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Teinæringur. 

Myndin til vinstri er úr 

Þjóðviljanum frá 11 ágúst 

1974 og er birt í tilefni 1100 

ára afmæli byggðar á Íslandi 

sem haldið var í ágúst 1974 

og margir eflaust muna þó 

höfundur sé ekki einn þeirra.   

Hluti afmælisprógrammsins 

var sigling tveggja 

„teinæringa“ frá Noregi til 

Íslands.   

Teinæringarnir sem um getur heita Hrafn og Örn og kom Örn inn til Reykjavíkurhafnar 11 

ágúst 1974 og er gjöf frá þeim þrem bæjarfélögum í Noregi sem frá gamalli tíð hafa verið 

höfuðsetur þar.  Borgirnar sem gáfu íslendingum Örn eru Þrándheimur, Bergen og Ósló, 

núverandi höfuðborg Noregs.  Viðtakandi er höfuðborg Íslands Reykjavík.   

Hrafn er gjöf frá mörgum æskulýðsfélögum í Noregi og fleiri aðilum.  Hrafn fór til Húsavíkur 

og viðtakendur þar bæjarfélag Húsavíkur, Sjómannfélag Húsavíkur og Landeigendafélag 

Laxár Mývatni og var Húsavík fyrir valinu að því að þar nam maður land á undan Ingólfi, en 

var ekki talin landnámsmaður, þar sem hann var þræll.   

Hugmyndin að gjöfinni er kominn frá Norsk-íslenska félaginu og átti að vera táknræn og sýna 

samstöðu með íslendingum sem á þeim tíma átti í landhelgisbaráttu við einkum Breta um 200 

sjómílna landhelgislínuna, og einnig náttúrvernd.   

Hugmyndir í tengslum við bátagjafirnar voru líka um að mennta ungt fólk í siglingum og nota 

bátanna undir kennsluna og sýna þeim að unnt væri að sigla yfir hafið án vélarafls.  Með þeim 

hætti viðhéldist þessi gamla siglingarþekking.  Ekki svo að skilja að slík þekking nýtist 

nútímanum.  Er enda ekki verið í sjálfu sér að tala neitt um það heldur ákveðna þekkingu sem 

margir telja mikilvægt að ekki tínist.   

Við verðum að muna að íslensk þjóð á sinn uppruna, sína atvinnuhætti, sína siði og suma 

þegar gleymda sem gengu með þessari þjóð.  Allir hafa gott af að þekkja uppruna sinn.  Slíkt 

fær styrkt nútímann þó margt í starfsháttum þjóðarinnar sé öðruvísi í dag og gerist þegar 

eðlileg þróunin fær að gera sitt.  Allt skapað á sinn eigin uppruna sem þarf að halda í eins og 



eðlilegt þykir.  Við, sem uppi erum í dag, erum fólkið sem ber að sjá um þessi mál eða erum 

fólkið sem þversköllumst við  Og heill hafsjór þekkingar glatast komandi kynslóðum.  Margt 

er þegar á huldu og yfir svolítil þoka um liðna atvinnuhætti sem gott væri að varpa ljósi á og 

enn tækifæri til gegnum safnastarfið sem vill vinna að þessu en gerir ekki fjárvana með 

neinum sæmandi hætti.   

„Fálkinn 18 maí 1956.  Sumar við 
Reykjavíkurhöfn“.   

Sjá má nokkurn fjölda á bryggjunni og trillu 

fara til hafs.  Þessi bátur er betur búin en gamli 

árabáturinn og kominn með stýrishús og 
aðstöðu og skjól fram í.   

Svona smá saman hefur þetta fengið að þróast 

og gert fólki sem við starfar aðstöðuna 

bærilegri.  Fæstum þykir ekki alslæmt að geta 

sest örlitla stund niður eftir langa stöðu á dekki 

og fengið sér kaffisopa og bita í upphituðu 

rými.  Gaman er að sigla um sæinn þegar 
veðrið er með þessum hætti.   

Stundum háttar öðruvísi til og ágjöf hlutskipti 

manna og báts og eina vörnin í stakknum, 

klofstigvélunum og sjóhattinum.  Allt þetta 

ætti þjóðin að vilja vita um og gerir með viðhaldi þekkingar.  Og til þess höfum við skólakerfi og söfn sem ættu að starfa 
saman á hentugum sviðum.  Þetta eru leiðirnar. 

Helsta aflið öldum saman sem dreif skip og báta voru árar og segl eftir að seglabúnaður hafði 

verið hífður upp og stilltur af fyrir vindinn til að nýtast fleyinu sem best og aðferðin sem fólk 

notaði og hafði til að koma fleyjum milli staða, hvort sem var til fiskidráttar eða 

fólksflutninga.  Oft voru aðstæður á vetrum með þeim hætti að þyrfti fólk að komast milli 

fjarða var báturinn eina tækið og segl og árar brúkuð.   

