
Gert 26 nóvember 2016. 

Gríðarlegar breytingar. 

Texti:  Konráð Rúnar Friðfinnsson, nema þar sem annað er tilgreint. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki eigna hans. 

KRF tók saman. 

Eftir að einkum togararnir sem smíðaðir voru fyrir íslenskar útgerðir 

fóru fyrst að koma hingað til lands um 1907 fer þjóðin loks að getað 

talað um sig sjálfa sem eigandi alvöru skipa búin alvöru búnaði og 

alvöru aðbúnaði fyrir fólkið um borð.  Skipa með talsverða getu til 

að stunda hér alvöru og ekta fiskveiðar með græjum sem kallast 

alvöru.  Skipa sem voru fær um að veiða í veðrum sem töldust að 

sumu leiti válynd og gera með talsverðu öryggi fyrir fólkið sem á því 

vann en útilokað fyrir litlu opnu árbatanna að gera neitt í.  Um komu þessara skipa má segja 

og gera með nokkurri sanni að væri stærsta bylting sem hér hefur gerst.  Fram að þeim tíma 

voru skipin sem við stunduðum veiðiskap á lítil og opin en kútterarnir þó komnir svolitlu á 

undan togurunum.  Kútterarnir voru á sinn hátt bylting. þetta voru dekkskip og buðu ágætis 

aðbúnað.  Þar um borð var eldhús og aðstaða fyrir kokk sem eldaði fyrir áhöfnina út á sjó 

heita máltíð og var nýlunda í þann tíð.   

Með togurunum gerðist ótal margt sem við sumpart sem þjóð búum enn að.  Þetta voru öflugri 

skip en við fram til þess tíma höfðum átt að venjast með afkastagetu af áður óþekktri 

stærðargráðu.  Skip sem gátu dregið troll á eftir sér þó alda væri talsverð.  Og þau komu 

reglulega að landi með afla sem her manna og kvenna þáði af launaða vinnu í landi og vann 

fiskinn og hjálpuðu með þeim hætti til við að búa til peninga sem smá saman og æ meira setja 

svip á samfélagið og sést í framkvæmdum margskonar.  Allt miðaði að því að rífa þjóðina upp 

úr gamla kotbúskaparhugsuninni og færa yfir í land sem í byggi þjóð sem almenningur sæi 

pening í og gæti gert sitthvað sem fyrir peninga má gera og þeir einir fá gert sem eiga 

handbært fé af þá greiddum launum.  Að hafa atvinnu og vera með atvinnurekstur er 

nauðsýnlegt. 

Með þeim hætti einum verða til peningar.  Þeir koma með framleiðslunni og sölu hennar hvort 

sem er heima eða á erlendum mörkuðum.  Framleiðsla meira en flest annað býr til peninga en 

hvorki verðbréf né bankar sem eru þarna til að geyma fé landsmanna en hlutunum hefur 

einhvernvegin verið snúið á haus og orðið að öðru en til var stofnað og getur strangt til tekið 

ekki verið rétt þróun.   

Gangi planið upp og starfsemin skili eilitlum hagnaði fer hann, sé allt rétt gert, í sérstakan 

sjóð.  Allir sem taka hlutverk sitt alvarlega gera með þessum hætti sé afgangur um 

mánaðarmót eða er árið er gert upp.  Varasjóður mætir óvæntum útgjöldum.  Fyrirhyggja er af 

hinu góða.  Hugtakið "Þetta reddast" er út úr öllu korti hvar sem það er notað og bítur að 

endingu frá sér.  Sjóðurinn fær mögulega hindrað að neinar tafir verði á rekstrinum, og eða 

lágmarkar hann.  Alvöru atvinnurekendur hugsa málið með þessum hætti og framkvæma.   

Kæruleysi á hvergi heima.  Kæruleysið hefnir sín.  Líka þó svo kunni að vera í svipinn að allt 

leiki í lyndi.  Sumt þurfa menn að vera með á hreinu.  Gott skipulag gildi og festa.  Og 

reksturinn hefur burði til að þola meira en bara eilítinn hristing til að allt innvolsið leiki á 

reiðiskjálfi.   



Grannt skoðað að þá eru ferlin ekki flókin né óskiljanleg heldur um að ræða lögmál sem bara 

virkar.  Margt gott er til sem bætir formið en uppreisnarhugurinn kemur ávallt í gegn og gerir 

oft þvert gegn eigin sannfæringu vitandi sem er að agi sé betri en agaleysi.  Sumir þrá aga og 

viðurkenna aga fyrir sig sjálfa en standa ávallt gegn honum er á reynir.   

