
Gert 30 desember 2015. 

Margt gerðist árið 1952. 
Landhelgin færð út 4sjómílur.  Togarasjómenn fara í verkfall. 
 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Ljósmyndir sem birtast tengjast ekki 
allar efninu en samt hafðar með. 

Mynd Vikan 20 mars 1952.  Gullfoss á siglingu.  
Gullfoss var fimm ár í smíðum og kom til landsins 
árið 1950 og er hér máski á leiðinni heim nýr.  
Þúsundir farþega fóru með skipinu til áfangastaða 
þeirra sem boðið var upp á.  Margir eiga sér 
skemmtilegar minningar af ferðum sínum með 
Gullfossi.   

Hjá þessari miklu siglingaþjóð í dag (2015) er ekkert 
alvöru farþegaskip til handa fólki sem vill ferðast 
með skipi og njóta þæginda nútíma farþegaskipa.  
Merkilegt. 

Hvert ár fyrir sig er hlaðið sögum og 
verkum sem þó lifa mis fjörugu lífi með 
okkur og við ráðum sjálf talsverðu um í 
hvaða farvegi sögurnar séu og hvort 
þær lifi.  Sagan krefst sinnar vinnu af 
söguritara.  Vilji menn að saga 
varðveitist taka þeir fram blað og 
blýant og hefja skrif eftir að hafa grafið 

mikið eða lítið í kistunni sem allt er í sem skeði og varðveist hefur.  Kistan leiðir í ljós hvað sé 
markvert, hvað til og hvað þess virði að fara betur yfir.  Allt einstaklingsbundið og engar tvær 
manneskjur með að öllu leiti sama smekk.  Það sem einni þykir merkilegt og spennandi er 
fyrir annarri léttvægt og tóm tímaeyðsla að fara í.  Svona er þetta og verður víst áfram.  Hvað 
sé áhugavert fer eitt hundrað prósent eftir manneskjunni sjálfri sem leitar.   

Samt er það svo að flest fólk hefur gaman af að vita deili á sögu þjóðar sinnar, 
bæjarfélagsins, atvinnunnar sem það máski eyddi lungað úr ævi sinni í og starfaði við og á 
helling af minningum sem lifa með fólkinu, sem ekkert rangt er við.   

Allir tímar sögunnar greina frá fólki með hugmyndir, fólki sem bretti upp ermar og hófst 
handa.  Verk tókust eða þau mistókust og mönnum þar mislagðar hendur þó dugmiklir séu í 
að drífa verk upp og koma á flot en kannski ekki að sama skapi bestu rekstrarmenn sem völ 
væri á og aðrir hæfari til að reka batteríið.  Sagan er full af allskonar svona sem alveg má 
geta um.  Er sagan enda til að læra af og bæði einstaklingar og þjóðin öll fær notið blessunar 
af, fái bara sagan bara að segja sitt.  Sagan mælir sannleika sem ávallt er sagna bestur.   



Stundum er upprifjunin þeim ágætum gædd að vera frá þeim tíma sem manneskjan sjálf 
mann og sumpart upplifði með burði til að vekja upp sælar minningar en var fram að þeim 
tíma henni algerlega gleymd en komu aftur fram með upprifjun pennans sem tekin var fram 
og autt blaðið sótt og á það ritað.  Allt vegna vinnu óskylds aðila sem skyndilega fann hjá sér 
þörf og löngun til að ljúka upp loki sögukistunnar og fletta í gegnum innhald hennar og 
athuga hvað þar vekti mögulega áhuga og hvað þar væri brúkhæft og ástæða til að gera ögn 
skil og birta samtímanum þó langt væri um liðið frá atburðum.  Og í ljós kemur að allt hafi 
tilhneigingu til að fara í hringi.   

Viðkomandi heldir gramsi sínu í kistunni áfram til að ná betur utan um sum atriðanna sem 
hann fæst við og vöktu áhuga.  þegar nóg er komið af slíku hefst skrásetningin og 
efniviðurinn klæddur viðeigandi búningi.  Frásögnin líkur upp fyrir manneskju verkum sem 
hún á sínum tíma tók þátt í en henni að mestu horfið í haf áranna.  Og minningarnar hvolfast 
yfir.  Kistan sem sagan er geymd í varðveitti allt sem þangað fór og geymdi handa 
pennanum.  Sem loks kom fram.   

Ægir 1 mars 1952.  Myndin til hægri er 
tekin í Vestmanneyjum og sýnir algenga 
stærð íslenskra fiskibáta.  Örlítið er íslenski 
flotin fyrirferðarmeiri í dag en hann sem 
sést á þessari prýðilegu ljósmynd sem allur 
samanstendur af litlum bátum, segjum við 
alltént í dag en var kannski ekki gert á tíma 
ljósmyndarinnar.  Kringumstæður þjóða 
breytast. 