Að vísu eru segl og seglskútur nokkuð í umferð hér við land en aðbúnaður nokkuð annar en 

gilti um borð í teinæringunum Erni og Hrafni, þessum nákvæmu eftirmyndum teinæringa sem 

hér voru og menn notuðu til að hafa af sitt lífsviðurværi og drógu fiskinn á og flutt í land og 

þáðu laun.  Er verið að tala um þetta þegar bent er á að gamalt handbragð haldist með 

þjóðinni.  Aðferðir margar sem notaðar voru eru í dag gleymdar og sumar auðvitað úreltar en 

samt engin ástæða til að vita ekki af þeim né heldur vilja.  Samfélagið ber vissa ábyrgð 

gagnvart fólki sem ruddi nútímanum braut með vökum sínum, streði og erfiði.  Við stöndum á 

öxlum forveranna um margt.  Sinni skólakerfið íslenska þessu ekki með neinum hætti eða 

slökum, hafandi jafnvel þá skoðun uppi að sé gamaldags kennsluefni, er ekki von á góðu.  

Fólk sem vill viðhalda svona vill um leið halda í þekkingu sem það telur þjóðinni mikilvæga.   

Ekki er samt svo að skilja að ekki hafi margsinnis verið bent á þetta atriði og menn stundum 

farið af stað með verkefni til að rifja upp horfin handtök en oftast nær verið verk einstaklinga 

með hugsjón, sem oftar en ekki dagar uppi.  Og liggja margar ástæður til.  Menn eldast og 

engin er til að taka við.  Og hitt!  Hættan er ávallt sú að fólkið sem í stóð missi með tímanum 

sjálft áhugann.  Ekki er á vísan að róa með þessa leið og bendir með ákveðnum hætti á ríkið 

sjálft sem aflið með burði til að sjá svo um að verk haldi áfram.  Einkaframtakið er gott og 

styður höfundur það en samt ekki svo mjög er kemur að safnastarfi.  Einkaframtakið gæti 

tekið verkefnið að sér og haft sem hliðargrein í sínum rekstri og gert af hugsjóninni einni 

saman.  En hvað gerist byrji að fjara undan rekstrinum?  Er ekki líkleg niðurstaða og næsta vís 

að skorið verði á framlög sem áður runnu til tiltekins safns og það mögulega lagt niður vegna 



erfiðleika í rekstrinum?  Sumt eigi vel að vera, þarf ríkið að standa straum að kostnaðarlega til 

að myndarbragur sé á. 

„Fálkinn 9 október 1953.  

Reykvíkingar eru yfirleitt 

morgunsvæfir. En á flestum 

tímum ársins er höfuðborgin 

fallegust á morgnana, 

einkum síðan að 

kolareyknum var útrýmt. Á 

kvöldin er hún yfirleitt 

fallegust þegar sólin roðar 

himininn yfir Snæfellsjökli 

og næstu stundirnar á undan, 

og í september heilla 

norðurljós stundum hvern 

þann, sem vill taka eftir 

þeim. Það er sú sjón sem 

skáldið sagði um, að 

„norður-ljósa-leiftrin braga." 

— Hér er Lagarfoss fremst á 

myndinni, en í baksýn má 

eygja Akrafjall og snjó og 

snjó á Skarðsheiði til hægri 

við reykháfinn á skipinu. Og 

norður til Snæfellsness sjást 

lág ský. Ljósmynd: Hans Malmberg.“   

Nokkur glæsiskip í Reykjavíkurhöfn og fyrir tíma annarra hafna í höfuðborginni.  Það skal tekið fram að myndir þær sem hér 

sjást tengjast ekki allar efnisþræðinum heldur skellt með svona til gamans, uppfyllingar og sinnar upplýsingar.  Myndir segja 

sögu og hana oft mikla.  Svo fyrir utan það hafa margir gaman af að sjá fallegar vel teknar myndir þó í eldri kanti séu.  Þær 

sýna íslenskt athafnalífi og veruleika sem eitt sinn var þó ekki sé við líði nú um stundir og allt hafnarlíf meira og minna falið 

bak við girðingar, "lok lok og læs dæmi"- og fólki með passa. 

Hafi ríkið sjálft ekki áhuga né nokkurn vilja til að koma að, með auðvitað fjármagn, um það 

yfirleitt snýst aðkoma ríkis, getur ekkert svona lifað nema skamma stund því að um arðbært 

verkefni er ekki að ræða af safnastarfi.  Nema óbeint.  Vandinn er að ríkið og háttvirt Alþingi 

hafa ekki sýnt þessu nægan skilning né tekið nóg upp á arma sína og gert að stefnu hjá sér.  

Einnig má efast um að löggjafaþingið hafi búið til utan um íslenskt safnastarf ramma sem þá 

grun undir slíka starfsemi, almennt séð.  Þó má vera að slíkur rammi sé til en ljóst að fer ekki 

hátt.  Á meðan Ríkið fæst ekki með í verkefnið verður aldrei nein mynd á.  Ríkið og Alþingi 

sameiginlega ráða yfir landsjóðnum og deila úr honum.  Og hér verður alltaf til ríki á meðan 

enn býr í landinu fólk til að greiða skatta.   