Peningar skipta máli þó stundum ráði þeir of miklu og samfélög byrja um of að snúast beint 

um þá og meira um en hollt er.  Vandi sem maður dagsins glímir meira við en oftast áður.  

Hann er vanur svo góðu. 

Peningar viðhalda sjálfstæði þjóða sem áfram eru sjálfráða um flest sín mál með lífskjör til 

jafns við það best sem gerist annarstaðar og markmiðið alla tíð var að ná fram er 

atvinnuuppbyggingin fór í gang með öllum þessum "nýmóðins" fiskiskipum sem hingað 

streymdu eftir aldamótin 1900.  Allt til að búa til peninga með hjálp framleiðslu og vinnandi 

handa sem fengu af vinnu sinni laun.  Markmiðið var gæða varningur og verð í samræmi.  Þó 

allur gangur hafi verið á var markmið þetta.  Menn hafi markmið.  Það er allri uppbyggingu 

nauðsýnlegt.  Að ekki sé talað um þau ósköp að verið sé að reisa úr rústum líkt halda má fram 

að hér hafi verið að nokkru leit.  Kannski er hér of fast að orði kveðið.  Markmiðin voru samt 

á tæru er ráðist var í að láta smíða fyrstu kynslóð síðutogara fyrir landann.  Með rekstri og 

úthaldi skipanna urðu til peningar sem greiddu fólki laun.  Og hjól atvinnunnar halda áfram að 

snúast hvort sem er hratt eða hægt. 

"Starf handa öllum".- Máski að það hafi verið slagorðið í upphafi tuttugustu aldar.   Myndin 

hefur gegnum tíðina skekkst svolítið og sumpart einnig afskræmst með gríðarlegri fækkun alls 

mannafla á hinum almenna atvinnumarkaði.  Á máli atvinnurekendans heitir þetta "Að 

hagræða hjá sér og minnka kostnað".  Gott að laga til hjá sér og gott að draga úr kostnaði.  

Ekki málið heldur þegar fólkinu er fækkað sem leið til að spara.  Þetta sjónarmið hefur búið til 

of margar hangandi hendur og of mörg niðurlút höfuð og manneskjur sem ekki hafast neitt að 

þó á besta aldri sé starfslega séð og getur heldur ekki verið rétt né heillavænleg þróun til 

framtíðar litið.  Atvinnureksturinn verður að huga að fólki og vita að fólk þarf laun til að lifa. 

Margri hafa tekið sér fyrir hendur að fjalla 

um vélvæðinguna á vinnustöðum sem 

tuttugasta öldin bar með sér og mest af 

henni leiddi til fækkunar mannskaps en 

samt stóraukið getu firmanna til að 

framleiða margfalt á við það sem áður var 

gerlegt og gera varning sem ekki væri inn í 

myndinni nyti tækjanna ekki.   

Kvikmyndaleikarinn og grínistinn 

heimsfrægi og vel metni skemmtikrafturinn 

Charlie Chaplin tókst á við verkefnið í 

mynd sinni "Nútíminn" sem að stærstum 

parti gerist inn í verksmiðju fullri af 

færiböndum og vélbúnaði og mönnum 

vinnandi við þau gerandi sama verkið 

liðlangan daginn.  Þarna er 

kvikmyndaframleiðandinn, leikstjórinn og 

aðalleikari mynda sinna auðvitað að fjalla 

um alla þessa vélvæðingu sem er þegar farinn að grípa í heiminn og með tíð og tíma tekist að 



gerbreyta samfélögunum og færa úr einfaldleika í talsvert flóknara viðfangsefni og er fram í 

sótti gerði rassvasabókhaldið ótækt sem lengi var fullgild bókhaldsaðferð. 

Til að byrja með var hugsunin ekki endilega sú að fækka starfsfólki heldur létta fólki vinnuna 

og auka hraða og framleiða meira og betri varning.  Er tímar líða og geta manna eykst til að 

búa til fullkomnari tækjabúnað fara að koma upp raddir hvort ekki sé rétt vélvæða 

framleiðsluna og fækka starfsfólki.  Með þeim hætti má augljóslega spara peninga en er 

vandinn sem við er að eiga, sé horft til þegna landanna.  Og spurningin vaknar hvað gera eigi 

við fólkið.  Það verður að segjast eins og er að þessi mál hafa ekki fengið mikla umfjöllun en 

eru brýn.  Kannski sjá menn ekki þó allt sé gert fyrir allra augum og ekkert verið að fela neitt. 

