan farm af vörum og 

lent í Hafnarfirði. Við Straum var þegar enskt skip frá London og um nóttina vígbjóst áhöfn 

þess og réðst á kugginn frá Hamborg. Áhöfn Hamborgarfarsins var særð og margir drepnir, 

skipið tekið og vörufarmurinn með. Skipið, farmur þess og 11 menn úr áhöfninni voru fluttir 

til Írlands, þar sem allt var selt, þ.á.m. mennirnir 11. Skaðann mátu Hamborgarmenn á 

rúmlega 3300 rinskra gyllina virði. 

Árið 1511 rændu Englendingar Hamborgarfari ásamt 40 lestum af vörum og var það 

metið á u.þ.b. 8000 lýbsk mörk. Sama ár hraktist Hamborgarfar á leið til Íslands vegna 

vonskuveðurs til Englands. Englendingar rændu skipinu og vörum þess og var skaðinn metinn 

á um 10.000 lýbsk mörk. 

Árið 1514 réðust þrjú ensk herskip á kaupskip Hansamanna á leið frá Íslandi. Í 

skjalasafninu í Hamborg má finna kæru einhvers óþekkts Hamborgarmanns á hendur 

Englendingum á Íslandi. Skjalið er til marks um hina auknu hörku sem var að færast í 
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samskipti Þjóðverja og Englendinga við Ísland. Lýbíkumenn lýsa ofbeldisverkum 

Englendinga gagnvart sér þannig að þeir 

 

særðu skipstjórann, vörpuðu honum lifandi fyrir borð og drápu marga,  

en höfðu skip og góss með sér til Newcastle, og er skipið hafði verið um  

tvo mánuði á höfninni, réðust nokkrir Englendingar á skipi um borð og  

hjuggu stýrimanninn í stykki og vörpuðu honum í hafið og hálshjuggu  

tvo af skipshöfninni, en særðu fimm hættulega, og voru 15 manns af áhöfn  

þess drepnir, þegar því var skilað [...] Þó að skipi og nokkrum hluta góss  

væri skilað, urðu eigendur þess fyrir miklu tjóni, vægast 7632 lýbskra  

marka auk eigna skipshafnar, en líflát manna verður ekki metið til fjár.
23 

 

Samkvæmt sömu kæru réðust sjö ensk skip á Hamborgarfar við Rif um 1528 og rændu öllu, 

svo skaðinn var metinn á um 10.000 lýbsk mörk. Englendingurinn Jón Willer (John Willers) 

og félagar hans réðust svo ári seinna á Hamborgarfar í höfninni í Eyjafirði og sökktu skipinu 

með allri áhöfn, 36 manns að tölu. Varð engu bjargað og engar bætur greiddar, en tjónið var 

metið á 12.000 lýbsk mörk.
24

  

Eðlilegt má telja að Hamborgarmenn hafi fýst að rétta hlut sinn að einhverju leyti, 

sérstaklega gagnvart Jóni Willer, eins og kom á daginn. Þó atburðir séu e.t.v. skreyttir 

eitthvað í þessu bréfi munu þó öll þessi átök hafa átt sér stað, hver svo sem átti upptökin að 

þeim. Þjóðverjarnir minntust þó ekki í þessu bréfi á allt sem vitað er til að hafi gerst í deilum 

milli þessara tveggja hópa. Þeir tóku t.d. ekki fram að árið 1491 gerðu Þjóðverjar 

Englendingum skaða sem metinn var á 1016 pund, en að vísu ekki heldur að stuttu síðar 

rændu Englendingar skip frá Lýbíku.
25

 

Englendingar urðu að sætta sig við síaukin umsvif Þjóðverja á sinn kostnað þegar leið 

á  þriðja áratug 16. aldar. Árið 1518 tóku Hamborgarmenn af þeim Hafnarfjörð, einhverja 

albestu höfn landsins og átökin sem voru í uppsiglingu árið 1532 urðu úrslitaátök um 

Suðurnes.
26

 Að þessu verður komið betur síðar, en hugsanlega voru átök ársins 1532 hluti af 

áætlun Hamborgarmanna til að ná undir sig Suðurnesjum. 
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III. Básendaorrustan 

 

11. mars 1532 lét skip Ludtkin Smith
27

 út höfn í Hamborg með 30 manna áhöfn sem var vel 

vopnum búin. Smith var kaupmaður frá Hamborg sem hafði nokkrum sinnum tekið þátt í 

Íslandssiglingum en þetta var í fyrsta sinn sem hann var sjálfur skipstjóri. Hann hafði lofað 

ráðherra í borginni því áður en hann sigldi frá Hamborg að hann skyldi vinna höfn af 

Englendingum og drepa hvern þann sem stæði í vegi sínum. Nú skyldi sæta færis og fara í 

hart við Englendingana, sem voru hvorki í náð hjá Þýskalandskeisara né páfa
28

 vegna 

hjúskaparvandræða konungs, sem skýrt verður frá hér að neðan í kaflanum um viðbrögð 

Hinriks VIII við Grindavíkurstríðinu. 

Skip Ludtkin Smith lagði í höfn við Básenda en lögin um íslenskar hafnir sögðu til um 

að sá sem fyrstur kom í höfn að vori fékk verslunarréttindi þar og Ludtkin Smith, sem hafði 

lagt snemma af stað, var fyrstur til Básenda. Daginn eftir kom enskt skip, Anna frá Harwich, 

til Básenda með 80 manna vopnaða áhöfn, en skipstjóri þess var Thomas Hammond. 

Akkerum var varpað fyrir utan höfnina og skipstjórinn fór á fund Ludtkin Smith og bað um 

leyfi til að liggja með honum á höfninni. Smith tók ekki vel í það, hann vísaði í rétt sinn 

samkvæmt íslenskum lögum til að versla í höfninni, hann sagði að ónógur fiskur væri til 

staðar og einnig að hann hefði lofað félaga sínum frá Hamborg að liggja með sér á höfn ef 

hann væri á undan honum til Íslands. Englendingar tóku þessu vel og sögðu að þeir myndu 

sigla til Grindavíkur um leið og byr gæfist. En skipið sat áfram fyrir utan höfnina og þarnæsta 

kvöld kom annað enskt Íslandsfar, Thomas frá Hull, en skipstjóri þess var enginn annar en 

Jón Willer, sem sökkti Hamborgarfari með 36 manna áhöfn á Eyjafirði 3 árum áður. Áhöfn 

skips hans var 52-60 menn. 

Áhafnir ensku skipanna voru mun fjölmennari vegna þess að þeirra beið mun 

umfangsmeira starf á Íslandi, Englendingar komu til verslunar og fiskveiða en Þjóðverjarnir 

komu aðeins til verslunar. Básendahöfn hentaði Englendingum því hún lá vel við góðum 

fiskimiðum. En Ludtkin Smith sat enn sem fastast inni á höfninni. Þar sem Englendingarnir 

voru miklu fleiri og á heldur stærri skipum ákváðu þeir að ráðast á Hamborgarfarið og ræna 

það, drepa hvern sem reyndi að stöðva þá og hengja skipstjórann á bugspjótinu.  

Til allrar hamingju fyrir Hamborgarmennina voru þeir þó ekki í vonlausri stöðu, því 

bróðir Ludtkin Smith, Hans Smith, hafði verið í Básendum um veturinn og keypt skreið. 
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Ludtkin bað hann um að safna 80 manna liði Þjóðverja og Íslendinga svo lítið bæri á. 

Snemma morguninn eftir, en það var þriðjudagsmorguninn 2. apríl, sigldu Englendingarnir 

svo inn á Básendahöfn. Óvíst er hver átti fyrsta skotið en sá hóf það sem síðar hefur verið 

kallað Básendaorrustan. Í orrustunni unnu Hamborgarmenn sigur á Englendingunum þrátt 

fyrir að hafa verið mannfærri og gátu því sigrað og handsamað þá. Hamborgarmenn töldu tvo 

Englendinga bera ábyrgð á ýmsum ofbeldisverkum, m.a. því að sökkva Hamborgarfarinu á 

Eyjafirði 3 árum fyrr. Þessir tveir menn eru ónefndir og óvíst er hver sök þeirra var í raun en 

þeir voru hálshöggnir og tveimur öðrum var misþyrmt og þeir skildir eftir án fata nær dauða 

en lífi. Englendingar voru svo látnir skrifa undir skýrslu Þjóðverja um það sem gerðist og 

greiða 40 lestir skreiðar í skaðabætur. Erlendur lögmaður Þorðvarðarson lét svo dæma „skip 

það og góss, sem rak á land við Básenda í bardaga milli Ludtkins Smiths og Jóns Willers“ 

eign konungs.
29

 

20. maí réðust síðan áhafnir tveggja Hamborgarfara á Englendinga á Grundarfirði og 

rændu öllum verðmætum, vopnum og skotfærum af þeim.
30

 Hamborgarmenn voru því farnir 

að gerast mjög uppivöðslusamir. 

Eftir Básendaorrustuna skrifuðu öldurmenn (yfirmenn) þýska kaupmannagildisins í 

London bréf til borgarstjóra og borgarráðs Hamborgar, dagsett 29. júlí 1532. Þar var 

Básendaorrustan ofarlega á baugi. Hið þýska kaupmannagildi í London hafði mikilla 

hagsmuna að gæta í ríki Englandskonungs en Lundúnakontór Hansamanna, Stálgarðurinn, var 

Lýbíku sérlega mikilvægur. Í bréfinu er talað um að: 

 

Englendingar hafi kært fyrir Englandskonungi og ráði hans, að þýzkir  

sæfarar frá Hamborg og Brimum beittu sig ofbeldi á Íslandi, en af þeim  

sökum hafi þýzkir kaupmenn í Englandi orðið fyrir óþægindum.  

Þeir fara þess á leit, að borgarstjórnin sjái til þess, að Þjóðverjar,  

sem sigli til Íslands, ástundi friðsamleg skipti við Englendinga. 

 

Að lokum segja þeir að kæra hafi borist til Englandskonungs frá þegnum hans frá Lynn vegna 

árásar Ludtkin Smith frá Hamborg á skip þeirra og er þar átt við Básendaorrustuna. Þeir biðja 

Hamborgara að gera upptækt skip og góss Smith og taka hann og hans menn fasta.
31

 Hér 

kemur fram sú staða að Stálgarðsmenn óttast viðbrögð Englandskonungs við aðgerðum 

Þjóðverja á Íslandi, en Englandskonungur nýtti stundum vald sitt í London til að refsa 
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Stálgarðsmönnum þegar honum gramdist framkoma Hansamanna. Til dæmis setti 

Englandskonungur alla kaupmenn Stálgarðsins í dýflissu í átökunum eftir að Björn í Rifi var 

drepinn.
32 

Ríkisvald Hinriks VIII. teygði arm sinn ekki ýkja langt frekar en annarra leiðtoga 

síns tíma svo hann eins og aðrir gerði það sem hægt var í sínu næsta umhverfi, þar sem vald 

hans var sterkast, þegar hann vildi beita sér í utanríkismálum. 

 Þegar Hamborgarmenn fengu bréfið frá Hansakontórnum í London sendu þeir sjálfir 

bréf til Englandskonungs vegna kærunnar á hendur Ludtkin Smith. Bréfið er ódagsett en talið 

vera frá því um 23. ágúst. Í því segja þeir að Englendingar fari með rangt mál í kærunni en 

skýrsla þeirra manna geti skýrt frá sannleikanum. Þeir segja að skýrslan sanni sakleysi 

Hamborgarmanna og hún innihaldi kæru á hendur Englendingum fyrir ofbeldisverk og 

yfirgang gegn sér á Íslandi. Þeir segja að menn sínir óski þess að skýrslan og kærurnar berist 

til Englandskonungs svo hægt sé að koma í veg fyrir óréttlátar refsiaðgerðir og einnig að þeir 

voni að Englandskonungur taki málflutning sinn gildan „svo árekstar hljótist ekki af málinu 

milli þegna sinna og þegna konungs.“ Þeir minnast líka á þá staðreynd að deilur sem þessar 

„stafi af því, að engin lögsaga sé á landinu, heldur gildi þar einungis forn hefð.“
33

 

Í öðru bréfi borgarstjórnar Hamborgar til Englandskonungs, frá 7. september 1532, er 

fjallað nánar um þessa kæru vegna Básendaorrustunnar. Þar segir að ritari Lúndúnakontórsins 

hafi borið fram kæru kaupmanna frá Lynn vegna skipa þaðan og frá Harwich sem lentu við 

Básenda. Í kærunni segir að ensku kaupmennirnir hafi þurft að þola „mikinn ójöfnuð og 

skaða“ frá Ludtkin Smith. Endurtekin eru mótmæli gegn kærunum og sagt að 

Hamborgarmenn séu saklausir en Englendingar hafi hins vegar komið ódrengilega fram 

gagnvart þeim á Íslandi. Þeir vona að slíku framferði linni og deilum ljúki og í þeirri von 

æskja þeir þess að Hinrik VIII. rannsaki málið sjálfur áður en gripið sé til aðgerða. Séu 

Englendingar ekki í sáttarhug biðja þeir konung að senda sökudólgana til Hamborgar þar sem 

þeir muni látnir svara til saka fyrir rétti  með Ludtkin Smith, sem þegar hafði samþykkt að 

koma fyrir rétt. Að lokum endurtaka þeir það sem þeir sögðu áður, að deilur á Íslandi stafi af 

því að engin lög og tilskipanir eða löggæsla sé til staðar til að vernda rétt manna til hafnar, 

heldur gerist allt eftir fornri hefð. Hamborgarar ítreka kærur sínar á hendur Englendingum 

fyrir yfirgang og óska þess að hægt verði að ná fram sættum við konung og bæta úr þessu 

ástandi.
34
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Hamborgarmenn sáu til þess að Englendingar hefðu ekki yfirhöndina með því að kæra 

þá jafn duglega og þeir voru sjálfir kærðir. Þannig héldu báðar fylkingar því fram að þeir 

hefðu verið í fullum rétti en hinir í fullum órétti svo pattstaða virtist líkleg til að koma upp. 

