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Kaupfélögin. 

Árið 1950 eru kaupfélögin í landinu enn við líði og öll með blómlegan rekstur hvar sem þau 

eru niðurkominn.  Menn sem lifðu við þau viðurkenndu líka gagnsemina og að um þau 

munaði fyrir byggðarlögin hvar sem var í þessu landi.   

Kaupfélagabifreiðar. 

Reykvíkingar höfðu sínar kaupfélagsverslanir og hafnfirðingar sínar að minnsta kosti þrjár í 

bænum og auk þess sérstakar kaupfélagsbifreiðir sem staðsettu sig í einkum Garðabæ og á 

Álftanesi og í úthverfum Hafnarfjarðar.  Fyrsta Kaupfélagsbifreið Kaupfélags Hafnarfjarðar 

kom þangað 1963 en voru orðnar tvær 1964.  Allt til að stytta leiðina fyrir fólk að sækja sér í 

matinn.  Verslun veitir fólki þjónustu. 

Fleiri svona 

verslanir á hjólum 

komu í kjölfarið 

og var Boðabúð 

með eina slíka 

bifreið í notkun 

hjá sér.   

Boðabúð var árið 

1965 með aðsetur 

að 

Reykjavíkurvegi 

22 í Hafnarfirði.   

Bifreið Boðabúðar 

var staðsett í Hraunsholtinu sem ku vera á hægri hönd skömmu áður en komið er til 

Vífilsstaða sé beygt frá Reykjarvíkurvegi, fyrir þá sem ekki átta sig á hvar Hraunsholt sé.   

Fleiri fylgdu á eftir.  Í júnímánuði 1964 hafði KRON í Reykjavík þegar pantaði sér sinn 

búðarbíl og hugðist staðsetja í Kópavogi.  Höfundur veit að Kaupfélagsbílarnir í Hafnarfirði 

voru í notkun þar í bæ í nokkur ár en þekkir ekki sögu hinna bifreiðanna né heldu hvernig til 

tókst með hana sem KRON eignaðist né hversu margar bifreiðar KRON voru.  Allt er þetta 

liðin tíð og tilheyrir á sinn hátt sögu kaupfélagsins sem þarna reið á vaðið með nýjung og 

hafnfirðingarnir líkt og stundum áður fyrstir til að nota og íbúarnir að nýta sér þessa þjónustu.  

Kaupfélagsbifreiðarnar voru á sinn hátt merkilegt framtak sem fólkið tók vel í og upplagt að 

varðveita sögu þeirra en manna að sjá um það verk.  Á hverjum tíma er mikilvægt fólki að sjá 

merka þætti byggðarinnar sem það býr í.  Sumum er þetta gefið og öðrum ekki. 



Kaupfélögin fyrir fólkið 

Margir voru mennirnir og konurnar sem sóttu til kaupfélagsins eftir þjónustu í einni og annarri 

mynd og allskonar sem þau stóðu í að útvega bændum landsins.  Flestir bændur áttu í 

margvíslegum samskiptum við þessi félög gegnum sinn búrekstur og sóttu þangað það sem 

upp á vantaði hvort sem var til daglegs brúks eða lengri tíma notkunar.  Margir bændur voru, 

kannski algengt á þessum tíma, í reikningi hjá sínu kaupfélagi og tóku út vöru fyrir inneign þá 

sem fékkst eftir sláturtíðina á haustin og andvirðið lagt inn á viðkomandi reikning búanna hjá 

kaupfélaginu.   

Hér sjáum við varla nokkra samkeppni en samt kerfi sem lengi var við lýði og bændur 

almennt virtust sætta sig prýðilega við að væri gert með þessum hætti.  Er enda ekki alvont 

kerfi að vera með allt sitt svo gott sem á sama stað.  Samt má reikna með að verðin, stundum, 

segjum það, hefðu getað verið ögn lægri í kaupfélaginu en kannski var.  Samkeppni þó góð sé 

er ekki svar við öllu.  Sumt er ágætt þó annað form sé haft á.  Allt matsatriði.   

Sagt var að bændur á Íslandi sæju aldrei aur sjálfir heldur komið í sitt kaupfélag og verslað 

það sem þurfti og allt fært til reiknings og greitt með inneigninni.  Eina sem bóndinn sá var 

varan í hendi.  Og er hún ekki bara nóg?   