Ekki varð af neinni þjálfun né kennslu um borð í hvorki Erni né Hrafni og engri þekkingu því 

viðhaldið á handökum þeim sem giltu um borð í svona skipum heldur voru skipin kynnt sem 

víkingaskip og notuð með þeim hætti næstu ár og áratugi.  Hættum að glutra niður góðum 

tækifærum. 

Hvar bátarnir tveir eru staðsettir í dag (desember 2016) kemur hvergi fram og hefur höfundur 

heldur ekki getað aflað sér upplýsingar um hvað af þeim varð né hvort þeir séu enn "lífs eða 

liðnir" en vonar auðvitað að hafi varðveist á góðum stað.  Áhugaleysi og hugsunin alræmda 

"Mér er svo sama"- er varhugaverð og hindrun margs. 

Menn vita að íslendingar eru oft verstu trassar er kemur að varðveislu skipa og báta og 

sumum minjum tengdum atvinnusögu þessarar þjóðar og að framkvæmdir í þessa veru séu oft 

á skjön við væntingar og jafnvel heitstrengingar sem andartakið kveikti og fólkið tók undir 



með hressu lófaklappi en efndir er fram liðu stundir engar og engin spurði neins né heldur 

vænti neins.  Allt svoleiðis dó kannski með lófaklappinu.  Er landinn enda, stundum að 

minnsta kosti, upptekinn við að moka yfir söguna.  Samt verður að segja að svolítið hafi þetta 

nú breyst hin síðari ár og safninu gefin aukið rými í þjóðarvitundinni þó enn sé nauðsýnlegt 

fjármagn til safna skorið niður við nögl.  Með aðstoð ríkisvaldsins og fjármagni úr ríkissjóði 

væri gerlegt að ráða hæft, menntað fólk og vel að sér í sögunni sem og gæti frætt aðra.  Til að 

mynda skólabörn. 

„Fálkinn 19 september 1952.  Á 

afmælisdegi Reykjavíkurbæjar í 

sumar, 18. ágúst, lét 

Reykvíkingafélagið setja 

minningartöflu á elsta hús 

Reykjavíkur, verslunarhús Silla og 

Valda í Aðalstræti 9.  Á töfluna er 

letrað: „Elsta hús Reykjavikur, eitt af 

húsum „innréttinga" Skúla 

Magnússonar landfógeta 1152". Hús 

þetta er hið eina af gömlu 

verksmiðjuhúsunum, sem ennþá 

stendur, og er það vel, að því skuli 

hafa verið sómi sýndur einmitt nú, 

þegar íslenskir iðnaðarmenn halda 

veglega sýningu á framleiðsluvörum 

sínum til þess að minnast 200 ára 

afmæli „innréttinganna". Eins og 

myndin ber með sér hefir húsið verið 

fagurlega skreytt í tilefni afmælisins 
og dregið að sér athygli vegfarenda. Ljósm.: P. Thomsen.“   

Samkvæmt vitund höfundar er Aðalstræti 9 ekki lengur til og svo virðist að verslun Silla og Valda hafi líka verið í Aðalstræti 

10 hvort sem var á sama tíma eða ekki.  Sem reyndar er ólíklegt.  Þegar maður fer að skoða akkúrat þetta mál eru hlutirnir 

ekki alveg á hreinu hvers kyns sé.  Samt er ljóst að hús þetta sem hér er kynnt sem elsta hús Reykjavíkur er horfið.  

Aðalstræti 10 er byggt 1762 og tíu árum eftir að Aðalstræti 9 reis og hefur verið mikil glæsibygging líkt og sést á þessari 
mynd. 

Annað væri líka vert að athuga að viti menn ekki hvenær sé rétti tíminn til að ráðast í eflingu 

safna er hann akkúrat í dag með öllum þessum ferðamönnum sem hingað koma.  Margt af 

þessu fólki notar tímann í að skoða söfn og finnst mörgum það alltaf jafn merkilegt sem fyrir 

augun ber á safni og gott að eiða part úr deginum þar og geta um leið kynnt sér part sögunnar 

í landinu sem það er statt í.  Fyrir marga hefur það sinn sjarma að fá kynnt sér ögn söguna.  

Ekki eru allir eins og ég og þú. 

Smá um gagnsemi 

safnastarfs. 

„Fálkinn 25 september 1953.  

Undanfarin ár hefir björgunarskipið 

„María Júlía" unnið ómetanlegt 

starf til öryggis öllum þeim, sem um 

sjóinn fara í nágrenni við Ísland. 