Allir vita að hellingur af 
atburðum gerist í hverju tímabili 
sögunar sem full ástæða er til 
að færa í bækur og birta fólki.  Í 
allt svona lagað og hafa á 
skilning þarf glöggt auga og 
vissa hugsun samanvið áhuga 
sem oft á tíðum er lítið til af í 
hverjum samtíma sem er 
miklum takmörkunum háður og menn illa í stakk búnir að meta hvað sé markvert.  Sagan og 
tíminn frá atburðum er betur fær um að meta þetta.  Grúskari með metnað finnur margt og 
endurlífgar söguna.  Það fór í kistuna á sínum tíma sem varðveitir allt sem í sig er látið.   

Fyrir grúskara dagsins kemur vinna forveranna honum og henni að góðu haldi.  Þetta fólk sá 
á sínum tíma ástæðu til að grípa til pennans og skrá eitt og annað á blað úr sinni samtíð.  
Líka þó þeim þætti lítið til koma en gat þó verið sín frétt til að birta og seinni tíma fólk rekst á 
og finnst áhugavert.  Svona vex og viðhelst þekking með hverri kynslóð fyrir sig og gerir í 
jafnvel smáatriðum.  Læra má af sögunni.   

Sagan kennir okkur ótalmargt og með mikla burði til að bæta samtímann.  Alltaf er til fólk 
sem sá örlítið lengra sínum samtíma.  Sum verk þessara ritara andaði ofan í safnkistunni sem 
ritaðar heimildir.  Með tímanum gleymst flest en rifjast upp með honum og henni sem 
skoðar í kistuna góðu og gerir skil.  Komist atburðir líðandi stundar hvergi á blað og 
munnmælin eru engin er lítill von til þess að merkisatburðir í hversdagslífi hvers tíma 



varðveitist af því líklega að hugsunina skorti.  Hvernig klæddust íslendingar árið 1800?- gæti 
orðið fyrir einhvern spennandi viðfangsefni 2016 en samtíminn fannst fjarstæða og gaf lítt 
um nema kannski þessi eini með hugsun af öðrum toga.  Segi engin neitt hverfur hið liðna af 
yfirborðinu og glatast.  "Farið hefur fé betra "- sagði einn.  "Skandall"- er álit annars.  
Misjafnar áherslur.  Til að saga viðhaldist þarf að segja hana.  Og margt gott efnið fór 
forgörðum.  Ekkert nýtt sagt hér. 

Landhelgi íslendinga færð út í 4sjómílur. 

 

Vikan 4 desember 1952 - Lífið um 
borð í íslenskum togara eftir að 
landhelgin var færð út í 4sjómílur 
1952 og landinn komin í átök við 
Breta.   

Myndin var birt í tilefni útfærslunnar 
til að minna á aðstæður 
sjómannanna sem mögulega 
sköpuðust af sjálfri útfærslunni og 
aðgerðum Breskra gegn þessum 
mönnum.   

Nokkrum sinnum áður en 
landhelgislínan komst út 
200 sjómílurnar var hún 
smá saman færð utar.  
Þetta allt saman hófst 1901 
með 3 sjómílna 
landhelgisútfærslunni sem 
var nóg til að líklega loka 
flestum fjörðum fyrir 
togveiðum.   

Fyrir þann tíma veiddu 
Enskir botnvörpungar og 
botnvörpungar annarra 
þjóða, hvar sem var og sá 
landinn þessi skip út um 

eldhúsgluggann heima hjá sér moka upp þeim gula og ganga óvirðulega um miðin.  Hvað er 
það annað en óvirðing við mið að fleygja fiski aftur útbyrðis?  En þetta gerðu Enskir til að 
byrja með.  Íslendingar eru ekki alveg saklausir að því að fleygja fiski aftur í hafið en hafa lært 
sína lexíu.   

Að vera með stórtækar botnvörpu veiðar upp í landssteinum hlaut að ljúka er menn áttuðu 
sig á afkastagetu þessara nýju veiðitækni og skipanna sem drógu eftir sér sín veiðarfæri og 
fengu upp afla sem engin í þessu landi hafði áður orðið vitni að en var er hér er komið sögu 
staðreynd.  Verndun fiskistofna er grundvöllur allra hugsunar um landhelgi hvort sem er við 
Ísland eða hjá öðrum þjóðum sem liggja að sjó.  Furðu fljótt sjá menn þetta þó öll verndun í 
byrjun hafi verið í skötulíki og þekking á hegðun fiskistofna og veiðiþolinu lítil.  Í dag 
viðurkenna flestir menn að landhelgi sé nauðsýn sem verði að vera og gæta ætti að vera 
mögulegt að vernda þessa fæðukistu hafsins og hafa áfram sjálfbæra.  Hugsunin um vernd 
fiskistofna er þegar komin árið 1901 og vel má halda fram að hafi fæðst með innreið 



togaranna og botnvörpunnar og er mönnum voru afköstin orðin ljós.   Botnvarpan var 
bylting í allri veiðitækni og árangri í fiskveiðum en líka sinn háski sem varð að hafa hönd á og 
eftirlit með. 

