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Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti: KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

 

Sjá má að Akraborg EA 50 var fallegt 

skip sem vanti á hvalbakinn.  

Útgerðarmaður Akraborgar og eigandi 

skipsins Valtýr Þorsteinsson var árið 

1966 mesti síldarsaltandi Íslands.  Valtýr 

gerði út nokkra báta.  Í ágústmánuði 1980 

hafði Akraborgin legið nokkurn tíma við 

bryggju á Akureyri áður en hún var 

dreginn til hafs og sökkt Norður af Flatey 

á svipuðum slóðum og Snæfellið EA var 
sökkt.  

Laugardaginn 18 júní 1960 lágu mörg 

síldaskip við Torfunesbryggju á Akureyri 

og var Akraborg eitt þeirra.  Áður en 

dagurinn leið voru öll skip farinn til 

veiða.  Ástæða bryggju legunnar kemur 

ekki fram en hægt geta sér þess til að stafi af veðurfarinu sem mögulega hamlaði veiðum þann dag.  Síldarbátunum var 

haldið á sjó hvenær sem veiði var von.  Eitt af því sem tafði þær voru válynd veður sem fyrir kemur að gangi yfir landið og 

miðin.  Þó á Íslandi árið1960 væri talið að sjórinn væri svartur af síld tók það skipstjóra síldarbátanna stundum nokkurn tíma 
að finna veiðina. 

21 júní 1960 höfðu Síldarverksmiðjur Ríkisins tekið á móti 4803 málum sem segir manni að þær hafi nýlega hafist þetta ár.  

Um morguninn 22 júní 1960 voru nokkur síldarskip að veiðum út af Kolbeinsey og fékk síldarbáturinn Leó 300 tunnur síldar 
og Gullver 500 tunnur.  Súlan EA og annar bátur til sprengdu báðir nætur sínar. 

Mælieinigin á þessum tíma var ýmist ,mál og tunnur, eða ,tunnur, og ,mál, en síldaraflinn sjaldnast talinn í tonnum eins og 

síðar var tekið upp vegna kröfu sjómannanna með þeim rökum að bræðslurnar snuðuðu þá með því að nota hina 

mælieininguna að skakkaði nokkrum prósentum í hverri ferð.  Fullyrt var að meira kæmi upp úr skipunum væri vigtað upp úr 

þeim.  Í skipstjóraverkfallinu svokallaða var fallist á þetta og var upp frá því einvörðungu talað um tonn og komu 
vörubifreiðarnar við á löggiltri hafnarvog það sem á pallinum var allt viktað.  Rétt skal vera rétt. 

Myndin til vinstri er úr Æskunni 3 mars 

1945 og frá Akureyri og tekin löngu 

fyrir alla umræðu íslenskra yfirvalda 

um flutning Fiskistofu norður.  Þurfti  

enda fyrst að stofna þessa ágætu og 

þörfu rannsóknarstofu sem enn var ekki 

búið að gera 1945 og er forsenda þess 

að hægt sé að skiptast á skoðunum um 

hvort sem er stofnun eða önnur verk 
manna.   

Við sjáum að úr fallega norðlenska 

bænum Akureyri hefur teygst úr til allra 

átta.   



Víkjum að öðru og fólksfjölda og flutninga fólks milli staða. 

Merkilegt er að fylgjast með hvernig þróun byggðar er og hvernig fólk færist til og er 

ákvörðun hvers og eins að gera, nú eða gera ekki, sem engin í raun fær stjórnað þó oft hafi 

verið reynt að stýra í ákveðinn farveg og svo sem á sinn hátt tekist, en ekki þó að öllu leiti.  

Enda ógerlegt verk með það í huga að til er frelsi einstaklingsins og að sumt láti menn ekki 

aðra ráða neinu um.  Að yfirvöld vilji stýra með einhverjum hætti hvert fólk fer og sé staðsett 

í landinu er ekki með öllu óskiljanleg hugsun horft með augum valdhafa sem er gefið að líta 

margt í einu samfélagi öðrum augun en mér og þér og skírir ágætlega hví ég fái ekki alltaf 

öllu mínu framgengt og verði stundum að sjá hluti fara í gangstæða átt en ég sjálfur vildi.  

Svona er lífið.  Einstaklingurinn ræður bara sumu en verður að lúta mörgu. 