Það starf er orðið svo þjóðkunnugt, 

og líka hverjum það var að þakka, 

að „María Júlía" varð til, að engan 

þarf að fræða um slíkt.  Skipið er 

þegar orðið svo inngróið og 

meðvitund allra þeirra, sem sjó 

stunda, eða eiga ættingja og ástvini 

á sjónum, að þar þarf engra 

upplýsinga við.  Hinu býst 



„Fálkinn" við að ýmsir hafi gaman af að sjá hérna myndina af „Maríu Júlíu" er hún lagðist að bryggju á sínu 

aðalheimkynni, Ísafirði, og hóf þaðan starf sitt á Íslandsmiðum. Ljósmynd: Árni Matthíasson.“ 

Sjálfur var höfundur eitt sinn staddur í frekar litlu landi tilheyrandi Evrópu sem samt 

milljónir búa í og kíkti við á safni og sá allskonar tengt sögu landsins.  Safnið var í mikilli 

byggingu sem sérstaklega var byggt undir starfsemina.  Landið var þannig staðsett á kortinu 

að hafa landamæri allan hringinn sem nokkrar þjóðir lágu að og allt herþjóðir eins og er í 

flestum ríkjum Evrópu.  Margt af því sem til sýnis var úr sögu lands þessa tengdist hernaði, 

hermönnum, hervögnum og margskonar stríðstólum og öðru álíka sem við svo sem höfum 

vissa skoðun á.   

Á meðan hann enn var þarna innandyra fór hann að líta hernað og hermennsku í ríkjum 

öðrum augum en áður er í ljós kom hversu oft þetta tiltekna litla land hafði verið hertekið af 

þjóðunum í kring gegnum aldirnar og það enn á vissan hátt í hættu statt þó eigi sér sjálfstæði 

nú um stundir en lifir samt við vissar blikur á lofti af nágrönnum sínum.  Þá skildi hann og sá 

með eigin augum að herinn sem til staðar var er því nauðsynlegur ætti það að eiga sér 

minnsta von um að halda sjálfstæðinu og verjast ágangi þjóða sem vildu með valdi troða sér 

þarna inn eins og svo oft áður hafði átt sér stað.  Allar varnir eru samt erfiðar þar sem 

heraflinn er ekki stór og margar þjóðir sem í kring eru með hann margfalt öflugri en samt 

viðleitni til að fá gert eitthvað komi slík staða upp.  Í þessu landi (fyrrum kommúnistaríki) reis 

talsverð trúarvakning síðast er það varð frjálst en hafði áður búið við höft í kristnum 

skilningi.  Hver staðan er í þeim málum í dag er ekki gott að segja horfandi til þess að einnig 

hún hefur burði með tímanum til að slævast hjá fólki. 

Þjóð sem ekki ver sig né heldur getur með neinum hætt komið vörnum við né hugar að þeim 

hjá sér sjálfri að hver er hún og hvar stendur hún í þessum villta og sumpart stjórnlausa 

dansi sem dansaður er í heiminum?  Stundum er gott að vita aðeins meira um hví sumstaðar 

séu hlutirnir svona gerðir en ekki öðruvísi.  Íbúa hvers lands fyrir sig er að sjá svo um að 

sagan varðveitist.  Hvað er þá ganglegra safninu? 

Íslendingar geta vel verið á móti herbrölti annarra þjóða en fá máski annan vinkill á eftir að 

hafa kynnt sér ögn söguna.   

Ferðamaður með áhuga á sögu landa finnur sér safn við hæfi og fer þangað inn og skoðar.  

Sumir hafa ekki áhuga og fara annað.  Engin fer þó á safn sem ekki er til staðar né starfandi.   

Hugsunina um safnið vantar inn í íslenskan veruleika og verður að segjast eins og er að hefur 

aldrei verið afgreitt með neinum stórmannlegum hætti af hálfu ríkisins.  Einkaframtakið og 

einstaklingar hafa verið þarna og gert sitt með oft á tíðum eins miklum myndarbrag og þeir 

geta en ljóst að betur má ef duga skal.  Líklegt er að þetta breytist ekki fyrr en við fáum 

ráðherra í íslensku ríkisstjórnina með brennandi áhuga á söfnum og safnastarfi og elskandi 

söguna sem gengur fram í að útvega fjármagn og koma á fjárlög og berst fyrir með bindingu 

til langrar framtíðar.  Höfundur telur að kostnaður af starfi safna séu engar svimandi tölur.  

Þó kostar allt eitthvað. 

 



„Fálkinn 21 nóvember 1952.  Mesta 

skammdegið fer nú í hönd, og minningarnar 

um rökkurseturnar áður fyrr verma hugi gamla 

fólksins.  Þá var tími ýmissar baðstofuvinnu, 

sem mörgum var tilbreyting frá erfiðari og 

kuldálegri vinnu úti við, en þá var einnig tími 

sagnanna.  Sögurnar vörpuðu ljóma á 

skammdegið, og þær hafa lifað kynslóð frá 

kynslóð, margar enn óskráðar, en aðrar hafa 

verið færðar í letur.  Mynd þessi er úr 

baðstofu, vettvangi heimilisgleðinnar áður fyrr 

og sums staðar til sveita enn í dag. - Ljósm.:  
Þorsteinn Jósefsson.“ 

Myndin til vinstri er engin uppstilling heldur 

tekin á sveitaheimili á meðan þessi vinna enn 

fór fram á búunum og hún ekki með öllu 

aflögð og unnin í sama tilgangi og áður og 

gerð með sama hætti og var.  Verið er að 

vinna með afurð sem heitir ull og er konan til vinstri við rokkinn og karlinn til hægri að kempa ull með þar til gerðu verkfæri 

og stúlkan í miðið að vefja ullarband í hnykill.  Hver af þessum einstaklingum er eigandi hattsins sem sést við hlið frúarinnar 

er ekki gott að segja.  Aðilinn sem upp í hugann kemur sem réttmætur eigandi ágæts hatts er ljósmyndarinn sem mögulega 

lagði hattinn þarna frá sér áður en hann vatt sér í myndatökuna.  Hann einhvernvegin er á skjön við allt hitt sem myndin 
sýnir.  Samt sagt óábyrgt.  