Öll alvöru velmegun í löndum er tilkominn vegna vinnu fólks sem þiggur kaup.  Þarna skilur 

á milli ríkja sem búa við velmegun og ríkja sem hafa fátækt innan við dyr sínar og tilkomna 

vegna ónógrar atvinnu og fjölda atvinnuleysingja að landið allt grætur og þök svigna og við 

eyðileggingarinnar dyr.   

Til að atvinna geti greitt þegnum ríkja kaup þarf fyrst að búa henni réttu skilyrðin.  Þetta 

gerðu loks íslendingar með ákvörðuninni og átakinu um að láta smíða fyrir sig öflug og 

kraftmikil skip þó í dag teljist "börn síns tíma".   

Ekkert nema atvinna í hendi greiðir fólki laun en manna að koma upp réttri aðstöðu.  Í 

fátækari ríkjum veraldar er orsök fátæktarinnar oft spilling og mútuþægir embættismenn sem 

með breytni sinni standa gegn uppbyggingu landi sínu og eru fyrr vikið til hreins ógagns 

heima fyrir.  Mútuþægum stendur enda á sama um fólk.  Spilling, og allskonar stríðsátök, er 

algengari orsök fátæktar í veröldinni en náttúrhamfarir þar sem allt land gegnþornar og ár og 

vötn hverfur og búfénaður hrynur niður og fólkið á eftir.   

Með spillingunni og mútunni fer öll blessun.  Eftir situr fólk með sárt ennið án þess að gera 

sér grein fyrir hvar skóinn kreppir.   

Myndin er frá því í október 1931 og er af forsætisráðherrum Dana, 

Norðmanna og Svía og tekin á Hamri í Noregi.  Frá vinstri til 

hægri:  Ekman, Stauning og Kolstad.   

Ekki er með öllu útilokað að valdsmennirnir sem myndin er af hafi 

rætt á fundi sínum kreppuna sem Bandaríkjamenn glímdu við og 

hófst fyrir 1930 og teygði sig yfir hafið til Evrópu og íslendingar 

fóru ekki með öllu varhluta af.  Margir allt að því sultu hér á landi á 

þessum árum.  "Kreppan mikla", en það hefur hún verið kölluð, var 
alfarið mannaverk og kannski í grunnin tilkomin af spillingu. 

Ónóg atvinna landsmanna er bein hindrun á allt 

sem kalla má fjárhagslega velmegun og 

fjarhagslegt sjálfstæði fólks og um leið þjóða.  

Gengur þetta heldur ekki saman frekar en hiti fær 

pláss hjá kulda.  Sama gildir um alla velmegun.  

Eigi hún að fá möguleika þarf hún fyrst sitt 

svigrúm.  Þar sem atvinnutækifærin eru nóg 

blómstrar líf.  Atvinna og greidd laun breytir 

mörgu sem atvinnulaus leiðir ekki að huga sinn 

að.   



Vesturlöndin hafa svolítið gleymt þeirri hugsun að fólk með starf sé málið og fara út í aðra 

sálma með framfærsluna og oft í formi styrkja frá hinu opinbera en ætti ekki að vera með 

þeim hætti.  Annað gildir um aldraða og veikt fólk sem getur ekki vegna veikinda sinna og 

aðstæðna verið á atvinnumarkaðnum.  Ríkið sjái um framfærslu þeirra. 

Ljósmynd frá 3 mars 1954.  Hún sýnir hluta 
skipaflotans sem þá var. 

Á fyrri hluta tuttugustu aldar og fram á 

líklega áttunda áratug sömu aldar skiptu 

skipin og allur rekstur þeirra og afli og 

vinnslan í landi meginmáli en fer upp úr 

því minnkandi og annað að koma inn og 

ryðja sér til rúms.   

Allskonar iðnaður er settur á legg sem 

kallar eftir lærðu fólki í vinnu hjá sér og 

menn og konur setjast á skólabekk og 

læra til iðnaðarins sem eftir er sóst og 

sækja næst um starf hjá honum á sínu 

sviði.  Um svona er ekkert nema gott eitt að segja en breytir ekki hinu að skipin voru það sem 

allt hér snérist um til þess tíma að hitt fer að láta á sér kræla og menn að vilja skoða betur, og 

framhaldinu, hlúa að.  Fiskvinnsla getur verið fyrir marga einhæft starf og ekki allra að vinna 

við og iðnaðarstarfið því kærkominn búbót.  Samt breytti útgerð einkum togaranna til að byrja 

með öllu og menn að upplifa jafnvel sína villtustu drauma.  Það var með þeim sem peningar í 

einhverjum mæli fara að sjást í þessu landi fólk að sjást með talsvert milli handa sinna og 

Ísland ekki lengur samfélag þar sem allt var merkt fólki sem ekki gat veitt sér nokkurn 

skapaðan hlut umfram það allra allra nauðsýnlegasta.  Líf manna og kvenna gerir kröfur um 

meira.  Undir þetta er auðvelt að taka og er aflið sem á endanum dreif fólk þetta, 

frumkvöðlana, af stað til að gera eitthvað.  Breytingar koma þegar fólk fer og gerir eitthvað.   