Ljóst var að það myndi ekki reynast Hinriki hægðarleikur að komast til botns í málinu. En það 

kom á daginn að deilurnar á Íslandi voru stærri í sniðum en Básendaorrustan gaf tilefni til að 

halda og að Englendingar þurftu að hafa áhyggjur af ennþá alvarlegri málum norður á Íslandi. 

 

IV. Bardaginn í Grindavík 1532 

 

John Breye, enskur kaupmaður sem Íslendingar kölluðu Jóhann Breiða, Ríka-Brag eða Eldri-

Brag  kom til Grindavíkur vorið 1532 á skipinu Peter Gibszon. Hann gat séð af atburðunum á 

Básendum að hætta gat steðjað að síðustu bækistöð Englendinga á íslenska meginlandinu. Því 

reisti hann „vígi eður virkisgarð“ við búðir Englendinga.
35

 Breye þessi mun ekki hafa verið 

prúður maður og hann virðist hafa reynt að kúga Íslendinga til að versla við sig og hagað sér 

ósiðlega á ýmsan hátt. Frásagnir af framferði hans á Íslandi, sem lýst verður seinna, eru 

komnar frá kærum andstæðinga hans svo ekki má taka þær alltof bókstaflega. En þó er ljóst 

að Englendingarnir í Grindavík voru reiðir og tortryggnir og að Íslendingar urðu að einhverju 

leyti fyrir barðinu á því.
36

 En maður hlýtur að spyrja sig hvers vegna kaupmaður kemur fram 

með ofbeldi og offorsi. Skýringin liggur líklega í því að eftir atburðina á Básendum hafi 

Englendingar verið uggandi um stöðu sína og viljað hafa sem stysta dvöl hér í landi, af ótta 

við að verða næstu fórnarlömb Þjóðverjanna. Því hafi þeir neytt allra ráða til að afla sem 

mests af fiski á sem stystum tíma og ekki þolað Íslendingum seinagang né viðskipti við aðra 

en sig. Íslendingar þoldu ekki yfirgang John Breye og félaga og Grindvíkingar fóru á fund 

Diðriks frá Minden, fógeta á Bessastöðum og báðu hann um hjálp.
37

 

Svo virðist sem þessi kvörtun hafi verið kornið sem fyllti mælinn, hvort sem það var 

vegna þess að Diðrik taldi sig skuldbundinn til að vernda Íslendinga eða vegna þess að hann 

sá sóknarfæri fyrir Hamborgarmenn, tækifæri til að gera árás á Englendingana en vera samt í 

lagalegum rétti. Breye mun líka hafa komið illa fram við Diðrik fógeta, svo líklegt er að 

Diðriki sjálfum hafi líkað illa við þessa Englendinga. 

Í kæru Hamborgarmanna á hendur Englendingum eftir Grindavíkurstríðið var John 

Breye sakaður um að hafa tekið réttlaust með ofbeldi 35 lestir af fiski frá Þjóðverjum þá um 
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sumarið og 12 hundruð fiska sem ætlaðir voru Danakonungi
38

 og í tylftardómi sem Erlendur 

lögmaður útnefndi hinn 18. júní 1532 til að dæma um atburðina í Grindavík var Breye 

sakaður um að hafa tekið 20 lestir eða meira af fiski frá Þjóðverjum og Englendingarnir 

dæmdir réttdræpir og skip þeirra og góss réttilega fallið undir Danakonungs og umboðsmann 

hans, Diðrik fógeta. Í enskri skýrslu um málið segir að deilumálið hafi verið fjögur hundruð 

fiskar sem Breye hafði tekið upp í skuld frá fyrra ári en Þjóðverjar gert tilkall til. Heimildum 

ber því ágætlega saman um hvað bjó að baki átökunum,
39

 en í kærum og bréfaskriftum sem 

gengu manna á milli að stríðinu loknu voru auðvitað tínd til sem flest atriði til að hanka 

andstæðinginn. 

Diðrik frá Minden fór af stað að safna liði til að stöðva yfirgang Englendinganna í 

Grindavík. Fyrst fór hann til Hamborgarmanna í Hafnarfirði og bað þá um liðstyrk. Hann 

lagði áherslu á að á Íslandi þyrfti að tryggja frið og frelsi til verslunar og lét lesa langt 

kæruskjal á hendur Englendingum fyrir Hamborgarmenn. Hann lofaði hverjum þeim sem 

veitti sér liðveislu mála í nafni konungs. Hamborgarmenn tóku þessu vel en töldu meiri 

mannafla nauðsynlegan til að sigra þann fjölda Englendinga sem voru í Grindavík. Diðrik tók 

því að skrifa bréf á aðra verslunarstaði Suðurnesja og kalla Hamborgarmenn og Brimara til 

hjálpar. Meðal annars skrifaði hann Ludtkin Smith í Básendum, en hann taldi sér ekki fært að 

skilja Básendahöfn eftir óvarða, Ludtkin varð eftir á Básendum en sendi þó 34 manna sveit til 

fundar við fógeta.
40

 

Heimildum ber ekki saman um fjölda mannanna sem söfnuðust saman við Þórðarfell, 

7 km norður af Grindavík, til að hitta Diðrik frá Minden. Ýmist er talað um 180 eða 280 

menn, 8 skipshafnir Hamborgar- og Brimarmanna, auk sveitar Diðriks fógeta. Líklegast má 

telja að þeir hafi verið um 180. Diðrik talaði fyrir hópnum og lýsti alla Englendinga í 

Grindavík réttdræpa og ófriðhelga og þá sem að þeim réðust friðhelga. 

 Það var hinn 11. júní, á aðfaranótt Barnabasmessu, sem herinn lagði af stað niður í 

Grindavík. Hann var vel vopnum búinn, með handbyssur, lásboga, spjót, sverð, léttar brynjur 

og stálhúfur. Villt hafði verið um fyrir Englendingum og þeir látnir halda að fógeti biði 

liðsstyrks frá Hamborg til að geta beitt sér gegn þeim. Því voru margir Englendinganna í burtu 

við fiskveiðar og John Breye hafði verið í veislu um kvöldið og svaf ásamt valfangara 

hertogans af Suffolk og 13 eða 14 öðrum værum svefni og fáir verðir voru á ferli. Þetta var 

því gullið tækifæri til árásar. Liðinu var skipt upp, Njarðvíkingar slógu hring um virkið og 
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Básendamenn höfðu það hlutverk að gæta þess að skip á legunni gætu ekki flúið.
41

 Leyfum 

kjarnyrtri frásögn Björn Þorsteinssonar að taka við: 

 

 Árásarherinn hélt skipulega og hljótt niður í Grindavík þessa vorbjörtu nótt.  

Það var útsynningshraglandi og úfinn sjór. Það reyndist rétt, að englendingum  

hafði engin njósn borist af herútboði fógeta, og sannar það, að íslendingar hafa  

verið fjandsamlegir englendingum á þessum slóðum. Klukkan tvö um nóttina  

var gert áhlaup á virki Jóhanns Breiða. Hafnarfjarðarliðið komst mótspyrnulaust  

upp á virkisveggina og réðst þá með öskrum og óhljóðum á tjaldbúðirnar.  

Jóhann Breiði og menn hans vöknuðu við vondan draum og þurftu ekki griða að biðja.  

Fæstir þeirra náðu að tygjast, en allir voru þeir drepnir miskunnarlaust og  

sumir á níðingslegan hátt. Eftir skamma hríð lágu 15 englendingar í blóði sínu  

í virkinu og meðal þeirra sundurhöggvinn líkami Jóhanns Breiða.
42 

 

Fimm ensk skip lágu á legunni fyrir utan Grindavík og þegar mennirnir á þeim urðu 

árásarinnar varir léttu þeir akkerum og reyndu að flýja. Skipið Peter Gibszon lá við landfestar 

og hluti árásarliðsins þusti um borð og náði skipinu. Fjórum skipum tókst að sigla út þó 

aðstæður væru ekki góðar en eitt þeirra strandaði og fórst með allri áhöfn. Þegar 

Grindavíkurvirkið var unnið hélt nokkur hluti hersins til búða kaupmanna frá Lynn sem voru 

skammt frá og drap menn og rændi góssi. Árásin gekk eins vel og hugsast gat, Englendingar 

veittu enga skipulega mótspyrnu og fljótt var Grindavík algjörlega á valdi Diðriks frá Minden 

og árásarhers hans. Að bardaga loknum var valurinn hreinsaður og allt herfang flutt um borð í 

skipið Peter Gibszon. Átta Englendingar höfðu verið teknir til fanga og þeir voru látnir dysja 

fallna félaga sína. Diðrik fógeti og aðrir foringjar slógu svo upp veislu í tjaldbúðum Jóhanns 

Breiða og létu þeyta lúðra og berja bumbur meðan þeir drukku öl og fögnuðu sigri. 

Englendingar lýstu atburðum á annan hátt en andstæðingar þeirra í kærubréfi sem 

nánar verður rætt hér að neðan. Niclaus Gibszon, kaupmaður frá London, sem átti skipið Peter 

Gibszon sem John Breye sigldi hingað stendur líklega á bak við þetta kærubréf en það lögðu 

enskir þegnar fyrir konung sinn. Má telja að frásögnin sé byggð á frásögn enskra Íslandsfara. 

Aftur á móti ber að hafa í huga að frumheimild okkar er þýsk þýðing á kærum Englendinga 

og því er hún hugsanlega ekki fullkomlega áreiðanleg. Það kann að vera að eitthvað hafi 

skolast til í þýðingu eða einhverju verið bætt við. Það sýnir okkur þó sjónarhorn Englendinga 

á bardagann hvað best: 
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Innan 6 daga höfðu Hamborgarar og Brimarar safnað 8 skipshöfnum af  

samborgurum sínum, sem þá voru við Ísland, og bjuggust til árásar á J. Breye  

og menn hans...Um klukkan tvö að nóttu svaf J. Breye í búð sinni ásamt 

Willem Gebiszon, valfangara hertogans af Suffolk, og 14 öðrum.  

Réðust Hamborgarar og Brimarar á virkið og búðina með liði sínu alvæddu  

og drápu alla af ólýsanlegri grimd, og slapp enginn lifandi. 

 

Englendingar útskýra ekki hvernig stóð á því að þeir höfðu virki í Grindavík en halda áfram: 

 

Illræðismennirnir voru ekki ánægðir með þessar aðgerðir og réðust einnig á  

búð kaupmanna frá Lynn og drápu þá á hörmulegan hátt. Því næst réðust þeir  

með rúmlega hundrað manns um borð í Peter Gibszon og tóku undir sig skip  

og góss og fluttu um borð vörur, sem kaupmenn höfðu átt í landi.
 43

 

 

10 dögum síðar gafst byr svo hægt var að sigla Peter Gibszon, hlöðnum enskum föngum og 

góssi Englendinga, til Bessastaða. Á þeim 10 dögum sem herinn var í Grindavík komu 

Englendingarnir sem höfðu verið við fiskveiðar aftur til Grindavíkur og þótti þeim ekki 

skemmtilegt að sjá hvað gerst hafði en töldu sig þó heppna að sleppa við líkamsmeiðingar. 

Grindavíkurstríðinu lauk í raun hinn 21. júní, þegar Peter Gibszon sigldi burt frá Grindavík, 

en það sem hófst á óformlegan hátt og Erlendur lögmaður dæmdi að hefðu verið nokkurs 

konar lögregluaðgerðir urðu að mikilli deilu milli leiðtoga þjóðanna fjögurra sem höfðu tekið 

þátt.
44

 

 

V. Var árásin á Grindavík hluti af áætlun Hamborgarmanna? 

 

Jón Þ. Þór segir í bók sinni um sögu Grindavíkur að vígbúnaður Ludtkin Smith á skipi hans 

bendi hugsanlega til þess að Hamborgarmenn hafi ætlað að sér að fara í hart og reka 

Englendinga frá síðustu höfn þeirra á Suðurnesjum, það hafi sem sagt verið ætlun þeirra 

fyrirfram að ná Grindavík undir sig. Ludtkin Smith hafði líka heitið því áður en hann lét úr 

höfn í Hamborg að láta Englendinga ekki komast upp með neitt múður og fara í hart til að 
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vernda höfn sína ef til þess kæmi.
45

 Þessi túlkun er hugsanlega rétt en þess ber að gæta að 

ýmsar hættur steðjuðu að kaupmönnum, ekki aðeins samkeppni annarra kaupmanna. Sjórán 

voru algeng og viðloðandi hætta á öllum sjóferðum sem stefndu út fyrir verndarsvæði sjóherja 

Evrópuríkjanna og því var full ástæða fyrir áhafnir kaupskipa sem sigldu hingað að huga að 

sjálfsvörnum. 