Að halda öllu landinu í byggð hefur lengi verið stefnan hér á landi sem margir eru sammála 

um að sé rétt.  Líka fólk sem þegar er farið frá sinni heimabyggð og búið að koma sér fyrir á 

öðrum stað og allt gott er um það segja en talsverðum erfiðleikum bundið að koma svona 

sjónarmiðum heim og saman.  Lifandi og blómleg byggð er af fólkinu sem þar býr.  Ekki 

steinunum sem eftir urðu.  Þeir búa ekki til neitt samfélag þó til ýmislegs brúks séu hæfir.   

Að vera með allt landið byggt gildir líklega í stjórnkerfum flestra ríkja veraldar en gerist ekki 

nema fólk fáist þá til að vera um kyrrt þar sem það er niðurkomið.  Það er svona viðmiðið.  

Með þeim hætti einum viðhelst byggð og hreppar verð áfram til, sem þá byggt ból.  Velji 

menn að taka sig upp að þá verður svo að vera og fátt til ráða.  Hvar búið sé er alltaf 

ákvörðun einstaklinganna einna.  Sama hver stefna yfirvalda er flytja menn samt og hvert á 

land sem er, eða beint til útlanda.   

Rétt er af yfirvöldum á hverjum tíma að vera með þessa stefnu gilda í sínu ranni og gera allt 

sem á þeirra valdi er til að byggð varðveitist.  Jarðgöngin sem gerð hafa verið með sínum 

ærna kostnaði lyfta Grettistaki og eru kraftaverki líkust fyrir fólkið á þessum stöðum sem búa 

við erfiða fjallvegi sem ekki eru neinum neitt grín yfir vetramánuðina þegar snjór og klaki 

liggur yfir öllu.  Allt vel þekkt á landsbyggð íslenskri.  Um jarðgöng ríkir sem betur fer 

allgóð sátt.  Þetta og margt annað geta stjórnvöld gert og gera en ekki með neinum beinum 

hætti ráðið ákvörðun hvers einstaklings fyrir sig hvar hann sjálfur skal búa.  Vilji menn fara, 

nú þá bara fara menn.   

Að binda menn í átthagafjötra viðgekkst í kommúnistaríkjum.  Kommúnistaríkin hafa öll orð 

á sér fyrir óstjórn og um leið að vera ógnarstjórn sem engum þegni líður vel í og kirkjan 

fengið til tevatnsins þar sem slíkar stjórnir viðgengast.  Og er svo enn.  Haft var eftir þegni 

nokkrum í ríki Hitlers að menn hafa aldrei almennilega getað slakað í á meðan nasistar réðu 

þar lögum og lofum.  Nokkuð til í þessu.  Hefur sagan sjálf margoft dregið þetta fram og 

ítrekað sannað að ekki sé sama hver sitji á valdastóli. 

Hve oft höfum við ekki fengið að sjá nákvæmlega það að rót kemur á fólk þegar aðrir en það 

sjálft vilja hlutast til um það þó með óbeinum hætti sé hvar fólk búi þó tilgangurinn sé ekki 

beinlínis sá að hlutast neitt til um það atriði en fólkið sjálft upplifir með þeim hætti.  Væri 

enda afskaplega rangt að fara út á þessa braut og er beinlínis hættuleg þróun.  Sumir búa við 

slíkan ókost.  Engin góð yfirvöld hegða sér með þeim hætti.  Þessu hafa sumir náð. 

Margir muna ákvörðun yfirvalda um að færa aðstöðu Fiskistofu sem um árabil var með 

aðsetur í Hafnarfirði til Akureyrar.  Þeim ágæta bæ.   



Hvað um það að þá var öllum starfmönnum fiskistofu boðið að flytjast norður yfir heiðar og 

halda áfram að starfa hjá Fiskistofu þar.  Svo sem boð.  Hafi fólkinu líkað vinnan hjá 

Fiskistofu er nokkuð víst að sú vellíkan héldist þó fólkið færði sig með stofnunni.  Það er ekki 

málið heldur hvort fólkið sjálft hefði áhuga á þessum búferlaflutningum sem kom í ljós að var 

ekki og það setti smá strik í planið því að fæstir vildi færa sig norður yfir heiðar nema ein 

manneskja.  Muni höfundur rétt.  Allir aðrir starfsmenn Fiskistofu völdu að vera áfram kyrrir 

í Hafnarfirði og sækja heldur um nýtt starf þar ef þurfti.  Sumu verður fólk sjálft að fá að ráða 

öllu um. 