Frá tíma fyrstu kynslóðar síðutogara eru til sagnir um að laun háseta á skipum þessum 

jöfnuðust á við laun ráðherra í ríkisstjórninni, sem var máski viðmið í hærri kanti launa að við 

sjáum að margt kemur inn nýtt með togurunum.  Vel í lagðar launagreiðslur voru eitt af þessu.  

Já, að því kom að menn færu og gerðu eitthvað en ætluðust ekki lengur til að aðrir en þeir 

sjálfir ynnu verkið.  Svona gerast byltingar.  Þær samanstanda af fólki sem fer og gerir.  Ekki 

hafa þó allar gerðar byltingar orðið til góðs, þó sagnir sé til þar um þær nokkrar. 

Allt hófst þetta á byrjuninni og með byltingunni stóru og birtist þjóðinni í komu fyrstu 

kynslóð síðutogara þó útgerðin hafi oft gengið brösótt.  Af þá fyrst og fremst reynsluleysi 

mannanna sem gerðu skipin út.  Er alltént skoðun höfundar á því sérstaka máli.  Höfum og 

hugfast að á þessum tíma bjó hluti íslendinga ennþá í torfkofum að sjá má að gríðarlegan 

stórhug þurfti til að rífa sig frá fátæktarhugsuninni.  Lengi vel var sannfæringin í landinu að 

íslenskir skipasmiðir gætu ekki byggt góð tréskip og flest skip því smíðuð í útlenskum 

skipasmíðastöðvum uns maður steig fram og sýndi og sannaði að bátur sinn stæðist allar 

viðmiðannir hvar sem væri um gæði og öryggi.  Þetta ruddi skipasmíðum á Íslandi braut og 

voru hér smíðuð mörg tréskip gegnum árin.  Þær eru í dag allar aflagðar.  Sem er annað mál. 

 

 



"Sjómannablaðið Ægir 1 maí 2004.   

Úr smiðjunni á Þingeyri um 1910.  Um þetta leyti 

átti Milljónafélagið smiðjuna, en síðar keypti 

Guðmundur J. Sigurðsson hana, en hann er hér 

lengst til hægri.  Þremur árum síðar hóf Guðmundur 

vélsmiðjurekstur á þessum sama stað.  Lengst til 

vinstri er lærifaðir Guðmundar, Bjarni Guðbrandur 

Jónsson og milli þeirra er Ólafur Hjartar.  Mynd: 

Björn Pálsson/Úr bókinni „Eldur í afli“ eftir 
Sumarliða R. Ísleifsson." -  

Vélsmiðjan á Þingeyri er með fyrstu vélsmiðjum á 

Íslandi.  Líklegt er að samhengi sé á milli stofnunar 

hennar og komu fyrstu íslensku togaranna sem 
ruddu smiðjunum braut. 

Í kjölfarið togaraútgerðarinnar og aukinna umsvifa skapaðist grundvöllur annarskonar 

starfsemi.  Togararnir buðu vélsmiðjuna velkomna.  Vélsmiðjurnar kölluðu eftir lærðum 

vélvirkjum sem á móti gaf ungum mönnum færi á að mennta sig til starfsins en ekkert í 

umhverfi mannanna hvatti áður til neins lærdóms en þeir sjá sér nú leik á borði með stofnun 

vélsmiðja og þeirri sem sett var á fót á Þingeyri.  Fleiri vésmiðjur fylgdu í kjölfarið.  Og 

skólinn beið lærlinganna og tók opnum örmum.  Hjá skólanum opnast líka leið.   

Vélsmiðjurnar öfluðu sér margskonar annarra verkefna meðfram skipaviðgerðunum.  Allt 

peningaskapandi og jók veltu samfélagsins.   

Aukning varð í allri verslun.  Hún dreypti einnig á þessu aukna flæði í samfélaginu.  

Vöruúrval í hillunum varð og meira.  Allt vegna starfsmanna með kaup sem jók allan hraða.  