Kaupfélagið er merkilegur kafli í sögu lands og þjóðar.  Það styrkti sveitirnar meira en 

margan grunar.  Hver sem skoðun manna er og var á sjálfu kaupfélagsforminu voru þau oft, 

telur höfundur, vanmetin.  Kaupfélagið útvegaði úrvalsvöru.  Afstaða manna til kaupfélagsins 

var oft misvísandi og máski meira tengt stjórnmálum og skoðunum fólks þar en margt annað.   

„Fálkinn 26 maí 1950.  Þessi 

fallega mynd er tekin við 

höfnina í Reykjavík á kyrrlátum 

degi. Eftir henni að dæma er 

heldur rólegt á hafnarbakkanum 

og bryggjunum.  Fátt stórskipa 

er í höfn, en nokkrir togarar og 

smærri skip.  Til vinstri sést 

maður með færi algeng sjón hjá 

þeim, sem halda sig niðri við 

höfn. Ljósm.: Þórarinn 
Sigurðsson.“   

Æ færri reykvíkingar og 

landsmenn kannast við þessa 

hafnarmynd.  Kolakraninn sem 

þar var í áratugi sést.  Hann 

flutti kol frá skipshlið og bjó til 

hrúgu undir sér sem fólkið fékk 

sent heim til sín eftir pöntun og 

notaði til hitunnar húsa sinna og 

í kolaeldavélarnar sem enn er 

verið að selja á tíma 

ljósmyndarinnar.  Þó er líklegt 

að rafmagnið nýtist fólki æ 

meira til að elda við og sé sem óðast að leysa kolaeldavélina af.  Trillur smíðaðar úr tré sjást.  Af þeim eru fáar eftir.  Allt 

opnir bátar og allt skjól lítið þó róið væri hvenær sem veðrið gaf leyfi yfir sumarmánuðina.  Algegn stærð af fiskibátum sjást 

liggja við bryggju bak við trillurnar.  Lognið sem myndin sýnir mætir enn á svæðið við sín réttu skilyrði og líklega hið eina 
sem þar er nú.  En það víst breytist seint. 

Hvernig sem á er litið er tími kaupfélaganna í þessu landi skemmtilegur sem alveg má gera 

skil í sérstakri samantekt og rifja upp til að ekki verði hún gleymskunni með öllu að bráð eins 



og hent hefur.  Og mátti sumt missa sín en fráleitt allt sem hér var en hvarf af vettvangi af 

ástæðu sem ekki er ljós í öllum tilvikum en samt sinn veruleiki og samantektin máski leiðir 

fram og útskírir.  Líklegt er að æ færra fólk viti að hér hafi verið verslanir og allar með sama 

nafn „Kaupfélagið“ með eftirnafn sem gaf til kynna hvar á landinu viðkomandi verslun væri 

líkt og gilti um Bæjarútgerðirnar á meðan þær enn voru til.  Enda í grunnin byggð á svipaðri 

hugsjón.   

Kaupfélögin voru sín nýjung í hugsun verslunar og veittu fólkinu í bæjunum vissa 

öryggistilfinningu.  Kaupfélagsformið var samvinnuverkefni sem margir komu að og gafst 

nokkuð vel.  Af henni fékkst talsverður styrkur.  Það eitt og sér gerir söguna meira spennandi. 

Pólitíkin var rekin með öðrum hætti 1950 en er 2016.  Líklegt er að hún hafi spilað allstóran 

þátt í allri afstöðu fólks til kaupfélagsins.  Meira þó til sveita en í borg og bæ.  Pólitík á 

þessum árum var persónulegri og línur á margan hátt skírari hjá einstaklingunum sjálfum sem 

eflaust skírist að sumu leiti af minni samgöngum milli fólks, fátækari fréttaflutningi og mörgu 

öðru sem var með öðrum hætti gert en nútíminn þekkir og öll pólitík sérmyndaðri og meira 

klippt og skorinn.  Núna eru línur meira óskírar og stefnur flokka á reiki og svör óljós.  Er 

enda umhverfi fólks annað en var og færra orðið til að berjast fyrir.   