Ekki er samt svo að skilja að neitt nema gott sé að búa á Akureyri.  Samt er málið að fólk 

ákveður fyrir sig hvar það vill staðsetja sig og búa og hefur alltaf síðasta orðið í öllum svona 

málum.  Yfirvöldum hins vegar er heimilt að taka grundaða ákvörðun um að flytja starfsemi á 

sínum vegum í annan landhluta náist meirihluti fyrir verkinu á hinu háa Alþingi íslendinga.  

Er þeim enda ætlað að taka ákvörðun.  Auðvitað til heilla landsmönnum.  Eftir því sem 

höfundur best veit er Fiskistofa enn til húsa að Dalshrauni 1 í Hafnarfirði í desember 2016 er 

línur þessar eru settar á blað.  Hvort hætt var við þessa flutninga eða enn ekki að þeim komið 

að þeim þekkir höfundur ekki. 

Nýr síldarbátur kemur. 

„Dagur 6 júlí 1960.  Í 

gærmorgun (5 júlí 1960.  

Innskot höfundar) kom hið nýja 

stálskip Valtýs Þorsteinssonar 

útgerðarmanns til Akureyrar, 

fánum skreytt.  Smíðað í 
Brottvog.   

Nafn bátsins er Árni 

Magnússon sem lengi hefur 

verið gerður út á Íslandi og er 
máski enn í rekstri.   

Eigandi Árna Magnússonar, 

Valtýr þessi, virðist hafa verið 

umsvifamikill útgerðaraðilli á 

síldarárunum.  Báturinn kom til 

heimahafnar frá Álsundi í 
Noregi. 

Sú nýjung kom með Árna Magnússyni að um borð eru tvær frystivélar sem var óþekkt í þessum skipum.  Pælingin með 

frystivélarnar var að frysta beitusíld.  Ennfremur var hægt að hafa í lestunum 20 gráðu frost og fara þannig með afla milli 

landa og einnig frysta allan aflann um borð, ef út í það yrði farið.  Lestin var öll einangruð og þurfti skamman tíma til að 

kæla hana niður í það sem hún var gefin upp fyrir.  Hægt var að frysta 50 tunnur af síld á sólahring að sjá má að búnaðurinn 

hefur verið nokkuð afkastamikill.  Einnig var hugmynd um að setja í skipið venjulegan frystibúnað, hvað sem það öndvert 
merkir.  Mannaíbúðir allar eru mjög góðar og rúm fyrir 16 menn en áhöfn á síldveiðunum við landið 11 menn. 

Skipstjóri á Árna Magnússyni nýjum er dalvíkingurinn Hörður Björnsson og 1 stýrimaður Jón Garðarsson.  Skipið kostaði á 
milli 7 og 8 milljónir og bar nýtt 1200 mál af síld í hverri ferð. 

Vélbáturinn Árni Magnússon hóf síldveiðar 5 júlí 1960.  Á þessum tíma voru skip Valtýs Þorsteinssonar samtals fimm. 

 

 



Niðursuðuverksmiðja á Oddeyri. 

Mynd til vinstri.  „Dagur 7 september 1960.  Hér 

eru stúlkurnar að leggja síldina í dósir og vinna 
af kappi. - (Ljósmynd: Edvard Sigurgeirss.)“.   

Verið er að gangsetja nýja niðursuðuverksmiðju 

á Oddeyri sem skilar af sér 35.000 dósum af 

síldarsardínum á dag og veitir 80 manns atvinnu.  
Mikill bústólpi inn í bæjarfélagið. 

Niðursuða sjávarafurða var ekki blómleg grein í 

landinu þó hálf öld væri liðin frá því að saga 

niðursuðu hófst á þessu landi.  (Athugið 1960)  

Á þessum tíma suðu Norðmenn niður 15% af 

sínum sjávarafla en íslendingar ½%. 

Verksmiðja af þessari tegund þótt henta vel á 

Akureyri þar sem fjörðurinn var talin fullur af 

smásíld og kræðu, eða síld af öllum stæðum og 

upp í millisíld en hún hverfur úr firðinum eftir 

að hafa náð þeirri stærð. 

Á sjötta ártug seinustu aldara var smásíldinni mokað upp í þúsundum mála á Pollinum og í Eyjafirði innanverðum og brædd í 

Krossanesi til framleiðslu lýsis og fóðurmjöls. 