Rétt er það að skoðanir séu skiptar um aðferðafræði stjórnun fiskveiðanna og seint verður 
víst hægt að koma í veg fyrir annað en misjafnar skoðanir fólks er kemur að þessum málum. 

Ægir 1 janúar 1952 - Þorkell 
máni RE kemur nýr til 
Reykjavíkurhafnar.  Skipið 
lenti í gríðarlegum 
hrakningum og háska í 
Nýfundnalands óveðrinu 
1959 og mesta mildi að skildi 
sleppa.   

Harðfylgi og dugnaður 
mannanna um borð bjargaði 
því sem bjargað varð.  Skipið 
var áratugum saman gert út 
frá Reykjavík af Bæjarútgerð 
Reykjavíkur sem í dag er 
Grandi h/f. 

Merkilegt er hve 
menn sjá snemma að ekki sé í lagi með að hafa veiðar togaranna í þessum farvegi eins og var 
til að byrja með og varð betur ljóst er afkastagetan hafði verið skoðuð.  Danir, sem þá réðu 
lögum og lofum í þessu landi, gerðu samkomulag við Englendinga um 3 sjómílna landhelgi 
fyrir Enska botnvörpunga sem gilda skildi við Ísland.  Þetta fyrirkomulag í landhelgismálum 
var með þessum hætti allt til ársins 1952, með þó smávægilegum breytingum 1948 og svo 
aftur 1950.  1952 er þetta svo samhæft og einni sjómílu til viðbótar bætt við landhelgi 
íslendinga sem við það fór í 4sjómílur og ríkisstjórn Íslands gaf tilkynningu um 19 mars 1952 
og um leið að reglugerðin tæki að fullu gildi 15 maí 1952 að viðlögðum sektum veiddu menn 
innan markanna sem dregin höfðu verið upp og kallast "Landhelgisbrot".   

Eftir 15 maí er öllum skipum sem stunduðu tog- og dragnótaveiðar gert að veiða utan þeirrar 
línu.  Menn fengu nokkra vikna og sanngjarnan aðlögunarfrest til að svona venjast nýju 
fyrirkomulagi þarna á hafinu.  Besta mál. 

Fyrstur til að kveða blaðamenn til fundar við sig var herra Ólafur Thors þá 
atvinnumálaráðherra og var fundur þessu haldin 19 mars 1952.  Fundargestum var tjáð að 
ríkisstjórnin hefði þann dag gefið út reglugerð um verndun fiskimiða umhverfis Ísland. 

Ráðherra rakti við blaðamenn ítarlega og stig af stigi þróun landhelgismálsins og lýsti 
bakgrunni þeirra ákvarðanna sem þennan dag voru teknar af háttvirtum stjórnvöldum 
Íslands.  Ríkistjórnin áður en að sjálfri ákvörðuninni kom aflað sér mikilla gagna um málið 
bæði hjá innlendum og erlendum þjóðréttarfræðingum og tók með þær til hliðsjónar 
ákvörðun og gerði að ráði þessara manna.   

Fram kemur að eftir að landhelgislínan er komin út í 4sjómílur gildi í meginatriðum 
samskonar reglur á Íslandi og í norskri landhelgi, sem greinilegt er að menn hafi miðað sig 
við í vinnu sinni hér á landi og að alþjóðadómstóllinn í Haag hafi samþykkt aðferðarfræði 



íslensku ríkisstjórnarinnar.  Alþjóðadómstóllinn í Haag tók málið fyrir hjá sér og fór yfir efnið 
og gaf á eftir út sína dómsniðurstöðu landinu í hag. 

Birtum hér stuttan úrdrátt úr ræðu Ólafs Thors: 

„Það er að vonum, að margir muni nú spyrja hverra undirtekta sé að vænta frá öðrum 
þjóðum út af þessum ráðstöfunum íslendinga. 
Um það er best að fullyrða sem minnst á þessu stigi málsins, enda að því leyti ekki ástæða að 
hafa um það miklar bollaleggingar, að íslendingar eiga um ekkert að velja í þessu máli."  
(Tíminn 20 mars 1952.) - Hér má sjá hugsunina um mikilvægi verndunar fiskistofna við þetta land 
þó þekking öll sé minni en er í dag á málaflokknum og margt eftir að gerast hvað varðar 
ofveiði og þessháttar bömmera.  Hugsunin um að vernda miðin er samt kominn og góðs viti. 

"Aðgerðir ríkisstjórnarinnar á þessum tíma voru sjálfsvörn smáþjóðar sem á allt undir því að 
áfram veiðist hér fiskur og að miðin sem hingað til hafa verið brúkuð séu áfram gjöfull mið.  
Og er því treyst að aðrar þjóðir virði aðgerðir landans og að þjóðir standi við bak íslendinga 
og að málið verði skoðað með sanngirnina að leiðarljósi, en samt taka því sem kæmi. " - segir 
eitthvað á þessa leið í einu dagblaðanna frá þessum tíma.  

Afleiðingar útfærslu landhelginnar 1952. 