Englendingar héldu því sjálfir fram í kæru eftir Grindavíkurstríðið að Þjóðverjar hefðu 

ætlað sér að sölsa undir sig verslun við Ísland og reka þá burt. Á næstu 10 árum tókst þeim 

líka að eyðileggja verslun Englendinga við Íslendinga
46 

og draga verulega úr siglingum 

Englendinga hingað. Englendingar misstu síðustu bækistöð sínu á meginlandinu í 

Grindavíkurstríðinu og skömmu fyrir 1560 töpuðu þeir svo síðustu bækistöð sinni við Ísland. 

Englandskonungur sagði í ræðu yfir Stálgarðsmönnum 4. desember að hann hefði heyrt að 

Hamborgarmenn og Brimarar ætluðu að senda stærri flota til Íslands um sumarið 1533 en 

nokkru sinni áður og hótaði að berjast gegn því að Englendingar yrðu flæmdir burt frá 

Íslandi.
47

 Englendingar stóðu því greinilega í þeirri trú að árásin á Grindavík væri hluti af 

stærri áformum Hamborgarmanna á Íslandi og af því sem á eftir fór má vel leiða líkur að því 

að þetta hafi verið rétt. Þetta er þó erfitt að staðfesta, þar sem engar heimildir eru fyrir því að 

svona hafi verið í pottinn búið. Þetta kann að hafa verið vel dulin stefna Hamborgarmanna en 

frásagnir eru allar svo einhliða að það er erfitt að greina hver hin raunverulega atburðarás var. 

Eðlilega viðurkenndu Hamborgarmenn aldrei slíka stefnu. 

Englendingar hafa að öllum líkindum verið þeir einu sem nýttu Grindavíkurhöfn fyrir 

1532, en eftir að stríðinu var lokið voru þeir enn þess megnugir að veita Þjóðverjum 

samkeppni á svæðinu, þrátt fyrir áföll Grindavíkurstríðsins. En Þjóðverjar höfðu án vafa 

sterkari stöðu hér á landi eftir átökin 1532. Frá Hamborg fóru þannig 16 eða 17 kaupskip til 

Íslands strax árið 1533 og Englendingar höfðu þá aðeins Vestmannaeyjar eftir sem höfn 

sína.
48

 Um 1534 fluttu Hamborgarmenn heilt timburhús til Hafnarfjarðar. Hamborgarmenn 

byggðu sér einnig sína eigin kirkju í firðinum, þar sem þýskir prestar predikuðu, en þar sem 

þeir voru siðbreyttir menn frá því um 1527-8 höfðu þeir ekki áhuga á kaþólskum 

guðsþjónustum Íslendinga. Kirkja þessi hefur verið tiltölulega nýbyggð árið 1534, en þá er 

hennar fyrst getið í heimildum.
49

 Kirkjan var líklegast rifin árið 1608, en þá fyrirskipaði 
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Danakonungur að rífa skyldi öll hús sem þýskir kaupmenn hefðu skilið eftir sig á Íslandi.
50

 

Þessi kirkja sýnir að vel fór um Hamborgarmenn í Hafnarfirði og að þeir ætluðu sér ekki að 

fara þaðan í bráð. Það að hún skuli hafa verið byggð í Hafnarfirði rennir stoðum undir þá 

kenningu að Hafnarfirði hafi verið ætlað hlutverk miðstöðvar Hamborgarmanna á Íslandi og 

ræðst það líklega af gæðum hafnarinnar og nálægð hennar við bæði Bessastaði og Þingvelli. 

Því var skiljanlegt að Þjóðverjar vildu ekki hafa Englendinga liggjandi á nálægum höfnum. Ef 

einokun Dana hefði ekki verið komið á á 17. öld má vel vera að Hafnarfjörður hefði þróast 

sem þýskur verslunarbær.
51

 

Í friðarviðræðum eftir Grindavíkurstríðið tóku Þjóðverjar það mjög skýrt fram að þeir 

hefðu aldrei fiskað við landið, ólíkt Englendingum og töldu það gera sig vænlegri til 

viðskipta. Árið 1543 kom nýr hirðstjóri, Otti Stígsson, til Íslands og hann gerði 45 báta í eigu 

Hamborgarmanna upptæka á Suðurnesjum árið 1544. Þessi aðgerð sýnir að Danakonungi var 

farið að verða meira í mun að útlendingar nytu ekki hlunninda þeirra er Ísland bauð upp á. 

Furðu sætir að þeir skuli vera komnir með 45 báta til útróðra svona skömmu eftir að þeir 

stæra sig af því að hafa ekkert veitt hér. Í frásögunum af Grindavíkurstríðinu kemur það fram 

að flestir Englendingarnir í Grindavík hafi verið að heiman við fiskveiðar þegar árásin var 

gerð, þess vegna hafi aðeins 15 Englendingar verið í virkinu. Það er ljóst að Englendingar 

stunduðu útróðra á eigin bátum frá Grindavík. Það má því leiða líkur að því að bátarnir sem 

Otti tók af Hamborgarmönnum og lögðu grunninn að konungsútgerð á Íslandi, hafi að stofni 

verið herfang Hamborgarmanna úr átökunum 1532. Það kom í ljós að Hamborgarmenn létu 

Íslendinga róa fyrir sig á bátunum og borga sér hlutfall af afla og einnig að Hamborgarmenn 

höfðu látið smíða nýja báta hérlendis, svo a.m.k. voru ekki allir bátarnir 45 frá Englendingum 

komnir. Þessi útgerð kann að vera ein af meginskýringunum á því að Hamborgarmenn tóku 

að koma sér svona vel fyrir í Hafnarfirði upp úr 1532, en þegar Otti Stígsson fór að eiga við 

þá þar voru þeir orðnir gífurlega ráðríkir. 

 

VI. Gott að eiga góða að 

 

Otti Stígsson, hirðstjórinn sem var sendur af Kristjáni III og tók við völdum á Íslandi árið 

1543, var mikill skörungur og vildi framfylgja dönskum lögum um útgerð og vetursetu 

útlendinga á Íslandi af hörku. Þar sem Englendingum hafði verið útskúfað af meginlandi 
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Íslands en Hamborgarmenn voru farnir að koma sér vel fyrir á Íslandi leiddi það eðilega til 

deilna milli Otta og Hamborgarmanna. Otti var ósáttur við framferði Hamborgarmanna hér á 

landi og talaði m.a. um að það þyrfti að setja reglur sem bönnuðu ráðamönnum að taka við 

mútum af þeim. Mögulega var Otti hér að vísa til sambands Hamborgarmanna og Diðriks 

fógeta, sem var í forystu í árásinni á Grindavík. Diðrik var líklega sjálfur frá Hamborg, enda 

var bróðir hans meðal Hamborgarkaupmanna í Hafnarfirði. Ef til vill átti Otti við Erlend 

lögmann, en þætti hans verða gerð skil hér rétt fyrir neðan. Einhvern veginn komust 

Hamborgarmenn allavega upp með útgerð 45 báta, þrátt fyrir að slík útgerð og vetrarvist 

þeirra væru bönnuð með Píningsdómi 1490 og aftur með lögum 1527, sem bæði Þjóðverjar og 

Englendingar samþykktu og Otti vildi framfylgja. Hamborgarmenn afsökuðu sig með því að 

tala um hve vel þessi útgerð hefði komið mörgum fátækum Íslendingum og er það ekki 

ósennilegt í sjálfu sér.
52

 

Athygli vekur að engir bátar voru gerðir upptækir hjá Englendingum í þessari tiltekt 

Otta. Annaðhvort hefur útgerð Englendinga verið mjög takmörkuð um þetta leyti eða þeir 

hafa komið bátunum í hendur íslenskra umboðsmanna, sem gerðu bátana út sem sína eigin. 

Auk þess er mögulegt að mjög fá ensk skip hafi komið hingað þetta sumar, svo þau yrðu ekki 

gerð upptæk í þessari tiltekt.
53

 

Erlendur lögmaður Þorvarðarson í Selvogi var harður og herskár konungssinni í 

bandalagi með Þjóðverjum. Hann reyndist þrándur í götu Englendinga, sem sést t.d. á því að 

árið 1539 lét hann drepa 3 enska menn fyrir „rán, okur, óheyrilegt verð og vetursetu“. Svo 

virðist sem þessum mönnum hafi ekki gefist kostur á að verja sig.
54

 Þessir menn höfðu komið 

sér fyrir í Grindavík svo Englendingar hafa enn látið á sér kræla þar en svo virðist sem þarna 

hafi þeim loks verið endanlega útskúfað af meginlandi Íslands.
55

 Hamborgarmenn margbrutu 

lögin um vetursetu en Erlendur beitti sér ekki gegn þeim og því þurftu aðrir fulltrúar 

Danakonungs að gera það. Hann sýndi þó mikið harðræði við að refsa þessum Englendingum. 

Dómar Erlends um átökin í Básendum og Grindavík voru báðir á sama veg. Hann 

dæmdi Þjóðverja í rétti og Englendinga í órétti og studdi aðgerðir Þjóðverja heils hugar. 

Dómarnir hefðu hvorugur varla getað verið Þjóðverjum meira að skapi, þó þeir hefðu sjálfir 

látið þá falla. 

Til er bréf frá Erlendi til Hamborgarkaupmanna í Hafnarfirði, dagsett 25. júlí 1547 þar 

sem hann lofar að styðja þá eindregið og einnig, að því er virðist, eftirlegumenn þeirra sem 
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stunda útgerð.
56

 Hamborgarmenn höfðu því vísan stuðning Diðriks frá Minden og einnig 

Erlendar lögmanns, sem virðist jafnvel vera tilbúinn að brjóta tilskipanir konungs í þeirra 

þágu. Það er því ekki erfitt að ímynda sér að Otti hafi verið að tala um Erlend lögmann, þegar 

hann talaði um að það þyrfti að setja reglur til að banna ráðamönnum að taka við mútum af 

Hamborgarmönnum. Erlendur var að minnsta kosti eindreginn stuðningsmaður þeirra alla tíð 

en aftur á móti beitti danska konungsvaldið sér líka á svipuðum tíma oft fyrir Þjóðverja, svo 

oft getur hann hafa verið að knýja fram vilja konungs. Aftur á móti gefur sú staðreynd að 

Þjóðverjar hafi verið með 45 báta í útgerð og einnig efni bréfsins frá 1547 okkur tilefni til að 

halda að Erlendur hafi meira verið á bandi Þjóðverja en konungs. 

 

VII. Eftirmál stríðsins - bréfaskriftir og kærur 

 

Um þetta leyti var Hansasambandið ekki lengur jafn samhent samband og áður hafði verið. Á 

15. öld höfðu sumar Hansaborganna, þ.á.m. Hamborg og Brimar, reynt að losna við yfirvald 

Lýbíku, sem löngum hafði verið í forystu Hansasambandsins. Kaupmenn þessara borga vildu 

fá frelsi til verslunar við Noreg og Ísland og Danakonungur nýtti sér þennan klofning til að 

auka völd Hamborgarmanna fyrst og fremst, á kostnað Lýbíku og Englendinga. Þannig jók 

hann tekjur sínar og treysti völd sín hér á landi. En konungur samdi þó oft við Englendinga 

um verslun og fiskveiðar á kostnað Hansamanna, svo hann var tvöfaldur í roðinu. 

 Englendingarnir sem komu frá Íslandi um sumarið 1532 kærðu árásirnar á Básendum 

og Grindavík til konungs, eins og nánar verður rakið og bentu honum á að í Thames lægju 

fjögur Hamborgarför sem hægt væri að taka sem skaðabætur. Hinrik sneri sér til 

Stálgarðsmanna og hótaði öllu illu ef þegnar sínir fengju ekki fullar skaðabætur og 

sökudólgunum yrði refsað. Stálgarðsmenn þekktu reiði Englandskonungs eins og áður var lýst 

og því báðu þeir Hamborgarmenn að gera skip og góss Ludtkin Smith upptækt og semja frið 

við Hinrik VIII. En Hamborgarmenn voru ekki á þeim buxunum,
57

 þó þeir samþykktu seinna 

að rétta yfir Ludtkin Smith, eins og kom fram hér í kaflanum um Básendaorrustuna. 