Árið 1941 hóf Kaupfélag Eyfirðinga niðursuðu síldar á Oddeyri   Hf Síld hafði niðursuðu í nokkur næstu ár.  Kristján Jónson 

& Co. var með litla niðursuðu frá árinu 1947 og framleiddi síldarsardínur er hin stöðin tekur til starfa.  Markaður Kristjáns 

Jónssonar & Co. var allur miðaður við innanlandsmarkað og ekki loku fyrir það skotið að einhverjir muni eftir framleiðslu 

fyrirtækisins og notað ofan á brauðsneiðina sína hvort sem var í kaffitímanum eða heima hjá sér.  Þykir niðursoðin síld enn 

herramannsmatur rétt eins og þá. 

Smásíld þessi var seld undir vörumerkinu „Síldarsardínur“.  Árið 1960 var verksmiðjan að sjóða niður í eina milljón dósa 

sem fara áttu til Tékkóslóvakíu.  Síldin var ýmist lögð í olíu eða tómatsósu og þótti ljúffeng í munni.  Hráefnið var talið 

talsvert betra en gekk og gerðist hjá Norðmönnum sem niðurlagningin og framleiðslan fór fram í stórum stíl á kannski 
kostnað allra gæða.  Svo var alltént sagt. 

Markmiðið með niðursuðuverkmiðjunni þarna á Oddeyri var að hafa þar starfsemi allt árið og sjóða líka niður aðra tegundir 
en smásíldina eina. 

Smávegis umræða var árin á undan um niðursuðu síldar og á það bent oftar en einu sinni hvernig hún margfaldaði verðmæti 

síldarinnar miðað við að fara mest öll í bræðslu og talað um allt að tíföldun verðs. 

Árið, líklega 1958, tók verksmiðjan í Krossanesi á móti 40.000 málum af síld og bræddi og fékk fyrir 5,5 milljónir en fullyrt 

að hefði sama magn síldar farið til niðursuðunnar hefði verðmætið verið mánuðina nóvember og águst 1958 sem sértaklega 

voru teknir út úr, 58 milljónir króna, eða ellefu faldur munur, að sjá má að niðursuða síldar hefur brunnið nokkuð á fólki á 
þessum tíma. 

Vitað er að margar niðursuðuverksmiðjur hafi verið reistar í landinu og flestum af þeim gengið verkið frekar illa og starfsemi 

hætt.  1988 er K. Jónsson á Akureyri ennþá starfrækt en ekki lengur að sjóða niður síld heldur rækju.  1988 velta menn því 

fyrir sér hvort kalla ætti framleiðsluna „Græn Landsrækja“.  K.Jónson og Niðursuðuverkmiðjan hf á Ísafirði eru á þeim tíma 

langstærstar að þessu leiti en kvittur kominn upp hvort þeirra helsti viðskiptavinur Þýska verslunarkeðjan „Aldi“ muni halda 

áfarm að kaupa afurðina frá þessum íslensku framleiðendum.  Hvernig mál þessara tveggja fyrirtækja fór þekkir höfundur 

ekki né heldur hver staða niðursuðunnar almennt sé í dag.  Þó má sjá gegnum samantektina að ýmislegt hefur verið reynt í 

þessu landi og menn lengi viljað auka verðmætasköpunina með breyttum vinnsluaðferðum.  

 

 

 



Ekkert talað um neitt nema síld. 

Mynd til vinstri.  „Dagur 17 ágúst 1960.  Nú 

heyrist tæplega talað um þorsk, allt snýst um 

síldina.  En þorskafli er víða góður og mun 

gefa drýgri hlut en á mörgum síldarskipum.  

Þessi nýja mynd er frá Vopnafirði.  Þar hefur 
afli verið góður undanfarið.“ - (Ljósmynd: E. D.). 

Ekki kemur nú mörgum á óvart sem eitthvað 

þekkja til tíðarandans í landinu árið 1960 þó 

tal um síldina væri hávær og um fátt nema 

hana rætt og allt sem upp úr síldinni mætti 
hafa.  Margir höfðu gullglampa í augum. 

Allt á Íslandi snérist um síld og hvernig mætti 

fá sem mest af henni til lands og gera úr þau 

verðmæti sem afurðinni væri mögulegt að 

gefa af sér.  Svimandi tölur tengdar síld 

birtust og margt gert fyrir þessa peninga og 

sumt upp á krít.  Margir efnuðust vel á 

síldveiðunum sem er bara gott eitt um að 

segja þó tíminn sem eftir átti að koma leiddi í 

ljós frumhlaup og óaðgæslu sem við 
sannarlega lærðum af og vorum neydd til og engum neitt hlíft. 