1952 var algengt að togarar íslenskir veiddu með sölu á erlendum mörkuðum í huga og seldu 
afla sinn hvort sem var á Enskum- eða Þýskum fiskmörkuðum og að manni virðist meira á 
þeim Ensku í þann tíð.  Þrátt fyrir réttmæti útfærslunnar í 4sjómílur vissi landinn auðvitað 
ósköp vel að hún kæmi við kaun Breta og gerði að öllum líkindum harkalegra en Þýskra 
togarasjómanna og annarra þjóða fólki, margar þjóðir mokuðu hér upp fiski, sem voru hér 
með færri skip en Breskir.  Bretarnir sendu stóran part af flota sínum hingað til veiða og voru 
víða á höfunum með fiskiskip sín.  Sjálfur mann höfundur eftir mastraskógi um 1970 sem 
blasti við af Enskum togurum að veiðum hér við land.  Tugir skipa á litlu svæði og öll að toga 
að þessi skip tóku ekkert lítið fiskimagn á íslenskum miðum. 

Mynd.  Ægir 1 september 
1951 - Frá Reykjavíkurhöfn.  
1950 varð afskaplega langt 
togaraverkfall í landinu sem 
stóð í nokkra mánuði.  
Kannski að ljósmyndin 
tengist því.   

Hvernig sem á því stóð 
höfðu togaraverkföll oft 
tilhneigingu til að vera löng.  
Sjálfur mann höfundur eftir 
um þriggja mánaða verkfalli 
eftir að hann sjálfur hóf að 
starfa á togurunum eftir 
1970 og líklega 1973. 

 

25 mars 1952 eru togarar frá Íslandi bundnir við bryggju í Englandi með afla í lestum sínum 
til að selja á Enskum fiskmarkaði eins og oft áður en fá ekki afgreiðslu að því er virðist.   



Eftir að 4sjómílna lögsagan komst á bar nefnilega fljótt á aðgerðum af hálfu Breskra og svo 
sem skiljanleg viðbrögð sem í yfir hálfa öld veiddu óhindrað hér og mokað upp fiski.  Í frétt 
um mál togaranna í Ensku höfninni segir að allþunglega horfi um íslensku togaranna þar 
ytra.  Óttast menn að þessi skip verði höfð útundan af stjórnendum landananna og sitji á 
hakanum og með þeim hætti gert illmögulegt að sigla áfram með fisk á Breska fiskmarkaði.  
Sumar útgerðir íslenskar gerðu togara sína út til siglinga og miðuðu rekstur sinn við þær.  
Stoppuðu Enskir afgreiðslu íslensku skipanna um óákveðin tíma hefði það orðið þessum 
útgerðum þungur baggi að bera.  Það er ljóst og sjá allir að stoppi innstreymi fjármagns til 
útgerðarinnar er ekki von á góðu.  En hér sýnist manni þó að menn séu farna að draga upp 
helst til dökka mynd af mögulegum viðbrögðum Breta því enn er ekkert þannig séð farið 
neitt að reyna á viðbrögð þessara ágætu manna þó örlítið bóli á aðgerðum af þeirra hálfu 
svo fljótt eftir útfærslu landhelginnar, eins og bara vænta mátti. 

Blaðamaður dagblaðs eins átti tal við Björn Thors, sem þá var fulltrúi 
botnvörpuskipaeigenda, að þrír togarar frá Íslandi hefðu beðið löndunar "í gær" (24 mars 
1952) og að allt væri óvíst um hvort að þeim kæmi í dag (25 mars 1952).  Togarar þeir sem 
hér um ræðir og ekki fengu löndun komu til hafnar í Englandi laugardaginn 23 mars 1952 og 
greinilegt að Bretar vilja svara íslendingum með þessum hætti og gera erfitt fyrir í Enskri 
höfn.  Íslensku togararnir sem um ræðir eru Svalbakur EA, Jón forseti RE og Guðmundur júní.  
Aðeins einum íslenskum togara hafði tekist að selja afla sinn eftir að landhelginni var breytt 
og hún færð út um þessa einu sjómílu.  Og var það togarinn Geir RE.   

Þegar hér er komið sögu var gríðarlegt fiskimagn til á Enskum mörkuðum og því ekkert 
þannig séð til staðar á markaðnum sem ýtti á Enska fiskkaupendur sem höfðu úr nógu að 
moða þó íslensku togararnir sem lágu við bryggju yrðu látnir bíða betri tíma. 

Sagt var um fyrirkomulag löndunarinnar að henni réði alfarið einn maður og að hann tæki 
allar ákvarðanir um hvaða togari fengi næst löndun og að afgreiðslan væri svolítið undir hans 
duttlungum kominn hvernig sölum íslensku togaranna reiddi af og hvenær þeir yrðu teknir 
til afgreiðslu.  Sagt var að íslenskur togari hefði verið settur aftur fyrir Þýskan sem á sama 
tíma var þar í höfn.  Talað var um hefndarráðstöfun.  Svo sem til dæminu og líka líkleg 
skíring.  "Hefndin er sæt"- segir á einum stað. 