Auðvitað ber að þakka það sem fyrir er eins og safnið hjá Reykjavíkurborg sem staðsett er í 

Árbæ og er til mikillar fyrirmyndar og Þjóðminjasafnið og verkin sem þar hafa verið gerð 

gegnum tíðina.  Reykjavíkurborg styður Árbæjarsafn og máski fleiri sveitarfélög einnig og 

ríkið.  Sagan sem sögð er á Árbæjarsafni gildir á sinn hátt um land allt.  Sannleikurinn er að 

allt tengist þetta saman með einum og öðrum hætti í tíma.  Á safninu í Árbæ geta menn gengið 

um gömlu göturnar og kynnst hvernig landinn bjó frá því um aldamótin 1900 og séð hvernig 

umhorfs var í torfkofanum og svolítið baðstofumenninguna sem hér gilti öldum saman er 

fólkið settist þar með handavinnu sína og spann ull og skar tóbak og sagði sögur sem lífguðu 

upp á tilveruna og gerði allskonar tilheyrandi baðstofumenningunni sem ekki er lengur til 

nema í sögunni og smá vísir að á Árbæjarsafni.  Þar eru annað veifið settar upp sýningar 

tengdri þessum gamla menningararfi.  Það sem höfundur telur að standi Þjóðminjasafninu 

helst fyrir þrifum er peningaleysi sem eins og margoft hefur komið fram stafar af skorti á 

áhuga og að sjá raunverulegan tilgang góðs og öflugs safnastarfs.  

Aftur að hinu. 

Af myndinni að ráða hafa teinæringarnir verið mikill skip.  Erni var róið inn í höfnina af 

áhöfninni sem sigldi skipinu frá Noregi.  Hvort teinæringurinn sem myndin er af sé 

dæmigerður teinæringur þekkir höfundur ekki en reiknar ekki með að svo sé og tekur mið af 

stærðinni og finnst einhverveginn að bátar á þessum tíma hljóti almennt að hafa verið minni 

en segir óábyrgt af skorti á þekkingu.  Munum að mikilvægt var, reyndar nauðsýnlegt á 

þessum tíma, að draga fiskibáta á land eftir hverja sjóferð og betra að vera með bátanna ekki 

of stóra og þunga.  Þessi staðreynd skammtaði mönnum stærð báta og ströndin sem bátarnir 

lentu við hvar sem var á landinu ein allsherjar hafnleysa þó skilyrði til lendingar væru 

misjafnar frá náttúrunnar hendi.   

Vitað er að tólfæringarnir, en þeir voru lengi stærstu skip á Íslandi, væru köllunum erfiðir og 

þeir í mesta basli við að koma þeim upp á þurrt sökum þyngsla en ekki hlíft við verkinu af því 

að vera nauðsýnlegt, ættu þeir að koma að bátnum óskemmdum og enn ofansjávar er á þurfti 

að halda.  Ekki er alveg útilokað að orð eins og:  „Hverjum ætli hafi nú dottið í hug að smíða 

svona stóran bát.  Þyngdin hreinlega drepur mann.“- hafi hrotið af vörum manna og gert 



reiðilegum rómi er þeir stóðu í fjöruborði streðandi við stóran hlunkinn ásamt öðrum 

áhafnarmeðlimum vitandi sem var að þurfti að koma upp fyrir stórstraumsflóð.   

Myndin til vinstri er úr Keflavík og er eins og mönnum 

grunar orðin nokkuð gömul.  Hún sýnir menn draga 

fjóræring að landi og eins og sést talsvert upp eftir fjörunni.  

Sést líka að ekki er enn komið háflóð og þurfti báturinn að 
fara lengra en það fór.   

Venjan var að leggja á jörðina búnað sem bátar runnu eftir 

og létti mönnum verkið.  Oft voru notuð hvalbein sem þóttu 

henta vel undir kjölinn.  Hér má sjá fjóra menn vinna 

verkið. 

Myndin er fólki dagsins máski framandi en var alvanaleg 

sjón þegar hún er tekin og engum nein furðumynd.  Allir 

skildu tilganginn og sáu óhæfuna í að gera verkið ekki og 

hafa bátinn áfram í föruborðinu þekkjandi sjóinn og veðrið 

hvernig það æsir sig og sjórinn ýfist upp, sem þarna er 
spegilsléttur og kyrr. 

