
Nokkrar gamlar fréttir af afla togaranna 

 

Maí kemur úr metsöluferð 
Frétt í Morgunblaðinu 27 febrúar 1967. 

TOGARINN MAÍ kom til Hafnarfjarðar sl. laugardag eftir metsöluferðina til Cuxhaven. Það var 
margt manna á bryggjunni og allir broshýrir og glaðir nema fréttamenn, sem stóðu og börðu 
sér í kuldanum. Við komum inn í brúna mátulega til að heyra skipstjórann hrópa þrumu- 
röddu: „ Ertu búinn að binda, Guðmundur Marteinsson?" Halldór Halldórsson, skipstjóri á 
Maí, hefur vakið mikla athygli vegna aflasældar sinnar, í vetur, og hefur nú kórónað fyrri 
afrek með því að selja tæp 290 tonn af karfa fyrir 307,793 mörk og 1 pfenning. Þetta vakti að 
sjálfsögðu athygli hér heima, og ekki síður í Þýzkalandi því að Maí var fyrsta skipið sem seldi 
ferskfisk í Cuxhaven fyrir meira en þrjú hundruð þúsund mörk. Flykktust því þýzkir 
blaðamenn um borð til að ræða við Halldór og honum var gefin forláta stytta í 
viðurkenningarskyni.  

 

— Við vorum um 24 daga að þessu öllu saman, segir Halldór, fórum út um síðustu 
mánaðamót og á miðin við Austur-Grænland. Þar fengum við strax sæmilegan afla en fórum 
af þeim miðum vegna veðurs og fikruðum okkur heim á leið. En á heimamiðum var ekkert að 
fá svo við héldum aftur til Grænlands á svipaðar slóðir. Vorum þar einskipa lengst af, en 
Sigurður og Víkingur komu svo í restina. Það var svo farið inn til Keflavíkur áður en við 



héldum til Þýzkalands því að nokkrir menn voru að fara í frí. Við vorum 26 sem sigldum, en 
venjuleg áhöfn er 31 maður. — Þeir fóru í frí, en er annars sama áhöfn hjá þér? 

 
 

 

— Já, það eru alltaf mikið til sömu menn, prýðisdrengir allir saman. Það er ekki síður þeim að 
þakka að við fáum gott verð fyrir fiskinn. Verðið fer mikið eftir því hvernig farið er með 
vöruna um borð, og meðferðin fer mikið eftir mannskapnum. Ég hefi aldrei orðið fyrir því að 
koma með skemmdan fisk á erlendan markað, jafnvel þótt það tæki allt að 24 daga að koma 
honum þangað. — Nú, við vorum seinir á markaðinn, komum ekki fyrr en klukkan fimm um 
nóttina en ákváðum að byrja strax að landa. Við vorum raunar búnir að selja rúm hundrað 
tonn áður en við komum til Cuxhaven og þegar svoleiðis er selt fæst fyrir aflann hæsta verð 
sem er á markaðinum þann daginn. Yfirleitt er byrjað að selja klukkan átta á morgnana en við 
seldum tvisvar, fyrst klukkan átta og svo klukkan tíu. Þetta var frekar stór karfi, jafn og góður. 
Nú vilja þeir fá mig aftur til Cuxhaven 17. til 21. marz því að þá verður góður markaður. Ég 
vona svo bara að heppnin haldist. Þessir síðustu fjórir túrar hafa verið mjög góðir. Tvö 
fullfermi, 17.100 punda sala í Englandi og svo þetta. — Og hverju viltu þakka þessa veiðisæld 



þína? — Tja, ég fer mínar eigin leiðir og jafnvel helzt þar sem engin önnur skip eru. Ef menn 
eru sjálfstæðir — og leita vel — þá gengur þetta ágætlega. 

 
Frétt í Morgunblaðinu 27 febrúar 1967. 

 



 

Sjómannablaðið Víkingur 10 tölublað 10 október 1960, fjallar um komu togarans. 

Nýr 1000 lesta togari. 

Togarinn Víkingur kom til Akraness 21 október síðast liðinn.  Á hafnargarðinum hafði safnast 
saman fjöldi manns, til þess að fagna komu skipsins.  Akraborg var stödd við hafnargarðinn 
og blés ákaft. 
Jón Árnason flutti ræðu af brúarvæng og á eftir honum bæjarstjóri Akraness, Hálfdán 
Sveinsson.  Síðast talaði sóknarpresturinn sr. Jón M. Guðjónsson og blessaði áhöfnina og hið 
nýja skip.  Á eftir var fólkinu boðið að skoða skipið og var svo margt um manninn að þröngt 
var um borð. 
Víkingur er smíðaður hjá AG Weber Werk.  Hann er tæpar 1000 brúttólestir með þriggja 
hæða yfirbyggingu.  Lestin er klædd aluminium, búinn kælitækjum og rúmar 500 tonn af 
ísfiski.  Geymar eru fyrir lifur og slor.  Siglingar og fiskileitartæki eru af fullkomnustu gerð. 
vistarverur prýðilega gerðar, 2 - 4manna káetur, auk þeirra, sem yfirmönnum eru ætlaðar. 
Víkingur gekk á heimleiðinni til jafnaðar 14, 5 sjómílur og var áttatíu og fimm og hálfa 
klukkustund frá Bremerhaven eða rúmlega þrjá og hálfan sólahring.  



 
Frétt í Vísi 8 maí 1961 

 

 
Frétt 10 ágúst 1963 

 

 
Frétt í Þjóðviljanum 17 ágúst 1962 

 



 
Frétt 24 ágúst 1962 

 

 
Frétt 23 maí 1953 

 
 
 
 



 
Frétt í Morgunblaðinu 9 ágúst 1961. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Frétt 25 apríl 1967 



 
Frétt 16 júní 1951. 

 



 
Frétt í Morgunblaðinu 15 september 1951. 

 



 
Frétt í Ægi 15 apríl 1962. 



Frétt í Alþýðublaðinu 3 júní 1965. 
 
 