Þórarinn Olgeirsson, umboðsmaður íslenskra togara í Grimsby, og utanríkisráðuneytið ku 
hafa gert ráðstafanir til að komast að hinu sanna í málinu og ná fram breytingum á 
meðferðinni sem íslensku togararnir sættu.  Það sem gerði mál þetta snúið var að 
fiskilandanir í Bretlandi voru ekki samningsbundnar milliríkjasamningum, að öðru leiti en því, 
að þær eru taldar frjálsar á markað þann, sem fyrir hendi er , og þannig ótakmarkaðar, líkt 
og verið hafði mörg undagengin ár. 

Næsta dag, miðvikudaginn 26 mars 1952, barst frétt frá Englandi um að sala hefði farið fram 
á afla þessar þriggja íslensku togara sem biðu löndunar.  Skipin eru Jón forseti, eign Allience, 
Svalbakur, eign Bæjarútgerðar Akureyrar og Guðmundur júní, eign samvinnumanna við 
Dýrafjörð, sem sagt er frá að hafi verið í sinni fyrstu söluferð eftir endurbyggingu sem skipið 
hafði verið í. 

Jón forseti og Svalbakur seldu fyrir 7- 9 þúsund sterlingspund og taldist allgott verð miðað 
við allt fiskmagnið á markaðnum og lágt markaðsverð af þessum völdum og löndunarbið 
togarann frá því á laugardeginum á undan.  Ekki var með í upptalningunni aflaverðmæti 



togarans Guðmundar júní sem einnig náði að selja afla sinn sama dag og hinir.  En skipið var 
með fullfermi af íslandsmiðum.  

 

Togaraverkfallið í febrúar 1952. 

Fálkinn 7 mars 1952. 
Nú stöðvast íslensku 
togararnir hver af öðrum, og 
þeim fer fjölgandi, sem liggja 
bundnir í höfn vegna 
verkfalls þess, sem nýlega er 
skollið á. Það er von íslensku 
þjóðarinnar og bráð nauðsýn 
fyrir þjóðarbúið, að verkfall 
þetta verði leyst sem fyrst, 
því að íslendingum er fátt 
nauðsynlegra en að sækja 
afla á miðin og flytja út 
fiskafurðir. Íslensk 
framleiðsla er ennþá 
tiltölulega fábreytt og lítil 
líkindi til stökkbreytinga á 
því sviði á næstunni. Margt 
þarf því að flytja inn, ef við 
viljum reyna að halda 
lífsvenjum okkar óskertum. 
Íslenska þjóðin á meira 
komið undir 

utanlandsviðskiptum sínum en flestar aðrar þjóðir og minni fiskafli þýðir að jafnaði minni útflutningur og rýrari lífskjör. 
Langvinnt togaraverkfall rýrir því lífskjörin — ekki einungis hjá þeim mönnum, sem missa atvinnuna og fyrirtækjunum sem 
rekstur raskast hjá, heldur óbeini hjá allri þjóðinni vegna minni innflutnings sem er venjulega óhjákvæmileg afleiðing 
íslenska þjóðin á því þá ósk heitasta að togaraverkfallið leysist hið bráðasta. Ljósm. Þorsteinn Jósepsson. 

Nokkur togaraverkföll urðu í kringum útgerðir nýsköpunarskipanna.  Hvernig sem á því 
stendur voru og eru mál með þeim hætti hér á Íslandi að togarar væru með annars konar 
samninga við útgerðina en gekk og gerðist með önnur fiskiskip.  Færi bátaflotinn í verkfall 
snerti það ekki áhafnir togara.  Og kæmi til verkfalls á togaraflotanum snerti það ekki 
bátaflotann neitt og notfærðu sumir togaramenn sér þetta og réðu sig tímabundið á bát.   

Á togurunum, og bátunum líka, samanstendur áhöfnin af nokkrum lögum, megi taka svo til 
orða.  Eitt lagið eru skipstjórar skipanna og stýrimenn þeirra, annað lagið eru vélamenn og 
þriðja lagið loftskeytamenn sem á þessum árum var skylt að vera með um borð eftir að vissri 
stærð var náð.  Starf loftskeytamanns hefur verið lagt niður í togarastétt vegna breyttra 
tækni í loftskeytamálum.  Máski voru lögin fleiri og kannski að kokkar hafi verið fjórða lagið 
sem semja þurfti sérstaklega við.  Allavega voru ekki einir samningar sem giltu heilt yfir er að 
áhöfnum togaranna kom heldur samið sér við hverja stétt fyrir sig og höfundur velur hér að 
kalla lagskipt.  Ekkert rangt við slíka stöðu en bent á vandkvæðin sem þessu gæti fylgt 
samræmi menn ekki aðgerðir sínar sem vel er hægt að gera sé vilji til staðar.  Vilji er eins og 
áður allt sem þarf.  Togaraverkfalls sem höfundur minnist 1973? var yfirmannaverkfall sem 
hásetar voru ekki þátttakendur í en urðu fyrir sem áhafnarmeðlimir. 