Aftur að efninu um fólkflutninganna milli svæða. 

Þó í dag séu til sveitir í eyði og eyðijarðir innanum hinar sem enn eru í byggð og sumar 

blómleg bú eru hinar samt til sem fátt er eftir af fólki í og aðrir sem allt fólk er farið burt úr 

og eina sem minnir á líf eru tóftir einar sem standa eftir sem minnisvarði um það sem var og 

allir sjá sem að koma að tilheyri gleymdum lífsháttum.  Þó var þarna fólk á sínum tíma sem 

bjó með sínu fólki, gladdist með því og átti samverustundir með því, deildi við það, gantaðist 

með því, gerði margt sameiginlegt, lék sér með því og gerði allt það sem mannlífi fylgir.  

Allir sem koma á þessa staði og sjá tóftirnar sem eftir eru blasa við augum sínum átta sig á að 

þarna hafi eitt sinn verið og starfað fólk með börn sem ólust upp á staðnum, fólk sem fékk 

annað fólk í heimsókn eins og gerist þar sem líf er í tuskunum og fólk á hverjum stað fæst 

við.  Var enda svæðið í þann tíð allt iðandi af lífi en hvarf í fyllingu tímans með þeim sem 

hurfu af svæðinu til búsetu á öðrum stað í þessu landi.  Fyrst með einum sem valdi að 

yfirgefa sveitina sína og færa sig til malarinnar við sjávarsíðuna.  Og svo aðrir á eftir.   

Eftir því sem fleira fólk yfirgaf sveitina varð hinum sem eftir urðu gert erfiðara um vik að 

sinna verkum sem miðaðist við að fleiri kæmu að.  Eitt sem þyngdist við mannfæðina var 

smalamennskan á haustin.  Var enda yfir mikið fjallasvæði oft að fara sem féð bænda í 

hreppnum var dreift yfir en varð að sækja og koma heima á tún fyrir veturinn og á eftir taka á 

hús og gefa á garðinn.  Allt hjálplegt við að búa með tíð og tíma til mannlausa hreppa.  Og 

þeir eru nokkrir til á Íslandi nútímans. 

Séu skoðuð súlurit sem sína þróun fólksflutninga í þessu landi frá aldamótunum 

nítjánhundruð kemur margt merkilegt í ljós.  Þá, reyndar 1901, var 80% landsmanna enn 

búandi í dreifbýlinu og 20% þéttbýli og súluritið smá saman að breytast og það að færast 

niður á við sem áður stóð hæst og hitt að dragast upp á við uns svo er komið 1960, tæpum 

sextíu árum síðar, að talan er orðin eins og var um þá sem bjuggu í þéttbýli og hinna sem 

voru í dreifbýli.  Sem sagt að árið 1960 eru 80% landsmanna komnir á mölina á móti um 20% 

sem búa utan þéttbýlla staða.  Súluritið færist enn upp á við og er komið árið 1995 í 91- 92% 



af fólki búandi í þéttbyli á móti þá um 9% landsmanna í dreifbýli.  Allir vita að mest hefur 

fólksfjölgunin verið á svokölluðu stór- Reykjavíkursvæði.  Orðið dreifbýli er nokkuð á reiki.  

Það getur náð yfir staði sem talsvert langt er á milli íbúa eins og gildir til sveita og líka hverfa 

þar sem aðeins fáein íbúðarhús eru saman í bæjarþyrpingu.   

Erfitt er að sporna við öllu svona löguðu og heldur engin hemja að skikka fólk til að búa hér 

og þar að viljaákvörðun annarra en fólksins sjálfs.  Og hvað er það annað en ofbeldi þegar og 

ef fólk er flutt milli staða og skikkað til að vera.  Engin möguleiki er á að stjórna hvar fólk 

vill búa.  Ekki verið að tala um afbrotamenn né fólk sem dómstólar kveða upp dóm yfir.   