Árið 1950 var flokkurinn sem menn fylgdu pólitískt sá eini sem vit var í að gefa gaum og 

orðin "bannað að skipt um skoðun" enn í fullu gilti og sá talinn svikari og ekkert annað sem 

dirfðist að mála sig öðrum lit en hinum „rétta“.  Slíkt gat í undantekningartilvikum valdið 

vinslitum.  Að undangengum óhugnar legum þrætum.  Var og sagt að menn skipti ekki um 

hest út í miðri á.   

Að mörgu leiti ber meira á losi nú á tímum en var fyrir þessum sextíu og sex árum er formenn 

flokkanna enn þekktu nokkuð sitt lið og gátu betur glöggvað sig á fylginu og vissir um hvað 

af því skilaði sér á sinn bás og hvað áhöld væri um.  Þó ekki væri eitt hundrað prósent á vísan 

að róa og verður aldrei í lýðræðisríki.  Samt var flokkshollustan meiri þá.  Þó það verði að 

segjast eins og er að ennþá sé hún nokkuð lífseig.  Kannski þó meira hjá þeim sem eldri eru.  

Aldurinn gerir menn rólegri.  Bæði slæmt og gott.  Styrkur og sinn veikleiki. 

Hvort menn hafi farið með flokkskírteini sín með sér í gröfina árið 1950 skal ósagt látið en 

breytir ekki hinu að flestir bændur í þessu landi voru trúir sínum flokki og vörðu gerðir hans 

hverjar sem voru hvar sem því var við komið og gáfu engan aflsátt.  Ætli 

Framsóknarflokkurinn og Íhaldið hafi ekki svolítið keppt um hylli bændanna en 

Framsóknarflokkurinn haft meirihluta þeirra hjá sér?  Höfundur hyggur að Sjálfstæðismenn 

hafi átt meðal bænda svolítið fylgi og aðrir flokkar sáralítið.  Fyrir utan auðvitað 

Framsóknarflokkinn.  Kannski að bændur af Sjálfstæðisflokkskyni hafi verið Deutz- 

bændurnir á meðan dráttarvélarpólitíkin reið húsum á íslenskum sveitaheimilum og vel þekkt 

í landinu.  Mest samt í gamansömum tón.   

Gallhörð pólitík. 

Því hefur verið haldið fram af mörgum að í þann tíð hafi menn annaðhvort verið 

Sjálfstæðismenn, að sjálfsögðu með stórum staf, Alþýðuflokksmenn, Framsóknarmenn og eða 

aðhyllst Sósíalistaflokkinn sem þá var enn starfandi.  Og punktur á eftir.  Sjáum við nokkuð 

þvargið, stífnina og allan þvergirðingin sem upp kom hættu menn sér út í umræðuna um 

pólitík mitt í flekknum vitandi um gegnum grænan Framsóknarmann andspænis sér og maður 

sjálfur allur Íhaldsblár og að ekki hafi orðið mikið úr verki það sem eftir lifði dags vegna allra 



orðanna sem geystust fram af munnum og sí grípandi fram í fyrir hinum og bara vildu ekki 

hætta?  (Alþýðubandalagið var stofnað 4 apríl 1956 úr nokkrum flokkum sem runnu saman 

undir þennan hatt.  Vinstri Græna Framboðið er komið af gamla Alþýðubandalaginu).   

Fyrir kom að þeir hjá Morgunblaðinu tækju að sér að fjalla um verk vinstri manna og 

kommanna í Sovétríkjunum sem Stalín enn leiddi 1950.  Stalín lést 1953 af illa meðhöndluðu 

slagi, að sagt var.  Af því öllu saman fóru að heyrast orðin „Moggalygin“ og þá mest vörum 

Sósíalistanna á Íslandi og síðar Alþýðubandalagsmanna en ekki svo mikið annarra flokka 

manneskja.  Einnig talið um „Moggalygi“ er hætt vegna lína sem eru svo óljósar. 

Já!  Eitt sinn var hið pólitíska andrúm á Íslandi með þessum hætti og línur í pólitík skírar, 

klipptar og skornar.  Í dag er ekki fyrir svo mörgu að berjast og annað en var 1950 þegar enn 

vantaði ýmislegt sem nútíminn hefur og lifir við endalausar nægtir og offramboð varnings og 

horfir upp á að gríðarlegu magni allskonar varnings sé fleygt.  Auðvitað gott vera með nægtir 

og ekki viljum við hafa þetta með öðrum hætti.  Og þurfum heldur ekki.   