 



Fálkinn 6 júní 1952 - Úr Selvör í 
Reykjavík 

Sjá má að aðstaða trillukarla hefur 
verið bágborin og raunar engin á 
þessum tíma í höfuðborginni og gilti 
reyndar hringinn í kringum landið er 
kom að trilluútgerðinni.  Fjaran ein 
var hlutskipti þessara bát og að 
landa fiski við bryggjur með 
handaflinu einu og hátt upp á 
bryggjugólfið á háfjöru.  Kranar 
ætlaðir þessari stétt voru ekki til 
1952og komu áratugum síðar og 
þeir fyrstu í kringum 1970 og fór 
smá saman fjölgandi og þykja 
sjálfsagðir í dag.   

Já einu sinni var margt með öðrum 
hætti gert. 

Árið 1950 varð langt stopp 
hjá togurum fyrir mátt 
verkfalls.  Það verkfall 
hófst 1 júlí og stóð til 6 nóvember 1950 og stóð í 129 daga og er líklega lengsta verkfall sem 
sögur fara af í einni lotu hér á Íslandi.  Verkfallið 1950 náði til allra útgerðarstaða landsins 
nema Akureyrar, Neskaupstaðar og Seyðisfjarðar og leiddi til tuga milljóna króna 
gjaldeyristaps fyrir þjóðina.  Eins og líka nærri má geta. 

Um lengd verkfallsins sem efnt var til í febrúar 1952 vissi auðvitað engin fyrirfram þó eitt 
væri mönnum ljóst að óvissa um ýmis mál kæmi upp á meðan á því stæði og yrði verra 
drægist það á langinn.  Hér gátu menn vitaskuld horft til reynslu ársins 1950 sem getur ekki 
hafa verið neitt sérlega góð.  Útgerð á Íslandi skipti þjóðarbúið meira máli þá en síðar varð. 

BV Júlí GK við Grænland 1952.  
Þórður skipstjóri í brúnni en 
hann fórst með skipi sínu í 
febrúar 1959 í svokölluð 
Nýfundnalandsveðri sem gekk 
yfir veiðisvæði skipanna með 
gríðarlegri frosthörku og 
ölduhæð sem gerði skipunum 
erfitt fyrir.   

Blessuð sé minning áhafnar 
Júlí GK. 

En sem sagt, á 
miðnætti 21 febrúar 
1952 hófst hér enn 
eitt togaraverkfallið 
eftir að ljóst væri að 
ekki næðist saman í 
deilu þeirri sem yfir 

stóð milli sjómanna og útgerðar.  Röðull GK frá Hafnarfriði varð fyrst skipa til að stöðvast og 
skeði það með þeim hætti að skipið var nýbyrjað túr og kom til Reykjavíkurhafnar til að taka 
þar olíu en náðist ekki að afgreiða skipið fyrr en stundarfjórðungi eftir miðnætti og leit 



áhöfnin svo á að hún væri kominn í verkfall en skipstjóri vildi sigla og benti á að veiðiferðinni 
væri ekki lokið og taldi sig í fullum rétti til að klára túrinn.  Þessu var áhöfnin ekki sammála 
og taldi sig hafa réttin sín megin.  Leikar fóru þannig að menn bundu skipið betur þar sem 
það lá og drifu sig á eftir heim.  Þetta er ástæðan fyrir að togarinn Röðull GK 518 eitt skipa lá 
allt verkfallið frá fyrstu mínútum þess uns aftur hafði náðst samningar og allur flotinn gat 
sleppt endum og haldið til hafs og dýft trolli og hafið tog til að fiska. 

Svona gerist í lýðfrjálsum ríkjum þegar ákveðið er með löglegum hætti að hefja verkfall að þá 
hefst það á ákveðnum og fyrirfram gefnum tíma og réttur verkfallsins þar með tekin yfir og 
er um leið helsti réttur launamanna og eignaðist af baráttu og puði forveranna sem engin 
ætti í raun að vilja hrófla neitt við og sem betur fer er að mestu leiti virtur.  Ríkið sjálft hefur 
þó of oft að áliti höfundar gripið inn í kjaradeilur fólks og sett á bráðabrigðarlög og kannski 
vegna þess að menn virðast vera komnir upp á lag með að segja bara nei hverjir við aðra uns 
ríkið kemur og sker þá niður og málið fari úr þeirra höndum og til Sáttasemjara.  Til hvers að 
vera með stéttarfélög og borga í þau gjald fyrst hvort eð er þarf að senda flestar og allar 
deilur til Sáttasemjara og útkljá þar?  Endurskoða þarf verkferlanna í þessum 
samningaviðræðum og finna á nýjan flöt.   

Vikan 23 október 1952.  Gamla Hekla.  Skipið var selt til útlanda.  Hvert er ekki 
getið.  Hvenær myndin er tekin er ekki vitað. 