Árið 1577 samanstóð skipastóllinn í 

Vestmannaeyjum af sextán stórskipum, eins 

þetta er orðað, sexæringum, teinæringum og 

tólfæringum.  Tólfæringarnir út í Eyjum á þessum tíma voru fimm og ekki af íbúum taldir 

neinar smáfleytur.  Var enda talið að sumir af þessum bátum væru 36 fet stafna á milli og 

breidd og dýpt í samræmi.  36 fet eru samkvæmt mælistiku höfundar 10,9 metrar.  Eitt fet er 

30,5 sentímetrar.  Bátarnir voru, eins og áður hefur komið fram, svo þungir að draga á land að 

nánast var köllunum ógerningur,- "að konungur lét gjöra með ærnum kostnaði spil til þess að 

setja þá í hróf eftir hvern róður.  Í nálega tvær og hálfa öld hélzt þessi danski útvegur í 

Vestmannaeyjum, ýmist á snærum hinna dönsku einokunarkaupmanna eða konungs, eftir því 

hvorir ráku verzlunina, því skipin fylgdu verzlunarstaðnum, eins og kúgildi fylgja jörðum. 

Mátti enginn, sem sjó stundaði í Vestmannaeyjum, ráða sig í skiprúm hjá öðrum fyrri en 

konungsskipin voru að fullu mönnuð. (Innan gæsalappanna er af vefnum www.heimaslod.is)" 

Nóg af þessu.  Svolítið um 

sjóslys. 

Ótal mörg sjóslys hafa gerst við strendur 

Íslands og því miður margir tapað lífi sínu í 

þessum sjósköðum og er tollurinn sem við 

höfum þurft að greiða fyrir afnotin af hafinu 
og verðmætunum sem það gefur.   

Gríðarleg breyting er orðin í þessum málum 

og því einu að þakka að menn eru betur 

vakandi fyrir öllu sem lítur að öryggi 

sjómanna en áður var og er strangt til tekið 

eina skíringin á hve mál þessi eru í góðum 
farvegi.   

Maður spyr sig hvernig framfarir geti orðið í 

öryggi til sjós hafi menn þá hugsun uppi að 

skip séu ósökkvandi eins og talað var um 

fyrstu kynslóð síðutogara er þeir komu og er svo sem skiljanlegt með þessu miklu skip miðað að við þau sem fyrir voru og 

þekkt í þessu landi.  Í Halaveðrinu var kenningin rækilega afsönnuð og ljóst að manntjónið hefði orðið meira hefði ekki verið 
fyrir harðfylgi mannanna um borð í togrunum sem börðust við ofurefli klukku stundum saman og haft betur. 



Hvað togari veltist þarna um í fjöruborðinu þekkir höfundur ekki en sér að er togari af fyrstu gerð síðutogara af háum 

skorsteininum sem einkenndu þessi skip og stafar af kolunum sem brennd voru og heppilegra að vera með háan skortein og 
minnka líkur á að skipið allt baðaðist kolareyk og sóti. 

Þegar íslendingar fara betur að átta sig á að „þeir geti“ og menn að sjá í verki að svo sé fer 

málið smá saman líka að snúast um að vera til taks með allskonar aðgerðir til hjálpar og 

björgunar beri vá að dyrum sem menn svo sem urðu vitni að en gátu oft lítið aðhafst og er 

öllum erfið staða að vera í færist bátur í fjöruborðinu, eins og gat komið fyrir á meðan landið 

allt var hafnlaust með samt hellings sjósókn.   

Allt er lítur að björgun mannslífa vex ásmegin meðal þjóðarinnar eftir að skipin sem komu 

stækka og fara að sækja dýpra og slysin sem urðu til sjós meira að grípa í þjóðarlíkamann og 

gerist með komu dagblaðanna og sífellt meiri útbreiðslu þessara blaða og fréttaflutningsins 

sem þau höfðu að geyma og lesendur fengu skjótt til sína héðan og þaðan og frá stöðum sem 

jafnvel mánuði tók að afla sér nokkurra frétta frá.  Með blöðunum, símanum og fjarskiptum, 

sem til að mynda blöðin notuðu sér til að afla sér áreiðanlegra frétta á skjótan hátt, breytist 

landslagið meðal fólksins sem við það gat gripið andann á lofti og sjokkerast af válegum 

tíðindum í ekki svo mikilli fjarlægð við sig líkt og gerist er fjöldin er meiri sem á sama tíma 

fær hina válegu frétt.  Hér spila koma fréttablaðanna mikla rullu.  Fyrir kom að slík váfregn 

lamaði fjölmennt bæjarfélag og fyllti sorg.  Útgáfa blaða á sínum tíma og útbreiðsla, sem var 

nokkuð hröð, breytti hér meira en menn gera sér grein fyrir.  Þessu atriði hefur ekki verið gerð 

mikil skil en er hiklaust partur af sögu þessa lands. 