Kannski að helsta baráttumál manna nú um stundir sé að læra að varðveita það og máski 

berjast fyrir öllu því sem góð reynsla er þegar af til að fá haldið þessu en ekki svo mjög 

nýjungum nema fyrst að vera vissir um að sé hinu betri.  Margt gott er í höfn.  Alvöru 

baráttumálum fer fækkandi af þeirri ástæðu að skortur er ekki til staðar.  Að halda í horfinu er 

máski það sem er hvað brýnast fyrir fólk dagsins að gera.  Hér mætti benda á lögbundið 

hvíldaákvæði sem alltaf annað vegið kemur kvittur upp um að verið sé að brjóta.  Er það ekki 

hér sem baráttuefnið er og á stöðum sem þegar hafa unnist og menn vita að eru góð gildi 

meira heldur en að sækjast eftir nýju vitandi um allt sem þegar er til og hægt að ná sér í? 

„Fálkinn 26 maí 1950.  Auglýsing.  Ein fata af 

góðu koxi kvölds og morguns og vélin er tilbúin 

til notkunar allan sólarhringinn.  Engin óhreinindi 

eða óþarfa hiti í eldhúsinu.“- Kox er unnið efni úr 

mikið linkolum sem sett hafa verið inn í ofn sem 

hitaður hefur verið upp í 1000 gráður.  Við það 

fara rokgjörn efni burt og önnur óhreinindi.  

Koxið varð af hreinna efni en venjuleg 

brennslukol og betur hæft til að brenna í 

eldavélum sem eins og menn vita tilheyra 

heimilum fólks.   

Eldavélarnar til vinstri eru allra kolaeldavélar sem 

verslanir auglýstu á Íslandi en höfðu ekki á lager 

hjá sér að því er virðist en gátu útvegað fólki með 

skömmum fyrirvara erlendis frá.  Sögðu þær að 

minnsta kosti.   

Spur- flaskan er þarna til að minna menn á að eitt 

sinn var selt hér Spur.  Höfundur mann eftir Spuri 

en samt ekki hvernig það bragðaðist.   

Á tíma upphafs kaupfélagsins á 

nítjándu öld var ekki eins umhorfs og nú og sumt í talsvert verri farvegi og varan sem í boði 

var allskonar og fráleitt alltaf um neina gæðavöru að ræða þó vel væri á lagt.  Vitaskuld 

leyndist gæðavarningur inn á milli.   

Hænsnakjötið. 

Er hænsnakjötið er að byrja að koma í verslanir á Íslandi eftir 1964 vissu menn ekki hvort þeir 

væru að versla sér nokkra ár gamla varphænu eða ungfugl.  Eftirlit með fugli sem verslanirnar 

seldu var ekki mikill og bændur einir látnir ráða hvað þeir biðu fram og einstaka máski lætt 



með sendingunni afgamalli hænu og hún sett með yngri fugli.  Pakkningin segir ekkert til um 

aldur fuglsins.  Ungfugl held ég að hafi mátt vera tveggja ára fugl en ekki eldri.  Lengi vel var 

hænsnakjöt og kjúklingar ekki til í íslenskum verslunum en kjúklingurinn þó ekki með öllu 

óþekkt vara á heimilum því sjómenn sem stunduðu siglingar komu oft með kjúklinga með sér 

heim að utan.  Ræktun kjúklinga var engin í landinu og kom talsvert síðar.  Sjálfur var 

höfundur með í að slátra tveggja ára gömlum varphænum árið 1967.  Slátraður fuglinn var 

fyrst settur í snarpheitt vatn og látin vera þar örlitla stund og hann þá tekinn upp úr vatninu og 

lagður á borð.  Hitinn náði að losa um fiðrið sem léttur leikur var að reita af skepnunni.  Á 

þessum tíma var hænsnakjöt að svona byrja að koma á markað og að sjást í 

matvöruversluninni en sala vart merkjanleg stærð í bókhaldi matvörubúðanna og verkefnið 

bara tilraunverkefni og menn að þreifa sig áfram með sölu afurðarinnar. 