Peningum ber að vera í umferð eins og frekast er kostur.  Aur undir kodda gerir eitt.  Býr til 

hálsríg og eykur vanlíðanina.  Aur öndvert í hringrásinni færi til manna allskonar af gæðum sé 

rétt á haldið.  Fjármál eru viss lærdómur sem allir þurfa að þekkja og allir geta þekkt og lært 

allt um. 

Af þörfinni um að gera eitthvað sjálfur fæddist meira.  Einhver fékk hugmynd að matsölustað 

sem varð að veruleika.  Starfsemi hófst viss fjölda starfmanna ráðinn.  Og allir fegnu kaup.  

Sama kviknaði með öðrum.  Við matsöluflóruna bættist.  Launin úr þessum geira bættu við 

streymið og jók peningamagnið í umferð með eðlilegum hætti en ekki inngripum 

einhverskonar.  Það sem gerist er visst lögmál sem engin snýr á.  Dæmið er borðleggjandi og 

ekki sérlega flókið.  Samt getur þurft að benda fólki á augljóst atriði.  Allt fólk má slá blindu.  

Af henni er samtíminn svolítið merktur.  Of margir vanasteinar merkja umhverf of margra 

manna sem þó eru þarna af mannavöldum og gætu uggi menn ekki að sér horfið.   

Engin spurning er um að aukin umsvif eins samfélags stafi af neinu öðru en auknu 

peningaflæði.  Að lána til verkefna er rosalega varasöm leið sem of oft er farinn og, því 

miður, menn hafa um of sammælst og telja einu færu leiðina.  Oft má leppa því að taka lán.  

Eilítið breyttur hugsanaháttur er allt sem þarf sem og að læra að leggja fé til hliðar sé einhver 

afgangur.  Lántökur geta auðvitað átt við og verið nauðsýnlegar en er samt best að losna við 

að gera.  Öll lán þarf að greiða til baka með vöxtum og tilheyrandi kostnaði.  Á meðan lán eru 

enn til staðar hjá fólki hefur það úr minna að spila.  Lán merkja "Minni geta af kaupinu til 

daglegs brúks".  Skuldleysi er málið.  Að losa sig við þær er fólki áþreifanlegur kostur og bein 

ávísun á meira af gæðum lífsins.  En hver hafi þetta eins og hann vill. 

 



Er bankarnir á Ísandi 

hrundu stóðu fyrirtæki 

með litlar skuldir og 

skuldlaus uppúr öndvert 

við þau skuldsettu sem öll 

meira og minna hrundu.   

Margar kirkjur í landinu 

lentu og í basli vegna 

atburðanna um haustið 

2008 þó flestar, hyggur 

höfundur, hafi klórað sig í 

gegnum skuldastafla sinn.  

Svona getur farið ef og 

þegar menn gleyma 

hlutverki sínu.   

Mann eftir bróðir í Kristi sem vatt sér að mér á götu líklega 2006- 2007 og sagði að eins gott 

væri fyrir okkur öll sem kristinn værum og kirkjurnar að vera viðbúnar að taka á móti fólkinu 

er bankarnir með tölu hryndu.  Hann hafði fengið opinberun frá Guði inn í framtíðina.  Sjálfur 

átti ég bágt með að meðtaka boðskapinn því á þeirri stundu virtist peningar drjúpa af hverri 

grein sem uppi hékk.  Annað kom á daginn og kirkjurnar ekki undirbúnar, og er sorgarsagan 

mesta í málinu.  Margir voru í þörf og margir beygðir, hræddir og óttaslegnir og hvergi nein 

aðstoð.  Ekki gott. 

Þó bankakerfin hrynji rýrir það ekki í neinu gildi peninga í umferð.  Matsölustaðir risu af fyrst 

og fremst aukinni kaupgetu manna og kvenna.  Aukning varð í versluninni af sömu ástæðu.  

Sama gilti um nýbyggingar og margt annað líka sem með tímanum jók umsvif og bættu 

jafnvel við mannaaflann af auknum verkefnum.   

Peningar eru hvorki góðir né vondir.  Þeim má stjórna þó mönnum séu mislagðar hendur er 

kemur að þeim og stjórnist margir hverjir um of af þeim.  Peningum er ekki ætlað hlutverkið 

að vera hjáguðir fólks.  Hjáguð er sín fíkn og fíkn gengur víða um í mannlífinu.  Fíkn er 

hvarvetna skaðvaldur sem þarf að losna frá án þess þó að breyta mikilvægi peninga í umferð.  