Hamborgarmenn drógu saman í miklu bréfi um sumarið 1532 viðamiklar kærur á 

hendur Englendingum til að bæta réttarstöðu sína og færa rök fyrir því að árásin á Grindavík 

hefði verið fullkomlega réttlætanleg. Hamborgarmenn voru iðulega duglegri í lögfræðinni en 

Englendingar, kærur þeirra voru efnismeiri og nákvæmari og þeir voru líka langræknari en 

þeir ensku og drógu fram löngu liðin atvik til að styðja mál sitt. Sum kæruatriðin virðast þó 
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frekar komin frá Íslendingum en Hamborgarmönnum sjálfum, atriði sem angra Íslendinga en 

koma Hamborgarmönnum sjálfum ekki við. Það má gera ráð fyrir að Íslendingar hafi getað 

veitt Hamborgarmönnum ráðgjöf við bréfaskriftirnar, en á þessum tíma var Hamborg dyr 

Íslendinga að meginlandi Evrópu og margir Íslendingar dvöldust þar, t.d. Gissur Einarsson, 

seinna fyrsti lútherski biskup Íslands.
58

 

 Í áðurnefndri kæru óþekkts Hamborgarmanns eru Englendingar gagnrýndir fyrir 

ýmislegt, m.a. það: 

 

Að Englendingar vinni gegn konungsvaldinu og þýskum kaupmönnum við 

Ísland og „telja sig hafa þar meiri rétt en aðrir og eiga landið. – Þeir hafa neitað 

Danakonungi um tolla hans og réttugheit, og þetta ár, 1532, hafa sumir þeirra 

goldið hálfa tolla, en aðrir ekki neitt.“
59 

 

Síðan tekur við frásögn af John Breye og spellvirkjum hans. Þeir segja hann hafa vígbúist sem 

fjandmaður og gert sér virki við höfnina í Grindavík. Hann á að hafa bannað Íslendingum að 

eiga viðskipti við aðra en sig og refsað þeim harðlega sem ekki hlýddu. Þannig tók hann 80 

lömb og sauði frá Íslendingi sem verslaði við Þjóðverja. Hann tók hest af fátækum Íslendingi 

af austanverðu landinu og þegar hann krafðist hestsins aftur, var hann barinn og særður til 

ólífis. Hann hótaði Diðriki frá Minden hengingu og hann batt fátækan Íslending á höndum og 

fótum svo hann gæti ekki komið í veg fyrir að Breye nauðgaði konu hans. Auk þess hafði 

hann réttlaust tekið 35 lestir af skreið með ofbeldi og 12 hundruð fiska sem ætlaðir voru 

Danakonungi. Af þessum ástæðum segja Hamborgarmenn að fógeti Danakonungs hafi beitt 

sér gegn Breye, „en Englendingar hafa unnið kaupmönnum frá Hamborg og Brimum mikið 

tjón á Íslandi í mörg ár.“ Því næst kemur upptalning á öllum þeim miska sem Englendingar 

hafi valdið Þjóðverjum, en það hefur verið rakið hér að ofan í kaflanum um skærur og átök 

Englendinga. Að lokum kæra þeir Englendinga fyrir árásina á Ludtkin Smith á Básendum.
60

 

Auk þess að kæra Englendinga minntu þeir á að þeir hefðu lítilla hagsmuna að gæta í 

Englandi og því kæmi það þeim lítið við hvað Hinrik hygðist aðhafast í þessu máli. Þeir báðu 

hann að rannsaka málið samkvæmt kærum sínum og grípa ekki til neyðarúrræða, ef 

Englendingar vildu ekki sættir skyldu þeir senda sökudólgana til Hamborgar, þar sem þeir 

yrðu dæmdir réttilega.
61

 Hamborgarmenn gáfu því ekki þumlung eftir, sögðu sig hafa verið í 
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fullum rétti og kæra á móti. Ljóst er að kæruatriðin og ekki síst lýsingin á framferði John 

Breye er fyrst og fremst til þess fallin að fría Hamborgarmenn ábyrgð og gera hlut 

Englendinga sem verstan, svo ekki má taka þessa frásögn of bókstaflega. 

Ensku kaupmennirnir sem höfðu verið á Íslandi um sumarið komu heim og rituðu 

kæruskjal á hendur Hamborgar- og Brimamönnum eins og áður sagði og þetta skjal lögðu þeir 

fyrir Hinrik VIII. Lítum aftur á hina þýsku þýðingu á kæruskjali Niclaus Gibszon. Í því skjali 

fáum við gleggstu myndina af því hvernig enskir kaupmenn, sem eðli málsins samkvæmt voru 

gramir yfir hlutskipti sínu, litu á Grindavíkurstríðið. Hér ber aftur á því sem sást í kærum 

Hamborgarmanna að hlutur andstæðingsins er gerður sem verstur og þeirra eigin þáttur 

fegraður. Þó beri að lesa þetta skjal með fyrirvara, rétt eins og kæruskjal Hamborgarmanna 

sjálfra,  þá gefur það okkur nokkra hugmynd um afstöðu Englendinga: 

 

Þeir kæra, hve hörmulega nokkrir þegnar hans [Englandskonungs] hafi verið  

leiknir, t.d. Niclaus Gibszon, kaupmaður frá Lundúnum. Hann sendi skipið  

Peter Gibszon, hundrað lestir að stærð, undir stjórn Jóhannesar Breyes til  

Íslands. Skipið lenti við Grindavík í maí síðastliðnum. Þar lágu þeir um  

20 daga, héldu úti markað, skiptu góssi sínu fyrir skreið og gerðu út til fiskveiða.  

– Nokkrir kaupmenn frá Hamborg og Brimum komu því næst til búða J. Breyes,  

gerðu mann á fund hans og báðu hann að láta af hendi skreið, sem hann hafði  

tekið upp í skuldir frá fyrra ári hjá nokkrum Íslendingum. Það vildi J. Breye ekki,  

þar eð fiskurinn var eign hans með góðum rétti. 

 

Hér sjáum við að kæruskjali Englendinga og Þjóðverja ber saman um að deilumálið hafi verið 

skreið sem Breye taldi sína eign og Þjóðverjar líka. Deilurnar snerust því um skreið eins og 

svo oft áður. Kæruskjal Englendinga minnist hvergi á ofbeldisverk Breye, sem kemur ekki á 

óvart í sjálfu sér, en hefðu Englendingar álitið ofbeldisverk hans mikilvægt atriði líkt og 

Þjóðverjar má leiða líkur að því að þeir hefðu gert einhverja tilraun til að útskýra þau. 

Annaðhvort töldu þeir ekki mögulegt að útskýra yfirgang Breye eða þá að Þjóðverjar hafa ýkt 

þau stórlega, jafnvel kann að vera að þau hafi verið að einhverju leyti uppspuni ætlaður til að 

réttlæta morð á enskum kaupmanni. Í kærunni er frásögninni haldið áfram og bardaganum 

lýst, en sú frásögn birtist hér að ofan. 

Svo kemur athyglisverð fyllyrðing, nefninlega sú að „fyrir þetta allt ætti Stálgarðurinn 

í Lundúnum að greiða.“ Skaðinn er metinn á 1500 pund.
62

 Alls mátu þeir skaða sinn í vörum 
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og skipum þetta sumar á 4000 pund og segja að það eitt vaki fyrir Þjóðverjum að flæma 

Englendinga burt frá öllum höfnum hér.
63

 Sú staðhæfing að Stálgarðsmenn ættu að greiða 

skaðabætur vegna átakanna sýnir að Englendingar töldu eðlilegt að konungur sinn refsaði 

Hansakaupmönnum þar sem hann hafði færi á, þó kaupmennirnir í London bæru ekki ábyrgð 

á ófriðnum. Þetta sýnir að ótti Stálgarðsmanna við refsiaðgerðir gagnvart þeim var á rökum 

reistur, eins og fyrri reynsla gaf þeim tilefni til að halda. Hinrik myndi beita valdi sínu þar 

sem hann gat. 

Thomas Cromwell, fulltrúi Englandskonungs,fór á fund Stálgarðsmanna 28. ágúst og 

kærði atburðina í Grindavík. Bréf Stálgarðsmanna til Hamborgarmanna frá 10. september 

segir frá því sem þeim fór á milli og gefur það nánari upplýsingar um hvaða sjónarhorn 

Englendingar hafa haft, a.m.k. fyrst um sinn, á það sem fram fór í Grindavík um vorið. 

Cromwell kærir að: 

 

nokkrir sæfarar og kaupmenn frá Hamborg og Brimum hafi legið í Grindavík  

á Íslandi í maí s.l. 280 að tölu og ráðizt þar að ósekju á skipið Peter Gybson 

frá Lundúnum. [...] áhöfnina ræntu þeir og drápu á sjó og landi og myrtu 15 

menn á svívirðilegan hátt, en tóku skip og góss og fóru með að vild sinni.
64

  

 

Þrátt fyrir þessar kærur tók Cromwell það fram að það væri ekki ætlun Englandskonungs að 

skerða réttindi Hansakaupmanna í ríki sínu, heldur vildi hann þvert á móti auka verslun. 

Útdráttur úr skýrslu sjö óþekktra manna um atburðina í Grindavík fylgdi bréfi 

Stálgarðsmanna. Bréfið er á þýsku, en í Fornbréfasafni XVI má finna þýðingu og endursögn 

Björns Þorsteinssonar á þessari skýrslu:  

 

Þar segir, að Jón Breye hafi ekki viljað láta af hendi 4 hundruð fiska, og sendu  

Hamborgarar og Brimarar bát eftir fiskinum. Innan 6 daga þar frá söfnuðust  

Hamborgarar og Brimarar saman af 7 skipum, sem lágu í höfn við sunnanvert landið.  

Að morgni Barnabasmessu komu Hamborgarar og Brimarar með 280  

manna liði alvæddu margs konar vopnum sem til stríðs landleiðina til  

Grindavíkur, og um tvöleytið eftir miðnætti drápu þeir 15 menn með mikilli  

grimmd – og hefðu drepið fleiri, ef þeir hefðu verið viðlátnir. 
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Eftir það rændu þeir skipið Peter Gybson. Um sama leyti tóku aðrir Hamborgarmenn 

kaupmann frá Harwich og félaga hans, á skipinu Anna frá Harwich höndum við Básenda og 

héldu þeim þar til Hamborgarar komu fram vilja sínum. Þessir sjö óþekktu menn bæta því við 

„að Íslandi sé stjórnað að geðþótta Hamborgara og Brimara og enginn réttur gildi í landinu 

nema vilji þeirra“.
65 

Hinrik var enn um sinn furðu hógvær í samskiptum sínum við 

Hansamenn en honum hafði þó enn ekki borist bréf Hamborgarmanna þar sem þeir lýstu sinni 

hlið málsins. Hann virðist ekki hafa talið stöðu þegna sinna mjög sterka og því viljað leita 

samninga.
66

 

VIII. Úrræði konunga 

 

Þjóðverjar reyndu að fá milligöngu Friðriks I Danakonungs og 13. október skrifaði hann 

Hinriki langt bréf. Hann hafði heyrt af kærum Englendinga á hendur Hamborgurum og fengið 

upplýsingar frá fógetanum á Íslandi sem sagði honum að vegna yfirgangs og lögbrota 

Englendinga hefðu þegnar Friðriks frá Hamborg og bandamenn hans frá Brimum hjálpað 

Diðrik frá Minden í konungs nafni og stöðvað yfirgang Englendinga, en í þeim átökum hefðu 

nokkrir enskir þegnar látið lífið. Friðrik sakar Englendinga um að ráðast gegn íslenskum 

stjórnvöldum, rán á góssi Íslendinga og Danakonungs og segir að þeir neiti að greiða tolla. 

Hann vonar að Hinrik sjái að árásarmennirnir hafi bara verið að gera skyldu sína og geri ekki 

meira mál úr þessu. Svo talar hann um að hann leyfi þegnum Englandskonungs að versla í ríki 

sínu án hindrana vegna gamallar venju, en að hann þoli þeim engan yfirgang.
67

 Friðrik tekur 

því skýra afstöðu með sínum embættismönnum og Þjóðverjum. 

Hinrik sá um þetta leyti að Hamborgarmenn ætluðu sér ekki að greiða neinar 

skaðabætur og því lét hann gera átta lestir af skreið frá Básendum upptækar af Hamborgarfari 

til að friða að einhverju leyti þá þegna hans sem kröfuharðastir voru um skaðabætur. Því næst 

stefndi hann Stálgarðsmönnum fyrir ríkisráð sitt og lét skamma þá. Þeim var sagt að þeir væru 

ábyrgir fyrir því að Þjóðverjunum sem rændu og drápu þegna Englandskonungs á Íslandi yrði 

refsað. Hinriki hafði nú borist bréf Hamborgarmanna, með þeirra hlið málsins og hneykslaðist 

mjög á því að Hamborgarmenn dirfðust að skrifa sér jafn ósvífin bréf og raun bar vitni. Hann 

var mjög ósáttur við að Hansaborgirnar væru ýmist frjálsar og óháðar þegar það hentaði þeim 

best eða þær þóttust lúta Dana- eða Póllandskonungi þegar þeir höfðu gert eitthvað misjafnt 

og skýldu sér þannig bak við konungsvald. Hann sagði að það væri engin afsökun að þeir 
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hefðu verið að hjálpa fógetanum á Íslandi. Þeir ættu að virða friðinn milli Hansaborganna og 

Englendinga, sérstaklega þar sem Hansamenn nytu sérstakra forréttinda á Englandi. Að lokum 

hótaði hann að svipta Hansamenn þessum réttindum og sagði að ef Hamborgarmenn og 

Brimarar ætluðu sér að flæma Englendinga frá Íslandi, myndi hann berjast gegn því.
68

 

Hinrik VIII ritaði síðan hinn 10. desember harðort bréf til borgarstjóra og borgarráðs 

Hamborgar. Greinilegt er á bréfinu að hann er ekki sáttur við misræmi það sem er á milli 

frásagnar Englendinga annars vegar og Hamborgarmanna hins vegar og telur 

Hamborgarmenn reyna að villa um fyrir sér. Hann segir að hann hafi alltaf sýnt 

Hansakaupmönnum góðvild og hafi því orðið fyrir vonbrigðum með svörin sem hann fékk frá 

Hamborgarmönnum vegna fyrirspurnar um ofbeldi það sem þegnar hans voru beittir á Íslandi 

með hjálp Hamborgarmanna. Hann segir: 

 

Sökunum skella þeir ýmist á Englendinga eða segjast ekki hafa getað 

neitað landstjóranum á Íslandi um liðveizlu, og sjái allir, að það sé fjarri 

sanni, að Englendingar, sem höfðu allan hug á verzlun sinni, áttu einskis 

ills von og voru óviðbúnir að mæta árás og voru veikari fyrir í framandi 

landi, að þeir hafi vogað sér að hafa eitthvað í frammi, sem var gangstætt 

lögum og rétti.
69 

 

Hér mótmælir hann fullyrðingum Hamborgarmanna um að Breye hafi „vígbúist sem 

fjandmaður“ og hafnar ásökunum þeirra á hendur honum. Honum finnst greinilega heldur 

ekkert athugavert við það að Englendingar hafi byggt einhvers konar virki í Grindavík og 

túlkar það ekki á þann veg að þeir hafi átt ills von eða verið viðbúnir árás að einhverju leyti. 