Árabátur sem fórst segjum á Vestjörðum fyrir tíma dagblaðanna og almennan fréttaflutning 

eins og við þekkjum hann, að ekki sé talað um öll þau ósköp, er ekki víst að svo margir hafi 

vitað neitt um þó sorgin mætti fólkinu í þorpinu og plássinu sem báturinn var frá.  Vegna þá 

auðvitað einangrunar bæjanna og strjálla ferða og að allur fréttaflutningur var útilokaður fyrr 

en seint og um síðar.  Fyrir utan hann sem aldrei heyrðist.   

Myndin til hægri er af togaranum Júlí GK 21 á veiðum.  

Skipið sem kunnugt er fórst við Nýfundnaland 1959 í 

aftakaveðri sem frá þeim tíma hefur verið nefnt 
„Nýfundnalandsveðrið“.   

Togarinn Júlí var eign Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar og einn 

af yfir fjörtíu nýsköpunartogurum sem hér voru gerðir út 

frá árinu 1946.  Júlí var eign sömu útgerðar frá því hann 

kom nýr til landsins 1947 og gerður út þaðan uns váfregnin 
barst landanum um að hann hafi farist ásamt allri áhöfn.   

Sannleikurinn er að frétt sem berst manni 

kannski einu ári eftir að atburður skeður 

talar ekki nærri eins sterkt til manns og hinn 

sem gerðist rétt í þessu eða örskömmu áður.  

Að ekki sé talað um þekki maður eitthvað 

til. 

Sjálfur mann höfundur ekkert eftir 

togaranum Júlí GK 21 né heldur váfregninni sem hvolfdist yfir bæjarfélagið sem hann segir 

um að sé sitt og í bjuggu á milli sex- og sjö þúsund manns.  Samt veit hann að við váfregnina 

hvolfdist mikil sorg yfir bæjarbúa eftir að hafa verið birt í blöðunum og á Ríkisútvarpinu og 

staðfestingin komin um að b.v. Júlí GK 21 hafi farist ásamt allri áhöfn 32 mönnum.   



Að fólk í Hafnarfirði, og út um land allt líka, ekki gleyma þessu, hafi stuðast yfir slíkri frétt er 

ekki óskiljanlegt þekki menn til staðhátta.  Á þessum árum var algengt að menn byggju lengi 

og lungað úr eigin ævi á sama stað.  Í slíkum tilvikum er óhjákvæmilegt annað en að 

talsverður kunningsskapur myndist bara af þessari ástæðu.  Svona var í Hafnarfirði á þessum 

árum að menn þekktust þó svolítið sé farið að draga úr þessu þegar maður er sjálfur krakki og 

unglingur en samt á sinn hátt enn við lýði.  Af þess má sjá að líkur eru talsverðar á að margir 

hafi verið tengdir þessum mönnum og átt jafnvel einhver samskipti við þá á lífsleiðinni og 

vitað deili á.  Lunga áhafnar b.v. Júlí GK 21 var búsett í Hafnarfirði.   

Í svona ljósi er vel hægt að skilja sorgina og sjokkið sem greip bæjarbúa.  Og líka hitt að líf 

hafnfirðinga á þessum árum snérist mikið um sjó, útgerð, togara, báta saman við eitt og annað 

tengt sjó og sjósókn.  Oft voru áhafnir hafnfirskra togara umtalaðar í bænum og þekktar af 

mörgum.  Af yfirleitt góðu einu.  Mórallinn var um margt annar en síðar varð.  Er fregnin svo 

berst kom hún inn á hvert hafnfirskt heimili á sama tíma með hjálp blaðanna og útvarpsins 

sem og staðfestingin á hvað hafði skeði.  Við þurfum ekki að vera neitt yfirmáta undrandi á að 

sorgin hafi gripið um sig í heilu bæjarfélagi eins og varð raunin og er viðurkennt og staðfest í 

minningarathöfninni sem fram fór um þessa blessuðu menn og haldin í Hafnafjarðarkirkju 

sem fyllist veggja á milli af fólki og færri komust að enn vildu.  Bæjarfélagið allt lamaðist 

stundarkorn. 

Þessu veldur tvennt.  Smæðin og þegar menn og fjölskyldur búa lengi á sama stað og í sama 

húsi, við sömu götu og samgangur er á milli húsa og fjölskyldna gegnum börn hvorra annarra 

og mestum erfileikum bundið að láta fram hjá sér fara.  Á einhverjum tímapunkti hljóta bönd 

að bresta og menn að veita hvorum öðrum athygli og verða í það minnsta málkunnugir eða 

sterkari vinátta myndist.  Og á þann veg var lífi í Hafnarfriði háttað er togarinn Júlí GK fórst.  

Flutningur fólks milli staða var frekar fátíður.  Færðu menn sig til var það oft yfir í annað hús 

ofar eða neðar í götunni eða þar í grend.  Mórallinn var svolítið:  „Einu sinni Vesturbæingur 

alltaf Vesturbæingur“.  Og líka:  „Yfir lækinn til suðurs!  Nei takk.  Ekki fyrir mig“.  

Togarinn Júlí GK 21 við Nýju bryggju í 

Hafnarfirði og enn ekki búið að reisa 

Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, 

fiskiðjuverið, sem hefði þá blasað við 

hinum megin við togarann.  Glæsilegur 

er hann eins og þessir togara allir með 

tölu voru.   