Eina sem yfirvöld fá gert er að haga málum svo að áhugavert verði fólki að fara annað en 

þangað sem byggð er þéttust og gera með einhverskonar ráðstöfunum.  Af þá mest 

fjarhagslegum toga og fríðindum einhverskonar sem auðvitað er ekkert annað en 

niðurgreiðslur af hálfu opinbera kerfisins.  Þær má stundum réttlæta en samt aldrei nema upp 

að vissu marki.  Niðurgreiðslur til bænda eru á sinn hátt glórulausar en niðurgreiðslustefna 

heimsins er það líka og við neyðumst til að spila með.  Niðurgreiðslur ríkisins til bænda 

tryggja landsmönnum öruggt aðgengi að fæðu og eykur þjóðinni allt matvælaöryggi, sem þarf 

að vera.  Og hitt!  Verðlag nær aldrei upp í hæstu hæðir heldur er svolítið stýrt með þessum 

niðurgreiðslum.  Glórulaust - því betra væri að vera laus við þær.  En hvernig?   

Nyrst í norður Noreg er kannski ekki staðurinn sem menn sækjast mjög eftir að búa á.  

Höfundur hefur heyrt að Norska stjórnin og Norska þingið hafi á sínum tíma mætt þessu með 

því hafa þar lægri launaskatta en gildi sunnar í landinu og máski líka annarskonar fríðindi 

sem fólk fær sem vill búa þar og gert til byggð haldist á þessum erfiðari landssvæðum.   

Á myndinni til vinstri auglýsir aðsópsmikill síldarsaltandi eftir stúlkum í 

síldarsöltun hjá Norðursíld hf á Raufarhöfn.  Raufarhöfn lét talsvert að sér kveða á 
síldarárunum.   

Miðað við þá staðreynd að konum væri greidd lægri laun en körlum og væri reglan 

á Íslandi frekar en undantekning er ekki óeðlilegt að beðið væri sérstaklega um 

stúlkur.  Ekki er samt alveg víst að þessi sé ástæðan, það er launamunurinn, heldur 

kannski líka og frekar vaninn með slíkar auglýsingar og uppbyggingu hennar 

vitandi sem er að konur væru uppistaða í allri söltun síldar á síldarplönunum hvort 

sem var norðanlands, austanlands eða öðrum stöðum í landinu þar sem síld var 
söltuð.  Uppstaða síldarplananna var kvenfólk.   

Þessum launamun karla og kvenna telur höfundur að hafi verið eytt árið 1960 í 

kringum alltént síldarvinnuna á síldarplönunum norðanlands er síldarsaltendur þar 

tóku sig saman um að greiða konum sömu laun og körlum fyrir sömu vinnu og að 

samkomulag þetta gilti um alla síldarsaltendur á norðurlandi.  Allir sjá auðvitað 

réttlætið í svona aðgerðum og auðvitað gert á þeim forsendum einum.  Menn 

viðurkenndu óréttlætið en höfðust lítt að sem auðvitað var og er enn vandinn, sé 

þessi launamismunur kynjanna enn til staðar, eins og haldið er fram. 

 

 

 

 

 



Íbúatala landsmanna. 

Aldamótaárið 1900 er talið að íslenska þjóðin samanstæði af 78.203 manneskjum.  Árið 1950 

er þjóðin komin í 144.293 og hefur talan líklega hækkað um einhver þúsund áratug síðar sem 

er þá árið 1960.  Höfundi minnir að hafa heyrt töluna 163.000 manns 1960 , en segir óábyrgt.  

Árið 2013 bjuggu í landinu 325.671 manneskjur að við sjáum að á þessum eitt hundrað og 

þrettán árum hefur svolítil frjósemi ríkt hjá þessari þjóð sem þó er enn með fámennari ríkjum 

veraldar. 

Launamál kvenna. 

Sannleikurinn er að margt hefur veri lagað til í launamálum kvenna og segir maður sem betur 

fer.  Það í annan stað breytir ekki staðreyndinni að til langs tíma voru mál ekki með þeim 

hætti og til siðs að greiða konum lægri laun sem unnu við hlið karla og erfiðuðu til jafns við 

þá og líkt og fram kom gildi enn árið 1960 en er samt árið sem þessu er breytt.  Alltént á 

norðlenskum síldarplönum hvort sem leiðréttingin náði bara til þeirra eða fór víðar, en má 

reyndar efast um.  Að greiða fólki misjöfn laun fyrir sömu vinnu nær auðvitað ekki nokkurri 

átt og þankinn „Svona bara er þetta“ viðhélt áratugum saman.   