Hann segist ekki sjá af bréfum Hamborgarmanna að þeir taki „tillit til gangkvæmrar vináttu 

þeirra og réttlætis né friðar og hagsældar manna þeirra eins og hann bjóst við og hafði 

ástundað í svo mikilvægu máli og rétt sé.“
70

 Hann skammar Hamborgarmenn síðan harkalega. 

Hann segir þá hafa logið að Danakonungi um það sem gerðist, í von um að  

 

svo alvarleg sök hlyti skjól af nafni hans og virðuleik. [...] Enn fremur 

segist hann ekki sjá, að þeir hafi getað eða átt að veita landstjóra Íslands 

hjálp í svo ranglátu máli [...] En haldi þeir, að þeim sé leyfilegt að 

misgera við þegna Hinriks öðrum til geðs sökum þeirrar undirgefni, sem 
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þeir bera fram sér til afsökunar í bréfum sínum og ráðleggingum, ættu 

þeir að hugleiða af vizku sinni, á hve veikum eða öllu heldur engum 

réttlætisgrundvelli slíkt er reist.
71 

 

Hann klykkir út með því að benda Hamborgarmönnum á að enginn geti gert við þá nokkra 

samninga og búist við að þeir haldist, ef þeir „verða að haga gerðum sínum samkvæmt 

annarra stjórn.“ Hinrik biður þá og Danakonung, sem hann segist ekki efa að sé réttlátur 

maður, að virða réttlæti og veita þegnum sínum það. Ef ekki, gæti hann neyðst til að ná í 

skaðabætur handa þegnum sínum á annan hátt og á þar líklega við refsiaðgerðir gagnvart 

Hansakontórnum í London. Að lokum segir hann að ef sýnt sé að enskir þegnar hafi brotið á 

rétti annarra skuli ekki standa á honum að refsa þeim í samræmi við það.
72

 Hinrik átti bágt 

með að snúast gegn Danakonungi en hann hafði tangarhald á Stálgarðsmönnum og hikaði 

ekki við að velgja þeim undir uggum til að knýja fram vilja sinn. 

22. desember rituðu Stálgarðsmenn í London bréf til borgarstjórnar Lýbíku, sem var 

löngum valdamesta borg Hansasambandsins og átti mikilla hagsmuna að gæta í London, eins 

og áður kom fram. Stálgarðsmenn skrifa borgarstjórninni og biðja þá að blanda sér í málið. 

Þeir vilja að Lýbíkumenn skrifi borgarstjórnum Hamborgar og Brima og biðji þær að enda 

deilurnar milli þessara borga og Englendinga, „svo að Hansasmönnum verði vært í Englandi.“ 

Þeir segja að þeir hafi hitt ráð Englandskonungs og þar hafi þeim verið sagt að þegnar 

Hamborgar og Brima ræni og drepi enska þegna á Íslandi, „en í Englandi nytu Hansamenn 

vináttu, forréttinda og frelsis.“ Þeim var sagt að Hinrik VIII væri ekki sáttur við svör 

Hamborgar- og Brimamanna vegna málsins. Stálgarðsmenn biðja Lýbíkumenn að víkja 

Hamborg og Brimum úr Hansasambandinu, svo alvarlegum augum líta þeir málið og svo 

hræddir eru þeir um að ævintýri Hamborgar- og Brimamanna á Íslandi reynist 

Lundúnakontórnum dýrkeypt. Englandskonungur hafði líka hótað því að ef friðsamleg 

samskipti héldust ekki milli þegna hans og Hansamanna, yrði hann að láta undan kærum og 

þrýstingi þegna sinna og „svipta Hansamenn í Lundúnum forréttindum og frelsi með lögum í 

parlamentinu.“ Þeir biðja Lýbíkumenn um að sjá til þes að Hamborgar- og Brimarmenn veiti 

Englendingum ásættanleg svör og sanni fyrir þeim að Stálgarðsmenn beri enga ábyrgð í þessu 

máli, því annars gæti það kostað eyðileggingu Hansakontórsins í London.
73

 Stálgarðsmenn 

voru orðnir dauðhræddir við hugsanlegar refsingar Englandskonungs og virtist gremjast það 

virðingarleysi sem Hamborgarar og Brimarar sýndu hagsmunum Lýbíku í London með því að 
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virða ekki gerða samninga og gefa Hinriki VIII eintómar undanfærslur. Ekkert varð úr því að 

Hamborg og Brimum væri vikið úr Hansasambandinu, þar sem fljótlega tókst að semja frið. 

Ísland hafði ekki áður verið jafn ofarlega í forgangsröðun erlendra þjóðhöfðingja eins 

og í deilunum eftir Grindavíkurstríð. Ekki einu sinni eftir víg Björns í Rifi, sem þó hafði 

miklar afleiðingar. En þó Hinrik væri harðorður og hefði í hótunum við Lundúnakontórinn 

greip hann ekki til neinna harðra aðgerða. Hansaför fengu áfram að sigla í friði til enskra 

hafna og þessar 8 lestir af Básendaskreið sem gerðar voru upptækar reyndust einu skaðabætur 

sem greiddar voru. Hinriki hugnaðist ekki að skerða réttindi Hansamanna, heldur vildi hann 

auka verslun þeirra, eins og kom fram í ávarpi Cromwell til Stálgarðsmanna.
74

 Ástæður þess 

að Hinrik VIII greip ekki til harðra aðgerða verða ræddar í sérkafla hér að neðan. 

Hinrik sendi erindreka af stað til Friðriks I Danakonungs og fékk úr því skorið hvers 

vegna Hamborgarmenn kölluðu hann herra sinn og konung, en hann virðist jafnvel hafa 

grunað að Hamborgarmenn væru að ljúga því að þeir væru þegnar Danakonungs. En Friðrik 

var hertogi í Holtsetalandi og þar með þjóðhöfðingi Hamborgarmanna. Erindrekinn hélt því 

næst til Hamborgar þar sem ráðstefna var haldin og samningafundir hófust hinn 30. janúar 

1533. Á þessari ráðstefnu náðist þó ekkert samkomulag um helstu deilumálin. 

Hamborgarmenn neituðu sem fyrr öllum sökum og báru því við að Englendingarnir sem 

drepnir voru hér á landi sumarið áður, hefðu verið dæmdir réttdræpir óbótamenn. Erindreki 

Englandskonungs krafðist aftur á móti 39.095 þýskra marka í skaðabætur og þess að þeim 

sem sekir væru um drápin yrði refsað. Þar sem ekkert gekk við að fá þessum kröfum fullnægt 

lagði enski erindrekinn fyrir fundinn drög að reglugerð um Íslandssiglingar.
75

 Helstu greinar 

reglugerðarinnar voru eftirfarandi: 

 

1) Þeir sem fyrstir koma til hafna á Íslandi, mega ekki reka þá, sem síðar koma 

á braut eins og tíðkast hefur, heldur á hver að leyfa öðrum að versla í friði við  

eyjarskeggja og hvern sem er. 

2) Ef ekki er nægur fiskur á boðstólum í höfninni handa mörgum skipum,  

eiga þeir, sem koma þangað fyrstir að vori, forgangsrétt að fiskibirgðunum,  

svo að báðir eða allir kaupmenn tapi ekki á viðskiptunum. 

3) Öllum ber að virða lög og rétt, og það, sem gildir um eitt skip,  

gildir einnig um önnur. Sömuleiðis merkir orðið viðskipti einnig fiskveiðar 

í þessum samningi. 

4) Kaupmenn eiga ekki að sprengja upp verð hver fyrir öðrum. 
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5) Kaupmenn mega ekki merkja sér fisk, áður en þeir greiða hann, „því að allar 

deilur milli kaupmanna stafa venjulega af því.“ 

6) Komi upp deilur á Íslandi milli keppinauta, eiga yfirvöld þar að fjalla um málið. 

7) Skipstjórar skulu áminntir um að flytja ekki með sér ofbeldismenn gegn lögum og rétti.
76

 

 

Eftir þessa ráðstefnu kvaddi Danakonungur menn til sáttafundar um Íslandsdeiluna í borginni 

Segeberg í Holtsetalandi. Þangað komu fulltrúar Danakonungs, fulltrúar Hinriks VIII, fulltrúi 

íslensku umboðsstjórnarinnar og fulltrúar Hamborgar en ekki fulltrúar Brimar, sem er 

væntanlega vegna þess að þeir voru ekki þegnar Danakonungs og konungur hefur ekki viljað 

blanda fleirum í málið er nauðsynlegt var. Sáttafundurinn í Segeberg hófst 16. febrúar og 

honum lauk þremur dögum síðar. 

Niðurstaða sáttafundarins varð sú að Englendingarnir sem drepnir voru á Íslandi 

sumarið áður hefðu verið í órétti og réttdræpir. Í nafni Friðriks Danakonungs var 

Englendingum, Hamborgarmönnum, Brimurum og fógeta Íslands boðið að halda frið sín á 

milli, en hver sem ryfi friðinni skyldi tapa fiskveiði- og verslunarréttindum hér á landi. Engar 

skaðabætur skyldu greiddar til Englendinga en fulltrúi Hinriks VIII lofaði að Hansamönnum í 

Englandi skyldi ekki verða refsað heldur. Að lokum var svo skipað fyrir að Englendingar, 

Hamborgarmenn og Brimarar fengju að stunda fiskveiðar við Ísland, svo lengi sem þeir héldu 

friðinn, hlýddu landstjóra konungs og greiddu tolla og skatta.
77

 

Helstu klausur sáttasamningsins sem samið var um á sáttafundinum í Segeberg voru 

þær að „Englendingar og Þjóðverjar, sem liggja í sömu höfn, skuli halda frið sín á milli og 

lofa hvorir öðrum að fá sína frakt. Íslenzkir menn mega flytja fisk sinn, hvert sem þeir vilja, 

og selja, hvar sem þeim hentar“ og að lokum virðist samið um að þær deilur sem spretti upp á 

Íslandi verði útkljáðar af fógeta þar í landi. Þetta síðasta atriði er sérstaklega gagnlegt fyrir 

Hamborgara, sem lutu Danakonungi að nafninu til og nutu stuðnings konungsvaldsins og þar 

með fógeta.
78

 Hamborgarráð kom svo saman strax 19. febrúar og lýsti því yfir að fógeti 

Danakonungs skyldi fjalla um Íslandsdeiluna framvegis og að hluta Hamborgarmanna í 

deilunni væri lokið.
79

 

Sennilegt er að enska sendifulltrúanum hafi verið svo mikið í mun að tryggja löndum 

sínum fiskveiðiréttindi við Ísland að hann hafi fallið frá skaðabótakröfum, þegar hann fékk 

skýrt svar um að þeir skyldu njóta þess réttar. Bæði Friðriki konungi og Hamborgarmönnum 
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var þó ljóst að fiskveiðar útlendinga við Ísland væru óleyfilegar og bréf Friðriks til Íslendinga 

um samningana 1533 og samþykktir Alþingis frá því sumri sýna að engar lagalegar breytingar 

urðu þar á.
80

  

Hamborgarar sölsuðu undir sig verslun á Íslandi á næstu árum og fulltrúar 

Danakonungs upprættu smám saman ítök Englendinga við landið, svo ekkert var eftir fyrir þá 

nema höfnin í Vestmannaeyjum. Að loknu Greifastríði virðist Hinrik VIII ekki gera neinar 

tilraunir til að vinna aftur ítök fyrir þegna sína.
81

 Rétt fyrir 1560 voru Englendingar svo 

hraktir úr Vestmannaeyjum og þar með síðustu bækistöð sinni við Ísland.
82

 Það þýddi þó ekki 

að nú skyldu Þjóðverjar sitja einir að Íslandsversluninni, stefna Danakonungs var að koma 

henni í hendur Dana. Englendingar héldu líka áfram verslun við Íslendinga af duggum.
83

 

Grindavíkurstríðið markaði ákveðin tímamót í Íslandssögunni. Eftir að Englendingar 

höfðu tapað Grindavík höfðu þeir ekki lengur neina bækistöð hér á landi, fyrir utan 

Vestmannaeyjar og verulega dró úr fiskveiðum og verslun Englendinga á næstu árum og 

áratugum, þó þær hafi aftur aukist þegar nær dró aldamótum. En þarna lauk valdaskeiði 

Englendinga hér á landi. Elsta heimild um Englendinga í Grindavík er frá árinu 1470 en víkin 

varð ekki meginbækistöð Englendinga á landinu fyrr en eftir 1520, líklega árið 1518, þegar 

þeir töpuðu Hafnarfirði endanlega. Valdaskeið þeirra í Grindavík stóð því ekki nema í um 12-

14 ár.
84  

 

IX. Viðbrögð Hinriks VIII og fiskveiðikreppa Englendinga 

 

Hinrik VIII hefur líklega haft um 1000 pund í tekjur af Íslandsflotanum árlega um þetta leyti. 