Sami staður hvað búsetu 

áhrærir gerir að verkum að 

menn óhjákvæmilega kynnast 

betur og alltént vita einhver 

deili hvorir á öðrum.   

Öryggistækin. 

Sjáið hvernig þróunin er og 

hvernig okkur eru gefnar leiðirnar að allskonar sem vekur okkur hug og dug til að gera það 

sem þarf og hugsið ykkur vanvirðuna, vitleysuna og syndina þegar menn sjá og skilja orðið 

mikilvægið en halda að sér höndum og aðhafast ekkert sem er svo algengt og við öll erum sek 

um að hafa gert á einn og annan hátt.   



Þegar maður veit er maður líka án allrar afsökunar ef eitthvað vont gerist sem mögulega mátti 

koma í veg fyrir með þeirri aðferð að koma sér upp búnaði og vera með tiltækan og gera í það 

minnsta tilraun til björgunar.  Til þess líka er allur þessi fréttaflutningur í grunninn hugsaður 

að vekja fólk til meðvitundar um að sumt hjá því verði að vera í lagi en fólksins sjálfs að sjá 

og skilja til að af verði.  Hér tala verkin hæst.  Hugmyndin ein og sér er ganglaus fyrr en 

sýnilegt og brúklegt verk verður til.  Ekkert fellur sjálfkrafa af himnum ofan né heldur að 

hókus pókus dæmið virki nema í töfrabrögðum töframannsins sem allir vita að beitir vissum 

blekkingum og sjónhverfingum og að aðferðir hans gildir ekki í hinu raunverulega.  Enda bara 

skemmtiatriði, sem er í lagi með en taka þarf rétt.   

Vinna þinna og minna handa skipta sköpum er kemur að hvort sem er björgunarmálum eða 

öðru sem lífið krefst af okkur.  En fyrst þarf að vita að allt sem gert sé þurfi sinn aðdraganda 

sem engin spurning er um að koma dagblaðanna um miðbik nítjándu aldar stuðla að og valda 

sínum straumhvörfum um afstöðu fólks til allskonar mála sem það máski áður leiddi ekki að 

hugann en sá nú að varð að gera og hafa í ásættanlegu ásigkomulagi.  Fréttin gerir gagn en er 

því miður og stundum misnotuð af vondu fólki.   

Í dag eru sjóslys næsta fátíð og fáu öðru að þakka nema árvekni mannanna sjálfra. 

Fyrsti áhafnarlisti Júlí GK 21 frá Hafnarfirði: 

---„Eftir viku stopp í heimahöfn í Hafnarfirði er loks lögskráð í fyrstu veiðiför á togarann. 

Lögskráning í fyrstu veiðiför á b.v. Júlí GK 21, hinn 22. nóv. árið 1947:  

 

1. Benedikt Ögmundsson skipstjóri  

2. Árni Sigurðsson I.stýrimaður  

3. Þorsteinn Arndal II.stýrimaður 

4.  Bjartur Guðmundsson I.vélstjóri  

5. Guðlaugur Jónsson II.vélstjóri 

6. Ólafur Frímannsson aðstoðarmaður í vél 

 7. Sigurgeir Gíslason kyndari 

8. Stefán Jóhannsson kyndari 

9. Oddgeir Karlsson loftskeytamaður 

10. Bjartmar Eyþórsson matsveinn 

11. Jón Ólafsson aðstoðarmatsveinn 

12. Björgvin Helgason bátsmaður 

13. Jón Jóhannesson bræðslumaður 

14. Hjalti Hansson netamaður 

15. Guðmundur Hannesson netamaður 

16. Hinrik Haraldsson hálfdrættingur 

17. Eyjólfur Marteinsson hálfdrættingur 

18. Jónas Sigurðsson háseti 

19. Kristján Jónsson háseti 

20. Sigurður Ingimundarson háseti 

21. Davíð Gíslason háseti 

22. Jónatan Kristjánsson háseti 

23. Sigtryggur Sigtryggsson háseti 

24. Markús B. Þorgeirsson háseti 

25. Þorlákur Sigurðsson háseti 

26. Kristján Jónsson háseti 



27. Þorgeir Sigurðsson háseti 

28. Karl H. Gunnlaugsson háseti 

29. Steindór Kristjánsson háseti 

30. Eyjólfur Magnússon háseti 

31. Guðjón Tryggvason háseti  

32. Karl Karlsson háseti.“ 

(Tekið af vefnum www.togarar.is) 

 

 
„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 d miðin og flytja út fiskafurðir. Íslensk 

framleiðsla er ennþá tiltölulega fábreytt og lítil líkindi til stökkbreytinga d 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 sinum 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. Þorst. Jósepsson“ – Við sjáum að togaraverkföll eru engin nýlunda og þetta sem 

hér er nefnt leyst ekki fyrr en líða tók á haustið 1952.                        

 

Gert til skemmtunar og vonandi einnig svolítils fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