Þeir eru grunnur sem margt getur farið ofaná.   

Allt sem gert er og góð reynsla er orðin af gekk áður en að henni kom gegnum allskonar 

raunir og sumar þungar.  Níðþungar.  Útgerð mörg blómstrar í landinu nú um stundir sem 

gleðjast má yfir.  Svo var þó ekki í byrjun í öllum tilvikum og mesta basl á sumum vegna 

helst ónógrar þekkingar á uppbyggingu alvöru útgerðarreksturs.  Meðfram hinu voru þó menn 

sem virtust hafa góð tók og virkilegur sómi af rekstri þeirra alla tíð sem orð fór af meðal 

sjómanna.  Máski að þetta séu útgerðirnar sem lögðu grunninn til framtíðar litið og nútíma 

útgerð byggir á jafn blómleg og hún nú er í dag?  (Nóvember 2016)   

Sannleikurinn er að við byggjum útgerð dagsins á reynslu gengina kynslóða og á grunni þeim 

sem hún lagði.  Það voru þær sem ruddu veginn, gerðu mistökin, lærðu af þeim og gáfu 

framtíðinni niðurstöðu af bæði eigin mistökum og hinu sem vel fór og betur var gert.  Af báðu 

læra menn.  Samt verða allir að ganga í gegnum raunir áður en út á frían sjó kemur.  Með 

lærdómnum og því hvernig menn unnu sumt áður fyrr má sneiða hjá mörgum erfiðleikum.  Þó 

verður engin óbarinn biskup.   



Með tromp í hendi aukast líkur á vinningi og vonin um blómið í haga tekur vaxtarkipp.  Allt 

fyrir kraft og mátt peninga og útborguð laun, hvort sem var til sjós eða lands og hvort sem 

launin voru há, miðlungs há, eða í lægra kanti.  Samt laun af atvinnu sem menn höfðu og 

stunduðu.  Hún gaf og gefur fólkinu sitt og eykur því ýmsa möguleika sem fjármagn í hendi 

fær rétt að fólki.  Manneskja sem engan peninginn á hefur ekki ofan sig né veit hvað sín bíður.  

Og leið opnast fyrir fjármálaáhyggjur sem er vont.  Sumir þekkja hvað við sé átt. 

Síldarverksmiðjurnar á Hjalteyri við Eyjafjörð 

voru árið 1949 eign Kveldúlfs.  Sjá má reyk stíga 

upp um marga skorsteina verksmiðjunar.  Engum 

blandast hugur um annað en að verið sé að bræða í 

henni og líklega síld.  Sjá má gríðarlegar 

byggingar með líklega fjölda starfsmanna 

innandyra og utan.  Myndi er tekin 1949. 

Vel má halda fram og gera með 

nokkrum rökum að fátt nema sjósókn 

hafi lagt braut að mest allri velferð 

sem orðið hefur hér og 

grunnuppbyggingunni sem af hlaust 

og við státum af nú um stundir þó 

vægi sjósóknar sé minna en var og 

fólk enn að sjá hvert afrekið fætur 

öðru rísa andspænis sér sem með 

tímann allur ljómi hvarf af eins og 

vill verða eftir því sem velmegunin 

verður meiri og menn orðnir henni vanari og taka æ meira sem sjálfgefinni.  Sannleikurinn er 

að hún er ekkert sjálfsögð.  Fyrir henni þarf að hafa og líka virða.  Þjóðin standi því samtaka 

um sína velferð og viti að af henni gæti hún misst.  Áframhaldandi atvinnutækifæri þegna 

hafa burði til að viðhalda fjárhagslegum gæðum fólks í landinu gegnum þau. 

Furðu fljótt gleymist að allt varð þetta til, eins og í tilviki íslensku þjóðarinnar, með sjósókn 

og elju allra þessara vinnandi handa þó til að byrja með fáar væru en með tímanum aðrar 

smituðust af og til varð eitt og annað sem olli slíkum breytingum að engum óraði fyrir en 

spruttu samt upp og náði upp úr moldinni þó við hin síðari ár lítum þetta sem ekkert sérstakt 

en menn í þann tíð sáu ástæðu til að efna til mikillar veislu og bjóða fyrirmönnum til sín sem 

glöddust vegna framtaksins.  Erum við enda ekki sú kynslóð sem upplifði né heldur sá eigin 

augum en getum vel glaðst og gerum með þekkingu á því sem gert hefur verið.  Að vilja 

brenna söguna hefur svo sem verið reynt.  En til hvers væri slíkt?  Það sem gerðist einfaldlega 

átti sér stað.  Og hvernig fáum við heiðrað verk forvera nema fyrst vita hver þau eru?  Að 

svara svona spurningu er öllum hollt.  