Auk þess aflaði flotinn meirihluta þess fisks sem neytt var í Englandi, en hann var sérstaklega 

mikilvægur á meðan kaþólskur siður var við lýði, svo full ástæða var fyrir konung til að láta 

þessa atvinnugrein sig miklu skipta. Það var líka margt fólk sem tók þátt í þessu, en árið 1528 

er vitað að 149 skip hafi siglt frá 24 enskum borgum til Íslands. Árið 1533 voru þau komin 

niður í 85, svo Íslandsfloti Englendinga hafði minnkað um u.þ.b. 43% frá 1528. Áföll ársins á 

undan hafa verið tilfinnanleg, en þó ekki lamandi fyrir þá sem unnu við Íslandssiglingarnar.
85
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Þegnar Hinriks kröfðust róttækra aðgerða vegna atburðanna hér við land árið 1532 en 

Hinrik gat ekki látið að vilja þeirra. Ef hann hefði gripið til virkilega róttækra aðgerða gat 

hann búist við stríði við Dani og nokkurn hluta Hansasambandsins. Enn var engri loku fyrir 

það skotið að Englendingar gætu áfram stundað Íslandssiglingar og því kaus hann að fara 

samningaleiðina, til að tryggja þegnum sínum rétt til fiskveiða hér við land. Til að friða þá 

sem allra æstastir voru gerði hann þó 8 lestir af íslenskum fiski frá Básendum upptækar úr 

Hamborgarfari, eins og áður kom fram.
86

 

Hinrik VIII þurfti á bandamönnum að halda í átökum sínum við páfa. Páfi hafði neitað 

Hinriki um leyfi til að skilja við drottningu sína, Katrínu af Aragon, en hún gat ekki alið 

Hinriki erfingja. Í janúar 1533 var ein af hirðmeyjum Hinriks, Anne Boleyn að nafni, ólétt 

eftir konunginn og þar sem páfi leyfði honum ekki að skipta um eiginkonu, gerði hann 

erkibiskupinn í Canterbury og ráð hans að æðsta ráði Englendinga í andlegum efnum og 

bannaði að áfrýja málum til páfa. Þann 11. apríl þetta sama ár gaf erkibiskupinn konungi leyfi 

til að ráða sínum hjúskaparmálum sjálfur og skömmu síðar gengu Hinrik og Anna í hjónaband 

og hún ól honum erfingja, sem varð Elísabet drottning.
87

 Þar sem Hinrik hafði bakað sér óvild 

páfa og Karls V Þýskalandskeisara með þessu bragði hafði hann ekki annan kost en að halda 

góðu sambandi við siðbreytta menn. Þegar Hinrik VIII komst að raun um að Hamborgarmenn 

væru í raun og veru þegnar Danakonungs róaðist hann og varð enn samningsfúsari. 

Danakonungur kallaði Brimara bandamenn sína og Hamborgarmenn þegna sína og 

taldi þá hafa með fullum rétti stutt Diðrik frá Minden í átökum við ofbeldisfulla Englendinga. 

Hinrik gat ekki staðið í átökum við Dani og þýska borgara og því reyndust Englendingar mjög 

sáttfúsir við sáttafundinn í Segeberg árið 1533. Það sem skipti Englendinga mestu máli var að 

þeim væri áfram tryggður réttur til fiskveiða við landið, verslun var ekki höfuðatriði.
88

 Þegar 

sendimaður Englandskonungs, dr. Thomas Lee, kom til Hamborgar árið 1534 var deila 

Hamborgarmanna og Englendinga á Íslandi enn til umræðu en nú mátti nema nýjan tón í 

málflutningi Englendinga. Lee talaði um reglugerð sem skyldi tryggja frið milli 

Hamborgarmanna og Englendinga við Ísland, en ekki skaðabætur og refsingar, eins og hafði 

verið vani enskra erindreka til þessa. Auk þess bað Lee um aðstoð gegn lögleysum 

páfagarðs.
89

 

Englendingar höfðu allmikilla hagsmuna að gæta í verslun á Eystrasalti og danski 

flotinn hafði styrkst mjög. Ef Englendingar hefðu farið í hart við Dani, eins og gerðist eftir víg 
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Björns í Rifi 1467, hefði það getað reynst þeim mjög dýrkeypt, þar sem Danir hefðu getað 

lokað á skipaferðir þeirra gegnum Eyrarsund. Líklegt er að Hinrik hafi talið siglingar um 

Eyrarsund svo mikilvægar að hann hafi ekki viljað stefna þeim í hættu með því að fara í hart 

út af atburðunum á Íslandi. Smám saman lifnaði líka yfir siglingum Englendinga um Sundið, 

10-11 ensk skip fóru þar í gegn árið 1503 og árið 1528 voru þau orðin um 29. Þegar siglingar 

Danzigmanna um Sundið minnkuðu á fjórða áratug tóku enskir kaupmenn að auka siglingar 

sínar á móti.
90

 Lloyd telur, ólíkt Birni Þorsteinssyni, að Hinrik hafi haft hug á að verða 

konungur í Danmörku og þess vegna hafi hann fórnað hagsmunum enskra fiskimanna hér við 

land, en að hann hafi misreiknað mátt Lýbíkumanna í Greifastríðinu.
91

 Það erfitt er að átta sig 

á því hvort reynist réttara, að Hinrik hafi girnst konungsstólinn í Danmörku áður en 

Greifastríðið hófst og að það hafi m.a. valdið eftirgjöf hans hér á landi, eða hvort hugmyndin 

hafi kviknað eftir að stríðið hófst og hann hafi haft aðrar ástæður fyrir eftirgjöfunni. Svo 

virðist sem Hinrik hafi haft næga ástæðu til að gefa eftir þó að hann væri ekki á höttunum eftir 

konungsstól Danmerkur en fullyrðing Lloyd er samt áhugaverð. 

 Eftir að Kristján III hafði tryggt sér dönsku krúnuna tók hann smám saman völdin yfir 

verslun og siglingum til Íslands og var hann fyrsti Danakonungurinn til að senda herlið til 

Íslands. Dönsk stjórnvöld höfðu unnið með Hamborgarmönnum til að reka Englendinga burt 

af meginlandinu á meðan þau höfðu ekki bolmagn til þess sjálf en á næstu árum var verslun 

við Ísland komið í hendur Dana og Hinrik VIII virtist gera litlar tilraunir til að rétta hlut þegna 

sinna hér við land. Það kann að vera að enskir þegnar hafi því tekið ráðin í sínar eigin hendur 

að einhverju leyti því árið 1538 kærði Kristján III yfirgang enskra þegna á Íslandi til 

Englandskonungs, sem virtist mest í mun að styggja ekki herra Eyrarsunds. Árið eftir voru 

þrír Englendingar að reyna að koma sér fyrir í Grindavík og Erlendur Þorvarðarson lögmaður 

dæmdi þá réttdræpa og ráðist var að þeim. Mannfall varð í báðum liðum en Erlendi tókst að 

gera eigur Englendinga upptækar og þarna voru Englendingar loks endanlega hraktir af 

íslenska meginlandinu. Það sætir nokkurri furðu en engar heimildir hafa fundist um kærur 

Englendinga á hendur Dönum fyrir þessa árás. Líklegt má telja að málið hafi verið kært en 

það virðist a.m.k. ljóst að Hinrik sótti ekki hart að Kristjáni III vegna þessa. Enn og aftur 

sjáum við því hvernig Hinrik setti siglingar um Eyrarsund og Eystrasalt ofar siglingum til 

Íslands. Árið 1558 töpuðu Englendingar síðan Vestmannaeyjum, síðustu bækistöð sinni við 

Íslandsstrendur.
92 
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Við vitum að árið 1528 sigldu 149 ensk skip til Íslands til verslunar og fiskveiða, en 

22 árum síðar, um 1550, voru þau orðin aðeins 44 og árið 1576 voru þau 43. Siglingar hingað 

hafa verið öflugar fram til um 1530 en 20 árum síðar höfðu þær skroppið verulega saman, en 

héldust svo nokkuð stöðugar ár árunum 1550-76.
93

 Á 5. áratug aldarinnar var samdrátturinn í 

siglingum hingað verulega farinn að segja til sín, t.d. dróst skipaflotinn í Dunwich og 

Walberswick verulega saman á árunum 1544-50. Samdrátturinn var ekki bara í siglingum 

hingað til lands, heldur líka í veiðum enskra í Norðursjó. Á 6. áratug tóku hungursneyðir, 

sjúkdómar og slæmt árferði við svo 6% fólksfækkun varð í Englandi. Við þetta versnaði 

ástandið, sem þegar var slæmt.
94  

Því hefur verið haldið fram að þegar Englendingar hófu 

stóraukna sókn á fiskimiðin við Nýfundnaland hafi sóknin til Íslands skipt minna máli og það, 

ásamt aðgerðum Dana á Íslandi, hafi dugað til að enda siglingar Englendinga hingað. Var því 

haldið fram að þetta hefði gerst strax um 1530 og það útskýri að hluta minni siglingar til 

Íslands, en það stenst ekki. Sóknin hófst ekki af krafti fyrr en um 1580 og ef skoðuð er saga 

bæja í Austur-Anglíu á árunum eftir 1580, sérstaklega Alborough, Southwold, Yarmouth, 

Lynn og Wells sést að sóknin til Íslands jókst frá öllum þessum bæjum á sama tíma og veiðar 

jukust við Nýfundnaland,
95 

þó þeir sem hana stunduðu hafa komið úr ólíkum landshlutum og 

unnið ólíkar afurðir. Líklegasta ástæðan fyrir aukinni sókn á bæði miðin er fólkfjölgun, sem 

jók eftirspurn eftir fiski. Lagasetningar í Englandi 1563 og 1581 sem miðuðu að því að auka 

eftirspurn eftir fiski hafa líka haft sitt að segja varðandi aukningu á fiskáti Englendinga, en 

fiskur er talinn hafa verið aðalfæða helmings Englendinga um 1590.
96  

 
Augljósasta skýringin á samdrætti í fiskveiðum Englendinga á seinni hluta 16. aldar 

hlýtur að vera hin minnkandi eftirspurn sem hlýtur að hafa fylgt siðbreytingunni að einhverju 

marki. Þegar kaþólsku var sópað á brott í Englandi 1529-33 og mótmælendatrú tók við 

minnkuðu fösturnar, en áður fastaði fólk jafnvel yfir 100 daga á ári. Þannig féll langafasta 

formlega niður á Englandi og losarabragur kom á aðrar föstur. Á föstum var bannað að neyta 

kjöts og því borðaði fólk fisk. Kaþólskt meginland Evrópu var því gríðarlega stór og 

ábátasamur markaður fyrir fisk. Þegar fösturnar minnkuðu, gerði eftirspurn eftir fiski það 

sama. En það var þó fyrst og fremst eftirspurn eftir skreið sem minnkaði, ekki söltuðum 

fiski.
97 

Skreiðarmarkaður Þjóðverja hélst við því siðbreyting náði ekki fram að ganga á þeim 

svæðum Þýskalands þar sem markaðirnir voru. Kannski má þó skýra eftirgjöf Englendinga 
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við Ísland að einhverju leyti með þessari breytingu.
98 

En það er fleira sem kann að koma til 

greina sem hugsanleg skýring hnignunar enskra fiskveiða. Englendingar voru háðir 

saltinnflutningi frá Frökkum og verðið á frönsku salti hækkaði verulega á árunum 1544-1562. 

Þetta hlaut að hafa áhrif á fiskverð. Þessi hækkun, ásamt þrýstinga danskra yfirvalda og 

þýskra kaupmanna hér við land var hugsanlega kornið sem fyllti mælinn hjá mörgum 

Englendingum sem vildu sigla hingað til verslunar og veiða.
99

 

Deilur um Íslandsmál urðu minna áberandi milli þjóða N-Evrópu þegar kom fram um 

miðja 16. öld og brátt töku önnur og gjöfulli lönd að heilla metnaðarfulla leiðtoga og nýjir 

möguleikar opnuðust með bættri siglingartækni og sterkari skipum. Þegar enski flotinn komst 

í ráðandi stöðu á hafsjónum seint á 16. öld, meðal annars með því að nýta sér reynsluna af 

siglingum til Íslands, nýttu þeir aflið ekki til að tryggja sér yfirráð við Íslandsstrendur. 