Hænsnakjötið var lotterí og fyrir kom að þrátt fyrir þriggja tíma suðu væri hænsnakjötið enn 

seigt sem þykkasta leður og að allra hörðustu matmenn og af þverustu gerð gæfust upp á 

hænunni og gengju frá borði með diskinn með sér og hvolfdu öllu í ruslafötuna.   

Það er um gæðin sem þarf að standa um vörð frekar en að krefjast svo mjög viðbóta við 

vöruflóruna.  Að vera sér meðvitaður um hvað gott sé og vilja varðveita það er líka sín 

varðstaða.  Fái vaninn merkt sér allt hjá okkur er hætta á að vágesturinn stöðnun líti inn.  Gott 

er að átta sig á hvað séu raunveruleg gæði og standa um þau varðstöðu og berjast fyrir þeim.   

Aftur til kaupfélagsins. 

Hvað á tíma kaupfélagsins 

útvegaði ekki bændum 

varninginn sem búunum skorti?  

Ekki margt.  Enda stofnað fyrir 

fólkið og frá fyrstu tíð ætlað að 

þjónusta fólk og grundvöllur 

kaupfélagshugsjónarinnar frá 

upphafi.   

Þangað fóru menn hvernig sem 

viðraði og báru upp erindi sitt 

við það og fengu úrlausn hvort 

sem var í litlu eða stóru og hvort 

sem var dráttarvél, heyvagn, 

rakstrarvél, bæði sem tengja 

mátti dráttarvél eða að hestur 

væri spenntur fyrir og var sín 

bylting sem um munaði.  Árið 

1950 er enn verið að selja 

hestasláttuvélar og rakstrarvélar.  

Um og eftir 1950 tekur sala 

dráttarvéla þó verulegan vaxtakipp á Íslandi og bændur í óðaönn farnir að vélvæðast 

dráttarvélum en hafði fram að því verið frekar stopull sala í þessum vélum.  Um kaup bænda á 

dráttarvélum og öðrum vélum til heyskaparins gat kaupfélagið haft milligöngu um og líka 

gerði.   



Ekki er samt víst að kaupfélagið hafi jánkað öllum dráttarvélartegundum sem menn fóru fram 

á við það að sér væri útvegað og að það hafi farið fram á tiltekna tegund dráttarvélar sem 

mögulega var gæðavélin Massey Ferguson sem líklegt er að Sambandið hafi staðið að 

innflutningi á gegnum fyrirtækið „Dráttarvélar h/f“- sem seldi mikið af þessum Ferguson 

dráttarvélum til bænda og var sjálft til húsa 1950 í aðalstöðvum Íslensku 

Samvinnuhreyfingarinnar.  Það alltént þrengir hringinn talsvert án þess að neitt sé fullyrt um 

bein tengsl.  Kannski var tengingin á allra vitorði í þá daga en minnt á að langt sé um liðið og 

orðrómur dagsins lifi skammt.   

Helstu dráttavélarnöfn í sveitinni voru Deutz og Massey Ferguson.  Aðrar tegundir voru þarna 

með en í miklum minnihluta 1950.  Hvort Deutz- vélin tengdist frekar Sjálfstæðismönnum í 

bændastétt og Massey Ferguson- vélin Framsóknarmönnum af sömu bændastétt veit höfundur 

ekki fyrir víst en getur sér þess til að hafi verið.  Aðrir fróðari honum þekkja það mál allt 

saman betur.  Samt veit hann að vélar þessar settu merki sitt á viðkomandi um hvorum þessara 

tveggja flokka viðkomandi bóndi tengdist.  Fyrir utan það að vera þær algengustu á íslenskum 

sveitaheimilum og blasa við fyrir utan bæina frá vegi.   

Mann eftir tveim bændum árið 1966 og 1967 sem báðir notuðu Ferguson vélar og veit að í 

öðru tilvikinu var um gegnheila Framsóknarfjölskyldu að ræða þó áhöld væri um hinn en 

grunur á að hafi láð Framsóknarflokknum atkvæði sitt.  Í þá daga var pólitík pólitík og menn 

vissir og allt fráhvarf gert að mestu leiti ómögulegt. 