Því var haldið fram árið 1949 og fyrir þann tíma að íslendingar hafi misst niður sjálfstæði sitt 

yfir til Norðmanna og svo Dani vegna þess að skipin hér á landi voru öll látin grotna niður og 

ekki endurnýjuð með sæmandi hætti og olli því að menn urðu ekki færir um að stunda neinar 

utanlandssiglingar með framleiðslu landsins frá landinu og koma aðflutning utanlands frá 

hingað á eigin skipaflota.  Nokkuð er til í þessu og er grunnur að hugsuninni sem leiddi til 

stofnunnar Eimskipafélags Íslands 1912 þó Ísland lyti enn Dönskum og þyrftu frá þeim 

samþiggi og heimild til að fara út í jafn stórhuga verkefni.  Samþiggi Danskra fékkst án mikils 

karps.  Var enda þá farið talsvert að molna utan af völdunum sem þeir höfðu hér.  Frá þessum 

tíma er liðin ein öld í fjögur ár og Óskabarn Þjóðarinnar ennþá starfrækt í landinu og hið 

blómlegasta.  Þó er einn hængur á að áhafnarmeðlimir skipanna eru ekki allir af íslensku bergi 



brotnir, samkvæmt vitund höfundar.  Gott væri að færa reksturinn aftur til upphafsins að þessu 

leiti og heiðra með því fólkið sem að stóð með ráðum, eigin fjarmangi og dáð.  Virðum verk 

forveranna þar sem slíkt er gerlegt líkt og segja má um að sé í tilviki hverjir starfi á skipunum 

og er meira en nokkuð annað spurning um að vilja. 

Fjallfoss nýr og í reynslusiglingu á vegum 

skipasmíðastöðvarinnar og enn ekki búið að afhenta 

hann eigendum sínum Eimskipafélagi Íslands.  

Myndin er tekin kannski 1953.  Fjallfoss kom 

siglandi til hafnar fánum prýddur 3 mars 1954.  Árið 

1952 var samið um byggingu á þessu skipi.  

Ganghraði skipsins tómt var 14, 9 sjómílur en dettur 
niður um eina sjómílu fulllestað.   

Skipið er 2500 tonn að stærð.  Eins manns herbergi 

eru um borð.  Á Fjallfossi þessum starfaði 29 manna 
áhöfn.   

Fjallfoss var 1954 10 skipið í eigu Eimskipa sem 

segir okkur að mögulega hafi starfandi sjómenn hjá félaginu árið 1954 verið 290 manneskjur.  Hver ætli áhafnartala hvers 

skips í dag sé nú sextíu og tveim árum frá komi Fjallfossi þeim sem myndin er af?  Höfundur telur hana eitthvað lægri en gilti 
3 mars 1954 hjá þessu ágæta skipafélagi og vel rekna alla tíð. 

Ljóst er að þörf er á að blása í lúðra og minna þjóðina á þakklætið.  Ekki er gott að missa það 

um of niður.  En svona getur hæglega farið ef engin er til þess að grípa lúðurinn og blása 

hraustlega í hann og geri vegna þess að sjá ákveðna vá fyrir dyrum og vill vara menn við 

henni.  En skylda hvers mann er svo að gera.  Saman stöndum vér.  Sundraðir föllum vér.  

Óséða vá hrindir engin af höndum sér heldur mun hún flæða yfir af þunga þeim sem hún ber í 

sér sjálfri.  Vá fyrir dyrum sem menn koma auga á verður engin vá.  Og mörgu hefur verið 

forðað.  Um margt þarf að standa varðstöðu.  Líka eðlilegri uppbyggingu.  Þetta gerir að 

verkum að lífsgæðin sem við viljum hafa í landinu viðhaldast og við þau aukast en hverfa 

ekki frá okkur einn góðan veðurdag og við sláum á enni okkar og ekki skiljandi í hví svo 

voveiflega fór.   

Hin iðna hönd gerir gæfumun.  Hún eins og fyrri daginn vill rífa okkur upp af vorum 

níðþunga og sísitjandi rassi.  Enda flestir af okkur verstu letihaugar sem kunnum best við 

okkur í sitjandi og helst liggjandi stöðu en vitum að er ekki leiðin og leyfum okkur ekki neitt 

slíkt til lengdar heldur viljum breyta þessu í iðni og verk.  Þannig líka er lífið.  Sumt höfum 

við fattað.  Iðnin bíður af sér gott líf.  Allri iðni þarf að að hafa fyrir.   