Leiðtogar N-Evrópuþjóða hættu að einblína á Atlantshaf og Ísland gaf ekki lengur tilefni til 

deilna. Það leið langur tími þar til Ísland komst aftur í jafn áberandi stöðu í 

alþjóðastjórnmálum.
100

 Eftir siðaskiptin um miðja 16. öld breyttust markaðir og ríkisvald 

efldist verulega hér á landi og víðar. Danir hófu svo að sigla hingað til verslunar sjálfir og 

smám saman þróaðist einokunarstefna þeirra í verslunarmálum, sem komst á árið 1602, en 

það er önnur saga. 

Hinrik VIII hafði því að mörgu að huga þegar deilurnar 1532 komu upp og hann þurfti 

að feta þröngan stíg pólitískra hagsmuna. Ef öll þessi atriði eru höfð í huga er vel skiljanlegt 

hvaða leið Hinrik fór í þessu máli, en hefði hann farið í hart og stríð brotist út hefði það án 

vafa reynst honum sjálfum og þjóð hans mjög þungt í skauti. 

 

X. Umbrotatímar 

 

Grindavíkurstríðið átti sér stað á tímum mikilla umskipta á Norðurlöndum. Þjóðlíf  var að 

breytast við það að nýr hópur fólk komst til áhrifa og auðs í auknum mæli í gegnum verslun. 

Þessi nýi áhrifahópur hafði mikil áhrif á uppbyggingu þjóðfélagsins. Um sama leyti áttu  

siðaskiptin sér stað, kaþólska kirkjan tók að hopa fyrir umbótasinnum sem vildu breyta því 

hvernig kirkjumálum var háttað og fóru að fara eigin leiðir. Mótmælendatrú varð smám 

saman helsti keppinautur kaþólsku og vegna þessa urðu gríðarleg átök í Evrópu. Auk þess var 
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deilt um yfirráð yfir verslunarleiðum N-Evrópu, Eyrarsundi, Eystrasalti, Svíþjóð og 

Danmörku og einnig um réttindi bænda og aðalsmanna. 

 Hollendingar voru þegnar Karl V Þýskalandskeisara. Mágur hans var Kristján II 

Danakonungur og hann hafði verið í útlegð í Hollandi í skjóli Karls V en 28. júlí 1532 lenti 

hann í fangelsi hjá föðurbróður sínum, Friðriki I sem þá sat á hásæti Danmerkur. Skömmu 

síðar, hinn 10. apríl 1533, lést Friðrik I og þá upphófust miklar deilur um konungdóminn í 

Danmörku. Þar komu við sögu þjóðir sem áttu hlut að máli í Grindavíkurstríðinu. Í 

Greifastríðinu svokallaða höguðu deiluaðilarnir sér á svipaðan hátt og í Grindavíkurstríðinu. 

Að hluta til ræðst þetta af því að sömu einstaklingar koma við sögu en auk þess má telja 

líklegt að Grindavíkurstríðið sýni ágætlega hvernig samskiptum þesssara þjóða var almennt 

háttað á þessum umbrotatímum er hagsmunir þjóðanna stönguðust oft á. Allir aðilar kepptust 

að því að hámarka sinn eigin hag og leiðtogar létu ekki stjórnast af hugsjónum heldur af kaldri 

skynsemi realista og kannski sumum tilfellum af græðgi. Grindavíkurstríðið sýnir okkur líka 

hvaða tól leiðtogarnir höfðu og beittu til að leita réttar síns í samskiptum sín á milli á þessum 

tíma. Enginn gatt beitt sér af krafti í neins konar hernaði, leiðtogar reyndu því að vinna með 

þeim sem höfðu hagsmuna að gæta í eigin ríki svo hægt væri að skikka viðkomandi til hlýðni 

ef til ósættis myndi koma. Ef einhver deila kom upp leiddi hún yfirleitt til mánaðalangra 

viðræðna í gegnum erindreka og sendibréf. Ef einhverju var hótað var það yfirleitt á þann veg 

að annar deiluaðilinn hótaði að takmarka réttindi hins í ríki sínu og þannig ógna hagsmunum 

hans. Leiðtogar settu það yfirleitt í forgang að halda arðbærustu verslunarleiðum opnum og 

hámarka gróða og þeir vildu því forðast ófrið. En í þeim ólgusjó sem alþjóðastjórnmál voru á 

þessum tíma gat reynst erfitt að halda friðinn. 

 Hansasambandið hafði verið ráðandi í verslun N-Evrópu í langan tíma en nú mátti það 

þola aukna samkeppni Hollendinga. Við andlát Friðriks I sáu Lýbíkumenn tækifæri til að auka 

völd Hansasambandsins á ný. Ef þeim tækist að auka völd sín við dönsku hirðina gætu þeir 

lokað dönsku sundunum fyrir Hollendingum og Englendingum og þannig tryggt sér yfirráð 

yfir verslun á Eystasalti. Jürgen Wullenweber varð borgarstjóri í Lýbíku 8. mars 1533 og var 

staðráðinn í að bæta hag borgarinnar og styrkja Hansasambandið. Hann vildi loka Eyrarsundi 

fyrir Hollendingum og tryggja Lýbíku yfirráð yfir verslun á Eystrasalti og þar með einnig við 

Svíþjóð. Dönsk stjórnvöld áttu þá að sinna því að innheimta tolla fyrir Hansasambandið.  

 Á meðan Kristján II var í útlegð í Hollandi gat hann hugsanlega ógnað danska 

konungsríkinu með stuðningi Karls V og það var Lýbíku og Danmörku í hag að mynda 

bandalag gegn þessum sameiginlega óvin. En eftir að Kristján II varð fangi Friðriks I var 

þessi ógn úr sögunni og þá hætti dönskum stjórnvöldum og lítast á áætlanir Lýbíkumanna. 



 

Eftir að Friðrik lést ætlaði Wullenweber sjálfur að tryggja bandalag við Dani gegn  

Hollendingum og fór til ríkisstjórnarfundar í Kaupmannahöfn með því sjónarmiði. Það gladdi 

hann að konungskjörinu var frestað um eitt ár en umleitanir hans féllu á dauf eyru. Hann 

ákvað þá að bjóða syni Friðriks I, sem hét Kristján og var hertogi af Holtsetalandi, stuðning 

Lýbíku til að ná hásætinu gegn því að Danir yrðu bandamenn Lýbíkumanna á móti 

Hollendingum. Það sem Wullenweber vissi ekki var að Kristján hertogi hafði þegar sent 

skilaboð til Hollendinga og beðið þá um aðstoð. Þann 9. september 1533 giftust þau Kristján 

og María, ríkisstjóri Niðurlanda, sem var systir Karls V. Nú skyldu þau vinna saman til að ná 

dönsku krúnunni. Vonir Wullenweber voru brostnar því nú stefndi allt í bandalag Hollendinga 

og Dana, sem gat reynst Lýbíku dýrt.
101

 

 En fljótt gátu veður skipast í lofti. Forgangsröðun Hinriks hafði breyst og hann hafði 

mikilvægari hnöppum að hneppa en að vandræðast yfir verslun og veiðum þegna sinna við 

Ísland. Þetta gaf Wullenweber vonarglætu, því ef hinar gömlu þrætur Englendinga og 

Hansamanna um Íslandsmál voru úr sögunni, gátu þeir e.t.v. myndað hagsmunabandalag gegn 

Dönum. Það hefur líklega verið fyrri hluta vetrar 1533-34 sem Lýbíkumenn hófu viðræður við 

Hinrik VIII um lánsfé til að nota í þeim tilgangi að undiroka danska konungsríkið og sögðu að 

þeir myndu borga lánið til baka tvöfalt með tekjum danska ríkisins, þegar þeir hefðu þær 

undir höndum. En Hinrik var sem fyrr varkár og gaf hugmyndum Lýbíkumanna enn um sinn 

dræmar undirtektir.
102

 

 Í febrúar 1534 komu helstu deiluaðilar saman í Hamborg til að ræða dönsku 

ríkiserfðirnar. Þar voru fulltrúar Lýbíku, Hansaborganna, Hollendinga og Kristjáns hertoga af 

Holtsetalandi. Wullenweber krafðist þess að Hollendingar greiddu Lýbíkumönnum 300.000 

gyllini í skaðabætur fyrir hernað sinn á Eystrasalti og að takmarkanir væru settar á hve mörg 

hollensk skip fengju að sigla um Eyrarsund ár hvert og hvaða varning þau mættu flytja. En 

fulltrúum Hollendinga og Hansaborganna leist ekki á þá stórveldisstefnu sem Wullenweber 

og nýja borgarstjórnin hans stóð fyrir. Þeir komu sér í samband við pólitíska óvini 

Wullenwebers í Lýbíku og gerðu stöðu hans ótrygga heima fyrir. Því þurfti hann að fara heim 

13. mars og án hans var saminn 4 ára friður og engar takmarkanir settar á siglingar 

Hollendinga í dönsku sundunum. Þá tefldi Wullenweber fram trompi sínu og myndaði 

bandalag við dönsku borgirnar Kaupmannahöfn og Malmö. Borgirnar tvær áttu að ganga inn í 

Hansasambandið og verða frjáls borgríki líkt og þýsku Hansaborgirnar og njóta aukinna 

réttinda gagnvart dönskum aðli og konungi. Grunnurinn sem Wullenweber byggði þessa nýju 
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stefnu á var lán frá Hinriki Englandskonungi til Lýbíku. Heimildir sýna að Lýbíka fékk a.m.k. 

20.000 gyllini í lán frá Englendingum sumarið 1534, en það var auðvitað hvergi tekið fram til 

hvers lánið var ætlað, það var aðeins sagt að lánið væri veitt til ráðstöfunar í eigin þágu.
103

 Ný 

bandalög höfðu myndast. Lýbíka, ásamt dönsku borgunum Kaupmannahöfn og Malmö 

myndu nú með duldum stuðningi Englandskonungs eigast við Kristján hertoga og 

stuðningsmenn hans, en þeirra á meðal voru Hollendingar. Hver skaraði eld að sinni köku og 

og bandalög og deilur liðinna ára viku fyrir meira aðkallandi hagsmunamálum en hver réði 

yfir verslun við Ísland. Deilurnar sem á eftir komu hafa verið nefndar Greifastríðið og þær 

gerðu sennilega eftirmál Grindavíkurstríðsins léttvægari. Breytingar í trúmálum og umbrotið 

sem þeim fylgdu ásamt ásókn manna í völd í Danmörku sáu til þess að Íslandsmál hættu að 

verða forgangsatriði. Árið 1535 kom að vísu fram skaðabótakrafa frá sendimanni Hinriks VIII 

í Hamborg vegna átakanna árið 1532 og borgarráðið var tilbúið að samþykkja kröfuna en 

Íslandsfararnir frá Hamborg tóku ekki í mál að greiða skaðabætur og það virðist vera síðasta 

skipti sem þessi mál komust á dagskrá.
104

 

 

XI. Greifastríðið 

 

Englandskonungur reyndist áhrifamikill í Greifastríðinu
105

 sem hófst vorið 1534 þó þegnar 

hans tækju ekki þátt í neinum átökum. Stríðið var líka að mestu útkljáð í fundarsölum en ekki 

á vígvöllum. Þetta stríð sýndi hve óstöðug samskiptin voru á milli ríkjanna sem áttu hlut að 

máli í Grindavíkurstríðinu. Ríkisvaldið var vanþróað og leiðtogar áttu fullt í fangi með að 

halda friðinn sín á milli, hvað þá á milli þegna sinna. 