Í togaraverkfallinu 1952 var minna um öll inngrip hins 
opinbera og menn sjálfir látnir útkljá sín deilumál til enda 
en hefur illu heilli færst í aukanna að ríkið komi að svona 
málum af oftast nær stífni og þvergirðingshætti 
samningsaðila sem hvorugur neitar að gefa tommu eftir, 
kannski til að fá haldið andliti út á við.  Ekki gott. 

Nóttina áður en verkfallið 1952 hóst funduðu menn og 
gerðu allt til hádegis án þess að hvorki ræki né gengi.  Kl 
16.00 sama dag hittust menn aftur og funduðu það sem 
eftir lifði dags með stuttu matarhléi og gerðu langt fram á 
nótt.  Voru enda taldar smá líkur á að sættir næðust og að 
ekki kæmi til áður boðaðs verkfalls.  En árangur var ekki af 
öllu erfiðinu en samt ljóst að menn reyndu til hins ýtrasta til 
að leysa uppkominn hnút sem er upp var staðið reyndist of 
kyrfilega hertur til að næðist að losa hann og ekki um neitt 

annað að ræða nema hefja boðað verkfallið, sem engin hlakkar yfir en er því miður stundum 
eina leið manna sem á annað borð eru ekki sáttir við gildandi kjör og telja sig þurfa 
leiðréttingu. 

Þó verkfall togarasjómanna væri hafið var það samt ekki þegar komið til framkvæmda því 
skip sem voru á sjó var heimilt að klára túrinn og má því segja að áhöfn, réttara sagt, útgerð 
Röðuls hafi verið óheppinn og eða misreiknað tíman sem olíutakan tæki og af þeim orsökum 
orðið innlyksa í Reykjavíkurhöfn og komist með því á blöð sögunnar, eins og stundum er í 
þessu.   

Miðvikudaginn 27 febrúar 1952 boðuðu deiluaðilar til fundar sem hófst kl. 17.00 og stóð 
óslitið til klukkan 04 um nóttina.  Við sjáum að talsvert kapp hefur verið lagt á að ekki taki 



sama langavitleysa við og gerðist í hinu verkfallinu sem hlýtur að hafa tekið í og óvissa ríkt 
um hvort yfir höfuð leystist og vonin minnkað eftir því sem vikurnar og mánuðirnir liðu.  
Næsta dag voru engir fundir og áhöld um fundarhöld daginn sem fréttin kom.  Svo var klykkt 
út með pælingum um hve lengi verkfallið stæði þó aðeins sé rúm vika liðin frá því að það 
hófst.  Við sjáum að menn eru að vitna í og með til hins verkfallsins sem aldrei vildi enda og 
bara hélt endalaust áfram og að þarna sé viss samsvörun á milli og að það verkfall hafi haft 
sín áhrif á sjálfa þjóðarsálina og svo sem vel hægt að skilja. 

29 febrúar 1952 er verkfallið en viðloðandi og horfur á samningum frekar slæmar að mati 
blaðafréttanna sem um málið fjalla.  Talsverðrar tortryggni gætir um gang mála og mönnum 
enn í fersku minni Stóra verkfallið sem kom í júlí 1950 og hugnast illa að væri að endurtaki 
sig tveim árum síðar.  Menn grípa furðuskjótt til svartsýninnar. 

1 mars 1952 höfðu engir fundir verið boðaðir til lausnar togaradeilunni og þar sem komið 
var að helgi ekki heldur búist við neinum fundum deiluaðila fyrr en í fyrsta lagi eftir þá helgi. 

Til að byrja með voru skipin á veiðum og seldu afla í Bretlandi og gert að sigla eftir söluna 
rakleitt til sinnar heimahafnar.  En á meðan veiðarnar stóðu fylgdust menn grannt með 
fréttum Ríkisútvarpsins væri þess nokkur kostur og líklegt að Loftskeytamenn skipanna hafi 
fengið fréttatilkynningar um gang viðræðnanna gegnum morsið og hengt upp í borðasalnum 
og menn með þeim hætti getað fylgst með.  Hvort sendingar Ríkisútvarpsins næðust á hafinu 
var allur gangur var á.   

Togararnir voru mislangt komnir með sinn túr er verkfallið hófst og seldu því á ýmsum tíma í 
Englandi.  Verðin sem fengust í einni vikunni í verkfallinu nam alls um 3,9 milljónir króna 
brúttó og voru þetta 10 togarar sem í hlut áttu.  Fiskverð var mishátt milli daga og sölur allt 
frá 7611 pund upp í 12, 544 sterlingspund.  Í vikunni þar á eftir, 3 til 7 mars 1952, var reiknað 
með 15 íslenskum togurum til löndunar í Enskri höfn með afla af Íslandsmiðum og 
illmögulegt að spá um markaðshorfur.  Bresku togararnir höfðu fengið allgóðan afla á 
miðunum við Noreg.  Og settu þær strik í verðin.  