Lengst af íslandssögunnar var það sjórinn sem mest blessaði þessa þjóð.  Seinna færði hann 

henni auðinn og bjó til peninganna sem notaðir voru til að byggja upp með og færa inn 

margumbeðin lífsgæði.  Allt tilkomið frá byrjun gegnum sjó og sjósókn og af vinnu fólksins 

og vinnslunnar í landi og í kjölfarið markaðanna sem menn öfluðu sér eftir allskonar leiðum.   

Allt til að auka fjárstreymið inn í landið og bæta með kjör landsmanna.   

Gullkisturnar við strendur landsins er frá fyrsta degi byggðar landsmönnum opnar og 

sjómanna að sækja í þær og færa til lands þar sem fúsar hendur taka við og vinna og verka.  

Með þeim hætti kemur seljanleg vara og mikill auður.  Allt miðar að sama marki.  Búa til 

peninga.   Máski að fyrstu landnemar hafi skjótt áttað sig hvort sem maðurinn sem leiddi 

hópinn héti Ingólfur Arnarsson eða Ársæll Sigurðsson.  Þó ekki fallegi síldarbáturinn úr 

Hafnarfirði.  Án peninga gerist ekki neitt og án þeirra stoppar líka allt.  Spurðu blanka 

manninn og konuna.  Þau vita svarið sem þú grennslast eftir.   



Iðnvætt samfélag hefur burði til að gera margt og allar þessar vinnusömu hendur sjá um að 

viðhalda.   

Hér er ekki gert neitt lítið úr því sem var fyrir tíma fyrstu kynslóð togara en samt mikilvægt 

að draga þá útfyrir sviga.  Koma þeirra breytti svo mörgu og gerði þessari þjóð kleyft að 

leggja góðan grundvöll sem framtíðin naut góðs af.   

Meir auður hins vegar bjó til 

kommúnismann sem fljótlega sá misrétti 

í allri þessari auðsöfnun og vildu með tíð 

og tíma og auknum umsvifum í löndum, 

líka á Íslandi, fá að stýra þessu og 

stjórna með öðrum hætti en verið hafði 

og draga meira af auðnum beint inn í 

ríkishítina sem á eftir sæi um að deila 

þessu réttlátlegra út til almennings að 

mati kommanna.  Og fram fæddist 

hugsun um ríki sem gerði allt og skaffaði 

allt sem gera þurfti og var um leið 

hugsun og bein ávísun á vaxandi 

skatttekjur af fólki og fyrirtækjum, 

hverju öðrum, til að hafa sjálf nægt 

bolmagn í allt sem því var ætlað að gera.  Og spillingin maður minn í kringum þetta hjá þeim.  

Hún var ekki neitt lítil.  Og menn þá búnir að gleyma að á öllum tímum hefur verið til ríki, 

líka á Íslandi, og yfirvöld án þess lengst af að hafast svo mikið að til uppbyggingar í landinu 

og að hafa glutrað sumu niður.  Ríkið er máttlaust batterí hafi það ekki vissa atvinnustarfsemi 

hjá sér og ákveðin fjölda vinnandi þegna sem allir greiða sinn skatt.  Ríkið með öðrum orðum 

er ekkert án þegna og vel rekinnar atvinnustarfsemi sem greiðir laun og það fær af sinn hluta í 

formi skatttekna.  Akkur er fyrir ríkið að sem allra mesta starfsemi sé í landinu og var eitt af 

þessu sem menn hugsuðu um varðandi hin öflugu skip að þau sjálf sköffuðu visst mörgu fólki 

starf um borð.   

Á akkúrat þetta hefur gegnum árin verið ráðist og svo komið að brot af áhafnartölunni sem má 

finna frá þessum tíma gildir á skipum dagsins þó en sé sjór sóttur og enn sé fiskur veiddur og 

færður til lands.  Var í upphafi tuttugustu aldar svolítið annar móral í þessu landi og meira ljós 

yfir það að fólk þurfi að vera við þessa kjötkatla sem heita "Atvinna".  Var hér alltaf annað 

veifið talsvert um atvinnuleysi sem menn sáu svart á hvítu hvernig lék manneskjur.  Þetta var 

fyrir tíma allra styrkjakerfa sem segja má um að sé hrein blessun að seint verði full þakkað.  

Samt er svo lítið til af þakklæti og viðloðandi hellingur af barlómi. 

Gert til gamans og vonandi líka umhugsunar og fróðleiks. 

Kveðja KRF. 