 Framan af studdi Hinrik VIII Wullenweber og bandamenn hans með lánum. Lánin 

gerðu Wullenweber kleift að fjármagna öfluga sókn gegn Kristjáni hertoga af Holtsetalandi og 

hans bandamönnum í nafni Kristjáns II, hins fyrrum útlæga konungs. Skömmu eftir að átökin 

hófust, sumarið 1534, var Kristján hertogi kosinn konungur Danmerkur en hafði þá lítil völd, 

því stór hluti ríkis hans var í höndum Lýbíkumanna og bandamanna þeirra. Kristján III, hinn 

nýji Danakonungur sá sinn hag vænstan í að bæta stjórnmálasambandið við Hinrik VIII og 

draga hann þannig frá stuðningi við Lýbíkumenn. Hinrik viðurkenndi auðvitað ekki hvers 

eðlis stjórnmálasamband Lýbíku og Englands var en gaf í skyn að hann gæti miðlað málum 

milli stríðsaðila. 15. mars 1535 bauð Kristján III Hinriki að fá Ísland að veði fyrir ákveðna 
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fjárhæð í drögum að friðarsáttmála milli Danmerkur, Englands og Lýbíku. En Hinrik var ekki 

svo auðveldlega sannfærður, því Wullenweber bauð honum á sama tíma ríkulegri lönd en 

Ísland. Fyrir áframhaldandi stuðning við Lýbíku bauð hann Hinriki lönd í Danmörku, þ.á.m. 

sjálfa Kaupmannahöfn, sem hefði fært Englandskonungi völdin yfir Eyrarsundi, því sem hann 

þráði mest.
106

 

 Hinrik fór sér að engu óðslega. Hugsanleg yfirráð yfir Íslandi voru honum ekki 

hjartans mál en hann gerði sér líka grein fyrir því að þó Wullenweber lofaði gulli og grænum 

skógum var óvíst að hann gæti staðið við stóru orðin, sérstaklega þar sem sigurgöngu 

Lýbíkumanna í átökum Greifastríðsins var um þetta leyti að mestu lokið. Þegar Lýbíkumenn 

sáu í hvað stefndi virðast þeir hafa verið tilbúnir að lofa Hinriki flestu. Lýbíkumenn héldu í þá 

von að Hinrik myndi snúa við dræmu gengi þeirra í stríðinu og á meðan nokkur von var til 

þess að Lýbíkumenn ynnu sigur hélt hann góðu sambandi við þá, en studdi Lýbíkumenn ekki 

af fullum krafti og veitti þeim ekki nægileg lán til að sigra í stríðinu.
107

 

 Um sumarið 1535 efldust völd Kristjáns III og hann hóf umsátur til að vinna  

Kaupmannahöfn til baka 24. júlí. Danski flotinn stöðvaði þrettán ensk skip sem höfðu verið á 

siglingu til bandamanna Lýbíku og þá hafði Kristján loks þá samningsaðstöðu sem hann þurfti 

gegn Hinriki. Um veturinn 1535-6 áttu Kristján og Hinrik bréfaskipti þar sem fram kemur að 

Kristján sleppti tíu af skipunum sem hann hertók og vildi borga fyrir hin þrjú. Hann sagðist 

vera tilbúinn að leyfa Hinriki að miðla málum milli sín og Lýbíkumanna og vildi fá 100.000 

punda lán hjá Hinriki gegn veði í Íslandi og Færeyjum. Í því ástandi sem var á málum 

Danmerkur var Kristján tilbúinn að fórna minni hagsmunum fyrir meiri og Ísland var ekki 

forgangsmál. Snemma árs 1536 barst Hinriki enn fremur þær fregnir frá kanslara og ráðherra 

Kristjáns III að Lýbíkumenn ætluðu að bjóða Þýskalandskeisara yfirráð yfir Eyrarsundi ef 

hann styddi þá til sigurs. Eins og Kristján III vissi myndi það vera mjög slæmt fyrir enska 

verslun við Eystrasalt ef Eyrarsund væri á valdi Þýskalandskeisara og tvískinnungur 

Lýbíkumanna var vel til þess fallinn að draga úr stuðningi Hinriks við þá. En Hinrik vildi ekki 

heldur missa af tækifæri til þess að ná sjálfur valdi á dönsku sundunum. Hann veitti Kristjáni 

III því afarkosti. Hann kvaðst reiðubúinn til að lána fé gegn veði í Kaupmannahöfn og 

Krónborg og var fastur fyrir. Kristján vonaðist til að fá stuðning Hinriks fyrir veð í Færeyjum 

og Íslandi, fjarlægum eyjum þar sem vald danskra stjórnvald var veikt, en Hinrik vildi ekkert 

minna en Kaupmannahöfn, aðsetur konungsins, og yfirráð við Eyrarsund.
108
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 Hinrik VIII var mjög varkár í þessum deilum, hann styrki Lýbíku því hún var á móti 

páfa og Þýskalandskeisara og sá styrkur veitti Lýbíkumönnum von um að Englandskonungur 

myndi styðja þá til þrautar. Þegar fór að síga á ógæfuhliðina hjá Lýbíkumönnum í stríðinu og 

líkurnar á því að þeir gætu veitt honum yfirráð við Eyrarsund fóru þverrandi hættu 

peningarnir að streyma en Hinrik vildi heldur ekki styrkja Kristján III nema hann lofaði 

honum því sama. Ekkert varð því úr láni Englandskonungs til Kristjáns, sem tókst þó að sigra 

óvini sína. Ástæða þess að Hinrik þorði að lána Lýbíkumönnum fé var sú að Lýbíkumenn 

höfðu mikilla hagsmuna að gæta í Englandi, þar var Lundúnakontórinn og þar höfðu þeir 

sérstök verslunarréttindi. Hann hafði því nokkuð örugga tryggingu fyrir því að lánsféð yrði 

endurgreitt. Danakonungur hafði aftur á mjög litla hagsmuni á Englandi en réð hins vegar yfir 

mjög mikilvægri siglingarleið. Enski flotinn var enn ekki sérlega burðugur svo það var óvíst 

að Englendingar myndu geta knúið fram vilja sinn ef Danir hikuðu við að borga. 

Hamborgarmenn, sem höfðu haft svo mikinn þátt í Grindavíkurstríðinu, voru hlutlausir í 

þessari deilu og byggðu upp gott samband við Englendinga.
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Niðurstöður 

 

Eftir að Englendingar höfðu setið einir að verslun og fiskveiðum við Ísland í áratugi á 15. öld 

tóku fleiri þjóðir að láta á sér kræla við Íslandsstrendur. Þjóðverjar reyndust Englendingum 

erfiður keppinautur, sérstaklega eftir að danska konungsvaldið og Þjóðverjar tóku höndum 

saman til að treysta sameiginlega hagsmuni sína hér við land á kostnað Englendinga. Þegar 

komið var undir lok 15. aldar fóru átök að eiga sér stað milli Þjóðverja og Englendinga við 

Ísland, er samkeppnin um íslenskan fisk harðnaði. Á fyrstu tveimur áratugum 16. aldar sigldu 

Englendingar þó hingað af miklu kappi og náðu aftur völdum yfir Hafnarfjarðarhöfn, sem var 

ein albesta höfn landsins og yfirleitt á valdi þeirra sem áhrifamestir voru hér. En árið 1518 

unnu Hamborgarmenn Hafnarfjörð aftur af Englendingum og á þriðja áratug aldarinnar jukust 

umsvif Þjóðverja á kostnað Englendinga. Þegar leið undir lok áratugarins fóru átök að harðna 

og aukast og þau náðu hámarki árið 1532, þegar Þjóðverjar sigruðu Englendinga í 

Grundarfirði, Básendum og Grindavík. Í Grindavík vann a.m.k. 180 manna her gjörsigur á 15 

Englendingum.  

Englendingar sökuðu Þjóðverja um að ætla sér að reka sig burt frá Íslandi og sitja einir 

að Íslandsverslun. Eftir sigur Þjóðverja í Grindavík höfðu Englendingar ekki lengur neina 
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fasta höfn á Íslandi nema Vestmannaeyjar, sem þó voru mikilvægar fyrir fiskveiðar. En á 

næsta áratug stöðvuðu Þjóðverjar næstum alla Íslandsverslun Englendinga á meðan þeir komu 

sér vel fyrir í Hafnarfirði.  

Hugsanlega var árásin á Grindavík hluti af áætlun Hamborgara um að hrekja 

Englendinga frá verstöðvum á Suðurnesjum og hefja sína eigin útgerð. Nokkur rök hníga að 

því, önnur en þau að Englendingar héldu þessu fram. Ludtkin Smith hafði t.d. lofað því áður 

en hann fór til Íslands að hrekja Englendinga burt úr höfn sinni við Ísland ef þörf krefði og 

vígbjóst vel áður en hann kom. Englandskonungur sagði Stálgarðsmönnum árið 1533 að hann 

hefði heyrt að Hamborgarmenn og Brimarar ætluðu að senda stærri flota en nokkru sinni áður 

til Íslands og að hann skyldi berjast gegn því að Englendingar yrðu flæmdir burt. Á sama tíma 

voru Þjóðverjar að koma sér mjög vel fyrir í Hafnarfirði, sem hefur væntanlega átt að þjóna 

sem bækistöð þeirra vegna gæða hafnarinnar og nálægðar við Bessastaði og Þingvelli. 

Eðlilegt er að Þjóðverjum hafi verið illa við að Englendingar lægju á nærliggjandi höfnum og 

viljað tryggja öryggi Hafnarfjarðar. Þjóðverjar nutu mikilvægs stuðnings frá Diðriki fógeta á 

Bessastöðum og Erlendi Þorvarðarsyni lögmanni en þessir menn studdu uppgang Þjóðverja 

heils hugar. Eftir Grindavíkurstríðið varð raunin líka sú að Þjóðverjum tókst að hrekja 

Englendinga burt og þeir hófu útgerð, sem hugsanlega var hafin að hluta með bátum sem 

unnir voru af Englendingum í Grindavíkurstríði. Ómögulegt er að staðfesta það að orrustan 

um Grindavík hafi verið hluti af stærri hernaðaráætlun en vissulega bendir ýmislegt til þess og 

þessi atriði renna stoðum undir kenninguna. 

Að loknu Grindavíkurstríði upphófust gífurlegar bréfaskriftir þar sem kærur fóru fram 

og til baka milli manna, en það sem hófst sem nokkurs konar lögregluaðgerð íslenskra 

yfirvalda varð að aðalumfjöllunarefni þjóðhöfðingja þeirra fjögurra þjóða sem áttust við. 

Ísland hafði aldrei áður verið jafn mikilvægt í samskiptum þjóðhöfðingjanna. Hinrik VIII 

Englandskonungur greip þó aldrei til harðra refsinga gagnvart Hansamönnum, sem hann taldi 

bera ábyrgð í þessu máli. Engar skaðabætur voru heldur greiddar Englendingum þrátt fyrir 

mikið skipstap og mannfall. Hinrik var í gífurlega snúinni stöðu pólitískt séð og varð því að 

hemja sig og reyna að fá menn að samningaborði. Það tókst og samið var um að þessar þjóðir 

mættu áfram koma hér til fiskveiða, sem skipti Englendinga mjög miklu, svo lengi sem þær 

héldu friðinn.  

Í sviptingum Greifastríðsins 1534-1536 fengu leiðtogarnir svo annað til að hugsa um 

og þessi deila fyrntist og skaðabótakröfur duttu niður. Í því stríði sást hve fallvölt bandalög 

þjóðanna gátu verið og hve veikt vald leiðtogarnir höfðu. Valdið teygði sig aldrei langt og 

leiðtogar reyndu því að mynda hagsmunabandalög með þeim sem höfðu einhverju að tapa á 



 

því að svíkja sig. Sameiginlegir óvinir eða viðskiptaréttindi voru vinsæll grunnur bandalaga. 

Ef ósætti eða deilur komu upp leiddi það yfirleitt til langra og hægra viðræðna og erfitt var að 

komast í aðstöðu til að knýja fram vilja sinn. Stríð voru gífurlega kostnaðarsöm á þessum 

tíma, ekki bara vegna þess að hernaðurinn sjálfur var rándýr, heldur vegna þess að hann 

truflaði daglegt líf alls staðar þar sem hann fór fram. Eitt af því sem leið mest fyrir ófrið var 

verslun. Leiðtogar lögðu áherslu á að halda verslunarleiðum opnum og til þess þurfti að halda 

friðinn. Hótanir gengu oftar út á að takmarka verslun en út á ofbeldi. Ríkisvaldið var enn 

vanþróað og meiri áhersla var lögð á að halda og treysta völdin í þeim löndum sem hver réði 

yfir en að vinna ný. Þrátt fyrir að Hinrik VIII vildi yfirráð yfir Eyrarsundi lagði hann aldrei út 

í neitt glæfralegt til að tryggja þau. Hann tók aðeins þátt í valdatafli N-Evrópu og nýtti þau 

tækifæri sem buðust en eins og aðrir leiðtogar lét hann ekki stjórnast af hugsjónum heldur 

raunsæi þegar kom að milliríkjastjórnmálum. Á dögum veiks ríkisvalds var þó erfitt að halda 

friðinn, það var eitt að leiðtogar héldu friðinn sín á milli, en það þýddi ekki að þegnarnir væru 

endilega á sama máli, samanber Grindavíkurstríðið. 

En þó Grindavíkurstríðið hafði fljótlega grafist undir skriðu annarra og meira 

aðkallandi atburða og atburðir þessarar vornætur hafi í sjálfum sér ekki dregið mikinn dilk á 

eftir sér gefur deilan okkur góða innsýn inn í það hvernig alþjóðasamskipum í N-Evrópu var 

háttað á þessum tíma og hvaða tólum leiðtogar gátu beitt í þessum samskiptum. Hún markaði 

líka nokkur tímamót í sögu utanríkisverslunar við Ísland því eftir hana höfðu Englendingar 

ekki lengur bækistöð á meginlandinu og Íslandsferðum Englendinga, sem til þess höfðu lengi 

verið mikilvæg atvinnugrein í Englandi, fór að fækka. Eftir Grindavíkurstríðið fór 

Íslandsverslunin svo smátt og smátt í hendur Þjóðverja og loks Dana. Á 16. og sérstaklega 17. 

öld hófu svo herrar Evrópuþjóða að horfa til fjarlægari og gjöfulli landa til að koma sér upp 

nýlendum og Ísland hætti að skipta jafn miklu máli. 
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