Vikan 23 október 1952.  
Heklan komin upp og búið 
að setja við hana vinnupalla.  
Þessi skip voru fyrr á tímum 
talsvert í fréttum af 
þjónustunni fyrst og fremst 
við einkum landsbyggðina á 
meðan vegsamgöngur voru 
með öðrum hætti en nú er 
sem og bifreiðaeign 
landsmanna.   

Ísland í dag er talsvert breytt 
frá árinu 1952 og fæstir vegir 
á þeim tíma lagðir malbiki. 

Togararnir sem seldu 
afla sinn þessa viku 
eru Bjarni riddari frá 
Hafnarfirði 3677 kit fyrir 8315 sterlingspund, Goðanes frá Neskaupstað 3396 kit fyrir 8309 
sterlingspund, Fylkir úr Reykjavík 3733 kit fyrir 9350 pund, Bjarnarey 3233 kit fyrir 7611 



pund, Elliðaey 3205 kit fyrir 8484 pund, Austfirðingur 3920 kit fyrir 12, 544 pund, Helgafell 
3584 kit fyrir 11,307 pund, Jón forseti 4181 kit fyrir 11, 350 pund, Geir 3951 kit fyrir 11, 431 
pund, Svalbakur 3607 kit fyrir 9436 sterlingspund. 

Aðeins tveir togarar höfðu stöðvast 1 mars 1952 vegna verkfallsins og eru það Röðull GK, 
eins og áður segir, og Jón Þorláksson RE úr Reykjavík.  Nú stefndi í að fleiri togarar stoppuðu 
eftir heimkomu og biðu lausnar deilunnar bundnir við bryggju.   

7 mars 1952 var haldin fundur í Iðnó í Reykjavík sem hátt í tvö hundruð togarasjómen sóttu, 
og voru þá samningsaðilar komnir með samning í hendurnar sem fundarmenn þurftu að 
greiða um atkvæði og samþiggja eða hafna, eins og gengur í þessu og mögulega ljúka 
togaradeilunni sem greinilegt er að fer nokkuð hátt í samfélaginu á þessum tíma og áhugi 
nokkur um hvernig til takist.  Atkvæðagreiðslan fór fram í fundarlok. 

Í ljós kom að sjómennirnir á staðnum væru nokkuð ánægðir með samninga þessa og 
samkomulag hafði náðst um milli útgerðar og forsvarsmanna sjómanna, og virtist mikill 
meirihluti vera þeim fylgjandi sem á fundi þessum voru. 

Þar sem hellingur af togarasjómönnum voru á skipum sínum við veiðar á hafi úti kom Jón 
Sigurðsson, framkvæmdarstjóri Alþýðusambandsins, fram í útvarpi rétt eftir miðnætti og 
flutti áhöfnunum útvarpsávarp og útskírði fyrir fólkinu á sjónum innihald nýju samninganna 
og gerði líklega föstudaginn 7 mars 1952.  Eftir að erindið hafði verið flutt átti að fara fram 
atkvæðagreiðsla um borð í togurunum sjálfum.  Útgerðarmenn er hér er komið sögu höfðu 
samþykkt verkið fyrir sitt leiti og yrðu engin fyrirstaða í málinu.  Í samninganefndinni, sem 
undirritaði samninganna, voru forráðamenn 18 af 35 togurum, sem í verkfallinu áttu og ljóst 
að þegar væri komin meirihluti fyrir nýju samningunum, þótt engir aðrir útgerðarmenn vildu 
fallast á samninganna.   

8 mars 1952 var togaraverkfallinu svo aflýst.  En þá urðu kunn úrslit atkvæðagreiðslunnar og 
skipshafnir 33 togara búnir að greiða atkvæði sín.  Þeir sem greiddu atkvæði voru alls 654 
sjómenn og skiptust þau þannig að já sögðu 371 en nei 265, 18 seðlar voru auðir og ógildir.  
Samningarnir sem tóku gildi í mars 1952 voru afgreiddir með 106 atkvæða meirihluta og 
verður að teljast allgóð niðurstaða. 

Atkvæðagreiðsla þessi fór fram á tveim dögum um borð í skipunum og voru atkvæðatölur 
frá skipunum að berast allan daginn. 

Það sem einkenndi téða atkvæðagreiðslu var fyrst og fremst það, hve ólík afstaða ríkti milli 
skipanna um samkomulagið sem búið var að gera.  Skipti yfirleitt í tvö horn, þannig að allt að 
því heilar skipshafnir greiddi atkvæði með samningnum eða voru á móti.  Áður en verkfallið 
sjálft var slegið af hafði enn ekki borist atkvæði frá tveim skipum en ljóst að tölur frá þeim 
breyttu engu orðið um niðurstöðuna og réði ákvörðuninni um að aflýsa verkfallinu.  
Verkfallið hafði þá náð til 6 skipa af þeim 35 skipum sem í deilunni áttu.  Hjá þessum 29 
skipum sem eftir voru náði verkfallið í þetta skiptið ekki nema óbeint til. 

 

Gert til gaman og vonandi  
einnig nokkurs fróðleiks 

 
 

Kveðja KRF. 