Höfundur var í sveit sumarið 1966 og lenti stundum í smávegis karpi við krakkanna sem eins 

og hann sjálfur fylgdu foreldrum sínum eftir pólitískt og stóð karpi um ágæti 

Sjálfstæðisflokks og eða Framsóknarflokks.  Fór eftir því hvorir höfðu orðið.  Sitt vörðu menn 

eins og frekast var stætt þó oftar væri tíminn notaður til leikja en karp um pólitík sem hvort eð 

er frekar lítill skilningur var á.  Mann eftir þessu að einhver neisti hefur verið fyrir hendi. 

Kaupfélagið er farið fyrir 

nokkru og ekki ólíklegt að 

sumt ungt fólk hafi lítt og 

ekki heyrt minnst á 

Kaupfélag né heldur geri sér 

grein fyrir gríðarlegu 

umfangi af starfseminni og 

að þau hafi átt sér sitt 

blómaskeið í þessu landi rétt 

eins og víða annarstaðar var í 

löndunum.   

Upphaf kaupfélagsins. 

Kaupfélagshugsunin rekur 

rætur sínar til nokkra vefara í 

bæ einum í Englandi um 

miðja nítjándu öld sem líklega eins og gerðist hér og víða annarstaðar einnig blöskraði 

vörurnar sem kaupmennirnir í þann tíð seldu almenningi gegn okurverði.  Menn í kringum 

þessa merkilegu vefara lifðu við skort vegna verðlagsins og eigin fátæktar og þekktu á eigin 

skinni hvað um væri að vera.  Menn urðu að hýrast að loknum vinnudegi inn í dimmum 

hýbýlum sínum vegna þess að allt ljósmeti var of dýru verði keypt til að laun fólksins réði við 



ljósakaupin og engin annar kostur í stöðunni nema sitja í myrkrinu á kvöldin eftir vinnu.  Þetta 

er veruleikin sem þessir ágætu vefarar lifðu við sem loks var nóg boðið og gripu til sinna ráða 

og lögðu í sjóð vissa upphæð hver og ákváðu að nota hann eftir að ákveðinni tölu var náð.  

Það gerðist og fóru menn þessir af stað og keyptu nokkra vöruflokka sem þeir vissu að 

almenningi vanhagaði um og lögðu á vöruna hóflega álagningu eftir að hafa komið henni fyrir 

í hillum lítillar verslunarkytru í heimabæ sínum og er fyrsta kaupfélagsverslun sem til er.  

Verslun þessi var lengi varðveitt eftir að hagur allur hafði vænkast og menn sáu sér ekki 

annað fært en að stækka húsakostinn undir reksturinn.  Svo er að sjá að nýja byggingin sem 

reist var hafi risið utan um þessa litla búð sem allt kaupfélagsdæmið hófst í og hún verið þar 

inni og þar breytt í safn. 

Í þessari litlu búð gat almenningur nálgast sitt ljósmeti á verðum vel viðráðanlegum ásamt því 

sem nauðsýnlegast var til heimilisins.  Þessi var hugsun fyrstu kaupfélagsmananna og á henni 

byggði kaupfélagshugsjónin og kannski það sem felldi það á sínum tíma að menn vikju frá 

henni, eins og alltaf er hætta á er frá líður og annað fólk tekið við sem ekki þekkir neyðina 

með sama hætti og frumherjarnir.  Allt svona er erfitt við að eiga en samt algengara en menn 

flestir átta sig alltaf á.  Hvernig allt fer er erfitt að ráða í en oft til eðlileg skíring á.   

Að þekkja hver grunnhugsun starfs sé og aðstæður forsprakkanna og við hvað þeir sjálfir lifðu 

við er holl lexía öllum arftökum sem koma að rekstri.  Með því að kynna sér sögu þessara 

manna varðveitir margt í rekstrinum, þó hann sé auðvitað aðlagaður að hverjum samtíma fyrir 

sig.  Mikilvægt er að eldurinn sem lifði með frumherjunum viðhaldist í fyrirtækinu og getur 

vel gert með því að vita forsöguna og hvað á sínum tíma rak þessa menn af stað og út í sitt 

verk sem varð síðar að risa þessum sem breiddi sig til margra annarra landa en Englands.  

Norðurlönd, kannski ekki öll, höfðu sína kaupfélög.   