Það hefur verið á milli 1920 – 1930 og með tilkomu fyrstu verkalýðsfélaganna í landinu sem 

menn fyrst byrja að tala um það í ræðum sínum að munur á kaupi karla og kvenna í sömu 

störfum næmi 55% sem merkir að fengi karl segjum 100 krónur í laun á tímann var kona sem 

vann við hlið hans með 45 krónur.  Þá var fátt annað í boði fyrir verkafólk, og allt fólk 

reyndar í þessu landi, nema mesta erfiðisvinna og skömmin stærsta falin í að greiða konum 

umtalsvert lægri laun fyrir sömu erfiðisvinnu og karlar unnu.  Hér er bara um hreinan þjófnað 

að ræða.  Og gekk þetta svo næstu áratugi.  Hvenær menn byrja að lagfæra þetta óréttlæti er 

ekki gott að segja en í áratugi eftir að menn hófu fyrst umræðu um málið stóð allt við sama.  

Kannski að síldarsaltendur þarna fyrir norðan hafi riðið á vaðið með samkomulaginu sín á 

milli um að jafna kjörin.  Merkilegt og verður enn merkilegra sé það skoðað í því ljósi hversu 

margir voru þessum launamun ósammala í hjarta sínu og sáu óréttlætið sem í gangi var en 

gerðu ekkert sem mögulega breytti stöðunni.  Kannski var aðal þröskuldur málsins og 

hindrunin stærsta konurnar sjálfar sem stigu ekki fram.  Hvort launajafnréttið á Íslandi hófst á 

norðlenskum síldarplönum er ekki gott að segja en samt staðreynd að þar tóku menn loks á 

málum og afnámu það hjá sér.   

Svona kæru vinir eru nú peningarnir oft harðir í horn að taka og verja sig sjálfir út í eitt og ná 

heljartökum á eigendum sínum sem segja „Nei nei“ og halda fastar utan um peningabúntin 

sín en viðurkenna á bak við allt saman að sé hróplegt óréttlæti sem í gangi sé á meðan fólki er 

mismunað launalega séð eftir kynjum.  Fólk sem erfiðar og þrælar saman og vinnur jafn 

margar vinnustundir og kemur heim að kveldi dags jafn reytt en ber mismikið úr býtum er 

bara skömm.   

Grípum að lokum niður í Alþýðublaðið frá 20 október 1960:  „Þingmenn Alþýðuflokksins í 

efri deild þeir Jón Þorsteinsson, Eggert G. Þorsteinsson og Friðjón Skarphéðinsson flytja 

frumvarp um launajöfnuð kvenna og karla.  Gerir frumvarpið ráð fyrir því, að á árunum 

1962—1967 skuli laun kvenna hækka til jafns við laun karla fyrir sömu störf í almennri 

verkakvennavinnu, verksmiðjuvinnu og verslunar og skrifstofuvinnu.“ 

 



 

 

 

Myndin til vinstri er tekin af Súlunni EA sumarið 

1960 að landa fullfermi af síld á Siglufirði.  Í ártugi 

var Súlan eitt bátsnafnanna sem allir sjómenn á Íslandi 

höfðu heyrt.  Súlan EA var seld og útgerð hætt, 

samkvæmt vitund höfundar. 

 

 

 

Myndin til hægri er af es Aska við bryggju á Akureyri 

að lesta tunnur.   

Í febrúar sama ár var es Askja við festar á Akranesi og 

lestaði síld og lá þar nokkra daga.  Hvort hún fór á fleiri 

hafnir eftir meiri af síld fylgir ekki með en er ekki 

ólíklegt að hafi gerst því íslensk skip af þessari gerð 

þræddu hafnirnar, eins og sagt var, allan hringinn og 

tóku svo stefnuna yfir hafið.  Oft með fullt hjá sér upp í 

lúgur og saltsíldarfarmur ekki óalgeng vara í lestum 

farskipa á einum og sönnum síldarárum og tíma sem 

aldrei aftur verður endurtekinn.  Útgerð Öskju átti líka 

annað skip Kötlu.  Hvort þau voru fleiri veit höfundur 
ekki en telur að svo hafi ekki verið. 

 

 

Dagur 11 maí 1960.  Básar í 

Grímsey er nyrsti bær landsins.  

Nafnið Básar er enn til í eyjunni 

og er þar í dag rekið gistihús og 

ekki ósennileg að sé á svipuðum 

stað og gamli bærinn sem myndin 
til vinstri er af stóð. 

 

Gert til gamans og vonandi líka umhugsunar og smávegis fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