Vel er þekkt að eldurinn í upphafi minnki og slokkni og fær þá sem stjórna og ráða ferðinni til 

að huga að annarskonar leiðum en í upphafi var gert ráð fyrir.  Það oftar en ekki riðlar 

grunninum.  Svo er allt horfð af yfirborðinu og gleymist með tímanum að hafi eitt sinn verið 

hér með okkur og skipt stóran hópi af fólki miklu mál og sumir talið að yrði til eilífðarnóns.  

Annað kom á daginn með ágætt kaupfélagið.  Þau eru hvergi starfrækt í dag í alltént þessu 

landi ef undan er skilið kaupfélagið á Sauðárkróki sem eftir einhverjum leynileiðum hefur náð 

að halda velli og um leið uppi merki kaupsfélaghugsjónarinnar og gert ljóslifandi meðal 

sumra okkar.  Þó er ekki víst að menn í dag líti kaupfélag þetta þessum augum en 

sannleikurinn samt sá að svona var á blómatíma kaupfélaganna á Íslandi.  Við sjáum að hægt 

er að viðhalda ýmsu sem vel er gert og góð reynsla er af.  Undireins og menn fara út í aðra 

sálma er eins og halla fari undan fæti.  Rekstur hverskonar krefur manninn visku og mikið af 

henni. 

Árið 1950 er engin lognmolla enn komin í rekstur kaupfélaganna.  Einnig má fullvíst telja að 

verslunarveldi það sem Enska kaupfélagið varð að sé enn talsvert hátt skrifað þar eystra árið 

1950 og að þá kveði talsvert að því.  Hvernig sem ástandið öndvert er nú um stundir.   

Dráttarvélarnar. 

Á aðaltíma Deutz- og Massey Ferguson dráttarvélanna á Íslandi voru einnig nokkrar aðrar 

vélar í gangi með hinum.  Ein var John Dear, önnur Ford.  Til var Fordson, einnig Massey 

Harris.  International var ein tegundin.  Margir mun eftir Farmall Cub sem talsvert var til af á 

sínum tíma.  Mörgum hafnfirðingnum er minnistæður maðurinn sem aldrei ók neinu öðru 

farartæki heldur en Farmall Cub um götur bæjarins með kerru tengda aftan í og hvernig sem 



viðraði og hvort sem var vetur eða sumar.  Hve lengi hann ók vélinni þekkir höfundur ekki en 

á sjötta áratug seinustu aldar var hann mikið á ferðinni og máski líka 1950 akandi sömu vél.   

Sjálfsagt voru dráttarvélategundirnar fleiri sem brunuðu um tún íslenskra bænda og þeir enn 

taldir bústólpi sem börn úr borginni og þéttbýlinu sóttust eftir að fá að vera hjá sumarlangt og 

aðstoða í sveitinni og fá að aka dráttarvél af einhverri þessara tegunda sem getið er um ofar 

tengdri kerru fullri af áburði, stundum girðingastaurum og tilheyrandi, stundum taði úr 

útihúsum sem verið var að stinga út úr, stundum áburðardreifara, stundum rakstravél og eða 

snúningsvél og eða hverju öðru sem var og starfi þessu tengdist.  Allt eftir því hvar í 

búverkunum menn voru á milli daga.   

Myndin er frá því 1950 og er af elsta 

Samvinnufélaginu í landinu.  Félagið var 

stofnað 1882 með höfuðstöðvar sínar á 

Húsavík.  Á myndinni er starfsemin farin 

að nálgast sjötíu ár.  KEA á Akureyri 

yfirtók allan rekstur Kaupfélagsins á 

Húsavík.  Hvenær KEA tók yfir rekstur 

Kaupfélags Þingeyinga þekkir höfundur 

ekki og hefur ekki getað aflað sér neina 

upplýsinga um.  Eitthvað segir honum að 

árið 1950 séu þeir sem hófu reksturinn þar 

nyrðra enn með hann hjá sér.  Samt sagt 

óábyrgt. 

Hugsjón Kaupfélagsins er 

einkar fögur og hingað kominn 

til að hrinda af höndum landans 

skorti og kaupfélögunum tókst 

með ágætum að gera ásamt að innleiða þjóðinni nýa hugsun sem öndvert bjó til nýjan kafla í 

sögu hennar sem gott eitt er um að segja. 

  
 

Gert til gamans og vonandi nokkurs fróðleiks. 

Kveðja KRF. 


